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اخبار
مجری پدافند غیرعامل شرکت
مادرتخصصی برق حرارتی:

اقدامات نیروگاه شهیدرجایی در
مقابله با حادثه سیل اخیر قابل
تقدیر است

شریفی فرد در بازدید از نیروگاه شهید
رجایی :اقدامات نیروگاه شهیدرجایی در مقابله
با حادثه سیل اخیر قابل تقدیر است.
به گزارش خبرنگار ابتکار از قزوین؛ شریفی
فرد مجری پدافند غیرعامل شرکت مادر
تخصصی تولید نیروی برق حرارتی که در جلسه
ستاد مدیریت بحران و پدافندغیرعامل این
شرکت حضور داشت ،پس از دریافت گزارش
عملکرد نیروگاه شهید رجایی در مقابله با حادثه
سیل اخیر ،از آمادگی مدیریت و کارکنان آن
تقدیر کرد.شریفی فرد از رودخانه ها ،مسیل
ها ،سیل بندهای پیرامون و دیوار شمالی نیروگاه
بازدید کرد و اظهار کرد :تهیه نقشه های دقیق
از موقعیت محل و استفاده از این نقشه ها به
هنگام بروز حوادث ،کمک شایانی در مدیریت
صحیح بحران سیل خواهد داشت که ضروری
است این اقدام در تمامی نیروگاه ها انجام شود.
مجری پدافند غیرعامل شرکت مادر تخصصی
تولید نیروی برق حرارتی افزود :الزم است به
منظور مدیریت بحران های احتمالی ،حوادث
پیش از آن را مستند کرده و با تحلیل صحیح و
آنالیز اتفاقات قبلی ،مسیر پیشگیری و یا مقابله
با رخدادهایی راکه ممکن است در آینده اتفاق
افتد ،هموار کرد.در ادامه ،علی فرهور مدیرعامل
نیروگاه ،گزارشی از اقدامات مقابله ای با سیل
اخیر ارائه کرد و به ایجاد خاکریز در مسیر
رودخانه جنب نیروگاه ،بررسی وضعیت سیل
بند واقع در ضلع شمالی نیروگاه ،در زمان وقوع
سیل اخیر اشاره کرد که موجب هدایت صحیح
آب های جاری شد.عالوه بر اقدامات اخیر در
مقابله با حادثه سیل در پیرامون نیروگاه ،ارسال
مواد و اقالم ضروری به میزان  5تن به مناطق
سیل زده استان های لرستان و خوزستان ،اقدام
انسان دوستانه ای بود که با مشارکت کارکنان
این شرکت انجام شد.
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با همت شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب

مسير های روستاهای مجاور منطقه عملياتی سركان بازگشایی شد
ناصری پور مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت
و گاز غرب با اعالم این خبر اظهار کرد :در پی
بارش های اخیر و وقوع سیالب های عظیم و کم
سابقه در استان های غرب کشور و مناطق عملیاتی
شرکت اکثر راههای ارتباطی این مناطق کامال
تخریب شد که عالوه بر ایجاد مشکالت بسیار برای
تردد همکاران مسیر های ارتباطی روستاهای اطراف
از جمله پران پرویز ،کیان آباد ،تیمور آباد و وه ره
زرد از شهرستان پلدختر مسدود شد.
وی تشریح کرد :خوشبختانه با برنامه
ریزیهای صورت گرفته ،تاکید مدیر عامل
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و تعامل با
فرماندار شهرستان پلدختر و فرماندار شهرستان
رومشگان ،برگزاری جلسات متعدد و همت
همکاران آسیب های وارد شده به شرکت در این
مناطق به حداقل ممکن رسید و شرکت به عنوان
وظیفه انسانی و دینی خود در همان ساعات
اولیه اقدام به امداد رسانی در این مناطق کرد
و با توزیع کمک های خوراکی و بهداشتی با
همکاران بسیجی به یاری سیل زدگان شتافت و
با تداوم آن همزمان ضمن فراخوان ادوات سبک
و سنگین خود در همه مناطق به نقاط بحرانی
اقدام به بازگشایی مسیر ها و امداد رسانی به
سیل زدگان کردهایم.
وی افزود :پیشتر نیز با توجه به مسدود بودن
همه راهها و تخریب آنها ،شرکت به منظور
بازگشایی مسیر اول در همان ساعات نخست
به منظور تسریع در انتقال و جابجایی همکاران
عملیاتی سرکان و مالکوه و رساندن تجهیزات الزم
به این واحد و ایجاد راه دسترسی به واحد بهره
برداری سرکان و چهار روستای محاصره شده اقدام
به بازگشایی مسیر های ارتباطی روستاهای اطراف
کرد و با تالش جهادی همکاران توانست در کمتر
از  72ساعت پس از سیل و با وجود ادامه بارش
ها و حجم باالی آبهای روان ،مسیر اول بطول
13کیلومتر را از سمت جاده کوهستانی روستای
رومشگان ( )1 L.B.Vبه سرکان را بازگشایی کند
و راه ارتباطی روستای پران پرویز به رومشگان نیز

تولید بیش از  ۳۷هزار گیگاوات

ساعت برق در سال  ۹۷در خوزستان

کرمانشاه – کرمی  :با همت و تالش جهادی و شبانه روزی كاركنان این شركت مسیر دوم منطقه عملیاتی سركان از سمت روستای وه ره
زرد بازگشایی شد.

در پی بارش
های اخیر و
وقوع سیالب
های عظیم و كم
سابقه در استان
های غرب
كشور و مناطق
عملیاتیشركت
اكثر راههای
ارتباطی این
مناطقكامال
تخریبگردید
برقرار شد.
مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز
غرب افزود :با توجه به حجم بسیار باالی آب
رودخانه کشکان و تخریب پل های این منطقه و
قطع راههای ارتباطی روستاهای اطراف ،بالفاصله
اقدامات الزم به منظور بازگشایی مسیر دوم از
سمت واحد بهره برداری سرکان به روستای پران
پرویز و بعد روستای وه ره زرد آغاز شد و با برنامه
ریزی منسجم در این زمینه و همچنین همکاری
شرکت های نفت مناطق مرکزی ایران ،بهره برداری
زاگرس جنوبی ،بهره برداری نفت و گاز شرق و در
اختیار نهادن تعدادی ماشین آالت راه سازی در

به مناسبت هفته سالمت و برای نخستین بار در آذربایجان شرقی

نهایت مسیر دوم نیز در کمتر از  4روز بازگشایی
شد و راه ارتباطی بیش از  2هزار نفر از روستاییان
اطراف این مسیر(روستاهای کیان آباد ،تیمور آباد و
پران پرویز) دوباره برقرار شد.
ناصری پور در پایان با تقدیر از رهنمود های
حاتمی مدیر عامل شرکت نفت مناطق مرکزی
ایران ،علیخانی مدیر محترم تولید شرکت ملی
نفت ایران ،دستیاری فرماندار شهرستان پلدختر،
درمنان فرماندار شهرستان رومشگان و فرماندهان
سپاه و نیروی انتظامی شهرستان رومشگان و
همچنین سایر مدیران و روسای این شرکت و
همچنین مدیر عامل شرکت بهر برداری زاگرس

در نیمه اول سال 1398

رئیس خانه مطبوعات و رسانه های آذربایجان شرقی گفت:
همزمان با هفته سالمت و با همت و همکاری مشترک اداره
کل سالمت و امور اجتماعی شهرداری تبریز ،اعضای عضو خانه
مطبوعات و رسانه های استان به صورت رایگان تحت پوشش طرح
غربالگری سالمت قرار می گیرند.
اسد فالح ،با تاکید بر اهمیت مشارکت اجتماعی و پوشش
همگانی سالمت ،اظهار کرد :تمامی اعضای عضو خانه مطبوعات
و رسانه های استان می توانند جهت انجام غربالگری سالمت
شامل ویزیت اولیه ،آزمایش قند خون ،کنترل فشار خون و  ...به
صورت تفکیکی ( برادران  -خواهران ) به درمانگاه امام رضا( ع )
شهرداری تبریز مراجعه کنند.
فالح افزود :همکاران عضو خانه مطبوعات و رسانه های استان
با همراه داشتن دفترچه بیمه و ارائه کارت های شناسایی صادره
توسط این تشکل رسانه ای ،می توانند در طول هفته سالمت و
در ساعات و ایام تعیین شده قبلی به درمانگاه امام رضا ( ع )
شهرداری ،مراجعه کنند.
رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات و رسانه های آذربایجان

جنوبی و شرق جهت امدادرسانی به سیل زدگان
و یاری رساندن به آنها از زحمات همکاران شرکت
نیز در این راستا قدردانی کرد.
الزم به ذکر است :شرکت بهره برداری نفت
و گاز غرب با همکاری شرکت های نفت مناطق
مرکزی ایران و شرکت بهره برداری زاگرس جنوبی
نسبت به تهیه و ارسال مواد غذایی شامل برنج ،
سویا  ،رب گوجه فرنگی  ،تن ماهی  ،بیسکویت ،
خرما بصورت بسته بندی شده جهت  1000خانوار
در اطراف واحد بهره برداری شامل روستاهای
پران پرویز  ،کیان آباد  ،تیمور آبادو مورانی اقدام
کرد.

اصحاب مطبوعات و رسانه تحت پوشش رایگان طرح غربالگری سالمت قرار می گیرند

اعالم ساعات کار شعب بانک آینده
ساعات کار شعب بانک آینده ،تا پایان
تابستان سال  ،1398در کالنشهرها و
شهرستانهای سراسر کشور برای حضور کارکنان
و ارائه خدمات به مشتریان اعالم شد.
ساعت ارائه خدمات شعب بانک آینده در
شهرهای تهران ،کرج ،اصفهان ،شیراز ،مشهد،
تبریز ،ارومیه و کاشان ،در نیمه نخست
سال  1398از شنبه تا چهارشنبه ،از ساعت
 7و  30دقیقه صبح تا ساعت 16و 30دقیقه
است.همچنین؛ ساعت ارائه خدمات در سایر
شهرستانها ،از شنبه تا چهارشنبه از ساعت
 7و 30دقیقه تا ساعت  14بوده و باجه عصر
این شعب از ساعت  17و  15دقیقه تا  18و
 45دقیقه ،به مشتریان خدمات ارائه میکنند.
ساعت ارائه خدمات به مشتریان در شعب بانک
در تمام کالنشهرها و شهرستانها در روزهای
پنجشنبه ،از ساعت  7و  15دقیقه صبح تا
ساعت 13و  15دقیقه است.همچنین ،ساعت
ارائه خدمات به مشتریان در جزایر کیش و
قشم در نیمه اول سال  ،1398بر اساس تصمیم
شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه
اقتصادی ،از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7
و  30دقیقه صبح تا ساعت  15و  30دقیقه و در
روزهای پنجشنبه نیز ساعت کار از ساعت  7و
 15دقیقه صبح تا  12و  30دقیقه است.

اخبار

شرقی ادامه داد :این اقدام در راستای اهمیت بخشی به موضوع
سالمت و نیز ارتقای سالمت همکاران و در اجرای مفاد تفاهمنامه
منعقده با اداره کل سالمت و امور اجتماعی شهرداری تبریز،
پیگیری و اجرا می شود.
اسد فالح با بیان اینکه سالمت ،رکن اساسی توسعه قبل از
اقتصاد و آموزش است ،خاطرنشان کرد :طرح جامع غربالگری
سالمت اصحاب مطبوعات و رسانه به همت خانه مطبوعات و
رسانه های استان آدربایجان شرقی به عنوان نقطه عطف برنامه
های این تشکل فراگیر رسانه ای در حوزه سالمت ،و به مناسبت
هفته سالمت کلید می خورد.
فالح ،خبرنگاران و فعاالن رسانه ای را سفیران و پیام آوران
سالمت در استان عنوان کرد و گفت :اصحاب مطبوعات با
مشارکت در برنامه های اجتماعی بویژه با موضوع سالمت ،در
ترویج فرهنگ «پیشگیری بهتر از درمان است» ،نیز پیشقدم و
پیشگامهستند.
این عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات استان با اشاره به اینکه
انجام طرح جامع غربالگری سالمت خبرنگاران مختص کلیه

فرمانده سپاه ناحیه  15خرداد قرچک اعالم کرد

خبرنگاران و اصحاب رسانه استان است ،افزود :این طرح در اولین
گام به عنوان هدیه و بسته سالمت با اولویت پوشش برای اعضای
خانه مطبوعات و سپس با برنامه ریزی و اعمال هماهنگی اداره
کل سالمت و امور اجتماعی شهرداری تبریز برای مابقی اصحاب
رسانه استان ،اجرایی و محقق خواهد شد.
فالح ،از مهمترین دست آورد اجرای این طرح را تشکیل و
بروزرسانی پرونده سالمت اعضا و فعاالن رسانه ،عنوان کرد و
افزود :برنامه ریزی برای تشکیل انجمن تخصصی خبرنگاران حوزه
سالمت خانه مطبوعات و رسانه های آذربایجان شرقی از برنامه
های آتی است که امیدواریم با همراهی و استقبال همکاران و
حمایت مسووالن امر ،پیگیری و نهایی شود.
رئیس خانه مطبوعات و رسانه های آذربایجان شرقی همچنین
گفت :دوره های رایگان و مختلفی همچون تغذیه سالم ،مشاوره
آسیب های اجتماعی و روان شناسی و  ...نیز در سال جاری
با همکاری اداره کل سالمت و امور اجتماعی شهرداری تبریز
مختص اعضای خانه مطبوعات برگزار خواهد شد.
اسد فالح ،از مزیت های مهم تفاهم نامه امضا شده فیمابین،
ارائه خدمات درمانی و پزشکی از طرف اداره کل سالمت و امور
اجتماعی شهرداری تبریز به کلیه اعضای خانه مطبوعات و رسانه
های استان آذربایجان شرقی برابر با تعرفه کارکنان شهرداری تبریز
عنوان کرد و ابراز امیدواری کرد خدمات و تسهیالت ارائه شده به
اعضای خانه مطبوعات مورد رضایت همکاران تالشگر رسانهای
واقع شود.
الزم به ذکر است تفاهم نامه همکاری های مشترک خانه
مطبوعات و رسانه های استان آذربایجان شرقی دی ماه سال ۹۷
در  ۱۲ماده و یک تبصره و در سه نسخه متحدالمتن ،تنظیم و به
امضای طرفین رسیده است.
همچنین هفته سالمت امسال از اول تا هفتم اردیبهشت ماه
 ۹۸با شعار «مراقبت های اولیه بهداشتی راهی به سوی پوشش
همگانی سالمت» برگزار می شود.

مدیر بازار شرکت برق منطقه ای خوزستان
گفت :در سال  ۹۷واحدهای تولیدی
خوزستان  ۳۷هزار و  ۲۶۰گیگاوات ساعت برق
تولید کردند و پیک سال  ۹۷نسبت به سال
نود و شش  ۳.۶۹درصد کاهش داشته است.
فرامرز شادفر بیان کرد :سهم نیروگاه های
برق آبی  ۲۹درصد و سهم نیروگاه های
حرارتی و سیکل ترکیبی  ۷۱درصد کل انرژی
تولیدی استان در سال  ۹۷بوده است.
وی تصریح کرد :از  ۲۶هزار و  ۵۹۰گیگاوات
ساعت برق تولیدی نیروگاه های حرارتی و
گازی استان ۴۹ ،درصد توسط بخش دولتی
( نیروگاه های رامین و ماهشهر) و  ۵۱درصد
توسط نیروگاه های بخش خصوصی ( آبادان،
زرگان ،بهبهان ،ماهشهر و فجر) تولید و به
شبکه تحویل شده است.
مدیر بازار شرکت برق منطقه ای خوزستان
افزود :نیروگاه های حرارتی و گازی استان در
این دوره به طور متوسط در هر روز بیش از
 ۷۳گیگاوات ساعت برق تولید و به شبکه
تحویل داده اند.
شادفر انرژی مصرفی سال  ۹۷را  ۳۶هزار
و  ۲۴۱گیگاوات ساعت اعالم کرده که ۲.۸۹
درصد نسبت به سال  ۹۶کاهش داشته است.
وی تاکید کرد :شرکت برق منطقه ای
خوزستان تمهیدات الزم جهت تامین برق
مطمئن و پایدار را برای کلیه مشترکین
درتمامی فصول سال فراهم کرده اما به منظور
افزایش قابلیت اطمینان شبکه و استفاده
بهینه از انرژی الکتریکی ضرورت مدیریت
مصرف برق امری الزم و ضروری است.

اقدامات اصالحی امور آب

وفاضالب شهرستان اراک در کنترل
سیالبهای ورودی به تصفیه خانه
فاضالب اراک

اراک ـ کمال آبادی :امور آب و فاضالب
شهرستان اراک به منظور کنترل و هدایت
سیالبهای اخیر در تصفیه خانه فاضالب شهر
اراک مواردی چون پاکسازی لوله خروجی،
احداث کانال های خاکی و خاکریز را در
دستور کار خود قرارداد.
سعید سرآبادانی مدیر امور آب وفاضالب
شهرستان اراک  ،با اشاره به اقداماتی که برای
کنترل و هدایت سیالبهای ورودی به تصفیه
خانه فاضالب شهر اراک انجام شده اظهار
کرد :طی جلساتی که با حضور سرپرست
شرکت و معاون بهره برداری تشکیل شد،
اقداماتی چون پاکسازی لوله های تعبیه
شده در زیر دیوارهای تصفیه خانه فاضالب،
احداث خاکریز برای جلوگیری از ورود
سیالبها به داخل استخرهای تصفیه فاضالب
و همچنین احداث کانال های خاکی جهت
عبور سیالب و هدایت درست آن ،به عنوان
اقداماتی اساسی در دستور کار امور آبفا
اراک قرار گرفت.سرآبادانی درپایان تصریح
کرد :با پیگیری و همت همکاران تصفیه خانه
فاضالب اراک حداالمکان با تجهیزات و نیروی
انسانی که در اختیار داشتیم توانستیم بحران
به وجود آمده را مدیریت و خسارات احتمالی
را کاهش دهیم.گفتنی ست سیالبها با دبی
باالیی که داشتند موجب تخریب بخشی
از تاسیسات تصفیه خانه فاضالب شدهاند
که در اسرع وقت اقدامات الزم جهت رفع
مشکالت و بهبود فرآیند انجام شد.

در دیدار مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اصفهان مطرح شد

انجام بخش قابل توجهی از خدمات درمانی شهر قرچک توسط درمانگاه خیریه دارالشفاءحضرت مهدی(عج) قرچک

تأکید بر اهمیت اطالعرسانی صحیح و بهموقع

قرچک  -خبرنگار «ابتکار» :در دیداری علیرضا ساعد مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره
دارالشفاء حضرت مهدی(عج) به مناسبت سال نو و اعیاد شعبانیه به عمل آوردند ،سرگرد
پاسدار علی اصغر شهیری ضمن تشکر از بانیان این مجموعه درمانی به خصوص مرحوم
حجت االسالم و المسلمین امام جمعه فقید قرچک و مرحوم موثق پور واقف زمین تعدادی از
قطعات این مرکز درمانی اظهار کرد :مردم ولی نعمت ما هستند و کسانی که بدون منفعت
و سود شخصی در این درمانگاه خیریه زحمت می کشند ،جای تقدیر دارد و اظهار امیدواری
کرد این خدمات همچنان استمرار یابد.
وی در ادامه توصیه کرد :این مجموعه خیریه یک حرکت جهادی راه بیندازد و به نحوی
مقتضی به روستاهای اطراف این شهرستان خدمات پزشکی ارائه کنند و طی تفاهم نامه ای با
بسیج سازندگی کارهای عام المنفعه مناسب شأن مردم انقالبی قرچک انجام دهد.
سرگرد پاسدار علی اصغر شهیری همچنین گفت :موسسات خیریه می توانند مرهمی برای مستمندان باشند .شایان ذکر است در این دیدار
مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره دارالشفاء حمایت و همبستگی از سپاه را وظیفه خود دانسته و در راستای کمک به مردم سیل زده کشورمان مقرر
داشتند ،کمک های نقدی اعضای هیئت مدیره ،پرسنل ،کادر پزشکی دارالشفاء پس از جمع آوری به حساب اعالم شده از سوی سپاه واریز تا در
مناطق مورد نیاز هزینه شود .همچنین در این دیدار اعضای هیئت مدیره دارالشفاء گزارش جامعی از خدمات انجام شده درمانی 40ساله مجموعه
خیریه دارالشفاء حضرت مهدی(عج) به مردم شهرستان قرچک ارائه کردند و گفتند :در حال حاضر این درمانگاه با بیش از 50تخت دیالیز و سایر
بخش های درمانی همانند اورژانس شبانه روزی و به ویژه در بخش های تخصصی از جمله قلب و عروق ،داخلی ،گوش و حلق و بینی ،زنان،
فیزیوتراپی ،کاردرمانی ،چشم پزشکی و دندان پزشکی و آزمایشگاه و ...به مردم شهید پرور این شهرستان خدمات درمانی عرضه می کند.

اصفهان -راعی  :در دیدار مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
اصفهان بر اهمیت اطالعرسانی صحیح و بهموقع و لزوم تعامل هرچه بیشتر صنعـــت و حوزۀ فرهنــــگ
تأکید شد.ایرج ترابی ،مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه در این دیدار ضمن برشمردن بخشی از اقدامات
شرکت در حوزه فرهنگ و هنر رویکرد عمومی فوالد مبارکه در حوزه مسئولیتهای اجتماعی را تشریح
کرد.وی با اشاره به اقدامات زیست محیطی این شرکت عنوان کرد :امروز فوالد مبارکه با مصرف ۲.۷
لیتر آب برای تولید هر کیلو فوالد در بین فوالدسازان جهان به یک نمونۀ سرآمد و الگو بدل شده است.
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه افزود :در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی شرکت اقدامات
ارزندهای در زمینه بازچرخانی آب و تأمین بخشی از آب مورد نیاز خطوط تولید از طریق تصفیه پساب
شهرهای مجاور صورت پذیرفته است که عالوه بر کمک به بهداشت ساکنان منطقه زمینه الزم برای
عبور صنعت از بحران کمبود آب را فراهم کرده است.در ادامه حجتاالسالم والمسلمین محمدعلی انصاری ،اطالع رسانی در خصوص عملکرد صنعت را حائز
اهمیت دانست و افزود :متاسفانه امروز در جامعه این طور مطرح شده است که فوالد را به عنوان یکی از صنایع آب بر میشناسند؛ اما اطالعرسانی صحیح در
این خصوص میتواند چنین شبهاتی را برطرف کند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با اشاره به شرایط فرهنگی هنری شهرستان مبارکه گفت:
ت گذار فعالیتهای فرهنگی هنری در شهرستان هستند؛ اما در حوزه اجرا آماده همکاری با سایر نهادها و دستگاهها
ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی متولی و سیاس 
هستیم.همچنین در این دیدار رسول مهماندوست رئیس اطالعات وانتشارات فوالد مبارکه نیز با اشاره به نقش حمایتی شرکت فوالد مبارکه در حوزه رسانهها
گفت :این شرکت از ابتدای راهاندازی تا کنون عالوه بر اینکه به عنوان شرکتی پاسخگو ی ایفای نقش کرده همواره در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی که برای
خود تعریف کرده سعی کرده تا به حفظ و توسعه رسانههای کشور کمک کند.وی افزود :نقش تعاملی صنعت با رسانه در شرکت فوالد مبارکه به درستی تعریف
شده است و این مهم برای بسیاری از مطبوعات منطقه و استان امکان ادامه فعالیت در تنگناها و شرایط دشوار را فراهم کرده است.

