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اخبار
دیدار شهردار و اعضای شورای
اسالمی شهر نظرآباد با رئیس اداره
پست شهرستان

به گزارش روابط عمومی شهرداری نظرآباد،
ش��هردار و اعضای ش��ورای اس�لامی شهر
نظرآباد با رئیس اداره پست شهرستان دیدار
و بر تعامل های دوسویه تاکید کردند .در این
دیدار ش��هردار نظرآباد اداره پس��ت را یکی
از نهاده��ای موثر خدمات رس��انی به مردم
دانس��ت و از همراهی و همکاری مثبت آن
اداره ب��ا مجموعه ش��هرداری قدردانی کرد.
عسگری افزود :مردم به واسطه امانت داری و
حفاظت از مرسوالت مختلف و انجام درست
و سریع برخی خدمات ،به پست اعتماد باالیی
دارند و این اعتماد ،مهم ترین سرمایه پست
به حس��اب می آید .وی ابراز امیدواری کرد:
این دیدار س��رآغاز فصل جدی��دی در زمینه
تعامل ،همکاری و مش��ارکت بین اداره پست
شهرستان و ش��هرداری باشد  .گفتنی است
در انتهای این دیدار شهردار واعضای شورای
اس�لامی شهرنظرآباد با اهداء لوح تقدیر روز
جهانی پس��ت (  ۱۷مهرماه ) تبریک گفته و
ازتالش��های کارکنان و متولیان امور پس��ت
قدردانی کردند.
آغاز عملیات اجرایی طرح اقدام ملی
ساخت مسکن در اردبیل

اردبیل -حیدری ،مدیرکل راه و شهرسازی استان
اردبیل گفت :با صدور پیش پروانه عملیات ،احداث
واحدهای طرح اقدام ملی ساخت مسکن از هفته
آینده آغاز خواهد ش��د.محبوب حیدری  ،با اشاره
به اتمام مسکن مهر و واگذاری واحدهای مسکن
طرح اقدام ملی به متقاضیان اظهار کرد :در اردبیل
 ۴۱ه��زار و  ۳۷۸واحد مس��کن مه��ر اجرایی و
عملیاتی ش��د تا این واحدها به متقاضیان واگذار
شود.وی تصریح کرد :تالش کردیم تا واحدهای
مسکن مهر را که دچار برخی از مشکالت شده
بود ،در مسیر کیفی سازی و ارتقا شرایط مطلوب
در تکمیل و افتتاح سوق داده و رضایت شهروندان
را در استفاده از این واحدها فراهم کنیم.مدیرکل
راه و شهرسازی اردبیل با بیان اینکه در کنار اتمام
مسکن مهر و بسته شدن پرونده این واحدها در
استان طرح اقدام ملی را نیز با تامین زمین مورد
نیاز آغازکردیم و تالشمان بر این بوده تا با تحویل
زمین رایگان در اردبیل و سایر شهرها ساخت و
س��از در این حوزه انجام شود.حیدری در بخش
دیگری از س��خنان خود تصریح کرد :در ش��هر
اردبیل راه و شهرس��ازی متولی اصلی اقدام ملی
مسکن است که زمین مورد نیاز به صورت رایگان
در اختیار تعاونیها و س��تاد اجرایی حضرت امام
قرار گرفته تا ساخت واحدها آغازشود.وی افزود:
در س��ایر شهرهای اس��تان بنیاد مسکن متولی
ساخت مسکن اقدام ملی است که زمین مورد نیاز
راتامینوتحویلآنهادادیم.حیدریهزینهساخت
این واحده��ا را  ۳۰۰میلیون تومان اعالم کرد و
گفت ۱۰۰ :میلیون تومان از این رقم تسهیالت
بانکی و ۲۰۰میلیون تومان مابقی آورده اشخاص
خواه��د بود.وی بیان کرد :در گام اول متقاضیان
اقدام ملی مسکن باید  ۴۰میلیون تومان واریزی
داشته باشند تا به تناسب واریزی ها شاهد ساخت
واحدهای مس��کونی و تحویل ب��ه موقع آن به
شهروندانباشیم.

اعطای تسهیالت ویژه به متقاضیان دریافت سند در محله آیتا ...غفاری

سرپرست مدیریت بافت فرسوده و تاریخی
شهرداری بندرعباس از ارایه تخفیفات ویژه
برای متقاضیان دریافت س��ند مالکیت در
کوی آیتا ...غفاری خب��ر داد .به گزارش
مدیری��ت ارتباط��ات و ام��ور بینالمل��ل
ش��هرداری بندرعب��اس ،س��عید قائمی در

تخفیفات م��ورد نظر جهت توافق و صدور
سند به نام وی دعوت میشود.

مدیرعامل فوالد مبارکه در آئین افتتاحیۀ دورۀ آموزشی مدیریت ارشد تحول دیجیتال مطرح کرد

طرحتحولدیجیتالحرکتیبسیاربزرگبرایحفظسرآمدیفوالدمبارکه

در آئین افتتاحیۀ دورۀ آموزشی مدیریت ارشد تحول دیجیتال
ش��رکت فوالد مبارکه ،مهندس عظیمیان ،مدیرعامل این
ش��رکت گفت :اگر بخواهیم رتبۀ جهانی خود را در صنعت
فوالد حفظ کنیم باید به سمت تحول دیجیتال برویم ،زیرا
در آین��دۀ صنعت فوالد ،تناژ تولید ح��رف اول را نمیزند؛
بنابراین اقدام فوالد مبارکه برای استفاده از تکنولوژی نسل
چهارم یک کار تزئینی نیس��ت؛ بلکه یک الزام و ضرورت
بنیادی در حوزۀ فوالد کش��ور است .وی با اشاره به شرایط
اقتصادی کشور و تحریمهای شدید افزود :در شرایطی که
کشور و هممیهنان تحت شدیدترین تحریمها قرار دارند،
دغدغ��ۀ دولت تأمین مایحتاج عمومی مردم و نگاهش به
صنعت صنعتگران اس��ت تا محصوالت با قیمت متعارف
عرضه گردد و در آرامش بازار به دست مصرفکننده برسد.
وی تأکید کرد :اگرچه در حال حاضر طرح تحول دیجیتال و
تربیت مدیران فرهیخته در این حوزه جزو اولویتهای اصلی
نیس��ت و کمتر مورد توجه قرار گرفت��ه ،اما ما باید در کنار
تأمین نیازهای دولت ،به این موضوعات زیربنایی بهعنوان
یکی از نیازهای تکنولوژیکی کش��ور در حوزۀ صنعت نیز
توجه کنیم ،تا جایی که این تالشها به ادارۀ هوشمند فوالد

مبارکه منجر شود .ممکن است ما در آن زمان نباشیم ،ولی
بهیقین ثمره و آثار پر خیروبرکت آن در آینده مشاهده خواهد
شد .مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از مدیران این شرکت
بهعنوان مجریان اصلی طرح تحول دیجیتال یاد و اضافه

کرد :این مدیران در یک برنامۀ آموزشی یکساله باید حتما
به استفادۀ بهینه از تکنولوژی مجهز و مسلح شوند .آنان باید
آموزشهای الزم را ببینند و مهارتهای الزم را به دست آورند
تا بتواند طرح تحول دیجیتال را اجرا کنند .به خاطر داشته

باشیم عزم فوالد مبارکه برای اجرای طرح تحول دیجیتال
و اس��تفاده از تکنولوژی نسل چهارم جزم است و همه باید
با حضور مس��تمر در این دوره بر این مهارتها مسلط شوند.
مهندس عظیمیان به تأثیر اجرای این طرح بر حفظ سرآمدی
فوالد مبارکه اشاره کرد و گفت :طرح تحول دیجیتال گام
بس��یار بلندی در مسیر حفظ سرآمدی فوالد مبارکه است.
این ش��رکت در حال حاضر قدرتمند است ،اما باید قویتر و
مسلطتر پیش برود .در این زمینه نظام پاداشدهی به کسب
مهارتهای این حوزه گره خواهد خورد و بر همین اساس در
دستورالعملهای جدید سازمان قرار خواهد گرفت .به خاطر
داشته باشیم این رویداد برای سازمان بسیار جدی است و
با تمام قوا از این طرح حمایت و پش��تیبانی خواهیم کرد.
مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه در بخش پایانی سخنان
خود افزود :از ریاس��ت دانشگاه اصفهان که با جدیت بستر
اج��رای این دوره و طرح را ایج��اد کردهاند و همچنین از
مدیران و معاونان شرکت که نهایت همکاری و همراهی را
در این زمینه مبذول داشتهاند ،صمیمانه قدردانی میکنم و
اطمینان خاطر میدهم که در روزهای آینده خبرهای بسیار
خوبی در این حوزه خواهیم شنید.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد

احداث ورود و خروج خط  132کیلوولت رامهرمز – باغملک در پست میداوود

اهواز-مدیرعام��ل ش��رکت ب��رق منطقه ای
خوزس��تان از پای��ان عملیات اح��داث ورود و
خروج خط  132کیلوولت رامهرمز -باغملک در
پس��ت میداوود و برقداری آن خبر داد .محمود
دشت بزرگ اظهار کرد :عملیات احداث ورود و
خروج خط  132کیلوولت رامهرمز -باغملک در

پست میداوود شامل تامین تجهیزات ،عملیات
ساختمانی ،نصب برج و سیم کشی به طول 16
کیلومتر به پایان رسید و برقدار شد .وی ارزش
سرمایه گذاری این پروژه را بالغ بر  215میلیارد
ریال اعالم کرد .مدیرعامل شرکت برق منطقه
ای خوزستان تامین انرژی پست  132کیلو ولت

می��داوود را مهم ترین هدف به��ره برداری از
پروژه دانست و افزود :پایداری شبکه و کاهش
بار ش��بکه فوق توزیع شهرس��تان باغملک و
تامین برق بخش های خانگی ،کش��اورزی و
ایجاد زیرساخت های الزم جهت توسعه بخش
ه��ای مختلف در منطقه ،از دیگر اهداف بهره

برداری از این پروژه است .دشت بزرگ تصریح
کرد :از مهر ماه سال  98تاکنون  230کیلومتر
مدار خط و  113کیلومتر مدار هادی پرظرفیت
به بخ��ش انتقال و فوق توزیع ش��بکه تحت
نظارت این شرکت در استان های خوزستان و
کهگیلویه و بویراحمد اضافه شده است

دیدار نماینده مردم بهبهان و آغاجاری با فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان

نماینده شهرس��تان بهبهان و آغاجاری در
مجلس ش��ورای اسالمی به مناسبت هفته

ناج��ا با حضور درس��تاد فرماندهی انتظامی
شهرستان بهبهان و دیدار با فرمانده انتظامی
این شهرس��تان هفته ناجا را تبریک گفت.
ب��ه گزارش خبرنگار پای��گاه خبری پلیس،
محمدطال مظلومی نماينده مردم بهبهان
و آغاجاری در مجلس ش��ورای اسالمی با
حضور در ستاد فرماندهي انتظامی شهرستان
بهبهان با سرهنگ محمد عزیزی دیدار کرد.

در اين دیدار مظلومی ضمن گرامیداشت یاد
و خاطره شهدای عرصه نظم و امنیت ،هفته
نی��روی انتظامی را ب��ه فرماندهی انتظامی
شهرس��تان بهبهان و تمامی کارکنان این
فرمانده��ی تبریک گفت .ایش��ان با تقدیر
از عملک��رد و زحمات مجاهدانه و بی وقفه
مجموعه انتظامی بهبهان،گفت :امنیت پایدار
در گرو تعامل مردم و دستگاههای امنیتی و

انتظامی است و امید است با مشارکت مردم،
در حف��ظ نظم و امنیت ،بیش از پیش یاری
رسان نیروهای انتظامی باشیم .مظلومی با
اشاره به اینکه روزانه جمعیت شناور زیادی
از شهرهای اطراف به بازار و مراکز آموزشی
و پزش��کی بهبهان مراجعه می نمایند و بار
ترافیکی و انتظامی مضاعفی بر عهده نیروی
انتظامی این شهرس��تان اضافه میگردد لذا

ارتقاء س��اختار سازمانی فرماندهی انتظامی
این شهرس��تان امری ضروری است و این
موضوع را از طریق ارگانها و مبادی ذیربط در
مرکز پیگیری نموده است .در پایان نماینده
شهرس��تان بهبهان و آقاجاری با اهداء لوح
تقدیر از زحمات فرمانده انتظامی شهرستان
بهبهان تقدیر و برای ایشان و همکارانشان
آرزوی سالمتی و سعادت نمودند.

توزیع  ۶۰۰۰تن آسفالت در معابر شهری هشتگرد

مهندس یگانه شهردار هشتگرد در بازدید از
آس��فالت معابر شهری از توزیع  ۶۰۰۰تن به
صورت روکش مکانیزه و دستی در بلوارها و
معابر ش��هری خبر داد .یگانه گفت  :در سال
جاری با بررسی بودجه مصوب  ,الزم دانستیم
تا در راس��تای بهبود عبور و مرور ش��هری و
تسهیل در تردد نسبت به افزایش اعتبار پروژه
آس��فالت و لکه گیری معابر اقدام نماییم و با
مساعدت و همکاری رئیس و اعضای محترم

ش��ورای اسالمی ش��هر ردیفهای اعتباری
فوقالذک��ر در مجموع ب��ه  ۴۵میلیارد ریال
افزایش یافته و بخش اعظمی از آن تاکنون
اجرا شده اس��ت .شهردار هش��تگرد افزود :
روکش مکانیزه آس��فالت خیابان هدایت در
ش��هرک ینگی امام  ,خیابان جالل آل احمد
در شهرک وحدت  ,خیابان بهشت در شهرک
بعثت  ,خیابان ایثارگران در شهرک ولیعصر
 ,ضلع شمالی و جنوبی بلوار امام خامنه ای ,

خیابان هدایت در شهرک بعثت  ,ضلع جنوبی
بلوار کارگر  ,پارکینگ ضلع شرقی شهرداری
 ,خیابان شهید زین الدین در شهرک ولیعصر
و آس��فالت بلوار خبرنگار بخش��ی از آسفالت
معابر ش��هری اس��ت که به صورت روکش
و با ماش��ین آالت مکانیزه انجام شده است.
یگانه بیان کرد  :عملیات لکه گیری و ترمیم
نوار حفاری بالغ ب��ر  ۶۰معبر اصلی و فرعی
نیز توس��ط واحد عمرانی شهرداری صورت

گرفته و لکه گیری و آسفالت معابر به صورت
مس��تمر و روزانه در حال انجام اس��ت  .وی
گفت  :از ابتدای س��ال جاری بالغ بر  ۵۰هزار
مترمربع از معابر ش��هری آسفالت گردیده و
عالوه بر لکه گیری معابر و ترمیم نوار حفاری
 ,س��اخت سرعتگیر و ایمن سازی معابر نیز
انجام گرفته اس��ت  .آس��فالت معابر شهری
در هشتگرد به عنوان بخشی از فعالیتهای
عمرانی ش��هرداری کام ً
ال مشهود بوده و در

روزهای آت��ی نیز عملیات آس��فالت اطراف
میدان صنعت و بلوار ش��هید سلیمانی انجام
خواهد پذیرفت .

حجم سرمایه گذاری حوزه صنعتی ایالم به بیش از ۳۷هزارمیلیارد ریال افزایش یافت

جمعآوریبرگهایپاییزی
ازسطحشهراصفهان

معاون خدمات ش��هری ش��هردار اصفهان از
جمع آوری برگهای پاییزی از س��طح ش��هر و
همچنین آمادهباش ش��هرداری اصفهان برای
رفع آبگرفتگیهای احتمال��ی خبر داد و گفت:
نیروهای عملیاتی حوزه معاونت خدمات شهری
و اجرایی در آمادگی کامل هس��تند .به گزارش
روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری
اصفهان؛حسینامیریگفت:باشروعفصلهای
سرد سال و به منظور جلوگیری از آبگرفتگی در
پی بارش های احتمالی در س��طح شهر ،معابر
اصفهان پیش از وقوع بارش باران الیروبی شده
است و نیروهای عملیاتی حوزه معاونت خدمات
شهری و اجرایی در آمادگی کامل هستند .وی
به شروع فصل خزان درختان اشاره کرد و گفت:
با ش��روع پاییز و بالطبع افزایش ش��دید حجم
ضایعات فضای س��بز در مناطق  15گانه و به
منظور حفظ آراستگی و انضباط شهری اقدامات
اجرایی در خصوص جمع آوری و نظافت شهری
اجرایی خواهد ش��د .امیری تاکی��د کرد :در این
ارتباط برگزاری جلس��ات هماهنگی با مدیران
عامل شرکتهای خدماتی و فضای سبز صورت
پذیرفته و پیش بینی تمهیدات ،امکانات ،ماشین
آالت و نیروی انسانی الزم جهت جمع¬آوری،
بارگیری و انتقال روزانه برگهای خزان یافته به
محلهای مورد تائید ،شده است.

این رابطه اظهار کرد :تخفیفات تش��ویقی
ویژهای برای س��نددار ک��ردن امالک در
محله کوی آی��تا ...غفاری در نظر گرفته
شده است .وی افزود :ساکنین کوی آیتا...
غفاری میتوانند به منظور اخذ سند مالکیت
و اس��تفاده از تخفیفات بسته تشویقی که

مخت��ص این محله وج��ود دارد ،از طریق
دفتر تس��هیلگری و توس��عه محله نسبت
به تش��کیل پرونده اقدام کنند .سرپرست
مدیریت بافت فرسوده و تاریخی شهرداری
بندرعباس ادامه داد :مراحل اداری اخذ سند
مالکیت ش��امل برداش��ت ،تهیه کروکی و

مراجعه به اداره ثبت اس��ناد و پیگیریهای
مربوطه است تماما توسط کارشناسان حوزه
یشود.
بافت فرس��وده ش��هرداری انجام م 
قائم��ی گفت :بر اس��اس برنام��ه در نظر
گرفته شده ،پس از اتمام کارهای مربوطه،
از متقاضی با توجه به بس��ته تش��ویقی و

کسب رتبه نخست سالمت اداری کشور
توسط پاالیشگاه گاز ایالم

“رضا محمد رحیمی” مدیرکل سازمان صمت
اس��تان ایالم ،گفت :بخ��ش صنعت اهمیت
بس��یاری در روند توسعه هرکش��وری دارد و
دلی��ل این موضوع این اس��ت که صنعت به
عنوان موتور رشد اقتصادی و انباشت سرمایه

شناخته میشود و بخشی ست که دارای منبع
بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس تولید است
 .وی افزود :رشد سرمایه گذاری و اقتصادی
از عوام��ل موثر بر بخش اقتصاد اس��ت .در
س��ال های گذش��ته ترکیبی از تحریم های
اقتصادی ،کاهش فروش منابع نفتی ،کاهش
دسترسی به ماشین آالت و تجهیزات به روز
از طریق بازارهای بینالمللی نتوانس��ت رشد
حجم سرمایهگذاری در استان را کاهش دهد
 .مدیرکل سازمان صمت استان اظهار داشت:
ای�لام از امنترین اس��تان های کش��ور در
بحث سرمایهگذاری است و بازگشت مجدد

واحدهای تولیدی راکد و نیمه فعال متعددی را
در کارنامه خود دارد  .محمد رحیمی ادامه داد:
برگزاری منظم جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی
و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با حضور و
مدیریت مقام عالی دولت و پیگیری مجدانه
برای جذب سرمایه گذاری و ایجاد طرح های
توسعه و اشتغال زا از عوامل تاثیرگذار در این
خصوص اس��ت  .وی بیان داش��ت :مطابق
گزارش ارزیابیهای تج��ارت نیوز از تحلیل
دادههای وزارت صمت در چهارماهه نخست
س��ال گذشته سرمایهگذاری در استان بیش
از  ۲۰۰درصد رش��د یافته اس��ت .وی گفت:

از ب��دو پی��روزی انقالب تا س��ال  ۹۲حجم
س��رمایهگذاری تحقق یافته ح��وزه صنعت
استان  ۸هزار میلیارد ریال بود که این رقم در
طول مدت فعالیت دولت تدبیر و امید تاکنون
به  ۳۷هزار و  ۳۵۳میلیارد ریال افزایش یافته
است .وی افزود :چشمانداز اقتصادی استان با
وجود محدودیتها و تحریمهای بینالمللی
مطلوب اس��ت و این مهم نتیجه همراهی و
هماهنگی و تالش تیم اقتصادی اس��تان و
استاندار ایالم اس��ت که از هر فرصتی برای
جذب س��رمایه گذار و رفع موانع تولید بهره
گیری می ش��ود .مدیرکل س��ازمان صمت

ایالم خاطرنش��ان کرد :برای حفظ وضعیت
موجود و افزایش این روند به نظر می رس��د
راهبرد رشد سرمایهگذاری صنعتی متناسب
با اهداف اشتغال زایی بایستی بر محورهای
ح��وزه رفع موانع تولی��د ،توجه به بنگاههای
کوچک و متوس��ط ،ایجاد ثبات اقتصادی با
پیروی از ی��ک راهبرد رش��د پایدار صنعتی
وتکمیل حلقهه��ای مفقوده زنجی��ره تولید
متمرکز باش��د تا در آینده شاهد تقویت پیوند
بین فعالیت های صنعتی بزرگ و سرمایه بر و
سایر صنایع به منظور سرریز کردن آثار رشد
به صنایع کوچک و اشتغالزا باشیم.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل خبر داد

احیای  15واحد صنعتی راکد و نیمه فعال در هفت ماهه اول سال99

اردبی��ل -محمد اهلی ضم��ن تاکید بر رفع
موان��ع تولی��د و برطرف ش��دن مش��کالت
واحدهای تولیدی ،از حمایت ها و برنامه های
این ش��رکت برای باز فعال سازی واحدهای
صنعتی راکد و نیمهفعال در ش��هرک های
صنعتی اس��تان اردبیل خب��ر داد.به گزارش
روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی
استان اردبیل ،محمد اهلی در جریان بازدید
از شهرک صنعتی اردبیل( )1اظهار داشت :با
هماهنگیها و برنامهریزیهای انجام شده و
با برگزاری جلسات ستاد تسهیل تالش می

شود در سال جاری  40واحد صنعتی راکد و
نیمه فعال در ش��هرک های استان به چرخه
تولی��د بازگردند.وی ادامه داد :در هفت ماهه
اول س��ال جاری ،تاکنون  15واحد صنعتی
راک��د در ش��هرک های صنعتی اس��تان به
چرخه تولید بازگشته اند که برنامه ریزی ها
برای تحقق راه اندازی  40واحد راکد تا پایان
سال جاری ادامه خواهد داشت.اهلی با بیان
اینکه اغلب مشکالت واحدهای راکد و غیر
فعال عمدت ًا در زمینه های تامین سرمایه در
گردش ،مشکالت بانکی ،بیمه ای و مالیاتی

اس��ت تصریح کرد :با حل موانع موجود و با
همراهی دستگاههای اجرایی مربوطه تالش
می ش��ود تا این واحده��ای صنعتی نیز در
س��ال جهش تولید احیاء و ب��ه چرخه تولید
بازگردن��د.وی کاهش بروکراس��ی اداری را
یکی از الزمه های الزم برای جذب سرمایه
گذاران در استان برش��مرد و ابراز امیدواری
کرد تا با کاهش بروکراسی ها ،روند سرمایه
گذاری ها در اس��تان تسهیل و افزایش یابد.
مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی از
جمله برنامه های این شرکت برای حمایت

از واحدهای راکد و نیمه فعال را اس��تفاده از
ظرفیت کلینیک کسب و کار برای باز فعال
س��ازی این واحدهای تولیدی برشمرد.اهلی
اف��زود :با توجه به نیاز صنایع به مش��اوره و
تبیین راهکارهای مناسب برای افزایش تولید
می توان به س��ادگی ،عوارض و آسیب های
متعددی را از دوش صنایع برطرف نمود که
در این بین ،نقش مش��اورین صنعتی بسیار
حائز اهمیت و کارگش��ا خواهد بود.وی ادامه
داد :برای رس��یدن به اهداف اقتصادی حوزه
صنعت و تحقق سیاست های جهش تولید،

از تمامی ظرفیت ه��ا به خصوص کلینیک
کس��ب و کار برای واحدهای صنعتی استان
اس��تفاده خواهیم کرد تا شاهد استمرار رشد
و رونق اقتصادی استان باشیم.

مدیرعام��ل ش��رکت پاالیش گاز ای�لام از
کس��ب رتبه نخس��ت این واح��د صنعتی در
ارزیاب��ی س��الیانه س�لامت اداری و مقابله با
فس��اد در بین پاالیشگاه های کشور خبر داد.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم از کسب
رتبه نخس��ت این واحد صنعت��ی در ارزیابی
س��الیانه س�لامت اداری و مقابله با فساد در
بین پاالیشگاه های کش��ور خبر داد .روح اله
نوریان با بیان اینکه این ش��رکت توانسته در
بین هفت پاالیشگاه گاز کشور رتبه نخست
ارزیابی سالیانه در خصوص سالمت اداری و
مقابله با فساد را کسب کند ،افزود :این ارزیابی
به استناد ماده  ۲۵قانون ارتقاء سالمت نظام
اداری و مقابله با فس��اد ،وضعیت شرکت ها
را در اجرای وظایف قانونی بررس��ی و با هم
مقایس��ه می کند .وی با اشاره به اینکه امور
بازرس��ی و پاسخگویی به ش��کایات شرکت
ملی گاز ایران هر س��اله بر اساس الگوهایی
 ،ش��رکتهای تابعه را مورد سنجش قرار می
دهد ،یادآور شد :این ارزیابی در شاخص های
 ۹گانه مش��تمل بر قانونگرایی ،ش��فافیت،
پاسخگویی ،شایست ه ساالری ،انضباط اداری
و مالی ،الگوی مصرف و بهرهوری ،اس��تقرار
و توسعه سامانه های الکترونیکی ،نظارت و
کنترل و آموزش ،مهارت و توس��عه فرهنگ
دینی و اخالقی اس��ت .نوریان یادآور شد :در
آخرین ارزیابی انجام شده توسط شرکت ملی
گاز ایران ،شرکت پاالیش گاز ایالم با کسب
امتیاز باالتر نس��بت به دیگر پاالیشگاه های
گاز کش��ور ،رتبه نخست را به خود اختصاص
داده و در ردیف ش��رکت های بسیار خوب در
این حوزه قرار گرفته اس��ت .وی اضافه کرد:
ای��ن واحد صنعتی در برنامه های کالن خود
همچنان بدنبال اجرای دقیق قوانین و مقررات
بوده و در جهت ارتقای هرچه بیشتر سالمت
نظام اداری اهتمام ویژه ای دارد .پاالیش��گاه
گاز ایالم یکی از اصلیترین منابع تامین کننده
گاز در منطقه غرب کشور است .منطقه غرب
کشور از نقاط حساس شرکت ملی گاز ایران
اس��ت و استمرار تولید پاالیش��گاه گاز ایالم
به عنوان تنها پاالیش��گاه تولی��د کننده گاز
در غرب کش��ور دارای اهمیت زیادی اس��ت.
شرکت پاالیش گاز ایالم به منظور تامین گاز
مصرفی استان ایالم و استانهای غربی کشور
و همچنین تامین خوراک پتروشیمی ایالم و
تقویت فشار گاز غرب کشور در  ۲۵کیلومتری
شمال غرب شهرستان ایالم و  ۱۲کیلومتری
غرب بخش چوار به دست متخصصان جوان
ایرانی راهاندازی شده است.
جشنواره «روز جهانی غذا» به صورت
وبینارباحضورنمایندگانشهرهایخالق
خوراک شناسی در یونسکو برگزار شد

به هم��ت مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
ش��هرداری رشت،جش��نواره روز جهانی غذا با
حضور نمایندگان ش��هرهای خ�لاق خوراک
شناسی در یونسکو و سرآشپزهای ایرانی و بین
المللی به صورت وبینار برگزار شد .به گزارش
واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
ش��هرداری رشت ،به مناسبت روز جهانی غذا،
به هم��ت مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
شهرداری رشت جش��نواره روز جهانی غذا به
صورت ارتباط زنده ویدئو کنفرانسی با نمایندگان
شهرهای خالق خوراک شناسی در یونسکو و با
حضور سرآشپزهای ایرانی و بین المللی برگزار
ش��د .مهندس عطایی سرپرس��ت شهرداری
رشت در این جلسه با تبریک روز جهانی غذا و
خوش آمدگویی به مهمانان شهرهای خالق در
یونسکو اظهار کرد :شهر رشت در سال ۲۰۱۵
به عنوان شهر خالق خوراک در یونسکو ثبت
شد .وی با اشاره به اینکه رشت به عنوان یک
برند در حوزه تنوع غذایی و ارائه غذاهای حالل
در دنیا مطرح است گفت :رشت جزو  ۳۶شهری
است که برند شهر خالق خوراک را دارا است.
سرپرست ش��هرداری رشت تصریح کرد :برند
شهر خالق خوراک شناس��ی می تواند نقش
مهمی در رونق گردشگری و اقتصادی منطقه
ایفا کند و این مهم به اراده و هنر ما بس��تگی
دارد و باید با همدلی و همگرایی اتفاقات مهم را
رقم بزنیم .مهندس عطایی اظهار داشت :یکی
از اهداف ش��هرهای خ�لاق ،ترویج همکاری
میان شهرهایی است که خالقیت خاصی دارند
که می توان به عنوان راهبردی برای پیشرفت
شهر استفاده کرد .وی با اشاره به شیوع ویروس
کرونا و آس��یب آن در صنعت گردشگری بیان
داشت :شهرداری رشت برنامه های خوبی در
حوزه گردشگری در دست اجرا دارد و پیشنهاد
می شود اداره صنایع دستی،میراث فرهنگی و
گردشگری برنامه مدون در این ایام برای جذب
گردشگر تدوین کند .سرپرست شهرداری رشت
پیش��نهاد داد :بازاریابی ش��بکه ای برای رونق
گردش��گری راه اندازی شود و صنف پزندگان
م��ی تواند کلیپ هایی از نح��وه ضدعفونی و
رعایت پروت��کل های بهداش��تی در زنجیره
خدمات گردشگری شامل حمل نقل ،پذیرایی
و اقامت تهیه و منتشر کند تا اعتماد گردشگران
جلب شود.

