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اخبار

در جریان سفر وزیر راه و شهرسازی به استان بوشهر مطرح شد

امضا تفاهم نامه همکاری مشترک
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی
چابهار با دانشگاه صنعتی مالک اشتر

زاهدان خبرنگار ابتکار  :در راستای توسعه
همکاری های آموزشی و پژوهشی مشترک،
تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه دریانوردی و
علوم دریایی چابهار و دانشگاه صنعتی مالک اشتر
با حضور دکتر "رسـول دامـنی" معاون پژوهشی و
فناوری دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
و دکتر "حسین شاهمیرزایی" نماینده دانشگاه
صنعتی مالک اشتر ،به مدت  5سال به امضای
طرفهای قرارداد ،رسید .از مهمترین اهداف
تفاهم نامه همکاری دانشگاه دریانوردی و علوم
دریایی چابهار با دانشگاه صنعتی مالک اشتر می
توان به "همکاری و تعامل در اجرای طرح های
پژوهشی مشترک ،هدایت و حمایت از پایان
نامه های تحصیلی به ویژه در مقاطع کارشناسی
ارشد و دکتری تخصصی در راستای نیازهای
تحقیقاتی ،برگزاری سمینار ،کارگاه و همایش های
علمی مشترک و بازدیدهای علمی و کارآموزی
دانشجویان ،استفاده از توان علمی اعضاء هیات
علمی طرفین به صورت مستمر ،اشاره کرد.
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار به عنوان
تخصصی ترین دانشگاه کشور در حوزه دریانوردی
و علوم دریایی ،دارای  3دانشکده مهندسی دریا،
مدیریت و علوم انسانی ،علوم دریایی و همچنین
آزمایشگاه ها و کارگاه های تخصصی می باشد که
حدود  2هزار دانشجو در این دانشگاه تخصصی،
درحال تحصیل هستند .دانشگاه دریانوردی و
علوم دریایی چابهار ،منطبق با استانداردهای
سازمان جهانی دریانوردی( )IMOو الزامات
آموزشی دریانوردان بوده و دارای گواهینامه ISO
از موسسه  TUV NORDاروپا است.

با اجرای پروژه خط چهارمداره غرب
رشت  -انزلی  -پره سر:

از برندگان جشنواره قرآن و نماز
وزارت نیرو و بسیجیان تقدیر شد

اولویت دولت سیزدهم دریامحوری و اقتصاد دریا
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و
شهرسازی استان بوشهر ،رستم قاسمی وزیر راه و
شهرسازی در جریان سفر خود به استان بوشهر
و در بازدید از کریدور جنوب کشور ،اعالم کرد :از
جاده عسلویه در استان بوشهر که بخشی از کریدور
جنوب کشور است و برای اقتصاد دریا بسیار مهم و
حیاتی است بازدید شد ۳۹۰ .کیلومتر از این کریدور
در استان بوشهر است که عمده طول کریدور به
طول  ۲۷۰کیلومتر به اتمام رسیده است و باقیمانده
کریدور پیشرفت مناسبی دارد .وزیر راه و شهرسازی
اظهار امیدواری کرد تا با برنامه ریزی هایی که انجام
شده است این بخش از کریدور نوار ساحلی جنوب
کشور طی زمانبندی مناسب به اتمام برسد .عضو
کابینه دولت سیزدهم با اشاره به بازدید از روند
توسعه بندر کنگان ،اعالم کرد :روند توسعه بنادر
جنوبی کشور در اولویت است .بر اساس گزارشی که
از همکاران استان دریافت کردیم و همچنین اجرای
پروژهها شاهد هستیم که پیشرفت پروژهها با حدود
یکسال و نیمی که از آغاز آنها میگذرد ،روند مناسبی
دارد.
قاسمی از تخصیص منابع مناسب برای تکمیل بندر
کنگان خبر داد و گفت :مقرر شد تا سازمان بنادر
و دریانوردی ،پیمانکاران و تمامی دستاندرکاران
اجرای این پروژه به آن سرعت بدهند تا پروژه از
سرعت مناسبی برخودار شود و مردم بتوانند ازاین
بندر به خوبی استفاده کنند .وزیر راه و شهرسازی
همچنین در خصوص مسکن و اجرای قانون جهش
تولید که احداث چهارمیلیون واحد مسکونی برای
چهار سال را در برنامه قرار داده است ،اعالم کرد:
احداث چهارمیلیون واحد مسکونی در چهار سال
کار بزرگی است که با تشکیل اولین جلسه شورای
عالی مسکن به ریاست رییسجمهور در خصوص
آن سیاستگذاری و برنامهریزی برای اجرایی شدن آن
انجام شد.
وی توضیح داد :برای آنکه طبق زمانبندی به انجام
کار برسیم و با توجه به اینکه ساخت مسکن حداقل
به دو سال زمان نیاز دارد ،نیاز است تا دوم میلیون
واحد مسکونی آغاز شود .قاسمی گفت :برای استان
بوشهر هیچ محدودیتی وجود ندارد .به تمامی
جوانان بوشهری و افرادی که در بوشهر صاحب

مشكل حبس تولید نیروگاه پره سر
برطرف خواهد شد
پیش بینی می شود پروژه خط چهارمداره غرب
رشت – انزلی – پره سر ،طبق برنامه ریزی های
انجام یافته و در صورت تامین به هنگام نقدینگی
مورد نیاز در سال 1401به بهره برداری برسد.
«بهمن داراب زاده» مدیر عامل شرکت برق
منطقه ای گیالن گفت :عملیات احداث پروژه
خط چهارمداره مختلط  230و  63کیلوولت غرب
رشت – انزلی – پره سر که با هدف انتقال بخشی
از تولید نیروگاه پره سر به شبکه سراسری و کمک
به حذف حبس تولید نیروگاه موصوف ،همچنین
افزایش پایداری شبکه انتقال استان و تکمیل
رینگ  230کیلوولت شبکه برق استان گیالن
از سال  1390شروع شده بود در حال اجرا می
باشد .وی افزود :این پروژه که با پیشرفت فیزیکی
 54درصد در حال اجرا بوده ،پیش بینی می شود
طبق برنامه ریزی های انجام یافته و در صورت
تامین به هنگام نقدینگی مورد نیاز در سال1401
به بهره برداری برسد .داراب زاده گفت :شرکت
های مازو ،همراه افق  ،پیمان غرب و هشتپربتن
به عنوان پیمانکار احداث فونداسیون ها مشغول
به فعالیت بوده اند و شرکت قدس نیرو به عنوان
مشاور پروژه مسئولیت خدمات مهندسی و
نظارت کارگاهی پروژه را بر عهده دارد.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن گفت:
طول این خط  58کیلومتر می باشد و دارای 177
دستگاه فونداسیون می باشد .از جمله نقاط
مثبت این پروژه می توان به اجرای طرح تغییر
مسیر خط اشاره کرد که موجب شد ممانعت
های حقوقی در مرحله احداث فونداسیون تا
حدی حذف شود .همچنین با اجرای این پروژه
مشکل حبس تولید نیروگاه پره سر حل خواهد
شد و تولید این نیروگاه وارد شبکه سراسری
برق خواهد شد .شایان ذکر است که اجرای
فونداسیون خطوط انتقال و فوق توزیع نیرو در
استان گیالن به دلیل شرایط جوی در فصول پاییز
و زمستان ،وجود زمین های با مقاومت باربری
ضعیف ،انجام عملیات کشاورزی در زمین های
شالیزاری خصوصا در فصول بهار و تابستان و ...
با چالش های فراوان و فلج کننده روبه رو می
باشد که این موضوع باعث طوالنی شدن زمان
اجرای پروژه ها و حتی گاها توقف کامل پروژه
می شود.

اخبار

وزیر راه و شهرسازی با اعالم این مطلب که تسهیالت مناسبی برای تولید مسکن در قانون جهش تولید برنامهریزی شده است از سرعت گرفتن تکمیل
وتوسعه بنادر جنوب کشور خبر داد.

بر اساس
گزارشی که
از همکاران
استان دریافت
کردیم و
همچنین
اجرای پروژهها
شاهد هستیم
که پیشرفت
پروژهها با
حدود یکسال
و نیمی که
از آغاز آنها
میگذرد ،روند
مناسبی دارد
خانه نشدندتوصیه می کنم تا حتما درسامانه وزارت
راه و شهرسازی ثبتنام کنند .وی با اشاره به اینکه
برای دهکهای پایین زمینهای دولتی پیشبینی
شده است ،اعالم کرد :اصوال در شهرهای کوچک
 40درصد قیمت مسکن زمین است که مقرر شده
در اجرای قانون جهش تولید بدون دریافت پول به
مردم واگذار شود.
تسهیالت بسیار مناسبی در قانون جهش تولید
مسکن که مجلس مصوب و ابالغ کرده ،پیشبینی
شده است .همچنین خدماتی است که دولت به
رایگان در اختیار مردم قرار می هد .قاسمی با اعالم

این مطلب که سامانه به زودی راهاندازی می شود،
گفت :موضوع جهش تولید مسکن متقاضی محور
است با توجه به تجربه های دریافتی از مسکن مهر
و مسکن ملی در مناطقی مسکن احداث خواهد شد
که متقاضی واقعی وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از ساخت مسکن
به احداث واحدهای مسکونی روستایی تعلق دارد،
گفت :تسهیالت بسیار مناسبی برای ساخت مسکن
برنامهریزی شده است و تمامی متقاضیان واقعی
مسکن حتما در سامانه ثبت نام کنند تا با برنامه
ریزی بتوانیم کار را آغاز کنیم .قاسمی درخصوص

رونق بنادر استان بوشهر اعالم کرد :موضوع
دریامحوری و اقتصاد دریا ،موضوع بسیار مهمی در
کشور است که اولویت دولت سیزدهم است تا در
کنار توسعه اقتصاد دریامحوری به توسعه شهرها در
کنار دریا اقدام کند.وی افزود :نگاه دولت سیزدهم
به آن است تا اقتصاد دریا تقویت شود .برای دست
یافتن به این مهم اوال شهرهایی در کنار دریا احداث
و توسعه پیدا می کند تا رونق اقتصادی رخ بدهد.
ایجاد صنایع و زمینه های مختلف خدماتی در کنار
شهرهای بندری از جمله برنامههایی است که در
دولت سیزدهم مورد توجه است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی :

موضوع فرهنگ از اصلیترین موضوعات دولت سیزدهم است
آذربایجان شرقی  -فالح :وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی گفت :موضوع فرهنگ
از اصلیترین موضوعات دولت
سیزدهم است.
محمدمهدی اسماعیلی در سفر
یک روزه خود به آذربایجانشرقی
در دیدار با حجت االسالم و
المسلمین سیدمحمدعلی آلهاشم
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی،
با اعالم این مطلب اظهار کرد :تبریز از قلههای
دستنیافتنی فرهنگ و هویت ایران است و به لحاظ ظهور و حضور
چهرههای تاثیرگذار علمی ،فرهنگی ،سیاسی و ادبی همواره سرآمد
بوده و در عرصهها و برهههای مختلف همچون دوران مشروطه و
دوران دفاع مقدس فرماندهان بزرگی از این خطه برخاسته است.
وی اضافه کرد :حضور شخصیت های بزرگ علمی و فقهی در تبریز
زبانزد عام و خاص است و این شهر پایگاه بزرگ عاشوراییان و جبهه
انقالب است.

ب اهالی فرهنگ و هنر و مشاغل
وی همچنین با اشاره به آسی 
این حوزه از همهگیری کرونا ،گفت :موضوع فرهنگ از اصلیترین
موضوعات دولت سیزدهم است و نخستین مسئله مطرح شده در
نخستین روز کاری ما توجه به مسئله معیشتی هنرمندان آسیب دیده
از کرونا بود و امیدواریم با برنامهریزیهای انجام شده اندکی از بار
مشکالت این حوزه کاسته شود.
وی همچنین به مشی و نگرش مردمی امام جمعه تبریز اشاره کرد و
گفت :حرکت های خوبی که در این دوره از سوی ایشان شکل گرفته
در سرمایه اجتماعی نظام تاثیرات مثبتی داشته است.
اسماعیلی به گسترش واکسیناسیون و سیر صعودی آمار افراد
واکسینه شده اشاره کرد و گفت :امیدواریم فعالیت های فرهنگی و
هنری که بیشتر اجتماع محور هستند از سر گرفته شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنین از اهتمام این وزارتخانه برای
توجه بیش از پیش به مناطق کمتر توسعه یافته فرهنگی خبر داد.
اسماعیلی همچنین با اشاره به موضوع نیروی انسانی شاغل در بدنه
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از برنامهریزیها کالن برای بهرهگیری از
نیروی متعهد ،جوان و انقالبی در فعالیت های این وزارتخانه خبر داد.

در دیدار مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس با نماینده مهر و المرد در مجلس مطرح شد :

در دیدار عطا الله زمانی مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس با
سید موسی موسوی نماینده مردم م ُهر و المرد در مجلس شورای
اسالمی بر لزوم اتخاذ تدابیر برای برداشتن گام های مستحکم در
جهت توسعه و محرومیت زدایی در جنوب فارس و شهرستان های
مهر و المرد با مشارکت بنیاد مسکن تاکید شد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان فارس  ،زمانی مدیر
کل بنیاد مسکن استان فارس در این نشست که با حضور معاونان
بنیاد مسکن و مدیران محلی و شهرستان های جنوب فارس

شهردار تبریز:

وی گفت :شورای فرهنگ عمومی ظرفیت باالیی در استان ها
محسوب میشود که با محوریت نماینده ولی فقیه در استان برگزار
میشود و از این رو میتواند محلی برای تصمیمگیریهای کالن
باشد و شورای فرهنگ عمومی آذربایجانشرقی نیز جرو شوراهای
فعال در سطح کشور است و امیدواریم این روند ادامه یافته و زمینه
تصمیمگیری های کاربردی و راهبردی فرهنگی برای استان در این شورا
فراهم آید.
وی همچنین از تالش وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی و توجه ریاست
جمهوری به سامان دهی موازی کارهای فرهنگی خبر داد و گفت:
امیدواریم این مشکل با تبعیت از یک حکمرانی واحد فرهنگی مرتفع
شود.
اسماعیلی همچنین از ساماندهی امور بیمه اهالی فرهنگ ،هنر و
رسانه و تدابیر ویژه برای بیمه فعاالن قرآن نیز خبر داد.
الزم به ذکر است محمد مهدی اسماعیلی در سفر یکروزه خود
به استان آذربایجان شرقی برای شرکت در آیین اختتامیه نخستین
جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان باغچه بان به شهرستان مرند نیز
عزیمت کرد.

گام های مستحکم برای توسعه در جنوب فارس با مشارکت بنیاد مسکن

ترتیب یافت اظهار داشت  :شهرستان های م ُهر و المرد دروازه
ورود به فارس از سوی جنوب کشور هستند و بنیاد مسکن از همه
راهکارهای قانونی برای توسعه و محرومیت زدایی در این مناطق
بهره گیری خواهد کرد  .وی به برخی از شاخص های توسعه از
جمله مقاوم سازی بافت های فرسوده  ،صدور اسناد مالکیت
روستایی  ،بهسازی و توسعه معابر و مشارکت در ساخت واحد
های آسیب دیده از حوادث اشاره کرد و اظهار داشت  :شهرستان
المرد در بسیاری از شاخ صهای توسعه در این زمینه از متوسط
استانی فراتر است و بنیاد مسکن در این شالها خدمات ارزشمندی
در این شهرستان ارائه کرده است .
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس در ادامه به اجرای طرح
مسکن اقدام ملی اشاره کرد و افزود :شهر مهر با  167متقاضی
ثبت نام شده و شهر المرد با یک هزار و  18متقاضی ثبت نام شده
در این دو شهرستان بیشترین تقاضا را برای مسکن اقدام ملی
داشته اند ضمن آنکه نام نویسی در شهرهای وراوی  ،عالمرودشت
 ،اشکنان و گله دار هم دنبال شده است .
زمانی خاطر نشان کرد  :در مجموع در جنوب استان فارس بیش
از سه هزار و  150نفر متقاضی مسکن اقدام ملی نام نویسی شده

اند  ،قرعه کشی و ساخت بسیاری از واحد ها با مارشکت بنیاد
مسکن و با بهره گیری از تسهیالت و آورده متقاضیان شروع شده
و مسکن اقدام ملی راه موفقی را در این مناطق آغاز کرده است.
سید موسی موسوی نماینده مردم م ُهر و المرد در مجلس
شورای اسالمی هم با تقدیر از خدمات بنیاد مسکن در شهرهای
جنوبی فارس افزود :شهرها و روستاهای جنوب استان فارس و به
ویژه در دو شهرستان حوزه انتخابیه چشم انتظار خدمات بیشتر و
بهتر هستند و سهم برابر و عادالنه از توسعه و محرومیت زدایی
دراین مناطق باید تامین گردد .نماینده مردم م ُهر و المرد در
مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان
اینکه در جنوب کشور و فارس وضعیت تامین آب به ویژه در
روستاها بسیار بحرانی است تصریح کرد :در سال زراعی جاری
المرد و مهر فقط  ۲۴میلیمتر بارندگی داشت ه است  ،چاههای
ما عمیقترین چاههای کشور با  ۵۰۰متر هستند و دیگر قابلیت
کفشکنی ندارند؛ بهگونهای که در برخی نقاط حوزه انتخابیه
اکنون هر سه روز یکبار آب جیرهبندی به مردم میرسد .بنا بر این
الزم است دستگاههای مسوول در مناطق روستایی این شهرستان
با تالش بیشتر برای حل مشکالت مردم اهتما ورزند.

طی مراسمی به مناسبت گرامیداشت هفته
دفاع مقدس از نفرات برتر جشنواره قرآن و نماز
وزارت نیرو و بسیجیان فعال گردان بسیج امام
حسین (ع) شرکت برق منطقه ای خوزستان تقدیر
شد .با حضور مهدی باسطی نیا عضو هیات مدیره
و معاون مالی و امور پشتیبانی ،عباس نبگانی
فرمانده حوزه شهید عباسپور ،تورج فتاحی مدیر
روابط عمومی ،سید عماد سید نژاد دبیر شورای
فرهنگی شرکت و یعقوب دانشی فرمانده بسیج
پایگاه امام حسین (ع) این شرکت ،از نفرات برتر
مسابقات جشنواره قرآن و نماز فرزندان کارکنان در
سال  ۱۴۰۰و بسیجیان فعال گردان بسیج شرکت،
تقدیر بعمل آمد .در جشنواره قرآن و نماز وزارت
نیرو  ۲۵نفر از فرزندان کارکنان شرکت برق منطقه
ای خوزستان شرکت کردند که از بین آنها  ۶نفر
رتبه های برتر اول تا سوم را کسب کرده و محمد
امین نیک مرام رتبه اول رشته حفظ و محمود
مزرعه رتبه اول رشته مفاهیم به مرحله کشوری راه
یافتند .در این مراسم مطابق دستورالعمل وزارت
نیرو به رتبه های برتر لوح تقدیر و کارت هدیه
اهدا شد و به سایر شرکت کنندگان نیز به رسم
یادبود هدایایی تقدیم شد .همچنین در این مراسم
از بسیجیان گردان امام حسین (ع) که در فعالیت
های مختلف انجام شده نقش پیشرو و فعال را
داشته اند با اهدای لوح تقدیر و جوایزی تقدیر و
قدردانی شد .باسطی نیا عضو هیات مدیره شرکت
و نبگانی فرمانده حوزه شهید عباسپور در این
مراسم طی سخنانی با تبریک به برندگان جشنواره
قرآن و نماز و ارزشمند خواندن رتبه های کسب
شده و فعالیت های شورای فرهنگی ،با اشاره به
ظرفیت های بسیج در پیش برد اهداف شرکت،
اقدامات انجام شده در موضوعات مختلف مانند
نظارت بر اجرای برنامه های مدیریت مصرف برق
در تابستان گذشته و ارائه برنامه های متنوع در
مناسبت های مختلف را قابل تقدیر خواندند و
از تالش های صورت گرفته ،احساس مسئولیت
و عملیاتی بودن بسیجیان شرکت تقدیر کردند.
یعقوب داشنی فرمانده بسیج پایگاه امام حسین
(ع) شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز در این
مراسم گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه
های پیش رو ارائه کرد.

مشعل گاز در مناطق کوهستانی
مازندران روشن شد
گاز رسانی به مناطق کوهستانی و دورافتاده
مازندران از مهرماه سا ل  ۹۶همزمان با بهره
برداری از طرح بزرگ خط  ۴۲اینچ دامغان -
کیاسر  -ساری در دستور کار دولت قرار گرفت
و حذف مصرف سوخت فسیلی و پایان دادن به
برداشت چوب از جنگل برای سوخت از اهداف
گازرسانی به این مناطق اعالم شد.
"مقدم بیگلریان" سرپرست شرکت گاز
مازندران با اظهار این که طرح گازرسانی به 11
ش چهاردانگه ساری و یک روستا در
روستا در بخ 
بخش هزارجریب شهرستان نکاء به بهرهبرداری
رسید ،گفت :با گازدار شدن این روستاها و انجام
فرایند اشتراکپذیری 510 ،خانوار روستایی و
بیش از یک هزار و  550واحد مسکونی از نعمت
گاز طبیعی بهرهمند میشوند.
سرپرست شرکت گاز مازندران با بیان اینکه
هماکنون  99.9درصد جمعیت شهری و 95
درصد جمعیت روستایی مازندران از نعمت گاز
طبیعی برخوردارند گفت :شرکت گاز تمام تالش
خود را برای گازرسانی به روستاهای باقیمانده که
قابلیت گازرسانی را دارند ،به کار بسته است.
بیگلریان با اشاره به اینکه اکنون گاز طبیعی در
شبکههای زیرساختی استان به حد کافی وجود
دارد و نیاز نیست حتی یک لیتر سوخت فسیلی در
بخش های خانگی استان مازندران مصرف شود،
ادامه داد :طرح گازرسانی ،یک پروژه زیرساختی
مهم برای توسعه رفاه و حفاظت از محیط زیست
است که شرایط مناسب برای ماندگاری جنگل و
محیط زیست را افزایش میدهد .یادآور می شود
روستاهایی که اخیرا گازدار شدند شامل؛ کسوت،
حاجیکال ،روشن کوه ،سادات محله ،ششک،
کارنام ،مزده ،کجرستاق ،کندس بن ،آخورد و
کالکرده از بخش چهاردانگه ساری و روستای
مالخیل هزارجریب نکاء می باشند.

حساب متمرکز سالها است که در شهرداری اجرا میشود

در موضوع آموزش در بین دستگاه های اجرایی استان خوزستان

برق منطقه ای خوزستان رتبه دوم را کسب کرد

مدیرعامل شرکت گاز:

آذربایجان شرقی  -فالح :شهردار تبریز گفت :حساب متمرکز سالها است
که در شهرداری اجرا میشود.
عباس رنجبر با اعالم این موضوع اظهار کرد :اینکه در یک منطقه از
شهر پروژهای نداشته باشیم و در منطقهای دیگر دهها پروژه باشد،
قابل قبول نیست.
شهردار تبریز با اشاره به طرح خزانهداری متمرکز اظهار کرد:
بحث حساب متمرکز سالها است که در شهرداری اجرا میشود.
درآمدهایی در مناطق کسب شده و به حساب متمرکز ریخته میشود.
مرکز از این درآمد درصدی را کسر میکند و مابقی را برای اجرای
بودجههای مصوب به مناطق باز میگرداند.
وی ادامه داد :طرحهایی که ارائه میشود باید حسن باالیی داشته و مدیریت بهینهای داشته باشد.
ن خزانه متمرکز را اجرایی خواهیم کرد ،قطعا مزایای این طرح بیش از
هفته گذشته گفتیم که از آبا 
معایب آن است.
شهردار تبریز عنوان کرد :ما نباید اجرای عدالت را از خزانهداری متمرکز داشته باشیم .خزانه متمرکز
مدیریت بهینه منابع مالی است ،نه اجرای عدالت .اگر به دنبال اجرای عدالت در شهر هستیم ،باید
در مرحله بودجهنویسی این موضوع را تعریف کنیم که خزانه متمرکز نمیتواند بودجه را بههم بزند.
وی افزود :اصال قرار نیست از ردیف بودجه پروژهها در یک منطقه کسر و به منطقه دیگری بفرستیم.
اگر دنبال عدالت هستیم باید در پیشبینی پروژهها اقدامات الزم را انجام دهیم.
رنجبر اظهار کرد :نباید اجازه دهیم انگیزهها از بین برود و باید متعادل حرکت کنیم .قابل قبول نیست
که در یک منطقه پروژهای نداشته باشیم و در منطقهای دهها پروژه باشد اما طبق اولویتبندی اگر نیاز
باشد میتوانیم پروژههای با حساسیت باال را در اولویت بودجه قرار دهیم.

بنا بر اعالم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان ،شرکت برق
منطقه ای خوزستان در موضوع" فرایندهای آموزشی"در بین  ۶۷دستگاه
اجرایی استان در بخش شرکت های دولتی ،رتبه دوم را کسب کرد.
مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان
مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان به منظور ارتقاء سطح
آموزش دستگاه ها در سال  ۹۹نسبت به بررسی کلیه فرایندها در
امر آموزش دستگاه های اجرایی استان اقدام نموده که با توجه به
ارزیابی به عمل آمده در بین  ۶۷دستگاه اجرایی استان ،در بخش
شرکت های دولتی ،شرکت برق منطقه ای خوزستان با کسب  ۹۵امتیاز
از مجموع  ۱۰۰امتیاز ،رتبه دوم را بدست آورد.
کیوان خورسند معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه مهمترین رکن
هرسازمان سرمایه انسانی آن می باشد و آموزش و ارتقاء سطح دانش ،مهارت و نگرش مدیران و
کارکنان در افزایش کارایی و بهبود عملکرد سازمانی است ،در خصوص کسب رتبه دوم در بحث
آموزش توضیح داد :دفتر برنامه ریزی منابع انسانی این شرکت درسال  ۹۹و در شرایط خاص همهگیری
بیماری کووید  ۱۹با برگزاری  ۱۴۸دوره ( الکترونیکی ) و  ۱۶۴۵۶۰نفرساعت آموزش با هزینه ای بالغ
بر  ۲۸میلیارد ریال در زمینه های مدیریتی ،شغلی اختصاصی ،توانمندی های عمومی و فرهنگی،
فن آوری اطالعات و ارتباطات ،توانست در بین  ۶۷دستگاه اجرایی استان ،دربخش شرکت های
دولتی رتبه دوم را کسب کند.
بر اساس این گزارش ،شرکت برق منطقه ای خوزستان در سالهای  ۹۶و  ۹۷در بحث آموزش در بین
دستگاه های اجرایی استان به ترتیب رتبه های دوم و سوم را کسب کرده بود و درسال  ۹۸نیز به دلیل
بیماری کرونا ارزیابی دستگاه های اجرایی انجام نشد.

ایالم – خبرنگارابتکار -مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با بیان اینکه برای
پایداری گاز در فصل سرما آمادگی کامل وجود دارد ،گفت :رسالت اصلی
شرکت ملی گاز توزیع پایدار و ایمن گاز بمنظور جلوگیری از افت فشار گاز
در زمان اوج مصرف و آمادگی مواجهه با هرگونه بحران در فصل سرد
سال است .عباس شمساللهی از تشکیل جلسات آمادگی زمستانی
برای توزیع پایدار و ایمن گاز خبر داد و افزود :هرساله شرکت گاز به
منظور ارائه خدمات مطلوب به مشترکان و جلوگیری از افت فشار و
توزیع عادالنه گاز ،اقدامات مهم و اساسی در دستور کار قرار میدهد
که خروجی آن تامین گاز پایدار برای همه مشترکان بوده است .وی اطالع
رسانی به مشترکان و ارتقای سطح کیفی تبلیغات در راستای مدیریت بهینه مصرف
در بخش خانگی را یکی از ابزارهای جلوگیری از مصرف بیرویه گاز دانست و اظهار داشت :انعقاد قرارداد
پخش هشدارهای ایمنی و اصول صحیح مصرف گاز با صداو سیما ،استفاده از تبلیغات محیطی و بیلبوردهای
سطح شهرها و نیز استفاده از توان و پتانسیل فضای مجازی استان برای آگاهی بخشی و اطالع رسانی
چگونگی استفاده صحیح از گاز به مشترکان ،از اقدامات تبلیغی شرکت در فصول سرد سال است .مدیرعامل
شرکت گاز استان ایالم به اهمیت اطالع رسانی و فرهنگسازی اشاره و تصریح کرد :از سازمانهای تبلیغی
و آموزشی نظیر صدا و سیما ،آموزش و پرورش و رسانههای مکتوب و مجازی انتظار میرود با ورود به این
عرصه ،شرکت گاز را در راستای نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی یاری کنند .وی ادامه
داد :تشکیل تیمهای گشت و پایش مصرف گاز سازمان ها و ادارات استان توسط واحدهای بسیج و حراست
شرکت ،تداوم و تسریع در اجرای طرح بهینه سازی موتورخان ه واحدهای مسکونی و تجاری و اداری ،صحت
سنجی و استانداردسازی سامانههای گرمایشی مدارس و اجرای مصوبه هیات وزیران در خصوص رعایت
الگوی مصرف برای ادارات و سازمانها از برنامههای مهم کنترلی این شرکت در فصل سرد سال است.

آمادگی کامل برای پایداری گاز ایالم در فصل سرما وجود دارد

