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ایرانزمین
خبر
نوروز ایران را در کرمانشاه ببینید

رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شهرداری کرمانشاه از برگزاری جشنواره ملی
آیینهای نوروزی در کرمانشاه خبر داد.
مهدی عبدالمالکی در نشست خبری روز 22
اسفند با اشاره به ثبت جهانی آیین «نوروز»
در فهرست میراث ناملموس یونسکو درسال
 ،2007به آداب و رسوم و آیین های متنوع
نوروز در ایران اشاره کرد و افزود :جهت
حفظ این میراث ارزشمند تصمیم بر این
گرفته شد ،نوروز  1398جشنواره ملی
آیین های نوروزی در کرمانشاه برگزار شود.
عبدالمالکی از ارائه طرح برگزاری این
جشنواره به استاندار کرمانشاه خبر داد و
افزود :با موافقت استاندار این طرح در قالب
تفاهم نامه ای میان استانداری ،اداره کل
میراث فرهنگی و سازمان فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشی شهرداری کرمانشاه اجرا می شود.
وی از تشکیل هشت کمیته تخصصی
برای برگزاری هرچه بهتر این جشنواره
خبر داد و افزود :رئیس این جشنواره
استاندار کرمانشاه بوده و قائم مقامی آن
نیز بر عهده مدیرکل میراث فرهنگی است
و شهردار کرمانشاه نیز به عنوان دبیر
ستاد اجرایی این جشنواره فعالیت دارند.
وی افزود :در این جشنواره که از سوم تا
 10فروردین ماه در شهر کرمانشاه برگزار
می شود گروه های آیینی از سراسر کشور
به کرمانشاه آمده و در قالب نوروزگاه ها
و جشن های نوروز آداب و رسوم اقوام
ایرانی در نوروز را به اجرا در می آورند.
عبدالمالکی توسعه رویدادهای فرهنگی
گردشگری در راستای رونق گردشگری
استان و نیز ایجاد نشاط اجتماعی را از
مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره
عنوان کرد و افزود :بر اساس تحقیقات
صورت گرفته یکی از ارکان اصلی توسعه
شهر کرمانشاه بحث گردشگری است و با
رونق گردشگری می توان به منبع پایدار
درآمدی برای شهر دست یافت و از طرفی
برگزاری این برنامه ها می تواند شور و نشاط
اجتماعی در شهر کرمانشاه ایجاد کند.
وی از اجرای برنامه های گروه های
حاضر در جشنواره در تفرجگاه های
سطح شهر کرمانشاه خبر داد وافزود:
افتتاحیه این جشنواره روز سوم فروردین
ماه در محل تاقبستان خواهد بود
و اختتامیه آن نیز در همین محل با
تجلیل از گروه های برتر برگزار می شود.
عبدالمالکی تصریح کرد :گروه های دعوت
شده با رای هیئت داوران انتخاب خواهند
شد و تمام مخارج اسکان و پذیرایی
آنها بر عهده دبیرخانه جشنواره است و
به عنوان کمک هزینه نیز به هر گروه
پنج میلیون تومان پرداخت می شود.
وی افزود :در پایان جشنواره نیز با رای
داوران از میان این  15گروه ،سه گروه برتر
تجلیل شده و به ترتیب به گروه های اول
تا سوم مبالغ  20 ،30و  15میلیون تومان
به عنون جایزه پرداخت می شود و گروه
چهارمی نیز با رای مردم انتخاب خواهد شد
که جایزه آن نیز مبلغ  10میلیون تومان است.
عبدالمالکی تصریح کرد :این گروه ها از
اقصی نقاط مختلف ایران از جمله استانهای
آذربایجان غربی ،خوزستان ،سیستان و
بلوچستان ،کردستان ،لرستان ،چهارمحال
و بختیاری ،مازندران و گیالن خواهند بود.
وی تصریح کرد :پیش بینی می شود در
مجموع بیش از  100برنامه آیینی نوروز در
هفت روز برپایی جشنواره در سطح شهر
کرمانشاه برگزار شود.
عبدالمالکی از پیشنهاد برگزاری جشنواره
بین المللی آیین های نوروزی در کرمانشاه
در نوروز  99خبر داد و افزود :با همکاری
رسانهها و دستگاه های مربوطه چنانچه
بتوانیم جشنواره را در سطح کیفی باال برگزار
کنیم ،امکان برگزاری این جشنواره در سطح
بینالمللی در سال  99دور از دسترس
نیست و همه باید کمک کنند تا بتوانیم این
ادعا را در نوروز  99به اثبات برسانیم.
رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شهرداری کرمانشاه از برگزاری دو جشنواره
دیگر در آستانه نوروز در کرمانشاه خبر داد
و افزود :اولین جشنواره ،جشنواره استقبال
از نوروز است که روز جمعه ( 24اسفند) در
محل پارک معلم کرمانشاه برگزار می شود.
وی افزود :دومین جشنواره هم مربوط به
جشنواره ملی عکس آیین های نوروزی است
که با همکاری انجمن عکاسان کرمانشاه
برگزار می شود.
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اخبار

با حضور مدیر عامل ،معاونین و مدیران ستادی شرکت آبفا فارس برگزار شد

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:

سمینارخدمات مشترکین شرکت آبفا استان فارس
بنابراین گزارش در این سمینار محمد علی
قلندری طی سخنانی ضمن تبریک به مناسبت
فرا رسیدن عید نوروز و گرامیداشت روز شهدا
( ۲۲اسفند)  ،به بیان وضعیت کنونی تامین آب
شرب شهرهای استان و روند ارائه خدمات به
شهروندان پرداخت و اظهار کرد :بحمد الله با
وجود خشکسالی در سنوات اخیر  ،سال  ۹۷را
با تالش و کوشش شما سقایان مردم با کمترین
چالش و مشکل سپری کردیم .
وی در ادامه با اشاره به این مطلب که باعث
خرسندی است که امروز و در واپسین روزهای
سال در خدمت شما مسئوالن مشترکین
شهرستان های استان هستیم ،خدمات
مشترکین را از اصلی ترین بخشهای شرکت
عنوان کرد و با تاکید بر این مطلب که شما
سقایان گمنام مردم عالوه بر رسالت تامین
آب شرب شهروندان ،باید به عنوان الگوهای
مناسبی در خدمت رسانی نیز باشید  ،بیان
کرد :بی تردید همکارانمان در خدمات مشترکین
با تکریم مردم و ارائه ی خدمات صادقانه و
مطلوب در ذهن جامعه تاثیرگذار خواهند بود .
مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس در ادامه
این برنامه با خطاب قرار دادن مدیران امور آبفا ،
تکریم ارباب رجوع را در گرو تکریم پرسنل عنوان
کرد و تصریح کرد  :بی شک اگر کارکنان شرکت
از رفاه نسبی و احترام الزم برخوردار باشند و
توسط شرکت مورد تکریم قرار گیرند به تکریم
ارباب رجوع که از اهداف شرکت است ،خواهند
پرداخت .
وی ادامه داد  :ما برآنیم تا در ادامه ی ارائه
ی خدمات به پرسنل و ارباب رجوع  ،برنامه
های آینده ی شرکت را نیز در این راستا تدوین
کنیم .قلندری در ادامه سخنان خود نظم اداری
را الزمه ی پیشبرد اهداف شرکت عنوان و کارآیی
سنجی پرسنل توسط مدیران را موجب شایسته
ساالری در امور و هموار کرددن مسیر حرکت
شرکت به سوی تعالی بیان کرد .وی در پایان با
اشاره مجدد به گرامیداشت مقام شامخ شهدا،
از مدیران امور آبفا شهرستانها خواست تا از
همکارانی که از خانواده ی معظم شهدا هستند
تقدیر و قدردانی شود.
همین گزارش حاکی در ادامه این برنامه
شبانی معاون خدمات مشترکین و درآمد
شرکت آبفا استان فارس طی سخنانی ضمن
ارائه گزارشی جامع از عملکرد این معاونت در
شهرهای استان طی سال  ،۹۷به تبیین رویکرد
و سیاست های کلی معاونت خدمات مشترکین
شرکت در سال  ۹۸پرداخت.
وی در ادامه با اشاره به اصل مشتری مداری
ن با
اظهار کرد :معاونت خدمات مشترکی 
حساسیت ویژه ای که در این حوزه دارد  ،ضمن

جانشین پروری باید در تمام سطوح
مدیریت های شرکت نهادینه شود

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس  ،طی سمیناری با حضور محمد علی قلندری مدیرعامل شرکت آبفا استان فارس ،علی
شبانی معاون خدمات مشترکین و درآمد  ،ملکوتی معاون بهره برداری  ،داریوش قناعت پیشه معاون مالی و پشتیبانی  ،اردوان نیکنام
معاون برنامه ریزی و منابع انسانی  ،مدیران و کارکنان ستادی معاونت خدمات مشترکین و جمعی از مدیران امور و مسئوالن خدمات
مشترکین امور آبفا تابعه شرکت آبفا فارس برگزار شد .

بایدبهسمتی
برویمکه
بتوانیمکیفیت
خدماتخود
ورضایتمندی
مشترکینرا
ارتقاء دهیم و ما
در این گذر از
هیچکوششی
دریغنخواهیم
کرد
تاکید به اصل مشتری مداری و ارائه خدمات
مطلوب به مشترکین  ،خواستار سعه صدر
و برخورد مناسب با مردم در تمام حوزه ها و
تالش برای ارائه ی خدمات مطلوب تر به آنان
در شهرهای استان است .وی در همین راستا
رسالت شرکت آبفا فارس را ارائه خدمات مطلوب
در حوزه آبرسانی  ،جمع آوری و دفع بهداشتی
فاضالب عنوان و توصیه هایی را مطرح کرد.
شبانی در ادامه با بیان توصیه هایی در
راستای فعالیت های خدمات مشترکین  ،به
بحث در خصوص انتظارات مشتریان پرداخت
و اذعان کرد :باید تمام خواسته های اصولی و
قانونی مشترکین را پوشش دهیم چرا که هدف
ما ارائه بهترین خدمات ممکن به آنان است .
شبانی نحوه ارائه خدمات مشترکین امور
آبفا شهرهای تابعه را مثبت ارزیابی کرد و
گفت :در جهت تسهیل خدمات به شهروندان
اخیرا توصیه هایی به مدیران و مسئولین
خدمات مشترکین امور و ادارات آبفا تابعه
شده است که امیدوارم با در نظر گرفتن این

رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان خبر داد:

توصیه ها و هم افزایی با معاونت خدمات
مشترکین در ستاد شرکت  ،خدماتی مطلوب
تر به شهروندان ارائه شود.
وی در ادامه ی بیانات خود با ارائه راهکارهایی
در خصوص اصالح روشهای خدمات به
مشترکین و بحث در خصوص روشهای جایگزین
گفت :باید به سمتی برویم که بتوانیم کیفیت
خدمات خود و رضایتمندی مشترکین را ارتقاء
دهیم و ما در این گذر از هیچ کوششی دریغ
نخواهیم کرد  .شبانی با تاکید بر افزایش
ظرفیتهای ارائه خدمات به مشتریان تصریح
کرد :باید از پتانسیل های موجود در ادارات برای
استاندارد سازی و ارتقاء سطح کیفی خدمات
حداکثر استفاده را به عمل آوریم .
در ادامه این کارگاه قناعت پیشه معاون مالی
و پشتیبانی شرکت آبفا فارس نیز طی سخنانی
به سیاستهای کالن شرکت های آب و فاضالب
در کشور اشاره و اظهار کرد :بر اساس این
سیاستها و اهداف که از مهمترین مولفه های
آن تامین و توزیع آب شرب سالم و بهداشتی

با کیفیت مناسب است و یک سیستم بهنگام ،
فراگیر  ،مطمئن و از نظر مالی پایدار را تعریف
می کند  ،باید همه پرسنل خدمات مشترکین
در راستای تحقق این اهداف و سیاستها اهتمام
کامل بورزند و با همتی مضاعف در جهت ارتقاء
بیشتر سطح کیفی خدمات شرکت ها گام
بردارند .
در ادامه این کارگاه آموزشی یک روزه ،حق
شناس مدیر دفتر حراست و امور محرمانه،
سید جالل موسوی مدیر دفتر خدمات
مشترکین ،علیرضا دانشپرور مدیر دفتر وصول
و درآمد  ،صمد مرادی مدیر دفتر بازرسی و
کنترل و موسی محمودی سرپرست دفتر
پیاده سازی و اجرای تعرفه ها نیز به ایراد
سخنانی در حوزه فعالیت خود پرداختند.
گفتنی است در پایان این سمینار به مناسبت
 ۲۲اسفند روز گرامیداشت شهدا ،با اهداء
هدایایی از  ۵تن از برادران شهدای جنگ
تحمیلی که در شرکت آبفا فارس شاغل هستند
تجلیل شد.

افزایش  70درصدی ظرفیت اسکان مسافران اصفهان
تشکیل شده که در آزادراه معلم (شمال) با مسئولیت شهرداری
منطقه  ،12بلوار آزادگان (شمال غرب) با مسئولیت منطقه ،2
محور جنوب با مسئولیت شهرداری منطقه شش ،محور غرب با
مسئولیت منطقه  ،9ورودی روستای تیران چی (محور نجف آباد
به اصفهان) و محور شرق (بلوار امام رضا) با مسئولیت منطقه 15
مستقر خواهند شد.
امیری بیان کرد :برای نوروز سال  98هم پیش بینی استقرار 180
هزار مسافر در هر شب را داریم که  15هزار نفر در  72هتل و 28
مهمانپذیر اسکان می یابند.

رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان گفت :با توجه
به بازگشایی زاینده رود ظرفیت اسکان در شهر اصفهان را نسبت
به گذشته  70درصد افزایش داده ایم و پیش بینی می شود هرروز
 180هزار مسافر در اصفهان اسکان یابند.
به گزارش «ابتکار» از اصفهان ،حسین امیری در نشست خبری
خود با اصحاب رسانه در خصوص فعالیت های ستاد اجرایی
خدمات سفر شهر اصفهان اظهار کرد :فعالیت ستاد اجرایی
خدمات سفر شهر اصفهان از سه ماه پیش آغاز شد تا توزیع
سفر و گردشگری در شهر برای استفاده حداکثری از ظرفیت های
طبیعی ،تاریخی و تفریحی اصفهان فراهم شود.
وی ادامه داد :با دستور شهردار اصفهان امسال رویکرد ما
در اجرای برنامه های ویژه مسافران نوروزی در ستاد اجرایی
خدمات سفر ایجاد نشاط ،امید و شادمانی است .شهرداری
به عنوان متولی و هماهنگ کننده ستاد عالوه بر انجام
وظایف خود در قبال مسافران ،زمینه ساز رونق اقتصادی برای
شهروندان نیز خواهد بود.
رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان افزود :همکاران

ما در شهرداری از یک ماه فعالیت خود برای آماده سازی
بخشهای مختلف مرتبط با سفرهای نوروزی را آغاز کرده اند که
نتایج آن در روزهای آینده در شهر متجلی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه برای اطالع رسانی خدمات ستاد سفر و
تامین ایمنی مسافران و شهروندان از همه ظرفیت ها استفاده
می کنیم ،گفت :ساختار ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان
متشکل از  10کمیته در ستاد مرکزی و  15کمیته در مناطق
مختلف شهر است.
وی ادامه داد :کمیته های ستاد اجرایی خدمات سفر شهر
اصفهان متشکل از اسکان و اصناف ،ایمنی و حوادث ،اطالع
رسانی و روابط عمومی و سخنگوی ستاد ،قضایی و انتظامی،
بازرسی و رسیدگی به شکایات ،امنیت و حراست ،منابع انسانی،
فرهنگی –تفریحی وگردشگری،حمل ونقل وترافیک وکمیته
پشتیبانی وتدارکات است و  15کمیته نیزدرمناطق با مسئولیت
شهرداران مناطق فعالیت میکند.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد:
پنج ستاد هدایت و اسکان در محورهای ورودی شهر اصفهان

وی با بیان اینکه با هماهنگی یکصد بنگاه مشاور امالک 80،هزار
نفر در منازل استیجاری 5 ،هزار نفر در مدارس و خوابگاه های شهر
اصفهان 15 ،هزار مسافر در کمپ فدک و  20هزار نفر نیز در 30
سالن ورزشی شهرداری و  10سالن ورزشی سایر ادارات و سازمان ها
مستقر می شوند ،گفت :برای نخستین بار مسافران شهر اصفهان
می توانند قبل از ورود به شهرمحل اسکان خود را از طریق سامانه
 ereserving.comانتخاب و رزرو کنند .این سامانه به صورت 24
ساعته از سوی فاوا پشتیبانی می شود و اگر مسافران در این زمینه
مشکلی داشتند می توانند با سامانه  137مطرح کنند.
وی با اشاره به اینکه اطالع رسانی در مورد فعالیت های ستاد
هم از طریق رسانه های گروهی و شبکه های مجازی و  137در
اختیار مسافران قرار می گیرد ،گفت 20 :هزار نقشه راهنمای شهر
در اختیار مسافران نوروزی قرار می گیرد و در  20نقشه شهر
کیوسک اطالع رسانی مستقر می شود 30 .دوچرخه سوار راهنما
نیز در سطح شهر تردد می کنند.
امیری با اشاره به اینکه افزایش ظرفیت پارکینگ ناژوان و
آماده سازی تله کابین صفه و پارک وحش برای تامین نیازهای
تفریحی مسافران و شهروندان نیز انجام شده است ،گفت:
از  28اسفندماه سال جاری باغ گل ها آماده پذیرش مسافران
نوروزی است.
رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر شهر اصفهان ادامه داد:
از سوی کمیته حمل و نقل و ترافیک  21هزار فضای پارک در
شهر اصفهان فراهم شده است که  4500فضا در هسته مرکزی
شهر و نقاط پرتردد قرار دارد .برای افزایش ظرفیت پارک خودرو
امسال فضای ادارات و مدارس نیز دراختیار مسافران برای پارک
خودرو قرار می گیرد.
وی ادامه داد :امسال برای نخستین بار متروی شهر اصفهان
نیز در اختیار شهروندان اصفهانی و مسافران است و ساعات
کاری اتوبوسرانی و تاکسیرانی نیز افزایش می یابد.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با بیان
اینکه جوانان سرمایه ارزشمند و آینده سازان
سازمان هستند ،تاکید کرد :جانشین پروری در
تمام سطوح مدیریت های شرکت باید جاری و
نهادینه شود.عبدالله موسوی در آیین تودیع و
معارفه تعدادی از مدیران و روسای جدید شرکت،
گفت :ایجاد فرصت ،انتقال تجربیات تخصصی و
فنی و استفاده از نظرات و پیشنهادات متقابل از
جمله راهکارهایی است که در پویایی شرکت بسیار
موثر خواهد بود .وی در پیوند با این مطلب افزود:
شناسایی همکاران نخبه جوان ،ارائه پیشنهادات
سازنده در راستای بهینه سازی هزینه ها و استفاده
از نقطه نظرات کارشناسان و متخصصان از شمار
وظایفی محسوب می شود که بر عهده مشاور
جوان مدیرعامل گذاشته شده است.موسوی
با اشاره به لزوم رونق بخشی و تحرک بیش از
پیش در حوزه معاونت مدیرعامل در پروژه های
حفاری بویژه با اجرایی شدن پروژههای میدان
محور ،اظهار کرد :برنامه های شرکت در هر پروژه
ای می بایست بر اساس برآورد هزینه واقعی و
اولویت بندی در کار انجام و بر پایه امکانات و
ظرفیت های های موجود هدف گذاری شود و
با شرکت های متقاضی نهایت همکاری صورت
پذیرد.مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با بیان
اینکه مباحث مهندسی در راس همه کارها قرار
دارد  ،گفت :در بخش مدیریت امور مهندسی،
مهندسان شرکت می بایست از برنامه های وزارت
نفت و شرکت ملی نفت ایران اطالعات جامع
داشته باشند و به نحوی عمل شود که برنامه ریزی
های شرکت همسو و منطبق با برنامه های صنعت
نفت باشد.وی افزود :رویکرد مهندسی باید حرفه
ای و برمبنای جدول زمان بندی ،ارزیابی و پایش
و برطرف کردن چالشها و مشکالت برنامه ریزی
شود تا شاهد افزایش راندمان و بهره وری در کار
باشیم.موسوی توسعه ناوگان حفاری را از اهداف
کالن شرکت مطرح و با اشاره به اینکه از ویژگی
ها و مزیت های شرکت ملی حفاری توان ارائه
توامان عملیات حفاری و ارائه خدمات جانبی فنی
و مهندسی است ،خاطرنشان کرد :توسعه و بروز
رسانی ناوگان خدمات فنی و تقویت تیم های
تخصصی از برنامه های اولویت داری است که
افزایش سهم بازار و درآمدزایی شرکت را بهدنبال
دارد .مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با تاکید
مجدد بر بهینه سازی هزینه ها و چابک سازی
سازمان در تمامی بخش ها ،مالک جابجایی ها
و تغییر در مدیریتها را انتخاب افراد با سوابق
کاری مفید و موثر و تحصیالت و تخصص های
مرتبط ارزیابی و انضباط مالی و اداری و کار
تخصصی و حرفه ای را مورد تاکید قرار داد.در
این نشست البرز نکوئیان به عنوان مشاور جوان
مدیرعامل ،سردار اسدالهی به عنوان سرپرست
جدید مدیریت امور مهندسی ،فرشید قاسمی به
عنوان سرپرست مدیریت خدمات فنی حفاری،
عبدالکریم علی محمدی به عنوان سرپرست
مدیریت پروژه های حفاری ،صادق معینی فر
به عنوان سرپرست اداره لوازم و ابزار در گردش
حفاری ،جهانگیر شجاعی به عنوان سرپرست
پروژه حفاری و تکمیل  20حلقه چاه در میدان
نفتی آزادگان جنوبی و جهانگیر دهقانی به عنوان
جانشین مدیرعامل در کمیته فنی و بازرگانی
معرفی شدند.همچنین از خدمات عبداله ویسی
آرا ،جلیل رحمانی فر و منوچهر اسدی قدردانی
به عمل آمد.

در پی تصمیم شورای قیمتگذاری
درزنجان

قیمت مرغ شناور شد

مدیر روابطعمومی سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان زنجان گفت :در پی تصمیم
شورای قیمتگذاری در زنجان ،قیمت مرغ شناور
شد.محمد قربانلو در گفتوگو با ایسنا ،منطقه
زنجان از شناور شدن قیمت مرغ گرم در زنجان
خبر داد و اظهار کرد :در پی تصمیم شورای
قیمتگذاری در زنجان مقرر شده که در استان
زنجان مرغ گرم هم به قیمت مصوب ملی و قیمت
آزاد عرضه خواهد شد.این مسئول ادامه داد :مقرر
شده که در استان مرغ گرم صبح به قیمت  11هزار
و  500تومان و در ظهر و بعد از ظهر به قیمت آزاد
و تقریبا برابر با استانهای همجوار  15هزار تومان
عرضه خواهد شد.وی با بیان اینکه امروز  30تن
مرغ گرم به قیمت  15هزار تومان توزیع میشود،
افزود :مرغداران در قبال این افزایش قیمت متعهد
شدهاند که روزانه  65تا  70تن مرغ گرم به قیمت
 11هزار و  500تومان را برای استان تامین کنند.
قربانلو تصریح کرد :عرضه مرغ تنظیم بازار به
قیمت  11هزار و  500تومان در همه مراکز عرضه
مرغ و اصناف این حوزه خواهد بود ولی مرغ 15
هزار تومانی در  20نقطه که عمدتا در فروشگاههای
بزرگ و تعاونی مصرفها خواهد بود.

