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اخبار
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران خبر داد

ایمن سازی نقاط پرحادثه جاده های مازندران در قالب
احداث روشنایی

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران از آشکارسازی
 25نقطه پرحادثه استان در قالب احداث روشنایی با صرف اعتباري
2ميليارد تومان خبر داد.
احمد آفرین محمدزاده افزود  :ايمن سازي محورهاي اصلي  ،فرعي  ،روستايي و ...
يكي از برنامه هاي مهم و اساسي اين اداره كل بوده كه به جهت جلوگيري از بروز حوادث
ناگوار جاده اي و حفظ جان مردم شريف در سفرها و رانندگي انجام مي گيرد.وی در ادامه
به اهمیت ایجاد روشنایی در ارتقا ایمنی اشاره و اظهار داشت  :قابليت رويت اشياء نقش
مهمي در ايمني رانندگان  ،روان سازي ترافيك و استفاده بهينه از جاده و محور هاي برون
شهري دارد.آفرین محمدزاده ضمن اشاره به آشکار سازی  25نقطه پر حادثه در محورهای
استان در قالب ایجاد روشنایی عنوان نمود  :کمربندی شمالی ساری  ،کمربندی بابل ،
دوربرگردان های البن  ،سلبن ،طالع  ،ورسک و دینه چال  ،چپکرود  ،سروکال  ،درکاسر
 ،ایزدخیل جویبار از جمله نقاطی بودند که عملیات احداث روشنایی در آنها انجام گرفته
است.گفتنی است  350کیلومتر از راه های ارتباطی مازندران دارای روشنایی است.

هدررفت آب در بوشهر  ۱۵درصد فراتر از متوسط
كشوري است
وزير نيرو هدررفت آب در استان بوشهر را يك مشكل بسيار جدي
دانست و افزود :ميزان هدررفت آب در استان بوشهر  ۱۵درصد فراتر
از ميانگين كشوري است كه براساس برنامهريزي نوسازي شبكه در
استان بوشهر مورد توجه قرار دارد
به گزارش روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آب و فاضالب استان بوشهر ،رضا
اردكانيان در نشست بررسي مشكالت حوزه آب و برق شهرستانهاي بوشهر و گناوه و
ديلم با بيان اينكه بد مصرفي يكي از چالشهاي مهم در بخش آب است اظهار داشت:
يكي از مشكالت اصلي كشور در حوزه آب و برق بد مصرفي است كه اين مهم بايد
اصالح شود.وزير نيرو با بيان اينكه نياز است همه از بد مصرفي خارج شوند افزود :منابع
تجديدپذير و تجديد ناپذير در جامعه وجود دارد كه انسان جزء منابع تجديد پذير است
كه خوشبختانه كشور از اين بعد غني است.وي بيان كرد:استفاده مناسب از ظرفيت نيروي
انساني و مغتنم شمردن فرصتها از منابع مهم تجديدپذير و تجديدناپذير در كشور قابل
تامل است.وزير نيرو ،با بيان اينكه منابع تجديدناپذير بي رحمانهترين شكل ،مصرف
ميشود گفت :منابع آبي كشور جزء منابع تجديد ناپذير است كه براي حفظ آن بايد از
بد مصرفي خارج شويم.اردكانيان با تاكيد بر ارائه راهكار الزم براي كاهش هدر رفت آب
افزود :با توجه به كاهش چشمگير منابع آبي بايد براي كاهش هدر رفت آب راه عالج
اساسي ارائه شود وي در پايان اظهار داشت :با وجود مشكالت عديده براي تامين آب
شرب در استان  ،رقم هدررفت آب در بوشهر  ۱۵درصد فراتر از متوسط كشوري باشد

آغاز حفر یک حلقه چاه جدید در دشت رضاآباد کهنوج
مدیر امور آب و فاضالب شهرستان کهنوج گفت :حفر یک حلقه چاه
جدید با هدف برطرف کردن مشکل کم آبی شهرکهنوج آغاز شد.
رضا بهرامی افزود :شهرستان کهنوج تحت تاثیر خشکسالی های اخیر با افت شدید منابع
آبی روبرو شده که امید است با حفر این چاه  ۱۴۰متری ،مشکل تامین آب این شهرستان
حل شود.وی اظهار کرد :امیدواریم با حفر چاه مشکل کم آبی شهرستان رفع شود و در
برخی از مواقع به خصوص فصل گرما که با افزایش مصرف آب روبرو هستیم با مشکل
مواجه نشویم.بهرامی یادآور شد :این طرح با یک میلیارد و  ۷۰۰میلیون ریال اعتبار از محل
اعتبارات عمرانی شهرستان آغاز شده و پیش بینی تا پایان تیر ماه به بهره برداری برسد.وی
خاطرنشان کرد :حفر  ۳حلقه چاه جدید دشت رضاآباد در دستور کار قرار گرفته ،که چاه اول
عملیات حفر و لوله گذاری آن تمام شده است ،عملیات حفر چاه دوم آغاز شده و به زودی
عملیات حفر چاه سوم نیز آغاز می شود.هم اکنون امور آب و فاضالب شهرستان کهنوج با
 ۱۴هزار و  ۳۰۰مشترک ،خدماترسانی به جمعیتی بالغ بر  ۴۴هزار نفر را بر عهده دارد.

برگزاری دوره آموزشی ایمنی و آتش نشانی
درگازگلستان
با هدف افزایش سطح آگاهی و اطالع کارکنان گازگلستان ،دوره
آموزشی ایمنی و آتش نشانی عمومی برای کارکنان گاز گلستان به
مدت  2روز درمحل مرکز آموزش شرکت برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی،در این دوره آموزشی سجاد رحیمی استاد دوره پیرامون اهتمام
به مقوله ایمنی و حوادث و وقایع احتمالی درحین انجام کار و اقدمات پیشگیرانه،سبک
زندگی سالم،نظم و ترتیب در محیط کار ،مدیریت تغییر،وسایل حفاظت فردی ،رفتارهاي
مناسب فردي وگروهي هنگام وقوع حادثه ،مدیریت بحران  ،بازآموزی  ، HSEتعریف آتش
وعوامل موثر در ایجاد آن،انواع حریق وروشهای اطفاء آن ،انواع کپسو ل و چگونگی کاربرد
آن ،آشنایی با سیستم های هشداردهنده،نقاط خطر،مجوز انجام کار،ایمنی کار در شب و
 ...مباحثی را ارائه نمود .گفتنی است در پایان دوره آموزشی از مباحث ارائه شده  ،آزمونی
بصورت کتبی از شرکت کنندگان دردوره گرفته شد.

 79000متر مکعب از مخازن ذخیره آب شهرستان
رفسنجان شستشو شد
طی سال گذشته  13باب مخزن ذخیره آب به گنجایش 79000
مترمکعب در شهرستان رفسنجان شستشو شد.
حسین چرخ انداز رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گفت :به
منظور استمرار خدمات شرکت در توزیع آب سالم ،ارتقای سطح بهداشتی آب و باالبردن
کیفیت آب مصرفی مشترکین،طی سال گذشته  13باب مخزن ذخیره آب به گنجایش
 79000مترمکعب در شههرای بهرمان ،حسین آباد گلشن ،رفسنجان ،سرچشمه ،صفائیه
و کشکوئیه شستشو شد.وی افزود :شستشو و گندزدایی این مخازن بدون هیچگونه قطعی
آب و براساس ضوابط و استانداردهای کنترل کیفی انجام شد.

درخشش دوباره شرکت توزیع برق اصفهان
اصفهان -بهمن راعی  :در سیزدهمین جشنواره های روابط عمومی های برتر استان دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان در بين  ۵۰سازمان ،نهاد و شرکت در استان با دريافت تنديس ويژه جشنواره و سه
لوح سپاس درحوزه روابط عمومي الکترونيک و ارتباطات رسانه اي ،برنامه ريزي ،پژوهش و افکار سنجي و نوآوري و فعاليت هاي خالقانه به عنوان روابط عمومي سرآمد شناخته شد و توسط مدير کل فرهنگ و ارشاد
اسالمي استان مورد تقدير قرار گرفت  .اين جشنواره که به همت انجمن فرهنگي روابط عمومي استان برگزار شده بود و در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاوزي و در روز  ۲۷ارديبهشت همزمان با روز روابط
عمومي با حضور اصحاب رسانه و پيشكسوتان روابط عمومي و عرصه ارتباطات ،اعضاي شوراي شهر و شماري از مديران كل استان برگزار شد .و در پنجمين جشنواره ستارگان روابط عمومي ايران شركت توزيع برق
اصفهان موفق به كسب تنديس «ستاره ارتباطي استاني» در سطح دستگاههاي كشور شد كه نشان از درخشش عملكرد و توفيقات كاري سال  ۹۶نسبت به ديگر روابط عمومي ها ي خارج از مركز بوده است .

نماینده مردم مالرد ،شهریار و قدس در مجلس شورای اسالمی:

برای عبور از مشکالت موجود نیاز به هم دلی در کشور داریم
نماینده مردم مالرد ،شهریار وقدس در مجلس شورای
اسالمی گفت :برای عبور از مشکالت موجود نیاز به هم
دلی در کشور داریم.
به گزارش مهر ،محمد محمودی شاه نشین ظهر جمعه
در جمع مردم شهرستان قدس طی سخنانی ضمن درود
به امام و شهدا و تبریک به مناسبت ماه مبارک رمضان
طی سخنانی اظهار داشت :به خوبی روز آزادی خرمشهر را
به یاد داریم که به همت جوانان دالور میسر شد و شاید به
خاطر داشته باشید موشک هایی را که در کوچه های دزفول
شلیک می شد و بسیاری از مردم خانواده های خود را از
دست میدادند و به همین دلیل امروز روز پایداری و مقاومت
دزفول نام گرفته است .محمودی شاهنشین در ادامه افزود:
رهبر فرمودند که دشمنی آمریکا به امروز و دیروز تعلق ندارد
و از زمان پیروزی انقالب تا کنون که متوجه شدند نظامی
مبتنی بر اسالم و آزادی تشکیل شده است و به دنبال حق
طلبی است را باید با آن به دشمنی بپردازند و هر روز به نوعی
از حمله به طبس تا تجهیز منافقین و تحریم ها و ترغیب
به حمله جنگ تحمیلی به این دشمنی دامن زدهاند .وی
با اشاره به اینکه امروز اتاق فرماندهی جنگ امریکا تغییر
کرده است گفت :رهبر عزیز در این زمینه فرمودند فرماندهی
جنگ امریکا اکنون در حوزه اقتصاد است و به اقتصاد کشور
ما حمله کرده و میخواهد مردم ما را با تحریم و تحت فشار
قرار دادن معیشت به زانو در بیاورد.محمودی شاهنشین
اظهار داشت :امروز هر کس مانع اجرای پروژههای عمرانی
در کشور شود و به واسطه اینکه بخواهد،مطرح شود و سبب
تفرقه و دودستگی میان مردم شود به اسالم و مردم خیانت
کرده است و هرکس کمک نکند که چرخ کارخانهها بچرخد
و کاالی ایرانی رونق پیدا کند مطمئن باشید با امریکا همسو
است.نماینده مردم شهریار مالرد و قدس در مجلس شورای
اسالمی گفت :امروز هر کسی که شرایط حساس کنونی را
درک نکند مسلما خائن است و هستند کشورهایی که تمایل

بسیاری دارند که با کشور و دولت ما همکاری کنند اما امریکا
اجازه نمی دهد لذا هیچکس حق ندارد تخم نفاق و تفرقه را
در کشور بکارد و اکنون باید به فکر بحران های کنونی کشور
باشیم.محمودی شاهنشین افزود :امروز کشور نیاز به همدلی
دارد تا از این بزنگاه سخت عبور کنیم و امروز تاکید رهبر
بر استفاده از کاالی ایرانی است که باید به آن توجه داشته
باشیم.محمودی شاهنشین در ادامه با اشاره به فرا رسیدن
 ۲۰خرداد ماه که  ۲سال است که از نمایندگی خود میگذرد
گفت :خدا را شاکرم که همه تالشم را کرده ام که در شان

مردم این  ۳شهرستان باشم و با آنچه که با مردم قرار
گذاشته ام پایبند هستم و در بحث های ملی مختلف سعی
خود را کرده ام و تالش کردم در این  ۳شهرستان همدلی و
همزبانی را ایجاد نمایم و از ایجاد  ۲دستگی جلوگیری کنیم.
وی گفت؛ مجموع دریافتی  ۳شهرستان مالرد شهریار و
قدس در سال  ۹۵مجموعا تحت عنوان ارزش افزوده بود
کمتر از  ۱۵۶کیلیارد تومان بوده است که  ۶۵میلیارد
تومان برای شهریار ۳۲ ،میلیارد تومان قدس و حدود ۴۰
میلیارد،نیز برای مالرد اختصاص یافته بود اما با تصویب

قانون این رقم اکنون به بیش از  ۵برابر رسیده است و ما
توانستیم در سال  ۹۶بیش از  ۳۰۰میلیارد تومان برای این
شهرستان ها اعتبارات جذب کنیم ،اعتباراتی که سال ها از
این شهرها می رفت و باز نمی گشت و حاصل این اعتبارات
راه اندازی پل ورودی بعد از  ۸سال ،پل صیاد شیرازی پس
از  ۴سال ،پل شاد چای پس از  ۵سال و پل اندیشه پس
از سال های زیاد با وجود کارشکنی هایی که بود افتتاح
شد.محمودی شاهنشین با بیان اینکه بیمارستان این شهر
پس از  ۸سال نیمه کار بودن امروز به مرحله سفت کاری
رسیده است افزود :امروز تاسیسات این بیمارستان در حال
اتصال است و امیدواریم در سال  ۹۷دارای  ۲بیمارستان
مالرد،و قدس باشیم و بیمارستان یکصد تختخوابی با
اتاقهای مجهز داشته باشیم.محمودی شاهنشین بیان
داشت :باید بدانید که ساخت بیمارستان امام خمینی شهریار
 ۲۱سال پیش آغاز شده بود و  ۱۷سال مسکوت مانده بود
و ظرف  ۲سال اخیر با جذب  ۴۵میلیارد تومان تجهیزات
آن در حال نصب است که ثمره تالش مسئوالن این شهر
است.وی گفت :از شهرداری تهران  ۴قول گرفته ایم و اکنون
مشکل بی ابی و طرح ابرسانی کشاورزی ما از شمال تهران و
مناطق  ۲۱و  ۲۲در حال احداث یک تونل با رقم  ۳۷میلیارد
تومان هستیم که آب را به این منطقه انتقال دهیم.نماینده
مردم مالرد ،شهریار و قدس اظهار داشت :پروژه های عمرانی
 ۳شهرستان به خوبی در حال پیشرفت است و بلوار ابریشم
نیز در حال تعریض است و بحث مترو و قطار شهری نیز که
سالیان سال به دنبال آن هستیم و اکنون عملیات آن آغاز
شده است و اکنون از میدان راه اهن به سمت شهرقدس در
کنار ریل موجود  ۲خط احداث می شود که خط قطار ریل
باس بتواند به شهرقدس و مالرد،و صفادشت برود و اگر صبر
می کردیم دولت پول بگذارد شاید سالهای زیاد دیگری طول
می کشید،و این کارها با همدلی و تعامل ارگان های مختلف
انجام شده است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز:

میزان اثرگذاری فعالیت های فرهنگی باید مالک ارزیابی دستگاه های متولی باشد
تبریز – اسد فالح :نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه
تبریز گفت :با توجه به افزایش تحرکات دشمنان و هجمه های فرهنگی
آنان علیه ملت ایران باید اجرای فعالیت های فرهنگی افزایش یابد و مالک
ارزیابی دستگاه های متولی هم میزان اثرگذاری این فعالیت ها باشد.
حجت االسالم سید محمدعلی آل هاشم در دیدار مسئوالن فرهنگی شهرداری تبریز
با بیان اینکه برای مقابله با هجمه های فرهنگی دشمن باید تالش فعلی افزایش برابری
داشته باشد ،افزود :میزان اثرگذاری فعالیتهای فرهنگی ،باید مالک ارزیابی دستگاه
های متولی باشد و به هزینه ها باید به چشم سرمایه گذاری نگاه کرد.امام جمعه تبریز
با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب در خصوص لزوم اثرگذاری برنامه های فرهنگی،
تصریح کرد :برنامه های فرهنگی باید با معیار اثرگذاری سنجیده شود و برنامه هایی
تدوین شود که تاثیر زیادی در بین مردم داشته باشد.وی با تاکید بر حضور مستمر
روحانیت در برنامه های فرهنگی گفت :روحانیت برای جذب حداکثری جوانان و ترویج
آموزه های فرهنگ اسالمی در بین آنان در فضای عمومی و اماکن تفریحی حضوری

مستمر داشته باشند.حجت االسالم آل هاشم با بیان اینکه اقدام های فرهنگی شهرداری
تبریز مطلوب است ،گفت :طرح «شهر خدا ،شهر مهربانی» که در سطح بوستان های
کالنشهر تبریز برگزار می شود قابل تقدیر است و حضور و نقش آفرینی روحانیان و
مبلغان در آن ها اثرگذار است.نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه هدف
اصلی همه برنامه ها باید توجه به کودکان و نوجوانان باشد ،گفت :ممانعت برخی از
متولیان مساجد به حضور کودکان و نوجوانان در این اماکن مقدس باعث دور شدن آن
ها از سنگرهای انقالب میشود ،در حالی که اصل فعالیت مساجد باید بر روی کودکان
و نوجوانان متمرکز شود .امام جمعه تبریز خاطرنشان کرد :هزینه کردن به کارهای
فرهنگی نوعی سرمایه گذاری است و باید همه مسؤوالن با این تفکر امورات جاری را
پیگیری کنند.امام جمعه تبریز با اشاره به حلول ماه بندگی و میهمانی خدا گفت :ماه
رمضان ماه تطهیر جسم و روح و سوزاندن گناهان است که در کنار امساک و تحمل
گرسنگی و تشنگی انسان باید خود را به خلق و خویی الهی و اسالمی در خانواده و
اجتماع مزین سازد.
معاون اقتصادی استاندار قزوین:

طرح توسعه واحدهای تولیدی در اولویت دریافت تسهیالت هستند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین گفت :با توجه
به شرایط اقتصادی موجود ،طرح توسعه واحدهای تولیدی
استان در اولویت دریافت تسهیالت قرار دارند.
به گزارش ایسنا منطقه قزوین ،منوچهر حبیبی در کارگروه ستاد
تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار کرد :استان از طرح توسعه
واحدهای تولیدی حمایت میکند و در این راستا این واحدها برای
دریافت تسهیالت در اولویت هستند.
وی به مشکالت بینالمللی موجود در عرصه صادرات اشاره کرد و
افزود :با توجه به فشارهای خارجی بر چرخه تولید و مشکالت پیش
روی صادرکنندگان نباید دستگاههای اجرایی موانعی را پیش روی
تولیدکنندگان قرار دهند.

حبیبی گفت :شرکتهای خدماتی مانند گاز ،آب و برق تحت هیچ
شرایطی حق قطع انشعاب واحدهای تولیدی در استان را ندارند.
به گفته وی ،بانکهای عامل نیز با اعطای تسهیالت با کارمزد پائین
میتوانند بهترین کمک را در جهت رشد اشتغال و باال بردن میزان
تولید ملی داشته و با این کار مشوق خوبی برای سرمایهگذاران بخش
خصوصیباشند.
در این جلسه مشکالت دو واحد تعطیلشده لوازمخانگی و کربنات
کلسیم ،یک واحد تولید کابل ،واحد بستهبندی کشمش ،مواد غذایی
و تولید پالستیک با حضور صاحبان آنها بررسی و برای حل آنها
دستور الزم صادر شد.
واحد لوازمخانگی مشکل بخشودگی مالیاتی ،تقسیط  ۳۶ماه بدهی

بانکی داشت که با نظر کارگروه با درخواستهای ارائهشده موافقت
شد .همچنین مقرر شد  ۱۰درصد بدهی این واحد برای اصل بدهی
پرداخت و مابقی بهصورت اقساط  ۵ساله پرداخت شود.
واحد بستهبندی کشمش در تاکستان که به دلیل آتشسوزی
دچار مشکالت جدی شده و از بازپرداخت بدهی بانکی بازمانده بود
درخواست مهلت یکساله برای اقساط و همراهی بانک در دریافت
خسارت بیمه داشت که با همه این موارد نیز موافقت شد.
واحد تولید کربنات کلسیم که به دلیل جریمههای بانکی دچار
مشکل جدی شده بود با بخشودگی جریمهها روبرو شد و مقرر شد
اصل بدهی پاتکی را در  ۴ماه آینده پرداخت کند تا از حمایت دولت
در اجرای تبصره  ۱۶برخوردار شود.

یک واحد تولید کابل نیز درخواست استمهال بدهی و تقسیط را
داشت که مورد تصویب قرار گرفت.
همچنین یک واحد تولید پالستیک با مشکالت زیستمحیطی
روبرو بود که همراهی الزم صورت گرفت و واحد تولید مواد غذایی
هم بهحق پرداخت عوارض یکدرصدی اعتراض داشت که همراهی
الزم با این واحدها نیز صورت گرفت.
در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که روز شنبه با حضور
روحاهلل بابایی صالح نماینده بوئینزهرا در مجلس شورای اسالمی،
منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استانداری و علی پرزحمت رئیس
سازمان صنعت در استانداری قزوین برگزار شد مشکالت بانکی ،بیمه
و مالیاتی شش واحد تولیدی استان برطرف شد.

به مناسبت فرا رسیدن یكصد و دهمین سالروز فوران و اكتشاف نفت منتشر شد

با حکمی از سوی مدیرعامل سازمان پارکها و زیباسازی شهرداری تبریز؛

به مناسبت سالروز فوران و اکتشاف نفت از نخستین
چاه نفت خاورمیانه و ایران  ،مدیرعامل شرکت بهره
برداری نفت و گاز مسجدسلیمان پیام تبریکی صادر
کرد.
وی که شرکت متبوعش میراث دار تاریخ  110ساله
صنعت نفت است در پیام خود آورده است  :برگ هاي
تقويم به سرعت ورق مي خورد و دوباره  5خرداد که روزي
شكوهمند و به ياد ماندني در تاريخ پر فراز و نشيب اين
مملكت است فرا می رسد.
 5خرداد  1287روزي است كه براي نخستين بار در
تاريخ ايران و خاورميانه و پس از مدت ها تالش و در
حالي كه اميد تيم اكتشافي به نا اميدي گراييده بود مته
حفاري سنگ بستر ميدان «نفتون» را شكافت و نفت با
جهشي چند ده متري از دكل چاه شماره يك فوران كرد
 .با اين اتفاق مهم  ،نفت بعنوان كليد توسعه و سنگ بناي صنعتي شدن و دروازه ورود مدرنيته به ايران گشت  .در ادامه
پیام قباد ناصری آمده است  :در حاليكه  110سال از آن روزگار مي گذرد  ،همچنان نفت محور و شاكله ي اصلي توسعه
اقتصادي و منبع عمده تأمين نيازهاي ارزي كشور است به گونه ايكه از آن بعنوان لوكوموتيو توسعه و شتاب اقتصادي
كشور ياد مي شود.
در اين تاريخ پر فراز و نشيب اتفاقات بسياري رخ داده ولي مهمترين آن را مي توان در ملي شدن صنعت نفت و قطع دست
بيگانگان در مديريت و تصميم گيري صنعت نخست كشورمان برشمرد  .به يمن اين اتفاق مبارك و متعاقب آن پيروزي انقالب
شكوهمند اسالمي  ،كليه امور صنعت نفت از اكتشاف و حفاري تا بهره برداري و پااليش و صادرات در اختيار نيروهاي توانمند
ايراني است.
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در انتهای پیام خود می افزاید :با پاسداشت زحمات و خدمات همه
تالشگران صديق اين عرصه و گرامي داشت ياد و نام شهداي گرانقدر صنعت نفت  ،فرا رسيدن يكصد و دهمين سالروز فوران و
اكتشاف نفت و روز مسجدسليمان را گرامي داشته و اين مناسبت را به كاركنان پرتالش شركت ملي نفت ايران و هموطنان و
هم استاني ها و همشهريان گرامي ام تبريك و تهنيت عرض کرده و برای همگان سربلندی و موفقیت را آرزومندم .

تبریز – مهناز پاشائی :سرپرست اداره فنی و طراحی
پارکهای سازمان پارکها و زیباسازی شهرداری
تبریز منصوب شد.
آیین معارفه سرپرست اداره فنی و طراحی پارکهای
این سازمان با حضور جمعی از مدیران و مسئوالن سازمان
پارکهای تبریز برگزار شد.مدیرعامل سازمان پارکها و
زیباسازی شهرداری تبریز در این آیین با تبریک این انتصاب
جدید ،اظهار داشت :بخش اول انتظارات ما از سرپرست اداره
فنی و طراحی پارکها مربوط به مسائل جاری و روزمره
مثل نظارت بر سیستم های برق کاری و کارگاه های امانی
و ...است.علی مدبر افزود :به نوعی که در این حوزه نیازمند
اقداماتی متمرکز هستیم تا از پراکنده کاریها پرهیز شود.
وی ادامه داد :همچنین کاهش ،کنترل و مدیریت هزینههای
جاری در پارک ائلگلی مثل هزینههای مربوط به آب و برق...
نیز از دیگر این اقدامات محسوب میشود.مدبر اتخاذ برخی نوآوری ها جهت کاهش هزینهها در مجموعه پارکهای تبریز را از دیگر
این اهداف و اقدامات عنوان کرده و گفت :اولویت ما ساماندهی این اقدامات روزمره و مدیریت صحیح سیستمی است که پیش از این
بدون مدیریت یکپارچه بود.مدیرعامل سازمان پارکها و زیباسازی شهرداری تبریز خاطر نشان کرد :بخشهای مختلف اعم از برق،
تاسیسات و...پبش از این به طور مستقل و جدا از یکدیگر در سازمان فعالیت میکردند ولی هم اکنون نیازمند مدیریت یکپارچه در
این حوزه هستیم و به عبارت دیگر سیستمی واحد در خصوص پارکها ،بلوارها ،فضاهای سبز و برخی نقاط مثل تابلوها و بیلبوردها
که نیروهای همسو با این موضوع به طور هماهنگ عمل کنند.مدبر یادآور شد :بالغ بر چند میلیارد از بودجه فضای سبز ،مربوط به
ت است که انتظار داریم سرپرست اداره فنی
هزینه های جاری ،پیمانکاران و  ...است که این هزینههای خدمانی نهفته نیازمند مدیری 
و طراحی پارکها در این خصوص با تالشی مضاعف عمل کنند.الزم به ذکر است حسین حسینپور با حکمی از سوی مدیرعامل
سازمان پارکها و زیباسازی شهرداری تبریز به عنوان سرپرست اداره فنی و طراحی پارکها منصوب شد.وی پیش از این به عنوان
معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه  8تبریز ،مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه  8تبریز ،مدیر زیباسازی شهرداری منطقه
 8تبریز ،کارشناس و ناظر برق شهرداری منطقه  8تبریز ،مسئول کارگاه امانی شهرداری منطقه  8تبریز ،مسئول دفتر فنی ایستگاه
تقویت فشار گاز بیجار و تکاب ،مسئول روشنایی شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز فعالیت داشته است.

پیام مدیرعامل شركت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان

سرپرست اداره فنی و طراحی پارکهای تبریز منصوب شد

