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شرکت فوالد مبارکه اصفهان در مراسم بنياد 
جهاني انرژي و جامعه مديريت سبز اروپا که 
در وين اتريش برگزار شد، موفق به دريافت 
جايزه و نشان اين دو نهاد گرديد. به گزارش 
خبرنگار ما از اصفهان، حس��ين مدرس��ي    فر 

مدير ايمني، بهداشت و محيط زيست شرکت فوالدمبارکه در اين مراسم 
به بيان ديدگاه ها و دس��تاوردهاي زيست محيطي شرکت فوالدمبارکه 
طي يک دهه اخير پرداخت که مورد توجه حاضرين و مقامات رسمي 
کش��ورهاي حاضر قرار گرفت. در همين رابطه محس��ن ستاري رييس 
محيط زيس��ت فوالد مبارکه نيز گفت: ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان 
بر مبناي ارزشهاي س��ازماني و استراتژي بلند مدت خود سعي نموده 
است توجه به حفظ محيط زيست را سرلوحه فعاليتهاي خود قرار دهد 
به نحوي که پيش از اين نيز در س��ال 93 موفق به اخذ باالترين نشان 
بنياد جهاني انرژي و جامعه مديريت س��بز اروپ��ا از بين 8000 طرح 
معرفي شده به آن دو نهاد در سطح بين المللي گرديده بود که استمرار 
اين روند و همچنين اقدامات ده س��ال اخي��ر منجر به دريافت مجدد 
اين جايزه در س��طح ملي گرديد. وي افزود: طرح جمع آوري پسابهاي 

بهداشتي شهرهاي مجاور به لحاظ ميزان سرمايه    گذاري و مهمتر...

مديرعامل شرکت انتقال گاز ايران به همراه 
هيأت��ی ضمن بازديد از تاسيس��ات تقويت 
فش��ار گاز منطق��ه 8 عمليات در جلس��ه 
هماهنگی مس��ئولين اي��ن منطقه حضور 

يافت.ب��ه گ��زارش خبرنگار م��ا در تبريز به 
نق��ل از روابط عمومی منطقه 8 عمليات انتقال گاز، س��عيد توکلی، 
مديرعامل ش��رکت انتقال گاز ايران در اولين نشس��ت هم انديشی با 
مس��ئولين منطقه 8 عمليات از آمادگی کامل اين شرکت برای عبور 
از فصل سرما خبر داد و گفت: شرايط سخت زمستان را با محدوديت 
ها س��پری کردن کار مشکلی اس��ت ولی عليرغم تنگناهای موجود، 
س��ال های پيش موفق شديم سردترين فصول س��ال را با سرافرازی 
و ت��اش تک تک همکاران س��تادی و مناطق عملياتی پش��ت س��ر 
گذاريم.توکل��ی افزود: تاش و کوش��ش کارکن��ان مناطق عملياتی 
تاثير بس��زايی در افزايش ميزان انتقال و فش��ار گاز دارد و اين نشان 
از آمادگی تمامی پرس��نل بمنظور انجام وظيفه و خدمت رس��انی به 
ملت ش��ريف می باشد.وی اظهار داش��ت: برای اينکه بتوانيم شرکت 

را ب��ه جايگاه واقعی برس��انيم باي��د خودمان را به س��ازمان...

همفکری و تعامل، تنش ها 
را در سازمان به حداقل 

می رساند 

اعطای دو نشان جامعه مدیریت 
سبز اروپا و بنیاد جهانی انرژی به 

شرکت فوالد مبارکه اصفهان
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ــور گفت: 8 هزار و 351 نفر زند      انى غيرعمد        ــتاد      د      يه كش مد      يرعامل س
واجد       شرايط د      ريافت كمك هستند كه از اين تعد      اد       97 نفر زن و 8 هزار 

و 254 نفر مرد       د      ر زند      ان ها محبوس هستند      . 
ــزود      : 158 زند      انى زن  ــا اف ــو با ايرن ــى رد      رگفت وگ ــد      اهللا جوالي سيد      اس

ــور وجود       د      ارد       كه 97 نفر از آنها با مجموع بد      هى  جرايم غيرعمد       د      ر كش
ميليارد       ريال واجد       شرايط د      ريافت كمك هستند      .   50

ــتاد       د      يه  ــراى آزاد      ى مد      د      جويان تحت حمايت س ــار الزم ب وى اعتب
ــغ كل بد      هى اين تعد      اد        ــد       د      رصد       مرد      مى مطرح كرد       و گفت: مبل را ص

محبوس آزاد       شد      ه معاد      ل 2 هزار و 962 ميليارد       ريال بود       كه با تالش 
ــوز  ــتاد       د      يه و همكارى مد      د      كاران د      لس ــازش س ــاى صلح و س كميته ه
ــر كشور 38 د      رصد        (معاد      ل يك هزار و 120 ميليارد        زند      ان هاى سراس
ــوى اولياى د      م و طلبكاران گذشت رضايتمند      انه  ريال) از اين رقم از س

اخذ شد      ه است. 
ــزار و 858 زند      انى  ــور اظهاركرد      : 3 ه ــتاد      د      يه كش ــل س مد      يرعام
ــال جارى  ــهريور س ــد       از پنجم فرورد      ين تا پايان ش ــم غيرعم جراي

آزاد       شد      ند      .

ــس كانون وكالى مركز گفت: به هيچ وجه در تصويب اليحه وكالت  رئي
ــتيم و نفع عمومى و منافع  ــه دنبال امتياز مالى و مادى براى وكال نيس ب

جامعه مطرح است. 
به گزارش ايرنا، امير حسين آبادى با حضور در بيست و دومين نمايشگاه 
ــا تصويب اليحه جامع  ــا در غرفه ايرنا افزود: ب ــات و خبرگزارى ه مطبوع
ــتيم و استقالل وكالت و نهاد وكالت  وكالت در فكر امتياز براى وكال نيس
ــد.  ــت و منفعت آن به عموم جامعه مى رس امرى اجتماعى و عمومى اس
ــاس امنيت براى  وى گفت: در صورت تصويب اليحه جامع وكالت، احس
ــاس استقالل  ــود و وكيلى كه احس وكال از نظر حقوق صنفى ايجاد مى ش
ــد، راحت تر مى تواند دفاع كند اما آنچه مسلم است اين است  ــته باش داش

كه استقالل مسئوليت وكيل، نفع جامعه را در پى دارد. 
ــت: مهم ترين مشكل در اين زمينه  رئيس كانون وكالى مركز اظهار داش
ــيله هيأت انتظامى قضات است؛  ــئله تاييد داوطلبان هيات مديره به وس مس
چراكه كانون معتقد است همان گونه كه تا قبل از سال 76 بوده، اين داوطلبان 
ــان بررسى  ــيله هيأت نظارتى كه كانون تعيين مى كرد، صالحيت ش به وس
ــى رد صالحيت مى شد به دادگاه انتظامى قضات اعتراض  مى شد و اگر كس

مى كرد اما االن از ابتدا به دادگاه انتظامى قضات محول شده است. 
حسين آبادى گفت: اليحه جامع وكالت اليحه اى است كه ابتدا از سوى 
ــوى دولت پيشنهاد شده بود و  ــد و اليحه اى كه از س قوه قضاييه ارائه ش
ــد، مجموعا به عنوان اليحه  ــنهاد دادن طرحى كه نمايندگان مجلس پيش

ــتوركار قرار دارد و دو نفر به عنوان  ــت كه در دس جامع وكالت مدت هاس
ــوى كانون وكال در اين زمينه با مركز پژوهش هاى مجلس  نماينده از س

شوراى اسالمى همكارى دارند. 
ــالمى با همكارى  ــوراى اس وى ادامه داد: مركز پژوهش هاى مجلس ش
ــى هاى الزم را انجام دادند و  ــون وكال در اين مورد بررس ــدگان كان نماين
ــت  ــده اس ــيله اين نمايندگان منتقل ش نظراتى كه كانون ها دارند به وس
ــده كه البته اما و اگرهايى  ــته، نظرات اعمال ش و تا حدى كه امكان داش
ــيون قضايى مجلس اين مشكالت نيز  وجود دارد كه اميدواريم در كميس

رفع شود. 
ــهروندى نيز گفت:  ــوق ش ــاى حق ــورد كلينيك ه ــين آبادى در م حس

بى ترديد اگر قرار است در زمينه حقوق شهروندى كلينيك يا كميسيونى 
تشكيل شود، يكى از پايه هاى اصلى آن وكال خواهند بود. 

ــرى در راه اندازى،  ــد حضور موث ــون وكال قطعا مى توان ــزود: كان وى اف
ــته باشد و كانون وكالى  ــرفت و پيشبرد اهداف اين كلينيك ها داش پيش
ــترى مركز هم آمادگى دارد كه در اين زمينه توافق و تفاهم هاى  دادگس

الزم را انجام دهد. 
حسين آبادى در پايان گفت: روز 25 آبان ماه هيأت عمومى كانون وكال 
ــش ماهه خود را ارائه كند و به همين دليل  ــت تا گزارش عملكرد ش بناس
صحبت هايى با كميسيون قضايى مجلس داشته ايم تا تاريخ بررسى اليحه 

وكالت تغيير كند اما هنوز تاريخ دقيق آن مشخص نيست. 

معاون آمار و فناورى اطالعات قوه قضاييه گفت: از ابتداى مهرماه سال 
جارى دادخواست ها به صورت الكترونيك در دادگسترى ها انجام مى شود. 
ــلمين حميد شهريارى در همايش مديران دفاتر  حجت االسالم و المس
خدمات الكترونيك قوه قضاييه كه در هتل جم مشهد برگزار شد با بيان 
ــكالت و مقاومت هايى  اينكه «براى راه اندازى دفاتر خدمات قضايى با مش
ــت ها از ابتداى  ــالغ الكترونيك دادخواس ــه رو بوديم» به راه اندازى اب روب
ــاره كرد و افزود: استانداردهاى  ــال جارى در دادگسترى ها اش مهرماه س
تعريف شده براى فعاليت دفاتر خدمات الكترونيك به خصوص در موضوع 

تعرفه ها بايد رعايت شود و در صورت تخلف برخورد قانونى مى كنيم. 
وى افزود: راه اندازى سامانه تجارب و پيشنهادات و توليد محتواى متنى 

و چندرسانه اى در اين دفاتر ضرورى است. 
ــتگاه  قضايى اشاره و  ــبكه اختصاصى عدالت در دس وى به راه اندازى ش
ــال دادخواست ها و  اظهار كرد: اين امر براى كاهش تاخير در ثبت و ارس

مشكالت اينترنتى انجام خواهد شد. 
ــان اينكه «اين طرح  ــاورى اطالعات قوه قضاييه با بي ــاون آمار و فن مع
ــار كرد: در اجراى  ــود»، اظه ــترى ها اجرا مى ش در مرحله اول در دادگس
ــيم كارت هاى اختصاصى عدالت ويژه دستگاه قضايى و دفاتر  اين طرح س
ــتفاده قرار مى گيرد همچنين با  خدمات الكترونيك قوه قضاييه مورد اس
ــامانه  ــكل در س ــى از وجود مش تالش هاى صورت گرفته تاخيرهاى ناش

الكترونيكى ثبت دادخواست هاى قضايى نيز در حال رفع هستند. 
وى با اعالم اينكه «براى راه اندازى دفاتر خدمات الكترونيك قضايى در 
ــال 1393 در شهرستان ها با مشكالت زيادى  سال 1390 در تهران و س
ــانى  ــه رو بوديم»، تصريح كرد: اين طرح ايده اى جديد در خدمت رس روب
ــد، اما در حال  ــى روبه رو ش ــه با مقاومت هاي ــه مردم بود ك ــى ب حاكميت
ــت، با اجراى اين طرح عالوه بر اينكه  ــده اس حاضراين طرح پذيرفته ش
فشار از روى دوش دستگاه قضايى برداشته شده اختيارات دفاتر خدمات 

نيز افزايش پيدا كرده است. 
حجت االسالم والمسلمين على مظفرى، رئيس كل دادگسترى خراسان 
رضوى نيز در اين همايش با بيان اينكه تا قبل از راه اندازى دفاتر خدمات 
ــت روبه رو بود،  ــترى با ازدحام جمعي ــاختمان هاى دادگس الكترونيك س
عنوان كرد: با راه اندازى اين دفاتر مراجعه كننده هاى مجتمع هاى قضايى 

كاهش پيدا كردند. 
ــت هاى  ــتى بعضى افراد دادخواس ــتم ثبت دس وى ادامه داد: در سيس
ــل از راه اندازى اين  ــعبه مطرح مى كردند و تا قب ــك دعوا را در چند ش ي
دفاتر هيچ كنترلى بر دادخواست ها نبود. وى با اعالم اينكه «قطع ارتباط 
سيستم ها، ايجاد مشكل و عدم دسترسى پورتال دادگسترى ها و اقدامات 
ــكالت هستند»، خاطرنشان كرد: بايد  غيرمجاز برخى دفاتر از جمله مش

سيستم ها به روزرسانى شوند تا اين مشكالت رفع شود. 

از ابتداى مهرماه سال جارى 

دادخواست ها به صورت 
الكترونيك ابالغ مى شود

رئيس كانون وكالى مركز: 

فقط منافع جامعه در تصويب اليحه وكالت مطرح است

مد      يرعامل ستاد       د      يه كشور: 

8 هزار و 351 زند      انى غيرعمد       واجد       شرايط د      ريافت كمك د      ر زند      ان ها محبوس هستند      
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اخبار اخبار
برای دومین سال پیاپی و در قالب هشتمین جشنواره ساالنه؛ 
شرکت گاز آذربایجان شرقی عنوان برتر 

روابط عمومی های وزارت نفت را کسب کرد 
فالح-  اسد   - تبریز 
ساالنه  جشنواره  هشتمین 
روابط عمومی های وزارت نفت 
با حضور بیژن نامدار زنگنه وزیر 
نفت و جمعی از مدیران عالی 
رتبه صنعت نفت و گاز کشور 

برگزار شد.به گزارش خبرنگار ما در تبریز، شرکت گاز استان نیز 
برای دومین سال متوالی در بین 200 شرکت کننده موفق به کسب 
عنوان برتر در محور مطالعات اجتماعی شد و رئیس روابط عمومی 
شرکت گاز آذربایجان شرقی لوح و تندیس جشنواره را از دست وزیر 
نفت دریافت کرد.رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان 
شرقی با اعالم این خبر گفت: یکی از بخش های بسیار مهم و در 
حقیقت زیربنای فعالیت های روابط عمومی مطالعات اجتماعی است، 
بهره گیری از روش های پژوهشی و تحقیقی و سنجش افکار و نظرات 
و دیدگاه های مردم و ارباب رجوع از طریق تحقیقات میدانی و با 
استفاده از روش های مختلف نمونه گیری و سنجش و بررسی و تجزیه 
و نشریات  بویژه مطبوعات  ارتباط جمعی  تحلیل محتوای وسایل 
است.مهندس محمدعلی  اجتماعی  مطالعات  مهم  از شاخصه های 
فتح اهلل زاده افزود: انجام مطالعات پژوهش، تحقیق و نظرسنجی های 
ساالنه به یک فرآیند مداوم در شرکت گاز استان تبدیل شده است 
و این نظر سنجی ها بطور مداوم در حوزه های مختلف شرکت انجام 
مرهون  دست یابی  و  موفقیت  این  کرد:  خاطرنشان  گیرد.وی  می 
حمایت های مدیریت ارشد سازمان، تالش و زحمات تمامی کارکنان 
شرکت گاز استان خصوصاٌ کارکنان این واحد بوده و امیدوارم این روند 
همچنان تداوم داشته باشد.الزم به ذکر است به این جشنواره، بیش از 
یک هزار و 757 اثر در محورهای مختلف از جمله مطالعات اجتماعی، 
ارتباطات  تبلیغات،  الکترونیک،  ارتباطات  انتشارات،  برنامه ریزی، 
رسانه ای، فعالیت های فرهنگی و کارشناس برتر از سوی روسای روابط 
عمومی های صنعت نفت ارسال شده بود.بر پایه این گزارش، در این 
جشنواره لوح و تندیس جشنواره در بخش مطالعات اجتماعی توسط 
وزیر نفت به مهندس محمدعلی فتح اهلل زاده، رئیس روابط عمومی 

شرکت گاز استان آذربایجان شرقی اهداء شد.

سرطان معده کشنده ترین سرطان در 
مازندران است

فرصت  خبرنگار   - ساری 
جان  قاسم  دکتر   - امروز 
علوم  دانشگاه  رئیس  بابایي 
مازندران در همایش  پزشکي 
با  ساري  در  پستان  سرطان 
بیان اینکه بیش از ۳ هزارنفر 

ساالنه دراستان به بیماري سرطان مبتال مي شوند، افزود : سرطان 
غدد لنفاوي و پستان را از سرطان های قابل کنترل و سرطان معده را 
کشنده ترین سرطان در مازندران نام برد. وي کمبود نیروي پزشکي 
و غربالگري براي افزایش توان تشخیصي سرطان و دسترسي به مراکز 
درماني را از عوامل کنترل این بیماري در استان دانست و گفت: 
۶ مرکز تشخیص سرطان در شهرستان های رامسر، چالوس، آمل، 
بابل، بابلسر، و ساري هم اکنون فعال است.دکتر جان بابایي با اعالم 
اینکه سرطان پستان شایع ترین نوع سرطان در بین بانوان است، 
به برپایي کارگاه های آموزشي تشخیص سرطان براي ۱0 هزار ماما 
در مازندران و معاینه رایگان بانوان باالي ۳0 سال اشاره کرد. وي 
همچنین از امضای تفاهم نامه میان مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه 
دانشگاه  سرطان  تحقیقات  مرکز  و  بهشتي  شهید  پزشکي  علوم 
افزود: این تفاهمنامه در زمینه  علوم پزشکي مازندران خبر داد و 
فعالیت های پژوهشي مشترك براي شناسایي علل تشکیل سرطان 
و افزایش نیروي انساني متخصص در این زمینه منعقد شد. پروفسور 
محمداسماعیل اکبري رئیس مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم 
پزشکي شهید بهشتي در همایش سرطان پستان در ساري نیز با بیان 
اینکه ۱0 هزار نفر ساالنه در کشور به سرطان مبتال مي شوند، گفت: 

شایع ترین انواع سرطان ها مربوط به مازندران است. 

 رئیس تصفیه خانه آب بندرعباس 
منصوب شد

خبرنگار   - بندرعباس 
مدیرعامل   - امروز  فرصت 
حکمي  طي  هرمزگان  آبفاي 
به  را  جهانگیري"  داد  "اهلل 
سمت رییس اداره تصفیه خانه 
کرد.  منصوب  بندرعباس  آب 
به گزارش روابط عمومي آب و فاضالب استان، "امین قصمي" با 
اشاره به حساسیت کار در تصفیه خانه آب بندرعباس، مدیریت این 
مجموعه را مسئولیتي خطیر توصیف کرد که نیازمند دقت، انضباط 
کاري و تالشي مضاعف است. وي ضمن قدرداني از تالش هشت ساله 
مهندس مدني در سمت ریاست تصفیه خانه آب بندرعباس، مدیریت 
وي در رفع چالش ها و بحران بزرگ این شهر را قابل تحسین عنوان 
کرد و گفت: مدیریت جدید نیز مسئولیت حساس و سنگیني را به 
عهده خواهد داشت.  قصمي تصریح کرد: با توجه به باال بودن عمر 
تاسیسات تصفیه خانه آب، بخشي از این تاسیسات بازسازي شده 
و بخش های باقي مانده نیز بایستي با هماهنگي معاونت توسعه و 
مهندس  است،  ذکر  شایان  گیرد.   قرار  ها  اولویت  جزو  مهندسي 
جهانگیري پیش از این مدیریت امور آب و فاضالب شرق بندرعباس 

را عهده دار بوده است. 
 

برگزاری ۶۳ دوره آموزشی در شرکت 
شهرک های صنعتی گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز - معاون صنایع کوچک شرکت 
شهرك های صنعتی استان گلستان گفت: طی مدت ۹ ماهه گذشته 
۶۳ دوره آموزشی مهارتی،کارشناسی و مدیریتی در این شرکت برگزار 
شد.به گزارش روابط عمومی شرکت شهرك های صنعتی گلستان، 
سیدرضا مسلمی عقیلی اظهار داشت: این دوره های آموزشي براي 
۱۱05 نفر و ۱5۸۹۴ نفر ساعت در حوزه های کارشناسي، مهارتي، 
وی  گفته  است.به  شده  برگزار  صنعتي  خوشه های  و  مدیریتي 
همچنین طی این مدت برگزاري ۱2 دوره آموزشي در حوزه بازار و 
امور بین الملل براي 2۱۴ نفر و 20۹۶ نفر ساعت برگزار شد.وی افزود: 
کیفیت و بهره وری، ایمنی، بهداشت و محیط زیست، فنی و مهندسی، 
مدیریت منابع انسانی و اداری و مهارت های تخصصی و عمومی از 
مهمترین عناوین دوره های آموزشی برگزار شده است. مسلمی عقیلی 
یادآور شد: یکی از برنامه های حمایتی شرکت شهرك های صنعتی 
گلستان، برگزاری دوره های آموزشی جهت ارتقای آگاهی، دانش و 

مهارت نیروی انسانی شاغل در واحدهای صنعتی می باشد.

ارزیابی کیفی ۵0 درصد از جایگاه های 
CNG شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی منطقه گیالن
جایگاه  باب  دارای ۹۶  گیالن  استان  قلیپور-  زینب  رشت- 
CNG می باشد که از ابتدای سال تاکنون 50 باب جایگاه 
CNG توسط واحد CNG منطقه مورد ارزیابی کیفی قرار 
گرفت. این ارزیابی از سال ۸۹ تاکنون و دو بار درسال و با 
رعایت شاخصهایی منطبق بر استانداردهای فنی و عملیاتی و 
با هدف رفع نواقص احتمالی از سویی و تعامل بیش از پیش با 
جایگاهداران به منظور ارائه کیفی تر خدمات سوخت رسانی به 
مردم صورت می گیرد. ارزیابی عملکرد تعمیرات و نگهداشت 
 ،HSE موارد رعایت  و کیفیت سوخت،  تجهیزات، کمیت 
آن  راس  در  و  سکوها  و  اداری  تجهیزات  ساختمان،  نمای 
 CNG واحد بازرسان  ارزیابی  مورد  مراجعین  رضایتمندی 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن صورت 
گرفت که در پایان این بازدید تمامی موارد ارزیابی شده و 
نواقص موجود به مالکان و بهره برداران اعالم تا در اسرع وقت 
نسبت به رفع آن نواقص اقدام نمایند. گفتنی است تاکنون 
۹0 باب جایگاه CNG در استان گیالن فعال می باشد که 
این تعداد با بهره گیری از 20۴ دیسپنسر و ۴0۸ نازل به طور 

میانگین ۹50 متر مکعب CNG عرضه می شود.

تبریز - اسد فالح- مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران 
به همراه هیأتی ضمن بازدید از تاسیسات تقویت فشار 
گاز منطقه ۸ عملیات در جلسه هماهنگی مسئولین این 
منطقه حضور یافت.به گزارش خبرنگار ما در تبریز به 
نقل از روابط عمومی منطقه ۸ عملیات انتقال گاز، سعید 
اولین  در  ایران  گاز  انتقال  مدیرعامل شرکت  توکلی، 
نشست هم اندیشی با مسئولین منطقه ۸ عملیات از 
آمادگی کامل این شرکت برای عبور از فصل سرما خبر 
داد و گفت: شرایط سخت زمستان را با محدودیت ها 
سپری کردن کار مشکلی است ولی علیرغم تنگناهای 
موجود، سال های پیش موفق شدیم سردترین فصول 
همکاران  تک  تک  تالش  و  سرافرازی  با  را  سال 
گذاریم.توکلی  سر  پشت  عملیاتی  مناطق  و  ستادی 
افزود: تالش و کوشش کارکنان مناطق عملیاتی تاثیر 
بسزایی در افزایش میزان انتقال و فشار گاز دارد و این 
نشان از آمادگی تمامی پرسنل بمنظور انجام وظیفه و 
خدمت رسانی به ملت شریف می باشد.وی اظهار داشت: 
برای اینکه بتوانیم شرکت را به جایگاه واقعی برسانیم 
باید خودمان را به سازمان نزدیک نموده و با سعی و 

تالش چندین برابر، برای بهبود شرایط، گام های مهم و 
اثربخش برداریم چرا که هر کاری که انجام می دهیم 
منتظر نتیجه بلند مدت آن هستیم.توکلی بیان داشت: 
اگر کارها به صورت مشارکتی انجام شود کمتر با مشکل 
مواجه می شویم و با همفکری و تعامل می توان تنش 

ها را در سازمان به حداقل رساند و بایستی تهدیدهای 
به  هوشمندانه  تصمیم های  با  و  شناسایی  سازمان 
فرصت های بهبود، تبدیل شود که این امر، تنها با کار 
گروهی و تیمی می تواند محقق شود.مدیرعامل شرکت 
انتقال گاز ایران تصریح کرد: باید سیاست ها و برنامه های 

سازمان به نحوی تنظیم شود که کمترین هزینه را برای 
بیت المال مجموعه فراهم نماییم.همچنین در این جلسه 
یداهلل بایبوردی، مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز، با 
یافته سال جاری،  انجام  فعالیت های  از  ارائه گزارشی 
بررسی و رفع مشکالت تاسیسات و مراکز بهره برداری 
منطقه را خواستار شد و افزود: در سال گذشته موفق 
شدیم با همت همگانی و به لطف پروردگار متعال به 
تعهدات داخلی و خارجی خود عمل کرده و زمستان 
سال گذشته را با حرکت و تالش بسوی پیشرفت و 
ترقی سپری نماییم.بنابراعالم این گزارش، پایان نشست 
با پرسش و پاسخ حاضرین همراه بود و مسئولین منطقه 
موانع و چالش های موجود در واحدهای مورد نظر خود 
را از نزدیک به صورت کاربردی و ملموس تر در میان 
گذاشته و مورد بحث و بررسی قرار دادند.الزم به ذکر 
است که قبل از جلسه، مدیرعامل شرکت انتقال گاز 
ایران و همراهان و مسئولین منطقه از تأسیسات تقویت 
فشار گاز تبریز بازدید به عمل آورده و از نزدیک در 
با کارکنان آن به  جریان کار قرار گرفته و همچنین 

گفت وگو پرداختند.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران: 

همفکری و تعامل، تنش ها را در سازمان به حداقل می رساند 

اصفهان - خبرنگار فرصت امروز - شرکت فوالد مبارکه اصفهان در 
مراسم بنیاد جهاني انرژي و جامعه مدیریت سبز اروپا که در وین اتریش 
برگزار شد، موفق به دریافت جایزه و نشان این دو نهاد گردید. به گزارش 
خبرنگار ما از اصفهان، حسین مدرسي    فر مدیر ایمني، بهداشت و محیط 
زیست شرکت فوالدمبارکه در این مراسم به بیان دیدگاه ها و دستاوردهاي 
زیست محیطي شرکت فوالدمبارکه طي یک دهه اخیر پرداخت که مورد 
توجه حاضرین و مقامات رسمي کشورهاي حاضر قرار گرفت. در همین 
رابطه محسن ستاري رییس محیط زیست فوالد مبارکه نیز گفت: شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان بر مبناي ارزشهاي سازماني و استراتژي بلند مدت 
خود سعي نموده است توجه به حفظ محیط زیست را سرلوحه فعالیتهاي 
خود قرار دهد به نحوي که پیش از این نیز در سال ۹۳ موفق به اخذ 
باالترین نشان بنیاد جهاني انرژي و جامعه مدیریت سبز اروپا از بین 
۸000 طرح معرفي شده به آن دو نهاد در سطح بین المللي گردیده بود 

که استمرار این روند و همچنین اقدامات ده سال اخیر منجر به دریافت 
آوري  افزود: طرح جمع  وي  گردید.  ملي  در سطح  جایزه  این  مجدد 
پسابهاي بهداشتي شهرهاي مجاور به لحاظ میزان سرمایه    گذاري و مهمتر 
از آن آثار بارز آن بر بهبود بهداشت و سالمت جامعه از ظرفیت بسیار 
مناسبي جهت اخذ رتبه ممتاز در سطح بین المللي در صورت تکمیل 
بنیاد  نامه برخوردار مي باشد. این گزارش حاکي است، مراسم  اظهار 
جهاني انرژي و جامعه مدیریت سبز اروپا هرساله در یکي از کشورهاي 
جهان برگزار و از بین طرحهاي زیست محیطي معرفي شده به آن دو 
نهاد بین المللي بر اساس مدل ارزیابي east که مبتني بر ارزش گذاري 
شاخص    هایي با پیامد اجتماعي، تکنولوژیک، مالي و زیست محیطي ناشي 
از اجراي طرح زیست محیطي است، ارزیابي صورت پذیرفته و بر اساس 
رتبه اخذ شده شایسته تقدیر و اعطاي نشان در سطح ملي یا بین المللي 
قرار مي    گیرند. عالوه بر این واحد    ها یا شرکتهایي که رویکرد مستمر و 

مؤثري در جهت حفظ محیط زیست منطقه استقرار خود از طریق توسعه 
و بهبود تکنولوژیک، راهبري و مدیریت مؤثر بر فرآیند    ها یا مشارکتهاي 
مدني در طرح هاي زیست محیطي با جامعه دربرگیرنده خود داشته    اند، 
مورد تقدیر و تکریم قرار مي    گیرند تا ضمن معرفي الگو    هاي موفق در 
سطح ملي و بین المللي موجب ترغیب سایر شرکت    ها در جهت همگرایي 

بیشتر در حفظ محیط زیست باشند. 

اهواز- خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب در بازدید میدانی از محل دائمی نمایشگاه های خوزستان، گفت: از زمان 
مطرح شدن تولید داخل تاکنون ۱۴ هزار قلم کاال با همکاری این شرکت و 
شرکت های بخش خصوصی در کشور بومی سازی شده است. مهندس بیژن 
عالی پور، گفت: از این تعداد، حدود ۸ هزار قلم کاال ساخته شده و حدود ۶ 
هزار قلم کاالی جدید نیز در حال ساخت است. وی، در ادامه روند اجرای 
برگزاری هشتمیمن نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان را 
مثبت ارزیابی کرد و گفت: علیرغم اینکه بر خالف سال های گذشته، نمایشگاه 

ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان و شرکت ملی حفاری در سال جاری 
با فاصله زمانی کوتاهی و بصورت مجزا برگزارمی شود اما استقبال شرکت های 
بخش خصوصی از این نمایشگاه بسیار خوب بوده است. مهندس عالی پور، 
در ادامه با اشاره به اینکه تحریم ها فرصت خوبی برای توجه به ساخت داخل 
فراهم آورد، اضافه کرد: در راستای پیاده سازی منویات مقام معظم رهبری 
شرکت های دولتی و بخش خصوصی هم افزایی بیشتری داشته و بومی سازی 
را با جدیت بیشتری دنبال کردند که نتایج آن دیده می شود. وی، تعیین ۱0 
خانواده کاالیی در وزارت نفت را از جمله برنامه ریزی های این وزارتخانه برای 

تقویت ساخت داخل دانست و گفت: در این زمینه فعالیت های بسیار خوبی 
انجام گرفته است و باعث شده که در حال حاضر شرکت های نفتی عمده 
کاالهای مورد نیاز خود را در داخل کشور تهیه نمایند.. مدیرعامل شرکت ملی 
مناطق نفتخیز جنوب با اشاره به نقش غیرقابل انکار برگزاری نمایشگاه ساخت 
تجهیزات صنعت نفت خوزستان در فراهم آوردن فضای تعامل و تبادل علم 
و تجربه در راستای افزایش کیفیت مطلوب کاالهای ساخت داخل، گفت: ۸ 
ماه از نصب و راه اندازی اولین توربین ساخت داخل در شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مارون می گذرد و این توربین بدون هیچ مشکلی در حال کار است.

اعطای 2 نشان جامعه مدیریت سبز اروپا و بنیاد جهانی انرژی به شرکت فوالد مبارکه اصفهان

  بومی سازی 14 هزار قلم کاال با همکاری مناطق نفتخیز جنوب و بخش خصوصی

پاالیشگاه  مدیر  امروز-  فرصت  خبرنگار  بوشهر- 
اول مجتمع گاز پارس جنوبي از فرآورش 5 میلیارد و 
چهارصد و شصت و دو میلیون استاندارد متر مکعب 
گزارش  به  داد.  خبر  جاري  سال  ماه  هفت  در  گاز 
روابط عمومي شرکت مجتمع گاز پارس جنوبي؛ سید 
محمد مهدي هاشمي، مدیر پاالیشگاه اول مجتمع با 
اعالم این خبر گفت: اکنون مجتمع گاز پارس جنوبي 
با ترسیم چشم انداز خود در افق ۱۴0۴ که سرآمد در 
عملیات و رقابت پذیر در تراز جهاني مي باشد، با تالش 
متخصصان و کارکنان و بهره گیري از دانش نوین بهترین 
پشتیبان براي تحقق چشم انداز کشور در حوزه ي انرژي 
مي باشد. هاشمي در ادامه با بیان اینکه مجتمع گاز پارس 
پارس  گازي  میدان  از  تولید  متولي  عنوان  به  جنوبي 

جنوبي مي باشد گفت: در سایه ي همدلي متخصصان و 
کارکنان پاالیشگاه اول، در هفت ماه سال جاري بیش از 
5 میلیون و ۹27 هزار و ۹۶۴ بشکه میعانات گازي در 
این پاالیشگاه تولید و صادر شده است، که این مهم در 

اقتصاد کالن کشور نقش بسیار مهمي دارد. وي ادامه 
داد: در همین بازه زماني، 5 میلیارد و چهارصد و شصت 
و دو میلیون متر مکعب گاز در پاالیشگاه اول فرآورش 
شده است. مدیر پاالیشگاه اول در ادامه با اشاره به تولید 
دیگر محصوالت این پاالیشگاه اظهار داشت: از ابتداي 
سال جاري تاکنون، 22 هزار تن گوگرد دانه بندي در 
پاالیشگاه اول به تولید رسیده و متوسط میزان تولید 
گوگرد مایع روزانه ۱۱5 تن برآورد شده است. وي گفت: 
میانگین تولید متوسط پاالیشگاه اول در هفت ماه امسال، 
27.5 میلیون استاندارد متر مکعب گاز در روز مي  باشد. 
این مقام مسئول با بیان اینکه، یکي از مهمترین مضامین 
زیست  محیط  موضوع  همواره  مجتمع  استراتژیک 
مي باشد گفت: با انجام پروژه ها و اقدامات اصالحي در 

راستاي کاهش مشعل سوزي از ابتداي سال تا کنون 
روند نزولي بسیار مطلوبي را پیموده است. وي بر همین 
اساس گفت: به طوري که میزان مشعل سوزي پاالیشگاه 
اول در هفت ماه سال قبل ۴۴.057 میلیون استاندارد 
متر مکعب بوده است و این در حالي است که همین 
رقم در بازه زماني سال جاري با کاهشي چشمگیر به 
۴۱.۹۹ میلیون استاندارد متر مکعب رسیده است و این 
امر نشان از تالش متخصصان و کارکنان این پاالیشگاه 
دارد. مدیر پاالیشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبي در 
پایان گفت: به یاري خداوند متعال و با تالش مدیران و 
کارکنان، اقدامات گسترده اي با هدف پایداري در تولید 
گاز در دستور کار قرار داده ایم و پاالیشگاه اول مجتمع در 
جهت رشد و شکوفایي اقتصاد کشور حرکت خواهد کرد.

فرآورش 5 میلیارد متر مکعب گاز در پاالیشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبي

با حضور وزیر نیرو در اصفهان

طرح های آبرسانی به شهرهای گز، گلپایگان و خوانسار افتتاح شد
راه اندازی سامانه خدمات غیر حضوری مشترکین 1۵22 آبفا استان اصفهان

با حضور مهندس حمید چیت چیان وزیر نیرو در استان 
اصفهان طرح های آبرسانی به شهر گز، تصفیه خانه آب و 
طرح آبرسانی به گلپایگان و خوانسار و همچنین سامانه 
خدمات غیر حضوری مشترکین 1۵22 آبفا استان اصفهان 
با مجموع اعتبار 914 میلیارد ریال افتتاح و راه اندازی شد. 
وزیر نیرو: طرح آبرسانی به گز با همت و عزم و اراده 

خدمت به مردم اجرایی شد
وزیر نیرو در آیین افتتاح طرح آبرسانی به شهر گز گفت: بسیار 
خوشحال هستم که در مراسم افتتاح این پروژه حضور یافتم 
چراکه این پروژه نه ردیف بودجه داشت و نه اعتباراتی به آن 
تخصیص داده شد بلکه با همت و عزم و اراده خدمت به مردم 
اجرایی گردیده است چراکه این طرح آبرسانی با سرعت مثال 
زدنی به بهره برداری رسید. وزیر نیرو با بیان اینکه باعث افتخار 
است که فعاالن در وزارت نیرو با امر آبرسانی به مردم اقدام به 
سقایی می نمایند اعالم نمود: بسیار جای خوشحالی دارد که 
با افتتاح طرح آبرسانی به شهر گز مشکل چند دهه تأمین آب 
شرب مردم این سامان رفع شده است. مهندس چیت چیان با 
اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری اعالم کرد: مقام معظم 
رهبری فرمودند تمام خدمتگزاران در دولت باید تمام تالش و 
همت خود را صرف تحقق آرمانهای انقالب و اسالم و خدمت 
به مردم کنند و اجرای این پروژه مهم به منظور رفع یکی از 
دغدغه های مردم بوده است و از همه مسئولین و افرادی که 
در این زمینه تالش کردند باید قدردانی نمود. وی گفت: برای 
کاهش و رفع بوی فاضالب منطقه برخوار و میمه مقرر گردید 
طی 2 ماه آینده دستگاه دیواترینگ خریداری و نصب تا مشکل 

ناشی از بوی فاضالب در این منطقه رفع شود.
مدیرعامل آبفا استان اصفهان: طرح آبرسانی به شهر 

گز طی ۳ ماه عملیاتی شد
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در مراسم افتتاح طرح 
آبرسانی به شهر گز که با حضور وزیر نیرو، مدیرعامل شرکت 
ایران،  منابع آب  فاضالب کشور، مدیرعامل  و  مهندسی آب 
معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور، نماینده مردم شاهین شهر و میمه و فرماندار شهر گز 
و سایر مقامات برگزار شد گفت: آبرسانی به شهر گز یکی از 
مطالبات ۳0 ساله مردم این منطقه بوده است و به رغم اینکه 
عملیات کلنگ زنی این پروژه در سال ۹۱ صورت گرفت اما 

به جهت تنگناهای مالی و تزریق قطره چکانی اعتبارات مانع 
در  این درحالیست که  پروژه گردید  این  موقع  به  اجرای  از 
سال جاری با توجه به شعار سال که اقتصاد مقاومتی اقدام 
و عمل بوده است مسئولین امر در شرکت آبفا استان اصفهان 
تمام تالش خود را به منظور عملیاتی شدن این پروژه کردند 
که خوشبختانه با سرمایه گذاری بخش خصوصی به مرحله 
بهره برداری رسید. مهندس هاشم امینی با اشاره به چگونگی 
اجرای طرح آبرسانی به شهر گز گفت: مصمم شدیم که در 
سال اقتصاد مقاومتی و با بهره گیری از توان و تخصص نیروهای 
داخلی طرح آبرسانی به شهر گز را در یک بازه ۳ ماهه عملیاتی 
با تالش  اما  با وجود موانع گوناگون  نمائیم که خوشبختانه 
همکاران ۹کیلومتر از طرح آبرسانی به شهر گز در طی ۳ ماه 
اجرایی شد و هم اکنون با توجه به اجرای ۱۱ هزار و 700 متر 
خطوط انتقال به منابع پیالف آب شرب پایدار مردم شهر گز 
در تمام فصول تأمین می شود و دیگر مردم در نیمه اول سال با 
افت فشار آب شرب روبرو نمی شوند هرچند در چند سال اخیر 
وقوع خشکسالی پیاپی منجر به افت شدید منابع زیرزمینی در 
این شهرستان شده بطوریکه EC آب در این منطقه به بیش 
از 2500 و ۳000 رسیده است اما با اجرای این پروژه امکان 
اتصال خطوط انتقال به منابع 270هزار مترمکعبی پیالف دیگر 
جای نگرانی برای تأمین آب شرب مردم شهر گز وجود ندارد و 

این مطالبه به حق عملیاتی شد.
طرح آبرسانی به گلپایگان یکی از عظیم ترین طرح های 

آبرسانی است
تصفیه خانه آب و طرح آبرسانی به گلپایگان با حضور وزیر نیرو، 
معاون تحقیقات آموزش و منابع انسانی، مدیر کل برنامه ریزی 
اقتصادی و تلفیقی وزارت نیرو، مدیر عامل شرکت مهندسی آبفا 
کشور، معاون نظارت و بهره برداری شرکت مهندسی آبفا کشور، 
معاون عمرانی استاند اری اصفهان، نماینده مردم گلپایگان در 
مجلس شورای اسالمی و سایر مقامات استانی و کشوری به 
بهره برداری رسید. وزیر نیرو در این مراسم با اعالم اینکه طرح 
آبرسانی به شهر گلپایگان نقطه پایانی این پروژه عظیم بوده 
است اظهار داشت: آب انتقالی به گلپایگان از چهار دره در شهر 
الیگودرز و چهار بند انحرافی به وسیله شش تونل جمع آوری 
شده است، این در حالی است که به منظور انتقال آب از استان 
لرستان تا شهر گلپایگان حدود 5۶ کیلومتر تونل احداث شده 

است. چیت چیان افزود: با اجرای این طرح ۱0 شهر و 250 
روستا در کشور از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی به صورت 
پایدار برخوردارمی شوند. وی با اشاره به اعتبارات هزینه شده 
در این پروژه اعالم کرد: بر اساس بررسی های صورت گرفته 
حدود ۹00 میلیارد تومان جهت انتقال آب به فالت مرکزی 
هزینه شده است این در حالی است که اگر به قیمت روز هم 
اکنون بخواهیم این طرح را در دستور کار قرار دهیم حدود 
2000 میلیارد تومان هزینه اجرای این طرح می شود. چیت 
چیان ادامه داد: این طرح بزرگ در سال ۹۱ کلنگ زنی شده 
است و امروز به مدد کمک و همت تمامی مسئوالن آبفا و 
مردم بلند همت گلپایگان با هزینه 2۴۹ میلیارد ریال به بهره 
برداری رسید. در ادامه این آیین بختیار، نماینده مردم گلپایگان 
در مجلس شورای اسالمی ضمن قدردانی از اجرای این پروژه 
خواستار اجرای پروژه شبکه فاضالب شهر گلپایگان و احداث 
نیروگاه برقابی ۸ مگاوات این شهرستان شد. وی افزود: یکی از 
ویژگی های مهم این پروژه پیش بینی تامین ۳0 ساله آب شرب 
این منطقه است که امیدواریم با لوله گذاری به گلشهر و مرمت 
و بازسازی و اتصال شبکه های روستایی به این منبع آب شرب 
مردم این مناطق هم تامین شود. در این مراسم معاون عمرانی 
استانداری اصفهان نیز با اشاره به مشخصات این پروژه گفت: با 
اجرایی شدن این طرح ۳۳0 لیتر بر ثانیه آب شرب مطلوب با 
تصفیه متعارف در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. محمد علی 
طرفه اظهار داشت: در سفر معاون اول ریاست جمهوری به 
همراه تعدادی از وزرای هیات دولت طرح هایی در بخش های 
مختلف صنعتی، نظامی، ورزشی، فرهنگی و آبرسانی با رقمی 

حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
 تامین آب برای مردم یکی از مقدس ترین 

عبادت ها ست
تصفیه خانه آب و طرح آبرسانی به خوانسار با حضور وزیر 
کل  مدیر  انسانی،  منابع  و  آموزش  تحقیقات  معاون  نیرو، 
عامل  مدیر  نیرو،  وزارت  تلفیقی  و  اقتصادی  برنامه ریزی 
برداری  بهره  آبفا کشور، معاون نظارت و  شرکت مهندسی 

استانداری  عمرانی  معاون  کشور،  آبفا  مهندسی  شرکت 
اصفهان، نماینده مردم گلپایگان در مجلس شورای اسالمی 
رسید.  برداری  بهره  به  کشوری  و  استانی  مقامات  سایر  و 
مهندس حمید چیت چیان در این آیین با اشاره به اینکه 
آبرسانی به شهر خوانسار با توجه به اقلیم آب و هوایی این 
منطقه و شرایط توپوگرافی کاری بسیار دشوار بوده که جا 
دارد بدین خاطر از تمامی افرادی که در عملیاتی شدن این 
پروژه تالش کردند تقدیر و تشکر شود. وی منطقه خوانسار 
را بسیار عالم پرور دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه 
مردم خیر منطقه خوانسار اعالم کردند که حاضرند در جهت 
اجرای طرح های تامین آب نهایت همکاری را با مسئوالن امر 
داشته باشند باید از آنها نهایت قدردانی شود و انتظار می رود 
چنین ابتکاری در میان مردم سایر مناطق هم ادامه یابد و 
الگویی برای سایر مردم در سراسر کشور شود. چیت چیان 
خواستار اجرای شبکه فاضالب شهر خوانسار در کوتاهترین 

زمان ممکن نیز شد.
افتتاح فاز اضطراری تصفیه خانه آب خوانسار با 202 

میلیارد ریال اعتبار 
در ادامه این آیین مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان گفت: 
بسیار خشنودم که در روز والدت امام محمد باقر)ع( این روز 
میمون و مبارك شاهد افتتاح فاز اضطراری تصفیه خانه آب 
خوانسار با هزینه اجرایی 202 میلیارد ریال هستیم. مهندس 
هاشم امینی ادامه داد: پیش بینی می شود تصفیه متعارف فاز 
دوم این تصفیه خانه را نیز در آینده نزدیک شروع کنیم. وی با 
اشاره به اجرای شبکه فاضالب در شهر خوانسار گفت: این قول 
را به مردم خوانسار می دهیم که در دولت تدبیر و امید نهایتا 
تا خرداد ماه سال آتی تصفیه خانه فاضالب شهر خوانسار به 
بهره برداری برسد. رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان به تامین اعتبارات اجرای شبکه 
با همکاری شورای شهر  فاضالب خوانسار پرداخت و گفت: 
خوانسار زمینه های مصوبات تبصره ۳ جهت تامین اعتبارات 

اجرای شبکه فاضالب خوانسار مهیا شده است.

راه اندازی سامانه خدمات غیر حضوری مشترکین 
1۵22 آبفا استان اصفهان برای اولین بار در کشور

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در آیین افتتاح 
سامانه خدمات غیر حضوری مشترکین ۱522 که با حضور وزیر 
نیرو، مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و معاونین 
و مدیران شرکت آبفا استان اصفهان برگزار شد، گفت: این شرکت 
با قدمتی پنجاه ساله از قدیمی رین نهادهای خدماتی استان به 
بابیش از یک میلیون و ۹00 هزار  شمار می رود که تا کنون 
آحاد مشترکین آب در ۹۳ شهر و یک میلیون و ۳00 هزار آحاد 
مشترکین فاضالب در ۳5 شهر استان اصفهان جمعیتی بالغ بر ۴ 
میلیون و ۱00 هزار نفر را در بخش آب و 2 میلیون و ۹00 هزار نفر 
را در بخش فاضالب تحت پوشش قرار داده است. مهندس هاشم 
امینی افزود: شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به منظور تکریم 
بهتر ارباب رجوع حذف کاغذ بازی و کاهش مراحل اداری و سرعت 
بخشیدن به فعالیت های شرکت در سالهای اخیر اقدام به افزایش 
درگاه های ارائه خدمت خود به صورت غیر حضوری به ادارات آبفا 
کرده و درخواست های خود را ارائه داده تا به صورت آسان تری 
خدمات دریافت کنند. امینی ادامه داد: این درگاه ها عبارتند از 
ارائه خدمات از طریق سامانه تلفنی ۱522، ارائه خدمات از طریق 
دفاتر پیشخوان و ارائه خدمات از طریق پرتال شرکت به نشانی 
ww.abfaesfahan.ir و سامانه ۱522 که جدیدترین درگاه 
ایجاد شده توسط آبفای استان اصفهان است. وی با اعالم اینکه 
هدف از راه اندازی این سامانه تمرکز خدمات 22 گانه فروش و پس 
از فروش انشعاب در یک سامانه و ارائه خدمات پرداخت قبوض از 
طریق تلفن ثابت و همراه به شهروندان است اظهار داشت: در این 
شیوه درخواست کنندگان می توانند به جای صرف وقت و هزینه 
برای مراجعه به ادارات آبفا با گرفتن شماره تلفن چهار رقمی ۱522 
درخواست خود را ارائه کرده و با دریافت کد پیگیری بقیه مراحل 
را تا حصول نتیجه از طریق این کد و بدون نیاز به مراجعه حضوری 
دنبال کنند. مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان تاکید کرد: خدمات 22 گانه قابل ارائه شرکت در 
قالب این سامانه شامل واگذاری انشعاب آب، واگذاری انشعاب 
فاضالب، تفکیک کنتور، پاسخ استعالم، تغییر واحد مسکونی، تغییر 
مشخصات، تغییر کاربری، تغییر قطر انشعاب، نصب سیفون اضافی، 
برچیدن دائم انشعاب آب و فاضالب، تجمیع و ادغام امالك دارای 
انشعاب، فروش آب تانکری، پیشنهادات و انتقادات، امکان پرداخت 
صورت حساب، مشاهده سوابق، اعالم کارکرد کنتور، بررسی صورت 
حساب، صورت حساب میان دوره، تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب، 
قطع موقت و وصل انشعاب، آزمایش کنتور و تغییر اندازه گیری می 
باشد. وی افزود: این سامانه در کاهش ۹5 درصدی رفت و آمدها 
و سفرهای درون شهری تاثیر گذار است و با حداقل نرخ ممکن 
راه اندازی شده و به طور متوسط روزانه بین 500-۴00 نفر روی 

سامانه تماس می گیرند. 
شایان ذکر است در این آیین وزیر محترم نیرو همراه با مدیر 
عامل شرکت آبفا اصفهان از سامانه ارتباط مردمی ۱22 و مدیریت 
هوشمند شبکه آب همراه سامانه سرورهای مدیریت IT شرکت 
آبفا بازدید و از روند به کارگیری نرم افزارهای جدید و بی بدیل 
صنعت آب و فاضالب کشور در خصوص تسهیل ارائه خدمات به 

مشترکین ابراز خرسندی کردند.
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