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خبر
در بیستمین سال استقرار نظام پذیرش
و بررسی پیشنهادها در شرکت آب
وفاضالب استان اصفهان عنوان شد

رشد  ۱۰برابری ارائه پیشنهادات
در هشت سال اخیر

اصفهان –راعی  :در بیستمین سال
استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در
شرکت آب وفاضالب استان اصفهان عنوان
شد  :در سال  ۹۰حدود  ۳۵۰پیشنهاد از
سوی کارکنان ارائه شد در حالیکه این رقم در
سال  ۹۷به  ۳هزار و  ۵۹۴پیشنهاد افزایش
یافت که بیانگر رشد  ۱۰برابری پیشنهادات از
سوی کارکنان است.
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان
اصفهان در این جشنواره گفت:در سالهای
اخیر ارائه ایده ها و پیشنهادات سازنده از
سوی کارکنان یکی از عوامل موثر درتوسعه
و ارتقاءسطح خدمات به مشترکین در استان
بوده است.
هاشم امینی با بیان اینکه در تابستان
 ۹۷شرکت آبفا استان اصفهان با کمبود
۴مترمکعب در تامین آب شرب مشترکین
مواجه بود افزود :برخورداری شرکت آبفا
استان اصفهان از نیروی انسانی متعهد و
متخصص باعث شد که به رغم کمبود منابع
 ،آب شرب مشترکین در سال  ۹۷به صورت
پایدار تامین شد.
مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان تعهد
سازمانی را امری مهم در کسب موفقیت های
شرکت برشمرد و خاطرنشان ساخت:همه
فعاالن صنعت درشرکت آبفا استان اصفهان از
راس تا انتهای هرم شرکت با تعهدی که نسبت
به شرکت دارند گره گشای بسیاری از چالش ها
هستند همین امر موفقیت بسیاری را بهمراه
داشته است.
هاشم امینی اعالم کرد :از بدو تاسیس
شرکت آبفا استان اصفهان تا کنون مدیریت
مشارکت در دستور کار قرار گرفته و کمتر کسی
در این شرکت به صورت منفعل عمل می کند.
در ادامه این برنامه مدیرکل دفتر توسعه
مدیریت و تحول اداری شرکت مهندسی آب
وفاضالب کشور گفت:شرکت آب وفاضالب
استان اصفهان طی  ۱۰سال اخیر در ارزیابی
های بسیاری که از سوی بخش های
مختلف وزارت نیرو وشرکت مهندسی آب
و فاضالب کشور صورت گرفته بسیار موفق
عمل نموده که بیانگر بهره وری قابل قبولی
در این شرکت میباشد.
ایلیادی افزود :در سال  ۱۳۹۰کمیته عالی
نظام پیشنهادات در وزارت نیرو تشکیل شد و
از آن زمان تاکنون بررسی و ارائه پیشنهادات
از سوی کارکنان با جدیت دنبال می شود
.وی ادامه داد :در سال  ۹۵در کارگروه نظام
پیشنهادات بر کیفی بودن پیشنهادات تاکید
گردید و پیشنهادات سازنده و موثر مورد
تایید قرار گرفتند.
مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری
شرکت مهندسی آب وفاضالب کشوراعالم
کرد :هم اکنون از  ۶۶شرکت آبفا شهری و
روستایی در کشور  ۶۵شرکت دارای کمیته
نظام پیشنهادات هستند بطوریکه در سال ۹۷
سرانه پیشنهاد کارکنان در صنعت آبفا کشور ۲
پیشنهاد در سال بوده است.
وی کمیته نظام پیشنهادات را بسیج اندیشه
ها خواند و تصریح کرد :از همه فعاالن صنعت
آبفا انتظار می رود در کمیته نظام پیشنهادات
حضوری موثر و فعال داشته باشند تا شاهد
شکوفایی صنعت دربخش های مختلف باشیم.
در ادامه معاون توسعه مدیریت و منابع
استانداری اصفهان گفت :دولت در رویکرد
جدید تخصیص بودجه را مبتنی برعملکرد
سازمانها و شرکت ها که در نهایت بهره وری
را بدنبال دارند مد نظر قرار داده است چرا که
درصدد نظام اداری کارآمد هستیم.
درویشی با بیان اینکه مهمترین رکن هر
سازمان نیروی انسانی آن می باشد اعالم کرد:
مهمترین سرمایه هر شرکت نیروی انسانی آن
می باشدپویایی هر شرکت ارتباط مستقیم با
منابع انسانی شرکت دارد.
وی ارائه پیشنهادات سازنده را موثر در
افزایش بهره وری در سازمانها دانست و
خاطرنشان ساخت :اراه پیشنهادات سازنده که
اصالح مسیر نادرست را رقم می زند نه تنها
افزایش بهره وری را به دنبال دارد بلکه در
کاهش هزینه ها هم موثر است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری
اصفهان با اشاره به برگزاری جشنواره بیستمین
سال استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
در شرکت آب وفاضالب استان اصفهان گفت:
شرکت آب فاضالب استان اصفهان نهادی
خدماتی است که در سالهای اخیر به رغم
محدودیت در منابع توانست با ارتقاء و توسعه
خدمات در سطح استان رضایت بیش از پیش
مشترکین را رقم زند که این رویداد جای تقدیر
وتشکر دارد ،قطعا استقرار نظام پذیرش و
بررسی پیشنهادها در شرکت آب وفاضالب
استان اصفهان مسیر شکوفایی این صنعت را
در استان بهمراه دارد .
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اخبار

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان خبر داد

سخنگوی صنعت برق خبر داد

ساخت بیمارستان یکهزار تختخوابی در همدان
به گزارش «ابتکار» همدان رشید حیدریمقدم
در جمع خبرنگاران با اشاره به استقرار مرکز کالن
منطقه  ۳آمایشی دانشگاههای علوم پزشکی
غرب کشور در دانشگاه علوم پزشکی اظهار کرد:
به طور کلی کشور در حوزه سالمت به  ۱۰کالن
منطقه تقسیم شده و روسای دانشگاههایی که از
لحاظ علمی ظرفیت باالیی دارند به عنوان رئیس
آن منطقه انتخاب میشوند.وی بیان کرد :سال
 ۹۴اولین بار موضوع کالن منطقه مطرح شد و
در ادامه در غرب کشور با تصمیماتی قرار بر این
شد دبیرخانه یک سال در همدان و یک سال در
کرمانشاه باشد و بعد نیز نتیجه بر این شد که زمان
استقرار دبیرخانه به دو سال یکبار تغییر یابد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا با اشاره به
اینکه دانشگاههای علوم پزشکی همدان ،کرمانشاه،
ایالم ،کردستان و دانشکده علوم پزشکی اسدآباد
جزو قطب منطقه  ۳هستند گفت :قبال ً استان
لرستان جزو کالن منطقه  ۳کشور بود اما امروز
جزو خوزستان است که در تالش هستند دوباره
به منطقه  ۳برگردد.وی با بیان اینکه فلسفه
تشکیل کالن مناطق این است که تمام استراتژیها
و سیاستگذاری در حوزه آموزشی ،بهداشتی،
دارویی ،غذایی ،پشتیبانی ،دانشجویی و پژوهشی
دانشگاههای عضو زیر نظر دبیرخانه است گفت:
اولویت اصلی ما این است که به دنبال انحصارگرایی
نیستیم تا صرفا همدان رشد داشته باشد بلکه در
تالشیم تمام دانشگاههای منطقه  ۳با توجه به
ظرفیتهای موجود رشد کنند.
حیدریمقدم با توجه به وضعیت دانشگاه علوم
پزشکی ابن سینا در غرب کشور افزود :از لحاظ
آموزشی در غرب شرایط بسیار خوبی داریم.وی با بیان
اینکه در دانشکده دندانپزشکی تمام تخصصهای
این رشته و  ۹۸درصد پیاچدیهای اصلی را داریم
گفت :معاونان دانشگاه ابن سینا توانایی مدیریت و
برنامهریزی در غرب کشور را دارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا با بیان
که اینکه روسای دانشگاهها به وفاق و همدلی
رسیدهاند که از تمام ظرفیتها بهرهمند شوند
افزود :در بررسی دبیرخانه هیات امنای غرب
کشور  ۶،دانشگاه به عنوان دانشگاههای سرآمد در
برنامههای عملیاتی دانشگاه بین  ۶۷دانشگاه علوم
پزشکی کشور انتخاب شدند.
وی ادامه داد :دانشگاههایی که بیش از  ۹۰درصد
تعهد و برنامه داشتند به عنوان دانشگاه سرآمد
شناخته شدند که البته این یک برنامه نرمافزارهای
هوشمند دارد که روزانه از طرف وزارت بهداشت
رصد میشود و ارزیابی از طرف ما صورت نمیگیرد.
حیدریمقدم بیان کرد :دانشگاه علوم پزشکی
همدان یکی از  ۶دانشگاه سرآمد در بین تمام
 ۶۷دانشگاه علوم پزشکی کشور است که در بین
دانشگاهها باالی  ۹۴.۴درصد تعهد برنامه داشته
که اتفاق خوبی در سطح کشور است.
وی با بیان اینکه به دنبال استفاده از ظرفیتهای
دانشگاههای غرب کشور برای پیشرفت آنها هستیم
خاطرنشان کرد :در حوزه آموزش در تمام رشتههای
علوم پایه ،بالینی و دندانپزشکی به مراتب و با
اختالف بسیار ظرفیت باالیی از غرب کشور داریم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا با اشاره
به اینکه در حوزه بهداشتی در بخش عمدهای از
موضوعات نظیر آزمایشگاه و دپو واکسن دارو
حتی شمال کشور را هم پوشش میدهیم گفت:
معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی همدان از
سال  ۹۳به عنوان دبیر معاون توسعه قطب غرب
کشور فعال است.وی با بیان اینکه دانشگاه علوم
پزشکی همدان در حوزه غذا و دارو از لحاظ تامین
دارو و پوشش غرب کشور وضعیت باالیی نسبت
به مناطق دیگر دارد افزود :در حوزه درمانی استان
کرمانشاه زودتر از همدان جراحی قلب را آغاز کرده
بود که خوشبختانه امروز در همدان نیز به ندرت
بیماری به منطقه دیگر ارجاع داده میشود.
حیدریمقدم با اشاره به اینکه  ۱۸تا  ۲۲درصد
بیماران در بخش کلینیکی ،سرپایی و بستری
بیمارستانی به جز همدان متعلق به غرب کشور
هستند گفت :در حوزه پژوهشی نیز اتفاقات خوبی

پرداخت پاداش به مشترکان خوش
مصرف برق و گاز

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا از پیگیری توسعه متوازن دانشگاههای علوم پزشکی غرب کشور خبر داد و گفت :به دنبال ساخت
بیمارستان یکهزار تختخوابی با همکاری دانشگاه آزاد واحد همدان هستیم.

به طور کلی
کشور در حوزه
سالمت به ۱۰
کالنمنطقه
تقسیمشده
و روسای
دانشگاههایی
که از لحاظ
علمیظرفیت
باالیی دارند
به عنوان
رئیس آن
منطقهانتخاب
میشوند
رخ داده است.وی با بیان اینکه همدان در حوزه
هیات علمی نیز شرایط منحصر به فردی دارد افزود:
رشتههای بیشتری در تحصیالت تکمیلی داریم و
وضعیت ما نسبت به غرب کشور مناسب است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با اشاره به
اهمیت استقرار دبیرخانه کالن منطقه آمایشی
 ۳کشور در همدان خاطرنشان کرد :هر فعل و
انفعالی که منجر به یک اتفاق در دانشگاههای
غرب کشور میشود باید با امضای رئیس دبیرخانه
برسد ،به عنوان مثال اگر هر دانشگاهی بخواهد
رشتهای ایجاد کند یا دانشکدهای تاسیس کند در
نهایت رئیس قطب تصمیم میگیرد.وی تاکید کرد:
ما به دنبال این هستیم در حوزه سالمت مردم،
وحدت رویه و عدالت در توزیع منابع سالمت را
شاهد باشیم و تمام تالش ما توسعه متوازن و
همگون دانشگاههای غرب کشور است.
حیدریمقدم در پاسخ به اظهارات یکی از
خبرنگاران مبنی بر اینکه پزشکان دانشگاه علوم
پزشکی مصاحبهای با صدا و سیما ندارند و میگویند
این موضوع به آنها ابالغ شده است گفت :عدم
تمایل پزشکان در مصاحبه با صدا و سیما مبتنی
بر هیچ رفتار سازمانشدهای نیست ،ارتباط بسیار
خوبی بین همکاران ما و صدا و سیما وجود دارد
و اگر کسی تمایلی به مصاحبه ندارد ناشی از نظر
شخصی اوست نه ابالغ دانشگاه.وی با قدردانی از
اطالعرسانی به موقع رسانهها در کنترل آنفلوآنزا
در استان افزود :در ماههای اخیر بار بسیار جدی
از بیماری آنفلوآنزا را داشتیم که خوشبختانه با
اطالعرسانی به موقع کمترین عوارض را شاهد بودیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا نقش
رسانهها در توسعه کشور را انکارناپذیر دانست و با
بیان اینکه انتشار اخبار نادرست هم به بحران ملی
دامن میزند گفت :موج دوم بیماری آنفلوآنزا که
احتمال ایجاد آن وجود دارد ،از نوع « »Bاست که
البته در این زمینه دغدغهای نداریم.
وی با اشاره به اینکه آنفلوآنزا در مجموع بد
نیست و میتواند ایمنی را هم ایجاد کند تاکید کرد:
اپیدمی که در خصوص نوع « »Aاتفاق میافتد،
معموال بین  ۵تا  ۱۰سال ایمنی در جامعه ایجاد
میکند و میتواند مفید باشد.
وی با بیان اینکه در دوره قبل و نیز در حال حاضر
کمبود واکسن آنفلوآنزا نداشتیم و در گروههایی که
نیاز بوده استفاده شده است گفت :به هیچ عنوان
توصیه نمیکنیم همه این نوع واکسن را استفاده
کنند اما در خصوص افرادی دارای بیماری زمینهای،
مشکلی وجود ندارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا با اشاره به

مدیرعامل شرکت توزیع برق تبریز خبر داد

اخذ مجوز راهاندازی رشته پزشکی از سوی دانشگاه
آزاد واحد همدان اظهار کرد :دانشگاه آزاد همدان
فعال موافقت اصولی پذیرش دانشجوی پزشکی برای
نخستین بار در غرب کشور را دریافت کرده است.
وی گفت :هر برنامهای بتواند ظرفیتی برای استان
همدان ایجاد کند و در قالب فضای کارشناسی،
علمی و آکادمیک باشد حمایت خواهیم شد.
حیدریمقدم با بیان اینکه هنوز دانشگاه آزاد
ت الزم برای راهاندازی رشته پزشکی را ندارد
زیرساخ 
اما تمام تالش ما کمک به آنهاست تأکید کرد :در
حوزه طرح پزشکی هیچ محدودیتی وجود ندارد و
هیچ کس پشت صف نیست ،در ایران پزشکی
را پشت صف طرح نداریم.وی با بیان اینکه بین
چهار تا پنج ترم اول رشته پزشکی علوم پایه است
که دانشجو به تجهیزات علوم پایه و نه تجهیزات
کلینیکی و بیمارستانی نیاز دارد گفت :سه ترم نیز
فیزیوپاتولوژی را باید گذراند که نیاز به بیمارستان
نیست اما بعد از آن باید وارد بیمارستان شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا با اشاره به
اینکه مسووالن دانشگاه آزاد فرصت بسیار محدودی
دارند و در حال حاضر نیز دانشجویان پرستاری آنها
را ما آموزش میدهیم گفت :آموزشهای پایه رشته
پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد توسط خود آنها ارائه
میشود اما آموزش بیمارستانی را ما ارائه میدهیم.
وی با اشاره به گالیهمندی یکی از خبرنگاران مبنی
بر کم بودن فضای فیزیکی بیمارستانها افزود :با
توجه به بیمارستانهای موجود در شهرستانها
وضعیت بسیار خوبی داریم ،البته وضعیت در
مرکز استان در حد انتظار نیست.

حیدریمقدم با بیان اینکه این موضوع به خاطر
آن است که بیمارستان فاطمیه و سینا بیش از 70
سال قدمت دارند گفت :در تالشیم دو کار بزرگ در
این حوزه انجام دهیم.وی با اشاره به اینکه بیمارستان
اکباتان در اختیار ما نیست و متولی آن مسکن و
شهرسازی است که آنها نیز در تالشند منابع الزم
تامین شود گفت :به دنبال ساخت بیمارستان
دیگری در قالب یکهزار تختخواب هستیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا با بیان
اینکه این بیمارستان سه فاز دارد که یک فاز آن ۳۰۰
تخت است و  ۷۰۰تخت آن نیز در فاز دوم و سوم
است و در تالشیم به نتیجه برسانیم خاطرنشان
کرد :با دانشگاه آزاد مذاکره کردهایم زمینی در
اختیار ما قرار دهند.
وی با بیان اینکه توافق کردهایم  ۱۰هکتار زمین
در اختیار ما قرار گیرد که هشت هکتار متعلق به
دانشگاه آزاد است و دو هکتار متعلق به شهرداری
افزود :دسترسی به زیرساختها در زمین مورد نظر

مناسب است و میتوانیم با دانشگاه آزاد دومنظوره
کار انجام دهیم تا شمال شهر همدان نیز از لحاظ
درمانی پشتیبانی خوبی شده است.
حیدریمقدم با بیان اینکه طرح اولیه مطالعه
شده و نقشه اولیه در فاز اول طراحی شده است
تاکید کرد :مبلغی برای آن در الیحه بودجه سال
 ۹۸در نظر گرفته شده که امیدواریم با تامین زمین
کلنگزنی شود.
وی با اشاره به اینکه تقریبا با این وضعیت از
سران ه فضای فیزیکی عبور میکنیم گفت :در تمام
دنیا در حوزه اقتصاد سالمت ،بیمارستان زیر ۵۰۰
تخت خواب توجیه اقتصادی ندارد چرا که تمام
بیمارستانها به یک اندازه زیرساخت نیاز دارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا با بیان
اینکه تمام تالش ما این است تا پایان این دولت
بیمارستان یکهزار تختخوابی را به سرانجام
برسانیم چراکه ظرفیتهای منحصر به فردی در
توریسم سالمت داریم افزود :همدان در حال
حاضر میتواند بخش عمدهای از بیماران عراق را
پوشش دهد و ما به دنبال ایجاد بیمارستان «»NIP
در استان هستیم.وی با اشاره به اینکه در  ۹ماهه
امسال  ۴.۵میلیون ویزیت در کلینیکهای ویژه و
کلینیک بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی انجام
شده که به طور متوسط هر فرد سه بار ویزیت شده
است بیان کرد :نباید از حجم باالی کار همکاران و
ایثار آنها در این حرفه غافل شویم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا با اشاره به
اظهارات یکی از خبرنگاران مبنی بر خرابی دستگاه
سی تی آنژیوگرافی بیمارستان قلب فرشچیان
گفت :با شرکت پشتیبان در حال مذاکره هستیم
تا مشکل حل شود.وی در خصوص طرح موضوع
بازار سیاه جذب گردشگر سالمت از سوی یکی
از خبرنگاران بیان کرد :در کشور چون ساختار
مناسب برای توریسم سالمت وجود ندارد متاسفانه
به شکل موردی برخی از افراد بیماری را به استان
و کشور میآورند و با توافق یک پزشکی درمان
صورت میگیرد.حیدریمقدم با بیان اینکه به دنبال
ساماندهی توریسم سالمت هستیم افزود :مخالف
این رویه هم نیستیم چون در معرفی پزشکان و
اشتغالزایی موثر بوده اما باید ساماندهی شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا از خدمات
بنیاد فرشچیان در ساخت مراکز درمانی در استان
گفت :مرکز جامع سرطان در مساحت  ۲۵هزار
متر ایجاد میشود که در حال حاضر دستگاههای
شتابدهنده خریداری شده و فاز یک آندر نیمه
نخست سال  ۹۹بعد از دریافت مجوزها و برگزاری
مناقصات آغاز میشود

اتصال  38نیروگاه خورشیدی در حوزه خدماتی شركت توزیع برق تبریز

تبریز – ماهان فالح :مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز
گفت :این شرکت در راستای ترویج فرهنگ بکارگیری نیروگاههای
تجدیدپذیر و تسهیل فرآیندهای احداث آنها از سال  94تاکنون
اقدام به عقد قرارداد با سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری
انرژی برق (ساتبا) متولی اصلی امور مربوط به نیروگاههای
تجدیدپذیر کرده است.
عادل کاظمی افزود :در این راستا کلیهی مراحل عقد قرارداد،

نظارت و اتصال به شبکه در حوزه خدماتی شرکت توزیع نیروی
برق تبریز برای احداثکنندگان نیروگاههای خورشیدی زیر 100
کیلووات و بادی پایین تر از یک مگاوات و محدود به ظرفیت
انشعاب توسط این شرکت به نمایندگی از سازمان ساتبا انجام
میپذیرد و نیازی به مراجعهی متقاضیان به آن سازمان نیست.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد  38نیروگاه خورشیدی
با ظرفیت کل  503کیلووات در حوزهی خدماتی شرکت توزیع
برق تبریز متصل به شبکه شدهاند ،تصریح کرد :از این میزان 108
کیلووات آن دارای قرارداد خرید تضمینی با سازمان ساتبا بوده و
مابقی در راستای اجرای مصوبه سال  95هیات محترم وزیران
(با موضوع تامین  20درصد برق مصرفی وزارتخانهها ،موسسات،
شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل انرژیهای
تجدیدپذیر) توسط ارگانهای مشمول مصوبه اجرا و با نظارت
شرکت توزیع به شبکه متصل شدهاند.وی ادامه داد :با توجه به
مجوزهای صادرشده و قراردادهای مبادله شده پیشبینی میشود

در سالهای آتی تعداد  17نیروگاه خورشیدی دیگر با ظرفیت کل
 257کیلووات احداث و به شبکه توزیع متصل شوند.

کاظمی گفت :تعداد  11مورد از  17نیروگاه خورشیدی مذکور ،با
ظرفیت تجمیعی  245کیلووات مربوط به نیروگاه خورشیدی محدود
به ظرفیت انشعاب زیر  100کیلووات و  6مورد با ظرفیت تجمیعی
 112کیلووات مربوط به موضوع مصوبه تامین  20درصد برق مصرفی
ادارات میباشد.به گفتهی وی؛ همچنین تعداد  2مورد تاییدیه
اتصال برای  2نیروگاه خورشیدی مگاواتی به ظرفیت کل  8مگاوات از
طرف شرکت توزیع صادر شده است که در صورت احداث از طرف
سرمایهگذاران نیروگاهها به شبکه متصل خواهند شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز در پایان یادآور شد:
به منظور راهنمایی متقاضیان احداث نیروگاه ،راهنمای متقاضیان
برای فروش انرژی در چارچوب قرارداد خرید تضمینی در پورتال
شرکت توزیع نیروی برق تبریز به آدرس  toztab.irبخش خرید
تضمینی قرار داده شده است.

سخنگوی صنعت برق از پرداخت پاداش توسط
شرکت های برق و گاز به مشترکانی که نسبت به
کاهش مصرف خود اقدام کنند ،خبر داد.مصطفی
رجبی مشهدی با بیان این که این اقدام توسط
وزارتخانه های نفت و نیرو برای ترویج مصرف
بهینه گاز و برق مشترکان است خاطرنشان کرد:
طرح پرداخت پاداش خوش مصرفی به مشترکان
به دلیل سرمای هوا و افزایش مصرف انرژی در
کشور اجرایی می شود.رجبی مشهدی تاکید کرد
که مشترکانی که نسبت به دوره مشابه سال قبل
مصرف برق و گاز خود را کاهش دهند مشمول
پرداخت پاداش خوش مصرفی می شوندوی
گفت :این طرح بر اساس تجربه موفق همکاری
مشترکان برق در تابستان سال جاری دنبال می
شود و ابراز امیدواری کرد با توجه به برودت و
سرمای هوا و نیاز به صرفه جویی در مصرف
سوخت ،مشترکان برق و گاز مشارکت فعاالنه
ای در این طرح داشته باشند.سخنگوی صنعت
برق افزود می توان با راهکارهای ساده استفاده
بیشتر از نور طبیعی و خاموش کردن المپ های
اضافی و تنظیم وسایل گرمایشی در دمای آسایش
و جلوگیری از هدر رفت انرژی نسبت به کاهش
مصرف انرژی در زمستان اقدام کرد.

برگزاری اولین جلسه ستاد خدمات
سفر نوروز99شهرستان گرگان
رییس میراث فرهنگی شهرستان گرگان
از برگزاری اولین جلسه خدمات سفر
نوروز99شهرستان گرگان خبر داد.به گزارش
روابط عمومی میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی شهرستان گرگان ،یاسر قندهاری رییس
میراث فرهنگی و دبیر خدمات سفر شهرستان
گرگان در اولین جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر
نوروز 99گفت :گرگان با دارا بودن ظرفیت های
گردشگری ،تاریخی ،مذهبی و صنایع دستی
آماده میزبانی از مسافران و گردشگران نوروزی
است.دبیر خدمات سفر شهرستان افزود :همه
دستگاههای اداری و خدمات رسان طبق سالهای
گذشته در ایام نوروز 99همکاری و برنامه ریزی
مطلوبی در ارایه خدمات به مسافران و گردشگران
داشته باشند و تالش همه ما این باشد که ضمن
ایجاد خاطره ای خوش برای مسافران شرایط
مطلوبی را برای اقامت و ماندگاری مسافران در
شهرستان و تبدیل گرگان یک مقصد گردشگری
فراهم کنیم.همچنین در این جلسه یزدویی
معاون فرماندار گرگان و قائم مقام ستاد خدمات
سفرشهرستان ضمن بیان لزوم حفظ تعادل
برنامه ریزی و ارایه خدمات توسط دستگاههای
عضو ستاد بر اجرای مصوبات و برگزاری جلسات
کمیته ها و ارسال لیست کشیک نوروزی ادارات
به دبیرخانه ستاد تاکید کرد.او همچنین بر تشکیل
تیم نظارتی متشکل از دستگاههای ذیربط جهت
بازدید های مستمر از تفرجگاهها اماکن اقامتی
پذیرایی و مجتمع های بین راهی در ایام نوروز
تاکید کرد.در پایان جلسه هریک از دستگاهها
به ارایه نقطه نظرات و پیشنهادات خود در حوزه
های مختلف ستادخدمات سفرپرداختند.

استاندار بوشهر اجرای طرح های
آب و فاضالب شهری را مورد تقدیر
قرار داد
عبدالکریم گراوند در شورای آب استان بوشهر
با تاکید بر حل مشکالت تامین آب آشامیدنی
شهرها و روستاهای استان بوشهر اظهار داشت:
باید از تمام ظرفیت استانی و ملی برای حل
مشکالت آب آشامیدنی استان استفاده شود.
وی ،با بیان اینکه بارندگیهای زمستان امسال
مطلوب است افزود :رحمت الهی مناسب در
زمستان نباید مانع از پیگیری حل مشکالت آب
آشامیدنی شود و باید تا تکمیل پروژههای آبرسانی
پیگیریهای الزم انجام شود.استاندار بوشهر با
قدردانی از شرکت آب و فاضالب شهری استان
در اجرای طرحهای آبرسانی افزود :پس از ۴۰
سال منطقه تنگکهای شهر بوشهر که با تانکر
آبرسانی میشد با اجرای پروژههای آبرسانی به
شبکه متصل شد که باید حل مشکل دیگر نقاط
شهر بوشهر در دستور کار قرار بگیرد.گراوند با
تاکید بر تسریع در اجرای طرح مخزن ذخیره
آب شهر دلوار خاطر نشان کرد :برای تسریع در
اجرای طرحهای آب شیرینکن روستایی و شهری
باید زیرساخت تامین برق آنها فراهم شود.وی،
اجرای خط انتقال آب از سد اخند در شهرستان
عسلویه را یک ضرورت دانست و تاکید کرد :با
اجرای این خط انتقال ،آب روستاهای مختلف
شهرستان عسلویه برطرف میشود.

