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اخبار
امضای  ۲تفاهمنامه با محوریت احيا و
فعال سازی معادن کوچک

تفاهمنام��ه دوجانبه
ميان بان��ک صنعت
و مع��دن و صندوق
بيم��ه و تفاهمنام��ه
سه جانبه ميان بانک
صنعت و معدن ،صندوق بيمه و شرکت تهيه
و توليد مواد معدنی در بخش پايانی همايش
رون��ق تولي��د با احي��ا و فعال س��ازی معادن
کوچک به امضاي طرفين رس��يد.به گزارش
روزنام��ه عصرایرانیان به نقل از پايگاه اطالع
رس��اني بانك صنعت و معدن اين تفاهمنامه
روز گذش��ته با حضور حسين عسكري عضو
هيأت مدي��ره بانك صنعت و مع��دن ،وجيه
اهلل جعفري مديرعامل ش��ركت تهيه و توليد
مواد معدني ايران و فريد دهقاني مديرعامل و
نايب رييس هيات مديره شركت صندوق بيمه
سرمايه گذاري فعاليتهاي معدني با محوريت
احياء ،فعال س��ازی و توس��عه معادن کوچک
مقياس ب��ه امضاي طرفين رسيد.عس��كري
که در پنل سیاست ها و برنامه های حمایتی
جهت فعالس��ازی معادن حضور داشت گفت:
در کشور تامین مالی پروژه ها از طریق بانک
ها اس��ت و این يك خطای راهبردی است و
امروز که با شرایط حاد اقتصادی روبرو هستیم
بیش��تر واحدهای تولیدی نیازمند منابع مالی
برای حفظ تولید هستند از طرفي به دليل عدم
افزایش س��رمایه ای ب��رای بانک ها و حجم
مكاتبات معوق توان تس��هيالت دهي بانك
ها هم كاهش يافته و باید س��ازوکار ها تغییر
کند و نحوه تامین منابع مالی از بازار سرمایه،
اوراق مش��اركت و  ...صورت گیرد.وي افزود:
براي اينكه سیستم بانکی عملکرد خوبی برای
تامین مالی در بخش معدن داش��ته باشد بايد
شناخت سیستم بانکی از پتانسیل های معدن
افزايش يابد و این آگاهی باید توسط مسئولین
معدنی به سیستم بانکی تزریق شود.

بازدید مدیرعامل بانک توسعه تعاون از محل طرح شرکت تعاونی آریا چوب ساواالن
حجتاهلل مهدی��ان رئی��س هیئتمدیره و
مدیرعامل بانک توسعه تعاون از محل طرح
شرکت تعاونی آریا چوب ساواالن بازدید به
عم��ل آورد.رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل
بانک توس��عه تعاون در بازدید طرح شرکت
تعاون��ی آریا چوب س��اواالن که با همراهی
ناصری فرماندار شهرس��تان نمین ،حجت
اله ش��مس رئیس اداره کل حوزه مدیریت و
مسعود کردستانی مدیر شعب استان اردبیل

انجام ش��د گفت :بانک توسعه تعاون ضمن
برقراری تعامل با تعاون گران و کارآفرینان
در استانهای مختلف ،در پی آن است سهم
اقتصادی و نقش اجتماعی خود را در پیشبرد
طرحه��ا ،بهرهگیری از مزیتهای نس��بی
مناطق ب��رای رونق تولید منطقهای و ایجاد
اشتغال ایفا نماید.مهدیان افزود :استان اردبیل
با برخورداری از مزیتهای گوناگون طبیعی،
کشاورزی و صنعتی ،مستعد رشد اقتصادی

بوده و فعاالن اقتصادی استان درزمینهٔهای
مختل��ف ،موجب��ات ش��کوفایی صنعتی و
کشاورزی استان را پدید آوردهاند.مدیرعامل
بانک توس��عه تع��اون تعامل این ش��رکت
تعاونی با بانک را مثبت ارزیابی کرد و افزود:
شرکت تعاونی آریا چوب از طرحهای تولیدی
موردحمایت بانک توسعه تعاون میباشد که
در سایه گسترش تعامالت و همکاریهای
فیمابین مدیریت شعب استان اردبیل با این

تعاونی حاصل گردیده اس��ت.در ادامه بابک
آقایی مدیرعامل ش��رکت تعاونی آریا چوب
ساواالن گفت :این شرکت در سال ۱۳۹۷با
س��رمایهگذاری ۳۰۰میلیارد ریال و بااعتبار
تس��هیالتی بانک توس��عه تعاون به میزان
۶۰میلیارد ریال تسهیالت مصوب افتتاح و
تاکنون به میزان ۱۱میلیارد ریال از تسهیالت
اش��تغال پایدار روستایی و عشایری استفاده
نموده اس��ت ،گفتنی اس��ت طرح مذکور در

شعبه جدید بیمه سینا
در بروجرد افتتاح شد

حال حاضر با ۳۰نفر اشتغال مستقیم مشغول
فعالی��ت درزمینهتولید محصوالت MDF
میباش��د که در صورت تکمیل طرح ،ادامه
فعالیت ش��رکت در سه ش��یفت و با ۶۵نفر
نیروی انسانی همراه خواهد بود.

مدیرعامل بانک دی:

استقرار مدل تعالی سازمانی چابک سازی و ارزش آفرینی برای ذینفعان را تضمین می کند

محمدرض��ا قربانی ،مدیرعامل بانک دی در جلس��ه ای ب��ا حضور معاونین و
مدیران بانک،اهتمام نامه تعالی س��ازمانی را امضاء ک��رد .به گزارش روزنامه
عصرایرانیان به نقل از اداره روابط عمومی و تبلیغات بانک دی ،در جلسه ای
که با حضور محمدرضا قربانی ،مدیرعامل ،معاونین ،مدیران ارش��د و روسای
ادارات بانک برگزار ش��د ،اهتمام نامه تعالی سازمانی توسط حاضرین قرائت و
امضاء شد .بر اساس این گزارش ،در این جلسه که به همت اداره کل طرح و
توسعه و با حضور علی اصغر آزادی ،مشاور بانک در امور تعالی سازمانی برگزار
ش��د ،محمدرضا قربانی ،مدیرعامل بان��ک دی ضمن تمجید از همت واالی
تس��هیل گران و اعضای تیم های تعالی برای استقرار مدل تعالی در سازمان
گفت :آشنایی با منطق پیاده سازی مدل تعالی در سازمان اگر به نحو شایسته
ای تبیین ش��ود کارکنان با درک اهمیت و ضرورت اجرای این مساله در می
یابند که استقرار مدل تعالی عالوه بر توسعه مفاهیم تعالی موجب شناخت بهتر
انتظارات و نیازهای ذینفعان درون و برون سازمانی و تعریف پروژه هایی جهت
بهبود کیفیت خدمات رس��انی به آن ها می ش��ود و در نهایت چابک سازی و
ارزش آفرینی برای ذینفعان را به همراه دارد .وی افزود :الگوی تعالی سازمانی
به عنوان رویکردی بنیادین و راهبردی برای تضمین حصول اطمینان از رشد
پایدار ،مستمر و متوازن در سازمان است که باور به آن می تواند تحقق اهداف
و استراتژی های کالن بانک را نیز تسریع نماید .مدیرعامل بانک دی با تاکید
بر لزوم توجه تمامی مدیران به جاری سازی روح تعالی در واحدهای مختلف
بانک گفت :هدف این جلسه توسعه و توانمندسازی مهارت های مدیران بانک

دی در مس��یر تعالی اس��ت تا با ایجاد همدلی ،اهتمام و نهادینه کردن چرخه
بهبود مستمر شاهد پیاده سازی منطق تعالی در عملکرد روزانه تمامی همکاران
باشیم .قربانی با اشاره به چشم انداز بانک دی در مسیر تعالی سازمانی در سال
 1398تاکید کرد :هدف ما از شرکت در جایزه ملی تعالی سازمانی صرفا کسب
جایزه نیست بلکه بهبود روزافزون خدمات و محصوالت ،روان سازی و چابک
سازی فرایندها و ارزش آفرینی مستمر برای ذینفعان مهمترین اهداف بانک
دی در این مس��یر اس��ت .در ادامه این جلسه آذر محصصی ،مدیرکل طرح و

توسعه ضمن ابراز خرسندی از پیادهسازی مدل تعالی سازمانی در سال جاری
و دس��تاوردهایی که این مدل در س��الیان گذشته برای مجموعه داشته است،
اظهار کرد :خدا را س��پاس میگوییم که در س��الهای اخیر نگاه جس��ورانه و
متعالی رهبران بانک دی به افزایش شفافیت اطالعات و ارتباطات و پذیرش
فرایندهای خود ارزیابی و قرار گرفتن در معرض ارزیابیهای برون س��ازمانی
و ملی با جدیت مورد توجه قرار گرفته است .وی موفقیتهای بدست آمده را
مرهون همت واال ،تالش ،همکاری و همدلی تمامی کارکنان و مدیران بانک
دانس��ت و تاکید کرد :مروری بر دستاوردهای بانک طی سال گذشته نشان از
رش��د سریع و چند پلهای در ابعاد مختلف دارد که امیدواریم با حرکت مستمر
بر اساس روح تعالی و پیاده سازی پروژه های بهبود و کسب تجربیات بیشتر
این روند افتخارات تدوام یابد .مدیرکل طرح و توسعه دریافت گواهینامه ها و
تقدیرنامههای مختلف را نش��ان تالش گروهی و قرار گرفتن در مسیر تعالی
و سرآمدی ذکر کرد و گفت :هر چند این موفقیتها جای خرسندی داشته و
از حرکت صحیح بانک دی در مس��یر توسعه حکایت دارد اما باید بگوییم که
این امر مسئولیت ما را در ارائه خدمت بهتر و بیشتر به جامعه به ویژه خانواده
معظم شهدا ،جانبازان و ایثارگران سنگینتر میکند .محصصی همچنین ضمن
تقدیر از هیئت مدیره و مدیران ارشد بانک تصریح کرد :ضمن تقدیر از زحمات
تمام��ی همکارانی ک��ه در راه تعالی بانک ارزش آفری��ن دی گام برمیدارند،
امیدواریم در سایه الطاف الهی و کوشش یکایک همکاران در سا ل جاری نیز
شاهد موفقیتهای بیشتری برای بانک دی باشیم.

مدیر منابع انسانی بیمه سرمد خبر داد:

رشد  300درصدی برگزاری دوره های آموزشی بیمه سرمد در سال 97

آموزش در س��ازمانهای یادگیرنده از جایگاه ویژهای
برخ��وردار اس��ت ،در این س��ازمانها ضم��ن اینکه
اس��تانداردهای الزم ب��رای جذب نیروه��ای جوان و
تحصیلک��رده تدوین و تبیین ش��ده اس��ت ،آموزش
ضمن خدمت نیز در همه س��طوح اع��م از مدیران و

کارشناس��ان در دس��تور کار قرار دارد.بیمه س��رمد از
جمل��ه س��ازمانهایی به ش��مار میرود ک��ه آموزش
سرمایه انسانی به شدت در آن مورد توجه قرار گرفته
است.پژمان نریمانی مدیر سرمایه انسانی بیمه سرمد
در این باره معتقد اس��ت تدوین برنامههای آموزش��ی

در س��ازمانها باید متناسب با برنامههای استراتژیک
ش��رکت صورت پذیرد ،نکتهای که در ش��رکت بیمه
س��رمد مورد تاکید مدیران ارشد شرکت قرار دارد و بر
اس��اس آن برنامه آموزشی کارکنان شرکت طراحی و
تدوین شده است.

ش��عبه جدی��د بیمه
سینا در شهر بروجرد
در راس��تای اهداف
مش��تریمدارانه و
توس��عه ب��ازار و در
جهت خدمترسانی
بهتر به بیمهگذاران این شهر افتتاح شد.به گزارش
روزنامه عصرایرانیان به نق��ل از روابطعمومی
بیمه سینا ،مراسم افتتاح پنجاهوششمین شعبه
بیمه سینا در بروجرد با حضور دکتر رضا جعفری
مدیرعامل و نایبرئیس هیأتمدیره بیمه سینا،
عبدالرحیم رحیمی معاون استاندار و فرماندار ویژه
بروجرد ،رحیم جافری شهردار بروجرد و جمعی
از مس��ئولین این ش��هر در روز سهشنبه هشتم
مردادماه  1398در ش��هر بروجرد برگزار شد.در
این مراس��م دکتر رض��ا جعفری ضمن معرفی
بیمه سینا بهعنوان یک نهاد انقالبی که رسالتش
ارائه خدمات به اقش��ار آسیبپذیر جامعه است،
کارکردهای بیمه را در ابعاد مختلف تشریح کردند
و به اهمیت بیمه در زندگی بشری پرداختند .وی
در ادامه گفت :امروز همه افراد بیمه را بهعنوان
یک ابزار امنیت و ایجاد آرامش و اطمینان باور
دارن��د و پذیرفتهاند.وی با اش��اره به نقش مهم
مسئولین در فرهنگسازی و نهادینهشدن بیمه
در زندگی افراد جامعه افزود :بهطور کلی هدف
بیمه ایج��اد آرامش و امنی��ت و کمک به رفاه
مردم بهویژه اقشار آسیبپذیر و برقراری عدالت
اجتماعی در هنگام وقوع حوادث است و هرچه
در این حوزه بیشتر اطالعرسانی شود و مسئولین
روی آن تأکید داشته باشند ،تعداد افرادی که از
مزایای بیمه استفاده میکنند در جامعه افزایش
پی��دا خواهد کرد.مدیرعامل بیمه س��ینا در این
مراس��م ابراز امیدواری کردند که با افتتاح شعبه
بروجرد از این پس شاهد ارتقای سطح خدمات
و تس��هیالت بیمهای بهتر و در دسترستر به
بیمهگذاران این شهر باشیم.فرماندار بروجرد در
این مراسم ،ضمن ابراز خرسندی از افتتاح شعبه
بیمه سینا بهعنوان یکی از زیرمجموعههای بنیاد
مستضعفان عملکرد آن را مثبت ارزیابی و آمادگی
خود را برای همکاری همهجانبه با این شرکت
اعالم کرد .وی همچنین گفت :فرهنگسازی
جه��ت اس��تفاده از پوش��شهای بیمهای یک
ضرورت اجتنابناپذیر در دنیای امروز است و در
این راستا ،حضور و فعالیت شرکتهای بیمه در
سطح شهر و ارائه طرحها و ایدههای جدید بسیار
تأثیرگذاراست.

شهرستان
اخبار شهرستان
بازديد استاندار مازندران از ورزشگاه
شهيد وطني قائمشهر

احم��د حس��ين زادگان براي چندمي��ن بار از
روند تکميل ورزشگاه شهيد وطني قائمشهر
بازديد کرد تا اهميت به��ره برداري به موقع
اين پروژه را به همه مسئوالن ذيربط گوشزد
کند به گزارش روابط عمومياداره کل ورزش
و جوانان مازندران ،ورزش��گاه ش��هيد وطني
قائمش��هر که يکي از ورزش��گاههاي ميزبان
لي��گ برتر فوتبال کش��ور خواهد ب��ود ،اين
روزها ب��ا تالش مس��ئوالن و عوامل ذيربط
 ،روزهاي پاياني تکميل خود را پش��ت س��ر
ميگذارد .اما احمد حس��ين زادگان اس��تاندار
مازندران نيز ظهر امروز با همراهي رازجويان
معاون عمراني استاندار ،رمضاني معاون توسعه
منابع و پش��تيباني اداره کل ورزش و جوانان
و ديگران مس��ئوالن محلي ،از اين ورزشگاه
بازديد کرد .استاندار ضمن بازديد از بخشهاي
مختلف ورزشگاه ،اعم از رختکنها ،تاسيسات،
س��کوها و صندليهاي نصب شده جديد ،از
روند تکميل اين پروژه ورزش��ي ابراز رضايت
داش��ت و در حاش��يه اين بازديد به مسئوالن
ذيربط تاکيد ک��رد  :تالشها بايد به گونهاي
باش��د که تا قبل از نخستين بازي نساجي در
اين ورزشگاه ،مشکلي وجود نداشته باشد.
 55کيلومتر خط كشي ترافيکي در
محور هراز به اجرا در آمد

رئيس اداره راه��داري و حمل و نقل جادهاي
هراز از اجراي عمليات  55کيلومتر خط کشي
در سطح محور محور هراز خبر داد و گفت :اين
اقدام با هدف تامين افزايش ايمني و تسهيل
در رفت و آمد اج��را در آمد .به گزارش روابط
عموم��ياداره کل راه��داري و حم��ل و نقل
جادهاي اس��تان مازندران  ،يوسف جغتا ضمن
اعالم اين مطلب اف��زود  :اين اداره به منظور
افزايش ايمني محور  ،هدايت وسايل نقليه و
آگاهي دادن به کاربران راه بخصوص در زمان
مه گير بودن مناطق کوهستاني در شب با ديد
محدود  ،تفکيک باندهاي رفت و برگشت در
نقاط بدون جدا کننده وس��ط و کاهش ميزان
تصادفات و سوانح رانندگي عمليات اجراي خط
کشي را در سطح محور هراز در دستور کار خود
قرار داد .وي اظهار داش��ت  :از اين رو اجراي
عمليات خط کشي محور مذکور به طول 55
کيلومت��ر و با صرف اعتباري بالغ بر  2ميليارد
ريال به اجرا در آمد.

سيد اکبر بني طباء:

آغاز پويش ملي بانوي آب با بازديد بانوان از تصفيه خانه آب اصفهان

مدير روابط عموميو آموزش همگاني ش��رکت آب وفاضالب اس��تان اصفهان
گفت:از تماميظرفيتهاي اطالع رس��اني و فرهنگ س��ازي استان در راستاي
اجراي برنامههاي عملياتي پويش بانوي آب اس��تفاده ميگردد س��يد اکبر بني
طباءپيرام��ون برگزاري پويش ملي بانوي آب اف��زود:در اين پويش برنامهريزي
شده که حداقل  20هزار نفر از بانوان شاغل وخانه دار در سال  98با راهکارهاي
تامين،تصفيه و مصرف بهينه آب آشنا شوندزيرا نقش بانوان در مديريت مصرف
بهينه آب بس��يار مهم و حائز اهميت اس��ت .سخنگوي شرکت آب و فاضالب
استان اصفهان ادامه داد:در اين پويش  ،بازديد بانوان از تصفيه خانه آب ،حضور در
خانه فرهنگ آب  ،همکاري و تعامل با فرهنگسراهاي شهرداري جهت حضور در
جمع بانوان و آموزشهاي الزم ،دعوت و اجتماع بانوان در شهرهاي استان،حضور
در تجمعات بانوان دستگاههاي اجرايي استان از جمله محورهاي عملياتي پويش
ملي بانوي آب در استان اصفهان ميباشد بيش از  80نفر از همسران شاغل در
شرکت برق منطقه ايي استان اصفهان از تصفيه خانه باباشيخعلي ديدن کردند
که در اين بازديد از نزديک با فرايند تصفيه آب آشنا شدند در اين بازديد کارشناس
تصفيه خانه آب اصفهان پيرامون چگونگي فرايند تصفيه گفت :تا کنون يک ليتر
آب غيراستاندارد از اين تصفيه خانه به سمت خانههاي مردم روانه نشده است .فاز
اول اين تصفيه خانه درسال  ۶۸با ورودي  ۵متر مکعب بر ثانيه به بهرهبرداري
رسيده است .وي با بيان اينکه فاز دوم تصفيه خانه بزرگ آب اصفهان در سال
 ۸۶و با ظرفيت ورودي  ۷.۵متر مکعب بر ثانيه راه اندازي شده است ،افزود :در
اين تصفيه خانه آب به دو روش فيزيکي و شيميايي تصفيه ميشود .وي با اشاره
به مراحل تصفيه آب در اين تصفيه خانه اظهار داش��ت :آش��غالگيري ،تزريق و
اختالط مواد منعقد کننده ،گندزدايي با ازن ،دو مرحله ته نشيني و فيلتراسيون و

ضد عفوني با کلر از مراحل تصفيه آب در اين تصفيه خانه است که فعاليتهاي
صورت گرفته برابر با آخرين استانداردهاي روز دنياست ..اين کارشناس تصفيه
خانه آب فاصله سد چم آسمان تا تصفيه خانه بزرگ اصفهان را  ۸کيلومتر عنوان
کرد و ابراز داشت :به دليل اختالف ارتفاع سد تا اين تصفيه خانه برخالف بسياري
از تصفيه خانهها آب به باال پمپاژ نميشود و اين امتياز بزرگي براي اين تصفيه
خانه است و اين فرايند ثقلي صورت ميگيرد  .همچنين در بازديد فرايند تصفيه
آب خانم نصر آبادي يکي از بانوان اين بازديد را بسيار موثر در رفع ابهامات خود
در رابطه با کيفيت آب دانست و افزود :من خيلي وقت است که کيفيت آب شرب
اصفهان از لحاظ سالمت آب را مورد ترديد داشتم براين اساس هميشه قبل از
استفاده آب را ميجوشاندم اما االن که از نزديک با فرايند تصفيه آشنا شدم قطعا

ديگر اين کار را نميکنم در اين بازديد متوجه ش��ديم آب با بهترين کيفيت در
اختيار مردم قرار ميگيرد در ادامه خانم کرماني گفت :من اصرار داشتم که حتما
از دس��تگاه تصفيه آب در منزل استفاده شود که در نهايت با اصرار من دستگاه
تصفيه آب خريديم اما االن با توضيحاتي که کارش��ناس مربوطه دادند به اين
واقعيت رسيدم که آب اصفهان نياز به تصفيه خانگي ندارد و امالح موجود در آب
براي بدن نياز است و اين دستگاهها آب را بصورت مقطر و فاقد هرگونه امالح
ميکنند که براي سالمت بدن مفيد نيست .در تکميل نقطه نظرات اين خانم
شخص ديگربنام فرزان ياوري گفت :همسايه ما داراي دستگاه تصفيه آب هست
و هميشه اعضاي اين خانواده درگير مشکالت کليوي هستند پس آب اصفهان
سنگ کليه توليد نميکند شايد بيماري سنگ ناشي از مصرف بي رويه لبنيات
ميباشد و فاطمه شيراني فرايند شستشوو تميز شدن فليترهاي تصفيه را قابل
توجه دانست و گفت :هميشه براي من سئوال بود که چطور فيلترهاي تصفيه
خانه آب تميز ميش��وند چرا که فليترهاي دستگاههاي تصفيه خانگي حداقل
بايد شش ماه يک مرتبه تعويض شوند که امروز متوجه شدم هر روز فليترهاي
دستگاههاي تصفيه خانه آب از طريق فشار هوا وبه روش خاصي مورد شستشو
قرار ميگيرد که اين مهم در س�لامت بسيار موثر است در صورتي که مطمئن
هستم فيلترهاي دستگاه تصفيه خانگي هر روز مورد شستشو قرار نميگيرد  .و
زينت کمالي گفت:تا قبل از بازديد ازفرايند تصفيه در تصفيه خانه آب ،تصور من
براين بود که کلري که به آب ميزنند براي سالمت مضراست بطوريکه درختان
و گياهان را ميخشکاند در حاليکه االن متوجه شدم با اضافه شدن کلر به آب
مرحله گندزدايي صورت ميگيرد و نيز مطمئن شدم کلر باقي مانده در آب براي
سالمت مضرر نيست.

به منظور تسريع در روند انجام پروژههاي حوزه راه و شهرسازي صورت گرفت

بازديد مديرکل راه و شهرسازي از پروژههاي در دست اجراي غرب مازندران

مدير کل راه و شهرسازي استان مازندران به
منظور تسريع در روند اجراي پروژههاي حوزه
راه و شهرس��ازي از غرب استان با محوريت
تنکابن و رامسر بازديد و از نزديک در جريان
پيش��رفت پروژهها قرار گرف��ت  .به گزارش
اداره ارتباطات و اطالع رساني راه شهرسازي
مازندران سيد محمد نظري در حاشيه حضور
در نشست مشترک ش��وراي برنامهريزي و
توسعه استان و همچنين شوراي برنامهريزي
که با حضور معاون رئيس جمهور و استاندار
مازندران در دو روز در ش��هرهاي رامس��ر و
تنکابن برگزار گرديده بود از پروژههاي حوزه
راه و شهرس��ازي در اين دو شهر بازديد و به
منظور تسريع در روند انجام پروژه و رفع موانع
و مشکالت براي بهره برداري هرچه زودتر
اين پروژهها دستورات الزم را صادر کرد  .وي

همچنين تاکيد کرد  :غرب مازندران با توجه
به موقعيت خاص و گردشگر پذير بودنش و
همچنين حجم باالي مسافر که بدون ترديد
تاثيرگذاري فراواني بر ش��ريان توسعه دارد ،
مورد توجه ويژه اداره کل راه و شهرس��ازي
در اجراي پروژههاي زيرس��اختي ميباش��د.
مديرکل راه و شهرس��ازي مازندران تصريح
کرد  :در راس��تاي تاکيدات استاندار مازندران
مبني بر تکميل پروژههاي نيمه تمام در صدد
هستيم با توجه به نقش راه و شهرسازي در
توسعه همه جانبه اين پروژهها را در کمترين
زمان ممکن افتتاح و بهره برداري کنيم .مدير
کل راه و شهرسازي استان مازندران گفت :در
باره پروژههاي راه روستايي و ساير پروژههاي
حوزه راه و شهرس��ازي در شهرستان رامسر
گفت در محورهاي روستايي گلين ،روستاي

سپارده در اشکور ،زير سازي ول ِنگان و چاک
و همچنين روستاي لترنسا پيمانکاران در حال
فعاليت هس��تند که به همين منظور ميزان
اعتباري بالغ بر  ۷ميليارد و  ۵۰۰ميليون تومان
توسط دولت به تصويب رسيده است .وي در
ادامه با اشاره به پيشرفت فيزيکي مطلوب در
روند اجراي راههاي روستايي در اين منطقه
يادآور شد براي آسفالت اين بخش در انتظار
بازگشايي سامانه قير هستيم تا اين بخش نيز
اختصاص يابد .س��يد محمد نظري با اشاره
پيگيريها شوراي ش��هر رامسر و مديريت
شهرستان مبني بر طرح بازنگري شهري در
حوزه شهرستان رامسر کتالم و ساداتشهر از
توابع اين ش��هر افزود :به دليل آنکه منابع در
اجراي اين طرح بايد به ش��کل دولتي باشد
بنابراين تالش ش��د با پيگيري اين موضوع

در سازمان مديريت و برنامهريزي و در ادامه
طرح ان در کميته برنامهريزي شهرس��تان
انجام ش��ود و چنانچه اج��راي اين طرح در
استان نيز به تصويب برسد بدون فوت وقت
با انتخاب مشاور براي اجراي فاز اول بازنگري
اين ش��هرها اقدام ميکنيم .مدير کل راه و
شهرسازي استان درخصوص پروژههاي اين
اداره کل در شهرس��تان تنکابن يادآور شد :
اح��داث ديواره پ��ل خش��کرود  ،احداث پل
امام زمين و اح��داث پل صادق آباد از جمله
پروژههايي هس��تند که با پيشرفت فيزيکي
مناس��بي در حال انجام ب��وده و تمام تالش
ما بر اين اس��ت تا انش��اء اله در هفته دولت
مورد بهره برداري قرار گيرد  .پروژه مسکن
مهر  6رامس��ر عملياتي ميشود :مدير کل
راه و شهرسازي مازندران اظهار کرد  :ساخت

پروژه مس��کن مهر  6رامس��ر تا پايان سال
عملياتي ميش��ود  .سيد محمد نظري در
بازديد از پروژه مسکن مهر  6در رامسر گفت
 :در اين پروژه زمين از اراضي دولتي بوده که
در اختيار تعاوني قرار گرفت و با تعيين اعضا
متاسفانه به دليل تغيير مديريتهاي مختلف
چند س��ال متوقف بود  .وي با بيان اينکه از
زماني که مدير کل راه و شهرس��ازي استان
مازندران شدم مشکالت پروژه مسکن مهر
با پيگيري راه وشهرسازي و اعضاي تعاوني
بررسي شد تصريح کرد  :پيمانکار اين پروژه
ب��ا تجربه ب��وده و در پروژهه��اي چالوس و
محمودآباد و نکا کار کرده اس��ت  .وي افزود
 :در پروژه مسکن مهر  6پيشرفت و عملکرد
مشهود است و تا پايان سال تکميل و تحويل
اعضا ميشود .

اخبارشهرستان
مديرکل منابع طبيعي گلستان از
کمبود جنگلبان در گلستان خبرداد

مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري گلستان
گفت :براي حفاظت از جنگلهاي گلس��تان،
به ني��رو و تجهيزات بيش��تري ني��از داريم.
ابوطال��ب قزلس��فلو اظهارک��رد ۴۵۲ :هزار
هکتار عرصههاي جنگلي در گلس��تان وجود
دارد و م��ا براي حفاظ��ت از اين عرصههاي
به تجهيزات و نيروي انس��اني بيشتري نياز
داري��م .وي اف��زود :در حال حاض��ر به ازاي
هر هزار و  ۳۰۰هکتار جنگل در اس��تان تنها
يک جنگلبان وجود دارد .قزلسفلو ادامه داد:
در مجموع ۳۲ ،س��رجنگل باني با  ۳۵۰قرق
ب��ان ،از عرصههاي جنگلي اس��تان حفاظت
ميکنن��د .وي ب��ا تأکيد بر اي��ن که يکي از
چالشهاي جدي ما در س��طح استان کمبود
نيرو اس��ت ،گفت :در  ۱۰سال گذشته حدود
 ۳۵۰نيروي منابع طبيعي بازنشس��ته شده و
کمتر از  ۱۰۰نفر جذب ش��دند .قزلس��فلو به
افزايش کشفيات اشاره و اضافه کرد :در سال
گذش��ته هزار و  ۷۷۰م��ورد پرونده در منابع
طبيعي تشکيل ش��د .مديرکل منابع طبيعي
و آبخيزداري گلس��تان گفت :در چهار ماهه
نخس��ت امس��ال  ۶۱۲فقره پرونده تشکيل
ش��ده که نسبت به مدت مش��ابه سال قبل
 ۱۳۶مورد پرونده افزايش داشته است.
مهندس كاويان؛ سالمت كاركنان ،ضامن
حفظ و توسعه سرمايه انساني است

مدير عامل و مديران ش��ركت بهره برداري
نف��ت و گاز م��ارون ،در نشس��تي با رئيس و
مس��ئوالن بهداش��ت و درمان صنعت نفت
اهواز/ماهشهر به بررسي فرصتها  ،چالشها
و مس��ائل مرتبط با حوزه بهداش��ت و درمان
كاركنان پرداختند .مدير عامل اين ش��ركت
با تاكي��د بر اينكه اولويت دهي و رس��يدگي
به س�لامت روان��ي و جس��ميكاركنان اين
ش��ركت در كلي��ه س��طوح ،ضام��ن حفظ و
توسعه سرمايههاي انساني سازمان و صيانت
از توليد و تداوم آن اس��ت ،گفت :خوشبختانه
برنامهه��ا ،رويهها ،خدمات ،كادر و تجهيزات
پزشكي موجود در مناطق نفتخيز جنوب و آن
بخشي كه در شركت بهره برداري نفت و گاز
مارون به ويژه واحدهاي عملياتي وجود دارد،
روزآمد و كامل ارزيابي ميشود كه بر اساس
مشاهدات موجود ،تاثير بسزايي را در كاهش
ريسك آسيب انساني داشته است.

