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خبر
معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج

پیشرفت  ۸۰درصدی پروژه جمع
آوری آبهای سطحی بلوار موذن
و استقالل

ارتقای کیفیت زندگی شهری یکی از
شاخصهای رضایتمندی شهروندان از مدیریت
شهری است که در این بین هدایت آب های
سطحی از اولویتهای مهم محسوب میشود.
عسگر نصیری با بیان اینکه پروژه جمعآوری و
هدایت آبهای سطحی بلوار موذن و استقالل
با هدف کاهش مشکالت و خدماترسانی به
شهروندان اجرایی شده است ،گفت :در این راستا
هدایت آبهای سطحی محدوده بلوار بلوار موذن
و استقالل و پیشگیری از مشکالت آبگرفتگی
در زمان بارش به همت معاونت فنی و عمرانی
شهرداری کرج در حال انجام است که تاکنون ۸۰
درصد پیشرفت فیزکی داشته است.
وی با بیان اینکه این پروژه از ابتدای بلوار موذن
تا بلوار دانشگاه و در نهایت اتصال به کلکتور
بلوار استقالل جهت جمع آوری آبهای سطحی
و هدایت روان آبهای باالدست شهراجرایی شده
است ،افزود :در حال حاضر با آغاز عملیات لوله
گذاری در بلوار موذن جهت اتصال به کلکتور بلوار
استقالل ،لوله گذاری در بلوار استقالل بصورت
کامل انجام شده است.

معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج با اشاره
به اینکه آبگرفتگی بلوار موذن و استقالل در
جریان بارشهای شدیداز جمله مشکالت
سنواتی این محدوده از شهراست که مشکالت
عدیدهای را برای شهروندان و ساکنان به وجود
آورده بود ،ادامه :با اجرای این طرح تسهیل عبور
و مرور ،ارتقای سطح ایمنی معابر ،مدیریت به
هنگام بحران در شرایط جوی نامناسب ،دفع
آبهای سطحی به منظور ایمنسازی مناطق
مسکونی از خطر وقوع سیالب و...را همراه
خواهد داشت.
همچنین تقاطع غیر هم سطح ولیعصر (عج)
پس از اخذ مجوز های شورای ترافیک و طرح
اتصال ادامه بلوار ولیعصر(عج) به آزادراه قزوین
تهران در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.
عسگر نصیری با اشاره به اینکه این طرح از ۹۵
درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است و به زودی
به بهره برداری می رسد ،گفت :این زیرگذر در دو
الین رفت و برگشت و هر الین به دوالین دیگر
تقسیم شده است.
وی اجرای  ۱۶۰متر دیوار بتنی همچنین نصب
پایه های روشنایی را از اقداماتی برشمرد که در این
پروژه اجرا شده است.
این مسئول کاهش بار ترافیکی ،دسترسی آسان
به مناطق شهری و ایجاد بستری مناسب در حمل
و نقل شهری را از اهداف اجرای این طرح برشمرد.
ششمین پل از مجموعه پل های حصارک که
مسیر دسترسی به جاده قزلحصار است در آینده
نزدیک به بهره برداری می رسد
.عسگر نصیری با اشاره به اینکه پنج پل از
شش پل مجموعه تقاطع های شهدای حصارک
به بهرهبرداری رسیده است ،گفت :با تالش شبانه
روزی بتن ریزی پل   B5به پایان رسید و این
مسیر به زودی افتتاح خواهد شد  .
به گفته وی؛ با افتتاح این پروژه ،تردد خودروها
در حوزه غربی کرج به میزان قابل توجهی تسهیل
می شود و شهروندان برای رسیدن به مقاصد خود
در ترافیک نمی مانند.
معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج عنوان
کرد :با اجرای این تقاطعها می توان از بار ترافیکی
معابر کاسته و به سرعت عبور و مرور خودروها،
کاهش تلفات انرژی و زمان و نیز پایین آمدن آمار
تصادفها کمک شایانی کرد.

اخبار

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره) شازند گفت:

جذب سههزار و  ۴۰۰نفر برای تعمیرات اساسی پاالیشگاه شازند
اراک ـ کمالآبادی :مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره) شازند گفت :سههزار و  ۴۰۰نیروی کار ماهر و متخصص برای انجام
تعمیرات اساسی(اورهال) این پاالیشگاه جذب شده و به زودی کار خود را آغاز میکنند.

«غالمحسین رمضانپور» در گفت و گو با
ایرنا ،افزود ۹۰ :درصد نیروی انسانی جذب شده
برای عملیات تعمیرات اساسی پاالیشگاه شازند از
نیروهای بومی شهرستان شازند و استان مرکزی
هستند که بر اساس ضوابط کمیتهای با حضور
نمایندگان فرمانداری ،اداره تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی و شرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره)
شازند به کار گرفته شدهاند.وی اظهارداشت:
تمامی افراد جذب شده ،دورههای آموزشی ایمنی،
بهداشت و محیط زیست( )HSEبه خصوص
راههای مقابله با گسترش ویروس کرونا را زیر نظر
کارشناسان مربوطه گذراندهاند.
وی ادامه داد :عملیات تعمیرات اساسی شرکت
پاالیش نفت امام خمینی(ره) شازند با فعالیت
یکهزار و  ۵۰۰نفر آغاز و در نقاطه اوج خود
سههزار و  ۴۰۰نفر در این فرآیند حضور دارند و
مراحل آخر این عملیات نیز با بکارگیری  ۵۰۰تا ۶۰۰
نیروی انسانی انجام میشود.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره)
شازند بیان کرد :چهار پیمانکار تخصصی بومی
استان مرکزی نیز برای انجام فرآیند اورهال این
شرکت جذب شده که در حوزههای تامین نیروی
انسانی ،تامین ماشینآالت و تجهیزات و تخریب و
شارژ کاتالیست فعالیت میکنند.
رمضانپور اظهار داشت :بیش از یکهزار و ۵۰۰
میلیارد برای انجام تعمیرات اساسی شرکت پاالیش
نفت امام خمینی(ره) شازند اختصاص یافته و این
فرآیند با حداکثر نظارت بازرسان کنترل کیفی این
شرکت از  ۲۵مردادماه جاری آغاز و ظرف مدت ۲
ماه انجام میشود.
وی تاکید کرد :تعمیرات اساسی در فاز دوم
شرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره) شازند انجام
میشود و عالوه بر ذخیرهسازی پروپیلن و تعدادی
از محصوالت استراتژیک پر مشتری به صورت

مهدیطغیانی:

مساحت این
پروژه  15هزار
مترمربع است
که  9هزار متر
آن را فضای
سبز تشکیل
می دهد
انبوه ،فرآیند تولید در فاز نخست این مجموعه با
جدیت هر چه تمامتر و کمترین میزان تاثیرگذاری
در روند تولید ادامه دارد.
رمضانپور گفت :بر اساس استانداردهای جهانی
واحدهای تولید این پاالیشگاه حداکثر باید هر سه
سال یکبار تعمیرات اساسی شوند اما از آخرین
اورهال تعدادی از بخشهای فاز دوم پاالیشگاه
شازند پنج سال میگذشت و امکان به تاخیرانداختن
این فرآیند به هیچ عنوان وجود نداشت.
وی اضافه کرد :تعمیرات اساسی این شرکت در

خردادماه امسال برنامهریزی شده بود که به دلیل
شیوع ویروس کرونا این عملیات  ۲ماه به تعویق
انداخته شد و رعایت تمامی دستورالعملهای
بهداشتی در این فرآیند برنامهریزی شده است.
رمضانپور تاکید کرد :عالوه بر اجباری کردن
استفاده از ماسک و دستکش در فرآیند اوورهال
و ضدعفونی کردن شبانهروزی محیطهای کارگری،
تعداد  ۱۲۰نفر نیز برای نظارت ویژه بر این امر
استخدام شدهاند.
شرکت پاالیش نفت امام خمینی(ره) شازند تولید

کننده بنزین یورو ۴و یکی از مهمترین پاالیشگاههای
نفت کشور است که به عنوان بزرگترین پاالیشگاه
تک واحدی ایران در سال  ۱۳۷۲با ظرفیت
اسمی  ۱۵۰هزار بشکه در روز راه اندازی شد.
این شرکت نخستین پاالیشگاهی است که کار
مطالعه و عملیات اجرای آن بعد از انقالب اسالمی
و در نخستین سال بعد از جنگ تحمیلی آغاز شد.
ظرفیت این پاالیشگاه پس از مدتی با تالش و
کوشش نیروهای متعهد و متخصص به  ۱۷۱هزار
بشکه در روز رسید.

شاه بیت بهره وری در سازمانها ،اثر بخشی آن می باشد

اصفهان – بهمن راعی  :نماینده مردم اصفهان دکتر طغیانی
با حضور در ستاد شرکت توزیع برق اصفهان واقع در خیابان میر
از دستاوردها و توانمندی های این شرکت بازدید نمود و پیرامون
چالش ها ،فرصت های صنعت برق با مدیر عامل و معاونین
شرکت به گفتگو پرداخت .
دکترطغیانی در خصوص عملکرد شرکت توزیع برق اصفهان
گفت  :دیدگاهها و بازخوردهای مردم کیل و اندازه عملکرد این
شرکت خدمت رسان را به نمایش گذاشته است و تا آنجا که

خبرهایی در این حوزه به ما رسیده بیشتر بر رضایت مردمی دور
می زند .
طغیانی در ادامه گفت :باید افق ها و تصمیم های پیش رو را
به رضایتمندی هر چه بیشتر مردم نزدیک کنید که به حمد ا…
دیدگاه فکری مدیران این شرکت این شرایط را فراهم نموده است .
وی تاکید کرد  :اگر قوانینی وجود دارد که معارض با سیاست
گذاری و چشم اندازهای این شرکت می باشد ما می توانیم با
حذف یا برطرف نمودن این قوانین کیفیت خدمت رسانی به مردم

باهدف فرهنگسازی مدیریت مصرف بهینه آب

را بیشتر و بهتر کنیم
وی در خصوص افزایش مصرف برق مشترکین گفت :دیگر
زمان آن نیست که میزان تولید را به میزان مصرف برسانیم چرا که
کاری غیر منطقی و عبث می باشد و ما باید مدیریت مصرف را به
عنوان مهمترین اصل برای مردم فرهنگ سازی و نهادینه نماییم
چرا که هزینه های احداث نیروگاهها بسیار سنگین و ظرفیت
محیط زیست کشور بیش از این توان این همه سوخت فسیلی
را ندارد حتی شرایط لجستیک و پشتیبانی زیادی را نیز می طلبد
وی تاکید کرد  :تالش مدیران و همکاری مردم است که در
نهایت موجب بهره وری در حوزه صنعت برق خواهد شد و چالش
ها و مشکالت این حوزه را بر طرف می کند .
وی به ادبیات توسعه پرداخت و گفت :اثر بخشی مهمترین
شاه بیت بهره وری و افزایش و رشد توسعه خواهد بود و اگر ما
در فرایند های کاری خود به نتیجه و اثر فعالیت ها توجه نکنیم
به طور قطع هیچ عملکردی به سرانجام واقعی خود نمی رسد و
در ادبیات توسعه بر عزت و کرامت مردم تاکید شده است و
پیش از آنکه مردم به سوی سازمانها روانه شوند این نگاه سازمان
است که باید به سمت مردم معطوف باشد و خدمت را به
مردم تقدیم نماید.وی پس از دیدار از سامانه سمیع و بصیر و
دیسپاچینگ گفت  :ساده سازی و تسهیل فرایندها موجب شده
که گلوگاههای فساد و سردرگمی مردم حذف شود و سیستم در
صورتی که فرایند محور باشد نه تنها رضایت مندی و دعای خیر
مردم را به دنبال دارد بلکه وجه صنعت برق و اعتفاد مردم به
نظام را بیش از پیش خواهد نمود .
گفتنی است :مدیر عامل شرکت نیز به ظرفیت هایی که در
استراتژی شرکت در  ۷محور تعریف شده اشاره کرد و افزود :زیر
ساخت های تحقق این  ۷محور در افق  ۱۴۰۵پیش بینی شده و
متناسب با آن هر سال شاهد توسعه زیر ساخت های مختلف از
جمله ساختارهای نرم افزاری و سخت افزاری و ….خواهیم بود.

پیام مدیر عامل شرکت آب و
فاضالب استان بوشهر به مناسبت
روز خبرنگار
دست یابی به قله های پیشرفت،سربلندی و
سعادتجزءباحقجوییوصداقتدرعرصهآگاهی
ممکن نمی شود و اصحاب رسانه به گواه تاریخ در
این مهم همواره پیشرو و پیش قدم بوده و هستند.
اینجانب ضمن گرامی داشت یاد و خاطره
شهدای عرصه قلم و اصحاب رسانه ،فرا رسیدن
هفدهم مرداد ماه روز خبر نگار را به خبرنگاران
متعهد ،پر تالش ،کوشا و خوش فکر کشورمان
بویژه خبرنگاران استان بوشهر تبریک و تهنیت
عرض نموده و از تالش این عزیزان در انعکاس
صادقانه و فاخر کارکردها تقدیر و تشکر دارم.
((عبدالحمید حمزه پور))

بازدید شهردار زاهدان از عملیات
اجرایی پروژه ی بزرگ ساماندهی
پهنه ی شمالی شهر
این بازدید از پهنه ی شمالی شهر واقع در مناطق
 ۳و  ۴از جمله همت آباد ،شیرآباد ،مجدیه ،قاسم
آباد و ...انجام ش د و روند اجرای پروژه های در
دست اقدام در این مناطق مورد بررسی قرار
گرفت در این بازدید شهردار زاهدان ضمن تاکید
بر تسریع در اجرای امور گفت :با توجه به نقش
مهمی که شهرداری زاهدان در اجرای پروژه بزرگ
#ساماندهی_پهنه_ی_شمالی_شهر دارد؛ می
طلبد نظارت بر اجرای امور به نحو شایسته ای
و با جدیت انجام شود.عبدالقادر پربار افزود :با
عنایت به استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی
در جهت اجرای پروژه های تعریف شده؛ بایستی
به صورت کامل نظارت بر حسن انجام کار آنها
با جدیت مد نظر باشد .حتی شهروندان ساکن
دراین مناطق نیز می توانند نقش نظارتی خوبی
ایفا کنند و با تشکیل شورای معتمدین در
محالت مختلف یاری رسان ما باشند و در صورت
مشاهده هرگونه سهل انگاری و کندی در اجرای
امور از سوی مجریان پروژه ها ،مراتب را به ما
اطالع دهند.وی اظهار داشت :حجم باالی برنامه
های مرتبط با #ساماندهی_پهنه_ی_شمالی_شهر
باعث شده تا دستگاه های دیگری نیز در کنار
شهرداری وارد عمل شوند و در این راستا هر یک
به نوبه خود وظایفی را بهعهده گرفته اند لذا می
طلبد هر دستگاه ضمن هماهنگی و تعاملی که
باید داشته باشد با عدم دخالت در حوزه کاری
سایر دستگاه ها؛ در جهت انجام وظایف تعریف
شده خود در موعد مقرر گام بردارد و موجبات
تسریع در امور را فراهم سازد.وی تصریح کرد:
وجود برخی موانع از جمله تیرهای برق و برخی
تاسیسات آب و فاضالب در مسیر اجرای طرح
باعث کندی در پیشرفت امور شده که انتظار
داریم دستگاه های متولی در این رابطه هر چه
سریعتر اقدامات الزم را به عمل آورند.پربار
گفت :با همکاری ها و تالشهای صورت گرفته
خوشبختانه روند اجرای امور از سرعت قابل
قبولی برخوردار بوده که در این راستا موضوع
بازسازی معابر موجود در پهنه شمالی به عنوان
یکی از اولویتها مدتیست آغاز شده و از پیشرفت
فیزیکی نسبتآ خوبی در مقوله زیرسازی ،تسطیح
و جدولگذاری نیز برخوردار بوده است .وی در
ادامه گفت :در حال حاضر فقط در محدوده
همت آباد بهسازی ۵۰هزارمترمربع از معابر در
دست اقدام است که با توجه به ظرفیتهای موجود
در بخش خصوصی به زودی  ۲۵درصد دیگر بر
حجم قرارداد پیمانکار مربوطه افزوده خواهد شد
که البته در سایر مناطق هدف نیز مشابه این
امر را در دست اقدام داریم.شهردار زاهدان در
پایان اظهار امیدواری کرد :علی رغم وجود برخی
مشکالت در بهسازی معابر حاشیه شهر از جمله
امالک موجود در مسیر اجرای طرح و همچنین
وجود موانع فیزیکی طبیعی در مسیر اجرای
پروژه ها خوشبختانه با همت و تالشی که صورت
گرفته؛ امور طبق برنامه های زمانبندی در حال
پیشرفت می باشند که ان شاءالله در موعد مقرر
به اتمام خواهند رسید.

معاون سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری زاهدان گفت:

مشترکین کممصرف آب در آذربایجان شرقی مورد تقدیر قرار گرفتند

شهرداری زاهدان حامی فعالیتهای ورزشی بانوان

آذربایجان شرقی  -فالح :تنوعبخشی به فعالیتها و اقدامات فرهنگی و آموزشی در راستای مدیریت مصرف آب نقش مهمی در این
زمینه دارد و از تلفات آب در تمامی بخشهای مصرف جلوگیری میکند.
همزمان با فصل گرم تابستان و شیوع بیماری کرونا و به تبع آن افزایش میزان مصرف آب توسط مشترکین و بمنظور ترغیب
و تشویق شهروندان به صرفه جویی در مصرف آب ،معاون مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
به همراه نمایندگان رسانه های گروهی و بصورت نمادین با حضور در منزل مشترکین کم مصرف از آنان تجلیل بعمل آوردند.
معاون مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی با اعالم این مطلب که استفاده از ابزارهای انگیزشی و
تشویقی در سالهای اخیر در برنامههای کاری این شرکت قرار گرفته است ،تصریح کرد :عالوه بر فعالیتهای آموزشی و فرهنگی
که توسط شرکت آبفا استان در بین اقشار مختلف مردم انجام میشود ،در راستای تنوعبخشی به این اقدامات با بهکارگیری مکانیزم
های ترغیبی و تشویقی ،مشترکین کممصرف نیز شناسایی و تقدیر می شوند.ابراهیم زاده ،از خانواده های کم مصرف و هم استانی های و مشترکینی که با
مدیریت بهینه مصرف شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی را همواره یاری می کنند ،تشکر و قدردانی کرد.
در ادامه این دیدار ،مشترک نمونه و منتخب در مصاحبه با خبرنگاران رسانه ها با تاکید بر مدیریت مصرف اظهار داشت :رعایت الگوی مصرف و مدیریت
مصرف آب مساوی با احترام به حقوق دیگران است و ما با این کار ضمن خشنودی پروردگار موجب بهره مندی همگان از آب شرب می شویم.
وی خطاب به سایر خانواده های کم مصرف ،افزود :شما با مدیریت مصرف یک فریضه الهی را به جا می آورید .به ویژه در شرایط کنونی که با ادامه روند
خشکسالی و کاهش منابع تامین آب ،با بحران کمبود آب مواجه هستیم و ضروری است همه با هم مدیریت مصرف را اعمال کنیم تا این بحران را به ویژه
در فصل گرم تابستان به خوبی پشت سر بگذاریم.
الزم به ذکر است بر اساس اعالم روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی ،در پایان این دیدارها و به رسم قدردانی ،هدایا و لوح تقدیر
به خانواده های این عزیزان اهداء گردید.

طی نشست معاون و رئیس اداره ورزش و تفریحات سالم #سازمان_فرهنگی_اجتماعی_و_ورزشی شهرداری زاهدان با تعدادی از
بانوان ورزشکار ،بر لزوم حمایت از فعالیتهای ورزشی بانوان در محیطی بدون دغدغه تاکید شد
معاون سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری گفت :با توجه به جایگاهی که بانوان در فعالیتهای ورزشی دارند می توانند
به عنوان پایه گذاران این عرصه نقش مهمی را ایفا و به خوبی این فرهنگ را به خانواده ها و جامعه تسری دهند.
"ریگی فرد " با اشاره به توجهی که شهرداری به ورزش بانوان دارد؛ افزود :شهرداری زاهدان بیش از  ۲۰سال است که به مقوله
ی ورزش بانوان توجه ویژه ای داشته که در این راستا باغ خانواده در سالهای متمادی به عنوان محلی امن و به دور از دغدغه در
ساعتی مشخص در اختیار بانوان قرار داشته تا به فعالیتهای ورزش بپردازند.
  وی ادامه داد :جمع کثیری از بانوان هر روز صبح جهت انجام فعالیتهای ورزشی در باغ خانواده حضور می یابند و ما نیز تا کنون
ضمن خرسندی از پویایی و نشاط این قشر مهم جامعه؛ همچون سنوات گذشته حامی ورزش صبحگاهی بانوان در این مکان خواهیم بود.
رئیس اداره ورزش و تفریحات سالم سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری نیز گفت :حمایت از ورزشهای همگانی همواره مورد توجه ما بوده که
در این راستا حمایت از ورزش بانوان بخاطر نقش آفرینی گسترده ای که در جامعه دارند بیش از سایر مقوله ها مورد حمایت ما قرار دارد که استمرار این
امر با جدیت مورد تقاضای ماست.
"نهتانی" با اشاره به اپیدمی بیماری کرونا در جامعه گفت :شیوع کرونا ویروس فعالیتهای ورزشی را با دشواریهایی همراه ساخته و نگرانی هایی را برای
ورزشکاران ایجاد کرده اما در حال حاضر با تغییر سبک زندگی و رعایت پروتکل های بهداشتی باز هم ورزش و فعالیتهای جسمانی در جامعه بخصوص
ورزشهای همگانی و ورزش بانوان همچنان جریان دارد و ما نیز در این راستا خود را ملزم به حمایت از ورزشکاران میدانیم.
گفتنی است؛ در ابتدای این نشست مشاور شهردار در امور بانوان نیز توضیحاتی در مورد پی گیری مسائل بانوان ورزشکار در باغ خانواده و شرایط کنونی
ورزش بانوان مبتنی بر حفظ پروتکل های بهداشتی ارائه داد.

