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اخبار
آیین معارفه شهردار جدید چهارباغ
برگزار شد

در مراس��می با حضور ام��ام جمعه چهارباغ،
معاون عمرانی استاندار ،سرپرست فرمانداری
س��اوجبالغ ،مدیر کل ش��هری و شوراهای
اس��تانداری ،مع��اون عمران��ی فرمان��داری
ساوجبالغ ،بخشدار  ،رییس و اعضای شورای
اسالمی ش��هر ،سرپرست س��ابق شهرداری
چهارباغ ،مسوولین ادارات ،فرماندهان نظامی
و انتظامی و کارکنان شهرداری که در سالن
اجتماعات ش��هید الیاسی شهرداری چهارباغ
برگزار شد مرتضی ش��اه محمدی به عنوان
ش��هردار جدید چهارباغ معرفی ش��د .در این
مراس��م حکم انتصاب مرتضی شاه محمدی
به عنوان شهردار جدید چهارباغ -که توسط
اس��تاندار البرز صادر ش��ده -قرائت و به وی
اه��داء و از خدم��ات ک��وه فالح سرپرس��ت
سابق ش��هرداری تقدیر شد .ش��اه محمدی
در کارنامه خود ،قائم مقامی سازمان پسماند
کرج ،سرپرستی شهرداری فردیس و مدیریت
مناطق  5و  10و  2ش��هرداری ک��رج و ...را
دارد.
رفع تصرف از اراضی ملی دهلران به
ارزش  ۸۰میلیارد تومان

فرمان��ده انتظامی اس��تان ای�لام از تخریب
س��اخت و س��ازهای غیر مجاز و رفع تصرف
اراض��ی ملی ب��ه ارزش  ۸۰۰میلیارد ریال در
شهرس��تان دهلران خبر داد .سردار نور علی
یاری اظهار داش��ت :در راستای حفظ اراضی
مل��ی و با حض��ور دادس��تان و دیگر اعضای
ش��ورای تامین ،کارکنان نی��روی انتظامی و
سپاه و مسکن شهرسازی شهرستان دهلران،
احکام قضائی تخریب ساخت و سازهای غیر
مجاز در اراضی ملی سطح این شهرستان به
اجرا در آمد .او افزود :با اجرای احکام قضائی
در س��طح شهرس��تان ،اراضی ک��ه بصورت
حصارکش��ی ،خط کشی ،نهرکش��ی ،نشانه
گذاری و دیوار کش��ی به مت��راژ بیش از ۱۰
هکتار به تصرف عدهای سود جو در آمده بود
تخریب و رها س��ازی شد .سردار یاری ادامه
داد :برابر نظر کارشناس��ان ارزش ریالی این
اراضی معادل بیش از  ۸۰۰میلیارد برآورد شده
اس��ت .فرمانده انتظامی استان تصریح کرد:
اجرای این طرحها با حضور مقتدرانه پلیس و
همراهی و همکاری مسئوالن قضائی و دیگر
دستگاهها در سطح استان ادامه دار خواهد بود
و محدوده زمانی خاصی ندارد .سردار یاری در
پایان با بیان اینکه پلیس در برخورد با قانون
ش��کنی در ساخت و سازهای غیر مجاز هیچ
گونه چشم پوشی و اغماضی نخواهد کرد از
شهروندان خواس��ت :هنگام خرید امالک و
اراضی جهت بهره ب��رداری از طریق ادارات
مرتبط و دیگ��ر مراحل قانونی از کاربری آن
مطل��ع و تحت هیچ ش��رایطی فری��ب افراد
سودجو را نخورند.
جمع آوری برق های غیرمجاز در
مسیر جاده مالشیه اهواز

اهواز  :افتخ��ار فرج- -مدیراموربرق منطقه
چهار اهواز :ب��ا تالش گروههای عملیاتی و
همکاری نیروی انتظامی و دس��تگاه قضایی
تعداد  ۱۲انشعاب غیرمجازبرق در مسیرجاده
مالشیه اهواز جمع آوری شد .مدیراموربرق
منطق��ه چهار اهواز درراس��تای جلوگیری از
بروز نوس��ان ولتاژ برق و اس��تمرار خدمات
رس��انی مطل��وب ب��ه ش��هروندان،تعداد۱۲
انش��عاب برق غیرمجازکارگاهی با همکاری
نی��روی انتظامی جمع آوری وب��ا متخلفین
برخورد قانونی صورت گرفت .بهزادش��افعی
زاده افزود :در همین راستا با آغاز فصل گرم
و ضرورت پایدارس��ازی هرچه بیشتر شبکه
برق ،برآن ش��دیم با شناس��ایی سواستفاده
کنندگان از ش��بکه ،نسبت به جمع آوری و
معرفی به دس��تگاه قضایی اقدامات موثری
را دراس��تمرار خدمت رس��انی داشته باشیم.
مدیراموربرق منطقه چهار اهواز تصریح کرد:
یکی از مهمتری��ن وظایف ما جلب رضایت
ش��هروندان و اجرایی کردن م��اده  ۶قانون
حمایت ازحقوق مصرف کنندگان می باش��د
که از ابتدای فصل تابستان ،برنامه ریزیهای
گس��ترده ای در ح��ال انجام می باش��د که
درتیرماه س��الجاری ،تعداد  ۱۲انشعاب برق
غیرمجازکارگاه��ی درمسیرمالش��یه جم��ع
آوری و ب��ا متخلفین برخورد قانونی صورت
گرف��ت .ش��افعی زاده درپایان خاطرنش��ان
کرد:وج��ود برقه��ای غیرمجازباع��ث بروز
نوس��ان ولت��اژ و در نتیجه آس��یب جدی به
تجهیزات برق به ویژه در ساعت پیک فصل
تابستان میشود.

مهلت  20روزه به پیمانکار برای رفع نقایص جلوخان و محور آرامگاه فردوسی

مشهد مقدس س�یده زهرا حیدری-معاون
خدمات شهری شهرداری مشهد به پیمانکار
محور و جلوخان آرامگاه فردوس��ی 20روز
مهلت داد تا برای رفع نقایص و ایرادها اقدام
کند .نوزدهم تیرماه شهردار مشهد در مراسم
افتتاحیه فاز سوم جلوخان آرامگاه ،از وضعیت
فضای سبز منطقه منفصل توس و جلوخان
آرامگاه فردوس��ی انتقاد کرد و از ش��هردار
منطقه  ۱۲درخواست کرد تا به صورت جدی
تر به این موضوع رسیدگی کند .به دنبال آن،

چهارشنبه گذشته معاون شهردار با همراهی
ش��هردار منطقه  12مشهد ،در بازدید از این
محور ن��کات مدنظر را به پیمان��کار پروژه
متذکر ش��د .مهدی یعقوبی معاون خدمات
شهری شهرداری در این بازدید اظهار کرد:
ایجاد فضا در جلوخان آرامگاه فردوس��ی به
عنوان پیش��خوان این مجموعه برای ما از
اهمیت خاصی برخوردار است و تالش می
کنیم بهترین گونه های گیاهی و فضای سبز
ایجاد شود .وی با اش��اره به اقدامات خوب

انجام شده از سوی شهرداری منطقه  12در
ایجاد فضای سبز در محور آرامگاه فردوسی
افزود:محور آرامگاه فردوسی باید مثل داخل
ش��هر حفاظ��ت و نگهداری ش��ود .معاون
خدمات شهری شهرداری مشهد بیان کرد:
چند درخت قدیمی جلوی در ورودی محوطه
آرامگاه فردوسی است که باعث شده نمای
بنا مشاهده نشود ،با توجه به این که داخل
فضای آرام��گاه در اختیار س��ازمان میراث
فرهنگی قرار دارد ما ای��ن آمادگی را داریم

در ص��ورت هماهنگی با میراث فرهنگی با
هرس این درختان ،نمای ساختمان آرامگاه
فردوس��ی از جلوخان مشاهده شود .یعقوبی
خاطرنشان کرد :هم اکنون عملیات عمرانی
جلوخان آرامگاه فردوس��ی به اتمام رسیده
و تنه��ا برخی ای��رادات جزئی وج��ود دارد
که باید رفع ش��ود .همچنین حدود  300تا
 400میلیون تومان اعتبار برای کاشت گونه
های گیاهی نیاز است که این میزان اعتبار
در اختیار ش��هرداری منطقه  12قرار خواهد

گرفت و بعد از این مرحله وارد بحث حفاظت
و نگه��داری جلوخ��ان آرامگاه فردوس��ی
خواهیم شد.

معاون فرهنگی رسانه ای ارشاد اسالمی خراسان رضوی خبر داد

830میلیارد ریال سهم فرهنگ هنر و رسانه استان از تسهیالت کرونایی

مشهد مقدس سمیرا رحمتی -معاون فرهنگی رسانه ای
اداره کل فرهنگ و ارش��اد اسالمی خراسان رضوی گفت
:با هدف کمک و حفظ اش��تغال فعالین دارای کسب و کار
دارای مجوز فعالیت که بر اثر ش��یوع بیماری کرونا آسیب
دیده اند هم چنین فاقد پرونده بیمه ای می باش��ند ،بنا به
پیشنهاد وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دستور پرداخت
تس��هیالت به این واحدهای آس��یب دیده از کرونا در نظر
گرفته ش��د .افش��ین تحفه گر افزود :مبلغ در نظر گرفته
ش��ده توسط اداره ارشاد اس�لامی  830میلیارد ریال بوده
که برای استفاده افراد حقیقی می باشد .وی ادامه داد :این
مبلغ برای کارفرمایان و خویش فرمایان حقیقی و حقوقی
در انتظار ثبت نام آس��یب دیده ی از کرونا در س��امانه کارا
 www.kara.mcls.gov.irاس��ت که متعلق به اداره
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به نش��انی میباشد و مهلت آن
تا پایان تیرماه سال جاری می باشد ،البته افراد حقیقی فاقد
بیمه کارگاهی نیز می توانند ثبت نام کنند .تحفه گریاد
آور شد :تسهیالت پیش بینی شده به تفکیک رسته فعالیت
های تعیین شده آسیب دیده و آسیب دیده تعطیل شده ،به
دس��تور دولت و مسئولیت هر یک از دستگاه ها مرتبط در
قالب کارفرمایی و خویش فرمایی می باشد و توزیع منابع
تسهیالت به تفکیک بانکی و استانی با توجه به سهم هر

موسسه اعتباری از منابع پیش بینی شده است ..معاون
فرهنگی رس��انه ای اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی
خراسان رضوی با اش��اره به ضوابط برخورداری واحدهای
کسب و کار از تسهیالت گفت :کسب و کاری که در قالب
کارفرمایی و یا خویش فرمایی دارای لیس��ت بیمه بوده و
حائز شرائط هستند ،می توانند در سامانه ثبت نام نموده و

صرفا برای یک بار مشمول دریافت تسهیالت پیش بینی
شده می شوند و بایستی در سال گذشته وتاکنون فعال بوده
باش��ند .تحفه گر افزود :شاغلین هدف از این تسهیالت از
بیمه بیکاری بهره مند نشده باشند و پس از شیوع ویروس
کرونا نیروی کار خود را تعدیل نکرده و یا نسبت به بازگشت
و افزایش نیروی کار موجود اقدام نموده باشند.وی تصریح

کرد :بررس��ی وضعیت بنگاه های آس��یب دیده ،وضعیت
شاغلین بنگاه و سقف تس��هیالت درخواستی متناسب با
ان��دازه بنگاه و ترکیب مصرف تس��هیالت به عهده ی
موسسه اعتباری بوده که حداکثر ظرف مدت یک هفته از
زمان مراجعه واحد کسب و کار و تکمیل مدارک و مستندات
نسبت به پرداخت تس��هیالت اقدام می نماید .افشین
تحفه گر در خصوص مبلغ تس��هیالت این واحدها گفت:
برای واحدهای کس��ب و کارمبلغ یکصد و بیست میلیون
ریال تعیین میگردد که  70درصد این مبلغ برای پرداخت
هزینه های دس��تمزد و  30درصد آن برای س��ایر هزینه
های عملیاتی مرتبط با کس��ب و کار می باشد و نیز برای
واحدهای کسب و کاری که در رسته های تعطیل شده بر
اس��اس مصوبه ستاد ملی کرونا قرار دارند ،به ازاء هرشاغل
یکصد و شصت میلیون ریال تسهیالت تعیین میگردد .وی
اظهار کرد :موسس��ه اعتباری در صورت تصویب و انعقاد
قرارداد با واحد کسب و کار ،تسهیالت مصوب را به صورت
دو مرحله ای پرداخت می کنند  .برای واحدهای دارای 50
نفر ش��اغل به باال  ،سهم دستمزد شاغلین نزد آن موسسه
مسدود و براساس فهرست کارفرما که احراز اشتغال آن به
تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده و در سامانه کارا درج
شده و در وجه نیروی کار پرداخت نماید.

در جریان بازدید نمایندگان عضو کمیسیون مجلس شورای اسالمی از بندر امام خمینی(ره) بررسی شد؛

راه های تسریع خروج نهاده های دامی از بندر امام خمینی(ره)

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اشاره به
بازدید س��ه تن از اعضای کمیسیون کشاورزی ،آب و

منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی از مجتمع بندری
امام خمینی(ره) اظهار داش��ت :بی��ش از  ۷۰درصد از
نهاده های دامی از این بندر بزرگ تجاری وارد کشور
میش��ود و امروز با حضور نمایندگان مجلس شورای
اسالمی مسائل مرتبط با ترخیص و خروج نهاده های
کش��اورزی بحث و بررسی شد .دریس در ادامه افزود:
از ابتدای س��ال جاری تا کنون نزدیک به  ۵میلیون و
 ۲۰۰هزار تن کاالی اساس��ی و نه��اده های دامی از
بندر امام خمینی(ره) وارد کش��ور شده است که رشد
 ۱۷درصدی را نس��بت به مدت مش��ابه در سال قبل

نش��ان میدهد .وی همچنین خاطر نش��ان کرد :این
حجم از محموالت به وسیله ناوگان جاده ای و ریلی
به اقصی نقاط کشور حمل شده است و از میان ۵۰۰
هزار تن از طریق حمل ریلی ارس��ال شده است که از
رشدی  ۸۸درصدی در این زمینه برخوردار بوده است.
مدیرمنطق��ه وی��ژه اقتصادی بندرام��ام خمینی(ره) با
اشاره به نگهداری  ۲میلیون و  ۳۰۰هزار تن کاالی
اساس��ی در مجتمع بن��دری امام خمین��ی(ره) اظهار
داشت :در نشست مشترک نمایندگان عضو کمیسیون
کش��اورزی مجلس شورای اسالمی با مسئولین جهاد

کشاورزی و صاحبان کاال ،راه های رفع مشکالت در
ترخیص و خروج کاال بررس��ی شد .دریس با اشاره به
اینک��ه در حدود  ۶۱۰هزار تن کاالی اساس��ی بروی
کشتی ها در لنگرگاه منتظر ورود و تخلیه است گفت:
در این نشست مشترک با نمایندگان مجلس مقرر شد
ارز الزم ب��رای تأمین اعتبار این کاالها فراهم ش��ود.
وی همچنی��ن اف��زود :در حال حاض��ر  ۱۹۶هزار تن
انواع کاالی اساس��ی از جمله نهاده های کش��اورزی
دراسکله ها از کش��تی های پهلو گرفته در اسکله ها
در حال تخلیه است.

شروع عملیات اجرایی تصفیه خانه تکمیلی جنوب اصفهان

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان گفت :برنامه ها و راهبرد های عملیاتی
برای سازگاری و صرفه جویی در حوزه مصرف آب فضای سبز شهر اصفهان
بر اساس برنامهریزی انجام شده ،محقق شده است و در حال اجرا می باشد.
به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری اصفهان حسین
امیری اظهار کرد :یکی از اقدامات و برنامههای شهرداری اصفهان و معاونت
خدمات ش��هری به منظور کاهش مص��رف و افزایش بهرهوری و همچنین
مدیریت تامین،توزیع و مصرف آب در بخش فضای سبز تکمیل طرح های
کلکتورها ،مخ��ازن آب و تکمیل و احداث تصفی��ه خانه های تکمیلی بوده
اس��ت .وی تصریح کرد :در س��ال جاری طبق برنامه ری��زی صورت گرفته
دو تصفی��ه خانه تکمیلی پس��اب واقع در جنوب و ش��مال اصفهان عملیات
اجرایی خود را آغاز می نماید .معاون خدمات شهری شهردار اصفهان با اشاره
به برگزاری مراس��م هر یکش��نبه یک افتتاح گفت:در مراسم افتتاح و کلنگ
زنی یکشنبه گذشته کلنگ عملیات احداث تصفیه خانه جنوب شهر واقع در

اصفهان به��اره محمدپور-بازرس��یهای گرم و س��رد
تختالهای تولیدی در س��هماهۀ نخس��ت سال 1399
حاکی از آن اس��ت که روند روبهرش��د کیفی تولید در
این شرکت به میزان بیس��ابقهای افزایش یافته است،
ت��ا جایی ک��ه در اردیبهش��تماه  99.29درصد تختالها
بدون نیاز ب��ه عملیات اصالحی مورد تأیید بازرس��ان
کیفی این شرکت قرار گرفت .سید اصغر مدنی ،معاون
بهرهبرداری ش��رکت فوالد هرم��زگان ،با بیان مطلب
فوق و با اشاره به نقش مؤثر و اساسی کیفیت محصول
در ارتق��ای بهرهوری ،کاهش هزینه و افزایش رضایت
مشتریان گفت :این موفقیت با برنامهریزی و اقدامات
صورتگرفته در جهت ت��داوم و ارتقای کیفیت تولیدات

منطقه شش شهرداری با اعتباری بالغ بر  17میلیارد تومان به زمین خورد و
تا انتهای سال جاری به بهره برداری خواهد رسید .معاون شهر دار اصفهان
با اش��اره به عرصه های فضای سبز تحت پوشش تصفیه خانه جنوب گفت:
با اجرایی شدن این تصفیه خانه محدوده های پارک جنگلی شرق اصفهان ،
باغ رضوان ،میدان میوه تره بار ،بخشی از اراضی هزار دره و برخی از عرصه
های فضای سبز مناطق چهار و شش تحت پوشش شبکه آبیاری این تصفیه
خانه قرار خواهند گرفت .امیری ادامه داد :با اجرایی شدن تصفیه خانه تکمیلی
جنوب در فصل تابس��تان  500هکتار و در زمس��تان در حدود  800هکتار از
ارضی فضای سبز اصفهان تحت پوشش قرار خواهند گرفت .حسین امیری
به کیفیت پساب خروجی این تصفیه خانه اشاره کرد و گفت :نوع فریند های
تصفیه در تصفیه خانه تکمیلی جنوب اصفهان بصورت تصفیه بیو لوژیکی به
روش ( MBBRراکتور بیولوزیکی با بستر رشد معلق)  ،تصفیه شیمیایی به
روش انعقاد ،لخته سازی و ته نشینی،فیلترهای شنی تحت فشار و گند زدایی

جهش کیفی تختال فوالد هرمزگان

فوالد هرمزگان و در س��ال جهش تولید به دست آمد.
وی رکوردهای کیفی بهدس��تآمده را در ش��اخصهای
عیوب س��رد و گرم و همچنین پیکاپ نیتروژن عنوان
کرد و با اش��اره به روند کاهش��ی عیوب ساالنه گفت:
ب��ا انجام پروژهه��ای بهبود در قالب تیمه��ای کاری،
استانداردسازی روشهای بهرهبرداری در قالب تدوین و
بازنگری مستمر دستورالعملهای کاری و انجام تعمیرات
پیشگیرانه و برنامهریزیشده ،رکوردهای ساالنه کاهش
عیوب محصول به دس��ت آمده است .مدنی در تشریح
روند دستیابی به رکوردهای کاهش عیوب سرد و گرم
در س��هماهۀ اول سال  99و مقایسۀ آن با مدت مشابه
سال گذشته گفت :بازرسیهای گرم سهماهۀ اول سال

به روش الکترولیز نمک طعام و تولید مولتی اکسیدان طراحی شده است که
مناسب برای آبیاری عرصه های فضای سبز شهری مطابق با استاندارد های
معتبر داخلی و خارجی می باشد .وی به ظرفیت کمی این تصفیه خانه اشاره
ک��رد و گفت :دبی ورودی به تصفیه خان��ه  240لیتر بر ثانیه معادل 20736
متر مکعب در ش��بانه روز خواهد بود .امیری تاکید کرد کلیه این مراحل زیر
نظر متخصصان حوزه معاونت خدمات ش��هری و معاونت عمران شهرداری
اصفهان برنامه ریزی و اجرا ش��ده اس��ت .وی با بیان اینکه برای استفاده از
منابع پایدار(پس��اب) احداث س��امانه انعقاد ،لخته سازی ،و ته نشینی تصفیه
خانه تکمیلی سپاهانشهر با ظرفیت 140لیتر بر ثانیه و  5میلیارد تومان اعتبار
از هفته گذشته اجرایی شده است .وی خاطرنشان کرد :در مناطقی که پساب
جایگزین آب مصرفی فضای سبز شده ،شهرداری اصفهان به منظور افزایش
سطح آب های زیرزمینی نسبت به عدم استفاده از چاههای آب فضای سبز
اقدام نموده است

 99رسیدن عیوب به عدد بیسابقۀ  1.01درصد را نشان
میدهد؛ این در حالی اس��ت که وضعیت در مدت مشابه
سال قبل  1.08درصد بوده است .همچنین بازرسیهای
س��رد در سهماهۀ اول س��ال جاری دستیابی به رکورد
بینظیر  1.80درصد را نشان میدهد؛ این در حالی است
در مدت مش��ابه س��ال قبل وضعیت  2.43درصد بوده
اس��ت .معاون بهرهبرداری شرکت فوالد هرمزگان در
ادامه بیان داشت :در اردیبهشتماه  99برای اولین بار در
تاریخ بهرهبرداری فوالد هرمزگان رکورد بازرسی گرم
با عدد  0.71درصد به دس��ت آمد .وی تأکید کرد :روند
کاهشی درصد عیوب ساالنه بیانگر رشد و توسعۀ پایدار
شرکت است .این جهش تولید کیفی در فوالد هرمزگان

در حالی حاصل ش��ده است که موضوع بومیسازی که
از اولویتهای راهبردی فوالد هرمزگان است ،در بخش
تجهیزات و قطعات یدکی و مواد مصرفی و نسوز با قوت
در حال انجام است و بسیاری از کاالها و مواد مصرفی
بومیسازی شده و برنامهریزی برای ادامۀ بومیسازی در
سال  99نیز انجام شده است .وی در پایان از حمایتهای
مدیر عامل که زمینۀ تولید کیفی و سوق دادن سازمان به
سمت افزایش بهرهوری و به دست آمدن این رکوردها
را فراهم نمودند تشکر کرد و از تمامی معاونتها و کلیۀ
کارکنان ش��رکت فوالد هرمزگان که با کاری تیمی و
همدلی در مسیر دستیابی به اهداف سازمان ایفای نقش
میکنند قدردانی کرد.

شروع عملیات اجرایی تصفیه خانه تکمیلی جنوب اصفهان

حنماینده مردم بوش��هر ،گناوه و دیلم در مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان
اینکه ظرفیت و امکانات مناس��بی برای توسعه درمان استان فراهم می باشد
اس��تفاده حداکثری از این پتانس��یل را خواستار شد به گزارش روابط عمومی
مدیریت درمان تامین اجتماعی اس��تان بوش��هر؛ عبدالکریم جمیری نماینده
مردم بوش��هر ؛گناوه و دیلم در مجلس ش��ورای اس�لامی در دیدار با مدیر
درم��ان تامین اجتماعی بوش��هر ضمن تبریک هفته تامی��ن اجتماعی ارائه
خدمات درمانی تامین اجتماعی در استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت:حق
مردم اس��تان بوش��هر در دریافت خدمات درمانی مطلوب بیش از این بوده و
با هماهنگی دس��تگاههای مرتبط این امر دور از دسترس نمی باشد .نماینده

مردم بوش��هر؛گناوه و دیلم در مجلس شورای اس�لامی افزود:استان بوشهر
سهم بسزایی در تولید و اقتصاد ملی داشته و شایسته است مردم این استان
از امکانات و خدمات درمانی مطلوب تری بهره مند ش��وند .جمیری با اظهار
به اینکه مردم خارک از خدمات درمانی مناسبی برخوردار نیستند استقرار یک
مرکز درمانی در این جزیره را گزینه مناس��بی برای تحقق خواس��ته حداقلی
جامعه کارگری انجا برشمرد .جمیری توسعه خدمات درمانی تامین اجتماعی
در شهرستان دیلم را خواستار شد و گفت:شهرستان دیلم به لحاظ دارا بودن
امکانات درمانی شرایط مناسبی نداشته و راه اندازی درمانگاه تامین اجتماعی
در این شهرس��تان کمک شایانی به درمان شهرستان خواهد کرد .دکتر زهرا

نوی��دی فرد مدیر درمان تامی��ن اجتماعی در این دیدار با بیان اینکه بیش از
80درصد جمعیت استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی می باشند گفت:
عدالت در س��طح دسترسی به خدمات درمانی از اهداف و راهبردهای کالن
سازمان تامین اجتماعی می باشد و ما نیز در استان به جد برای دستیابی به
این هدف در تالش هستیم .دکتر نویدی فرد به سهم درمان تامین اجتماعی
اس��تان در ارائه خدمات درمانی به مردم اش��اره کرد و اظهار داشت :در حال
حاضر  260تخت از مجموع تخت های بستری استان در اختیار درمان تامین
اجتماعی اس��ت که در این ش��اخص س��هم مدیریت درمان تامین اجتماعی
20درصد از کل تخت های استان می باشد.

اخبار
بازدید مدیر کل برنامه و بودجه
استان از تاسیسات آبرسانی شهرستان
ملکشاهی نموند

مدیر کل برنامه و بودجه استان از پروژه های
آبرسانی در حال احداث شهرستان ملکشاهی
از جمله آب ش��یرین کن  ،پروژه آبرسانی سد
چم گردالن به ملکش��اهی  ،تصفیه خانه آب،
بازدی��د کردند و از نزدی��ک در جریان آخرین
اقدامات و عملی��ات احداث قرار گرفتند .مدیر
عامل آبفا اس��تان در ای��ن بازدید ،ضمن خیر
مق��دم گزارش��ی از رون��د اجرای پ��روژه ها،
آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی و مسائل و
مشکالت طرح ها در زمینه های اجتماعی و
مالی و برنامه ری��زی را بیان نمودند مهندس
تیموری بیان داش��تند :طرح آبرسانی به شهر
ملکش��اهی و اجرای پ��روژه تصفیه خانه آب
تحول بزرگی در تامین آب ش��هر ملکشاهی
ایجاد می کند و با به��ره برداری از این پروژه
دیگر مشکلی در خصوص تامین آب این شهر
و روستاهای اطراف وجود نخواهد داشت .وی
افزود :شرکت آبفای استان با توجه به شرایط
ویژه شهر ملکشاهی علیرغم اینکه با تنگناهای
مالی رو به رو است تالش و جدیت دارد هرچه
س��ریعتر  ،طرح آبرس��انی به شهر ملکشاهی
از س��د ایالم را به بهره برداری برس��اند .دکتر
قیصوری مدیر کل برنامه و بودجه استان پس
از این بازدید ضمن تقدیر و تشکر از زحمات
کارکنان شرکت آب و فاضالب گفت :اهمیت
تالشه��ا و خدمات بخ��ش آب و فاضالب
برای همه مس��ووالن محرز و غیر قابل انکار
اس��ت و ما نیز در حد توان و س��قف اعتبارات
استانی تالش خود را نمودهایم که با اجرای آن
انشااهلل مشکالت شهروندان فهمیم شهرستان
ملکشاهی نیز حل و فصل میشود.
اطالع رسانی گسترده در راستای
آگاه سازی شهروندان گلسار در مقابله
با ویروس کرونا

همزمان با ش��یوع موج دوم ویروس��کرونا و
اعالم وضعی��ت قرمز در اس��تان البرز واحد
روابط عمومی ش��هرداری و شورای اسالمی
شهر گلسار با استفاده از ظرفیت بیلبوردهای
موجود در ش��هر و همچنین ناوگان حمل و
نقل عمومی نسبت به فضا سازی در راستای
آگاه سازی شهروندان جهت رعایت پروتکل
های بهداش��تی بویژه استفاده از ماسک در
مقابله با ویروس کرونا اقدام نمود.
معرفی سرپرستان جدید معاونت
مسکن و بازآفرینی شهری واداره
حراست راه وشهرسازی گیالن

ب��ه گ��زارش اداره ارتباطات واطالع رس��انی
راه وشهرس��ازی گیالن طی حکمی از سوی
ماکان پدرام مدیر کل راه وشهرسازی گیالن،
آقایان حس��ین کش��اورز به عنوان سرپرست
معاونت مس��کن و بازآفرینی ش��هری ورضا
پورقاس��م به عنوان سرپرس��ت اداره حراست
منصوب ش��دند .دراین جلس��ه ک��ه باحضور
مدیرکل ومعاونین برگزار شد از زحمات آقای
رضا علی نیا مدیریت پیشین معاونت مسکن و
بازآفرینی شهری تقدیر وآقای حسین کشاورز
به عنوان سرپرست جدید این معاونت منصوب
ش��د .همچنین از زحمات حسین کشاورز که
پیش از این ریاست اداره حراست این اداره کل
را عهده دار بود با اهدای لوح سپاس تقدیر شد
وآقای رضا پور قاسم به عنوان سرپرست جدید
این مجموعه معرفی گردید.
انتصاب سرپرست معاونت حمل و نقل
اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان گیالن

طی حکمی از س��وی فریب��رز مرادی ،مدیر
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان
گی�لان ،اصغر امانی س��ندیانی به س��مت
سرپرس��ت معاونت حمل و نق��ل اداره کل
منصوب شد.در متن حکم انتصاب سرپرست
معاونت حمل و نقل اداره کل آمده است :نظر
به حس��ن سوابق و تجارب ارزنده تخصصی
و مدیریت��ی جنابعالی به موجب این ابالغ به
عنوان سرپرس��ت معاونت حمل و نقل اداره
کل منصوب می شوید.امید است با استعانت
از خداوند متعال در پیش��برد اهداف و برنامه
ه��ای اداره کل و خدمت ب��ه مردم موفق و
موید باشید.
با مصرف بهینه برق می توان از فصل
گرما به سالمت عبور نماییم

مدیرتوزیع برق شهرستان دامغان در دیدار با
امام جمعه دامغان ،روند مصرف برق و نحوه
همکاری مشترکان برای گذر موفق از پیک
بار تابس��تانی را ارائه کرد .سیدمحمد حسین
ترابی ضمن تقدیر از مشارکت مردم شریف و
بصیر این شهرستان در برنامه های مدیریت
مصرف و راه اندازی و فعالیت پویش اجتماعی
هر اشتراک برق ،یک نیروگاه مجازی گفت:
استفاده از ظرفیت تریبون مقدس نماز جمعه
و ارائ��ه نکات الزم پیرام��ون مصرف بهینه
برق توسط ائمه جمعه ،اثرگذاری شایسته ای
برای نمازگزاران و مخاطبین در بردارد.

