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خبر كوتاه
بیش از  4میلیون و  500هزار مشترک از
خدمات مخابرات منطقه استفاده میکنند

چنگیز نوری در خصوص برنامه های مخابرات
منطقه آذربایجان غربی برای عرضه شبکه فیبر
نوری اظهار کرد :سیاست های توسعه زیرساخت
های مخابراتی استان به طور جد پی گیری می
شود و در همین راستا ما به دنبال ارائه سرویس
های جدید و با کیفیت تر برای مردم استان
هستیم .وی افزود :سرویس  FTTHفعال برای
نقاط شهری استان دایر شده است و در این
سرویس همکاران ما فیبر نوری را مستقیما به محل
استفاده مشترکین میرسانند که این سرویس از
کیفیت باال و از تعرفه سازمان تنظیم مقررات برای
مشترمکین  ADSLبرخوردار است .سرپرست
مخابرات منطقه آذربایجان غربی گفت :مشترکین
میتوانند با استفاده از این سرویس امکان استفاده
از اینترنت با سرعت  70مگ را داشته باشند.
نوری خاطرنشان کرد :سرویس  FTTHهم
اکنون در شهرستان های ارومیه ،بازرگان ،ماکو،
خوی ،سلماس ،نقده میاندوآب ،بوکان ،مهاباد و
سردشت راه اندازی شده است .وی گفت :چون این
سرویس در مرحله معرفی محصول در استان است،
هزینه ای بابت بستر سازی سرویس از مشترکین
دریافت نخواهد شد .سرپرست مخابرات منطقه
آذربایجان غربی در پایان این مصاحبه یک ساعته،
با اشاره به تالش شبانه روزی مخابرات استان برای
رضایتمندی مشترکین افزود :دو هزار نفر پرسنل
خدوم مخابرات استان در تالش هستند تا مردم
بتوانند از خدمات با کیفیت مخابراتی استفاده کنند.
نوری تصریح کرد :سامانه های  195برای دریافت
شکایات ،سامانه  2020برای پاسخگویی و راهنمایی
مشترکین  ADSLو سامانه  20117برای دریافت
مشکالت مربوط به خرابی تلفن ثابت برای ارتباط
هر چه نزدیک تر با مردم فعال شده است ،عالوه بر
این بنده روزهای سه شنبه هر هفته آماده دیدار
و گفت و گوی حضوری با مردم عزیز هستم .وی
افزود :آخرین آمار مشترکین در استان  970هزار
کاربر تلفن ثابت و  3میلیون و  600هزار مشترک
همراه اول است که مجموعا بیش از  4میلیون و
 500هزار مشترک از خدمات مخابراتی در استان
بهره مند هستند.

بهره مندی  31روستا در اردستان از
طرح آبرسانی اصفهان بزرگ

مدیر آبفا اردستان گفت :در حال حاضر 5
مجتمع آبرسانی ،درشهرستان اردستان شامل
مجتمع باقرآباد با  5روستا ،مجتمع جنبه و مکان
با  2روستا ،مجتمع اونج ،ظفرقند و السیب با 7
روستا ،مجتمع هندوآباد ،کچو مثقال و سرابه با 6
روستا و مجتمع ریگستان یک با  11روستا تحت
پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار دارند.رضا
دهقانی عنوان کرد :هم اکنون از  174روستای
موجود در اردستان با جمعیت  15هزار و  700نفر
 108 ،روستا تحت پوشش آبفا قرار دارد.وی افزود:
منطقه اردستان دارای  7مجتمع آبرسانی روستایی
است که  5مجتمع آن تحت پوشش طرح آبرسانی
اصفهان بزرگ قرار دارد و  2مجتمع روستایی دیگر
بنام مجتمع روستایی موغار با  8روستا و مجتمع
ریگستان  2با  9روستا ،آب شرب مورد نیاز آنها
از طریق سه حلقه چاه تامین می شود.مدیر آبفا
اردستان با اشاره به احداث مجتمع آبرسانی برزاوند
و همبرات تصریح کرد :در صدد هستیم با احداث
این دو مجتمع 51 ،روستای دیگر در منطقه
اردستان تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ
قرار گیرند.دهقانی پیرامون احداث مجتمع برزاوند
خاطرنشان ساخت :حدود  108کیلومتر طول خط
انتقال آب در مجتمع برزاوند می باشد که تا کنون
 12کیلومتر آن اجرا شده است ،این در حالیست
که مقرر گردیده اعتبار این پروژه از محل اعتبارات
صندوق توسعه ملی تامین گردد .وی اعالم کرد:
طول خط انتقال آب در مجتمع همبرات 74
کیلومتر می باشد و با خرید حدود  20کیلومتر لوله
برای عملیات اجرایی ،این پروژه به زودی در دستور
کار قرار می گیرد.دهقانی با بیان اینکه هم اکنون
 70روستا در اردستان به صورت سیار آبرسانی
می شوند عنوان کرد :از این رقم  35روستا تحت
پوشش شرکت آبفا قرار دارند ،این در حالیست که
بیش از  13هزار انشعاب آب به روستاها در اردستان
واگذار شده است.مدیر آبفا اردستان با اشاره به منابع
آب محلی تصریح کرد :در اردستان  35حلقه چاه با
دبی  75لیتر در ثانیه 11 ،قنات با آبدهی  10لیتر
در ثانیه 3 ،دهنه چشمه با دبی 5لیتر درثانیه در
مدار بهره برداری قرار دارند.
رییس سازمان فرهنگی اجتماعی وورزشی
شهرداری همدان:

آماده مشارکت در برنامه های ناجا هستیم

سرهنگ نادری معاون اجتماعی ناجا استان
به همراه مدیران حوزه خود با حضور در سازمان
فرهنگی شهرداری با وجدی هویدا رییس سازمان
دیدار و ضمن تقدیر از فعالیتهای سازمان فرهنگی
بر لزوم همکاری بیش از پیش ناجا و شهرداری
تاکید کرد.سرهنگ نادری افزود:سازمان فرهنگی
در ماههای اخیر بار مسولیت فعالیت های فرهنگی
و اجتماعی شهر همدان بر دوش کشیده و به نحو
احسن این مسولیت را به انجام رسانده و جا دارد
از مسوالن این سازمان تقدیر نماییم ،نادری
ضمن بر شمردن راههای همکاری متقابل بر
امادگی ناجا در خصوص مشارکت در برنامه های
فرهنگی و اجتماعی سازمان تاکید کرد.وجدی
رییس سازمان فرهنگی شهرداری نیز ضمن تقدیر
از حضور معاون اجتماعی استان و فعالیت های
نیروی انتظامی بر همکاری متقابل در فعالیت های
آموزش شهروندی و فرهنگ سازی تاکید و اعالم
کرد اماده امضای تفاهم نامه با نیروی انتظامی و
مشارکت در برنامه های ناجا هستیم.همچنین در
این جلسه در خصوص برگزاری هرچه باشکوه تر
هفته ناجا و مشارکت سازمان فرهنگی در ویژه
برنامه های این هفته توافقاتی به عمل آمد.در
پایان جلسه معاون اجتماعی ناجا با بازدید از مرکز
جامع آموزش شهروندی شهرداری همدان ضمن
ابراز خوشحالی از ایجاد این مرکز عنوان کرد کلیه
امکانات الزم جهت همکاری با این مرکز را به کار
خواهند گرفت.

 32روستای شهرستان آستارا تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضالب هستند

سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن با
اشاره به اینکه از  44روستای شهرستان آستارا،
 32روستا تحت پوشش خدمات این شرکت می
باشند افزود :شاخص بهره مندی آب در شهرستان
آستارا باالتر از میانگین استانی است و با ساخت
و بهره برداری از سد مالهادی چندین روستا از
آن بهره مند خواهند شد.مدیرعامل آبفای گیالن
با تشریح وضعیت منابع آبی آستارا اظهار داشت:
منابع تأمین آب آستارا متکی به منابع سطحی
است و از تصفیه خانه بهارستان با آبدهی 240
لیتر در ثانیه تأمین می شود و با اجرای رینگ
آبرسانی عباس آباد و شهرک المهدی نیز بخشی
از مشکالت تأمین آب این مناطق مرتفع شد که
با اجرای کامل رینگ آبرسانی شاهد ارائه خدمات
بهتری خواهیم بود.وی با اشاره به اینکه از 3
اسفندماه سال  1398یکپارچه سازی شرکتهای
آب و فاضالب شهری و روستایی گیالن انجام شد
افزود :هم اکنون از ظرفیت های موجود در بخش
شهری ،روستاها هم تحت پوشش قرار گرفتند و
با جدیت پیگیر برخورداری تمامی روستاها از این
خدمات می باشیم .مهندس حسینی با بیان اینکه
تمرکز در کوتاه مدت بهره برداری از سد مالهادی
است تصریح کرد :طرح بلندمدت برخورداری از
آب رودخانه چلوند می باشد و اجرای طرح جمع
آوری فاضالب نیز از دیگر برنامه های آبفای گیالن
برای شهرستان آستارا می باشد.وی در ادامه گفت:
 8کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب در شهرک
المهدی اجرا شده که  4کیلومتر دیگر باقی است و

تا پایان سال پکیج تصفیه فاضالب آن به ظرفیت
 1000مترمکعب نصب خواهد شد.مدیرعامل آبفای
گیالن حجم فاضالب شهرستان آستارا را 6000
مترمکعب اعالم کرد و گفت :جمع آوری فاضالب
به روش وکیوم نیز در حال اجراست که به سمت
تصفیه خانه در حال ساخت هدایت خواهد شد.وی
با تأکید بر اینکه اعتبارات شهرستان آستارا 40
میلیارد و  900میلیون تومان است افزود :برای
اجرای طرح فاضالب  23میلیارد تومان مصوب
شده است و پیگیر کارهای اجرایی می باشیم.
مهندس حسینی یادآور شد :جمعیت تحت پوشش
خدمات شهری  82هزار نفر و در حوزه روستایی

 27هزار نفر می باشند و بعد از اجرای طرح
یکپارچه سازی شرکتهای آب و فاضالب شهری و
روستایی 2 ،حلقه چاه بهسازی و  1700متر توسعه
شبکه برای رفع مشکالت روستاها انجام شد.وی
همچنین خواستار پیگیری نماینده مردم شهرستان
در مجلس شورای اسالمی جهت افزایش اعتبارات
تخصیصی برای پروژه های آب و فاضالب شهرستان
آستارا برای سال آینده شد.در ادامه غالمرضا مرحبا
نماینده مردم شریف شهرستان آستارا در مجلس
شورای اسالمی با اشاره به مقوله آب و اهمیت آن
در زندگی انسان و حیات بشر تصریح کرد :خدمات
شما بسیار ارزشمند و مهمترین مقوله مرتبط با

انسان است .وی با اشاره به اینکه آب زیرزمینی
کیفیت ندارد تصریح کرد :باید به مشکالت مردم
رسیدگی نمود و اقدامات ارزشمند اطالع رسانی
شود تا موجب دلگرمی مردم شود و در جریان
باشند که سختی ها و مشکالت کنونی مرتفع و
نتیجه خواهد داد.وی با تأکید بر اینکه از هم اکنون
باید به آینده اندیشید افزود :برای سال آتی با توجه
به فصول خشک باید برنامه ریزی نمود.نماینده
مردم شریف شهرستان آستارا در مجلس شورای
اسالمی همچنین افزود :یکی از اهداف اصلی
یکپارچه سازی ارتقاء خدمات در حوزه روستاهاست
و باید از توانمندی شرکت یکپارچه استفاده شود و
اگر ساختاری باید اصالح شود در این بازه زمانی
اتفاق بیفتد.سپس عباس صابر فرماندار شهرستان
آستارا با اشاره به مشکالت تأمین منابع آبی
شهرستان اظهار داشت :در تأمین منابع آبی با توجه
به شرایط خاص شهرستان آستارا چالش اساسی
وجود دارد و همچنین مردم شهرستان خواستار
اجرای طرحهای فاضالب بهداشتی می باشند.وی با
بیان اینکه با توجه به محدودیت ها خدمات خوبی
در سطح استان و شهرستان ارائه می شود افزود:
بدلیل بعد مسافت شهرستان آستارا از مرکز استان
 ،مردم این خطه در رفع مشکالت خود می کوشند
ولی بدلیل ویژگی مرزی بودن این شهرستان  ،باید
توجه ویژه به آن داشت .فرماندار شهرستان آستارا
در پایان یادآور شد :باید در ارتقاء سطح خدمات
آب و فاضالب این شهرستان تالش جدی نمود و
تأمین منابع آبی نیز از سوی شرکت آب منطقه ای
در حال پیگیری است.

مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوب شرکت برق منطقه ای خوزستان:

بازسازی جاده های دسترسی به خطوط برق که در سیل تخریب شده بودند

مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوب شرکت برق منطقه ای
خوزستان گفت :مسیرهای دسترسی به خطوط انتقال که در سیالب
سال گذشته خوزستان تخریب شده بودند مرمت و بازسازی شدند.
رضا جعفری بیان کرد :سیالب سال  ۹۸بخش زیادی از جاده
های دسترسی به دکل های خطوط برق را تخریب کرد که این مساله
باعث شده بود بازدیدهای فنی و اقدامات تعمیراتی با مشکالتی رو به
رو و حتی در برخی نقاط غیرممکن باشد.وی افزود :در همین راستا در
شهریورماه سال جاری با همکاری امور حمل و نقل شرکت برق منطقه

ای خوزستان مسیرهای اصلی دسترسی به دکل ها و خطوط برق
مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت.مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوب
شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد :با انجام اقدامات صورت
گرفته انجام مانورهای بهره برداری ،رفع اشکال و بازدیدهای فنی از
خطوط برق فشارقوی ،تسریع شده است.بر اساس این گزارش ،امور
بهره برداری ناحیه جنوب جزو نواحی نه گانه معاونت بهره برداری
شرکت برق منطقه ای خوزستان و شامل شهرهای آبادان ،خرمشهر،
شادگان ،اروند  ،چوئبده  ،مینوشهر ،دارخوین و شلمچه است.

استاندارهمدان:

بیش از  80واحد راکد همدان به چرخه تولید بازگشتند
استاندار همدان با بیان اینکه احیای واحدهای
تولیدی راکد یکی از اولویتهای استان است گفت:
 ۸۵واحد راکد در یک سال گذشته به چرخه تولید
و صنعت بازگردانده شدند.سید سعید شاهرخی با
تاکید بر اینکه بخش خصوصی سهم بسزایی در
احیای واحدهای راکد داشتند افزود :نشست رفع
موانع تولید و اقتصاد مقاومتی مهمترین برنامه ها
برای رفع موانع تولید هستند.استاندار همدان اضافه
کرد :ما در سه بخش از تولید حمایت میکنیم
چراکه تحریمهای ظالمانه دشمن کار تولید را
سخت کرده است.وی با بیان اینکه بانک هایی که
امالک تولیدکنندگان را توقیف کردند باید آن ها

را برگردانند خاطرنشان کرد :تاکنون  ۳۵واحد از
واحدهایی که بانک ها تملک کردند بازگردانده شده
است .شاهرخی ادامه داد :حمایت مالی و پرداخت
تسهیالت از دیگر کارهایی است که در بخش
تولید و حمایت از تولید کنندگان صورت میگیرد.
استاندار همدان خاطر نشان کرد :از ابتدای آغاز
کار تصمیم به تعریف سند راهبردی توسعه استان
گرفتیم و به تفکیک هر شهرستان برنامه عملیاتی
تعریف شد.وی اظهار داشت :در بخش مختلفی
همچون صنعت ،معدن ،کشاورزی ،خدمات،
گردشگری و صنایع دستی برنامه توسعه راهبردی
برای این استان تعریف شده است.شاهرخی با تاکید

بر اینکه اولویت نخست ما توجه به معیشت مردم و
ایجاد اشتغال برای مردم است ،عنوان کرد:
جهتگیری ما در این سه سال از سال ۱۳۹۸
تا  ۱۴۰۰توجه به این مسایل است که حفظ
سالمت مردم در شرایط کرونا نیز از دیگر برنامه
های استان است.استاندار همدان گفت :ساالنه پنج
هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان صورت
می گیرد که در پایان برنامه توسعه این میزان به
 ۱۵هزار میلیارد تومان می رسد.شاهرخی افزود :از
ابتدای امسال سرمایه گذاری خوبی صورت گرفته
و پیش بینی می شود امسال هم همچون سال
گذشته بیش از سقف تعیین شده در استان سرمایه

گذاری شود.
وی با اشاره به فعالیت خوب بخش خصوصی
افزود :ما برای اداره استان با برنامه عمل می کنیم و
تالش داریم دچار روزمرگی نشویم.استاندار همدان
با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته
ساالنه  ۲۰هزار شغل در همدان ایجاد میشود
که این رقم در پایان برنامه سه ساله به  ۶۰هزار
شغل می رسد افزود :در سال  ۱۳۹۸نرخ بیکاری
سالیانه  ۷.۳درصد بوده که در فصل بهار امسال
به  ۷.۸درصد رسیده و این امید را می دهد که
سهم بیشتری را در این حوزه ها برای جوانان ایجاد
کنیم.

دلیل تجمیع شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی
اجرای طرح یکپارچهسازی شرکت های آب و فاضالب شهری و
روستایی که چندین سال درگیر نهادهای تصمیم گیری بود سرانجام
امسال به نتیجه رسید .آنطور که مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
کشور اعالم کرده هدف از اجرای این طرح بهبود راندمان و رسیدگی
بهتر به صنعت آب و فاضالب بخش شهری و روستایی است.در حال
حاضر حدود  ۷میلیون و  ۲۰۰هزار نفر در روستاهای سراسر کشور
از آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند هستند و قرار است که تا
یک سال و نیم آینده به بیش از  ۳میلیون نفر از جمعیت روستایی
کشور آب شرب سالم و پایدار برسد و طبق برآوردهای صورت گرفته
در پایان این دولت جمعیت روستایی بهره مند از آب شرب سالم و
پایدار به بیش از  ۱۰میلیون نفر خواهد رسید.هماکنون در تمام ۳۱
استان کشور ،پروژههای آبرسانی روستایی در حال انجام است و حدود
 ۴۰۰۰قرارداد تاکنون در این رابطه با بخش خصوصی منعقد شده و
این در حالی است که طبق شاخصهای جهانی بهداشت که مبتنی
بر دسترسی مردم به آب شرب باکیفیت با مختصری پیادهروی است،
بیش از  ۹۵درصد جمعیت روستایی ایران بهرهمند محسوب میشوند.
با این وجود برنامه دولت این است که روستاها همچون شهرها آب
شرب باکیفیت به صورت لولهکشی در منازل خود دریافت کنند و
کیفیت آب شرب در روستاها برابر با کیفیت آب شرب در شهرها
باشد .در همین راستا نیز طرح یکپارچهسازی شرکتهای آب و فاضالب
شهری و روستایی کلید خورده است.
محمد رضا جانباز  ،مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب

کشور در این راستا به ایسنا گفت :تمام تالش ما این است که تأمین
آب شهرها و روستاها از آبهای سطحی افزایش پیدا کند ،بنابراین
به این سمت رفتهایم که تأمین آب شهرها و روستاها از آبهای
زیرزمینی کاهش و آبهای سطحی افزایش پیدا کند.وی با اشاره به
اینکه یکپارچهسازی شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی پس
از چندماه از تصویب دولت در اواخر بهمن ماه رسماً اجرایی شد ،گفت:
هدف این است که بتوانیم راندمان فعالیتها را باال ببریم.مدیرعامل
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با تاکید بر اینکه هدف ما بهبود
وضعیت صنعت آب و فاضالب کشور در دو بخش شهری و روستایی
است ،تصریح کرد :در این مدت نیز شاهد اثرات مثبت اجرای این
طرح هستیم و امیدواریم که بتوانیم کارهای بیشتری را در این دو
حوزه انجام دهیم.
جانباز با بیان اینکه موضوع فاضالب روستایی پس از تکمیل
پروژههای آبرسانی روستایی هدفگذاری بعدی شرکت مهندسی آب
و فاضالب کشور است ،گفت :تالش میکنیم با بهرهمندی از منابع
داخلی شرکتهای آبفا ،پروژههای فاضالب روستایی را اجرایی کنیم.
خوشبختانه این طرح با نگاه مثبت برخی نمایندگان مجلس نیز روبرو
شده است .طبق گفته های محمد باقری بنابی ،عضو کمیسیون
اقتصادی مجلس ،رفع مشکالت آب شرب روستاها ،هدف اصلی طرح
یکپارچه سازی شرکتهای آب و فاضالب شهری و روستایی است.
وی با تاکید بر اینکه تامین آب شرب مردم ،مهمتر از منافع فردی
است ،اظهار کرد :قطعاَ کار یکپارچه سازی شرکتهای آبفای شهری و

روستایی ،کار درست و به جایی بوده است و ارزیابی ها هم نشان می
دهد که در همین فاصله زمانی کوتاه از شروع فرایند یکپارچه سازی
و درحالیکه به تعبیری این پروژه یکپارچه سازی در دوره گذار قرار
دارد ،نتایج آن در تسریع و بهبود خدمات رسانی بخصوص در حوزه
آب شرب روستایی مشهود است.
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر اساس گزارش
متولیان امر ،در همین مدت کوتاه در مناطق مختلفی از کشور به
واسطه تجمیع این دو شرکت ،بدون ایجاد تاسیسات جدید و صرفاً از
محل بهره گیری وبه اشتراک گذاری امکانات موجود این دو شرکت،
به روستاهای زیادی خدمات آب شرب داده شده است.باقری با بیان
اینکه سرعت دادن به کار به ویژه در حوزه نقل و انتقال اموال و
همینطور رفع و حل و فصل برخی مسایل پرسنلی ،ضرورتی است
که نیاز است توسط مدیران ارشد وزارت نیرو مورد توجه جدی قرار
گیرد ،افزود :به هرحال این کار ،کار بزرگی است و طبعاً در کنار مزایا
و فواید قابل توجه آن ،چالشهای خودش را هم دارد که بایست به
سرعت مورد توجه و رسیدگی قرار گیرد.به گفته وی طبیعتاً کاری
که موجب تغییرات ساختاری و برخی جابجاییها در سطوح مدیریتی
شرکتها بشود ،بعضاَ معارضان و مخالفانی هم خواهد داشت ،اما آنچه
که مهم است و ارجحیت دارد ،پاسخگویی به مطالبات به حق مردم
در زمینه دسترسی به آب پایدار و با کیفیت و منافع کالن کشور است
که قاعدتاَ تحت تاثیر منافع فردی و پاره ای مالحظات و رقابت های
درون سازمانی قرار نخواهد گرفت.

درخشش گروه فوالد مبارکه

در پنجمین اجالس سراسری نشان عالی مدیر سال

گروه فوالد مبارکه متشکل از شرکتهای فوالد مبارکه ،فوالد هرمزگان
و فوالد سنگان در پنجمین اجالس سراسری نشان عالی مدیر سال،
نشانهای عالی این اجالس را درو کردند .کمیتۀ ارزیابی این اجالس
سراسری ،با اهدای نشان عالی مدیر سال  1399از عملکرد مدیریتی
مهندس حمیدرضا عظیمیان مدیر عامل فوالد مبارکه تقدیر کرد .در
حاشیۀ برگزاری این اجالس که با حضور خداداد غریبپور رئیس هیئت
عامل ایمیدرو و معاون وزیر صمت ،دکتر کالنتری معاون رئیسجمهوری،
دکتر مونسان وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ،فرماندار تهران و تنی
چند از مسئولین کشوری در مرکز همایشهای دیپلماتیک وزارت امور
خارجه برگزار شد ،سید مهدی نقوی ،معاون تکنولوژی فوالد مبارکه ،که
به نیابت از مهندس حمیدرضا عظیمیان در آن حضور یافته بود ،اظهار
کرد :فوالد مبارکه مفتخر است که امسال نیز نشان عالی مدیر سال را
دریافت میکند .وی تصریح کرد :با وجود مدیریت و مدلهای مدیریتی این
مجموعه که دارای ظرفیتهای بسیار زیادی است و همچنین توان فکری
موجود در بدنۀ سازمان ،مدیریت ارشد ،معاونین و مدیران فوالد مبارکه،
کسب چنین افتخاری دور از انتظار نیست.نقوی با تأکید بر اینکه بحث
مدیریتی و جایگاه آن بالطبع در خلق ارزش تأثیرگذار است ،ادامه داد:
شرکت فوالد مبارکه به سیستم مدیریت مشارکتی و مدیریت همهجانبه
مجهز است و توانسته تمامی مشکالت خود را مدیریت و راهبری کند؛

بهطوریکه همراهی تمامی بدنۀ سازمان در فرایند تصمیمسازی ،فضای
مناسبی برای مدیریت ارشد سازمان ایجاد کرده تا بهترین تصمیمها را
اتخاذ کند.وی افزود :در سیستم مدیریت فوالد مبارکه تدوین برنامههای
استراتژیک همواره با حضور مقام ارشد سازمان انجام شده است .در سال
گذشته نیز در یک ماراتن دوروزه با حضور مدیرعامل و تمام مدیران
شرکت استراتژیهای سال جاری در فوالد مبارکه تدوین شد.به گفتۀ نقوی،
در واقع مدیریت شرکت شخصا در فرایند تصمیمگیری و تدوین استراتژی
فوالد مبارکه شرکت داشت و در سال  ۹۹مأموریت و چشمانداز فوالد
مبارکه بازنگری و با مفاهیم جدید نوشته شد .معاون تکنولوژی فوالد
مبارکه با تأکید بر اینکه فرایند مدیریت فوالد مبارکه همواره پویا بوده
است ادامه داد :این شرکت در حال احداث رصدخانۀ استراتژیک و مدیریت
است تا بتواند محیط خارج از مجموعه را نظاممند رصد کند .ضمن اینکه
شرکت مفهوم طرح دیجیتال و جمعآوری اطالعات برای تصمیمگیری
صحیح توسط مدیریت ارشد سازمان را برنامهریزی کرده و اعتقاد دارد
در سالهای آینده با کیفیتی بهتر فرایند تصمیمسازی و تصمیمگیری و
راهبری شرکت را ادامه خواهد داد.
رضا صفریان مدیر روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان نیز در
حاشیۀ برگزاری این اجالس گفت :امروزه یکی از مهمترین اصولی که
میتواند سازمانها را به سمت تحقق اهداف و برنامههای خود سوق دهد،

نظاممند کردن ساختارها و فرایندهاست.صفریان افزود :پیادهسازی و
اجرای نظامهای تحولی و مدیریتی ازجمله نظام مدیریت استراتژیک ،انواع
استانداردهای سیستمهای مدیریت و نظامهای مشارکتی کمک میکند
سازمان در شرایط گوناگون ،فارغ از هرگونه تغییرات درونی و تحوالت
محیطی ،همواره در مسیر تعریفشده حرکت کند.مدیر روابط عمومی
شرکت فوالد هرمزگان با اشاره به نقش مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان
در پیادهسازی استانداردهای مدیریتی در این شرکت گفت :شرکت فوالد
هرمزگان توانسته است با حضور مدیرعامل ،معاونان و مدیران ارشد و
با برنامهریزی مناسب از حدود سه سال پیش تاکنون ،به دستاوردها و
موفقیتهای مهمی دست پیدا کند و این امر مرهون مشارکت ،همراهی
و همدلی کارکنان سختکوش شرکت فوالد هرمزگان و رهبری مدیریت
ارشد سازمان بوده است.صفریان خاطرنشان کرد :در این خصوص مشخصا
میتوان به اجرای نظام مدیریت استراتژیک اشاره کرد که هرساله طی
فرایند مشخصی و با مشارکت تیم رهبری سازمان و کارشناسان خبره
تدوین و بازنگری میشود و براساس آن جهتگیریها ،اهداف و اقدامات
استراتژیک شرکت پس از انجام بررسیها و تحلیلهای مختلف تعیین
میگردد .همچنین استقرار استانداردهای مدیریتی گام مؤثر دیگری است
که در یکپارچهسازی ساختارها و نظامهای شرکت همواره در اولویت بوده
است.

شماره 3069

اخبار
جمعآوری بخاریهای نفتی از
مدارس استان گیالن

مهراله رخشانیمهر در سفر به استان گیالن
به همراه علی دقیق مدیر کل نوسازی مدارس
استان گیالن ،جبار کوچکی نژاد و محمدرضا
احمدی سنگری نمایندگان مردم شهرستان
رشت در مجلس شورای اسالمی از پروژههای
در دست احداث و نیمهتمام شهرستان رشت
بازدید کرد.رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور
در بازدید از این پروژه ها با بیان اینکه یکی از
اولویت های اصلی سازمان تکمیل پروژه های
نیمه تمام است ،تاکید کرد :تامین اعتبار و
تکمیل پروژههای نیمه تمام به ویژه با اولویت
پروژه های مشارکتی از برنامهها و سیاست
سازمان نوسازی مدارس کشور است که با جدیت
دنبال می شود.رخشانیمهر با تشریح اقدامات
سازمان نوسازی مدارس در راستای استاندارد
سازی سامانه گرمایشی مدارس اظهار داشت :با
تالشهای صورت گرفته استان گیالن توانست
تمامی بخاریهای نفتی را از مدارس خود جمع
آوری کند(مناطق گازرسانی شده و مناطق فاقد
گاز) و به حول قوه الهی بخاریهای گازی را نیز
تا بهار سال آتی از مدارس استان جمع آوری
خواهیم نمود.رئیس سازمان نوسازی مدارس
کشور در بازدید از چند پروژه ضمن بررسی روند
پیشرفت کار و لزوم تسریع در عملیات عمرانی
پروژه ها؛ بر اهمیت بهرهگیری از دانش روز و
توجه به معماری و زیبایی فضاهای آموزشی
تاکید کرد.مدرسه مقاوم سازی شده شهید
رجایی ،مدارس حسن حجتی و مبرهن رشت،
پروژه شهید باهنر و  12فروردین کوچصفهان
و پروژه شهید سردار قاسم سلیمانی و ضمیری
خمام مدارسی بودند که مورد بازدید معاون وزیر
آموزش و رورش قرار گرفتند.

اجرای عملیات بهینه سازی بیش از
هفت هزار متر شبکه توزیع برق در
شهرستان آرادان

به منظور ارتقا و پایداری خطوط برق
رسانی ،طـرح بهینـه سازی هفـت هزار و 230
متر شبکه توزیع برق درشهرستان آرادان به اجرا
در آمد.مـدیرتـوزیع بـرق شهرستان آرادان با
بیان این که طرح توسعه دو هزار و  465متر
شبکه فشار ضعیف و فشـار متوسط هوائی و
زمینی اجرائی شده گفت :نصب  9ایستگاه هوائی
توزیع برق با ظرفیت یک هزار کیلوولت آمپر
به منظور تغذیه برق مشترکین جدید ،از آغاز
سال جاری تا زمان حاضر به انجام رسیده است.
رحمـان اشرفی یادآور شد 19 :دستگاه کنتور
هوشمند در قالـب طرح فراسامانه اندازه گیری
و مـدیریت انرژی”فهام”  ،ظرف ماه های گذشته
در این شهرستان نصب و بهره برداری شده است.
وی با عنوان این که  184پروژه عمرانی برق
رسانی در بازه زمانی فروردین تا اواخر شهریور
ماه امسال به بهره برداری رسیده تصریح کرد:
جهت انجام این تعداد پروژه  ،مبلغ  10میلیارد
و  227میلیون ریال سرمایه گذاری صورت
پذیرفته است.وی اظهارداشت :اجـرای رزمـایش
خـدمت متعـالی در روستـای حسیـن آبادکردها
برای اصالح و بهسازی شبکه و تاسیسات توزیع
برق ،احـداث دو هزار متر شبکه فشار متوسط
سراب رود ،بهسازی سه هزار و  200متر شبکه
توزیع برق روستـای دولـت آباد و بهینـه سازی
شبکـه فشار ضعیف و فشار متوسط روستای
عدل آباد ،در زمره اقداماتی است که تا پایان
آذرماه سال جاری عملیاتی خواهند شد.
استاندار همدان:

همه مدیران استان باید جهادی کار کنند

استاندار همدان گفت :به صورت ميانگين۷۰
درصد اعتبارات عمراني اين استان جذب و تخصيص
يافته است که مديران دستگاههاي اجرايي بايد نسبت
به هزينهکرد آن اقدام کنند.به گزارش پایگاه اطالع
رسانی وزارت کشور؛ سيد سعيد شاهرخي در نشست
مشترک شوراي برنامه ريزي و توسعه و اقتصاد
مقاومتي استان افزود ۵۰ :درصد از اعتبارات هزينه
اي نيز به همه دستگاه ها پرداخت شده و برخي از
دستگاهها نيز بيشتر از اين مبلغ را دريافت کردند.وي
با بيان اينکه با وجود تخصيص اعتبار هيچ مانعي براي
کار کردن وجود ندارد ادامه داد ۲۵۵ :ميليارد تومان
نيز اوراق براي استان همدان جذب شده که دستگاه
هايي که توانايي جذب اين اعتبارات را ندارند ،اعالم
کنند تا به ساير دستگاهها واگذار شود تا به خزانه
برنگردد.استاندار همدان گفت :در اين شرايط تحريم،
کار کردن عادي و اداري جوابگو نيست بنابراين
بايد همه مديران به صورت جهادي ،شبانه روزي و
مخلصانه براي خدمت به مردم قدم بردارند.شاهرخي
خاطرنشان کرد :کشور در شرايط تحريم ظالمانه قرار
دارد و تمام تالش دشمن ناکارآمد نشان دادن نظام
جمهوري اسالمي ايران و نااميدي مردم است اما
تاکنون موفق نشده و مردم بر اساس منويات رهبر
معظم انقالب مبني بر مقاومت بر قله هاي استکبار
با قدرت راه خود را ادامه مي دهند و ايستاده اند.
وي افزود :با اين شرايط استان همدان در کشور مي
درخشد و به کارگاه بزرگ عمراني در همه بخش ها
شامل آب ،برق ،راه ،زير ساخت ها ،فن آوري هاي
برتر و شهرک هاي صنعتي تبديل شده است.استاندار
همدان تاکيد کرد :فضاي کار و خدمت و فعاليت هاي
عمراني نبايد تحت الشعاع بحث انتخابات رياست
جمهوري ،ميان دوره اي مجلس و شوراها و سياسي
شدن فضاي کشور قرار گيرد.شاهرخي از مديران
دستگاههاي اجرايي خواست :عملکرد خود را براي
اطالع رساني به مردم در اختيار رسانه ها قرار دهند
تا مردم از کارهاي اجرا شده در بخش هاي مختلف
مطلع شوند.وي با قدرداني از بهداشت و درمان
همدان در زمينه مقابله با ويروس کرونا گفت :اين
استان با تالش ،پشتيباني و برنامه هاي مطلوب علوم
پزشکي در کشور مثال زدني است و اکنون به لحاظ
کرونا دغدغه اي نداريم اما با اين حال محدوديت ها
را بيشتر خواهيم کرد.استاندار همدان درباره فروش
امالک مازاد دستگاه هاي اجرايي گفت :اين امالک
شناسايي شده و مجوز فروش دارد و نبايد براي فروش
آنها مقاومت شود چراکه درآمد حاصله از آن براي
پيشبرد کارهاي همان دستگاه هزينه مي شود.

