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گلســتان  ،صفرخاني:جلسه ستاد تحول دانشگاه
با محوريــت اقدامات انجام شــده در خصوص
مديريت هزينهها در بيمارســتانها با حضور دکتر
فاضل رييس دانشگاه در سالن شهيد آويني برگزار
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تقدير گروه غذايي صنايع شير ايران از رييس خانه صنعت ،معدن و تجارت ايران

خبر
برگزاري جلسه شوراي تحقيقات،
آموزش و ترويج کشاورزي در ایالم

ايالم،عصرايرانيان:عسگرجوزيان رئيس
مرکــز تحقيقــات ،آمــوزش و ترويج
کشاورزي و منابع طبيعي سازمان گفت
 :چهارمين جلســه شــوراي تحقيقات ،
آموزش و ترويج کشاورزي استان ايالم
با موضوع تصميم گيري در زمينه ادامه
آموزش عملي کارشناسان پهنه  ،مديران
و معاونين سازمان جهاد کشاورزي استان
 ،مديران جهاد کشاورزي شهرستانهاي
تابعه ،در محل ســالن جلسات سازمان
جهاد کشــاورزي اســتان ايالم برگزار
گرديــد.وي بيان داشــت در ادامه اين
جلســه مهنــدس رحيــم زاده معاون
آمــوزش مرکز ،گزارشــي از دورههاي
برگزارشــده و در حال برگزاري جهت
کارشناســان پهنه ارائه نمودند .سپس
اعضاء جلســه پس از بحث و بررســي
پيرامون موضوع دســتور جلسه بر ادامه
کار آموزش عملي کارشناســان پهنه در
دو حوزه حفظ نباتات و باغباني تا پايان
ســال جاري تاکيد نمودند .جوزيان در
پايــان افزود  :در اين جلســه مصوبات
زير مــورد تاکيد و تصويــب حاضرين
در جلســه قرار گرفت-1مقــرر گرديد
معاونت توسعه مديريت و منابع انساني
ســازمان به صورت مکتوب به مديريت
جهاد کشاورزي شهرستانهاي مجري
دورههــاي آموزش عملي کارشناســان
پهنه اعالم نمايند از پيگيري مســايل
مربوط بــه هزينههاي ايــاب و ذهاب
و پذيرايــي فراگيــران از طريق مرکز
تحقيقــات خــودداري نمايند و کما في
الســابق پيگيــري اين امــور از طريق
معاونت مذکور صورت پذيرد -2 .مقرر
گرديــد يک دوره حداقــل يک روزه با
هماهنگي اداره کل دامپزشکي استان در
زمينه مسائل بهداشت دام و طيور ،اصول
قرنطينه و واکسيناسيون اجرا گردد-3.
مدير کل محترم دامپزشــکي اســتان
تامين  ۵۰۰دســت لباس يکبار مصرف
جهت اجراي دوره عملي کارشناسان در
حوزه دام را تقبل نمودند.

شــد.در اين جلسه دکتر فاضل رييس دانشگاه با
اشاره به لزوم توجه بيشتر به مديريت هزينه ،بر
استفاده از تجارب موفق بيمارستاني و تعميم آن
به ساير بيمارستانها تاکيد کرد.وي افزود؛ تدوين

شيوه نامه براي مديريت هزينهها و جلوگيري از
هدر رفت منابع امري ضروري اســت و بايد در
همــه مراکز درماني در اولويــت قرار گيرد.دکتر
حسيني مدير کل بيمه سالمت استان نيز از تمام

بيمارستانهاي استان خواست نسبت به مديريت
هزينهها اقدام نمايند.در اين جلسه دکتر بدخشان
معاون درمان نيز به بيان اهداف برگزاري جلسه
ولزوم توجه به امر کاهش هزينهها تاکيد کرد.

اصفهان،مريم کرباليي :دومين همايش سراسري
مديران فروش و مديران شــعب با حضور رييس
خانه صنعت،معدن و تجــارت ايران ،مدير عامل
صنايــع شــير ايــران ،معاونين ،مديــران عامل
شرکتهاي بازار گســتر کليه مناطق در اصفهان
آغاز به كار كرد.ســيد عبدالوهاب ســهل آبادي
ضمن ابراز خرســندي از برگزاري اين نشســت
در اتاق بازرگاني اصفهــان ،به معرفي امکانات و
توان منديهاي شهرکهاي صنعتي ،اتحاديههاي
صنايــع غذايــي ،صنايع فــوالد و مراکز صنعتي
مســتقر در اصفهان پرداخت و خواســتار تعامل
بيشتر و بهره برداري بيشتر از ظرفيتهاي موجود
شــد.وي از همه تالشگران عرصه توليد و صنعت
و مديران شركت پگاه در موقعيت حساس کنوني
قدرداني و براي آنــان آرزوي موفقيت کرد.دكتر
ســيد ابراهيم حســيني مدير عامل صنايع شــير

شعب در سراسر کشور تشکر و قدرداني کرد .وي
در ادامه توجه ويژه به جذب مشــتريهاي جديد
و همچنين راه اندازي سيســتم يکپارچه CRM
پيشــرفته در سراسر کشــور تاکيد کرد و مشتري
مــداري را يکي از برنامههاي بســيار خوب براي
ارزش نهادن به کار و توليد و مشــتريان برشمرد.
در ادامه مطلق معاون بازاريابي و هماهنگي توزيع
و فروش با اشــاره به تالش همکاران حوزه بازار،
گزارشــي از وضعيت فــروش در ماههاي اخير را
ارائه نمود .گفتني اســت در اين همايش دو روزه
مسائل و برنامههاي آتي حوزه بازار طرح و بررسي
خواهد شــد.گفتني اســت در ابتداي اين نشست
دكتر ابراهيم حســيني مدير عامل شركت صنايع
شير ايران با اهداي لوح از تالشهاي رييس خانه
ايران نيز در ايــن همايش به تالش براي ماندن مساعي شرکتهاي توليدي و بازار گسترها تاکيد صنعت ،معدن و تجارت ايران در حمايت از توليد
در قلههاي موفقيت بر اتحاد ،همدلي و تشــريک کرد.حســيني از زحمات مديران فروش و مديران كنندگان و صنعت گران قدرداني نمود

تصفيهخانه فاضالب پارسآباد به بهرهبرداري ميرسد

اردبيل،مهران محمــدي :مديرعامل آب و فاضالب
شــهري استان اردبيل گفت :طبق برآورد انجام يافته
تصفيه خانه فاضالب پارسآباد  ۹ماهه ســال آينده
به بهرهبرداري ميرسديحيي سيفالهي در خصوص
آخرين اظهارات شــوراي شــهر پارسآبــاد اظهار
داشت :شوراي شــهر پارسآباد با توجه به مسئوليت
شهرســتاني که دارند صرفا مالحظات شهرســتاني
را در برگزاري جلســات در نظر ميگيرد در حالي که
مديران دســتگاههاي اجرايي اســتان بايد جوابگوي
تمام درخواستها و مشکالت مناطق مختلف استان
باشند لذا حضور يا عدم حضور شخص مدير عامل در
يک جلسه شهرستاني نميتواند به منزله بيتوجهي
به آن شهرستان تلقي شود.وي اظهار کرد :شهرستان
پارسآباد بعد از اردبيل نخســتين شهرستان بزرگ
اســتان به حســاب ميآيد به طوري که نميتوان با
حضور نداشتن يک مدير در جلسه شهرستاني اقدامات
انجام شده در اين شهرستان را ناديده گرفت.مديرعامل
گلستان  ،صفرخاني:مدير مخابرات منطقه گلستان
بــا بيان اين مطلب کــه الويت بنــدي انتظارات
مشــتريان وتأمين نياز آنها الزمــه جلب رضايت
مشتري است،پاســخگويي مناســب و متعهدانه
کارکنان و رفع خرابي در اســرع وقت را از عوامل

تقویت فشار آب شرب  19روستای شهرستان
های فومن و صومعه سرا

فشــار آب شرب  19روســتای شهرستان های
فومن و صومعه سرا تقویت شد.
مدیر امور آب و فاضالب روستایی فومن امروز با
اعالم این خبر گفت :به منظور تقویت فشار آب
آشامیدنی این روستاها یک دستگاه الکتروپمپ
 30کیلووات با کنترل دور  55کیلووات در مجتمع
آبرسانی سرداران شهید فومن نصب و راه اندازی
شد.
محمد هنرپاک افــزود :با نصب این دســتگاه
از حداکثــر دبی چاه و ذخیــره آب مخزن 150
مترمکعبی مجتمع آبرســانی ســرداران شهید
استفاده شده است.
وی ،اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح را
بیش از  900میلیون ریال اعالم کرد.
بنابراین گزارش؛ هم اینک حدود  100روستای
شهرستان های فومن و صومعه سرا تحت پوشش
مجتمع آبرسانی سرداران شهید فومن قرار دارند.
وصل شدن آب شرب یكهزار و  600خانوار
روستایی شهرستان تالش

آب شــرب یکهــزار و  600خانوا ِر روســتایی
شهرستان تالش وصل شد.
مدیر امور آب و فاضالب روستایی تالش با اعالم
این خبر گفت :با مرمــت خط توزیع  355میلی
متری مجتمع آبرســانی طوالرود ،آب آشامیدنی
این خانوارها در سطح  6روستا پس از  48ساعت
وصل شد.
عباسعلی نظیری افزود :بیش از  50میلیون ریال
بــرای مرمت خط توزیع این مجتمع آبرســانی
هزینه شد.
برگزاری همایش تجلیل از سازمان های موفق
در حوزه مدیریت مصرف آب توسط شركت های
آبفای شهری و روستایی گیالن

مراسم تجلیل از ســازمان ها و نهادهای موفق
گیالن در حوزه مدیریــت مصرف آب با حضور
فرمانده پایگاه مقاومت بسیج و مدیر دفتر روابط
عمومی و امور بین الملل شــرکت مهندسی آب
و فاضالب کشــور ،فرمانده سپاه قدس گیالن،
معاون امور اقتصادی و توســعه منابع استانداری
و مدیران شــرکت های آب و فاضالب شهری
و روستایی این استان در مجتمع فرهنگی شهید
مطهری حسن رود برگزار شد.
فرمانده پایگاه مقاومت بســیج شرکت مهندسی
آب و فاضالب کشــور ،فقدان سه فاکتور منابع
انســانی ،اقتصاد و محیط زیســت را نشانه عدم
مدیریت دانســت و گفت :هر فرد ،مدیر و جامعه
ای که این سه فاکتور را نداشته باشد نمی تواند
مدیریت کند.

آب و فاضالب شهري استان حضور همزمان دو نفر از
معاونين با اختيار تام در اين جلسه نشان دهنده توجه اين
شرکت به تمام مناطق استان است بيان کرد :تکميل
تصفيه خانه فاضالب اين شــهر يکي از اولويتهاي
اساسي ما اســت و قطعا مســئولين شهرستاني در
جريان موضوعات مربوط به تصفيه خانه و اعتبار 165
ميلياردي مورد نياز براي تکميل طرح نيز هستند.وي
تصريح کرد :اين طرح از سال  76شروع شده و به دليل
عدم اختصاص اعتبارات کافي در طول سالهاي ماضي
به مرحله بهرهبرداري نرسيده است پس انتظار تکميل
و بهره برداري از اين طرح در هشــت ماه مسئوليت
سرپرستي اينجانب منطقي به نظر نميرسد.وي گفت:
ما تمام تالش خود را براي تامين اعتبار مورد نياز اين
طرح و حداقل اعتبارات مــورد نياز در جهت خريد و
نصب تجهيرات الکترومکانيکال بکاربستهايم تا بخش
مايع تصفيه خانه در اولين فرصت و تا 9ماهه نخست
سال آينده به بهره برداري برسد.

بوميسازي بيش از  60گروه کاالي مواد مصرفي فوالد مبارکه

اصفهان،مريم کرباليي :فوالد مبارکه با بهکارگيري
راهبردهاي اقتصاد مقاومتي و حمايت از شرکتهاي
سازندۀ داخلي ،تاکنون بيش از  60گروه کاالي مواد
مصرفي موردنياز خطوط توليد خود را بوميسازي
کرده اســت.محمدرضا ممتاز مديــر خريد مواد
مصرفي فوالد مبارکه اعالم کرد و گفت :در ابتدا
سرمايهگذاري و اعتماد به شرکتهاي سازندۀ داخلي
و دانشبنيان به ريســکپذيري بااليي نياز داشت،
اما فوالد مبارکه بهعنوان موتور محرک بســياري
از صنايع باال و پاييندســت با قبول اين ريسک و
حمايت مالي و فني از اين ســازندگان ،شرايطي
فراهم کرد که در حال حاضر دانش فني ســاخت
و توليد اين تعداد کاالي مصرفي موردنياز صنعت
فوالد کشور در شرايط تحريم به دست آمده است.
وي با تأکيد بر اينکه فوالد مبارکه با اين اقدامات
پرچمدار بوميسازي اقالم وارداتي موردنياز صنعت
فوالد اســت ،گفت :مواد نسوز ،قطعات سراميکي

استراتژيک ،ريختهگري ،روغنها ،رنگها ،روانکارها،
مواد شيميايي ،کاتاليســتها ،وسايل بستهبندي،
وســايل ايمني ،ادوات برقي و ابــزارآالت ازجمله
کاالهايمصرفيبوميسازيشدهاند.ممتازدستيابيبه
دانش فني برخي اقالم ديگر ازجمله نوار نقالههاي
خاص ،سيم بکســلها و مواد شيميايي خاص و ...
را از ديگر برنامههاي در دســت اجرا در اين حوزه
اعالم و تصريح کرد :بخش عمدهاي از اين موارد
نيز بهزودي بوميسازي خواهند شد.مدير خريد مواد
مصرفي فوالد مبارکه ضمن قدرداني از ايفاي نقش
مؤثر واحدهاي توليدي ،پشتيباني و ستادي فوالد
مبارکه و شرکتهاي توليدي و کارگاههاي صنعتي
داخلي ايراني گفت :همۀ اين واحدها با درک درست
شرايط موجود و با تعهد باالي خود تالش کردند تا
کااليي توليد شود که در بسياري از مواقع بهتر از
انواع مشابه وارداتي باشد و در نهايت صنعت فوالد
کشور را از وابستگي به واردات بينياز ساختند.

مدير مخابرات منطقه گلستان درديداربا کارکنان شهرستان مينودشت :

جوابگو باشيم .مهندس شــهمرادي ضمن تقدير
هدف اصلي خدمت وجلب رضايت مردم است
وتشــکر از کارکنان پرتالش شهرستان مينودشت
موثر در جلب رضايت مشتريان دانست.وي ضمن خدمت به مردم نباشــد در هر جايگاهي که باشيم تمرکز برکار ،رعايت نظــم وانضباط اداري ،صبور
اعــام اين مطلب که هدف اصلــي ما خدمت به هيج ارزشي ندارد  ،همه ما در قبال مسئوليتي که وپاســخگو بودن  ،برنامهريزي وهدفمند بودن و...
مردم وجلب رضايت آنان اســت افزود  :اگر هدف به ما محول شــده بايد در پيشــگاه خداوند بزرگ را از انتظارات خود دانست.

گزارش عملکرد شرکت آب و فاضالب روستایی استان گیالن

محرمی راد ،با اشــاره به اینکه در  5سال آینده
وارد مرحله فاجعه آب می شــویم ،افزود :ایران
کشــور کم آبی است که باید با مدیریت مناسب
منابع آبی و رعایت الگوی مصرف در حوزه های
مختلف ،کشور را از فاجعه آب نجات داد.
وی ،با اشاره به سابقه وجود قنات در هزاران سال
قبل در ایران تصریح کــرد :امیدوارم مدیران با
عمــل بموقع به وظایف خود در بخش آب ،در 5
سال آینده به جای بحران آب شاهد برپایی جشن
خودکفایی آب در کشورمان باشیم.
مدیر دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت
مهندسی آب و فاضالب کشور نیز با قدردانی از
برگزار کنندگان این همایش گفت :گیالن دومین
استان کشور است که همایش تجلیل از سازمان
های موفق در حوزه مدیریت مصرف آب در آن
گرفته می شود.
محمد خلیلی پیر ،با اشــاره بــه باور عمومی در
خصوص پر آب بــودن گیالن تصریح کرد :این
استان نیز دوره خشکســالی را تجربه کرده و با
توجه به شکل گیری جریان مهاجرت در گیالن،
تنش های آبی این استان هم افزایش می یابد.
وی با بیان اینکه موضوع آب ،فراسرزمینی است،
گفت :جنگ های آتی جهان ،جنگ آب است.
وی افزود 48 :کشور با جمعیتی بالغ بر  2میلیارد
نفر مشکل دستیابی به آب سالم دارند که ایران
نیز جزو آنهاست.
وی گفت :متاسفانه رفتار غلط ،استفاده بی رویه
از منابع آبی و خشک شدن کانالها از نشانه های
سوء مدیریت است.
وی افــزود :باید بپذیریم کــه کم آبی مربوط به
همه دســتگاه هاســت و در مبارزه بــا کم آبی
نیازمند تعامل همه نهادها و دستگاه های دولتی
و خصوصی هستیم.
وی بــا انتقــاد از هدر رفــت آب در حوزه های
کشاورزی و خانگی خاطرنشــان کرد :مدیریت
مصرف آب یک موضوع همگانی اســت که با
توجه به وضعیت کنونی کشــور باید شــخصا"
مصــرف آب را رعایــت کنیم و بــه ترویج آن
بپردازیم.
خلیلی پیر ،با اشــاره به افزایــش هدر رفت آب
در دســتگاه های دولتی گفت :اگر سازمان های
دولتی بهای واقعی آب ،بــرق و گاز را پرداخت
کنند بی شک صرفه جویی بیشتری در مصرف
حامل های انرژی خواهند داشت.
فرمانده سپاه قدس گیالن نیز در سخنانی با ارائه
گزارشــی از موفقیت های سپاه در بخش صرفه
جویی در مصرف آب ،اظهار داشت :زندگی همه
موجودات وابسته به آب است و همه این منابع و
نعمات الهی امانتی در دست ماست.
ســردار عبداهلل پور با قدردانی از تالش مدیران
عامل شرکت های آب فاضالب شهری روستایی

گیالن گفت :ســپاه قدس استان به موضوع آب
حساس شده و اگر همه مسئولین این حساسیت
را بــا تمام وجود درک کنند ما مشــکل کم آبی
نخواهیم داشت.
وی با اشــاره به پایش مصرف آب در رده های
مختلف سپاه قدس گیالن ،از راه اندازی سامانه
نجم با هدف مدیریت مصرف در سپاه خبر داد.

اعالم این خبر گفت :بــا تعویض موتور و پمپ
شناور ایســتگاه پمپاژ این روســتا ،مشکل آب
آشامیدنی  600خانوار مرتفع شد.
مقداد ابراهیمی ،اعتبار هزینه شــده برای انجام
این عملیات را  270میلیون ریال عنوان کرد.
آب شــرب  160روستای شرق گیالن وصل
شد

مدیر امور آب و فاضالب روســتایی ســیاهکل
از تقویت فشــار آب شــرب روستای توشی این
شهرستان خبر داد.
مقداد ابراهیمی گفــت :با تعویض موتور و پمپ
شــناور ایســتگاه پمپاژ آب این روستا ،فشار آب
آشامیدنی  140خانوار تقویت شد.
وی افزود :بیش از  200میلیون ریال برای انجام
این کار هزینه شد.

آب شــرب  160روستای شــرق گیالن دیشب
وصل شد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی
گیالن گفت :به دلیل ترمیم خط انتقال مجتمع
آبرسانی شهید خوش سیرت ،آب آشامیدنی 160
روستای شهرستان های آستانه اشرفیه ،الهیجان
و لنگرود از صبح دیروز قطع بود.
محب علی رنج ور افزود :با تالش همکاران این
شرکت و مرمت خط انتقال این مجتمع ،دیشب
آب آشامیدنی این روستاها وصل شد.

اصالح و بازســازی خط انتقال آب شــرب
روستای سوستان الهیجان

بررســی وضعیت آب شــرب روســتایی
شهرستان فومن

تقویت فشــار آب آشامیدنی روستای توشی
سیاهكل

 200متر از خط انتقال آب شرب روستای سوستان
شهرستان الهیجان اصالح و بازسازی شد.
مدیــر امور آب و فاضالب روســتایی الهیجان
گفــت :در این طرح لوله هــای آب  110میلی
متری این روستا بازسازی شد.
بهارک مهدی پور افــزود :بیش از  160میلیون
ریال برای اجرای این طرح هزینه و فشــار آب
آشامیدنی  600خانوار تقویت شد.

رفع مشــكل آب شــرب روســتای گرماور
شهرستان سیاهكل

ضعف فشار آب شرب روستای گرماور شهرستان
سیاهکل برطرف شد.
مدیر امور آب و فاضالب روســتایی سیاهکل با

فرماندار فومن و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
روستایی گیالن از تاسیسات آبرسانی روستاهای
بخش مرکزی و ســردارجنگل این شهرســتان
بازدید کردند.
فرماندار فومن در این بازدید با اشــاره به اینکه
 44روستای این شهرستان فاقد آب شرب سالم
و بهداشــتی هســتند ،گفت :فرسودگی خطوط
آبرسانی روستایی یکی از چالش های مهم حوزه
آب شرب روستایی شهرستان فومن است.
محمود قاسم نژاد افزود :هم اکنون  ۱۰روستای
همجوار شهر فومن شبکه توزیع آب ندارند.
وی با اشاره به خسارات ناشی از سیل به تاسیسات
آبرسانی روستایی این شهرستان ،خواستار انجام
اقدامات جامعی جهت رفع مشــکالت ناشی از

آســیب و از بین رفتن تاسیسات انتقال و توزیع
آب روستاهای سیل زده شد.
قاسم نژاد گفت :کمبود آب آشامیدنی روستاها و
تهدیدات پیش روی منابع آبی به شیوه مرسوم و
با اعتبارات عادی رفع نمی شود و باید اعتبارات
ملی برای آن اختصاص یابد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی گیالن
نیز با اشــاره به پایین بودن شاخص بهره مندی
شهرستان فومن از نعمت آب شرب بهداشتی در
مقایسه با سایر شهرستان های استان ،افزود۱۵ :
پروژه آبرسانی برای این شهرستان تعریف شده
است.
محب علی رنج ور گفت :امسال اعتباری بالغ بر
 10میلیارد ریال برای اصالح و نگهداری شبکه
های آبرسانی روستایی این شهرستان اختصاص
یافته است.
وی در خصوص وضعیت آب شــهر ماکلوان نیز
اظهار داشت :مسائل مدیریتی آب شهر ماکلوان
به شرکت آب و فاضالب شــهری واگذار شده
است.
رنج ور ،در بخش دیگری از ســخنانش خسارت
سیل به تاسیسات آبرســانی روستایی گیالن را
 120میلیارد ریال عنوان کــرد و افزود :تاکنون
 20میلیارد ریال برای بازســازی تاسیسات سیل
زده اختصاص یافته که سهم شهرستان فومن از
این اعتبار  3میلیارد ریال بوده است.
بنابراین گزارش؛ در این بازدید ،فرماندار ،معاون
عمرانی فرماندار ،مدیرعامل و معاونین شرکت آب
و فاضالب روســتایی گیالن وضعیت آب شرب
روستاهای باغبانان ،آلیان ،ســید آباد ،کمادول،
رودپیش و گوشــلوندان را بررسی و راهکارهای
الزم جهت رفع مشکالت را ارائه کردند.
انتصاب كارمند شــركت آبفار گیالن بعنوان
بعنوان عضو كارگروه پیشــگیری از وقوع جرم
دفتر حقوقی شركت مهندســی آب و فاضالب
كشور

علی فــرد رئیــس اداره حقوقــی ،قراردادها و
رسیدگی به شکایات شرکت آبفار گیالن بعنوان
عضو کارگروه پیشــگیری از وقــوع جرم دفتر
حقوقی شــرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
منصوب شد.
طی حکمی از سوی شکوه نوروزی مدیرکل دفتر
حقوقی و قراردادهای شــرکت مهندســی آب و
فاضالب کشور ،علی فرد به مدت  2سال بعنوان
عضو کارگروه پیشــگیری از وقــوع جرم دفتر
حقوقی این شرکت معرفی و منصوب شد.
كسب مقام سوم مســابقات دارت دستگاه
های اجرایی گیالن توسط شركت آبفار

تیم دارت شرکت آبفار گیالن مقام سوم مسابقات

اخبار
موفقيت هر سازماني مديون تالش
تک تک کارکنان آن مجموعه است

گلســتان  ،صفرخاني:مهندس غالمعلي
شهمرادي مدير مخابرات منطقه گلستان
 ،از مخابرات شهرســتان گاليکش بازديد
و از نزديک با کارکنان گفتگو کردند .وي
ضمن تقدير وتشکر از تالشهاي کارکنان
بر تالش همه جانبه جهت تحقق اهداف
در نظر گرفته شــده تأکيد نمود.مهندس
شهمرادي يکي از رموز موفقيت مخابرات
منطقه گلستان را وحدت وفضاي همدلي
دانست واظهار داشت موفقيت هر سازماني
مديــون تالش تــک تک کارکنــان ان
مجموعه بوده و همــه کارکنان از نيروي
خدماتي گرفته تا مديران در آن نقش دارند.
مدير مخابرات منطقه گلســتان مهمترين
وظيفه را ارائه سرويس و خدمت خوب به
مردم دانســت و اضافه کرد :اين مهم بايد
در تماميمخابرات منطقه گلستان با جديت
پيگيري شده تا موجبات رضايت مشتريان
را فراهم آورد..مهندس شهمرادي سالمت
کار اداري ،نظارت برکار ،دقت در امورات ،
رعايت نظم وانضباط اداري ،انجام وظايف به
نحو احسن  ،ايجاد فضاي وحدت وهمدلي،
توانمندســازي وبروز بــودن در حوزههاي
کاري  ،کنترل وهدايت ذهن بر افکار مثبت،
و ....را از اهداف و انتظارات خود دانست
عملیات نوسازی و بهره برداری از
پروژه های فاضالب قم آغاز شد

عملیات ارتقــا و نوســازی تصفیهخانه
فاضالب شــماره دو قــم و بهرهبرداری
از شــبکه فاضالب محله  8پردیسان با
اعتبــاری بالغ  230میلیارد ریال با حضور
سرپرســت اســتانداری قم آغاز شد .به
گــزارش روابط عمومی شــرکت آب و
فاضالب استان قم ،سرپرست استانداری
قم در این مراســم که با حضور رئیس و
نائب رئیس شــورای اسالمی شهر قم و
برخی دیگر از مسئوالن استان همزمان با
سالروز تشکیل شرکتهای آب و فاضالب
برگزار شد با اشــاره به خشکسالیهای
مستمر در کشــور طی  16سال گذشته
گفــت :در همین راســتا صرفهجویی در
مصــرف آب که جــزو آموزههای دینی
و اسالمی ما اســت باید در تمام حوزهها
سرلوحه فعالیتها قرار بگیرد .وی با اشاره
به اینکه  94درصد منابع آب کشــور در
بخش کشاورزی ،سه درصد صنعت و سه
درصد شرب مصرف میشود ،ابراز داشت:
تنها آب شرب تا  70درصد قابلیت برگشت
دارد که این امر نیازمند مدیریت و تالش
دوچندان است.

دارت دستگاه های اجرایی استان را کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آبفار گیالن؛
در این رقابت ها که با حضور  6تیم در مجموعه
ورزشــی شهدای رشت برگزار شــد ،تیم دارت
شرکت آبفار گیالن متشکل از آقایان حسین نیا،
قاسمی ،آقاجانی و راستین راد تنها با یک باخت
و با اختالفی اندک نســبت به تیم های اول و
دوم ،توانست مقام سوم را از آن خود کند.
تیــم هــای اداره کل ورزش و جوانــان و امور
مالیاتــی گیالن هم در این رقابت ها اول و دوم
شدند.
گفتنی است؛ در این مسابقات ،تیم دارت شرکت
آبفــار گیالن در مصاف با تیم قــوی اداره کل
ورزش و جوانان اســتان ،موفق به شکست این
تیم شد.
كسب رتبه برتر شركت آبفار گیالن در بخش
پایش كیفی شبكه توزیع و منابع آب كشور

شرکت آب و فاضالب روستایی گیالن رتبه برتر
را در زمینه "پایش کیفی شــبکه توزیع و منابع
آب" کشور کسب کرد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب روســتایی
گیالن امروز گفت :مهندس جانباز رئیس هیات
مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مهندسی آب
و فاضالب کشور با ارسال لوح تقدیر ،رتبه برتر
شــرکت آبفار گیالن را در زمینه "پایش کیفی
شبکه توزیع و منابع آب" اعالم کردند.
محب علی رنج ور افزود :این شرکت موفق شد
رتبه برتر را بین شرکت های آبفار سراسر کشور
کسب کند.
وی گفت :همچنیــن بر اســاس ارزیابیهای
دفتر بهداشت شــرکت مهندسی آبفای کشور،
شرکت آب و فاضالب روستایی گیالن توانست
امتیاز کامل شاخصهای ارزیابی مدیران عامل
شــرکتهای آب و فاضالب را در ســه محور
برنامه ایمنی آب ،گزارش تحلیلی یک شهرستان
و خود ارزیابی کیفی برای ارائه به سازمان برنامه
و بودجه در بخش کیفیت و بهداشت آب دریافت
کند.
بنابراین گــزارش؛ در متن لوح تقدیر حمیدرضا
جانباز رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شــرکت
مهندســی آب و فاضــاب کشــور خطاب به
مدیرعامل شرکت آبفار گیالن آمده است؛
تالش و همت مدیریت و کارکنان آن شــرکت
موجب کســب رتبه برتر در زمینه "پایش کیفی
شــبکه توزیع و منابع آب" در بین شرکت های
آب و فاضالب روستایی در سال  1396گردید.
لذا بدین وســیله به پاس این زحمات ارزنده از
جنابعالی ،مدیر و کارشناســان شاغل در بخش
کنترل کیفیت آب و ســایر افــراد تاثیرگذار در

