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مدیر کل بنادر و دریانوردی استان گیالن

انعقاد و ابالغ قرارداد واگذاری بلند 
مدت پایانه بندری انزلی

غرب گیالن  - فرونت بهبودی پارگام - مدیر کل بنادر و 
دریانوردی استان گیالن از انعقاد و ابالغ قرارداد واگذاری 
بلند مدت پایانه بندری انزلی خبرداد و گفت: با برنامه 
مجتمع  رشد  به  رو  روند  شاهد  شده  انجام  های  ریزی 

بندری انزلی خواهیم بود.
دکتـر حمیدرضـا آبایـی از واگـذاری پایانه مجتمـع بندری 
انزلـی به شـرکت خدمـات دریایی و بنـدری آریا بنـادر ایرانیان 
در قالب قرارداد بلند ۱۰ سـاله خبرداد و اظهار داشـت: با انعقاد 
و ابـاغ این قـرارداد کلیه نیروهـای کارگری ترمینـال اپراتوری 
بنـدر در ایـن شـرکت فعالیـت و کلیـه فعالیتهـای عملیاتـی و 
بندری توسـط شـرکت مذکور انجام مـی گردد. وی افـزود: این 
قـرارداد کـه در طی چندین ماه بررسـی های کارشناسـی، فنی 
و عملیاتی و با مشـارکت کارگروه مشـترک بندر و سازمان تهیه 
و در نهایـت بـا تصویب هیـات محترم عامل، توسـط بندر انزلی 
ابـاغ گردیـد، یکی از نمونه قرارداد موفق اسـت که تمام جمیع 

جهات در آن لحاظ شـده اسـت. 

۱۸ واحد مسکن به مددجویان قمی 
واگذار شد

قم - یک خّیر قمی آپارتمان 18 واحدی نوساز خود را برای 
سکونت دوره ای دو ساله مددجویان کمیته امداد استان 

قم، در اختیار آنها قرار داد.
آئیـن واگذاری ۱۸ واحد مسـکن به مددجویان کمیتـه امداد قم 
بـا حضـور رئیس کمیته امـداد و خیران قمـی در واحدهـای احداثی 
انجـام شـد. یکی از خیران قمـی، آپارتمان ۱۸ واحدی نوسـاز خود را 
در اختیار کمیته امداد اسـتان قرار داده اسـت تا مددجویان این نهاد 
بـه صـورت دوره ای دو سـاله در آنجا زندگی کننـد. این خّیر که حاج 
حسـن آقاجانـی نام دارد با اشـاره بـه اینکه این سـاختمان را عمارت 
پـرواز نامگذاری کرده اسـت گفـت: علت این نامگذاری این اسـت که 
طبق توافق های انجام شـده با کمیته امداد اسـتان قـم و مددجویان 
ایـن نهاد سـاکنان این سـاختمان بایـد در یک بازه دو سـاله خانه دار 

شـده و این واحدها بـه نیازمندان دیگری واگذار شـود.

تقدیر شهردار گرگان از کارگران نمونه

گرگان - شهردار گرگان به مناسبت هفته کار و کارگر از 
کارگران نمونه خدمات شهری مناطق شهرداری گرگان و 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری گرگان تقدیر کرد.

عبدالرضا دادبود در مراسـم تقدیـر از کارگران نمونه خدمات 
شـهری مناطـق شـهرداری گـرگان و سـازمان سـیما، منظـر و 
فضـای سـبز کـه بـه مناسـبت هفتـه کار و کارگـر برگزار شـد، 
اظهـار کـرد: بـدون شـک بار اصلـی ارائـه خدمت به شـهروندان 
توسـط کارگـران زحمت کـش و پرتـاش انجـام می شـود.وی با 
ابـراز احتـرام بـه تمامـی کارگـران بـه ویـژه کارگران شـاغل در 
شـهرداری گـرگان، تصریح کرد: تقدیر اصلـی از همه ما، رضایت 
مردم اسـت و امیدوارم بتوانیم با عملکرد مناسـب شاهد رضایت 
مردمـی باشیم.شـهردار گرگان با ابـراز رضایت از عملکرد تمامی 
کارگـران در شـهرداری گرگان که در راسـتای نظافـت و زیبایی 
شـهر تـاش می کنند، گفت: بهتریـن تقدیر ما از شـما کارگران 
عزیـز دفـاع از حق و حقوق شـما عزیزان خواهد بـود. وی اضافه 
کـرد: 6 ماه در سـال ۱39۸ برای اصاح روند کاری شـرکت های 
خدماتـی و فضای سـبز تـاش کردیم تا هیچگونـه تعدیل نیرو 
بـرای کارگـران ایجـاد نشـود و تمـام حـق و حقوق کارگـران به 

صـورت کامل پرداخت شـود.

سه انتصاب در پاالیشگاه گاز ایالم

ایالم - طی حکمی از سوی دکتر روح اله نوریان مدیرعامل 
و   آبادی"  ساالر  امیر   " آقایان  ایالم   گاز  پاالیش  شرکت 
"عابدین زرگوشی" و  "علیرضا کارگری" به ترتیب به عنوان 
معاون عملیات و معاون مهندسی و توسعه و رئیس مهندسی 

فرآیند پاالیشگاه گاز ایالم منصوب شدند.
امیر سـاالر آبادی معاون عملیات جدیـد دارای مدرک تحصیلی 
دانشـجوی دکتری مهندسـی شـیمی دانشـگاه رازی می باشـد که 
رئیس مهندسـی فرآینـد، رئیس عملیات پاالیـش و رئیس عملیات 
نوبتـکاری را در کارنامـه مدیریتی خود دارد و همچنین در راه اندازی 
پاالیشـگاههای اول، دوم و ششـم مجتمـع پـارس جنوبـی، فـاز دوم 
پاالیشـگاه گاز پارسـیان حضور فعال داشـته است. همچنین عابدین 
زرگوشـی معاون مهندسـی و توسـعه جدید دارای مدرک تحصیلی 
دانشـجوی دکتـری مهندسـی مکانیک)تبدیـل انـرژی( دانشـگاه 
سـمنان می باشـد که رئیس پژوهـش و فناوری، رئیـس تعمیرات و 

معـاون عملیات این پاالیشـگاه در سـوابق مدیریتی خـود دارد. 

اخبار ایراناخبار ایران درشاخصهایحوزهیبهرهبرداری؛

برق تبریز حائز رتبه ی برتر کشوری شد
تبریز - لیال پاشایی: مدیرعامل شرکت توزیع 
از  اینکه طرح سیما  بیان  با  تبریز  برق  نیروی 
راستای  در  توانیر  شرکت  طرح های  مهمترین 
یکپارچه سازی مدیریت شاخص های استراتژیک 
شرکت های توزیع برق کشور است، تاکید کرد: 
برق تبریز طی سال 98، موفق شد در رتبه بندی 
وضعیت شاخص های حوزه ی بهره برداری طرح 
شرکت های  بین  در  را  مناسبی  رتبه ی  سیما، 

توزیع منطقه ی 2 کشور کسب کند.
عادل کاظمی با بیان این خبر گفت: با توجه به 
اتخاذ سیاست های برنامه ریزی، کنترل و بهره برداری 
توزیع،  شرکت های  پوشش  تحت  شبکه های  از 
به  اقدام  توانیر  شرکت  توزیع  هماهنگی  معاونت 
ارائه ی طرح های کنترل عملکرد شرکت های توزیع 
جمله ی  از  که  است  نموده  مختلف  حوزه های  در 
این طرح ها می توان به طرح سیما اشاره کرد. وی 

به تشریح شاخص های طرح سیما پرداخت و ادامه 
داد: شاخص های طرح سیما از یکسو شاخص های 
حوزه ی مشترکین از جمله وصول مطالبات، قرائت 
مشترکین، کاهش تلفات، مدیریت بار را شامل شده 
بهره برداری  از سویی دیگر شاخص های حوزه ی  و 
نظیر شاخص های قابلیت اطمینان شبکه، بهبود ولتاژ 
مشترکین و بازدید و سرویس شبکه را دربرمی گیرند. 
وی تصریح کرد: در این طرح، معیارهایی به عنوان حد 
پذیرش و حد مطلوب برای عملکردهای شرکت های 
توزیع در شاخص های طرح تعیین شده و با توجه به 
عملکرد آنها، وضعیت شرکت های توزیع مورد پایش و 
ارزیابی قرار می گیرد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق تبریز در پایان یادآور شد: برق تبریز در سال 
9۸، با انجام برنامه ریزی ها و اقدامات متنوعی را در 
جهت بهبود شاخص ها انجام داد و در نتیجه ی این 
تاش ها، در رتبه بندی وضعیت شاخص های حوزه ی 

بهره برداری، رتبه ی مناسبی را در بین شرکت های 
توزیع منطقه ی 2 کشور )شامل شرکت های توزیع 
برق  توزیع  آذربایجان شرقی،  توزیع  تبریز،  برق 
آذربایجان غربی، توزیع برق زنجان، توزیع برق همدان، 
توزیع برق کرمانشاه، توزیع برق کردستان، توزیع برق 

اردبیل( کسب کرد.
سی اُمین شماره ی »سیمبان« منتشر شد

سی اُمین شماره ی»سیمبان«، نسخه ی الکترونیکی 
نشریه ی داخلی شرکت توزیع نیروی برق تبریز در ۱2 
صفحه انتشار یافت. »سیمبان« نشریه ی داخلی شرکت 
توزیع نیروی برق تبریز با انتشار سی اُمین شماره ی خود 
در فروردین ماه 99، وارد هفتمین سال انتشار خود شد. 
این نشریه از شماره ی بیست و هفتم در راستای حفظ 
محیط زیست به صورت الکترونیکی منتشر می شود. در 
نشریه ی »سیمبان« ویژه ی فروردین ماه 99، مطالبی 
در  تبریز  برق  نیروی  توزیع  شرکت  اقدامات  چون 

خصوص کرونا، اینفلوئنسرها و تبلیغات، خبر چگونه 
راهکار  مگاواتی   ۱۰7 صرفه جویی  می گیرد،  شکل 
تابستانی بدون خاموشی و اخبار عملکرد شرکت طی 
اسفند و فروردین ماه به چشم می خورد.  این گزارش 
حاکی است؛ مطابق اعام مدیرکل دفتر روابط عمومی 
در  »سیمبان«  نشریه ی  نیرو،  وزارت  اطاع رسانی  و 
رتبه ی  »کسب  به  موفق  گذشته،  سال  ارزیابی های 
برتر« نشریات داخلی شرکت های زیرمجموعه ی وزارت 

نیرو در سراسر کشور شد. الزم به ذکر است نشریه ی 
»سیمبان« به مدیرمسئولی یونس مرامی و سردبیری 
مهدی زنده رزم منتشر می شود. این نشریه با انتشار 
سی اُمین شماره ی خود در ۱2 صفحه وارد هفتمین 
سال انتشار خود شد. نسخه ی الکترونیکی نشریه ی 
www. به سایت ورود  از  را می توان پس  سیمبان 

سیمبان  الکترونیکی  نشریه  قسمت  در   toztab.ir
بخش روابط عمومی مشاهده کرد.

قزوین - واحد آموزش گاز استان قزوین در سال 1398؛ 43 
هزار و 514 نفر ساعت دوره آموزشي برگزار کرده است تا 626 
نفر از كاركنـان رسمي، قراردادمستقیم و پیمانکاری با حضور 
در 77 دوره مختلف شغلی)فنی وتخصصی(،بهبود مدیریت و 

عمومي فرهنگی ؛ آموزش هاي الزم را دريافت كنند. 
اسماعیل مفرد بوشهری، مديرعامل شركت گاز استان قزوین با 
بیان این مطلب؛ يكي از مهم ترين اهداف و برنامه هاي اجرايي شرکت 
گاز استان قزوین را توجه به قابليت هاي دانشي و مهارتي كاركنان و 
افزايش رشد علمي آن ها به عنوان سرمایه های اصلی شركت عنوان 
كرد و گفت: اين برنامه هاي آموزشي از طريق شركت در مرکز 
آموزش قزوین و يا اعزام همكاران به شركت هاي گاز استاني ويا 
ساير مراكز آموزشي معتبر و همچنین استفاده از ظرفیت های موجود 
در سامانه آموزش مجازی شرکت ملی گاز صورت گرفته است.مفرد 

بوشهری با بیان اینکه بهسازی و آموزش نیروی انسانی و ارتقا دانش 
و آگاهی کارکنان در زمینه های فنی وتخصصی، کاربردی و مدیریتی 
با هدف افزایش بهره وری شرکت به عنوان اولین خط مشی شرکت 
گاز استان قزوین می باشد. افزود: این شرکت با تهیه تقویم سالیانه 
برای تمامی پرسنل و برگزاری دوره های شغلی، بهبود مدیریت و 
عمومی فرهنگی و نیز با استفاده از اساتید مجرب به این امر مهم 
دست یافته است. وي در ادامه با اشاره به اهميت آموزش كاركنان در 
مسير شغلي خود به منظور متناسب ساختن دانش، مهارت و بينش 
خود با نيازهاي شغلي مورد تصدي اعام داشت: با توجه به برنامه 
ریزی صورت گرفته در سال گذشته بیش از  ۱9 هزار و 3۰۰ نفر 
ساعت دوره شغلی، 6 هزار و 39۰ نفر ساعت دوره بهبود مدیریت و 
بیش از    ۱7 هزار و ۸۱۰ نفر ساعت دوره های عمومی وفرهنگی 
در آموزش این شرکت برگزار شده است.  این مقام مسئول؛ با اشاره 

به اهميت موضوع ایمنی، بهداشت و محیط زیست ابراز داشت: واحد 
آموزش گاز قزوین در اين راستا اقدام به برگزاری بیش از ۱4 هزار و 
726 نفر ساعت دوره آموزشي نموده است. مهندس مفرد بوشهری، 
همچنين استفاده از ظرفيت سامانه آموزش مجازي شركت ملي گاز 
كه در آن دوره های آموزشی بارگذاری و نیاز سنجی به صورت فصلي 
براي كاركنان رسمي و قرارداد مستقيم برگزار مي شود را از ديگر 
اقدامات انجام شده در افزايش سطح علمي كاركنان اعام كرد و افزود: 
كاركنان رسمي و قراردادي در طول سال 9۸ از 26۱ دوره آموزشي 
بهره مند شده اند.  وي اظهار داشت: با توجه به ضرورت آموزش 
پيمانكاران، بر اساس برنامه ريزي بعمل آمده در تقويم آموزشي؛ واحد 
آموزش موفق به برگزاری ۱3 هزار و 3۰۰ نفر ساعت آموزش براي 
396 نفر پرسنل پيمانكاری شده است. مدیر عامل شرکت گاز استان 
قزوین از جمله اقدامات دیگر شرکت را برگزاری دوره های پداگوژی 

برای مربیان داخلی شرکت در زمینه های مختلف به منظور مدیریت 
دانش و استفاده از توانمندی کارکنان خبره شرکت برشمرد و گفت: 
هدف، آشنایی این مربیان با مباحثی از قبیل تهیه استاندارد آموزشی 
مشاغل مختلف، طرح درس، شیوه های مختلف آموزش و سنجش 
اثربخشی آموزشی و ... بود که در نهایت این مربیان موفق به کسب 

گواهینامه الزم از سازمان فنی و حرفه ای شدند. 

برگزاری بيش از 43 هزار و پانصد نفر ساعت دوره آموزشي براي کارکنان شرکت گاز استان قزوین

اصفهان - مرادیان: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد: هم 
اکنون احداث و توسعه هفت باب تصفیه خانه فاضالب  در استان اصفهان با پیش 

بینی اعتباری بالغ بر 441 میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد .
مهنـدس هاشـم امینـی افـزود: در حـال حاضـر چهـار بـاب تصفیـه خانـه فاضـاب 
جدیداالحداث در شـهرهای چادگان، نطنز،گلپایگان، تیران و توسـعه تصفیه خانه فاضاب 
شـهر های فوالدشـهر و بویین و پکیج تصفیه خانه تودشـک در حال اجرا اسـت که پیش 
بینی می شـود در سـال جاری توسـعه تصفیه خانه فاضاب شـهرهای بویین و فوالدشـهر 
و پکیـج تصفیـه خانه تودشـک درمدار بهـره برداری قرار گیـرد. وی با بیـان اینکه اصفهان 
بیشـترین تعـداد تصفیـه خانـه هـای فاضـاب را در کشـور به خـود اختصاص داده اسـت 
خاطرنشـان سـاخت: هم اکنـون 26 باب تصفیه خانه فاضاب در اسـتان اصفهـان در مدار 
بهـره بـرداری قـرار دارد که بیانگر بیشـترین تعداد تصفیه خانه فاضاب اسـتانی درکشـور 
اسـت. مهنـدس امینی با اشـاره به روش های گوناگون تصفیه فاضـاب در اصفهان تصریح 
کرد: فاضاب در اصفهان به روش های متنوع تصفیه می شـود که می توان در این راسـتا 
بـه روش برکـه تثبیت،الگـون هوادهـی ، لجن فعال و لجن فعال پیشـرفته با حـذف ازت و 

فسـفر اشـاره کرد. مدیرعامل شـرکت آب و فاضاب اسـتان اصفهان اظهار داشـت: در حال 
حاضـر ۱2 تصفیـه خانـه بـه روش الگون هوادهـی ،۱۱ تصفیه خانه بـه روش لجن فعال و 
9 تصفیـه خانـه بـه روش برکه تثبیت فاضـاب را تصفیه می کنند. وی بـا تاکید بر ارتقای 
کیفیت پسـاب  بیان داشـت: هم اکنون بیش از ۱7۱ میلیون مترمکعب پسـاب در  سـال، 
در اسـتان اصفهان مطابق با اسـتانداردهای تعریف شـده تولید می شـود که حسب اولویت 
به صنعت ، فضای سـبز و در نهایت محیط زیسـت اختصاص می یابد. مدیرعامل شـرکت 
آبفـا اسـتان اصفهـان احـداث  و توسـعه تصفیه خانـه های فاضـاب را ضروری برشـمرد و 
عنـوان کـرد: جلوگيري از آلوده شـدن منابع آب هاي سـطحي و زير زمينـي ، خاك و هوا، 
ارتقاي سـطح بهداشـت عمومي و بهداشـت محيط زيسـت با جلوگيري از وارد شـدن مواد 
آلـوده كننـده بـه محيط.، بازيافـت حجم قابل ماحظـه اي از آب هاي به ظاهـر زائد و غير 
قابل اسـتفاده و كاربرد آن در امر كشـاورزي و فضاي سـبز از جمله عوامل موثر در احداث 

و توسـعه تصفیه خانه فاضاب محسـوب می شـود. 

فاز توسعه تصفيه خانه فاضالب شهرهای فوالد شهر و بویين در سال جاری به بهره برداری می رسد

۱۴


