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اخبار
نشست خبری مشترك كبود شهردار بابل با خبرنگاران
درخصوص طرح تفكیك زباله از مبدا

نشست خبری مشترك شهردار بابل با خبرنگاران درخصوص طرح تفکیک
زباله از مبدا در محل سالن اجتماعات شهرداری برگزار شد.
در این نشست کبود فیروزجایی شهردار بابل با بیان اینکه تولید زباله شهربابل از
 120تن در سال  79به  300تن در حال حاضر رسیده افزود :این آمارها گویا این
است که ما در تولید زباله بسیار قهار بودیم و دراین زمینه اگر یک کانتینر از حجم
زباله کم کنیم به محیط زیست کمک بسیاری کردهایم .وی با بیان اینکه باید تفکیک
زباله ابتدا در خانه ها اتفاق بیفتد خاطر نشان کرد :هدف ما از اجرای طرح تفکیک
زباله ،کاهش هزینه ،کمک به محیط زیست و به جا گذاشتن یک فرهنگ برای نسل
آینده است .در ادامه خانم فیروز پور رئیس شورای شهرستان بابل درخصوص ضرورت
اجرای طرح تفکیک زباله از مبدا افزود :باید شهرستان بابل را به عنوان یک شهرستان
پایلوت به کل کشور معرفی کنیم .وی مهمترین و بزرگترین اولویت کار شورای پنجم
را پسماند عنوان کرد و گفت  :چند سالی تفکیک زباله را در بابل انجام دادیم که بنا
به دالیلی قطع شد ،اما درحال حاضر مصمم به اجرای این طرح بصورت کامال جدی
هستیم و زمانی تمام تالشهای ما به ثمر می رسد که نگاه شهروندان به این موضوع
نگاه فرهنگی باشد .وی همچنین به نقش کلیدی امام جماعت های مساجد دراین
زمینه تاکید نمود و عنوان کرد :چهارشنبه  ۲۹آذر ساعت  ۹صبح زنگ تفکیک زباله
از مبدا با حضور همه مدیران نواخته شد و الزم است همه ادارات و نهادها به خصوص
نهادهای فرهنگی اولویت هایشان به سمت و سوی فرهنگ سازی طرح تفکیک زباله
از مبدا باشد .فیروزپور در ادامه افزود :شهرداری متولی جمع آوری زباله است اما همه
کارهای فرهنگی آن بر دوش شهرداری نیست و انجیل سی تنها متعلق به شهرداری
بابل نیست بلکه متعلق به شهر و روستاهای بابل است و الزم است دغدغه پسماند بابل
دغدغه همه باشد و کل شهرستان بسیج شوند .وی با بیان اینکه مقرر شد  5دقیقه به
مدت یک ماه این طرح در مدارس به دانش آموزان آموزش داده شود گفت :بیش از
 80هزار نیروی وابسته به آموزش و پرورش یک نیروی قابل توجهی برای شهرستان و
ترویج و فرهنگ سازی این موضوع مهم است .رئیس شورای اسالمی شهرستان بابل
در پایان بر نجات انجیلسی و مشکالت زباله که دامان همه استان مازندران را گرفته
است تاکید و خواستار کمک و همت همه مردم ،مدیران دستگاههاNGO،ها برای حفظ
منابع ملی وحفظ سالمت شهروندان شد.
در ادامه اين نشست کیانی معاونت خدمات شهری شهرداری بابل بر نقش همه
شهروندان و رسانه ها در موفقیت این طرح اشاره کرد و گفت :هدف ما صرفا تفکیک
زباله نیست بلکه هدف کاهش تولید زباله است .کیانی افزود :این طرح سه ساله است و
انتظار می رود در پایان طرح شاهد کاهش  30درصدی زباله باشیم .ایشان درپایان از
جاگذاری  ٥كانكس در سطح شهر بدین منظور خبر داد کمک و یاری همه شهروندان
را در ميسر شدن اين امر مهم خواستار شد.

مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوب شرق شرکت برق منطقه ای
خوزستان خبر داد

تعداد خانوارهای نفت سفید سوز سطح استان ایالم به  ۲۰هزار کاهش یافت

ایالم  -خبرنگار ابتکار :مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ایالم گفت :تعداد خانوارهای نفت سفید سوز سطح استان ایالم به  ۲۰هزار خانوار کاهش یافت .به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی منطقه ایالم ،علی اصغر چاغروندی در نشست با کارگروه اصلی مبارزه با قاچاق سوخت گفت  :امسال با شناسایی خانوارهای نفت سفید سوز مطابق با اطالعات به دست آمده از مرکز آمار و شرکت
گاز استان ،تعداد خانوارهای نفت سفید سوز در سطح استان به  ۲۰هزار خانوار کاهش یافت .چاغروندی با بیان اینکه سوخت جایگزین واحدهای تولیدی خدماتی ساماندهی شده است ،افزود  :همگی واحدهای
تولیدی خدماتی استان در شرایط اضطراری و بحران اعم از قطعی و افت فشار گاز با برآوردی به میزان مصرف  ۱۵روزه از سوخت جایگزین استفاده می کنند .وی با بیان اینکه در مصرف خانوارهای نفت سفید سوز
به میزان  ۵۵هزار خانوار نسبت به سال گذشته صرفه جویی شده است ،گفت :مصرف سوخت تراکتورهای کشاورزی با همکاری دستگاه های متولی در ظرف سال جاری ساماندهی می شود .گفتنی است ،در این
نشست نمایندگان عضو در کارگروه اصلی مبارزه با قاچاق سوخت با بیان راهکارهایی برای بهینه سازی مصرف سوخت ،خواستار تداوم در بازدیدهای نامحسوس اعضای کارگروه در سطح استان شدند.

درمراسمی با حضور قائم مقام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ومدیران شرکت عمران ،آب وخدمات صورت گرفت

انتصاب سرپرست شرکت عمران ،آب وخدمات سازمان منطقه آزاد کیش

محمد رضا محمدی به عنوان سرپرست شرکت عمران،
آب وخدمات سازمان منطقه آزاد کیش معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد
کیش،درمراسمی که باحضورداود کرمی قائم مقام مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد کیش ومدیران شرکت عمران ،آب وخدمات
برگزارشد محمدرضا محمدی با حکم مدیرعامل سازمان منطقه
آزاد کیش به عنوان عضو هیات مدیره وسرپرست شرکت عمران،
آب وخدمات معرفی شد .دراین نشست قائم مقام مدیرعامل
سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به نگاه مدبرانه انصاری الری
درگزینش افراد توانمند ومجرب گفت :انتخاب شایسته افراد کارآمد
یکی ازاولویتهای اصلی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش است
وتالش می شود با پیگیریهای مستمروبهره گیری ازحضورمدیران
توانمند اهداف عالی سازمان منطقه آزاد کیش درجهت توسعه
جزیره محقق شود .معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد
کیش با تقدیراز تالش های پرهام جانفشان مدیرعامل پیشین
این شرکت ازمحمدرضا محمدی به عنوان مدیری صادق ،توانمند
وصریح یاد کردکه دارای سوابق اجرایی ارزشمندی درحوزه
های شهری ومحیط زیست است .داودکرمی ابراز امیدواری
کرد با حضورمدیرعامل جدید شرکت عمران ،آب وخدمات
ودرسایه تعامل خوب کارکنان این مجموعه ،شاهد ارتقاء کیفی
خدمات رسانی ودرنهایت رضایتمندی شهروندان وگردشگران
درحوزه های شهری وخدماتی باشیم .سرپرست جدید شرکت

عمران ،آب وخدمات نیزدراین نشست ضمن تشکراز خدمات
ارزنده پرهام جانفشان از شفافیت درامور ،فرایندسازی وصداقت

بر اساس ارزیابی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

آب و فاضالب آذربایجان شرقی به عنوان شرکت
پژوهشی برتر کشور انتخاب شد
تبریز  -ماهان فالح :شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی بر اساس
ارزیابی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور عنوان شرکت پژوهشی برتر
بین کلیه شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی کشور در ارزیابی
سال  1395را کسب و در مراسم افتتاحیه جشنواره  و نمایشگاه پژوهش و
فناوری وزارت نیرو ،لوح تقدیر مقام عالی وزارت نیرو و تندیس ویژه جشنواره
را دریافت کرد.
به گزارش خبرنگار «ابتکار» در تبریز به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضالب
استان آذربایجان شرقی ،این ارزیابی توسط شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و در
قالب کمیته ای متشکل از اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها و همکاران دفتر تحقیقات،
توسعه فناوری  و ارتباط  با صتعت شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور انجام گرفته
است .برپایه این گزارش ،عملکرد پژوهشی شرکت های زیرمجموعه صنعت آب و
فاضالب بر اساس شاخص های تدوین شده از طرف کمیته ارزیابی و مستندات ارائه

درگفتاربه عنوان مهمترین شاخصه های کاری خود یادکرد
وگفت :مستند سازی فرایندها برمحور قانون یکی ازضرورتهای

کاری دراین مجموعه است که باید مدنظرهمه مدیران وکارکنان
شرکت عمران ،آب وخدمات قرار گیرد .وی افزود :با توجه به
ماموریت این شرکت که بازخورد آن مستقیم در زندگی روزمره
شهروندان وگردشگران مشهود است برای ارتقاء کیفیت خدمات
دهی به مردم تالش خواهیم کرد .محمدی همچنین از تدوین
برنامه های کوتاه مدت وبلند مدت درجهت تامین آسایش ورفاه
شهروندان وگردشگران خبرداد  .درپایان این نشست حکم انتصاب
محمدرضا محمدی مدیرعامل شرکت عمران ،آب وخدمات توسط
قائم مقام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش به وی اعطا شد.
گفتنی است محمدرضا محمدی که دارای کارشناسی زمین
شناسی وحقوق و کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری است پیش
ازاین مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان بوده است.
وی که درحال حاضردرمراحل پایانی تحصیل درمقطع دکترای
تخصصی مدیریت محیط زیست است ازسال 80تا 83عضواصلی
هیات مدیره شرکت آب وفاضالب استان همدان  ،مشاور دبیرخانه
مناطق آزاد تجاری ،صنعتی کشور در امورمناطق ویژه اقتصادی
درسال های  83و 84و مجری طرح ملی شبکه وتصفیه خانه
فاضالب شهر همدان از سال  85تا 89بوده است .معاون فنی
ومدیرآزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان همدان و مدیرکل
دفترفنی استانداری همدان بخشی از کارنامه کاری سرپرست
شرکت عمران ،آب وخدمات سازمان منطقه آزادکیش درحوزه
های شهری ومحیط زیست است

شده شرکت ها به هریک از شاخص ها صورت گرفته است که برخی از این شاخص
ها عبارتند از:
    ایجاد زیرساخت پژوهش و فناوری در شرکت
    اعتبار هزینه شده در بخش پژوهش و فناوری
    اجرای پروژه های تحقیقاتی کاربردی
    بازتاب دستاوردهای پژوهشی و تحقیقاتی در نمایشگاه های ملی و استانی
    میزان حمات از ارائه مقاله و پایان نامه های دانشجویی
    ارتباطبادانشگاهها  ومراکزعلمیواستفادهازظرفیتهایشرکتهایدانشبنیان
که خوشبختانه شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در مجموع شاخص
های  ارزیابی به عنوان اولین شرکت برتر در بین شرکت های سطح اول انتخاب شد.
شایان ذکر است مراسم افتتاحیه جشنواره و نمایشگاه پژوهش و فناوری وزارت نیرو
با حضور جمع کثیری از مقامات و مسئوالن وزارت نیرو از جمله مقام عالی وزارت نیرو،
معاونان وزارت نیرو ،مدیران شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو ،مدیران عامل شرکت
ها در حوزه توانیر ،منابع آب و شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی در محل
پژوهشگاه نیرو برگزار شد .در حاشیه این مراسم وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مهندسی
آب و فاضالب کشور از نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری و غرفه شرکت آب و فاضالب

اخبار
امضای تفاهم نامه همکاری بین شرکتهای فوالد مبارکه،
ایریسا و POSCO ICT

افزایش پایداری خطوط ناحیه با نصب دمپر و گوی هشدا ر

با نصب دمپر و گوی هشدار در خطوط  230و  132کیلو ولت ناحیه جنوب
شرق شرکت برق منطقه ای خوزستان ،نواقص و اشکاالت موجود در این
خطوط برطرف شد.
مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوبِ شرق این شرکت اظهار کرد :به جهت پایداری
خطوط ناحیه ،رفع نقص از دمپرهای فراری خطوط  230و  132ناحیه ،نصب دمپر
در نقاطی که فاقد دمپر بودند و همچنین نصب گوی هشدار در کلیه تقاطع ها و
کراسینگ ها با همکاری امور پشتیبانی فنی معاونت بهره برداری و شرکت تنانیر در
دستور کار قرار گرفت .حمیدرضا زرین جویی ادامه داد :در همین راستا از شهریور
ماه سال جاری  238عدد دمپر فراری اصالح 176 ،عدد دمپر جدید نصب و تعداد
 20گوی هشدار و تعداد  14مورد آرمراد پیچی (ترمیم سیم) بر روی خطوط ناحیه
انجام گرفته است .وی اضافه کرد :این موضوع تاثیر بسیار زیادی در پایداری خطوط
ناحیه و آمادگی تابستان  97خواهد داشت .گفتنی است  ،دمپر یا میراکننده وزنه
های چدنی هستند که در ابتدا و انتهای خطوط برق (دکل ها) و غالبا پس از مقره
ها نصب می شوند و توسط یک کابل انعطافپذیر،وزنه ها(دمپر ها) به همدیگر
متصل هستند و یک بست نیز وسط آن را به سیم اصلی (فاز یا گارد) وصل میکند
خوزستان

 .برگزاری اختتامیه جشنواره ورزشی بسیجیان شرکت برق منطقه ای
اختتامیه جشنواره ورزشی بسیجیان شرکت برق منطقه ای خوزستان در سالن
ورزشی نیشکر با حضور معاونان و مدیران شرکت و فرمانده حوزه بسیج شهید
عباسپور برگزار شد .این جشنواره در دو رشته ورزشی فوتسال ( 12تیم) و والیبال
(  6تیم) با حضور  200ورزشکار برگزار و در پایان ،هر رشته قهرمان های خود را
شناخت .در رشته فوتسال ،تیم ترابری معاونت مالی و پشتیبانی مقام اول ،تیم ناحیه
مارون مقام دوم و تیم معاونت بهره برداری ناحیه شمال و جنوب مقام سوم را کسب
کرد ،تیم حوزه ستادی معاونت بهره برداری نیز جام اخالق این رشته ورزشی را
به دست آورد .در رشته والیبال ،تیم ترابری معاونت مالی و پشتیبانی ب رتبه اول،
تیم معاونت مالی و پشتیبانی الف رتبه دوم و تیم معاونت بهره برداری رتبه سوم را
به دست آورد ،جام اخالق این رشته ورزشی نیز به تیم کانون بازنشستگان رسید.
در پایان این دوره از مسابقات ،محمد علی شاهزاده و ناصر ناصری نژاد به عنوان
بازیکنان اخالق معرفی شدند و همچنین از همکار شرکت برق منطقه ای سید
امید موسوی فرزند شهید (سید جواد موسوی) تجلیل شد .در مراسم اختتامیه با
اهدا هدایایی از تیم های برگزیده تجلیل شد .گفتنی است ،این دوره از مسابقات
با مشارکت و همکاری پایگاه مقاومت بسیج امام حسین (ع) و امور ورزش معاونت
مالی و امور پشتیبانی برگزارشد.

مدیرعامل شرکت ایریسا از امضای تفاهم نامۀ همکاری بین شرکتهای
فوالد مبارکه ،ایریسا و  POSCO ICTخبر داد و گفت :این اقدام به منظور
هوشمندسازی فرایند کسب و کار انجام شد.
به گزارش خبرنگار «ابتکار» از اصفهان ،ایرج فخری نجف آبادی افزود :در راستای
استراتژیها و اهداف بلندمدت شرکت فوالدمبارکه برای تولید  ۲۵میلیون تن فوالد در
افق  ۱۴۰۴و حفظ سرآمدی شرکت ،بنابر راهبردهای مدیریت ارشد شرکت ،مقرر شد
زمینه هوشمندسازی کسب و کار ،فرایندهای تولید و کلیه سطوح اتوماسیون (Smart
 )Factoryفراهم شود که در ادامه تفاهم نامه های قبلی ،این تفاهم نامه بین سه شرکت
مذکور به امضا رسید .وی تصریح کرد :به منظور تحقق اهداف مندرج در تفاهم نامه
مقرر شد در گام نخست ،در یک پروژه سه ماهه وضعیت شرکت فوالدمبارکه از نظر
سیستمهای اطالعاتی ،اتوماسیون صنعتی ،تکنولوژی و فرایندهای تولید با شرکت
پوسکو و سایر فوالدسازان باتجربه و برتر جهان مقایسه و ارزیابی شود و نقشه راه و
گامهای الزم برای رسیدن به وضعیت بهینه تعریف و تدوین شود .مدیرعامل شرکت
ایریسا با اشاره به سوابق شرکت  POSCO ICTگفت :این شرکت یکی از شرکتهای گروه
پوسکو است که در سال  ۱۹۸۹تأسیس شد و دارای گردش مالی  ۷۶۷میلیون دالر
در سال  ۲۰۱۶بوده است .وی با اشاره به اینکه شرکت  2500 POSCO ICTنفر از
کارکنان خود را در صنایع فوالدسازی ،فرودگاهی ،حمل و نقل هوشمند ،خطوط مترو
مشغول به کار کرده است ،افزود :این شرکت فرایند هوشمندسازی کسب وکار را برای
شرکت پوسکو و چند شرکت فوالدسازی در سراسر جهان انجام داده و به عنوان یکی
از شرکتهای پیشتاز در این زمینه مطرح است.

آغاز مجدد بارگیری « قیر » از بندر بوشهر
بعد از یک توقف چهار ساله ،بارگیری و صادرات قیر از بندر بوشهر از سر
گرفته شد.
به گزارش روابط عمومی ،محمد شکیبی نسب معاون دریایی و بندری اداره کل
بنادر و دریانوردی استان بوشهر دراینباره گفت  :بعد ازیک توقف چهار ساله ،بارگیری
قیر در اسکله های بندر بوشهر از سر گرفته شد و این موضوع در حالی است که میزان
بارگیری قیر نسبت به ادوار گذشته با افزایش روبرو بوده است.
شکیبی نسب افزود :آخرین بارگیری این محصول در بندر بوشهر مربوط به سال
 ۱۳۹۲است که با به وجود آمدن شرایط ویژه برای صاحبان کاال مجددا در بندر بوشهر
از سر گرفته شد .وی اشاره کرد :کشتی تانکر سایروس وان که به منظور حمل این
محصول در اسکله بندر بوشهر پهلو داده شده بود بعد از گذشت  ۴۴ساعت توانست
عملیات بارگیری را با موفقیت پشت سر بگذارد و بندر بوشهر را ترک کند .معاون
دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تاکید کرد :صادرات قیر از
بندر بوشهر نسبت به گذشته با افزایش روبرو بوده و این مقدار از ۱۰۰۰تن به ۱۵۰۰
تن در هر  ۲۴ساعت رسیده است.

