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اخبار

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان :

آتش سوزی سطحی در تپه سوگله منطقه
هزارپیچ به مساحت یک هکتار اطفای کامل شد

سرهنگ حبیب یارادبزی با عنوان این خبر افزود :روز
گذشته براثر سهل انگاری یکی از گردشگران در منطقه هزار
پیچ به سطح یک هکتار آتش سوزی حادث گردید که با همت
مامورین یگان منابع طبیعی اطفا کامل شد.وی ادامه داد :با
اطالع به موقع مردم و حضور بهنگام مامورین ما ،آتش سوزی
سطحی و در کف باقی ماند و به عمق ورود پیدا ننمود اما در
این حادثه سه درخت کاج کامال سوخت.حبیب یارادبزی تاکید
کرد :عامل انسانی گردشگر باعث ایجاد این آتش سوزی بوده که
اگر اطالع رسانی و حضور به موقع نیروها نبود چه بسا تبدیل
به آتش سوزی گسترده ای می گردید .وی با تشکر از اطالع
رسانی و احساس مسئولیت پذیری مردم افزود :باید این وظیفه،
همگانی شده و مردم هوشیار باشند و به ما در حفاظت از جنگل
ها کمک نمایند و این فرهنگ را به عموم اشاعه دهند.فرمانده
یگان حفاظت در انتها گفت :مسئله آتش سوزی در تمام فوصول
سال به ویژه در این روزهای گرم مسئله ی جدی بوده در نتیجه
خواهشمندیم در صورت مشاهده هرگونه حریق و آتش سوزی
حتی در سطح کوچک از طریق سامانه رایگان ارتباطی 1504
به مامورین ما اطالع دهند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان:

کنترل و نظارت بر طرح ها و اقدامات
حفاظتی؛ قدم اصلی راهبرد هجده گانه
سازمان جنگل ها و مراتع

این نشست هم اندیشی با حضور مدیرکل دفتر جنگلداری
و امور بهره برداری سازمان به اتفاق همراهان ایشان و همچنین
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و روسای ستادی در
سالن جلسات اداره کل برگزار گردید.به گزارش پایگاه اطالع رسانی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان ،ابوطالب قزل
سفلو با تاکید بر تسریع در اجرا و اتمام برنامه ها و موضوعات
مهم در حدود وظایف منابع طبیعی افزود »:این نشست با هدف
اجرای ابالغ راهبردهای عمومی و مدیریتی هجده گانه سازمان
جنگلها و مراتع و همچنین تبیین برنامه های محوری همچون
طرح های آبخیزداری ،بیابانزدایی ،صیانت از جنگلها و طرح
توقف بهره برداری از جنگل های هیرکانی و برنامه های  9گانه
جهش عملکرد انجام گردید.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان گلستان افزود»:تسریع و اصالح فرایند صدور مجوز جمع
آوری درختان خطرساز در پارک ها و تفرجگاه های جنگلی،سیل
اورده و طوفان زده در جاده های مواصالتی به جهت جلوگیری
از بروز خسارات و تلفات انسانی و همچنین تفویض اختیار تهیه
و اجرای طرح مدیریت جنگل های دست کاشت سوزنی برگ با
هدف جلوگیری از وقوع حریق از موضوعات تاکیدی بوده و ضروری
است در دستور کار قرار بگیرد.محمدعلی معصومی ،مدیرکل دفتر
جنگلداری و امور بهره برداری منطقه نیز با تاکید بر تداوم این
هم اندیشی ها افزود :در جهت ارتقای ضریب حفاظتی اقداماتی
همچون کنترل و بازرسی و نظارت بیشتر کارخانه ها و کارگاه های
چوب بری جهت ممانعت از قاچاق چوب و تهیه آمار میزان مصرف
چوب ،پیشنهاد تفویض اختیار صدور مجوز کوره زغال به استان،
رفع مشکالت حفاظتی و پیگیری پرونده های حقوقی ،رعایت اصول
فنی براساس قوانین حفاظت وبهره برداری در عملیات نشانه گذاری
و بهره برداری درختان و غیره در سطح استان ضروری و بایستی
اجرا گردد.وی در خصوص اجرای طرح جایگزین برابر سیاست های
ابالغی ستاد ملی مدیریت پایدار منابع طبیعی اظهار کرد :تدوین و
تصویب قانون متناسب با طرح جایگزین و همچنین مطاله واجرای
طرح جایگزین و همکاری در اجرای پروژه های عمومی و عمرانی را
در برابر ضوابط و مقررات ضروری دانستند.

مهارآتش سوزی در منطقه ترجین چال اوزینه
با حضور به موقع مامورین منابع طبیعی گلستان

حبیب یارادبزی اظهار داشت :این حریق از اراضی زراعی
اشخاص به جنگل های سوزنی برگ سرایت نموده و  5هزار متر
مربع از آن را درگیر نمود.وی افزود :پس از اطالع ،مامورین سریعا
به منطقه موردنظر اعزام شده و با حضور به موقع و همت ایشان
آتش سوزی به طور کامل اطفا گردید.یارادبزی اعالم کرد :علت
این حریق آتش زدن کاه و کلش توسط زمین زراعی مجاور بوده
و در نهایت کشاورز موردنظر شناسایی شده و پرونده ایشان جهت
بررسی به مراجع قضایی انتقال داده شد.فرمانده یگان حفاظت اداره
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان ضمن هشدار جدی
به کشاورزان افزود :متاسفانه علی رغم هشدارهای جدی و اطالع
رسانی های پی در پی مبنی بر عدم سوزاندن کاه و کلش پس از
برداشت محصول توسط کشاورزان این سنت دیرینه همچنان ادامه
داشته و نتایج خسارت باری را به بار می آورد.ایشان تاکید کرد:
براساس ماده  ۶۸۸قانون مجازات اسالمی و ماده  ۲و  ۲۲قانون نحوه
جلوگیری از آلودگی هوا و ماده  ۴۵قانون حفاظت از جنگل ها و
مراتع آتش زدن بقایای گیاهی جرم محسوب می شود و مرتکبین
به جزای نقدی و حبس محکوم خواهند شد.وی ضمن اشاره به
اینکه کاهش حریق همت عمومی را می طلبد افزود :الزم است
همگان وارد صحنه شویم و به کمک جنگلها و مراتع مان بشتابیم
زیرا بقا و حفاظت ازاین منابع ارزشمند در واقع بقای نسل انسانی
است.سرهنگ حبیب یارادبزی در انتها اشاره کرد :از تمامی عموم
مردم خواهشمندیم در صورت رویت هرگونه آثار و نشانه هایی از
آتش سوزی ولو اندک مراتب را از طریق سامانه شبانه روزی 1504
به مامورین ما اطالع داده تا بتوانیم در اسرع وقت در منطقه حضور
داشته و جلوی اتفاقات بعد را بگیریم.

در جمهوری اسالمی نباید جوانان دغدغه
مسکن داشته باشند

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان یا اشاره به اینکه در
جمهوری اسالمی نباید جوانان دغدغه مسکن داشته باشند و
دولت با تدبیر مشکل مسکن را حل کن اظهار داشت :یکی از
خدمات حسنه ساخت مسکن است و دولت باید زمین رایگان در
اختیار جوانان بگذارد و با این واگذاری  50درصد قیمت مسکن
کم می شود .ایت اهلل نمازی در دیدار با مدیر کل مسکن استان
گفت :بسیاری از مشکالت گرانی مسکن از دست خارج شده اما
عمده ترین مشکل قابل پیشگیری حذف دالالن بازار مسکن است
ایت اهلل نمازی تصریح کرد :در اوضاع اقتصادی کنونی جوانی با
درآمد کم ناچار به پرداخت حداقل اجاره باالمیشوند و این
موضوع کیفیت سطح زندگی خود را به چالش می کشد .وی با بیان
اینکه مسکن برای مردم یک هیوال شده است و با خواهش و تضرع
نمیشود عدالت را در بازار مسکن برقرار کرد ،گفت :با نظارت شدید
نهادهای مسئول باید بازار را در دست گرفت و نباید بازار مسکن را
رها کرد .ایت اهلل نمازی گفت  :این در حالی است که خوشبختانه
در مقاوم سازی خانه های روستایی اقدامات چشمگیری صورت
گرفته است و باید به این مهم توجه ویژه ای شود .نماینده ولی
فقیه و امام جمعه کاشان گفت  :ساماندهی و بهسازی روستاها
و مقاوم سازی خانه های روستایی برای ماندگار کردن روستاییان
در روستاها و ایجاد اشتغال روستایی ضروری است.مدیرکل بنیاد
مسکن انقالب اسالمی استان با بیان اینکه بنیاد مسکن یک نهاد
درآمد -هزینه است گفت  :در یکسال گذشته برای تامین هزینه ها
و انجام کارهای بنیادی انعقاد قرارداد با دستگاه ها و کارخانه ها از
جمله کارخانه قیر بوده است .وی یادآور شد :طرح بهسازی مسکن
روستایی از سال  ۸۴در کشور آغاز شده و ساالنه  ۲۰۰هزار واحد
مسکونی از این تسهیالت استفاده میکنند.
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اجرای طرح دوگانهسوز کردن
خودروهای عمومی در قم

مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه
قم گفت :رانندگان خودروهای عمومی باری و مسافری که
متقاضی دوگانهسوز کردن وسیله نقلیهشان هستند ،باید هر
چه سریعتر نسبت به ثبتنام مشخصات خودرو در سامانه
مربوطه اقدام نمایند.
سید محمود طاهری افزود :این طرح بر اساس مجوز
شورای اقتصاد ،بهصورت رایگان اجرا و بر اساس آن
یکمیلیون و  ۴۶۰هزار دستگاه خودروی عمومی حمل بار
و مسافر در سطح کشور گازسوز میشود.
وی اضافه کرد :دارندگان تاکسیها و انواع وانتبارها
میتوانند برای گازسوز کردن خودروهای خود با مراجعه به نشانی  https://gcr.niopdc.irاقدام به ثبتنام کنند.
وی هدف از اجرای این طرح را کاهش مصرف بنزین و افزایش مصرف سی ان جی در سبد حاملهای انرژی
خودروهای عمومی حمل بار و مسافر عنوان کرد.
طاهری گفت :با توجه به فعال بودن  ۳۹باب جایگاه عرضه سی ان جی در سطح استان قم ،رانندگان میتوانند با
قیمت ارزانتر از سوخت پاکتر استفاده کنند.
وی با تاکید بر اقدام سریعتر رانندگان متقاضی برای ثبتنام در این طرح ،خاطرنشان کرد :اولویت گازسوز کردن
با خودروهایی است که مشخصات آنها زودتر در سایت مربوطه ثبتشده باشد.
وی ادامه داد :پس از ثبتنام در سامانه ،رانندگان باید بر اساس تاریخ و زمان اعالمشده به کارگاههای مجاز مراجعه
نمایند و ضرورتی به مراجعه به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی وجود ندارد.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه قم بیان کرد :با وجود اینکه اطالعرسانی و تبلیغ خاصی در این
زمینه صورت نگرفته است ،تاکنون اطالعات بیش از  ۱۰۰دستگاه خودرو در سایت مربوطه ثبتشده است و در نوبت
گازسوز شدن میباشند.به گفته وی ،درصد باالیی از خودروهای عمومی باری و مسافری که در محدوده استان قم تردد
میکنند ،دوگانهسوز هستند.

از مجموع 21378ثبت نامی طرح اقدام ملی مسکن استان
مرکزی تنها  5147نفر مدارک خود را بارگذاری کرده اند

اراک – امیدی :مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی از
متقاضیانی که در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کرده اند خواست
هر چه سریعتر نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام نمایند.احمد
مرزبان  ،با اعالم این خبر گفت  :ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن
در استان مرکزی از آبان ماه سال گذشته آغاز و در  3فاز صورت
پذیرفته که تعداد  1991نفر در فاز اول  ،تعداد  16389نفر در فاز
دوم و تعداد  2998نفر بصورت پیامکی در فاز سوم ثبت نام نموده
اند که از این تعداد تنها  5147نفر مدارک خود را در سامانه مذکور
بارگذاری کرده اند .مرزبان افزود  :متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن
که در مرحله اول (آبان ماه) اقدام به ثبت نام کرده اند و حائز شرایط
استفاده از این طرح شناخته نشده اند تنها تا روز جمعه 13تیر ماه  1399فرصت اعتراض خواهند داشت .به همین منظور متقاضیانی
که قصد اعتراض دارند می توانند با مراجعه به بخش مشاهده درخواست در سامانه مدیریت طرح اقدام ملی مسکن به نشانی tem.
mrud.irدر فرصت باقیمانده اعتراض خود را ثبت نمایند.وی بیان کرد :متقاضیان مرحله اول و دوم همچنین می توانند نسبت به ثبت
انصراف یا ویرایش اطالعات خود در سامانه مذکور اقدام نمایند .این مقام مسئول اظهار داشت  :متقاضیان مرحله سوم با دريافت
پيامك از طريق سامانه طرح اقدام ملى مسكن ،صرفا تا ساعت  24روز جمعه  6تیرماه اجازه بارگذارى مدارك خود را دارند .مرزبان
گفت  :برخی از کاربران که دریافت پیامک های تبلیغاتی خود را مسدود نموده اند با وجود ارسال پیامک از سامانه اقدام ملی موفق به
دریافت آن نشده اند لذا ضروری است قبل از پایان مهلت بارگذاری مدارک به سامانه مراجعه و وضعیت خود را بررسی نمایند .وی
گفت  :مراحل پاالیش اطالعات ثبت نامى متقاضيان مرحله اول در حال اتمام است و مرحله دوم نیز در حال انجام می باشد
و ثبت نام فاز دوم به صورت قرعه کشی بوده که بعد از اتمام پاالیش  ،مراحل آن انجام می گردد .مدیرکل راه و شهرسازی
استان مرکزی از هم استانیهای عزیز خواست در صورت هرگونه سوال یا مشکل در ارتباط با پیگیری مشکالت ثبت نام در
این طرح با شماره های  3134066یا  33131024تماس بگیرند .گفتنی است آخرین اخبار و اطالعیه ها در خصوص این
طرح عالوه بر سامانه اقدام ملی در سایت این اداره کل راه وشهرسازی استان مرکزی به آدرس  markazi.mrud.irیا در کانال
@ rahshahrsaziiدرج می گردد .

به میزبانی شرکت آب و فاضالب استان؛

کمیته بهره وری صنعت آب و برق آذربایجان شرقی تشکیل جلسه داد

تبریز – مجید مسلمی :پنجمین نشست کمیته بهره وری صنعت آب
و برق آذربایجان شرقی با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی زیرمجموعه
وزارت نیرو و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان برگزار شد.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان
شرقی ،در این نشست تشکیل کمیته بهره وری صنعت آب و برق استان را
بسیار مهم دانست و از بانیان امر تقدیر کرد.
مهندس علیرضا ایمانلو به تبیین اهمیت ارتقاء بهره وری و موضوع
فرهنگ و تعلق سازمانی اشاره کرد و اظهار داشت :در حال حاضر بنظر می
رسد مهم ترین نکته افزایش تعلق سازمانی پرسنل است و در صورتی که منابع
انسانی اهداف خود را در گرو تحقق اهداف سازمان دنبال کنند ،رشد و توسعه
سازمانها محقق خواهد شد .
معاون منابع انسانی و قائم مقام شرکت آبفا آذربایجان شرقی نیز به بیان
نکته نظرات خود پیرامون موضوع جلسه از جمله معرفی تیم بهره وری شرکت
آب و فاضالب استان ،معرفی تجربیات موفق این شرکت در حوزه مدیریت

مصرف که از طرف وزارت نیرو تصویب و به کلیه شرکت ها ابالغ شده و
همچنین یکپارچگی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی پرداخت.
در ادامه این نشست ،گزارش مربوط به تهیه شاخص های بهره وری
در شرکت آب و فاضالب استان قرائت شد و حاضرین نکته نظرات خود

را بیان کردند.
الزم به ذکر است این پروژه توسط انجمن بهره وری ایران و با مالک عمل
قرار دادن عارضه یابی سازمانی به شناسایی  80عامل ارتقاء بهره وری در 4
حوزه ساختار ،مدیریت ،منابع انسانی و فرایندی انجام شده است.
سپس دستورکار جلسه از جمله اهداف و وظایف تهیه شده توسط
دبیرخانه کمیته قرائت گردید و پس از استماع نظرات حاضرین مقرر شد
ظرف چند روز آتی نمایندگان دستگاهها با بیان نظرات و پیشنهادهای
اصالحی نهایی گردد .همچنین مقرر شد نمایندگان دستگاهها کمک
به رسالت اصلی کمیته که همان ارتقاء بهره وری در سطح دستگاههای
زیرمجموعه وزارت نیرو در استان می باشد ،مالک عمل قرار داده و
پیشنهادهای خود را ارائه کنند .عالوه بر موارد مذکور پیشنهاد شد کمیته
کارشناسی ذیل کمیته اصلی تشکیل شده و قبل از طرح موضوعات در
جلسه اصلی مورد بررسی و کارشناسی قرار گیرد .همچنین فرمت آرم
تهیه شده برای کمیته در جلسه ارائه گردید که مقرر شد با اخذ نظر از
نمایندگان در جلسه آتی نهایی گردد.

فراخوان انتخاب مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مازندران

ساری_ سهیال مرآتی  :شرکت توانیر در راستای راهبرد شایستهگزینی
وزارت نیرو در دولت دوازدهم و ایجاد فرصتهای برابر برای همه افراد واجد شرایط
عمومی و تخصصی خدمتگزاری ،از متخصصین داوطلب واجد شرایط برای
همکاری در سمت «مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران» دعوت
به اعالم آمادگی مینماید.
الف) اهم وظایف و مسئولیتهای مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان
مازندران
اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی
تهیه ،تنظیم و پیشنهاد خط مشی ،برنامه عملیاتی ،بودجه ساالنه و تشکیالت
تفصیلی شرکت به هیئت مدیره
تهیه و تنظیم صورتهای مالی ساالنه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره
تهیه و تنظیم آئیننامههای موردنیاز شرکت (از جمله آئیننامههای مالی،
معامالتی ،اموال و استخدامی) و یا پیشنهاد اصالح آنها و ارائه آن به هیئت مدیره
تعیین روشهای اجرایی در چارچوب مقررات و آئیننامهها و ابالغ به
واحدهای ذیربط
اداره امور فنی ،مالی و اداری و استخدامی شرکت
اجرای آئیننامهها و دستورالعملهای شرکت و انجام اقدامات الزم برای حسن
اداره امور شرکت در حدود قوانین و مقررات مربوطه
اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به کلیه امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه
از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.
ارائه گزارشهای مورد نیاز هیئت مدیره از وضعیت شرکت و تصمیمات و
اقدامات خود ،معاونین و سایر مدیران شرکت
عزل و نصب کارکنان شرکت ،تعیین حقوق و دستمزد ،پاداش ،ترفیع و تنبیه
آنها بر اساس مقررات و آئیننامههای مصوب
تهیه گزارش قیمت تمامشده برق و انجام پیگیریهای الزم جهت تعیین
قیمت برق بر اساس قواعد اقتصادی و درج مابهالتفاوت قیمت تعیینشده و
تعرفههای مصوب در الیحه بودجه و وصول مابه التفاوت قیمت تعیینشده و
تعرفههای مصوب (بر اساس تبصره  ۱و  ۵ماده واحده قانون استقالل شرکتهای
توزیع نیروی برق در استانها)
تهیه پیشنویس تعرفهها و ارائه جهت تصویب به مراجع ذیصالح
مدیریت چالشهای مرتبط با صنعت برق و هماهنگی با مقامات سیاسی،
امنیتی و محلی استان
اجرای برنامههای مدیریت مصرف و کاهش پیک در راستای سیاستهای
ابالغی شرکت توانیر

همافزائی مجموعه توان مدیریتی شرکت و استان و تعامل و هماهنگی با
کلیه سطوح مدیریتی در اجرای طرحهای توسعه و احداث ،اصالح و بهینهسازی و
بهرهبرداری شبکههای توزیع نیروی برق با تمرکز بر اولویتهای ابالغی
نظارت کامل بر واحدهای زیرمجموعه و آگاهی از حسن اجرای برنامهها،
آئیننامهها و قوانین و مقررات موضوعه بخش برق
ب) شرایط احراز پست مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
برخورداری از صالحیتهای عمومی انتصاب بر اساس قوانین ،مقررات و
ضوابط ذیربط
کارمند دائم یا مدتمعین شرکتهای توزیع نیروی برق ،کارمند رسمی یا
پیمانی دستگاههای اجرایی موضوع ماده  ۵قانون مدیریت خدمات کشوری ،اعضای
هیئت علمی در رشتههای فنی و مهندسی از دانشگاههای معتبر و نخبگان شاغل
در سطح مدیریت میانی و ارشد دارای گواهی از بنیاد ملی نخبگان
دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از مقاطع و رشتههای
تحصیلی فنی و مهندسی ترجیحاً مهندسی برق
حداکثر سن  ۵۵سال
دارا بودن حداقل  ۱۵سال سابقه خدمت مرتبط در بخش برق و حداقل ۸
سال سابقه مدیریت در سطح مدیریت میانی و یا ارشد
* کارکنان شاغل در وزارت نیرو و سازمانها و شرکتهای تابعه و زیرمجموعه
که دارای شرایط احراز این سمت باشند در اولویت قرار دارند.
ج) شایستگیهای عمومی و اختصاصی مورد انتظار
مهارت فنی (دانش و معلومات حرفهای) :دانش و تخصص ،تجربه و
فعالیتهای حرفهای ،آگاهی محیطی و سازمانی
مهارت ادراکی :تفکر تحلیلی و حل مسئله ،تفکر و اقدام استراتژیک ،خالقیت
و نوآوری ،قضاوت و تصمیمگیری
مدیریت کارکنان :مربیگری و هدایت (پرورش و توانمندسازی کارکنان)،
ایجاد انگیزه و نفوذ بر دیگران ،مشارکتجویی و تیمسازی ،تفویض اختیار ،حل
تعارض و اختالفات
مدیریت سازمان :قاطعیت ،برنامهریزی و سازماندهی ،نظارت و کنترل و بهبود
کیفیت
اصول اخالقی :اخالق حرفهای ،مسئولیتپذیری و روحیه خدمت
شخصیت سازمانی :تحولگرایی حرفهای و پیشرفتگرایی ،خوداثربخشی،
ثبات هیجانی و تسلط بر خود ،انعطافپذیری
مهارتهای ارتباطی :ارتباط کالمی و ارائه رسمی ،همکاری و کار گروهی،
شنود مؤثر و همدلی ،ایجاد ائتالف و حفظ شبکههای ارتباطی

آغاز عملیات اجرایی راه اندازی
مخزن پیش ساخته آب شهر چوئبده

اهواز  :فرج :سرپرست امور آبفا منطقه آبادان
از عملیات اجرایی راه اندازی مخزن پیش ساخته در
تاسیسات چوئبده به جهت تامین آب پایدار چوئبده
آبادان خبر داد.
مهرانفر با تاکید بر بکارگیری تمام توان اداره
متبوعش در راستای پایداری شبکه آبرسانی به شهر
چوئبده ،ظرفیت این مخزن پیش ساخته را ۱۲۰۰
متر مکعب در روز عنوان کرد .وی افزود :این مخزن
که بصورت موقت و تا پایان ساخت تصفیه خانه
این شهر جهت کمک به تهیه آب ساکنین محترم
خریداری و نصب گردیده طی هفته آینده تکمیل و وارد مدار بهره برداری می شود .وی همچنین ،به اجرای
پروژه ساخت تصفیه خانه شهر چوئبده با مخزن بتنی به ظرفیت  ۳۵۰۰متر مکعب در روز ،ساختمان اداری و
دیگر ملزومات ،بصورت شبانه روزی اشاره کرد و یاداور شد :با تکمیل این تأسیسات طی  ۵ماه آینده ،وضعیت
آبرسانی به این شهر به ثبات خواهد رسید.

دبیر کمیته ورزش
شرکت آب منطقه ای
مازندران تعیین شد

ساری_ سهیال مرآتی  :آقای سید عباس حسینی
معاون منابع انسانی ،مالی و پشتیبانی شرکت آب منطقه
ای مازندران با صدور ابالغی آقای حمیدرضا قهاری را با
حفظ سمت سازمانی به عنوان دبیر کمیته ورزش معرفی
نمودند
در این ابالغ ضمن اشاره به لزوم توسعه و تعمیم امر

مهارت کسب و کار :شم اقتصادی ،مذاکره و متقاعدسازی ،مشتریمداری
د) مدارک مورد نیاز
نامه روکش فرم درخواست شامل متنی با حداکثر  ۸۰۰کلمه که توضیح دهد
ویژگیها و توانمندیهای متقاضی چگونه با نیازمندیهای پست مدیرعامل شرکت
توزیع نیروی برق استان مازندران متناسب است.
تکمیل فرم درخواست
رزومه مدیریتی (حداکثر دو صفحه)
اطالعات کامل تماس
* سایر مدارک الزم متناسب با اطالعات فرم تکمیلشده در مراحل آتی
اخذ خواهد شد.
توجه:
تکمیل فرم درخواست و ارسال مدارک صرفاً از طریق سایت امکانپذیر است.
ارزیابی شایستگیهای (عمومی -اختصاصی) متقاضیان توسط کمیته بررسی
صالحیتها و بر اساس معیارها و امتیازدهی به متقاضیان انجام خواهد گرفت.
حقوق و مزایا براساس ابالغیههای وزارت نیرو و درجه شرکت تعیین و برقرار
میگردد.
حضور مستمر مدیرعامل در استان و سکونت خانواده وی در محل خدمت
الزامی میباشد.
ثبت درخواست و طی فرآیند متقاضیان تا حصول نتیجه نهایی هیچگونه
تعهدی را برای وزارت نیرو ایجاد نخواهد کرد.
داوطلبان میتوانند برای کسب اطالع از شرایط احراز و وظایف مربوطه،
همچنین تکمیل فرم درخواست ،تا تاریخ  ۱۳تیر ماه جاری به آدرس
 f-bargh.moe.gov.irمراجعه کنند.

شهردار قم با رئیسکل
دادگستری استان دیدار کرد

شهردار قم همزمان با هفته قوه قضائیه با
رئیسکل دادگستری استان قم دیدار و گفتوگو
کرد.دکتر سید مرتضی سقائیاننژاد به همراه جمعی
از مدیران شهری همزمان با هفته قوه قضائیه
با حجتاالسالموالمسلمین مظفری رئیسکل
دادگستری استان قم دیدار و گفتوگو کرد.شهردار
قم در این دیدار ضمن تسلیت فرارسیدن سالروز
شهادت دکتر بهشتی و تبریک هفته قوه قضائیه ،این
نهاد را یکی از ارکان مقدس نظام اسالمی برشمرد
و اظهار داشت :خدمات قوه قضائیه فراگیری زیادی
داشته و همکاری این نهاد با شهرداری میتوانند تأثیرات بسیاری برای مردم داشته باشد.سقائیاننژاد با اشاره به
برنامههای شهرداری قم برای سال  ،۹۹امسال را سالی پرکار برای مجموعه مدیریت شهری و نشاطآفرین برای مردم
دانست و افزود ۸۸۹ :پروژه با اعتباری بالغبر دو هزار میلیارد تومان از دهه کرامت افتتاح ،بهرهبرداری و کلنگ زنی آن
آغازشده و تا پایان سال به اتمام میرسد.

ورزش و حفظ تامین سالمت جسمی و روحی کارکنان و
فراهم نمودن موجبات تفریحات سالم برای کارکنان و
خانواده آنان و همچینن آرزوی توفیق برای ایشان ،بر اجرای
تصمیمات و سیاست های شورای ورزشی شرکت برابر
اساسنامه و نظام نامه تربیت بدنی وگسترش ورزش های
همگانی وزارت نیرو تاکید شد.

