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پست خصوصی فناوران  -همزمان با سالگرد تاسیس وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اپراتورهای خصوصی پست پروانه فعالیت خود را دریافت کردند .هرچند
تر با چراغ سبز رگوالتوری ،فعالیت خود را آغاز کرده بودند اما باالخره دیروز پروانه خود را به صورت رسمی دریافت کردند.
رسما راه افتاد این اپراتورها پیش
شرکتهای ترن پارت تیپاکس و پست پیشگامان بادپا دو شرکتی هستند که در مزایده دو اپراتور پستی برنده شده بودند.

در هفتمین جشنواره فاوا اعالم شد:

امتیاز شرکتهای فاوا برای حضور در بازارهای جهانی پایین است
همراه اول اپراتور برتر تلفن همراه شد ،شاتل نشان کیفیت گرفت

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :بر اساس اعالم ITU
ایران بیشترین رشد شاخصهای  ICTدر آسیا–پاسیفیک و دومین
کشور از این نظر در دنیا بوده است.
فناوران  -محمد جواد آذری جهرمی در هفتمین جشنواره
فاوا گفت :در جشنواره سال گذشته ،تنها یک خانم از کارمندان
وزارت فاوا در میان افراد برتر بود که امسال این تعداد به  7نفر
رسیده است.
وی با بیان اینکه از نظر شاخصهای  IDIجمهوری اسالمی ایران
شاهد  4رتبه رشد بوده است ،گفت :این درحالی است که در سال
گذشته پوشش شبکه در کشور  62درصد بوده است که امسال با
رشد قابل توجهی که در این حوزه رخ داده است بهخصوص با کمک
همراه اول و همچنین بخش روستایی پوشش پهنای باند گسترده
شده و انتظار داریم رشد شاخص وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
قابل قبولتر از قبل باشد .البته انتظار داریم ایرانسل نیز در پوشش
گستردهتر شبکه بکوشد.
آذری جهرمی گفت :با نظر مثبت رییس جمهوری و دستوراتی
که داش����تند و باتوجه به نوع نگاه حمایتی مجلس بهخصوص
کمیسیون صنایع و کمیته ارتباطات و فناوری اطالعات مجلس،
مذاکرات را برای نهادینهکردن شاخصها آغاز کردیم تا بدانیم
هوشمندسازی ساختمانها ،ش����هر ،کشاورزی ،انرژی و سالمت
در چه وضعیتی قرار دارد و به چه مرحلهای قرار است در سال
آینده برسد.
عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه زیرساختها فناوری
اطالعات توسعه پیدا نکرده تا فقط به عنوان پیامرسان از آن استفاده
کرد ،گفت :باید فناوری اطالعات را در زندگی مردم جاری کنیم
که حوزه سالمت و کشاورزی از جمله زوایای زندگی مردم است.
وی گفت :اگر بنش����ینیم و دست روی دس����ت بگذاریم آنها
حاکمیت ما را به دست میآورند و باید تالش کنیم و با استفاده
از خالقیتها حاکمیت را به دست بیاوریم و خدمات به شهروندان
را ارتقا دهیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه امروز آنکه مانع
میشود و جلوی رشد این خالقیتها را با هر روشی بگیرد و مانع
رشد فناوری اطالعات بشود ،به حاکمیت آینده ما ضربه میزند،
گفت :نباید به اعتماد عمومی لطم����ه بزنیم و باید بدانیم که در
تحوالت این حوزه شغلهای سنتی از میان میرود و شغلهای نوین
جایگزین میشود که باید نسبت به آن فرهنگسازی کنیم که بر
اثر این تغییرات سرمایهگذاری صورت میگیرد و اشتغال ایجاد شده
و توسعه رخ میدهد.
وی با بیان اینکه برخی دس����تگاههای شفاف جلوی بهرهوری

جشنواره ،از  1000حدود  500است که برای حضور در بازارهای
جهانی ،باید این امتیاز افزایش یابد.
وی افزود 350 :شرکت در هفتمین جشنواره فاوا حضور دارند
که  74درصد آن از بخش خصوصی هستند.
وی با بیان اینکه در این دوره جایزه کیفیت  16شرکت حضور
داشتند ،گفت :این شرکتها در  7محور و با  1200ساعت کار
ارزیابی شدند که از هزار امتیاز ،بهترین شرکت درنهایت  505امتیاز
را دریافت کرده است.

میایستند ،افزود :وزارت فاوا مسوول همه بخشها نیست و با وجود
اینکه به عنوان متولی زیرساخت به شمار میرود اما در بخش فنی
نیز الزاما همه مسوولیتها با وزارتخانه نیست.
وی گفت :اگر با بیش����ترین هزینهها بهترین پلتفرمها را برای
پیامرسان نیز درست کنیم عالوه بر آن اکوسیستم و زیست بومی
وجود دارد که دستگاههای دیگر مسوول ایجاد آن هستند.
آذری جهرمی با بیان اینکه ش����ورای عالی فضای مجازی باید
اسناد مورد نیاز را س����ریعتر بدهد گفت :به ما میگویند «چرا از
استارتآپها حمایت میکنید ،اینها عامل براندازی و نفوذ هستند».
اینها جوانان خود ما هستند .غرب میخواهد از آنها حمایت کرده و
جذبشان کند .ما هم باید حمایت کنیم و جذبشان کنیم.
وی افزود :باید قبل از اینکه تحول دیجیتال را برایمان رقم بزنند
و مستعمرهمان کنند ،خودمان از بازارهای بینالمللی سهم بگیریم.
امیدوارم سال  97اختالفات را کنار بگذاریم.
آذری جهرمی ادامه داد :بخش مهمی از وقت من وزیر این است
که دو تا دستگاه را کنار هم بنشانم تا با هم تبادل اطالعات کنند،
آخرش هم میگویند نمیشود .آخرین بهانهشان هم مسایل امنیتی
است درحالیکه بزرگترین اقدام ضد امنیتی همین به اشتراک
نگذاشتن اطالعات است.

پیشبینی رشد بازار پستی
رییس سازمان تنظیم و مقررات ارتباطات رادیویی نیز با بیان
فعالیت اپراتورهای بخش خصوصی پست در کشور گفت :براساس
اهداف راهبردی که در کنگره جهانی پستی  2016در استانبول
تصویب شده است ،بهتنهایی نمیتوانیم به این اهداف برسیم و
قاعدتا باید حضور اپراتورهایی به غیر از پس����ت را در این حوزه
داشته باشیم.
فالح جوشقانی افزود :در سال  95ظرفیت حوزه پست و اررزش
بازار پست  850میلیارد تومان بوده است ولی با حضور دو اپراتور
پستی ظرفیتی تا  48هزارمیلیارد ریالی توسط بخش غیر دولتی
داشته باشیم.
وزیر ارتباطات :بخش
مهمی از وقت من
وزیر این است که دو
تا دستگاه را کنار هم
بنشانم تا با هم تبادل
اطالعات کنند ،آخرش
هم میگویند نمیشود.
آخرین بهانهشان هم
مسایل امنیتی است
درحالیکه بزرگترین
اقدام ضد امنیتی
همین به اشتراک
نگذاشتن اطالعات
است

امتیاز پایین باکیفیتترین شرکت فاوا
معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات نیز در این همایش
گفت :مجموعه امتیازهای کسب شده شرکتهای بررسی شده در

اجازه رقابت به بخش خصوصی بدهید
رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطالعات مجلس نیز با بیان
اینکه اگر مردم اعتماد نکنند چه از بخش دولتی و چه خصوصی
سرویس نمیگیرند ،گفت :کار وزارت ارتباطات تا جایی رسیده
بود که در سال  1392میخواستند آن را منحل کنند که با دو
فوریتی که در مجلس تصویب شد ،درنهایت با  191رای موضوع لغو
شد تا امروز  141امین سالروز تاسیس وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات را جشن بگیریم.
سبحانیفر افزود :اجازه دهیم بخشخصوصی هم پهنای باند را
وارد کند و در این بخش هم رقابت شکل بگیرد.
وی ادامه داد :وقتی تلگرام فیلتر ش����د ،تعداد اندکی از مردم،
حداکثر  5میلیونسراغ پیامرسانهای داخلی رفتند که یکی از
دالیلش نبود اعتماد بود .هم باید زیرساختها را فراهم کنیم و هم
اینکه اگر قرار باشد به پیامرسانهای داخلی سرک بکشیم ،کاربران
از آن فرار میکنند.
همراه اول ،اپراتور برتر
در همایش دیروز همراه اول و ایرانسل هر دو موفق به کسب

اخبار شهرستان ها

طرح نظارت و ارزيابي جايگاه هاي سوخت منطقه
زاهدان در ايام نوروز

طرح نظارت و ارزيابي خدمات ارائه شــده در جايگاه هاي سوخت منطقه
زاهدان كه از  12اسفند ماه آغاز گرديده تا پايان تعطيالت نوروز 97ادامه
خواهد داشــت.به گزارش روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي
نفتي منطقه زاهدان طرح نظارت و ارزيابي عملكرد جايگاه هاي ســوخت
در قالــب تيم هاي درجه بندي و ويژه خدمات نوروزي در منطقه زاهدان
آغاز شــده و با اعزام كارشناســان به نواحي و جايگاه هاي عرضه سوخت
منطقه در حال اجراســت .اين طرح نظارتي با هدف آمادگي كامل و رفع
نواقص احتمالي جايگاه ها و بررسي وضعيت تجهيزات  ،عملكرد و كيفيت
ارائه خدمات در  62جايگاه منطقه در حال اجراست.
در طرح درجه بندي جايگاه هاي اختصاصي منطقه زاهدان پس از بررسي
وضعيت جايگاه ها  ،هر جايگاه براســاس كيفيت عملكرد رتبه بندي مي
گردد و متناسب با آن كارمزد جايگاه پرداخت خواهد شد.

امکان تولید ۹مگاوات برق از زباله های اصفهان

اصفهان  -بهمن توكلی فرد -كميلی ،مديرعامل سازمان مديريت پسماند
شهرداری اصفهان:شهر اصفهان تنها شهر در كشور است كه  1۰درصد از
زباله آن در مبدا و توسط خود مردم تفكيک میشود و اين موضوع نشان
از فرهنگ باالی مردم اصفهان دارد.
وی افــزود  :زبالههــای اصفهان به صــورت هوازی تبديل بــه كودی با
استاندارد باال میشوند كه تا آخرين ذره از آن به طبيعت باز میگردد.
كميلی اظهار داشــت :چنانچه زبالههای آلــی اصفهان در چرخههای بی
هوازی تخمير شوند ،میتواند تا  9مگاوات برق از آنها توليد كرد

مديرکل محیط زيست استان اصفهان:
حق آبه زيست محیطی  ،اولويت دوم ابی است

اصفهان  -بهمن توكلی فرد  -ســيد رحمان دانيالی در نشســت خبری
با اصحاب رســانه گفت  :معتقديم كه با همــكاری و همت مردم و همه
مسؤوالن میتوانيم مسبب اتفاقات خوبی باشيم.
وی با تأكيد بر ضرورت نصب و راهاندازی ســامانه هشــداری گرد و غبار
زايندهرود افزود :حقآبه زيســتمحيطی بعد از آب شــرب ،اولويت دوم
آبی استان اصفهان اســت.مديركل حفاظت محيطزيست استان اصفهان
با اشــاره به آغاز پويش «نه به زباله» گفت :در ابتدا حسن اكليلی هنرمند
پيشكسوت ،مســعود صرامی ســرمايهگذار مديرعامل مجموعه اصفهان
سيتیســنتر و سيد عبدالوهاب ســهلآبادی رئيس اتاق بازرگانی استان
اصفهان به اين چالش دعوت شدند.
دانيالی با اشــاره به تكليف شــرعی و قانونی ســازمان محيطزيست در
حمايت از محيطزيست خاطرنشان كرد :خبرنگاران بررسی كنند كه چه
تعداد از خرندگان ما به دليل عدم آشــنايی مردم با آنها معدوم شدند؟
كارشناسی در موزه خزندگان پارک جنگلی ناژوان فعاليت داشته كه نقش
خوبی در شناساندن گونههای مختلف مار داشته است.
وی با اشــاره ظرفيت زيســتمحيطی غنی و فوقالعــاده اصفهان اذعان
داشــت 2 :ماه پيش بر اثر يک حادثه يكی از شكارچيان متخلف توسط 2
محيطبان كشته شد كه پس از انجام مراحل قانونی ،با وثيقه آزاد شدند.
مديركل حفاظت محيطزيســت استان اصفهان تصريح كرد :سال گذشته
حدود  8۰محيطبان جذب اداره كل حفاظت محيطزيست استان اصفهان
شدند و در كل استان حدود  26۰محيطبان مشغول هستند كه  7۰۰هزار
هكتار مناطق حفاظت شــده را نظارت میكنند و بخش زيادی از منطقه
حفاظتشده كالهقاضی تحت رصد دوربينهای سازمان حفاظت از محيط
زيست است.وی با اشاره به وضعيت كيفی استان و شهر اصفهان در سال
جاری يادآور شــد :شــهر اصفهان از اول فروردين تا  13اسفند سال 96
حدود  256روز سالم را تجربه كرد.
دانيالی با اشاره به جلسه استاندار اصفهان درخصوص مشكالت آبی بيان
داشــت :مقرر شــد واحدهای صنعتی كه به ازای مصــرف معينی از آب،
مبلغی را به صندوقی واريز كنند ،در خصوص بحث فلزات سنگين و تأثير
آن روی آلودگــی هوا نيز بايد بگويم كه اگر اين موضوع واقعيت داشــته
باشد بايد با يک حساســيت ملی درخصوص آن ورود كنيم .وی با اشاره
به پيگيریهای رئيس سازمان محيط زيست درخصوص خودروهای ملی
عنوان كرد :در بســياری از مواقع از حمل و نقل عمومی استفاده میكنم
اما در خصوص ترويج استفاده از وسايل حمل و نقل عمومی كمكاری شده
است .دانيالی با اشــاره به طرح مديريت پسآب در استان اصفهان متذكر
شد :طرح مطالعاتی در خصوص ريزگردها انجام شده و عدم تخصيص حق
آبــه میتواند مركز گرد و غبار را ايجاد و تا شــعاع هزار كيلومتری تحت
تأثير قرار دهد؛ منع زيســتمحيطی پروژه تونل ســوم كوهرنگ برطرف
شده و از جانب محيط زيست ديگر هيچ مانعی برای اين طرح وجود ندارد

با حضورمعاون وزير و رئیس سازمان آموزش فنی
و حرفه ای کشور  :جشنواره غذای بومی محلی
سیستان و بلوچستان در تاالر  ۶مرداد مرکز
شماره يک زاهدان افتتاح شد .

جشنواره غذای بومی محلی سيستان و بلوچستان امروز با حضور سليمان

پاک سرشــت معاون وزير و رئيس سازمان فنی و حرفه ای كشور در تاالر
 6مرداد مركز شماره يک فنی حرفه ای زاهدان گشايش يافت.
به گزارش روابط عمومی اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان سيستان
و بلوچســتان ؛ جشنواره غذاهای بومی و محلی در راستای معرفی صنايع
غذايی و غذاهای بومی و محلی سيســتان و بلوچستان در قالب  ۴۰غرفه
در رشته های صنايع غذايی مرتبط با فنی و حرفه ای كه منجر به درآمد
زايی می شــود به مدت يک روزبا هدف ترويــج فرهنگ مصرف غذاهای
بومی و سنتی و حذف غذاهای آماده راه اندازی شده است.
سليمان پاک سرشت در حاشيه اين مراسم اظهار داشت 586 :مركز فعال
فنی و حرفه ای در سراســر كشور ساالنه به  1،5ميليون نفر آموزش های
الزم را ارائه می دهند .وی گفت :بخش مهمی از آموزش های اين نهاد به
دانش آموختگان دانشگاهی اختصاص دارد.
وی در حاشــيه مراسم افتتاح جشــنواره غذاهای بومی محلی سيستان و
بلوچســتان در زاهدان تصريح كرد  :بر اساس توافق اخير سازمان فنی و
حرفه ای با وزارت علوم مقرر شــده است دانشجويان عالقه مند در حين
تحصيل آموزش های فنی و حرفــه ای را فرا گيرند و گواهينامه دريافت
كنند.رئيس ســازمان آموزش فنی و حرفه ای خاصيت اين گواهينامه را
اشتغال پذيری بيشتر دانشجويان ذكر كرد.
پاک سرشــت افزود :اگر دانشجويان آموزش درست و متناسب با بازار كار
را فراگيرند به طور قطع می توانند در جامعه تاثير گذار باشــند و در حال
حاضر ۴۰درصد از مهارت آموزان مراكز فنی و حرفه ای سراســر كشــور
را دانش آموختگان دانشگاهی در مقاطع مختلف تشكيل می دهند .
وی توســعه كيفی آموزش های فنی و حرفه ای متناســب با بازار كار و
تامين نياز طرح های اشــتغالزايی را از مهمترين اولويت های اين سازمان
عنوان كرد.پاک سرشــت با اشاره به تغييرات ايجاد شده در مديريت فنی
و حرفه ای سيســتان و بلوچســتان بيان كرد :ضروری اســت با توجه به
ظرفيت های بسيار خوب و نياز سيســتان و بلوچستان در زمينه توسعه
آموزش های مهارتی ،تحرک جديدی در حوزه مديريتی فنی و حرفه ای
اين استان ايجاد شود.
مهرداد جهانديده سرپرســت اداره كل آموزش فنی و حرفه ای استان نيز
در اين مراســم يكی از رويكردهای جديد ســازمان آموزش فنی و حرفه
ای را ارائه رشــته های مهارتی و توان افزايی نيروی كار از جمله اقشاركم
درآمد و بانوان سرپرســت خانوار ذكر كرد و گفــت :برگزاری اين چنين
نمايشگاههايی می تواند كمک خوبی به افزايش گرايش افراد به اين رشته
ها و ايجاد بازار فروش برای فعاالن اين عرصه شود.

مهندس شهمرادی مدير مخابرات منطقه گلستان:
در ارائه خدمات بهتر و مشتری مداری  ،متعهد و
مصمم باشیم

مژگان ميرزايی-خبرنگارفناوران اطالعات-گرگان-درجلسه ای با حضور
مهندس غالمعلی شهمرادی شــاخصهای عملكردی مخابرات شهرستان
گرگان بررسی شد .در اين جلســه كه رئيس و معاونين مخابرات گرگان
حضور داشتند ابتدا مهندس شــهمرادی با مهم برشمردن نياز مشتريان
 ،اجرای تمامی فعاليتها براساس خواسته مشتريان را ضروری دانست.
مديــر مخابرات منطقه گلســتان آگاهی مديران از امــورات زيرمجموعه
 ،اولويــت بندی در وظايف محوله و مهم دانســتن برخــی از پروژه ها ،
تعريف كار و تشــريح وظايف هركدام از كاركنان  ،حركت نكردن برخالف
سياســتهای شــركت را از عوامل تاثير گذار در اجرای به موقع فرآيندهاو
پروژه های كاری دانست و افزود :بايد با حركتی رو به جلو  ،در راه تحقق
هدف های در نظر گرفته تالش نماييم.
وی تمركز بر افزايش درآمدها و كاهش هزينه ها  ،وصول مطالبات  ،توجه
به مشتری و مشتری مداری را از اولويت ها نام برد و برای رسيدن به آنها
راهكارهايی را ارائه نمود.
مهندس شهمرادی با تشريح شرايط كنونی مخابرات استان گفت :فناوری
اطالعات و ارتباطات و اســتفاده از تكنولوژيهای روز دنيا درســبد خانوار
مردم قرار گرفته اســت و اين موجب خواهد شــد به عنوان يک سازمان
خدمت رسان در ارائه خدمات با كيفيت و به روز اقدام نموده و تمام سعی
خود را در بهتر شدن خدمات به كار بنديم.
مدير مخابرات منطقه گلســتان با اعالم آمادگی مخابرات در ارائه بهترين
و با كيفيت ترين امكانات به مردم افزود :در حال حاضر استان گلستان از
بستر مناســب برای بهره مندی از ارتباطات و فناوری اطالعات برخوردار
اســت والزم اســت هر مســئولی عملكرد خود را مورد ارزيابی قرار دهد
وبــا همفكری و درايــت در ارائه خدمات بهتر و مشــتری مداری متعهد
و مصمم باشيم .

افتتاح پارک آموزشی شرکت توزيع نیروی برق
استان چهارمحال وبختیاری در شهرستان بروجن

اولين پارک آموزشی تخصصی شركت توزيع نيروی برق استان چهارمحال
وبختياری در امور برق شهرستان بروجن ،افتتاح و به بهره برداری رسيد
به گزارش روابط عمومی شــركت توزيع نيروی برق اســتان چهارمحال
وبختياری ،اولين پارک آموزشــی تخصصی شركت توزيع نيروی برق اين
اســتان در امور برق شهرستان بروجن با هدف آموزش تخصصی نيروهای
جديد االســتخدام  ،برگزاری مســابقات مهارتــی وارتقاء توان تخصصی

كاركنان اجرايی اين شركت  ،افتتاح و به بهره برداری رسيد.
مهنــدس مجيد فرهزاد مدير عامل اين شــركت با اشــاره به اينكه برای
اين پروژه  ،اعتباری بالغ بر  ۴2۰۰ميليون ريال صرف شــده اســت گفت
 :اين پارک آموزشــی دارای  62۰۰متر مربع مساحت و ظرفيت آموزشی
 5۰۰۰۰نفر ســاعت می باشد.وی در ادامه سخنان خود گفت :اين پارک
دارای چهار كارگاه آموزشی شبكه فشار ضعيف  ،فشار متوسط  ،روشنايی
معابر وپســت می باشــد كه از جمله مزايای آن ميتوان به افزايش توان
تخصصی كاركنان اجرايی وآمادگی هرچه بيشــترنيروها در مواقع بحران
،اشــاره كردايشان در پايان ســخنان خود خاطر نشان كرد  :نصب جديد
تريــن تجهيزات صنعت برق وتكنولوژی روز دنيا در اين پارک آموزشــی
دردستور كار اين شركت قراردارد.

 32شهر استان مرکزی دارای اينترنت همراه اول
هستند

ملک حســينی مديرعامل شركت مخابرات اســتان مركزی در گفتگوی
اختصاصی با خبرنگار ما ،در مقايســه شاخص های مهم مخابرات مركزی
در ســال های 92الی  9۴گفت :شــبكه فيبر نوری اســتان در سال 92
 3792،كيلومتر بوده كه اين رقم در ســال  96به  3895كيلومتر رسيده
اســت .وی در خصــوص تعداد مشــتركين اينترنت پرســرعت خانگی
مخابرات گفت :در سال  3318۴ ، 92مشترک و در سال 12578۰ ،96
مشــترک داشــته ايم .وی ضريب نفوذ همراه اول در سال  92را ۴2/93
عنوان كرد و گفت :در اين زمينه در سال  98/85 96بوده است .وی افزود:
تعداد شــهرهای دارای اينترنت همراه اول به ترتيب در ســال  92و ، 96
صفر و  32است.ملک حسينی تصريح كرد :تعداد مشتركين همراه اول در
سال  1۰۰6۴3۰ ،92و در سال  1۴151۴3 ،96بوده است.
مديرعامل شــركت مخابرات ضريب نفوذ تلفن ثابت را در سال  28 ،92و
در سال  ۴2/93 ،96ذكر كرد و گفت:تعداد مشتركين تلفن ثابت در سال
 5۴2172، 92و در سال  61۴723، 96بوده است.

همزمان با روز زن در اداره کل میراث فرهنگی
استان مرکزی رخ داد؛
انتصاب يک زن به عنوان مدير اداره شهرستان

مدير كل ميراث فرهنگی ،صنايع دستی و گردشگری استان مركزی امروز
شــنبه  19اســفند ماه  96با بيان اين مطلب ،گفت « :در شــرايطی كه
نيمی از جامعه تحصيلكرده در مقاطع تكميلی را زنان تشكيل می دهند،
پاسداشــت مقام ايشان نبايد در حد يک شعار باشد و ميبايست از توانايی
آنها در مقاطع مختلف استفاده كرد».
ســيد محمد حســينی افزود « :اســتفاده نكردن از ريز بينی و كاردانی
زنان در حقيقت محروم كردن جامعه از توانمندانی اســت كه می توانند
هر حــوزه كاری را متحول كنند».وی در ادامه گفــت « :همزمان با روز
بزرگداشت مقام زن ،خانم زهرا رنجبر به عنوان سرپرست اداره شهرستان
زرنديه انتخاب شــد تا برای نخســتين بار يک خانم در اين اداره كل به
عنوان مديريت يک شهرستان انتخاب شود».
گفتنی اســت زهرا رنجبر دارای مدرک كارشناسی ارشد در رشته مرمت
ابنيه و بافت های تاريخی اســت و پيش از اين  6سال مسوول موزه چهار
سوق ساوه و  2سال مدير پايگاه مسجد جامع ساوه بوده است.

به مناسبت  15اسفند و روز درختکاری  20اصله
نهال در مخابرات منطقه گلستان کاشته شد

مژگان ميرزايی-خبرنگارفناوران اطالعات-گرگان-به مناسبت  15اسفند
روز درختكاری بيســت اصله نهال به نام بيســت شهيد مخابرات منطقه
گلستان و استان كاشته شد.
اين نهالها با حضور مهندس شــهمرادی مدير مخابرات منطقه گلستان و
تنی چند از مديران و كاركنان  ،درمراكز مخابراتی شهيد صلبی و وليعصر
(عــج) گرگان و ادارات مخابرات گنبد  ،آزادشــهر  ،كردكوی  ،بندرگز و
مينودشت غرس گرديد.

مدير دفتر قراردادهای شرکت آب منطقه ای
گلستان خبرداد:
انعقاد  14۹قرارداد در شرکت آب منطقه ای
گلستان در سال مالی 13۹۶

مــژگان ميرزايی-خبرنگارفنــاوران اطالعات-گرگان-مدير قراردادهای
شــركت آب منطقه ای گلســتان از انعقاد  1۴9قرارداد در شــركت آب
منطقه ای گلستان در سال مالی  96خبر داد.
مدير قراردادهای شركت آب منطقه ای گلستان اظهار كرد :اين قراردادها
در دو بخش پيمانكاری و مشــاوره ای منعقد شــده است كه شامل 93
قرارداد پيمانكاری به ارزش اوليه بالغ بر  578ميليارد تومان و  56قرارداد
مشاوره ای به ارزش بالغ بر  58ميليارد تومان است.
مهندس ســيد تقی ميرديلمی افزود :مفاد بيشتر اين قراردادها در بخش
پيمانكاری شامل سد ســازی ،مهندســی رودخانه ،آبرسانی ،طرح های
زودبازده و در بخش مشــاوره ای شــامل مطالعات ،نظارت بر اجرا ،گشت
و بازرسی از چاه ها ،شبكه ســنجش منابع آب و مباحث اطالع رسانی و
آگاهی بخشی بوده است.

تقدیرنامه سه ستاره شدند .اما شنیده میشود در امتیازات نهایی،
امتیاز همراه اول باالتر از ایرانسل بوده و به همین دلیل هم نام این
شرکت پیش از اپراتور دوم در مراسم اعالم شد .رایتل نیز تقدیرنامه
یک ستاره دریافت کرد.
شاتل ،برگزیده جایزه کیفیت
ش گروه فناوری ارتباطات و اطالعات شاتل
براساس این گزار 
موفق شد باالترین نشان جایزه ملی کیفیت را کسب کند .براساس
این گزارش نشان سرآمدی جایزه ملی کیفیت به شاتل رسید و
این شرکت کاندیدای دریافت تندیس در این حوزه شد.
سایر جوایز این بخش به این صورت است:
اشتهار به کیفیت چهار ستاره :موسسه فرهنگی دیجیتال جهان
معاصر
اشتهار به کیفیت سه س����تاره :معاونت بانکداری الکترونیکی
بانک آینده
اشتهار به کیفیت دو ستاره :سفیر آبی آرام و شرکت حلماگستر
خاورمیانه
اپراتورهای برتر :FCP
تقدیرنامه چهار ستاره :شرکت انتقال دادههای آسیاتک و گروه
فناوری ارتباطات و اطالعات شاتل
تقدیرنامه دو ستاره :پارس آنالین ،پیشگامان توسعه ارتباطات،
داده گستر عصر نوین هایوب
تقدیرنامه یک ستاره :دادهپردازی فنآوا ،صبانت و حلما گستر
خاورمیانه
اپراتورهای :SAP
ای سامان
تقدیرنامه دو ستاره :شرکت ارتباطات ماهواره
تقدیرنامه یک ستاره :شرکت خدمات انفورماتیک ،ایران سوالر،
آرین ماهواره و پارس ارتباطات
اپراتورهای :FWA
تقدیرنامه چهار ستاره :مبین نت
تقدیرنامه سه ستاره :ایرانسل
استارتاپهای برتر:
کارهای سیدار پارس
مقام اول :شرکت راه
مقام دوم :سامانه نگار آتنا
مقام سوم مشترک :شرکت آسان بار و شرکت کافه کادو

هفتمین جلسه کمیته مشترک طرح و توسعه
و حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای
گلستان برگزار شد

مژگان ميرزايی-خبرنگارفناوران اطالعات-گرگان-هفتمين جلسه كميته
مشترک طرح و توســعه و حفاظت و بهره برداری شركت آب منطقه ای
گلســتان با توجه به لزوم هماهنگی و اجرای مفاد كميته مشــترک و به
منظور پيگيری مسائل مشترک با حضور معاونين مربوطه برگزار شد.
در اين جلسه گزارشی از آخرين وضعيت طرح های عمرانی توسط حوزه
معاونت طرح و توســعه ،مسائل و نيازمندی های سدالستيكی در آستانه
تحويل موقت ،مســائل و نيازمندی های شبكه آبياری و زهكشی قره سو
و زرين گل ارائه شد.
مهندس ســيد محسن حســينی معاون حفاظت و بهره برداری شركت و
دبير كميته در اين جلسه ،شناسايی مشكالت وارائه راهكارهای مشكل و
بهره برداری مطلــوب از طرح ها را از اهداف اصلی اين كميته اعالم كرد
و گفت :بيان فعاليت های اجرايی و شناســايی نقاط حســاس طرح ها و
هدفمند بودن پروژه ها در راستای بهره برداری محور يكی ديگر از فعاليت
های اين كميته است.
مهندس داود گيلک معاون طرح و توسعه شركت در اين جلسه ضمن ارائه
گزارشی از آخرين وضعيت پيشرفت فيزيكی طرح ها گفت :هماهنگی بين
معاونتی در راســتای طرح ها به عمل آمده اســت و اين معاونت آمادگی
الزم جهــت اولويت بنــدی نيازمندی ها با توجه بــه اعتبارات موجود و
هماهنگی با دستگاه بهره بردار را دارد.
گفتنی است ،مقرر گرديد با توجه به خريد اراضی در پايين دست تصفيه
خانه بندرتركمن و لزوم اســتفاده بهينه از پساب و خروجی رهكش ها و
همچنين برنامه اجرايی زهكشــی اراضی اولويت دار در منطقه ،در صورت
نياز معاونت طرح وتوســعه برنامه اجرايی ايــن بخش را در اولويت طرح
زهكشــی قرار دهد .همچنين با توجه به استقرار مديريت مشاركتی آب
در قره ســو-زرين گل و لزوم رهاســازی آب در پايين دست شبكه،ايجاد
تشكل های آب بران در محدوده كانال اصلی آبرسان و ساماندهی اراضی
در محدوده مورد نظر با لحاظ كاهش بخشــی از شبكه در اولويت كاری
طرح و توســعه قرار گرفته و معاونت حفاظــت و بهره برداری نيز در اين
راستا همكاری الزم بعمل آورد.

اجرای يازدهمین مرحله ی طرح آموزش
موتورسوران وعابرين پیاده در 50روستای استان
گیالن

يازدهمين مرحله اجراي طرح افزايش ايمني موتورسواران وعابرين پياده
دراستان گيالن با تحت پوشش قرار دادن 5۰روستای استان گيالن اجرا
شــد.مهندس نازک كار ،مديركل راهداری وحمل ونقل جاده ای اســتان
گيــالن ضمن اعالم اين خبر گفت :موتورســواران و عابرين پياده يكی از
آسيب پذير ترين گروههاي فعال در ترافيک استان گيالن هستند.
وی با اشاره به اين موضوع كه حدود دوسوم از كل آمار فوتی های ناشي
از حوادث رانندگی استان گيالن مربوط به عابرين و راكبين موتورسيكلت
می باشــدگفت :اداره كل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان گيالن در
راســتای ارتقاء ايمنی تردد كاربران جــاده ای بويژه گروههای در معرض
خطر ،از ســال  139۰اقدام به برگزاری مستمر طرح آموزش ايمنی تردد
عابرين پياده وموتورســواران نموده كه يازدهمين مرحله آن نيز در 1۰
نقطه استان با تحت پوشش قرار دادن  5۰روستای شهرستانهای رشت-
املش-آستانه اشرفيه –لنگرود –وصومعه سرا اجرا گرديد.
مديركل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان،مهمترين اهداف اجرای
طرح مذكور را آشــنا نمودن عابرين پياده با نحوه تردد ايمن در جاده ها
،آموزش مقــررات راهنمايی و رانندگی به موتورســوارن ،رعايت نكات
ايمنــي در هنگام موتورســواري و تــردد درجاده های اســتان ،افزايش
اطالعات ترافيكي و پيشگيري از وقوع تصادفات برشمرد.
وی افزود :تاكنون بيش از  7۰۰روســتای اســتان گيالن تحت پوشش
طرح آموزش موتورســوران وعابرين پياده قرار گرفته و بيش از 1۴۰۰۰
كاله ايمنی بصورت رايگان در اختيار راكبين موتور سيكلت قرارگرفت .
وی در خصــوص نحوه اجرای طرح گفت :آموزش مفاهيم ســاده و اوليه
نحوه تردد ايمن بــا بهره گيری از زبان هنر و طنز  ،اهدای كاله ايمنی و
برچسب های شبرنگ به موتور سواران و نيز اهداي هدايا به خانواده ها از
ديگر مواردی است كه طی برگزاری اين طرح مورد اجرا قرار می گيرد.

نخستین جشنواره ايمنی رانندگان حرفه ای
استان گیالن برگزار شد.

به منظور اشــاعه فرهنگ ايمنــی و ارج نهادن به مقام و منزلت رانندگان
حرفهای نخســتين جشــنواره ايمنی رانندگان حرفه ای استان گيالن از
سوی جمعيت طرفداران ايمنی راههای استان گيالن برگزار شد.
محمدرضا نــازکكار مدير كل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان
گيالن در مراسم انتخاب رانندگان برتر ايمنی استان گيالن طی سخنانی
گفت :صنعت حمل و نقل يكی از شــاخصههای توســعه در هر كشوری
محسوب میشود.
وی ســپس خاطر نشــان نمود :با انتخاب رانندگان برتر ايمنی و استمرار
برگزاری چنين جشــنواره هايی می توان در جامعه انگيزه رعايت مقررات
ايمنی را افزايش و در نهايت حوادث رانندگی را كاهش داد.
اين مقام مســئول در بخش ديگری از سخنان خود ضمن اشاره به ناچيز
بودن اعتبارات تخصيصی به حوزه راهداری گفت :نگهداری راههای گيالن
ساالنه نيازمند  7۰8ميليارد تومان اعتبار می باشد.
وی افزود :گيالن جزء چهار استان نخست كشور در زمينه تلفات عابران
پياده و موتورسواران بوده و بيشترين تلفات رانندگی گيالن مربوط به اين
دو قشر اســت كه در حال حاضر با اجرای طرحهای مختلف آموزشی به

دنبال ارتقاء فرهنگ ترافيكی اين مجموعه ها هستيم.
وی سپس خاطر نشان نمود :در سال  85حدود  28هزار نفر در تصادفات
رانندگی كشــور كشته شدند كه اين آمار با كاهش  ۴2درصدی در سال
 95به  16هزار نفر رسيد.
مديــركل راهــداری و حملونقل جادهای اســتان گيالن بــا بيان اينكه
ميــزان تلفات رانندگی در اســتان بين ســالهای  85تا  95بيش از 5۰
درصد كاهش يافته اســت خاطرنشان كرد :تعداد كشته شدگان تصادفات
رانندگی گيالن از هزار و  3۰۰نفر در ســال  85به  628نفر در سال 95
رسيد.نازکكار در ادامه ياد آور شد :روزانه  ۴6نفر بر اثر تصادفات رانندگی
جان خود را در كشــور از دســت میدهند كه اين آمار میتواند صدمات
اجتماعی بسيار زيادی را در كشور ايجاد كند.
وی با اشــاره به اقدامات انجام شــده در راســتای ارائه آموزش فرهنگ
ترافيک عنوان داشــت :تا كنون ارائه آموزشهای مرتبط با ايمنی عبور و
مرور در  7۰۰روســتای استان گيالن انجام شده است كه عابران پياده و
موتورسواران جامعه هدف اين آموزشها بودهاند.
اين مقام مسئول با اعالم اينكه تاكنون  1۴هزار كاله ايمنی برای تشويق
موتور سواران به آنها اهداء شده است خاطرنشان كرد :رهاسازی احشام
در حاشيه راههای اســتان گيالن يكی از اين عوامل خطرآفرين در بروز
تصادفات جاده ای است.
بهروز غروی در نخستين همايش ايمنی رانندگان حرفه ای استان گيالن
با اشــاره به فعاليت  2۴دفتر اســتانی جمعيت طرفــداران ايمنی راه ها،
اظهار كرد :دفتر گيالن يكی از فعال ترين دفاتر جمعيت بوده و نخســتين
همايش ايمنی رانندگان را برگزار كرده است.
وی با اشــاره به برگزاری همايش كشــوری ايمنی رانندگان حرفه ای در
ســال گذشــته گفت :مرحله دوم انتخاب رانندگان برتر استانی است كه
پس از انتخاب استان ها،سال آينده به صورت كشوری برگزار خواهد شد.
غروی افزود:هيچ عقل ســليمی نمی پذيرد كه «مرگ» كيفر يک اشتباه
ترافيكی در جاده باشــد،زيرا انسان موجودی جايزالخطاست و به عمد يا
سهو دچار اشتباه می شود
وی ادامه داد  :برنامه ايمنی پايدار توســط مجمع عمومی سازمان ملل به
تصويب رسيد و سال های  2۰1۰تا  2۰2۰دهه ايمنی حمل و نقل با هدف
كاهش  5۰درصدی تلفات نامگذاری شد.
اين مقام مسئول گفت:جمعيت طرفداران ايمنی راه ها اقدامات پيشگيرانه
و جلوگيری از رفتارهای پرخطر عوامل انسانی ذيمدخل در سيستم حمل
و نقل را ســرلوحه فعاليت های خود قرار داده كه عمدتا ماهيت فرهنگی
دارد.غروی ،با بيان اينكه از طريق ارتقای فرهنگی می توان باورهای ناسالم
را به باورهای ســالم تبديل كرد ،متذكر شــد :جاده و وســيله نقليه بايد
بخشندگی داشته باشند ،زيرا سيستم فيزيكی بدن انسان شرايط خاصی
دارد و غير قابل تغيير است لذا بايد به كاهش سوانح و تصادفات با استفاده
از مهندسی جاده ها و طراحی خودروهای ايمن بپردازيم.
مديرعامل جمعيت طرفداران ايمنی راه ها،افزود 2.1 :درصد توليد ناخالص
داخلی صرف سالمت از دســت رفته ناشی از سوانح جاده ای می شود كه
عمدتا متوجه رانندگان ،عابرين پياده و موتورسيكلت سواران است.
غروی،كشته های ســوانح جاده ای را به مراتب بيشــتر از شهدای جنگ
تحميلی دانســت و اظهار كرد :جمعيت طرفــداران ايمنی راه ها می تواند
عالوه بر ايجاد سيســتم خودكنترلی در مردم ،پاســخگويی مسئوالن را
مطالبه كند.
گفتنی است در نخستين جشنواره ايمنی رانندگان حرفه ای استان گيالن
از  1۰راننده برتر استان با اهدای لوح تقدير و تنديس جشنواره تقدير شد.

انتصاب اعضای کمیته تست و راه اندازی خط ۶3
کیلوولت تک مداره مقدم -رشت شمالی

مهندس عظيم بلبل آبادی مدير عامل شــركت ســهامی برق منطقه ای
گيالن با صدور حكمی اعضای كميته تست و راه اندازی خط  63كيلوولت
تک مداره مقدم -رشت شمالی شركت را منصوب كردند.
طبق اين حكم بهمــن داراب زاده نماينده مديرعامل ،فرزان دســت يار
نماينده معاونت بهره برداری -امور نظارت بر حفاظت و ابزار دقيق ،سعيد
خرديار نماينده معاونت بهره برداری -امور ديســپاچينگ ،سجاد عليپور
نماينده معاونت بهره برداری -امور نظارت بر تعميرات پستها و خطوط،
نامی نهرجو نماينده معاونت بهره برداری -دفتر فنی انتقال بهمن انتخابی
نماينده معاونت طرح و توسعه -مهندس هماهنگ كننده به عنوان اعضای
كميته و محبت بيژن نماينده معاونت طرح و توسعه -مجری طرح خطوط
به عنوان عضو و دبير كميته منصوب شدند.

مدير شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه
ساری خبر داد:
جايگاه اختصاصی عرضه سوخت ( گلستان ) در
آمل افتتاح شد
تعداد جايگاههای عرضه سوخت منطقه ساری
 122باب رسید

مديرشــركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ســاری  ،گفت  :در
آستانه نوروز نوزدهمين جايگاه اختصاصی عرضه سوخت آمل افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی  ،مدير شــركت ملی پخش فرآورده های نفتی
منطقه ساری در مراسم افتتاحيه كه مورخه  1۰اسفند  96دركيلومتر 16
جاده هراز شهرستان آمل برگزار شد در جمع مقامات ومسئولين استانی
 ،عنــوان كرد  :جايگاه اختصاصی عرضه ســوخت مايــع (بنزين  ،بنزين
سوپرو نفتگاز) شهرســتان آمل با نام ( گلستان ) در مدار سوخت رسانی
قرار گرفت وبا افتتاح اين جايگاه در اين شهرســتان شاهد بهبود در ارائه
خدمات سوخت رسانی به خودروها خواهيم بود.
حسينعلی طالبی گفت  :جايگاه تک منظوره فرآورده های نفتی ( گلستان
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برگزیدگان وزارت فاوا
در جشنواره شهید رجایی

رییس مرکز بازرسی وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات در تش���ریح برگزیدگان جشنواره شهید
های عمومی و
رجایی گفت :در مجموع ش���اخص
اختصاصی ،شرکت ارتباطات زیرساخت با 1810
امتیاز حای���ز رتبه برتر ،در ح���وزه عملکردهای
اختصاصی آن شرکت با  975امتیاز از هزار در رتبه
نخست و ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با
 925امتیاز در رتبه دوم و سازمان فناوری اطالعات
با  910امتیاز موفق به کسب رتبه سوم شد.
وزارت فاوا  -داوود س���بوحی ،رییس مرکز
بازرس���ی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در
تش���ریح نتیجه ارزیابی عملک���رد داخلی وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :هر س���اله در
جشنواره شهید رجایی نتیجه ارزیابی عملکرد سال
های اجرایی کشور اعالم میشود بر
گذشته دستگاه
اساس اعالم سازمان امور استخدامی در شهریور
امسال ،سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
به عنوان دستگاه برتر کشوری در سال  95معرفی
شد و جایزه گرفت.
وی افزود :بعد از آنکه نتایج از سوی سازمان امور
استخدامی اعالم ش���د ،طبیعتا دستگاهها ارزیابی
عملکرد داخلی خودش���ان را به صورت دقیقتر و
کنند که براس���اس نتیجه
تر ارزیابی می
منطقی
ارزیابی عملکرد در کمیته جشنواره شهید رجایی در
های عمومی و اختصاصی ،شرکت
مجموع شاخص
زیرساخت با  1810.52امتیاز حایز رتبه برتر شد.
س���بوحی ادامه داد :در ح���وزه عملکردهای
اختصاصی آن شرکت با کس���ب  975امتیاز در
رتبه نخست و بعد از آن ستاد وزارت ارتباطات و
فناوری اطالعات با  925در رتبه دوم و س���ازمان
فناوری اطالعات نیز با کسب  ۹۱۰امتیاز در رتبه
سوم قرار گرفتند.
رییس مرکز بازرسی وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات با اعالم این توضیح که ش���اخصهای
عمومی بر اساس محورها انتخاب صورت میگیرد،
اظهار کرد :بر اساس شاخصهای عمومی در محور
دولت الکترونیکی و هوشمندسازی اداری ،شرکت
پست با کسب  ۸۸.۲۱درصد تحقق موفق به کسب
رتبه نخست شد.
وی افزود :در محور استقرار نظام جامع مدیریت
و عملکرد ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
با  ۹۲درصد تحقق رتبه دوم را به دست آورد و در
محور برنامه صیانت از حقوقمردم و سالمت اداری
نیز ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با ۸۸
درصد تحقق حایز کسب رتبه سوم شد.

) آمل با صــرف هزينه ای بالغ بر  3/5ميليارد تومان با ســرمايه گذاری
آورده شخصی به بهره برداری رسيد .
وی با احتساب جايگاههای افتتاح شده در سالهای اخير ،افزود  :با افتتاح
جايگاه ( گلستان ) آمل در حال حاضر منطقه ساری در هشت شهر تحت
پوشش خود تعداد  122باب جايگاه عرضه سوخت مايع و تعداد  85باب
جايگاه سی ان جی دارد و جايگاه عرضه سوخت ( گلستان) آمل به منظور
ارائه خدمات هرچه بهتر سوخت رسانی به همشهريان و مسافرين با زمان
بندی درقبل از آغاز نوروز به بهره برداری رسيد .
وی با اشــاره به فرصت شغلی ايجاد شــده با افتتاح اين جايگاه و شرايط
بهتری در خدمات رســانی در زمينه سوخت رسانی به مصرف كنندگان
آملی  ،تصريح كرد  :اين جايگاه با اشــتغال به كار برای  11نفر  ،ظرفيت
ذخيره  192۰۰ليتر را خواهد داشت .
حسينعلی طالبی اذعان داشت  :جايگاه اختصاصی ( گلستان ) با تعداد 3
ســكو و  6تلمبه و  2۰نازل در مساحت  ۴۰۰۰متر مربع با هدف تسهيل
در سوخت رسانی آماده خدمات رسانی می باشد .
مدير منطقه ســاری اعالم كرد :عمليات احــداث اين جايگاه از فروردين
 96آغاز و در حال حاضردر مدتی كوتاهترازيک سال به پايان رسيد .

در دومین همايش ملی جايگاه زنان در کار آفرينی
وتوسعه پايدار عنوان شد :
زنان بیشتر از مردان به اخالق کسب وکار
پايبندند

اصفهان  -بهمن توكلی فرد -زهرا اخوان نسب رئيس شورای عالی بانوان
اتاق بازرگانی اصفهان در دومين همايش ملی جايگاه زنان در كار آفرينی
وتوسعه پايدار ،از مهم ترين اهداف اين همايش را ،معرفی بانوان كارآفرين
وتبادل تجــارب آنان به عنوان الگوهای موفق در ســطح ملی وفرا ملی
خواند.
وی ترغيب به ايجاد شــبكه هــای اطالعاتی وارتباطی ميــان بانوان كار
آفرين در فعاليت های اقتصادی در سطح ،ملی،منطقه ايی،كمک به پيوند
منطقی ومتناســب ميان كار آفرينان با دولت وسايردســتگاههای عنوان
نمود.
وی اضافه نمود زنان بيشتر از مردان به اخالق كسب وكار پايبندند.
اين بانوی فعال اتاق بازرگانی بســتر ســازی و تدوين مســير حركت به
سمت كســب وكار،تغيير نگاه وآينده نگری،ايجاد جريان دانايی در خانه
ها ،فرهنگ ســازی وآشــنايی بانوان با مباحث توســعه پايدار ؛توســعه
فرهنگی،،توانمنــدی در درآمد زايی وتوجه به اهداف ويژه در مبحث های
زيست محيطی می باشد

کسب رتبه سوم  HSEتوسط شرکت گاز استان
چهارمحال و بختیاری در بین شرکتهای گاز
استانی

به گزارش روابط عمومی شــركت گاز اســتان چهارمحال و بختياری ،در
اولين جشــنواره سرامدی و بهبود مستمر شــركت ملی گاز ايران كه در
پژوهشــگاه صنعت نفت تهران برگزار شد از شركت گاز استان چهارمحال
و بختياری به جهت كسب رتبه ســوم  HSEدر بين كليه شركتهای گاز
اســتانی  .و همچنين كســب تقدير نامه سه ســتاره در حوزه سرآمدی
شركتهای تابعه شركت ملی گاز ايران تجليل به عمل آمد .
سيامک حيدری مديرعامل شــركت گاز استان چهارمحال و بختياری با
بيان اين كه شــركت گاز استان به عنوان يک شــركت پيشرو بر مبنای
اعتقــاد ارزشــی و فرهنگی و با جهت گيری كلی ماموريت ،چشــم انداز
،اهداف ،اســتراتژيها و ..برنامه ها و فعاليت خود را همسو با ارزشها تعريف
كرده و به مرحله اجرا می گذارد گفت :اين شركت ضمن تعهد به كيفيت
و تعالی ســازمانی با بكارگيری فناوری ها و تكنولوژيها ی نو ،تمام تالش
و كوشــش خود را در جهت پيشــبرد اهــداف و رضايتمندی حداكثری
مشــتريان ،كاركنــان و ذی نفعــان را به كار گرفته و توجــه ويژه ای به
معيشــت كاركنان ،ايجاد توازن بين كارو زندگی و سالمت روحی وروانی
آنان دارد .
مدير عامل شــركت گاز اســتان با بيان اين اخبار از اســتمرار توزيع گاز
،نظارتهای مستمر در حوزه های مختلف خصوصا كارهای عملياتی ،كشف
ورفع عيب تاسيســات و ايســتگاههای مختلف ،اجرای برنامه های تاثير
گذار درزمينه های مختلف از جمله آموزشهای ايمنی به گروههای هدف
(كاركنان ،پيمانكاران و نماينــدگان جامعه ،آموزش مدارس و ،)...رعايت
اســتانداردها و مفاهيم تعريف شده به عنوان عوامل مهم و تاثير گذار در
جهت دستيابی به رتبه سومی  HSEياد كرد .
حيدری اذعان كرد  :تدوين اســتراتژی و عملياتی كردن آن در بخشهای
مختلف سازمان از اهميت ويژه برخوردار است و تمركز اصلی واحد HSE
می بايســتی بر حفظ جان و ســالمت كاركنان ،پيمانــكاران  ،ذی نفعان
و نماينــدگان مختلف جامعه با تكيه بر رعايت الزامات بهداشــتی ،ايمنی
وزيســت محيطی باشــد .وی بابيان اينكه تدوين دستورالعملهای صحيح
،شناخت موضوعات مختلف ،طراحی مناســب ،درس ازحوادث و اتفاقات
گذشــته ،پيگيری رفع نواقص  ،آموزشهای مســتمر و با كيفيت  ،تجزيه
وتحليل حوادث و جلوگيری از تكرار آنها ،آســيب شناسی و به روز بودن
كاركنان موجباب ســرآمدی خواهد شد ،از مسئولين حوزه HSEخواست
در مباحث مختلف خصوصا رعايت موارد ايمنی با آموزشــهای تاثير گذار
ومستمر خود اطالعات كاركنان را به روز رسانی كنند تا آنان سفيرانی در
جهت ترويج و توسعه مباحث ايمنی باشند .
در پايان مدير عامل شــركت گاز اســتان از تالشــهای كليه همكاران در
كميته های مختلف تعالی ســازمانی و كســب تقدير نامه ســه ستاره و
همچنين همــكاران واحد  hseبه جهت فعايتهای مســتمر در خصوص
كســب مقام سومی  hseو در مجموع از تالشهای كليه همكاران در حوزه
های مختلف در جهت كسب اين افتخارات ارزشمند قدردانی نمود.

