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اخبار

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان:

توسط سازمان فرهنگی ،ورزشی و
اجتماعی شهرداری کرج

ابوالفضل رفیعی با حضور در جمعیت هالل احمر
استان زنجان به مناسبت هفته جهانی صلیب سرخ
و هالل احمر ضمن تبریک این هفته افزود :هالل
احمر برای امدادرسانی سریع در کنار بحرانها است و
با لباسی که بر تن دارند آرامشی را به لحاظ روانی و
امدادرسانی ایجاد می کند .وی با بیان اینکه مردمی
بودن مهمترین ویژگی هالل احمر است ،یادآوری
کرد :این نهاد همیشه در کنار مردم قرار دارد در طول
سالها شاهدیم خدمات ویژه ای را عالوه بر امدادی،
در حوزه های درمانی و داروخانه به هموطنان ارائه
داده که این مهم زبانزد همگان است.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
زنجان گفت :جمعیت هالل احمر شرایط مساعدی
به لحاظ برخورداری از امکانات برای عموم جامعه و
حتی خانواده های کم برخوردار ایجاد می کند.
رفیعی تاکید کرد :مرکز جامع توانبخشی هالل
احمر استان زنجان در سطح منطقه و حتی کشور
نمونه بوده و مردم استان ذهنیت خوبی نسبت به
مجموعه خدمات هالل احمر دارند و نقطه امیدی
برای بیشتر هموطنان است تا از خدمات و ظرفیت
های این مجموعه استفاده کنند.
وی افزود :نگاه عمومی به جمعیت هالل احمر در
صلیب سرخ و وجود دارد چرا که خدمات و مجموعه
وظایف آن تعریف شده و در حال انجام است.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
زنجان گفت :ما افتخار می کنیم با توجه به آموزه
های دینی ،مجموعه عقاید و اعتقاداتی که داریم
موجب می شود وظایف را با رویکرد ارزشی دنبال
کنیم .رفیعی ادامه داد :مدیران مجموعه هالل احمر
وظایف را با رویکرد انگیزشی برای آحاد مردم بدون
فیلتر ارائه دهند چرا که نوعدوستی ،امدادرسانی و
خدمت به هموطنان در آموزه های دینی تاکید شده
و این مهم کار مقدسی است اگر با نیت خیر انجام
شود .وی افزود :این انگیزه نوعدوستی شاید نیت
خیلی از جوانانی است که با مجموعه هالل احمر
همکاری دارند در کنار این مهم وقتی این مباحث را
مطرح کنیم در دنیا الگو خواهد شد .معاون سیاسی،
امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان گفت :در
مهار و پیشگیری از بیماری کرونا طرح های شهید
حاج قاسم سلیمانی در دنیا زبانزد شد که جمهوری
اسالمی به سرعت توانست بیماری یابی کرده و آن
را ریشه کن کند.

استاندارالبرز:

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان گفت :مردمی بودن مهمترین ویژگی جمعیت هالل احمر است چرا که این نهاد همیشه در
کنار مردم قرار دارد.

مرکز جامع
توانبخشیهالل
احمر استان
زنجان در سطح
منطقه و حتی
کشورنمونه
بوده و مردم
استانذهنیت
خوبینسبت
بهمجموعه
خدمات هالل
احمر دارند
رفیعی یادآوری کرد :مسائل قرنطینه و مهار این
بیماری با نیت خیرخواهی با مشارکت همه مجموعه
ها از جمله هالل احمر بود محقق شد.
وی با بیان اینکه فعالیت در جمعیت هالل احمر
در انحصار وقت و زمان نیست ،اظهارداشت :به
حتم با نیت خدمت و با توجه بیشتری به موضوعات
انگیزشی ظرفیت های بیشتری را بکارگیری کرده تا
توسعه بیشتری را شاهد باشیم .معاون سیاسی،
امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان گفت :همه
ساز و کارهای اداری بر این است که موجب رضایت
هموطنان باشد و آرامش را برای مردم ایجاد کنیم
تا نگرانی و دغدغه ای نداشته باشند .رفیعی با بیان
اینکه مرکز جامع توانبخشی جمعیت هالل احمر
زنجان باید سرپا نگهداشته شود ،ادامه داد :به لحاظ
نیروی انسانی و بازنشستگی ممکن است دچار فراز

و نشیب شود که این موارد مهم است .وی ادامه
داد :در صورت نیاز به حمایت ها و پیگیری های ویژه
می توانیم با پیشنهاد هالل احمر مشکالت را مرتفع
کنیم .معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری
زنجان با تاکید بر اینکه داروخانه هالل احمر همیشه
مرکز امید مردم بوده است ،گفت :در بیشتر استان
ها اینگونه بوده است و در زنجان نیز داروخانه
هالل احمر در خدمت مردم بوده است .رفیعی
اظهارداشت :انتظار عموم مردم بر ارتقاء خدمت این
بخش است و امداد و نجات که مهمترین و شاخص
ترین فعالیت هالل احمر است باید نیروهایی آماده،
آموزش دیده و سازماندهی که به موقع و به صورت
واکنش سریع بتواند در حوادث آماده شود از طریق
آموزش و مانورهاست .وی با بیان اینکه انتظار زیادی
از جمعیت هالل احمر وجود دارد ،افزود :به حتم

تجهیزات و امکانات همتراز با انتظارات مردم نیست
اما سطح آمادگی بویژه سازماندهی و فراخوان
مانورها باید برگزار شود .معاون سیاسی ،امنیتی و
اجتماعی استانداری زنجان گفت :آموزش هایی که
هالل احمر برای عموم مردم ارائه می دهد موجب
آمادگی در برابر مخاطرات و حوادث می شود.
رفیعی اظهارداشت :خدمات جمعیت هالل احمر
استان زنجان در حوادث و بالیا ،اسکان اضطراری و
امدادرسانی های مختلف قابل تقدیر و تشکر است.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان
و هیئت همراه به مناسبت گرامیداشت هفته هالل
احمر و یکصدمین سال تاسیس جمعیت هالل احمر
با مدیرعامل مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در
استان و اعضای شورای معاونین جمعیت هالل احمر
استان زنجان دیدار و گفتگو کردند.

دولت سیزدهم ،شجاعانه برای عادالنه سازی یارانه ها وارد میدان شده است

برگزاری جشن پایان گازرسانی در
شهرستان عباس آباد

با بهره برداری از روستای دراسرا در شهرستان
عباس آباد جشن پایان گازرسانی در این
شهرستان برگزار و به شهرستان سبز تبدیل شد.
طی مراسمی با حضور نماینده مردم تنکابن،
رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسالمی،
سرپرست امور روستایی و شوراهای استانداری
مازندران ،سرپرست شرکت گاز استان ،امام
جمعه ،فرماندار ،بخشدار و دیگر مسئولین
شهرستان ،جشن پایان گازرسانی در سطح
شهرستان عباس آباد برگزار و این شهرستان
بعنوان شهرستان سبز معرفی شد .قاسم مایلی
رستمی سرپرست شرکت گاز استان مازندران با
اظهار این که طرح گازرسانی به روستای دراسرا
با اعتباری بالغ بر  ۱۰میلیارد تومان به بهرهبرداری
رسید ،گفت :با گازدار شدن این روستا و انجام
ک پذیری ۱۰۰ ،خانوار روستایی
فرایند اشترا 
و بیش از  ۱۵۰مشترک از نعمت گاز طبیعی
بهرهمند شدند .وی اظهار داشت :برای گازرسانی
به این روستا  ۱۵کیلومتر شبکهگذاری اجرا و
بیش از  ۱۲۰علمک نصب شده است.
سرپرست شرکت گاز مازندران با اشاره به
گازرسانی به تمامی روستاهای شهرستان عباس
آباد گفت :گاز به  ۹۵.5درصد از روستاهای
استان مازندران رسیده است و این روند تا
دسترسی همه روستاها ادامه مییابد.
وی تعداد کل مشترکان استان مازندران را یک
میلیون و 82هزار و  559اشتراک اعالم کرد و
گفت 456 :هزار و  ۹5۷خانوار در دو هزار و ۴84
روستا از نعمت گاز برخودار هستند.

سرپرست شركت نفت و گاز
آغاجاری منصوب شد

مردمی بودن مهمترین ویژگی هالل احمر است

آیین بزرگداشت «ابوالقاسم
فردوسی» برگزار میشود

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشی شهرداری کرج از برگزاری مراسم
بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در روز
یکشنبه  ۲۵اردیبهشت ماه با حضور مفاخر
ادبی خبر داد .امیر اشتری از برگزاری مراسم
بزرگداشت روز حکیم ابوالقاسم فردوسی در روز
یکشنبه  ۲۵اردیبهشت ماه با حضور مفاخر ادبی
در فرهنگسرای فردوسی سازمان فرهنگی خبر داد.
اشتری در خصوص برگزاری این مراسم گفت:
این رویداد فرهنگی با حضور مفاخر ادبی نظیر
استاد دکتر میرجالل الدین کزازی چهره ماندگار
ادب پارسی و برپایی ورکشاپ خط توسط استاد
عالیقدر علی مهری رئیس انجمن خوشنویسان
البرز در فرهنگسرای فردوسی سازمان برگزار
خواهد شد .این مسئول اظهار کرد :در تقویم
ایرانی روز  ۲۵اردیبهشت زادروز حکیم ابوالقاسم
فردوسی شاعر بزرگ و نامدار ایرانی است که
به عنوان مطرح ترین شاخصه ی ادبیات ایرانی
است .وی خاطر نشان کرد :دراین راستا برنامه
ریزی الزم درخصوص برگزاری آیین باشکوهی
در فرهنگسرای هم نام این شاعر ایرانی توسط
سازمان فرهنگی ،ورزشی و اجتماعی شهرداری
کرج صورت گرفت .این مسئول سخنرانی چهره
فاخر ادبیات کشور دکتر کزازی ،ورکشاپ خطاطی
آثار حکیم فردوسی ،شاهنامه خوانی ،اجرای گروه
موسیقی فولکلور لرستان و گروه موسیقی کودکانه
را از جمله برنامه های برشمرد که در این مراسم
اجرا خواهد شد .شایان ذکر است این مراسم
یکشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ماه ،ساعت ۱۱
الی  ۱۳در فرهنگسرای فردوسی واقع در حدفاصل
چهارراه مصباح و میدان امام حسین(ع) ،خیابان
فردوسی و ساعت  ۱۶:۳۰الی  ۱۸در فرهنگسرای
خط و تذهیب واقع در بلوار بالل ،روبروی
شهرداری کرج برگزار می شود.

اخبار

نماینده عالی دولت در استان البرز با اشاره به اهداف جراحی
اقتصادی و عادالنه سازی یارانهها ،گفت :قیمت نان سنتی تغییر
نمیکند .مجتبی عبداللهی در نشست با اصحاب رسانه با موضوع
آگاهی بخشی در خصوص عادالنه سازی یارانه ها با بیان اینکه طی
چند ماه فعالیت خود در استان البرز به این نتیجه رسیدهایم که با
توجه به توانایی البرز و استعدادهای موجود میتوان به موفقیت و
توسعه دست پیدا یافت ،اظهار کرد :با تالش دولت سیزدهم قادر
خواهیم بود مسائل و مشکالت استان را حل کنیم.
وی با تاکید بر اینکه خیلی از مشکالت و کمبودها در استان قابل
حل است ،عنوان کرد :در مباحثی همچون حقابه استان ،کمبود ۱۱
هزار کالس درس ،حوزه مصرف و تولید برق ،جادهها و دسترسیها،
کشاورزی و دامپروری با مشکالتی مواجه هستیم که با نقشآفرینی
اصحاب رسانه میتوان عمده مسائل را در همین چند سال آینده
برطرف کنیم.
استاندار البرز با بیان اینکه هر گونه انتقادات را پذیرا هستیم و
سعی داریم رفع مشکالت را در دستورکار قرار دهیم ،اظهار کرد:
امروز با تحول در مباحث اقتصادی مواجه هستیم که بسیار حائز
اهمیت است.
وی با تاکید بر اینکه این طرح با شجاعت ،اقتدار ،مطالعه و

سرپرست منطقه دو عملیات انتقال گاز گفت :

کارشناسی دقیق دولت سیزدهم به مرحله اجرا رسیده است ،افزود:
مقرر شد تولید ،سرمایه گذاری در مسیر تحول اقتصادی صورت
گیرد ،اصالحات عمیق در حوزه تجارت و ترانزیت ،اصالحات عمیق
در بودجه دولت و توزیع یارانهها مدنظر دولت قرار گرفته است.
عبداللهی تصریح کرد :ساالنه  ۱۳میلیون تن گندمی که قابلیت
تبدیل به آرد شدن دارد در کشور مصرف میشود .از این آمار ۱۱
میلیون تن در نانواییها و  ۲میلیون تن در صنعت همچون تولید
ماکارونی و نانهای حجیم مصرف میشود.
قیمت نان تغییر نمیکند
وی با بیان اینکه در سالهای گذشته گندم از کشاورز کیلویی
پنج هزار تومان خریداری میشد ،تصریح کرد :در کشور حدود پنج
میلیون تن گندم تولید و  ۷.۵میلیون تن واردات انجام میشود.
در این میان خشکسالی و حوادث طبیعی نیز باعث کاهش سطح
تولیدات ایران کشور میشود.
استاندار البرز ادامه داد ۷۰ :درصد دانههای روغنی در روسیه و
اکراین تولید میشود همچنین  ۳۰درصد گندم جهان نیز در همین
دو کشور است که جنگ اخیر موجب گرانیهای این حوزه شده
است .وی با بیان اینکه اخیرا ً آرد کیلویی حدود  ۱۰هزار تومان
خریداری شده است ،افزود :دولت همین گندم را حدود ۶,۵۰۰

تومان یعنی یک هفدهم قیمت تمام شده میفروخت؛ امروز دولت
قصد دارد گندم را کیلویی  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان خریداری کند ،با
احتساب سایر هزینهها برای تبدیل گندم به آرد ،برای دولت هر کیلو
آرد  ۱۶هزار تومان تمام میشود.
عبداللهی با بیان اینکه مقرر شد قیمت نان تغییر نکند و نان
بدون محدودیت با همان نرخ قبلی عرضه شود ،ادامه داد :مابه
تفاوت نرخ نان به جیب نانوا میرود و از ارائه سوبسید به وارد کننده
جلوگیری میشود و سود به نفع نانوایان سنتی خواهد بود.
تدابیر ویژه برای به جاماندگان یارانه
وی با اشاره به واریز یارانهها به حساب مردم ،گفت :به جاماندگان
یارانه و یا افرادی که به هر دلیلی از دریافت یارانه عقب ماندهاند
برای مرغ ،تخم مرغ ،روغن ،شیر و مشتقات آن یارانه تخصیص
داده میشود .استاندار البرز با بیان اینکه بجز تغییر نرخهای مصوب
شده ،هیچ نهادی اجازه گران کردن اقالم را ندارد ،تصریح کرد :چهار
هزار تن مرغ گرم خریداری و به طور منجمد نگهداری شده است؛
در شرایطی که مرغ کم آمد این مرغ منجمد به بازار عرضه میشود.
وی ادامه داد :حدود  ۲۵۰۰تن مرغ منجمد در سردخانه داریم که
گرم و منجمد همراه با هم توزیع میشود .شکر و برنج وارداتی نیز با
قیمت  ۱۲تا  ۱۸هزار تومان عرضه میشود.
استاندار البرز با بیان اینکه گروه نظارتی و تعزیرات با کادر ویژه
و استفاده از سایر ظرفیتها ،بازار عرضه را کنترل میکند ،گفت:
شهرداری وظیفه کنترل قیمت صیفی جات و میوه جات را دارد و
هفتهای دو بار قیمت گذاری میکند.
 ۳درصد از گندم کشور در البرز تولید میشود
وی با بیان اینکه شهرداری باید  ۲۰تا  ۳۰کانکس در شهر کرج
راهاندازی کند تا میوههای تنظیم بازاری به فروش برسد ،تصریح
کرد :با ایجاد چنین شرایطی به وضعیت ثابتی خواهیم رسید.
عبداللهی با اشاره به تولید  ۴۳هزار تن گندم در البرز ،خاطرنشان
کرد :این میزان تولید حدودا ً مصرف  ۴۰روز استان است ،در واقع
سه درصد گندم کشور در البرز تولید میشود؛ از طرفی این گندم
تولیدی جزو باکیفیتترین گندم و آرد کشور به شمار میرود.
وی با بیان اینکه بخش اعظمی از بودجه کشور صرف پرداخت
یارانهها میشد ،اظهار کرد :طی سال گذشته هشت میلیارد دالر
اعتبار برای پرداخت یارانه در نظر گرفته شده بود که پایان سال
حدود  ۱۵.۶میلیارد دالر پرداخت شد و هزینه کرد این آمار دو برابر
شد .وی با بیان اینکه خرید نان از طریق کارت الکترونیک در زنجان
به صورت پایلوت در حال اجرا است ،گفت :حدود دو ماه دیگر
اجرای طرح ویژه خرید نان از طریق کارت الکترونیک در البرز نیز
اجرایی خواهد شد.

مدیر بهرهبرداری شرکت پتروشیمی ایالم:

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
در حکمی ،جواد تقی زاده را بهعنوان سرپرست
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری منصوب
کرد .علیرضا دانشی در این حکم ،همچنین از
زحمات پژمان قضائی پور مدیرعامل پیشین
شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری قدردانی
کرد .شایان ذکر است تقی زاده متولد  ۱۳۵۰و
دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر
در رشته مهندسی صنایع است و از جمله سوابق
وی رئیس تدارکات و امور کاال ،رئیس کمیته فنی
و بازرگانی و رئیس برنامهریزی تعمیرات شرکت
بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری میباشد.
دانشی همچنین در احکام دیگری مجید ارشم
و یوسف مزرعه فرد را به ترتیب به عنوان مدیر
برنامه ریزی تلفیقی و مدیر تدارکات و امور کاالی
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب منصوب کرد.

خط کشی 42کیلومتر از راههای
شهرستان چالوس
ساری رییسی  -رئیس راهداری و حمل و نقل
جاده ای شهرستان چالوس از اجرای عملیات
خط کشی در سطح محور این شهرستان خبر داد
و اظهار داشت 42 :کیلومتراز راههای شهرستان
چالوس با اعتباری بالغ بر  4میلیارد ریال خط
کشی شده است.
مهدی صفایی خاطر نشان کرد  :محورهای
کالردشت به طول  15کیلومتر  ،عباس آباد به
طول  7کیلومتر و محور کندوان به طول 20
کیلومتر از محورهایی بود که خط کشی در انها
انجام پذیرفت.
وی ادامه داد :این اداره به منظور افزایش
ایمنی محورها  ،هدایت وسایل نقلیه و آگاهی
دادن به کاربران راه بخصوص در شب با دید
محدود  ،تفکیک باندهای رفت و برگشت در
نقاط بدون جدا کننده وسط و کاهش میزان
تصادفات و سوانح رانندگی عملیات اجرای خط
کشی را در سطح محورهای این استان در دستور
کار خود قرار داد.
صفایی به اقدامات ایمن سازی این اداره در
سطح محورهای تحت پوشش خود اشاره و
تصریح نمود  :اقدامات ایمن سازی از قیبل تامین
روشنایی و رفع خاموشی  ،پاکسازی و زیبا سازی
حریم راه ها  ،شانه سازی ،رنگ آمیزی پایه
های تابلو و نرده های پل  ،آشکار سازی نقاط
پر تصادف ،نصب انواع عالئم اخطاری قوس ،
مسیرنما و خطر نما  ،تعمیر و بازسازی و نصب
گاردریل  ،ساماندهی و افزایش اثر بخشی عالیم
در طول محورها تنها بخشی از اقدامات ایمن
سازی این اداره از ابتدای سال تا به امروز بود.

شهردار و اعضای شورای اسالمی
شهر با فرماندار جدید گرگان
دیدار کردند
مهندس محمدرضا سبطی شهردار با همراهی
اعضای شورای اسالمی شهر و برخی مدیران
شهرداری با «عیسی پایین محلی» دیدار و
انتصاب وی به عنوان فرماندار جدید شهر گرگان
را تبریک گفتند .سبطی در این دیدار که در سالن
اجتماعات فرمانداری گرگان برگزار شد با تبریک
انتصاب آقای پایین محلی به عنوان فرماندار بیان
کرد :انتصاب جنابعالی به عنوان فرماندار گرگان
را به فال نیک می گیریم و امیدوارم در سایه
تعامل و هم افزایی فی مابین بتوانیم خدمات
شایسته ای به شهروندان ارائه دهیم.
وی در ادامه خطاب به پایین محلی گفت:
موضوعات و مسائل گوناگونی در شهر مطرح
است که در آینده ای نزدیک در یک نشست
تخصصی با شما در میان خواهیم گذشت.در
ادامه فرماندار گرگان اظهار داشت :از اینکه امروز
در جمع کسانی که بار اصلی مسائل شهر را بر
دوش می کشند و صادقانه خدمت می کنند
حضور دارم بسیار خوشحالم.
عیسی پایین محلی با بیان اینکه خدمت در
شهرداری بسیار دشوار است به طرح برخی از
مسائل و چالش های شهری مانند حاشیه نشینی
مهاجرین و مشکالت زیرساختی پرداخت.
وی بیان کرد :در نظر داریم با مانع زدایی
از موانع موجود بر سر راه اقدامات بزرگ
شهرداری و شورای شهر به توسعه شهر کمک
و بین دستگاه ها تعامل و همدلی ایجاد کنیم.
در ادامه هر یک از اعضای شورای اسالمی شهر
به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود در حوزه
مسائل شهری پرداختند و در راستای حل و رفع
مشکالت اعالم آمادگی کردند.

در منطقه شش صورت گرفت

تحقق شعارسال  1401با بهرهگیری از شرکتهای دانشبنیان

ایستگاه جدید دریافت اتان فشرده در پتروشیمی ایالم راهاندازی شد

رصد مشکالت محله یاس جنوبی

پیادهسازی فرمان مقام معظم رهبری وظیفه اصلی و راهبردی منطقه
دو عملیات انتقال گاز است و تالش داریم تا با بهرهمندی از نخبگان،
دانشگاهیان و کارکنان منطقه ،با عزمی راسخ و پرتوان ،فرآیند شعار
سال؛ تولید ،دانشبنیان و اشتغالآفرینی با شتاب و جدیت به انجام
برسد .به گزارش خبرنگارما از اصفهان ،سرپرست منطقه دو عملیات
انتقال گاز در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی نفت،
گاز ،پاالیش و پتروشیمی با اشاره به این مطلب ،اظهار داشت :این
منطقه فرآیند بومی سازی قطعات و تجهیزات را به صورت جدی و
با بهرهگیری از تمامی ظرفیتها در دستور کار خود قرار داده و با تدوین
برنامهای جامع و تکیه بر توان و دانش شرکتهای دانشبنیان و تالش تمامی
همکاران ،سعی خواهیم کرد که این امر با کیفیت هرچه تمامتر انجام پذیرد.
مصدقی گفت :کمیته خودکفایی منطقه با حمایت از شرکتهای دانشبنیان ساخت حدود 700
قطعه راهبردی شرکت انتقال گاز ایران را که عمدتا ًمربوط به تجهیز توربوکمپرسور میباشد را در دستور
کار خود قرار داده است  .وی تصریح کرد :این منطقه با داخلی سازی حدود  650قطعه راهبردی در
سال  1400سهم  24درصدی از برنامه های خودکفایی شرکت انتقال گاز ایران را بر عهده داشت .
مصدقی با تاکید بر اینکه بومیسازی قطعات با حمایت از شرکتهای دانشبنیان محقق خواهد شد
گفت :هماکنون خودکفایی به یک فرهنگ کاری در سطح منطقه تبدیل شده و این مهم با انطباق بر
فرآیند خودکفایی ابالغی از سوی شرکت انتقال گاز ایران در حال انجام است.
سرپرست منطقه دو عملیات انتقال گاز در پایان ،با بیان این که منطقه دو ،در راستای دستیابی به
تولید ،دانشبنیان و اشتغالآفرینی ،گامهای مؤثری برداشته ،اظهار امیدواری کرد که در سال  1401با
همت همکاران پرتالش و با انگیزه ،عزم جدی برای حضور تاثیرگذار در این حوزه داشته باشد.

ایالم – خبرنگار ابتكار -مدیر بهرهبرداری شرکت پتروشیمی ایالم از راهاندازی
ایستگاه جدید دریافت اتان فشرده در این مجتمع خبر داد و گفت:
با راه اندازی این ایستگاه در فاز نخست  ۱۰۰تن در  ۲۴ساعت اتان
فشرده پس از بارگیری در عسلویه و انتقال به پتروشیمی ایالم تخلیه
مزاده از راهاندازی ایستگاه جدید دریافت اتان
می شود .سعید رحی 
فشرده در این مجتمع خبر داد و گفت :با راه اندازی این ایستگاه
در فاز نخست  ۱۰۰تن در  ۲۴ساعت اتان فشرده پس از بارگیری در
عسلویه و انتقال به پتروشیمی ایالم تخلیه می شود.
وی افزود :این میزان اتان فشرده با فشار  ۱۵۰بار پس از بارگیری در
سایت شرکت توسعه و تجهیز پترو ایرانیان واقع در کنگان عسلویه و انتقال از
طریق تانکر پس از رسیدن به پتروشیمی ایالم به فشار  ۶۰بار میرسد که در ایستگاه مذکور به فشار
مورد نیاز که  ۱۲بار است تقلیل داده میشود و به واحد الفین ارسال می گردد .مدیر بهرهبرداری شرکت
پتروشیمی ایالم با بیان اینکه خوراک اتان بیشترین نرخ تولید اتیلن را دارا می باشد افزود :از  ۱۰۰تن اتان
مزاده با اشاره به اینکه شرکت پاالیش
فشرده دریافتی ۷۵ ،تن اتیلن در  ۲۴ساعت تولید میشود .رحی 
گاز ایالم  ۴۵تا  ۵۵درصد خوراک مورد نیاز پتروشیمی را تامین میکند افزود :پاالیشگاه گاز ایالم بر
اساس ظرفیت طراحی می بایست  ۱۲۰تن در ساعت خوراک در اختیار پتروشیمی ایالم قرار میداد .وی
ادامه داد :پتروشیمی ایالم برای جبران کسری خوراک مورد نیاز خود از پتروشیمیهای بوعلی  ۷۰تن در
۲۴ساعت رافینیت ،پتروشیمی پارس  ۱۰۰تن در  ۲۴ساعت پنتان پالس  ،پتروپاالیش تکران پارس ۱۰۰
تن در  ۲۴ساعت نفتا ،پتروپاالیش امیرکبیر  ۱۰۰تن در  ۲۴ساعت نفتا ،بهینهکاران  ۱۰۰تن در  ۲۴ساعت
نفتا ،ساالر شیمی  ۲۰تن در  ۲۴ساعت الپیجی و توسعه و تجهیز پترو ایرانیان  ۱۰۰تن در ۲۴ساعت
اتان فشرده دریافت میکند .شرکت پتروشیمی ایالم در  ۱۵کیلومتری ایالم واقع است.

مدیر منطقه شش شهرداری کرج گفت :بازدیدهای میدانی از سطح
منطقه ،موجب تسریع در روند خدماترسانی به شهروندان و مرتفع
ساختن مشکالت شهری در بازده زمانی کمتر میشود.
منوچهر غفاری در بازدید از محله یاس جنوبی اظهار کرد :انجام
بازدیدهای میدانی زمینه ساز اجرای کمی و کیفی پروژههای عمرانی
است؛ این اقدام در مرتفع ساختن مشکالت شهر و شهروندان نیز
ایفای نقش میکند .وی بیان کرد :شهرداریها به عنوان یک ارگان
خدماتی در جهت آبادانی و ایجاد محیطی مطلوب در راستای باالبردن
سطح رفاه اجتماعی جامعه فعالیت میکنند.
غفاری تصریح کرد :شهرداریها به دلیل گسترش حوزه مدیریتی و همچنین
تنوع خدمات به شهروندان در بعضی مواقع با مشکالتی روبروی میشوند که این امر نارضایتی
شهروندان را در پی دارد.
این مسئول گفت :در همین راستا مدیران با برگزاری چنین دیدارهایی میتوانند با ارتباطی صمیمانه و
از نزدیک با مشکالت موجود آشنا شده و رابطه مؤثرتری با شهروندان برقرار کنند.
وی اظهار امیدواری کرد :امیدواریم با همدلی و همراهی شهروندان بتوانیم در اجرای برنامهها نسبت
به سال گذشته موفق تر عمل کرده و موجبات رضایت شهروندان را بیش از پیش فراهم آوریم.
غفاری خاطر نشان کرد :بازدیدهای میدانی از سطح منطقه ،موجب تسریع در روند خدماترسانی
به شهروندان و مرتفع ساختن مشکالت شهری در بازده زمانی کمتر میشود.
وی با اشاره به تالش برای رفع مشکالت شهروندان اظهار داشت :جهت برنامهریزی هر چه
بهتر ،جلسات دیدار عمومی با شهروندان را در اولویت کاری قرار دادهایم و هرروز مالقات عمومی با
شهروندان داریم تا آنان بتوانند به راحتی مشکالت خود را عنوان کنند.

