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سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز 
شهری شهرداری سمنان خبر داد ؛

 آغاز به کار زیبا سازی بلوار والیت
و احداث فضای سبزدر بلوارفدک

بابامحمدی:  -حسـین  سمنان 
سرپرسـت  قاسـمی  محمـد  سـید 
سـازمان سـیما منظـر و فضـای سـبز 
شـهرداری سـمنان گفـت: در راسـتای 
زیبا سازی منظر شـهر ی شهرسمنان، 
از  اسـتفاده  و  والیـت  بلـوار  بهسـازی 

گزینـه هـای مناسـب بـرای زیباسـازی این محـدوده ، در دسـتور کار 
ایـن سـازمان قـرار گرفت.قاسـمی با بیـان اینکـه عملیات زیباسـازی 
ایـن بلـوار به طول یـک کیلومتر  اجرا می شـود افـزود: طراحی رفیوژ 
بلـوار والیـت با طرح هـا  و موضوع های مختلف نظیـر ترکیب مصالح 
و شـن رنگـی، طاق های  پوشـیده از انـواع گلهای رونـده ، المان های 
حجمـی و آرک هـای نوری  و اسـتفاده ازخطوط جـدا کننده با امکان 
نورپردازی در سـطح ، جهت زیبا سـازی در دسـتور کار این سـازمان 
قـرار گرفتـه اسـت.  وی در ادامـه افزود؛فاز اول این طـرح از حد فاصل 
میـدان امـام علی )ع( تا میدان امام حسـن )ع( می باشـد .قاسـمی در 
ادامـه گفـت؛ این پـروژه با همکاری معاونت توسـعه مدیریـت و منابع 
شـهرداری و پـی گیـری  معاونـت برنامـه ریـزی و مشـارکت  معاونت 
خدمات شـهری، شـهرداری منطقه ۲ و سـازمان عمـران و باز آفرینی 
فضاهای شـهری در دسـت اقدام می باشـد.وی اظهارداشـت؛ بلوارهای 
اصلـی از مهـم تریـن فضاهـای ترافیکـی،  هر شـهر اسـت کـه از نظر 
عبـور و مـرور وسـایل نقلیه، و هم از نظر زیبایی منظر شـهری اهمیت 
بسـیار زیـادی دارنـد و سـازمان سـیما، منظـر و فضای سـبز شـهری 
شـهرداری سـمنان  بـا تـاش همـه جانبـه خـود بـه دنبـال داشـتن 
شـهری زیبـا و با نشـاط و جلـب رضایت حداکثری شـهروندان گرامی 

از عملکـرد ایـن سـازمان و مجموعه شـهرداری سـمنان  می باشـد.

نشست نماینده مجلس شوراي اسالمي 
با مدیرکل راه وشهرسازي اصفهان

اصفهـان - مرادیـان: به گـزارش اداره ارتباطات و اطاع رسـاني 
راه وشهرسـازي اسـتان اصفهـان، در ايـن نشسـت كه با حضـور حاجي 
دليگانـي نماينده مردم شـاهين شـهر و ميمه و دولت آبـاد و برخوار در 
مجلس شـوراي اسـامي و حميدرضا اميرخاني مديركل راه وشهرسازي 
اسـتان برگـزار شـد مواردي مـورد بحث و بررسـي قرار گرفـت و برخي 
نيـز اتخـاذ تصميم شـد . درخواسـت زمين نمايشـگاه سـنگ، شـهرك 
پوشـاك، نمايشـگاه خودروهـاي هيبريـدي، شـهرك كاغـذ و پيسـت 
اسـب سـواري از جملـه مـوارد مطـرح شـده درخواسـتي شهرسـتان 
شـاهین شـهر و میمـه بود كـه قرار شـد درخواسـت آنهـا از فرمانداري 
شهرسـتان به اداره كل راه وشهرسـازي ارسـال گردد تا دركارگروه امور 
زيربنايـي مـورد بررسـي قـرار گيـرد. در ايـن نشسـت همچنيـن مقرر 
شـد تـا 10 هكتـار زميـن بـراي كارگاههاي مزاحم شـهري توسـط راه 
وشهرسـازي در شـهر وزوان واگـذار شـود. از ديگر مصوبات اين جلسـه 
محـور پيامبـر اعظـم ، حـل مشـكل كـوي كارمنـدان، موضـوع محـور 
جهادآباد – ريسـمان، راه دسترسـي مسـكن مهر شـاهين شـهر بود كه 

مقرر شـد  بررسـي و پیگیـری الزم انجام شـود.

در نشست قرارگاه 19 دی مطرح شد
هشدار فعالیت پیش دبستانی های 

بدون مجوز آموزش و پرورش در قم
قـم - مدیـرکل آمـوزش و پـرورش 
پیش دبسـتانی  هـر  گفـت:  قـم  اسـتان 
و  آمـوزش  از  را  خـود  مجـوز  بایـد 
پـرورش دریافـت کنـد اما اکنـون برخی 
خودمختـار  صـورت  بـه  دسـتگاه ها 
درحالـی بـرای برخـی پیش دبسـتانی ها مجـوز صـادر می کننـد 
کـه گاهـی گزارش هـای نامناسـبی از وضعیـت ایـن مجموعه ها 
آسـتان  خبـری  پایـگاه  گـزارش  بـه  می رسـد.  مـا  دسـت  بـه 
شیخ االسـام   حمیدرضـا  علیهـا،  سـام اهلل  معصومـه  حضـرت 
در نشسـت قـرارگاه 1۹ دی اسـتان قـم کـه در سـالن جلسـات 
بـا  برگـزار شـد،  اهل بیـت)س(  محـراب حـرم مطهـر کریمـه 
بیـان اینکـه امسـال آمـار دانـش آمـوزان اسـتان قـم بـه ۲۶۵ 
هـزار نفـر افزایـش می یابـد، اظهـار کـرد: تراکم امسـال نسـبت 
بـه سـال های گذشـته باالتر اسـت امـا امیدواریـم بتوانیم سـال 
تحصیلـی مطلوبی را بـرای دانش آموزان رقم بزنیـم. وی از وجود 
دغدغه هـای مرتبـط بـا حجـاب و عفـاف در مـدارس یـاد کـرد 
و افـزود: امسـال بـا توجـه بـه دقتـی کـه رهبـر معظـم انقـاب 
اسـامی نسـبت به اسـتان قـم دارنـد از فرهنگیان خواسـتیم تا 
کارگاه هـا و نشسـت هایی را بـا دانش آمـوزان داشـته باشـند تـا 
بتوانیـم بـاور دانش آمـوزان را در حـوزه حجـاب و عفـاف مثبـت 
کنیـم کـه در این صـورت نگـران وضعیت ایـن افـراد در مقاطع 
عالـی تحصیلـی و دانشـگاه ها نخواهیم بـود. مدیـرکل آموزش و 
پـرورش اسـتان قـم بـا اشـاره بـه تهیـه دسـتور العمل پوشـش 
و منشـور حجـاب در قـم تصریـح کـرد: حفـظ حجـاب به عنوان 
یکـی از اصـول مهـم دینی در مـدارس درحال ترویج اسـت و در 
ایـن راسـتا از ظرفیت های مختلف برای پاسـخ گویی به شـبهات 
و سـئواالت دانش آمـوزان اسـتفاده می شـود. وی از تاش هـای 
انجام شـده بـرای ایمن سـازی فضـای فعالیـت بانـوان در ادارات 
و محرم سـازی مـدارس دخترانـه یـاد کـرد و گفـت: اسـتفاده از 
فرصت هـای مشـاوره ای و آگاه سـازی خانواده هـا و دانش آمـوزان 
در مـورد آسـیب های فضـای مجـازی نیز درحال پیگیری اسـت. 
شیخ االسـام اعـزام پنـج هـزار دانش آمـوز بـه اردوهـای راهیان 
نـور را به عنوان بخشـی از فعالیت های فرهنگـی اداره کل آموزش 
و پـرورش اسـتان قـم نـام برد و تصریح کـرد: هـزار و ۴00 واحد 
آموزشـی در اسـتان قـم داریـم کـه امیدواریـم بتوانیـم اهـداف 

مـورد نظـر حجـاب و عفـاف را در ایـن مـدارس دنبـال کنیـم.

نشت یابي بیش از 2545 کیلومتر 
از خطوط تغذیه و شبکه توزیع گاز 

اردبیل در سال 1398
اردبیـل - رحیمـی : مديـر عامـل 
شـركت گاز اسـتان اردبيـل از نشـت يابي 
بيـش از ۲۵۴۵ کيلومتـر خطـوط تغذيـه 
و شـبکه توزيع گاز اين شـرکت در سـال 
۹8 خبـر داد. بـه گـزارش روابـط عمومي 
شـرکت گاز اسـتان اردبيـل، سـردار اسـماعيلي مديـر عامـل اين 
شـرکت هـدف از انجام عمليات نشـت يابي را ، شناسـايي و ثبت 
نقاطـي کـه نشـتي گاز دارنـد و اطـاع رسـاني آن بـه تيـم هاي 
کنتـرل و رفـع نشـتي دانسـت و افـزود : اين فرآينـد اجرايي جزو 
مهمتريـن فرآيندهـاي ارايـه خدمـات ايمـن بـه مشـتريان مـي 
باشـد که با شناسـايي موارد نشـتي توسـط تيم هاي نشـت يابي 
و ابـاغ مـوارد نشـتي و مخاطـره آميـز در اسـرع وقـت بـه بهـره 
بـرداري ناحيـه گازرسـاني آغـاز و بـا رفـع نشـتي در اسـرع وقت 
بـه پايـان مـي رسـد. وي با توجـه به اهميـت فرآيند نشـت يابي 
در شناسـايي و کنتـرل نقـاط مخاطـره آميـز، گفـت: بـه منظـور 
مطابقـت فعاليتهاي شـرکت با اسـتانداردها و دسـتورالعمل هاي 
شـرکت ملـي گاز ايـران ، بازرسـي هايـي از پـروژه هـاي در حال 
اجـرا ، ايسـتگاه هـاي تقليـل فشـار و سيسـتم حفاظـت کاتـدي 
صورت پذيرفته اسـت و در سـال 13۹8 ؛ بيش از ۲۵۴۵ کيلومتر 
شـبکه توزيع و خط تغذيه و حدود ۹8۹۶۲ انشـعاب مورد نشـت 
يابـي قـرار گرفتـه و طبـق برنامه ريزي هـاي انجام شـده تا پايان 
سـال 8۴00 كيلومتـر شـبكه توزيـع و خـط تغذيـه و ۲30000 
انشـعاب توسـط گـروه هـاي نشـت يابـي مـورد بازرسـي قـرار 

گرفت. خواهنـد 

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن در مراسم گرامیداشت 
روز خبرنگار از صرفه جویی 50 میلیارد تومانی خبر داد

بلبـل  مهنـدس  حیـدری:   علـی   - رشـت 
آبـادی« مدیـر عامـل شـرکت بـرق منطقه ای 
و  خبرنـگاران  از  تجلیـل  مراسـم  در  گیـان 
قدردانـی  ضمـن  خبرنـگار،  روز  گرامیداشـت 
از فعالیتهـا و تاشـهای خبرنـگاران، از نتایـج 
شـگفت انگیز ایـده بکارگیـری از ظرفیـت آزاد تجهیزات منصوبـه و در حال 

بهـره بـرداری خبـرداد. 
وی گفت: کمبود منابع مالی مورد نیاز جهت احداث و توسعه شبکه برق، موجب شد تا 
ایده بکارگیری و استفاده از ظرفیت آزاد تجهیزات منصوبه و در حال بهره برداری و موجود 
شبکه برای اولین بار در سطح کشور، به صورت سیستماتیک و فرایندی و در سطح گسترده 

توسط شرکت برق منطقه ای گیان اجرایی شود.
بلبـل آبـادی بـا بیـان اینکـه یکـی از ویژگی های بـارز و شـاخص ایـده بکارگیری و 
اسـتفاده از ظرفیـت آزاد تجهیـزات منصوبه و در حال بهره برداری و موجود شـبکه، نیاز 
بـه حداقـل سـرمایه گـذاری و هزینـه کرد می باشـد، افـزود: بـرای عبور موفقیـت آمیز 
از پیک تابسـتان سـال گذشـته و جاری ، تعداد 11 پروژه جابجایی ترانسـفورماتورهای 
بخـش انتقـال و فـوق توزیـع بـا صـرف هزینـه 17.۵ میلیارد تومـان مورد بهـره برداری 
قـرار گرفـت. وی تصریـح کرد: چنانچـه این میزان افزایـش ظرفیت ایجاد شـده به روال 
گذشـته اجرایـی می شـد نیازمنـد حـدود 70 میلیارد تومان سـرمایه گذاری بـود که با 
اسـتفاده از ایـده بکارگیـری از ظرفیـت آزاد تجهیـزات منصوبه و در حال بهـره برداری، 

توانسـتیم ۵۲.۵ میلیـارد تومـان صرفه جویی و کاهش هزینه را داشـته باشـیم.
مدیـر عامـل شـرکت برق منطقـه ای گیان در خصـوص پروژه هـای افتتاحی هفته 
دولـت سـال جاری شـرکت گفـت: با تـاش کارکنـان سـختکوش، متعهـد و متخصص 
شـرکت، در هفتـه دولت امسـال شـاهد بهـره بـرداری از 1۲ پروژه در سـطح فوق توزیع 
در مناطـق جغرافیایـی رشـت و حومـه، شـفت، اسـالم، لنگـرود، چابکسـر ، منطقه آزاد 

تجـاری انزلـی و صومعـه سـرا بـا اعتباری معـادل ۲۲۲ میلیـارد تومـان خواهیم بود.
مدیـر عامـل شـرکت بـرق منطقـه ای گیان با بیـان اینکـه  خبرنگاران و رسـانه ها 
آرام بخـش جامعـه هسـتند و نقـش مهمـی در تنویـر افـکار عمومـی دارنـد، گفت: طی 
روزهـای گـرم اخیـر شـاهد مصـرف زیاد انـرژی بودیـم که با عـدم مدیریـت مصرف در 
صنایـع و سـایر مشـترکان ایـن احتمـال مـی رفت کـه برخی از مشـترکان ، بـه منظور 
حفـظ پایـداری شـبکه بـرای مدتـی بـدون برق شـوند،  امـا با اعمـال مدیریـت مصرف 

بـرق، تمامـی مشـترکان از نعمت بـرق برخوردار شـدند.
وی افـزود: رسـانه ها دارای قدرتـی شـگرف و تاثیرگـذار هسـتندکه می توانـد افکار و 
نـگاه مخاطبـان را نسـبت بـه جامعـه خـود تغییـر و تعدیل دهـد، در نتیجـه انتظار می 
رود فرهنـگ اسـتفاده بهینـه از انـرژی برق توسـط رسـانه هـا در جامعه نهادینه شـود.

اخبار ایراناخبار ایران مدیرعامل شرکت آب وفاضالب هرمزگان :

بیشترین پروژه های آب و فاضالب را در اوج تحریم ها اجرا کرده ایم
مدیرعامـل   : پـور  حسـین  کیـوان   - بندرعبـاس 
شـرکت آب وفاضـاب هرمزگان گفـت: با برنامـه ریزی 
انجام شـده بیشـترین پروژه های آب وفاضاب را در اوج 

تحریـم ها اجـرا کـرده ایم.
بـه گـزارش خبرگزاری فارس از بندرعبـاس، امین قصمی در 
حاشـیه بازدیـد از خبرگزاری فـارس به مناسـبت هفته خبرنگار 
در جمـع خبرنـگاران فـارس اظهار بـه کارهای بزرگـی که  علی 
رغـم تحریـم در آب و فاضـاب اسـتان انجـام شـده اشـاره کرد 
. اظهـار داشـت: ایـن موضـوع نشـان مـی دهـد کـه تحریـم ها 
نتوانسـته اسـت مـا را از رسـیدن بـه اهـداف مـان بـازدارد.  وی 
افـزود: در دوسـال اخیـر بزرگتریـن پروژه هـا را در حـوزه آب و 
فاضـاب اجرایـی کردیـم.  مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـاب 
هرمزگان خاطرنشـان کرد: مردم بایسـتی از ایـن توانمندی های 
کشـور و اسـتان اطـاع یابنـد و رسـانه ها ایـن توانمندی هـا را 
اطـاع رسـانی کننـد.  قصمـی درخصـوص اسـتفاده مجـدد و 
بازچرخانی پسـاب فاضـاب گفت: این طرح از شـهریور ۹7 طی 
قـرارداد ۲۵0 میلیاردتومانـی بـا سـرمایه گذاری بخش خصوصی 
آغـاز شـد.  وی افـزود: تاکنـون سـرمایه گذار بخـش خصوصـی 
بیـش از ۴0 میلیـارد تومـان برای ایـن طرح هزینه کرده اسـت، 
امـا بـه دلیل افزایش نـرخ ارز و دیگر چالش های ناشـی از تحریم 
و در نتیجـه افزایـش سـه برابـری هزینه هـا، هـم اکنـون توانایی 
مالـی ادامـه اجـرای این طـرح را نـدارد و این طـرح روند کندی 
را طـی می کنـد و قاعدتـا بایسـتی در قالـب تسـهیات بانکی از 
سـرمایه گذار حمایـت شـود. وی همچنیـن عـدم انعقاد قـرارداد 
فروش پسـاب با صنایع و شـهرداری را از دیگـر موانع پیش روی 
ایـن پـروژه نام بـرد.  مدیرعامل شـرکت آب و فاضاب هرمزگان 
اظهـار داشـت: در مطالعـات طـرح فاضـاب شـهر بندرعبـاس، 

فاضـاب تصفیـه شـده بـه صـورت پسـاب وارد دریـا بـه عنوان 
یـک منبع پذیرنده می شـود. همچنین در شـهرهایی کـه از این 
پتانسـیل برخوردار نیسـتند، پسـاب در صورت عدم باز چرخانی 

و اسـتفاده مجـدد بـرای تغذیه دشـت ها اسـتفاده می شـود. 
باز چرخانی پساب با استفاده ظرفیت بخش خصوصی 

در  اینکـه؛  بیـان  بـا  قصمـی 
زمـان مطالعـه طـرح فاضـاب شـهر 
بندرعبـاس محدودیـت کمتـری در 
کـرد:  اضافـه  داشـتیم،  آبـی  منابـع 
االن بـا وجـود محدودیـت منابـع، باز 
چرخانـی پسـاب که مطالبـه عمومی 
اسـت را در برنامـه داریـم. چـرا کـه 
پسـاب یـک منبـع پایـدار آبی اسـت 
که بایسـتی از آن اسـتفاده شـود و با 
انجـام تصفیه تکمیلی و پیشـرفته بر 
روی پسـاب، قابلیـت اسـتفاده مجدد 
اظهـار  وی  کنیـم.     ایجـاد  را  آن 
داشـت: بـرای تصفیـه مجدد پسـاب 
و  نـدارد  وجـود  دولتـی  اعتبـارات 
نیـرو  وزارت  سیاسـت های  براسـاس 

بایـد از ظرفیـت سـرمایه گذاری بخش خصوصی اسـتفاده کنیم 
تـا ضمـن فروش پسـاب، هزینه هـا جبران شـود و به سـوددهی 
هـم برسـد.  مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـاب هرمـزگان بـر 
ضـرورت اسـتفاده از پسـاب در بخـش فضـای سـبز شـهری و 
صنایـع غـرب بندرعبـاس اشـاره کـرد و گفـت: البتـه در بخش 
کشـاورزی هـم ایـن پسـاب قابـل اسـتفاده اسـت، امـا پذیـرش 
عمومـی هنـوز وجـود نـدارد.  بـه گفتـه وی؛ قرار اسـت پسـاب 

تولیـدی بـه میـزان ۲00 لیتـر بـر ثانیـه طـی سـه فـاز جهـت 
آبیـاری فضای سـبز بـه شـهرداری بندرعبـاس واگذار شـود که 
هـم اکنـون در فاز نخسـت، تحویل ۵0 لیتر بر ثانیه نهایی شـده 
اسـت و تـا چنـد روز آینـده ایـن برنامـه اجرایـی می شـود. وی 
همچنیـن میـزان مصرف آب در فضای سـبز شـهر بندرعباس را 

130 لیتـر بـر ثانیـه اعـام کـرد.  
راه اندازی سامانه حذف بوی 

فاضاب 
مدیرعامل آبفای اسـتان در ادامه 
به مطالبات عمومی مردم اشـاره کرد 
و گفـت: از جمله انتظـارات مردم این 
اسـت کـه سـازمان محیـط زیسـت 
تاییـد کنـد پسـاب تولیـدی حداقـل 
را  محیطـی  زیسـت  اسـتانداردهای 
دارد کـه بـه دریـا مـی ریـزد و ایـن 
موضـوع هـر هفتـه توسـط کارگـروه 
مشـترک آبفـا و محیط زیسـت رصد 
شـده و مـورد تاییـد اسـت.  قصمـی 
گفـت: البتـه بـه لحـاظ علمـی ورود 
بـه  دریـا  بـه  تصفیـه شـده  پسـاب 
دلیـل ظرفیـت خودپاالیـی دریـا مشـکلی نداشـته و بـه همین 
دلیـل در برخـی دیگر از کشـورهای سـاحلی نیز، پسـاب تصفیه 
شـده را بـه دریـا می ریزنـد. وی همچنین اجرای طـرح حذف بو 
بـا مشـارکت دو شـرکت دانـش بنیـان و بـا هـدف از بیـن بردن 
بوهـای نامطبـوع در ایسـتگاه های باالبـر فاضـاب را از دیگـر 
اقدامـات آبفا در راسـتای تحقـق یکی دیگر از مطالبـات مردمی 
بیـان کـرد و گفـت: در ایـن روش هـوای دارای گازهـای بدبو در 

 ppm ۲ اطراف ایسـتگاه و خروجی شـبکه فاضاب به کمتـر از
)واحـد در میلیـون( می رسـد. 

بهره برداری از فاز نخست طرح آبرسانی از سد جگین 
به بشاگرد

قصمی افزود: در حال حاضر 80 درصد شـبکه فاضاب شـهر 
بندرعباس اجرا شـده اسـت و فقط در برخی از مناطق حاشـیه ای 
و بافـت فرسـوده کـه قابلیت اجرای شـبکه فاضاب وجـود ندارد، 
شـبکه را اجـرا نکـرده ایـم امـا بـه محض اینکـه طرح بازگشـایی 
معابر در هر منطقه ای توسـط شـهرداری صورت گیرد، نسـبت به 
اجرای شـبکه فاضاب اقدام می کنیم.    مدیرعامل شـرکت آب و 
فاضاب هرمزگان با اشـاره به اینکه تاکنون ۹00 کیلومتر شـبکه 
فاضـاب در بندرعبـاس اجرا شـده اسـت، گفت: علیرغم سـختی 
اجـرای پـروژه در بافت هـای فرسـوده، ایـن طـرح در محات آیت 
ا... غفاری، شـمال بلوار جمهوری اسـامی، درخت سـبز، سـه راه 
بـرق، بلوار الشـهدا، مسـکن مهـر و... نیـز در حال اجرا اسـت. وی 
افـزود: همچنیـن در راسـتای اجـرای طـرح فاضاب، در دو سـال 
گذشـته تمامـی دسـتگاه های اجرایـی جهـت بازگشـایی معابر و 
نوسـازی بافـت فرسـوده در محله چاهسـتانی ها نیز بسـیج شـده 
انـد. قصمـی خاطرنشـان سـاخت: اجرای طـرح فاضاب در شـهر 
سـاحلی بندرعبـاس بـا توجه بـه باال بـودن سـطح آب زیرزمینی 
کمـک شـایانی بـه توسـعه و ارتقاء شـاخص های بهداشـتی کرده 
اسـت.  وی که به تازگی با حفظ سـمت سرپرسـت آب و فاضاب 
روسـتایی اسـتان هرمـزگان نیـز شـده اسـت در ادامـه بـا اشـاره 
بـه اینکـه هـم اکنـون روسـتاها بـا محدودیـت منابع آبـی مواجه 
هسـتند، گفـت: هرمـزگان جزو اسـتان هایی اسـت کـه جمعیت 
روسـتایی باالیـی دارد و در حـال حاضـر ۲8 مجتمـع آبرسـانی 

بـزرگ توسـط ایـن شـرکت در حال اجرا اسـت.  

تبریـز - فـاح: معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع اسـتاندار آذربایجان 
شـرقی با بیـان اینکـه سـرمایه انسـانی مهم ترین عامـل توسـعه مدیریت 
و منابـع اسـت، افـزود: نیـروی انسـانی دسـتگاه های اجرایی بایـد توانمند 

باشـند.  به روز  و 
حمیدرضـا قاسـم زاده در جمـع کارکنـان فرمانـداری اهـر، اظهـار داشـت: الزمـه 

توانمنـدی نیـروی انسـانی، مهارت آمـوزی و برگـزاری دوره هـای آموزشـی اسـت و این 
آموزش هـا بایـد کاربـردی و مرتبـط بـا وظایـف هر کارمنـد باشـد. وی افـزود: بازخورد 
مهـارت و توانمنـدی کارکنـان نیـز باید در ارتقای شـغلی و مزایای در نظر گرفته شـده 
بـرای آنهـا نمایـان شـود. معـاون اسـتاندار آذربایجان شـرقی سـفر بـه شهرسـتان ها و 
بررسـی امکانـات و مشـکات فرمانداری ها بـا اولویت مناطـق محـروم را از اولویت های 
خمـود ذکـر کـرد و گفت: کمبودهایـی که در فرمانداری هـا وجـود دارد از نزدیک مورد 
بررسـی قـرار می گیـرد تـا تصمیم گیری هـا واقعی تـر و عملیاتی تـر باشـد. قاسـم زاده با 
بیـان اینکـه خودم را جزو خانـواده همکاران اسـتانداری و فرمانداری هـا می دانم، افزود: 
همیـن احسـاس نزدیکـی و ارتباط هـای چهـره بـه چهـره اسـت کـه موجب می شـود 

مشـکات بهتـر حـل شـود. وی بـا بیـان اینکـه امکانـات و منابـع مالی دولـت محدود 
اسـت، افـزود: ایـن محدودیت ها اجـازه نمی دهد که به همه نیازها پاسـخگو باشـیم، اما 
در حـد تـوان، اختیـارات و ظرفیت هـای قانونی تـاش می کنیم تا امکانـات و تجهیزات 
مـورد نیـاز فرمانداری هـا را تأمیـن کنیـم. فرمانـدار اهـر هـم در ایـن جلسـه بـه بیـان 
برخـی از مسـائل و مشـکات این شهرسـتان و فرمانداری اهر پرداخـت و مدیران حوزه 
معاونـت توسـعه مدیریـت و منابـع اسـتانداری آذربایجـان شـرقی توضیحـات الزم در 
خصـوص مسـائل مطرح شـده را بیـان کردند. معاون توسـعه مدیریت و منابع اسـتاندار 
آذربایجـان شـرقی در سـفر یـک روزه بـه شهرسـتان اهـر، از بخش هـای مختلـف ایـن 

فرمانـداری و برخـی از زیرسـاخت ها و امکانـات ایـن شهرسـتان بازدید کرد.

معاون استاندار آذربایجان شرقی:

سرمایه انسانی مهم ترین عامل توسعه مدیریت و منابع است

دعوت داور خوزستانی برای قضاوت در مسابقات تکواندو قهرمانی اروپا
اهـواز - رحمـان محمـدی : رئیـس فدراسـیون تکوانـدو  اروپـا با ارسـال نامـه ای بـه فدراسـیون تکواندو ایـران و بـا تمجید از 
عملکرد اسـماعیل اسـفندیاری در سـال های ۲017 تا ۲01۹ در مسـابقات قهرمانی اروپا از این داور توانمند اسـتان برای قضاوت در 
رقابـت هـای قهرمانـی۲0۲0  دعـوت بعمل آورد. بر پایه همین گزارش اسـفندیاری رییس کمیته داوران تکواندو اسـتان خوزسـتان از  
کارکنـان شـرکت بـرق منطقه ای خوزسـتان اسـت که طـی سـالهای ۲017 و ۲018 بعنوان بهتریـن داور اروپا انتخاب و معرفی شـد  

و در سـال ۲01۹ هـم از طـرف کمیتـه فنـی )TD( بعنـوان رییـس زمین قهرمانی اروپا بکار گمارده شـده اسـت.

پروژه نظام مدیریت دانش در شركت توزیع نيروي برق استان كرمانشاه اجرا شد
کرمانشـاه - بـا همت دفتر توسـعه مديريت و تحول اداري شـركت توزيـع نيروي برق 

اسـتان كرمانشـاه تعداد 48 دانـش در نرم افزار ثبت تجارب شـركت توانير ثبت شـد.
 بـه گـزارش روابـط عمومي شـركت توزيـع نيروي برق اسـتان كرمانشـاه، منوچهـر تيموري 
معـاون منابـع انسـاني ايـن شـركت، گفت، پـروژه مديريـت دانش با پيگيـري هاي دفتر توسـعه 
مديريـت و تحـول اداري در سـال ۹7 پيـاده سـازي شـد. وي افـزود:  بـا اسـتقرار و در دسـترس 
قرارگرفتـن نـرم افـزار ثبـت تجـارب توانير ، همكاران اين شـركت تـا پايان تيرمـاه ۹8 تعداد ۴8  

دانـش را در نـرم افـزار مذكـور ثبت نمـوده اند.
معـاون منابـع انسـاني شـركت توزيع برق اسـتان كرمانشـاه ضمن تشـكر از همـكاري و همراهي همـكاران در پياده سـازي پروژه 
فـوق و ثبـت تجربـه هـا و اندوختـه هاي علمـي خود در نرم افزار مورد اشـاره عنـوان كرد: امروزه مهمترين سـرمايه سـازمان ها دانش 
آنهـا محسـوب مـي شـود و لـذا مديريـت دانـش، نظامـي در جهت شناسـايي، خلق، كسـب، به اشـتراك گـذاري و بكارگيـري دانش 
مـي باشـد. بـه هميـن منظـور اين شـركت با رويكـردي دانـش مدارانه و بر اسـاس مدل APO نسـبت بـه اسـتقرار و بكارگيري اين 

سيسـتم مديريتي اقـدام نمود.

كسب سه رتبه در نخستين جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت 
آب و برق توسط روابط عمومی آبفا گلستان

گـرگان - کرمـی : روابـط عمومی شـرکت آب و فاضاب اسـتان گلسـتان موفق به کسـب سـه رتبه در نخسـتین 
جشـنواره ارزیابـی عملکـرد روابـط عمومی های صنعت آب و برق کشـور شـد .

به گزارش پایگاه خبری شـرکت آب و فاضاب اسـتان گلسـتان ، نخسـتین جشـنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت 
آب و بـرق کشـور بـا حضـور وزیر نیـرو ، مدیر کل دفتـر روابط عمومـی وزارت نیرو، مدیران عامـل ،مدیران روابـط عمومی صنعت آب 
و بـرق کشـور  ۲7مـرداد مـاه جـاری در تهـران برگـزار شـد .در این جشـنواره روابط عمومـی آب و فاضاب اسـتان گلسـتان موفق به 
کسـب رتبه دوم در رشـته )پژوهش ( و کسـب دو مقام سـومی در رشـته های ) تبلیغات محیطی و مسـتند سـازی( صنعت آب و برق 
کشـور شـد .مهندس رحیمی سرپرسـت اين شـركت از کسـب سـه رتبه توسـط روابط عمومی  شـرکت آب و فاضاب استان گلستان 

در ايـن ارزيابـي ابـراز خرسـندي  کرد و به مدیـرو همکاران روابط عمومی شـرکت خداقـوت و تبریک گفت.


