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ارتقاى شاخص هاى خدمت رسانى  يكى از 
دستاوردهاى نظام پيشنهادها است

ــيزدهمين  ــتـان در س ــركت تـوزيع بـرق اس مديرعامل ش
ــاى  ارتق ــت:  ــنهادها گف ــام پيش نظ ــى  ــه عال ــت كميت  نشس
 شاخص هاى خدمت رسانى، يكى از دستاوردهاى نظام پيشنهادها

 محسوب مى شود.

ــوى زاده بيان داشت: با ارتقاى  ــيد محمد موس  مهندس س
ــركت در عرصه خدمات دهى، در ارائه خدمات  شاخص هاى ش

تسريع گرديده و رضايتمندى مردم نيز افزايش مى يابد.
ــكاران و توجه آنان به  ــاره به اين كه با تالش هم وى با اش

ــاركت در اين زمينه، شاهد افزايش  ــنهاد دهى و مش مقوله پيش
نرخ مشاركت در ارائه پيشنهاد هاى هستيم افزود: فعاليت نظام 
ــركت به منزله پويائى سازمان مى باشد و اين  ــنهادها در ش پيش

مهم بيانگر تعلق سازمانى كاركنان است.

 رتبه برتر مخابرات منطقه گلستان در توسعه 
و ترويج نماز

طى حكمى از سوى استاندارى گلستان ، مخابرات استان 
به عنوان دستگاه برتر در توسعه و ترويج فرهنگ نماز در سال 

95 معرفى شد.  
ــبت ميالدحضرت  ــه مناس ــنى كه ب ــم جش  در مراس
فاطمه زهرا(س) با حضور مهندس غالمعلى شهمرادى مدير 
ــتان ، مديران ، روساى ادارات تابعه و  مخابرات منطقه گلس
بانوان شاغل و بازنشسته و همسران و مادران شهداى مخابرات 
استان برپاشده بود از زحمات و تالشهاى مخابرات در توسعه و 

ترويج فرهنگ نماز تقدير شد.
ــتان با اشاره به   ــتاد اقامه نماز اس محمدى مديركل س
اينكه كسب رتبه برتر در فعاليتهاى مرتبط با نماز كار آسانى 
نيست تاكيد كرد هر موفقيتى نيازمند برنامه ريزى ، تالش 
 و همت است كه مخابرات استان عالوه بر كسب موفقيت در

ــرفت در توسعه ارتباطات مخابراتى   حوزه هاى فنى و پيش
توانسته در ابعاد فرهنگى بسيار فعاليت نموده كه از آن جمله 

مى توان امورات مرتبط با نماز را نام برد.
ــت وهرگونه اقدام در جهت  وى نماز را خير كثير دانس

ترويج آنرا قابل قدردانى عنوان كرد.
در اين جلسه لوح تقدير از سوى استاندارى گلستان به 
مهندس غالمعلى شهمرادى مدير مخابرات منطقه گلستان و 
شمسعلى جعفرى دبير ستاد اقامه نماز مخابرات استان تقديم 
و از زحمات وتالشهاى آنها در اين خصوص تقدير بعمل آمد.

طرح نظارت و ارزيابي جايگاه هاي سوخت 
منطقه زاهدان در ايام نوروز

طرح نظارت و ارزيابي خدمات ارائه شده در جايگاه هاي 
ــوخت منطقه زاهدان كه از 12 اسفند ماه آغاز گرديده تا  س

پايان تعطيالت نوروز97 ادامه خواهد داشت.
ــي پخش ــركت مل ــي ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ  ب

ــرح نظارت و ارزيابي  ــرآورده هاي نفتي منطقه زاهدان ط  ف
عملكرد جايگاه هاي سوخت در قالب تيم هاي درجه بندي 
و ويژه خدمات نوروزي در منطقه زاهدان آغاز شده و با اعزام 
كارشناسان به نواحي و جايگاه هاي عرضه سوخت منطقه در 

حال اجراست .
ــا هدف آمادگي كامل و رفع نواقص  اين طرح نظارتي ب
ــي وضعيت تجهيزات ، عملكرد و  احتمالي جايگاه ها و بررس
كيفيت ارائه خدمات در 62 جايگاه منطقه در حال اجراست.

ــگاه هاي اختصاصي منطقه  ــرح درجه بندي جاي در ط
زاهدان پس از بررسي وضعيت جايگاه ها ، هر جايگاه براساس 
كيفيت عملكرد رتبه بندي مي گردد و متناسب با آن كارمزد 

جايگاه پرداخت خواهد شد.        
 

بازديد استاندارمحترم مهندس بهنام جو 
ازپروژه تله سيژ شابيل  وتشكيل جلسه در 

شهردارى_الهرود
ــهردارى_الهرود مهندس  به گزارش روابط عمومى ش
ــش خصوصى ،امام  ــرمايه گذاران بخ بهنام جو به همراه س
ــوراى  ــهردارواعضاى محترم ش ــرود ،بخشدار،ش جمعه اله
شهرالهرود ومسؤالن منطقه ضمن بازديد ازپروژه نيمه كاره 
تله سيژ شابيل،از تكميل وراه اندازى اين پروژه توسط بخش 

خصوصى درآينده نزديك خبردادند.
ــور  ــرود باحض ــهردارى اله ــه اى درش ــه جلس درادام
ــهر ــكالت ش ــى مش ــؤالن منطقه براى بررس  استاندارومس

تشكيل شد.
امام جمعه محترم ،بخشدار،اعضاى محترم شورا وشهردار 
ــرود وهمچنين پروژه هاى  ــكالت اله به خاطر پيگيرى مش
ــت اقدام من جمله احداث آبدرمانى مدرن درنزديكى  دردس
شهر،تله سيژ شابيل وپروژه شيروان درسى ازاستاندارمحترم 
ــكر كردند.و خواستار تعيبن تكليف ورودى شهر ازطرف  تش

اتوبان اردبيل شدند.
ــهرواحداث مجموعه  ــى ان جى به ورودى ش انتقال س
خدماتى ورفاهى ازديگر خواسته هاى شهردارواعضاى شوراى 

شهر ازمهندس بهنام جو بود.
استاندارمحترم تعامل وهمكارى سازنده اعضاى محترم 
شورا وشهرداربا نماينده تالشگرشهرستان ومسؤالن محلى را 

بزرگترين عامل رشد وتوسعه شهر عنوان نمودند .
مهندس بهنام جو اعالم كردند به خاطر پتانسيل منطقه، 
طبيعت منحصر به فرد وهمچنين اجرايى شدن پروژه هاى 
ــتان تبديل  ــده ،الهرود به قطب_گردشگرى_اس تعريف ش
خواهد شد . درپايان استاندارمحترم قول دادند كه درافتتاحيه  

آبشار_موزيكال تفرجگاه داغالرباغى شخصأ حضوريابند.

خارج سازى خطوط دو شبكه اى از مدار توزيع 
در چهاردانگه

با استفاده از اعتبارات داخلى و جارى عمليات يكسان 
ــازى و خارج سازى خطوط دوشبكه اى از مدار توزيع در  س

چهاردانگه انجام شد . 
به گزارش روابط عمومى شركت آب و فاضالب جنوب 
غربى استان تهران مدير امور آبفاى چهاردانگه با اعالم خبر 
ــت : با عنايت به خطوط دوشبكه اى در  مذكور اظهار داش
بخشى از مناطق اين شهركه موجب بروز مشكالتى در امر 
ــرب در مناطق مى گرديد .  تامين و توزيع و كميت آب ش
ــال جارى و مطابق مطالعات و بررسى هاى  عليهذا طى س
ــبكه اى در  بعمل آمده بخش قابل توجهى از مناطق دو ش
شبكه واحد ساماندهى شده و در حال بهره بردارى مى باشد. 
محسن آذرى با اشاره به مشخصات اين پروژه ها خاطرنشان 
ــاخت : اين عمليات در خيابانهاى شهيد بهشتى ، خليل  س
زاده ، گلشهر ، سلمان فيض و خيابان طالقانى و كوچه هاى 
مرتبط كه داراى دو و سه شبكه و جمعاً به طول 4730 متر 
بود كًال از مدار توزيع خارج و در خط اصلى تعريف شده در 
اين مناطق ساماندهى گرديده و در مدار توزيع قرار گرفته و 

در حال بهره بردارى مى باشد . 

افتتاح پروژه آسفالت معابر روستاى مالط 
لنگرود

ــكن گيالن، پروژه  به گزارش روابط عمومى بنياد مس
آسفالت معابِر روستاى مالط لنگرود، افتتاح شد. اين پروژه 
ــفالت به طول 2 هزار متر با اعتبار 2500 ميليون ريال  آس
ــتانى و قير رايگان انجام پذيرفت.  با بهره گيرى از اعتبار اس
ــفالت معابِر روستاى مالط لنگرود ، با حضور  بازگشايِى آس
ــريف شهرستان لنگرود درمجلس شوراى  نماينده مردم ش
اسالمى، فرماندار و معاون عمرانى و برنامه ريزى فرماندارى 
لنگرود، بخشداران بخش مركزى و كومله، مديربنياد مسكن 
لنگرود، مسئوالن اداره ها، دهيار و شوراى اسالمى و اهالى 

روستاى مالط انجام شد .

طرح انتقادات با ارائه راهكارهاى 
ــد در حل گـلسـتـان ــى توان ــب م مناس

مشكالت موثر باشد.
غالمعلى شهمرادى مدير مخابرات منطقه گلستان 
كه در جمع رابطين بازرسى مخابرات منطقه گلستان 
ــرح انتقاد بايد  ــخن مى گفت: با تاكيد بر اينكه ط س
ــب باشد افزود :  همراه با ارائه راهكار كاربردى و مناس
در بررسى و نظارت هاى انجام شده بايد قضاوت هاى 
ــد تا شركت به پيشرفت و  منصفانه وجود داشته باش

توسعه برسد.
وى با اشاره به اقدامات و فعاليتهاى انجام شده در 

حوزه بازرسى در جهت بهبود وضعيت ، خط مشى هاى 
جديدى ارائه نمود كه با توجه به موقعيت كنونى شركت 

طرح ريزى شده و اجراى آن ضرورى مى باشد.
ــزود على  ــتان اف ــرات منطقه گلس ــر مخاب مدي
ــى و ميزان  ــراوان ، چالش نقدينگ ــات ف ــم توفيق رغ
ــه ريزى در اين ــود  دارد كه نيازمند برنام ــد وج  درآم

 خصوص مى باشيم .
 مهندس غالمعلى شهمرادى اضافه كرد با توجه به 
حجم سرمايه گذاريهاى در بخش هاى مختلف شبكه 
همچون انتقال و سيستم access و تلفن همراه كه بى 
نظير بوده و طى سالهاى اخير انجام شده است شاهد 

افزايش درآمد و  رفه مشكالت متكى به منابع مالى و 
بهبود خدمات بوده ايم . وى مهم ترين عامل در افزايش 
درآمد را رضايت مشتريان دانسته و آنرا تكليف اصلى 
برهمه كاركنان مطرح نمود و هيچ خدمتى را باالتر از 
ايجاد خشنودى در مردم ندانست و تاكيد كرد بر اساس 
ــعى و تالش خود را به كار  وظايف سازمانى تمامى س
ــنودى حاصل گردد و گره گشايى از  بنديم تا اين خش

كار مردم با نگاه خدمت گزارى عجين شود.
غالمعلى شهمرادى با اشاره به گزارشات دريافتى 
از حوزه بازرسى مخابرات منطقه گلستان ، راهنمايى 
ــتانها و ادارات تابعه را در  ــك رابطين در شهرس و كم

ــتريان بسيار ارزشمند  رسيدگى و حل مشكالت مش
ــت و افزود اقدام موثر در كاهش شكايات مد نظر  دانس
بوده و آمار سازى در اين زمينه به هيچ عنوان قابل قبول 
نيست و كاهش شكايات بايد بصورت عينى بر اساس 
فعاليتهاى انجام شده در راستاى رفع مشكل مردم قابل 
ــاهده و منجر به افزايش رضايت مشتريان گردد.  مش
ــد بگذاريم نظارتهاى غير معمول و  ــه داد نباي  وى ادام
ــكل نموده و آنرا به  ــليقه اى فرآيندها را دچار مش  س
تعويق اندازد درصورتى كه بايد با ارائه راه حلهاى مناسب 
ــركت از زيان هاى احتمالى  با در نظرگرفتن صالح ش
ــتان با  جلوگيرى نماييم. مدير مخابرات منطقه گلس
اشاره به اينكه فرصت در اختيار نبايد موجب قضاوتهاى 
عجوالنه شود تاكيد كرد هرجا بروز خطا محرز گرديد 
ــده و اقدامات الزم صورت گيرد   با جديت پيگيرى ش

وقصوردر اين زمينه قابل جبران نخواهد بود.
ــركت را نيز  ــرار ش ــت دارى و حفظ اس وى امان
ــى بايد  ــئله در بازرس با اهميت خواند و گفت اين مس
حساس تر مورد توجه قرار گيرد و بايد بدانيم كه تبعات 
ــطح  شركت به تمامى  ــى از هرگونه تخلف در س ناش
ــامل همه  مجموعه بر مى گردد و ضرر حاصل از آن ش

بخشها خواهد شد. غالمعلى شهمرادى حمايت رابطين 
بازرسى توسط روسا و مديران را مورد انتظار دانست و 
گفت:نظارت و بازرسى موجب پيشرفت و توسعه است و 
هماهنگى و تعامل بين رابطين با روسا و مديران در اين 
زمينه بسيار موثر است. مدير مخابرات منطقه گلستان 
سرآمدى رفتارى ، اخالقى و عملكردى  رابطين بازرسى 
ــركت  ــت و گفت : بايدبعنوان الگو در ش را  الزم دانس
شناخته شده  وفعاليت نمايند. همچنين منصور ضابط 
ــخگويى  ــى ، ارزيابى عملكرد و پاس رئيس اداره بازرس
ــمردن  ــتان با برش ــكايات مخابرات منطقه گلس به ش
ــى همچون رسيدگى به مشكالت  اهداف حوزه بازرس
ــال انعكاس به موقع مشكالت به مديريت  مردم ، ارس
شركت ، حفظ اسرار و محرمانه بودن مسائل شركت ، 
رسيدگى به مشكالت كاركنان بصورت دقيق و نظارت 
ــكاران و موارد  ــر قراردادها ، نظارت بر فعاليت پيمان ب
ــيار ديگر ، گفت: درصد تحقق اين اهداف در سال  بس
گذشته بسيار زياد بوده است و تمامى مجموعه بازرسى 
ــتان با در نظر گرفتن تاكيدات  مخابرات منطقه گلس
مدير منطقه به فعاليت پرداخته و از هيچ كوششى در 

اين زمينه دريغ نخواهد كرد.

ــارى در  ــيد مرتضى بختي  س
ــات 2 مـشـهـد ــرى اقدم ــت خب نشس

ــاالنه آستان قدس رضوى و  س
ــالگرد ارتحال  ــع خبرنگاران اظهار كرد: در س در جم
ــوى، حضرت آيت اهللا  ــتان قدس رض توليت فقيد آس
ــى، وظيفه خود مى دانم ياد و خاطره اين  واعظ طبس
ــاً زحمات و  ــه انصاف ــى و مبارز را ك ــطوره انقالب اس
ــيارى را براى پيروزى انقالب اسالمى  مرارت هاى بس
تحمل كردند و به ويژه در طول دوران نمايندگى ولى 
ــتان ــت آس ــان و تولي ــتان هاى خراس ــه در اس  فقي

ــأ آثار و بركات فراوانى براى كشور   قدس رضوى منش
و اين آستان مقدس و نورانى بودند را گرامى بداريم.

ــالگرد صدور حكم ــفندماه س  وى گفت: 17 اس
 آيت اهللا رئيسى؛ توليت معزز آستان قدس رضوى از 
ــوى مقام معظم رهبرى است، در اين حكم كه به  س
منشور هفت گانه معروف شده، افق ها و مأموريت هاى 
جديد پيش روى مجموعه گذاشته شده و اين منشور 

به عنوان سند باالدستى، رسالتى خطير و مهم را براى 
آستان قدس رضوى تعريف كرد.

رسيدگى به محرومان و مستضعفان
بختيارى گفت: كار ارزشمندى كه با تدبير توليت 
ــتان قدس رضوى بدان توجه ويژه شد استفاده از  آس
ــان مفاهيم جديدى از  ظرفيت هاى مردمى بود. ايش
ــادم، خدمت و مخدوم را براى ما تبيين نمودند كه  خ
مبانى نظرى ارائه خدمات بر اساس الگوى جديد براى 

همگان مشخص شد.
ــى  ــاى موفق ــر از طرح ه ــى ديگ ــزود: يك وى اف
ــى از مبدأ تا مبدأ  ــت، طرح زيارت كه در حال اجراس
ــتان قدس رضوى است و  است كه مورد حمايت آس
ــزار زائر زيارت اولى به بارگاه   تاكنون بيش از 600 ه

منور رضوى مشرف شده اند.
قائم مقام توليت آستان قدس رضوى تصريح كرد: 
ــعه خادميارى در اردوهاى جهادى، ارائه خدمات  توس
ــان و كارآفرينى از ديگر  ــكان و متخصص رايگان پزش

مواردى است كه در راستاى محروميت زدايى با قوت 
و قدرت ادامه دارد.

احداث آزادراه براى افزايش رفاه زائران
قائم مقام توليت آستان قدس رضوى در خصوص 
فعاليت هاى اقتصادى اين آستان مقدس اظهاركرد: ما 
ــهد مال را واگذار كرديم و  ــهم خود در پروژه مش س
ــراى انجام كارهاى عام المنفعه  از منافع فروش آن ب
ــتغال پايدار نظير احداث آزاده راه مشهد-  و ايجاد اش
چناران استفاده خواهيم كرد و هدف متعالى ما ورود 
ــتان قدس به پروژه هاى بزرگ ملى براى افزايش  آس

امنيت و رفاه زائران است.
مرتفـع سـازى اطراف حـرم مـورد تاييد 

نيست
ــات متعدد  ــزارى جلس ــه برگ ــاره ب ــا اش وى ب
ــى با حضور مديران عالى و مسئوالن استان  كارشناس
ــى در خصوص  ــابق و فعل ــتان قدس رضوى س و آس
ــازى  ــى معمارى و شهرس ــوراى عال مصوبه اخير ش

ــرد: در زمانى كه مرحوم كازرونى؛ وزير وقت  اذعان ك
ــكن و شهرسازى بودند، گزارشى از طراحى بافت  مس
ــام معظم رهبرى ــون حرم مطهر به محضر مق  پيرام

ــه مى كنند. معظم له مى فرمايند  (مدظله العالى) ارائ
ــون حرم مطهر حتماً  ــر تغييرى در اطراف و پيرام ه
ــتان قدس رضوى باشد كه به  با هماهنگى توليت آس

نظرم اين اتفاق نيفتاده است.
بختيارى با اشاره به اقدامات انجام شده در بافت 
ــام رضا(ع) گفت: در  ــوده پيرامون حرم مطهر ام فرس
رابطه اين موضوع بايستى با هماهنگى آستان قدس 
رضوى و دستگاه هاى اجرايى استان نظير استاندارى 
خراسان رضوى و شهردارى مشهد اصالحات مصوبه 
ــراف بارگاه  ــازى در اط ــورت بگيرد زيرا مرتفع س  ص
منور رضوى و كاهش عرض شارستان و باغراه ها مورد 
ــد و هرگونه اصالحات نبايد در تعارض  تأييد نمى باش
ــزء آثار فاخر تمدن  ــا معمارى اماكن متبركه كه ج ب

اسالمى است، باشد.
مأموريت خطير دفاتر نمايندگى استانى

ــان اينكه منابع مالى و درآمدهاى  بختيارى با بي
آستان قدس رضوى از عوايد موقوفات و نذورات مردم 
است، اذعان كرد: اگر تكيه ما بر اساس حساب و كتاب 
ــته هاى مالى آستان قدس باشد به آن اندازه اى  و داش
ــام محرومان و  ــكالت و معضالت تم ــت كه مش نيس

مستضعفان را برطرف كنيم.
ــتان  آس ــى  نمايندگ ــر  دفات ــرد:  ك ــان  بي  وى 

قدس رضوى در حوزه هاى جذب خادمياران براى ارائه 
ــتضعفان، ترويج و توسعه  خدمات به محرومان و مس
فرهنگ رضوى و توسعه وقف و نذر در مراكز استان ها 
ــتيم. تحولى كه  ــده و ما در آغاز راه هس ــكيل ش تش
بناست به همت آستان قدس رضوى در كشور به وقوع 
ــازماندهى قوى است كه با عنايت  بپيوندد نيازمند س

امام رضا(ع) و كمك مردم عملياتى خواهد شد.
قائم مقام توليت آستان قدس رضوى اضافه كرد: 
ــور براى  ــر كش در حال حاضر 55 هزار نفر در سراس
خادميارى ثبت نام نموده اند و در عرصه خدمت رسانى 
به محرومان و مستضعفان در محل مورد سكونت خود 

به نام مبارك امام رضا(ع) گره گشايى مى كنند.
افزايش 25 درصدى نذورات

ــال 95 در مقايسه با سال  بختيارى گفت: در س
ــتيم.  ــت و پنج درصد افزايش نذورات داش 94، بيس
ــده خود مردم  ــن ارزيابى كننده و قضاوت كنن بهتري
ــت را مى بينند على رغم  ــتند. وقتى مردم خدم هس
تمام مشكالت اقتصادى اين روند افزايشى را مشاهده 

مى كنيم.
ــرد: ما در موقوفات هم چند پروژه  وى تصريح ك
عمده را آغاز كرده ايم كه پروژه عظيم زائر شهر رضوى 
ــروژه در 3 فاز به ظرفيت 20  ــت. اين پ يكى از آنهاس
هزار نفر اسكان در حال ساخت است كه در سال 96 
فاز نخست آن به بهره بردارى رسيده و فاز دوم نيز 35 

درصد پيشرفت داشته است.

پهنه ارائه خدمات آستان قدس رضوى در سراسر 
ايران اسالمى گسترده شده است

نبايد بگذاريم نظارتهاى غير معمول و سليقه اى فرآيندها 

را دچار مشكل نموده و آنرا به تعويق اندازد

 

 تشكيل گردهمايي شهرهاي خواهرخوانده اصفهان 
در آينده نزديك

ــاره به برنامه هاي پيش رو در حوزه روابط  ــهردار اصفهان با اش ش
ــهرداري اصفهان گفت: وضعيت متفاوتي را در حوزه اصـفـهـان بين الملل ش

بين الملل، ترسيم كرده ايم و اميدواريم با استفاده از ظرفيت مجمع 
كالن شهرها در راستاي بهره گيري بهتر از قراردادهاي خواهرخواندگي گام برداريم. 

قدرت اهللا نوروزي در نشست پايانى سفر شهردار موستار كه در تاالر شوراي شهر برگزار 
شد، افزود: از طريق مكاتبه با كالن شهرها تالش داريم بستر تبادالت فرهنگي، گردشگري 

و اقتصادي ويژه اي را براي اصفهان برنامه ريزي كنيم. 
ــهردار اصفهان مبادالت فرهنگي را زمينه رشد و توسعه دو شهر موستار و اصفهان  ش
خواند و بيان كرد: در اين دو شهر ابنيه و آثار تاريخي بسيار زيادي وجود دارد كه مي تواند 

بستر همكاري مشترك در حوزه گردشگري را فراهم كند. 
ــور لهستان و آلمان در اصفهان اشاره  نوروزي به برگزاري برنامه هاي فرهنگي دو كش
داشت و ادامه داد: در نظر داريم به منظور اعالم سياست هاي جديد مديريت شهري اصفهان 
با ديگر شهرهاي خواهرخوانده نيز چنين برنامه هايي را تدوين و اجرا كرده تا شاهد ايجاد 
تعامل بين شهرهاي خواهرخوانده بوده و و زمينه تبادالت فرهنگي، گردشگري و اقتصادي 

را با بخش خصوصي فراهم كنيم. 
تبادل دانشجو بين دو شهر موستار و اصفهان

شهردار موستار نيز ضمن تشكر و قدرداني از مهمان نوازي و استقبال اصفهاني ها گفت: 
بسيار خرسندم كه در اين سفر از شهر اصفهان و اماكن تاريخي اين شهر بازديد كردم. 

بشليچ با اشاره به اين كه بوسني و هرزگوين دوره سختي را به دليل جنگ پشت سر 
ــت: در اين دوره سخت، كشور جمهوري اسالمي ايران كمك و  ــته است، اذعان داش گذاش
ــاعدت خوبي به بوسني داشت از اين رو الزم است از ايران به عنوان كشور دوست، نام  مس

برده و تشكر كنم. 
وي اذعان داشت: در نظر داريم همكاري هاي خوبي بين اصفهان و موستار برقرار شود؛ 
وي از تبادل دانشجو بين دو شهر موستار و اصفهان خبرداد و تصريح كرد: اين امر مي تواند 

يكي از دستاوردهاي مهم اين سفر در زمينه علمي و تبادل دانش باشد. 
ــفر پنج روزه خود به اصفهان از مراكز و سازمان هاي مختلف در  وي اعالم كرد: در س
ــماند شهرداري اصفهان  ــهر اصفهان از جمله مركز پايش هواي اصفهان و مديريت پس ش

بازديد كردم. 

 تالش داريم كه عدالت بودجه اى در سال 97 
را رعايت كنيم

سيدمحمد احمدى در جلسه اى كه با دهياران و روساى شوراها در 
ــتعداد بخش مركزى رشت، رشـــت ــد، اظهار كرد: اس فرماندارى برگزار ش

ــتان از نظر تقسيمات  ــت. يك شهرس ــتان اس همانند يك شهرس
ــعت، جمعيت، توانمندى، نيروى انسانى، كشاورزى، خدمات و گردشگرى  كشورى از وس

برخوردار است.
فرماندار شهرستان رشت ، افزود: جذابيت هايى گردشگرى در كنار كشاورزى و صنعت 
يكى از محورهاى توسعه يافتگى است كه در بخش مركزى شهرستان رشت وجود دارد و 

براى هر كدام از اينها زيرساخت ها و برنامه ريزى مدونى در حال انجام است.
وى با بيان اينكه اكنون مديريتى موفق است كه مديريت به روز شده داشته باشد، گفت: 
اكنون اگر يك دهيار بخواهد به شيوه سنتى روستاى خود را مديريت كند، از ديگر روستاها 
عقب مى ماند، دهيار بايد از موضوعات جارى شهرستان، بخش و روستاى خود مطلع باشد.

احمدى افزود: دهيار ما بايد در زمينه هاى مختلف مالى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى 
ــته باشد و در گفتار و نحوه برخورد با مردم متفاوت باشد. فرماندار شهرستان  انضباط داش
رشت با اشاره به ديدار اخير با معاون وزير نيرو كه با همراهى نمايندگان رشت در مجلس 
ــفالت راه هاى روستايى و آب شرب روستايى بخش مركزى از  ــد، تصريح كرد: آس انجام ش

مهم ترين مسائل موجود است كه در حال پيگيرى هستيم.
ــكيل داديم، تالش داريم كه عدالت  احمدى بيان كرد: با تيمى كه در فرماندارى تش
ــت ها زياد است لذا بايد  ــال 97 را رعايت كنيم. منابع ما محدود و درخواس بودجه اى در س
براى دريافت اعتبارات بيشتر به خارج از مركز استان و اعتبارات ملى استفاده كنيم و در اين 
راستا بايد تفكرات و جناح بندى را كنار بگذاريم. وى با تاكيد بر اينكه خادمى ملت باالترين 
امتيازى است كه خدا به ما داده است، گفت: در حوزه اى كه من كار مى كنم همه چيز بايد 
براساس قانون باشد، هنر ما عمل به قانون و پايبندى به آن است زيرا ما بر اساس قانون در 
اين جايگاه قرار گرفتيم. در حوزه شهرستان رشت به شدت با بى قانونى مخالفت مى كنيم.

فرماندار شهرستان رشت افزود: در فصل بودجه نويسى بيشتر وقت مى گذارم و براى 
ــتانى  ــتاها را مى بينم، آنچه را كه از اعتبارات اس تنظيم بودجه عادالنه از نزديك همه روس

نتوانيم بدست آوريم با همكارى نمايندگان محترم از اعتبارات ملى پيگيرى مى كنم.
وى ادامه داد: بخش مركز در گردشگرى خوش درخشيده و بخش هاى ديگر هم بايد 

در اين راستا اقدامات بيشترى انجام دهند. 

 دو راهبرد اساسى براى عرضه و تقاضاى آب شرب پايدار
 اصفهان وجود دارد

ــركت آب و فاضالب استان اصفهان در چهارمين  مديرعامل ش
ــا حضور مديران اصـفـهـان ــازگارى  با كم آبى كه ب ــه  كارگروه س جلس

ــانى اصفهان بزرگ تشكيل شد گفت: در سال آبى  طرح آبرس
ــده رود حدود 400 ميلى  ــاخه هاى زاين ــارى  تا كنون ميزان  بارندگى در سرش ج
ــر بوده كه  ــدود 926 ميلى مت ــته ح ــال گذش ــر بوده در حاليكه اين رقم در س مت

كاهش 54 درصدى را نشان مى دهد. 
ــهر اصفهان حدود  ــال آبى جارى تاكنون ميزان بارندگى در ش همچنين در س
ــابه سال قبل حدود 73 ميلى  31 ميلى متر بوده در حالى كه اين رقم در مدت مش
متر بوده  كه  بيانگر كاهش 57 درصدى بارش ها در اصفهان است بنابراين فعاالن 
ــتان اصفهان بايد با برنامه ريزى مدون فرهنگ سازگارى با منابع  صنعت آبفا در اس

آبى موجود را با توجه به اقليم گرم وخشك استان در دستور كار قراردهند.
ــمرد  ــتان را امرى بديهى برش ــم امينى محدوديت منابع آبى اس مهندس هاش
ــانگر منابع آبى  ــتان نش ــك اس ــوان كرد: تغيير آب وهوايى و اقليم گرم و خش وعن
ــيار محدود در استان است پس راهبرد اصلى براى تامين پايدار آب شرب مردم،  بس

فرهنگ صحيح مصرف است .
ــى عنوان كرد و  ــش تبعات بحران كم آب ــى را براى كاه ــرد اساس وى دو راهب
ــتان  ــران كم آبى، فعاالن صنعت آبفا در اس ــراى كاهش تبعات بح ــح نمود: ب تصري
اصفهان بايد با دقت و سرعت بيشترى اقدامات فنى مانند زون بندى شبكه ،احداث 
ــوده و.......انجام  ــيرهاى كنترل دبى ،تعويض كنتور والوهاى فرس حوضچه ،نصب ش

شود همچنين از ترغيب مردم به مصرف صحيح آب نبايد غافل بود.
ــتان اصفهان با اشاره به فعاليت 100 اكيپ مروجين  ــركت آبفا اس مديرعامل ش
ــان به منظور  ــتان اصفه ــركت آبفا اس ــرف بهينه آب در اصفهان اعالم كرد: ش مص
ــن مصرف بهينه آب را در اصفهان  ــار ، فعاليت 100 اكيپ مروجي ترغيب همه اقش

در دستور كار قرار داد.
ــى ترغيب مردم به  ــه پيرامون چگونگ ــا آموزش هايى ك ــن اكيپ ب ــاى اي  اعض
ــيارى  ــتند بس ــاده فرا آموختند تاكنون توانس ــيوا و س مصرف صحيح آب با بيان ش
ــد مصرف كردن آب  ــح آب نمايند و از ب ــويق به مصرف صحي ــهروندان را تش از ش

جلوگيرى كنند.

 افتتاح فاز اول مجتمع خدماتي- رفاهي سايه سار 
در شهرستان صومعه سرا

فاز اول مجتمع خدماتي- رفاهي سايه سار 
با حضور نماينده مردم شهرستان صومعه گـيــالن

ــالمى افتتاح  ــرا در مجلس شوراى اس س
گرديد.

ــم مذكور مدير كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى  در مراس
ــتان، مدير شركت پخش فرآورده هاي نفتي استان، فرماندار و  اس
امام جمعه شهرستان صومعه سرا و جمعى از مسئولين محلى نيز 

حضور داشتند.
ــرا در مجلس شوراى  دكتر دلخوش نماينده مردم صومعه س
ــالمى در مراسم افتتاح فاز اول مجتمع خدماتى- رفاهى سايه  اس
سار طى سخنانى ضمن اشاره به گردشگر پذير بودن استان گيالن 
ــه احداث مجتمعهاى  ــرمايه گذاران در زمين ــت از س گفت:حماي
خدماتى – رفاهى در سطح استان گيالن مى تواند به رشد و توسعه 

صنعت گردشگرى در استان كمك نمايد.
ــپس افزود : در استان گامهاى خوبى در زمينه احداث  وي س
ــته شده كه پيگيريهاى خوب  مجتمعهاى خدماتى رفاهى برداش
مجموعه اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان در اين 

زمينه قابل تقدير و ستودنى است.
نماينده مردم صومعه سرا در مجلس شوراى اسالمى در ادامه 
ــاى مذكور با فراهم نمودن فضايى امن و آرام و  افزود: مجموعه ه
ــراى عموم مردم بويژه  ــه امكانات رفاهى در طول راهها ب مجهز ب
مسافرين سهم مهمى را در افزايش ايمنى تردد و كاهش تصادفات 
جاده اى ايفا مى نمايند. مهندس نازك كار ، مدير كل راهدارى و 
ــتان در اين مراسم طي سخناني با اشاره  حمل و نقل جاده اى اس
به افتتاح سيزدهمين مجتمع خدماتى- رفاهى در استان گفت: 11 
ــط بخش خصوصى و 2 مورد توسط  مورد از اين مجتمع ها توس

دولت راه اندازى شده است.

 استقبال از بهار97  با غرس 1000 اصله نهال 
توسط شركت گاز خراسان رضوى

ــان رضوى در راستاى  ــركت گاز خراس ش
مسئوليت اجتماعى خود مبنى بر حفاظت مـشـهـد

ــت، تعداد يكهزار اصله نهال  از محيط زيس
غيرمثمر را غرس كرد.

ــيد حميد فانى صبح امروز در مراسم كاشت يكهزار اصله  س
نهال غيرمثمر كه همزمان با هفته منابع طبيعى برگزار شد اظهار 
ــروز و فرداى  ــيارى براى زندگى ام ــت درخت فوايد بس كرد: كاش
آيندگانمان خواهد داشت. مديرعامل شركت گاز خراسان رضوى 
ضمن بازخوانى ضرب المثل "ديگران كاشتند و ما خورديم" افزود: 
ــير حفاظت از محيط زيست فرداى  وظيفه امروز ما تالش در مس
ــهر  ــالم ش ــت. فانى با يادآورى تعداد روزهاى ناس فرزندانمان اس
مشهدمقدس در سال جارى گفت: بسيارى از مشكالت و عوارض 

مرتبط با بحث آلودگى هوا از طريق درختكارى حل خواهد شد. 
وى با بيان اين مطلب كه روايات و احدايث متعددى در باب 
درخت و درختكارى در دين مبين اسالم وجود دارد تصريح كرد: 
درخت نمادى براى آبادى، شاخص سبزى و خرمى، مظهر زندگى و 

باعث تلطيف هوا و موجب آسايش و رفاه مردم مى شود.
ــتگى محيط هاى دولتى گفت: از  ــى با تاكيد بر لزوم آراس فان
ــامل توت زينتى و سرو كه  مجموع يكهزار اصله نهال غيرمثمر ش
امروز با رعايت كامل اصول صرفه جويى در مصرف آب غرس مى 
ــود، تعداد 700 اصله در محل اداره گاز منطقه يك مشهد واقع  ش
در ابتداى جاده سرخس، 140 اصله در اداره تداركات كاال واقع در 
ميدان قائم و الباقى در منازل سازمانى شركت گاز استان (خيابان 

ارشاد) كاشته مى شود.
ــان رضوى در پايان از  ــتان خراس ــركت گاز اس مديرعامل ش
واحدهاى منابع انسانى، اچ اس اى و روابط عمومى اين شركت به 

جهت برنامه ريزى اين مراسم قدردانى كرد.

 ديدار مديرعامل شركت توزيع برق استان
 با استاندار سمنان

ــوى زاده در اين  مهندس سيدمحمد موس
ــبكه ها و سـمـنـان ــريح وضعيت ش ــا تش ــدار ب دي

ــت: هم اينك  ــع برق گف ــات توزي تاسيس
ــترك برق  ــتان به بيش از 368 هزار مش ــركت توزيع برق اس ش

خدمات ارائه مى كند.
وى به تركيب مصرف مشتركان برق اشاره كرد و افزود : قريب 
70 درصد انرژى استان در بخش توليد شامل صنعت و كشاورزى 
مصرف مى شود كه اين مهم مبّين جهت گيرى توسعه استان به 
ــمت فعاليت هاى توليدى است و اين ميزان ، حدود22 درصد  س

بيشتر از ميزان مصرف اين بخش در كشور مى باشد.
ــتان تصريح كرد  ــركت توزيع برق اس رئيس هيات مديره ش
ــتان در 11 ماهه ى  ــاخص هاى عملكردى ممتاز اس : يكى از ش
 امسال، تلفات انرژى الكتريكى است كه در حال حاضر حدود 7,5 

درصد است .
ــيدى در استان و در  وى با اظهار اين كه نصب نيروگاه خورش
بخش توزيع به مقدار يك هزار و 354 كيلووات است يادآور شد: در 
راستاى هوشمند سازى شبكه ها ، برداشت و ثبت كامل اطالعات 
شبكه توزيع برق استان در سطح خطوط فشار متوسط و پست هاى 
ــامانه سيستم اطالعات جغرافيايى(GIS)، عملياتى  توزيع ، در س
شده است . وى با ابراز اين كه وضعيت پرداخت غيرحضورى قبوض 
ــتان ، هم اينك97,5 درصد است تصريح كرد:   برق مصرفى در اس
ــره بردارى ،  ــال 96 در بخش هاى به ــائى س پروژه هاى پيك س
ــش از برنامه مصوب  ــتركين بي ــت مصرف و خدمات مش مديري
ــاداش به  ــزان تخفيف و مبلغ پ ــده و مي ــتان عملياتى ش در اس
ــتركان در طرح كاهش پيك بار به ميزان 18 ميليارد و 402  مش

 ميليون ريال بوده كه در قبوض برق مصرفى 249 مشترك همكار 
اعمال شده است .

استقرار 32 پست و پايگاه امدادونجات نوروزى 
جمعيت هالل احمر گلستان در نوروز 1397

حسين احمدى مديرعامل جمعيت هالل 
ــتاد اجرايى گـلسـتـان ــه س ــتان در جلس احمر گلس

ــتان ويژه نوروز  ــفر استان گلس خدمات س
1397 اظهار كرد: طرح ملى امداد و نجات ستاد تسهيالت نوروزى 
ــفند آغاز و تا 15 فروردين 1397 به مدت 20 روز ادامه  از 25 اس
ــى كه براى  ــاس وظايف ــا در ايام نوروزى براس ــد يافت و م خواه
ــتور كار  ــده اقداماتى را در دس ــف ش ــت هالل احمر تعري  جمعي

قرار داريم.
ــتان افزود: در  ــتان گلس مديرعامل جمعيت هالل احمر اس
ــتفاده مى شود كه اين  اجراى اين طرح از 102 امدادگر روزانه اس
تعداد 2 هزار و 40 نفرروز را شامل مى شود. احمدى با بيان اينكه 
192 نفر نيروى داوطلب در اجراى طرح امداد و نجات در داستان 
ــزار و 480 نفر طى 20 روز  ــتند، گفت: در مجموع 2 ه فعال هس
ــتان گلستان فعاليت دارند، 22  در طرح ملى امداد و نجات در اس

دستگاه آمبوالنس و 51 دستگاه خودرو استفاده ميشود.
ــتان پايگاه ثابت امداد و  احمدى با بيان اينكه در 10 شهرس
ــتقرار يافت، تصريح كرد: در اكثر شهرها پايگاه اقمارى  نجات اس
امداد و نجات نيز وجود دارد. وى از استقرار بالگرد جمعيت هالل 
ــت ها و پايگاه هاى امداد و نجات در استان خبر  احمر در محل پس
ــراز كرد: از پنجم فروردين الى 15 فروردين 1397 بالگرد  داد و اب
ــد يافت. مديرعامل جمعيت  ــتقرار خواه جمعيت هالل احمر اس
ــتان گفت: جمعيت هالل احمر در حوادثى مانند  هالل احمر گلس
زلزله، سيل و كوالك به عنوان متولى اصلى وارد عمل مى شود و در 
ــتيبان اورژانس را دارد. در طرح نوروزى  حوادث جاده اى نقش پش
97 به عنوان پشتيبان نيروهاى اصلى اورژانس در سوانح و تصادفات 
ــتيم كه اطمينان خاطرى براى  فعاليت داريم و به دنبال اين هس

مسافران از نظر امدادگرى و اسكان اضطرارى به وجود بياوريم.
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