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کسب مقام اول تیم تیراندازی بانوان 
شرکت آب منطقه ای قزوین در 

مسابقات سراسری وزارت نیرو
بانـوان   - قزویـن 
تیرانداز شـرکت آب منطقه 
ششـمین  در  قزویـن  ای 
تیرانـدازی  مسـابقات  دوره 
بـه  نیـرو  وزارت  سراسـری 

مقـام اول مسـابقات دسـت یافتنـد.   بـه گـزارش روابـط عمومـی 
شـرکت آب منطقه ای قزوین در این دوره از مسـابقات که با حضور 
13 تیـم و به میزبانی اسـتان آذربایجان غربی )شـرکت آب منطقه 
ای ارومیـه ( برگـزار گردیـد. تیم شـرکت آب منطقـه ای قزوین در 
مجموعـه دو رشـته تفنـگ بـادی  و تپانچـه بـادی مقـام اول ایـن 
مسـابقات را کسـب کرد. در ششـمین دوره از مسـابقات تیراندازی، 
تیـم تپانچه بادی متشـکل از خانم ها طاهره ابراهیمی توانا، شـیما 
کبیـری و مهـری ملکـی فرد بـه مقـام اول تیمی در رشـته تپانچه 
بـادی و تیـم تفنـگ بـادی متشـکل از خانـم هـا طاهره نصیـری ، 
معصومـه مهـی و گیسـو کاکاونـد بـه مقـام دوم تیمـی در رشـته 
تفنـگ بادی دسـت پیدا کردنـد. همچنین در این مسـابقات خانم 
هـا ابراهیمـی توانـا و کبیـری به ترتیب حائـز مقام هـای اول و دوم 
انفرادی در رشـته تپانچه بادی شـدند. شـایان ذکر است همزمان با 
برگزاری این مسـابقات، هشـتمین دوره مسـابقات پرتاب دارت نیز 
برگزار و کاپ بهترین اسـتایل در رشـته دارت به خانم نسیم نعمت 

الـه زاده از شـرکت آب منطقـه ای قزویـن تعلـق گرفـت.

آسفالت شدن هگمتانه مانع ثبت 
جهانی نبود!

همدان - سـارا پرویزی سـاالر:  عضو شـورای شـهر 
همـدان بـا بیان اینکه کلنـگ زنی پیاده راه اکباتـان و میدان 
امـام در روزهـای آغازیـن شـورای پنجـم بـا انتقـاد شـدید 
اعضـای این شـورا مواجه شـد، عنوان کـرد: پیاده راه سـازی 
در میـدان امـام)ره( و بوعلی خـوب جواب داده اسـت و موزه 
میـدان کـه بـه علت نبـود مدیریـت یکپارچه و اختـاف نظر 
بین شـهرداری، میـراث فرهنگـی و راه و شهرسـازی متوقف 
شـده بـود، عملیـات عمرانـی آن از مدتـی قبـل آغاز شـده و 
در آینـده ای نزدیـک افتتـاح خواهـد شـد. بادامـی نجـات با 
بیـان اینکه پیاده راه سـازی اکباتان اشـتباه بوده اسـت ادامه 
داد: بـا اجـرای ایـن طرح روی معیشـت مردم در آنجا دسـت 
گذاشـتیم کـه باید حل شـود همچنیـن یک الین پیـاده راه 
ارم راه انـدازی شـده. وی بـا بیـان اینکـه اکنون تمـام کوچه  
پس کوچه هـای رینـگ اصلـی قفـل شـده اسـت در حالیکـه 
ابتـدا باید پارکینگ و زیرسـاخت های مناسـب فراهم شـده و 
بعـد پـروژه پیاده راه سـازی در شـهر انجام شـود، اضافه کرد: 
پیگیـر ثبت جهانی آثار تاریخی شـهر هسـتیم امـا این گفته 
درسـت نیسـت کـه آسـفالت ریـزی در مجـاورت هگمتانـه 

منجـر بـه عدم ثبـت جهانی هگمتانه شـده اسـت.

اولین کارخانه نوآوری غرب کشور 
در ماشین سازی اراک راه اندازی شد

اراک - تهمینـه دباغچـی: بـا حضـور معـاون علمـی و 
فنـاوری ریاسـت جمهـوری، اولیـن کارخانه نوآوری غرب کشـور 
در شـرکت مـادر تخصصـی و دانـش بنیان ماشـین سـازی اراک 
افتتاح شـد.  سـورنا سـتاری در جریان بازدید از شـرکت ماشـین 
سـازی اراک، بـا بیـان اینکـه کارخانـه ماشـین سـازی قدم هـای 
خوبـی را در حـوزه اقتصـاد دانـش بنیان  برداشـته اسـت، اظهار 
کـرد: کارخانـه ماشـین سـازی در ایـن حوزه از سیسـتم سـنتی 
جـدا شـده و بـه سـمت محصـوالت دانـش بنیـان تعییـر جهت 
می دهـد. شـتابدهنده هـا و شـرکت های جدیـدی کـه از ایـن 
مجموعـه خـارج می شـوند قطعـا در آینـده می توانـد بخشـی 
از اقتصـاد کارخانـه را رقـم بزننـد. وی افـزود: امیدواریـم اینگونه 
اتفاقـات در ایجـاد کارخانجـات نوآوری که سـبب ایجـاد و زایش 
تعداد زیادی اسـتارتاپ و شـرکت دانش بنیان می شـود،  توسعه 
جـدی و فرهنـگ نـوآوری و اقتصـاد دانـش بنیـان در اسـتان به 
همـراه داشـته باشـد. معـاون علمـی و فنـاوری رئیـس جمهـور 
تصریـح کـرد: حمایت مجموعه های بزرگ مثل ماشـین سـازی 
از جوانـان در راسـتای توسـعه کارشـان و رسـیدن بـه ایـن مهم 
کـه با محصـوالت قبلی نمی تواننـد اقتصاد موفـق و ارزش افزوده 
بـاال داشـته باشـند، موفقیت بزرگـی بـرای اقتصاد دانـش بنیان 
محسـوب می شـود.  سـتاری بیـان کـرد: این نـوع اقتصـاد که بر 
پایـه نیروی انسـانی شـکل می گیـرد بهتریـن راه بـرای افزایش 
بهـره وری و ارتقـای ارزش افـزوده اسـت که مدلـی مطلوب براب 
توسـعه پایـدار محسـوب می شـود. بـا توجه بـه ضـرورت احداث 
کارخانـه هـای نـوآور و نظر به امکانـات بالقوه موجود در شـرکت 
مادرتخصصـی ماشـین سـازی اراک و ذیل تفاهم نامه مشـترکی 
کـه بیـن معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری، ماشـین 
سـازی اراک و پـارک علـم و فنـاوری اسـتان مرکـزی بـه امضـا 
رسـیده اولیـن کارخانـه نـوآوری غـرب کشـور در محـل یکی از 
کارگاه هـای بـزرگ ایـن شـرکت راه انـدازی شـد کـه هـدف از 
اینـکار راه انـدازی کارخانـه هـای کسـب و کار، تجمیـع منابـع، 
تسـهیل رشـد کسـب و کارهـا و افزایـش شـانس موفقیـت آنها 

عنوان شـده اسـت. 

برگزاری مراسم اعیاد قربان وغدیر  
ورود آزادگان سرافراز به میهن 

اسالمی در مخابرات منطقه گلستان
گـرگان - مراسـم جشـن اعیـاد قربـان وغدیـر ،دهـه امامـت 
ووالیـت و ورود آزادگان سـرافراز بـه میهن اسـامی با حضور مدیر 
و کارکنـان مخابـرات منطقـه گلسـتان  در نمازخانـه مرکز شـهید 
صلبـی برگـزار شـد .بـه گـزارش روابط عمومـی مخابـرات منطقه 
گلسـتان مهنـدس شـهمرادی مدیـر مخابـرات منطقـه گلسـتان  
ضمـن تبریـک به مناسـبت فرارسـیدن عید قربـان دهـه امامت و 
والیـت و عیـد غدیـر خـم  و اظهـار داشـت: غدیـر مشـعلی اسـت 
کـه رسـول خـدا دیـروز برافروخـت تـا امـروز از آن بهـره گیریم و 
زندگی بهتری داشـته باشـیم،  در جامعه ایران اسـامی عید غدیر 
از جایـگاه ویـژه و واالیـی برخوردار می باشـد و امید اسـت همه ما 
در راه امـام بـزرگ علی )ع( قدم برداریـم و او را همواره الگوی خود 
قـرار دهیـم .وی در ادامـه افـزود: بـا توجـه به بررسـی هـای انجام 
شـده از سـوی شـرکت مخابرات ایران مخابرات منطقه گلسـتان با 
تـاش تمامی کارکنان مخابرات منطقه گلسـتان در نقاط مختلف 
اسـتان موفق به کسـب رتبه دوم در ارزیابی عملکرد شـاخص های 

اسـتراتژیک در بین سـایر مناطق شـده اسـت.

پروژه نظام مدیریت دانش در 
شرکت توزیع نیروي برق استان 

کرمانشاه اجرا شد
کرمانشـاه - با همت دفتر توسعه 
مديريـت و تحول اداري شـركت توزيع 
نيـروي بـرق اسـتان كرمانشـاه تعـداد 
۴۸ دانـش در نـرم افـزار ثبـت تجارب 
شـركت توانيـر ثبت شـد.  بـه گزارش 
روابـط عمومـي شـركت توزيع نيروي برق اسـتان كرمانشـاه، 
منوچهـر تيمـوري معـاون منابع انسـاني اين شـركت، گفت، 
پـروژه مديريـت دانش بـا پيگيري هاي دفتر توسـعه مديريت 
و تحـول اداري در سـال ۹۷ پيـاده سـازي شـد. وي افـزود:  با 
اسـتقرار و در دسـترس قرارگرفتـن نـرم افـزار ثبـت تجـارب 
توانيـر ، همـكاران اين شـركت تا پايـان تيرمـاه ۹۸ تعداد ۴۸  
دانـش را در نـرم افـزار مذكـور ثبت نمـوده اند. معـاون منابع 
انسـاني شـركت توزيع برق اسـتان كرمانشـاه ضمن تشـكر از 
همـكاري و همراهـي همـكاران در پياده سـازي پـروژه فوق و 
ثبـت تجربـه هـا و اندوختـه هـاي علمـي خـود در نـرم افزار 
مـورد اشـاره عنـوان كرد: امـروزه مهمترين سـرمايه سـازمان 
هـا دانـش آنهـا محسـوب مـي شـود و لـذا مديريـت دانـش، 
نظامي در جهت شناسـايي، خلق، كسـب، به اشـتراك گذاري 
و بكارگيـري دانـش مي باشـد. بـه همين منظور اين شـركت 
بـا رويكـردي دانـش مدارانه و بر اسـاس مدل APO نسـبت 
بـه اسـتقرار و بكارگيـري اين سيسـتم مديريتي اقـدام نمود.

استان چهارمحال وبختیاری صدر 
نشین محدوده سبز مصرف برق در 

منطقه مرکزی کشور 
شـهرکرد - بـه گـزارش روابـط 
عمومـی شـرکت توزیـع نیـروی بـرق 
بـر  وبختیـاری  چهارمحـال  اسـتان 
اسـاس پهنه بندی مصـرف روزانه برق 
در سـطح کشـور در پیـک تابسـتان و 
آمـار عملکـرد شـرکت ها در نشسـت تخصصی شـرکت های 
توزیـع نیـروی بـرق منطقـه یک کشـور، شـهروندان اسـتان 
چهارمحـال وبختیـاری صـدر نشـین محـدوده سـبز مصرف 
بـرق در بیـن 10 اسـتان منطقـه مرکـز کشـور مـی باشـند. 
مدیـر روابـط عمومـی شـرکت بـرق اسـتان چهارمحـال و 
بختیـاری گفت:بر اسـاس پهنـه بندی مصرف روزانـه برق در 
سـطح کشور در پیک تابستان اسـتان چهارمحال و بختیاری 
در بیـن ده اسـتان مرکـزی کشـور صـدر نشـین محـدوده 
سـبز مصـرف بـرق شـد. حسـن بیژنـی اجـرای طـرح هـای 
تشـویقی مدیریـت مصـرف ، تسـت و تعویـض لـوازم انـدازه 
گیـری ، اصـاح اتصـاالت سسـت ، اسـتفاده از ظرفیت دیزل 
ژنراتورهـا ، عقـد تفاهم نامـه با کشـاورزان ،صاحبان صنایع و 
مشـترکین ،  اطـاع رسـانی و برنامـه های آموزشـی ، اجرای 
طـرح هـای کاهـش تلفـات و .... ،را از جمله اقدامات شـرکت 
توزیـع بـرق چهارمحـال وبختیـاری در راسـتای مدیریـت و 

کاهـش پیـک بـار مصـرف برق اسـتان برشـمرد.

اخبار ایراناخبار ایران استاندار آذربایجان شرقی در دیدار سفیر آفریقای جنوبی در ایران:

گسترش ارتباط با دنیا جزو سیاست های اصولی جمهوری اسالمی ایران است
آذربایجـان شـرقی گفـت:  اسـتاندار  - فـاح:  تبریـز 
جمهـوری اسـامی ایـران قادر اسـت بـدون وابسـتگی به 
قدرت هـای بـزرگ بـه مسـیر توسـعه و پیشـرفت خـود 
ادامـه دهـد؛ بـا این حـال گسـترش ارتباط بـا دنیـا بویژه 
کشـورهای مسـتقل، جـزو سیاسـت های اصولـی ماسـت.
دکتـر محمدرضـا پورمحمـدی در دیدار سـفیر آفریقـای جنوبی 
در ایـران، اظهـار داشـت: ملـت ایـران عاقه منـد گسـترش روابـط با 
ملت هـای دیگـر اسـت و امیدواریـم این پیـام در مجامـع بین المللی 
اسـتان  ظرفیت هـای  از  برخـی  بـه  اشـاره  بـا  وی  یابـد.  انعـکاس 
آذربایجـان شـرقی، اظهـار داشـت: اسـتقرار صنایـع مهمـی ماننـد 
ماشین سـازی و تراکتورسـازی، هم مـرزی بـا چنـد کشـور، وجـود 
بـازار تاریخـی تبریز، دسترسـی بـه بازار بزرگ آسـیای میانـه، وجود 
1۸00 اثـر تاریخـی و فرهنگـی ثبت شـده و 156 واحـد دانشـگاهی 
از جملـه ظرفیت هایـی اسـت کـه آذربایجـان شـرقی را بـه یکـی از 
اسـتان های مهم کشـور تبدیـل کرده اسـت. پورمحمدی با اشـاره به 
اینکـه زمینه هـای مشـترک فراوانی بـا آفریقای جنوبی داریـم، افزود: 
تبـادل هیأت هـای تجـاری، علمـی و تبـادل گردشـگران می توانـد 
شـروع خوبـی بـرای همکاری هـای مشـترک و توسـعه مناسـبات در 
عرصه هـای مختلـف باشـد. وی همچنیـن بـا اشـاره بـه ظرفیت های 

مشـترک آذربایجـان شـرقی و آفریقـای جنوبـی در زمینه اکتشـاف 
و اسـتخراج معـادن، خواسـتار ایجـاد زمینه هـای همـکاری در ایـن 
زمینـه شـد و از فعـاالن بخـش معـدن ایـن کشـور دعـوت کـرد تـا 
توانمندی هـای خـود را در نمایشـگاه فنـاوری و نوآوری ربع رشـیدی 
با فعاالن بخش معدن آذربایجان شـرقی به اشـتراک بگذارند. سـفیر 

آفریقـای جنوبـی در ایـران هـم با ابراز خرسـندی از سـفر بـه تبریز، 
به نقاط مشـترک کشـورش با جمهوری اسـامی ایران اشـاره کرد و 
گفـت: دو کشـور دغدغه های مشـترکی درخصوص امنیت و توسـعه 
پایـدار دارنـد و آفریقـای جنوبـی، ایران را به عنوان کشـوری دوسـت 
و بـرادر می شناسـد. ویکا خومالو افـزود: امیدواریم با همـکاری ایران، 

منطقـه خاورمیانـه بـه وضعیـت پایدار برسـد و دیگر شـاهد کشـتار 
مـردم مظلوم فلسـطین نباشـیم. وی با اشـاره بـه دیدار روز گذشـته 
خـود بـا شـهردار تبریز، گفـت: در این دیـدار درخصـوص زمینه های 
همکاری مشـترک ازجمله گردشـگری، توسـعه اقتصـادی و تبادالت 
فرهنگـی و موضـوع خواهرخواندگـی تبریـز بـا یکـی از شـهرهای 
آفریقـای جنوبـی مذاکـره کردیـم. خومالـو گفـت: ایـران و آفریقـای 
جنوبـی دو کشـور در حـال توسـعه هسـتند و در ایـن میان کسـانی 
هسـتند کـه نمی خواهنـد مـا بـه کشـورهای توسـعه یافته تبدیـل 
شـویم؛ در ایـن شـرایط مـا بایـد خودمـان را بـرای همدیگـر معرفی 
کنیـم و هیـچ ابـزاری بهتـر از گردشـگری نمی توانـد ایـن فرصـت را 
ایجـاد کنـد. سـفیر آفریقـای جنوبـی همچنین بـا ابـراز عاقه مندی 
نسـبت بـه همـکاری بـا شـرکت تراکتورسـازی تبریز و قطعه سـازان 
اسـتان و همچنین ایجاد مناسـبات علمی و دانشـگاهی، خاطرنشـان 
کـرد: آفریقـای جنوبـی فرصـت خوبی برای دسترسـی شـرکت های 
ایرانـی بـه بازارهـای بین المللـی اسـت. وی بـه برگزاری کمیسـیون 
مشـترک اقتصـادی ایـران و آفریقـای جنوبـی در مهر ماه امسـال در 
تهـران هم اشـاره کـرد و گفت: تـاش می کنیم تا در زمـان برگزاری 
ایـن کمیسـیون، هیأت هـای اقتصادی و تجـاری آفریقـای جنوبی از 

توانمندی هـای اسـتان آذربایجـان شـرقی نیـز بازدیـد کنند.

گـرگان - بـه منظـور ارتقـای کیفیـت ارتبـاط در 27 روسـتای گنبـدکاووس 
سیسـتم WLL یا سـیم کارت روسـتایی به سـیم کارت های 2G ارتقاء یافته اند.

در نشسـت بررسـی وضعیت ارتباطی شهرسـتان گنبدکاووس که با حضور شـورای 
مدیـران حـوزه ICT اسـتان و فرمانـدار ویـژه آن شهرسـتان برگـزار شـد مهنـدس 

شـهمرادی مدیـر مخابـرات منطقه گلسـتان گفـت : به منظـور ارتقای کیفیـت ارتباط 
در 2۷ روسـتای گنبدکاووس سیسـتم WLL یا سـیم کارت روسـتایی به سـیم کارت 
هـای 2G ارتقـاء یافته اند.در این نشسـت محمد احمدی مدیـرکل ارتباطات و فناوری 
اطاعات اسـتان گلسـتان با اشـاره به وضعیت ارتباطی شهرسـتان گنبدکاووس گفت: 

این شهرسـتان یکی از مهمترین شهرسـتان های اسـتان از لحاظ جمعیتی و ارتباطی 
اسـت که اقدامات مناسـبی در آن انجام شـده اسـت.در ادامه مدیر ارتباطات زیرساخت 
، مدیر شـعب پسـت بانک اسـتان ،مدیر کل پسـت اسـتان و فرماندار شهرسـتان گنبد 

بـه بیان مطالبـی پرداختند.

دانشـگاه  سرپرسـت  حیـدری:  علـی   - رشـت 
رسـیدن  فـرا  پیامـی  طـی  گیـان،  پزشـکی  علـوم 

پنجـم شـهریور، زادروز حکیـم محمدبـن 
زکریـای رازی و روز داروسـاز را بـه تمامی 
تاشـگران این عرصه تبریـک گفت.  متن 

پیـام بـه شـرح زیر اسـت: 
بسمه تعالی

بـی شـک داروسـازان بـه عنـوان یکـی از 
مهمتریـن حلقه های چرخه درمان و سـامت 
کشـور، در کنـار سـایر تاشـگران ایـن عرصه، 

وظیفـه سـنگینی را جهـت تامین و حفظ سـامت مـردم به 
دوش مـی کشـند. امـروز نقـش دارو و داروسـازان در کاهش 

آالم بیمـاران و تأمیـن سـامتی آنـان، توجـه بـه ایـن بخش 
از نظـام سـامت کشـور را دو چنـدان کـرده اسـت. زاد روز 
حکیـم محمـد بـن زکریـای رازی و نامگذاری 
ایـن روز بـه نـام روز داروسـازی فرصتـی شـد 
ایـن قشرسـتوده  بـار دیگـر همـت واالی  تـا 
شـود.  اینجانـب ضمـن تبریـک زاد روز حکیم 
محمـد بـن زکریـای رازی و روز داروسـازی را 
بـه جامعـه داروسـازان کشـور، به ویژه اسـاتید 
و داروسـازان شـاغل در دانشـگاه علوم پزشکی 
گیـان، سـامتی و توفیق روز آنهـا را از درگاه 

ایـزد منان خواسـتارم.
دکتر ارسان ساالری - سرپرست  دانشگاه علوم پزشکی گیان

سمنان -حسـین بابامحمدی:انتخابات داخلی 
شـورای شـهر سـمنان برگـزار شـد و طـی آن 
سـید مسـعود سـیادتی با رای اکثریت اعضا برای 
سومین سـال متوالی رئیس شـورای شهر سمنان 
باقـی ماند.بـا رای گیـری از 7 عضـو حاضـر در 
شـورای شـهر بار دیگر عباس آل بویـه به عنوان 
نایـب رئیـس شـورا ، محمـد همتـی بـه عنوان 

منشـی شـورا و محمد زحمتکش به عنوان خزانه 
دار شـورا باقـی ماندند.

شـایان ذکراست شـورای اسـامی شهر سمنان 
دارای ۷ عضو فعال بنام های سـید مسـعود سیادتی 
، عبـاس آل بویـه ، محمد همتی ، محمد زحمتکش 
، عباسـعلی طالـب بیدختـی ، مهدی خراسـانیان و 

مجیـد نظری می باشـد

اهـواز - رحمـان محمـدی: رضـا رضایـی در حاشـیه 
بازدیـد از راه هـای ارتباطـی شهرسـتان آبـادان در جمع 
خبرنگاران اظهار کرد: سـه پـروژه جـاده اروندکنار، جاده 
قفـاس و جـاده چوئبده کـه از اصلـی تریـن دغدغه های 
مـردم و نمایندگان شهرسـتان آبـادان هسـتند، حدود 6 
مـاه کامـا تعطیل بودنـد و هیـچ اقدامی در بحـث اجرای 

آن صـورت نمـی گرفت.
وی افـزود: سـه مـاه اسـت کـه عملیـات اجرایی این پـروژه ها 

آغـاز شـده اسـت اما پیـش از آن مـی توان 
گفـت کـه کامـا تعطیـل بـوده انـد و اتفاق 
خاصـی در رونـد سـاخت آن هـا نیافتـاده 
اسـت. مدیرکل راه و شهرسـازی خوزسـتان 
تصریـح کـرد: در چنـد ماه گذشـته اتفاقات 
خوبـی در بحـث اجرای این پـروژه ها افتاده 
اسـت. بـرای مثـال در ۸ کیلومتـر از جـاده 
اروندکنار شـاهد پیشـرفت بسـیار خوبی در 

اجـرای پروژه هسـتیم و این کار بسـیار می توانـد در بحث کاهش 
سـوانح تاثیرگـذار باشـد. در ایـن زمینـه تـا یک مـاه آینـده این ۸ 
کیلومتـر بـه طـور کامـل زیـر بـار ترافیکی خواهـد رفـت. رضایی 
در خصـوص جـاده دو خطـه ای کـه قرار اسـت به محـور چوئبده 
افـزوده شـود، گفـت: عملیـات اجرایـی این پـروژه در حـال انجام 
اسـت امـا قبـول داریـم که سـرعت انجـام عملیـات بسـیار پایین 
و مـورد پذیـرش مـا نیسـت. در این زمینه فشـار خواهیـم آورد تا 
کار با سـرعت بیشـتری انجام شـود امـا موضـوع محدودیت منابع 

نیـز مزیـد بـر علـت اسـت. وی بـا اشـاره بـه پـروژه محـور قفاس 
ادامـه داد: ایـن پـروژه پیـش از ایـن به صـورت کامـل تعطیل بود 
امـا اکنـون بـا تاشـی کـه انجـام گرفتـه اسـت شـاهد کار کردن 
ایـن پـروژه هسـتیم. کار در ایـن پـروژه در حـال انجـام اسـت و 
تـداوم خواهـد داشـت و نماینـدگان نیز مـی توانند از رونـد انجام 
کار بازدیـد کننـد. مدیـرکل راه و شهرسـازی بـا اشـاره بـه بحـث 
مسـکن مهر شهرسـتان آبـادان عنوان کرد: از سـال های گذشـته 
سـاخت بیـش از 5 هـزار واحد مسـکن مهر در آبادان آغاز شـد که 
از ایـن تعـداد حـدود 3 هـزار و 500 واحـد 
باقـی مانده اسـت و یـک هـزار و 500 واحد 
نیـز کامـا فاقـد متقاضـی هسـتند.  رضایی 
ادامـه داد: در بحـث محوطـه سـازی ایـن 
واحدهـا تـاش خواهیـم کـرد تا نسـبت به 
محوطـه سـازی اقدام شـود. در این خصوص 
قراردادهایـی نیـز منعقـد شـده اسـت تا کار 
بـه خوبـی پیـش رود. وی بـا بیـان اینکه در 
خوزسـتان بیـش از 30 هـزار واحد مسـکن نیمه تمام وجـود دارد 
و وضعیـت مناسـب نیسـت، گفـت: در خوزسـتان 20 هـزار واحد 
مسـکن مهـر نیمـه تمـام و همچنیـن 10 هـزار واحد نیمـه تمام 
در شـهرهای جدیـد وجـود دارد. رضایـی عنوان کـرد: در خصوص 
بخشـی از مشـکات مربوط بـه این واحدهـا که در اختیـار وزارت 
راه و شهرسـازی اسـت در تاش برای رفع آنها هسـتیم اما بخش 
دیگـر مشـکات مربـوط بـه تعاونی ها اسـت کـه آن ها خودشـان 

بایـد حـل و فصـل کنند.

درانتخابات داخلی شورای شهرسمنان، ترکیب هیات رئیسه بدون تغییر

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت:

 8 کیلومتر از جاده اروندکنار تا یک ماه آینده به طور کامل
زیر بار ترافیکی خواهد رفت

مدیر مخابرات منطقه گلستان در نشست شورای مدیران حوزه ict گلستان 

پیام تبریک رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن به مناسبت روز دارو ساز

اصفهـان - مرادیـان:  روابـط عمومـی شـرکت آب 
جشـنواره  نخسـتین  در  اصفهـان  اسـتان  وفاضـاب 
ارزیابـی عملکـرد روابـط عمومـی هـای صنعـت آب و 
برق موفق شـد با کسـب  7رتبـه اول و یک رتبه سـوم  
بعنـوان روابـط عمومـی برگزیـده در بین شـرکت های 

تابعـه وزارت نیـرو معرفی شـود.
در نخسـتین جشـنواره ارزیابـی عملکـرد روابـط عمومی های 
صنعـت آب و برق، 12۴ شـركت در 13 بخـش حضور پيدا كردند 
كـه از بيـن آنهـا 3۸ شـركت برگزيـده شـده اند. فرآينـد انتخـاب 
ايـن 3۸ شـركت، طي سـه مرحله صـورت گرفته اسـت در مرحله 
اول و در غربالگـری اولیـه در دفتـر روابط عمومی و اطاع رسـانی 
وزارت نیـرو آثـار تمامـی شـرکت کننـدگان شـامل 33 شـرکت 
توزیـع نیـروی بـرق، 26 شـرکت آبفـای شـهری، 26 شـرکت آب 
منطقـه ای ، 16 شـرکت برق منطقه ای، 12 شـرکت آبفـار و  11 
شـرکت تولیـد نیـروی برق و نیـروگاه بـه عاوه شـرکت مدیریت 
شـبکه برق ایران و پژوهشـگاه نیرو ارزیابی و مرحله دوم از سـوی 

شـرکت های مـادر تخصصـی انجام شـد.: رویکـرد انتخـاب داوران 
جشـنواره عـاوه بـر سـوابق آکادمیک و مـدارج علمـی، مبتنی بر 
پیشـینه عملـی در کار روابـط عمومی بوده اسـت، بـه گونه ای که 
هـر چهـار داور نخسـتین دوره جشـنواره ارزیابـی عملکـرد روابط 
عمومی هـای صنعـت آب و برق دارای سـوابق درخشـان در حوزه 
علمـی و عملیاتی روابط عمومی هسـتند. ایـن کمیته، رتبه بندی 
شـرکت های برتـر از میـان 2۹ شـرکت را بـر عهـده داشـت کـه 
در نهایـت و بـر اسـاس نتایـج داوری در هـر رشـته شـرکت هايي 

حائـز مقام هـای اول تـا سـوم شـدند و همچنین در مجموع  سـه 
شـرکت بـه عنـوان اول تـا سـوم در صنعـت آب و بـرق معرفـی 
شـدند . اعضای کمیته داوران نخسـتین جشنواره ارزیابی عملکرد 
روابـط عمومـی های صنعت آب و بـرق ؛ دکتر مهدخت بروجردی 
علـوی، دکتـر حسـین افخمـی، دکتـر محمدمهـدی فتوره چی و 
دکتـر داود زارعیـان بودنـد و بـا انتخـاب آثار برتر، معیـار جدیدی 
بـرای فعـاالن عرصـه روابط عمومـی در صنعت آب و برق و سـایر 
بخش هـا ترسـیم کردندکـه در نهایـت و بـا داوری هیـات داوران 

روابـط عمومـی شـرکت آب و فاضـاب اسـتان اصفهان با کسـب 
رتبـه اول در بخـش مستندسـازی ، مقـام اول پژوهـش، مقام اول 
مدیریـت و برنامـه ریـزی ، مقـام اول فرهنـگ سـازی ، مقـام اول 
ارتبـاط بـا پاون ، مقـام اول تبلیغات محیطی، مقام اول جشـنواره 
ونمایشـگاهها  ونیز کسـب مقام سـوم در حضور در فضای مجازی 
توانسـت در مجمـوع بـا کسـب ۸ مقـام در نخسـتین جشـنواره 
ارزیابـی عملکـرد روابـط عمومـی هـا صنعـت آب و برق بـه مقام 
اول ایـن دوره از ارزیابـی هـا دسـت یابـد الزم بـه یـادآوری اسـت 
شـرکت تولیـد و بـرق شـهید رجایـی با کسـب یـک رتبـه اول و 
3 رتبـه دوم بـه مقـام سـوم دسـت یابـد و شـرکت توزیـع بـرق 
شهرسـتان اصفهـان بـا کسـب یـک رتبـه اول 2 رتبـه دوم و یک 
رتبـه سـوم بـه مقـام سـوم ایـن دوره از ارزیابی درسـت یابـد این 
در حالیسـت کـه روابـط عمومـی شـرکت آب و فاضـاب اسـتان 
اصفهـان با کسـب ۷ مقـام اول با اختـاف قابل توجهـی مقام اول 
نخسـتین جشـنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی ها صنعت آب 

و بـرق را بـه خـود اختصـاص دهد .

 کسب مقام اول روابط عمومی آبفا استان اصفهان
در نخستین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور


