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 کرمانشاه-خبرنگارتوسعه ایرانی- 
شهردار کرمانشاه با ارزشمند خواندن 
آیین نوروز، گفت: این رســم دیرین و 
ارزشــمند باید به تمام جهان معرفی 
شــود تا همه با تمدن و فرهنگ ایران 
زمین و کشورهای برپاکننده این جشن 

آشنا شوند.
نادر نوروزی در آیین افتتاحیه مسیر 

گردشگری تاریخ و تمدن ایران که  در باغ 
هنر تهران برگزار شد، با اشاره به قدمت 
باالی تاریخ و تمدن شهرهای کرمانشاه، 
همدان و ســنندج گفت: کرمانشاه که 
یکی از شهرهای این مسیر است، تاریخ 
باشــکوهی دارد و از دوره های تاریخی 
مختلف و سلســله های بســیار در آن 

یادگاری به جا مانده است.

وی افزود: یکی از آثار برجسته این 
استان که ثبت جهانی هم شده کتیبه 
بیستون اســت که گواه قدمت و تاریخ 

ارزشمند این استان است.
نوروزی بــه مهمان نــوازی مردم 
کرمانشاه هم اشاره کرد و افزود: در کنار 
تاریخ ارزشمند این استان، مهمان نوازی 
کرمانشاهیان زبانزد عام و خاص است 

و همین امر کرمانشــاه را به یک استان 
گردشگر پذیر تبدیل کرده است.

وی افزود: مردم کرمانشاه به قدری 
مهمان نوازند که هر گردشگر با ورود به 
استان احساس غربت نمی کند و تمام 
افرادی که به این استان سفر کرده اند به 

آن اذعان دارند.
نوروزی به تعبیر مقام معظم رهبری از 

استان کرمانشاه اشاره کرد و افزود: ایشان 
استان کرمانشاه را به سینه ستبر ایران 
اسالمی تشبیه کردند که حقیقتا تعبیر 
زیبا و به جایی است و شهر کرمانشاه هم 
عمال قلبی است که در این سینه می تپد.

شهردار کرمانشــاه در ادامه از آیین 
نوروز به عنوان یک عامل پیوند فرهنگی 
در میان کشــورهای برپــا کننده این 
مراسم یاد کرد و افزود: نوروز زمانی است 
که طبق سنت گذشتگان باید پلشتی 
ها و تاریکی ها را پشــت سر گذشت و 
یک زندگی پاک و عــاری از تاریکی را 

شروع کرد.
وی افزود: مراسم خانه تکانی که در 
روزهای پایانی سال و روزهای مانده به 
نوروز انجام می شود نماد همین تفکر 
است و افراد درکنار خانه و زندگی، دلهای 

خود را هم از پلشتی ها پاک می کنند.
نوروزی به فرهنگ باارزش نهفته در 
سفره هفت سین نوروز هم اشاره کرد و 
افزود: هریک از اجزای سفره نوروز نماد 
یک فرهنگ و تفکر ارزشمند است، بطور 
مثال سبزه نماد ســرزندگی و شادابی 
است و این تفکرات ارزشمند می طلبد 
که تالش بیشــتری برای معرفی آن به 

جهانیان صورت گیرد.
وی افزود: در همین راستا یونسکو 
تصمیم گرفته آیین نوروز که منشــأ و 

مبدأ آن ایران است را معرفی کند.

وی با اشاره به برگزاری آیین نوروز در 
12 کشور جهان گفت: در راستای معرفی 
این آیین قرار است جشن هایی در مسیر 
تاریخ و تمدن ایران زمین داشته باشیم 
که کرمانشــاه هم به عنوان یکی از سه 
شهر تاریخی این مسیر، میزبان کاروان 

این جشن خواهد بود.
وی برپایی جشــن نوروز را فرصت 
مناسبی برای برقراری پیوند فرهنگی 
میان کشــورهای برپا کننده این آیین 
عنوان کرد و افزود: کرمانشاه هم برای 
برای برگزاری این مراســم مهیا شده و 
روز 25 اسفند جشن آیین جهانی نوروز 

در محوطه تاقبستان برگزار می شود.

  کرمانشاه مهیای استقبال از »آیین جهانی نوروز«می شود
نوروزی به فرهنگ باارزش 
نهفته در سفره هفت سین 

نوروز هم اشاره کرد و افزود: 
هریک از اجزای سفره نوروز 

نماد یک فرهنگ و تفکر 
ارزشمند است، بطور مثال 

سبزه نماد سرزندگی و 
شادابی است و این تفکرات 

ارزشمند می طلبد که تالش 
بیشتری برای معرفی آن به 

جهانیان صورت گیرد.

اهواز-خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با اشاره به 
عزم دولت سیزدهم برای برطرف کردن مشکالت آب و فاضالب خوزستان، گفت:خوزستان 

در اولویت اجرای پروژه های آب و فاضالب قرار دارد.
 اتابک جعفری  در بازدید از طرح انتقال آب غدیر، با بیان اینکه تحقق وعده های رییس 
جمهور به مردم خوزستان به صورت جدی در باالترین سطح پیگیری می شود، افزود: دولت 

مردمی سیزدهم برای برطرف کردن مشکالت آب و فاضالب خوزستان عزم جدی دارد.
وی گفت: خوزستان در اولویت اجرایی پروژه های آب و فاضالب قرار دارد، و حل مشکل 
آب و فاضالب خوزستان به عنوان یک دغدغه مهم رهبر معظم انقالب به صورت جدی توسط رییس جمهور مردمی و وزیر نیرو 

پیگیری می شود و هدف از این سفر نیز پیگیری آخرین اقدامات انجام شده در این زمینه است.
مدیرعامل آبفای کشور با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده در طرح آبرسانی غدیر ادامه داد: بهره برداری از این طرح به عنوان 
یکی از وعده های نخستین سفر استانی رییس جمهور به مردم خوزستان برای تامین آب پایدار مورد نیاز نیمی از جمعیت این 

استان به صورت جدی پیگیری می شود.
وی با بیان اینکه این خط انتقال آب ظرفیتی بالغ بر 2۴ مترمکعب در ثانیه دارد، افزود: 52 درصد از جمعیت خوزستان با اجرای 

این طرح از آب سالم، پایدار و بدون تنش استفاده خواهند کرد که این نشان از اهمیت این طرح است.
سفر مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کشور به خوزستان که حدود 2 هفته از انتصاب وی در این سمت می گذرد، نشاندهنده 

تالش جدی دولت سیزدهم در رفع مشکالت این استان به ویژه در زمینه آب و فاضالب است.
مدیر عامل آبفا کشور در این سفر به همراه کرمی نژاد مدیرعامل آبفا خوزستان، روند اجرایی پروژه های آب و فاضالب خوزستان 
و اهواز را مورد بررسی قرار داد. جعفری در این ســفر از روند اجرای طرح آبرسانی غدیر و ایستگاه پمپاژ اضطراری این طرح در 

اندیمشک، کانال شهید چمران اهواز و همچنین تصفیه خانه اهواز دیدن کرد.

گرگان-مهسا موسوی،خبرنگارتوسعه ایرانی-مهندس محمدرضا سبطی در جمع 
بانوان همکار شهرداری گرگان ضمن تبریک اعیاد شعبانیه گفت: ارتقای یک جامعه و 

خانواده می تواند با توجه به مقام واالی بانوان و تکریم و پاسداشت آنان محقق شود.
وی افزود: حفظ حرمت و برخورد مالطفت آمیز با بانوان، موجبات احساس آرامش و 

امنیت آنان را فراهم می آورد.
مهندس سبطی با بیان اینکه بانوان، بازوان توانمند تربیتی جامعه هستند، گفت: بانوان در محیط کاری، بسیار دلسوزانه، دقیق، 

با پشتکار باال و منضبط به عنوان بازوان توانمند ارتقای بهره وری فعالیت می کنند.
شهردار گرگان با قدردانی از تالش و اهتمام مادران و بانوان همکار، خواستار کمک و تعامل بانوان عزیز در قالب سازمانی در حوزه 
حقوق شهروندی شدند. سبطی با اشاره به نقش کلیدی بانوان تصریح کرد: اگر بخواهیم در حوزه مدیریت نوین شهری، نماد سازی 

کنیم شما بانوان بهترین نماد برای مدیریت نوین شهری هستید.
وی با اشاره به رویکرد شهرداری گرگان در حوزه بانوان در سال 1۴۰1 گفت: در نظر داریم در سال آتی با شناسایی و توجه به 
ارتقای حضور بانوان در مدیریت شهری، در راستای نظم و توسعه شهری باعث تحولی اساسی درون و برون سازمانی را با بهره 

برداری از ظرفیت ارزشمند آنان فراهم آوریم.
شهردار گرگان در پایان این مراسم همه بانوان همکار را مشاوران خود دانست و خواستار توسعه تبادل نظر و ارائه پیشنهادات 

همه همکاران شد.
الزم به ذکر است این برنامه به همت دفتر امور بانوان و خانواده شهرداری گرگان به منظور تجلیل از بانوان بازنشسته و کارکنان 

شهرداری گرگان برگزار شد.

 خوزستان در اولویت اجرای 
پروژه های آب و فاضالب قرار دارد

شهردار گرگان : 

بانوان، بازوان توانمند تربیتی جامعه و بهترین نماد مدیریت 
شهری نوین هستند

سنندج-خبرنگارتوسعه ایرانی- معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع 
برق کردستان گفت: تاکنون 1۰ هزار و ۳۰۰ دستگاه کنتور هوشمند برق در استان 

نصب شده که بیش از 2 هزار مورد آن مربوط به امسال است.
هیوا خرم با بیان اینکه بیشترین کنتور هوشــمند نصب شده با یک هزار و ۸۳۳ 
دستگاه در شهرستان قروه بوده است، اظهار داشت: کمترین کنتور نصب شده با 1۸۶ 

دستگاه مربوط به شهرستان سروآباد است.
وی به جایگزینی کنتورهای هوشمند به جای کنتورهای قدیمی اشاره و اضافه 
کرد: اطالعاتی از قبیل مصرف برق، میزان ولتاژ، جریان و ضریب توان در کنتورهای 

هوشمند ثبت می شود.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق کردستان افزود: سهمیه 
تعیین  شده برای استان کردستان نصب ۸5 هزار کنتور هوشمند بوده که مقرر شده 
است تا قبل از شروع پیک آینده)خرداد1۴۰1( این حجم از اندازه گیری هوشمند 

برای مشترکان استان نصب شود.
خرم با اشاره به اینکه نصب کنتورهای هوشمند یکی از راهکارهای موثر در اصالح 
رفتار مشــترکان پرمصرف و کنترل بار شبکه برق اســت، گفت: نصب کنتورهای 
هوشــمند موجب افزایش پایداری شــبکه توزیع برق، کاهش تعداد و مدت زمان 

خاموشی های برق در استان و به تبع آن در کشور نیز می شود.
وی امکان برقراری ارتباط دوسویه بین شرکت و مصرف کنندگان، جمع آوری، 
پردازش و ارسال اطالعات انرژی به شــرکت را از مزیت های استفاده از کنتورهای 
هوشمند عنوان کرد و افزود: آگاهی این شرکت از مقدار انرژی مصرف شده در ساعات 
پرباری و کم باری، آگاهی مصرف کنندگان از مقدار مصرف ساعتی و روزانه همچنین 
امکان تشــخیص ســرقت برق از کنتور از دیگر قابلیت ها و مزیت های کنتورهای 
هوشمند است. معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق کردستان اظهار 
داشت: در حال حاضر تنها 2 درصد مشترکان در سطح استان بیش از 2 برابر الگوی 

مصرف، انرژی برق مصرف می کنند که بدون شک با اجرا و تداوم این طرح در استان 
مصرف این دست از مشترکان نیز مدیریت خواهد شد.

در حال حاضر بیش از ۷۰۷ هزار مشترک کردســتانی از انرژی برق بهره مند و 
1۰۰ درصد مناطق شهری و تمام روستاهای باالی پنج خانوار استان از برق برخوردار 

هستند.

بیش از ۲ هزار دستگاه کنتور هوشمند برق در کردستان نصب شد
خبر

استاندار قزوین:

  کارآمدی، شرط انتخاب 

و انتصاب مدیران است

قزوین- مصطفی مرادی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-اســتاندار قزوین گفت: شرط انتخاب 
مدیران اســتان کارآمدی بوده و تالش شــده 
انتصابات موجب تحول مثبت در خدمات رسانی 

به نفع مردم بشود.
محمد مهدی اعالیی در نشســت خبری با 
اصحاب رســانه در خصوص نحوه انتصابات در 
اســتان، افزود: با توجه به تغییر دولت باید بدنه 
مدیریتی همســو با اهــداف و آرمانهای دولت 
منتخب مردم تغییر مــی کرد که به این منظور 
بعد از ارتقای شناخت خود نسبت به ظرفیت ها 
و منابع انسانی موجود برنامه ریزی الزم در این 

خصوص صورت گرفت.
وی همچنیــن گفــت: تــالش کردیم در 
انتصابات از اطالعات موجود در ســاختارهای 
رسمی استان و پیشینه فعالیت دستگاه ها در 
دوره های مختلف که موجب شناســایی افراد 
می شود استفاده کنیم و همچنین جریان هایی 
که در قالب حمایت از اهداف و آرمان های دولت 
و رییس جمهور فعالیت مــی کردند در کانون 
مشورت قرار گرفتند و در نتیجه افرادی معرفی 

و گزینش شدند.
اعالیی اضافــه کرد: مولفه هــای مختلفی 
در انتخــاب مدیران موثر بودنــد ولی تاکید بر 
کارآمدی بیشتر بوده است و البته این به معنی 
تغییر همه مدیران استان نیست و طبق ارزیابی 

ها برخی مدیران به کار خود ادامه می دهند.
وی همچنین گفت: البته انتصابات در سطح 
استان برخی توسط استاندار و برخی با انتخاب 
و انتصاب در سطح ملی صورت می گیرد که در 
این خصوص، رایزنی، تبادل آرا و انتخاب نهایی 
پیگیری می شــود تا به انتخاب مدیر اســتانی 

منتج گردد.
استاندار قزوین در ادامه گفت: یکی از ظرفیت 
های اســتان صنعت اســت ولی نگاه مطلق به 
صنعت و توســعه صنعتی درست نیست چون 
همه استان از مزایا و شرایط یکسانی برخوردار 

نیست.
وی همچنین گفت: در بخشــی از اســتان، 
شرایط اینکه صنایعی اشــتغالزا مستقر شوند 
ممکن نیست و در بخشــی دیگر شرایط فراهم 
اســت و باید برنامه ریــزی الزم در این حوزه 

صورت گیرد.
اعالیی افزود: در معدن هم اســتان قزوین 
ظرفیت های ویژه دارد ولی در برخی بخش ها 
با ارزش افزوده باال ورود خوبی نداشته ایم و باید 
برنامه ریزی در این حوزه صورت گیرد تا آهنگ 
رشد و توسعه اســتان متوقف و کند نشود و راه 
حل هایی برای حل مشکالت باید داشته باشیم.

اعالیی گفت: در استان صنایع بزرگ و قابل 
توجه نداریــم که موتور محــرک اقتصادی در 
استان باشند و باید به این سمت پیش برویم که 

از این دست واحدها در استان داشته باشیم.
اعالیی دربــاره پیگیری واگــذاری اراضی 
صنعتی در شــهرک های صنعتی اســتان به 
ســرمایه گذاران اهلیت دار نیز گفت: ما مدعی 
نیستیم که در این زمینه در شهرک های صنعتی 
استان، عامدانه سوء استفاده وجود داشته ولی 
طبیعی است که برخی از این مسایل در حبس 
اراضی صنعتی رقم خورده و نباید به نفع افرادی 
خاص باشــد و پیگیری این موضــوع به معنی 

نادیده گرفتن زحمات گذشتگان نیست.
استاندار قزوین در ادامه گفت: اولویت سال 
آینده استان قزوین موضوع آب است که تمامی 
حوزه ها متاثر از آن می باشد و باید برنامه ریزی 

در این زمینه داشنه باشیم.
اعالیی افزود: دومین استان کشور هستیم 
که کمترین بارش را داشــته ایــم و در معرض 
تهدید خشکســالی قرار داریم و باید اقدامات 

ویژه ای در این حوزه صورت گیرد.
وی افزود: در این راستا تعداد زیادی از چاه ها 
از استحصال خارج شدند و اکنون افت منابع آب 

زیرزمینی را به صورت جدی نداریم.
اعالیی اضافه کرد: دشت قزوین زنده است و 
باید برای احیای آن برنامه ریزی داشته باشیم و 

ضریب افزایش آب به درآمد را باال ببریم.

استانها

کرج-اکبری،خبرنگارتوسعه ایرانی-فداکاری و رشادتهای 
شما جانبازان سرافراز موجب شده است که امروز ایران اسالمی با 
عنوان ام القرای کشورهای اسالمی در جهان مطرح شود و همه ما 
باید سعی کنیم که ثمره خون این شهیدان ، رشادت ها و جانبازی 
ها را با جان ودل حفظ نماییم و در راه خدمت به مردم شریف استان 
البرز در حوزه گازرسانی کم کاری نکنیم.به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان البرز، مهندس سید رضا غفاریان، مدیرعامل 
شرکت گاز استان البرز با همراهی جناب آقای زاده حسین مدیریت 

منابع انسانی و جناب آقای لک مسئول امور ایثارگران از همکاران 
جانباز و فرزندان شهید شرکت گاز استان البرز تقدیر و تجلیل به 
عمل آوردند.در این آیین مهندس غفاریان ضمن اشاره به اینکه 
شیعه علی در هر زمانی در برابر استکبار و سلطه مقاومت از خود 
نشان داده است اظهار کرد: فداکاری و رشادتهای شما جانبازان 
سرافراز موجب شده است که امروز ایران اسالمی با عنوان ام القرای 
کشورهای اسالمی در جهان مطرح شود و همه ما باید سعی کنیم 
که ثمره خون این شهیدان ، رشــادت ها و جانبازی ها را با جان 

ودل حفظ نماییم و در راه خدمت به مردم شریف استان البرز در 
حوزه گازرسانی کم کاری نکنیم.غفاریان در ادامه تشریح کرد: 
خدمتگزاری به مشترکین و متقاضیان شرکت گاز استان البرز 
باید بی وقفه و در کمترین زمان ممکن صورت بگیرد .در این مراسم 
آقای زاده حسین مدیریت منابع انسانی نیز ضمن اشاره به این که 
دیدار با جانبازان سرافراز شرکت گاز استان البرز در طول سال از 
برنامه های مهم و مدون مدیریت محترم عامل می باشــد گفت: 
تکریم و دلجویی از جانبازان سرافراز برای حوزه منابع انسانی از 
تکالیف بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد.در ادامه این جلسه آقای 
لک مسئول امور ایثارگران نیز گزارش کوتاهی از وضعیت همکاران 
جانباز و بیان مشکالت آنها ارائه نمود .در پایان جانبازان سرافراز با 

همراهی مدیریت محترم عامل و سایر مسئولین به یاد رشادتها و 
خونهای به زمین ریخته شده شهدای هشت سال دفاع مقدس نهال 

ایثار را در محوطه حیاط ستاد شرکت گاز استان البرز کاشتند.

تکریم از همکاران جانباز شرکت گاز استان البرز 


