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 اصفهان-مریــم مومنی،خبرنگارتوســعه ایرانــی-
مدیرعامل آبفای اســتان اصفهان در دیدار با رئیس هیات 
مدیره بانک ملت، بر لزوم اجرای پروژه های مصوب ســفر 

ریاست جمهوری از طریق تسهیالت بانکی، تاکید کرد.
حســین اکبریان در نشستی با مســعود نصر اصفهانی، 
رئیس هیئت مدیره بانک ملت، خواســتار بررسی راه های 
اســتفاده از ظرفیت ماده ۵۶ و مشــارکت بانک ملت برای 
پیگیــری و تکمیل پــروژه های آب و فاضالب در ســطح 

استان شد.
شایان ذکر است، در این جلسه که در محل شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان تشکیل شد، احسن اهلل رادمهر مدیر 
عامل شرکت هلدینگ بهساز مشارکت های بانک ملت نیز 
حضور داشت و بر اساس تفاهم دو جانبه بر مشارکت بانک 

ملت در تکمیل طرح های آب و فاضالب تاکید شد.
گفتنی است، بر اساس ماده ۵۶ قانون الحاق، به منظور 
تســریع در عملیات اجرائی طرح های تملک دارایی های 

سرمایه ای ملی و طرح های ملی استانی آغاز شده، با اولویت 
پیشرفت فیزیکی بیشتر به دستگاه های اجرائی اجازه داده 
می شود پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
نسبت به انعقاد قرارداد تسهیالت مالی با تأمین کنندگان 
منابع مالی مشــتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص 
حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری 
مالی و پولی در قالب عقود اسالمی مندرج در قانون عملیات 

بانکی بدون ربا اقدام نمایند .

گرگان - مهنازمحمدزمانی،خبرنگارتوسعه ایرانی-معاون 
وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران از یکی از کارکنان 

گاز گلستان تقدیر کرد

    به پاس قدردانی از اهتمام و تالش های بی وقفه و مجدانه 
همکار گرامی رضا روشــندل از کارکنان واحد HSE شرکت 
گازاستان گلســتان که در راســتای حفظ و ارتقای سالمت  

همکاران گرامی خصوصاً در ایام شیوع بیماری کرونا زحمات 
زیادی را کشیدند ، ازسوی مجید چگینی معاون وزیر نفت و 
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اهداء لوح تقدیر از این همکار 

ارجمند به نحو شایسته ای  تجلیل بعمل آمد. در این لوح  مدیر 
عامل شرکت ملی گاز تداوم خدمت رسانی به همراه بهورزی و 

توفیق روز افزون ایشان را از خداوند متعال مسئلت نمود

 اصفهان-مریــم مومنی،خبرنگارتوســعه ایرانی-در 
راستای رویکرد کار جهادی مبتنی بر دانِش آبفای استان 
اصفهان، نخستین جلسه هم اندیشی بررسی چالش های 

حوزه منابع انسانی، با اساتید دانشگاه برگزار شد. 
مدیر عامل آبفای اســتان اصفهان نیروی انســانی را 
ســرمایه اصلی هر شرکت دانســت و عنوان کرد: رویکرد 
آبفای استان به حداقل رساندن چالش های این حوزه است 
و بدین منظور برگزاری جلسات هم اندیشی با مشاوران و 
اساتید دانشگاه اصفهان در دستور کار شرکت قرار گرفته 

است. 
حسین اکبریان افزود: آبفای استان اصفهان به عنوان 
یک شرکت پیشرو قصد دارد از طریق به کارگیری الگوهای 
پیشرفته توسعه نیروی انسانی، یادگیری سازمانی و ارتقا 
قابلیت های کارکنان، خدمات بهتری بــه ذینفعان خود 

ارائه دهد.
وی اعالم کرد: با توجه به رویکرد دانش محور شرکت، 
از پروپوزال ها، کارهای کارشناســی و علمی با همکاری 

اساتید دانشگاه استقبال می شود. 
مدیر عامل آبفای استان اصفهان با تاکید بر لزوم احترام 
و ارزش گذاشتن به نیروی انسانی افزود: افزایش بهره وری 
شرکت در گرو برقراری ارتباط ســازمانی مناسب و ایجاد 
فرهنگ سازمانی واال است و در صورت تحقق این امر مهم، 

تعهد سازمانی به وجود می آید. 
در این جلسه همچنین مجتبی قبادیان، معاون منابع 
انسانی و تحقیقات شرکت آبفای استان اصفهان، گزارشی 
از پروژه های مشترک انجام شده شرکت با حوزه دانشگاهی 
و به ویژه دانشــگاه اصفهان ارائه کرد و بر ضرورت استفاده 

از کارهای تحقیقاتی در حوزه منابع انسانی تاکید نمود. 

مدیرعامل آبفای استان اصفهان تاکید کرد؛

لزوم اجرای پروژه های مصوب سفر ریاست جمهوری از طریق تسهیالت بانکی

    جلسه  بررسی چالش های حوزه منابع انسانی ّآبفای استان اصفهان برگزارشد

خبر

قزویــن - مصطفــی مــرادی، 
خبرنگارتوســعه ایرانی-فرمانــدار 
قزویــن بــا بیــان اینکه شــنیدن 
دیدگاه های مختلــف می تواند برای 
همه تصمیم گیران در کشور راهگشا 
باشد، گفت: کرسی های آزاداندیشی 
در دانشــگاه ها فرصتی بــرای بیان 

دیدگاه ها و شنیدن آن است.

به گــزارش خبرنگارمــا، عباس 
کاظمی فرماندار شهرستان قزوین با 
حضور در جمع دانشجویان دانشگاه 
پیام نــور قزوین با دانشــجویان این 

دانشگاه به گفت و گو نشست.
عباس کاظمی در این دیدار ضمن 
تاکید بر اهمیــت گفت وگو، تصریح 
کرد: جامعه دانشجویی استان نشان 

داد که هوشــیارانه اتفاقــات اخیر 
را رصد می کنــد و صف خــود را از 
اغتشاشــگران جدا کرده است، در 
قزوین هیــچ دانشــجویی در حال 
حاضر به دلیل شرکت در اعتراضات 
در بازداشت نیســت و رسیدگی به 
پرونده هــای دانشــجویی صرفاً از 
طریق حراســت دانشــگاه پیگیری 

می شــود. وی با اشــاره به ضرورت 
شــنیدن اعتراض هــا، تصریح کرد: 
شنیدن اعتراض مردم یکی از اصول 
انقالب اســالمی اســت که از همان 
آغاز مــورد تاکید بوده اســت، اگر 
مجموع صحبت های شهید بهشتی 
و شهید مطهری که تئوریسین های 
اصلی انقالب بودنــد را مطالعه کنیم 

متوجه می شــویم که این مطالبه از 
همان ابتدای انقالب وجود داشــته 
و همیشه تاکید شــده راه پیشرفت 
در تحول خواهی و شــنیدن صدای 

منتقدین است.
فرمانــدار قزوین افــزود: محور 
بیانــات گام دوم نیــز همین تحول 
خواهــی و راضــی نبودن بــه وضع 
موجود است، باید فضایی ایجاد شود 
که همه اقشار از جمله دانشجویان، 
اصنــاف، هنرمندان، ورزشــکاران، 
کارمندان و اســاتید بتوانند صحبت 
کنند و اعتراض هــای به حق خود را 
بیان کنند، اگر تا امروز در این حوزه 

کم کاری شده باید جبران شود.
کاظمی با اشــاره به اتفاقات اخیر 
در کشــور گفــت: بخشــی از مردم 
اعتراضــات به حقی دارنــد که باید 
در فضای عقالیی و مســالمت آمیز 
شنیده شود، اما سوال اینجاست آن 
کســانی که فوت خانم مهسا امینی 
را بهانــه قرار دادند و به شــکل های 
مختلف به آن ضریب رسانه ای دادند 
آیا در ادامه به مطالبات اصلی مردم 
اشــاره کردند یــا فقط خواســتند 
از این فرصــت به نفــع منافع خود 

سوءاستفاده کنند.
فرماندار قزوین خاطرنشان کرد: 
جان کربی ســخنگوی کاخ ســفید 

به صراحت اعــالم می کند که دنبال 
موقعیتی بودیم که بــه ایران ضربه 
بزنیم که ماجرای فوت خانم مهســا 
امینی برنامه ما را جلــو انداخت، اما 
امروز همین دشمن درجه یک مردم 
ایران متوجه شد که احاد ملت اجازه 
نخواهند داد جریان داعش، کومله، 
منافقین و سلطنت طلبان پایشان به 

کشور باز شود.
فرمانــدار قزوین تصریــح کرد: 
گران تریــن کاالی زندگی ما امنیت 
است، اگر امنیت به خطر بیفتد دیگر 
کســب و کار معنایی ندارد؛ اگرچه 
دولت برای حمایت از این کســب و 
کارهای اینترنتی نیــز برنامه دارد و 
وزرات اقتصاد از بســته حمایتی از 
کسب و کار اینترنتی را رونمایی کرد 

و در هیئت دولت مصوب شد.

فرماندار قزوین با بیان اینکه 
شنیدن دیدگاه های مختلف 

می تواند برای همه تصمیم 
گیران در کشور راهگشا 
باشد، گفت: کرسی های 

آزاداندیشی در دانشگاه ها 
فرصتی برای بیان دیدگاه ها 

و شنیدن آن است.

 رئیس سازمان پسماند شهرداری 
کرج؛

  روزانه ۱۵۰۰ تن زباله
 وارد مرکز حلقه دره می شود

 کرج-خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیرعامل 
سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج  گفت 
: حجم زیادی از شیرابه ها در الگون های مرکز 
حلقه دره ذخیره شــده و اگــر فکری برای آن 
نشود، در آینده با مشــکل بسیار جدی مواجه 

خواهیم شد.
  محمدرضا خســروی در نشست خبری که 
در مرکز دفن حلقه دره برگزار شــد، با اشاره 
به اینکــه مدیریت شــهری خــود را ملزم به 
پاسخگویی به مردم و شفاف سازی می داند، به 
تشریح عملکرد سازمان در حوزه های مختلف 
مربوط به پذیرش و دفن پســماندهای شهری 
و بیمارســتانی پرداخت و از عزم ســازمان در 
کاهــش مخاطرات احتمالی زیســت محیطی 

و خشکاندن حوضچه های شیرابه خبر داد.
 این مســئول اظهار کرد: مــردم به عنوان 
صاحبان اصلی شــهر باید در جریان عملکرد 
دســتگاه های خدمات رســان قرار بگیرند و 
ســازمان پســماند افتخار دارد کــه در جمع 
نمایندگان افکار عمومی خالصه اقدامات خود 
را در راستای وظایف و ماموریت های محوله به 
اطالع شهروندان فهیم و شریف استان البرز و 

شهر کرج برساند.
 مدیرعامــل ســازمان مدیریت پســماند 
شــهرداری کرج اضافه کرد: مرکز دفن حلقه 
دره به عنوان تنها مرکز دفن زباله های استان 
عالوه بر زباله های شــهر کرج، پســماندهای 
سایر شهرهای استان البرز و حتی دهیاری ها 
را نیز پذیرش دارد و روزانه بــه طور میانگین 
حدود هــزار و ۵۰۰ تن زبالــه وارد حلقه دره 
می شود که از این مقدار حدود ۷۰۰ تن مربوط 
به شهر کرج و مابقی از ســایر مناطق استان به 
حلقه دره حمل می شود که حجم قابل توجهی 

می باشد.
 خسروی گفت: مرکز دفن حلقه دره از اوایل 
دهه ۷۰ جانمایی و راه اندازی شده و متاسفانه 
از همان ابتدا شیرابه های ناشی از پسماندهای 
وارد شــده به ایــن مــکان در حوضچه هایی 
انباشــته شده اســت که امروز حجم زیادی از 
شیرابه ها در الگون ها ذخیره شده و اگر فکری 
برای آن اندیشیده نشــود در آینده با مشکل 

بسیار جدی مواجه خواهیم شد.
 وی افــزود: بــه همیــن دلیــل و پس از 
بررســی های کارشناســی و با بهره گرفتن از 
پیمانکار مجرب، عملیات امحاء جهت خشک 
کردن شیرابه ها در ســال جاری انجام شد که 
خوشبختانه نتایج بسیار خوبی داشت و حجم 

زیادی از شیرابه ها با این روش خشک شد.
       

 جلسه شورای معاونین و مدیران   
شرکت آب منطقه ای کردستان 

برگزار شد
 سنندج- گالله فرهادی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-اولیــن جلســه شــورای معاونین و 
مدیران   شــرکت آب منطقه ای کردســتان 
درســال 14۰1 با حضور مدیرعامل، اعضاء 
هیئت مدیــره، معاونین ومدیــران امورات 
تابعه، در محل سالن جلسات شرکت، تشکیل 

گردید.
در ابتــدای جلســه مهنــدس آریانژاد 
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای کردستان 
ضمن تأکید بر برگزاری ماهیانه این جلســه، 
گزارشی از اقدامات شاخص انجام گرفته در 
خصوص اخذ تخصیص و پیشرفت پروژه های 

شرکت را ارائه نمود.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای 
کردستان همچنین به پروژه های انتقال آب 
در سطح اســتان و اقداماتی که در حوزه های 

مختلف شرکت صورت گرفته، اشاره کرد.
در ادامه جلسه، هر کدام از اعضای حاضر، 

موارد و مسائلی را مطرح نمودند.
از مباحث مطرح شده در این جلسه، بحث 
تعرفه صنایع بزرگ، احکام بودجه، هماهنگی 
جهت تجمیع اطالعات عملکرد شرکت برای 

جشنواره شهید رجایی و موارد دیگر بود.

استانها

گرگان - مهنازمحمدزمانی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
معاون محیط زیســت و خدمات شــهرداری شهرداری 
گرگان از الیروبی، پاکسازی و رسوب برداری 11 هزار متر 
از مسیل ها و کانال های روبسته سطح شهر خبر داد. احمد 
ســاالری با اعالم خبر اجرای طرح الیروبی و پاکســازی 
کانالهای رو بســته و حوضچه های آرامش اظهار داشت: 
اجرای این طرح به طور مســتمر در حال انجام است و در 
سه ماهه شهریور، مهر و آبان 4۵۰ متر طول از این کانال 

ها مورد پاکســازی قرار گرفت.ساالری ادامه داد: اجرای 
عملیات الیروبی و پاکســازی جهت افزایش آمادگی در 
زمان بارندگی ها و جلوگیری از بروز آبگرفتگی احتمالی 
معابر شهری، بوی نامطبوع، افزایش رضایت شهروندان و 
ارتقای سطح بهداشت عمومی به طور مستمر به صورت 

سنتی و مکانیزه در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: شهرک جامی، جرجان، مطهری 
شــمالی، مالقاتی، انجیراب، خیابان ولیعصر، ورودی و 

خروجی اســتانداری، گلشــهر، زیرگذرهای سطح شهر 
و - از مکان هایی بودند که در این طرح مورد پاکســازی 

قرار گرفت.
معاون محیط زیســت و خدمات شهری تصریح کرد: 
با توجه به فرا رســیدن فصل سرما و بارندگی، شهروندان 
از هرگونه تخلیه نخاله و زباله خود در جداول و کانالهای 
سطح شهر خودداری نمایند تا از بروز مشکالت احتمالی 

جلوگیری شود.

  اجرای طرح الیروبی و پاکسازی مسیل ها و کانال های شهر گرگان

فرماندار قزوین تاکید کرد؛

لزومتقویتکرسیهایآزاداندیشیدردانشگاهها

تقدیر معاون وزیر نفت از  یکی از کارکنان شرکت گاز گلستان


