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در آبفای جنوب غربی استان تهران انجام شد 
عملیات توسعه شبکه در فاز6 شهر 

پرند
عملیات اجرایی 300 متر پروژه توســعه شبکه در 
فاز 6 شــهر پرند به پایان رسید. به گزارش روابط 
عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و فاضالب 
جنوب غربی اســتان تهران مدیر آبفای شهر پرند 
بــا اعالم خبر مذکور اظهار داشــت : از آنجایی که 
شناسایی و جمع آوری خطوط  فرسوده و قدیمی 
همچنان جزء اولویت بنـــدی های این شــهر می 
باشــد لذا پیــرو برنامه ریزی صــورت گرفته و در 
راستای تکمیل و آبرسانی به پروژه تعاونی مسکن 
مهر صنایع و مـعادن واقع در شمال فاز 6 شهر پرند 
عملیات توسعه شبکه و اصالح شبکه های قدیمی 
و فرســوده در منطقه مذکور اجرا و به پایان رسید. 
امید رسولی با اشاره به مشخصات فنی پروژه گفت 
: این عملیات ) توسعه شبکه (  به طول 300 متر و 
اصالح شبکه به طول 160 متر با استفاده از لوله ی 
110 میلی متری پلی اتیلن و با صرف هزینه های 
الزم از محل اعتبــارات عمرانی اجرایی گردید که 
همزمان بمنظور آبدار کردن شــبکه تعاونی مذکور 
نیز 2 مورد انشعاب یک اینچ هم نصب و وارد مدار 

بهره برداری شد. 
رسولی خاطرنشــان کرد این عملیات همچنان در 
دستور کار قرار دارد و انتظار می رود تا پایان سال 
جاری حتــی المقدور 3 مورد ) توســعه و اصالح 
شبکه ( در ســایر مناطق شهر پرند مطابق اولویت 

بندی صورت گرفته انجام پذیرد . 
 

پرداخت کرایه خطوط ون و تاکسی 
باقرشهر الکترونیکی می شود  

در جلســه ای هماهنگــی اجــرای ایــن طرح با 
حضور اعضای شــورای اسالمی شهر و کارشناسان 
شهرداری باقرشهردر سالن جلسات شورای اسالمی 
برگزار شد.  این جلســه با حضور ابوطالب بقرایی 
رئیس و مجتبی پرک عضو شــورا ، محسن مرادی 
مســئول ترافیک و کارشناسان و پیمانکاران حوزه 
ترافیک برگزار شــد. ابوطالب بقرایی رئیس شورای 
اسالمی باقرشهر ضمن استقبال از اجرای این طرح 
، گفت: با اجرای این طرح ، شهروندان ضمن حفظ 
ســالمتی، به راحتی می توانند نسبت به پرداخت 
کرایــه اقــدام نمــوده و از انتقال بیمــاری کرونا 

پیشگیری کنند.
و  توضیحــات  کارشناســان  جلســه،  ادامــه  در 
پیشــنهادهای الزم را درخصوص مزایای استفاده 
از سیســتم پرداخت الکترونیکی و همچنین کارت 
شــارژ را ارائه کردنــد. الزم به ذکر اســت که هر 
شهروند با هر بار شارژ کردن کارت به عنوان کیف 
پــول الکترونیک ، به راحتی می تواند با قرار دادن 
کارت بر روی دستگاه، هزینه مورد نظر را پرداخت 
نماید و از پرداخت هزینــه های اضافی جلوگیری 
میشــوند ، همچنیــن از این کارت هــا عالوه بر 
پرداخت کرایه ون و اتوبوســها ،  در فرهنگسراها و 

اماکن متعدد شهری باقرشهر استفاده نمایند

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن:
تا پایان سال جاری 28 روستای دیگر 

از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی 
برخوردار می شوند

سید محســن حسینی رئیس 
مدیرعامل  و  مدیــره  هیــأت 
شــرکت آب و فاضالب استان 
گیالن به مناسبت ، سی امین 
تشکیل  قانون  تصویب  سالروز 
شــرکت هــای آب و فاضالب 
گفت بر اســاس این قانون، شــرکت آب و فاضالب 
گیالن در مهرماه ســال 1370 تشکیل شد.وی در 
ادامه افزود در ابتدای تأسیس شرکت آب و فاضالب 
گیالن، جمعیت تحت پوشــش خدمات آبرســانی 
58 درصــد بود که در حال حاضر به 99.96 درصد 
رســیده اســت.به گفته مدیرعامل شــرکت آبفای 
گیالن؛ جمعیت تحت پوشــش شبکه فاضالب نیز 
در ابتدا 43 درصد بود که با رشــد 63 درصدی به 
عــدد 71.7 درصد افزایش یافته است.حســینی با 
بیان اینکه تعداد تصفیه خانه های آب اســتان در 
ابتدای تاسیس شرکت 2 باب بود گفت: هم اکنون 
13 باب تصفیه خانه با ظرفیت 477 هزار مترمکعب 
در روز، آب شرب مورد نیاز استان را تأمین می کند.
وی افــزود: هم اینک 8 باب تصفیه خانه فاضالب با 
ظرفیت 79 هزار مترمکعب در شــبانه روز و بیش 
از 67 کیلومتر خطوط انتقال فاضالب در شهرهای 
مختلف اســتان در مــدار بهره برداری قــرار دارد.
حســینی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
یکپارچه ســازی شرکت های آب و فاضالب شهری 
و روســتایی گیالن در سوم اسفند ماه سال 1398 
گفت: بــه منظور بهبود و ارتقای خدمات رســانی 
به مشترکین، با اصالح، بازســازی و توسعه شبکه 
های آبرســانی و انتقال آب به میزان 389 لیتر بر 
ثانیه از حوزه شــهری به روســتاها، آب آشامیدنی 
200 روســتای اســتان به لحاظ کمــی و کیفی 
ارتقاء یافت.  وی، شــاخص بهره مندی روستاهای 
گیالن از نعمت آب شــرب را بیــش از 77 درصد 
اعالم کرد و افزود: در نخســتین هفته دیماه، طرح 
آبرســانی به 38 روستای استان در قالب پویش هر 
با  ویدئوکنفرانســی  بصورت  هفته الف ب ایــران، 
حضور وزیر محترم نیرو به بهره برداری رســید که 
تا پایان ســال جاری 28 روســتای دیگر نیز از آب 

آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار می شوند.

اخبار

به مناســبت چهلمین روز شهادت مظلومانه 
دانشــمند شهید دکتر محســن فخری زاده، 
ســاختمان مجتمــع آزمایشــگاهی علمی و 
تحقیقاتی دانشگاه صنعتی شاهرود به نام این 

شهید مزین شد.
در طی مراسمی که روز چهارشنبه 17 دیماه 
در محل آزمایشــگاه مرکزی دانشــگاه و به 
مناســبت چهلمین روز عــروج خونین دکتر 
محسن فخری زاده دانشمند هسته ای کشور 
برگزار شد، ســاختمان مجتمع آزمایشگاهی 
علمی و تحقیقاتی دانشــگاه صنعتی شاهرود 

به نام این شهید مزین شد.
دکتر محمدمهدی فاتح رییس دانشــگاه در 
این آیین گفت: ســرمایه گذاری در برخی از 
عرصه هــا از جمله علوم و فنــون مرتبط با 
نانوتکنولوژی، زیست فناوری، ژنتیک، دفاعی 
و انرژی صلح آمیز هســته ای ســبب ارتقاء 
ســطح دانش در این حوزه ها شده و موجب 
کســب رتبه های باالی کشــور در دنیا شده 
است. ایشــان با اشاره به منویات رهبر معظم 

انقالب اســالمی مبنی برعزت، افتخار، اقتدار 
و رفاه مردم در گرو پیشــرفت علم و فناوری 
است، تصریح کرد: علم و دانش سبب دانایی 
می شود و این دانایی است که کشورها را توانا 
می سازد افزود: به قول شــاعر پرآوازه ایران 
زمین؛ دانایی است که توانایی را سبب میشود 
و این توانایی اســت مــا را در جهان متمایز 
خواهد کرد. فاتح با بیان اینکه پیشــرفت علم 
و فناوری بــا تکریم دانشــمندان، معلمان و 
دانشجویان میسر می شود، افزود: یکی از راه 
های تکریم نامگذاری خیابان ها، ســاختمان 
ها و مراکز علمی به نام دانشــمندان، معلمان 
و دانشــگاهیان اســت و خاطر نشــان کرد؛ 
آزمایشگاه های  نامگذاری ساختمان مجتمع 
علمی و تحقیقاتی دانشــگاه صنعتی شاهرود 
به نام شهید محسن فخری زاده نیز به همین 

منظور انجام شده است.
رئیس دانشــگاه تکریم اساتید و دانشگاهیان 
را دلیل کســب رتبه های جهانی دانشــگاه 
صنعتی شــاهرود خواند و اظهارداشت: وجود 

10 نفر از این دانشگاه در رتبه بندی 2 درصد 
دانشــمندان برتر جهان نشان دهنده ظرفیت 
بسیار باالی دانشگاه اســت. وی کسب رتبه 
ششــم در بین دانشــگاه های صنعتی کشور 
در حوزه فناوری و مهندســی را نشــانه ارج 
گذاشــتن به علم و فنــاوری و حمایت همه 
جانبه مسئولین دانشگاه در این حوزه دانست 
و افزود: براســاس رتبه بندی تایمز دانشگاه 
در رتبه چهارم کشــور در حــوزه علوم پایه 
جــای دارد. فاتــح در ادامه ســخنان خود با 
اشــاره به فعالیــت 39 آزمایشــگاه علمی و 
تحقیقاتی در این ســاختمان افزود: در حال 
حاضر 100 آزمایشگاه این دانشگاه به شبکه 
آزمایشــگاه های علمی کشــور )شاعا( جهت 
ارائه خدمات در عرصه ملی پیوســته اســت. 
همچنین ایشــان با بیان عضویت دانشگاه در 
شــبکه آزمایشــگاه های فناوری و راهبردی 
کشور گفت: بر همین اســاس 678 دستگاه 
و تجهیزات آزمایشــگاهی این دانشــگاه در 
سامانه کشــوری به ثبت رسیده است. ایشان 

با ذکر این نکته که در ســالهای اخیر، تجهیز 
آزمایشگاه های تحقیقاتی در راستای توسعه 
پژوهشــهای تقاضامحور و جهت پیشــرفت 
علم و توانمندســازی دانشجویان انجام شده 
اســت، تاکید کــرد: بزرگترین ســرمایه هر 
دانشــگاه محققان و دانشــجویان هستند که 
می توانند منشــاء خدمات شایســته ای در 
سطح کشور باشند. گفتنی است آیین یادبود 
چهلمین روز شــهادت دانشمند شهید دکتر 

محســن فخری زاده و نام گذاری ساختمان 
مجتمع آزمایشــگاهی دانشــگاه بــه نام این 
شــهید؛ با حضور امام جمعه شــهر شاهرود، 
فرماندهان ارتش، ســپاه و بسیج شهرستان، 
تعــدادی از اعضای هیات امنای بنیاد خیرین 
و اساتید وکارکنان دانشگاه در محل مجتمع 
آزمایشــگاهی واقــع در پردیــس مرکزی با 
نواختن سرود ملی توسط گروه موزیک تیپ 
158 سرلشکر  شهید کشاورزیان برگزار شد.

مدیرکل آب و فاضالب استان مرکزی:
تصفیه خانه جدید فاضالب خمین 

سال آینده افتتاح می شود
مرکزی - رضا صفائی نسب : عرفانی نسب گفت: تصفیه 
خانه جدید فاضالب خمین نیمه اول ســال آینده به بهره 

برداری می رسد.
عرفانی نســب مدیــرکل آب و فاضالب اســتان مرکزی 
در حاشــیه بازدیــد از روند تصفیه خانه فاضالب شــهر 
خمین  در گفت و گو باخبرنگار گروه اســتان های باشگاه 
خبرنگاران جوان از اراک، گفت: فاز دوم این تصفیه خانه با 
ظرفیت 7300 متر مکعب همچون فاز اول در حال ساخت 
است که تالش می کنیم در نیمه اول سال 1400 این پروژ 

را اتمام و به بهره برداری برسانیم.
عرفانی نســب با اشاره به پیشــرفت 65 درصدی فاز دوم 
تصفیه خانه فاضالب خمین گفت: اعتبار تخصیصی سال 
جاری در بخش فاضالب 11 میلیارد و 500 میلیون ریال 
است که با پیگیری های مستمر 100 درصد آن تخصیص 
پیدا کرده اســت. نظری نماینده مردم خمین در مجلس 
شــورای اســالمی هم گفت: تصفیه خانه فاضالب موجود 
در فاز یک متناســب با جمعیت ســال های قبل بوده و با 
توجه به شــرایط حال اعم از افزایــش جمعیت و مصرف 
باالی آب توسط همشــهریان در زمان شیوع کرونا شاهد 
حجم باالیی از پساب فاضالب در تصفیه خانه هستیم.راه 
اندازی فاز دوم تصفیه خانه فاضالب شــهر خمین اهمیت 

فوق العاده ای دارد .

اجرای گسترده طرح پایش دمای 
ادارات در گیالن

 حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم 
انجام بیــش از 6 هزار و 700 بازدید از ادارات، بانک ها و 
مدارس، از اوایل دی ماه تاکنون اظهار داشــت: بحمداهلل 
با بازدیدهای بعمل آمده توســط کارشناسان شرکت گاز، 
فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی در سطح سازمان 

ها و ادارات دولتی استان به نحو شایسته ای نهادینه شده 
است.وی در ادامه افزود: در روزهای ابتدایی فصل زمستان 
با بازدیدهای گسترده از ادارات، بانک ها و مدارس استان، 
بیش از یک هــزار و 700 اخطار و 941 مورد قطعی گاز 
صورت گرفته است.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با 
اشــاره به برودت هوا و افزایش قابل توجه مصرف گاز در 
سراســر کشور اظهار داشــت: اجرای مستمر پایش دمای 
ادارات ســبب خواهد شد تا مصرف گاز به میزان مناسبی 

کاهش یابد.

بازدید استاندار خوزستان از 
مجتمع پتروشیمی آبادان 

غالمرضا شریعتی اســتاندار خوزستان به همراه هیاتی از 
مجتمع پتروشیمی آبادان بازدید کرد 

به گــزارش روابط عمومی شــرکت پتروشــیمی آبادان 
چهارشــنبه 17 دی مــاه غالمرضا شــریعتی اســتاندار 
خوزســتان ، دکتر جلیل مختار نماینده مردم شهرستان 
در مجلس شورای اســالمی ، سید زین العابدین موسوی 
معاون استاندار وفرماندار ویژه شهرستان آبادان به منظور 
بازدید از شرکت پتروشیمی آبادان در مجتمع این شرکت 

حضور پیدا کردند 
در ابتدا اســتاندار خوزســتان و هیات همراه از واحدهای 
تولیدی و عملیاتی مجتمع بازدید و پس از آن جلسه هم 
اندیشــی با مدیران ارشد شستا )شــرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی (و تاپیکو )شــرکت سرمایه گذاری نفت 

،گاز و پتروشــیمی تامین ( و با حضور مهندس محســن 
علوی مدیر عامل پتروشــیمی آبادان وهمچنین معاونین 
و مدیران ارشد شرکت در سالن کنفرانس مجتمع برگزار 
کردند. طی این جلســه مهندس علوی مدیر عامل آبادان 
ضمن خیر مقدم بــه مدعوین ، گزارش کاملی از عملکرد 
و دستاوردهای شرکت در حوزه تولید ،پروژه ها ،صادرات 
،خوراک های مجتمع ،اقیدامات مسولیت های اجتماعی و 

همچنین مسائل نیروی انسانی ارائه داد.
در ادامه جلسه غالمرضا شریعتی استاندار خوزستان اظهار 
داشت : خدا را شــاکر هستیم که پتروشیمی آبادان جان 
تازهای گرفت و اینکه االن تولید دارد و کارانه پرداخت می 
کند بسیار باعث خرسندی است .وی اضافه کردند از طرح 
توسعه فاز دوم پتروشیمی آبادان حمایت می کنیم وما از 
طریق صندوق توســعه کمک خواهیم کرد و همچنین در 
حوزه 600 ودر پایان جلسه استاندار خوزستان از اقدامات 
پتروشــیمی آبادان در خصوص بازسازی واحد مسئولیت 

های اجتماعی طی سال های گذشته تقدیر وتشکر کرد.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
خبر داد:

راه اندازی بازارچه محله ای »ابوذر«؛ 
به زودی

مدیرعامــل ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری و 
فرآورده های کشــاورزی شــهرداری کرمان، از راه اندازی 
بازارچه محله ای »ابوذر« واقع در خیابان »ابوذر شــمالی« 
در آینــده ای نزدیک خبر داد. محمــود ایرانمنش با بیان 
اینکه بازارچه  »ابوذر« به دلیل مشکالتی چندسال تعطیل 
شــده بود، گفت: با پیگیری های این ســازمان، مشکالت 

مرتفع و پس از برگزاری مزایده، برنده نیز مشخص شد.
وی افــزود: در حال حاضر، فرایند عقــد قرارداد واگذاری 

بازارچه به برنده مزایده در حال انجام است.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های 

کشاورزی شهرداری خاطرنشان کرد: این سازمان به همراه 
بخش خصوصی در حال پاک ســازی و بهســازی بازارچه 
اســت که به محض تکمیل بهســازی، به صورت بازارچه  
محلــه ای جهت تأمین ارزاق عمومی شــهروندان باقیمت 

مناسب، فعالیت خود را شروع خواهد کرد.
ایرانمنش افزود: طبق برنامه ریزی، در فاز اوِل شروع به کار 
بازارچه »ابوذر«، مواد گوشتی و فرآورده های پروتئینی با 

قیمت مناسب به مردم عرضه می شود.
وی ادامه داد: در فاز بعد نیز دیگر کاالهای اساسی عرضه 
خواهد شد. مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری 
و فرآورده های کشــاورزی شــهرداری بیان کرد: بازارچه 
محله ای »ابوذر«، تحت نظارت سازمان ساماندهی مشاغل 
شــهری و فرآورده های کشاورزی شــهرداری کرمان و با 
راهبری بخش خصوصی جهت رفاه مردم به زودی فعالیت 

خود را آغاز می کند.

شهردار کرمان تأکید کرد:
ضرورت تبادل اطالعات شهرداری 
با اداره کل ثبت اسناد و امالک 
جهت تسریع در امور و کاهش 

تخلفات
شهردار کرمان در جلسه ای با حضور مدیرکل ثبت اسناد و 
امالک اســتان، به بررسی موضوعات مرتبط بین شهرداری 
و اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان با هدف تسریع در 
انجام امور شهروندان و رفع دغدغه های این اداره کل در حوزۀ 

امالک شهرداری پرداخت.
ســیدمهران عالم زاده با اشــاره به اینکه یکی از بخش های 
سامانۀ جدید شهرسازی شهرداری با عنوان »سرا 8«، مربوط 
به امالک است، بیان کرد: درخصوص بازدید و صدور پایان کار 
که باید توسط شهرداری انجام شود، اگر امکان اتصال سامانۀ 
شهرسازی شهرداری به سامانۀ اطالعاتی اداره کل ثبت اسناد 
و امالک اســتان وجود داشته باشد، می توانیم ابعاد ملک را 
با اســتفاده از اطالعات اداره کل ثبت برداشت کنیم و با این 
تبادل اطالعات، نیــازی به نامه نگاری نخواهد بود و موجب 
سرعت بخشــیدن به انجام امور شهروندان و کاهش احتمال 
بروز فساد می شود. وی افزود: استفاده از اطالعات مشترک 
در ســامانه توسط شهرداری و اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان، ضمن افزایش ســرعت خدمات دهی به شهروندان، 
امنیــت اطالعات را هم باال می برد. شــهردار کرمان ضمن 
تأکیــد بر جلوگیــری از تفکیک غیرمجاز امــالک، افزود: 
درخصوص حل مســایل مربوط به اِفــراز و تفکیک امالک 
مشــاع، کمیته ای مرکب از نمایندگان شهرداری و اداره کل 
ثبت اسناد و امالک اســتان تشکیل و شیوه نامه ای اجرایی 

تدوین شود که در این زمینه حقی از شهروندان و شهرداری 
تضییع نشــود و برای امالکی که مشمول اِفراز می شوند، در 
صورت نیاز، مجوز شورا اخذ شــود. لزوم کاداستری کردن 
اسناد تحت مالکیت شهرداری مدیرکل ثبت اسناد و امالک 
استان نیز در این جلسه، با بیان اینکه شهرداری و اداره کل 
ثبت اسناد و امالک، در حوزه های مختلفی، مسئولیت های 
مرتبط با یک دیگر دارند که نیاز به هم افزایی این دو دستگاه 
است، افزود: در زمینۀ اموری ازجمله جلوگیری از صدور سند 
معارض، اجرای ماده 45 آیین نامۀ قانون ثبت اسناد و امالک، 
کاداستری کردن اسناد مالکیت شهرداری و صدور پایان کار 
اصالحی، نیازمند هم فکری و تعامل بیشــتر با شــهرداری 
هســتیم. علی محمودی با تأکید بر لزوم کاداستری کردن 
اسناد تحت مالکیت شهرداری، خاطرنشان کرد: تبدیل اسناد 
دفترچه ای به اســناد تک برگی، از زمین خواری و اشتباهات 
ثبتی که برای شهرداری و شــهروندان دردسرآفرین است، 
جلوگیری می کند. رضــا دادگرپور، معاون مالی و اقتصادی 
شهردار کرمان نیز در این جلسه با بیان اینکه تک برگی شدن 
اســناد، جلوی تجاوز به امالک شهرداری را می گیرد، افزود: 
پیگیر کاداســتری شدن اسناد دفترچه ای هستیم و در این 
رابطه برای امالک واقع در »کاظم آباد« و »شهرک صنعتی« 
اقدام شده است. معاون شهرسازی و معماری شهردار کرمان 
نیز بیــان کرد: مطابق مــاده 101 قانون شــهرداری، باید 

قدرالسهم شهرداری در تفکیک ها در نظر گرفته شود.
مریم ایالقی حســینی درخصوص اتصال سامانۀ شهرسازی 
شــهرداری با سامانۀ اطالعاتی اداره کل ثبت اسناد و امالک 
اســتان، خاطرنشــان کرد: ارتباط ســامانه های شهرسازی 
شهرداری و اداره کل ثبت اسناد و امالک استان، می تواند از 
طریق وب سرویس و همچنین از طریق کارتابل الکترونیکی 

بین دستگاهی انجام شود.

آمادگی کامل شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه گلستان 
برای سوخترسانی در فصل سرما و 

شرایط اضطرار
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان 
از آمادگی کامل این شرکت برای تامین و توزیع سوخت در 

فصل سرما و شرایط اضطرار خبر داد 
عیســی افتخاری ضمن اعالم این خبر بر ضرورت اقدامات 
پیشگیرانه جهت حصول اطمینان از آسیب پذیری حداقلی 

ناشی از ورود به فصل سرما تاکید کرد 
وی گفت : با برنامه ریزی های انجام شــده و ذخیره سازی 
انواع فرآورده های نفتی، شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی در تمامی شرایط آمادگی کامل دارد تا پاسخگوی نیاز 

مصرف کنندگان و مردم شریف استان گلستان باشد 
افتخاری افزود : تدابیر الزم جهت تامین سوخت جایگزین 
)دوم( به مصرف کنندگانی که از گاز طبیعی بعنوان سوخت 

اصلی خود اســتفاده می کنند اتخاذ شــده و این مصرف 
کنندگان می توانند با مراجعه به واحدهای متولی ، نسبت 
به دریافت و ذخیره سازی مناسب سوخت جایگزین اقدام 
نماینــد تا در صورت افت احتمالی فشــار گاز با مشــکلی 
مواجه نشــوند این مقام مسئول همچنین باتوجه به اجرای 
طــرح توزیع الکترونیکی نفت ســفید و گاز مایع از طریق 
زیر ساخت بانکی از مصرف کنندگان نفت سفید و گاز مایع 
شــامل خانوار، اصناف و صنایع درخواست کرد: با مراجعه 
به ســامانه درخواست فرآورده های نفتی )سدف( به آدرس 
NEWTEJARATASAN.NIOPDC.IR   در قســمت 
ثبت خانوار، نســبت به تکمیل اطالعات خواســته شده و 
معرفی کارت بانکی خود اقدام کنند تا نسبت به تخصیص 
سهمیه آنان اقدام شــود. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه گلســتان یادآور شد: مصرف کنندگانی 
که به هر دلیلی تاکنون موفق به دریافت و ذخیره ســازی 
سوخت جایگزین نشده اند می توانند با مراجعه به شرکت 
پخش فــرآورده های نفتی منطقه گلســتان به دریافت و 

ذخیره سازی فرآورده مورد نیاز خود اقدام کنند.

پیگیری طرح ساماندهی
 رودخانه های رشت

به گــزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت، جلســه بررسی راهکارهای کمک بیشتر 
و ســریع تر ســازمان برنامه و بودجه و قرارگاه سازندگی 
خاتــم االنبیا)ص( به منظــور ســاماندهی رودخانه های 
گوهررود و زرجوب رشــت با حضور سردار محمد فرمانده 
قرارگاه خاتم االنبیا )ص(، ســید محمد احمدی شهردار 
رشــت و نمایندگان مجلــس در دفتر دکتــر محمدباقر 
نوبخــت معاون رییس جمهوری و رییس ســازمان برنامه 

و بودجه برگزار شــد.در این دیدار شــهردار رشت با بیان 
اینکه دو رودخانه زرجوب و گوهررود نبض توســعه شهر 
هســتند که رفع مشکالت آن نیازمند عزم همگانی است، 
بر لزوم اجرای دقیق طرح ســاماندهی این رودخانه ها با 
تخصیص اعتبــارات ملی تاکیــد کرد.احمدی خطاب به 
نمایندگان مردم رشــت در مجلس با اشــاره به بررســی 
الیحــه بودجه 1400 در خانه ملت، خواســتار تخصیص 
ردیف بودجه برای ساماندهی زرجوب و گوهر رود با همت 
نمایندگان در توجیه کمیســیون های تخصصی مربوطه 
شــد که نمایندگان نیز قول مساعد در راستای تحقق این 

مهم دادند.

از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه 
انسانی وزارت نفت؛ 

مدیرعامل مناطق نفخیز جنوب و 
۳۳ كارمند این شركت، به عنوان 

مدیر و كاركنان نمونه صنعت  نفت 
معرفی شدند 

بر اساس اعالم معاونت توســعه مدیریت و  سرمایه انسانی 
وزارت نفت با توجه به خط مشــی و سیاست های متخذه و 
به منظور ایجاد فضای رقابتی سالم و  سازنده، ترویج الگوهای 
رفتاری مطلوب ســازمانی و شناسایی و تجلیل از کارکنان 
ساعی و شایسته ای که در  تحقق اهداف صنعت نفت تالش 
برجســته و مضاعفی بــه عمل می آورنــد، فرآیند انتخاب 
کارکنان نمونه صنعت نفت  در سال 1398 به انجام رسید .  
بر این اســاس مهندس احمد محمدی مدیرعامل شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب به عنوان مدیر نمونه شــرکت 
 ملی نفت ایران انتخاب شد و از مجموع 99 نفر از کارکنان 
نمونه شرکت  ملی نفت ایران نیز 33 نفر از کارکنان شرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب )شــامل 20 نفــر از کارکنان 
رســمی و 13 نفر از کارکنان قراردادی( به عنوان  کارکنان 
نمونه معرفی شــدند.  از بین 20 نفر کارکنان رسمی آقایان 
مهدی شــریفی و احسان مرزبان فرد از مدیریت امور فنی، 
هادی دشت باوی  از مدیریت مهندسی و ساختمان، محمود 
مرداسی از مدیریت تولید، احسان آخوند دزفولی از مدیریت 
برنامه  ریزی تلفیقی، سیدرضا عباسی از مدیریت تدارکات 
و امــور کاال، ابراهیم مــرادی از مدیریت منابع انســانی و 

منوچهر  امیری نسب از مدیریت تعمیرات تجهیزات صنعتی 
و ماشــین آالت فرایندی به عنوان کارکنان برگزیده ستاد 
 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب انتخاب شدند.   همچنین 
محسن مستوفی نیا، مهراب محمدی و رحمان درویشی از 
شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون؛  حسنعلی محمدپور، 
سلمان شعبان و کورش عطائی از شرکت بهره برداری نفت 
و گاز گچساران، عبدالنبی  دادبین پور، غالمحسین حیدری 
باغبادرانی و یوسف ظهیریان از شرکت بهره برداری نفت و 
گاز آغاجاری،  محمدرضا ظهرابی و حســین کرمی برجوئی 
از شــرکت بهره برداری نفت و گاز مارون و نیز محمدرضا 
 نوروزی از شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 

دیگر منتخبین رسمی شرکتهای تابعه بودند. 
از بین نیروهای قــراردادی نیز خانم ها راحله چوب دار )دفتر 
مدیرعامل و دبیرخانه(، افســانه قربانی )امور منشی  گری و 
ماشــین نویسی(، ژیال صفائی )مدیریت امور فنی( و آقایان 
مجتبی قاسمی )مدیریت مهندسی و ساختمان(،  رضا زیدانی 
نژاد )مدیریت تدارکات و امور کاال(، ســید محمد صالحی 
نژاد )مدیریت منابع انســانی(، محمــد ممبینی   )مدیریت 
امــور فنی( و عباس حلفی زاده )مدیریت عملیات ترابری و 
پشتیبانی تولید( از ستاد شرکت ملی مناطق  نفتخیز جنوب 
و همچنین آقایان علی اصغر جعفری و محســن گودرزیان 
از شــرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران،  مهدی نظام 
از شــرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، توفیق مجدم 
از شــرکت بهره برداری نفت و گاز مارون و  فرخ احمدی از 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان نیز به عنوان 

کارکنان نمونه انتخاب شدند.  

گزارش
به مناسبت چهلمین روز شهادت مظلومانه دانشمند شهید دکتر محسن فخری زاده برگزار شد:

آیین نامگذاری مجتمع علمی و تحقیقاتی دانشگاه  صنعتی شاهرود به نام شهید فخری زاده


