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اخبار
مشاور عمرانی شهردارشاهرود:

رسیدن به ایده آل های عمران
و توسعه شهری با مشارکت
شهروندان حاصل می شود

شاهرود _حسین بابامحمدی:نظارت بر روند
پروژه های عمرانی با هدف تامین رفاه شهروندان
است مشاور عمرانی شهرداری شاهرود با اشاره
به اینکه رسیدن به ایده آل های عمران و توسعه
شهری با مشارکت شهروندان حاصل می شود،
گفت :رفع مشکالت مردمی و فراهم آوردن
زمینه های آسایش و رفاه زندگی شهروندی را
از مهمترین آیتم های فعالیت مدیریت شهری
است .محمود تیموری با بیان اینکه در راس
فعالیت واهداف شاخص مجموعه مدیریت
شهری ،شهرداری ها و سازمان های تحت پوشش
این مجموعه ،ارائه بهترین و کیفی ترین خدمات
شهری است ،افزود :پروژه های عمرانی اعم از
پروژه های خدماتی ،زیرساختی ،فرهنگی ،ترافیکی
و ساخت و سازها نیز بر اساس رفع خالء های
زندگی شهرنشینی و منطبق با خواسته شهروندان
تعریف و اجرایی می شود.

سومین مانور اصالح شبکه توزیع
نیروی برق سیستان و بلوچستان
برگزار شد

زاهدان خبرنگار ابتکار  :سومین مانور
سراسری و پنجمین مانور استانی اصالح
شبکه توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان
همزمان با سراسر کشور در  ۲۳امور توزیع برق
این استان برگزار شد .مدیر عامل شرکت توزیع
نیروی برق سیستان و بلوچستان در حاشیه
این مانور اظهار داشت :هدف از برگزاری
مانور اصالح معایب شبکه توزیع برق ،افزایش
پایداری شبکه و مبارزه با مصارف غیر متعارف
و رمز ارز های غیر مجاز است .خلیل عوض
زاده با بیان اینکه این مانور در روزهای ،۲۵
 ۲۶و  ۲۷دیماه انجام شد ادامه داد ۱۲۱ :تیم
فعال (  ۹۱تیم اصالح انشعاب و  ۳۰تیم تعدیل
بار )  ۵۵۸نفره در این مانور حضور داشتند.
وی به لزوم همراهی مردم در مصرف بهینه
برق اشاره کرد و افزود :با توجه به سرد شدن
هوا و بدنبال آن ایجاد محدودیت در تامین
سوخت نیروگاههای برق لزوم همراهی مردم
این استان در مصرف بهینه برق و گاز ضروری
است .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
سیستان و بلوچستان اظهار داشت :از جمله
مهمترین محورهای تعیین شده برای کاهش
مصرف برق و کمک به کاهش مصرف سوخت
نیروگاهها ،جمعآوری مراکز غیرمجاز استخراج
رمز ارز است .وی از ارائه پاداش به معرفی
کنندگان مراکز و اشخاص استفاده کننده از
برق غیر مجاز برای استخراج رمز ارز خبر داد
و بیان کرد :عامالن کشف و معرفی ،تا سقف
 ۲۰میلیون تومان پاداش دریافت خواهند کرد.
عوض زاده خاطرنشان کرد :تولید کنندگان رمز
ارز میتوانند با ارائه مجوز و پروانه صادره از
ادارهها و سازمانهای ذیربط نسبت به دریافت
انشعاب قانونی اقدام و از حمایت قانونی نیز
برخوردار شوند.
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در جریان جلسه مشترک همفكری و تبادل نظر صورت گرفت

تقدیر مدیر منطقه 8عملیات انتقال گاز از شرکت گاز آذربایجان غربی
مدیر منطقه  ۸عملیات انتقال گاز در این
نشست مشترک گفت :باید با دید واقع بینانه نیاز
جامعه و مردم را ارزیابی کرد و همگام با نتایج
حاصله در جهت رفع این نیازها به نحوی كه
صرفه و صالح میهن اسالمی را در نظر بگیریم،
گام برداریم.
فیروز خدائی با اشاره به اهمیت خطیر انتقال
گاز افزود :با توجه به اهمیت موضوع و نقش
حیاتی انرژی گاز در زندگی روزمره مردم و صنایع
كشور و لزوم پیش بینی نیازها و تامین آن ،انتقال
بهینه گاز طبیعی به مبادی مصرف خصوصا ً در
بخش خانگی ،ضروری بوده و استفاده اصولی از
این نعمت خدادادی صیانت از سرمایه های ملی
بشمار می رود .مدیر منطقه  8عملیات انتقال
گاز ،هدف از این نشست مشترك را گسترش
همكاری های متقابل بیان كرد و گفت :فرآیند
پاالیش ،انتقال و توزیع مكمل هم بوده و تعامل
این سه بخش نه تنها موجب افزایش بهره وری
است بلكه در هم افزایی و استفاده بهینه از
ظرفیت های همدیگر ،نقش تعیین كننده دارد،
از این رو بر آن هستیم با نشست های كاری و
ارتباط دوسویه با شركت های گاز استانی كه از
مشتریان ما در شش استان هستند ،مسیر موانع
را برطرف ،راندمان كاری را افزایش و در جهت
توسعه سازمانی گام برداریم .وی ضمن تقدیر
از همكاریهای شركت گاز استان آذربایجان غربی،
ابراز امیدواری كرد در سایه همكاریها و تعامالت
تالشگران عرصه انتقال و توزیع و با استفاده
حداكثری از ظرفیت ها و امكانات موجود ،بتوانیم
در جهت نهادینه سازی فرهنگ صرفه جویی و
حفظ حریم خطوط فشار قوی انتقال گاز ،گام
های اساسی برداریم .الزم به ذکر است از جمله
موارد مشترك طرفین كه در این جلسه مورد بحث
و تبادل نظر قرار گرفت می توان به پروسه تغییر
كالس خطوط لوله ،تعویض  CGSشماره یك،
مسائل و موارد مربوط به گاز سرو ،پیرانشهر و
همچنین حریم خطوط لوله عسكرآباد و نوشین
شهر ،تعامل و همكاری در استعالم صدور هرگونه
مجوز ساخت و ساز و عملیات اجرایی در حریم
ایمنی خطوط انتقال گاز اشاره كرد.
مسئولیت پذیری و آینده نگری موفقیت های
سازمانی را تضمین می كند
مدیر منطقه  8عملیات انتقال گاز ،مسئولیت

آذربایجان شرقی  -فالح :در نشست مشترك مدیر منطقه  8عملیات انتقال گاز با مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی ،بر زمینه
های همكاری دو جانبه در جهت استفاده بهینه از انرژی و صرفه جویی گاز طبیعی و همچنین حفظ حریم ایمنی خطوط لوله تاكید شد.

ماهیت فعالیت
واحدهای
عملیاتی
ایجاب
می كند
تعامالت
كاری به
شكل اصولی
و پیوسته
برقرار و تبادل
تجربه ،همواره
مدنظر قرار
گیرد
پذیری و آینده نگری را تضمین و راهكاری مطمئن
در موفقیت های سازمانی عنوان کرد.
فیروز خدائی در حاشیه بازدید از مركز بهره
برداری خطوط لوله گاز ارومیه ،با اعالم این مطلب
گفت :ماهیت فعالیت واحدهای عملیاتی ایجاب
می كند تعامالت كاری به شكل اصولی و پیوسته
برقرار و تبادل تجربه ،همواره مدنظر قرار گیرد تا
این همفكری و همگرایی زمینه ای برای افزایش
بهره وری و ارتقای سازمانی باشد.
مدیر منطقه  8عملیات انتقال گاز افزود :با
همفکری و تعامل می توان تنش ها را در سازمان
به حداقل رسانده و با تصمیم های هوشمندانه به
فرصت های بهبود تبدیل کرد که این امر ،تنها با
کار گروهی و تیمی می تواند محقق شود.

خدائی اظهار داشت :تمامی كاركنان باید از
تمام توان در جهت کاهش هزینه ها و نهادینه
سازی مدیریت صحیح مصرف در سازمان بهره
گرفته و با بهره مندی از دانش و تجربه سال قبل و
با شناسایی و رفع نقاط ضعف ،در پایداری انتقال
بهینه گاز طبیعی موفق عمل نمایند.
وی تصریح کرد :حساسیت و اهمیت انتقال گاز
به مبادی مصرف در استان های سردسیر موجب
گردیده همكاران ما با مسئولیت پذیری باال وظایف
خود را انجام داده و همواره سعی بر آن داریم
در چارچوب اختیارات و آیین نامه ها و با در نظر
گرفتن محدودیت های سازمانی و اطالع رسانی
شفاف و همچنین با پاسخگویی و تكریم ،رضایت
مشتریان درون و برون سازمانی را جلب نماییم.

مدیر منطقه  8عملیات انتقال گاز ضمن
تاكید بر اهمیت نیروی انسانی ادامه داد :توجه
به جایگاه ویژه نیروی انسانی و ارزش نهادن به
کرامت انسانی ،همواره زمینه ساز رشد و تعالی
سازمانی بوده و عالوه بر تقویت همت و تعصب
سازمانی در كاركنان ،تعامل ،مشاركت و تكریم را
در انجام وظایف محوله نهادینه می كند.
وی همچنین به مشكالت كاركنان مشغول در
مناطق محروم نیز اشاره كرد و بیان داشت :باید
توجه بیشتری به مناطق محروم داشته و تامین
نیازهای آن ها را در اولویت كاری قرار دهیم
چرا كه توجه ویژه به نیروی انسانی در منطقه و
علی الخصوص در نقاط محروم از اولویت اصلی
سازمان است.

 ۲۰۰دستگاه بیت کوین غیرمجاز در سیستان و بلوچستان جمعآوری شد

زاهدان خبرنگار ابتکار  :به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع
نیروی برق سیستان و بلوچستان ،مدیر عامل شرکت توزیع
نیروی برق سیستان و بلوچستان گفت ۲۰۰ :دستگاه ماینر از ۱۰
مرکز استخراج بیت کوین غیرمجاز طی سومین مانور سراسری
و پنجمین مانور استانی اصالح شبکه توزیع نیروی برق در این

مدیرکل صنعت معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری خبر داد

بیش از  1145میلیارد ریال از
اراضی دولتی رفع تصرف و به بیت
المال بازگردانده شد

استان شناسایی و جمعآوری شده است.
خلیل عوض زاده با بیان اینکه کشف این تعداد ماینر باعث
صرفه جویی  ۴۰۰کیلو وات انرژی شده است تصریح کرد:
جمعآوری مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز از جمله محورهای مهم
تعیین شده برای کاهش مصرف برق و کمک به کاهش مصرف

سوختنیروگاههاست.
وی با بیان اینکه شناسایی مراکز رمز ارز غیر مجاز همچنان
ادامه دارد افزود :شهروندان سیستان و بلوچستان میتوانند با
شمارهگیری سامانه  ۱۲۱اتفاقات شرکت توزیع نیروی برق ،نسبت
به معرفی مراکز و اشخاص استفاده کننده از برق غیرمجاز اقدام
کرده و از پاداش تا سقف  ۲۰میلیون تومان این شرکت بهرهمند
شوند .مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان
با بیان اینکه طی مانور اصالح شبکه توزیع نیروی برق سه هزار
و  ۷۴۶انشعاب غیرمجاز با صرفه جویی  ۱۸.۷۳۰مگاوات انرژی
جمعآوری شد اظهارداشت :طی این مانور  ۲۳۱کنتور اصالح و
تعویض و  ۴۵۴کنتور خراب و دستکاری شده شناسایی شد که
در این بخش  ۶۹۳کیلو وات صرفه جویی انرژی صورت گرفت.
وی با بیان اینکه  ۹هزار و  ۵۰۰المپ روشنایی به میزان مصرف
روشنایی تعدیلی  ۲.۹۴۵مگاوات در مانور اصالح شبکه توزیع
نیروی برق سیستان و بلوچستان تعدیل شد خاطرنشان کرد:
مجموع انرژی صرفه جویی شده در این مانور  ۲۲.۷۵مگاوات
بوده است.
عوض زاده با بیان اینکه مانور اصالح شبکه توزیع نیروی برق
سیستان و بلوچستان در روزهای  ۲۶ ،۲۵و  ۲۷دیماه با حضور ۱۲۱
تیم فعال (  ۹۱تیم اصالح انشعاب و  ۳۰تیم تعدیل بار) متشکل
از  ۵۵۸نفر برگزار شد ادامه داد :هدف از برگزاری این مانور
اصالح معایب شبکه توزیع برق ،افزایش پایداری شبکه و مبارزه با
مصارف غیر متعارف و رمز ارزهای غیرمجاز است.

برای دومین سال متوالی صورت گرفت

به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و
شهرسازی فارس ،سرهنگ حسین مهدوی نژاد
فرمانده یگان حفاظت از اراضی این اداره کل
گفت :در دیماه  99بیش از  53مورد رفع تصرف
فوری داشته ایم که مساحت آن 461300متر
مربع بوده است.
فرمانده یگان حفاظت از اراضی راه و
شهرسازی فارس اضافه کرد :ارزش ریالی اراضی
رفع تصرف شده  1145میلیارد ریال می باشد.
وی اذعان داشت :تعداد احکام اجرا شده
قضایی که با صدور حکم اجرا شده  5مورد بوده
است و مساحت اراضی که با رای قوه قضائیه باز
پس گرفته شده  47هزار متر مربع است.
سرهنگ مهدوی نژاد افزود :ارزش ریالی
اراضی که با رای قوه قضائیه باز پس گرفته شد
 95میلیارد ریال می باشد.
وی تصریح کرد :یگان حفاظت راه و
شهرسازی فارس با توجه به مسئولیت و وظایف
خود بدون اغماض با سودجویان و متعرضین به
اراضی ملی و دولتی به صورت جدی و قانونی
برخورد می نماید .سرهنگ مهدوی نژاد افزود:
شماره تلفن  1656یگان حفاظت اداره کل راه و
شهرسازی جهت تماس و اطالع هم استانی ها
به یگان حفاظت از تصرفات غیرقانونی و ساخت
و سازهای غیر مجاز و تصرفات به اراضی ملی و
دولتی می باشد.

بیستوپنجمین نمایشگاه نفت،
گاز ،پاالیش و پتروشیمی آغاز
بهکار کرد
کرمانشاه – کرمی  -ابتکار  :بیستوپنجمین
نمایشگاه نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی با
شعار «نفت ملی ،کاال و خدمات ایرانی» در
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران
آغاز بهکار کرد  .به گزارش پایگاه اطالع رسانی
شرکت ملی نفت ایران ،نمایشگاه نفت امسال
که به دلیل شیوع بیماری کرونا در تاریخ
معمول هرساله (اردیبهشتماه) برگزار نشد،
و سوم بهمن با حضور وزیر نفت ،مدیرعامل
شرکت ملی نفت ایران و مدیران ارشد صنعت
نفت ،جمعی از نمایندگان مجلس شورای
اسالمی ،سفیران کشورهای خارجی در تهران
و دیگر مسئوالن ،در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی تهران گشایش یافت.
این نمایشگاه با رعایت کامل پروتکلهای
بهداشتی و فاصلهگذاری اجتماعی برگزار
و پروتکلهای سختگیرانهای نیز برای حفظ
سالمتی مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان در
نظر گرفته شده است .بازدید از این نمایشگاه
با تدابیری که اندیشیده شده ،ویژه متخصصان
و فعاالن صنعت نفت است؛ از این رو طی
هماهنگی و مکاتبه با ستاد وزارت نفت و چهار
شرکت اصلی ،شرکتهای تابعه ،تشکلها و
انجمنهای تخصصی ،دانشگاهها و مراکز علمی،
با برنامه ریزی هدفمند ،بر اساس کارت های
دعوت مختص و جداگانه برای روزهای نمایشگاه
و بر اساس سهمیه تخصیص یافته طبق اسامی
و نفرات اعالم شده ،بازدید از نمایشگاه صورت
خواهد گرفت.
بیستوپنجمین نمایشگاه بینالمللی نفت،
گاز ،پاالیش و پتروشیمی هر روزه از ساعت ۹
تا  ۱۷دایر است و ششم بهمنماه به کار خود
پایان میدهد.

با حضور مدیرعامل صورت گرفت

 ۳واحد تولیدی استان در جمع واحدهای نمونه کشوری

تصویب الیحه متمم بودجه ی ۹۶۰میلیارد تومانی سال  ۹۹شهرداری زاهدان

معارفه فرمانده بسیج شرکت برق منطقه ای خوزستان

شهرکرد خبرنگارابتکار  ۳ :واحد تولیدی صادرات
محور چهارمحال وبختیاری در سال جهش
تولید در زمره واحدهای نمونه صادراتی ملی
قرار گرفتند .مدیرکل صنعت معدن و تجارت
استان گفت :واحد صنعتی برفاب با تولید ۱۸
نوع لوازم خانگی و اشتغال یکهزار و  ۵۰۰نفر
برای دومین سال متوالی به جمع صادرکنندگان
ممتاز کشور پیوست.
سجاد رستمی افزود :واحدهای تولید موکت ظریف مصور و ورق
خودرو هم توانستند به جمع واحدهای صادرکننده نمونه کشور راه یابند.
معاون توسعه تجارت خارجی اداره کل صنعت ،معدن و تجارت
چهارمحال و بختیاری هم گفت :کارخانه برفاب بزرگترین واحد تولید
کولر کشور و خاورمیانه است که پارسال بیش از  ۱۸میلیون دالرارزآوری
برای کشور داشت.
نظری افزود ۵۴ :واحد صنعتی در چهارمحال و بختیاری صادرات
محورند که با انتخاب سه واحد تولیدی ممتاز و نمونه صادراتی چهارمحال
و بختیاری به جمع  ۵۳واحد نمونه صادراتی کشور پیوست.

زاهدان خبرنگار ابتکار  :دکتر صاحبدادزهی معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ضمن اعالم این خبر گفت :الیحه متمم
بودجه ی ۹۶۰میلیارد تومانی سال  ۹۹شهرداری زاهدان پس از ارسال به شورای محترم اسالمی شهر در نهایت با نگاه مثبت اعضای
محترم شورا در کمیسیون تلفیقی درآمد ،طرح و برنامه و سرمایه گذاری به تصویب رسید.
وی با اشاره به اینکه بودجه مصوب سال  ۹۹شهرداری زاهدان در ابتدا  ۶۰۰میلیارد تومان بوده گفت :در مهر ماه سال جاری
الیحه اول متمم بودجه شهرداری به مبلغ  ۱۳۰میلیارد تومان با تعریف  ۲۰پروژه عمرانی مختص پهنه ی شمالی شهر تقدیم
شورای اسالمی شهر گردید.
صاحبدادزهی از تحقق  ۹۵درصدی بودجه سال جاری شهرداری زاهدان خبر داد و گفت :با تالش و کوشش همه ی کارکنان
شهرداری تا پایان آذر ماه ۹۵ ،درصد از بودجه هفتصد وسی میلیارد تومانی شهرداری محقق گردیده که پس از برگزاری نشستهای
کارشناسی تصمیم بر این شد که نسبت به تنظیم و ارسال "متمم دوم" بودجه با مبلغ  ۲۳۰میلیارد تومان به شورای اسالمی شهر اقدام شود.
وی افزود :به دنبال تقدیم این الیحه و پس از نشستهای کارشناسی و دفاعیات مربوطه در نهایت این الیحه در صد و هشتاد و سومین نشست کمیسیون
تلفیقی درآمد ،طرح و برنامه و سرمایه گذاری شورای اسالمی شهر مورد تصویب قرار گرفت.
صاحبدادزهی بیان داشت :از بودجه ی  ۹۶۰میلیارد تومانی شهرداری زاهدان مبلغ  ۳۱۵میلیارد تومان (حدود  ۲۳درصد) هزینه های جاری و مبلغ ۶۴۵
میلیارد تومان(حدود  ۶۷درصد) را هزینه های مرتبط با پروژه ها عمرانی شامل می شود.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری زاهدان در پایان ضمن تاکید بر مشارکت و همکاری شایسته تمامی اقشار در اجرای برنامه ها اظهار
امیدواری کرد؛ با توجه به جهش ایجاد شده در اجرای طرح ها و برنامه های مختلف ،ان شاءالله با تسریع در روند انجام اقداماتی از قبیل آسفالت معابر،
م نیز با مشارکت همه جانبه مسیر اجرای
پیاده رو سازی ،فضای سبز شهر و ...شاهد تغییرات عمده و ملموس تری در سطح شهر باشیم لذا می طلبد مرد 
پروژه ها را بیش از پیش هموار سازند.

یعقوب دانشی به عنوان فرمانده پایگاه مقاومت
بسیج کارمندی امام حسین (ع) شرکت برق
منطقه ای خوزستان معارفه شد .با حضور
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان،
رئیس سازمان بسیج ادارات خوزستان و
فرمانده بسیج شهید عباسپور صنعت آب و
برق خوزستان یعقوب دانشی به عنوان فرمانده
پایگاه مقاومت بسیج کارمندی امام حسین (ع)
شرکت برق منطقه ای خوزستان معارفه شد .یعقوب دانشی رئیس
اداره رسیدگی به حساب های شرکت برق منطقه ای خوزستان است
و با حفظ سمت به عنوان فرمانده پایگاه مقاومت بسیج کارمندی امام
حسین (ع) انتخاب شده است .در حکم صادره از سوی سرگرد پاسدار
نادر محمدمیسی مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه ولیعصر
(عج) استان خوزستان برای یعقوب دانشی آمده است :بنا به پیشنهاد
فرمانده محترم حوزه مقاومت بسیج ادارات و کارمندی شهید عباسپور
بدینوسیله جنابعالی به عنوان فرمانده پایگاه مقاومت بسیج کارمندی
امام حسین (ع) شرکت برق منطقه ای خوزستان منصوب می شوید.

