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مدیرعامل آبفای قم با تشریح علت شوری آب در روزهای اخیر؛

آب قم به کیفیت قبلی بازگشت

رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان قم توقف انتقال آب از سدکوچری به قم به علت
انجام عملیات بر روی یکی از شیرهای خط انتقال توسط
شرکت آب منطقهای را علت شوری آب در روزهای اخیر
عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان
قم ،علی جان صادق پور در خصوص گالیه همشهریان
گرامی طی روزهای اخیر از شوری آب قم گفت :به منظور
انجام تعمیرات بر روی یکی از شیرهای خط انتقال آب
از سد کوچری توسط شرکت آب منطقهای قم به عنوان
متولی آب شهر ،طی هماهنگی با شرکت آبفای قم ،از روی شنبه  18فروردینماه به مدت  48ساعت برداشت آب از
سد کوچری متوقف شد.
وی با بیان اینکه طی این مدت آب شهر از سد  15خرداد تأمین شد ،اظهار داشت :پس از پایان تعمیرات مجددا ً
انتقال آب از سدکوچری به شهر قم انجام و برداشت از سد  15خرداد متوقف شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم با اشاره به اینکه به منظور جلوگیری از کمبود احتمالی آب قبل از
شروع عملیات ،مخازن شهری آبگيري شد خاطرنشان کرد :با توجه به فاصله حدود  80کیلومتری تصفیهخانه آب از
شهر ،حجم آب موجود در خط لوله بینراهی و مخازن باعث شد آب برداشت شده از سد  15خرداد با تأخیر و پس از
پایان عملیات در تاریخ سهشنبه  21فروردینماه وارد مخازن و شبکه شهری شود.
وی با تاکید بر اینکه  ECباالتر آب سد  15خرداد نسبت به سد کوچری باعث شوری آب شبکه شهری در روزهای
گذشته شده است ،یادآور شد :ضمن اینکه از مردم عزیز به دلیل صبوری در اجرای این عملیات تشکر میکنیم این
اطمینان را میدهیم پس از مصرف آب موجود در مخازن و شبکه شهری و جایگزینی آب سدکوچری ،مشکل به صورت
کامل رفع خواهد شد و آب شهر به کیفیتی قبل بازخواهد گشت.

برگزاری جلسه مدیریت بحران
در مناطق نفت خیز جنوب

با اقدام سریع و به موقع نیروهای عملیاتی شرکت
ملی مناطق نفت خیز جنوب بخش زیادی از کاهش تولید
نفت که در اثر طوفان شدید و قطعی برق بوجود آمد مرتفع
گردید.
مهندس بیژن عالی پور مدیرعامل شرکت ملی مناطق
نفت خیز جنوب در این ارتباط اظهار داشت :در اثر بارش
باران و طوفان شدید در استان خوزستان که روز پنجشنبه
به وقوع پیوست قطعی برق و همچنین شکستگی تعدادی
از پایه های برق شبکه برق رسانی به واحدهای بهره برداری
نفت ،موجب کاهش تولید نفت در شرکت های بهره برداری
نفت و گاز کارون ،مارون ،مسجدسلیمان و آغاجاری گردید.
وی گفت :با واکنش سریع نیروهای عملیاتی و تعمیر پایه های برق بسیاری از کاهش ها جبران شده و هم اکنون
نیز گروه های عملیاتی در حال تعمیر بقیه پایه های برق شکسته هستند تا در کمترین زمان ممکن تولید به حالت
عادی برگردد.
در همین ارتباط جلسه مدیریت بحران شامگاه  23فروردین ماه در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با حضور
مدیرعامل ،رئیس ایمنی ،بهداشت ،محیط زیست ،پدافند غیرعامل و مدیریت بحران ،رئیس روابط عمومی ،سرپرست
مدیریت تولید و نمایندگان مدیریت های امور فنی ،عملیات ترابری و پشتیبانی و شرکت های بهره برداری نفت و گاز
کارون و مارون برگزار شد.
در این نشست ضمن برررسی تمام جوانب و پیامدهای پدیده جوی حاکم در استان بر آمادگی  100درصد
نیروهای عملیاتی تا عادی شدن وضعیت جوی تاکید شد.
مهندس عالی پور در این نشست دستورات و رهنمودهای الزم را برای تدارک مقابله با حوادث احتمالی صادر
نمود.

مدیرعامل آبفا خوزستان در دیدار با سرمایهگذاران هلندی مطرح کرد

تالش برای تأمین آب منابع آبی برخی شهرهای خوزستان از طریق دریا

مدیرعامل آبفا خوزستان گفت :یکی از تفاهمنامههای مطرحشده شرکت
آبفا خوزستان با سرمایهگذاران هلندی تأمین آب شهرهای بندر امام ،ماهشهر
و هندیجان از منابع آبی دریا است.
صادق حقیقی پور در جلسه با سرمایهگذاران کشور هلند ،اظهار کرد:
دولت نگاه ویژهای به خوزستان دارد و برای رفع مشکالت آب و فاضالب
خوزستان نزدیک به  3میلیارد دالر سرمایهگذاری کرده است.
وی افزود :با توجه به شرایط خشکسالی امسال و کاهش  60درصدی
بارندگی امسال سیاستهای جدیدی برای تأمین آب در دستور کار قرارگرفته
است.
مدیر عامل آبفا خوزستان بیان کرد :بسیاری از شهرهای ما در خوزستان
در نوار ساحلی قرار دارند و اکثر شهر ها فاصله نزدیکی با دریا دارند و در
تالش هستیم از این ظرفیت برای تامین آب شرب با کیفیت استفاده کنیم.
حقیقی پور تصریح کرد :یکی از تفاهم نامه های مطرح شده شرکت آبفا
خوزستان با سرمایه گذاران هلندی تامین آب شهر های بندر امام ،ماهشهر و
هندیجان از منابع آبی دریا است.

وی با اشاره به مناقصه آب شیرین کن در شهرهای آبادان و خرمشهر
گفت :در حال برنامه ریزی برای تامین  30درصد آب شهرها از طریق آب دریا
هستیم و با توجه به افزایش ظرفیت آب شیرین کن ها و مشکالت شهرهای
آبادان و خرمشهر در تالش هستیم مناقصه این پروژه را انجام دهیم تا عملیات

سال  ۹۶بیش از  ۱۱هزار نفر ساعت آموزش
تخصصی و عمومی در منطقه قم برگزار شد

رئیس شورای اسالمی شهر شهریار :

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم
از برگزاری  ۱۱هزار  ۳۰۰نفر ساعت دوره آموزشی در سال
 ۹۶به منظور افزایش دانش و مهارت کارکنان در زمینه
ایمنی ،بهداشت و محیط زیست خبر داد
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی منطقه قم  -مهندس وزارتی با اعالم خبر فوق
 ،گفت  :این آموزش ها در زمینه بهداشت ،ایمنی و آتش
نشانی  ،محیط زیست  ،پدافند غیر عامل و غیره  ...بوده
که توسط واحدهای مختلف اعم از آموزش  HSE ,منطقه
ارائه شده است.
مدیر منطقه قم افزود  :آموزش های دیده شده در سال  ۹۶بیش از  ۱۱هزار و  ۳۰۰نفر ساعت جهت کلیه کارکنان
و خانواده ها بوده است.وی برگزاری دوره های آموزشی را بصورت تئوری و علمی عنوان کرد و گفت  :این کالس ها با
هدف به روزرسانی دانش کارکنان ,افزایش مهارت,آمادگی مقابله با بحران و حوادث و حفظ محیط زیست  ,به صورت
منظم و دوره ای در طول سال برگزار می شود.
ایشان این دوره های آموزشی را در سه بخش شامل  ۹۰۰نفر ساعت در زمینه محیط زیست و  ۹۰۰نفر ساعت در
زمینه بهداشت ۲۴۰۰،نفر ساعت آموزش ایمنی و آتش نشانی اعالم کرد.
وزارتی در پایان به دوره های آموزشی تخصصی که  ۳هزار و  ۳۰۰نفر ساعت و دوره های آموزشی عمومی که ۳
هزار و  ۸۰۰نفر ساعت شامل  ۱۰۰۰نفر ساعت آموزش قرآن کریم بوده است تا پایان سال اشاره کرد و ابراز امیداوری
نمود با توجه به دریافت پیشنهادات کارکنان و نظرسنجی های انجام شده در طول سال بتوانیم در سال جدید موضوع
آموزش را هر چه پر بارتر پیگیری نمائیم.

از حضور در
دانشگاه سوربن
تا ديدار با
دبيرکل يونسکو
و مذاکره
با انجمن
کارفرمايان
فرانسه

اجرایی آن آغاز شود.
سرمایه گذار هلندی در این جلسه اظهار کرد :ما  11شرکت بزرگ آب
در کشور هلند داریم که این شرکت ها در کشور هلند اول و در دنیا رتبه
سوم را دارند.
سرمایه گذار هلندی بیان کرد :مشکل پساب های صنعتی در  15کشور
دنیا وجود دارد که ما در حال حاضر این تکنولوژی برای تصفیه پساب های
صنعتی در اختیار داریم.
مدیر عامل آبفا خوزستان با اشاره به نگاه دولت به خوزستان اظهار کرد:
دولت نگاه ویژه ای به خوزستان دارد و در بحث جمع آوری فاضالب و احداث
تصفیه خانه های فاضالب شهری اقدامات خوبی انجام شده است.
حقیقی پور با اشاره به مطالعات پروژه های فاضالب شهرهای ایذه و
مسجد سلیمان تصریح کرد :شهر های مسجد سلیمان و ایذه مشکالتی در
زمینه فاضالب دارند که مطالعات اجرایی این پروژه ها انجام شده است و با
برنامه ریزی برای احداث شبکه های جمع آوری فاضالب و تصفیه خانه های
این دو شهر مناقصه انجام عملیات اجرایی آن اغاز شود.

اصفهان  -مرادیان :شهردار اصفهان در ادامه حضور
در رويداد هفته اصفهان در پاريس ،با رييس دانشکده حقوق
دانشگاه سوربن فرانسه ،مالقات خواهد کرد.
همچنين جلسه با انجمن کارفرمايان فرانسه ()MEDEF
به عنوان يکي از بزرگ ترين و تأثيرگذارترين تشکل هاي
اقتصادي اروپا ،از ديگر برنامه هاي شهردار در اين سفر است
که با موضوع زمينه ايجاد همکاري هاي اقتصادي -فرهنگي
مشترک ،تشکيل خواهد شد.
انجمن کارفرمايان فرانسه با بيش از  350هزار عضو فعال،
شامل مهم ترين شرکت هاي فرانسوي از جمله توتال ،پژو و رنو
يکي از مهم ترين و کليدي ترين نهادهاي اقتصادي فرانسه و
اروپا محسوب مي شود.
تقدير از هنرمندان و نهار کاري با دبير کل يونسکو نيز از
ديگر برنامه هاي شهردار اصفهان خواهد بود.

حمایت از کاالی ایرانی در اجرای پروژه های شهریار

شهریار – نرگس اصالنی  :چهل و هشمین جلسه
رسمی شورای شهر شهریار و اولین جلسه در سال جاری
با حضور اعضای شورای شهر  ،شهردار ،معاونان شهرداری،
روسای سازمانها و مدیران مناطق در ساختمان شورا
برگزار شد .
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای اسالمی شهر
شهریار  ،علی مهدور رئیس شورای شهر در ابتدای جلسه
ضمن تبریک سال جدید و ماه پر فیض رجب افزود :
نامگذاری هوشمندانه شعار سال  97از سوی مقام معظم
رهبری ،در واقع الگو و چراغ راه مسئوالن و مردم میباشد .
وی ضمن تقدیر از عملکرد مسئولین و کارکنان شهرداری به موفقیت های سال گذشته اشاره کرد و افزود :
مجموعه شهرداری شهریار در سال  96توانست فعالیت گسترده ای را در حوزه های عمرانی ،خدماتی و پرداخت حقوق
کارکنان و همچنین افتتاح و بهره برداری از پروژه های عمرانی را به انجام برساند  ،این اقدامات را می توان نمونه ای از
موفقیت ها در سال گذشته عنوان کرد و امیدواریم این روند نیز در سال جاری ادامه داشته باشد .
رئیس شورای شهر شهریار در ادامه ضمن حمایت از کاالی ایرانی تاکید کرد :شهرداری شهریار استفاده از کاالی
تولید داخلی را در تمامی خریدها و پروژههای اجرایی لحاظ کند و به هیچ عنوان از کاالهای خارجی استفاده نشود .
وی نظارت شورای شهر در تمام امور بویژه اجرای پروژه های شهری را مهم دانست و خاطرنشان کرد :هر چقدر
نظارت ها تخصصی تر و جامع تر باشد قطعآ خروجی نیز بهتر خواهد بود .
مهدور در بخش مهم و پایانی سخنان خود ضمن تاکید بر تکریم ارباب رجوع  ،جلب رضایت شهروندان و شفاف
سازی و انضباط کاری در امور را ازمهمترین اولویت شورای اسالمی شهر و شهرداری شهریار مطرح کرد .

شهردار اصفهان در اين خصوص با اشاره به برگزاری هفته
فرهنگی اصفهان در پاریس گفت :برگزاری چنين رويدادهايي،
تبيين هويت اصفهان و تعمیق بخشی روابط اصفهان با ديگر
شهرهاي جهان در ابعاد مختلف را در پي دارد.
دکتر قدرت اهلل نوروزی در گفت و گوي تلفني از محل
مجلس ملی فرانسه اظهار داشت :مهم ترين پيام من به عنوان
شهردار اصفهان خطاب به مردم فرانسه اين بود که اصفهان
شهری دارای سابقه دیرینه ،شهری فرهنگی با میراث طوالنی و
سابقه تاریخی غني است.
وي اذعان داشت :خوشبختانه ديدگاه هايي که راجع به
اصفهان از سوي شرکت کنندگان اين رويداد مطرح مي شد،
ديدگاه هايي بسيار اميدوارکننده بود که نشان مي داد شناخت
آنان از اصفهان ،شناخت خوب و عميقي است.
شهردار اصفهان خاطرنشان کرد :ایرانیان و اصفهانی

های مقیم در فرانسه از برگزاری هفته فرهنگی اصفهان
در پاریس ،استقبال و ابراز خرسندی کرده و خواستار
بازدید از نمایشگا هها و برنامههای هفته فرهنگی اصفهان
هستند .
وی با تأکید بر اینکه برگزاری این هفته های فرهنگی
میتواند راهکاری برای توسعه و تقويت گردشگری باشد ،اظهار
کرد :تمام رسانه ها و خبرگزاری های فرانسه در جریان برگزاری
این رويداد هستند و بازتاب خوبي براي اصفهان حاصل شده
است.
گفتني است هفته فرهنگي اصفهان در پاريس با سخنراني
شهردار اصفهان در مجلس ملي فرانسه آغاز شد و تا 25
فروردين ماه با برگزاري  8نمايشگاه ،دهها کنفرانس و نشست با
موضوعات ادبي ،سينمايي ،معماري ،موسيقي ،مديريت شهري و
گردشگري در پاريس ادامه دارد.

پس از  3سال فراموشی

نمایشگاه بزرگ کتاب امسال در اصفهان برگزار میشود

اصفهان  -مرادیان :پس از ایجاد وقفهای سه ساله در برگزاری
نمایشگاه بزرگ کتاب اصفهان ،این نمایشگاه مهرماه امسال در محل برگزاری
نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان برگزار خواهد شد.
به گزارش اداره رسانه شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان ،بر
اساس هماهنگیهای انجام شده میان شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان
اصفهان و ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسالمی این استان ،نمایشگاه کتاب اصفهان
مهرماه امسال برگزار خواهد شد تا عالقمندان به کتاب ،فرصت دوبارهای برای
آشنایی و خرید جدیدترین آثار منتشر شده در حوزههای مختلف داشته
باشند.
توافقهای اولیه برگزاری این نمایشگاه در دیدار مدیرعامل شرکت
نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان اصفهان انجام شده و قرار است جزئیات برگزاری این نمایشگاه در آینده
نزدیک تدوین شده و اطالعرسانی شود.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان در این ارتباط
گفت :تابستان سال  ،94آخرین نمایشگاه بینالمللی کتاب در استان اصفهان

برگزار شد و پس از آن ،با وجود تالشهای صورت گرفته ،امکان برگزاری
نمایشگاه کتاب ایجاد نشد.
علی یارمحمدیان با تاکید بر اینکه شرکت نمایشگاههای بینالمللی
استان اصفهان سال گذشته تالشهای بسیاری را برای برگزاری نمایشگاه
کتاب انجام داد ،افزود :سال گذشته با جدیت در تالش برای برگزاری
نمایشگاه کتاب با هر شرایط ممکن بودیم تا قدمی در راه توسعه و اعتالی
فرهنگی مردم استان اصفهان برداشته شود؛ با این وجود ،امکان برگزاری
این نمایشگاه میسر نشد.
وی با اشاره به اینکه برنامهریزیهای برگزاری نمایشگاه کتاب را از ابتدای
سال آغاز کردیم تا هیچ فرصتی برای برگزاری این نمایشگاه از دست نرود،
تصریح کرد :بر اساس برنامهریزیهای اولیه قرار است این نمایشگاه از  19تا
 25مهرماه و طی هفت روز کاری برگزار شود.
مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان با بیان اینکه
این شرکت هیچگونه نگاه تجاری به برگزاری نمایشگاه کتاب ندارد ،تاکید کرد:
روال قانونی برای برگزاری نمایشگاهها این است که شرکت نمایشگاهها مکان

اراک-مهرافشان :مديرعامل شركت آب
دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی با همکاران
و فاضالب استان مرکزی در دیدار نوروزی
با همکاران این شرکت به تشریح برنامه ها
و اهداف سال جدید پرداخت و اظهار داشت:
تکمیل طرح ها و پروژه های باقی مانده از
سال های گذشته در رتبه اول فعاليت هاي
اين شرکت قرار دارد .به گزارش روابط عمومی

در سال جدید با برنامه ریزی
مناسب خواهیم توانست به
اهداف سازمانی دست یابیم

مورد نیاز برای برگزاری رویدادها را به صورت اجاره در اختیار برگزار کنندگان
قرار میدهد اما بر اساس مسئولیتهای اجتماعی و فرهنگی پیشبینی شده
برای شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان اصفهان ،فضای نمایشگاه کتاب
بدون اینکه هیچ هزینهای دریافت شود ،در اختیار ادارهکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی استان قرار خواهد گرفت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان هم در این دیدار با
تاکید بر اینکه نمایشگاه کتاب یکی از اصلیترین رویدادهای فرهنگی استان به
شمار میرود ،گفت :تاکید ما بر این است که نمایشگاه کتاب باید در اصفهان
برگزار شود چرا که استانهای دیگر به صورت مرتب نمایشگاه کتاب را برگزار
میکنند و استان ما از این استانها عقب افتاده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان تصریح کرد :کارشناسان
اعتقاد دارند بهترین زمان برگزاری نمایشگاه کتاب ،مهرماه است که با حمایت
شرکت نمایشگاههای استان ،بهترین زمان برای برگزاری نمایشگاه در اختیار
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار گرفت و شاهد برگزاری این نمایشگاه
طی روزهای  19تا  25مهرماه امسال خواهیم بود.

شرکت آب و فاضالب استان مرکزی مهندس
عبدالرضا خلیلی مدیر عامل شرکت در دیدار
نوروزی که با همکاران داشت ضمن تبریک
فرا رسیدن سال جدید عنوان کرد  :در سال
گذشته شاهد تالش مضاعف مجموعه همکاران
این شرکت در صنعت آب و فاضالب بوده ايم.
وی در ادامه اظهار داشت :بی شک توسعه

و پیشرفت در صنعت آب و فاضالب استان
مرکزی در سال های گذشته نشان از تالش و
همت همکاران سخت کوش داشته است و علی
رغم همه کمبود ها با کمک خداوند متعال
توانسته ایم موانع را پشت سر گذاشته و در
سال گذشته با همراهی و همکاری همکاران
خود افتخارات مهمی را کسب نماییم.

اخبار
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معاون حمل و نقل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:

استفادهازتلفنهمراهحینرانندگیخطرناکترین
رفتاردررانندگانحملونقلعمومی

اراک-مهرافشان :معاون حمل و نقل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان مرکزی در دوره آموزشی -توجیهی رانندگان بخش
حمل و نقل عمومی مسافربری که در پایانه مسافربری شهر اراک برگزار
شد و به اهمیت و جایگاه رانندگان این بخش در ایمنی حمل و نقل
عمومی اشاره کرد و افزود رانندگان این بخش با رعایت قوانین و مقررات
و رعایت اخالق حرفهای میتوانند در بهبود وضعیت و افزایش مطلوبیت
حمل و نقل عمومی و میل به استفاده مردم از این بخش تاثیر گذار
باشند.محمد محسنی به استفاده ازتلفن همراه در حین رانندگی به
عنوان یکی از رفتارهای خطرناک در رانندگی بویژه در بخش حمل و
نقل عمومی مسافر اشاره کرد و افزود بخش قابل توجهی از تصادفات به
دلیل عدم توجه به جلو از سوی رانندگان رخ میدهد که استفاده ازتلفن
همراه یکی از تاثیرگذارترین عوامل در این بخش می باشد .همچنین
استفاده از مهماندار در ناوگان حمل و نقل عمومی جهت ارائه هر چه
بهتر خدمات به مسافران و بکارگیری تجهیزات ایمنی در اتوبوس از
قبیل کپسول آتش نشانی ،چکشهای ایمنی از موارد مهم در این بخش
میباشد .معاون حمل و نقل جایگاه استان مرکزی را در جابجایی مسافر
در رتبه  20کشوری اعالم کرد و گفت :سالیانه دو میلیون و  800هزار
مسافر از مبدا استان به سایر نقاط کشور جابجا میشود که تقریبا 60
درصد سفرها به مقصد استان تهران و البرز صورت میگیرد.گفتنی است
این دوره آموزشی -توجیهی با حضور جانشین قرارگاه پلیس راه استان،
انجمن صنفی رانندگان و شرکتهای حمل و نقل ،و رئیس جمعیت
طرفداران ایمنی راههای استان طی دوروز درمحل پایانه مسافربری
اراک و الغدیر تشکیل شد.
رئیس حوزه هنری گلستان:

 ۵دهه از عمر سینماهای استان گلستان میگذرد

نقی محمدنژاد در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت :امروز حوزه
سینما در حال زیاندهی است اما سیاست کشور این است که در ساخت
سینما و بازسازی بودجه دولتی لحاظ نشود و بخش خصوصی وارد شود
و در این راستا حوزه هنری و بخش خصوصی سرمایهگذاری انجام
میدهند.وی گفت :برای نوسازی سینماها در گرگان و گنبدکاووس
بخش خصوصی وارد شدند و در حال حاضر بخش خصوصی وارد شده
و در سال  1397سینمای بهمن گرگان مورد بازسازی و ساخت سالن
چندمنظوره انجام میشود.رئیس حوزه هنری استان گلستان مسئوالن
مدیریت شهری و مدیران دستگاههای اجرایی برای ساخت این سینما
مساعدت و همکاری داشتند ،افزود :از نظر حوزه هنری سینماهای
استان گلستان ایمن نیستند و این نکته در نظر گرفته شده است.
محمدنژاد با بیان اینکه بیش از  5دهه از عمر سینماهای استان گلستان
میگذرد ،افزود :با توجه به معماریهایی که این سینماها دارند نیاز
است که بازسازی اتفاق بیفند.وی یادآور شد :به معنای واقعی از ظرفیت
هنرمندهای استان گلستان استفاده نمیشود و هنرمندان استان
گلستان در برنامههای برونمرزی و کشوری خوب درخشیدند.رئیس
حوزه هنری استان گلستان یادآور شد :توجه به هنرمند سبب رویش و
سبب تولید بهتر و شکوفا شدن هنر استان و ملی میشود و توجه در
ابعاد مختلف باید اتفاق بیفتد برای این موضوع باید برنامهریزی شود.
محمدنژاد افزود :در بهمن ماه سال  1396با شورای اسالمی شهر گرگان
نشستی داشتیم تا در طراحیهای شهری از توانمندیهای هنرمندان
استان گلستان و شهری استفاده شود و اعتراض خود را به مسئوالن
خواهیم رساند که اگر در طراحیهای شهری از هنرمند داخلی استفاده
نشود معترض میشویم.
مهندس شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان:

بدون نظارت  ،ضعف دانش عوامل فروش و
پیمانکاران پنهان خواهد ماند

علی رغم چالشهای سال  96مجموعه ای از اقدامات باعث شد
شرایط قبلی را حفظ نماییم.مهندس غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات
منطقه گلستان که درجلسه با کارکنان حوزه تجاری سخن می گفت با
اشاره به این مطلب افزود :حفظ شرایط موجود مطلوب ما نیست و باید
با برنامه ریزی در سال جدید جبران شده و پیشرفت داشته باشیم.وی
با بررسی عملکرد حوزه تجاری درسال  96گفت :نقاط قوت بسیار وجود
دارد ولی موارد قابل بهبودی هم مشاهد شده است که با جدیت در
بازاریابی موثر و تدبیر در پیشبرد امور درسال  97بهبود خواهدیافت.مدیر
مخابرات منطقه گلستان با برشمردن نواحی قابل بهبود در فرآیندهای
حوزه تجاری  ،بازاریابی موثر از طریق اطالع رسانی و تبلیغات در فضای
مجازی  ،ارتباط جدی تر با سازمانها و شرکت ها  ،نظارت بر عملکرد
عوامل فروش و پیمانکاران  ،تهیه گزارشات دقیق و مقایسه ای بین
ادارات مخابرات شهرستان برای شناسایی عوامل عدم پیشرفت و تحلیل
های قوی  ،همچنین ارائه مشاوره به مشترکین و راهنمایی آنها در
استفاده بهتر از محصوالت همچنین آموزش دوره ای عوامل فروش از
نقاطی است که باید برای توسعه آن و برنامه ریزی درجهت اجرای آنها
تالش نماییم .وی نظارت بر پیمانکاران وعوامل فروش را از وظایف حوزه
تجاری خواند و گفت  :نظارت موجب پیشگیری است و ضعف دانش آنها
بدون نظارت پنهان خواهد ماند .مهندس شهمرادی انتظارات از حوزه
تجاری را باال دانست و گفت:دربرنامه ریزی سال  ، 97اهداف اولویت
دار مطرح شده باید مورد تاکید قرار گیرند و دو هدف افزایش حداکثر
سازی جریان درآمدی و رضایت مشتریان بصورت مستقیم با عملکرد
این حوزه در ارتباط است و اقدامات انجام شده می تواند در تحقق این
اهداف موثر و کاربردی باشد.

اهداف اولویت دار مخابرات منطقه گلستان
در سال  97تشریح شد

در اولین جلشه شورای مدیران مخابرات منطقه گلستان اهداف
اولویت دار سال  97تشریح شد .دراین جلسه که با حضور مهندس
غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان برگزار شد ایشان با
اشاره به عملکرد مخابرات گلستان در سال  ، 96پیشرفت های شرکت
در مسائل فنی و توسعه د راین حوزه را استثنائی دانست و افزود :
اقدامات بسیار چشمگیری در همه ابعاد به خصوص مسائل فنی درسال
گذشته انجام شده است که جای تقدیر دارد.وی حصول رضایت مندی
مشتریان و کارکنان را جز با مشارکت همه بخشها ممکن ندانست
و تاکیدکرد تمامی کارکنان باید با آگاهی از اهداف مخابرات منطقه
گلستان در راستای تحقق آن تالش نمایند.مهندس غالمعلی شهمرادی
با یاد آوری تک تک اهداف اولویت دار سال  97مخابرات منطقه گلستان
همه آنها را مهم برشمرد و از جمله مهمترین آنها را افزایش رضایت
مندی مشتریان دانست.وی تغییر رویکرد کمیته صدای مشتری ،
بازنگری در فرآیند ارائه خدمات به مشترکین و سهولت اجرای آن ،
فعالیت بیشتر کمیته رسیدگی به مشکالت مشترکین  ،افزایش کیفیت
سرویس و تکریم مشتریان در همه ابعاد را از راهکاری تحقق این هدف
عنوان نمود.مدیر مخابرات منطقه گلستان از جمله اهداف مهم دیگر
که باید درسا ل 97برای رسیدن به آن تالش نماییم را افزایش رضایت
کارکنان نام برد و گفت :الگو بودن مدیران برای کارکنان و سعه صدر و
صبوری آنها که موجب عزت نفس کارکنان می شود همچنین شفافیت
در اجرای مصوبات و دوری از پنهانکاری  ،تشویق کارکنان ساعی و
پرتالش و رسیدگی به مسائل مالی و رفاهی کارکنان وتوجه به خانواده
آنها از عوامل موثر بر افرایش رضایت مندی کارکنان است که باید در
این زمینه برنام ریزی های الزم صورت گیرد.وی هدف سوم که از بسیار
ارزشمند است و در سال  97نیاز به برنامه ریزی دقیق و مدون دارد را
حداکثر سازی جریان های درآمدی دانست و گفت :واگذاری FTTH
 ،تقویت طرحهای اختصاصی فیبرنوری  ،فروش کدهای خدماتی ،
واگذاری خدمات به  FCPها  ،ارائه بسته های اینترنتی با پهنای باند
باال و سرعت بیشتر می تواند در رسیدن به این هدف به ما کمک نماید
که باید مد نظر قرار گیرد.

