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اخبار
اختصاص  ۱۵۰هکتار از زمینهای
کشاورزی دهلران به کشت ارزن
ایلام آذر یعقوبی�ان  :عب��اس احم��دی

مدیرجهاد کش��اورزی اس��تان ای�لام گفت:
در س��ال زراعی جاری ح��دود  ۱۵۰هکتار از
اراضی دهلران به کشت گیاه ارزن اختصاص
یافت��ه که پیشبین��ی میش��ود از این تعداد
 ۳۰۰تن محصول برداش��ت شود.وی افزود:
دهلران با داران بودن اراضی وسیع و مستعد،
منابع آب کافی س��االنه بی��ش از  ۴۰۰هزار
ت��ن محصوالت کش��اورزی تولی��د میکند.
مدیرجهادکشاورزی اس��تان ادامه داد :سهم
 ۵۰درصدی از تولیدات محصوالت کشاورزی
کل استان مربوط به شهرستان دهلران است.
وی ادامه داد :گیاه ارزن به دلیل طول رویش
کوتاه و حجم کم ریشه به مواد غذایی کمی
نیاز دارد.احم��دی تصریح کرد :شهرس��تان
دهلران بیش از  ۱۰۰هزار هکتار زمین مستعد
کشاورزی دارد که نزدیک  ۸۰هزار هکتار آن
کاشت میش��ود.وی خاطرنشان کرد :عالوه
بر کاشت ارزن محصوالت دیگری همچون
گن��دم ،ذرت ،کلزا ،چغندر قن��د و… نیز در
زمینهای کش��اورزی این شهرستان کاشت
میشود.

بانوی حراست فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان مدیر نمونه سال جاری شد

گلستان – زهرا صفرخانی  -از سوی
مرکز حراس��ت وزارت فرهنگ و ارشاد
اس�لامی رییس اداره حراست اداره کل
فرهنگ و ارش��اد اس�لامی گلستان به
عن��وان مدیر حراس��ت نمونه در س��ال

بازدید شهردار رشت از پروژه ساخت
تصفیه خانه شیرابه سراوان

دکتر ناصر حاج محمدی ش��هردار رشت روز
یکش��نبه مورخ  ۳آذر ماه از مرحله سربندی
س��وله و دیواره ه��ای تصفیه خانه ش��یرابه
س��راوان بازدی��د کرد .به گ��زارش واحد خبر
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری
رش��ت ،دکتر ناصر ح��اج محمدی در جریان
بازدید از پروژه تصفیه خانه شیرابه سراوان که
در مرحله سربندی سوله و دیواره ها قرار دارد
با پیمانکاران طرح و عوامل اجرایی گفتگو و
بر نحوه ی اجرای طرح نظارت کرد.

جاری انتخاب شد.
به گ��زارش رواب��ط عموم��ی اداره کل
فرهنگ و ارش��اد اس�لامی گلستان ،از
س��وی مرکز حراس��ت وزارت فرهنگ
و ارش��اد اس�لامی به پاس تالش های

صادقان��ه و در خور تحس��ین ،از «بتول
عس��گری» بانوی حراس��ت فرهنگ و
ارش��اد اس�لامی گلس��تان تقدیر بعمل
آمد.گفتنی است «بتول عسگری» طی
حکمی و در مراس��می با حضور جمعی

بازدید مدیرکل راه وشهرسازی گیالن
از کتابخانه ملی رشت

از مس��ئوالن حراس��تی وزارت فرهنگ
و ارش��اد اس�لامی در  13بهمن ماه 97
به عنوان رییس اداره حراست اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان معرفی
شد.

پایان  180روز تعمیرات اساسی در شرکت پاالیش گازفجرجم

بوش�هر -س�هیال کرمپ�ور  :به منظور حف��ظ و پايداري
تولي��د و نيز اس��تمرار در توليد گاز به وي��ژه براي فصل
سرما ،تعميرات اساس��ي شركت پااليش گازفجرجم كه
در نيمه اول س��ال  98ش��روع شده بود پس از  180روز
به پايان رسيد .به گزارش روابط عمومي شركت پااليش
گازفجرج��م؛ عمليات مهم تعميرات اساس��ي بر روي 4
واحد از واحدهاي هاي پااليش و اصلي شيرين سازي و
نيز  6دستگاه از ديگ هاي بخار در مدت  180روز بطور
ايمن ( بدون حادثه ) ،طبق اس��تانداردهاي بين المللي و
طبق برنامه انجام ش��د .بيش از  230هزار نفر س��اعت
كار در تعميرات اساسي سال جاري،اين پروژه را به يكي
از مه��م ترين پروژه هايي ش��ركت تبديل كرده بود كه
تنها به دس��ت تواناي جوانان ايراني و با استفاده از توان
ش��ركت هاي داخلي به سرانجام رس��يد .تعميرات انواع
مبدل حرارتي  53 :دس��تگاه  /برج تصفيه و جداس��ازي
گاز  14 :دستگاه  /انواع مخزن ذخيره گاز  37 :دستگاه /

فيلتر  14 :دستگاه  /بويلر و ديگ هاي بخار  6 :دستگاه
 /تانك  10 :دس��تگاه  /كوره زباله س��وز پس��ماندهاي
گازي  2 :دس��تگاه  /كوره واح��د تثبيت مايعات گازي:
 1دستگاه  /بيش از  2000دستگاه انواع شيرآالت 80 /
دس��تگاه انواع الكترو موتور از جمله اقداماتي بوده است
كه در  6ماه اول س��ال  98انجام ش��ده است .همچنين،
در در اين مدت 4 ،دس��تگاه توربو كمپرس��ور پر قدرت و
 1دستگاه توربين م ّولد برق ،بدست متخصصان شركت
پاالي��ش گازفجرجم ( در قالب تعميرات اساس��ي 8000
س��اعته ) مورد تعميرات اساس��ي قرار گرفت .تعميرات
اساسي ش��ركت پااليش گاز فجرجم در نيمه دوم سال
ب��ر روي واحد هاي جانبي و پش��تيباني و مخازن آب و
ساير تجهيزات جانبي ادامه خواهد داشت .گفتني است
شركت پااليش گاز فجرجم نقش مهمي در سبد انرژي
كشور دارد و در فصل زمستان به جمعيت قابل توجهي از
كشور عزيزمان گاز ارسال مي كند

رئیس کل دادگستری ایالم:

ایجاد نظام اداری کارآمد یکی از مهمترین نتایج استقرار میز خدمت است
ایلام _ آذریعقوبی�ان  :به مناس��بت هفته بس��یج
میز خدم��ت قضایی در مصلی ش��هر ای�لام برگزار
و دکت��ر دهقان��ی رئیس کل دادگس��تری اس��تان و
معاونین ایشان  ،پاس��خگوی مراجعین و نمازگزاران
بودند .کلیه مس��ئولین دستگاه های قضایی استان و
مدیران کل دس��تگاه های اجرایی در میز خدمت که
به همت سازمان بسیج حقوقدانان استان برگزار شد ،
پاسخگوی ارباب رجوع بودند.علی دهقانی رئیس کل
دادگستری ایالم با حضور در میز خدمت دادگستری

ضرورت تدوین برنامه همه جانبه برای
حذف حوادث برق گرفتگی
مرکزی-تارا محمدی :کارش��ناس ارش��د

ایمنی شرکت توانیرگفت:تدوین برنامه همه
جانبه برای حذف و کاهش حوادث ناش��ی از
برق گرفتگی ضروری است .مهندس جریان
قلم در اولین جلس��ه کمیته ایمنی منطقه ۵
که با حض��ور مدیران و کارشناس��ان ایمنی
ش��رکت های توزیع نیروی برق اس��تانهای
مرک��زی ،قم ،قزوین و لرس��تان به میزبانی
ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان مرکزی
برگزار شدبابیان این مطلب افزود:مخاطرات
صنعت برق نس��بت به س��ایر صنایع بیشتر
اس��ت و متخصصین ای��ن حوزه بیش��تر با
حوادث روبرو می ش��ود لذا بکاربستن نکات
ایمن��ی در ح��وزه برق ضرورت بیش��تری را
م��ی طلب��د  .وی بیان کرد:حج��م باالی از
کار ش��رکت های توزیع برق به پیمانکاران
واگذار شده است ،لذا گروه های نظارتی باید
بر نظ��ارت دقیق به وی��ژه در زمینه ایمنی
اهتم��ام ورزند .مهندس جری��ان قلم افزود:
شناخت صحیح و واگذاری کار به افراد دارای
صالحیت  ،نظارت ب��ر اجرای صحیح کار و
استفاده از تجهیزات از موارد مهم می باشد .
کارشناس ارشد ایمنی شرکت توانیر تصریح
کرد :وزارت نیرو جایگاه سیاس��تگذاری دارد
وش��رکت های مادر تخصص��ی راهبردهای
اساس��ی را ب��رای تنظی��م به ش��رکت های
وابس��ته ابالغ می کنند که براس��اس چشم
ان��داز های نظ��ام و دول��ت اس��تقرار نظام
 HSEابالغ ودر قالب دس��تورالعمل اطالع
رسانی شده است .وی بابیان اینکه باال رفتن
انتظ��ارات جامعه وهمچنین مس��ئولیتهای
اجتماعی س��ازمانها سبب ش��ده است که
پرداخت��ن ب��ه موضوعات ایمنی ،بهداش��ت
و محیط زیس��ت ب��ه یک��ی از اولویتهای
کس��ب و کار در س��ازمانهای امروزی و به
ویژه صنعت برق باشد،افزود :حرکت وپیروی
صنعت برق،بخش خصوصی و آخاد ذینفعان
در راس��تای رعایت الزامات نظامنامه HSE
ضروری اس��ت .مهندس جریان قلم خطاب
به مدیران ایمنی ش��رکت ه��ای توزیع بیان
کرد:تهیه گزارش مکانیزه و سیستماتیک در
حوزه ایمنی شرکت ذیربط نکته قابل توجهی
است تا مدیران ارشد سازمان بتوانند براساس
آن وضعی��ت موجود را مورد س��نجش قرار
دهندوتصمیم س��ازی های صحیحی داشته
باشند .وی با بیان اینکه اعضای کمیته های
ایمنی ش��رکت های توزیع ب��رق در مناطق
مختل��ف در ارزیابی های دوره ای ش��رکت
ها نقش ارزیابی شونده و نظارتگر را خواهند
داشت ،افزود :نقاط قابل بهبود و قوت در این
ارزیابی رصد می شود.

اخبار

اس��تان بیان داش��ت :ایجاد نظام اداری کارآمد یکی
از مهمترین نتایج اس��تقرار میز خدمت اس��ت که به
تسهیل در خدمت رس��انی به مردم منجر می گردد.
ایش��ان در ادامه تصری��ح کردند :گس��تردگی حوزه
های کاری در دادگس��تری ه��ا و حوزه های قضایی
و همچنین دادس��راها و دادگاه های استان ،ضرورت
اس��تقرار میز خدمت را دوچندان می کند .رئیس کل
دادگستری استان ایالم اذعان داشت :رعایت عدالت،
خدمت به مردم و حل مش��کالت آنه��ا از مهمترین

اهداف خدمت��ی و اولویت های کاری مراجع قضایی
است که به صورت ویژه پیگیری می شود.دهقانی در
پایان خدمت در زیر پرچم مقدس جمهوری اسالمی
را افتخاری ارزش��مند و گرانبها دانست و پایبندی به
ارزش ه��ا و اهداف واالی انقالب اس�لامی را یک
وظیفه همگانی قلمداد کرد.گفتنی اس��ت استقرار میز
خدمت به طور مس��تمر روزهای جمعه هر هفته قبل
از اقامه نماز جمعه در مصلی ایالم  ،رضایت عمومی
مردم را در پی داشته است.

استان ایالم آماده سرمایهگذاری در حوزه انرژی است

ایالم _ آذریعقوبیان  :مدیرعامل ش��رکت توزیع نی��روی برق ایالم گفت:
اس��تان ایالم آماده سرمایهگذاری در حوزه انرژی است و مسئوالن استان
نیز از سرمایهگذاران در این بخش استقبال میکنند.
هادی شیرخانی اظهار داشت :سال گذشته  900میلیارد ریال از محل منابع
داخلی برای اصالح ،بهینهسازی و توسعه شبکه برق در این استان هزینه
ش��د.وی رویکردهای اتخاذ شده برای دستیابی به هدف مهم کاهش اوج
مصرف و عبور از تابستان امسال بدون قطع برق خانگی را تشریح کرد و
گفت :با اتخاذ این تدابیر در زمان اوج پیک مصرف برق در تابستان امسال
عالوه بر نبود خاموش��ی ،به کشورهای همس��ایه نیز صادرات برق انجام
شد.شیرخانی به باالترین میزان مصرف برق در ایالم در سال جاری اشاره
و تصریح کرد :بیشترین مصرف برق در  24تیرماه به میزان  376مگاوات
به ثبت رس��ید و این میزان مصرف هر چند نس��بت به مدت مشابه سال
قبل افزایش دارد اما بدون قطع برق خانگی تجرب ه ش��ده است.مدیرعامل
شرکت برق استان ایالم با بیان اینکه از هماکنون نیز برنامهریزیها برای
سال آینده در راستای مدیریت خاموشیها آغاز شده است ،خاطرنشان کرد:
آگاهی شهروندان در حوزه مصرف بهینه و مدیریت آن بدون شک با انجام
رسالت جامعه خبری شکل میگیرد و در این راه خبرنگاران در صف مقدم

اطالعرس��انی قرار دارند.شیرخانی با بیان اینکه سال گذشته  600میلیون
ن شده این شرکت پرداخت شد،
تومان جریمه مصرف خارج از س��هم تعیی 
تأکید کرد :در حال حاضر  170مگاوات س��اعت در پیک مصرف داریم اما
این میزان در تابس��تان به بیش��ترین مرز خود رسید.وی در رابطه با هزینه
ب��رق مصرفی مش��ترکان نیز گفت :ب��رای هر مگاوات ب��رق  300تومان
هزینه میش��ود اما در نهایت به قیمت  70تومان به دس��ت مصرفکننده
میرس��د.مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق ایالم نوسان برق در ایالم
را ناش��ی از سرقت تجهیزات و انش��عابات غیرمجاز دانست و اضافه کرد:
افت ،نوسان یا قطعیهای مکرر برق در برخی نقاط استان حاصل سرقت
یا کشیدن انشعابهای غیرمجاز خارج از شبکههای اصلی برق توسط افراد
و مشترکان خانگی یا تجاری متخلف است.شیرخانی این اقدامهای نابهجا
را ناشی از فقر فرهنگی ،بیتوجهی افراد به حقوق شهروندی و عدم آگاهی
و دانش اصول شهرنش��ینی دانست و تأکید کرد :حفظ کرامت شهروندان
و اموال عمومی از اولویتهای همه مش��ترکان قانونمند است.وی با اشاره
به پروژههای در دس��ت اجرای این ش��رکت در استان گفت :نیروگاه 100
کیلوواتی دهلران و چندین واحد خانگی عمدت ًا در بخش روستایی در نقاط
مختلف اس��تان در دست احداث اس��ت ،همچنین پیگیر تأمین پستهای

با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان؛

نخستین جلسه کارگروه استانی هماهنگی ،حمایت و توسعه
محتوا و خدمات فرهنگی فضای مجازی تشکیل شد

گلس�تان – زه�را صفرخان�ی  -ب��ا حض��ور عادله
کشمیری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان
ونمایندگان دستگاه ها و نهاد های مدعو ،نخستین
جلسه کارگروه استانی هماهنگی ،حمایت و توسعه
محتوا و خدمات فرهنگی فضای مجازی در صبح
یکش��نبه  3آذر ماه تشکیل ش��د.عادله کشمیری
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی گلستان ضمن
تشریح ضوابط اجرایی و مفاد دستورالعمل کارگروه
اس��تانی هماهنگ��ی ،حمایت و توس��عه محتوا و
خدمات فرهنگی فضای مجازی ،گفت :تش��کیل
این چنین جلس��ات و کارگروه های خیلی پیش از
این ها باید رخ می داد و فرصت هایی را از دست

داده ای��م ام��ا باز هم فرصت اس��ت و باید درکنار
یکدیگر آستین ها را باال بزنیم و بدون فوت وقت
وارد فاز اجرایی و عملیاتی بش��ویم.وی با اشاره به
اینکه ما به دنبال «تولید محتوای س��الم» هستیم
و برخوردهای قانونی در حوزه و وظایف دس��تگاه
ه��ای دیگر بوده و س��از و کارهای مخصوص به
خودش را دارد ،افزود :حمایت ،توس��عه و خدمات
فرهنگی از جمله چیزهایی اس��ت که ما به دنبال
رقم زدن آن هستیم.کشمیری با تاکید به خالقیت
و نوآوری در تبلیغ و اطالع رس��انی ،باید در پایان
این جلسه مصوباتی داشته باشیم تا در جلسات آتی
برنامه های اجرایی دیگری را عملیاتی کنیم.

فوق توزیع در استان نیز هستیم.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان
ایالم با اشاره به اینکه این شرکت توزیع برق نقشی در خاموشیهایی که
در تابستان گذشته به وقوع پیوست نداشته است ،گفت :در حال حاضر در
اس��تان  170مگاوات س��اعت در پیک مصرف وجود دارد اما این میزان در
تابستان به  380مگاوات رسیده بود.شیرخانی با بیان اینکه برای هر مگاوات
برق  700تومان هزینه میشود اما با نرخ  70تومان به دست مصرفکننده
میرس��د ،افزود :سال گذش��ته  600میلیون جریمه مصرف خارج از سهم
ت شده است و امسال نهتنها در تابستان خاموشی برق
ن شده ،پرداخ 
تعیی 
وجود نداشت بلکه به کشورهای همسایه نیز صادرات شد و آن هم اکنون
برنامهریزیهای الزم برای سال آینده در راستای مدیریت خاموشیها آغاز
شده است.وی با اشاره به اینکه هیچ خدمتی در شرایط کنونی کشور بدون
برق امکانپذیر نیس��ت بهگونهای که امنیت و س�لامت مردم در شرایط
کنونی کش��ور در گرو وجود برق است و صنعت برق بسیار پرهزینه و 24
ساعته باید تجهیز و تعمیر دستگاهها انجام شود اظهار داشت :دست یاری
ما بهسوی رسانهها دراز است و جهت اطالعرسانی در مورد حذف قبوض
کاغ��ذی و نحوه پرداخت الکترونیکی قبوض نیازمند همکاری و همراهی
اصحاب رسانه هستیم.

رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر داد:

ایجاد تسهیالت الزم در هرمزگان
برای عمل پیوند کلیه تا پایان سال جاری

هرم�زگان س�کینه محبی  :رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی
هرمزگان از ایجاد تس��هیالت الزم جهت انجام عمل پیوند
اعضا (پیوند کلیه) تا پایان سال جاری در هرمزگان خبر داد.
دکتر حس��ین فرشیدی در جش��ن بزرگ نفس که با حضور
خان��واده های اهداء کننده عضو ،مس��ئوالن مرکز مدیریت
پیوند وزارت بهداشت و انجمن اهدای عضو کشور ،مسئوالن
اس��تان و جمع کثیری از شهروندان بندرعباسی برگزار شد،
گف��ت :این جش��ن به پاس گذش��ت از چیزی ک��ه برایش
نمیتوان قیمت گذاش��ت برگزار میشود و فقط میخواهیم
از حرکت ارزش��مند مردم عزیز تقدی��ر کنیم.وی افزود :این
گردهمایی فراتر از یک جش��ن اس��ت و در آن زندگی اعطا
میش��ود برای خانوادههایی که غم و اندو ه برایش��ان ایجاد

شده است.دکتر فرش��یدی ابراز کرد :با توجه به اینکه زمان
زیادی از آغاز بکار واحد پیوند اعضا در استان نمی گذرد طبق
آمار اهداء کنندگان عضو و به گواه وزارت بهداش��ت سرعت
کار و پیش��رفت در استان هرمزگان بس��یار باال بوده است.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی استان هرمزگان عنوان کرد:
بیش از  ۱۰۰نفر در بحث اهدای عضو در اس��تان هرمزگان
در حال تالش هس��تند و از لحظه ای که بیمارانی به «آی
سی یو» منتقل میشوند کار خود را آغاز میکنند.
وی بیان کرد :یکی از نقایصی که در استان هرمزگان وجود
دارد این اس��ت ک��ه پیوند عضو در اس��تان هرمزگان انجام
نمیشود و ما برای انجام عمل پیوند بیماران را به استانهای
همجوار مانند فارس منتقل میکنیم.

بازدید فرماندار و نماینده مردم شهرستان شازند در مجلس از مجتمع آبرسانی کمال صالح

نماینده مردم شهرستان شازند در مجلس شورای اسالمی و فرماندار شهرستان
شازند به همراه مدیرعامل شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی استان
مرکزی ،پنجشنبه  23آبانماه سال جاری از فاز اول مجتمع آبرسانی کمال صالح
بازدید کردند .به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب و فاضالب استان مرکزی
طی این بازدید مهندس عرفانی نسب سرپرست شرکت آب و فاضالب شهری

بوشهر-سهیال کرمپور  :سیدنورالدین امیری
شهردار بندر بوشهر اظهار داشت  :در برخی از
خیابان های سطح شهر بنا به دالیل مختلف
شاهد آن هستیم که متأسفانه آسفالت دچار
ت��رک خوردگی ش��ده و از بی��ن رفته و نیاز
به روک��ش جدید دارد از ای��ن رو در فرآیند
آس��فالتریزی جدید تالش داریم تا ایرادات

و مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب روستایی اس��تان مرکزی گفت  :با بهره
برداری از مجتمع آبرسانی کمال صالح به  46روستای شهرستان شازند و شهر
هندودر آبرسانی می شود .وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی فاز اول این
طرح ش��امل آبرس��انی به  5روستا و اجرای تصفیه خانه آب برای  33روستا و
شهر هندودر با اعتباری بالغ بر  5.5میلیارد تومان افزود  :مجموع لوله گذاری فاز

اول این طرح  ،حدود  ۱۷کیلومتر بوده که تا کنون  ۱۳کیلومتر آن انجام شده
است.عرفانی نسب از بازنگری در اجرای این طرح خبر داد و گفت  :با توجه به
موضوع یکپارچه س��ازی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی مقرر
شد پس از ساخت و بهره برداری از تصفیه خانه آب این پروژه شبکه آبرسانی
شهر هندودر هم از آن برخوردار گردد.

نهضت آسفالت خیابان های سطح شهر بوشهر در حال انجام است

را به ش��کل فنی اص�لاح کرده و همچنین
کارهای زیرس��اختی را به صورت اصولی و
فنی انجام دهیم .به گزارش واحد خبر و رسانه
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری
بندر بوشهر ،سیدنورالدین امیری شهردار بندر
بوشهر اظهار داشت :در برخی از خیابان های
سطح ش��هر بنا به دالیل مختلف شاهد آن

هس��تیم که متأسفانه آس��فالت دچار ترک
خوردگی شده و از بین رفته و نیاز به روکش
جدید دارد از این رو در فرآیند آسفالتریزی
جدید تالش داریم تا ایرادات را به شکل فنی
اصالح کرده و همچنین کارهای زیرساختی
را به ص��ورت اصولی و فن��ی انجام دهیم.
امیری خاطرنش��ان ک��رد :در حوزه نهضت

آسفالت کوچه ها و معابر شهر بوشهر تالش
بسیاری در راستای تحقق وعده هایمان انجام
داده ایم و در حال حاضر نیز پس از تراشیده
ش��دن آس��فالت معیوب ؛ روکش آسفالت
خیابان ورزش (هر دو باند ش��رقی و غربی)
در ح��ال اجرا می باش��د .وی درادامه افزود:
روکش آسفالت خیابان رییسعلی دلواری حد

فاصل میدان قدس تا چهار راه شیالت هر دو
باند شمالی و جنوبی ـ روکش آسفالت خیابان
ساحلی حد فاصل میدان المپیک تا آب انبار
قوام ه��ر دو باند ش��رقی و غربی ـ روکش
آسفالت خیابان ساحلی حد فاصل سه راهی
انقالب تا سازمان فرهنگی و گردشگری در
دستور کار شهرداری بندر بوشهر قرار دارد.

ب��ا ه��دف بررس��ی از رون��د تکمی��ل
وتجهیزکتابخان��ه ملی رش��ت ،مدیرکل راه
وشهرس��ازی گی�لان از این م��کان بازدید
ک��رد .به گ��زارش اداره ارتباط��ات واطالع
رسانی راه وشهرسازی گیالن در این بازدید
ماکان پدرام مدیرکل راه وشهرسازی گیالن
ازتسریع درتکمیل وس��اخت کتابخانه ملی
رشت خبر داد وگفت :دربازدید هفته گذشته
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از این
طرح ،اعتبار ویزه ای برای تکمیل این پروژه
در نظر گرفته شد تا روند اجرایی کار شدت
گیرد .پدرام کمب��ود اعتبار وعدم تخصیص
آن درس��نوات گذش��ته را دلیل عمده تاخیر
این طرح عنوان کرد وافزود:عملیات احداث
کتابخانه مرکزی شهر رشت از سال  ۸۳آغاز
شده اما کمبود اعتبار و تخصیصی پایین بر
اس��اس برنامه و همچنین عدم تامین اعتبار
در بعض��ی از س��نوات گذش��ته دلیل عمده
تاخیر در اتمام پروژه می باش��د وهم اکنون
با پیش��رفت فیزیکی  54درصد در دس��ت
اجراس��ت .وی در ادامه تصری��ح کرد  :این
کتابخان��ه عمومی با پیش بینی بخش های
مختلفی همانند مرجع ،پژوهش ،سالن های
مطالعه سخنرانی  ،جلسات  ،واحدهای آمفی
تئاتر  ،مخزن کتاب ،امانت ،کودک ،نوجوان
و فعالی��ت های جنب��ی ،در صورت تکمیل
پذیرای عالقمندان ب��ه کتاب و کتابخوانی
خواه��د بود .پ��درام در پایان ب��ا بیان اینکه
اعتبار ابالغی س��الجاری  ۶۰میلیارد ریال و
اعتب��ار مورد نیاز برای اتمام این پروژه 140
میلیارد ریال می باش��د گفت  :امیدواریم با
تکمی��ل این کتابخانه اس��تاندارد در ش��هر
رشت ،شاخص سرانه فضای مطالعه با رشد
مناسبی همراه باشد.
سرمایه گذاری  25میلیارد ریالی در
تاسیسات توزیع برق شهرستان سرخه

س�منان مه�ران عاش�وری  :مدیرعام��ل
ش��رکت توزیع برق استان سمنان در دیدار
با فرماندار شهرس��تان سرخه گفت :از آغاز
امس��ال تاکنون 25 ،میلیارد و  550میلیون
ریال اعتبار ،صرف پروژه های عمرانی برق
رسانی این شهرستان شده است.سید محمد
موس��وی زاده افزود :به لحاظ تعدادی 2.5
درصد اش��تراک های اس��تان به شهرستان
سرخه اختصاص دارد و این تعداد مشترک
 ،هفت درصد انرژی اس��تان را مصرف می
کنند و  73درصد صرف بخش صنعتی و 15
درصد در کش��اورزی و مجموع ًا  88درصد
ان��رژی مصرفی در س��رخه  ،ص��رف تولید
می ش��ود.وی با اشاره به این که صنایع در
تابس��تان سال جاری همکاری بسیار خوبی
با صنع��ت برق در گذر از پیک بار داش��ته
اند یادآور ش��د :مشترکان همکار شهرستان
س��رخه در برنام��ه های پاس��خگوئی بار ،
حدود  400میلیون تومان پاداش همکاری
در قبوض برق آنان اعمال گردیده اس��ت.
وی به اجرای شایس��ته طرح حذف قبوض
کاغذی برق اش��اره نم��ود و تصریح کرد:
از مح��ل صرفه جوئی این ط��رح ،دو هزار
بسته نوش��ت افزار دانش آموزی تهیه و در
م��دارس مناطق کم برخوردار توزیع ش��ده
اس��ت.فرماندار شهرس��تان س��رخه در این
دیدار بیان داش��ت :ش��رکت توزی��ع برق ،
یکی از دس��تگاه های خدمت رسانی است
ک��ه فعالیت ه��ای آن  ،ارتباط مس��تمر به
سالمت و رفاه مردم دارد.علی مؤیدی زاده
خاطرنش��ان کرد :خدمت شایسته به مردم
می بایس��ت در دس��تورکار فعالیت های ما
قرار داش��ته باش��د تا مردم از خدمات این
نظام همواره بهره مند گردند.
دوره آموزشي خودارزيابي بر اساس
مدل  EFQMدر شركت گاز استان
سمنان برگزار شد
س�منان مهران عاش�وری :ب��ه گزارش

رواب��ط عمومي؛ محس��ن ش��عبانی رئیس
برنام��ه ری��زی و مدیرتعال��ی ش��ركت گاز
استان سمنان از برگزاري دوره خودارزيابي
بر اس��اس مدل  EFQMدر اين شركت
خبر داد و گفت :در راس��تاي ارتقاي دانش
و توسعه مهارت كاركنان شركت در اجراي
فرآيند ارزيابي براساس مدل تعالي سازماني
 EFQMو منطق  RADARو همچنين
به منظور استفاده حداكثري از خرد سازماني
و شناس��ايي نقاط قوت و نواحی قابل بهبود
اين دوره طراحي و برگزار گرديد .اين مقام
مسئول افزود :در اين دوره آموزشي كاركنان
با تعاريف و مفاهيم مدل EFQMو منطق
 RADARو نيز ويژگي هاي سازمانهاي
سرآمد آش��نا شدند .شعبانی در پایان افزود:
امید اس��ت با اج��راي فراين��د خودارزيابي
شاهد نتايج مثبتي از جمله شناسايي نواحي
قابل بهبود ش��ركت گاز استان سمنان و در
نهایت ارزش افزايي براي مشتريان و ساير
ذينفعان از طريق تعريف دقيق پروژه هاي
بهبود و اجراي كامل آن ها باشيم.

