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اخبار
مدیر عامل شرکت گاز استان هرمزگان :

خیز بلند شرکت گاز استان هرمزگان
در راستای تحقق شعار سال

مدیر عامل شرکت گاز استان هرمزگان از اتمام
پروژه  ۲۰اینچ ارتباطی پاالیشگاه گاز سرخون و
نیروگاه گازی خلیج فارس در اردبیهشت ماه سال
جاری ،خبر داد.
فواد حمزوی ،در این خصوص افزود :پروژه
اجرای دو کیلومتر خط انتقال  ۲۰اینچ نیروگاه
گازی خلیج فارس جهت حفظ تولید گاز و سایر
محصوالت پاالیشگاه گاز سرخون با ایجاد امکان
جذب گاز کم فشار پاالیشگاه در اردیبهشت ماه
سال جاری ،تزریق گاز شد.
حمزوی افزود :در راستای منویات مقام معظم
رهبری مد ظله العالی در خصوص نامگذاری
و شعار سال این پروژه جهت افزایش انعطاف
پذیری عملیات منتج به استمرار تولید پاالیشگاه
سرخون انجام شد به طوری که در صورت عدم
امکان مصرف گاز تولیدی پاالیشگاه در صنایع
غرب بندر عباس به هر دلیل امکان جذب از
طرف نیروگاه خلیج فارس فراهم شده است.
هم چنین در راستای امکان برداشت گاز جبرانی
مورد نیاز نیروگاه خلیج فارس در پیک مصرف
گاز یک خط ارتباطی بین قسمت فشار باال و
فشار پایین خط لوله  ۲۴اینچ سرخون  -رفسنجان
به همراه شیر  Globeتعبیه شده است .حمزوی
اظهار کرد :این پروژه مهم و استراتژیک که حاصل
اتاق فکر و همکاری تنگاتنگ دو شرکت پاالیش
گاز سرخون و قشم  ،شرکت گاز استان هرمزگان
و منطقه  ۶عملیات انتقال گاز با پشتیبانی ستاد
و دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران بود  ،به
لطف پروردگار بعد از یک عملیات  ۷۲ساعته
پیچیده و شبانه روزی و استفاده از اکیپ های
متعدد عملیاتی و ماشین آالت سنگین  ،در تاریخ
نهم اردیبهشت ماه  ۱۴۰۱با موفقیت وصل به کار
و به بهره برداری رسید.
در پایان مدیر عامل شرکت گاز استان
هرمزگان عنوان کرد :از مزایای اجرای پروژه فوق
الذکر عالوه بر امکان چابکی بیشتر عملیاتی و
امکان استفاده گاز مورد نیاز صنایع استان در
زمستان با کم ترین محدودیت ،با افزایش
استمرار تولید روزانه حدود ۴و نیم میلیون متر
مکعب گاز طبیعی و افزایش ظرفیت صادرات
گاز ،روزانه بیش از  ۳۰۰میلیارد ریال ذخیره
ارزی برای کشور به همراه دارد.

آمادگی بالروس برای استفاده از
ظرفیت های بندرامیرآباد جهت
ترازیت کاال به کشورهای آسیایی
سفیر فوقالعاده و تاماالختیار جمهوری
بالروس در ایران گفت بالروس ضمن تمایل
زیاد به همکاری تجاری با ایران عالقمند است
از ظرفیت های حمل و نقل ترکیبی بندر امیرآباد
جهت ترانزیت کاال به کشورهای آسیایی به ویژه
چین و هند بهره ببرد.
دمیتری کالتسوف در بازدید از بندر امیرآباد
 ،از تمایل جمهوری بالروس جهت همکاری
های تجاری با ایران و استفاده از ظرفیتها و
توانمندی های بزرگترین بندر حاشیه دریای خزر
خبر داد و بهره گیری از ظرفیت های راهآهن
جمهوری اسالمی ایران و حمل و نقل ترکیبی
بندرامیرآباد جهت تجارت انواع کاال با کشورهای
آسیایی تأکید کرد.
وی به نقاط مشترک زیاد دو کشور ایران و
بالروس در تجارت بین الملل اشاره و تصریح
کرد امکانات و زیرساختهای بندر امیرآباد
قابل توجه و تحسین برانگیز بوده و توسعه
همکاریهای تجاری بین دو کشور از اهمیت
ویژهای برای بالروس برخوردار است.
کالتسوف در پایان از آمادگی ارتقاء سطح
مبادالت تجاری دو کشور و مهیا کردن زمینه
حضور و سرمایه گذاری شرکتهای ایرانی در
بالروس خبر داد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی امیرآباد نیز در
این دیدار گفت بندرامیرآباد با دارا بودن بیش از
 40پایانه عملیاتی و کارخانه تولیدی و تنها بندر
متصل به کریدور بین المللی شمال – جنوب در
شمال کشور و با استفاده از خدمات ریلی  ،از
آمادگی کامل جهت همکاری با سرمایه گذران و
بازرگانان بالروسی برخوردار است.

اخبار

مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس در بازدید از طرح نهضت ملی مسکن شهرستان ممسنی گفت :

احتمال دریافت کمک های یارانه ای دولتی در طرح نهضت ملی مسکن
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان فارس
 ،زمانی مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس و طالبان
مدیر کل مسکن و شهرسازی فارس و انصاری
فرماندار شهرستان ممسنی از پروژه طرح نهضت
ملی مسکن شهرستان ممسنی بازدید و با حضور
در جلسه شورای مسکن شهرستان ممسنی روند
پیشرفت این طرح را بررسی کردند .
زمانی دراین نشست با یاد آوری اینکه شیوهنامه
دریافت تسهیالت نهضت ملی مسکن از سوی
بانک به شعب ابالغ شده است افزود :افرادی که
دراین طرح مشارکت دارند میتوانند با نرخ سود ۱۸
درصد تسهیالت دریافت کنند؛ البته اگر پرداخت
بخشی از سود این وام در قالب یارانه توسط دولت
تضمین شود ،اعطای تسهیالت به متقاضیان با
نرخهای یارانهای خواهد بود و در صورت تصویب و
ابالغ مصوبات دهکهای یک تا سه بیشترین کمک و
یارانههای دولتی را دریافت خواهند کرد.
مهندس زمانی اضافه کرد  :مراکز استانها با
جمعیت کمتر از یکمیلیون نفر  ۳۵۰میلیون تومان
 ،سایر شهرها  ۳۰۰میلیون تومان و روستاها ۲۵۰
میلیون تومان تسهیالت در این طرح دریافت می
کنند  .نرخ سود این تسهیالت که به تازگی از سوی
بانک به شعب ابالغ شده  ۱۸درصد و طول دوره
پرداخت آن  ۲۰ساله است.
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس اضافه کرد :
ی که پرداخت بخشی از سود تسهیالت در
در صورت 
قالب تضمین شود ،اعطای تسهیالت به متقاضیان
با نرخهای یارانهای امکانپذیر خواهد بود .دهکهای
اول تا سوم مشمول بیشترین کمکهای دولتی شامل
یارانهها ،مشوقها و معافیتهای مالیاتی طرح نهضت
ملی مسکن هستند.
وی در مورد طرح نهضت ملی مسکن دراستان
فارس نیز گفت :این طرح در ادامه طرح اقدام
ملی مسکن است اما به شکل قانونمندتر با منابع
و اعتبارات شفافتر اجرا میشود که در مجموع در

رئیس اداره آموزش شرکت گاز
استان خوزستان:

همایش بررسی چالش های آموزشی
در گاز خوزستان برگزار شد

عطا الله زمانی مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس در بازدید از طرح نهضت ملی مسکن شهرستان ممسنی اظهار امیدواری کرد که برخی از دهک های مشمول
کمک های یارانه ای دولت از این کمک ها در طرح نهضت ملی مسکن بهره مند شوند و بیان داشت  :برخورداری از این کمک ها دور از انتظار نیست .

مراکزاستانها
با جمعیت کمتر
ازیکمیلیون
نفر  ۳۵۰میلیون
تومان  ،سایر
شهرها ۳۰۰
میلیونتومان
و روستاها ۲۵۰
میلیونتومان
تسهیالت
در این طرح
دریافت
می کنند
 122شهر فارس اجرا میشود که تاکنون  119شهر آن
رسمیت پیدا کرده و در حال حاضر در  105شهر در
حوزه راه و شهرسازی فارس و الرستان فعالیت داریم.
مهندس زمانی با بیان اینکه در مجموع 174
هزار و  417متقاضی ثبتنام کردند که تاکنون 51
هزار و  25متقاضی پاالیش شده است اما در این

بین تنها  14هزار و  196متقاضی برای تایید نهایی
درخواست به بنیاد مسکن مراجعه کردهاند ،افزود:
در تمامی شهرستانها بین یک تا  4دفتر پیشخوان
برای نهایی شدن درخواست متقاضیان فعال کردیم
اما از بین  51هزار متقاضی پاالیش شده تنها  14هزار

متقاضی مراجعه کردهاند .وی با بیان اینکه تاکنون
برای  5هزار و  515واحد مسکونی در این طرح زمین
تامین شده و به بنیاد مسکن تحویل داده شده
است ،اظهار داشت 5 :هزار و  219متقاضی را به
این پروژهها لینک کردیم و نزدیک به  1200واحد نیز
پروانه ساختمانی اخذ کردهاند.

محمود رضا طالبان مدیر کل مسکن و شهرسازی
فارس نیز در این نشست گزارشی از پیشرفت طرح
ارائه داد و بیان داشت  :هم اینک  ۲هزار و  ۴۰۰هکتار
زمین در استان فارس برای اجرای طرح نهضت ملی
مسکن تامین شده و یک هزار و  ۱۱۰هکتار نیز در

شهرهایی که زمین دولتی وجود نداشته با مالکین در
دست توافق است.
طالبان  ،از شهرداریها خواست تا روند صدور
پروانههای ساختمانی طرح نهضت ملی مسکن را
تسریع کنند و افزود  :می کوشیم تا روند اجرای پروژه
های نهضت ملی مسکن در این استان شتاب گیرد.

انصاری فرماندار شهرستان ممسنی نیز با تقدیر از
مسووالن استانی با اعالم آمادگی برای اجرای طرح
نهضت ملی مسکن دراین شهرستان ابراز داشت  :از
همه ظرفیت های قانونی برای پیشبرد این طرح و رفع
مشکالت آن بهره گیری خواهد شد .

با حضور استاندار فارس ؛

چهارصد و چهل و یکمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان فارس برگزار شد
مصطفایی_ ابتکار :چهارصد و چهل و یکمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع
موانع تولید و کمیته اجرایی ارتقاء توان تولید اقتصاد مقاومتی به ریاست
استاندار فارس  ،با دبیری سازمان صمت و حضور اعضاء کارگروه و
بانکهای ذی ربط در محل سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار
و مشکالت تعداد  ۵واحد تولیدی ازجمله تعیین تکلیف بدهی بانکی و
بخشودگی جرایم ،،تعیین تکلیف تامین برق  ،تمدید کارت بازرگانی و....
در جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر و دریافت نظرات مدیران
دستگاه های مرتبط نسبت به صدور مصوبات برای رفع موانع این واحد
ها تصمیمات عملیاتی و اجرایی در راستای مرتفع شدن مشکالت واحدهای
تولیدی اتخاذ شد .رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان فارس در این
جلسه گفت  :مجتمع صنعتی آلومینیوم  جنوب  ،شگرف افزار فارس  ،پیشتاز صنعت  پارس خرم  ،پاک

مدیران جدید شهرداری تبریز معرفی شدند؛

آما پارسیان جنوب و احد تولیدی رب گوجه فرنگی از جمله واحدهای تولیدی معرفی شده در این کارگروه
بودند که مشکالت آنها در چارچوب مقررات و ظرفیتهای قانونی مانعزدایی شدند .حمیدرضا ایزدی
هدف از تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را رفع مشکالت پیش روی صاحبان صنایع و بسترسازی
برای سرمایهگذاریهای جدید ذکر کرد و افزود  :به منظور بررسی و تبادل نظر و هماهنگی برای حل و
فصل مشکالت و موانع فراروی واحدهای تولیدی ،کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید هرهفته به ریاست
استاندار فارس تشکیل میشود .ایزدی با اشاره به اینکه رویکرد سرمایهگذاریهای جدید در استان  توجه
به استقرار صنایع دانشبنیان است اظهار داشت  :تالش میکنیم  با سرمایه گذاری و ایجاد صنایع مادر و
ت ها را برای حفظ و افزایش اشتغال و تولید در راستای توسعه و جهش
دانش بنیان در استان همه ظرفی 
فعالیتهای اقتصادی فعال کنیم .رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان فارس تصریح کرد :جلسات
کارگروه  تسهیل و رفع موانع تولید از اهمیت و نقش مهمی در تحقق اهداف اقتصادی استان و نیز تاثیرات
مثبتی در رونق تولید و حل مشکالت بخش تولیدی دارد.

شهرداران تازهنفس مناطق تبریز را بیشتر بشناسید

آذربایجان شرقی  -فالح :شهردار تبریز با صدور احکامی جداگانه
شهرداران جدید مناطق  ۷ ،۵ ،۳ ،۲ ،۱و  ۱۰تبریز را منصوب کرد.
مهدی یوسفی ،معاون هماهگی امور مناطق شهرداری تبریز از
سوی یعقوب هوشیار ،شهردار تبریز ماموریت یافت تا با حضور در
شهرداری های  ۶منطقه ،احکام شهرداران جدید را ابالغ کند.
اولین منطقه ،شهرداری منطقه  ۱تبریز بود که با تکریم اکبر
پورخردمند ،شهردار سابق این منطقه ،حمید شاهوردی به عنوان
شهردار جدید ابالغ دریافت کرد .شاهوردی ،شهردار اسبق منطقه
 ۹و معاون اسبق شهرسازی و معماری شهرداری های مناطق  ۳و ۵

بود .شهرداری منطقه  ۲نیز تغییری در مدیریت کالن خود تجربه
کرد و موسی علیپور زنوزی کلیددار این منطقه مهم تبریز شد.
در آیینی که در شهرداری منطقه  ۲برگزار شد ،از زحمات حسین
عالی باف که به عنوان معاون مالی منطقه ،مدیریت امور را در
مدت اخیر بر عهده گرفته بود ،قدردانی شد .موسی علیپور زنوزی در
کارنامه خود معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه  ۶تهران،
رئیس اداره تعالی سازمانی شهرداری تهران ،رئیس امالک معاونت
خدمات شهری شهرداری تهران ،معاونت خدمات شهری و محیط
زیست شهرداری منطقه  ۱۹تهران و شهرداری ناحیه یک شهرداری

در سال گذشته صورت پذیرفت :

منطقه  ۱۹تهران را دارد .معاون اداره حقوقی شهرداری منطقه ۱۹
تهران ،مشاور حقوقی سازمان انفورماتیک شهرداری تبریز ،مشاور
حقوقی و مسئول امور قراردادهای شرکت کودآلی شهرداری تبریز
و نماینده شهرداری تبریز در امور تشکل های غیردولتی استان
آذربایجان شرقی از دیگر سوابق شهردار جدید منطقه  ۲تبریز
است .اکبر پورخردمند نیز سکان شهرداری منطقه  ۳تبریز را بر
عهده گرفت و از زحمات یعقوب وحیدکیا شهردار سابق این منطقه
قدردانی شد .پورخردمند از چهره های شناخته شده شهرداری تبریز
است که در رزومه کاری خود ،شهرداری منطقه  ،۱معاونت برنامه
ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز و شهرداری منطقه ۷
را دارد .سیاوش فتح اللهی ،انتخاب یعقوب هوشیار برای شهرداری
منطقه  ۵است که با حضور مهدی یوسفی به عنوان شهردار جدید
این منطقه معارفه شد و از زحمات میرعلی اصغر نساج ،شهردار
سابق این منطقه قدردانی به عمل آمد .از جمله مهم ترین پست
های مدیریتی که سیاوش فتح اللهی در شهرداری تهران داشته ،می
توان به شهردار ناحیه یک ،مدیرکل حوزه شهردار ،شهردار ناحیه
 ۲و معاون خدمات شهری و اجرائی شهرداری منطقه  ۱۰تهران
اشاره کرد .محمدعلی سلیمی نیز با برگزاری مراسم معارفه و تکریم،
جایگاه خود را در شهرداری منطقه  ۷تبریز به محمد رشتبری داد.
رشتبری که از امروز به عنوان شهردار منطقه  ۷تبریز فعالیت می
کند ،پیش از این معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه ۵
تبریز بود .موسی زارعی هم با حکم شهردار تبریز به عنوان شهردار
جدید منطقه  ۱۰منصوب و معارفه شد و از زحمات حسن گنجی در
این منطقه تجلیل به عمل آمد .در کارنامه موسی زارعی ،معاون
مالی و اقتصادی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز ،مدیر
اداری شهرداری منطقه  ،۱۰مدیر بازرسی شهرداری منطقه  ،۵مدیر
فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز ،معاون فرهنگی و اجتماعی
شهرداری منطقه  ،۵معاون خدمات شهری شهرداری منطقه  ۷و
مدیر پارک بزرگ تبریز به چشم می خورد.

طی حکمی از سوی شهردار کالنشهر تبریز

صالح آلبوغبیش رئیس آموزش شرکت گاز
استان خوزستان از برگزاری همایش بررسی
چالش های آموزشی ،با حضور نادرقلی زری
میدانی مدیر عامل گاز استان و اعضای هیات
مدیره و برخی از اعضای هیات رئیسه در شرکت
گاز خوزستان خبر داد.
صالح آلبوغبیش رئیس آموزش این شرکت
گفت :به مناسبت روز معلم و بزرگداشت عالمه
شهید مرتضی مطهری و همچنین تکریم مقام
معلم همایشی با موضوع چالش های آموزش
در صنعت نفت و گاز با دعوت از  50نفر
از استاتید که سابقه همکاری با اداره آموزش
در سال گذشته را داشتند در سالن کنفرانس
شرکت گاز استان خوزستان برگزار شد.
وی با بیان مطلب فوق افزود :اهداف این
همایش ،تکریم از زحمات و خدمات اساتید
این شرکت و بررسی چالش ها و فرصت
های آموزشی و ضرورت انطباق با تغییرات
تکنولوژیکی و محیطی و استفاده از متدهای
نوین آموزشی است.
آلبوغبیش اظهار کرد :با توجه به ایجاد
پلتفرم اخذ پیشنهاد و ایده ،به مناسبت این
همایش در سایت شرکت گاز استان خوزستان،
مقرر گردید به سه ایده برتر و عملیاتی با
انتخاب شورای آموزش جوایزی تعلق گیرد.
رئیس آموزش تصریح کرد :در پایان این
مراسم هدایای نفیسی به اساتید این شرکت
اهداء شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
خبر داد:

تبدیل وضعیت استخدامی  63نفر از
کارکنان ایثارگر راهداری مازندران

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل
راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران از
تبدیل وضعیت استخدامی  63نفر از کارکنان
ایثارگر این اداره کل خبر داد .اصغر میرایی
محمدی اظهار داشت :در راستای اجرای
بخشنامه مربوط به تبدیل وضعیت ایثارگران
مشمول بند (و) ماده  ۴۴قانون برنامه پنجم
توسعه و بند "د" تبصره ( ) ۲۰قانون بودجه سال
 ۱۴۰۰کشور ،تاکنون  63نفراز ایثارگران مشمول
طبق دستورالعمل های مربوطه به استخدام
رسمی قطعی تبدیل وضعیت یافتند .وی ادامه
داد  :پرونده های مربوط به تعداد  57نفر از
نیرو های شرکتی حجمیکه از محل اعتبارات
طرح تملک دارایی های سرمایه ای حقوق و مزایا
دریافت می نمایند نیز تکمیل و جهت انجام
مراحل اداری به سازمان متبوع ارسال گردیده
که پس از اخذ مجوز از سازمان های اداری و
استخدامی و برنامه و بودجه کشور نسبت به
ادامه روند تبدیل وضعیت استخدامی آنان به
رسمی قطعی اقدام خواهد شد.

جلسه شورای انسجام بخشی مدیران
صنعت آب وبرق استان مازندران
جلسه شورای انسجام بخشی مدیران صنعت
آب و برق استان مازندران با حضور دکتر
موسوی تاکامی ،مدیر عامل شرکت برق منطقه
ای مازندران و گلستان ،سرهنگ شعبانی،
رئیس بسیج کارکنان ادارات استان و همچنین
مدیران عامل شرکت توزیع برق غرب ،آب و
فاضالب ،آب منطقه ای استان و سرپرست
نیروگاه شهید سلیمی نکا برگزار شد .
دکتر موسوی تاکامی در این جلسه با اشاره به
در پیش بودن فصل تابستان و افزایش میزان
مصرف برق دراستان بر ضرورت هماهنگی و
تعامل بیشتر دستگاه های اجرایی تاکید کرد .
وی با بیان این که هدف از این جلسه برنامه
ریزی و اتخاذ تمهیدات الزم به منظور گذر از
پیک مصرف برق در تابستان امسال است،
افزود:باید از همه ظرفیت های موجود در
جهت مدیریت مصرف در سطح استان بهره
گرفته شود.

به مناسبت گرامیداشت هفته سالمت صورت گرفت

نشتیابی بیش از  25هزار و  600کیلومتر خطوط تغذیه و شبکه در استان مازندران

حمید شاهوردی شهردار منطقه یک تبریز شد

تبریک رئیس امور  HSEشرکت گاز استان گلستان

در سال گذشته بیش از  25هزار و  600کلیومتر خطوط تغذیه و شبکه در استان مازندران نشت یابی شد .قاسم مایلی رستمی سرپرست
شرکت گاز استان مازندران ضمن بیان مطلب فوق ،با بیان این که اقدامات ایمنی و تالش برای پایداری شبکه گاز همواره در سرلوحه
عملکرد این دستگاه خدمت رسان قرار دارد ،اظهار داشت :به همت و تالش شبانه روزی متخصصان در بخش بازرسی فنی
در استان ،بیش از  25هزار و  600کیلومتر نشت یابی خطوط تغذیه و شبکه به همراه یک میلیون و 100هزار مورد نشت یابی
انشعاب در سال  1400انجام شده است .وی در ادامه با اشاره به این موضوع که یک هزار و  163فقره ایستگاه تقلیل فشار و
اندازه گیری گاز با دستگاه  GMIمورد ایمن سازی و نشت یابی قرار گرفته است ،اظهار داشت :در سال گذشته تعداد  ۱670مورد
نشت یابی زیرزمینی و  78هزار و  598مورد نشت یابی هوایی کشف و ترمیم شده و با این اقدامات از بروز سوانح و هدر رفت
سرمایه های ملی پیشگیری شده است .مایلی رستمی افزود :در راستای صیانت از دارایی های فیزیکی و اصول اطمینان از کیفیت
بهکارگیری اجناس مصرفی و پروژههای عمرانی کارشناسان این شرکت در سال گذشته بیش از  ۱۳هزار و  ۷۱۵قلم اجناس را در  2هزار
و  ۱۷۷مورد تایید قرار دارند که یک هزار و  ۷۳۹مرحله بازرسی در داخل استان و  ۴۳۸مورد بازرسی در کارخانجات خارج از استان بوده،
همچنین در راستای همکاری با دیگر شرکت های گاز استانی نسبت به  ۱۰۳مرحله بازرسی نیابتی برای شرکت گاز استان های خوزستان ،فارس ،خراسان رضوی،
مرکزی ،البرز ،آذربایجان شرقی و  ...در کارخانجات داخل استان انجام شد تا کاالهای مورد نیاز پروژه های اجرایی و تاسیسات در حال بهرهبرداری را در مراکز تولید
سطح کشور مورد بازرسی قرار دادند و کلیه اجناس پس از انجام تست های الزم در آزمایشگاههای ذیصالح و تطابق نتایج آزمون ها با استانداردهای بین المللی و
حصول اطمینان از کیفیت آنها تایید و بکارگیری شد .سرپرست شرکت گاز استان با بیان اینکه با استفاده از سیستمهای کنترلی ،نظارتی ،ایمنی و آزمایش سالمت
تجهیزات ،راه برای عدم نصب کاالی غیر استاندارد هموار میشود ،تصریح کرد :واحد بازرسی فنی با حضور فعال و انجام بازرسی در سطوح مختلف شامل مراحل
تولید ،خرید و نصب تجهیزات و قطعات با انجام تستهای عملکردی ،احتمال بکارگیری و استفاده از تجهیزات و قطعات غیر استاندارد را به حداقل رساندهاست.
وی اظهار داشت :در این راستا با انجام  21مورد تست هیدرواستاتیک 664 ،مورد تست مقاومت و نشتی 23 ،مورد آزمایش مقاومت الکتریکی پوشش لوله های
فوالدی از بکارگیری اجناس با کیفیت و اجرای صحیح پروژه ها اطمینان حاصل شد .گفتنی است که پروژه های نشت یابی تاسیسات و خطوط گازی نقش ارزنده
ای در پیشگیری از آلودگی های محیط زیستی ،بهره برداری ایمن و جلوگیری از هدررفت سرمایه های ملی و در نهایت ارایه خدمات پایدار به مشترکان گاز دارد.
وی همچنین با بیان اینکه شرکت گاز مسئولیت حفظ ایمنی تاسیسات گاز تا درب منازل مشترکین را برعهده دارد ،گفت :مسئولیت حفظ ایمنی داخل منازل بر
عهده مشترکین گاز طبیعی است و مصرف کنندگان باید با بررسی مستمر تجهیزات و لوازم گازسوز ،ایمنی منازل خود را تضمین کنند.

آذربایجان شرقی  -فالح :حمید شاهوردی به
عنوان شهردار منطقه  ۱تبریز انتخاب و
معرفی شد.
با حضور مهدی یوسفی ،معاون
هماهنگی امور مناطق و مدیران
شهرداری منطقه یک مراسم معارفه
شهردار این منطقه برگزار شد.
بر همین اساس ،حمید شاهوردی به
عنوان شهردار جدید منطقه  ۱تبریز معرفی و
از زحمات اکبر پورخردمند قدردانی شد.
شاهوردی از مدیران سابق و باتجربه شهرداری تبریز است که شهرداری
منطقه  ،9معاون شهرسازی منطقه  5و منطقه  3و مدیرعامل شرکت
ایران سازه شمالغرب کشور از جمله سوابق وی در سال های گذشته است.
مرکز همایش های بین المللی تبریز ،بلوار شهدای غواص ،ساختمان
اداری شهرداری منطقه  ،۹مجموعه فرهنگی ورزشی خاوران ،مجوعه
تفریحی پارک جنگلی ائل باغی ،مجموعه الله پارک و تقاطع غیرهمسطح
امام علی (ع) از جمله پروژه های شاخصی هستند که در زمان حضور وی
در مناطق  5و  9تبریز اجرا و به بهره برداری رسیده است.
پروژه مرکز همایش های بین المللی تبریز ،یکی از ماندگارترین پروژه
های شهرداری تبریز در چند سال گذشته در زمان مدیریت شاهوردی در
منطقه  ۹و در مدت زمان  ۱۵ماه ساخته شد.

مهدی ضمیری رئیس امور  HSEشرکت گاز
استان گلستان ضمن تبریک و گرامیداشت
هفته سالمت اظهارداشت :از  17لغایت
 23اردیبهشت ماه سال جاری ،هفته
سالمت با شعار سالمت ما ،سالمت
سیاره ما نام گذاری شده است.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف نام
گذاری و بزرگداشت هفته سالمت،
فرهنگ سازی در راستای ارتقاء سالمت و
تاکید برای اصالح روش زندگی در حوزه سالمت
است افزود :جلب مشارکت مردم ،مسئولین و همکاری سازمانهای مردم
نهاد می تواند در افزایش سطح سالمت و ارتقاء فرهنگ عمومی سالمت
نقش ویژه و مهمی داشته باشد.
رئیس امور  HSEشرکت گاز استان گلستان در ادامه گفت :در همین
رابطه امسال نیزمانند سال های گذشته هر یک از روزهای هفته سالمت
تحت عنوان خاصی در قالب روزشمار هفته سالمت معرفی شده است .
وی در ادامه گفت  :برای اسامی روزشمار هفته سالمت می توان به
نقش مردم ،مسئولین و سمن ها در تحقق عدالت و تعالی نظام سالمت،
دستیابی به انرژی پاک ،ارتقای سالمت خانواده و جوانی جمعیت ،تولید
پاک و مدیریت پسماندها ،تغذیه سالم از مزرعه تا سفره و همچنین
کاهش /کنترل مصرف دخانیات اشاره کرد.

