شهرستان

خبر

انتصابسرپرستمعاونت توسعهومنابع ادارهکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی لرستان
طــی حکمــی
از ســوی مدیرکل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان لرستان،
سرپرســت معاونت توسعه
مدیریت و منابع این اداره کل
منصوبشد.
به گزارش پایگاه خبری یافته،
حجتاالســام حمیدرضا
حنان مدیــرکل ،در حکمی
احمدحسین فتاییرابهعنوان
سرپرست معاونت توسعه مدیرت و منابع اداره کل منصوب کرد.
بهگزارشاقتصادسرآمد،دربخشیازاینحکمآمده«باتوجهبهتخصص،تعهد
و تجربیات ارزنده جنابعالی بهموجب این حکم به سمت سرپرستی معاونت
توسعه و منابع اداره کل منصوب میشوید ،امید است با اتکال به خداوند متعال
در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید».
فتایی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت مالی و از کارکنان رسمی اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان میباشد که پیشازاین ریاست اداره اداری
و مالی را بر عهده داشته است .کارشناس بودجه و حسابدار اداره کل نیز از سایر
سوابق وی میباشد.خبر :سجاد شفیعی

اهدایجوایزبرندگانطرحیکتیموهزارهمراهمخابراتمنطقهلرستان

طیمراسمیجوایزبرندگانطرحیکتیموهزارهمراهمخابراتمنطقهلرستان باحضورمدیرمخابراتمنطقه،معاونتشبکه،مدیریتمالی ،مدیردفترمنطقه،ریاستادارهبازرسیوریاستامورمشتریان ارتباطات
سیار اهدا گردید .در این مراسم مهندس محمودی مدیر مخابرات منطقه لرستان ضمن تبریک به برندگان این طرح افزود  :همراه اول اپراتور غالب در استان می باشد و امروزه شاهد ارائه خدمات و سرویس های خاص
از طرف همراه اول به مشتریان هستیم  .مهندس محمودی با ابراز تشکر از مدعوین و مشتریان وفادار گفت :شرکت ارتباطات سیار برای قدردانی از مشتریان وفادار خوش حساب  ،یک سری امتیازات قرار داده است
،کمپین ها و بسته هایی را تعریف کرده است که کمپین یک تیم و هزار همراه  18،نفر برنده در استان لرستان داشته است و جوایز هر کدام مبلغ صد میلیون ریال هدیه نقدی است که امروز تقدیم شده است  .مهندس
محمودی در ادامه اظهار داشت  :آنچه برای ما مهم و ارزشمند است ارائه خدمات با کیفیت و برطرف نمودن نیازهای ارتباطی مشتریان است و با وجود زیرساخت های بسیار قوی در مخابرات منطقه می توان بهترین و با
کیفیت ترین سرویس ها را در حوزه ثابت و سیار به مشتریان ارائه نمود  .شایان ذکر است جوایز این طرح شامل18جایزه۱۰۰میلیون ریالی در سطح استان لرستان بوده است که به برندگان وفادار همراه اول اهدا گردید .

طی  40سال پس از انقالب شکوهمند جمهوری اسالمی محقق شد :

افزایش  18برابری جمعیت تحت پوشش
شبکه فاضالب استان اصفهان

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان:

سرانه فضای ورزشی استان افزایش مییابد
مدیرکل ورزش و جوانان لرستان از وجود 466مکان ورزشی دولتی
و خصوصی در استان خبر داد.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،علی یاور عزیزپور اظهار کرد :سال 95حدود 53مکان
ورزشی در بخش خصوصی داشتیم که سال 96به 65مکان افزایش یافت.
وی ادامه داد :در بخش دولتی سال  370 ،95مکان ورزشی داشتیم که سال
بعد به 401مورد رسید.
عزیزپور یادآور شد :سرانه اماکن ورزشی بخش خصوصی استان در سالهای
 95و 96به ترتیب بیش از 207و 361صدم متر بوده است.
مدیرکل ورزش و جوانان لرستان افزود :این سرانه در بخش دولتی طی این دو
سال بالغبر 5هزار و 256و 5هزار و 367سانتیمتر بوده است.
وی اضافه کرد :درمجموع ســرانه فضای ورزشی استان سال  95بیش از 54
سانتیمتر و سال پیش بالغبر 57سانتیمتر بوده است.
عزیزپور یادآور شد :هماکنون در اکثر شهرستانهای استان پروژههای ورزشی
در دست احداث داریم که با تکمیل آنها سرانه فضای ورزشی بهمراتب بیشتر
خواهد شد.

پاداش همکاری سـه صنعت برتر خوزستان
در مصرف برق

بهگزارشروابطعمومیشرکتسهامیبرقمنطقهایخوزستان،
با توجه به اجرای برنامه های پاسخگویی بار در تابستان سال  ۹۷و مشارکت
برخی از صنایع در این طرح ها ،در
نهایت  ۳صنعت فوالد خوزستان،
فوالد اکسین خوزستان و سیمان
خوزستان مشمول دریافت پاداش
شدند.
به گــزارش اقتصاد ســرآمد،انجام
محاسباتپاداشاینصنایعازطریق
سامانه کاهش پیک بار کشور صورت
گرفته و به تاییدیــه مدیرکل دفتر
مدیریت مصرف و خدمات مشترکین شرکت توانیر نیز رسیده است.
درمجموعمیزانپاداشهمکاریاینصنایعبیشاز ۱۰۸هزارمیلیاردریالمی
باشد که در صورتحساب برق مصرفی این صنایع اعمال خواهد شد.

ازآغاز فعالیت شرکت آب وفاضالب
استان اصفهان در ســال  1344تا سال 1357
حدود  168هزار نفر تحت پوشش خدمات شبکه
فاضالب قرار گرفتند این در حالیست که پس از
پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی تا کنون بیش
از  2میلیون و  978هزار و  542نفر در اســتان
اصفهان از خدمات شــبکه فاضــاب بهره مند
شدند مدیرعامل شــرکت آب وفاضالب استان
اصفهان با بیان اینکه  53ســال از ارائه خدمات
شبکه فاضالب در اصفهان می گذرد اعالم کرد:
اصفهان اولین شــهر در کشــور بوده که شبکه
فاضالب در آن اجراء گردیده اســت  ،همچنین
اســتان اصفهان با اجرای  422کیلومتر خطوط
شبکه فاضالب بیشــترین میزان خطوط اجراء
شده در کشور را به خود اختصاص داده است که

 13درصد خطوط شبکه فاضالب اجراء شده در
کشور را شامل می شود .
به گزارش اقتصاد سرآمد ،مهندس هاشم امینی
با اشــاره به اجرای خطوط شــبکه فاضالب در
دوران  40ساله انقالب اسالمی اعالم کرد:از سال
 44تا سال  57حدود هزار و 35کیلومتر شبکه
فاضالب در اســتان اصفهان اجراءشــده بوددر
حالیکه از سال  57تا کنون بیش از  8هزار و 84
کیلومتر شبکه فاضالب در استان عملیاتی شد که
بیانگر افزایش  8برابری اجرای شبکه فاضالب در
دوران پس از انقالب می باشد.
وی افزود :از سال  44تا سال  57حدود  56هزار
انشــعاب فاضالب به مشــترکین واگذار شددر
حالیکه از سال  57تا کنون به  668هزار و 571
متقاضی شبکه فاضالب واگذار شد که افزایش

با حضور مدیر مناطق امور اداری وزارت علوم

دانشگاه لرستان میزبان دوازدهمین نشست مدیران اداری
دانشگاههای منطقه  5کشور

بانک ملی 20هزار میلیارد ریال در اردبیل سرمایه
گذاری می کند
استاندار اردبیل گفت :بانک ملی ایران برای حمایت از واحد
های تولیدی و صنعتی این استان
 20هزار میلیارد ریال ســرمایه
گذاری می کند.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،اکبر
بهنام جو در بازدیــد از طرح راه
آهن میانه  -اردبیــل در گفت و
گو با خبرنگاران افــزود :با تزریق
این اعتبار جهش بسیار بزرگی در
ایجاد فرصت های شغلی در استان
ایجاد خواهد شد.
وی با اشاره به مشــارکت بانک ملی در طرح راه آهن اردبیل اضافه کرد:
عملیات اجرایی راهآهن میانه  -اردبیل به طول  ۱۷۵کیلومتر در سال 84
آغاز شد و در حال حاضر دارای 49درصد پیشرفت فیزیکی است.
استاندار اردبیل افزود:در این طرح  62دستگاه تونل به طول  23هزار و
 810متر ،چهار کیلومتر پل دره ای بزرگ ،سه کیلومتر پل آب رو و 10
دستگاه گالری به طول حدود چهار کیلومتر اجرا میشود.
بهنام جو بیان کرد :با تزریق منابع مالی جدید از سوی بانک ملی این طرح
شتاب گرفته و در حال حاضر تمام  ۱۲قطعه پروژه فعال شده اند و کارها
بخوبی پیش می رود.
استاندار اردبیل با بیان اینکه در میادین بسیج و وحدت تابلو روز شمار راه
آهن اردبیل نصب شده تا مردم از مراحل اجرایی طرح اطالع کافی داشته
باشــند ،افزود :افتتاح این طرح را در دهه فجر  99به مردم نوید داده ایم
و امید اســت در موعد مقرر تحقق یابد .بهنام جو درباره اجرای طرح راه
آهن اردبیل پارس آباد هم گفت :مطالعات این طرح رو به پایان است و
تامین منابع مالی آن دنبال می شود .وی گفت 2 :ماه پیش تفاهم نامه ای
با مســئوالن جمهوری آذربایجان برای اتصال خط ریلی اردبیل از مغان
با این کشور امضا شده و با تحقق این مهم کریدور آسیای میانه عملیاتی
خواهد شد.
در این بازدید استاندار اردبیل در آیینی از مدیر عامل بانک ملی و معاونان
وی به خاطر توجه به طرح راه آهن اردبیل و طرح های ســرمایه گذاری
تجلیل کرد.

 12برابری را طی دوران  40ساله انقالب اسالمی
نشان می دهد .این در حالیست که در حال حاضر
 70درصد مشــترکین تحت پوشــش خدمات
شبکه فاضالب دراستان اصفهان قرار دارند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر  25تصفیه خانه
فاضالب در استان اصفهان در مدار بهره برداری
قراردارد خاطرنشان ســاخت :هم اکنون استان
اصفهان با  25تصفیه خانه فاضالب در مدار بهره
برداری رتبه نخست تعداد تصفیه خانه فاضالب
را در کشور دارد که  12درصد تصفیه خانه های
فاضالب را در کشور شامل می شود.
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان
تامین آب شــرب پایدار مشــترکین را یکی از
اولویت ها برشــمرد و اظهار داشت :از سال 57
تا کنون جمعیت تحت پوشــش طرح آبرسانی

دوازدهمین نشست مدیران اداری و پشتیبانی دانشگاههای

منطقه پنج کشور ،به میزبانی دانشگاه لرستان ،برگزار شد.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،این نشست ،با حضور مدیر مناطق امور اداری
و پشــتیبانی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،مهندس مجید باروت
کوب زاده ،مدیران امور اداری و پشتیبانی دانشگاههای لرستان ،آیت اله
العظمی بروجردی ،ایالم ،صنعتی کرمانشاه ،رازی کرمانشاه و کردستان،
در اتاق جلسات حوزه ریاست دانشگاه لرستان ،برگزار شد.
رئیس دانشگاه لرستان ،دکتر خسرو عزیزی و معاون پشیتبانی و توسعه
دانشگاه لرســتان ،دکتر محمد جعفری ،در ســخنانی ،ضمن عرض
خیرمقدم به مهمانان ،اظهار امیدواری نمودنــد که برگزاری اینگونه
نشستها باعث تقویت هم افزایی و وحدت رویه در مورد آیین نامه ها و
قوانین ،دربین دانشگاههای منطقه پنج کشور شود.

در بین شرکت های آب و فاضالب سراسر کشور صورت گرفت:

آب و فاضالب لرستان رتبه برتر در رشد پژوهش و فناوری را کسب کرد

به گزارش اقتصاد ســرآمد ،این شــرکت از بین
شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی کشور موفق

به کســب عنوان برتر در زمینه رشد پژوهش و فناوری شد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب شــهری لرستان در این
خصوص گفت :مبنای این ارزیابی و انتخاب براساس فعالیت
های حوزه تحقیقات و فناوری در یازده شاخص اصلی بوده
است .
وی وضعیت اعتبارات و هزینه کرد ،مقاالت علمی چاپ شده
در مجالت معتبر و ارائه شده در کنفرانس ها و سمینارهای
معتبر علمی  ،حمایت از پایــان نامه های تکمیلی ،حمایت
از چاپ کتب مصوب کمیته تحقیقات و سایر حمایت های
علمی را از جمله این شاخص ها ذکر کرد.
مهندس کرم وند ارتباط سازنده با دانشگاهها و شرکت های

تالش آبفار برای کاهش ۴۰درصدی هدر رفت آب کشور
رییس کارگروه مدیریــت مصرف آبفار منطقه
جنوب و غرب کشــور از تالش شــرکت های آبفار برای
کاهش  ۴۰درصدی هدررفت آب در روستاها خبر داد.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،دکتر رضا اسدی در حاشیه
چهارمین جلسه مدیریت مصرف شرکت های آبفار جنوب
و غرب کشور در خرم آباد گفت :بر اساس پایش های انجام
شده در روستاهای کشور ،حداقل  ۴۰درصد هدررفت آب
وجود دارد که شرکت های آبفار برای کاهش حداقل ۱۰
درصدی این هدر رفت در تالش هستند.
وی تصریح کــرد :این کارگــروه با هدف تــاش برای

بکارگیری خرد جمعی در راستای کاهش هدررفت آب
در تالش است تا با استفاده از تجربیات و اقدامات انجام
شده در دیگر استانها این مهم را اجرایی کند.
وی اضافه کرد :یکی از شیوه های مهم اجرایی کردن این
هدف ،استفاده از شبکه های اجتماعی ،استفاده از توان
دهیاران و کار جمعی اســت که باید با بکارگرفتن همه
این راهکارها می توان در راســتای کاهش هدررفت آب
اقدام کرد.
وی باالنســینگ آب و پایلوت بحث باالنسینگ را بسیار
مهم دانســت و اظهار داشــت :باید بــا تخصیص اعتبار

اصفهان بزرگ  4میلیون و  155هزار و  462نفر
می باشد در صورتی که از ســال  44تا سال 57
تنها  350هزاز نفر تحت پوشش شبکه آبرسانی
شرکت آب وفاضالب قرارداشــتند که این امر
نشان دهنده افزایش  12برابری تعداد جمعیت
تحت پوشش شبکه آبرســانی از بدو انقالب تا
کنون بوده است.
وی چگونگی تامین آب شرب مردم را در استان
اصفهان بســیار حائز اهمیت دانســت وخاطر
نشان ساخت:استان اصفهان ازجمله استانهای
مهاجرپذیر می باشــد که همه ســاله با رشــد
جمعیت روبرو اســت براین اســاس تامین آب
شرب مشترکین در این استان بسیار حائز اهمیت
بوده است و دراین زمینه از بدو تاسیس شرکت تا
سال  57حدود  15حلقه چاه آب حفر شد ولی از
سال  57تا کنون  207حلقه چاه آب حفر گردید
که افزایش  14برابری حفر چاه در این دوران را
نشان می دهد .
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
اعالم کرد:حجم مخازن آب در اســتان اصفهان
طی  40ســال پس از پیروزی انقالب  27برابر
افزایش یافت بطوریکه از ســال  44تا سال ، 57
حجم مخازن  35هزار مترمکعب بوده در حالیکه
این رقم از سال  57تا کنون به  939هزار و 420
مترمکعب افزایش یافت.
مهندس هاشــم امینی به افزایــش  10برابری
واگذاری انشعاب آب در دوران  40ساله انقالب
شکوهمند اســامی پرداخت و تصریح کرد :از
سال  57تا کنون به بیش از یک میلیون و 135
هزار و  827مشترک انشعاب آب به مشترکین
واگذار شده در صورتیکه از سال  44تا سال  57به
 114هزار مشترک انشعاب آب واگذار شده بود.
وی افزود :از ســال  44تا ســال  57فقط هزارو
 410کیلومتر شبکه آب در استان اصفهان اجراء
شده بود در حالیکه از سال  57تا به امروز بیش
از  14هزار و  267کیلومتر شبکه آب در استان
عملیاتی شد که رشــد  10برابری اجرای شبکه
آب در اســتان را پس از پیروزی انقالب اسالمی
نشان می دهد.

در ادامه ،مدیر مناطق امور اداری و پشــتیبانی وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری ،مهندس مجید باروت کوب زاده گفت«:دانشگاهها بایستی
تمدن ساز ،نسل سوم و کارآفرین باشند».
وی تشــریح کرد«:تصمیمات نباید به صورت صرفاً دانشگاهی اتخاذ
شوند؛ بلکه بایستی براساس منطقه بندی وزارت علوم ،تصمیمات از نوع
منطقه ای باشند تا وحدت رویه بین دانشگاهها و مراکز آموزش عالی هر
منطقه ای ،افزایش یابد» .مدیر مناطق امور اداری وزارت علوم ،تحقیقات
و فناوری افزود«:دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ،بایستی ارتباط خود
را با مدیران محلی و استانی گسترش دهند» .باروت کوب زاده اظهار
داشت«:هدف دانشگاه این است که دانشجوی برنامه محور تربیت کند
و برای رسیدن به این مقصود ،بایستی پژوهشها و تحقیقات کاربردی را
افزایش داد» .وی تصریح کرد«:اگرچه برخی چالشها وجود دارند ولی
برگزاری مستمر اینگونه نشستها ،یک اقدام مهم برای تقویت هم افزایی
و وحدت رویه ،در جهت رفع مشکالت و چالشهاست» .در ادامه ،مدیران
اموراداریوپشتیبانیدانشگاههایمنطقهپنجکشور،دیدگاههاونقطه
نظرات خود را درباره موضوعات مختلف از جمله آیین نامه استخدامی
اعضایغیرهیئتعلمی،بیاننمودند.
دانش بنیان و حضور فعال در جشــنواره ها و نمایشگاهها
و تعامل سازنده با دفتر تحقیقات شــرکت مهندسی آب و
فاضالب کشــور را از دیگر فعالیت های ارزشــمند شرکت
دانست.
در ادامه این گزارش دبیر کمیته تحقیقات در مورد این مقام
به خبرنگار ما گفت :خوشبختانه با حمایت های شرکت به
ویژه مدیرعامل شرکت شاهد ارتقا جایگاه کمیته تحقیقات
شرکت هســتیم و امروز یکی از کمیته های فعال محسوب
می شویم .
وی درخصوص کسب این لوح گفت :در مراسمی که با حضور
دکتر قادری فر معاون علمی و مناوری ریاســت جمهوری
،مهندس مهاجری معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت
نیرو و مهندس جانباز ندیرعامل شــرکت مهندســی آب و
فاضالب کشور برگزار شد از مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
لرستان مهندس حمیدرضا کرم وند تقدیر به عمل آمد
برای کاهش هدررفت آب در شرکت های آب و فاضالب
روستایی کشور اقدام فوری انجام شود تا بتوانیم در اجرای
طرح ها موفق باشیم.
وی افزود :دستگاههای اندازه گیری و استفاده از سیستم
تله متــری نیز می تواند در راســتای اجــرای این طرح
تاثیرگذار باشد و از این رو شــرکت های آبفار در استانها
با استفاده از سیستم های تله متیر توانسته اند گام های
مهم و موثری را بردارند.
چهارمین نشســت کارگــروه مدیریت مصــرف آبفار
منطقه جنوب و غرب کشــور با حضــور معاونین بهره
برداری شرکت های آبفار استانهای خوزستان ،ایالم،
لرســتان ،کهگیلویه و بویراحمد ،فارس و بوشــهر در
خرم آباد برگزار شد.
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یادداشت

اسنپ و پاسخگویی

شهرام شرفی
مقدمتاً بگویم همواره با رقابتی شدن
ارائه خدمات و کاال در جامعه موافقم؛
زیرا رقابتی شدن و تکثرگرایی در ارائه
خدمات و کاالن باعث بهبود کیفیت
خدمات و همچنین تالش در پایین
آوردن قیمتهای مربوط به خدمات و
کاالها می شود.
اما اگر انحصار وجود داشــته باشــد
که متأســفانه در برخی جنبه های
اقتصادی ،از معضالت جامعه ماست،
برعکس قضیه هم صــدق می کند:
یعنی انحصار ،خودش بزرگترین مانع
ارتقای کیفیت خدمات و کاالست.
همچنین ،انحصــار اجازه نمی دهد
قیمتها هم کاهــش بیابد و در عرصه
قیمت گذاری ،دخالت تعیین کننده
خواهد داشت.
بنابرایــن هر نــوع انحصــار ،مانع
کیفیت و مانــع رقابت و مانع کاهش
قیمتهاست.
از این مقدمــه که عبــور کنم چند
صباحی است سیســتم حمل و نقل
اســنپ در شــهر خرم آباد همچون
بسیاری از شــهرهای کشور ،به ارائه
خدمت به شهروندان اقدام میکند.
معتقدم این پدیــده ،یک روند کام ً
ال
مثبت در جهت همان مقدمه ای است
که عرض کردم.
اسنپ از نگاه من ،سیستم پاسخگویی
مطلوبی دارد:
اســم راننده از قبل برای شــهروند
درخواست کننده مشخص می شود.
شما دقیقاً میدانید مشخصات هویتی
راننده چیست.
شــماره پالک خودرو و نوع خودرو
هم قبل از رسیدن خودرو کام ً
ال برای
درخواست کننده مشخص می شود.
این هم خود ،پاســخگویی را نشان
میدهد.
از نظر قیمت هم یــک قیمت واحد
به درخواست کننده اعالم می شود.
امروز هم کام ً
ال بدیهی است که بخش
اکثریت مطلق مردم دارای گوشیهای
تلفــن همــراه دارای قابلیت نصب
خدمــات دهی اینترنتــی ،همچون
اسنپ هستند.
به عبارت ســاده تر ،اینجوری نیست
که هر راننده ای متناســب با سلیقه
شــخصی خودش ،برای یک مسیر،
نرخ گذاری کند؛ بلکــه قبل از اینکه
راننده به مبدأ تقاضاکننده برســد،
قیمت واحد به شهروند اعالم میشود
و این هم خودش ،نوعی شفاف سازی
همراه پاســخگویی و همراه افزایش
ســطح نظارت پذیری از نوع نظارت
پذیری آنالین است.
طبیعی اســت وقتــی نــام راننده،
مشــخصات خودرو و قیمت گذاری
واحد ،به شهروند درخواست کننده
اعالم می شود ،میزان نظارت پذیری
هم افزایش می یابد و از نظر احساس
امنیت و آرامش هــم یک گام مثبت
و مهــم از نــوع آنالین ،بــرای تردد
شهروندان است.
روشن است هر پدیده ای بدون هیچ
گونه نقصی نیست؛ اما در مجموع و در
کلیت موضوع ،اگر بخواهیم ارزیابی و
سنجش کنیم« ،اسنپ» ،سطح قابل
قبول پاسخگویی و شفاف سازی دارد
و یک پدیده مثبت در جهت رفاه حال
شهروندان است.
چنانچه در مقدمه هم نوشتم ،عرضه
کاال و خدمات ،وقتی رقابتی بشــود
به نفع مصرف کننده اســت و از این
روســت که مهم ترین عامل و متغیر
افزایش کیفیــت در ارائــه کاالها و
خدمات در جامعه ،حمایت از رقابت
است.
از رقابت حمایت کنیم.

