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اخبار
کاهش زمان حل مشکل مشترکین
تجاری مخابرات اصفهان
مدت زمان حل مشکل مشترکین دیتای
مخابرات منطقه اصفهان در فروردین ماه 1401
به کمترین زمان ممکن رسید .به گزارش خبرنگار
ما از اصفهان ،مدیریت شبکه دیتای منطقه
اصفهان در فروردین ماه  1401به تعداد 378
تیکت در مدت زمان میانگین  11دقیقه جهت
بازخورد مشکل مطرح شده توسط مشترکین دیتا
رسیدگی نموده و در نتیجه بین مناطق مخابراتی
آمار درصد بازخورد  98 ،SLAدرصدی را رقم زده و
این در حالی است که میانگین مدت زمان بازخورد
در کل کشور حدود  26دقیقه می باشد.همچنین
دیتای اصفهان از منظر پایبندی به  SLAحل
مشکل مرکز تماس  2010با همت کارشناسان
خبره این حوزه تالش نموده تا مشکل مشترکین
دیتا در کمترین زمان ممکن برطرف گردد و
آمار  83درصد پاسخگویی و رفع مشکل رقم
بخورد .گفتنی است میانگین  4.5ساعت حل
مشکل نسبت به میانگین کشوری  8.5ساعت
مطلوب بنظر می رسد و این مهم حاصل تالش
و حس مسئولیت پذیری کارشناسان این حوزه و
حوزه های ذیربط است .همچنین از منظر پایبندی
به  SLAبازخورد ،مرکز تماس  2010در فروردین
ماه  1401در جایگاه سوم بین مناطق مخابراتی قرار
گرفته است .الزم به ذکر است ،فاصله زمانی از
ثبت و اعالم خرابی توسط مشترک تا شروع فرآیند
بررسی و رفع خرابی را  SLAبازخورد و مدت زمان
شروع فرآیند رفع خرابی توسط کارشناسان تا رفع
کامل مشکل را  SLAحل مشکل می نامند.

برگزاری جلسه کارگروه
پیشگیری از عرضه خارج از شبکه
فرآوردههای نفتی استان گلستان
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
منطقه گلستان از برگزاری جلسه کارگروه
پیشگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه
فرآوردههای نفتی استان در ستاد این منطقه خبر
داد.عیسی افتخاری ضمن اعالم این خبر افزود:
هدف از تشکیل این کارگروه را پیشگیری از عرضه
خارج از شبکه فرآورده های نفتی عنوان نمود و
ابراز داشت  :هدف اصلی ما تامین سوخت مصرف
کنندگان واقعی است و اقدامات انجام شده در این
کارگروه حافظ منافع عمومی و صیانت از سرمایه
های ملی است که در این زمینه فرهنگ سازی
و پیشگیری از قاچاق و مبارزه با آن در دستور
کار قرار دارد.افتخاری افزود :انحراف فرآورده های
نفتی یارانه ای غیر از مسیر و مقصد ذکر شده
در بارنامه محموله نفتی مصداق عرضه خارج از
شبکه و قاچاق را داشته و تبیین روش یکنواخت در
سطح استان در تعیین ماهیت فرآورده های نفتی
مکشوفه ضروری می باشد .وی بیان داشت:اگر
دستگاههای متولی نقش خود را در تایید و راستی
آزمایی درخواست متقاضیان به درستی ایفا کنند،
موضوع قاچاق فرآورده های نفتی در سطح جامعه
به شدت کاهش خواهد یافت.در این جلسه
همچنین مصوبات نشستهای قبلی مورد بررسی
قرار گرفت و دستگاهای مرتبط گزارشات اقدامات
خود درخصوص پالک گذاری و بیمه ادوات
کشاورزی را ارائه نمودند.در این جلسه ،ابوالفضل
کشیری دبیر کارگروه فرعی پیشگیری و مقابله با
قاچاق فراورده های نفتی استان و نمایندگانی از
شرکت گاز ،تعزیرات حکومتی ،اداره کل حمل
 و نقل جادهای ،پلیس آگاهی ،پلیس راهور،
دادگستری ،اداره کل استاندارد ،جهاد کشاورزی،
توزیع برق و سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان حضور داشتند.

 ۲۴۴تن کاالی اساسی احتکار شده
در یزد کشف شد
یزد -سیما صادقی مقدم :سرپرست تعزیرات
حکومتی یزد از کشف  ۲۴۴تن کاالی اساسی احتکار
شده با همکاری نهادهای مختلف و مردم استان
خبر داد .سید محمد مهدی مهاجریان مقدم
گفت :در دو ماهه ابتدای امسال سه هزار پرونده
تخلف برای متخلفان اقتصادی تشکیل شده که
حاصل این احکام بیش از  ۸۰۰میلیارد تومان جریمه
نقدی و سایر جریمهها بوده است .وی افزود :در
این مدت یک هزار و  ۸۴۳فقره پرونده در حوزه
کاال و خدمات ۵۶۵ ،فقره پرونده در حوزه قاچاق
کاال و ارز ۴۰۸ ،فقره پرونده در حوزه بهداشت و
درمان و بقیه در حوزههای متفرقه است .این مقام
مسئول بیان کرد :اطالعات سپاه ،نیروی انتظامی،
پلیس اقتصادی ،اماکن ،جهاد کشاورزی و اصناف
نیز در گشتهای مشترک و شناسایی و برخورد با
متخلفان ایفای نقش دارند.

اخبار

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مهستان:

متروی مهستان تا  ۳ماه آینده در اختیار بهرهبردار قرار میگیرد
عباس قنبری در نشست خبری با اصحاب رسانه
که در شرکت عمران شهر جدید مهستان برگزار شد،
در خصوص ایمنسازی متروی شهر جدید مهستان،
افزایش تعداد سفرهای روزانه مترو و جانمایی
ایستگاه اتوبوس برای شهرهای حومه شهر جدید
مهستان اظهار کرد :مترو تا به صورت قطعی تحویل
شرکت بهرهبردار راه آهن تهران نشود ،به طور کامل
به بهرهبرداری نخواهد رسید .وی ادامه داد :ایجاد
تمام زیر ساختها و موضوعات تخصصی با شرکت
بهره بردار است ،بر این اساس مترو ظرف دو تا سه
ماه آتی تحویل شرکت بهرهبردار خواهد شد و بعد از
آن با توان صد درصدی و تمام ظرفیت بهرهبرداری
الزم از آن خواهد شد.
بلیت متروی مهستان  ۷,۵۰۰تومان شد
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مهستان در
پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه قیمت بلیت تردد
مترو شهر جدید مهستان به کرج  ۷هزار و  ۵۰۰تومان
است ،در حالی که کرج به تهران  ۲هزار و  ۸۵۰تومان
است ،چرا با این مسافت کوتاه قیمت متروی شهر
جدید مهستان کاهش نمییابد تا استقبال مردمی
بیشتر شود ،بیان کرد :شرکت بهره برداری راه آهن
تهران و حومه اکنون در حال بهره برداری است و
قیمت بلیت شهر جدید مهستان را شورای شهر
تهران مصوب میکند و هزینهای بابت فروش بلیت
به شرکت عمران تعلق نمیگیرد و بارها برای کاهش
قیمت بلیت با شرکت بهره بردار مذاکره کردیم تا این
موضوع حل شود.
وی تصریح کرد :برای کاهش قیمت بلیت مترو
شهر جدید مهستان به کرج مکاتبات الزم با شورای
شهر تهران انجام خواهد شد.
به زودی فاز  ۴و  ۷شهر جدید مهستان به شرکت
عمران تحویل داده میشود
قنبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه تکلیف
آن دسته از فازهای شهر جدید مهستان که
زیرساختهای همچون راه ،برق و … تکمیل نشده
است چیست ،بیان کرد :به زودی فاز  ۴و  ۷به
شرکت عمران تحویل داده خواهد شد.
وی ادامه داد :متأسفانه مردم اگر مشکلی در
خصوص آب و برق داشته باشند از شرکت عمران
و شهرداری انتظار دارند موارد را برطرف کنند ،در
حالی که ما نیز ،از دستگاههای خدماترسان مانند
آب ،گاز و برق مطالبه داریم که برای رفع مشکل
مردم گام بردارند.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مهستان
تصریح کرد :همچنین هزینههای نصب کنتور نیز،
سالهای قبل پرداخت شده است تا مورد استفاده
مردم قرار گیرد ،متأسفانه در این زمینه مشکالت
حل نشده است .وی در خصوص رفع مشکالت و
موانع ایجاد زیرساختها خاطرنشان کرد :اخیرا ً با
دستور استاندار کارگروه و ستادی برای رفع موانع زیر
ساختها تشکیل شد که به صورت هفتگی در استان
و شهر جدید مهستان برگزار میشود که این موضوع
به طور جدی مورد پیگیری قرار میگیرد.

ترویج فرهنگ بهینه سازی مصرف
سوخت در منطقه ساری

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مهستان گفت :متروی شهر جدید مهستان تا سه ماه آتی در اختیار شرکت بهرهبردار راه آهن تهران قرار می گیرد.

ایجاد تمام
زیر ساختها
و موضوعات
تخصصی با
شرکت بهره
بردار است،
بر این اساس
مترو ظرف دو
تا سه ماه آتی
تحویل شرکت
بهر هبردار
خواهد شد
قنبری در خصوص تعداد واحدهای فاقد متقاضی
مسکن مهر گفت :حدود  ۴هزار و  ۵۰۰واحد مسکن
مهر بال تکلیف و بدون متقاضی در شهر جدید
وجود دارد ،براین اساس به طرح تکمیل نهضت ملی
پیوستند تا با قانون نهضت ملی پیش ببریم.
وی در خصوص شهرک سینمایی  ۵۰هکتاری
هشتگرد که  ۱۰سال گذشته کلنگ زنی شد و
همچنان بالتکلیف است ،اظهار کرد :در این
خصوص یک دستور ویژه ای جناب وزیر و استاندار
دادند تا زمینهای بالتکلیف که در سالیان گذشته
واگذار شده است سیر مراحل قانونی آنها طی شود
و موضوع شهرک سینمایی از این قاعده مستثنی
نیست و اکنون فرآیند بازپسگیری آن طی میشود.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید مهستان با
بیان اینکه وظیفه شرکت عمران شهر جدید مهستان
مهیا کردن زیر ساختها است ،تصریح کرد :سایر
موارد وظیفه ذاتی دستگاههای خدمترسان است تا
نیازها احصا و نواقص و کم و کاستیها برطرف شود.
ساخت بیش از  ۳۴هزار واحد مسکونی برعهده
شرکت عمران مهستان است
وی با بیان اینکه در دولت جدید روح تازه ای به
شهرهای جدید دمیده شد ،خاطرنشان کرد :به
خصوص بحث نهضت ملی شعار دولت در سال
جدید است تا در این چهار سال  ۴میلیون واحد
مسکونی در قالب نهضت ملی ساخته شود.
قنبری با بیان اینکه ساخت بیش از  ۳۴هزار واحد

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان:

مسکونی برعهده شرکت عمران شهر جدید مهستان
است ،متذکر شد :ما وظیفه داریم زیر ساختها را
فراهم کنیم و مجموعههای خدمات رسان را به لحاظ
ابنیه ایجاد و بحث بهره برداری و خدمت رسانی
مجموعهها بعد از استقرار دنبال میکنیم.
فازهای  ۴ ،۳و  ۷شهر جدید مهستان از لحاظ سرانه
خدماتی فازهای محروم شهر محسوب میشوند
محسن آسوبار ،شهردار شهر جدی مهستان نیز
در این جلسه در خصوص مشکالت فازهای شهر
جدید مهستان اظهار کرد :برای تحویل فازهای  ۴و ۷
شهر جدید مهستان نیز ،شرکت عمران و شهرداری
اعالم آمادگی کردند.
وی با بیان اینکه البته در این خصوص اختالف
نظرهایی هم بین شرکت عمران و شهرداری وجود
دارد ،تصریح کرد :با همکاری شرکت عمران شهر
جدید مهستان و واگذاری زمین از سوی این شرکت
و تحویل فاز  ۴و  ۷در راستای رفع موانع ایجاد زیر
ساختها گامهای مؤثری برداشته میشود.
شهردار شهر جدید مهستان با بیان اینکه در فاز
یک و  ۲شهر جدید مهستان از لحاظ سرانه خدماتی
مشکل قابل توجهای وجود ندارد ،خاطرنشان کرد:
فازهای  ۴ ،۳و  ۷شهر جدید مهستان از لحاظ سرانه
خدماتی فازهای محروم شهر محسوب میشوند ،چرا
که در اَدوار گذشته توزیع متوازن بین ساخت و ساز،
احداث زیر ساختها و کارهای روبنایی انجام نشده
است .وی با بیان اینکه مسکن مهر احداث شده

است اما سرانه خدماتی برای آن در نظر گرفته نشده
است ،گفت :مقصر بخشی از این مشکالت شرکت
عمران شهر جدید مهستان و شهرداری است و با
دستور استاندار البرز سرانههای خدماتی در فازهای
۴و ۷ارائه میشود.
آسوبار با بیان اینکه بودجه عمرانی شهرداری شهر
جدید مهستان در سال گذشته  ۲۰میلیارد تومان
بوده است ،اظهار کرد :این بودجه برای این شهر
بزرگ کافی نیست و بودجه شرکت عمران به مراتب
بیشتر از شهرداری است.
وی ادامه داد :در سال جدید بودجه عمرانی
شهرداری شهر جدید مهستان به  ۵۵میلیارد تومان
افزایش یافت اما این رقم بازهم در مقابل بودجه
عمرانی شرکت عمران ناچیز است.
شهردار شهر جدید مهستان با بیان اینکه در
سال گذشته یک سالن ورزشی و سه پارک محلهای
نیمه کاره راه اندازی شد ،اظهار کرد :در سال جدید
پروژه فرهنگ سرای فاز  ۳کلنگ زنی و زمین تنیس و
زمین گلف در اطراف میدان مادر در هفته دولت به
بهره برداری خواهد رسید.
وی با بیان اینکه ما در شهر جدید مهستان پتانسیل
احداث دریاچه مصنوعی بزرگ را البته با مشارکت
بخش خصوصی داریم ،بیان کرد :احیای  ۲قنات و
برگزاری نمایشگاه گل و گیاه یک هکتاری با مشارکت
سرمایه گذاران و احداث سوئیتهای اقامتی مدرن
برای پارک گلستان در دستور کار است.

طر حهای اقدام ملی مسکن زنجان در موعد اعالم شده تحویل داده می شود

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت :طرحهای اقدام ملی
مسکن شهر زنجان در موعد اعالم شده تحویل متقاضیان میشود.
به گزارش خبرنگار مهر ،مسعود بیات منش ظهر دوشنبه در
نشست خبری با خبرنگاران به طرح اقدام ملی مسکن در استان
زنجان اشاره کرد و گفت :تعداد مسکنهای ابالغ شده طبق قانون
مصوب  ۸۶طرح اقدام مسکن در حدود  ۴۰۰هزار واحد بود و در
استان زنجان متقاضی مسکن دار شدن در این طرح زیاد بود.
وی با بیان اینکه تکلیفی بر عهده راه و شهرسازی استان بود که
به متقاضیان پاسخگو باشیم ،اظهار کرد :در این راستا برای  ۱۶هزار
نفر تامین زمین انجام شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه طرح اقدام ملی
مسکن با استقرار دولت سیزدهم و قانون جهش تولید مسکن مقارن
شد ،گفت :در قانون جهش مسکن ضرورت ساخت  ۴میلیون
مسکن در چهار سال در کشور ابالغ شد و سهم ابالغی برای ساخت
مسکن از محل طرح جهش مسکن  ۷۰هزار واحد در چهار سال بود.
بیات منش تاکید کرد ۲۰ :هزار واحد از این تعداد سهم بخش
روستایی است و ساالنه  ۵هزار واحد توسط بنیاد مسکن از طریق

مدیرعامل آب و فاضالب استان مازندران:

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی منطقه ساری خبر داد :

تسهیالتی که در اختیار مردم قرار میدهد ،ساخته خواهد شد.
وی تصریح کرد ۱۲ :هزار واحد مسکونی از سهم  ۷۰هزار واحدی
نیز ساالنه  ۳هزار برای بخش خود مالکی و بخش فرسوده برای ۲۱
شهر اختصاص داده شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان افزود :همچنین  ۳۸هزار
واحد باقی مانده نیز سهم راه و شهرسازی است که تاکنون برای ۱۷
هزار واحد زمین تامین شده و برای  ۱۵هزار واحد مسکونی ثبت نام
متقاضیان انجام شده و برای یک هزار و  ۲۰۰واحد نیز تفاهم نامهای
با نیروهای مسلح و آموزش و پرورش شده است.
بیات منش با بیان اینکه در طرح نهضت ملی مسکن در استان
زنجان  ۹۷هزار نفر در سامانه مسکن ثبت نام کردند ،افزود :از
این تعداد  ۵۷هزار نفر واجد شرایط اولیه هستند و در این سامانه
سابقه سکونت متقاضیان مورد بررسی قرار نمیگیرد و  ۲۰هزار نفر
از این  ۵۷هزار نفر واجد شرایط هستند و برای  ۱۶هزار واحد زمین
تامین شده در مرحله طراحی هستیم .وی با تاکید بر اینکه پاالیش
این مولفه توسط نیروهای اداری انجام میشود ،افزود :تامین زمین
در شهرستانهای تابعه که متقاضی مسکن هستند انجام میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه شهر قیدار
موقوفه است ،ادامه داد :تامین زمین برای ساخت مسکن در این
شهر نیازمند راهکار جدیدی است و در تالش هستیم تا با ساخت
به موقع این پروژهها و عرضه کافی مسکن در شهر بتوانیم آرامش
خوبی در بازار مسکن ایجاد کنیم.
بیات منش گفت :زمینهای این پروژهها به صورت رایگان در
اختیار متقاضیان قرار میگیرد و در صورت تمایل متقاضیان ،هزینه
زمین را پرداخت میکنند و در غیر این صورت اجاره  ۹۹ساله خواهد
داد و متقاضی تنها هزینه ساخت را پرداخت خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در طراحیهای جدید سعی شده با  ۵۵۰میلیون

تومان یک واحد مسکونی ساخته شود ،بیان داشت :وامی که
دولت در اختیار متقاضی قرار میگیرد  ۳۵۰میلیون تومان است
و زمزمههای به گوش رسیده بر این است که تسهیالت مسکن به
 ۴۵۰میلیون تومان برسد و میزان اورده دولت  ۷۰درصد و آورده
مردم به  ۳۰درصد برسد و این بسیار خوب خواهد بود .مدیرکل راه
و شهرسازی استان زنجان ،به آخرین وضعیت پروژههای مرتبط با
طرح اقدام ملی مسکن اشاره کرد و ابراز داشت :کارها طبق روال در
حال انجام است .بیات منش با بیان اینکه یکی از پروژهها مشکالتی
داشت ،افزود :ظرف  ۱۵روز آینده برطرف خواهد شد و این طرح
بین  ۶تا  ۱۲ماه دیرتر از زمان اعالم شده به متقاضیان واگذار شود
و طرحهای اقدام ملی مسکن شهر زنجان بهجز پروژه  M۲که
مشکالتی داشت در موعد اعالم شده تحویل متقاضیان میشود.
وی با بیان اینکه در پروژهها ،کیفیت کار مد نظر است ،افزود:
این موارد از سوی پیمانکاران نیز لحاظ میشود و این امیدواری را
به متقاضیان میدهیم که واحدهای آنها با بهترین کیفیت ممکن
تحویل شان داده میشود و تورم موجود باعث افزایش هزینه
ساخت این پروژهها شده است .بیات منش افزود :پیگیریهایی نیز
برای افزایش مبلغ وام در حال انجام است و امیدواریم محقق شود.
وی به موضوع تامین زیرساختهای مورد نیاز برای اجرای
طرحهای اقدام ملی مسکن و جهش مسکن اشاره کرد و افزود :اداره
برق و آب همکاری الزم را در این رابطه با ما دارند ولی مشکلی که
وجود دارد نگاه شرکت آب و فاضالب استان است؛
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان تصریح کرد :همکاران در
این شرکت معتقدند باید امکان تامین آب برای ساکنان وجود داشته
باشد ولی ما معتقدیم ،فشار جدید به شبکه وارد نمیشود ،بلکه
همان مصرفکنندگان قبلی به مناطق جدید نقل مکان میکنند و
هیچگونه فشاری نیز به شبکه وارد نخواهد نشد.

به میزبانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه برگزار گردید

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
منطقه ساری گفت  :امور بهینه سازی مصرف
واحد برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی منطقه ساری با هدف صیانت از
حقوق شهروندی و با برنامه ریزی های انجام
شده توانست رتبه نخست بهینه سازی در
ارزیابی مناطق شرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی ایران را از آن خود کند  .سبحان رجب
پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
منطقه ساری در جمع کارکنان واحد برنامه
ریزی و کنترل با تبریک یکم خرداد روز بهره
وری و بهینه سازی مصرف  ،گفت  :روز بهره
وری و بهینه سازی مصرف ،بهانه ای برای
تکرار اهمیت استفاده مؤثر و مطلوب از زمان،
امکانات ،سرمایه ،فرصت ها و نیروی انسانی در
جهت تولید ،بهینه سازی مصرف و در نتیجه ،
رسیدن به رشد و شکوفایی همه جانبه اقتصادی
و اجتماعی در جامعه است  .وی ادامه داد :
امور بهینه سازی مصرف واحد برنامه ریزی
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه
ساری با هدف صیانت از حقوق شهروندی و
با برنامه ریزی های انجام شده توانست رتبه
نخست بهینه سازی در ارزیابی مناطق شرکت
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران را از آن خود
کند  .رجب پور اظهار کرد  :امور بهینه سازی
مصرف واحد برنامه ریزی منطقه ساری با رصد و
پیگیری بخش انرژی توانست در کاهش مصرف
( گاز و برق ) اقدام چشمگیری انجام دهد .
رجب پور اذعان داشت  :دریافت گواهی نامه
پسماند و رتبه دوم طرح مدیریت سبز در سطح
استان و برگزاری جلسات کارگروه مدیریت سبز
و جلسات آموزشی برای همکاران از دیگر دست
آوردهای این امور است  .مدیر منطقه ساری
تاکید کرد  :باور غلط از بهره وری در نگاه عامه
افزایش کار تلقی می شود در حالی که معنا و
مفهوم بهرهوری را میتوان كار آگاهانه و علمی
کردن دانست که در این راستا آموزش و بستر
سازی فرهنگ بهینه سازی مصرف سوخت در
بین همکاران و خانواده آنها بخصوص کودکان
و نوجوانان در سطح مدارس از اهداف فرهنگی
منطقه ساری است که توسط واحدهای روابط
عمومی و امور بهینه سازی واحد برنامه ریزی
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه
ساری پیگیری میشود  .در پایان حسین نصیر
ناتری رئیس برنامه ریزی و کنترل با ارائه
گزارشی از عملکرد آن واحد از حمایت مدیر و
هم افزایی تالش واحدهای مهندسی  ،اداری
 ،نواحی و انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی منطقه ساری که باعث رشد عملکرد
بهینه مصرف در سطح شرکت گردید تشکر و
قدردانی کرد .

 مدیر عامل پتروشیمی ایالم:

تعطیلی در تولید معنا ندارد
ایالم-خبرنگارابتکار-حسننجفیسمنانیضمن
عدم موافقت با تعطیلی پرسنل اداری پتروشیمی
گفت :ورود توده گرد و غبار به استان مانع توقف
تولید در پتروشیمی ایالم نمیشود .مدیرعامل
شرکت پتروشیمی ایالم با اشاره به شرایط آب و
هوایی و حضور مستمر گرد و خاک در استان
گفت :پتروشیمی ایالم یک واحد تولیدی است و
از تعطیلی مستمر آسیب می بیند بنابراین نیروی
ل نمیشوند .وی با
انسانی اداری و نوبتکار تعطی 
بیان اینکه پرسنل نوبتکار و اداری هیچ تفاوتی با
هم ندارند افزود :با عنایت به ارتباط کاری روزانه
کارکنان نوبت کار و اداری که همه بعنوان زنجیره
تولید تعریف می شوند ،لذا امکان تعطیلی بخشی
از پرسنل شرکت وجود ندارد .نجفیسمنانی با
تاکید بر رعایت نکات بهداشتی و مراقبتی در سطح
مجتمع پتروشیمی ایالم ادامه داد :همچنان که
اقشاری از جامعه بخاطر ضرورت و اهمیت کار
تعطیل نمیشوند و با توجه به ماهیت کار صنعت
پتروشیمی که تولید میباشد و کارگران و کارکنان
پتروشیمی نیز د ر خط مقدم تولید هستند ،ضمن
تقدیر از تالشهای بیشائبه همکاران ،جریان کار
و تالش در صنعت توقفناپذیر است.

با حضور فرماندار ،دادستان  ،بخشدار مرکزی و رئیس حفاظت محیطزیست تفت

پیگیر دریافت تسهیالت از بانک توسعه اسالمی هستیم

جلسه هم اندیشی روابط عمومی شرکت های نفت و گاز منطقه غرب کشور

محل دفن زباله دهستان شیرکوه تفت تعطیل شد

مدیرعامل آب و فاضالب استان مازندران با اشاره به لزوم اجرای طرحهای
جمع آوری و تصفیه فاضالب در شهرهای استان گفت :برای اجرای طرح
فاضالب در قائمشهر پیگیر دریافت تسهیالت از بانک توسعه اسالمی
هستیم
مهندس برارزاده با بیان اینکه مطالعات طرح فاضالب این شهر از
سال  ۱۳۸۶آغاز و پس از پیگیریهای انجام شده و اخذ مجوزات الزم،
ازسال  ۱۳۹۱عملیات اجرایی آن شروع شد افزود :هدف از انجام این
طرح اجرای  ۶۲۰کیلومتر شبکه جمع آوری تصفیه خانه فاضالب به
ظرفیت  ۷۲۸۴۰مترمکعب درشبانه روز می باشد.
وی ،با اشاره به اینکه برای اجرای این طرح نیاز به دریافت تسهیالت بین
المللی از بانک توسعه اسالمی است ،تصریح کرد :ازسال  ۱۳۹۱پیگیرهای الزم برای دریافت این
تسهیالت انجام شد ولی با وجود بازدیدهای صورت گرفته توسط کارشناسان این بانک تاکنون این امر
تحقق نیافت.
مهندس برارزاده ،خاطرنشان کرد :با توجه به عدم دریافت تسهیالت از بانک توسعه اسالمی ،تا کنون
با استفاده ازاعتبارات ملی تملک زمین تصفیه خانه در حدود  ۷.۵هکتار خریداری شد.
مدیرعامل آبفامازندران ،ادامه داد :براساس پیش بینی های صورت گرفته بیش از  ۲۱۰۰۰میلیارد ریال
اعتبار برای تکمیل این طرح نیاز است که با توجه به تخصیص اعتبارات ساالنه ،عملیات اجرای طرح در
حال پیگیری و انجام بوده و پس از تامین اعتبار مناسب ،سرعت اجرای طرح نیز افزایش خواهد یافت.
وی با تاکید بر اینکه همکاران شرکت شبانه روز تالش دارند طرحهای در دست اقدام با سرعت انجام
و به اتمام برسد ،گفت :تا زمانی که مراحل اجرای طرح و شرایط الزم برای بهره برداری ازتاسیسات فراهم
نشود ،اتصال مشترکین به شبکه جمع آوری فاضالب امکان پذیر نخواهد بود.

کرمانشاه  -کرمی  -ابتکار  :به گزارش روابط عمومی در این جلسه که به میزبانی
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه برگزار شد ،شرکت
های نفت و گاز فعال در حوزه صنعت نفت غرب کشور شامل روسا
و کارشناسان حوزه روابط عمومی شرکت های بهره برداری نفت و گاز
غرب ،شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه غرب ،شرکت گاز استان
کرمانشاه و بهداشت و درمان منطقه غرب کشور به بررسی راهکارهای
ارتقای همکاری و تبادل اطالعات و رفع چالش های پیش روی پرداختند.
در ابتدای این جلسه مهندس فریدون یاسمی مدیر عامل شرکت ملی
پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه با گرامیداشت روز ارتباطات و روابط
عمومی و خیر مقدم به حضور مهمانان این جلسه به ارائه گزارشی از اقدامات این
شرکت در حوزه هایی نظیر دیجیتالی شدن باک های انتقال نفت در مناطق مرزی ،ساماندهی کارت های
مناطق روستایی ،تامین سوخت ادوات کشاورزی در مناطق روستایی ،پایش آنالین جایگاههای سوخت در
استان و ….پرداخت .وی افزود :با توجه به مسائل و مشکالت اخیر در خصوص حمله سایبری به جایگاه
های عرضه سوخت ،همکاری و همراهی شرکت های نفتی بیش از گذشته نمود پیدا کرده و نیاز به ،به روز
آوری اطالعات و هم افزایی شرکت ها خصوصا در حوزه روابط عمومی وجود دارد.
مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه در پایان تصریح کرد :باید تالش نمائیم
تا با همکاری و هم افزایی تمام روابط عمومی شرکت های فعال در این بخش ،زمینه پیشگیری از تهدیدات و
مقابله با چالش ها فراهم گردد .در ادامه این جلسه روسا و کارشناسان روابط عمومی نیز به ارائه گزارشی از
اقدامات خود در ستاد و مناطق عملیاتی تابعه پرداختند و با بیان چالش های حوزه کاری خود ،راهکارهایی را
در زمینه رفع این چالش ها ،نحوه تشریک مساعی شرکت های نفتی غرب کشور و فعالیت های هماهنگ و
مشترک بیان نمودند و در پایان نشست ،از موزه صنعت نفت غرب کشور بازدید به عمل آمد.

یزد-سیما صادقی مقدم :به مناسبت روز جهانی تنوع زیستی با حضور
فرماندار ،دادستان عمومی و انقالب ،بخشدار مرکزی و رئیس حفاظت
محیطزیست تفت ،با جا به جایی زباله های دپو شده در گود زباله
دهستان شیرکوه (ده باال و طزرجان) ،این گود تعطیل شد.
فرماندار تفت در حاشیه این اقدام گفت :با توجه به اهمیت
شیرکوه برای استان و شهرستان تفت و احتمال آسیب این گود زباله
به آبهای زیرزمینی و حیاتوحش این منطقه در کارگروه پسماند
شهرستان تعطیلی این گود زباله مورد تصویب قرار گرفت.
محمد دهشیری افزود :تعطیلی گود زباله یک دهستان کار سختی
است و این اتفاق با حمایت دادستان عمومی و انقالب شهرستان و تالش
بخشداری مرکزی تفت و اداره حفاظت محیطزیست به تحقق پیوست.
وی ادامه داد :امیدواریم با همکاری گروهها و انجمنهای مردمی فعال در حوزه محیطزیست
پالستیکها و زبالههای بهجامانده از این گود در محوطه اطراف نیز جمعآوری شود.
رییس محیط زیست شهرستان تفت هم گفت :با توجه به اینکه شیرکوه منبع اصلی تأمین کننده
آب های زیر زمینی استان است و امکان آلودگی آب ها توسط این گود زباله وجود داشت نسبت به
تعطیلی آن اقدام شد.
موسی شمسایی دهستان شیرکوه را به لحاظ تنوع زیستی گونه های گیاهی و جانوری سرآمد استان و
حتی کشور عنوان کرد و افزود ۷۰ :درصد جمعیت استان یزد تحت تأثیر کوهستان شیرکوه و پیرامون
آن قرار دارند .پیش از این بخشدار مرکزی تفت گفته بود :با توجه به نظر اداره محیطزیست شهرستان
مبنی بر جابهجایی گود زباله کنونی در دهستان شیرکوه(دهباال و طزرجان) و عدم جانمایی مناسب در
این منطقه  ،زبالههای دهستان جمعآوری و به گود زباله مرکزی انتقال خواهد یافت.

