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برگزاری جلسه پرسش و پاسخ کارکنان 
شرکت گاز استان مرکزی با حضورمدیرعامل 

و اعضای هیئت مدیره شرکت
اراک – تهمینـه دباغچـی: همزمـان بـا آخریـن روز بهمـن مـاه 
سـالجاری جلسـه پرسـش و پاسـخ کارکنان با حضور مدیرعامل و اعضای 
هیئـت مدیـره بـه منظـور بررسـی مشـکالت و درخواسـتهای کارکنـان 
شـرکت، در سـالن اجتماعـات سـتاد مرکـزی برگـزار گردیـد.  بـه گزارش 
روابط عمومی شـرکت گاز اسـتان مرکزی در ابتدای این مراسـم سـمیعی 
مدیرعامـل ایـن شـرکت بـا اشـاره بـه ایـن موضـوع که اطـالع از چالشـها 
و مشـکالت سـازمان و کارکنـان قطعـا کمـک شـایانی به پیشـبرد اهداف 
سـازمان خواهد کرد گفت:این جلسـات درراسـتای تقویـت ارتباط وتعامل 
بیشـترکارکنان بامدیریـت تشـکیل می گـردد و حل مشـکالت پیش روی 
کارکنان بایسـتی دغدغه اصلی مدیران سـازمان باشد.ایشان درادامه ضمن 
دعـوت از همکاران جهت شـرکت درانتخابات پیش رو ومشـارکت وحضور 
حداکثـری درپـای صنـدوق های رای ،از ایشـان خواسـت ضمـن لبیک به 
ندای ارزشـمند مقـام معظم رهبری)مدظلـه العالی( ،انتخابی هوشـمندانه 
وشایسـته انجـام دهنـد. برپایه این گزارش در این جلسـه کارکنـان با بیان 
مشـکالت و درخواسـتهای خـود بصـورت رودررو با مدیران ارشـد شـرکت 
گاز اسـتان مرکـزی پاسـخ خـود را دریافـت نمودنـد. الزم بـه ذکراسـت 
برگـزاری ایـن جلسـات درراسـتای پیـاده سـازی مـدل تعالـی سـازمانی 
وبهبـود مسـتمر سـازمان درحوزه منابع انسـانی طرح ریـزی وبرنامه ریزی 

گردیده اسـت .

گواهینامه های سیستم مدیریت 
یكپارچه نفت و گاز مسجدسلیمان 

تمدید شد
اهـواز – رحمـان محمدی: 
هـای  ممیـزی  انجـام  از  پـس 
هـای 3  نامـه  گواهـی   ، مختلـف 
گانـه سیسـتم مدیریـت یکپارچه ) 
IMS ( شـرکت بهره بـرداری نفت 

و گاز مسجدسـلیمان بـا موفقیـت تمدیـد شـد . جلسـه اختتامیه 
بررسـی گواهینامـه هـای مدیریت کیفیـت این شـرکت  با حضور 
نماینـدگان شـرکت FQC - مدیرعامـل ، اعضـای هیـأت مدیره 
و روسـای بخـش هـای مختلـف شـرکت بهره بـرداری نفـت و گاز 
 FQC  مسجدسـلیمان برگزار شـد . سـرممیز نمایندگی شـرکت
بـا عنوان اینکه طی دو روز گذشـته ممیزان این شـرکت در ادارات 
سـتادی ، اماکـن صنعتی و غیرصنعتی شـرکت بهره بـرداری نفت 
و گاز مسجدسـلیمان حضـور یافتـه انـد گفـت :  همـکاران بنـده 
براسـاس اصـل نمونه بـرداری به گـردآوری یافته هـا پرداخته و در 

ایـن میـان بـه نتایـج مثبـت و ارزنـده ای دسـت یافتـه ایم .
حسـین تیمـوری بـا تمجیـد از فعالیـت هـای شـرکت بهـره 
بـرداری نفـت و گاز مسجدسـلیمان براسـاس اصـول و موازیـن 
تعریف شـده اظهار داشـت :  علیرغم گسـتردگی حوزه ی عملیاتی 
و وجـود موانـع طبیعـی فـراوان از جملـه رودخانه هـا و دریاچه ها 
شـاهد آن هسـتیم کـه فرآینـد تولید و انتقـال نفـت و گاز بخوبی 
هرچـه تمامتـر و بـدون ایـراد و نقص در حـال انجام اسـت ، از این 
 ISO 9001-2015  و ISO رو گواهینامـه هـای بیـن المللـی
بهـره  شـرکت    2007-18001  OHSAS و   2015-14001
بـرداری نفت و گاز مسجدسـلیمان از سـوی شـرکت FQC برای 

یـک سـال دیگر تمدیـد می شـود .
مدیرعامل شـرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسـلیمان نیز 
بـا تقدیـر از حضـور تیـم ممیزی شـرکت اعطـا کننـده گواهینامه 
هـای سیسـتم مدیریت یکپارچـه  ) IMS ( در این شـرکت اظهار 
داشـت : انجام ممیـزی به بهبود فرآیند انجـام کار و اصالح نقایص 
کمـک شـایانی می کنـد بدین منظـور از حضور تیم ممیـزی قدر 

دانی مـی نماییم .
مهنـدس قبـاد ناصـری بـا تبریـک تمدیـد گواهینامـه هـای 
سیسـتم مدیریت یکپارچه  ) IMS ( به مدیران ، روسـا و کارکنان 
ایـن شـرکت افـزود : ایـن خبـر یعنـی آنکـه مجموعـه ی اداری و 
عملیاتـی در مسـیر هـدف مشـخص شـده و بـا رعایـت موازیـن 
و الزامـات تعییـن شـده فعالیـت مـی کننـد کـه قابل تحسـین و 
سـتایش اسـت از ایـن رو از همـه ی پرسـنل جهـت کسـب ایـن 

موفقیـت تقدیـر  مـی نمایم .
بـرای  خورشـیدی   1287 خـرداد   5 در  اسـت  بذکـر  الزم 
نخسـتین بـار در کشـور و خاورمیانـه چـاه نفـت شـماره یـک 
مسجدسـلیمان بـه تولیـد رسـید و شـرکت بهـره بـرداری نفت و 
گاز مسجدسـلیمان در کنـار قدمت تولید نخسـتین شـرکت تابعه 
شـرکت ملـی مناطـق نفتخیـز جنـوب نیز می باشـد که در سـال 
1382 توانسـت گواهینامه های جهانی سیسـتم مدیریت یکپارچه 

را کسـب نمایـد .

خط تولید ماسک در بروجن افتتاح شد
شـهرکرد – حسـینی: رئیس 
سـازمان صمت چهارمحال و بختیاری 
گفـت: واحـد تولیدی صنعتـی ظریف 
لـوازم  کمبـود  رفـع  بـرای  مصـور 
بهداشـتی، اقـدام بـه تولیـد ماسـک 

طبی کرد. سـجاد رسـتمی، گفت: با افزایش اسـتفاده از ماسـک، یکی از 
واحد هـای صنعتی بروجـن تولید خود را برای تامین ماسـک تغییر داد.

رئیـس سـازمان صمـت چهارمحـال و بختیـاری افزود: با شـیوع 
ویـروس کرونـا و افزایـش اسـتفاده از لـوازم بهداشـتی، واحد هـای 
تولیـدی و صنعتـی در چهارمحـال و بختیـاری بـا تولیـد ماسـک و 
محلـول ضدعفونـی کننـده، در حـال رفـع کمبـود اقـالم مـورد نیاز 

هسـتند. مردم 
محمدحسـن کرمـی بـا اشـاره به اینکـه کتـان پارچـه ای خاصیت 
آنتـی باکتریـال و ضدحساسـیت دارد، گفـت: پارچه اسـتفاده شـده در 
تولیـد ماسـک طبی در این واحد صنعتـی 100 درصد طبیعی و گیاهی 

بـوده و از نظر بهداشـتی تضمین شـده اسـت.
سرپرسـت شـبکه بهداشـت و درمـان شهرسـتان بروجـن، افـزود: 
اسـتفاده از دو الیـه اسـپان بانـد بـا اسـتاندارد اِکوتکـس میـزان نفـوذ 
میکـروب و آلودگـی بـه داخـل ایـن نـوع ماسـک را بـه شـدت کاهش 
داده که پس از شسـت و شـو و اُتوکشـی، ضدعفونی شـده و به صورت 
چندبـاره قابـل اسـتفاده اسـت. وی همچنیـن از خریـد بیـش از 3 هزار 
ماسـک توسـط خیـران سـالمت بروجنـی و اهدا بـه مراکز بهداشـتی و 
بیمارسـتانی خبـر داد و گفـت: ایـن اقـالم در روز های آینده و براسـاس 
اولویـت در اختیـار افـراد در معـرض آسـیب و دارای بیماری های قلبی، 
عروقـی، کلیـوی و تنفسـی قـرار خواهـد گرفـت. سرپرسـت شـبکه 
بهداشـت و درمـان بروجـن، علـت کمبود ماسـک و لوازم بهداشـتی در 
کشـور را ناشـی از ترس ابتال به کرونا عنوان و گفت: اسـتفاده از ماسـک 
بـرای افـراد عـادی ضرورتی نداشـته و تنها رعایت بهداشـت فردی برای 

پیشـگیری از ابتـال بـه ایـن ویـروس کفایـت می کند.

 انهدام باند سارقان کابل برق
در گنبد

گـرگان - فرمانـده انتظامي اسـتان از انهـدام باند سـارقان کابل برق 
بـا 138 فقره سـرقت در شهرسـتان "گنبـدکاووس" خبر داد.سـردار "روح 
االمین قاسـمی" اظهار داشـت: در پی وقوع چندین فقره سـرقت کابل برق 
در "گنبدکاووس"، دسـتگیری سـارق به صورت ویژه در دسـتور کار پلیس 
قـرار گرفت.فرمانـده انتظامـی گلسـتان تصریح کـرد: اقدامـات اطالعاتی و 
بررسـی هـای میدانـی پلیس ادامه داشـت تا اینکـه مامـوران کالنتری 12 
طـی گشـت زنـی در نقـاط جـرم خیز موفق شـدند 2 سـارق سـابقه دار را 
حین سـرقت شناسـایی و دسـتگیر کنند.سـردار قاسمی خاطرنشـان کرد: 
متهمـان در تحقیقـات اولیـه و پـس از مواجهـه بـا مسـتندات پلیـس بـه 
138 فقـره سـرقت کابل برق در شهرسـتان گنبـدکاووس اعتـراف کردند.
فرمانده انتظامی اسـتان با اشـاره به دسـتگیری 2 همدسـت دیگر سارقان 
طـی یک عملیـات غافلگیرانـه، گفت: هر 4 سـارق پس از تشـکیل پرونده 
بـرای انجـام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شـدند.این مقام ارشـد 
انتظامـی اسـتان بـا تاکید بـر مقابله قاطعانـه پلیس با برهـم زنندگان نظم 
و امنیـت جامعـه، تصریـح کـرد: برقـراری امنیـت جامعـه از اصلـی تریـن 
ماموریـت هـای نیـروی انتظامی بـوده و پلیس در این راسـتا با تمـام توان 

تالش خواهـد کرد.

 آتش سوزی کارخانه پنبه
"علی آباد کتول"

گـرگان - فرمانده انتظامـی علی آبادکتول از وقوع حریق در شـهرک 
صنعتـی و آتـش گرفتـن 15 تـن پنبه خبر داد.سـرهنگ "الیـاس تازیکه" 
اظهـار داشـت: بـه دنبـال اعالم مرکـز فوریت هـای پلیسـی 110 مبنی بر 
وقـوع آتـش سـوزی در کارخانه پنبـه، بالفاصله گشـت انتظامـی و عوامل 
امـدادی بـه محـل اعـزام شـدند.وی افـزود: بـا حضـور پلیـس در محـل 
مشـخص شـد 15 تـن پنبـه بـر اثر آتـش سـوزی از بیـن رفته اسـت.این 
مقـام انتظامـی با اشـاره به اطفاء حریق توسـط عوامل آتش نشـانی، گفت: 
علـت وقـوع ایـن حادثـه توسـط کارشناسـان مربوطـه در دسـت بررسـی 
اسـت.فرمانده انتظامـی شهرسـتان علـی آبـاد بـا تاکیـد بر رعایـت توصیه 
های ایمنی توسـط شـهروندان، خاطر نشـان کرد: خوشـبختانه این حادثه 

خسـارت جانی بـه دنبال نداشـت.

صرفه جویی 32 میلیارد ریالی در 
واحد نورد گرم فوالد مبارکه

اصفهـان – مرادیـان : الکتروموتور پینچرولهـای کالف پیچ 
نـورد گـرم کـه عمدتـا وارداتـی و از رده خـارج بودند، بـا همکاری 
واحدهـای دفتـر فنـی ناحیـۀ نـورد گـرم، بومیسـازی قطعـات و 
تجهیـزات، خریـد قطعات یدکـی الکتریکـی، تعمیـرگاه مرکزی و 
شـرکت رشـد صنعت نیرو بومیسـازی شد.  کارشـناس بومیسازی 
 406 DC فـوالد مبارکـه ضمـن اعالم این خبـر گفت: موتورهـای
و 415 کیلـووات مربـوط بـه پینجرولهـای کویلـر نـورد گـرم و از 
برنـد »آنسـالدو« هسـتند. محسـن رضایی بـا تأکید بـر اینکه این 
موتورهـا بـا توجـه بـه هزینـۀ طراحـی و سـاخت و خـاص بـودن 
آنهـا هزینههـای باالسـری زیـادی دارنـد، تصریـح کـرد: در حـال 
حاضـر بـرای سـاخت یـک موتـور DC 100 کیلـووات، باید بیش 
از دو برابـر سـرمایۀ موردنیـاز سـاخت الکتروموتـور بومیسازیشـده 
سـرمایهگذاری شـود. این در حالی است که بومیسـازی انجامشده 
بیـش از 32 میلیـارد ریـال برای فـوالد مبارکه صرفـۀ اقتصادی به 

همراه داشـته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکه در اثـر تحریمها عمال امـکان خرید این 
تجهیـز از شـرکت آنسـالدو غیرممکن بود، گفـت: به همین منظور 
بـا ارسـال یکـی از موتورهـا برای تعمیـرات، بازسـازی، نوسـازی و 
همچنیـن دادهبرداری از این الکتروموتورها مهندسـی معکوس آن 

در دسـتور کار قـرار گرفت.
بـه گفتـۀ ایـن کارشـناس بومیسـازی فـوالد مبارکـه، ایـن 
موتورهـا بـه دلیل اینکه در زمـان ورود ورق در بازوی پینچ رول در 
حـدود 1/5 برابـر جریـان نامی بار تحمـل میکند، نیـاز به طراحی 
ویژه و تقویت جریان سـیمپیچ و تقویت سیسـتم خنککننده دارد 
کـه ایـن مـوارد بـا دقت زیـاد در طـول پروژه رعایت شـده اسـت.

ایـن  بـودن  خـارج  تولیـد  ردۀ  از  کـرد:  خاطرنشـان  وی   
الکتروموتورهـا و مشـکالت تأمیـن و هزینههـای زیـاد ارزی بـرای 
الکتروموتورهـا از مهمتریـن نکاتـی بـود کـه کار بومیسـازی را 

میسـاخت. ضـروری 

شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب 
موفق به اخذ گواهینامه هاي سیستم 

مدیریت یكپارچه)IMS( گردید
بـه   - کرمانشـاه 
گزارش پايگاه اطالع رسـاني 
شـركت بهـره بـرداري نفت 
شـركت  ايـن  غـرب  گاز  و 
همـه  مسـتمر  تـالش  بـا 
مديـران، روسـا و كاركنـان در سـتاد و مناطـق عملياتـي خـود از تاريـخ 
28تـا 30 بهمـن ماه توسـط شـركت DQS آلمان مـورد مميزي خارجي 
مسـتقل قـرار گرفتـو موفـق بـه اخـذ گواهينامـه هـاي سيسـتم مديريت 
يكپارچـه)IMS( و اسـتقرار اسـتاندارد هاي بين المللی گرديد. در جلسـه 
اختتاميـه ايـن مميزي كه با حضور همه مديران، روسـا و مميزان شـركت 
DQS آلمـان در سـالن جلسـات سـتاد كرمانشـاه برگـزار گرديـد، آقـاي 
فيـروز شـريفي رئيـس مهندسـي سيسـتم هـا و بهـره وري شـركت بهره 
بـرداري نفـت و گاز غـرب ضمن عـرض خير مقدم بـه مميـزان و تقدير از 
زحمـات آنهـا در طـول مميزي گفت: با همـكاري و رهنمود هـاي مديران 
شـركت و خصوصـا مهنـدس ناصري پور مديـر عامل محتـرم برنامه ریزی 
و بسـتر سـازی های الزم برای طراحی و اسـتقرار مجدد سيسـتم مديريت 
يكپارچـه)IMS( مطابـق ويرايـش های جدید انجام گرفت و خوشـبختانه 
بـا تـالش همـه كاركنـان در سـتاد و مناطـق عملياتـي اين مهم بـار ديگر 
صـورت پذيرفـت. وي در ادامـه بـه اهداف طراحي و اسـتقرار اين سيسـتم 
) )IMS اشـاره كـرد و گفـت: مراعـات اسـتاندارد هـا و الزامـات قانونـي و 
مقـررات شـركت ملي نفـت ايران؛ شناسـايي، ارزيابي و كنتـرل موثر جنبه 
هـاي زيسـت محيطـي، مخاطـرات ايمنـي و بهداشـت شـغلي و الزامـات 
قانونـي؛ آمـوزش حفـظ و توسـعه سـرمايه هـاي انسـاني، جلـب رضايـت 
كاركنـان و ايجـاد زمينـه هـاي مشـاركت آنان، مديريـت توسـعه و به روز 
آوري فرآينـد هـا و فعاليت هاي سـازمان، و در نهايت برنامه ريزي مطلوب، 
اسـتفاده بهينـه از منابـع و تـالش براي تحقق كمـي و كيفـي برنامه هاي 

توليـد از مهمتريـن داليـل اخـذ گواهينامـه هـاي فـوق مي باشـد.
الزم بـه ذكر اسـت واحد مهندسـي سيسـتم هـا و بهره وري شـركت 
بهـره بـرداري نفـت و گاز غرب با رياسـت آقاي فيروز شـريفي مسـئوليت 
طراحـي و اسـتقرار اسـتادندارد هـاي سيسـتم مديريـت يكپارچـه، انجام 
مميـزي داخلـي و مميزي مسـتقل خارجي را در طول سـال اخير بر عهده 

داشـته و تـالش هاي مسـتمري در اين راسـتا نمـوده اند.

اخبار ایراناخبار ایران استاندار مرکزی در آیین افتتاح پروژه کهاب پتروشیمی شازند: 

پتروشیمی شازند در زمینه کاهش آالینده ها می تواند یک الگو برای همه صنایع باشد
اراک – تهمینـه دباغچـی: به گـزارش روابط عمومـی و امور بین 
الملل پتروشـیمی شـازند، پروژه جمـع آوری بخـارات هیدروکربنی 
شـرکت پتروشـیمی شـازند بـا عنـوان پـروژه کهـاب )VRU( بـا 
حضـور مهندس آقازاداه اسـتاندار محترم مرکزی و معاونین ایشـان،  
مهندس ولدخانی مدیرعامل و جمعی از مسـئولین اسـتان مرکزی و 

شهرسـتان شـازند افتتاح و بـه بهره برداری رسـید.
مهنـدس آقازاده با حضور در واحـد بازيافت بخارات هیدروکربنی مجتمع 
پتروشـیمی شـازند پـروژه جمـع آوری بخـارات هیدروکربنـی ایـن مجتمـع 
را افتتـاح نمـوده و ضمـن بازدیـد از رونـد اجرایـی آن، توسـط متخصصیـن و 
کارشناسـان پتروشـیمی در خصـوص ایـن پـروژه توضیحات مشـروحی برای 
ایشـان ارائـه گردیـد و اسـتاندار مرکـزی از تالش هـا و توانمندی متخصصین 

شـرکت بـه دلیـل راه انـدازی این پـروژه مهـم تقدیر و تشـکر نمودند.
مهنـدس ولدخانـی مدیرعامـل ضمـن خیـر مقـدم و تقدیـر از مهنـدس 
آقازاده اسـتاندار محترم مرکزی و سـایر مدعوین و حمایت مسـئولین اسـتان 
از شـرکت پتروشـیمی شـازند بیـان داشـتند علـی رغم تشـدید تحریـم های 
ظالمانـه بیـن المللـی در سـال جـاری و تحمیـل فشـار بـر صنایـع کشـور، 
بـا تـالش سـایر همـکاران و حمایـت هـای ویـژه مجموعـه  خوشـبختانه 
اسـتانداری مرکزی، شـرکت پتروشـیمی شازند در سـال 98 عملکرد مناسبی 
داشـته و پیـش بینـی می شـود فـروش این شـرکت تا پایان سـال بـه حدود 

65000 میلیـارد ريـال برسـد کـه ایـن میـزان فـروش یـک رکورد محسـوب 
مـی شـود. مهنـدس ولدخانـی در بخـش دیگـر سـخنان خـود بـا اشـاره بـه 
فعالیـت هـای شـرکت در زمینـه تحقـق مسـئولیت هـای اجتماعـی و پروژه 
هـای زیسـت محیطـی بـه اجـرای پـروژه جمـع آوری بخـارات هیدروکربنی 
)VRU( اشـاره نمـوده و گفتنـد روزانـه نزدیـک بـه 1000 تـن از محصوالت 

هیدروکربنـی از مجتمـع بارگیـری مـی شـود کـه بخشـی از این بخـارات در 
فضـای آزاد منتشـر گردیـده کـه بـا اجـرای این پـروژه بخارات منتشـر شـده 
جمـع آوری و بـه محصـول تبدیـل مـی شـود. همچنین پـروژه طرح توسـعه 
واحـد اتوکسـیالت نیـز در آینـده نزدیـک به بهـره بـرداری خواهد رسـید که 
بـا اجـرای آن شـاهد افزایش تولیـد این محصـول خواهیم بـود. مدیرعامل در 

پایان سـخنان خود به جذب نیروهای بومی در پتروشـیمی شـرکت نیز اشـاره 
داشـته و بیان نمودند با همکاری و تعامل خوب شـرکت با مسـئولین اسـتان 
و شهرسـتان ظـرف دو سـال و نیم گذشـته بیـش از 1000 نفر نیـروی بومی 
در ایـن شـرکت جذب شـدند و همچنین بـا برنامه ریزی های صـورت گرفته 
موضـوع جانشـین پـروری نیـز در حـال انجـام اسـت. در ادامـه جنـاب آقـای 
مهنـدس آقـازاده اسـتاندار محترم مرکزی در سـخنانی ضمن تقدیـر از تالش 
ها و فعالیت های شـبانه روزی کارکنان و مدیران شـرکت پتروشـیمی شـازند 
بیان داشـتند علی رغم شـرایط سـخت اقتصـادی و تحریم هـای ظالمانه بین 
المللـی شـاهد مدیریـت علمـی و اقتصادی بسـیار خوبـی در پیشـبرد اهداف 
شـرکت پتروشیمی شازند هسـتیم و همواره اخبار بسـیار خوبی از دستاوردها 

و موفقیـت هـای این شـرکت منتشـر می شـود.
اسـتاندار مرکزی با اشـاره به افتتاح پروژه کهاب پتروشـیمی شازند اظهار 
نمودنـد اجـرای ایـن پـروژه یکـی از گام هـای بزرگ این شـرکت در راسـتای 
صنعـت سـبز بودن مجتمع پتروشـیمی شـازند اسـت و مـردم اسـتان بدانند 
کـه پتروشـیمی شـازند در زمینه کاهش آالینده ها، سـبز بـودن و بخش های 
محیـط زیسـت عملکرد بسـیار موفقی داشـته و مـی تواند به عنـوان یک الگو 
بـرای همـه صنایع باشـد. ایشـان خاطر نشـان سـاختند جمـع آوری گازهای 
هیدروکربنـی مـی توانـد منجر بـه افزایش تولید ناخالص این شـرکت شـود و 

بـه کاهـش پراکندگی گازهـا در محیط پیرامونی کمک شـایانی مـی نماید.

تبریز- لیـا پاشـایی: یازدهمین جشـنواره آموزشـی فراگیری 
نخسـتین واژه "آب" اسـتان آذربایجـان شـرقی بـا کولـه بـاری از 
تجربیـات یـک دهـه در مـدارس ابتدایـی منتخـب اجـرا و بیش از 
33000 نفـر از دانـش آموزان و اولیـاء ومعلمان با مفاهیـم و فرهنگ 

مدیریـت مصرف آب آشـنا شـدند.
مديـر دفتـر روابـط عمومـي و آمـوزش همگانـي شـرکت آبفـا اسـتان و 
دبیـر جشـنواره نخسـتین واژه "آب" گفـت: ايـن جشـنواره با همـکاري اداره 
کل آموزش و پرورش اسـتان و سـازمان مردم نهاد در 76 مدرسـه ابتدایی در 

سـطح اسـتان اجرا شـد و بـرای بیـش از 29970 نفـراز دانش آمـوزان مقطع 
ابتدایـی و بتعـداد 3040 نفـر از اولیـاء گرامـی در آذر، دي و بهمـن ماه سـال 
جـاري آمـوزش هـای الزم در خصـوص مفاهیم آب و راههـای صحیح مصرف 
آب داده شـد. مدیـر روابـط عمومـی و آمـوزش همگانـی شـرکت آبفـا افـزود: 
کشـور مـا در حـال حاضر بـا محدوديت جـدي منابـع آب روبرو اسـت و برای 
حفاظـت از منابـع آب نيـاز به گفتمان عمومي و حس مشـترک ملي هسـتيم 
و بايسـتي موضـوع مصـرف صحيـح آب را در اليه هاي مختلـف جامعه مطرح 
نمائيـم و اسـتفاده درسـت از آب فرهنـگ سـازي شـود از ايـن رو آمـوزش و 
ترويـج فرهنـگ مصرف صحيـح آب در بین دانـش آموزان از اهميـت ويژه اي 
برخـوردار اسـت. باقـرزاده در خصـوص اهـداف برگـزاری جشـنواره آب گفت: 
هـدف از برگـزاري ايـن جشـنواره ايـن اسـت کـه دانـش آمـوزان ابتدايـي بـا 
مفاهيم و نقش و اهميت آب در زندگي روش هاي درسـت آن آشـنا شـوند و 

همچنيـن ايـن مفاهيـم در کنار دانش آمـوزان به خانواده هـاي آنها نيز انتقال 
داده شـود ایـن جشـنواره می کوشـد تـا درانش آمـوزان در محیطی سـرگرم 
کننده، شـاد و آموزنده مفاهیم اساسـی و حیاتی در باره آب را نیز بیاموزند. در 
ایـن جشـنواره از هر مدرسـه تعداد 6 نفـر از دانش آموزان نیـز بعنوان حامیان 
آب انتخـاب و وارد شـبکه دانـش آمـوزان حامی آب شـدند. وی افـزود: از اين 
اقدامـات موثـر همکاري خوب مشـترک بين آمــــوزش و پرورش اسـتان در 
زمينـه فرهنـگ سـازي مصـرف صحيـح آب در بين دانـش آمـوزان و مدارس 
مـي باشـد و معلمـان گرامـي از نقـش و جايـگاه مهمـي درخصـوص فرهنگ 
سـازي مديريـت مصـرف آب دارنـد و مـي تواننـد بـه عنـوان سـفيران آب بـا 
ارائـه آمـوزش هـاي الزم بـه دانش آمـوزان و به تبـع آن خانواده هـا را مفاهيم 
صرفـه جويـي آشـنا نمـوده و در حفاظـت از منابـع آب نقـش مهمـي را در 
جامعـه ايفـاد نماينـد.  وی در پایـان گفـت: دفتـر روابـط عمومـی و آمـوزش 

همگانـی شـرکت آبفـا آذربایجان شـرقی همـواره می کوشـد تا با اسـتفاده از 
رویکردهـای نویـن آموزشـی اعـم از قصه گویـی و بازی های گروهـی عالوه بر 
انتقـال مفاهیـم آموزشـی در خصوص منابع ارزشـمند آبـی و مدیریت مصرف 
آب در بیـن دانـش آمـوزان و اولیـاء مهارتها و مشـارکت هـای اجتماعی را نیز 
بـا مخاطبان به اشـتراک بگـذارد. همچنین برنامـه های یازدهمین جشـنواره 
را برنامـه نمادیـن زنـگ آب، کارگاه هـم اندیشـی بـا اولیـاء، کارگاه آموزشـی 
آمـوزگاران، جشـنواره کالس اولـی ها، جشـنواره همه مقاطع ابتدایی، شـبکه 
دانـش آموزان حامی آب و سـومین مسـابقه نقاشـی آب = زندگـی را می توان 

برشمرد.
شـایان ذکر اسـت شـرکت آب و فاضالب اسـتان آذربایجان شـرقی یکی 
از موفـق تریـن اسـتانها در بحث آموزش دانـش آموزان در خصـوص مدیریت 

مصرف آب می باشـد.

اهـواز - رحمان محمدی: جلسـه تودیع و معارفـه مدیران قدیم 
و جدیـد خدمات شـرکت بهـره برداری نفـت و گاز مسجدسـلیمان 

برگزار شـد .
جلسـه تودیـع آقای محمود خـدادادی مدیر قدیـم و معارفه آقای علیرضا 
کرطالیـی مدیرجدیـد خدمـات صبـح امـروز بـا حضـور مدیـران و روسـای 
سـتادی در دفتـر مدیرعامـل ایـن شـرکت برگـزار شـد . مدیرعامـل شـرکت 
بهـره بـرداری نفـت و گاز مسجدسـلیمان طـی سـخنانی با اشـاره بـه نقش و 
جایـگاه مدیریـت خدمـات در پشـتیبانی از تولیـد و عملیـات اظهـار داشـت : 
مدیریـت خدمـات یکـی از بخـش هـای پرچالش در شـرکت های بهـره بردار 

نفـت و گاز اسـت کـه هـم بـا عملیـات و تولید و هـم بـا سـتاد و ادارات درون 
سـازمانی و البتـه بـا دوایر دولتی و اشـخاص حقیقی و حقوقی برون سـازمانی 
ارتبـاط مسـتقیم دارد . مهنـدس قبـاد ناصری با اشـاره به وظایـف و مأموریت 
هـای متنـوع مدیریـت خدمات از زحمـات محمود خـدادادی در مدت تصدی 
مسـئولیت مدیریـت خدمـات قدردانـی کـرد و وی را انسـانی کوشـا ، خالق ، 
پـاک و متواضـع بـا اخالقـی سرشـار از متانتتوصیـف کـرد . وی همچنیـن با 
توصیـف  علیرضـا کرطالیی بعنوان یک انسـان شـریف و توانمند کـه با دانش 
و درایـت امـورات و وظایفـش را انجـام داده اسـت از وی درخواسـت کـرد تـا 
مسـاوات و برابـری در بـرآورده کـردن خواسـته هـای بحق و منطقی پرسـنل 
بـا اولویـت پرسـنل عملیاتـی خصوصاً پرسـنل واحدهـای اقمـاری را در رأس 
امـور و برنامـه هـای خـود قـرار دهـد . وی همچنین بـه مدیرجدیـد خدمات 
اظهـار داشـت : بـا توجـه به اینکـه در مدیریت خدمـات ، نیروی انسـانی الیق 
و شایسـته بسـیار وجود دارد از انفعال نیروها جلوگیری و انگیزش سـازمانی را 

در میـان همـه ی کارکنـان آن مدیریت جاری نمایید . مهنـدس ناصری ادامه 
داد : رسـیدگی ویـژه بـه کمـپ هـای عملیاتی و اقمـاری و کاهش مشـکالت 
و گالیـه منـدی هـای پرسـنل این بخـش از دیگر توقعـات و انتظـارات من از 
جنابعالـی می باشـد کـه امیدوارم بـا برنامه ریـزی صحیح و اسـتفاده از منابع 
موجـود بتوانیـد در ایـن زمینه اقدامات موثـر را بعمل آورید . وی خاطرنشـان 
کـرد : زیبـا سـازی محیـط هـای اداری و غیـر اداری ، توسـعه فضـای سـبز 
و رسـیدگی ویـژه بـه فضـای سـبز موجـود از دیگـر انتظاراتـی اسـت کـه از 
مدیریـت خدمـات توقـع دارم در ایـن زمینـه تحوالت ملموسـی ایجـاد نماید 
. محمـود خـدادادی مدیـر پیشـین خدمات شـرکت بهـره برداری نفـت و گاز 
مسجدسـلیمان نیز طی سـخنانی اظهار داشـت : در مدت نزدیک به 3 سـال 
کـه مسـئولیت مدیریـت خدمات را بر عهده داشـتم علیرغم همـه چالش ها و 
مشـکالت پیش رو توانسـتم با همکاری صمیمانه و خالصانه کلیه ی پرسـنل 
ایـن مدیریـت ، پـروژه های بسـیار خـوب و ارزنده ای را به سـرانجام برسـانیم 

هرچنـد کـه در ایـن اواخـر کمبـود منابـع مالـی موجـب توقف رونـد خدمت 
رسـانی مـان گردید .

علیرضـا کرطالیـی مدیرجدید خدمات شـرکت بهـره برداری نفـت و گاز 
مسجدسـلیمان هـم در سـخنان کوتاهی گفـت : از اعتمـاد مدیرعامل محترم 
تشـکر مـی کنم و امیـدوارم در این مسـئولیت خطیر و راه دشـوار با همکاری 
همـه مدیـران محتـرم و همـکاران کوشـا و پرتـالش مدیریت خدمـات بتوانم 
منشـاء خیـر و خدمت برای همـکاران ، خانـواده ی ارجمند آنها و شـهروندان 

شریف مسجدسـلیمان باشم .
وی افـزود : ویـروس کوچـک کرونـا دنیـا را اسـیر خـود سـاخت و اینک 
، انسـان ایـن موجـود مغـرور و عجیـب بـا ایـن ویـروس کوچـک کـه بـا 
میکروسـکوپ هـم بسـختی دیده مـی شـود در نبرد اسـت بنابراین بایسـتی 
حواسـمان باشـد آفـت نخـوت و غـرور مـا را اسـیر خـود نکنـد و از موقعیـت 

هایمـان بـرای خدمـت بـه مـردم اسـتفاده کنیـم .

قـم - مدیرکل نظارت و هماهنگی امور خدمات شـهری شـهرداری 
قـم از اجرای طرح احسـان ماندگار تا 23 اسـفندماه خبر داد.

بـه گـزارش روابط عمومی شـهرداری قم ، سیدمحسـن میرهـادی با بیان 
اینکـه شـهرداری هر سـال در اسـفندماه طرح احسـان مانـدگار و هبـه را در 
شـهر برگـزار می کنـد، اظهـار کـرد: ایـن طرح امسـال نیـز به همت سـازمان 
مدیریـت پسـماند شـهرداری برنامه ریـزی شـده اسـت. مدیـرکل نظـارت و 

هماهنگـی امـور خدمـات شـهری شـهرداری قـم بـا تاکیـد بـر اینکـه طرح 
احسـان مانـدگار و هبه تا 20 اسـفند اجرا خواهد شـد، خاطرنشـان کـرد: در 
این طرح شـهروندان با تماس با سـامانه 137 اقالم غیرقابل اسـتفاده و مازاد 
خـود را اعـالم کرده و درخواسـت خـود را ثبت می کنند. میرهـادی ادامه داد: 
سـپس بازرسـان شـهرداری به همـراه نیروهای بهزیسـتی و کمیتـه امداد به 
محـل مراجعـه کرده و وضعیت اقالم مازاد را بررسـی می کننـد. وی گفت: در 

صورتـی کـه این اقالم قابلیت اسـتفاده و یا بهسـازی جهت اسـتفاده مجدد را 
داشـته باشـند این اقالم جمع آوری شـده و تحویل بهزیسـتی و کمیته امداد 
می شـود تـا پس از مناسـب سـازی در اختیـار نیازمندان قرار گیـرد. مدیرکل 
نظـارت و هماهنگـی امـور خدمات شـهری شـهرداری قم گفت: خوشـبخانه 
طی چندسـال گذشـته اسـتقبال خوبـی از این طرح شـده و تـالش داریم در 

طول سـال نیـز بر اجـرای آن مداومـت بورزیم.

اصفهـان - مرادیـان: سـورنا سـتاری معـاون علمـی و فنـاوری 
رئیـس جمهـور ، دوشـنبه 5 اسـفند مـاه در بازدیـد از غرفـه ذوب 
آهـن اصفهـان در نمایشـگاه توانایـی های فنی مهندسـی ایـران با 
محوریـت رونـق تولیـد با دسـتاوردهای این شـرکت آشـنا شـد .

وی در گفتگـو بـا خبرنـگار مـا بـا ابـراز خرسـندی از تولید ریل 
ملـی بـه عنـوان یـک افتخـار بـزرگ ، گفـت :  تولیـد ایـن محصول 

اسـتراتژیک با طراحی و پیچیدگی های خاصی که دارد ، کار بسـیار 
بزرگی اسـت که کارشناسـان و متخصصین کشورمان توانستند برای 
اولیـن بـار آن را تولیـد نماینـد  . وی از مجاهـدت و همـکاری همـه 
تالشـگران جبهـه صنعـت در ذوب آهـن اصفهـان کـه توانسـته انـد 
در راسـتای بومـی سـازی و تولیـد دانـش گام بردارنـد قدردانی نمود 
و اظهـار امیـدواری کـرد کـه ایـن حرکـت هـای جهـادی بـا جدیت 

بیشـتر دنبـال شـود . معاون علمی و فنـاوری رئیس جمهـور به طور 
ویـژه از غرفـه ذوب آهـن اصفهـان و نمونـه ریـل تولید شـده در این 
شـرکت بازدیـد نمود و مرتضی شـیرین پرور مدیر تحقیق و توسـعه 
در خصـوص چگونگـی تولید و توانمندی هـای ذوب آهن اصفهان در 
راسـتای تولیـد انـواع ریل و به کارگیـری آن در خطوط ریلی کشـور 

مطالبـی را ارائـه نمود .

شـهریار - فریبـا میرزایی پندار:  امروز شـنبه دهم اسـفند ماه 
بـا هـدف رفع مشـکات صـدور پروانه امـاک قولنامه ای ، بررسـی 
وضعیـت حوضچه فاضاب شـهرک امیریه و تملک امـاک باقیمانده 
کوچه شـهید پاکنژاد این شـهرک ، جلسـه مشـترکی بین مهندس 
بهروز کاویانی شـهردار و اعضای شـورای اسـامی شـهر شهریار در 

شـهرداری منطقه دو امیریه برگـزار گردید.
 در این نشسـت شـهردار شـهریار ضمن اشـاره به قسـمتی از مشـکالت 
موجـود در شـهرک امیریـه نسـبت بـه بررسـی مجـدد و ادامه اجرایی شـدن 
تصمیمـات قبـل بـا توجـه بـه نظـر کارشـناس و طـی مراحـل قانونـی تاکید 
نمـود و افـزود : یکـی از مهمتریـن مشـکالت موجـود در شـهرک امیریه رفع 
نواقـص مربـوط به صـدور پروانه امالک قولنامه ای در این شـهر اسـت که این 

مهم خود باعث بروز مشـکالت و تخلفات سـاخت و سـازی در شـهر می شـود 
لـذا بایـد تمهیـدات الزم در خصـوص ایـن موضـوع تصمیم گیری گـردد تا در 

کمتریـن زمـان نسـبت به رفـع آن اقـدام نماییم .
شـهردار شـهریار در ادامـه از دیگر مشـکالت این منطقـه ، وضعیت فعلی 
حوضچـه فاضـالب شـهرک امیریه دانسـت و گفت: طی جلسـاتی کـه در این 
خصـوص انجـام گرفتـه و تصمیماتـی اتخـاذ گردیـده که نیـاز بـه پیگیری و 
جدیـت بیشـتری برای مرتفع نمـودن آن دارد و امیدواریم همه مسـئولین زیر 
را در ایـن خصـوص همـکاری الزم را داشـته باشـند تـا در آینـده شـاهد همه 

مسـائل و بحـران هـای دیگـر در این خصوص نباشـیم 
مهنـدس بهـروز کاویانی یکی از دیگر مشـکالت شـهرک امیریه را تملک 
امـالک باقیمانـده کوچـه شـهید پاکنژاد عنـوان نمـود و گفت: طـی بازدیدی 

کـه پیش از این با اعضای شـورای اسـالمی از منطقه داشـتیم نیـاز مبرمی به 
بازگشـایی این مسـیر و تسـهیل رفت و آمد شـهروندان از این معبر وجود دارد 
کـه امیدواریـم بـا همکاری و حمایت اعضای محترم شـورای اسـالمی و تالش 
و جدیـت همکارانـم ایـن مسـئله بـه زودی حـل گـردد گفتنی اسـت در این 
مراسـم همچنیـن از اعضـای شـورای اسـالمی نیز به بیـان راهکارهـا ،نواقص 
و مشـکالت موجـود در رابطـه بـا شـهر پرداختنـد و نسـبت به رفـع مطالبات 
و درخواسـت هـای مـردم تاکیـد نمودند کـه در پایان تصمیمـات الزم در این 
خصوص اتخاذ گردید شـایان ذکر اسـت شـهردار شـهریار پس از این جلسـه 
از واحدهـا و دوایـر شـهرداری منطقـه 2 امیریه بازدید و با کارکنان شـهرداری 
در خصـوص مسـائل مرتبـط گفتگـو نمـود و بر خدمت رسـانی بهتر و بیشـتر 
بـه شـهروندان ایـن منطقه تاکیـد نمود . شـهردار شـهریار در ادامـه از کوچه 

گلـکار واقـع در شـهرک امیریه و شـهرک بهـاران بازدید میدانی بعمـل آورده 
و ضمـن گفتگـو با شـهروندان در خصوص رفع مشـکالت مطروحه دسـتورات 

الزم را صـادر نمود.

بنـدر عبـاس - کیـوان حسـین پـور: شـهردار بندرعبـاس از 
ضـد عفونـی اماکن و نـاوگان حمـل و نقل عمومی شـهر بـه منظور 

پیشـگیری از بیمـاری ویروسـی کورونا خبـر داد.
بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امور بین الملـل شـهرداری بندرعباس، 
عبـاس امینـی زاده در جلسـه سـتاد مدیریت بحران شـهرداری که بـا موضوع 
اقدامـات الزم جهـت پیشـگیری از بیمـاری کورونا برگزار شـد، اظهـار کرد: با 
توجـه بـه شـیوع ایـن بیمـاری در سـطح کشـور، مشـاهده یک مـورد مثبت 
در اسـتان هرمـزگان و همچنیـن ضرورت انجام اقدامات پیشـگیرانه، تشـکیل 

جلسـات مرتبـط در دسـتور کار قرار گرفته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه تصمیم گیـری در ارتبـاط با اقدامـات پیشـگیرانه، افزود: 
از فـردا چهارشـنبه هفتم اسـفندماه، کلیـه پارک های بادی کودکان و وسـایل 

بـازی در تمـام بوسـتان های بندرعبـاس تا اطـالع ثانوی تعطیل اسـت.
شـهردار بندرعبـاس از شست وشـو و ضـد عفونـی اتوبوس ها، تاکسـی ها، 
بهداشـتی  سـرویس های  و  حمام هـا  جمعیـت،  پـر  عمومـی  مجتمع هـای 
عمومـی، معابـر پـر تـردد، بازارهـا و بازارچه هـای تحـت مدیریـت شـهرداری 
و غیـره خبـر داد و گفـت: ایـن اقدامـات توسـط نیروهـای مدیریت بحـران و 

آتش نشـانی شـهرداری از بامداد امشـب آغاز می شـود. امینی زاده ضمن اشـاره 
بـه حضـور تعـدادی از مسـافرین سـایر شـهرهای کشـور در بندرعبـاس طی 
روزهـای اخیـر، تصریح کرد: تمامی چادرهای این مسـافرین از سـطح شـهر و 

بوسـتان ها بـه یـک بوسـتان)خلیج فـارس( منتقل می شـود.
ایـن مقـام مسـئول در ادامـه نیـز از ضـد عفونـی پایانه هـای مسـافربری 
خبـر داد و گفـت: تبلیغـات و اطالع رسـانی عمومـی در سـطح شـهر بـرای 
آگاهی بخشـی بیشـتر بـه عمـوم شـهروندان نیـز در دسـتور کار قـرار گرفتـه 

ست. ا

یازدهمین جشنواره نخستین واژه "آب" آذربایجان شرقی؛

 بیش از 33000 نفر با مفاهیم و روش های صرفه جویی در مصرف آب آشنا شدند

برگزاری جلسه تودیع و معارفه مدیر خدمات شركت نفت و گاز 
مسجدسلیمان برگزار شد

اجرای طرح احسان ماندگار تا ۲0 اسفندماه

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور :

تولید ریل ملی در ذوب آهن اصفهان ، افتخاری بزرگ برای كشور است

نشست مشترک شهردار و اعضای شورای اسالمی شهریار در شهرداری منطقه دو امیریه برگزار گردید

شهردار بندرعباس خبر داد:

ضد عفونی اماكن و ناوگان حمل و نقل عمومی بندرعباس برای پیشگیری از كورونا


