ايران زمني

www.ebtekarnews.com

سهشنبه
 22اسفند1396
شماره 3950

اخبار
مراسم تجلیل از فرزندان مکلف کارکنان اداره کل بنادر و
دریانوردی استان بوشهردر سال ۹۶برگزار شد

با همت حوزه فرهنگی اداره کل  ،مراسم تجلیل از فرزندان مکلف کارکنان
این اداره کل در سال  ۹۶برگزار شد.
همزمان با هفته گرامیداشت نماز و طی آیینی با حضور مسئول حوزه فرهنگی
اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ،از  ۴۷فرزند مکلف شده کارکنان اداره کل
تجلیل شد .در این مراسم حجه االسالم اسالمی ضمن گرامیداشت هفته نماز به بیان
مطالب و مواردی در خصوص شان و جایگاه نماز و وظایف شخص مکلف پرداخت .در
پایان مراسم نیز از سوی حوزه فرهنگی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر به
فرزندان مکلف شده هدایایی اهدا ء شد .گفتنی است  ،در اقدامی دیگر و همزمان با
هفته گرامیداشت نماز از سوی حوزه فرهنگی اداره کل مسابقه نقاشی تحت عنوان
« نماز آرامش دلها » در رده سنی  ۶تا  ۱۵سال نیز برگزار شد که از میان ۱۲۰
نقاشی ارسال شده به  ۳۰نقاشی برتر جوایزی اهدا شد.

برگزاری اولین جلسه کارگروه تخصصی
ارزیابی خسارات استان
در راستای انجام شرح وظایف کارگروه و به منظور بررسی روشهای
ارزیابی خسارات وارده و همچنین ارزیابی اولیه خسارات ناشی از بالیای
طبیعی و جوی ،اولین جلسه کارگروه تخصصی ارزیابی سوانح در محل
اداره کل راه استان بوشهر تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر مسعودی
مدیریت بحران وپدافند غیر عامل اداره کل گفت :در راستای انجام شرح وظایف
کارگروه و به منظور بررسی روشهای ارزیابی خسارات وارده و همچنین ارزیابی
اولیه خسارات ناشی از بالیای طبیعی و جوی مثل طوفان ،زلزله و سیل و در
صورت وقوع حادثه اولین جلسه کارگروه تخصصی ارزیابی خسارات استان با حضور
حفظ اهلل مدیریت فنی و اجرایی اداره کل ورئیس کارگروه ،موسوی کارشناس
ارزیاب ناشی ازخسارات استانداری  ،روسای ادارات راه و شهرسازی شهرستانهای
تابعه  ،کشتکارنماینده اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ودیگر اعضای و
کارشناسان در سالن جلسات این اداره کل تشکیل گردید .مسعودی اظهار داشت:
این جلسه به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی که با حضور همه اعضاء کارگروه
ودر جهت ایمنی ،ترافیک حریم راه ها ،نگهداری راه وابنیه،فنی ی و مسکن برگزار
شد .وی افزود :در این جلسه مقرر شد پیش بینی ساز و کار الزم برای طرح های
مشترک ایمن سازی و ایجاد هماهنگ سازی در سایر طرحها و برنامه ها در دو
حوزه پدافند غیر عامل و حوادث طبیعی در جهت هم افزایی و کاهش هزینه ها در
بخش های مختلف توسط اعضای کارگروه انجام وموارد انجام شده را طبق فرم های
مشخص شده تکمیل و به دبیر خانه کارگروه ارسال تا در سامانه ثبت شود ودر مواقع
ضروری مورد استفاده قرار گیرد.

تجهیز بخش  ۲۳۰کیلو ولت پست اهواز  ۲به کلیدهای فرمان راه دور
بخش  ۲۳۰کیلو ولت پست اهواز  ۲شرکت برق منطقه ای خوزستان ،به کلیدهای فرمان راه دور مجهز شد .مدیر امور بهره برداری ناحیه شرق اهواز گفت :در سال اقتصاد مقاومتی این امور اقدام
به جدا سازی  ۴۵عدد سلکتور فرمان کلید های قدرت  ASEAاز تابلوهای اسقاط و نصب آنها در تابلوهای بخش  ۲۳۰کیلو ولت پست اهواز  ۲با هدف صرفه جویی اقتصادی و هدفمند کردن
هزینه ها با استفاده از منابع مالی محدود کرد .امیر زبیدی ادامه داد :سلکتورهای جدا سازی شده که هر کدام ارزشی بالغ بر  ۳۰میلیون ریال دارد در کلیدهای هوایی بخش  ۲۳۰کیلو ولت نصب
و فرمان راه دور این کلیدهای هوایی راه اندازی شده است .وی اضافه کرد :کلیدهای بخش  ۲۳۰کیلو ولت این پست از بدو تاسیس فاقد کلیدهای فرمان راه دور بوده اند .مدیر امور بهره برداری
ناحیه شرق اهواز بیان کرد :در همین راستا اقدام به جداسازی صدها عدد انواع کنکتور از تجهیزات اسقاط در این پست جهت استفاده در شبکه شده است.

در حوزه توسعه زیرساخت ها و ارتقای مهارت های سایبری

پلیس فتا استان آذربایجان شرقی رتبه سوم کشور را کسب کرد

تبریز  -اسد فالح :رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی
آذربایجان شرقی گفت :پلیس فضای تبادل و تولید
اطالعات ناجا استان اخیرا و در موفقیتی جدید توانست در
راستای ماموریت های محوله ،توسعه زیرساخت ها ،ایجاد
انگیزه و ارتقای مهارت های سایبری موفق به احراز رتبه
ارزنده سوم کشوری شود.
پلیس فتا آذربایجان شرقی در کشف جرایم سایبری مقام
اول کشور را دارد
سرهنگ محسن محمودی با اعالم این خبر افزود :علی رغم
میزان جرایم که از این حیث جزو استان های پروقوع محسوب
می شویم با ثبت آمار کشفیات  101/5درصدی در بین استان
های دارای بیشترین پرونده سایبری ،پلیس فتا آذربایجان شرقی
مقام اول را در اختیار دارد .با وجود رشد جرایم سایبری شاهد
کاهش آمار استانی هستیم وی اظهار داشت :این در حالی
است که با وجود پیچیدگی و رشد روزافزون جرایم سایبری
شاهد کاهش آمار استانی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته
هستیم که بیانگر اهتمام خادمان و حافظان امنیت فضای سایبری
است.
افتخاری دیگر برای پلیس فتا آذربایجان شرقی
این مقام انتظامی افزود :بازه زمانی کشف پرونده های سایبری
در استان آذربایجان شرقی زیر  10روز است که  63درصد کمتر
از مقیاس زمانی مدنظر کشوری می باشد که افتخار دیگری برای
پلیس فتا استان و صد البته نشانگر تالش همکاران خستگی
ناپذیر و همیشه آگاهم در عرصه مبارزه و عملیات پیشگیرانه
است .سرهنگ محمودی در خصوص مهمترین جرایم سایبری
استان اظهار داشت :هتک حیثیت و نشر اکاذیب کماکان در صدر
جرایم اینترنتی است و برداشت اینترنتی غیرمجاز در رتبه دوم و
مزاحمت های اینترنتی نیز در رتبه بعدی قرار دارند.
وی افزود :از عموم شهروندان عزیز استان به عنوان یک
خدمتگزار تقاضا دارم به آنچه که در فضای مجازی نشر و پخش یا
به اصطالح بارگذاری کرده و دانلود یا آپلود می کنند ،توجه داشته
باشند چرا که بازار شایعات در این فضا داغ است.
کاربران از شبکه های اجتماعی و فضای مجازی
هوشیارانه تر استفاده کنند
وی اضافه کرد :دشمنان قسم خورده این مرزو بوم از فضای
مجازی در راستای فریب افکار عمومی استفاده و اخبار کذب
و متنوعی به دروغ تولید و محتواسازی می کنند تا بتوانند به
الیه های مختلف اجتماعی ما رسوخ و نفوذ یافته و ارزش ها
و فرهنگ ما را نقطه هدف قرار دهند تا از این مسیر به ایجاد
دلسردی مردم در فضای مجازی موفق شوند لذا تقاضا دارم
همشهریان و هم استان های عزیز هوشیارانه تر از همیشه از
شبکه های اجتماعی و فضای مجازی استفاده کنند.

دکترین جدید پلیس فتا آذربایجان شرقی
این مقام موفق انتظامی خاطرنشان کرد :وظیفه پلیس ایجاد
امنیت برای کاربران است و پلیس فتا استان آذربایجان شرقی
با دکترین پیش روی خود ،این فضا را فرصت مغتنمی برای
همکاری در حوزه توسعه خدمات الکترونیکی به شهروندان در
همه زمینه ها می داند.
دست قانون دیر یا زود یقه متخلفان سایبری را خواهد گرفت
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی
با تاکید بر اینکه دست قانون دیر یا زود یقه متخلفان سایبری را
خواهد گرفت ،گفت :افرادی که در این فضا با سودجوئی سعی در
بزهکاری سایبری دارند و انواع مزاحمت ها و جرایم را مرتکب می
شوند ،بدانند و آگاه باشند که پلیس فتا استان دارای کارکنان قسم
خورده ،والیی ،آماده ،پرتوان ،متخصص و همیشه بیدار است و به
عنوان چشمان بیدار سایبری در رصد و برخورد با کسانی است
که قصد ایجاد مزاحمت به خانواده های شریف و نجیب و پاک و
زحمتکش و آبرومند دارند.
تخلفات صورت گرفته در بخش کسب و کار اینترنتی
سرهنگ محسن محمودی با اشاره به تخلفات صورت گرفته
در بخش کسب و کار اینترنتی ،تصریح کرد :در فضای مجازی به
افرادی که در زمینه اقالم ممنوعه فعالیت دارند و مخصوصا در این
ایام و چهارشنبه سوری پیش رو ،با عرضه و فروش اقالم نامناسب

اصفهان آماده اسکان  ۱۷۰هزار مسافر شب خواب در نوروز

برگزاری دوره آموزشی اتوماسیون اداری نسخه پرگار در
اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر
مسئول واحد آموزش اداره کل راه و شهرسازی از برگزاری دوره آموزشی
اتوماسیون اداری نسخه پرگار در اداره کل راه و شهرسازی بوشهرخبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر مهناز پیشکار
اظهار داشت  :این دوره آموزشی برای کلیه همکاران اداره کل و ادارات تابعه برگزار
می شود .وی بیان کرد:برای برطرف کردن مشکالت ثبت و صدور و بایگانی مکاتبات
اداری این دوره آموزشی به همت اداره فناوری اطالعات اداره کل وبا حضور تیم
کارشناسی از وزارت راه و شهرسازی(فاوا) برگزار می شود .رئیس واحد آموزش
اداره کل در خصوص این دوره آموزشی کارکنان گفت:ارتقاء و رشد هر سازمان
یا اداره در گروه ارتقاء و رشد کارکنان آن است،یکی از نیازهای اساسی ادارات و
سازمانهای حوزه سرمایه های انسانی تشخیص نیازمندیها در حوزه آموزش کارکنان
است .برهمین اساس واحد آموزش اداره کل و با همکاری اداره فناوری اطالعات
و ارتباطات (فاوا)اقدام به برگزاری این دوره آموزشی همکاران اداره کل با تقسیم
بندی براساس هرمدیریت به مدت سه روز واز تاریخ ۹۶/۱۲/۱۴لغایت ۹۶/۱۲/۱۶
خواهد کرد .وی در خصوص انتظارات این اتوماسیون اظهار داشت :که از لحظه ورود
یک فرد به سازمان،تا فعالیتهای حین استخدام،ثبت و ظبط احکام پرسنلی و تردد
پرسنل،محاسبه حقوق ودستمزد و خروج یک فرد از سازمان و تمامی فعالیتهای
مرتبط با منابع انسانی و اداری سازمان یا اداره را محقق می سازد.
وی در ارتباط با امنیت باالی این سیستم گفت:به دلیل آنکه
سیستم های منابع انسانی محلی برای ذخیره سازی اطالعات شخصی کاربران است
و همچنین تاثیر این سیستم برای همه کارکنان و مجموعه سازمان،امنیت اطالعات
در این سیستم حساسیت ویژه ای دارد.بنابراین برای حفظ حریم خصوصی این
اطالعات و جلوگیری از اطمینان از دخل و تصرف و رد یابی تغییرات صورت گرفته
با ایجاد الیه های امنیتی،دغدغه های امنیتی مدیران و کارکنان را پوشش می دهد.
پیشکار درمورد فرآیندهای سازمانی این سیستم گفت:فعالیتهای فاقد ارزش افزوده
در این سیستم وجود ندارد در نتیجه ثبت اطالعات تکراری کاهش پیدا می کندو
در عوض بهره وری نیروی انسانی افزایش یافته و تصمیم گیری مدیران را دقیقتر
می سازد.
این سیستم به گونه ای طراحی شده تاکاربر بتواند تمامی فعالیت های
خود را آنچنان که دوست دارد انجام داده باالترین کارایی را ایجاد کند و
زمانی که کاربر از این سیستم استفاده کندکمترین نیازبه آموزش شخص
دیگری پیدا می کند .مسئول واحد آموزش اداره کل در موردیکپارچگی
وانسجام این سیستم تاکید کرد وافزود:ارتباط منسجم،کامل و پیوسته میان
اطالعات سیستم های منابع انسانی باعث میشود تا اداره بر حذف دوباره
کاری هاو عملیات تکراری،صحت اطالعات در سیستم های مختلف تضمین شده
و از بروز ناسازگاری در اطالعات سازمان جلوگیری شود.از طرف دیگریکپارچگی
بین سیستم حقوق و دستمزد و سیستم حسابداری باعث می شود تا فرآیندصدور
اسنادحسابداری حقوق و دستمزد و نحوه تشخیص مراکز هزینه و اعتبارات مورد نیاز
در این حوزه تسهیل شده و به صورت خودکار انجام شود که این امر باعث صحت و
اطمینان اطالعات خواهد شد.

اصفهان –راعی؛ مسئول کمیته اسکان ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر
اصفهان گفت :ظرفیت اسکان  ۱۷۰هزار مسافر شب خواب در ایام نوروز فراهم
شده است
احمد رضا مرادی گفت :از  25اسفند ماه تمام ستادهای اجرایی آماده فعالیت هستند،
اما از  ۲۸اسفند فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز میکنند وی با بیان اینکه ستاد
خدمات سفر شهر اصفهان شامل  ۱۰کمیته و  ۱۵ستاد اجرایی است ،ادامه داد :کمیتهها

اقدام به کالهبرداری می کنند با جدیت کامل هشدار می دهم
مراقب اعمال و رفتار غیرقانونی خود باشند.
فضای مجازی قابلیت های زیادی برای ایجاد شغل و
کارآفرینی و حتی سرمایه گذاری دارد
وی افزود :فضای مجازی قابلیت های زیادی برای ایجاد شغل و
کارآفرینی و حتی سرمایه گذاری دارد لذا توصیه ما این است که
کاربران از این فضا در مسیر کسب و کار به طور صحیح استفاده
کنند.
هشدارهای نوروزی پلیس فتا آذربایجان شرقی
وی با دعوت از شهروندان برای همکاری با پلیس فتا استان و
اطالع رسانی مردمی از طریق خط ارتباطی به شماره ،2188756
پیشاپیش حلول سال نو را به هم استانی های عزیز تبریک گفت و
افزود :از مردم عزیز می خواهم مواظب کالهبرداری های اینترنتی
در قالب و عناوین مختلفی همچون :خرید و فروش برخی از
کاالهای دم عید ،لینک های شارژ رایگان تلفن همراه ،اقالم
مورد استفاده در چهارشنبه سوری ،هدایای نوروزی و  ...باشند تا
گوشی های آنان به انواع ویروس ها و تروجان ها آلوده نشوند.
مواظب ویروس های جدید احتمالی در شبکه های
اجتماعیباشید
وی اضافه کرد :نباید به کسانی که در فضای مجازی به شما
پیشنهادات اغواکننده و طمع آلود می دهند پاسخی بدهید .نباید

شامل اسکان و اصناف ،ایمنی و حوادث ،کمیته قضایی و انتظامی ،کمیته حمل و
نقل ،امور پیشتیبانی ،بازرسی ،حراست ،اطالع رسانی و منابع انسانی است و  ۱۵ستاد
اجرایی در مناطق گانه شهر اصفهان نیز به ریاست مدیران منطقه تشکیل شده است.
مسئول کمیته اسکان ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان با اشاره به افزایش
ستادهای هدایت اسکان در نوروز امسال گفت :احداث ستاد هدایت اسکان در مداخل
ورودی شمال شهر در بزرگراه معلم و جاده شاهین شهر جنب پمپ بنزین کیمیا،
در شمال غرب نیز قبل از میدان استقالل مقابل در دانشگاه صنعت آب و برق ،از
جنوب جنب پل راه آهن و از شرق در ابتدای بلوار امام رضا(ع) و در غرب در جاده
نجف آباد ورودی پیرانچی و ستاد هدایت بهارستان با هماهنگی منطقه شش شهرداری
مستقر می شود .وی با بیان اینکه دستگاههای خدمات رسان اعم از نمایندگان هتلها
و مهمانپذیرها و نمایندگان آموزش و پرورش و اتحادیه مشاوران امالک در ستادهای
هدایت مستقر و اطالعات مربوط به اقامت را در اختیار گردشگران قرار می دهند،
ادامه داد :در مداخل ورودی شهر هالل احمر ،راهداری و  ...در این ستادها مستقر
و خدمات الزم را به مسافران ارائه میدهند .مسئول کمیته اسکان ستاد هماهنگی
خدمات سفر شهر اصفهان عنوان کرد :حدود  ۳۰کیوسک اطالعرسانی در ورودیها و
میدانهای اصلی شهر برای راهنمایی مسافران مستقر میشوند .وی با بیان اینکه هتلها
و میهمانپذیرها ،مرجع اصلی اسکان گردشگران هستند ،اما به دلیل اینکه این مکانها
گنجایش پذیرش مسافران نوروزی را ندارند ،مکانهای دیگر همچون مدارس ،باغ فدک
و  ...برای اقامت گردشگران در نظر گرفته شده است ،افزود :برای اسکان مسافران حدود
 ۶۵۰مدرسه و حدود  ۶۵۰۰کالس تجهیز شده است ،در این راستا شش پایگاه آموزش
و پرورش در خیابانهای کاوه روبروی پایانه کاوه ،دبیرستان پسرانه امام خمینی (ره)،

هر تصویر و فیلمی را در آستانه عید نوروز و تحت عناوین مختلف
کلیک و دانلود کنید ،باید مواظب ویروس های جدید احتمالی نیز
در شبکه های اجتماعی باشید.
به پویش امر به معروف و نهی از منکر بپیوندید
سرهنگ محمودی با اشاره به پویش امر به معروف و نهی از
منکر که به ابتکار پلیس فتا استان آذربایجان شرقی در بستر
فضای مجازی ،فعال و به کاهش یک درصدی جرایم سایبری نیز
در همین مدت کوتاه منجر شده است ،گفت :با توجه به استقبال
چشمگیر خانواده ها ،کاربران ،جوانان و مردم عزیز استان ،قصد
داریم این پویش را در سال آینده نیز تداوم و قوت ببخشیم.
برنامه های پلیس فتا آذربایجان شرقی در سال 97
رئیس پلیس فضای تبادل و تولید اطالعات ناجا استان افزود:
عدم ارائه و اعالم رمز کارت های بانکی به دیگران و نیز حذف
محتویات موجود در گوشی ها و گروه ها و یا حذف کانال هایی که
محتوای مجرمانه دارند ،دو پویش جدیدی هستند که در سال 97
آنها را عملیاتی و با همراهی و همکاری مردم شریف پی خواهیم
گرفت .این مقام انتظامی خاطرنشان کرد :همکارانم در پلیس فتا
در طی سال جاری ،مجاهدانه و بی ادعا ،با صبوری و سعه صدر،
تمام وقت و توام با دقت کافی و تعهد مثالزدنی ،در خدمت مردم
عزیز در اقصی نقاط استان بودند که شایسته می دانم از طریق
رسانه شما به خانواده های این عزیزان درود بفرستم که چنین
مردان پاکی را تربیت کرده اند ،پدران و مادرانی که در دامان خود،
چنین انسان های پاک و متخصصی را به جامعه معرفی کرده اند
و این نعمت الهی – امنیت – را اینان با دستان پاک شان به مردم
هدیه و تقدیم می کنند و به همسران صبور این دلیرمردان هم به
نوبه درود می فرستم و قدردان هستم .از تعامل سازنده دستگاه
قضائی ،دادستان محترم ،مسئوالن سیاسی و امنیتی و انتظامی
استان و نیز سایر نیروهای مسلح عزیز ،سپاه عزیز و ارتش عزیز که
انصافا در بحث مبارزه با جرایم سایبری ،آگاه سازی های عمومی
و ماموریت هایی که فراخور شرایط همان ماموریت بود ،همکاری
خوبی با پلیس فتا داشته و دارند ،صداوسیما با تولید برنامه هایی
که از پلیس فتا صورت داد ،شهرداری تبریز که در بحث ارتقای
اطالعات و سواد سایبری شهروندان با پلیس فتا در تمامی مناطق
چندگانه شهری همکاری کرد ،از آموزش و پرورش که در بخش
کوا ( کودک و اینترنت ) تعامل و همکاری تنگاتنگی اعمال کرد،
در بحث مسائل مربوط به پدافند سایبر از مدیرکل پدافند سایبری
استان و کارکنان این مجموعه که انصافا نقش سازنده ای داشتند
بواسطه تعامالت فیمابین ،از همکاری پلیس افتای استان و نهایتا
از عموم مردم همیشه در صحنه استان و رسانه ها و اصحاب
مطبوعات و بویژه فرماندهی محترم نیروی انتظامی آذربایجان
شرقی که پلیس فتا استان را همیاری و همراهی کردند،صمیمانه
تشکر و قدردانی می کنم.

خیابان کاوه جنب بوستان مادر ،خیابان جی جنب هتل نگین هنرستان چمران ،سه راه
حکیم نظامی ،دبیرستان سعدی و خیابان بزرگمهر روبروی قصر گل دبیرستان بانو امین
آماده پذیرایی از مهمانان نوروزی است .مرادی اضافه کرد :آموزش و پرورش خمینی
شهر ،برخوار و بهارستان نیز برای اسکان مسافران تمهیدات الزم را پیش بینی کرده
اند ،گفت :به طور متوسط ظرفیت اسکان  ۳۵هزار نفر در مدارس آموزش و پرورش
در نظر گرفته شده است .مسئول کمیته اسکان ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر
اصفهان با بیان اینکه تعدادی از خوابگاههای دانشجویی با هماهنگی معاونت دانشجویی
دانشگاه اصفهان برای اسکان مسافران در نظر گرفته شده است ،اظهار کرد :با هماهنگی
که با اتحادیه مشاوران امالک انجام شده حدود  ۱۰۰واحد صنفی مشاوره امالک در
سطح شهر اصفهان برای ثبت نام منازل شخصی فعالیت میکنند و از  ۲۸اسفندماه
این منازل در اختیار گردشگران نوروزی قرار گرفته می شود ،نیروهای مشاوران امالک
به صورت جلیقهپوش از سوی اتحادیه به کمیته قضایی انتظامی شهرداری معرفی
میشوند .وی با بیان اینکه باغ فدک تنها مکان روبازی است که برای گردشگران در
نظر گرفته شده است ،گفت :در این راستا حدود دو هزار سکو برای نصب چادر در این
مکان پیش بینی شده و نیروهای آتشنشانی به خصوص بعدازظهرها با دستگاه حرارت
سنج دمای چادرها را بررسی و تذاکرات الزم را به آنان مسافران ارائه میدهند ،در باغ
فدک تمام امکانات خدماتی ،فرهنگی و تفریحی برای مسافران نوروزی در نظر گرفته
شده است .مسئول کمیته اسکان ستاد هماهنگی خدمات سفر شهر اصفهان افزود :در
شبهای پیک ،اسکان مسافر  ۱۶۰هزار تا  ۱۷۰هزار نفر است و در شبهای عادی
تعداد اسکان مسافران به بیش از  ۱۰۰هزار نفر میرسد که این بستگی به وضعیت
آب و هوا دارد.

با حضور استاندار مرکزی

سیستم جدید کنترل واحدهای بوتادین و پلی بودتاین مورد بهره برداری رسمی قرار گرفت
مدیرعامل پتروشیمی شازند با اشاره به اینکه شرکت
پتروشیمی شازند بزرگترین شرکت پتروشیمی کشور به
لحاظ تنوع محصوالت تولیدی است اضافه کرد :بیش از 5
هزار تولیدی وابسته به محصوالت تولیدی این شرکت می
باشد و به صورت مستقیم برای  4هزار نفر اشتغال ایجاد
کرده است و نیروهای متخصص که در این شرکت تربیت
شده اند اکنون در سطوح مدیریتی پتروشیمی های کشور
مشغول به فعالیت هستند.
وی افزود :این شرکت حدود یک میلیون  900هزار تن محصول
نهایی و میانی در دو بخش پلیمری وشیمیایی تولید می کند
و یکی از مسئولیت های اجتماعی این شرکت توجه به مسئله
اشتغال زایی است که در  3سال اخیر حدود  600نفر جذب
شرکت شدند که این تعداد جذب نیرو یک خدمت وی افزود:
شرکت پتروشیمی شازند در سال  ۹۵بالغ بر  ۱۱میلیارد تومان و
در سال جاری مبلغی معادل  ۷/۱۰میلیارد تومان بابت اقداماتی
در جهت حفظ محیط زیست هزینه کرده است و این شرکت با
رعایت استانداردهای الزم و همچنین پایش آنالین آالینده ها و

همچنین با اختصاص  400هکتار فضای سبز در مجتمع و شهر
مهاجران توانست از لیست شرکت های آالینده خارج شود و به

برگزاری مراسم چهلمین روز شهید مدافع حرم با
پشتیبانی شرکت برق منطقه ای خوزستان
مراسم چهلمین روز درگذشت شهید مدافع حرم جاسم حمید (عبادی) با
حضور مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان و پشتیبانی این شرکت در
مسجد علی بن ابی طالب (ع) کوی ملت برگزار شد.
مراسم چهلمین روز درگذشت شهید مدافع حرم ،جاسم حمید (عبادی) با حضور

یک صنعت سبز تبدیل شود .در ادامه آقازاده استاندار مرکزی
گفت :شرکت پتروشیمی شازند برای مردم استان به عنوان یک

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان ،اقشار مختلف مردم و سخنرانی فرمانده
ارشد سپاه در جنوب ،مداحی و ذکر خاطرات آن شهید بزرگوار برگزار شد .در پایان
این مراسم از حمایت های مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان در گرامیداشت
یاد و خاطره شهید مدافع حرم جاسم حمید تشکر و قدر دانی شد .الزم به ذکر است
که بهمن ماه گذشته با حضور قائم مقام وزیر نیرو فاز نخست پست  ۱۳۲/۳۳کیلو
ولت  GISاین شرکت در کوی مهدیس اهواز به نام این شهید مدافع حرم مزین و
کلنگ زنی شد.

صنعت پاک شناخته شده است که با تولید حدود  ۲میلیون تن
محصول در سال جزء یکی از صنایع سبز کشور است و باید به
مدیریت محترم و تمامی کارکنانی که به این مسیر امیدوار کننده
رسیدند ،تبریک گفت  .آقازاده با تقدیر از اقدامات موثر زیست
محیطی شرکت پتروشیمی شازند گفتند کمربند سبز شهر اراک
 ۱۸۰۰هکتار است در حالی که در این مجتمع و شهر مهاجران
 400هکتار از سوی این به فضای سبز اختصاص یافته است که
این به نوبه ی خود یک جنگل کاری به حساب می آید  .این
شرکت در سال معادل  ۵/۶میلیون متر مکعب مصرف آب دارد
که منشا برداشت این آب از دشت شازند است که باید استفاده از
پساب شرکت پاالیشگاه و شهر مهاجران در دستور کار قرار گیرد
تا بخش عمده آب مورد نیاز جهت استفاده در واحدهای تولیدی
و مصارف فضای سبز از این منبع تامین شود.
در ادامه این بازدید به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع
طبیعی آقازاده و هیئت همراه و نیز ولدخانی و تعدادی از مدیران
و روسای امور،استاندار محترم و مدیریت محترم عامل اقدام به
غرس نهال کردند.

