6

روزنامهصبحايران

شهرستان

چهارشنبه  22اسفند  6 1397رجب  13 1440مارس 2019

خبر كوتاه
برگزاری نشست آموزشی روش های
صحیح مطالعه و تند خوانی در شرکت
برق منطقه ای سمنان

با حضور مدیران و کارشناسان شرکت برق
منطقه ای سمنان  ،نشست آموزشی روش های
صحیح مطالعه و تند خوانی در این شرکت برگزار
گردید  .مهندس سید علی عموئی  ،مدرس این
دوره آموزشی با اشاره به اهمیت روش های
صحیح مطالعه ،اظهار داشت  :تندخوانی؛ بهترین
تکنیک یادگیری است که طی آن  ،قدرت جذب
و درک سریع مطالب افزایش یافته و مطالب
مورد مطالعه در زمان الزم یادآوری می گردد.
وی با بیان تاریخچه تکنیک تند خوانی گفت :
طبق تحقیقات انجام شده از سال  2000میالدی
باالی  80درصد از پیشرفت ها در کلیه زمینه
ها در اثر مطالعه و تحقیق به دست آمده است.
مهندس عموئی سرعت مطالعه در ایران
را  150کلمه در دقیقه عنوان کرد و افزود :
میانگین سرعت مطالعه در جهان  800کلمه
در دقیقه می باشد که این رقم درایران بسیار
پائین می باشد که با توسعه فرهنگ مطالعه
صحیح می توان با تالش و عالقمندی ،طی دو
تا سه ماه می توان سرعت مطالعه را تا 6
برابر باال برد.مدرس این دوره با اشاره به عوامل
بازدارنده تندخوانی  ،گفت  :کلمه خوانی ،
بلند خوانی  ،درون خوانی (زمزمه یا زیر لب
خواندن)  ،برگشت غیر ارادی چشم به عقب ،
سر گردانی چشم بین خطوط  ،مکث طوالنی
چشم بر روی کلما ت و محدودیت حوزه دید ،از
عوامل کندخوانی می باشد  .وی افزود  :از مزیت
های تندخوانی  ،صرفه جویی در وقت  ،افزایش
تمرکز  ،عالقمندی به مطالعه  ،عدم خستگی و
ایجاد خالقیت و نوآوری میباشد .

اجرای طرح اصالح و احداث 213
هزار متر شبکه توزیع برق در استان
سمنان

طرح اصالح و احداث  213هزار و  400متر
شبکه توزیع برق در استان سمنان عملیاتی شده
است .سرپرست معاونت برنامه ریزی و مهندسی
شرکت توزیع برق استان با اشاره به این که از
آغاز امسال تا به حال  ،طرح توسعه  55هزار
متر شبکه  20کیلوولت زمینی و هوایی به انجام
رسیده گفت :بهینه سازی  56هزار و  300متر
خطوط فشار متوسط نیز عملیاتی گردیده است
.رضا علی اصغری با بیان این که طرح احداث
 41هزار و  400متر شبکه فشار ضعیف هوایی و
زمینی اجرائی شده افزود  :بهسازی 60هزار و 700
متر خطوط فشار ضعیف  ،در زمره فعالیت هائی
است که توسط واحدهای اجرائی این شرکت انجام
شده است .وی اضافه کرد  203 :ایستگاه هوائی و
زمینی توزیع برق به منظور تغذیه برق متقاضیان
و مشترکان جدید در استان  ،از شروع سال جاری
تا زمان حاضر  ،نصب و به بهره برداری رسیده
است .وی با ابراز این که  194دستگاه پست هوایی
توزیع برق اصالح گردیده تصریح کرد  :بهینه
سازی  34ایستگاه زمینی در شمار برنامه های
اجرائی شده محسوب می شود .علی اصغری با
عنوان این که  861دستگاه چراغ جدید روشنایی
در سطح معابر استان نصب شده خاطر نشان کرد
 :یک هزار و  557چراغ نیز بهسازی و تعویض
شده است .وی یادآور شد  :در راستای عملیاتی
نمودن طرح های توسعه و احداث ذکر شده  ،مبلغ
 184میلیارد و  221میلیون ریال هزینه صرف
گردیده است .

سارق منزل به  100فقره سرقت در
بهارستان اعتراف کرد

فرمانده انتظامي استان از دستگيري سارق
منزل و کشف  100فقره سرقت در شهرستان
بهارستان خبر داد.علی کیوانی –شهریار ،سردار
“ محسن خانچرلی “ با اعالم این خبر ،گفت  :در
پي وقوع چندين فقره سرقت منزل در شهرستان
بهارستان،اکيپ هایي از ماموران دايره مبارزه با
سرقت پليس آگاهي رسيدگي به موضوع را به
صورت ويژه دردستور کار قرار دادند.وي افزود:
پس از چندين روز کار اطالعاتي ،ماموران پليس
آگاهي با استفاده از شگردهاي خاص پليسي
سرنخ هايي از سارق حرفه اي اين سرقت ها
به دست آورده و با شناسايي مخفيگاه متهم
طي هماهنگي با مقام قضائي در يک عمليات
غافلگيرانه وی را دستگير کردند.فرمانده انتظامی
غرب استان تهران تصریح کرد  :متهم در بازجويي
هاي فني انجام شده به  100فقره سرقت منزل
در شهرستان بهارستان اعتراف کرد.

بازدید معاون پارلمانی ریاست جمهوری
از تصفیه خانه طول الت رودسر

همزمان با سفر ریاست جمهور به استان
گیالن ،معاون پارلمانی ریاست جمهوری به
نمایندگی از هیأت دولت وارد شهرستان رودسر
شد و از پروژه های در حال اجرا بازدید نمود.
مازیار غالمپور معاون بهره برداری آبفای گیالن با
اشاره به بازدید دکتر امیری معاون پارلمانی ریاست
جمهوری از پروژه بازسازی و تکمیل تصفیه خانه
آب طول الت اظهار داشت :در مواقع بارندگی که
منبع تأمین آب خام این تصفیه خانه دستخوش
تغییرات ناگهانی و افزایش کدورت می شود بدلیل
عدم وجود واحدهای فرآیندی متناسب با شرایط
آب خام تصفیه خانه از مدار بهره برداری خارج می
گردد .وی در ادامه افزود :با توجه به اهمیت ویژه
این طرح به منظور ارتقاء و بازسازی تصفیه خانه
طول الت پروژه توسط شرکت آب منطقه ای در
حال اجراست و شامل ارتقاء کمی ظرفیت تصفیه
خانه از  450به  800لیتر در ثانیه و همچنین
ارتقاء کیفی آن تا قابلیت تصفیه 2000 NTU
می باشد.گفتنی است این طرح تا کنون %30
پیشرفت فیزیکی داشته و برای تکمیل آن نیاز به
تامین  360میلیارد ریال اعتبار می باشد که معاون
پارلمانی ریاست جمهوری ،ضمن قدردانی از تالش
همتگران این عرصه ،در خصوص قدردانی از تالش
همتگران این عرصه ،در خصوص رفع مشکالت این
پروژه قول مساعدت و پیگیری الزم داد.

کانون وکالی استان مرکزی  335وکیل پایه یک دارد

رئیس کانون وکالی استان مرکزی گفت335 :
وکیل پایه یک به صورت سازماندهی شده زیر نظر
این کانون فعالیت می کنند.
«علی سهراب پور» افزود 127 :نفر از وکالی
پایه یک کانون وکالی استان مرکزی زن و مابقی
مرد هستند .وی ادامه داد :همچنین  35کارآموز
وکالت در حال گذراندن دوره های آموزشی خود
هستند که از این تعداد  15نفر سال گذشته و
 20نفر هم امسال در کانون وکالی استان مرکزی
جذب شده اند .رئیس کانون وکالی استان مرکزی
اظهار داشت :با وجود اینکه تعداد وکالی این کانون
حتی بیشتر از میانگین پرونده های کیفری و
حقوقی است اما هر ساله تعدادی وکیل جدید در
کانون جذب می شود .سهراب پور گفت :ساالنه
بین  3تا پنج پرونده تسخیری و حقوقی به وکالی
استان واگذار می شود و بر اساس قانون دولت باید
به ازای هر پرونده  2میلیون ریال به وکال پرداخت
کند که تا کنون پرداخت نشده است .وی بیان کرد:
وکالی دادگستری عالوه بر ارائه مشاوره رایگان به
هموطنان بیش از  20سال است که پرونده های
تسخیری را عهده دار می شوند.
رئیس کانون وکالی استان مرکزی در
خصوص منشور اخالقی وکال نیز گفت :مقوله خود

نظارتی به خوبی در این کانون رعایت می شود و
تا کنون کوچکترین مسئله مالی در کانون استان
مرکزی و در دیگر نقاط کشور گزارش نشده است.
سهراب پور بی توجهی به استقالل کانون وکال را
مهمترین چالش این قشر از جامعه دانست و گفت:
راه اندازی نهادهای موازی از قبیل مرکز مشاوران
مشکالتی را بر این قشر تحمیل کرده که انتظار می

رود قوه قضائیه نسبت به این مهم بازنگری کند.
وی در رابطه با اعمال تبصره ماده  48قانون
آیین دادرسی کیفری با تاکید بر اینکه تمام وکالیی
که پروانه اخذ می کنند مورد تایید هستند ،اظهار
کرد :انتظار ما این است که در خصوص این تبصره
تجدید نظر صورت گیرد و قوه قضائیه به وکال
اعتماد کند .سهراب پور در خصوص طرح جامع

پذیرش و آموزش وکالت نیز گفت :این طرح بدون
نظر ذینفعان اصلی حوزه وکالت تنظیم شده است
و با نیازهای جامعه وکالت منطبق نیست.
وی افزود :ورود به حرفه وکالت و ظرفیت
پذیرش آزمون نیاز به اصالحاتی دارد و در مورد
افراد واجد شرایط و سهمیه ها نیز باید از طریق
قانونگذاری مجدد ،بازنگری صورت گیرد.رئیس
کانون وکالی استان مرکزی افزود :فرهنگ سازی
حرفه وکالت جزو وظایف ذاتی کانون وکال است
و هر نهادی که متولی یک امر است ،متولی
فرهنگسازی هم محسوب می شود .سهراب پور
در خصوص حق الوکاله نیز گفت :این موضوع در
دعاوی مالی و کیفری متفاوت است اما بر اساس
قانون اگر بین طرفیت قراردادی منعقد نشده
باشد ،مالک حق الوکاله تعرفه قانونی است .وی
افزود :انتظار ما از قوه قضاییه و مجلس این است
که مبلغ هزینه دادرسی که  ۸۰۰هزار تومان است
را کاهش دهند و این میزان در مورد معاضدت ها
و پرونده های تسخیری جبران شود .هفتم اسفند
ماه سال  1331الیحه استقالل وکال تصویب شد و
این روز به عنوان سالروز «استقالل کانون وکال»
و بزرگداشت روز وکیل مدافع در ایران ثبت شده
است.

در ششمین روز از هفته منابع طبیعی صورت گرفت :

دیدار رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان  ،مدیر کل و کارکنان منابع طبیعی و
آبخیزداری لرستان با نماینده معزز ولی فقیه در استان و امام جمعه محبوب خرم آباد

بمناسبت هفته منابع طبیعی ،بازدار رییس سازمان جهاد کشاورزی
استان  ،نجفی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری و کارکنان منابع
طبیعی و آبخیزداری استان با آیت اهلل سید احمد میرعمادی نماینده
ولی فقیه در استان و امام جمعه محبوب خرم آباد دیدار کردند.در این
دیدار  ،آیت اهلل میرعمادی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه خرم
آباد ضمن گرامیداشت هفته منابع طبیعی گفت :تخریب منابع طبیعی ،
ضایع کردن و از بین بردن آن حرام است.وی با اشاره به اینکه در قرآن
به صیانت از منابع طبیعی سفارشات زیادی شده است و ما انسان ها در
حفظ آن بایستی کوشا باشیم خاطرنشان کرد  :طبق روایات ،شکاندن
شاخه درختی از درختان،به مانند شکاندن بال فرشتگان است.آیت اهلل
میرعمادی اهمیت و ارزش های منابع طبیعی را وصف ناشدنی دانست
و اظهار کرد  :درختکاری یک امر مقدس است که اجر و پاداش فراوانی
دارد.نماینده ولی فقیه در استان گفت  :وظیفه ما در رابطه با حفظ منابع
طبیعی فرهنگسازی است و تا زمانی که فرهنگ سازی نکنیم به مانند
این است که کاری را انجام نداده ایم.وی به کاشت هر ساله درخت مثمر
توسط مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود  :این عمل ایشان  ،بایستی
الگویی برای همه ما باشد.در ادامه مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان نیز ضمن تبریک و گرامیداشت هفته منابع طبیعی گفت  :این

هفته با هدف ترویج فرهنگ منابع طبیعی و ترویج احیای منابع طبیعی
شروع شده است.شیرزاد نجفی به برنامه های روزشمار هفته منابع طبیعی
گریزی زد و افزود  :سال  ۹۷راهبردی ترین و پر برکت ترین سال در
تاریخ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان بوده است.وی
ِ
برداشت حدود
به لطف و عنایت ویژه مقام معظم رهبری مبنی بر دستور
 ۷۰۰میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی در راستای اجرای عملیات
آبخیزداری اشاره کرد و تصریح نمود  :در این اعتبار  ،مبلغ  ۲۱میلیارد
تومان به لرستان اختصاص داده شد که توانستیم در سطح  ۱۸حوزه ،
عملیات آبخیزداری را اجرا کنیم.نجفی بیان داشت  :در بحث پیشگیری و
کاهش حریق جنگلها ومراتع از جمله استان های برتر بوده ایم که این امر
حاصل زحمات تمامی پرسنل منابع طبیعی استان است.مدیر کل منابع
طبیعی و آبخیزداری استان لرستان در پایان  ،کشت گیاهان دارویی در
استان  ،توسعه باغات در اراضی شیبدار  ،توسعه فضاهای سبز  ،اصالح
و احیا مراتع  ،افتتاح ساختمان های اداری برخی از شهرستان ها  ،راه
اندازی پاسگاه های حفاظتی  ،احداث پایگاه اطفاء حریق  ،مبارزه با آفات
و بیماری های جنگلی و  ...را از جمله کارهای مثبت و قابل ذکر منابع
طبیعی دانست و اظهار کرد  :بزرگترین پارک جنگلی غرب کشور با ۲۵
هزار هکتار وسعت در منطقه قلعه گل خرم آباد احداث خواهد شد.

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات
شهرداری اصفهان با اشاره به رونمایی از دو سامانه
الکترونیکی شهرداری اصفهان در هفته گذشته
گفت :اگرچه در این دو سامانه متداول ترین نوع
خدمات الکترونیکی ارائه شده است ،اما می تواند
چراغ راهی برای اثرگذاری بهتر و ارائه خدمات
بیشتر در آینده باشد.وی در خصوص سامانه
رزرواسیون منازل استیجاری یا Ereserving.
 comتوضیح داد :یکی از برنامههای شهرداری و
این سازمان توجه به مبحث گردشگری است که
باید تا افق سال  2020محقق شود و در این زمینه
این سازمان در راستای شعار « به اصفهان رو»
سعی کرده دغدغه اسکان و اقامت را به عنوان یکی
از نیاز های زیرساختی گردشگران تا حد زیادی
کاهش دهد.

قضا -در جهت خدمات رسانی بهتر -بر وضعیت
اسکان گردشگران نظارت موثرتری داشته باشند.
ابطحی در خصوص سامانه میز خدمت کارکنان نیز
بیان کرد :این سامانه به عنوان درگاه الکترونیکی
همکاران شهرداری اصفهان امکان یکپارچه سازی
فرایندها و ارائه خدمات الکترونیکی به کارکنان را
فراهم ،از دوگانگی یا فقدان اطالعات جلوگیری و
مسیر برنامه ریزی و مدیریت سرمایه انسانی در
شهرداری را هموارتر می کند.وی ادامه داد :میز
خدمت الکترونیکی ،فضایی مجازی است که به
منظور ارایه متمرکز انواع سامانه های الکترونیکی،
خدمات الکترونیکی رفاهی و اداری ،اطالعیه ها
و مستندات مهم و ...طراحی شده تا همکاران
شهرداری فارغ از مدیریت یا سازمان محل خدمت،
بدون مراجعه حضوری به بخش های مختلف اداری

شهرداری از امکانات رفاهی ،آموزشی و ...بهره
مند گردد .مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات
و ارتباطات شهرداری اصفهان در پایان ضمن
قدردانی از همکاری و همراهی تمامی حوزه های
مختلف شهرداری به ویژه حوزه معاونت خدمات
شهری و ستاد تسهیالت سفر اصفهان ،همچنین
حوزه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
که جهت راه اندازی این دو سامانه تالش کردند،
خاطرنشان کرد :راه پیش رو ،سخت و دشوار است
است اما رهنمودهای همکاران و لطف و عنایت حق
تعالی طی مسیر را آسان تر کرده و با مشارکت و
همکاری تمامی معاونت ها ،سازمان ها ،مناطق و
مدیریت های شهرداری اصفهان ،در آینده افق های
روشن تری پیش روی حوزه فاوا شهرداری اصفهان
خواهد بود.

فرماندار اسالمشهر:

خدمات ارائه شده به روستاها در  ۵سال گذشته کم نظیر بوده است

اسالمشهر -بهاره عشقی صابر-فرماندار اسالمشهر با بیان اینکه
خدمات ارائه شده به روستاها در  ۵سال گذشته و در زمان فعالیت
دولت تدبیر و امید کم نظیر بوده گفت :با توجه به وضعیت مناسب
روستاها در سالهای اخیر میزان مهاجرت از روستاهای کشور به شهرها
کاهش قابل توجهی یافته است.
مسعود مرسلپور که در نشست رضا جندقیان معاون امور دهیاری
های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با بخشداران ،دهیاران
و روئسای شوراهای اسالمی روستاهای اسالمشهر سخن می گفت
افزود :فعالیت های عمرانی و رفاهی مناسبی در سطح  ۲۱روستای
شهرستان اسالمشهر در دست اجراست .وی به توافقات صورت
گرفته با بنیاد مسکن جهت نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده
روستایی شهرستان اسالمشهر اشاره کرد و گفت :تسهیالت مناسبی
برای این امر اختصاص یافته و مجوزهای مربوط به ساخت واحدهای

فرسوده نیز بصورت رایگان صادر می شود .فرماندار اسالمشهر به
حضور غیر قانونی شهرداری منطقه  ۱۸تهران در برخی مناطق
روستایی شهرستان اشاره کرد و ادامه داد :با پیگیری های صورت
گرفته شهرداری تهران از محدوده قانونی شهرستان خارج شده و
درآمدهایی که این شهرداری از برخی روستاهای اسالمشهر جذب
می کرد از این پس به حساب دهیاری های مربوطه واریز خواهد شد.
همچنین در ادامه این مراسم رضا جندقیان معاون امور دهیاری های
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اظهار داشت :با توجه به
اینکه زیربنای زندگی روستایی کشاورزی است ،توجه به کشاورزی
مبتنی بر تکنولوژی ،دانش و فناوری جدید از اهمیت ویژهای برخوردار
است و این مهم موجب میشود تا نقش روستاها در تولید ناخالص
ملی پررنگتر شود .وی با بیان اینکه ما بالغ بر  ۳۷هزار دهیاری در
سراسر کشور مستقر کردیم ،گفت :این سازمان مهم یک نهاد عمومی

غیردولتی است ،در حالی که اگر بخش دولتی این بخش را در اختیار
داشت موظف بود تا بخش قابل توجهی از اعتبارات را در این حوزه
هزینه کند.
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
با بیان اینکه امروز شرایطی وجود دارد که دهیاران فضای الزم برای
زندگی در روستاها را فراهم میکنند ،افزود :اگر نهاد دهیاری تقویت
شود و اختیارات متناسب با نیاز و تعریف شده در قانون به آنان تفویض
شود شاهد تحولی در این عرصه خواهیم بود.جندقیان با بیان اینکه در
دوره قبل  ۷۲درصد دهیاران ما ثابت بودند ،گفت :با بخش نامهها و نامه
نگاریهای صورت گرفته توصیه شده تا از دهیاران به دلیل دارا بودن
دانش و گذراندن دورههای الزم در امور تخصصی بکارگیری شوند اما
باید دانست که شرایطی در حال حاضر وجود ندارد که بتوان بالغ بر ۳۷
هزار دهیار را استخدام و آنها را از بودجه دولتی بهره مند کرد.

سامانه رزرواسيون؛ حركت مهم شهرداري اصفهان در تسهيل گردشگري نوروزي
با حضور شهردار اصفهان ،جمعی از مسئوالن
شهری و كارشناسان سازمان فناوري اطالعات و
ارتباطات شهرداري اصفهان از سامانههای رزرواسیون
و میز خدمت شهرداری اصفهان ورنمايي شد.
شهرداری اصفهان به منظور تسهیل سفر گردشگران
و میهمانان نوروزی جهت رزرو الکترونیکی منازل
استیجاری ،سامانه رزرو منازل استیجاری را به
نشانی  Ereserving.comراه اندازی کرد تا به
موازات ارائه خدمات به میهمانان نوروزی از طریق
ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان ،امکان رزرو
الکترونیکی اماکن و منازل استیجاری و موقت برای
مسافران و گردشگران فراهم شود.
ایجاد یک سامانه نرم افزاری مطمئن ،پاسخگو
و کارآمد به منظور رزرو منازل استیجاری و مراکز
اقامت موقت گردشگران ضمن اینکه به گردشگران
کمک خواهد کرد تا با کمترین هزینه ،محلی مناسب
و مطمئن را برای اقامت شبانه در اختیار داشته باشند،
باعث مي شود مالکان نیز با خیالي آسوده منازل خود
را در اختیار گردشگران قرار داده و در مشارکت در
صنعت گردشگری تشویق شوند .همچنين استفاده از
یک سامانه مشخص موجب می شود نظارت موثرتری

بر وضعیت اسکان گردشگران انجام شود .شهردار
اصفهان در مراسم رونمایی از سامانههای رزرواسیون
منازل استیجاری و میز خدمت شهرداری اصفهان
با بيان اينكه یکی از برنامههای مدیریت جدید شهر
در حوزه فاوا راه اندازی دو سامانه رزرواسیون منازل
استیجاری و میز خدمت شهرداری اصفهان است که
مقدمات آن از سال گذشته فراهم شد ،اظهار كرد:
با رونمايي اين دو سامانه گردشگران مي توانند با
مراجعه به سایت  Ereserving.comامکانات
مورد نیاز خود را تأمین کنند.قدرت اهلل نوروزي افزود:
اگر اصفهان قصد دارد در راستای شهر هوشمند
حركت كند باید در این حوزه خالقیت و نوآوری
داشته باشد.شهردار اصفهان با بيان اينكه سازمان
فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
بیشترین زیرساخت را در اختیار دارد ،اضافه كرد :اين
سازمان با بهرهگیری از مهندسان و متخصصان جوان
میتواند امکانات خوبی را به تمام شهر ارائه دهد ،این
اقدامات سالها پیش باید در اصفهان انجام میشد،
زیرا سازمان فاوا ،سازمانی عریض و طویل است و
باید امکان ارائه خدمات بیشتری را در راستای شهر
هوشمند داشته باشد .وي با بيان اينكه سازمان فاوا در

اخبار
از فرزندان شهدای گاز گیالن تجلیل شد

به مناسبت  22اسفندماه روز بزرگداشت
شهدا ،در جلسه هيأت مديره شركت گاز استان
گيالن از فرزندان معزز شهدا شاغل در شركت
گاز تجليل بعمل آمد.حسين اكبر مدیرعامل
شركت گاز استان گيالن در ديدار با فرزندان
معزز شهدا با اشاره به ايثار و از خودگذشتگي
شهداي واالمقام در راه حفظ و حراست از ميهن
اسالمي اظهار داشت :وظيفه همه ما ارج نهادن
به مقام شامخ شهدا و تكريم خانواده های معزز
ايشان به عنوان يادگاران هشت سال دفاع مقدس
مي باشد.وي ضمن ابراز خرسندي از حضور در
ميان فرزندان گرانقدر شهدا آقایان افشین نادری
فر ،سجاد صدیق ،علی رفیعی بصیری ،رضا
موسی پور و سرکار خانم راضیه امالکی اظهار
داشت :شما فرزندان شهدا در زمينه هاي مختلف
مانند دانش ،اخالق ،تعهد و عملكرد الگويي براي
ديگران هستید.مدیرعامل شركت گاز گاز استان
گيالن با اشاره به ثبت اختراع دستگاه تزريق
مرکاپتان به مخزن دستگاه بودار كننده خطوط
گاز (اودرانت لودر) ساخته شده توسط مهندسین
شركت گاز استان گيالن در نمايشگاه بسيج
مهندسين صنعتي كشور ،از آقاي افشين نادري
فر به عنوان يكي از مخترعين دستگاه مذكور
تقدير كرد.در ادامه محمدحسین ساعتيان رئيس
هيأت مديره شرکت گاز استان گیالن ضمن
تبریک روز بزرگداشت شهدا و تشكر از برگزاری
نشست با فرزندان معزز شهدا در جلسه هيات
مديره شركت گفت :وجود مهندسان و مخترعین
بسیجی مانند آقای نادری فر در شرکت گاز مایه
افتخار همه ما است و امیدوارم تا با استفاده
بهتر از ظرفیت های مهندسان داخلی در جهت
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و شکوفایی هرچه
بیشتر صنایع گام های مؤثرتری برداشته شود.
همچنين در اين ديدار صميمي اعضاي هيات
مديره شركت گاز ضمن ابراز خرسندي بجهت
حضور فرزندان معزز شهدا در جلسه هیئت
مدیره شرکت ،به گفتگو با این عزیزان پرداختند
و در پایان هدایایی به رسم یادبود به فرزندان
شهدا اهدا گردید .

کسب رتبه نخست حوزه بازاریابی و
فروش همراه اول توسط مخابرات
منطقه اصفهان

افق آینده فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری اصفهان روشن خواهد بود
سیدحمیدرضا ابطحی با اشاره به مزایای
این سامانه بیان کرد :ایجاد یک سامانه متمرکز و
امن به گردشگران کمک می کند تا با کمترین
هزینه ،محلی مناسب و مطمئن را برای اقامت در
اختیار داشته باشند و باعث خواهد شد که مالکین
نیز با خاطری آسوده تر منازل خود را در اختیار
گردشگران قرارداده و در توسعه صنعت گردشگری
سهیم باشند.وی با اشاره به امکان ساماندهی بیشتر
حمل ونقل ،ایمنی و خدمات شهری گردشگران،
ادامه داد :استفاده از این سامانه همچنین موجب
می شود وضعیت اسکان گردشگران چه در ایام
پیک سفر و چه در سایر روزهای سال تا حد زیادی
سازماندهی شده و هر یک از مراجع ذیربط اعم
از سازمان میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی ،نیروی انتظامی ،اداره اماکن و دستگاه
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این راستا باید به مسائل نگاهی جامع گرا داشته باشد
و از بروکراسیها عبور کند ،اضافه كرد :دستاوردهاي
مهم اين سازمان بايد آرمانها و ایدههای مدیریت شهر
و شورای شهر را محقق کند .همچنين سازمان فاوا
باید یک سازمان متعهد بوده و با برنامه ریزی به سمت
جلو حرکت کند .مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات
و ارتباطات شهرداری اصفهان نيز در ادامه اين مراسم
گفت :دو سامانه رزرواسیون منازل استیجاری و میز
خدمت سعی در رفع مسائل گردشگری داشته و در
جهت برنامه “به اصفهان رو” طراحی و راه اندازی
شده است.حمیدرضا ابطحی تاكيد كرد :با اين وجود
اين سامانه ها چراغ راهی برای اثرگذاری بهتر و ارائه
خدمات بعدی پيش روي سازمان قرار مي گيرد .وي
خاطرنشان کرد :طی قراردادی با شهرداری اصفهان،
میز خدمت کارکنان نیز به بهره برداری رسیده ،در این
راستا امکان ارائه خدمات الکترونیک و یکپارچه سازی
فرآیند سرمایه استان فراهم میشود تا از دوگانگی یا
نبود اطالعات جلوگیری شود.محمدحسین خلیلیان،
مدیر پروژه سامانه های رزرواسیون منازل استیجاری
و میز خدمت شهرداری اصفهان در این مراسم اظهار
کرد :مدیریت و برنامهریزی اسکان گردشگران جز

اهداف راه اندازی سامانه رزرواسیون است؛ زیرا این
سامانه توان رفع مشکل اسکان گردشگران در شهر
اصفهان را دارد و به تصمیمات مدیریتی در زمانهای
اوج ورود گردشگر کمک میکند.وی ادامه داد :این
سامانه همچنین به حوزه گردشگری و جذب گردشگر
خارجی و داخلی کمک میکند چرا که برنامه سفری
برای حضور گردشگران به شهر اصفهان تهیه میکند.
مدیر پروژه سامانه های رزرواسیون منازل استیجاری
و میز خدمت شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد:
مزایای استفاده از این سامانه از بعد مدیریت شهری،
مدیریت ترافیک شهر و نظارت بر اماکن گردشگری
است و کلیه ارگانها و سازمانها نیز می توانند از این
طریق بهداشت ،امنیت ،ایمنی منازل را مورد بررسی
قرار دهند .مدیر پروژه سامانه های رزرواسیون منازل
استیجاری و میز خدمت شهرداری اصفهان درباره
پشتیبانی این سامانه گفت :پشتیبانی این سامانه ۲۴
در  ۷یعنی  ۲۴ساعت شبانه روز و هفت روز هفته
است در این راستا کامال سامانه و رزروهای آن را
رصد میکنیم به عالوه سامانه  ۳۶۱۳۷را در اختیار
شهروندان و گردشگران قرار داده ایم تا انتقادات ،
پیشنهادات خود را مطرح کنند.

معاونت تجاری مخابرات منطقه اصفهان
حائز رتبه نخست حوزه بازاریابی و فروش
همراه اول بین استان های هم گروه شد.عباس
لطفعلیان معاونت بازاریابی و فروش همراه اول
با اهدای لوح سپاسی از زحمات و تالشهای
مشایخی معاون تجاری مخابرات منطقه
اصفهان و همکاران این معاونت در راستای
پیشبرد اهداف راهبردی بازاریابی و فروش
همراه اول و خدمت رسانی به هم وطنان عزیز
قدردانی کرد.
شهردار اصفهان در سیزدهمین دوره طرح ملی
«ایران ،مرز پرگهر»؛

شهرها دفتر خاطره جمعی و بیانگر شیوه
زندگی شهروندان در طول تاریخ هستند

شهردار اصفهان گفت :شهرها و فضاهای
شهری تجلیگاه ظهور و بروز مسائل تاریخی،
اجتماعی و سیاسی و دفتر خاطره جمعی در
طول تاریخ هستند.دکتر قدرت اله نوروزی در
اختتامیه سیزدهمین دوره طرح ملی «ایران،
مرز پرگهر» در محل دانشکده علوم دانشگاه
تهران ،با بیان اینکه امروزه ماهیت شهرها و
زندگی افراد پیچیده شده است ،اظهار کرد:
مدیران شهری باید با شناسایی عالمانه و
هوشمندانه مسائل از شهرها حفاظت کنند.
پیمایشهای ملی و بررسیها نشان میدهد
شهرهای ما درگیر چالشهای جدید مانند
مسائل فرهنگی ،آسیبهای اجتماعی و مسائل
مربوط به هویتهای اجتماعی شده اند.وی با
بیان اینکه شهرها مجتمعهای مسکونی برای
اقامت ساکنان نیست ،افزود :ناگزیریم از افراد
دوراندیش با تجربه و همچنین از افراد خردمند
برای اداره شهرها استفاده کنیم ،هویت شهر به
حس تعلق ساکنان ،تاریخ شهر و روابط انسانی
افراد وابسته است .این شهرها هستند که بستر
روابط انسانی و مسائل مهم را تأمین میکنند.وی
فضاهای شهری را تجلیگاه ظهور و بروز مسائل
تاریخی ،اجتماعی و سیاسی دانست و افزود:
شهرها دفتر خاطره جمعی و بیانگر شیوه زندگی
شهروندان در طول تاریخ هستند .گردشگری
یک منبع مالی مهم برای شهرها محسوب می
شود از همین رو گردشگری در دنیا به عنوان
گستردهترین صنعت خدماتی شناخته شده
است .نوروزی توسعه گردشگری در اصفهان را
باعث منتفع شدن شهرهایی مانند کاشان ،یزد،
و شهرکرد دانست و تاکید کرد :اگر خواهان
رشد گردشگری هستیم باید دست مدیران
شهری را در توسعه روابط خارجی باز بگذاریم.
وی گفت :مدیریت شهری اصفهان توانسته است
با دانشگاههای مختلف در دنیا صحبت کند و
ادامه این مسیر الزمه توسعه گردشگری است.
گفتنی است سیزدهمین دوره طرح ملی «ایران،
مرز پرگهر» با هدف بازدید نظاممند دانشگاهیان
از طرحهای کالن صنعتی ،پروژههای ملی و
مواریث تاریخی و طبیعی کشور برگزار شد.
سیزدهمین دوره این رویداد با محوریت”شهر
گردشگر” و شناسایی نقاط قوت و کاستیهای
شهرهای کشور برای پیشبرد گردشگری ،آشنایی
با الگوهای جهانی و تجربیات موفق ملی برای
ایجاد شهر گردشگر ،برگزار شد.طی برگزاری
این طرح در طول  ۱۳سال ،بیش از ۹۱۵۰۰
نفر از دانشجویان سراسر کشور در ۲۵۸۰
اردو از مراکز و پارکهای فناوری ،شرکتهای
دانشبنیان ،پژوهشگاهها ،نیروگاهها ،واحدهای
تولیدی و خدماتی و نیز سایتهای تاریخی و
مواریث فرهنگی بازدید کردهاند تا با اقدامات
شاخص انجامشده آشنا شوند.در مراسم اختتامیه
سیزدهمین دوره این طرح از واحدهای برگزیده
مجری ،مراکز صنعتی و فناورانه و نیز دانشجویان
فعال شرکتکننده در طرح تقدیر شد.

