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شهرستان

یکشنبه  14مهر 1398
شماره 2560

اخبار
زمینه های نظارتی دقیق با نگاه همه جانبه
به فرایند فعالیتها

امور برق شمال میزبان تمام ناظرین ،
سرپرستان پیمانکاران و مسئولین ایمنی

در هر کدام از سازمانها ونهادها هرچه سمت و
سوی نظارت از نظارت داخلی به خارجی سوق پیدا
کند می توان از سالمت و دقت آن اطمینان بیشتری
حاصل نمود گزینه های بسیار مناسبی برای نظارت
بر خدمات و فعالیت ها وجود دارد که یکی از موارد
شامل عدم تکراری شدن فعالیت ها برای اجرا
کنندگان و توجه ،دقت و حساسیت ایشان در روند
فعالیتها می باشد و در کنار آن نیز آموزش نیز می
تواند هم زبانی ،نیاز مشترک ،را در ایجاد اعتماد و
افزایش بهره وری سازمانی ایجاد کند و همچنین در
انتقال اطالعات نیز باید به فراخور شرایط آموزش
گیرنده باید آموزش های صحیحی انجام داد در این
راستا جلسه توجیهی برای سرپرستان پیمانکاران
اجرایی با حضور نمایندگان روابط عمومی ،ناظرین
و سرپرستان پیمانکاران اجرایی و مسئولین ایمنی
در سالن جلسات در امور برق شمال شرکت توزیع
برق اصفهان برگزار شد که در این نشست بر لزوم
اطالع رسانی به مشترکین قبل از قطع برق مشترک
مطابق با دستور العمل های ابالغی ،تمیزی خودروی
کار و نداشتن عیب فنی از جمله توجه به آالیندگی
خودرو ،همراه داشتن کارت شناسایی ،کسب اجازه
از مشترک در مواقع نیاز به ورود به حریم شخصی
مشترک  ،تمیز کردن محل کار پس از اتمام کار
،ایمن کردن محل کار و رعایت کلیه موارد جهت
حفظ سالمت محیط کار از جمله موارد مهمی بود
که در این نشست مطرح و به پرسش یکایک آنها
پاسخ داده شد.

حضورنماینده مخابرات منطقه گلستان
در جلسه پلیس انفال

نماینده مخابرات منطقه گلستان در جلسه پلیس
انفال متشکل از مدیران دستگاههای اجرایی شرکت
کرد.
پیرو منویات رهبر معظم انقالب اسالمی
درخصوص حفظ و صیانت از منابع طبیعی و
پیشگیری از وقوع ساخت و سازهای غیرمجاز خصوصا
در منطقه های گردشگری زیارت و توشن که معظم
له با اعزام بازرسانی به استان خواستار رسیدگی
جدی در این خصوص شدند .بدین منظور کارگروهی
متشکل از مدیران و دستگاه های اجرایی شهرستان
با حضور نماینده دادستان در اداره کل منابع طبیعی
و آبخیزداری تشکیل گردید.همچنین یکی از مصوبات
این جلسه استعالم هر گونه ارائه خدمات ساخت و
ساز خدمات مخابراتی ،خدمات آبرسانی ،برق رسانی
گاز از کارگروه مذکور می باشد .

مدیر عامل فوالد مبارکه تصریح کرد:

رشد تولید در گروه فوالد مبارکه نسبت به مدت مشابه سال قبل

مهندس عظیمیان با تأکید بر اینکه
فوالد مبارکه مولود انقالب است و به برکت
خون شهیدان و زیر بمبارانهای هوایی
دشمنان ساخته شده است ،تصریح کرد:
حفظ و نگهداری و ارتقای این صنعت که
امروز بزرگترین کارخانۀ فوالدسازی و بنگاه
اقتصادی کشور است ،وظیفۀ همۀ مدیران
و کارکنان است .او در بخش دیگری از
سخنان خود گفت :برخی از مهمترین
فعالیتهای ششماهۀ اول سال  1398عبارتاند
از :برگزاری مجمع عمومی ساالنۀ شرکت و
تقسیم سود نقدی  39000میلیارد ریالی
(این رقم در سال قبل  18750میلیارد ریال
بود و هماکنون بیش از دو برابر شده است)؛
پیشنهاد هیئتمدیره برای افزایش سرمایه از
 130000میلیارد ریال به  210000میلیارد
ریال؛ کسب رکورد کمترین میزان حادثه در
شش ماهۀ اول سال؛ افزایش رضایت و اشتیاق

کارکنان در یک سال گذشته نسبت به پیش
از آن؛ برگزاری پنجمین مراسم گلریزان فوالد
مبارکه و شرکای تجاری به مبلغ  32میلیارد
ریال؛ تولید انبوه فوالد گرید
 API X60جهت استفاده در صنایع

نفت و گاز برای اولین بار در کشور؛ ثبت
رکورد تولید در کلیۀ نواحی تولیدی؛ افزایش
ظرفیت تولید زنجیرۀ قلعاندود؛ انجام پروژۀ
نوسازی ( )Revampکورۀ  1فوالدسازی
مجتمع فوالد سبا و اجرای پروژۀ بارنامۀ

داخلی در ورود مواد.
او با تأکید بر اینکه توسعههای آتی
شرکت میتواند طی مدت  3سال 7 ،تا 8
هزار فرصت شغلی ایجاد کند ،گفت :بهترین
راه مقابله با دشمن ،افزایش بهرهوری ،تولید
حداکثری و رونق تولید است .باید باور داشته
باشیم که خداوند نیز کسانی را که تالش
میکنند مورد حمایت خود قرار خواهد داد.
بهیقین راهبرد امسال مقام معظم رهبری
مبنی بر رونق تولید بسیار هوشمندانه بوده
است ،چون اگر در کشور کار و درآمد رونق
یابد ،سایر کمبودها نیز قابلتحمل خواهد بود.
مدیرعامل گروه فوالد مبارکه در بخش
پایانی سخنان خود گفت :از اینکه همکاران
پرتالش و جهادی را کنار خود دارم ،احساس
شعف میکنم و یقین دارم با همکاری همۀ
این عزیزان خواهیم توانست به دستاوردهای
بزرگتری دست یابیم.

فرمانده انتظامی استان قزوین:

پلیس متعهدانه و هوشمندانه در خدمت مردم است

قزوین -فرمانده انتظامی استان قزوین گفت :پلیس
با هوشمندی و تعهد به نظام با همکاری و اعتماد مردم در
خدمت جمهوری اسالمی است.
سردار مهدی حاجیان صبح شنبه در مراسم صبحگاه
مشترک نیروهای مسلح استان که با حضور امیری معاون
پارلمانی رئیس جمهور در محل نیروی انتظامی قزوین
برگزار شد اظهار داشت :هفته نیروی انتظامی یاداور رشادت
و ایثار سربازان نظام است که جانشان را فدای مردم کرده اند
تا بسترساز توسعه اقتصادی و اجتماعی شود.
وی افزود :وظیفه ناجا تامین امنیت پایدار است ،کار
در این نیرو سخت اما افتخار آفرین است چون حافظ امنیت
و جان و مال و ناموس مردم هستیم.
سردار حاجیان گفت :رهبری فرمودند امنیت پایه و
اساس همه پیشرفت هاست و اگر به ان خدشه وارد شود

سایر بخشها هم آسیب می بیند لذا با همه توان از آن صیانت
می کنیم.
وی تصریح کرد :نیروی انتظامی در مقابله با تهاجم
فرهنگی به عنوان یک نیروی هوشمند توانسته در خدمت
مردم باشد و ۸۰ .درصد خدمات ما ایجابی و  ۲۰درصد
سلبی است.
فرمانده انتظامی استان قزوین یادآور شد :پلیس
هوشمند در خدمت مردم است و امروز این اعتماد بین مردم
و نیروی انتظامی ایجاد شده و تقویت پلیس افتخاری نتیجه
تعامل مردم با پلیس است.
وی افزود :امنیت استان قزوین در کشور مثال زدنی
است که بیانگر باال بدون امنیت در کشور است و تعامل مردم
و مسئوالن هم در قزوین در حد مطلوبی است و امیدواریم با
سرعت بیشتری در رسیدن پلیس به جایگاهی در خور مردم

و نظام اسالمی تالش کنیم.
در این مراسم پس از رژه نیروها به خانواده های شهید
ناجا ،خیرین امنیت ساز و بازنشستگان و کارکنان ساعی و
ترفیع بگیران هدایایی داده شد.

خبر كوتاه

برای نخستین بار در استان :افتتاح سیستم
امضاء الکترونیک در امور مشترکین
مخابرات شهرستان گرگان

برای نخستین بار در استان سیستم امضا الکترونیک در
امور مشترکین مخابرات شهرستان گرگان افتتاح شد .مراسم
افتتاح سیستم امضاء الکترونیک در مرکز شهید صلبی شهرستان
گرگان با حضور غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه
گلستان  ،مدیران ورؤسای ادارات ستادی برگزار شد .به گزارش
روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان در راستای ارائه خدمات
الکترونیک وحذف کاغذ در امور اجرایی ،متقاضیان دریافت تلفن
ثابت می توانند با حضور در مرکز شهید صلبی نسبت به تقاضای
تلفن ثابت اقدام نمایند .در همین راستا اطالعات متقاضیان در
سیستم ثبت وامضاء واثر انگشت بصورت الکترونیک دریافت ودر
سیستم ثبت وذخیره می گردد.

برگزاریپنجمینجلسهارزیابیوهماهنگی
رابطینبازرسیدرمخابراتمنطقهگلستان

پنجمین جلسه ارزیابی و هماهنگی رابطین بازرسی
مخابرات منطقه گلستان با حضور مهندس شهمرادی و تعدادی
ازهمکاران اداره بازرسی و رابطین شهرستانهای تابعه و حوزه
های ستادی برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی مخابرات
منطقه گلستان این نشت با تالوت قرآن کریم آغاز وپس از
قرائت دستور کارجلسه وخیرمقدم ،رئیس اداره بازرسی به ارائه
گزارش عملکرد پرداخت .همچنین مشکالت رابطین ستاد ،
شرق وغرب استان مطرح و راهکارهایی ارائه گردید .در ادامه
مهندس شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان ضمن تقدیر
وتشکر از عملکرد اداره بازرسی  ،نظارت بیشتر برارائه خدمات
و توسعه خدمات غیرحضوری وهمچنین افزایش رضایتمندی
مشتریان را برای مخابرات منطقه گلستان بسیار حائز اهمیت
دانست .وی با تاکید به احترام به حقوق شهروندان گفت:
خدمات بايد با دقت و حساسيت باال به مشتريان واگذار
شود و درخواستهای منطقی مردم در کوتاهترین زمان ارائه
گردد.وی با بیان این مطلب که ارتقاء دانش مشتریان از
اهداف مهم مخابرات منطقه گلستان است ،اشراف همکاران
به دستورالعمل ها وبخشنامه ها را بسیار ضروری ومهم عنوان
کرد .در پاین جلسه از رابطین واپراتورهای  118نمونه استان با
اهداء لوح وجوایز تقدیر بعمل آمد .

اسفندیاری :زیرساخت های شهر هوشمند در قزوین موجود است

محسن اسفندیاری ،رییس سازمان فناوری
اطالعات و ارتباطات شهرداری قزوین؛ گفت:

شهرداری زیرساختهای مناسبی را برای
هوشمند سازی شهر فراهم اورده که میتوان
گامهای موثری در این خصوص برداشت.
به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری
اطالعات و ارتباطات شهرداری قزوین؛
اسفندیاری در جلسه کمیته هوشمندسازی که
با حضور معاونین و مدیران شهرداری قزوین
و با هدف اجرای پروژههای شهر هوشمند در
قزوین با مشارکت بخش خصوصی برگزار شد،

گفت :زیرساخت های شهر هوشمند در قزوین
موجود است.
این مسئول خاطرنشان کرد :تعامل خوب
شهرداری با ادارات دیگر در سطح استان از دیگر
عواملی است که بستر را برای سرمایه گذاری در
قزوین برای هوشمندسازی فراهم می کند.
در این جلسه که با حضور معاونین و مدیران
شهرداری برگزار شد ،عباس کشاورز معاون
برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری

قزوین تصریح کرد :تمامی حوزه های شهرداری
قزوین باید به صورت یکپارچه در امر هوشمند
سازی گام بردارند و از موازی کاری پرهیز کنند.
وهاب میزانی معاون حمل و نقل و ترافیک
شهرداری قزوین نیز با اشاره به اقدامات موثر
شهرداری در خصوص کنترل هوشمند ترافیک
بر اجرای پروژههای بیشتر در سایر زمینهها مانند
ارتقا بستر دوچرخه سواری تاکید کرد.
حمید ضیائی ،معاون شهرسازی و معماری

شهرداری قزوین نیز در این جلسه اظهار داشت:
داده های بسیار خوبی در حوزه شهرسازی
و جی آی اس در شهرداری موجود است که
بستر کارآمدی برای توسعه خدمات هوشمند به
شهروندان محسوب می شود.
کیومرث فدایی فر ،مدیر منطقه دو
شهرداری قزوین در کمیته هوشمندسازی بر
لزوم اجرای پروژههای اینچنینی جهت رفاه
حال بیشتر شهروندان تاکید کرد.

