6

روزنامهصبحايران

شنبه  13دی  18 1399جمادیاالولی  2 1442ژانویه 2021

خبر كوتاه
تقویت سطح انگیزه کارکنان با
برگزاری دوره آموزشی شیوه های
ایجاد انگیزش

به گزارش روابط عمومی؛ قربان جانعلی
زاده رئیس امور مالی و پشتیبانی شرکت گاز
استان سمنان از برگزاری دوره آموزشی انگیزش
خبر داد و گفت :هدف از برگزاري اين دوره
تقویت روحی و باال بردن سطح انگيزه كاركنان
و شناخت عوامل برانگیزاننده در محیط کار و
زندگی است .وی تصریح کرد :در این دوره
آموزشی مباحث انگيزشی ،شخصيت شناسي،
راهكارهاي افزايش انگيزه و مواردي از اين قبیل
مطرح گرديد و شرکت کنندگان با موضوعاتی
چون موانع کارایی کارکنان ،چگونگی هدف
گذاری خویشتن داری ،باال بردن آستانه تحمل
و نحوه بیان جمالت در محیط کار ،آشنا شدند.
رئیس امور مالی و پشتیبانی شرکت گاز
استان سمنان افزود :برگزاری چنین کالسهایی
عالوه بر باال بردن انگیزش در کارکنان و شناخت
انگیزه های کاری می تواند موجب ارتقای
کیفیت ارتباطی در سطوح مختلف سازمان،
خصوصا مدیران و کارکنان شود که نتایج آن در
سازمان قابل ردیابی است .جانعلی زاده سرمایه
گذاری در جهت ارتقاء سطح علمی و افزایش
انگیزش در کارکنان را بسیار اساسی دانست و
افزود :توانمندسازی نیروی انسانی جزو اهداف
اصلی هر سازمانی است و ایجاد انگیزه در فرد
رضایت شغلی را به همراه دارد و منجر به تعدیل
رفتارهای کارکنان خواهد شد  .گفتنی است این
دوره در یک روز به صورت آنالین برگزار شد.
مدیر پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن :

افزایش  40هزار متر مکعبی مصرف
( CNGگاز طبیعی فشرده) در گیالن

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
منطقه گیالن  ،کورش باالدست  ،از افزایش 40
هزار مترمکعبی مصرف گاز  CNGدرجایگاههای
عرضه سوخت استان گیالن خبرداد .وی گفت :
طی نه ماهه امسال 263میلیون مترمکعب گاز
 CNGدر سطح استان عرضه شدکه این رقم
در مقایسه با همین مدت در سال ( 98مصرف
 223میلیون مترمکعب ) حاکی از رشد 17.07
درصدی مصرف این فرآورده است .باالدست
ضمن اشاره به اینکه از مهمترین عوامل رشد
مصرف سوخت پاک را می توان استقبال مردم
از مصرف  CNGدر راستای مدیریت مصرف
سوخت و اجرای طرح رایگان دوگانه سوز کردن
خودروها و ثابت ماندن قیمت CNGدانست ،
افزود  :با مصرف  263میلیون متر مکعبCNG
طی نه ماهه سال جاری  257میلیون لیتر در
مصرف بنزین صرفه جوئی شد .وی همچنین
با بیان مصرف روزانه یک میلیون متر مکعب
سوخت پاکدر استان گفت  :در گیالن یکصد
باب جایگاه عرضه کننده  CNGفعال است
که با توجه به پایش مستمر وضعیت عملکرد
و تجهیزات فنی این جایگاهها سوخت رسانی
وضعیت مطلوبی دارد.

مشترکان کم مصرف گاز خانگی در
مناطق مختلف شهری،روستایی و
عشایری ،از تخفیف  ۱۰۰درصدی در
قبوض گاز بهرهمند میشوند

حسن منتظرتربتی ،معاون وزیر نفت و
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اعالم این خبر،
اظهار داشت :بنابراین ،با هدف کمک به دهکهای
پایین جامعه ،موضوع رایگان شدن قبوض گاز در
کشور مطرح شد و  ۱۹آذرماه سال جاری بود که
دولت تدبیر و امید مصوب کرد تا قبوض گاز ،برق
و آب مشترکان کم مصرف رایگان شده و این
مشترکان از تخفیف  ۱۰۰درصدی بهرهمندشوند.
وی با اشاره به دغدغه رهبری مبنی بر رایگان شدن
آب و برق و گاز برای دهکهای پایین جامعه ،ادامه
داد :این مصوبه عالوه بر کمک به معیشت ۳
دهک پایین جامعه ،این امکان را فراهم میکند
تا مشترکان گاز در نحوه مصرف خود بازنگری
کرده و مصرف به نوعی ،بهینه شود.تربتی در
ادامه ،افزود :نحوه محاسبه قبوض گاز بر مبنای
تقسیمبندی کشور به  ۵اقلیم انجام می شود.
همچنین هر سال به دو بازه زمانی ایام گرم و سرد
تقسیم شده که میزان گازبها در این ایام متفاوت
است.به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران،
ایام سرد از  ۱۶آبان تا  ۱۵فروردین و ایام گرم از
 ۱۶فروردین تا  ۱۵آبان است .اقلیمها نیز از خیلی
سرد در اقیلم اول تا خیلی گرم در اقلیم پنجم
دستهبندی شده است؛ بر این اساس ،در ایام سرد
سال ،مشترکان در اقلیمهای  ۲ ،۱و  ۳اگر در هر
ماه کمتر از  ۲۰۰متر مکعب گاز مصرف کنند ،از
تخفیف  ۱۰۰درصدی بهرهمند خواهند شد.معاون
وزیر نفت در امور گاز ،تصریح کرد :بر اساس این
مصوبه ،میزان مصرف مجاز برای اقلیم  ۴در ایام
سرد سال ۱۵۰ ،مترمکعب در ماه و برای اقلیم ۵
نیز ۱۰۰ ،مترمکعب در هر ماه تعیین شده است.
وی در ادامه ،افزود :بر اساس این تقسیمبندی،
گازبهای  ۳۳درصد مشترکان رایگان خواهد بود که
اغلب در دهکهای یک تا  ۳قرار دارند .اگر دهک
چهارم نیز بتواند مصرف گاز خود را تا این میزان
کاهش دهد ،حدود  ۴۰درصد جمعیت کشور گاز
را بدون پرداخت گازبها مصرف میکنند.تربتی با
بیان این که این سقف مصرف در ایام گرم سال
تغییر میکند و سقف مصرف  ۴۵متر مکعب در
ماه برای هر  ۵اقلیم در نظر گرفته شده ،خاطرنشان
کرد :این مصوبه از اول دی ماه اجرایی شده و
قبضهایی که در آینده به دست مشتریان میرسد
و الگوی مصرف را رعایت کردهاند ،رایگان خواهد
بود .البته قبض صادر میشود و اعالم میشود که
گازبها رایگان است.مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران
در بخش دیگری از سخنان خود ،اظهار کرد :در
بخش دیگر این مصوبه ،همه مصرفکنندگان اگر
مصرف گاز را به نسبت سال های  ۹۶و  ،۹۷حدود
 ۱۰درصد کاهش دهند ،کل گازبها با  ۱۵درصد
تخفیف محاسبه خواهد شد ،در عین حال ،اگر
مشترکان پر مصرف به نسبت سال  ۹۶و  ،۹۷بیش
از  ۱۵درصد افزایش مصرف داشته باشند ،قیمت
کل گاز مصرفی آنها ۱۵ ،درصد افزایش مییابد.
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مدیرعامل شرکت آبفای استان همدان خبر داد:

تصفیه  ۱۲۸۰لیتر پساب فاضالب در همدان

مدیرعامل شرکت آبفای استان همدان با اشاره
به اقدامات انجام شده توسط آبفای استان ،از تصفیه
 ۱۲۸۰لیتر پساب فاضالب ،تأمین آب پایدار برای ۱۱
روستای همدان و  ..خبر داد.حسینی بیدار ،مدیرعامل
شرکت آبفای استان همدان با اشاره به تصفیه ۱۲۸۰
لیتر پساب فاضالب در همدان ،خاطرنشان کرد :در
همین رابطه مدول دوم تصفیه خانه فاضالب همدان
وارد مدار شد که با این اقدام ما در حال حاضر توانایی
تصفیه  ۱۲۸۰لیتر در ثانیه پساب فاضالب را داریم.
حسینی بیدار بیان کرد :با افتتاح پتروشیمی هگمتانه
آب مورد نیاز این مجموعه توسط شرکت آب و فاضالب
استان تأمین خواهد شد ضمن اینکه در نیروگاه شهید
مفتح نیز با همراهی همکاران ما خدمات شایستهای به
این بخش نیز ارائه میشود.وی با بیان اینکه آب پایدار
ن بر ۳۰
 ۱۱روستای نزدیک به شهر با جمعیتی افزو 
هزار نفر که از لحاظ کمی و کیفی دچار مشکل بودند،
تأمین شده است ،گفت :در همین راستا تالش کردیم
با مهندسی مجدد مشکالت  ۱۰روستا را مرتفع شد
که این امر موجب رضایتمندی مشترکین شده است.
حسینی بیدار تأکید کرد :عملیات اجرایی که در شش
ماهه ابتدایی سالجاری انجام شد ،بسیار شایسته بوده
به طوریکه بازه زمانی مذکور حفر و تجهیز نزدیک به
 ۲۸حلقه چاه ،اجرای نزدیک به  ۳۰کیلومتر شبکه
توزیع آب ،اجرای  ۴۰کیلومتر خط انتقال ،ساخت
 ۷۳۰مترمکعب مخزن ،اصالح  ۲۴کیلومتر شبکه
توزیع آب ،بازسازی  ۱۱دهنه چشمه و قنوات و
تعویض  ۲۱۳پمپ عملیاتی شد.
وی با تأکید بر اینکه در بحث کلرزنی ۱۰۰
روستا را تحت پوشش قراردادهای مربوطه بردیم تا
این روستاها را در بحث سیستمهای نوین کلرزنی
ایمن کنیم ،یادآور شد :با مجموعه اقداماتی که
انجام شد رضایتمندی مشترکین آب شهری و
روستایی بسیار ارتقاء یافت و میتوان گفت با وجود
اینکه همدان جزء استان های تحت تنش آبی بوده
در این زمینه رضایتمندی مردم در حد قابل قبولی
رشد داشته است.
تعرفه قبوض مشترکین با رعایت یک سوم
الگوی مصرف صفر میشود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
همدان از اجرای طرح «آب امید» در همدان
خبر داد و گفت :با تأکید مقام معظم رهبری و
مقام عالی وزارت ضمن اجرای طرح امید آب
مشترکینی که یک سوم الگوی مصرف را رعایت
کنند از تعرفه صفر مصرف آب برخوردار خواهند

شد و تعرفه قبوض آنها به صفر خواهد رسید.
سیدهادی حسینی بیدار سهشنبه  ۹دی در جمع
خبرنگاران ،با اشاره به اینکه شرکت آب و فاضالب
استان دو مأموریت تأمین آب و دفع فاضالب را
در دستور کار خود دارد ،اظهار کرد :اقدامات
خوبی با توجه به یکپارچهسازی و فاضالب شهری
و روستایی انجام شده که موجب شد تا خدمات
ما به دورترین نقاط استان نیز برسد.وی با بیان
اینکه یکپارچهسازی موجب شد تا همکاران در
شرکتهای آب و فاضالب روستایی و شهری مکمل
هم باشند و هر گونه مشکل رو مدیریت کنند،
تصریح کرد :در بخش روستایی گامهای بسیار
خوبی برداشته شده است که از جمله این اقدامات
میتوان به پویش «هر هفته الف -ب -ایران» اشاره
کرد که این پویش موجب شد پنج مجتمع و ۳۰
پروژه آبرسانی به روستاها با اعتباری افزون بر ۵۰
میلیارد تومان برای مردم خوب استان همدان به
بهرهبرداری برسد.وی با اذعان به اینکه دیگر برنامه
ها نیز در دستور کار است ،بیان کرد :از دیگر پروژه
ها می توان به پروژه تصفیه خانه فاضالب همدان
اشاره کرد که در این پروژه ،بخش لجن آن در حال
پیگیری است و تا پایان سال جاری این پروژه با
اعتباری افزون بر  ۵۰۰میلیارد تومان افتتاح خواهد
شد که این پروژه اثر ویژهای خواهد داشت.حسینی
بیدار افزود :در همین راستا با کمک استاندار و
بزرگان استان درنظر داریم تمامی صنایع زیردست
تصفیهخانه ،با تخصیصهای دریافتی از وزارت
نیرو و یا به روشهای سرمایهگذاری بتوانیم تحت
پوشش آب پایدار درآوریم.مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب استان همدان با بیان اینکه با بازچرخانی
انجام شده ،پساب شهر همدان به نوعی تصفیه

میشود که به حد قابل شرب ارتقاء یابد ،ادامه داد:
این آب را در اختیار صنعت قرار میدهیم تا بتوانیم
پایداری الزم را در استان ایجاد کنیم.
افزایش  ۳۰درصدی تولید آب در روزهای
کرونایی

وی در بخش دیگری با اشاره به مجموعه
اقدامات انجام شده در تصفیه خانه اکباتان ،گفت :با
توجه به اعتبارات جذب شده در این حوزه توانستیم
اکسیالتور شماره  ۵تصفیه خانه اکباتان همدان را با
ظرفیت  ۱۰۰لیتر در ثانیه برای تصفیه خانه اضافه
کنیم همچنین پکیج تصفیه شماره  ۲تویسرکان را
با  ۶۰لیتر بر ثانیه به مدار آوردیم.مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب استان همدان در ادامه با اشاره به
بازسازی و اصالح شبکههای فرسوده آبرسانی ،بیان
کرد ۱۰۶ :باب مخزن در حوزه روستایی و ۱۰۰
باب مخزن در حوزه شهری نیز شستشو شد.وی
همچنین با اشاره به شیوع ویروس کرونا و افزایش
مصرف آب در همدان ،تأکید کرد :ظرفیت تولید
آب  ۳۰درصد در متوسط استان افزایش یافت و
شرکت آبفا همکاران خاموش مدافعان سالمت
بودیم.
 ۱۶درصد مشترکین شهری همدان مشمول
طرح «آب امید» هستند

حسینی بیدار در ادامه ضمن اشاره به طرح
جدید مطرح شده از سوی هیئت دولت ،گفت:
این برنامه با عنوان «طرح امید» کلید خورد که
بر این اساس با توجه به تأکید مقام معظم رهبری،
وزیر نیرو و مقام عالی وزارت طرحی در بخش آب
ارائه و دو هفته پیش مصوب شد.وی با اشاره به
اینکه براین اساس مشترکینی که یک سوم الگوی
مصرف را رعایت می کنند از تعرفه صفر مصرف آب

و فاضالب برخوردار خواهند شد و تعرفه قبوض
آنها صفر خواهد شد ،توضیح داد :بر این اساس در
بخش شهری  ۱۶درصد مشترکین خانگی ما با ۵۶
هزار انشعاب شامل این طرح خواهند شد.حسینی
بیدار اظهار کرد :چنانچه تأمین هر یک لیتر در
ثانیه آب برای هر شهر یا استان با قیمت فعلی
 ۶۰۰میلیون تومان برای دولت هزینه داشته باشد،
اگر بتوانیم  ۳۰درصد آب ذخیره کنیم کمک خوبی
به کل جامعه خواهد شد .در بخش روستایی نیز با
اجرای این طرح  ۹درصد مشترکین خانگی با ۲۱
هزار انشعاب شامل این بخشودگی میشوند.وی به
کیفیت آب در استان همدان اشاره کرد و گفت:
در حال حاضر در استان شرکت آب و فاضالب
استان یک آزمایشگاه معتمد محیط زیست دارد و
این را به جرأت میتوان گفت که از لحاظ کیفیت
هیچگونه مشکلی وجود ندارد.
روستاهای تحت پوشش شرکت آبفا در
همدان مشکل آب ندارند

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
همدان درباره مجموعه اقدامات انجام شده در
زمینه مشکالت آب قهاوند تصرح کرد :خوشبختانه
آب قهاوند پایداری خاص خود را دارد و با جدیت
مشکالت موجود مرتفع شده است ضمن اینکه در
بخش فاضالب نیز مطالعات فاز اول انجام شده
که به زودی برای تصویب میرود و امسال یا
سال آینده فاضالب این شهر نیز اجرایی خواهد
شد.وی با تأکید بر اینکه هیچ یک از روستاهای
تحت پوشش شرکت آبفا در شهر همدان مشکل
آب ندارند ،خاطرنشان کرد :همکاران شرکت آبفا
اقدامات ویژهای در بخش فاضالب باالی سد دارند
بهطوریکه شبکه تصفیهخانه روستای سیمین انجام
شده و در بهمن ماه افتتا خواهد شد.
پوشش فاضالب همدان به  ۹۵درصد میرسد

حسینی بیدار در بخش دیگری درباره
مجموعه اقدامات انجام شده در حوزه فاضالب
نیز گفت :با توجه به تالش مجموعه مدیران ارشد
استان و نمایندگان استان گامهای ویژهای در بحث
فاضالب برداشته شد که جمعیت تحت پوشش
همدان در این زمینه را به  ۹۵درصد میرسانیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان در
پایان یادآور شد :در حال حاضر  ۹۸درصد جمعیت
حاشیه شهر همدان تحت پوشش خدمات فاضالب
هستند در حالیکه این عدد در کشور  ۵۰درصد و
در استان  ۷۶درصد است

راه اندازی اولین آژانس خدمات حمل پسماندهای ساختمانی جزء در سطح شهر اهواز

آیین بهره برداری از طرح مکانیزه آژانس خدمات حمل
پسماندهای ساختمانی جزء شهر اهواز با حضور مرادحسینی معاون
خدمات شهری ،معینی زاده معاون فنی عمرانی و مدیرعامل خدمات
موتوری شهرداری اهواز به همراهی محسن موسوی زاده رئیس
کمیسیون محیط زیست ،رحیم کعب عمیر رئیس کمیسیون حمل
و نقل و ترافیک و ناصر موسوی نژاد اعضای شورای اسالمی شهر
اهواز برگزار شد .معاون خدمات شهری شهرداری اهواز در این آیین
گفت :سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز در چند ماه گذشته
ساماندهی ماشین های حمل نخاله را شروع کرده است که خوشبختانه
کلیه خودروهای فاقد جی پی اس ساماندهی و تجهیز شدند و امکان
رصد آنها فراهم شده است.مراد حسینی افزود :در راستای ساماندهی
نخاله های ساختمانی 8 ،دستگاه اسکیپ لودر و چهل مخزن به
ناوگان سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز ملحق شد و امیدواریم
بزودی با طرح های پوششی و اضاف کردن مخازن در مناطق دیگر

نخاله ی جزء در سطح شهر مشاهده نشود .معاون خدمات شهری
تصریح کرد :شهروندان که قصد تخریب ،ساخت و بهسازی ساختمان
خود را دارند برای جلوگیری از عدم تخلیه پسماندهای ساختمانی
در معابر و سطح شهر از دستگاه ها و مخازن پسماند ساختمانی
سازمان خدمات موتوری شهرداری اهواز استفاده کنند .در ادامه این
آیین محسن موسوی زاده عضو شورای اسالمی شهر اهواز ضمن
گرامیداشت روز بصیرت ،تسلیت ایام فاطمیه و سالگرد شهادت سردار
شهید قاسم سلیمانی گفت :با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم
ها ،استفاده از امکانات موجود و تعمیر و بازسازی دستگاه ها در
سازمان ها بهترین راهکار برای پیشبرد اهداف و خدمت رسانی به
شهروندان است که چندی پیش این مهم بوسیله سازمان اتوبوسرانی
و آتش نشانی آغاز و امروز هم توسط خدمات موتوری استمرار یافت و
اجرایی شد .عضو شورای اسالمی شهر اهواز گفت :پروژه های عمرانی
سالهای گذشته و جدید در سطح شهر اهواز در حال تکمیل و اجرا

هستند و در کنار این اقدامات اجرای پروژه های جدیدی با سرمایه
گذاری بخش خصوصی برنامه ریزی شده است.گفتنی است  ٨دستگاه
اسکیپ لودر در محل های مشخص شده در سطح شهر اهواز برای
حمل پسماندهای ساختمانی جزء مستقر شدند.

قانون شهرداریها نیازمند بازنگری است

شهردار کرج گفت :قوانین شهرداریها نیازمند
بازنگری است تا با هم افزایی بیشتر لوایح بهروزی
در مجلس به تصویب برسد.به گزارش پایگاه خبری
کرج امروز ،علی کمالی زاده پیش ظهر امروز در
نشست شورای اسالمی شهرستان کرج که در
باشگاه میالد شهرداری کرج برگزار شد ،با اشاره

کرج توضیح داد :بهعنوانمثال در هیچ کجای قانون
شهرداریها اشارهای به موضوع فرهنگ نشده
ولی بهواسطه نیاز شهرها اعضای شورا بودجههای
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی مصوب میکنند.کمالی
زاده اضافه کرد :اگر شهرداری مکلف به اختصاص
چنین بودجههایی است باید مشخص شود و اگر
نیست باید جایگاه سایر دستگاهها در این خصوص
بهصورت شفاف تبیین شود.وی ادامه داد :بدون
اغراق میتوان گفت در برخی موارد امکانات ورزشی
و فرهنگیای که توسط شهرداریها در سطح شهرها
ایجادشده بهمراتب بیشتر از امکانات فراهم آمده از

سوی دولت است.شهردار کرج با اشاره به مسکوت
ماندن قانون شهرداریها در خصوص سرمایهگذاری
هم توضیح داد :اگر بخواهیم سرمایهگذار را در
قالب مزایده جذب کنیم که بهواقع به مفهوم
سرمایهگذاری خدشه وارد میشود و اگر به شیوه
شرکتهای بازرگانی جذب سرمایهگذار صورت
بگیرد هم تمام دستگاههای نظارتی ورود میکنند
.وی افزود :در خصوص این موارد باید در قوانین
شهرداریها بازنگری صورت بگیرد با هم افزایی
لوایح بهروزی به مجلس ارائه شود تا با تصویب آنها
قوانین شهرداریها اصالح گردد

انتصاب سرپرست جدید مخابرات منطقه لرستان

در حکمی ازسوی مهندس سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات
ایران نبی اله شمسی فر به عنوان سرپرست جدید مخابرات منطقه
لرستان منصوب شد  .به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه لرستان
 ،در مراسمی که به صورت ویدیوکنفرانس با حضور مهندس دهناد نایب
رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران  ,مهندس بیدخام مشاور
مدیر عامل و مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران،
مهندس بیگدل لو مدیر کل دفتر مدیر عامل شرکت مخابرات ایران و
تنی چند از مدیران مخابرات منطقه لرستان برگزار شد ،نبی اله شمسی
فر به عنوان سرپرست جدید مخابرات این منطقه معرفی و از تالش های
مهندس سید محمد قاسمی مدیر پیشین این منطقه تقدیر شد.مهندس
دهناد نایب رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در این آیین
ضمن عرض تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و سالروز
شهادت سردار سلیمانی  ،یاد و خاطره ی  6300شهید استان لرستان
را گرامی داشت و گفت استان لرستان سابقه درخشانی در هشت سال
دفاع مقدس داشته و همواره در صف مقدم دفاع از ارزشهای انقالب
اسالمی بوده است  .وی با اشاره به ظرفیت های سرشار انسانی و
طبیعی لرستان  ،عنوان محروم را شایسته این استان ندانست و گفت:

توانمندیهای این استان تاکنون ناشناخته مانده است.وی با تاکید بر
اینکه در حال حاضر اهمیت فناوری اطالعات بصورت روز افزون در
دنیا مورد توجه ویژه قرار گرفته است گفت :حوزه ارتباطات در زمان
کنونی با تمام توان در خدمت همه ارکان نظام است و تمام قوا از آن
بهره مند میشوند.دهناد با تاکید بر اینکه امروز سیستم مخابرات یک
دستگاه درون گرا نیست ،تصریح کرد :مخابرات در حال حاضر بعوان
یک سیستم فرابخشی و موتور محرکه تمام بخشها از تامین امنیت
گرفته تا حوزه های اجتماعی  ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
و … محسوب میشود.وی گفت  :توسعه مخابرات به کاهش فاصله
طبقاتی کمک می کند و اعتقاد دارم که باید به استانهای زاگرس
نشین نگاه ویژه و توجه بیشتری داشته باشیم  .مهندس دهناد  ,در این
مراسم ,ضمن آرزوی توفیق و کسب موفقیت های پی در پی در مسیر
رشد و تعالی مخابرات منطقه لرستان  ,از تالش ها و اقدامات سازنده
مهندس قاسمی  ,مدیر پیشین این منطقه تقدیر کرد و گفت  :در حوزه
ارتباطات و مخابرات برای رسیدن به نقطه مطلوب با همت سرپرست
جدید منطقه و مجموعه کارکنان منطقه لرستان بتوانیم در راستای رفاه
حال مردم و ارائه خدمت به مردم استان گامهای موثری برداشته شود.

در پایان از حجت االسالم شاهرخی نماینده محترم ولی فقیه در استان
و استاندار محترم و نمایندگان استان لرستان در مجلس شورای اسالمی
تشکر نمود.در ادامه محمدرضا بیدخام مدیر کل ارتباطات و امور بین
الملل شرکت مخابرات ایران در این جلسه ضمن قرائت حکم صادره از
جانب مدیر عامل شرکت مخابرات ایران برای سرپرست جدید مخابرات
منطقه لرستان آرزوی موفقیت و بهروزی کرد.در این مراسم مهندس
شمسی فر سرپرست جدید مخابرات منطقه لرستان ضمن عرض
تسلیت ایام فاطمیه و سالروز شهادت سردار سلیمانی  ،تقدیر از حسن
اعتماد مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت  :امیدوارم توفیق داشته
باشم پاسخ این اعتماد را با همت مجموعه مخابرات منطقه لرستان به
نحو شایسته به انجام برسانیم و مثمر ثمر واقع شویم .ایشان از تالش
های مدیر پیشین جناب آقای مهندس قاسمی قدردانی نمود و افزود
جناب آقای مهندس قاسمی والحق واالنصاف منشا اثر بودند و بنده خود
را از راهنمایی ها و مشورت ایشان و مدیران اسبق بی نیاز نمی بینم.وی
همچنین در ادامه افزود که ما امانتدار سهامداران شرکت مخابرات ایران
هستیم و حفظ این امانت را وظیفه خود و مجموعه کارکنان مخابرات
منطقه لرستان دانست.

افزايش  7درصدي مصرف گاز در ابتدای فصل سرما

رئیس روابط عمومي شرکت گاز استان
سمنان در ارتباط اينترنتي با خبر  20سيما
مركز سمنان به میزان مصرف روزانه  8میلیون
مترمکعبی در سطح استان اشاره نمود و گفت:
شرکت گاز استان سمنان افزایش  7درصدی
مصرف گاز را به نسبت سال گذشته در همین
بازه زمانی ثبت نموده است که این مهم توجه

به صرفه جویی را به همراه رعایت نکات ایمنی
ضروری می سازد.وی در ادامه تأکید کرد:
شرکت گاز استان سمنان همراستا با کل کشور
و مدیریت بحران استانداری ،پایش روشهای
مدیریت مصرف را در دستگاههای اجرایی و
دولتی با هدف فرهنگ سازی مصرف بهینه
عملیاتی نموده است که این روند تا پایان فصل

شهردار گرگان:

توجه ویژهای به موضوعات میراثی،
گردشگری و صنایع دستی داشتهایم

دکتر عبدالرضا دادبود شهردار گرگان در
خصوص انعقاد تفاهم نامه با میراث فرهنگی
گلستان اظهار کرد :در طول سالهای اخیر اقدامات
بسیار خوبی در هر سه حوزه میراث فرهنگی صنایع
دستی و گردشگری انجام دادهایم.دادبود افزود :به
منظور ساماندهی بهتر اقدامات یک تفاهم نامه
همکاری با اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و
گردشگری امضا شده که بر اساس آن هماهنگیهای
بیشتری در این زمینه صورت خواهد گرفت.وی
خاطر نشان کرد :ایجاد بازارچه صنایع دستی در
سطح شهر و توسعه احیای بافت تاریخی از جمله
موضوعاتی است که در نشست های مشترک
بررسی شده است.شهردار گرگان با اشاره به پروژه
های گردشگری بیان کرد :یکی از پروژههای مهم
شهربازی مدرن واقع در فراز تپه هزار پیچ است و
همچنین بازار موزه هفت شهر که در محور الغدیر
در حال انجام است و در بخشهای دیگر گردشگری
نیز پروژه ها پیگیری میشود.دادبود در پایان گفت:
امیدوارم این تفاهم نامه ها موجب تسریع در روند
ساخت پروژه ها شود و مشکالت اجرایی موجود
را برطرف سازد.الزم به ذکر است ،بر اساس این
تفاهم نامه خانه تاریخی «میرشهیدی» به عنوان
بازارچه صنایع دستی طی بازه زمانی مشخص در
اختیار شهرداری گرگان قرار گرفت و در سوی دیگر
شهرداری متعهد شد اعتبارات مربوط به کاوش در
محله چهارشنبه ای را تامین کند.

تمجید فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا (ص)
از ساخت پروژه بزرگ شهربازی گرگان

دکتر دادبود شهردار گرگان با همراهی سردار
سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا
(ص) ،آقای فالح مدیر موسسه شهید رجایی قرارگاه
خاتم االنبیا (ص) ،سردار ملک شاهکوهی فرمانده
سپاه نینوا گلستان ،مهندس حمیدی فرماندار
گرگان ،مهندس مرتضوی رییس شورای شهر
گرگان از آخرین پیشرفت فیزیکی پروژه بوستان
بزرگ یا شهر بازی مدرن گرگان بازدید کردند.سردار
محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا (ص)
سپاه از شهرداری گرگان بابت ساخت پروژه احداث
بوستان بزرگ تمجید کرد و گفت:انشاءاهلل این
پروژه بعد از افتتاح زیبا و منحصر به فرد می شود.
به گفته وی ،چشم اندازی که این شهربازی دارد
مثال زدنی است و در جذب گردشگر موثر خواهد
بود.دکتر دادبود شهردار گرگان نیز در این بازدید
پروژه بوستان بزرگ (شهربازی مدرن) را بسیار موثر
در رونق اقتصادی و جذب گردشگر توصیف کرد و
گفت :به دنبال ساخت بزرگترین چرخ فلک کشور
با ارتفاع حدود  150متر از سطح زمین هستیم.
مهندس حمیدی فرماندار نیز بیان کرد :باید بستر
مناسب برای جذب سرمایه گذار در فاز های بعدی
فراهم شود و به دلیل اهمیت و گستردگی این پروژه،
پیمانکار باید اهتمام الزم را جهت به پایان رساندن
فاز اول آن ،تا خرداد ماه سال آینده داشته باشد.

تقدیر مدیرکل محیط زیست گلستان
از شهرداری گرگان

شهردار کرج:

به اینکه برگزاری چنین جلساتی بهانهای است برای
بیان مباحثی در خصوص نقایص ،ساختار و ضرورت
بهروزرسانی قوانین مربوط به شوراهای اسالمی
شهر ،اظهار کرد :بدون شک اطالع رئیس شورای
عالی استانهای کشور از نقطه نظرات رؤسای
شوراهای شهر استانهای مختلف زمینهای فراهم
میکند تا الیحه جامعی به مجلس جهت بازنگری در
قانون شوراها ارائه شود.وی ادامه داد :با بهروزرسانی
قوانین شوراها ،بسیاری نواقص و موانعی که در ارائه
عملکرد باکیفیت از سوی شوراهای اسالمی شهر
خلل وارد کرده ،از میان برداشته میشود.شهردار

اخبار

زمستان ادامه دارد .محبوبه گلچین بر روشهای
مؤثر این طرح اشاره کرد و گفت :دستگاههای
دولتی موظف هستند نسبت به خاموش نمودن
تجهیزات گازسوز در روزهای تعطیل و ساعات
غیر اداری اقدام نموده و همچنین ضمن تنظیم
دستگاههای حرارت مرکزی رعایت دمای رفاه 18
تا  21درجه سانتی گراد را لحاظ نمایند .رئیس

روابط عمومی شرکت گاز استان سمنان افزود:
طرح ملی بهینه ساز ی موتور خانه های خانگی
و تجاری که مکررا ً از درگاههای متعدد اطالع
رسانی شده است ،مستمرا ً ادامه دارد و مشمولین
این طرح می توانند با مراجعه به سایت شرکت
گاز استان سمنان نسبت به برخورداری از این
طرح به صورت رایگان اقدام نمایند.

به مرکز مرکز اطالعرسانی روابط عمومی
شهرداری گرگان محمدرضا کنعانی با ارسال پیامی
از شهرداری گرگان بابت نصب المان های محیط
زیستی در سطح شهر گرگان تقدیر کرد در متن
این پیام آمده است:دستیابی به محیط زیست سالم
و هماهنگ با توسعه اقتصادی و به تبع آن باال رفتن
کمی و کیفی شاخصهای زیست محیطی کشور
و استان در بخش های مختلف مستلزم فعالیت
و تالش شبانه روزی تمامی آحاد جامعه است.در
شرایط کنونی که بروز بحرانهای متعدد زیست
محیطی امکان دستیابی به محیط زیست سالم و
توسعه پایدار و دشوار ساخته است اندیشه تالش
و مشارکت شما برای حفاظت از طبیعت و تنوع
زیستی استان سرسبز گلستان که با نصب المانهای
حیات وحش در مرکز استان بروز و ظهور داشته
اقدامی در خور تحسین و ضامن پایداری منطقه
است.به همین منظور از تالش مسئوالنه ارزشمند و
شایسته جنابعالی در زمینه اشاعه فرهنگ حفاظت
از محیط زیست و تنوع زیستی نهایت سپاس و
قدردانی را دارم.الزم به ذکر است ،در روزهای اخیر
المان پلنگ در میدان ناهارخوران گرگان نصب شده
است .پلنگ استان گلستان اثری با ارزش و با کد
ثبتی اثر از بنیاد فرهنگی و هنری علینقی وزیری
است که تماما هنر دست و تراش با ابزار ساده پیکر
تراشی می باشد و جنس اثر از بتن و اسکلت فلزی
ساخته شده است.پلنگ گلستان نمادی از احترام
به طبیعت و توجه به انقراض این حیوان زیبا از
حیات وحش است .پیش از این اِلمان های «مرال»
در ورودی جنگل النگدره و «روباه» در مسیر بلوار
ناهارخوران توسط شهرداری گرگان نصب شده بود.

تمديد گواهينامه ی سيستم مديريت
يكپارچه وسیستم مدیریت انرژی
وسیستم مدیریت آموزش در شركت
آب و فاضالب استان مركزي

سرپرست معاونت منابع انساني و تحقيقات
شركت آب و فاضالب استان مركزي از تمديد
گواهينامه هاي سيستم مديريت يكپارچه IMS
در اين شركت خبر داد.به گزارش روابط عمومي
شركت آب و فاضالب استان مركزي مهران مامقاني
نژاد سرپرست معاونت منابع انساني و تحقيقات
این شرکت در این رابطه افزود  :در اولين مميزي
مراقبتي سالجاري كه توسط مميزان شركت IMQ
(نماينده ايتاليا) به صورت ويدئو كنفرانس به مدت
3روز برگزار گرديد  ،گواهينامه هاي سيستم مديريت
كيفیت  ، ISO9001:2015شامل سيستم
مديريت زيست محيطي ،:ISO14001 2015
سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي
 ISO45001:2018و ISO10015:1999در
ستاد و امور آب و فاضالب هاي اراك  ،ساوه و خمين
تمديد گرديد .وي افزود  :در سال جاري همچنين
سيستم مديريت انرژي  :ISO50001 2011در
امور آب و فاضالب شهرسـتان اراك و تـصفيه خانه
فاضــالب اراك به صورت ويدئو كنفرانس و بدون
هيچ عدم انطباقي تمديد گرديد.

