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شهردار اندیشه :

آغاز پروژه احداث سایبان پایانه 
 مسافربری شهراندیشه با اعتبار 

۲۰ میلیاردی
فریبا   – شهریار 
میرزایی پندار: علی ملکی 
شهردار اندیشه از شروع 
احداث  و  اجرایی  مراحل 
مسافربری  پایانه  سایبان 

این شهر خبر داد.
وی در این خصوص گفت: 
احداث پایانه مسافربری شهر 

اندیشه یکی از پروژه های مهم شهرداری محسوب میشود 
که با توجه به شرایط فعلی این پروژه در حال احداث است 
اما از آنجاکه عدم مسقف بودن این پروژه تا اتمام آن در شان 
رانندگان و مردم عزیز نبود لذا عملیات احداث سایبان پایانه 
با تأیید اعضای محترم شورای اسالمی و کمیته انطباق و با 
اعتباری بیست میلیارد ریالی در اولویت کار شهرداری قرار 
گرفت.  شهردار اندیشه افزود: این پروژه از نوع  سازه فضاکار 
و عمرانی  فنی  معاونت  و  نقل  و  توسط سازمان حمل  و 
شهرداری اندیشه به اجرا در می آید. علی ملکی افزود: با 
توجه به روند  اجرای این پروژه انشاهلل در یک ماهه اخیر 
شاهد اتمام این سازه خواهیم بود تا مردم عزیز و رانندگان 

زحمت کش در زیر گرما و سرما محفوظ بمانند. 
ابالغ بودجه دو هزار و پانصد و ده میلیارد ریالی 

سال ١4٠٠ شهر اندیشه 
 در جلسه ویدیو کنفرانس انوشیروان محسنی بند پی 
استاندار تهران با شهرداران و روسا و اعضای  شوراهای 
اسالمی استان تهران ، معتمدین ، خانواده شهدا ، بودجه 
توسط  اندیشه  شهر  سال ١۴٠٠  ریالی  میلیارد   ٢۵١٠
نائب رئیس شورای اسالمی شهر اندیشه جهت اجرا  به 
شهردار تقدیم و ابالغ شد.  در این نشست استاندار تهران 
بر رعایت مر قانون در ارایه خدمات به شهروندان اشاره و 
رفع مشکالت را مهمترین دغدغه مدیران در سال جاری 
دانست و بر ادامه این روند تاکید کرد .  علی ملکی شهردار 
اندیشه نیز در  حاشیه این جلسه ضمن ابراز خرسندی از 
ابالغ بودجه دویست و پنجاه و یک میلیارد تومانی سال 
١۴٠٠ شهر اندیشه گفت : در تدوین این بودجه توجه و 
زحمات فراوانی کشیده شده تا در تمام حوزه ها دقت نظر 
گردد و برنامه مدونی نیز برای ارتقا سرانه های مختلف 
گنجانده شده است که امیدواریم به بهترین وجه بتوانیم 

آن را اجرایی  محقق نماییم

ذوب آهن اصفهان موفق به کسب جایزه 
مسئولیت اجتماعی و مستندسازی 

صنعت روابط عمومی شد

مسئولیت  مرادیان: ججایزه  اصفهان-یحیی 
اجتماعی و مستندسازی صنعت روابط عمومی در 
هفدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران 
عمومی  روابط  صنعت  جایزه  برنامه  هجدهمین  و 

ایران به ذوب آهن اصفهان رسید.
این مجتمع عظیم صنعتی که از دهه ۴٠ فعالیت خود 
را به عنوان مادر صنعت فوالد کشور آغاز کرده است ، 
با  و  کشورشد  فوالدی  صنایع  سایر  گیری  شکل  بانی 
خدماتی که به صنعت کشور ارائه نمود ، پیشتاز در حوزه 
مسئولیت اجتماعی محسوب می شود. شایان ذکر است 
کنفرانس بین المللی روابط عمومی ١٢ اسفندماه درسالن 
همایشهای سازمان مدیریت صنعتی )سازمان مطالعات و 
بهره وری  نیروی انسانی( با توجه به شرایط شیوع کرونا به 

صورت حضوری و ویدئویی برگزار گردید.

اخبار ایراناخبار ایران :HSE با اجرای پروژه های مطالعاتی در حوزه

احتمال وقوع حوادث در پاالیشگاه گاز ایالم کاهش می یابد
ایالم – الهام مهدیان: رئیس HSE شرکت پاالیش 
گاز ایالم گفت: با اجرای سه پروژه مطالعاتی که توسط 
مشاوران ذی صالح در حال اجرا می باشد احتمال 

وقوع حوادث در این واحد صنعتی کاهش می یابد.
به گزارش روابط عمومی، علی سلیمانی گفت: مطالعات 
بررسی خطاهای انسانی، مدیریت ایمنی فرآیند و بررسی 
راهکارهای کاهش صدا در ناحیه فرآیندی توسط مشاوران 
ذی صالح در حال اجرا می باشد. وی اظهار داشت: بررسی 
های  کنترل  اتاق  در  محتمل  حوادث  و  انسانی  خطاهای 
مرکزی، نیروگاه، کمپرسورهای تقویت فشار گازی و دانه 
بندی توسط مشاور در حال اجرا بوده که تالش می شود 
خطاهای انسانی شناسایی و با اجرای اقدامات اصالحی از 
بروز حوادث محتمل جلوگیری شود. رئیس ایمنی، بهداشت 
و محیط زیست شرکت پاالیش گاز ایالم همچنین به پروژه 
مدیریت ایمنی فرآیند اشاره و تصریح کرد: با انجام مطالعات 
های  روش  با  صنعتی  واحد  این  در  خطرات  شناسایی 
Hazop،JHA، Hazid در سال های گذشته نیاز به یک 
پروژه تکمیلی تحت عنوان مدیریت ایمنی فرآیند بود که این 
طرح  به منظور کاهش حوادث احتمالی در این پاالیشگاه 
گاز در حال انجام است. سلیمانی هدف از اجرای این پروژه 
را بهبود عملکرد HSE ،کاهش آمار حوادث،کاهش هزینه 
های تعمیرات و نگهداری تجهیزات و بیمه، اجتناب از توقف 
تولید و تبدیل ایمنی به یک ارزش اساسی عنوان و خاطر 
نشان کرد: واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست پاالیشگاه 
گاز ایالم برنامه های قابل توجهی به منظور کاهش حوادث 
احتمالی در دستور کار قرارداده که به مرور زمان اجرایی 

می شوند. رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست  شرکت 
پاالیش گاز ایالم به بررسی راهکارهای کاهش صدا در نواحی 
فرآیندی بعنوان سومین پروژه اشاره کرد و گفت: با توجه به 
اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار به صورت سالیانه در 
این پاالیشگاه، صدا در برخی از واحدها بیشتر از حد مجاز 
بهداشت حرفه ای تشخیص داده شده که برای کاهش آن 
مطالعات مذکور اجرا گردیده است. سلیمانی افزود: تاکنون 
اقدامات  اندازه گیری صدا در واحدهای مختلف  با  مشاور 
اصالحی و طرح های قابل اجرا را پیشنهاد داده که با کاهش 

آلودگی صوتی احتمال وقوع حوادث ناشی از آن کاهش می 
یابد. رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت پاالیش 
گاز ایالم در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به اینکه از 
ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به ۳ میلیون نفر ساعت 
کارکرد پرسنل شرکت پاالیش گاز ایالم بوده،گفت: از ابتدای 
سال جاری تاکنون بیش از ۴۵٠٠ مجوز انجام فعالیت کاری 
با نظارت و کنترل واحد ایمنی و همکاری سایر واحدهای 
عملیاتی و پشتیبانی به منظور انجام فعالیت های تعمیراتی 
در نواحی فرآیندی در حوزه های مکانیک و ماشینری، برق 

و ابزار دقیق و دیگر کارهای تعمیراتی مربوط به واحدهای 
عملیاتی و  همچنین فعالیت های تعمیراتی در نواحی غیر 
فرآیندی صادر شده است. سلیمانی افزود: از ابتدای سال 
باالیی  با حجم  تاکنون یک دوره تعمیرات اساسی  جاری 
از آماده سازی تجهیزات برای تولید گاز در فصل سرما در 
واحدهای فرآیندی و سه دوره تعمیرات اساسی واحدهای 
بازیافت گوگرد، تثبیت میعانات گازی و مخازن نگهداری 
میعانات گازی با نظارت کامل پرسنل ایمنی و آتش نشانی 
بدون روی دادن هیچ گونه حادثه منجر به فوت و یا ناتوان 
کننده انجام پذیرفته است. وی با اشاره به اینکه در طول 
سال جاری هیچ گونه حادثه مرگبار و ناتوان کننده ای در 
این واحد صنعتی رخ نداده است، اظهار داشت: به منظور 
پیشگیری از وقوع حوادث و حذف شرایط ناایمن در سطح 
شرکت، پرسنل واحد ایمنی، آتش نشانی و اورژانس درمانگاه 
به صورت شبانه روزی با دقت کاری باال مشغول فعالیت بوده 
و برتمامی فعالیت های انجام شده در نواحی فرآیندی و 
غیرفرآیندی شرکت نظارت می کنند. وی در پایان ضمن 
قدردانی از سایر واحدهای عملیاتی و پشتیبانی که همیشه 
در مدیریت حوادث همراه اداره HSE بوده اند از خدمات 
ارزنده همکاران خود در دیگر بخش های اداره HSE شامل: 
محیط زیست، بهداشت و درمانگاه و مدیریت بحران و پدافند 
غیر عامل که اقدامات شاخص و ارزنده ای در حوزه کاری 
خود داشته اند نیز قدردانی نمود و ابراز  امیدواری کرد با 
تالش همه همکاران پاالیشگاه، شاهد رشد و شکوفایی بیشتر 
شرکت پاالیش گاز ایالم در راستای تولید ایمن، پاک، بهره 

ور و پایدار خواهیم بود.

آهن  راه  مدیرکل  فالح:   – شرقی  آذربایجان 
این  امالک  و  اراضی  از  درصد   ۹۰ گفت:  آذربایجان 
اداره کل صاحب سند مالکیت تک برگ کاداستری 

شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، محمدرضا قربانی با بیان 
اینکه مستند سازی اراضی و امالک دولت یک تکلیف قانونی 
برای حفظ و حراست از بیت المال است، افزود: در این راستا 
اداره کل راه آهن منطقه آذربایجان برای ساماندهی اراضی 
و امالک خود اقدام به نقشه برداری کاداستری از کل اراضی 

خود کرده است.
وی اظهار داشت: پس از این اقدام و ارائه نقشه اراضی و 
امالک این اداره کل به ادارات ثبت منطقه، نسبت به تثبیت 
اراضی در سامانه کاداستر کل کشور اقدام شد و برای ۹٠ 
درصد از اراضی و امالک سند مالکیت تک برگ کاداستری 

اخذ شد.
مالکیت  راستا مشکل سند  این  در  داد:  ادامه  قربانی، 
ایستگاه های  ترین  قدیمی  از  که  مرند  آهن  راه  ایستگاه 
راه آهن منطقه آذربایجان است و دعاوی مختلف از سوی 

اشخاص و ارگان های مختلف جهت مالکیت بر اراضی و 
امالک آن در سال های متمادی مطرح بود با پیگیری های 
مستمر واحد حقوقی این اداره کل با صدور سند مالکیت 

کاداستری به مساحت حدود ١۴ هکتار حل شد.
نخستین خط راه آهن ایران یک قرن قبل در حد فاصل 
تبریز تا بندر شرفخانه دریاچه ارومیه توسط روس ها ساخته 

شد.
نوزده گانه  نواحی  از  یکی  عنوان  به  آذربایجان  راه آهن 
جلفا،  تبریز-  میانه،   - تبریز  محورهای  در  ایران  راه آهن 

نزدیک میانه -  آینده  ارومیه و در  تبریز- رازی، مراغه - 
بستان آباد فعال است و خطوط ریلی این ناحیه به حدود 

یک هزار و ١٠٠ کیلومتر می رسد.
شرقی،  آذربایجان  استان های  به  آذربایجان  راه آهن 

آذربایجان غربی و اردبیل خدمت رسانی می کند.

90 درصد اراضی اداره کل راه آهن آذربایجان سنددار شد

قربانی: مشکل سند مالکیت ایستگاه راه آهن مرند حل شد

آذربایجان شرقی - فالح: جلسه هماهنگی احراز آمادگی ویژه نوروز 
رسانی  خدمت  ارائه  و  احتمالی  حوادث  از  پیشگیری  برای   14۰۰ سال 
مطلوب با حضور مدیریت و مسئولین شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی منطقه آذربایجان شرقی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، علی روح اللهی در جلسه هماهنگی و آمادگی 
برای پاسخ به حوادث احتمالی و سوخت رسانی مطلوب در نوروز سال ١۴٠٠ در 
جمع معاونان و مسئوالن منطقه از یک سال سعی و تالش مجدانه مسئوالن و 
کارکنان منطقه در راستای تحقق اهداف متعالی شرکت تشکر و قدردانی کرد 
و گفت: حاصل این تالش که تجلی اداره و همت مجموعه خدوم منطقه اعم 

از مسئوالن و کارکنان، شرکت های حمل و نقل فرآورده های نفتی، رانندگان 
مسئولین  رضایت  بوده، کسب  عرضه  جایگاههای  متصدیان  و  نفتکش  ساعی 
استانی و دریافت لوح تقدیر می باشد. روح اللهی با اشاره به عملکرد مطلوب 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی در تأمین و توزیع 
به موقع فرآورده های نفتی در سال جاری اظهار کرد: در سایه همدلی و کار 
تیمی همکاران زحمتکش و تعامل خوب حمل و نقل فراورده های نفتی منطقه 
تأمین سوخت نیروگاهها بدون کمترین مشکل انجام شد. مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی با بیان اینکه شرایط ویژه بیماری کرونا 
ویروس الزامات خاص خود را می طلبد، افزود: کنترل و نظارت بر رعایت مقررات 
و توصیه های بهداشتی در جایگاههای عرضه سوخت در ایام تعطیالت نوروزی 
١۴٠٠ از اقدامات ضروری می باشد. علی روح اللهی نسبت به هماهنگی با مالکین 
جایگاههای عرضه سوخت مایع، مالکین و بهره برداران جایگاههای سی ان جی، 
شرکت های حمل و نقل فرآورده های نفتی، مسئولین شرکت های موزع گاز مایع 
در راستای احراز آمادگی های الزم و خدمت رسانی با تمام ظرفیت تأکید کرد. 
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی تصریح کرد: 
برنامه ریزی و ساماندهی گشت های ویژه بازرسی و حضور در جایگاههای عرضه 
سوخت به منظور نظارت و کنترل بر ارائه بهینه خدمات در ایام تعطیالت نوروزی 

با لحاظ نمودن شرایط بیماری کرونا ویروس انجام خواهد شد.
صرفه جویی 17 درصدی مصرف بنزین در آذربایجان شرقی

شرقی  آذربایجان  منطقه  نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  مدیر 
همچنین از صرفه جویی ١7 درصدی مصرف بنزین در ١١ ماهه سال جاری 
با جایگزینی استفاده از سوخت سی ان جی در استان خبر داد. علی روح اللهی 
بنزین در ١١ ماهه سال جاری  به صرفه جویی ١7 درصدی مصرف  اشاره  با 
در سطح استان گفت: رشد صنعت  سی ان جی در استان، توسعه جایگاههای 
مسافری  و  باری  خودروهای  رایگان  تبدیل  طرح  اجرای  و  طبیعی  گاز  عرضه 
باشد. زمانی مذکور می  بازه  در  بنزین  از دالیل صرفه جویی مصرف  عمومی 
اضافه  شرقی  آذربایجان  منطقه  نفتی  های  فرآورده  پخش  ملی  شرکت  مدیر 
کرد: کاهش مصرف بنزین در کنار توزیع بنزین یورو۴ عالوه بر صرفه جویی در 
هزینه های تولید و توزیع این فرآورده در ارتقای کیفیت هوای کالنشهر تبریز و 
شهرهای بزرگ استان موثر بوده است. روح اللهی در ادامه یادآور شد: با توجه 
به اجرای طرح توزیع الکترونیکی نفت سفید و ثبت نام مصرف کنندگان در 
)ir.niopdc.newtejaratasan( نفتی  های  فرآورده  درخواست   سامانه 

و بهره مندی خانوارهای نفت سفیدسوز از گاز طبیعی مصرف نفت سفید نیز در 
١١ ماهه سال ۹۹ با صرفه جویی ٢۵ درصدی همراه بوده است.

با مدیریت شرکت پخش فرآورده های نفتی آذربایجان شرقی؛

ستاد هماهنگی و سوخت رسانی مطلوب در نوروز 1400 تشکیل شد

پانزدهمین یادواره شهدا و 
بزرگداشت ایثارگران و گردهمایی 

مجازی بسیجیان شرکت فوالد 
خوزستان برگزار شد

و  یادواره شهدا  پانزدهمین  - رحمان محمدی:  اهواز 
بزرگداشت ایثارگران و گردهمایی مجازی بسیجیان شرکت 
حسن  پاسدار  سرتیپ  سردار  حضور  با  خوزستان  فوالد 
استان  )عج(  ولی عصر  حضرت  سپاه  فرمانده  شاهوارپور 
خوزستان، حجت االسالم و المسلمین میراحمدرضا حاجتی 
استاد حوزه و دانشگاه، حجت االسالم سید امیر میرعالیی 
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی )ع( شهرستان اهواز و 
جمعی از مسئوالن و با استقبال علی قلعه نوی مدیرعامل و 
رضا طاهری رییس هیات مدیره شرکت فوالد خوزستان، ٢۳ 
اسفندماه ١۳۹۹ در مسجد حضرت رسول اکرم )ص( این 
شرکت و همزمان به صورت مجازی برگزار شد. در ابتدای 
این مراسم، سردار شاهوارپور فرمانده سپاه حضرت ولی عصر 
)عج( استان خوزستان اظهار داشت: در طول هشت سال 
دفاع مقدس، دشمن بعثی دست به هر کاری برای مغلوب 
نمودن ایران در جنگ نمود. یکی از این موارد حمله به 
زیرساخت های کشور بود. شرکت فوالد خوزستان در طول 
جنگ ۳ مرتبه مورد آماج حمالت دشمن بعثی قرار گرفت. 
این  داد،  این حمالت که در سال ١۳۶۴ رخ  از  در یکی 
مجموعه عظیم صنعتی بیش از دو ساعت زیر آتش بمباران 
انقالب  تقدیم  را  افتخار دارد ۵۵ شهید  این شرکت  بود. 
اسالمی نموده و به پشتوانه آنان، همچنان چرخ صنعتی 
شرکت در مسیر اعتالی کشور به حرکت خود ادامه می دهد.  
فرمانده سپاه حضرت ولی عصر )عج( استان خوزستان افزود: 
یکی از اهداف دشمنان، براندازی نظام اسالمی کشور بوده 
و هست. اما با وجود امام راحل در آن زمان و مقام معظم 
امکان پذیر  باطلی  رهبری در زمان کنونی چنین خیال 
نیست. امروز جنگ در سرزمین اسالم از یمن تا سوریه 
ادامه دارد. اما رمز پیروزی ایستادگی و مقاومت است. ما 
وارث مکتب امام حسین )ع( هستیم. مکتبی که حاج قاسم 
با تکیه بر آن توانست با حضور مقتدرانه در جهان اسالم، 
خاورمیانه و مدیترانه، دنیا را شگفت  زده نماید. امروز دشمن 
و  ایستادگی  مستکبران  برابر  در  ایرانیان  تک  تک   بداند 
مقاومت کرده و با تاسی از مکتب سید الشهدا )ع( و منویات 
مقام معظم رهبری عالوه بر بی اثر کردن تحریم  ها در مسیر 

پیشرفت قدم بر می دارند.

همزمان هفته منابع طبیعی و روز درختکاری:

آیین گرامیداشتی در شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی منطقه 

گلستان برگزار شد
گرگان - همزمان با آغاز هفته منابع طبیعی و روز 
درختکاری آیین گرامیداشتی باحضور مدیر شرکت ملی 
از  و جمعی  گلستان  منطقه  نفتی  های  فراورده  پخش 
کارکنان این منطقه برگزار شد.مدیر منطقه با تبریک این 
مناسبت به بیان اهمیت درختکاری و حفظ منابع طبیعی 
در فرهنگ اسالمی پرداخت.عیسی افتخاری خاطر نشان 
کرد: مقوله های منابع طبیعی، محیط زیست و درختکاری 
مسایل مهمی هستند که به اصل حیات اجتماعی و طبیعی 
انسان مرتبط می باشند و همه ما موظف به حفظ طبیعت و 
محیط زیست هستیم و باید این امانت الهی را برای نسلهای 
آینده حفظ کنیم.این مقام مسوول افزود: توسعه فضای 
سبز و حفظ زیبایی و محیط زیست از جمله برنامه های 
مورد توجه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی می باشد.

۱۴


