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معاون مالی و اقتصادی شهرداری بندرعباس 
خبر داد: 

تخریب چهره شهرداری بندرعباس با 
کلیپ ساختگی

بندرعبـاس – کیوان حسـین پور: 
رسـتمی بـا تاکید بـر اینکه عـده ای با غرض 
سیاسـی و اقتصادی بـه دنبال تخریب چهره 
شـهرداری هسـتند، گفت: تمامـی کارگران 
سـال  ابتـدای  از  بندرعبـاس  شـهرداری 

جـاری تاکنـون پنـج نوبت حقـوق بـه صـورت علی الحسـاب دریافت 
کـرده و بـزودی نیـز مبالـغ معوق به حسـاب آنهـا واریز می شـود.  به 
گـزارش روابـط عمومـی شـهرداری بندرعبـاس، » محمد رسـتمی « 
در توضیـح کلیـپ انتشـار یافتـه در فضـای مجـازی کـه در آن فردی 
بـا لبـاس کارگـران تنظیـف شـهرداری بندرعبـاس از عـدم پرداخـت 
حقـوق و مزایـای کارگـری صحبـت می کنـد، اظهـار کـرد: قطعـا این 
اقـدام بـا هـدف تخریب چهره شـهردار و سـایر مسـئوالن شـهرداری 
بندرعبـاس و زیـر سـوال بـردن خدمات بی وقفـه این مجموعـه بوده، 
چـرا کـه حقیقـت عینی چیـزی غیـر از موارد عنـوان شـده در کلیپ 
مـورد نظر اسـت. وی افـزود: در رابطـه با حقوق دریافتـی همنان طور 
کـه شـخصیت فیلـم نیـز اظهـار می کنـد، قـرارداد منطبـق بـا طرح 
طبقه بنـدی مشـاغل و بـا رعایـت قوانین مربوطـه و زیر نظـر اداره کل 
تعـاون کار و رفـاه احتماعـی اسـتان تنظیـم و بـه رویـت و امضـای 
کارگران رسـیده اسـت. معاون مالی و اقتصادی شـهرداری بندرعباس 
خاطرنشـان کـرد: از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون در تاریخ هـای ۳۱ 
فروردیـن، ۱۱ اردیبهشـت، ۱۲ خردادمـاه، ۱۰ تیرمـاه و ۱۳ مردادمـاه 
حقوق علی الحسـاب به حسـاب کلیـه کارگران شـهرداری بندرعباس 
واریـز شـده، در حالـی کـه شـخصیت فیلـم فقـط بـه دو مورد اشـاره 
داشـته اسـت. رسـتمی گفت: بـا توجه بـه عدم ابـاغ تعدیل قـرارداد 
و عـدم تامیـن نقدینگی، به کلیه کارگران و سرپرسـتان اطاع رسـانی 
شـده کـه مبالـغ دریافتـی به صـورت علی الحسـاب بـوده و به محض 
تامیـن الباقیـی آن تسـویه می شـود. ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره به 
اینکـه فـرد مـورد نظـر در کلیـپ انتشـار یافته دربـاره عـدم پرداخت 
حـق بیمـه نیـز گایه منـد اسـت، ادامـه داد: ایـن سـخنان نیـز کاما 
خـاف واقـع بوده و هیچ مشـکلی در مورد بیمه کارگـران وجود ندارد 
و علیرغم مشـکل نقدینگی، تامین اجتماعی اسـتان با همکاری بسیار 
خـوب لیسـت بیمه کلیه پرسـنل در موعد مقرر را ثبـت کرده و تاکید 
می شـود هیـچ مـوردی در خصـوص بیمـه وجود نـدارد. معـاون مالی 
و اقتصـادی شـهرداری بندرعبـاس بیـان کـرد: آنچه به نظر می رسـد، 
هـدف اصلی ایـن نمایش طرح مطالبی با بزرگنمایی در پوشـش دفاع 
از حقـوق کارگـر کـه توسـط افراد شـناخته شـده با غرض سیاسـی و 
اقتصـادی بـا قصد سـوء اسـتفاده از احساسـات نوع دوسـتی مـردم و 

مسـئولین شـکل گرفته است. 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیالن گفت :
گیالن رتبه نهم صنعت کشور را دارا است 

رئیـس  حیـدری:  علـی   – رشـت 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان 
گیـان در جلسـه کارگـروه رفـع موانـع و 
رونـق تولیـد اسـتان گیـان کـه بـا حضـور 
رئیس کمیسـیون اقتصادی مجلس شـورای 

اسـامی در محـل اسـتانداری گیـان برگـزار شـد گفـت: علیرغـم 
محوریـت و ثقـل کشـاورزی در گیـان صنعـت رتبـه نهـم کشـوری 
از لحـاظ تعـداد واحدهـا صنعتـی را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. 
بـه گـزارش واحـد روابـط عمومی سـازمان صنعـت، معـدن و تجارت 
اسـتان گیان؛فرهـاد دلـق پـوش در ایـن جلسـه کارگـروه بـه عـدم 
سـابقه زیـاد گیـان در زمینـه صنعت و نوپا بودن آن اشـاره داشـت و 
گفـت: هـم اکنـون دو هـزار و ۹۴۸ واحد صنعتی کوچـک و بزرگ در 
گیـان بـا اشـتغال ۸۲ هـزار نفر فعالیـت دارنـد و این موضـوع بیانگر 
اسـتقبال از سـرمایه گذاران صنعتی و وجود زیرسـاخت های مناسـب 
بـرای صنعـت اسـت. متولـی بخـش صنعت، معـدن و تجـارت گیان 
تصریـح کـرد: به طور کلی حـوزه صنعت، معدن و تجـارت در مجموع 
توانسـته اسـت زمینه اشـتغال ۳۴۲ هزار نفر در گیان را فراهم نماید 
و بـه لحـاظ حجـم ارزش افـزوده تولید و تجـارت و در پـی آن افزایش 
اشـتغال، نیازمنـد توجـه ویژه مسـئولین ملی و اسـتانی هسـتیم. این 
مسـئول گیـان ادامـه داد: در صـورت رفـع مشـکات تامیـن مـواد 
اولیـه صنایـع چـوب و سـلولوزی ایـن ظرفیـت تولیـد بـه ۵ میلیـون 
متـر مکعـب در سـال خواهـد رسـید و باعـث رونـق تولید و اشـتغال 

در گیـان خواهد شـد.

اصحاب رسانه ورود اولین دستگاه 
تناسب اندام غیرجراحی دنیا به 

ایران را رسانه ای کردند
شهرسـتان های 
غرب اسـتان تهران: 
بابایـی  گل  یحیـی 
کمپانـی  مدیـرکل 
آریـا  فـروزان  آفتـاب 
از  اسـتفاده  گفـت:  

ایـن تکنولـوژی الغـری کـه بـه صـورت روش غیرجراحی اسـت 
صددرصـد تضمینـی و بـدون عـوارض معمـول سـایر روش های 
الغـری مـی باشـد و موضـع الغرشـده بـه هیـچ عنوان برگشـت 
پذیرنخواهـد بـود.  وی افـزود:  ایـن روش الغـری غیرجراحی که 
بـا دسـتگاه ترواسـکالپ انجـام می شـود برای همـه افـراد به جز 
بیمـاران دیابتـی، زنـان بـاردار و مبتایان به امـراض قلبی بامانع 
اسـت. مدیرعامـل کمپانی آفتاب فـروزان آریا در ادامـه افزود:  این 
دسـتگاه صرفـا دراختیـار پزشـکان متخصـص زیبایـی قـرار داده 
مـی شـود.  وی ادامـه داد: درحـال حاضـر تکنولـوژی مذکـور در 
اختیاردومرکـز کلینیـک زیبایـی در تهـران سـپس در شـهرهای 
اصفهـان، رشـت، شـیراز و مشـهد قـرار خواهد گرفـت. گل بابایی 
همچنیـن به بومی سـازی دسـتگاه تورواسـکالپ آیـدی در آینده 
اشـاره کـرد و گفـت: باتوجـه بـه تاثیرزیبایـی در سـامت روان و 
اهتمـام جامعـه به مباحـث زیبایـی و زبباجویی، ایـن کمپانی در 
نظـر دارد در آتـی بـا خودکفایی در تولید این تکنولـوژی درداخل 
نیـز بـه ارزآوری کشـور نیـز کمـک نمایـد. وی یادآورشـد: ایـن 
دسـتگاه هیـچ گونـه آالینـده عفونـی بـرای محیط زیسـت ایجاد 
نمیکنـد و بـه لحاظ تعداد جلسـات مورد نیاز نیز بـرای افراد وقت 
گیـر نمی باشـد. وی گفـت: با اسـتفاده از تورو اسـکالپ آیدی در 
یـک جلسـه ضخامت چربـی آن موضـع ۲۴ درصـد کاهش یافته 
و بازگشـتی ایجـاد نمی شـود.گل بابایی در پایان گفت: پزشـکان 
متخصـص زیبایـی پس از آمـوزش دوره اسـتفاده از این دسـتگاه 
مـی تواننـد خدمات الغـری به مراجعینشـان را ارائـه دهند. صرفا 
پزشـکان حوزه زیبایی امکان آموزش و اسـتفاده از توروراسـکالپ 

کـه روش غیرجراحـی الغـری اسـت را دارنـد .

موافقت اصولی انجمن صادرکنندگان 
استان اصفهان صادر شد

اصفهـان – مرادیـان: نایـب 
رییس کمیسـیون تجارت، خدمات 
و ارتباطـات اتـاق بازرگانـی اصفهان 
در چهارمین جلسـه این کمیسیون 
از صـدور موافقـت اصولـی انجمـن 
صادرکننـدگان اسـتان اصفهـان خبـر داد.  بـه گـزارش 
روابـط عمومـی اتـاق بازرگانی اصفهان در این جلسـه که 
بـا حضـور اعضـاء دبیرخانـه سـرای نـوآوری و رشـد اتاق 
بازرگانـی اصفهـان و به منظـور تبیین اهـداف و اقدامات 
انجـام شـده در ایـن مرکز تشـکیل شـد، فرشـته امینی، 
عضـو هیات رییسـه اتاق بازرگانی اصفهـان و نایب رییس 
کمیسـیون تجـارت از صـدور موافقـت اصولـی انجمـن 
صادرکننـدگان اسـتان اصفهان و تشـکیل اولین جلسـه 
مجمـع ایـن انجمـن در مهرماه سـالجاری خبـر داد.  در 
ادامـه علـی کرباسـی زاده، مشـاور عالـی اتـاق بازرگانـی 
و عضـو دبیرخانـه سـرای نـوآوری و رشـدگفت: بـا توجه 
بـه نیـاز همیشـگی صنایع بـه نیـروی انسـانی کارآمد و 
کیفـی و عـدم موفقیـت دانشـگاه در تربیت دانشـجویان 
موردنیـاز بخـش خصوصـی و صنعـت، تفاهم نامـه ای با 
دانشـگاه آزاد اسـامی مبنی برتطبیق موضوع پایان نامه 
هـای دانشـجویان بـا مسـایل مبتا بـه صنعت و شـکل 
گیـری سـرای نـوآوری بـه عنـوان مرکـزی بـرای چـاره 
اندیشـی و بـه منظـور چگونگـی بـه حداکثـر رسـاندن 
ظرفیـت هـای بخـش خصوصی و دانشـگاه منعقد شـد. 
وی بـا بیـان اینکه به رغم رشـد قابل توجه علمی کشـور 
متاسـفانه خروجـی برنامه هـای علمی قابل قبـول نبوده 
اسـت، افزود: وجـود بیش از ۲ میلیون نفرنیروی انسـانی 
تحصیلکـرده بیـکار و گایه فعـاالن اقتصـادی در تامین 
نیـروی انسـانی متخصص مبین عدم توفیـق در خروجی 
برنامـه هـای علمی به رغم رشـد باالی علمی کشـور می 
باشـد. کرباسـی زاده هـدف از برگـزاری جلسـات سـرای 
نـوآوری را طراحی مدلی برای توسـعه علمی ، تحقیقاتی 
و پژوهشـی کشـور در راسـتای حل مسـایل و مشـکات 
بخـش خصوصی عنوان کـرد. همچنین پیام نجفی، عضو 
دبیرخانه سـرای نوآوری و رشـد و مدیر کل اقتصاد دانش 
بنیان دانشـگاه آزاد اسـامی  نیز ملزم نمودن دانشجویان 
بـه هدفمنـد کردن موضوعـات  پایان نامه ها در راسـتای 
کمـک بـه حـل مسـایل بنـگاه هـای اقتصـادی ، الـزام 
دانشـجویان بـه حضور در بنگاه هـای اقتصادی، کمک به 
انتقـال فنـاوری و بازاریابـی محصوالت شـرکتهای دانش 
بنیـان و معرفـی آنها به صنایع را از جمله فعالیت های در 

دسـت اقدام سـرای نـوآوری و رشـد عنـوان کرد.  

  برق منطقه ای خوزستان رتبه برتر 
جشنواره شهید رجایی

اهـواز – رحمـان محمـدی: 
شـرکت بـرق منطقه ای خوزسـتان 
در جشنواره شـهید رجایی در میان 
دسـتگاه های اجرایی اسـتان "رتبه 
سـوم" و در گـروه بانـک هـا و بیمه 
هـا "رتبـه اول" را کسـب کـرد. جشـنواره شـهید رجایی 
از سـال ۹۲ بـه بعـد در هفتـه دولـت برای تقدیـر از رتبه 
هـای برتر عملکرد دسـتگاه های اجرایی اسـتان برگزار و 
از رتبـه های نخسـت در مجموع و گـروه های عملکردی 
مختلـف تجلیـل می شـود. بـر همین اسـاس جشـنواره 
ارزیابی عملکرد دسـتگاه های اجرایی اسـتان خوزسـتان 
سـال ۱۳۹۷ برگزار و شـرکت برق منطقه ای خوزسـتان 
در بین ۷۶ دسـتگاه اجرایی اسـتان در مجموع شـاخص 
هـای عمومـی و اختصاصـی "رتبه سـوم" را کسـب کرد. 
ایـن شـرکت همچنیـن در گـروه شـرکت هـا، بانـک ها 
و بیمـه هـا، هماننـد دو سـال گذشـته "رتبـه اول" را به 
خـود اختصـاص داد. به همین دلیل در جشـنواره ای که 
بـه همین مناسـبت با حضـور اسـتاندار خوزسـتان، امام 
جمعـه اهـواز و مدیـران دسـتگاه اجرایـی برگـزار شـد از 
شـرکت بـرق منطقه ای خوزسـتان با اهدای لـوح تقدیر، 

تجلیـل و قدردانی شـد.

اختتامیه نخستین رویداد کارآفریني 
دانش آموزي استان گلستان برگزار شد

گرگان - نخسـتين رويداد كارآفريني دانش آموزي اسـتان 
گلسـتان)ركاد( بـا اعـام تيم هـاي منتخب بـه كار خـود پايان 
داد.بـه گـزارش روابـط عمومـي پارك علـم و فناوري گلسـتان، 
نخسـتين رويداد كارآفريني دانش آموزي اسـتان گلستان)ركاد( 
بـا حمايـت ويـژه پـارك علـم و فنـاوري گلسـتان و بـا حضـور 
تعـداد ۱۳۰ نفـر از دانش آمـوزان دختـر و پسـر مقاطـع نهـم 
تـا دوازدهـم پـس از رقابتـی ۵۴ سـاعته بـه مـدت سـه روز بـا 
معرفـي تيم هاي منتخب بـه كار خود پايان داد.در روز نخسـت، 
تعـداد ۵۰ ایـده ثبـت شـد و هر نفـر در یـک دقیقه ایـده خود 
را ارائـه نمـود؛ پـس از آن ۱۰ ایـده برتـر بـا رأی گیـری انتخاب 
و تیم هـای مربوطـه تشـکیل شـدند.روز دوم و صبـح روز سـوم 
کسـب وکار"،  "بـوم  کارگاه هـای  برگـزاری  و  تیم هـا  کار  بـه 
"اعتبارسـنجی"، "حداقل محصول پذیرفتنی"، "تجربه کاربری 
بـرای اسـتارت آپها" و "نحـوه ارائـه" توسـط منتورهـای رویداد 
اختصـاص داشـت.در ایـن مـدت تیم هـا بـه پـرورش ایده  های 
خـود بـرای توجیـه ورود موفـق به بـازار پرداختند و در مراسـم 
اختتامیـه، تیم هـا بـه ارائـه جمع بنـدی تـاش سـه روزه خـود 
در حضـور داوران پرداختنـد. در نهایـت سـه تيـم بـه عنـوان 
»تيم هـاي منتخـب« رويـداد و دو تيـم بـه عنـوان تيم هـاي 
»شايسـته تقديـر« از سـوي داوران انتخـاب و جوايـز نفيسـي 
بـه آنـان اهدا گرديـد.از مهم ترين اهداف برگــزاری ایـن رویداد 
مي تـوان به گسـترش و تشـویق روحیه کار تیمـی و کارآفرینی 
در بیـن دانش آمـوزان اشـاره كـرد تـا بتواننـد به صـورت عملی 
بـا فنون کسـب وکار آشـنا شـوند و ایده هـای خود را در مسـیر 

پیاده سـازی و کارآفرینـی قـرار دهند.

اخبار ایراناخبار ایران استاندارآذربایجانشرقی:

با وجود شرایط سخت تحریم روند توسعه استان متوقف نشده است
تبریـز - فـالح: اسـتاندار آذربایجـان  شـرقی اظهـار 
داشـت: بـه رغم شـرایط سـخت تحریـم به خصـوص در 
تامیـن تجهیـزات، همچنان طرح های موثر اسـتان در حال 
افتتاح اسـت و روند توسـعه اسـتان متوقف نشـده است.

دکتـر محمدرضـا پورمحمـدی در مراسـم افتتـاح پروژه هـای 
صنعـت بـرق اسـتان بـه مناسـبت هفته دولـت، بـا بیـان اینکه در 
مقاطـع مختلـف انقاب همـواره تنگناهـا و تحریم ها وجود داشـته 
اسـت، افـزود: عبـور از ایـن تنگناهـا بارهـا تجربه شـده کـه این بار 
نیـز بـا موفقیـت از این سـختی ها عبـور خواهیـم کـرد و تحریم ها 
نیـز فرصتـی بـرای خودکفایـی در حوزه هـای مختلـف اسـت. وی 
بـا اشـاره بـه دیـدار خـود بـا سـفرای آفریقـای جنوبی و چیـن در 
روزهـای گذشـته، گفـت: در ایـن دیدارهـا عنـوان شـد که بـه رغم 
فشـارهای آمریـکا، روند توسـعه و پیشـرفت در ایـران و همکاری با 
کشـورهای مختلـف ادامه خواهـد داشـت. پورمحمدی بـا قدردانی 
از همـکاری مـردم اسـتان در زمـان اوج مصـرف بـرق در تابسـتان 
امسـال، گفـت: بایـد بـا مدیریـت تقاضـا و مصـرف بـرق به سـمت 
مصـرف بهینـه و مدیریت درسـت حرکـت کنیم؛ زیـرا مصرف برق 
در کشـور نسـبت بـه میانگیـن جهانـی باالسـت و مصـرف انـرژی 
بایـد متناسـب بـا تولیـد باشـد. وی همچنیـن بر لـزوم اسـتفاده از 
انـرژی  از  بهره منـدی  مثـل  جایگزیـن  انرژی هـای  و  فناوری هـا 

خورشـیدی در اسـتان تأکیـد کـرد. اسـتاندار آذربایجان شـرقی در 
بخـش دیگـری از سـخنان خـود به آتش سـوزی بـازار تبریز اشـاره 
کـرد و بـا تأکیـد بـر ضرورت سـامان دهی سیسـتم بـرق این بـازار، 
گفـت: اسـتفاده از سیسـتم های نویـن و ایمـن بـرای تأمیـن بـرق 
مـورد نیـاز بـازار تبریـز باید در بازسـازی قسـمت های آسـیب دیده 
آن مـورد توجـه قـرار گیـرد. اسـتاندار آذربایجان  شـرقی همچنین 

در جلسـه شـورای فرهنگ عمومی اسـتان، با اشـاره به اینکه شـهر 
تبریـز همـواره در برگـزاری  آیین هـای عـزاداری امام حسـین )ع( و 
تکریـم و تعظیـم شـعائر این ایام پیشـگام بوده و هسـت،  بیان کرد: 
هیات هـای عـزاداری ضمـن رعایت حال مـردم، آیین هـای مربوط 
بـه ایـن ماه را بـه موقع برگـزار کنند. دکتر محمدرضـا پورمحمدی 
ضمـن گرامی  داشـت یاد و خاطره شـهیدان رجایـی و باهنر، گفت: 

ایـن دو شـهید بزرگـوار، اسـوه های خدمـت صادقانـه و خالصانه در 
نظـام جمهوری اسـامی هسـتند و هفتـه دولت نیز فرصتـی برای 
بیـان عملکردهـا و خدمـات دولـت به مردم محسـوب می شـود.وی 
در ادامـه بـا اشـاره به لـزوم برگـزاری شایسـته آیین های عـزاداری 
امـام حسـین )ع(، اظهـار کرد: بنیانگـذار کبیر انقاب اسـامی امام 
خمینـی )ره( آیین های عـزاداری محرم و صفـر را عاملی برای زنده 
نگـه داشـتن اسـام عنـوان کرده انـد و مـا افتخـار می کنیـم کـه با 
همـت و همراهـی مـردم ایـن آیین هـا را در طـول زمـان زنـده نگه 
داشـته ایم. وی همچنین در ادامه با اشـاره به روز ملی شـعر و ادب، 
از نهادهـای فرهنگی و ادارات و سـازمان ها خواسـت تـا با همکاری، 
آیین هـای ایـن روز کـه زحمـات زیـادی بـرای ثبـت آن در تقویـم 
ملی کشـیده شـده  اسـت، به نحو احسـن برگزار کنند.  پورمحمدی 
همچنین با اشـاره به پیشـگام بودن آذربایجان در بسـیاری از امور، 
از مسـئوالن نهادهـا و سـازمان های مختلـف اسـتان خواسـت  تا با 
توجـه بـه ضـرورت گفتمان سـازی بیانیـه گام دوم انقـاب اهتمام  
ویـژه ای در این راسـتا داشـته باشـند.  اسـتاندار آذربایجان  شـرقی 
کسـب موفقیت توسـط دانـش آموزان اسـتان در کنکور سراسـری 
و همچنیـن کسـب مقام هـای برتر صدا و سـیمای مرکز اسـتان در 
جشـنواره تولیـدات صـدا و سـیما را بـه متولیـان امر و نیـز جامعه 

رسـانه ای اسـتان تبریـک گفت.

اراک – تهمینـه دباغچـی : مدیرعامل شـرکت پتروشـیمی شـازند گفت: 
بـا توجه به شـرایط تحریمـی موجـود، اقدامـات الزم در اورهال امسـال این 
شـرکت نیازمنـد یـک خوداتکایـی بـود و بـا توجـه بـه اینکه ایـن ظرفیت 
در پرسـنل و نیروهـای شـرکت وجـود داشـت، ایـن مهـم انجـام شـد و 

دسـتاوردهای بـی بدیلـی در ایـن مسـیر حاصل شـد. 
ابراهیـم ولدخانـی اظهـار کـرد: عملیـات اورهـال در سـطح گسـترده در ۲۳ واحـد) 
۱۷+۶ یوتیلیتی( این مجموعه و در عمق بسـیار گسـترده ای توسـط متخصصان داخلی 
صـورت گرفـت کـه ایـن مهـم یـک رکـورد در داخـل کشـور اسـت و ایـن دانـش فنی 
می توانـد بـه واحدهـای دیگـر پتروشـیمی در سراسـر کشـور منتقل شـود. ایـن اورهال 
در زمانـی صـورت گرفـت که تحریم های شـدید علیه کشـور وضع شـده اسـت و امکان 
فراهـم کـردن تجهیـزات و قطعـات مـورد نیـاز وجـود نداشـت، بـر این اسـاس بـا اقدام 
جهـادی کـه در راسـتای اقتصـاد مقاومتـی و تولید ملی در این شـرکت صـورت گرفت، 
دسـتاوردهای موفقـی کسـب شـد. وی بیـان کـرد: حرکت جهـادی در راسـتای اقتصاد 
مقاومتی و تولید ملی این بار در ارتباط با توربین و کمپرسـورهای شـرکت پتروشـیمی 

شـازند توسـط متخصصـان ایـن واحد بـه منصه ظهور رسـید. 
وی اظهـار کـرد: دانـش سـاخت ایـن قطعـات در اختیـار زیمنـس بـود کـه به هیچ 
عنـوان در اختیـار شـرکت قـرار نمی گرفـت. شـرکت های آلمانـی حتی اجازه مشـاهده 
اسـناد و مدارک را هم به ما نمی دادند و سـالیان سـال انجام اورهال توسـط کارشناسـان 
آن شـرکت انجـام می شـد. هـدف آنهـا عدم انتقـال دانش فنـی بود امـا بـرای اولین بار 
در کشـور، توربیـن  و کمپرسـورهای هـای واحـد الفیـن توسـط متخصصـان داخلـی و 

تامیـن بخشـی از قطعـات و دانـش فنی این دسـتگاه ها در داخل کشـور و بـدون حضور 
هیـچ کارشـناس خارجـی و بـدون اسـتفاده از قطعـات خارجی میسـر شـد. مدیرعامل 
پتروشـیمی شـازند تصریـح کـرد: ایـن توانمنـدی در داخل مجموعـه وجود داشـت اما 
شناسـایی نشـده بـود و  اعتمـاد بـه نفسـی که به دسـت آمد سـبب طراحی و سـاخت 
داخـل بخشـی از قطعـات شـد تـا در نهایـت این وسـعت اورهال کـه در عمر شـازند بی 
سـابقه بـوده، انجام شـود.  ولدخانی بیـان کرد: در صورتـی که تحریم ها هنـوز هم ادامه 
داشـته باشـد مـا از آنهـا اسـتقبال خواهیم کـرد، تحریم ها بـر صـادرات و تامین قطعات 
تاثیـری نداشـته فقـط منجـر به داخلی سـازی بخشـی از قطعات شـده که ایـن مهم به 

خودکفایـی کمک شـایانی کرده اسـت. 
وی ادامـه داد: در ایـن اورهـال ۲۷۵۰ نفـر نیـروی بومـی)۹۵ درصد بومـی( به مدت 
یـک مـاه جـذب و رقمی حـدود ۴۰ میلیارد تومـان هزینه برای این پرسـنل در اسـتان 
صـرف شـد. بـا توجه بـه افزایش نـرخ ارز، با اسـتفاده از تـوان داخلی حداقـل ۷۰ درصد 
صرفه جویـی ارزی در ایـن رابطـه شـکل گرفـت. اسـتفاده از نیروهـای بومـی و تامیـن 
مایحتـاج آنهـا در اسـتان تولیـد ثـروت برای اسـتان نیـز به همراه داشـته اسـت چراکه 
حمل و نقل، تامین غذا و سـایر مایحتاج نیروهای شـرکت از اسـتان انجام شـده اسـت . 
مدیرعامل شـرکت پتروشـیمی شـازند خاطرنشـان کرد: بـا توجه به اورهـال صورت 
گرفتـه بـه ظرفیـت کامـل کـه یـک میلیـون و ۸۰۰ هـزار تن محصول در سـال اسـت 
خواهیـم رسـید و همچنیـن بـا توجه بـه بازارهایی کـه در اقصـی نقاط جهـان از جمله 
آسـیای میانه، اروپا و آمریکای التین در نظر گرفته شـده مشـکل صادرات نیز نخواهیم 

داشـت و هـر مقـدار بـازار داخلی اجـازه دهد، صـادرات خواهیم داشـت. 
ولدخانـی ادامـه داد: سـال گذشـته یـک میلیـون و ۸۰۰ هـزار تـن تولیـد و حـدود 
۴۰۰ میلیـون دالر صـادرات صـورت گرفتـه اسـت. همچنیـن در ۴ ماهـه ابتدای سـال 
۲۴۰۰ میلیـارد تومـان فروش صورت گرفته که نسـبت به مدت مشـابه قبـل ۹۶ درصد 
افزایـش داشـته اسـت. ۴۰ درصـد ایـن فـروش صادراتـی و ۶۰ درصـد فـروش داخلـی 

بوده اسـت. 

وی در خصـوص دسـتاوردها و نـوآوری های بی سـابقه شـرکت پتروشـیمی شـازند 
در اورهـال مـرداد ۹۸ گفـت: توربیـن این شـرکت به مدت ۱۲ سـال و برخـی قطعات از 
ابتـدای فعالیـت ایـن شـرکت تعمیـر و تجهیز نشـده بودنـد که انجـام اقدامـات الزم در 
اورهـال امسـال نیازمنـد یک خوداتکایی بـود و با توجه به اینکه این ظرفیت در پرسـنل 

و نیروهـای شـرکت وجـود داشـت، این مهم انجام شـد. 
مدیرعامـل پتروشـیمی شـازند اضافـه کرد: تیـپ فلر در داخـل مجموعـه در ارتفاع 
۱۰۵ متـر بـه وزن ۲۴ تـن توسـط نیروهـای داخلـی در شـرکت سـاخته و نصب شـده 
کـه وظیفـه سـوزاندن گازهـای اضافـی واحدهـای مختلف را انجـام می دهـد. همچنین 
تعویـض مبدل هـای ۴۰۰ و ۴۰۱ بعـد از ۹ سـال از دیگـر اقدامـات انجـام شـده در ایـن 

اورهـال بوده اسـت. 
ولدخانـی بـا اشـاره بـه سـایر دسـتاوردها افـزود: واحدهای پایین دسـتی چنـد روز 
دیرتـر از واحدهـای دیگر به سـرویس رفتند و حتـی برخی واحدها در زمـان اورهال نیز 
بـا اسـتفاده از هیـدروژن تامیـن شـده، تولید داشـتند، البته خطی از پاالیشـگاه شـازند 
دریافـت شـده کـه هیـدروژن آن خریـداری می شـود و اگـر روزی الفیـن دچار مشـکل 
شـود بـا این هیـدروژن می تـوان واحدهای پایین دسـتی را در سـرویس نگهـداری کرد 

کـه ایـن اقـدام در عمر پتروشـیمی شـازند بی سـابقه بوده اسـت. 
 HD وی افـزود: تعویض و جوشـکاری رینگ آب کولینگ یکـی از راکتورها در واحد
بـرای نخسـتین بـار بعد از ۲۵سـال، طراحی نـازل مخصوص در واحـد PP ، تمیزکاری 
راکتـور اصلی ۲۰۰، نوسـازی کانل در قسـمت فیشـینگ واحـد PBR بـرای اولین بار، 
تعویـض کویـل در واحـد ۲EH )کـه ۱۰ روز زودتـر به خـط تولید وارد شـد( بعد از ۲۴ 

سـال از دیگـر نوآوری هـای این شـرکت در اورهـال مرداد ۹۸ بوده اسـت. 
وی بـا بیـان اینکـه بـا انجـام این اورهـال تا ۸ سـال دیگر نیـازی به اورهال نیسـت، 
تصریـح کـرد: نقشـه بـرداری از حـدود ۹۰۰ قطعـه کـه در گدشـته نقشـه آنهـا وجـود 
نداشـت، انجـام شـده و از ایـن پـس نیاز بـه تهیه و خریـد آنهـا از خارج وجـود نخواهد 

داشـت. نقشـه بـرداری ایـن قطعات تنهـا در زمـان اورهـال امکان پذیر اسـت. 

تبریـز - فالح: معاون توسـعه مدیریت و منابع اسـتاندار 
آذربایجان شـرقی در سـفر به شهرستان عجب شیر، ضمن 
افتتاح سـه طـرح عمرانـی و خدماتـی به مناسـبت هفته 
دولت، در جمـع کارکنان فرمانداری این شهرسـتان حضور 
یافت و مسـائل و مشـکالت اداری فرمانداری را بررسی کرد.

دکتـر حمیدرضا قاسـم زاده در این سـفر سـه طـرح عمرانی و 
خدماتی شـامل واحد مسـکونی برای خانواده های دارای دو معلول 
در روسـتاهای چنـار و هـروان، پـل دو دهنـه دیزج حسـن بیگ و 
فـاز دوم گلخانـه گل های زینتی در روسـتای مهمانـدار را جمعا با 
اعتبـاری بالـغ بر ۱۶ میلیـارد و ۴۰۰ میلیون ریال افتتـاح کرد. وی 
سـپس از بخش های مختلف فرمانداری عجب شـیر بازدید کرد و 
در نشسـتی با حضور کارکنان این فرمانداری، مسـائل و مشـکات 
اداری شهرسـتان را بررسـی کـرد. معـاون توسـعه مدیریت و منابع 

اسـتاندار آذربایجـان شـرقی در ایـن نشسـت بـا تأکیـد بـر اینکـه 
بـرای حفـظ کارآمدی نظام مدیریتی کشـور، همه اجـزای آن باید 
باهـم هماهنگ باشـند، افـزود: میراثی کـه امروز بـرای آیندگان بنا 
می نهیـم باید زیربنای محکـم، قابل اطمینان، فاخر و ارزشـمندی 
داشـته باشـد. قاسـم زاده گفت: کشـوری که بتواند از اصول اقتصاد 
مقاومتی تبعیت کند در مقابل ضربات، فشـارها و آسـیب ها، موفق 
و سـربلند خواهد شـد کـه این امر نیازمند هماهنگی کلیـه اجزای 

نظام مدیریتی آن کشـور اسـت.
وی افـزود: اقتصـاد مقاومتـی، اقتصادی اسـت کـه در برابر تمام 
فشـارها ایسـتاده و شـاکله اصلـی خـود را حفظ کند و کشـورهایی 
موفـق هسـتند کـه از اصول چنیـن اقتصادی تبعیت کننـد. معاون 
توسـعه مدیریـت و منابـع اسـتاندار آذربایجـان شـرقی بـه برخی از 
دسـتاوردهای عظیم دولت از جمله افتتاح فاز سـوم پاالیشگاه ستاره 

خلیـج فـارس، افزایـش تولیـد بنزین بـه ۱۰۲ میلیون لیتـر و تولید 
۵۰۶ میلیون مترمکعب گاز در روز، گازرسانی به ۹۲۱ هزار مشترک 
جدید، توسـعه کشـت گلخانه ای به میزان ۲۶۵۱ هکتار و تولید ۱۳ 
میلیـون تن گندم اشـاره کـرد و گفت: همه ایـن موفقیت ها، نتیجه 
عمـل به سیاسـت های اقتصاد مقاومتی اسـت کـه در تحقق اقتصاد 
بـدون نقـت و توسـعه صـادرات نیز نقش بسـزایی دارنـد. وی با بیان 
اینکـه باید ظرفیت های کشـور را به خوبی بشناسـیم، گفت: جامعه 
و نظام مدیریتی باید در مقابل شـوک های مختلف آماده باشـد، چرا 
که دشـمنان از دشـمنی دست برنداشـته اند و در هر مقطع با ترفند 

جدیـدی به مقابلـه با نظـام می آیند.
معاون اسـتاندار آذربایجان شرقی همچنین به برخی از مسائل و 
مشـکات مطرح شـده در این جلسه اشاره کرد و گفت: درخواست ها 
و نیازهای همکاران بررسـی خواهد شـد و در حد وظایف و اختیارات 

بـرای حـل مشـکات کارکنـان دولـت تـاش می کنیـم تا بـا توان 
بیشـتر در خدمت مردم باشـند. در این جلسـه فرماندار عجب شـیر 
و تعـدادی از کارکنـان ایـن فرمانداری نیز به بیان مهم ترین مسـائل 
و مشـکات اداری این شهرسـتان پرداختند و در ادامه مدیران حوزه 
معاونـت توسـعه مدیریت و منابـع اسـتانداری آذربایجان شـرقی در 
خصـوص موضوعات مطـرح شـده، توضیحـات الزم را بیـان کردند. 
معاون توسـعه مدیریت و منابع اسـتاندار آذربایجان شرقی همچنین 

از بخشـداری قلعه چـای بازدید کرد.

سـاوجبالغ - محمـد رنجبرکهن: مراسـم بزرگداشـت 
روز کارمنـد و تقدیر از کارکنان برتر شـهرداری هشـتگرد 

در سـالن شـهید باکری این شـهرداری برگزار شـد.
دکتر امیر بهمنی شـهردار هشـتگرد در ابتدای این مراسـم 
بـا گرامیداشـت هفتـه دولت و یـاد و خاطره شـهیدان رجایی و 
باهنـر و ضمـن تقدیـر از حمایت هـای رئیس و اعضای شـورای 
اسـامی شـهر ، رعایـت اخـاق حرفـه ای را از اصـول اساسـی 
کار در شـهرداری دانسـت و گفـت : تمامـی افـراد جامعـه برای 
آسـایش خانـواده خود تاش مـی کنند ولی خادمین در سـنگر 
شـهرداری عـاوه بـر خانواده شـخصی خـود بخشـی از خانواده 
شـهر نیـز می باشـند . مـا در دو مقولـه خدمت به شـهروندان و 
خدمـت بـه خانواده فعالیـت می کنیـم و امیدوارم بـا همفکری، 
تعامـل و تـاش در هـر دو سـنگر نتایـج خوبی از خـود بر جای 

. بگداریم 

بهمنـی با تقدیر از تـاش های معاونین، مسـئولین واحدها 
و پرسـنل شـهرداری افـزود : خوشـبختانه خدمـات خوبـی در 
شـهر انجـام شـده و همچنـان نیـز ادامـه دارد و ایـن خدمـات 
حاصـل تـاش پرسـنل زحمـت کـش و همـکاری ، همفکـری 
وحمایـت تـک تـک اعضای شـورای اسـامی شـهر بوده اسـت 
کـه رضایتمنـدی شـهروندان خود گواهـی بر این ادعاسـت. وی 
بـا اشـاره بـه تکریـم همـکاران و بزرگداشـت روز کارمند ضمن 
تشـکر از زحمـات سرپرسـت اداره امـور اداری و منابـع انسـانی 
شـهرداری از خبـر هـای خوبـی بـرای ارتقـاء وضعیـت خدمتی 
و معیشـتی پرسـنل سـخن گفـت و تصریح کـرد : تاش جهت 
ارتقا احکام پرسـنل از سـال گدشـته آغاز شـده و خوشـبختانه 
امـروز ماحصـل یکـی از ایـن تاش ها  بـه نتیجه رسـیده و ۲۶ 
نفر از پرسـنل قـراردادی شـهرداری با اجرای طـرح طبقه بندی 
مشـاعل ، تبدیـل وضعیـت شـده و ضمـن افزایـش حقـوق از 

امنیت شـغلی بیشـتری برخـوردار خواهنـد بود .
بهمنـی در انتهـای سـخنان خـود از پرداخـت عیـدی ویژه 
عیـد قربـان و غدیـر به تمامـی پرسـنل و تاش هـای مدیریت 
شـهری در زمینه توجه به وضعیت معیشـتی و خبرهای خوش 
دیگـر در روزهـای آتـی بـرای پرسـنل ، سـخن گفـت . علـی 
شـجری پـور رئیـس شـورای اسـامی شـهرنیز با تبریـک عید 
غدیـر، عیـد قربـان و دهـه امامت و والیت از شـهردار هشـتگرد 
در راسـتای توجـه بـه امـور رفاهـی پرسـنل تشـکر نمـود. وی 
بـا اشـاره بـه عملکـرد شـهرداری طـی ماه هـای اخیـر از حـوزه 
فنـی و عمـران بـه دلیـل اجـرای پروژه هـای مختلـف عمرانـی 
در جای جـای شـهر تقدیـر نمـود و خدمـات بـه شـهروندان را 

سـرلوحه کار در شـورا و شـهرداری دانسـت.
رئیـس شـورا ، حفـظ حرمـت پرسـنل قدیمـی را از مـوارد 
مهمـی برشـمرد و گفـت : هـر کـدام از مـا دیـر یـا زود بـه این 

مرحلـه رسـیده و انتظـار داریـم کسـانی کـه پـس از مـا پـا بـه 
عرصـه خدمـت نهـاده انـد حرمـت مـا را حفـظ نماینـد و از 
کارکنـان  کلیـه  و  واحدهـا  مسـئولین  و  معاونیـن   ، شـهردار 

خواسـتار حفـظ حرمـت پرسـنل باسـابقه شـد.
شـجری پـور از واحدهـای مرتبط خواسـت تـا تمامی تاش 
خـود را بـرای ایجاد امنیت شـغلی برای پرسـنل جدید که چند 
سـال سـابقه ای بیـش ندارنـد معطوف نمـوده و ارتقـا و تبدیل 
وضعیـت و نیـز ایجـاد دلگرمی برای آنهـا و خانواده شـان را مد 

نظر قـرار دهند .

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان شرقی:

دستاوردهای عظیم دولت نتیجه عمل به سیاست های اقتصاد مقاومتی است

تجلیل از کارکنان شهرداری هشتگرد

ولدخانی:

اورهال پتروشیمی شازند با دستاوردهای بی سابقه به پایان رسید

قـم - بـه گـزارش روابط عمومـی شـرکت آب و فاضالب روسـتایی اسـتان 
قـم؛ محمـد عسـگری، معـاون پشـتیبانی و منابع انسـانی شـرکت آبفـار قم، 
طـی گفتگویـی گفـت: مديريت مصـرف برق بـا رهنمودهـاي فرهنگـي وايجاد 
تغييرات بسـيار سـاده در عادات و رفتـار مصرف كنندگان بعنـوان راهکار كوتاه 
مـدت و نيز بـا تهيه ، نصب و بهره برداري از وسـايل و ماشـين آالت بـا راندمان 
بهتـر بعنـوان راهـکار ميـان مـدت و بلنـد مدت قابـل اجرا مـي باشـد. معاون 
پشـتیبانی و منابع انسـانی شـرکت آب و فاضالب روستایی اسـتان قم با اشاره 

به شـرایط جـوی حاکـم و افزایش درجـه حـرارت و در پـی آن افزایش مصرف 
بـرق در کشـور گفـت: در این شـرایط، همدلی و همـکاری همه مـردم به منظور 
جلوگیـری از قطعـی برق با رعایت صرفـه جوئی در مصرف الزم بـوده و ادارات و 

سـازمانهای دولتـی بایـد در این زمینه الگوی سـایر اقشـار جامعه باشـند. 
عسـگری بـا اشـاره به اقدامات انجام شـده در شـرکت آبفـار قم در راسـتای همکاری 
بـا شـرکت توزیع برق اسـتان در تامیـن برق مورد نیاز شـهروندان و جلوگیـری از قطعی 
بـرق در تیـر و مـرداد سـال جـاری گفت: با برنامـه ریزی صـورت گرفتـه، ۳۰ درصد برق 
مـورد نیاز سـاختمان سـتاد شـرکت آبفار در طـول ماه های تیـر و مـرداد از طریق دیزل 
ژنراتور مسـتقر در سـاختمان سـتاد این شـرکت تامین شـد. وی در ادامه اظهار داشـت: 
کمیته انرژی شـرکت با تشـکیل جلسـات متعدد و تدوین دسـتورالعمل صرفه جوئی در 
مصـرف بـرق، راهکارهایـی را بـه ایـن منظور ارائـه داد که بـا همکاری کارکنان شـرکت، 
اقدامـات و راهکارهـای پیشـنهادی بـه انجـام رسـیده و در حـال اجـرا می باشـد. معاون 

پشـتیبانی شـرکت آبفـار قم بـا تاکید بر لزوم اصـاح الگوی مصرف انرژی  اذعان داشـت: 
تعییـن دمـای حداقـل ۲۴ درجـه بـرای کولر هـای گازی، الزام خاموشـی سیسـتم های 
سرمایشـی و روشـنائی در زمـان تـرک اتاق حتـی برای مـدت کوتاه، لـزوم کنترل دقیق 
مسـئولین هـر واحـد نسـبت به خاموشـی کلیـه وسـایل برقی در پایـان سـاعات کاری و 
برخـورد بـا متخلفیـن، بسـته بـودن درب اتـاق هـا در زمان روشـن بودن سیسـتم های 
خنـک کننـده و اسـتفاده از المـپ هـای کم مصرف به جـای انواع المپ هـای پر مصرف 
از جملـه مـوارد  ذکـر شـده در دسـتورالعمل صرفـه جوئـی در مصـرف برق بـوده که به 
کلیـه همکاران اباغ شـده اسـت.  محمد عسـگری در پایان با اشـاره بـه  هزینه ی باالی 
تامیـن آب و بـرق گفـت: بـا توجه به حاکم بودن اقلیم گرم و خشـک در پهنه وسـیعی از 
کشـور، تامیـن آب و بـرق مورد نیاز مردم  با مشـکات و صرف هزینه های نسـبتا باالیی 
انجام می شـود و از همه شـهروندان عزیز خواهشـمندیم با صرفه جوئی در مصرف آب و 

بـرق خدمتگـذاران خـود در صنعت آب و برق کشـور را یـاری نمایند.

معاونپشتیبانیومنابعانسانیشرکتآبفارقم:

تامین 30 درصد برق مورد نیاز ساختمان ستاد شرکت آبفار از طریق دیزل ژنراتور


