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خبر كوتاه
مدیر عامل آبفای گیالن :

با مصرف بهینه آب به استقبال نوروز برویم

سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و
مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره به لزوم مدیریت
مصرف آب در خانه تکانی تصریح کرد :آمارها
نشان می دهد هر ساله با توجه به شستشوهای
آخر سال ،میزان مصرف آب به طور چشمگیری
افزایش می یابد ،بر همین اساس به مردم توصیه
می شود از روش هایی برای شستشو استفاده
کنند که کمترین میزان مصرف آب را داشته
باشد.مدیرعامل آبفای گیالن با تأکید بر اینکه
نیاز شهروندان گیالنی به آب سالم و بهداشتی
تأمین شده است تصریح کرد :به منظور عدم
مواجهه با کمبود آب ناشی از مصارف همزمان
در ساعات منتهی به حلول سال نو ،شهروندان
باید با اصالح روش های مصرف آب و مدیریت
زمان ،مصارف آب را به روزهای پایانی سال
موکول نکنند.حسینی تاکید کرد :در راستای
اصالح الگوی مصرف آب ،استفاده از روش هایی
که کمترین میزان مصرف آب را داشته باشد،
ضمن حفظ منابع آبی ،تأمین پایداری آب برای
همگان را فراهم خواهد نمود.
از برنامه رادیویی پرتو ارائه شد ؛

اهمیت و نقش بانوان در مدیریت بهینه
مصرف برق

در شصت و چهارمین قسمت برنامه
رادیویی پرتو که از صدای مرکز سمنان به روی
آنتن رفت ،پیرامون اهمیت و نقش زنان در
مدیریت بهینه مصرف برق مطالبی ارائه گردید.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق
استان بیان داشت  :اصالح الگوی مصرف به
معنای نهادینه سازی فرهنگ استفاده درست
از منابع کشور در راستای ارتقای شاخص های
زندگی و کاهش هزینه ها می باشد .سیدبهروز
کسائیان اضافه کرد  :تغییر الگوی مصرف و روی
آوردن به درست مصرف کردن کاالها  ،انرژی و
منابع  ،ساده ترین رویکرد برای مقابله با اوج
مصرف و آلودگی محیط زیست به شمار می رود
که در این راستا نقش افراد جامعه خصوصاً زنان
بسیار اثر بخش می باشد .وی همچنین افزود :
نقش آفرینی بانوان به عنوان همسر  ،مادر ،مدیر
برنامه ریزی خانواده و فردی که نقش اصلی در
تنظیم خرید ایفا می کند می تواند اثر گذاری
بسیار مهمی در تغییر الگوی مصرف و کاهش
هزینه های خانواده داشته باشد .گفتنی است
 :ارائه گزیده اخبار صنعت توزیع برق استان
توسط “ریحانه عامری “ از کارشناسان شرکت
از بخشهای دیگر این برنامه است .
الزم به ذکر است “پری مسرور” به عنوان
برنده زیباترین جمله پیرامون مدیریت بهینه
مصرف برق در این برنامه معرفی گردید.

شهردار و اعضای شورای اسالمی
شهر كهریزك با فرمانده حوزه بسیج
كهریزك دیدار کردند

شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر
کهریزک با جناب سروان مرادی؛ فرمانده
حوزه بسیج برادران کهریزک دیدار کردند.
علی کیوانی  -کهریزک؛ مهندس نعمت زاده
در دیدار با جناب سروان مرادی ،انتصاب وی
را به عنوان فرمانده حوزه بسیج تبریک گفته و
برای وی در عرصه خدمت بسیجی وار در این
جایگاه آرزوی موفقیت و کامیابی کرد .شهردار
کهریزک؛ بسیج را یک نهاد عمومی و داوطلبانه
عنوان کرد و اظهار داشت :باعث افتخار است که
تمامی افرادی که در این جایگاه توفیق خدمت
پیدا می کنند نیز با روحیه بسیجی و ایثارگرانه
در مسیر ایجاد امنیت و ارامش مردم خدمت می
کنند .وی در پایان از زحمات پاسدار یوسفی،
فرمانده سابق حوزه بسیج برادران نیز تشکر و
قدردانی کرد.

جشنواره نقاشی دیواری با حال و
هوای بهار در كهریزك برگزار شد

در آستانه سال نو ،جشنواره نقاشی دیواری با
مشارکت شهرداری کهریزک و بنیاد خیریه دست
های مهربان برگزار شد.علی کیوانی  -کهریزک؛
شهردار و مدیران شهرداری کهریزک با حضور
درجشنواره فرهنگی هنری نقاشی دیواری از فعالیت
هنری کودکان بنیاد خیریه دست های مهربان که
در این جشنواره مشارکت داشتند ،شرکت کردند.
مهندس نعمت زاده این جشنواره هنری را فرصتی
برای مشارکت شهروندان در فعالیت های اجتماعی
و هنری برشمرد و گفت :یکی از ویژگی های این
جشنواره نقاشی دیواری ،ایجاد شادی و نشاط در
میان کودکان عنوان کرد .شهردار کهریزک اظهار
داشت :برگزاری اینگونه جشنواره ها در شناسایی
استعدادهای هنری کودکان تاثیر گذار است و در
حوزه فرهنگی این ظرفیت را ایجاد خواهیم کرد
که بتوانیم از استعدادهای اهالی بومی شهر در
زیباسازی و رونق شهر بهره مند شویم .جشنواره
نقاشی دیواری در مجاورت ساختمان درمانگاه
شهید رجایی و با حضور پرشور کودکان برگزار شد.

به مناسبت  22اسفند روز ملی بزرگداشت
مقام شهدا  ،برنامه های فرهنگی
ارزشمندی در شرکت توزیع نیروی برق
استان سمنان به اجرا درآمد.

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج نور شرکت توزیع
برق استان گفت :همزمان با روز بزرگداشت شهید،
نمایشگاه عکس شهدای منتسب به همکاران این
شرکت و همچنین تصاویر مرتبط با حماسه آفرینی
و فداکاری های ایثارگران و خانواده معظم شهدا در
قالب  40تصویر به ابعاد  50در  70در معرض دید
مراجعین و کارکنان قرار گرفت .حمید نظری افزود:
برگزاری محفل انس با قرآن به یاد شهدای واالمقام
با تالوت اسماعیل آریا منش  ،تجلیل از خانواده
شهید مصطفی همتی  ،اجرای طرح توسل ویژه
ذکر صلوات و طرح تالوت نور با موضوع ختم قرآن
کریم برای شادی ارواح مطهر شهیدان گرانقدر و
همچنین غرس نهال ،از جمله برنامه هایی است که
در نکوداشت این روز در شرکت توزیع برق استان
به انجام رسیده است .

شهرستان

شماره 2698

طی مراسمی صورت گرفت؛

تقدیر معاونت عمرانی استاندار از عملکرد شهردار خرمآباد

شهرداری خرمآباد میزبان دانشآموزان،
مردم اهالی باصفای پشته حسینآباد ،دانشجویان،
اساتید ،مسئولین و انجمنهای مردمنهاد در آئین
نیک و پسندیده درختکاری بود .بهگزارش سایه؛
دراینمراسم شهردار خرمآباد ،رئیس و اعضای
شورای اسالمی شهر ،معاونین ،مدیران مناطق
سهگانه ،مدیران عامل سازمانهای تابعه و مهمان
برنامه مهندس مرادپور (معاون عمرانی استانداری
لرستان) حضور داشتند .مرادپور ضمن تشکر
و قدردانی از زحمات وحید رشیدی (شهردار
خرمآباد) و مجموعه شهرداری خاطرنشان کرد:
«اراضی منطقه پشته در حدود ۸۰هکتار است که
هدیهای ارزشمند برای شهرداری خرمآباد و ایجاد
یک فرصت برای تبدیل این منطقه به مجموعه
بزرگ پارکی و بهرهمندی شهروندان برای استفاده
مطلوب از این ظرفیت است» .درادامه این مراسم
رستم کوشکی (عضو شورای اسالمی شهر) نیز از
مزایای این همایش خدمت به شهروندان و کمک
به داشتن شهر و محیطی سالم و عملی خداپسندانه
دانست و از شهردار و سازمان سیما منظر شهری
شهرداری خرمآباد تقدیر و تشکر ویژه بهعمل آورد.
وی از دانشآموزان که سرمایههای اصلی این نظام
محسوب میشوند و مهمانان برنامه بهخاطر حضور و
اهمیتدادن به هفته درختکاری تقدیر و تشکر کرد.
کاشت درخت توسط مهمانان مراسم
درپایان این مراسم هرکدام از مهمانان با
کاشتن یک درختچه در زمین ،عرض ارادت خود
را به این هفته مقدس ابراز داشتند .این همایش
در انتهای پشته حسینآباد پاک مهر  ۲۷جنب
کالنتری شماره  ۱۶برگزار شد.
شهردار خرمآباد همچنین گفت« :در سال
 ۹۷علیرغم درآمد کم و بدهی باال ،توانستیم با

صرفهجویی در هزینهها ،کنترل فساد و استفاده
از ظرفیتهای مغفول ،بخش زیادی از مطالبات و
معوقات کارگران و پیمانکاران را پرداخت کنیم».
عنوان سال قحطی
وحید رشیدی از سال  ۹۷به
ِ
شهرداریهای کشور یاد کرد و گفت« :بهجز
چهار کالنشهر بزرگ که بودجههای کالن دولتی
داشتند ،در شهرداریهای بقیه مراکز استانها و
شهرهای کوچکتر با تأخیرات و مشکالت جدی
در پرداختهای عمرانی و جاری مواجه بودیم
برای نمونه در تمام این شهرداریها بین چهار تا
ششماه حقوق معوقه کارگری داریم که در نوع
خود بیسابقه است» .وی یکی از دالیل وضعیت
مذکور را شرایط اقتصادی مردم دانست و افزود:
«وضعیت درآمدی شهرداریها رابطه مستقیمی با
توساز
وضعیت درآمدی مردم و درپی آن رونق ساخ 
درحالحاضر در حوزههای یادشده با آمار
دارد که
ِ

مناسبی مواجه نیستیم».
کنترل فساد و استفاده از برخی
ظرفیتهای مغفول
دکتر رشیدی درادامه به عملکرد شهرداری
خرمآباد در حوزه ادای مطالبات پرداخت و اظهار
داشت« :علیرغم اینکه بهعلت درآمد کم مردم
و عدم وجود مراکز صنعتی ،از نظر درآمدی در
بین مراکز استانها در رتبه نزدیک به سیام قرار
داریم ولی خوشبختانه توانستیم با صرفهجویی
در هزینهها ،کنترل فساد و استفاده از برخی
ظرفیتهای مغفول ،بخش زیادی از مطالبات و
معوقات کارگران و پیمانکاران را پرداخت کنیم».
وی ادامه داد« :این امر در شرایطی صورت گرفت
که ما در بدو امر با بدهی ۳۰۰میلیاردی شهرداری
و نیز پروژههای نیمهتمام و هزینهبری مواجه بودیم
که عدم تکمیل آنها خود باعث زیانهای بیشتری

میشد» .شهردار خرمآباد درپایان تأکید کرد« :الزم
است مدیران مناطق و سازمانهای شهرداری در
این ایام پایان سال به پرداخت حقوق کارگران
توجه بیشتری نشان دهند ،البته این قضیه فقط
درمورد کارگرانیست که طرف آنها شهرداریست».
تأکید بر کیفیت برنامههای نوروزی
شهردار مرکزی خرمآباد در نشست ستاد
نوروزی شهرداری با حضور چندتن از اعضای
ی شهر و معاونین و مدیران گفت:
شورای اسالم 
«حجم و کیفیت برنامههای نوروزی شهرداری
تفاوت چشمگیری با سالهای گذشته خواهد
داشت» .وحید رشیدی درایننشست صمیمانه
باتأکیدبر تعامل مثبت اعضای شورای اسالمی شهر
و مدیریت شهری گفت« :خوشبختانه امروز حس
همدلی و یکیبودن بین اعضای شورای شهر و
مدیران شهرداری بر فضای جلسه حاکم بود که این
امر میتواند نویدبخش روزهای بهتری در عرصه
خدمتگزاری به شهروندان باشد» .وی باتأکیدبر
لزوم برگزاری هرچهبهتر آئینها و جشنهای
نوروزی سال  ۹۸در شهر خرمآباد تصریح کرد:
«تأکید ما ایناستکه حجم و کیفیت برنامههای
نوروزی شهرداری تفاوت چشمگیری با سالهای
گذشته داشته باشد .برایِ نمونه موسیقی محلی
باید بهصورتِ گسترده و در نقاط مختلف شهر (و نه
چند پارک مشخص) اجرا شود و در بحث اجرای
برنامههای نمایش و طنز باید از گروههای مختلف
داخل و خارج استان استفاده شود» .رشیدی ادامه
داد« :تأکید فراوان داریم که در برنامههای نمایشی
هیچگونه شوخی و توهینی نسبت به اصالت و
هویت قوم لر صورت نگیرد و حتی اینامر باید جزو
شرایط اولیه قرارداد کاری ما با تهیهکنندگان و
مجریان این برنامهاباشد».

ن دورود
ت اندرزگا ه زندا 
بازدید مدیر کل زندانهای استان از مراحل ساخ 

محمدی اصل  :طی یکسال گذشته ساخت،تجهیز و نوسازی
زندانهای استان روند مطلوبی داشته است.به گزارش روابط عمومی
اداره کل زندانهای لرستان رضا محمدی اصل مدیر کل،القاصی رئیس
اداره حفاظت و کاظمی رئیس بازرسی و عملکرد اداره کل زندانهای
استان از روند ساخت اندرزگاه دورود بازدید نمودند.محمدی اصل مدیر
کل زندانها در حاشیه این بازدید تصریح کرد:متاسفانه طی سالهای
گذشته به تجهیز و بهسازی زندانهای استان کمتر اهمیت داده شده
و همین باعث شده که ما امروز شاهد بافتی فرسوده در زندانهای
استان خصوصا شهرستانها باشیم.وی افزود:خوشبختانه طی یکسال
گذشته با هماهنگی های صورت گرفته با سازمان متبوع و سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان توانسته ایم اعتباراتی قابل توجه برای
ساخت،تجهیز و بهسازی زندانها جذب نماییم و خوشبختانه امروز
شاهد روند مطلوبی از ساخت و ساز در زندانها باشیم.
نصیریان رئیس زندان دورود نیز در خصوص ساخت اندرزگاه

بیان کرد :در آذر ما ه سال جاری بنا بر ضرورت
جدید در زندان دورود 
ت اندرزگا ه
و حسب دستور مدیر کل زندانهای استان مراحل ساخ 
ن رسما شروع شده است.وی در ادام ه گفت:
شمار ه پنج در این زندا 
ن پروژه بالغ بر  ۳۰میلیارد ریال میباشد و تا امروز
هزینه ساخت ای 
ی میشود در نیمسال
روند رشد فیزیکی مطلوبی داشته که پیش بین 
ی قرارگیرد.
اول ۹۸مور دبهرهبردار 
به گزارش روابط عمومی اداره کل زندانهای لرستان سرهنگ
یاراله عبدی چراغ فرمانده یگان حفاظت زندانهای استان از کانون
اصالح و تربیت لرستان بازدید کرد.عبدی چراغ ضمن بازدید از
کلیه اماکن امنیتی و انتظامی مجموعه با پرسنل یگان حفاظت و
سربازان وظیفه در خصوص هوشیاری هر چه بیشتر ایام چهارشنبه
سوری وتعطیالت عید نوروز و همچنین آمادگی الزم برای بازدید
و بازرسی بازرسان سازمان و هماهنگی های الزم در رابطه با نحوه
اعزام و بدرقه و قانون بکار گیری سالح موارد الزم را گوشزد نمود.

استاندار بوشهر با اشاره به سفر قریب الوقوع
رئیس جمهور به این استان گفت :مردم بوشهردر
سفر رئیس جمهور به استان خبرهای خوبی در
حوزههای توسعه ای ،اقتصادی و اشتغال خواهند
شنید که در روند توسعه استان موثراست.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری
بوشهر ،عبدالکریم گراوند در آخرین نشست
مطبوعاتی خود با خبرنگاران در سالجاری اظهار
داشت :انتظار می رود پایان سفرهای استانی و
دیدارهای دولت درسالجاری در این استان پیام
امید بخشی برای ملت و مایه یاس دشمنان
باشد.وی یادآورشد :حضور پرشور مردم در
برنامههای پیش بینی شده در این سفر بیانگر
حمایت ملت ایران از دولت و پشتیبانی آنان
از نظام جمهوری اسالمی است.استاندار بوشهر
اظهارداشت :در کنار همه کارها و اقدامات انجام
شده ولی کمی و کاستی هایی نیز وجود دارد
که دولت با درک این مهم و تالش برای برون
رفت از این وضعیت باید در کنار هم با وحدت و
هم افزایی برای برطرف کردن آنها گام برداریم.
گراوند گفت :هرچند صدای توپ و تانک در
شرایط جنگ اقتصادی شنیده نمی شود ولی
دشمن با تمام توان خود در وزارت خزانه داری
آمریکا مستقر شده و در تالش برای ناامیدی
مردم ازنظام جمهوری اسالمی است.
اتحاد و همدلی برای پیشرفت و توسعه
همه جانبه
استاندار بوشهر گفت :انتظار می رود در مسیر
پاسداری از نعمت جمهوری اسالمی ،استقالل
و آزادی دست در دست هم بدهیم و پایان سال
پررنگی برای کشور رقم بخورد.

فرمانده یگان حفاظت زندانهای لرستان در ادامه بازدید خود ،با
پرسنل یگان وسربازان وظیفه گفتگوی خودمانی کرده و جویای
مشکالت آنان شد.

انتخابات ایفا کنند.
افزایش انتصاب بانوان در مناصب
مدیریتی
گراوند اظهار داشت :میزان مشارکت بانوان در
مدیریت استان از  6به  14.5درصد افزایش یافته
و همچنین تعداد مشاوران جوان استان نیز به 14
نفر رسیده که این روند باید با قدرت و شتاب
درراستای تحقق وعده دولت ادامه داشته باشد.وی
گفت :سیاست دولت تدبیر و امید تبدیل روستاها
به کانون توسعه و تولید است که استان بوشهردر
حوزه جذب اعتبارات این بخش رتبه دوم کشور
را ازآن خود کرده است.وی یادآورشد :سهم استان
بوشهر از اعتبارات اشتغال روستایی 115میلیارد و
 800میلیون تومان تعیین شده که موفق شد 156
میلیارد تومان جذب کند.
تالش برای رونق واحدهای تولیدی
استاندار بوشهر افزود :در بخش رونق تولید 65
طرح در سامانه ثبت نام شد که از این تعداد  28طرح
تصویب و  25طرح موفق به جذب اعتبار شدند که
رتبه استان  17است.گراوند افزود :در بخش نوسازی
و بازسازی صنایع نیز  28طرح ثبت نام کرده که از
این تعداد به  23طرح پرداخت تسهیالت انجام شده
و رتبه استان در این بخش پنجم است.وی یادآورشد:
در بخش کشاورزی میانگین آبیاری نوین استان از
یک هزار و  574هکتار که تکلیف برنامه توسعه ای
بود به هفت هزار و  700هکتار رسیده است.استاندار
بوشهرگفت :آغاز عملیات اجرایی پروژه راه آهن از
مهمترین اقدامات استان در سالجاری است که با پی
گیری های انجام شده همه این پروژه به طول 450
کیلومتر در شورای اقتصاد مصوب و به طور رسمی به
دستگاه ها ابالغ شد.

رشد  7برابری ایجاد آب شیرین کن در
استان بوشهر
وی در خصوص تامین آب استان بوشهر
گفت :ظرفیت شیرینسازی آب دریا دراین استان
 20هزار متر مکعب است و با تالش های انجام
شده برای اجرای  125هزار مترمکعب آبشیرینکن
مجوز گرفته شده است.گراوند افزود :احداث چهار
سد از جمله پروژه های مهم استان به شمار می رود
که بهره برداری از آنها نقش مهمی در تقویت منابع
زیرزمینی  ،کنترل روان آبها ،مهار سیالب و تقویت
سفره های زیرزمینی دارد.وی گفت :اجرای پروژه
ها منوط به تامین اعتبار آنهاست و هرپروژه ای که
اعتبار آن تخصیص نیابد در استان عملیاتی نمی
شود.وی ازسرگیری عملیات اجرایی پارک لیان با
 50میلیارد ریال اعتبار ،توسعه فضاهای گردشگری
 ،حفر  14حلقه چاه در برازجان ،اصالح شبکه آب
استان با استفاده از توان استان های دیگربه عنوان
استان های معین ،اجرای طرح فاضالب بافت قدیم
بوشهر و بهره برداری از بیمارستان  101تختخوابی
اورژانس هسته ای بوشهر تا سال آینده را از جمله
کارهای مهم استان عنوان کرد.
توزیع عادالنه آگهی نشریات
استاندار بوشهر در خصوص توزیع آگهی به
نشریات گفت :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
نسبت به توزیع عادالنه آگهی ها اقدام کند و هیچ
دستگاه اداری حق ندارد خارج از ضابطه اقدام کند.
وی یادآور شد :نرخ بیکاری استان بوشهر از 11.5
به  10.7درصد کاهش یافته است اما با توجه به
وجود ظرفیت ها و قابلیتهای موجود در استان این
نرخ قابل قبول نیست و تالش می شود با استفاده
ازپتانسیل ها کاهش یابد.

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.com
امکانات 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 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

برگزاری جلسه شورای فرهنگی در
اداره کل راه وشهرسازی گیالن

به منظور تعامل و همفکری اعضا حول
محور امور فرهنگی و برنامه ریزی مناسب جهت
فعالیت در مناسبتهای فرهنگی ومذهبی ،شورای
فرهنگی راه وشهرسازی گیالن به ریاست آقای
مهندس پدرام مدیرکل راه وشهرسازی گیالن
تشکیل جلسه داد.اداره راه وشهرسازی گیالن
با عنایت به لزوم برنامه ریزی و هماهنگی
در راستای نیل به اهداف فرهنگی و رشد و
تعالی مجموعه راه وشهرسازی وهم افزایی و
اثربخشی برنامه ها ،جلسه شورای فرهنگی با
محوریت ستاد اقامه نماز  ،امر به معروف ونهی
از منکر،عفاف وحجاب با حضور مدیرکل ،مدیران
ستادی وسایراعضا برگزار شد.در این جلسه پدرام
مدیرکل راه وشهرسازی گیالن به عنوان رئیس
شورای فرهنگی ،اقامه نماز ،امر به معروف و نهی
از منکر و عفاف و حجاب استان ضمن عرض خیر
مقدم  ،با بیان مواردی از برنامه ها و اقدامات
مجموعه در حوزه های گوناگون فرهنگی
باالخص اقامه نماز بر لزوم هماهنگی و اجرای
مشترک برنامه ها تاکید نمودند.وی ارائه خدمت
به ارباب رجوع را اصلی ترین وظیفه سازمانها
ودستگاههای اجرایی کشورعنوان کرد ویاد آور
شد :باید برای بخش هایی که بیشترین مراجعات
حضوری را دارند با فراهم اوردن شرایط مناسب
نسبت به رفع مشکل مراجعان درسریعترین
زمان ممکن اقدام شودو امیدواریم بتوانیم با
ارائه راه حل ها وطی مسیر های اجرایی برای
تامین تقاضای مراجعین ،مشکلی از مشکالت
احتمالی را با ارائه خدمات وپاسخگویی به آنان
کاهش دادیم.در این جلسه در خصوص برنامه
های مختلف اداره کل در طول سال اعم از برنامه
های مذهبی و فرهنگی و ملی بحث و بررسی
شده و ادای فریضه نماز جماعت و شرکت در
این امر مهم مذهبی و اجتماعی تاکید گردید.
درادامه فرمانده پایگاه مقاومت بسیج اداره کل
ودبیر این شورا ضمن تشکراز مدیرکل ومدیریت
توسعه منابع در ایجاد شرایط مناسب وحمایت
از برنامه های فرهنگی  ،برنامه ریزی وایجاد
هماهنگی،تعیین خط مشی های فرهنگی،
ایجاد همکاری فعال در بین اعضاء و همچنین
شناخت وسازماندهی نیروهای متعهد ومستعد را
از اهداف تشکیل این جلسه عنوان کرد.

به بهره برداری رسیدن دومین باغ
گیاهشناسی مشهد همزمان با نوروز ۹۸

خبرهای خوش برای مردم بوشهر در سفر رئیس جمهور به استان
گراوند افزود :وحدت و آرامش حاکم براستان
به عنوان مهمترین سرمایه مدیون نجابت مردم
بوشهر ،همراهی جامعه رسانه ای استان و همگرایی
بزرگان،علما و روحانیت است و به طور یقین در
فضای آرام توسعه و پیشرفت بهتر و بیشتر رقم
می خورد.
ارتباط بیشتر و موثرتر مسئوالن با
رسانه ها
وی تاکید برضرورت تنظیم تقویمی برای
حضور مدیران دستگاه های اجرایی در رسانه ها
برای تشریح کارهای انجام شده گفت :ارتباط با
رسانه ها  ،استفاده از توان مدیریتی بانوان و
جوانان شاخص های ارزیابی عملکردی مدیران
دستگاههای اجرایی در جشنواره شهید رجایی در
این استان محسوب می شود.
استاندار بوشهر برضرورت برگزاری نشست های
جداگانه معاونان استانداری با مدیران زیرمجموعه
خود با خبرنگاران در سال آینده تاکید کرد.گراوند
با بیان اینکه استان بوشهر دارای وضعیت بسیار
خوبی در حوزه امنیت است و مشکل امنیتی خاصی
را در استان بوشهر شاهد نبودهایم اضافه کرد :در
حوزههای مختلف اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی کارهای خوبی در استان انجام شده است.
استاندار بوشهرگفت :افزایش تعداد سازمان های
مردم نهاد از  16به  209نشانه توجه دولت به
استفاده از توان مردم در بخش های مختلف است.
وی بیان کرد :هفدهمین خانه احزاب کشور
در استان بوشهربرای ساماندهی احزاب و گروه های
سیاسی راه اندازی شده است و انتظار می رود در
انتخابات سال آینده احزاب و گروه های سیاسی
نقش پررنگ تری برای ارتقای میزبان مشارکت در

اخبار

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.خلیلیان افزود :در این راستا خانهها مورد بازرسی و بررسی کارشناسان
قانونی و مراجع ذی ربط قرار میگیرد؛ همچنین این سامانه موجب شده تا
گردشگر در کمترین زمان و با صرف کمترین هزینه ،منزل و اقامتگاه خود را
در شهر اصفهان پیدا کند.وی با بیان اینکه این سامانه دو بخش دارد؛ بخش
اول آن به ثبت نام مالکان و امالک آنان مربوط میشود؛ گفت :در این بخش
سه گروه مالکان ،گردشگران و ناظران در سامانه نقش دارند؛ مالکان نقش
اول را در این سامانه به عهده دارند ،همچنین اتحادیه مشاوران امالک و خانه
مسافر نیز به عنوان ناظران در این سامانه ایفای نقش می کنند؛ سعی برآن
بوده است تا مالکان به وسیله ناظران که مجوز الزم از طرف مراجع ذی ربط
دارند ،احراز هویت شوند تا مشکالت حقوقی ،قضایی و انتظامی به وجود نیاید
و در کم ترین مراحل یک منزل در سامانه ثبت شود.

مدیر باغ گیاه شناسی مشهد مقدس از به
بهره برداری رسیدن دومین باغ گردشگری این
شهر با حضور معاون رئیس جمهور در نوروز
 98خبر داد.نفیسه اصغری اظهار داشت :برای
افتتاحیه این مجموعه که در روز شنبه سوم
فروردین ماه  98خواهد بود برنامههای ویژهای
با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
و دیگر مسئوالن کشوری ،استانی و شهری
خواهیم داشت ،گفت :ویژهبرنامههای نوروزی این
مجموعه همزمان با آغازین روزهای بهار طبیعت
و با مشارکت شهرداری مشهد و سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خراسان
رضوی در باغ گیاهشناسی و مجموعه تفریحی
گردشگری راه ابریشم مشهد برگزار میشود.
مدیر باغ گیاهشناسی مشهد با بیان اینکه باغ
گیاهشناسی و مجموعه تفریحی گردشگری
راه ابریشم مشهد به عنوان دومین مجموعه
شاخص کشور در این حوزه پس از تهران از
سال  96فعالیت خود را آغاز کرده و فضاها و
مجموعههایی همچون رستوران مجهز ،فضاهای
سبز طبیعی ،سازههای مصنوعی و آبشار ،باغ
سنتی کودکان ،دهکدههای با سازههای اصیل
ایرانی مورد تاکید یونسکو ،مرکز طب سنتی ،و
بسیاری دیگر از جاذبههای شاخص را در این
مجموعه داریم.اصغری عنوان کرد :در طول ایام
نوروز  98ویژهبرنامههای متعدد و پرشوری در
فضای  29هکتاری این مجموعه برگزار میشود
و برنامههای این مجموعه در این ایام از  3تا
 16فروردین ماه  98از ساعت  9تا  23اجرا
میشود و خدمات آن با قیمت مناسب و ورودی
رایگان خواهد بود.وی افزود  15 :دپارتمان
مدیریتی در حوزههای بارزیابی ،بازرگانی،IT ،
مکانیک ،برق ،کشاورزی ،باغبانی ،گیاهشناسی،
فنی ،بیوتکنولوژی ،آشپزی ،معماری ،آرندی،
حسابداری و اداری در باغ گیاهشناسی و مجموعه
تفریحی گردشگری راه ابریشم مشهد فعال است.
وی تصریح کرد :بیش از  500اشتغال مستقیم
در این مجموعه آن هم در شرایطی که با بحران
بیکاری مواجه هستیم ایجاد شده و با راهاندازی
فاز دوم آن این آمار دو برابر خواهد شد.

آموزش صرفه جویی در مصرف آب
در شهر وحیدیه

علی کیوانی – شهریار  ،آموزش روش های
صرفه جویی و مزایای دفع بهداشتی فاضالب
در مدارس وحیدیه شهرستان شهریار به دانش
آموزان داده شد.مدیر امور آبفای شهر وحیدیه
با اعالم این خبر گفت :با توجه به خشکسالی
های سالیان اخیر و کمبود آب ،این برنامه با
هدف جلب توجه شهروندان به بحران آب ویژه
کودکان و نوجوانان و خانواده ها برگزار شده
است و تالش شد تا در قالب نمایش عروسکی
موزیکال بحران آب را هشدار دهد.او افزود :این
مراسم در فرهنگسرای شهر وحیده با حضور
بیش از  ۲۰۰دانش آموز مقطع ابتدایی برگزار
شد.محمد رضا عباسی تاکید کرد :صرفه جویی
در مصرف آب امروز یک ضرورت و وظیفه
همگانی است و نظر به اینکه خانواده اولین
مرکز آموزشی است که کودک با آن آشنا
می شود ضروری است خانواده ها نسبت به
فرهنگ سازی بحث صرفه جویی در مصرف آب
اولین گام را بردارند.عباسی در پایان نوجوانان
را مروجین فرهنگ صحیح استفاده از آب در
خانواده دانست و گفت :بایستی به قدری در
مورد مصرف صحیح آب اطالع رسانی شود تا به
عنوان یک ارزش در نهاد افراد تبلور یابد.

