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اخبار
با حضور مديرکل در بنيادمسکن
شهرستان آران و بيدگل مطرح شد

اخبار

نمايشگاه خوشنويسي استاددارابي منش در شازند داير شد

مرکزي-ت��ارا محم��دي :نمايش��گاه
خوشنويسي استاد اسماعيل دارابي منش
از اس��اتيد برجس��ته اس��تان مرکزي ،در
نگارخانه برادران ش��هيد فرهمند ش��ازند
داير ش��د.به گزارش رواب��ط عمومياداره
کل فرهنگ و ارش��اد اسالميشهرستان
ش��ازند ،نمايش��گاه خوشنويس��ي اس��تاد
اس��ماعيل دارابي منش از اساتيد برجسته

اس��تان مرک��زي ،در نگارخانه ب��رادران
ش��هيد فرهمن��د اداره فرهنگ و ارش��اد
اسالميشهرس��تان شازند توسط مهندس
عرب فرماندار شهرس��تان ش��ازند در روز
ش��نبه هفتم ديم��اه نود و هش��ت افتتاح
گرديد.در مراس��م افتتاحيه اين نمايشگاه
ک��ه عالي خاني سرپرس��ت اداره فرهنگ
و ارشاد اسالميشهرستان شازند ،حيدري

معاون��ت سياس��ي امنيت��ي فرمان��داري،
جمش��يدي معاون��ت برنام��ه ري��زي و
عمراني فرمانداري ،مسئولين انجمنهاي
خوشنويس��ي و تجسميشهرس��تان و
تع��داد کثي��ري از هنرمن��دان باالخ��ص
هنرجويانش��ان حضور داشتند کتاب نقطه
عشق از آثار چاپي استاد نيز رونمايي شد.در
اين نمايشگاه که به مدت يک هفته داير

ميباش��د  ۳۵اثر از آثار فاخر اس��تادجهت
بازديد در معرض نمايش گذاش��ته ش��ده
که عالقمندان ميتوانند همه روزه صبح
و عصر از نمايشگاه بازديد بعمل آورند.در
روز جمعه س��يزدهم ديماه که روز پاياني
نمايشگاه ميباشد در کارگاه آموزشي اين
استاد از س��اعت ۱۶-۱۴با سرفصلهاي
پرس کردن آثار ،پاس��پارتو آثار و آرايش

فرمانده نيروي انتظامياستان ايالم:

گلستان ميتواند نقش موثري در
واردات چوب داشته باشد

سردار سليماني محور وحدت جبهه مقاومت بود

برگزاری مراسم بزرگداشت شهادت
حاج قاسم سليماني با حضور مديرعامل
و کارکنان برق منطقهاي گيالن

گيالن  :مراس��م باش��کوه بزرگداشت شهادت
س��ردار رشيد اس�لام حاج قاسم س��ليماني با
اس��تقبال و حضور گس��ترده مردم شهرستان
رشت در مصلي اين ش��هر برگزار شد .در اين
مراس��م که با حضور پرش��ور م��ردم انقالبي
برگزار ش��د  ،حاضران انزجار خود را از استکبار
و ابرقدرتهاي پوش��الي جهاني اعالم کردند.
گفتني اس��ت در اين مراسم روحاني و معنوي،
عظيم بلب��ل آبادي مدير عامل ش��رکت برق
منطقهاي گيالن و ديگر کارکنان اين شرکت
حضوري گسترده داشتند.
رفع تصرف اراضي ملي
در شهرستان آستارا

گيالن  :به گزارش روابط عمومياداره کل منابع
طبيعي و آبخيزداري استان گيالن ،رئيس اداره
منابع طبيعي و آبخيزداري شهرس��تان آستارا
گفت :اراضي ملي به مساحت حدود  5000متر
مربع که رفع تصرف شده بود ،با تالش نيروهاي
يگان حفاظت اداره منابع طبيعي و آبخيزداري
شهرستان ،طبق تبصره ذيل ماده  55ق ح و ب
و با دستور قضايي از متصرفان باز پس گرفته
شد .وي افزود :اراضي مذکور در منطقه «باش
محله ويرموني» شهرستان آستارا بوده است.

و کاغ��ذ آرايي که بصورت رايگان و براي
ش��رکت کليه عالقمندان آزاد ميباش��د
حضور يابند

تضييع حقوق بيتالمال اتهام اصلي پرونده شهرداري شهرکرد است

درروس��تاي محمدآب��اد  85فقره تس��هيالت
مس��کن روس��تايي به ارزش 9ميلي��ارد ريال
پرداخت شده اس��ت.اصفهان مريم کرباليي :
به گزارش روابط عموميبنياد مس��کن انقالب
اسالمياستان اصفهان،جلسه بررسي مسائل و
مشکالت روستاي محمد آباد کويرات با حضور
مهندس خاني-مديرکل بنياد مس��کن استان
در محل سالن جلسات بنيادمسکن شهرستان
آران و بيدگل تشکيل گرديد.در اين جلسه که با
حضور مهندس کريمي-معاون عمران روستايي
و مهندس محمدي-مدير امور اجرايي و ماشين
آالت عمراني بنياد مس��کن اس��تان اصفهان،
مهندس قدرتيان-مدير بنياد مسکن شهرستان،
رئيس شوراي اسالميو دهيار روستا برگزار شد،
درپايان پس از بحث و تبادل نظر پيرامون مسائل
مربوطه ،با اهداي لوح��ي از زحمات و خدمات
مهندس قدرتيان در روستاي محمدآباد کويرات
تقدير بعمل آمد.مهندس قدرتيان اظهار داشت:
در روس��تاي محمدآباد تعداد  590جلد و برگ
س��ند مالکيت صادر و تحويل شده و همچنين
تعداد  85فقره تس��هيالت مسکن روستايي به
ارزش 9ميليارد ريال پرداخت ش��ده اس��ت.وي
افزود :در روستاي محمد آباد کويرات به ميزان
100هزار متر مربع آس��فالت با اس��تفاده از قير
رايگان و مشارکت دهياري و مردم انجام شده
و همچنين ب��ه ميزان 6300متر طول عمليات
جدولگذاري و کانيو معابر اجرا شده است.

گلس��تان – زهرا صفرخاني  -دکترهادي حق
شناس استاندار گلستان در ديدار با دکتر خسرو
شهبازي سرپرست سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخيزداري کش��ور تصريح کرد :اگ��ر واردات
چوب بدرستي صورت گيرد از تخريب جنگلها
جلوگيري ميش��ود.وي افزود :گلستان داراي
 ۵۰هزار هکتار جنگل س��وزني برگ است که
مشکل حريق در اس��تان را تقويت ميکند به
همين دليل با همکاري سازمان جنگلها بايد
تجهيزات و اقدامات پيش��گيرانه بيش از پيش
مورد توجه قرار گيرد.استاندار گلستان يادآور شد:
اين استان داراي  ۱۱۰هزار هکتار اراضي شيبدار
اس��ت که ميتوان با نهالهاي مثمر همچون
زيتون از آنها درآمدزايي داشت.دکتر حق شناس
خاطر نش��ان کرد :زمينهاي گلستان استعداد
زراع��ت چوب را دارند و ميتوان با اس��تفاده از
ظرفيت سرمايه گذاران اين فعاليت اقتصادي را
در استان توسعه بخشيد.همچنين در اين ديدار
سرپرست سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري
کشور گفت  :حفظ جنگلها و اراضي ساحلي
اولويت ماست و با توجه به وجود بخش وسيعي
از جنگلهاي هيرکاني در گلستان در راستاي
حفظ آن همکاري الزم را با اين استان خواهيم
داشت.دکتر خسرو شهبازي يادآور شد :بر اساس
نهضت درختکاري تالش داريم در سال جاري
 ۱۴ميليون نهال در کش��ور غرس کنيم که تا
کنون  ۹ميليون و  ۷۰۰هزار غرس شده است.
وي افزود  :با توجه به اراضي موجود در کش��ور
توانايي تامين چوب در کشور را داريم و در زمينه
واردات چ��وب بايد بگونهاي عمل کنيم که با
توجه به آفتها جنگلها را از دست ندهيم.

مراسم بزرگداشت سردار سلیمانی در
مرکز نقلیه مخابرات منطقه گیالن

شهرکرد -افسانه کاظميخواه  -دادستان عموميو انقالب
مرکز اس��تان چهارمحال و بختياري با اشاره به اينکه در
پرونده شهرداري و شوراي شهر شهرکرد ،واگذاري اراضي
مورد بحث است ،گفت :اين پرونده به اتهام تضييع حقوق
بيتالمال در دست بررسي است.
عبدالرضا عليمحمدي روز يکش��نبه در نشست خبري با
اصحاب رس��انه استان افزود :در واگذاري و قيمتگذاري
اين اراضي ،موازين قانوني رعايت نش��ده است و حقوق
مردم و حقوق عموميضايع ش��ده است.وي ،با تاکيد بر
اي بر اينکه نحوه قيمتگذاري در اين واگذاريها صحيح
نبوده اس��ت ،اظهار داشت :در اين پرونده ،بايد زمينها به
صورت تهاتر به بانک شهر تحويل داده ميشد و بانک از
بدهي که به شهرداري داشت اين ميزان را کسر ميکرد،
در حاليکه هيچ تهاتري صورت نگرفته و امالک به کسي
ديگر فروخته شده و پول حاصل از فروش به بانک شهر
پرداخت ش��ده اس��ت.به گفته وي ،قيمتگذاري در اين
فروش نيز بدون کارشناس��ي بوده اس��ت ،ب ه گونهاي که
براي فروش اموال عموميبايد يک کارش��ناس از طرف
فروش��نده ،خريدار و يک کارش��ناس از طرف دادس��تان
و دادگس��تري مشخص ش��ود و در اين پرونده تنها يک
کارشناس منتخب بانک شهر انتخاب شده و قيمتگذاري
کرده است.دادستان عموميو انقالب شهرکرد گفت :يکي
ديگر از اراضي ش��هرداري نيز که قيمت باال داشته است

و به دليل اينکه در اختيار يک مکان فرهنگي و آموزشي
بوده ،با عنوان فرهنگي و آموزش��ي به فروش رسيده در
حالي که اين زمين ،کاربري تجاري و مس��کوني داش��ته
و يک س��وم قيمت واقعي به فروش رسيده است.وي ،به
بحث فروش زمينهاي گلخانه به صورت تفکيک ش��ده
اش��اره کرد و گفت :اين زمين بايس��ت به صورت مشاع
به ف��روش ميرفته اس��ت در حاليکه اي��ن زمين را به
صورت تفکيک شده به فروش رسانند و همه هزينههاي

ايالم -آذر يعقوبيان  :سردار ياري با محکوم کردن اقدام تروريستي آمريکا در
به شهادت رساند سردار سپهبد قاسم سليماني ،گفت :با شهادت سردار سليماني

تفکيک بر عهده ش��هرداري بوده ک��ه اين امر نيز باعث
تضييع حقوق شهروندي است.عليمحمدي اظهار داشت:
در پرونده فروش زمي��ن گلخانه  ۴۶هزار مترمربع زمين
ب��ه فروش رفته در حالي ک��ه  ۱۸هزار مترمربع زمين به
صورت تفکيک شده به فروش رسيده است.وي ،از فروش
زمين آتشنشاني کمتر از ارزش ملک خبر داد و گفت :در
پرونده شهرداري و شوراي شهر شهردار و  ۶نفر از اعضاي
ش��وراي شهر جديد و گذشته احضار شدند و هماکنون با

قطع ًا جبهه مقاومت تقويت و راه اين سردار بزرگ اسالم قدرتمندتر از گذشته
ادامه خواهد شد.فرمانده نيروي انتظامياستان ايالم بابيان اين مطلب ،اظهار
کرد :فقدان سپهبد شهيد سردار سليماني براي همه ملت و آزاديخواهان جهان
بسيار سخت است ،اما مطمئن ًا شهادت اين سردار بزرگ اسالم موجب تقويت
جبهه مقاومت تقويت خواهد شد .س��ردار «نورعلي ياري» يادآور شد :سردار
سليماني ،عمري را درراه واليتمداري و مبارزه با نظام سلطه جهاني و تروريسم
در منطقه صرف کرد و همواره در معرض ش��هادت قرار داش��ت اما هرگز به
صالبت و اراده اين سردار بزرگ اسالم ،خدشهاي وارد نشد و امروز ميبينيم که
سردار سليماني يک فرد محبوب در جهان بود که دست رژيم آمريکا به خون
اين سردار بزرگ آغشته شد.وي بابيان اينکه امروز مردم جهان بهخوبي ديدند
که مدعيان دروغين حقوق بشر و مبارزه با تروريسم ،چگونه خود نقش مهميدر

تامين وثيقه آزاد هستند.عليمحمدي ،به پرونده واگذاري
کش��تارگاه جونقان نيز به عنوان يکي از پروندههاي مهم
در اس��تان اش��اره کرد و گفت :جلس��ات مختلف در اين
زمينه برگزار شد و در نتيجه بر عليه رييس وقت سازمان
خصوصيس��ازي کشور اعالم جرم صورت گرفت.وي ،با
بي��ان اينکه در اين پرونده هي��چ اقداميبراي واگذاري از
اس��تان صورت نگرفته و واگذاري از تهران انجام شده و
شخصي که اين واگذاري را انجام داده در تهران پروندها
تخل��ف ديگ��ر دارد ،گفت :پرونده از بازپرس��ي به تهران
براي رس��يدگي و ادامه مراحل ارجاع داده شد که تاکنون
نتيجهاي اعالم نشده اس��ت.عليمحمدي اظهار داشت:
به دليل اينکه انتقال س��ند انجام شده و واگذاري صوت
گرفته بود ،اقدامات قانوني قضايي در دس��ت اجراست و
دادخواستي در دادگستري شهرستان فارسان تنظيم شده
که هنوز منتهي به صدور راي نشده است.به گفته وي ،در
پرونده مذکور ،در زمان واگذاري و ارزيابي اين زمين با ۴۰
درصد قيمت کارشناسي زمان تحويل و واگذار شده است
که از اين ميزان نيز  ۵درصد به صورت نقد پرداخت شده
و مابقي به صورت اقس��اط بلند مدت پرداخت شده است.
دادس��تان عموميو انقالب ش��هرکرد ،به پرونده سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان اشاره کرد و گفت :گزارش
اوليه اين پرونده از طرف وزارت اطالعات جمعآوري شده
بود و  ۲نفر در اين پرونده دستگير و بازداشت شدند.

اجراي برنامههاي تروريستي دارند و شهادت سردار سليماني و همراهانش تنها
نمونهاي از اين چهره دروغين را به نمايش گذاشت.فرمانده نيروي انتظامياستان
ايالم بابيان اينکه بدون شک با شهادت سردار سليماني ،اتحاد امت اسالميدر
جهان بيشتر خواهد شد ،گفت :جبهه مقاومت در سوريه ،لبنان ،فلسطين و عراق
تقويت ميشود و نويد مبارکي که مقام معظم رهبري در پيام تسليتشان ارائه
فرمودند ،پاسخ بسيار کوبنده و دندانشکن به تروريستهاي آمريکايي در بغداد
خواهد بود.سردار ياري در پايان بابيان اينکه راه سردار سليماني ويارانش ادامه
دارد ،خاطرنشان کرد :امروز دشمن در برابر عظمت و اقتدار ايران اسالميدچار
عجز و ناتواني شده است و ترور سردار سليماني نشاندهنده اين عجز است و
دشمن بداند که شهادت سردار سليماني ،راه ايشان نهتنها قطع نميشود بلکه
تحت لواي واليت ،قدرتمندتر از گذشته ادامه خواهد يافت.

نصب بزرگترين ترانسهاي  ۴۰۰کيلو ولت گاميديگر در توسعه شبکه برق خوزستان

اهواز محمود فرج  :مديرعامل شرکت برق
منطقهاي خوزستان با بيان اينکه پنج ترانس
 ۴۰۰کيلو ولت وارد استان شده ،گفت :اين
ترانسها بزرگتري��ن ترانسهاي قدرت در
س��طح کشور هس��تند و در حال حاضر در
پستهاي پيروزان وهاشميدر اهواز در حال
نصب و آماده سازي ميباشند.محمود دشت
بزرگ اظهار داش��ت :اين ترانسها از نوع
 ۳۱۵م��گا ولت آمپر با ولتاز  ۴۰۰کيلو ولت

هستند و باعث تکميل و توسعه رينگ ۴۰۰
کيلو ولت استان و افزايش انعطاف پذيري و
قابليت مانور در شبکه ميشوند .وي با بيان
اينکه آخرين ترانس خريداري ش��ده نيز در
حال تس��ت و بارگيري به سمت خوزستان
است ،تصريح کرد :در حال حاضر دو ترانس
در پستهاي  ۴۰۰کيلو ولت شهيدهاشميو
پي��روزان اه��واز در حال نصب هس��تند و
قب��ل از تابس��تان  ۹۹وارد مدار ميش��وند.

مديرعامل شرکت برق منطقهاي خوزستان
افزود :عمليات نصب ساير ترانسها از جمله
در پست  ۴۰۰کيلو ولت ارجان بهبهان نيز
به تواتر با توجه ب��ه حجم باالي کار براي
ورود آنها به ش��بکه در حال انجام اس��ت و
قبل از تابس��تان  ۱۴۰۰وارد مدار ميشوند.
دش��ت بزرگ ادامه داد :اي��ن ترانسها که
در چند مرحله وارد خوزستان شدهاند براي
اولين بار در کشور ساخته شدهاند و به دليل

حجم و بزرگي که داشتند از زمان بارگيري
از شرکت ايران ترانسفو زنجان تا رسيدن به
خوزستان  ۴ماه زمان برده است .وي با بيان
اينکه ارزش سرمايه گذاري خريد اين شش
ترانس هزار و  ۳۰۰ميليارد ريال بوده است
 ،تاکي��د کرد :اين ترانسها عالوه بر اينکه
موجب افزايش پايداري ش��بکه فوق توزيع
اهواز ميش��وند کمک ميکنند تا در مواقع
الزم که توليد و انتقال برق در شبکه داخلي

مديرعامل پااليشگاه گاز ايالم:

سردار شهید سلیمانی الگویی مثال زدنی
برای نسل جوان امروزی است

ايالم -آذر يعقوبيان  :مديرعامل شرکت پااليش گاز ايالم در حاشيه مراسم
پر فيض زيارت عاشورا که به مناسبت عروج اين شهيد واال مقام در مسجد
پااليشگاه برگزار شد ،گفت :در کنار اقتدار و قاطعيت ذاتي ،خصوصيتهاي
کريمه اخالقي ،محجوب و مردميبودن اين س��ردار بزرگ ،الگويي مثال
زدني براي نسل جديد بوده و با ايثار جان در راه آرمانها و اهداف واالي
برخواسته از ايمان اسالمي ،شخصيت آن شهيد گرانقدر جلوهاي يگانه و
کم نظير يافته است.مهندس “شهريار داري پور” در گفتگويي اختصاصي
با خبرنگار حوزه روابط عموميافزود :سردار شهيد سپهبد” قاسم سليماني”
ماي��ه اقتدار و عزت جامع��ه ايران اس�لاميبوده و محبوبيت خاصي نزد
همگان دارد که با شهادتش اين محبوبيت براي هميشه ماندگار شد.وي

استان دچار مشکل شده از شبکه سراسري
برق مورد نياز تامين شود و به راحتي انتقال
بار صورت بگيرد.

مدير مخابرات منطقه گلستان خبرداد:

اظهار داش��ت :اين ش��هيد واالمقام پس از حضور فعال در  ۸س��ال دفاع
مقدس و در عملياتهاي متعدد با دفاع از کيان ايران اسالميو در سالهاي
اخير با به کارگيري خالقانه استراتژيهاي نظاميدر مقابله با فتنه داعش
در عراق و س��وريه ،حيرت جهانيان را برانگيخته و مايه افتخار و مباهات
هر ايراني ش��ده اس��ت.به منظور نکوداش��ت و ارج نهادن به مقام واالي
سردار شهيد س��پهبد حاج ” قاسم سليماني” که عمر گرانمايه خويش را
به عنوان سربازي فداکار در همه عرصههاي داخلي و برون مرزي ،براي
نظام اس�لاميو آرمانهاي انقالب و واليت فقيه وقف نموده بود ،مراسم
معنوي پرفيض زيارت عاشورا با حضور مديرعامل ،معاونين ،هيات رئيسه و
کارکنان شرکت پااليش گاز ايالم در محل مسجد پااليشگاه برگزار شد.

 98درصد مشتريان قبض تلفن را
الکترونيکي پرداخت ميکنند

گلستان – زهرا صفرخاني  -مهندس
غالمعلي ش��همرادي مدي��ر مخابرات
منطقه گلستان با اشاره به حذف قبوض
کاغذي تلفن ثاب��ت از ابتداي مهرماه
سال جاري گفت:مشترکان از پرداخت
الکترونيکي قبض تلفن استقبال خوبي
نم��وده و  98درصد مش��تريان قبض
تلفن را به روشهاي الکترونيک پرداخت
مينمايند که آمار بس��يار خوبي است.
وي تاکيد کرد:از بين روشهاي پرداخت

الکترونيک��ي قبض تلف��ن  ،بهترين و
آس��انترين راه از طريق سامانه 2000
ميباش��د که عالوه بر مزاي��اي فراوان
موجب وصل تلفن قطع شده بالفاصله
پس از پرداخت از طريق اين س��امانه
خواه��د ش��د.مهندس ش��همرادي به
مش��تريان تلف��ن ثابت توصي��ه کرد:
س��امانه  2000را جهت پرداخت قبض
تلف��ن ثابت انتخاب نمايند و از مزاياي
آن بهره مند گردند.

حضور فوالد مبارکه در ارزيابي جايزۀ ملي تعالي سازماني نشانۀ شجاعت و اشتياق يادگيري اين شرکت است

اصفه��ان مريم کرباليي  :ب��ا حضور تيم
اعزام��ياز بني��اد جاي��زۀ تعالي س��ازماني
کش��ور ،ش��رکت فوالد مبارک��ۀ اصفهان
از تاري��خ  9دي به م��دت  4روز در فرايند
ارزياب��ي جاي��زۀ مل��ي تعال��ي س��ازماني
ش��رکت کرد.در مــراسم اختتاميـۀ ايــن
ارزيابـ��ي ،حميدرضاعظيميان ،مديرعامل
ف��والد مبارک��ه ،ضمن تش��کر از زحمات
و واکاوييه��اي تيم ارزياب��ي عنوان کرد:
نکتۀ مثبت حض��ور در اين فرايند و جايزه
اين اس��ت که ش��رکت ،اين ش��جاعت و
جس��ارت را داش��ته است که س��ازماني از
بيرون آن را ارزيابي کند و نقاط قابلبهبود
را به آن گوشزد نمايد .همچنين اين امر از
اش��تياق به يادگيري فوالد مبارکه حکايت

داردوي تأکيد کرد :حض��ور در فرايند اين
جايزه بههيچعنوان نبايد ش��رکت را دچار
غرور کند .بايد به ياد داشته باشيم که تعالي
س��قف ندارد و حتي اگر مج��ددا جايزۀ آن
را درياف��ت کنيم ،نبايد در فرايند يادگيري،
بهب��ود و تعال��ي متوقف ش��ويم .مهندس
عظيميان با تأکيد بر اينکه شرکت فوالد
مبارکه دو جنب��ۀ صنعتي و اقتصادي دارد،
تصري��ح کرد :در هر دو بخش بايد با توليد
دانش و ثروت به پيشرفت خود ادامه دهيم.
وي در بخش پاياني س��خنان خود تصريح
کرد :همچنان که در قوانين نظام آفرينش
آمده است ،اگر بخواهيم به پلههاي باالتري
از تعال��ي و کمال دس��ت يابيم بايد تالش
بيشتري داشته باش��يم از اين رو در فوالد

مبارکه نيز اين نظام و قانون حکم فرماست
و بايد براي رش��د فزاينده تالش بيشتري
داشته باش��يم در غير اين صورت متوقف
خواهيم ش��د.بنــــابر ايــــ��ن گزارش،
در ايــــن مـــراس��م احمد اثنيعشري،
ارزياب ارش��د جايزۀ تعالي سازماني ،ضمن
قدرداني از همکاري مديران و کارشناسان
ش��رکت فوالد مبارکه در فراين��د ارزيابي،
گ��زارش کامل��ي از يافتهه��ا و اقدام��ات
انجامش��ده ارائه ک��رد .در همين خصوص
معاون تکنول��وژي ش��رکت فوالدمبارکه
عنوان کرد :در فضاي چالش��ي کسبوکار
و صنعت ،متعالي بودن تنها کليد راهگشاي
حرکت در اين فضاست .بيشک مديريت و
کارکنان هستند که با حضور حداکثري خود

در فرايند ارزيابي و ساير فعاليتها شرکت
را ش��اداب و رو به پيشرفت نگه ميدارند.
س��يد مهدي نقوي با اشاره به اينکه بايد
با يادگي��ري از نقاط قابلبهبود ارائهش��ده
در دورهه��اي قبل بتواني��م از چالشهاي
پيشرو عبور کنيم ،اظهار داشت :اگر اعالم
ِ
ميکنيم که توسعۀ فوالد مبارکه به وسعت
ايران اس��ت ،بايد تالش خود را در مس��ير
رشد و تعالي دوچندان کنيم .بايد با استفاده
از آموختهه��اي اين فراين��د و با عنايت به
گزارشهاي ارزيابان مس��ير تعالي را براي
سالهاي پيش رو هموارتر کنيم .وي خاطر
نش��ان کرد:دس��تاوردهاو يافتههاي فوالد
مبارک��ه در چنين فرايندهايي راهگش��اي
س��اير ش��رکتهايي خواهد بود که قصد

حضور در اين دوره ارزيابي و جوايز را دارند.
گفتني اس��ت ش��رکت فوالد مبارکه طي
چند دوره حض��ور در فرايند اين ارزيابيها
به دس��تاوردهاي ارزش��مندي دست يافته
است .تاجاييکه در س��ال  91براي اولين
بار و بهعنوان تنها ش��رکت ايراني توانست
تنديس زرين جايزۀ ملي تعالي سازماني را
کسب کند و در س��ال  93نيز اين مهم را
تکرار نمايد.عالوه بر اين در سال  96نيز با
شرکت در ارزيابي تعالي اروپا (،)EFQM
توانس��ت بهعنوان تنها ش��رکت ايراني با
کس��ب تقديرنامۀ پنج س��تاره به س��طح
بينالمللي راه يابد و در س��ال  1397موفق
به کس��ب تنديس زرين جايزۀ تعالي اروپا
( )EFQMشد.

گيالن :به گزارش روابط عموميمخابرات
منطقه گيالن  ،مراس��م بزرگداشت سپهبد
ش��هيد ح��اج قاس��م س��ليماني و ابومهدي
المهندس به همت کارکنان و رانندگان مرکز
نقليه مخابرات منطقه گيالن برگزار ش��د.در
اين مراس��م که با حضور مديران و کارکنان
همراه بود با قرائت آيات کالم اهلل مجيد ياد
و نام ش��هداي مقاومت س��پهيد شهيد حاج
قاسم سليماني و ابومهدي المهندس و ساير
شهداي مدافع حرم گراميداشته شد.
پيشرفت  ۸۰درصدي پروژههاي
آبخيزداري گيالن

گيالن  :به گ��زارش روابط عمومياداره کل
منابع طبيعي و آبخيزداري اس��تان گيالن و
به نقل از خبرگزاري ايس��نا ،مديرکل منابع
طبيع��ي گي�لان از پيش��رفت فيزيکي ۸۰
درص��دي پروژهه��اي آبخي��زداري گيالن
خب��ر داد و گفت :تنه��ا  ۳۵درصد اعتبارات
ملي امس��ال تخصيص يافت��ه و در صورت
تخصيص اعتبارات بيشتر پيشرفت بيشتري
خواهيم داش��ت .محسن يوسفپور امروز در
جلس��ه ش��وراي برنامهريزي اس��تان که در
اس��تانداري گيالن برگزار شد ،با بيان اينکه
از مح��ل اعتبارات ملي در چهار محور پروژه
تعري��ف کرديم ،گفت :آبخي��زداري ،جنگل،
مرتع و تملک اراضي جزو پروژههاي ادارهکل
منابع طبيعي و آبخيزداري استان گيالن در
س��ال  ۹۸اس��ت.وي ادامه داد :امسال ۳۶.۵
ميليارد توم��ان اعتبار براي پروژههاي منابع
طبيعي استان تخصيص يافته است که عمده
آن از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي در
حوزه آبخيزداري است.مديرکل منابع طبيعي
و آبخيزداري گيالن با اش��اره به تخصيص
اعتبار  ۲۹.۵ميليارد توماني صندوق توس��عه
ملي ،اف��زود :تاکنون  ۳۵درص��د اين اعتبار
تخصيص يافته که معادل  ۱۰ميليارد تومان
اس��ت و  ۸۱درصد پيش��رفت در پروژههاي
آبخيزداري داريم.يوس��فپور ب��ا بيان اينکه
پروژههاي آبخيزداري در باالدس��ت از وقوع
س��يل جلوگيري ميکند ،متذکر شد :گيالن
جزو اس��تانهاي سيلخيز کش��ور است ،اما
در س��يالب به��ار  ۹۸دچار حادثه نش��ديم
که نش��اندهنده اهميت اجراي پروزههاي
آبخيزداري اس��ت.وي با اشاره به تخصيص
اعتب��ار هف��ت ميلي��ارد تومان��ي از مح��ل
درآمدهاي عموميطي امس��ال ،خاطرنشان
کرد :اين اعتب��ارات در حوزه جنگل ،مرتع و
س��اماندهي اراضي(کاداستر) هزينه ميشود
که تاکنون  ۴۳درص��د تخصيص در بخش
جنگل ،پنج درصد تخصيص در بخش مرتع
و  ۳۰درص��د تخصيص در بخش کاداس��تر
داش��تيم.مديرکل منابع طبيعي گيالن يکي
از مش��کالت اعتب��اري اين دس��تگاه را در
حوزه تامين س��وخت خودروهاي گشتزني
دانس��ت و يادآور ش��د :ب��راي جلوگيري از
قاچاق چوبآالت جنگلي و مقابله با تصرف
اراضي ملي نياز به گشتزنيهاي  ۲۴ساعته
در عرصهها داريم.
پايداري آب شرب  150هزار نفر
روستايي خوزستان در سال 98

اه��واز محمود فرج  :اس��تاندار خوزس��تان
در حاش��يه آيين افتتاح پروژه آبرس��اني به
ش��هرک امام رضا(ع) شهرستان انديمشک
از پايداري آب شرب  150هزار نفر از اهالي
شريف روس��تاهاي خوزستان در طول سال
1398خبر داد.غالمرضا شريعتي با بيان اين
مطلب افزود :همه ت�لاش و دغدغهاي که
در اج��راي پروژههاي عمران��ي وجود دارد،
در تقسيم عادالنه اعتبارات و خدمترساني
به مردم خوزستان اس��ت که توجه ويژه به
روس��تاها بخص��وص در زمين��ه تامين آب
ش��رب پايدار نيز در راس��تاي عدالت انجام
ميش��ود.وي افزود :از ابتداي سال تا کنون
 100روستا با جمعيتي بالغ بر  43هزار نفر از
نعمت آب شرب پايدار و بهدشاتي بهره مند
شده اند ،که در اين راستا بايد از تالشهاي
جهادي و شبانه روزي مجموعه آبفا روستايي
خوزستان تقدير کرد.استاندار خوزستان ادامه
داد :بر اس��اس برنامه ريزيهاي انجام شده
ت��ا ايام ميارک دهه فجر  3پروژه آبرس��اني
روس��تايي به بهره برداري ميرس��ند و 13
روستا با جمعيتي بالغ  30هزار نفر در سطح
استان خوزس��تان از نعمت آب شرب پايدار
و بهداش��تي به��ره مند ميشوند.ش��ريعتي
يادآور شد :تا پايان س��ال و با بهره برداري
از ديگر پروژههاي آبرس��اني روس��تايي در
مجم��وع جمعيتي بالغ ب��ر  150هزار نفر از
نعمت آب شرب پايدار و بهداشتي بهره مند
خواهند شد.اس��تاندار خوزستان بيان کرد :از
مجموعه آبفا روس��تايي و س��اير دست اندر
کاران پروژههاي آبرس��اني روس��تايي بايد
تقدير بعمل آورد که عليرغم اعتبارات اندک
و وجود مش��کالت مالي ،اما در آبرس��اني و
خدمترس��اني به روس��تاها بصورت شبانه
روزي در حال تالش هستند.

