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اخبار

با هدف تامین آب آشامیدنی مناطق
مسکونی جدید االحداث

حمایت قاطع تامین اجتماعی از نیروی کار و تولید

شرکت گاز قزوین قطب تکنولوژی
توزیع گاز کشور

محمد گورابی در گفتوگو با خبرنگار «ابتکار»
با اعالم حمایت کارشناسان و مدیران این سازمان
از انتصاب آقای زدا به عنوان سرپرست این
سازمان گفت :مرحوم نوربخش منشا خدمات
بزرگ و گامهای بسیار موثری برای اعتالی این
سازمان برداشتند که تا جایی که در مسیر همین
خدمت رسانی به لقاء الله پیوست و هم اکنون
یک نفر از تیم مدیریتی ایشان سکاندار هدایت
سازمان شده است.
وی با گرامیداشت نام و خدمات مدیرعامل
فقید سازمان و معاون امور حقوقی و پارلمانی
سازمان تامین اجتماعی که در کارنامه خود
با پشتکار فراوان و همگام با مشارکت شرکای
اجتماعی اقدام به برنامه ریزی  ،نطام مند شدن
و اصالح ساختار و بازگشت به ماموریت های
اصلی سازمان شدند گفت :هم اکنون و با انتخاب
آقای زدا به سرپرستی این سازمان و به پشتوانه
حضور ایشان در الیههای مختلف سازمان گفت:
آقای زدا ،مدیری الیق و شایسته برای سازمان
معظم تامین اجتماعی است و کارنامه ایشان
بیانگر صداقت ،حسن رفتار و برخورد و تالشهای
بی شائبه ایشان برای رضایت شرکای اجتماعی و
ذینفعان سازمان است.
گورابی از آشنایی کامل ایشان از اوضاع و
احوال اقتصادی کشور و نقش سازمان در تامین
امنیت و حفظ نیروی اشتغال و برقراری عدالت
اجتماعی گفت :امیدواریم در پرتو سیاست های
کلی نظام در تحقق چشم انداز توسعه کشور
و سیاست های اقتصاد مقاومتی ،و همچنین
همکاری شرکای اجتماعی سازمان هر چه زودتر
از این بحران اقتصادی گذر کنیم.
وی به ماموریت های اصلی سازمان تامین
اجتماعی در حمایت از نیروی کار و تولید ،تحقق
رفاه و آرامش و عدالت اجتماعی اشاره کرد و
گفت :حضور مستمر مدیران ارشد این سازمان
در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
و اجرای مصوبات این شورا از جمله اقدامات این
سازمان در استان اصفهان است.
گورابی گفت :تاکنون کلیه مصوبات شورای
گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در بخش

در شهر واوان انجام شد

برای رفاه حال
بیمه شدگان،
ارائه خدمات
درمانی در
مراکز ملکی
سازمان بدون
نیاز به دفترچه
بیمه و با ارائه
کد ملی امکان
پذیر است
تامین اجتماعی عملیاتی شده است و این سازمان
با شرکت در شورای گفت و گو خود را متعهد به
اجرای سیاست ها و دستورالعمل های دولت بویژه
در اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
و سیاست های اقتصاد مقاومتی می داند.
وی با اشاره که عدم توازن ورودی و خروجی
این سازمان در سالهای اخیر در استان اصفهان
که عمده ان بدلیل وصعیت حاکم بر استان
صنعتی اصفهان است ،گفت :این در حال است
که ورودی بیمه شده جدید کاهش و پوشش بیمه
بیکاری افزایش داشته است.
مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان تاکید

مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری رشت خبر داد

کرد :علی رغم کاهش ورودی های سازمان و
بدهیهای کالن برخی کارفرمایان به این سازمان،
مدیران و کارکنان سازمان تامین اجتماعی با
احساس مسئولیت و مشارکت شرکای اجتماعی
ش کرده اند در زمان و موعد مقرر کلیه
تال 
تعهدات خود را پاسخ دهند .به گونهای که
تاکنون یک روز حتی در پرداخت مستمری ها به
بازنشستگان تاخیر نداشته ایم.
وی ادامه داد:عدم تاخیر پرداخت مستمری
بازنشستگان ،به پاس این همراهی کارفرمایان
دلسوز و مشارکت بیمه شدگان بوده است.
گورابی در ادامه به تسهیل خدمات و دسترسی

انقالب اسالمی ایران ،اندیشیده شد

بشردانش با اشاره به اینکه امروزه برنامه ریزی برای ارتقای
فرهنگ و اخالق شهروندی یکی از کارآمدترین ساز و کارهای
مدیریت شهری است اظهار کرد :از نظر فرهنگی شهر خوب و
مطلوب عالوه بر مدیریت شهری کارآمد نیازمند شهروندانی آگاه
و آشنا بر حقوق و وظایف شهروندی است که در همین راستا

آسان بیمه شدگان به خدمات این سازمان اشاره
کرد و گفت :با هدف افزایش رضایتمندی بیمه
شدگان هم اکنون در سراسر استان عالوه بر
شعب این سازمان ،دفاتر خدمات بیمه ای و
دفاتر کارگزاری های بیمه راه اندازی شده است
که عمده خدمات مورد نیاز بیمه شدگان ازجمله
تعویض دفترچه ،پرداخت لیست حق بیمه  ،امور
نامنویسی بیمه شدگان و  ...انجام می گیرد.
وی افزود :برای رفاه حال بیمه شدگان ،ارائه
خدمات درمانی در مراکز ملکی سازمان بدون نیاز
به دفترچه بیمه و با ارائه کد ملی امکان پذیر.
است.

اسالمشهر ،خبر نگار ابتکار  ،النازعباسی :با
استفاده از اعتبارات جاری و داخلی پروژه لوله
گذاری و توسعه شبکه و اجرای عملیات سه راه
گیری در شهر واوان در حال انجام است.
با عنایت به ساخت و سازهای صورت گرفته
در مناطق مختلف این شهر که منجر به توسعه
محدوده شهری  ،افزایش واحدهای مسکونی
و حضور و سکونت شهروندان و مشترکین
محترم در این مناطق شده است  ،علیهذا در
همین راستا و به منظور تامین و توزیع مطلوب
آب آشامیدنی شهروندان ومشترکین محترم
عملیات سه راه گیری و لوله گذاری در این
خیابانها در حال انجام است .پرویز عبدی
ضمن تشریح مشخصات فنی این پروژه عنوان
کرد  :پروژه مذکور ( سه راه گیری ) از اواسط دی
ماه سال جاری و از خط  250میلی متری چدن
داکتیل به خط  160میلی متری پلی اتیلن در
حال انجام است .و با استفاده از سه راه گیری
صورت گرفته و اجرای عملیات لوله گذاری در
خیابان سی ان جی موجب تامین و توزیع
مطلوب آب آشامیدنی شهروندان و مشترکین
محترم در منطقه مسکونی و ساختمانهای
جدیداالحداث و همچنین به روز شدن شبکه
و خطوط آبرسانی در این خیابان خواهد شد
 .عبدی همچنین یاد آور شد  :این عملیات از
محل اعتبارات جاری و داخلی تخصیص و تامین
اعتبار شد است و در حال حاضر با بیش از 50
درصد پیشرفت انجام می پذیرد و در همین
رابطه مطالعات الزم در خصوص اصالح شبکه
و تقویت آب آشامیدنی در سایر مناطق انجام
شده و در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با
تامین و تخصیص اعتبارات الزم مطابق برنامه
زمانبندی شده اجرایی و عملیاتی شود.

بازدید هیئت اعزامی سازمان

مدیریت و برنامه ریزی کشور از
بندر بوشهر

تولید انیمیشن با موضوعات خدمات شهری در شهرداری رشت

برنامههایچهلمینسالگشتپیروزی

حوزه مدیریت خدمات شهری شهرداری اقدام به تهیه انیمیشن
هایی با موضوعاتی از قبیل تفکیک زباله ،عدم آلودگی رودخانه
ها و بیرون گذاشتن زباله راس ساعت  ۹شب و حفظ سیمای
شهری کرده است.
وی با تاکید بر اینکه مدیریت خدمات شهری اهداف و برنامه

های بسیاری برای کاهش زباله در دست اجرا دارد یادآور شد:
حفظ و ارتقای سالمت شهروندان از مهم ترین اهداف این
مجموعه است که در همین خصوص درصدد هستیم تا با آموزش
های الزم در زمینه تفکیک پسماند از مبدا به شهروندان عالوه
بر کاهش هزینه حمل و نقل همچنین زمینه کاهش تولید زباله
را نیز فراهم کنیم.
بشردانش با اشاره به وضعیت نابهسمان رودخانه های زرجوب
و گوهر رود تصریح کرد :در سال های اخیر شهرداری رشت
اقداماتی در خصوص الیروبی وکاهش آلودگی های این دو
رودخانه از جمله ایجاد تصفیه خانه فاضالب های بیمارستانی،
آزاد سازی حریم رودخانه ها ،فنس کشی و احداث پارک در
حاشیه این رودخانه کرده است که عالوه بر کاهش آالیندگی آب
ها بتواند یک فضای بصری مناسب ایجاد کند.
وی شهرداری را به عنوان یکی از ارگان های مهم و تاثیرگذار
در مدیریت شهری دانست و اظهار کرد :پاسخگویی به نیازهای
روحی و روانی شهروندان در محیط شهری یکی از ملزومات
اجتناب ناپذیر شهری است که در این میان زیبایی جداره های
شهری و نماها و دیوارهای آن از اهمیت باالیی برخوردار است
که در این میان شهروندی که به نحوی شهر را به محلی برای
تبلیغات و کسب و کار خود تبدیل می کند عالوه بر تحمیل
هزینه های زیاد به شهرداری ،حقوق خود به عنوان یک شهروند
را پا می گذارد.
مدیر هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری شهرداری رشت با
اشاره به جمع آوری زباله های شهروندان راس ساعت  ۹شب
اظهار کرد :این کار عالوه بر رفع آلودگی بصری شهر و تسهیل
در حمل و نقل باعث کاهش هزینه های مربوط به آن می شود
که نهادینه شدن آن نیاز به آموزش مستمر و بی وقفه دارد.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران :

شرکت ملی حفاری ایران به عنوان یک سرمایه و برند ملی در صنعت نفت جایگاه ویژه دارد

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت :این شرکت به عنوان یک سرمایه
عظیم و برند ملی در صنعت نفت کشور جایگاه ویژه ای دارد .
سید عبدالله موسوی در بازدید از طرح مرکزیت صنعتی شرکت در منطقه
سدین افزود :این شرکت در چهار دهه گذشته نقش اساسی در حفر چاه های
نفت و گاز و خدمات جانبی در سطح شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی
نفت ایران داشته است .

عملیات سه راه گیری

مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان با اعالم حمایت قاطع این سازمان از نیروی کار و تولید و تعامل نزدیک با فعاالن اقتصادی و صاحبان
صنایع و صنوف گفت :کارکنان این سازمان از تمام پتانسیل خود در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان بهره خواهد گرفت و امیدوار
است با همفکری و همراهی کارفرمایان محترم بستر مستمر ایفای خدمات و تعهدات به بیمه شدگان و مخاطبان فراهم شود.

در پنجمین نشست شورای فرهنگی و
اقامه نماز در سال ۹۷

ایالم –خبرنگار ابتکار-در پنجمین نشست
شورای فرهنگی و اقامه نماز شرکت ملی
پخش فرآورده های نفتی منطقه ایالم ,برنامه
های چهلمین سالگشت پیروزی انقالب
اسالمی ایران ،اندیشیده شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی منطقه ایالم ,دبیر شورای
فرهنگی و اقامه نماز منطقه با اعالم خبر فوق,
اظهار کرد :از مهمترین برنامه های چهلمین
سالگشت پیروزی انقالب اسالمی ایران ,می
توان به محیط آرایی و فضاسازی تبلیغاتی
داخلی و بیرونی ساختمان های منطقه,
برگزاری مراسم غبار روبی مزار شهدا در
یادمان شهدای گمنام ایالم ,برپایی ایستگاه
صلواتی در درب ورودی منطقه ,دیدار با
خانواده های گرانقدر همکاران بازنشسته و
برگزاری مراسم پیاده روی کارکنان همراه با
خانواده های ایشان به سمت چغا سبز ایالم,
اشاره کرد.
منصور ملکی ,خاطر نشان کرد :برنامه های
ویژه پیروزی انقالب اسالمی ایران از  ۱۲بهمن
ماه لغایت  ۲۲بهمن ماه همزمان با دهه
مبارک فجر اجرا می شود.

اخبار

مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان :

با انتخاب شرکت ملی گاز ایران
صورت گرفت

شرکت گاز استان قزوین از سوی شرکت ملی
گاز ایران به عنوان قطب تکنولوژی حوزه توزیع
گاز انتخاب شد.
به گزارش خبرنگار ابتکار از قزوین؛ اسماعیل
مفرد بوشهری مدیرعامل شرکت گاز استان
قزوین با اشاره به انتخاب این شرکت بعنوان
قطب تکنولوژی حوزه توزیع گاز گفت :با توجه
به عالقه مندی شرکت گاز استان قزوین به
پایش و توسعه فناوری های نوین در حوزه
توزیع گاز و تالش های صورت گرفته که در
قالب برگزاری اولین استارت آپ ویکند در حوزه
توزیع گاز ،انعقاد تفاهمنامه با مراکز علمی
و برگزاری جلسات متعدد و تعامل مستمر با
دانشگاه های معتبر و ...بود ،به عنوان قطب
تکنولوژی در حوزه توزیع گاز انتخاب شد.
بوشهری اعالم کرد :اقداماتی از قبیل
تدوین نقشه راه تکنولوژی ،تدوین استراتژی
های وظیفه ای در حوزه تکنولوژی ،تعیین
شکاف تکنولوژی و پایش و استقرار تکنولوژی
های نوین در گاز قزوین انجام شده است و
امیدواریم با همکاری شرکت ملی گاز ایران ،
شرکت های همیار قطب و با استفاده از ظرفیت
های علمی و دانشگاهی مراکز استان بتوان گام
های مهمی در زمینه تکنولوژی های مرتبط با
حوزه توزیع گاز برداشت.
مدیر عامل شرکت گازاستان قزوین تصریح
کرد :یکی از دستاوردهای پژوهشی مهم
درسال ،1397استفاده آزمایشی و کمک به
تجاری سازی محصول گرمکن لوله گردابی
در ایستگاههای تقلیل فشار گازبوده است که
با همکاری یک شرکت دانش بنیان درسطح
استان انجام شد که نتیجه آن صرفه جویی
حداقل  5میلیارد ریالی ساالنه بواسطه استفاده
از گرمکن گردابی بهجای هیتر بوده است.
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وی اظهار کرد :شرکت ملی حفاری ایران سرمایه گذاری کالنی در راستای
ایجاد زیر ساخت ها ،تامین ناوگان حفاری ،تجهیزات خدمات فنی و فضاهای
کارگاهی و انبارهای پشتیبانی کرده است که این سرمایه ها باید حفظ و به نحو
مطلوب از آن استفاده بهینه به عمل آید .
موسوی تقویت و توسعه فعالیت های شرکت در بخش های عملیاتی و
پشتیبانی را با رعایت الزامات  HSEو تسری مبانی انضباطی در بخش های
عملیاتی ،مالی و اداری از سوی مجموعه کارکنان مورد تاکید قرار داد و گفت:
این شرکت سرمایه و امکانات وسیعی از نظر منابع انسانی و ملزومات کار در
اختیار دارد که باید به نحو مطلوب از آن بهره برداری شود.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران تفکیک اقالم کاالیی موجود و اقالم
بدون استفاده را مورد اشاره قرار داد و افزود :تعیین تکلیف اقالم فاقد استفاده
و حفظ و نگهداشت اقالم سرمایه ای اعم از دستگاه های حفاری  ،ماشین
آالت و تجهیزات خاصه در ارتباط با تعمیرات اساسی (اورهال) و بازسازی باید
به جد مورد توجه واقع و بر اساس اولویت بندی در دستور کار منظور شود .
وی انسجام و همدلی مجموعه سازمان را در جهت چابک سازی و افزایش
راندمان کار و متراژ حفاری بسیار با اهمیت دانست و اظهار کرد :انسجام
انضباطی و رعایت ضوابط و مقررات عملیاتی ،اجرایی و مالی و بهینه سازی

هزینه ها در بخش های مختلف می تواند فرصت را برای توجه بیشتر به
مسائل رفاهی و ایجاد انگیزه کارکنان مهیا سازد و این امر در توسعه پایدار
شرکت تاثیرگذار است .
موسوی شاخص زمان ،کیفیت نگری همسو با کمیت کار و صرف و صالح
در برنامه ریزی ها را از عناصر مهم در افزایش توان رقابتی شرکت توصیف کرد
و گفت :این شرکت با برخورداری از  72دستگاه حفاری و تجهیزات روزآمد در
خصوص ارایه خدمات جانبی باید عالوه بر پاسخگویی به نیازهای صنعت نفت
کشور در عرصه بازارهای خارجی نیز حضوری پر رنگ داشته باشد .
در جریان این برنامه که شماری از مدیران و مسئوالن عملیاتی و اجرایی
حضور داشتند کارگاه های پشتیبانی لوله مغزی سیار ،اداره نگهداری و
تعمیرات واحد سازندگی و تعمیرات اساسی ،سیستم های برش و اختالط
سیمان و مواد شیمیایی و انبار اسقاط در موقعیت  23هکتاری و سایت
بازسازی دستگاه ها و تجهیزات حفاری در منطقه  9هکتاری منشعب از طرح
مرکزیت صنعتی شرکت بازدید و از سوی جانشین معاونت مدیرعامل در امور
فنی مهندسی و مدیر بازسازی و تجهیزات حفاری گزارش مبسوطی از حوزه
فعالیت ها ،وضعیت و چالش ها ،و پیشرفت کارهای عملیاتی ارائه شد.

هیئت اعزامی سازمان مدیریت و برنامه
ریزی کشور از تاسیسات  ،اقدامات صورت
گرفته و همچنین عملیات بندری در بندر
بوشهر بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی ،در این بازدید که
باحضور عوض پور رئیس سازمان مدیریت و
برنامه ریزی استان بوشهر انجام شد ،سیاوش
ارجمند زاده مدیرکل بنادر و دریانوردی استان
بوشهر ضمن خوشامد گو یی به هیئت بازدید
کننده به بیان گزارشی از عملکرد و اقدامات
صورت گرفته در بندر بوشهر و همچنین
طرح های توسعه ایی در مجتمع بندری نگین
پرداخت.ارجمند زاده گفت :بندر بوشهر یکی
از بنادر باسابقه و دارای قدمت تاریخی هزار
ساله است که از دیرباز مرکز توجه بازرگانان و
صاحبان کاال بوده است .وی افزود  :در حال
حاضر بندر بوشهر با انجام طرح های توسعه
پیشین در جایگاه دومین بندر کانتینری کشور
قرار گرفته است که با انجام طرحهای توسعه
ای در مجتمع بندری نگین این جایگاه تثبیت
خواهد شد.گفتنی است  ،در ادامه این بازدید
هیئت بازدید کننده باحضور بر روی شناور
از کانال دسترسی بندر و عملیات بندر ی و
همچنین اقدامات صورت گرفته در جزیره نگین
 ،از نزدیک دیدن کردند.

در جشنواره حاتم (حمایت از تولید ملی) صورت گرفت

انتخاب مدیرعامل شرکت هپکو اراک به عنوان مدیر برتر
اراک ـ کمال آبادی :مدیرعامل شرکت هپکو
اراک به عنوان مدیر برتر در جشنواره ملی
حاتم (حمایت از تولید ملی) انتخاب
و مورد تقدیر قرار گرفت .غالمرضا
صادقیان مدیرعامل شرکت هپکو اراک در
ششمین گردهمایی بزرگ مسئولین دولت
و مدیران بنگاه های برتر اقتصاد ایران با
نام جشنواره حاتم به عنوان مدیر برتر تندیس
زرین این جشنواره را دریافت کرد.
این رویداد کشوری با حضور رحمانی وزیر صنعت،معدن و
تجارت و مدیران برندهای برگزیده صنعت و اقتصاد ایران از ۳۱
استان کشور و با مشارکت دولت و مجلس در محل سالن همایش
های بین المللی صداو سیما با تمرکز بر محور ارزیابی نقش ،جایگاه
و توانمندیهای بالقوه و بالفعل سازمانهای ملی و نیز بنگاههای
اقتصادی ایرانی در افزایش تولید ناخالص داخلی نسبت به معرفی
و تجلیل از مدیران ارزش آفرین كشور در بخش های خصوصی و
دولتی برگزار شد.

