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تقدیر استاندار سمنان از شهردار تالشگر شاهرود
اختصاص ۵۰۰ میلیون تومان برای 

تکمیل پروژه باغ ایرانی
شاهرود_حسین بابامحمدی: 
اسـتاندار سـمنان کـه در آئین 
شـاهرود  ایرانـی  بـاغ  افتتـاح 
شـرکت کرده بود از فعاليت ها 
و تالش شهردار شاهرود تقدير 
و تشـکر و بـه ادامـه ايـن روند 
تاکيـد کرد.                                                                                                                                          اسـتاندار سـمنان 

در آئیـن افتتـاح بـاغ ایرانی شـاهرود گفت: به صـورت ویـژه از تالش و 
کوشـش جناب آقای احمدی شـهردار محترم شاهرود تشکر می کنم 
و ایـن تقدیـر و تشـکر را بصورت مکتوب نیز ارسـال خواهم کرد. دکتر 
آشـناگر درادامـه افـزود: همچنین به منظـور تکمیل پروژه بـاغ ایرانی 
مبلـغ ۵۰۰میلیون تومان مسـاعدت خواهیم نمود. شـایان ذکراسـت 
پـروژه های مدیریت شـهری شـاهرود در هفته دولت)شـهریور۹۸( به 
شـرح زیر افتتاح شـد: افتتـاح ۱۵ پروژه عمرانی با اعتبـاری بالغ بر صد 
و بیسـت و سـه میلیارد ریـال ،فاز اول بـاغ ایرانی در مسـاحتی بالغ بر 
۳۵۰۰متـر مربـع و اعتباری بالغ بر چهل و پنج میلیاردریال ،آسـفالت 
معابـر در مسـاحتی بالغ بـر ۹۰۰۰۰هزار مربـع با اعتباری بالـغ بر ۱۸ 
میلیـارد ریـال، پـارک عدالت در مسـاحتی بالـغ بر ۴۳۰۰متـر مربع و 
اعتبـاری بالغ بر ۴میلیـارد ریال، پارک خطی خیابان فردوسـی مقابل 
کالنتـری ۱۱در مسـاحتی ۳۵۰۰متـر مربـع و اعتباری بالغ بر هشـت 

میلیارد و پانصد میلیـون ریال

از 7 پروژه آبخیزداری در هفته 
دولت امسال بهره برداری خواهد شد

رشـت – علی حیـدری: به گـزارش روابـط عمومـی اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری اسـتان گیالن،محسـن یوسـف پور، مدیر 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری اسـتان گیـالن، با بیان اینکه اعتبارات 
آبخیزداری اسـتان از محل صندوق توسـعه ملی در سال جاری نسبت 
به سـال گذشـته افزایش صد درصدی داشـته اسـت، اظهار کرد: بالغ 
بـر 7۰ درصـد ایـن اعتبـارات صرفـا در راسـتای اجرای عملیـات های 
سـازه ای)مکانیکـی( آبخیـزداری هزینـه مـی شـود. مدیـرکل منابع 
طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان گیـالن بـا بیان اینکـه در هفتـه دولت 
امسـال تعدادی از پـروژه های آبخیزداری و آبخوانداری اسـتان به بهره 
بـرداری خواهد رسـید، تصریح کـرد: این پروژه ها در شهرسـتان های 
فومن، ماسـال، رضوانشـهر، رودسـر و سـیاهکل بـه بهره بـرداری می 
رسـد. وی بـا اشـاره بـه اجرای پـروژه هـای آبخیـزداری در ۱۹ حوضه 
طـی سـال گذشـته، اضافـه کـرد: امسـال در 2۰ حوضـه پـروژه های 
آبخیـزداری و آبخوانـداری انجام می شـود. این مقام مسـئول با اشـاره 
بـه اجرای عملیـات های مکانیکی آبخیـزداری با هدف کنترل سـیل 
و رسـوب و تثبیـت رانـش زمین در هفت حوضه آبخیز اسـتان، گفت: 
پـروژه هـای آبخیـزداری و آبخوانـداری در حوضه های ماسـوله، آلنزه، 
زندانـه، لسـبو، کاکـرود، باباولـی و پیرکوه مورد بهـره بـرداری قرار می 
گیـرد. یوسـف پـور اعتبار هزینه شـده برای پـروژه های مذکـور را ۳۳ 
هـزار و ۹۴۱ میلیـون ریـال دانسـت و خاطرنشـان کرد: امسـال پروژه 
هـای آبخیـزداری در ۱۱ شهرسـتان اعم از آسـتارا، تالش، رضوانشـهر، 
ماسـال، شـفت، رودبار، سـیاهکل، املش، رودسـر، صومعه سرا و فومن 

اجرا می شـود. 

درهفته دولت محقق خواهد شد؛
افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 227 
پروژه گازرسانی در استان کرمانشاه

کرمانشـاه - افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 227 پروژه گازرسـانی 
در اسـتان کرمانشاه شـرکت گاز استان کرمانشاه با افتتاح و کلنگ زنی 
227 پـروژه در بخـش روسـتایی و صنعتـی به اسـتقبال هفتـه دولت 
مـی رود. بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت ملـی گاز ایران، سـیروس 
شـهبازی مدیرعامل گاز اسـتان کرمانشـاه ضمن تبریک هفته دولت 
و گرامیداشـت یاد و خاطره شـهدای هفته دولت بیان داشـت: شرکت 
گاز اسـتان کرمانشـاه در طـول ایـام هفتـه دولت و در راسـتای تحقق 
برنامه هـای دولـت خدمتگـزار افتتـاح گازرسـانی بـه ۴۵ روسـتا و 76 
واحـد صنعتـی و هم چنین آغاز عملیـات اجرایی به ۱۰6 روسـتا را در 
دسـت اقـدام دارد. وی عنوان داشـت: پـروژه های قابل افتتاح در بخش 
روسـتایی بـا اعتباری بالغ بـر ۱7۸ هزار و ۵۰۰ میلیون ریال اسـت که 
در ایـن خصـوص و در راسـتای محرومیـت زدایـی در روسـتاها تعداد 
2 هـزار و ۳2۳ خانـوار از نعمـت گاز طبیعـی برخـوردار خواهند شـد. 
مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان کرمانشاه بیان داشـت: در راستای رونق 
تولیـد با توجه بـه اهمیت به بخش صنعت و تولیـد و لزوم جایگزینی 
گاز طبیعـی بـا سـوخت مایـع، تعـداد 76 واحد صنعتـی و تولیدی با 
اعتبـاری بالـغ بر ۵7۵۰۰ میلیـون ریـال در این ایام قابـل بهره برداری 
خواهد شـد. وی یاد آور شـد: با توجه اینکه در سـال جاری شرکت گاز 
اسـتان برنامه گازرسـانی به ۳۹7 روستا را در دسـت اجرا دارد، از این رو 
طـی هفته مذکور ۱۰6 روسـتا به تعـداد ۴6۴۳ خانـوار با اعتباری بالغ 

بـر 7۰6 هـزار میلیـون ریال کلنگ زنی خواهد شـد. 

در اولین روز هفته دولت صورت گرفت : 
افتتاح دو پروژه عمرانی ساختمان 

چندمنظوره دهیاری روستای رنگرز و 
ساختمان فضای سبز شهرداری وحیدیه

شـهریار - فریبا میرزایی پندار: همزمان با اولین روز از هفته 
دولـت با حضور مدیر کل دفتر امور روسـتایی و شـوراهای اسـتانداری 
تهـران و فرماندار شهرسـتان شـهریار پـروژه عمرانی سـاختمان چند 
منظوره شـورای اسـالمی و دهیـاری روسـتای رنگرز و پـروژه عمرانی 
سـاختمان فضای سـبز شـهرداری وحیدیه افتتاح شـد. به مناسـبت 
هفتـه دولـت، با حضور معصومه پرنـدوار مدیرکل دفتر امور روسـتایی 
و شـوراهای اسـتانداری تهران، مهنـدس طاهری فرماندار شهرسـتان 
شـهریار، نماینـده مـردم حـوزه مشـق در مجلـس شـورای اسـالمی، 
معاونین فرمانداری، بخشـداران جوقین و مرکزی شـهریار، شـهردار و 
شوراهای اسالمی شهر وحیدیه، جمهی دیگر از مسئولین شهرستانی 
و محلی و روسـای ادارات شهرسـتان شهریار، پروژه عمرانی ساختمان 
چنـد منظـوره) دهیـاری و شـورای اسـالمی- بهداشـتی و درمانـی- 
آموزشـی و فرهنگـی( روسـتای رنگـرز و پـروزه عمرانـی سـاختمان 
فضای سـبز شـهرداری وحیدیه افتتاح گردید. پروژه سـاختمان چند 
منظوره دهیاری روسـتای رنگرزدر سـه طبقه به ترتیب طبقه همکف 
)بهداشـتی و درمانی( با متراژ ۱۳7 متر مربع، طبقه اول )دفتر دهیاری 
و شـورای اسـالمی( با متـراژ ۱77 متر مربـع و طبقه دوم )آموزشـی و 
فرهنگـی( بـا متـراژ ۱۰۵ متربـع با اعتباری بالـغ بر ۸ میلیـارد ریال از 
محـل مبالغ مالیات بـر ارزش افزوده و پروژه عمرانی سـاختمان فضای 
سـبز شـهرداری وحیدیـه با اعتبـار ۴ میلیـارد و ۱۰۰ میلیـون تومان 
توسـط مسئولین حاضر اسـتانی و شهرسـتانی به بهره برداری رسید.

در چهاردهمین جشنواره ملی انتشارات روابط 
عمومی های کشور

دیپلم زرین افتخار به شهرداری 
شاهرود رسید

حسـین  شـاهرود_ 
بابامحمـدی : تـالش های 
مردمـی  و  روزی  شـبانه 
شـهرداری شاهرود به نتيجه 
درچهاردهمیـن  و  رسـيد 
انتشـارات  ملـی  جشـنواره 
روابـط عمومی های کشـور، 
دیپلـم زریـن افتخار به شـهرداری شـاهرود رسـيد. مدیـر روابط 
عمومی شـهرداری شـاهرود از کسـب دیپلم افتخار به شـهرداری 
شـاهرود در چهاردهمیـن جشـنواره ملی روابـط عمومی ها خبر 
داد.علیرضـا اخویـن با اشـاره بـه اینکه جشـنواره ملی انتشـارات 
روابـط عمومـی ها که توسـط انجمـن متخصـص روابط عمومی 
ایـران همه سـاله برگزار می شـود، گفـت: این انجمـن با همدلی 
صاحـب نظران و متخصصـان و با حمایت و همکاری دسـت اندر 
کاران روابط عمومی سـازمان ها، موسسـات دولتـی و غیر دولتی، 
اسـاتید ، کارشناسـان و دانشـجویان این رشته برای چهاردهمین 
بـار در شـهریور ۱۳۹۸برگـزار شـد.مدیرروابط عمومی شـهرداری 
شـاهرود هـدف از شـرکت در این جشـنواره را آشـنایی بـا اصول 
و اسـتانداردهای نشـر الکترونیـک و مکتـوب در روابـط عمومی و 
توسـعه و ارتقـای سـطح توانمندی هاو مهـارت ها عنوان داشـت 
و افزود: روابط عمومی شـهرداری شـاهرود در بخشـهای گزارش، 
کلیپ، انیمیشن،عکس ، سرمقاله و کاریکاتور با کسب رتبه اول تا 
سـوم حائز رتبه برتر و کسـب دیپلم افتخار زرین در چهاردهمین 
جشـنواره ملی انتشـارت روابط عمومی شد.شـایان ذکر است این 
جشـنواره با حضور دبیر شـورای عالی انقالب فرهنگی و اسـاتید 
برجسـه کشـوری ،همچنین حضـور کارشناسـان و سرپرسـتان 

روابـط عمومـی کل کشـور برگزار شـد

راه اندازی  دو درگاه ارائه خدمات 
غیر حضوری در آبفای استان اصفهان

مرادیان:   – اصفهـان 
اپلیکیشـن  یـا  افـزار  کار 
آبفـای  همـراه  خدمـات 
اسـتان اصفهان آمـاده نصب 
و بهـره بـرداری شـد. معاون 
خدمات مشـترکین و درآمد 
شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهـان بـا اعالم این خبر گفت: این اپلیکیشـن بـا هدف تحقق 
دولـت الکترونیـک، حـذف مراجعـات حضـوری و ارائـه آسـان تر 
خدمـات بیسـت و سـه گانه فـروش و پـس از فروش انشـعاب به 
شـهروندان، طراحـی و راه اندازی شـده اسـت. رضا رضایـی افزود: 
نسـخه اندرویدی خدمات همراه آبفای اسـتان اصفهان هم اکنون 
بـه طور رایگان از فروشـگاه های اینترنتی کافه بـازار، ایران اپس و 
مایکـت قابـل دریافت و نصب بر روی تلفن های همراه اسـت. وی 
اتصـال به وبـگاه اینترنتی شـرکت آب وفاضالب اسـتان اصفهان، 
فروش انشـعاب و خدمات پس از فروش، پیگیری درخواسـت ها، 
مشـاهده اطالعات پایه مشـترکین از طریق ثبت شناسـه قبض و 
شـماره اشـتراک را از جمله امکانات این کار افزار موبایلی دانسـت 
و گفـت: مشـترکین آبفای اسـتان اصفهان همچنین مـی توانند 
عـالوه بـر اعالم کارکرد کنتور آب، ریز محاسـبات آب بهاء و مبلغ 
قبـض خـود را مشـاهده کـرده و از طریق اتصـال بـه درگاه بانک 
هـای عامل نسـبت بـه پرداخت قبض خـود اقدام کننـد. رضایی، 
آموزش روش های مدیریت مصرف آب، چگونگی استفاده از لوازم 
کاهنـده مصـرف آب و همچنین ثبت انتقادها و پیشـنهادها را از 
جمله امکانات اپلیکیشـن خدمات همـراه آبفای اسـتان اصفهان 
دانسـت. وی افـزود: اسـتفاده از کدهـای دسـتوری نیازمند نصب 
هیـچ نـرم افزاری نیسـت و مشـترکین مـی توانند بـا گرفتن کد 
دسـتوری#۱۵۱۵22*66۵۵* بـا تلفـن همـراه خـود، خدمـات 

شـرکت آب و فاضـالب اسـتان اصفهـان را دریافـت کنند.

طي مراسمي با حضور استاندار قم:
از برگزیدگان جشنواره شهید رجایي 

استان قم قدرداني شد
قـم - طي مراسـمي 
بـا حضـور اسـتاندار قـم 
از برگزيـدگان جشـنواره 
اسـتان  رجايـي  شـهيد 
بـه  شـد.  قدردانـي  قـم 
گـزارش روابـط عمومـي 
دكتـر  قـم  اسـتانداري 
بهـرام سرمسـت اسـتاندار قـم در ايـن مراسـم كه پيش 
از ظهـر امروز در سـالن معصوميـه فرمانداري قـم برگزار 
شـد، بـا اشـاره بـه کارکردها و قابلیـت های نظـام گفت: 
بایـد از تمامـی جوانـب و ظرفیـت هـای سـرمایه هـای 
اجتماعـی و انسـانی اسـتفاده کـرد .اسـتاندار قـم هنـر 
مسـئوالن را اسـتفاده از تـوان فکـری کارکنـان و افزایش 
مشـارکت ایشـان در تصمیـم گیـری ها دانسـت و گفت: 
قابلیت و ظرفیت مدیران در شـنیدن و مشورت گرفتن و 
اسـتفاده از خرد جمعی و نیز اسـتفاده از افکار مخالف این 
امـر را عینیـت مـی بخشـد. مقام عالـی دولت در اسـتان 
خاطرنشـان کرد: بایسـتی فضا و ذهنیت و جو سـازمانی 
را طـوری فراهـم کنیـم کـه همـگان بتوانند در راسـتای 
تحقق توسـعه مشـارکت داشته باشـند. وي با بيان اينكه 
موفقیت مدیران در گرو زحمات کارکنان سـازمان اسـت 
تصریـح کـرد: تقدیر از مدیـران در این جلسـه قدردانی از 
خدمات کارکنان آن سـازمان اسـت. اسـتاندار قم با اشاره 
بـه جشـنواره شـهید رجایـی و تجلیـل از دسـتگاه های 
اجرایـی نمونـه در عرصـه خدمت افزود: انتخاب دسـتگاه 
هـا بـر اسـاس معیـار و شـاخص های مدنظـر سـازمان 
مدیریـت و برنامه ریـزی بصـورت نمادیـن بـوده و تمامی 
دسـتگاههای اجرایی اسـتان باید بصورت ویژه در مسـیر 
تحـول قدم بردارنـد .. وی با تاکید بر اینکه در سـال آینده 
بایـد در نحـوه ارزیابـی عملکـرد دسـتگاه ها و کارمنـدان 
تحـول ایجاد کنیم، افـزود: برخی از شـاخص هاي ارزيابي 
دسـتگاه هـاي دولتـي نیازمنـد بازبینـی اسـت و باید بر 
اسـاس ماموریـت هـای ذاتـی دسـتگاه ها تعریـف شـود. 
اسـتاندار قـم در پايان اين مراسـم با اهداي لوح سـپاس، 
از مديـران و كاركنـان نمونـه ي دسـتگاه هـاي اجرايـي 

كرد. قدردانـي 

اخبار ایراناخبار ایران با احراز عنوان رتبه برتر؛
شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی دستگاه برگزیده جشنواره شهید رجایی معرفی شد

تبریز- لیال پاشـایی: بر اسـاس ارزیابی سـازمان مدیریت 
و برنامـه ریـزی اسـتان، شـرکت آب و فاضـالب آذربایجـان 
شـرقی عنوان "رتبـه برتـر و دسـتگاه برگزیده اسـتانی در 
شـاخص هـای عمومی و اختصاصی جشـنواره شـهید رجایی 

سـال 1397" را کسـب کرد.
ایـن ارزیابـی در دو بعد شـاخص هـای اختصاصـی و عمومی بوده 
کـه هـر کـدام ۱۰۰۰ امتیاز می باشـد. شـاخص هـای اختصاصی که 
عمدتـا برگرفتـه از ماموریتها و فعالیتهای ذاتی شـرکت اسـت شـامل: 
جمعیـت تحـت پوشـش آب شـهری، جمعیت تحت پوشـش شـبکه 
جمع آوری فاضالب شـهری، آب بدون درآمد، هوشمندسـازی سامانه 
های آبرسـانی شـهری و برنامه ایمنی آب می باشـد که خوشـبختانه 
با توجه به تعامل مناسـب در سـطح ملی و اسـتانی و در سـایه تالش 
و کوشـش همـکاران عملکـرد شـاخصها غالبـا بیشـتر از مقـدار پیش 
بینـی شـده بوده اسـت. همچنیـن ارزیابی شـاخص هـای عمومی در 

7 محور شـامل اصالح سـاختار سـازمانی، توسـعه دولت الکترونیک ، 
مدیریـت سـرمایه انسـانی، شـفافیت و مدیریـت مالی ، بهبـود فضای 
کسـب و کار، ارتقاء سـالمت اداری و مسئولیت پذیری و استقرار نظام 
مدیریت عملکرد انجام شـده اسـت.  شـایان ذکر اسـت مراسم تجلیل 
از برگزیـدگان جشـنواره شـهید رجایی اسـتان با حضـور نماینده ولی 
فقیـه در اسـتان ، اسـتاندار آذربایجان شـرقی ، تعـدادی از نمایندگان 
اسـتان در مجلس شـورای اسـالمی و جمعی از مسـئولین اسـتان در 
مورخـه ۹۸/6/۰۹ در محـل سـالن اجتماعـات سـازمان مدیریـت و 
برنامـه ریـزی اسـتان برگـزار شـد. در ایـن مراسـم مهنـدس علیرضا 
ایمانلـو مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان آذربایجان شـرقی 
لـوح سـپاس بـه همـراه تندیـس جشـنواره را دریافـت کـرد. الزم بـه 
توضیـح اسـت شـرکت آب و فاضـالب اسـتان آذربایجان شـرقی برای 
پنجمین سـال پیاپی به عنوان دسـتگاه برگزیده اسـتانی در جشنواره 

شـهید رجایـی سـال ۱۳۹7 انتخاب و معرفی شـد.

تبریز - اسـد فالح: اسـتاندار آذربایجان شـرقی نسبت 
بـه تعلل برخـی عوامـل دخیل در پـروژه خط آهـن میانه- 

بسـتان آباد- تبریز، هشـدار داد.
دکتـر محمدرضـا پورمحمـدی در آئیـن اختتامیه بیسـت و دومین 
جشـنواره شهید رجایی استان،  گفت: در سفر اخیر رئیس سازمان برنامه 
و بودجـه بـه اسـتان، کاسـتی ها را بـه اسـتحضار ایشـان رسـاندم و اعالم 
کـردم کـه اگر تـا دو مـاه آینده این پـروژه به بهره برداری نرسـد، نسـبت 
بـه پیمانکار و سـایر افرادی کـه در این زمینه کوتاهی کرده باشـند اعالم 
جـرم خواهـم کـرد. وی همچنیـن بر عـزم جدی مدیریت ارشـد اسـتان 
بـرای مقابلـه و برخـورد با فسـاد تأکید کرد و اظهار داشـت: انتظـار داریم 
مدیـران بـا کارمنـدان خاطـی برخـورد کنند وگرنه بـا خود آنهـا برخورد 
خواهـد شـد. پورمحمدی بـا بیان اینکه اخذ هرگونه شـهریه اجبـاری در 
مـدارس دولتـی ممنوع اسـت، افزود: نسـبت به این موضوع، حساسـیت 
ویژه ای دارم و اگر شـهروندی نسـبت به این موضوع شکایتی داشته باشد 
به شـدت با شـخص متخلف برخورد می کنیم. استاندار آذربایجان شرقی 
در بخـش دیگـری از سـخنان خود با گرامیداشـت یاد و خاطره شـهیدان 

رجایـی و باهنر و شـهدای دولت، گفت: با وجـود تحریم ها و تالش آمریکا 
بـرای اعمـال تحریم های همه جانبه علیه جمهوری اسـالمی و جلوگیری 
از صـادرات نفـت ایـران، دولـت دوازدهم همچنان روند توسـعه اقتصادی 
و تامیـن نیازهـای مـردم در داخـل کشـور را دنبـال می کند کـه اجرای 
پروژه هـای متعـدد در حوزه های نفت، گاز، انرژی، آب و کشـاورزی گواهی 
بـر ایـن مدعاسـت. پورمحمدی به اقدامـات دولت تدبیر و امیـد برای رفع 
مشـکالت اقتصادی کشور اشـاره کرد و اظهار داشـت: با تالش های دولت 
یازدهـم در عرصـه بین المللی، تمام تحریم های هسـته ای علیه جمهوری 
اسـالمی ایران لغو و حق دسترسـی ایران به انرژی هسـته ای به رسـمیت 
شـناخته شـد؛ هرچنـد دولـت آمریـکا همچون مقاطـع گذشـته در این 
مقطـع نیز بدعهـدی و بی اعتنایی خود را به توافق های بین المللی نشـان 
داد. وی ادامـه داد: دیپلماسـی فعـال دولت بعد از خـروج آمریکا از برجام، 
بـرای اولیـن بار توانسـت اجماع سیاسـی جهانی علیـه ایاالت متحـده را 
تشـکیل دهـد و هم پیمانان همیشـگی آمریـکا در دفاع از حقانیـت ایران 
در در مسـاله برجـام، در مقابل کاخ سـفید موضع گیری کردند. اسـتاندار 
آذربایجان شـرقی با اشـاره به اعمال سـنگین ترین تحریم هـای اقتصادی 

علیـه جمهوری اسـالمی ایـران، گفت: سـردمداران آمریکا مدعی شـدند 
کـه می خواهنـد صادرات نفـت ایران را به صفر برسـانند؛ با این حـال و با 
وجـود خروج آمریکا از برجام، تحریم های گسـترده و بی سـابقه اقتصادی 
و فشـار تندروهای داخلی و خارجی، دولت دوازدهم توانسـت شـوک های 
ناشـی از این شـرایط را با مدیریت کنترل کند. پورمحمدی خاطرنشـان 
کـرد: کنتـرل بـازار ارز و سـیر نزولـی بهـای ارز پـس از شـوک ناشـی از 
تحریم هـای جدیـد از جملـه اقدامات مدیریتی دولـت دوازدهـم در حوزه 
اقتصـادی بـود به نحوی کـه بـازار ارز، دوره ثبـات را تجربه می کنـد. وی، 
اجـرای طرح تحول سـالمت را بزرگتریـن پروژه اجتماعـی دولت یازدهم 
عنـوان کـرد و گفـت: بـا اجرای ایـن طـرح، ۱۰ میلیون نفـر از هموطنان 
فاقـد بیمـه، تحت پوشـش بیمه سـالمت قـرار گرفتند کـه بخش عمده 
آنها را سـاکنان مناطق حاشیه نشـین و طبقات نیازمند جامعه تشـکیل 
می دهنـد. پورمحمـدی افـزود: تحویـل 7۱۰ هـزار واحـد مسـکن مهـر، 
افزایش نرخ رشـد اقتصادی، افزایش اسـتخراج منابع نفت و گاز و افزایش 
تولیـد و صادرات محصوالت پتروشـیمی تنها گوشـه ای از خدمات دولت 
تدبیـر و امیـد به مردم ایران اسـت. اسـتاندار آذربایجان شـرقی در بخش 

دیگری از سـخنان خود در تبیین چشـم انداز 2۴ ماهه دولت، گفت: زنده 
نگه داشـتن امید در میان مردم، ادامه دیپلماسـی و تعامل فعال با جهان 
بـه منظـور رفع تحریم هـا و کم کردن آثـار آن به صـورت همزمان، حفظ 
ثبـات بـازار ارز، کاهـش تـورم و تالش بـرای افزایش نرخ رشـد اقتصادی، 
تمرکـز بـر افزایش صـادرات غیرنفتـی، ارتقـای وضعیت تولیـد داخلی و 
تـالش برای بهبود وضعیت معیشـت مـردم بخصـوص دهک های پایین 
جامعـه از اصلی تریـن اولویت هـای دولـت اسـت و در راسـتای تحقق این 
مهـم از تمامـی ظرفیت های کشـور اسـتفاده خواهیـم کـرد. الزم به ذکر 
اسـت در ایـن آییـن، ۱۵ دسـتگاه اجرایـی اسـتان آذربایجـان شـرقی به 
عنـوان برگزیدگان بیسـت و چهارمین جشـنواره شـهید رجایـی در بعد 

شـاخص های عمومـی و اختصاصی مورد تجلیل قـرار گرفتند.

گـرگان – کرمـی: همایـش هم اندیشـی نمایندگـی ها، 
دفاتـر پیشـخوان دولـت وict ها وفروشـگاه های مجـوز دار  
بـه میزبانـی همـراه اول مخابـرات منطقه گلسـتان با حضور 
مهندس غالمعلی شـهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلسـتان 
ومدیـران دفاتر پیشـخوان دولـت و ict روسـتایی و.... صبح 
امـروز در سـالن هـالل احمر شهرسـتان گنبد برگزار شـد . 
درایـن همایـش مهنـدس غالمعلـی شـهمرادی مدیـر مخابرات 
منطقـه گلسـتان ضمـن خیـر مقدم بـه حضـار خدماتی که توسـط 
درگاههـای مختلف ارتباطی به مردم ارائه میشـود را بسـیار ارزنده و 
دفاتـر پیشـخوان دولـت و ict های روسـتایی و... از خانواده مخابرات 
دانسـت .وی در ادامـه احتـرام به مشـتریان  وتکریم اربـاب رجوع را 

از وظایـف اصلـی در شـرکت مخابـرات خوانـد و گفـت :خوشـخویی 
و رفتـار خـوش یکـی از رمـز هـای موفقیـت یک سـازمان بـا ارباب 
رجـوع مـی باشـد چنانکه اخـالق نیکو، برخـورد مناسـب، کالم نرم، 
رفتـار شایسـته، گفتـار مؤدبانه،چهـره گشـاده بـا مشـتریان و ارباب 
رجـوع یکـی از اصول عمده اخالق اداری میباشـد باید توجه داشـت 
شـخص مقابـل شـما از برخـورد بـا شـما آزرده نشـود. مهنـدس 
شـهمرادی برنامه ریزی مناسـب جهـت اطالع رسـانی وآگاه نمودن 
مـردم درخصـوص خدماتـی که بصـورت الکترونیکی ارائه میشـود را 
یکـی از راهکارهـای  آشـنایی مشـتریان با نحـوه ارائـه خدمات بهتر 
دانسـت .مدیرمخابـرات منطقـه گلسـتان گفـت : تامیـن کننـدگان 
تامیـن  و  ارتباطـی  زیرسـاختهای  کننـدگان  تامیـن   ، تجهیـزات 

کنندگان خدمات و سرویسـها سـه دسـته از بخشـهای مهم صنعت 
ict هسـتند کـه از این بیـن تامین کنندگان خدمات و سرویسـها را 
میتـوان بـه عنوان مهم تریـن بخش در تحقق درآمدهـای کالن این 
صنعـت برشـمرد.وی در ادامـه الـزام به رعایـت آئین نامـه ومقررات 
وجلوگیـری از تخلفـات اداری –بـاال بـردن سـطح آگاهـی مدیـران 
وکارکنـان دفاتـر بـه منظـور رونـق دادن به کسـب وکار - اسـتفاده 
از تکنولـوژی هـای نویـن در دفاتـر – جـذب فعالیـت هـای بیشـتر 
در دفاتـر از سـازمان هـای خدمـت دهنـده در اسـتان را خواسـتار 
شـد .ایـن همایـش که به منظـور آشـنایی کارکنان و مدیـران دفاتر 
پیشـخوان دولـت و ictهای روسـتایی بـا خدمات همـراه اول برگزار 
شـده بـود آقایـان علـی عـرب مدیـر ارتباطـات سـیار و  به تشـریح 

برنامـه هـای مخابـرات منطقـه گلسـتان درخصوص خدمت رسـانی 
به مشـتریان در بخش تلفن همراه پرداخته وخدمات و سرویسـهای 
قابـل ارائـه بـه مشـتریان را معرفـی نمودند.همچنین نماینـده دفاتر 
نیـز بـه بیان مسـائل و مشـکالت ارائـه خدمـات پرداخت تا نسـبت 
بـه رفـع آن اقـدام گردد.درپایـان همایـش بـه تعـدادی از شـرکت 
کننـدگان بـه قیـد قرعـه و دفاتـر برتـر در نمایندگـی ،پیشـخوان و 

ict جوایـزی اهـداء گردید

در اختتامیه جشنواره شهید رجایی عنوان شد؛

هشداراستاندارآذربایجانشرقینسبتبهتعللدراجرایپروژهخطآهنمیانه-بستانآباد

برگزاریهمایشهماندیشی،نمایندگیها،دفاترپیشخواندولتوictهاوفروشگاههای
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همـدان - سـارا پرویـزی سـاالر: نماینـده مـردم همـدان و فامنیـن در 
مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: خودروسـازها 300 هـزار میلیـارد ریال به 
بانـک هـا و 200 هـزار میلیارد ریـال به قطعـه سـازان بدهکارنـد و تنها راه 

نجاتشـان واگـذاری آنهـا به بخـش خصوصی اسـت.
امیـر خجسـته در جمـع خبرنگاران افزود: ۴۰۰ هـزار خودرو قبـل از گرانی دالر در 
انبـار بـود کـه ۳۰۰ هـزار خـودرو تاکنون واگذار شـده و ۱۰۰ هـزار خـودرو باقی مانده 
اسـت. وی اظهـار داشـت: برخـی افـراد بـا کارشـکنی مانـع از انتقـال آب از سـد آزاد و 
قوچـم بـه همـدان هسـتند امـا همگان بایـد بدانند که آبرسـانی به اسـتان هـا موضوع 
حاکمیتی اسـت. خجسـته اجرای طرح آبرسـانی از سـد قوچم و تالوار به شـهر همدان 

پنـج هـزار میلیارد ریـال اعتبار نیاز دارد که امسـال ۵۰ میلیارد ریال فقـط برای آن در 
نظـر گرفته شـده که این شـرایط نیـاز به بازنگـری دارد. وی تاکید کرد: طرح آبرسـانی 
از سـد تالـوار بـه شـهر همـدان مصوبـه سـفر رهبر معظـم انقالب به این اسـتان اسـت 
کـه در سـال ۹6 مصـوب شـد و ایـن آبرسـانی باید از سـد قوچم انجام شـود. خجسـته 
بـا بیـان اینکـه در سـال ۹7 حـدود ۱۳۵ میلیـارد ریـال اعتبار بـرای اجـرای این طرح 
اختصـاص یافـت، گفت: اما در بودجه سـال جـاری حدود ۵۰ میلیارد ریـال اعتبار برای 

آن در نظـر گرفته شـده که بسـیار ناچیز اسـت.
نماینـده مـردم همـدان و فامنیـن در مجلـس شـورای اسـالمی ادامه داد: آب سـد 
تالـوار آلـوده اسـت و تیم کارشناسـی برای انجام آزمایشـات آن اعزام شـده انـد.  وی با 
بیـان اینکـه بحـث بودجـه از موضوعـات جـدی اسـت و مدیـران باید پیش بینـی ها و 
پیگیـری هـای الزم را داشـته باشـند خاطرنشـان کرد: بودجـه انتقال آب از سـد قوچم 

امسـال مناسـب نبود و باید مدیر منطقه حساسـیت بیشـتری داشـته باشـد.
نماینـده مـردم همـدان و فامنیـن در مجلس شـورای اسـالمی با بیـان اینکه بحث 
آب کـه یـک ابـر چالـش اسـت، مدعی شـد: آبرسـانی بـه همـدان مصوبه دولت اسـت 
و اسـتانداران نمـی تواننـد بـا آن مخالفـت کننـد. نماینده مـردم همـدان و فامنین در 

مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: برخی با کارشـکنی به دنبـال جلوگیـری از انتقال آب 
از سـدهای تالـوار و قوچـم بـه همدان هسـتند.  خجسـته با اشـاره به اینکـه انتقال آب 
بـه همـدان پنـج هـزار میلیـارد ریـال اعتبـار نیـاز دارد، افـزود: آب آبادانی را بـه دنبال 
دارد و باید سـهم 6۳ میلیون متر مکعبی همدان از این سـدها تامین شـود. وی تاکید 
کـرد: انتقـال آب از سـد قوچـم در سـال ۹6 بـه تصویـب هیات دولت رسـیده اسـت و 
کسـی نمـی توانـد این طـرح ملـی را لغو کند. خجسـته ادامه داد: سـال گذشـته ۱۸۰ 
میلیـارد دالر بـرای تامیـن کاالهـای اساسـی تخصیص یافـت که همدان از آن سـهمی 
ناچیـزی داشت.دسـت پنهـان در عصـر طالیـی هگمتانه اسـت. وی همچنین با اشـاره 
بـه انتقاداتـی کـه در خصوص نرخ اشـتغال در اسـتان اسـت اظهار داشـت: هفته آینده 
در کمسـیون اصـل ۹۰ مرکـز آمـار ایران، وزیـر اقتصـاد و دارایی و اسـتاندار همدان در 
خصـوص نـرخ بیـکاری فصـل بهار شـفاف سـازی می کننـد. نماینـده مردم همـدان و 
فامنیـن بـا اشـاره بـه اینکه باید کسـانی کـه وارد مجلس می شـوند زبان گویـای مردم 
باشـند تاکیـد کـرد: در مجلس بعدی بایـد 2۹۰ نماینده ای که حامی ملت باشـند وارد 
مجلـس شـوند. وی بـا اشـاره به نـرخ دالر و افزایـش فقر در جامعـه افـزود: نمایندگان 

بایـد بـر مسـایل مردم بایسـتند و مشـکالت آنها را حـل کنند.

خودروسازان۵۰۰هزارمیلیاردریالبدهیدارند

اهـواز – رحمـان محمـدی: معـاون مدیرعامـل شـرکت ملی نفـت ایران 
در امـور تولیـد بـا سـفر بـه زادگاه نفت و حضـور در شـرکت بهره بـرداری 
نفـت و گاز مسجدسـلیمان از نزدیـک در جریـان فعالیـت های این شـرکت 

قـرار گرفت .
مهنـدس فـرخ علیخانـی طی دیدار بـا اعضای هیـأت مدیره این شـرکت در جریان 
فعالیـت هـای تولیـد نفـت و گاز - پروژه هـای اجرایی و همچنین اقدامات این شـرکت 
در حـوزه مسـئولیت هـای اجتماعـی قـرار گرفـت . وی بـا مطلـوب توصیـف نمـودن 
فعالیـت هـای شـرکت بهـره بـرداری نفـت و گاز مسجدسـلیمان گفـت : بـا توجـه بـه 
قدمـت تولیـد نفـت از مخـازن ایـن شـرکت ، خوشـبختانه در زمینـه تولیـد ، مطابـق 

برنامـه ابالغـی حرکـت مـی کنیـد و عزمی راسـخ بـرای چرخش چـرخ اقتصاد کشـور 
داریـد .  وی پـس از آن طـی بازدیـد از تأسیسـات قدیمـی صنعـت نفـت در این شـهر 
اظهـار داشـت : مسجدسـلیمان بـا بهـره گیـری از موهبت داشـتن اماکن و تأسیسـات 
نفتـی بـا قدمـت فراتـر از یک قرن مـی تواند جاذبه و قطب گردشـگری صنعتی کشـور 
شـود و بـرای ایـن کار ضـرورت دارد پروژه پارک مـوزه صنعت نفت هرچه سـریع تر به 
سـرانجام برسـد . مدیرعامل شـرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسـلیمان نیز ضمن 
ارائه گزارشـی از تولید نفت و گاز در این شـرکت بر سـختی و مشـقات تولید ناشـی از 
گسـتردگی حوزه ی جغرافیایی و پراکندگی و قدمت مخازن اشـاره داشـت و با اشـاره 
بـه وضعیـت 2 پـروژه حیاتـی احـداث تأسیسـات تزریـق گاز در میادیـن لب سـفید و 
هفتـکل و نقـش آنهـا در افزایـش ضریب بازیافت مخـزن و ظرفیت تولید اظهار داشـت 
: ایـن دو پـروژه کـه از پیشـرفت فیزیکـی بـاالی ۹۰ درصد برخـوردار می باشـند برای 
اتمـام کار منتظـر تأمیـن اعتبـار باقیمانـده هسـتند . مهنـدس قبـاد ناصری بـا تأکید 
برحفـظ تولیـد ایمن و پایـدار  احداث خطوط لولـه جایگزین را مصداق ایـن امر عنوان 
کـرد و گفـت :  خـط لولـه  ۱2 اینـچ انتقال نفـت واحد بهره بـرداری لب سـفید که در 

ابتـدا بـا حفـظ فاصلـه و حریـم ایمن احداث شـد ولـی به علت توسـعه شـهری و عدم 
رعایـت حریـم ، اکنـون در محدوده ی مسـکونی شـهر قـرار گرفته و ضمـن ایجاد مانع 
در بررسـی و پایـش وضعیـت خـط لولـه بـه علت سـاخت و سـازهای شـهری ، ایمنی 
خـط لولـه و محـدوده ی مسـکونی حریم خـط در طول مسـیر را متأثر نمـوده که الزم 
اسـت در جهـت احـداث خـط لولـه جایگزین خـارج از محدوده ی شـهری اقدام شـود 
.مدیرعامـل شـرکت بهـره برداری نفـت و گاز مسجدسـلیمان در ادامه به نبـود امکانات 
رفاهـی مناسـب در سـطح شـهر مسجدسـلیمان اشـاره کـرد و گفـت : نبـود امکانـات 
رفاهـی - بهداشـتی و درمانـی - آموزشـی موجـب گردیده تا امکان جذب و نگهداشـت 
نیـروی انسـانی به پایین سـطح خود برسـد .وی خاطرنشـان کرد : هم اینـک با انبوهی 
از درخواسـت پرسـنل بـرای انتقـال و جابـه جایـی از این شـهر مواجه ایم کـه قطعاً در 
آینـده ای نزدیـک موجـب برهم خـوردن وضعیت تولیـد و ناپایداری آن خواهد شـد از 
ایـن رو ضـرورت دارد بـا اختصـاص بودجه های مناسـب نسـبت به اجرای پـروژه های 
تعریـف شـده  حـوزه هـای مذکـور اقـدام تا چالش بـی انگیزگی پرسـنل و درخواسـت 

انتقـال هـا روند منطقـی تری پیـدا کند .

معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در زادگاه نفت عنوان کرد :

مسجدسلیمانمیتواندبهقطببزرگگردشگریصنعتیدركشورمبدلشود

بندرعبـاس – کیـوان حسـین پور: در راسـتای بهبـود کارآمـدی محیط 
کار، ارتقـاء سـالمت و عملکـرد کارگـران، واحـد هميـار كاركنـان شـرکت 
فـوالد هرمـزگان، با حضـور مدیـرکل تعـاون، کار و رفاه اجتماعـی، مدیر کل 
بهزیسـتی، و جمعی دیگر از مدیران سـازمان ها و نهادهای اسـتان هرمزگان، 

همزمـان بـا هفتـه دولـت در محل بهـداري  این شـرکت افتتاح شـد.
بـا راه انـدازی واحـد همیار کارکنان شـرکت فوالد هرمـزگان، ۳ هـزار و ۸۰۰ نفر  از 
کارکنان و شـرکتهای پیمانکاری این شـرکت از خدمات این واحد بهره مند می شـوند.  
پـس از افتتـاح ایـن مرکـز مدیرکل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی هرمـزگان در گفتگو با 

خبرنـگار روابـط عمومی شـرکت فـوالد هرمزگان هـدف از افتتاح این واحـد را عملیاتی 
کردن برنامه راهبردی پیشـگیری از اعتیاد در محیط کاری و کمک به بررسـی مسـایل 
بهـره وری، شـناخت و حـل نگرانی های شـخصی کارکنان، کاهش حوادث ناشـی از کار 
و افزایـش ایمنـی محیـط کار عنوان کـرد.  وی ضمن ابراز رضایـت از مدیریت و عملکرد 
فـوالد هرمـزگان در حـوزه های آموزشـی ایمنـی، ورزشـی، فرهنگی و اجتماعـی اظهار 
داشـت: گزارش های ارائه شـده نشـانگر رعایت اسـتاندارها در این زمینه اسـت.  وی با 
تاکیـد بـر اینکه عملکـرد فوالد هرمزگان در حوزه  مسـئولیت هـای اجتماعی و حمایت 
از نیروی انسـانی ، صیانت از نیروی کار و ارتقای شـاخص های کار قابل تقدیر اسـت از 
مدیرعامـل و كاركنـان این شـرکت قدردانی نمـود. ابراهیمی در ادامه افـزود: بنگاه های 
بزرگ اقتصادی ظرفیت و زیرسـاختی مناسـب برای توسـعه اشـتغال و توسعه اقتصادی 
اسـتان دارنـد  و مـي تواننـد  فرصـت های خوبی برای توسـعه و  اشـتغال اسـتان ایجاد 
نماینـد.  وی افـزود ما در اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی تمام تالشـمان را در حمایت از 
نیروهـای کار در همـه حـوزه ها انجام خواهیم داد. در بخش دیگری از این مراسـم مدیر 
عامل شـرکت فوالد هرمزگان ، گزارشـی از تاریخچه و عملکرد این شـرکت ارائه نمود و 
با تاکید به اینکه شـرکت فوالد هرمزگان یک شـرکت تولیدی اسـت اظهار داشـت:  در 

کنـار تولیـد محـور بـودن ، کارکنان و خانواده هـاي محترم  آن ها بـرای ما حائز اهمیت 
هسـتند.  وی در ادامه با اشـاره به فعالیت های انجام شـده در راسـتای مسـئولیت های 
اجتماعـی فـوالد هرمـزگان  افزود: فـوالد هرمزگان علیرغـم محدودیت ها و مشـكالتي 
كـه بـر اثـر تحريـم هـاي ظالمانـه امريـكا بـا آن روبـرو اسـت ، همواره سـعی کـرده در 
تحقـق مسـئولیت هـای اجتماعـی و در حـد تـوان و وسـع خـود پیشـرو باشـد.   وی با 
اشـاره بـه حجـم باالی درخواسـت هـا در این حـوزه، هدفمنـد نمودن مسـئولیت های 
اجتماعـی صنایـع را یکـی از خواسـته هـای فـوالد هرمزگان عنـوان کرد.  طـرح همیار 
کارکنـان )Employee Assistance Program( یـا به اختصار  EAP  ، ویژه 
محیط هـای کاری اسـت کـه برای کمک به بررسـی مسـائل مرتبط با بهـره وری  محیط 
کاری، شناسـایی و حـل نگرانی هـای شـخصی کارکنـان و دیگر مسـائل مرتبـط و موثر 
بـر عملکـرد شـغلی آنان ایجاد شـده اسـت. مدیریـت اسـترس، نگرانی هـای خانوادگی، 
تعـادل بیـن کار و زندگی، سـوء مصـرف مواد، مشـکالت ارتباطی، مدیریـت مرحله گذار 
زندگـی، سـالمت و امنیـت شـغلی، کیفیت زندگـی کاری، خشـونت و رفتارهـای کاری 
ضـد بهـره وری و فرسـودگی شـغلی از مهم ترین خدماتی اسـت که در قالـب EAP  به 

کارکنـان ارائه می شـود.
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