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تحولی عظیم در پایداری برق مسجد سلیمان

مدیر امور بهره برداری ناحیه شمال شرق شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت :با اتصال شبکه انتقال نیرو ناحیه شمال شرق خوزستان به پست نیروگاه سد مسجد سلیمان ،تحولی عظیم در شبکه برق این منطقه
از استان ایجاد شد .محسن علی پناهی اظهار کرد :قبل از این اتصال ،حوزه مسجد سلیمان در ناحیه شمال شرق خوزستان از طریق دو خط  132کیلو ولت از پست اصلی شوشتر تغذیه می شد ،همین موضوع موجب
ضعف ولتاژ در این حوزه ،پرباری ترانس های قدرت در پست اصلی شوشتر و متعاقب آن وجود ناپایداری برای کلیه مصرف کنندگان این حوزه شده بود .وی ادامه داد :با بررسی های انجام شده برای برطرف کردن این
مشکالت ترتیبی اتخاذ شد تا شهرستان مسجد سلیمان و پست های تابع آن از حالت یکسو تغذیه خارج و با بهره برداری از چهار خط  132کیلو ولت جدید و اتصال آنها به پست سد نیروگاه مسجد سلیمان شرایط بسیار
مطلوب تری برای مشترکین این منطقه رقم بخورد .مدیر امور بهره برداری ناحیه شمال شرق به مزایای دیگر این اتصال اشاره کرد و افزود :با انجام این اقدامات عالوه بر ایجاد پایداری برق حوزه مسجد سلیمان ،مشکل
پرباری چهار دستگاه ترانس قدرت در پست اصلی شوشتر که تا قبل از این بار کل ناحیه شمال شرق را تامین می کرد نیز مرتفع گردیده و باعث باال رفتن ضریب پایداری در شهرستان شوشتر و سایر مناطق حومه شد.

برای اولین بار در کرج برگزار شد

اخبار
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رئیس مجلس ایستگاه پانزدهم متروی شیراز را افتتاح کرد

پانزدهمین ایستگاه خط یک متروی شیراز با عنوان جانبازان با حضور علی
الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی افتتاح شد.
در این مراسم مدیرعامل سازمان قطار شهری شیراز اظهار داشت :ایستگاه جانبازان
متروی شیراز یکی از  20ایستگاه مترو است که حدود پنج هزار مترمربع زیربنا داشته
و شامل تجهیزات ویژه ،از جمله سیستمهای اعالم و اطفاء حریق خاص مترو ،تهویه
و دفع دود و همچنین اتاقهای برق  LPSاست .اسداهلل حاجیزمانی هزینه عملیات
اجرایی و تجهیز این ایستگاه حدود  50میلیارد تومان اعالم کرد و افزود :ایستگاه
جانبازان حدود  14متر عمق داشته و دارای  2طبقه شامل طبقه منفی  1و تراز سکو
می باشد .وی گفت :به دلیل تراکم جمعیتی منطقه پودنک (بولوار مدرس) امیدواریم
این ایستگاه ،نسبت به سایر ایستگاههای خط یک دارای مسافر بیشتری بوده و با
بهرهبرداری از این ایستگاه از میزان ترافیک محور بلوار مدرس نیز کاسته شود .شهردار
شیراز در این مراسم گفت :از خط یک مترو شیراز  ۵ایستگاه دیگر باقیمانده که طی
برنامه ریزی انجام شده در سال آینده افتتاح خواهد شد .حیدراسکندرپور تصریح کرد:
در خصوص خط  ۲مترو شیراز نیز مجوز  ۷۷۱میلیون دالر فاینانس گرفته شده که در
حال حاضر به دنبال رایزنی با بانک ها در خصوص تضامین هستیم .وی نیز از مجلس
خواست :فرمول مناسبی برای اینکه دولت تضامین الزم برای استفاده از فاینانس در
تکمیل خطوط مترو به بانکها بدهد ،را تدوین کند.

شهرداری اردبیل مطرح کرد

آسفالتریزی یک میلیون مترمربع از مساحت اردبیل
اردبیل  -خبرنگار ابتکار :شهردار اردبیل
گفت :از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ بر
ک میلیون مترمربع از مساحت اردبیل
ی 
آسفالتریزی شده است.
حمید لطفاللهیان در تشریح پروژههای عمرانی
اولویتدار شهرداری اردبیل تصریح کرد :میزان
آسفالت استفاده شده برای این مساحت بالغ بر
 ۲۴۰هزار تن است .وی با یادآوری لطمات قابل
توجه یخبندان و بارش برف به آسفالت معابر
ادامه داد :امسال آسفالتریزی با کیفیت باال و
متناسب با آب و هوا و اقلیم شهر انجام شده است .شهردار اردبیل در خصوص مضرات
نمکپاشی برای آسفالت معابر نیز اضافه کرد :از سال گذشته مضرات نمکپاشی به
آسفالت و محیطزیست شهری را مطرح کرده و از شهروندان درخواست کردیم تأکید
مکرر برای نمکپاشی نداشته باشند .لطفاللهیان افزود :هرچند میزان نمکپاشی در
سال جاری کاهش یافته اما نمیتوان آن را به صورت کامل لغو کرد و در صورتی که
تردد خودروها با احتیاط انجام شده و خود شهروندان مراعات کنند ،نمکپاشی را
کاهش میدهیم .وی متذکر شد :مخلوط شن و نمک منجر به سائیدگی آسفالت
شده و از سویی بعد از ذوب شدن با آبهای سطحی مخلوط شده و به محیطزیست
شهری و آبهای زیرزمینی لطمه وارد میسازد .پل قدس سال  ۹۸به اتمام میرسد
شهردار اردبیل همچنین مهمترین پروژه عمرانی شهرداری را پل قدس عنوان کرد و
بیان داشت :فاز اول این پروژه به اتمام رسیده اما برای رفع مشکالت ترافیک ایستگاه
سرعین باید فاز بعدی نیز هرچه سریعتر اجرا شود .به گفته لطفاللهیان پل قدس
دارای سازه فلزی و بتنی بوده و  ۲۱حرکت ترافیکی در آن تعبیه شده که میتوان
گفت مهمترین پروژه عمرانی شهر اردبیل است .وی افزود :در نظر داریم فاز بعدی را
در سال  ۹۸به اتمام رسانده و این پروژه را که یکی از ضروریات شهر اردبیل است ،به
بهره برداری برسانیم .شهردار اردبیل به پیشبرد پروژههای عمرانی ریزودرشت به تعداد
 ۴۶۰مورد اشاره و تصریح کرد :هفته آینده بودجه تقدیم شورا شده و تالش بر این
است پروژهها به سرعت انجام شوند .ساالنه  ۲۰هکتار فضای سبز ایجاد میکنیم وی
در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت فضای سبز خالص شهری اشاره و تأکید
کرد :سرانه فضای سبز در سال  ،۹۴حدود  ۷.۱مترمربع برای هر شهروند بوده و با
ایجاد  ۲۰هکتار فضای سبز در سال گذشته این رقم به  ۷.۵مترمربع افزایش یافت.
لطفاللهیان افزود :ایجاد ساالنه  ۲۰هکتار فضای سبز در دستور کار شهرداری است و
سال آینده سرانه فضای سبز را به هشت مترمربع برای هر شهروند افزایش میدهیم.
شهردار اردبیل یکی از ضروریات مرتبط با فضای سبز را نگهداری آن دانست و خواستار
مشارکت شهروندان در این خصوص شد.

تعدیل مثبت ۲۶درصدی سود شرکت فوالد مبارکه

ثبت باالترین میزان سود آوردی شرکت فوالد مبارکه
اصفهان از زمان بهره برداری تاکنون
شرکت فوالد مبارکه برای دومین بار در سال
 ۱۳۹۶تعدیل مثبت پیش بینی سود خالص
اعالم کـرد و بر ایـن اساس پیش بینی سود
خالص این شرکت برای سال مالی منتهی به
 1396/12/29با تعدیل مثبت ۲۶درصدی به
رقم  ۵هزار و ۱۴۵میلیارد تومان و به ازای هر
سهم  ۶۸۶ریال رسید.
به گزارش خبرنگار «ابتکار» از اصفهان ،معاون
اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکۀ اصفهان با
اعالم این خبر افزود :موفقیتهای روزافزون شرکت
فوالد مبارکۀ اصفهان در سایۀ تالش و افزایش بهره وری همۀ همکاران ،استفادۀ بهینه
از ظرفیتهای تجهیزاتی نصب شده ،کسب رکوردهای پیاپی در تولید محصوالت،
افزایش نرخ فروش محصوالت و مدیریت اقالم تشکیل دهندۀ بهای تمام شده حاصل
شد .امیرحسین نادری خاطرنشان کرد :این میزان سود ،باالترین مقدار سود از زمان
راه اندازی تاکنون است .وی با تأکید بر اینکه شرکت فوالد مبارکه طی ۹ماهۀ سال
جاری توانست با تحقق ۳هزار و ۶۸۰میلیارد تومان سود خالص و به ازای هر سهم ۴۹۱
ریال۹۰ ،درصد سود پیش بینی قبلی خود را پوشش دهد ،افزود :این شرکت با تحقق
 ۵۷۱ریال سود به ازای هر سهم در ۱۰ماهۀ سال  ،۹۶پیش بینی سود خالص تا پایان
سال  ۹۶را با تعدیل مثبت ۲۶درصدی به  ۶۸۶ریال افزایش داد.

علیرضا رحیمی رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی
شهرداری کرج با بیان مقدمه ای برای آشنایی بیشتر با
استارتاپ ویکند ( )start up weekendبه عنوان یک رویداد
آموزشی ،تجربی که طی سه روز متوالی و بالغ بر 54
ساعت در کرج برگزار شد گفت :استارتاپ ویکند عنوانی
نو و حرکتی بکر و ابتکاری در حوزه کسب و کار به شمار
می رود ،ولی آنقدر نوپا و نوپدید است که شمار افراد آشنا
با این رویداد چندان زیاد نیست ،با این حال سازمان
فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج با همکاری دانشگاه
علمی کاربردی و سازمان مدیریت پسماند با محوریت
خانه استارتاپ و مرکزتوانمندسازی ،در اقدامی قابل
تحسین اولین رویداد استارتاپ پسماند و محیط زیست
را در محل باشگاه میالد برگزار کردند.
آینده ات را دور نریز
در رویداد استارتاپ پسماند و محیط زیست که با شعار «آینده
ات را دور نریز» برگزار شد ،با اشاره به اینکه هر هفته 49000
تن زباله تولید می شود و این به معنای رخ دادن یک فاجعه
زیست محیطی است ،بنابراین با برپایی این رویداد نه تنها می توان
فرهنگسازی الزم را برای بیش از  300نفر از حاضران در رویداد
تشریح کرد ،بلکه می توان به روشهای نوینی برای تبدیل این
تهدید به فرصت جهت بالندگی ایران اندیشید .رحیمی مهمترین
محورهای این برنامه را کنترل از مبداء ( شامل روش های کاهش
تولید و تفکیک در مبداء) ،جمع آوری و انتقال ( از سطل زباله
تا ایستگاه تخلیه ،مسیریابی ،زمانبندی و تجهیزات هوشمند و،)...

بازیافت (تفکیک و بازیافت در مقصد ،کنترل شیرابه  ،مدیریت
سایت کمپوست و انرژی و فرهنگسازی ( طرح های تشویقی،
آموزش مواد بازیافت پذیر ،خانه بدون زباله  ،روش های نوین جلب
مشارکت عمومی شهروندان و)...برشمرد اولین استارتاپ ویکند
ط زیست در کرج با شعار «آیندت رو دور نریز»
پسماند و محی 
در حالی به پایان رسید که از سوی داوران این رویداد ،سه تیم
از میان  15تیم شرکت کننده برتر شناخته شدند .اولین رویداد
استارتاپ ویکند کشور در حوزه پسماند ،بهمن ماه سال جاری
به همت معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی

مدیرعامل شرکت گاز استان در مراسم تجلیل از برگزیدگان طرح تکریم :

بقای سازمان ها در گرو تکریم ارباب رجوع است

تبریز  -ماهان فالح :طی مراسمی از ادارات برتر و برگزیدگان طرح تکریم
شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با حضور مدیرعامل ،اعضاء هیات مدیره
وهیات رئیسه و اعضای کارگروه طرح تکریم ارباب رجوع این شرکت تجلیل
به عمل آمد.
به در این مراسم مدیرعامل شرکت گاز استان ضمن تقدیر از تالش های مستمر
مجموعه کارکنان شرکت اظهار داشت :تحقق و دستیابی به برنامه های پیش بینی شده
و وظایف محوله در راستای رسیدن به اهداف سازمانی در گرو پشتکار ،همدلی و هم
افزایی و خدمت بی منت به ارباب رجوع می باشد  .سیدرضا توحیدی افزود :تکریم ارباب
رجوع از مهمترین شاخصه های مورد بقای سازمان ها محسوب شده و طرح تکریم ارباب
رجوع می تواند به عنوان بخشی از فرهنگ سازمانی در اهداف سازمان اثرگذار باشد .وی

شهرداری کرج و مشارکت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان
البرز و سازمان مدیریت پسماند شهرداری این کالنشهر در باشگاه
میالد آغاز شد که شعار این رویداد «آیندت رو دور نریز» بود.
 15تیم متشکل از فعاالن ،جوانان نخبه ،عالقهمندان و صاحبان
سرمایه در عرصه پسماند و محیط زیست در اولین «استارتاپ
ط زیست» کرج شرکت کرده بودند تا
ویکند پسماند و محی 
به بررسی جدیدترین فناوریها و روشهای تجاریسازی در
زمینه مدیریت پسماند و ایجاد برنامههای موثر و کارآمد در
این راستا بپردازند؛ همچنین از دیگر محورهای برگزاری این

همچنین حفظ کرامت انسانی و انجام صادقانه خدمت برای ارباب رجوع و داشتن حسن
رفتار در برخورد با ارباب رجوع و رعایت دقیق قوانین و مقررات در انجام امورات جاری
مراجعین را مورد تاکید قرار داد .مدیرعامل شرکت گاز استان به سه فاکتور مهم صحت،
سرعت و دقت در ارائه خدمات بهینه به مردم اشاره کرد و افزود :بایستی با تغییر فرایندها
در کوتاه ترین زمان به مردم ارائه خدمات دهیم .وی نظرسنجی از مردم را ضرورت
دانست واضافه کرد :بایستی ضمن نظرسنجی از مردم همسو با نیاز آنها نسبت به ارائه
خدمات پرداخت .همچنین در این مراسم ،رئیس روابط عمومی و دبیر طرح تکریم به
بیان نکاتی درخصوص طرح تکریم ارباب رجوع پرداخت و بر اهمیت مدیریت رسیدگی
به شکایات شرکت گاز استان در جهت بهبود و اصالح فرایندهای کاری به منظور ارتقای
رضایتمندی مشترکین تاکید کرد .وی افزود :منتخبین ادارات برتر در زمینه سنجش
میزان رضایت بر اساس نتایج و تحلیل موسسه تحقیقاتی دانشگاه تبریر بوده و همچنین
ارزیابی کارکنان برتر بر اساس فرم ارزیابی شاخص های طرح تکریم از سوی روسای
واحدها و کمیته طرح تکریم بوده اند .الزم به ذکر است در پایان این مراسم به ادارات برتر

رویداد ملی ،فراهم ساختن بسترهای مناسب همکاری میان
متخصصان و شرکتهای دانشبنیان و کارآفرین استان البرز بود
تا اقدامات موثری به منظور مدیریت بهینه پسماند محقق شود.
از مورخ چهارم الی  6بهمن ماه سال جاری ،به مدت سه
روز متوالی و طی  54ساعت 15 ،تیم فعال به ارائه تخصصی
ایده های خود پرداختند و توسط مربیان «استارتاپ ویکند
ط زیست» کرج ،هفت تیم انتخاب شدند؛
پسماند و محی 
پس از آن داوران این رویداد سه تیم منتخب را بر اساس اثر
گذاری نظرات آنها جهت حل معضل پسماند معرفی کردند.
از داوران این رویداد ملی می توان به عباس زارع و فرج اهلل ایلیات
نمایندگان مردم در پارلمان شهری کرج ،احمد خیری بنیان گذار
خانه استارتاپ کرج ،حمیدی مدیرکل  ICTاستان البرز ،مسعود
سعیدی معاون پارک علم و فناوری البرز ،قاسم پور معاون اشتغال
جهاد دانشگاهی و بابک طالشی معاون بنیاد نخبگان البرز اشاره
کرد.
حسین محمدی عضو و رئیس کمیسیون محیط زیست،
سالمت و ایمنی و منصور وحیدی نایب رئیس شورای اسالمی
کالنشهر کرج در این استارتاپ ویکند نیز حضور داشتند.
امید می رود برگزاری اینگونه رویدادها ،موجب ارائه ایده های برتر
و حمایت از طرح های دارای توجیه فنی و کارشناسی در مسیر
اعتالی محیط زیست و نزدیک شدن مقوله مدیریت پسماند به
استانداردهای جهانی شود و این فرهنگ نهادینه شود که همه
اقشار ،دستگاهها ،مدارس ،مراکز آموزشی در مدیریت پسماند
تاثیر گذار هستند.

و برگزیدگان و بازرسان طرح تکریم لوح تقدیر و هدایایی به رسم یادبود توسط مدیرعامل
شرکت گاز استان اهدا شد.

