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 - منــی مو یــم  مر - ن صفها ا
خبرنگارتوســعه ایرانی - مدیر عامل 
شــرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: 
تاکنون بیش از ۷۶ کیلومتر از رودخانه 

زاینده رود ساماندهی شده است.
حسن ساســانی با اعالم این خبر، 
اظهار کــرد: عالوه بر ســاماندهی ۷۶ 
کیلومتری تا این مرحله، جاده ساحلی 

به طول ۴۳ کیلومتر احداث شده است.
 وی با اشــاره بــه قــرارداد جدید 
ســاماندهی رودخانه، ادامــه داد: از 
انتهای سال ۱۴۰۰ با وجود مشکالت 
و گرفتاری های اعتبــاری، همچنین 
همه مشکالت اجتماعی با کمک تمام 
همــکاران در بخش هــای مختلف و 
همچنین اعضا هیئت مدیره شــرکت 

آب منطقه ای اصفهــان، تأمین اعتبار 
قســمت اول از پروژه در منطقه غرب 
اصفهان محقق و قرارداد پیمانکار ابالغ 
و پیمانکار فعالیت های خود را شــروع 

کرده است.
ساســانی با بیان اینکه شناسایی 
تصرفات و آزادســازی و ســاماندهی 
نیازمند انجــام مجموعه فعالیت های 

در بخش هــای مختلف شــرکت آب 
منطقه ای و بیرون از شرکت بوده است، 
اظهار کرد: در ایــن مرحله گروه های 
پیمانکار، مشــاور و ناظرین شــرکت 
در حــال دادن اخطارهــای قانونی به 
متخلفین بــوده و در حال طی فرآیند 
مستندسازی مدارک برای ساماندهی 

رودخانه هستند.

مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای 
اصفهــان بــا بیــان اینکه رســالت 
ما ســاماندهی رودخانــه زاینده رود 
اســت، گفت: از ابتدای ســال ۱۳۹۳ 
از اراضی ســمت تــاالب گاوخونی به 
سمت باالدســت عملیات ساماندهی 
و همچنین آزادســازی ادامه داشته و 
اکنون به محدوده سد نکوآباد رسیده 

است.
وی افزود: این عملیات عالوه بر اینکه 
موجب ساماندهی رودخانه می شود در 
قسمت های مختلف موجب شناسایی 
متخلفین و برداشت های غیرمجاز آب 
شده و امکان کنترل و نظارت را بر روی 

رودخانه افزایش می دهد.
ساســانی با بیان اینکه ساماندهی 
رودخانه ها نیازمند نگاه دقیق به مباحث 
زیســت محیطی و اجتماعی اســت، 
خاطرنشان کرد: همه تالش شرکت آب 
منطقه ای رعایت استانداردهای کشور 
و مصوبات باالدســتی در ساماندهی 

رودخانه است.
مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای 
اصفهــان بــا جمع بنــدی شــرایط 
طرح های ساماندهی، الیروبی رودخانه 
زاینده رود، گفت: تاکنون در قســمت 
اول قرارداد،  ۹ کیلومتر مســیر بسته  
شــده اســت و حدود ۹۰ کیلومتر آن 

به مرور اجرایی خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان:

۷۶ کیلومتر از رودخانه زاینده رود ساماندهی شد

این عملیات عالوه بر اینکه 
موجب ساماندهی رودخانه 

می شود در قسمت های 
مختلف موجب شناسایی 
متخلفین و برداشت های 

غیرمجاز آب شده و امکان 
کنترل و نظارت را بر روی 
رودخانه افزایش می دهد

تبریز-امیدمحمدزاده اصل النجق،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان 
شــرقی گفت: تامین ۴۴ درصــد از رشــد ۷.8 درصدی 
برنامه ریزی شده برای استان در سال ۱۴۰۱ از محل ارتقای 
بهره وری حاصل خواهد شد. محمد فرشکاران در سخنرانی 
پیش از خطبه های نماز جمعه تبریز اظهار کرد: تالش برای 
بهبود بهره وری تالش برای زندگی بهتر افراد جامعه است؛ 
به طوری که تنها در طول ۱۵ سال اخیر افزایش بهره وری 
در سطح جهان ۴۵ برابر شده است.  وی افزود: وجود ساختار 
سازمانی مناسب، روش های اجرائی کارآمد، تجهیزات و ابزار 
کار سالم، فضای کار متعادل و از همه مهمتر نیروی انسانی 
واجد صالحیت و شایسته از ضروریاتی هستند که برای نیل 

به بهره وری مطلوب باید مورد توجه مدیران قرار گیرد.  فرشکاران یادآور شد: مقام معظــم رهبری در بیانات نــوروزی خود صراحتا 
چندین بار به موضوع بهره وری اشاره و از اینکه بهره وری در کشور پایین است، گالیه کرده اند و تحقق شعار امسال را منوط به بهره 
وری دانسته اند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی ارتقای بهره وری را شاه بیت اقتصاد دانش بنیان دانست 

و افزود: اقتصاد دانش بنیان موجب کاهش هزینه های تولید و بهبود کیفیت محصول می شود و بهره وری را افزایش می دهد.

گرگان-خبرنگارتوســعه ایرانی  -معاون راهداری و 
حمل و نقل جاده ای گلســتان گفت: هزینه حمل و نقل 
محصوالت کشــاورزی در استان نســبت به سال ۱۴۰۰ 

افزایش ۳۵درصدی داشته است.
میرشاهی گفت: با شــروع فصل برداشت محصوالت 
کشت پاییزه و زمستانه در گلســتان ناوگان باری استان 

آماده جابه جایی این محصوالت می شوند.
او می گوید: حدود 8هزار دســتگاه ناوگان ســنگین 
حمل و نقل نمره پالک استان و حدود هزار و ۵۰۰ دستگاه 
هم از اســتان های همجوار از ابتدای اردیبهشــت ماه و با 
آغاز برداشت محصوالت کشاورزی برای جا به جایی این 
محصوالت در استان مستقر هستند. اوگفت: با اعالم جهاد 

کشاورزی استان پیش بینی می شود یک میلیون و۷۰۰هزار تن محصول کشاورزی در استان جا به جا شود. میرشاهی گفت: از 
این میزان محصول 8۰۰تا ۹۰۰هزار تن مربوط به گندم،۲۰۰هزار تن چغندر قند،۷۵هزار تن کلزا، ۱۵۰تا ۲۰۰هزار تن سیب 
زمینی و سایر صیفی جات است. او می گوید: جلسات متعددی برای ساماندهی جا به جایی محصوالت کشاورزی در استان انجام 

شده است و مقرر شده برای ایمنی تردد، ناوگان سنگین در جاده ها مجهز به برچسب های شبرنگ شوند.

 سهم ۴۴ درصدی بهره وری در رشد ۷.۸ درصدی 
آذربایجان شرقی

 افزایش ۳۵ درصدی هزینه جابه جایی محصوالت کشاورزی 
در گلستان

کرمانشاه -خبرنگارتوســعه ایرانی -شهردار کرمانشاه 
با اشاره به سامانه ۱۳۷ به عنوان پل ارتباطی بدون واسطه 
شــهروندان با مجموعه شــهرداری، گفت : پیشنهادات 
شهروندان باید احصا، دسته بندی و کارشناسی شود و قطعا 
ایجاد یک نظرسنجی درست در خصوص عملکرد پرسنل 

به ارتقا ارائه خدمات کمک خواهد کرد.
نادر نوروزی گفت : مجموعه مدیریت شهری کرمانشاه با 
هدف ارتباط راحت شهروندان با مدیران و دسترسی آسان 
آن ها برای حل مشکالت شهری، سامانه ۱۳۷ را راه اندازی 
کرده اســت. به گفته شهردار کرمانشــاه در راستای اصل 
پاسخگویی که جزیی از وظایف مدیران است نیاز به یک راه 
ارتباطی ساده در مجموعه مدیریت شهری احساس می شد 
که با راه اندازی سامانه تلفنی ۱۳۷ در سال های گذشته این 
مهم محقق شده است. اقناع سازی در خصوص مطالباتی که 
اجرای آن از عهده شهرداری خارج است از هنر هایی است 
که اپراتور های سامانه ۱۳۷ شــهرداری باید به آن مسلط 
باشند، تا شهروندان نسبت وظایف شهرداری آگاه و شرایط 
آن را درک کنند. از آنجا که سامانه ۱۳۷ پل ارتباطی بدون 
واسطه مردم و مجموعه مدیریت شــهری است باید به آن 
توجه ویژه شده و همه پیشنهادات و انتقادات ارائه شده به 

این سامانه احصا، دسته بندی و سپس کارشناسی شود.
بــرای نتیجه گیری بهتــر در عملکرد ســامانه ۱۳۷ 
شهرداری باید هماهنگی بیشتری بین این مجموعه با سایر 
ارگان ها مانند آب و فاضالب، برق، گاز و حتی پلیس برقرار 
شود. فراهم آوردن امکان نظرســنجی برای مراجعان به 

مجموعه شهرداری کرمانشاه می تواند به بهبود عملکرد این 
دستگاه خدمات رسان که به صورت مستمر با شهروندان 

ارتباط دارد کمک شایانی کند.
ارتباط دوســویه شــهروندان و شــهرداری می تواند 
راهگشای مشکالت شــهری و ارتقا دهنده خدمات ارائه 
شده به شهروندان توسط مجموعه شهرداری باشد، یادآورد 
شد: عالوه بر فعالیت این ســامانه به عنوان پل بی واسطه 
بین شهروندان و شــهرداری، مدیران مناطق بر برگزاری 
مالقات های مردمی هفتگی اهمیت دهند تا رضایتمتدی 

از مجموعه شهرداری افزایش پیدا کند.
ارتباط دوسویه شهرداری و شــهروندان منجر به ارائه 
خدمات مناسب و با کیفیت به مردم و موجب جلب رضایت 
آن ها می شود چرا که شهرداری تنها ارگانی است که بصورت 
مداوم با مردم ارتباط دارد و باید به خواسته های آن ها حتی 

شکایت هایشان به خوبی رسیدگی شود.

رشت-خبرنگارتوسعه ایرانی  -با سرمایه گذاری ۳ هزار 
و ۴۷۰ میلیارد ریالی، ۱۲ طرح زیرســاختی و تولیدی در 

منطقه آزاد انزلی به بهره برداری رسید.
در ارتباط تصویری با رییس جمهور ۱۲ طرح زیرساختی 
و تولیدی در منطقه آزاد انزلی با سرمایه گذاری ۳ هزار و ۴۷۰ 

میلیارد ریالی به بهره برداری رسید.
علی اوسط اکبری مقدم، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه در نخستین رویداد 
افتتاحیه های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشــور؛ از 8۲ 
طرح که در ۵ منطقــه آزاد و ۷ منطقه ویژه اقتصادی مورد 
بهره برداری قرار می گیرند، سهم منطقه آزاد انزلی ۱۲ طرح 
است، گفت: این طرح ها در حوزه های زیرساختی و افتتاح 
طرح هــای تولیدی بخش خصوصی اســت که با مجموع 
سرمایه گذاری ۳ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریالی زمینه ساز ایجاد 

شغل برای ۳۵۵ نفر خواهد بود.
افتتاح ۱۲ طرح زیرســاختی و تولیدی در منطقه آزاد 
انزلیوی با اشاره به اینکه ۵ طرحی که با دستور دکتر رییسی 
مورد بهره برداری رسمی قرار می گیرند در زمینه امکانات، 
تجهیزات و خدمات بندری و حمل و نقلی اســت و ۷ طرح 
دیگر نیز شــامل افتتاح واحد های تولیدی صنعتی است 
اضافه کرد: براین اساس ۲ پست اسکله دلفین فله و خط لوله 
۷ و نیم کیلومتری انتقال فرآورده های فله مایع در بندرانزلی 
با مشارکت اداره کل بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی 
با مجموع سرمایه گذاری هزار و ۵۰ میلیارد ریالی برای ۹۰ 

نفر به صورت مستقیم وغیر مستقیم شغل ایجاد می کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از بهره برداری انبار 
سرپوشیده، باسکول و تجهیزات مربوط به آن با مشارکت 
سازمان متبوع خود و بخش خصوصی با صرف هزینه ۲۵۰ 
میلیارد ریالی در مجتمع بندری کاســپین و اشتغالزایی 
۲۵ نفر افزود: از سوی دیگر طرح تأمین و توسعه تجهیزات 
تخلیه و بارگیری در این مجتمع بندری مشتمل بر جرثقیل 
۱۴۰ و 8۰ تن، مکنده غالت ۲۰۰ تن در ساعت و دستگاه 
مینی لودر با سرمایه گذاری مشترک ۳۰۰ میلیارد ریالی 
ســازمان و بخش خصوصی برای ۲۵ نفر شغل ایجاد کرده 

است.
وی اضافه کرد: بخش خصوصی، ســاختمان حمل و 
نقل و خدمات کریدور های بین المللی را با هدف توســعه 
فعالیت های این حوزه با هزینــه ۲۰۰ میلیارد ریالی مورد 
بهره براری قرار داد که برای ۶۰ نفر مستقیم و غیر مستقیم 

شغل ایجاد کرده است.

رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد

افتتاح ۱۲ طرح زیرساختی و تولیدی در منطقه آزاد انزلی
شهردار کرمانشاه:

سامان ۱۳۷ پل ارتباطی بدون واسطه شهروندان و شهرداری است

خبرخبر

رتبه نخست مخابرات منطقه 
مرکزی در ارزیابی معاونت 

تجاری وامور مشتریان شرکت 
مخابرات ایران 

اراک-صادقی،خبرنگارتوســعه ایرانــی  -در 
ارزیابی عملکرد مناطق مخابراتی، در حوزه معاونت 
تجاری وامور مشتریان شــرکت مخابرات ایران، 
مخابرات منطقه مرکزی موفق به کسب رتبه های 

اول تا سوم کشوری شد.
بــه گــزارش اداره روابط عمومــی مخابرات 
منطقه مرکزی، در ارزیابــی عملکرد حوزه های 
امور مشتریان ، تجاری و کمیته کیفیت محصول 
و خدمات مناطق مخابراتی در ســه ماهه چهارم 
سال ۱۴۰۰ ، طبق گزارش معاونت  تجاری و امور 
مشتریان شرکت مخابرات ایران ، مخابرات منطقه 
مرکزی توانست در حوزه مشتریان رتبه اول ، در 
حوزه تجاری رتبه دوم ودر کل رتبه سوم کشوری 
را کسب نماید .. بر اساس این گزارش این موفقیت 
ها در ســایه  ارائه خدمات و سرویس های بهینه و 
نیل به اهداف و چشم اندازهای تعیین شده از طرف 

شرکت مخابرات ایران کسب شده است.
گفتنی است؛ رضایتمندی مشتریان از خدمات 
و سرویس های ارائه شده یکی از شاخصه های مهم 
در اهداف تعیین شــده از سمت شرکت مخابرات 
ایران بوده و در مخابرات منطقه مرکزی نیز پایش 
مستمر رضایتمندی مشتریان به صورت ماهانه ، 
دوره ای و سالیانه در راستای بهبود کیفیت خدمات 

و سرویس ها انجام می شود .

    
مدیرکل تعاون خراسان رضوی: 

۲ هزار مسکن کارگری در 
گلبهار ساخته می شود

مشــهد- خبرنگارتوســعه ایرانی - مدیرکل 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی خراســان رضوی 
گفت: با موافقت معاون امور تعــاون وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی ۲ هزار واحد مسکن کارگری 
در شهرســتان جدید گلبهار این استان ساخته 

می شود.
محمد امین بابایی  افزود: ســاخت مســکن 
کارگری در راســتای نهضت ملی مسکن است و 
پس از عزم جدی دولت برای ساخت مسکن های 
ملی، وزارت کار نیز تصمیم گرفت تا اقدامی مثبت 

برای کارگران انجام دهد.
وی ادامه داد:  قرار شد اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی خراسان رضوی موضوع ساخت ۲ هزار 
واحد مسکونی برای کارگران را پیگیری نموده و 

مقدمات الزم را فراهم سازد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان 
رضوی اظهار داشت: امیدواریم با این اقدام بتوانیم 
گام مثبتی در راســتای تامین مسکن کارگران 
برداشته و این قشــر زحمتکش جامعه را زیر چتر 

حمایتی این وزارتخانه قرار دهیم.

    
فرمانده نیروی انتظامی کشور

هرمزگان یکی ازاستان هایی 
است که ضریب امنیتی بسیار 

باالیی دارد
بندرعباس-خبرنگارتوسعه ایرانی -فرمانده 
نیــروی انتظامی کشــور در بندرعبــاس گفت 
:هرمزگان یکی ازاســتان هایی است که ضریب 

امنیتی بسیار باالیی دارد.  
سردار حسین اشتری در بندرعباس و در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه نیروی انتظامی با امکانات 
و تجهیزاتی که در اختیار دارد بیشترین خدمت را 
به کشــور و مردم ارائه داده است افزود: آمار نشان 
دهنده این است که اقدامات پیشگیرانه خوبی در 
هرمزگان انجام شده است. وی استفاده از نیروهای 
مجرب و امکانات به روز را از ارکان اصلی موفقیت در 
نیروی انتظامی برشمرد و خاطرنشان کرد: یکی از 
کارهای بزرگی که در استان هرمزگان انجام گرفته 
و در سطح کشــور هم از آن استفاده خواهیم کرد 
ارسال پرونده الکترونیکی به مراجع قضایی است 
که روند پیگیری را سریع و رضایت مردم را افزایش 
داده است. فرمانده نیروی اتنظامی کشور از ارسال 
بیش از ۷۰ درصد پرونده ها بصورت الکترونیکی به 
مراجع قضایی خبر داد و گفت: 8۴ درصد پرونده ها 
به مراکز مشاوره ای ما در استان هرمزگان منجر به 
صلح  و سازش شده که میزان در سطح کشور بالغ 

بر ۷۰ درصد می باشد. 
سرداراشتری به کشف بالغ بر ۳۰ میلیون لیتر 
سوخت قاچاق طی ماه های گذشته در هرمزگان 
نیز اشاره و یادآور شد: کشف دهها تن مواد مخدر 
و کاالهای مورد نیاز مردم از دیگر اقدامات پلیس 

استان بوده است.

استانها


