دریچه
معاون مدیرعامل شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی ایران:

صنعت نفت
افق روشنی در پیش رو دارد

انجام  4میلیون سرمایهکوبی دامسبک و سنگین در ایالم
ایالم -موسوی :مدیرکل دامپزشکی استان ایالم گفت :از ابتدای سالجاری تاکنون چهارمیلیونوصدهزار نوبت سرمایهکوبی دامهای
سبک و سنگین علیه بیماریهای دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام بهصورت رایگان انجام شده است .وهاب پیرانی افزود :در
این مدت  ۴۵هزار مورد بازدید از اماکن تولید ،توزیع و نگهداری و عرضه فرآوردههای خام دامی در سطح استان صورت گرفته است .وی
گفت :در این بازدیدها  ۱۱۶۰مورد غیر بهداشتی مشاهده شد که  ۱۶۹مورد با تشــکیل پرونده به مراجع قضایی ارجاع داده و  ۳۵مکان
غیربهداشتی نیز پلمب شد .وی تصریح کرد :از ابتدای سالجاری بر کشتار ۱۲هزار و  ۶۲۳رأس دام سبکوسنگین در کشتارگاههای سطح
استان نظارت بهداشتی بهعمل آمده و  ۶۳۰۰کیلوگرم انواع فرآوردههای غیر قابل مصرف ،آلوده و تاریخ مصرف گذشته ضبط و معدوم شده
است .پیرانی عنوان کرد :در این مدت  ۳۶هزار قطعه طیور آلوده و غیرقابل مصرف در کشتارگاه صنعتی مرغ ایالم ضبط و معدوم شده است.

6

ی زاده
تبریز /عبدالعل 
news@ naslefarda.net

معاون توسعه مدیریت و منابع
شهرداری سمنان بیان کرد:


شهرداری
طلب
از دستگاههای اجرایی

سمنان/حسین بابامحمدی
news@ naslefarda.net

معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سمنان
از طلب  ۸۰۰میلیارد ریالی ثبت شــده شهرداری
سمنان در سامانه «سماد» وزارت اقتصاد و دارایی از
دستگاههای اجرایی سمنان خبر داد و بیان داشت:
با تالش همکاران واحد وصــول مطالبات دولتی
شــهرداری تا پایان فصل جاری و تکمیل اســناد
جدید میزان مطالبات ثبت شــده بالغ بر ۱۲۰۰
میلیارد ریال خواهد شد .مهیار گرانمهر اظهار کرد:
رشد جمعیت شهری و پراکندگی نقاط جمعیتی
شــهر به همراه واگذاری برخی از وظایف دولت به
شهرداریها ،نیازهای مالی شــهرداری از افزایش
چشمگیری برخوردار شده که بخشی از این نیازها
را از طریق ارزش افزوده و عــوارض محلی تأمین
میشود .گرانمهر ضمن اشاره به تکیه شهرداریها
بر درآمد حاصل از ساخت وساز بهطور عام و حصول
درآمد از فروش تراکم مجاز و تغییرکاربری بهطور
خاص ،گفت :بهدلیل شــرایط اقتصــادی ،درآمد
شهرداری از این محل نوسانی بوده و درآمد پایدار
نیست و اگر دستگاههای بدهکار حداقل از طریق
تســهیالت و کمکهای پیشبینی شده دولت از
طریق بند «واو» تبصره  ۵بودجه ســال  ۹۸کشور
بپردازند ،میتوان شــاهد افزایش چشمگیر رشد
فعالیتهای عمرانی و اجتماعی در سطح شهر بود.
درتصفیهخانه فاضالب اراک انجام شد

برگزاری مانور مهار نشت گاز کلر
اراک  /رضوان داودی جم

News.arak93@gmail.com

بــه منظورباالبردن ســطح آمادگــی کارکنان
واحدگندزدایی فاضالب ،مانور مهار نشت گاز کلر
درمحل تصفیهخانه فاضالب شهر اراک برگزار شد.
معاون بهر هبرداری این شرکت اظهار داشت :در این
مانور که به منظور آمادگــی کارکنان برای مقابله
با حوادث احتمالی نشــت گاز کلر در تاسیســات
گندزدایی برگزار شــد 23 ،نفــر از کارکنان امور
آبوفاضالب شهرهای اراک ،ساوه ،دلیجان ،خمین
و آشتیان که دارای تاسیسات گندزدایی فاضالب
به روش گاز کلر هســتند ،در قالب  5تیم شرکت
کردند و با سناریوی از قبل طراحی شده به منظور
آمادگی برای مقابله با حوادث احتمالی نشت گاز کلر
در تاسیسات گندزدایی حضور داشتند .وی افزود:
طی برگزاری این مانور بــا بهرهگیری از تجهیزات
حفاظت فردی ،تجارب و آموزشهای دیده شــده
در این زمینه تیمهای حاضر موفق به مهارنشت گاز
کلرسیلندرهای یک تنی شدند.
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سیستانوبلوچستان  /گروه استانها :مدیرکل امنیتی استانداری سیستانوبلوچســتان از حــل مشکل ورود زوار پاکستانی
به داخل خاک عراق خبر داد .محمدرضا جهانتیغ گفت :خبری در رســانهها منتشــر شــد که عراق ورود زوار پاکستانی اربعین به
داخل خاک کشور خود را تا اطالع ثانوی ممنوع کرده که باعث نگرانی زوار شــد .از آنجا که زوار پاکستانی از طریق مرز میرجاوه در
استانسیستانوبلوچستان وارد کشور میشوند ،طبیعتاً بالفاصله رایزنیهای الزم با وزارت امورخارجه ،وزارت کشور و دستگاههای
مربوطه انجام شد .وی تاکید کرد :هیچ مشکلی برای ورود زوار پاکستانی اربعین به داخل خاک کشور عراق وجود ندارد .مسئول دفتر
آستان قدس رضوی در سیستان گفت :از زمان آغاز شروع عملیات خدمترسانی به زوار حسینی پاکستان ،این نمایندگی نیز در نقطه
صفر مرزی استقبال خوبی از زوار داشته است.
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طی  2سال کرسینشینی قدرتاله نوروزی در شهرداری اصفهان محقق شد

مدیر کل دامپزشکی
خراسانرضوی خبر داد:


رضوی
رتبه برتر خراسان
در تولید محصوالت گوشتی

امیدوارانهگامبرداشتندرابرپروژههایشهری

دریا قدرتی پور  /گروه ایران

powerfulsea@gmail.com

اصفهان شــهر آبوآینــه ،همواره شــاهد مدیریت
دانشمداری بوده که با شفافیت ،صداقت و پاکدستی
توانسته نصفجهان را به ســرمنزل مقصود و آرامش
برساند .این آرامش اکنون با به کرسی نشستن شهردار
خبره و زبردستی که همواره دغدغهاش توسعه و عبور
از چالشها و مشکالت شهر بوده است ،توانسته شکل
دیگری به خود بگیرد و زیبایی و نشــاط را به ارمغان
بیاورد.
دو سال از نخستین کرسینشینی «قدرتاله نوروزی»
مرد قدرتمندی که در گذشــته بر کرســی سیاست
نشســته بود و اکنون سکان شــهر را به دست گرفته
اســت ،میگذرد و شــهر با اتفاقات مختلفی دست و
پنجه نرم کرده اســت؛ ازطراحی فضاهای ســنتی یا
کالسیک گرفته تا خیابانها و گذرهای مدرنی که نیاز
اصفهان بوده است .در این شــرایط ،بهترین هدیهای
که مسئوالن شهری توانستهاند به مردم بدهند ،ایجاد
امید و انگیزه در شهری است که همواره چراغ به دست
برای شهرهای دیگر کشــور بوده و به زیبایی جهانی
شهرت داشته است .آنچه در این دو سال خدمت ایجاد
شده است ،رونق ،شــکوفایی ،توسعه و ترقی است که
نشانههای آن بهخوبی بر بدنه شهر وصله شده است و
تماشای آن را برای شهروندانش لذتبخش ساخته  و
چهره شهر را دگرگون کرده است .در کنار این توسعه،
برداشــتن گامهای بزرگتر بــرای ابرپروژههایی که
توانسته از زمان تعیین شده بگذرد و پلههای پیشرفت
و رو به جلو را طی کند ،خود ورق زرین دیگری است که
بر دفتر خدمات شهر خودنمایی میکند.
اجرای ابرپروژههای عمرانی به صورت
همزمان
درحالحاضر شــهرداری اصفهان ،چندین ابرپروژه
عمرانی را به صورت همزمــان به پیش میبرد که این
امر از عزم جدی شهرداری برای عمران و آبادانی شهر
حکایت دارد .اصفهان در مســیر امید در حال حرکت
اســت و امیدوارم برکت این اتفاقات برای آینده شهر،
زیستپذیری و تابآوری شهر را به همراه داشته باشد.
یکی از بزرگترین پروژههای شهر« ،مرکز همایشهای
بینالمللــی اصفهان» اســت که اکنــون  74درصد
پیشرفت داشته و در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد.
فجهان» برگ زرین دیگری
پروژه بزرگ «پلهای نص 
است که در دفتر خدمات شــهر دیده شده و بهعنوان
نقطه اول حلقه حفاظتی 24 ،درصد پیشرفت داشته و
حدود یک چهارم اقدامات آن انجام شده است.
ابرپروژه دیگری که توانسته گام مهمی در توسعه شهر
باشد« ،ساخت تقاطع غیرهمسطح در بزرگراه شهید
اردستانی» است که با پیشــرفت  46درصدی روبهرو
بوده است« .ایستگاه مترو در منطقه زینبیه» نیز 67
درصد پیشرفت داشته و در «ایستگاه عاشقاصفهانی»
هم 61درصد کار سپری شده است.اما موضوع مهم در
زمینه این پروژهها ،رســیدن به زمانبندی مناسب و
حتی زودتر از پیشبینیهاست .طبق آخرین تحوالت
پروژههای عمرانی بزرگ اصفهان زمان  24ماهه اجرا
در دو پروژه بزرگ به  18ماه کاهش یافته و پیشرفت
پروژهها با سرعت و براساس جدول زمانبندی انجام
شــده اســت.در این رابطه اولویت اول حلقه چهارم
ترافیکی شامل 9کیلومتر از این رینگ است که تا پایان
سال  99تکمیل میشود و نقطه روشنی را برای شهر
به ارمغان میآورد.
رشد قابل توجه قراردادهای شهر
در این زمینــه نمیتوان عملکــرد معاونت
عمران شــهری شــهرداری اصفهان را نادیده گرفت
که در دو بازه زمانی مهــر  96تا مهر  97و از مهر  97تا
مهرماه  98پیشــرفت قابلتوجهی را نشان میدهد:
«در بازه نخست این دو ساله قراردادهای منعقد شده
 433مورد با مبلغ  110میلیارد تومان بوده است که
قراردادها در بازه زمانی دوم رشد قابل توجهی داشته
و به تعداد  510قرار داد با  480میلیارد تومان اعتبار

مشهد  /زهرا آخوندی

z.a.naslefarda.1359@gmail.com

عکس :نسل فردا

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی ایران به همــراه رئیس بهداشــت ،ایمنی،
محیطزیســت و پدافند غیرعامل ضمن بازدید از
تأسیسات انبار نفت شهدای پخش تبریز با کارکنان
انبار نفت و ستاد منطقه آذربایجانشرقی دیدار و
گفتوگو کردند .حمید قاسمی ،معاون مدیرعامل
و ایرج کلهر ،رئیس اچ اس ای شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتــی ایران ،باهدف بررســی روند
سوخترسانی و فعالیت انبار نفت شهدای پخش
تبریز از تأسیســات این انبار بازدید و در خصوص
موارد مطروحه رهنمودهای الزم را ارائه دادند .پس
از این بازدید ،معاون مدیرعامل و رئیس اچ اسای
شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتــی ایران در
نشست صمیمی با مدیریت ،مسئوالن و کارکنان
ستاد منطقه آذربایجانشرقی شرکت کردند .دراین
نشست قاسمی ،با بیان اینکه بهرغم هجمه دشمنان
ایران ،صنعــت نفت به ویژه شــرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی افق روشنی را در پیش رو دارد،
افزود  :توفیق به دست آمده مرهون همت تالشگران
این عرصه است .درادامه کلهر ،با تاکید بر آماده به
کاربودن تجهیزات ایمنی و آتشنشانی و توجه به
مسائل زیست محیطی و رعایت الزامات اچ اس ای
گفت :برای کارکنان منطقه آذربایجان شرقی سالی
بدون حادثه ،توأم با شور و نشاط آرزومندم.

مشکل ورود زوار پاکستانی به عراق حل شد

رسیده است .در سال اول  421قرارداد با  107میلیارد
تومان و در ســال دوم  492قرارداد با مبلغ  472و نیم
میلیارد تومان ،انجام شــد و آغاز به کار کرده است .به
گفته معاون عمرانی شهردار اصفهان ،در سال اول 529
قرارداد و در سال دوم  389قرارداد تحویل موقت شد
ه و مبلغ قراردادها نیز به ترتیب  200و  187میلیارد
تومان بوده است .همچنین  720قرارداد در سال اول با
 340میلیارد تومان و در سال دوم هم  507قرارداد با
 283میلیارد تومان تحویل قطعی شده است«.مظفر»
افزود :در پروژههای شــاخص با بیش از یک میلیارد
تومان هم در سال اول  ۱۷پروژه شاخص با  57میلیارد
و  300میلیون تومان و در سال دوم  58قرارداد با مبلغ
 395میلیارد و  300میلیون تومان اعتبار ،عقد قرارداد
شد.وی با بیان اینکه یکی از اهداف معاونت عمران که
در راستای انجام سیاستهای کالن مدیریتی است،
اجرای بزرگترین پروژه شهر بعد از قطارشهری یعنی
حلقه حفاظتی است ،اظهار کرد :بهرغم اینکه اجرای
این پروژه چندین ســال در شهرداری اصفهان مطرح
بود ،اما در این دوره از مدیریت شهری ،توجه ویژهای به
آن شد و باالخره کلید خورد و با پیگیریهای معاونت
عمران بهعنوان مدیریت حلقه حفاظتی و حمایتهای
شهردار ،معاونتها و شورای شهر یک جهش فوقالعاده
را در سال  97نسبت به  96و در سال  98نسبت به سال
 97در شروع عملیات حلقه حفاظتی شاهد بودیم.
معــاون عمران شــهری شــهردار اصفهــان افزود:
یک معضل  20ســاله در شمال شــرق اصفهان و در
خیابانهایی مانند بعثت ،چهارراه عاشــقاصفهانی و
میدان جوان وجود داشت که تصادفات زیاد ،ترافیک
سنگین و آالیندگی زیادی به بار آورده بود .بر همین
اســاس طرح حلقه حفاظتی ،اولویتبندی و ساخت
حلقه حفاظتی در این بخش شــهر از اولویت مصوب
برخوردار شد و ساخت ادامه بلوار فرزانگان و اتصال به
حلقه حفاظتی در منطقه  14که  1.5کیلومتر از حلقه
حفاظتی در این منطقه واقع شــده تا بزرگراه شهید
اردستانی ،در دســتور کار قرار گرفت .مظفر تصریح
کرد :احداث تقاطع آفتاب در بزرگراه شهید اردستانی
و ادامه ،مسیر بین بزرگراه شهید اردستانی و خیابان
جی در مجاورت کارخانه قند شامل تقاطع بزرگ نصف
جهان ،مجموعاً حدود  9کیلومتــر از حلقه حفاظتی
اســت که اولویت اجرا دارد .وی افزود :در برنامه سال
 98و  99قرار است ،مسیر  9کیلومتری حلقه چهارم
حفاظتی تمام شود.
پیشرفت  51درصدی تقاطع آفتاب
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان ،با
بیان اینکه حلقه حفاظتــی دارای  78کیلومتر طول
و 9قطعه اســت ،اظهار کرد :حلقه چهارم حفاظتی 5
اولویت دارد که مراحل مصوب آن در شورای معاونان
انجام شده است .اولویت اول ما در این پروژه ،دو تقاطع
بزرگ آفتاب و نصفجهان و اتصــال به بلوار فرزانگان
است که تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد؛ اما ادامه

بلوار فرزانگان و  1.5کیلومتــر رینگ در منطقه  14و برای استقرار تاکسیها پیشبینی شده است.
تدوین سناریوهای مرکز همایشهای
تقاطع آفتاب تا پایان سال جاری بهرهبرداری میشود.
بینالمللی
وی گفت :تقاطع آفتاب شامل دو بخش است؛ بخش
بتنی که تا یک ماه دیگر تمام میشود و مسیر اتصال طرح مرکز همایشهای بینالمللی اصفهان از ســال
تقاطع به بلوار فرزانگان کــه در واقع همان یک و نیم 90آغاز شده و به تناسب بودجه ســاالنه پیش رفته
کیلومتر از رینگ اســت ،تاکنون 51درصد پیشرفت است .در سال  97با تاکید ویژه دکتر «نوروزی» شهردار
داشته است .این پروژه براســاس برنامه پیش میرود اصفهان تصمیم گرفته شد این طرح با سرعت ادامه پیدا
و از برنامه عقب نیست .مظفر افزود :در پروژه «تقاطع کند .برهمین اساس درصد پیشرفت نسبت به قبل سه
آفتاب» زمان  24ماهه اجرا را به  18ماه کاهش دادیم .برابر شد .معاون عمران شهری شهردار اصفهان اظهار
وی با بیان اینکه تقاطع آفتاب دارای مســاحت  210امیدواری کرد که با تأمین اعتبــار و پیشبینیهای
هزار مترمربع ،چهار هزار و  900مترمربع پلســازی الزم برای برداشــتن موانع و مشــکالت تا پایان سال
و یک هزار و  100متر از طول اجرای حلقه حفاظتی  99قسمت ســالن ،محوطه و تاسیسات این پروژه ،به
است ،گفت :هزینه این طرح  105میلیارد تومان است بهرهبرداری برســد .وی افزود :موضوع مهم این پروژه
که آزادسازیها در مســیر اجرای آن به صورت یک بهرهبرداری از آن اســت که شــهردار و شورای شهر
جا انجام شده است .معاون عمران شهری شهرداری دستوراتی در این رابطه داده و سیاستگذاری کردهاند.
اصفهان تصریح کرد :پروژه «نصــف جهان» طرحی وی افزود :این طــرح تاکنون  74درصد پیشــرفت
بزرگ شامل  5پل ،دارای  260هزار مترمربع مساحت ،فیزیکی داشــته و تأمین اعتبار آن بر عهده منطقه 6
 14هزار مترمربع مســاحت پلســازی است و یک و است.معاون عمران شهری شــهردار اصفهان ،با بیان
نیم کیلومتر از کل مسیر حلقه را شامل میشود .کل اینکه کل مساحت طرح  71و نیم هکتار است ،ادامه
هزینهها برای اجرای این طــرح  122میلیارد تومان داد :هزینهای که تاکنون برای این طرح صرف شــده
است که پروژه بیش از  27درصد پیشرفت دارد .در این  300میلیارد تومان است و پیشبینی میشود 350
میلیاردتومان دیگر اعتبار برای تکمیل نیاز داشــته
طرح نیز زمان  24ماهه را به  18ماهه کاهش دادیم.
اولویتهای دوم و سوم رینگ حفاظتی باشیم.وی در پاسخ به پرسشی درباره کاربری این پروژه
تکمیل تقاطع بلوار رضوان ،از دیگر پروژههای بعد از بهرهبرداری تصریح کرد :سناریوهای مختلفی
حلقه حفاظتی است و زمانی که پروژه بزرگ نمایشگاه برای بهرهبرداری از این پروژه پیشبینی شــده است؛
بینالمللی اصفهان افتتاح شــود ،ساخت این تقاطع زیرا هزینههای زیادی صرف شده و هزینه زیادی هم
دسترسی به محل جدید نمایشگاه را تسهیل میکند .برای نگهداری نیاز دارد.مظفر افــزود :اکنون اگر این
این طرح نیز بهتازگی آغاز شــده و حــدود  8درصد پروژه را رها کنیم اشتباه است ،باید یک بهرهبردار به
پیشرفت داشته است .به گفته معاون عمران شهری ،میدان بیاید و این طرح را به بخشــی از برند اصفهان
جلسات با ارتش برای آزادســازیهای حلقه چهارم تبدیل کند .اجالس سران هر چند سال یک بار برگزار
حفاظتی و برنامهریزی برای انجام اولویت دوم و سوم میشود و اختصاص این مکان صرفاً به برگزاری اجالس
سران ،اشتباه است.
حلقه نیز هم اکنون در حال پیگیری است.
 90درصد از پروژه ســالن اجتماعات
احداث دو پایانه در دو سوی خط یک
گلستان شهدا بر عهده شهرداری است
مترو
براساس سیاستهای حمل و نقل ترافیک معاون شــهری شــهرداری اصفهان افــزود :تکمیل
برای ساماندهی اســتقرار اتوبوسها و تعریف خطوط «سالن اجتماعات گلستان شهدا» قرار بود سه جانبه
مقرر شد دو پایانه در ایســتگاههای ابتدایی و انتهایی از سوی استانداری ،بنیاد شهید و شهرداری اصفهان
مترو ایجاد شود که پایانه صفه در ایستگاه انتهایی خط ساخته شــود؛ اما  90درصد این طرح اکنون بهعهده
یک واقع است .به گفته مظفر ،این پایانه در زمینی  12شــهرداری اســت و کل نازککاری ســالن را قبول
هزار مترمربعی با محوطهســازی برای تبادل مسافر کردهایم .زیربنای این طرح ،هفت هزار مترمربع است
اتوبوسها احداث میشــود که حدود ســه میلیارد که سه هزار و  200متر شامل پارکینگ و مابقی سالن
تومان هزینــه اجرایی آن اســت و تاکنون  80درصد اجتماعات است.وی با اشــاره به اینکه امیدوارم این
پیشرفت داشته است و تا یک ماه آینده به بهرهبرداری طرح در خور نام شهدا و مکان مناسبی برای برگزاری
مراسم باشد ،اضافه کرد :قرارداد نازککاری این طرح
میرسد.
معاون عمران شهری شهرداری اصفهان افزود :پروژه  42درصد پیشرفت فیزیکی دارد و قرار است تا پایان
پارک سوار عاشقآباد (قدس) نیز با مساحت  11هزار سال ،سالن را تکمیل کنیم و تحویل دهیم .وی درمورد
و  200مترمربع و حــدودا ً  13میلیارد و  600میلیون پروژه خیابان کمکی ارتش نیز کــه با توافق ارتش در
تومان هزینه آزادســازی و اجرا در حال ساخت است ،حال انجام است ،گفت :در فاز اول این طرح 70درصد
این طرح  95درصد پیشرفت داشته و آماده بهره برداری پیشرفت فیزیکی داشتیم .مســاحت پروژه 33هزار و
است.وی بیان کرد :همچنین در پایانه صفه دو مسیر  750مترمربع و هزینه آن  4میلیارد تومان است.

مدیر کل دامپزشکی خراســانرضوی گفت:
در این اســتان وجود  25هزار مرغگوشــتی و
تخمگذار داریم که با این وجود ،همواره در کشور
مقام اول تا سوم را در تولید محصوالت گوشتی
داشــتیم .احمد شــریعتی اظهار کرد :مسائل
پیرامون دامپزشکی تنها مختص دام نمیشود
و اقتصاد ،بهداشت و سالمت از جمله مواردی
اســت که باید به آنها توجه ویژه داشت .وی
ادامه داد :دامپزشکی در سالمت مواد پروتئینی
نقش مهمی دارد و با نظارتهای انجام شــده
بســیاری از بیماریها به صفر رسیده است و
عمده بیماریهای دامی تحت کنترل است و در
 ۶ماهه اول امسال این اقدامات باعث شده است
که در بیماریهای مشــترک بین انسان و دام
مشکل خاصی را نداشته باشیم .شریعتی اظهار
کرد :استان خراسان رضوی نقش اصلی در تولید
مواد خام دامی را برعهده دارد که بر این اساس
سهم بین  ۸تا  ۱۰درصدی تولید این محصوالت
بر دوش استان ماست  .
در ارزیابی عملکرد جشنواره شهید رجایی؛

شرکت آبوفاضالب قم بر
سکوی نخست صنعت آبفا ایستاد
قم /محمد توکلی

tavakoli.m.1987@gmail.com

مدیر دفتر توسعه
مدیریت و بهبود
بهرهوری شرکت
آ بو فا ضــا ب
استان قم گفت:
ایــن شــرکت
توانســت بــا
کســب باالترین
امتیاز در ارزیابی عملکرد جشــنواره شــهید
رجایی که توسط سازمان اداری و استخدامی
کشــور انجام شد ،رتبه نخســت را در صنعت
آبوفاضالب کشــور کســب کند .وی با بیان
اینکه ارزیابیهــا در دو بخش شــاخصهای
عمومــی و اختصاصی صورت گرفــت ،اظهار
داشت :اصالح ساختار سازمانی ،توسعه دولت
الکترونیک ،مدیریت سرمایه انسانی ،شفافیت
و مدیریت مالــی ،بهبود فضای کســب وکار،
ارتقای ســامت اداری ،مســئولیتپذیری و
پاسخگویی و اســتقرار نظام مدیریت عملکرد،
شاخصهای عمومی ارزیابیها به شمار میرود.
مهندس رضا غفاری ،جمعیت تحت پوشــش
شــبکه آب شــهری ،جمعیت تحت پوشش
شــبکه جمعآوری فاضالب شــهری ،ارتقای
کیفیت آب شــرب از طریق نصب سامانههای
تصفیه پیشرفته و ایجاد ســامانه دوم در شهر،
آب بدون درآمد شــهری ،مطلوبیت میکروبی
شبکه توزیع آب شهری و مطلوبیت آزمونهای
کلرسنجی شــبکه توزیع آب در شــهر را نیز
جزو شاخصهای اختصاصی ذکر کرد و گفت:
شرکت آب و فاضالب در مجموع شاخصهای
عمومی و اختصاصی توانســت باالترین امتیاز
را در کشور کسب کند .وی خاطرنشان کرد :در
همین راستا وزیر نیرو با اهدای لوح و تندیس
از اقدامــات و تالشهای مدیــران و کارکنان
بوفاضالب اســتان قم در کسب رتبه
شرکتآ 
نخست جشنواره شهید رجایی قدردانی کرد.
وزیر نیرو در لوح تقدیر خود آورده است :تأمین
آب یکی از زیرساختهای اساسی توسعه کشور
اســت و کارگزاران صنعــت آب از این افتخار
و توفیق برخوردارند کــه در ارائه این خدمت
بزرگ سهیم باشــند .دکتر اردکانیان ،با اشاره
به تالشهای همهجانبه شرکت آبوفاضالب
اســتان قم در تحقق برنامهها و اهداف سالیانه
و کسب عنوان «دستگاه استانی برتر» در سطح
دستگاهی جشنواره شــهید رجایی ،از اهتمام
مدیران و کارکنان این شرکت قدردانی و توفیق
آنان در ارتقای کمیوکیفی خدمترســانی به
مردم کشور را از خداوند متعال مسئلت کرد.

