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جشنواره فرهنگی ،هنری و بومی “دل سو” به مناسبت هفته
مازندران و آغاز امامت امام زمان(عج) برگزار می شود

برگزاری کارگاه منطقه ای سیاست
گذاری و برنامه ریزی پروژه ترسیب
کربن در محل یگان حفاظت اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

نمایشگاه پدافند غیر عامل منابع طبیعی
گلستان افتتاح شد

همزمان با هفته پدافند غیر عامل ،نمایشگاه
به همین منظور در پارک شهر گرگان برگزار شد.به
گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان گلستان نمایشگاه پدافند غیر
عامل در محل پارک شهر گرگان با حضور اداره
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همچون
دیگر دستگاه ها با حضور استاندار گلستان و دیگر
مسئوالن استانی افتتاح شد.سرهنگ حبیب بزی
پدافند غیر عامل را مجموعه اقدامات دفاعی غیر
مسلحانه دانست و اظهارکرد :این موضوع باعث
افزایش بازدارندگی ،کاهش آسیب پذیری ،تداوم
فعالیت های ضروری و ارتقای پایداری ملی
و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدات و
اقدامات دشمن می شود.وی افزود :برپایی نمایشگاه
آشنایی با پدافند غیرعامل و دستاوردهای پدافندی
دستگاههای اجرایی استان یکی از برنامههای مهم
هفته پدافند غیر عامل است که اکنون در مرکز
استان برگزار شد.وی یادآورشد :در غرفه منابع
طبیعی گلستان تجهیزات مواجهه با آتش سوزی و
مبارزه با آفات و همچنین بروشورهای اطالع رسانی
در رابطه با بیابان ،حریق و آفات در معرض نمایش
گذاشته شد.گفتنی است که دستگاه های اجرایی
عضو شورای پدافند غیرعامل استان در این دوره
از نمایشگاه امکانات و تجهیزات امدادی و خدمات
رسان خود را به نمایش گذاشتند.

کارگاه آموزشی_توجیهی ثبت همیار
طبیعت در سامانه ملی در گلستان
برگزار شد

به همت اداره آموزش ،ترویج و مشارکت
های مردمی کارگاه آموزشی_توجیهی ثبت
همیار طبیعت در سامانه ملی در اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری گلستان برگزار شد.به
گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری گلستان ،محسن مهاجر اظهار کرد:
سامانه ملی همیاران طبیعت برای اولین بار در
کشور راه اندازی شده است که باعث می شود
اطالعات جامع و کاملی در این خصوص وجود
داشته باشد.رئیس آموزش ،ترویج و مشارکت
های مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
گلستان ادامه داد :برگزاری کارگاه های آموزشی
باعث می شود که در استان گلستان به یک
انسجام سازمانی رسیده و بتوانیم تعداد همیاران
طبیعت را بیشتر کنیم.مهاجر با تاکید بر اهمیت
مشارکت مردم در حفظ عرصه های منابع
طبیعی ،افزود :اقدامات و فعالیت های ترویجی در
دراز مدت تاثیر گذار است.وی با اشاره به تمرکز
بر جذب همیاران طبیعت دانش آموزی ،گفت:
آموزش بر روی دانش آموزان می تواند در آینده
تاثیر گذار باشد و شاهد نسلی باشیم که از دوران
نوجوانی با اهمیت منابع طبیعی آشنا شده اند.
در ادامه ،کارشناس آموزش ،ترویج و مشارکت
های مردمی نام نویسی در سایت همیاران
طبیعت را برای روسای ادارات شهرستانی و
رابطین آموزش و ترویج توضیح داده و نام
نویسی در این سایت را آغاز کردند.محمدرضا
شهرکی در خصوص نحوه ثبت نام در این سامانه
گفت :عالقهمندان به حفاظت از منابع طبیعی
میتوانند به سایت hamyartabiat.frw.ir
مراجعه و با گرفتن کد رهگیری نام نویسی کنند
و در نهایت کارت خود را از اداره منابع طبیعی و
آبخیزداری شهرستان ها دریافت کنند.

 324نفر در طرح جایگزین جنگل های
هیرکانی گلستان آموزش دیده اند

معاون امورجنگل اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری گلستان از آموزش  324نفر در طرح
جایگزین جنگل های هیرکانی گلستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی
و آبخیزداری گلستان ،داوود مقدسی در کارگاه
آموزشی -توجیهی مدیریت پایدار منابع طبیعی
در جنگل های هیرکانی در اداره کل ،اظهار کرد:
در مجموع  169روستا در این طرح شناسایی
شده اند و تعداد روستاهای آموزش دیده تا
پایان مهرماه  28روستا بوده است.وی با تاکید
بر اینکه در طرح های جنگلداری صرفا بحث
برداشت چوب مطرح نبوده است ،ادامه داد :در
طرح جایگزین در تالش هستیم تا عوامل تهدید
کننده را کاهش دهیم.مقدسی با بیان اینکه در
طرح جایگزین مشارکت مردمی در بحث حفظ و
حمایت از جنگلها را انجام می دهیم ،تصریح کرد:
مشارکت جوامع محلی در قالب توانمندسازی آن
ها ممکن خواهد بود.معاون امورجنگل اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت :طرح
جایگزین باید بر اساس رویکرد اکوسیستمی و
توسعه و مدیریت پایدار جنگل باشد .در همین
راستا سازمان جنگلها نسبت به بازنگری در
شرح خدمات و دستورالعملهای طرحهای
جنگلداری اقدام کرده است.

شماره 2842

شهرداربابل خبرداد:

خبر كوتاه

کارگاه منطقه ای برنامه ریزی پروژه
ترسیب کربن از امروز مورخ  13آبان در محل
سالن جلسات یگان حفاظت اداره کل آغاز
گردید.به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل
منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان این
کارگاه باحضور مدیرکل امور مرتع و بیابان
سازمان جنگلها و مراتع کشور و همچنین حضور
نمایندگان استان های آذربایجان غربی ،یزد،
خراسان شمالی و جنوبی و مازندران در حال
برگزاری می باشد.مهندس قزل سفلو با بیان
اهمیت پروژه ترسیب کربن در سطح ملی و
جهانی گفت”:هدف اصلی این پروژه احیای
منابع طبیعی تخریب شده منطقه از طریق ایجاد
معیشت پایدار برای روستاییان می باشد”.وی
همچنین ادامه داد  ”:به همین منظور این پروژه
نیازمند حمایت و سیاستگذاری جدی و هدفمند
می باشد.

شهرستان

شهردار بابل از برگزاری جشنواره فرهنگی،
هنری و بومی دل سو به مناسبت هفته مازندران و
آغاز امامت امام زمان(عج) در خیابان های سطح شهر
و پیاده راه آیت اهلل سعیدی خبر داد.سید مجتبی
حکیم شهردار بابل از برگزاری جشنواره فرهنگی،
هنری و بومی’’ د ِِل سو ‘’ به مناسبت هفته مازندران

و آغاز امامت امام زمان(عج) خبر داد .شهردار بابل،
هدف از اجرای برنامه های فرهنگی شهرداری بابل
را توسعه و تعمیق معارف اهل بیت(ع) در جامعه و
احیای سنت های حسنه بومی و دینی با مشارکت
همدالنه و سازنده همه شهروندان بویژه اصحاب
فرهنگ و هنر شهرستان عنوان کرد و اظهار داشت:
استقبال شهروندان بابلی از برنامه های اجرا شده
از سوی شهرداری در مناسبت های مذهبی و ملی
و بومی در ماه های اخیر ،عزم ما را برای فعالیت
های بیشتر و بهتر جزم کرده است و ما ثابت کردیم
می توانیم سطح توقعات اجتماعی را باال ببریم و
پاسخگوی انتظارات آنها هم باشیم.وی با اشاره به
مناسبت هفته مازندران و آغاز امامت امام زمان(عج)،
پیشینه تاریخی علوی و روح فرهنگی شیعی را
خصوصیت دیار مازندران و به ویژه مردم والیتمدار

بابل دانست و اذعان داشت :برای به نمایش گذاشتن
غنای فرهنگی دیار خود ،جشنواره ای را به این
مناسبت با رویکرد هنری و بومی تدارک دیده ایم که
تا گام مهم دیگری برای مشارکت عظیم اجتماعی
در مدیریت فرهنگی شهر برداشته باشیم.حکیم با
بیان اینکه یکی از اهداف مهم ما جلب رضایت قلبی
و روشن شدن امید در دل های مردم است ،گفت:
این جشنواره را «د ِِل سو» نام نهادیم تا با گره زدن
اعتقادات پاک مردم به آداب و سنن بومی ،سایه ای
از مهر و محبت امام عصر(عج) را بر شهر و منطقه
خود بگسترانیم.شهردار بابل با اشاره به زمان اجرای
جشنواره در روز پنجشنبه ١۶ ،آبان  ٩٨از ساعت
 ٩صبح الی  ٩شب در خیایان های سطح شهر و
پیاده راه آیت اهلل سعیدی بابل ،خاطرنشان کرد:
انتظار داریم با راه اندازی کاروان موسیقی و آداب

و سنن محلی مازندران ،اجرای بازی های بومی و
محلی ،ایجاد بازارچه صنایع دستی و غذاهای محلی
در کنار برگزاری عصر شعر «انتظار» تلفیقی از امید
و نشاط اجتماعی با رویکرد محلی و مذهبی را رقم
بزنیم و جشنواره ای ماندگار را در یک روز به یاد
ماندنی برگزار کنیم.وی افزود :عالوه بر اینها با برپایی
ایستگاه سالمت و غرفه خوشنویسی ،غرفه پیوند
اهدای عضو و برگزاری مشاوره کودک و خانواده
و نمایش عروسکی ،جذابیت های دیگری رقم
خواهد خورد که امیدواریم بتواند منشأ اثرگذاری و
فرهنگ سازی هم باشد.حکیم در پایان از همه مردم
فرهنگ دوست بابل دعوت کرد تا با حضور خود در
این جشنواره به یاری مدیریت فرهنگی اجتماعی،
ورزشی شهرداری بابل بیایند و دلگرمی دیگری را
برای برداشتن گام های بلند بعدی سبب شوند.

توسط مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان

از اعضای ارزیابی عملکرد جشنواره رجایی تقدیر شد

با حضور مدیرعامل و معاونین شرکت از متولیان شاخص های
ارزیابی عملکرد سال  ۹۷جشنواره رجایی که این شرکت در آن رتبه
های برتر را کسب کرده بود؛ تجلیل و قدردانی شد.محمود دشت بزرگ
در این نشست اظهار داشت :کسب رتبه سوم در بین دستگاه های
اجرایی استان و کسب رتبه رتبه اول برای سومین سال پیاپی در بین
شرکت ها ،بانک ها و بیمه ها؛ نشان از تالش متولیان شاخص های
ارزیابی و مجموعه ساختار شرکت است که از آنها قدردانی می کنم.وی
با تشکر از تالش های کارکنان قرارداد مشخص شرکت در اعتالی نام
برق منطقه ای خوزستان؛ افزود :کسب رتبه برتر در جشنواره رجایی
جای تقدیر دارد و مهم تر از رتبه های کسب شده ،حفظ این جایگاه
و آسیب شناسی از آن برای ارتقا و رسید به نوک قله است.مدیرعامل
شرکت برق منطقه ای خوزستان با اشاره به رسالت برق خوزستان

در تامین برق برای مشترکین ،افزود :بازخورد نهایی این جشنواره ها
و موفقیت هایی که شرکت کسب می کند به افزایش رضایتمندی
مشترکین از ارائه خدمات ما منجر می شود که بسیار ارزشمند است.
در پایان این نشست نیز از زهره عزیزی دوست ،حسن دهقانی ،قائم
آقایی ،عبداله بیت مشعل ،شریف علوی نژاد ،غالمرضا احمدی ،قاسم
جهانگیری ،جلیل وکیلیان ،نوراله شکیبایی ،علیرضا اتحاد ،حدیث
ابدالی ،فریبا فرازمند ،مهشید بیگدلی ،شهرام گوهرچین ،هومن
نجارزاده ،فاطمه اشرف پوری ،ایراهیم زلقی ،علی اصغرفرخی راد ،پیمان
بایمانی ،مریم باورصاد ،سیما بهرامی ،امین روحانی ،خدیجه حسونی
زاده ،آسیه مرادیان ،شهره شریف نیا ،حسین صباغ و حسین داوری زاده
اعضای کارگروه ارزیابی عملکرد و به نمایندگی از واحدهای شرکت ،از
سوی مدیرعامل با اهدای لوح تقدیر ،قدردانی شد.

منطقهای خوزستان بعد از تیم
توزیع برق اهواز موفق به کسب

مقام سوم را کسب کرد .مقام های
انفرادی کسب شده بانوان شرکت
نیز بدین شرح می باشد:
مریم موسیوند و سارا درخشنده
:مقام های اول در دو رشته ورزشی
آمادگی جسمانی دو و میدانی
نسرین ناصری زاده  :مقام اول
آمادگی جسمانی و مقام دوم دو و
میدانی
ناهید غالمحسین  :مقام دوم
آمادگی جسمانی و مقام سوم دو و
میدانی
مریم صفتی  :مقام سوم آمادگی
جسمانی و مقام دوم دو ومیدانی

ناهید قنواتی :مقام سوم در دو
رشته ورزشی آمادگی جسمانی و دو و
میدانی
الزم به ذکر است خانم ملوک
السادات احمدی مسئول انجمن
آمادگی جسمانی و دو و میدانی
صنعت آب و برق خوزستان مسئولیت
فنی و اجرای این جشنواره ورزشی
را بر عهده داشتند .به مناسبت
گرامیداشت هفته دفاع مقدس نیز
مسابقات آمادگی جسمانی بانوان
شاغل و همسران همکار ،در چهار رده
سنی برگزار شد و از نفرات برتر این
مسابقات تجلیل شد.

شهردار رشت:

اگر از  ۲سال پیش با جدیت امروز ،کار انجام می شد ،شاید تاکنون مشکل سراوان برطرف می شد
شهردار رشت در جلسه ستاد مدیریت پسماند و ساماندهی سایت
سراوان که در تعداد عملیات مربوط به منطقه سراوان ،کود آلی و امورات
مربوط به سطح شهر را بسیار زیاد عنوان و اظهار کرد :شهرداری رشت
فشار فراوانی را متحمل می شود به طوری که زیر بار این فشارها در
حال له شدن است .ناصر حاج محمدی پیرامون تامین برق تصفیه
خانه سراوان نیز ،با بیان اینکه این عمل ،در تخصص اداره توزیع برق
است ،گفت :از این رو اجرای شبکه توزیع برق در منطقه سراوان توسط
شهرداری امکانپذیر نیست مگر آنکه بودجه آن در شهرداری تعریف
شده باشد.وی از افتتاح تصفیه خانه شیرابه در  ۵۰روز آینده خبر داد و
خاطر نشان کرد :تعداد زیادی از نیروهای شهرداری بطور شبانه روزی
در منطقه سراوان مشغول به کار هستند و عملیات مختلفی ازجمله
عمران و راهسازی بر عهده شهرداری گذاشته شده و به دلیل فشار کاری
و نبود بودجه های الزم شهرداری قادر به راه اندازی برق در این منطقه
نیست بنابراین اداره برق در این زمینه باید همکاری الزم را اعمال کند.
شهردار رشت با بیان اینکه در زمینه پسماند ،برنامه های آنی و آتی

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق
لرستان ،مانور مذکور با حضور مهندس اسفندیار
دهقان معاون بهره برداری و دیسپاچینگ بعنوان
جانشین مهندس فریدون خودنیا مدیر عامل برق
لرستان ،و مدیر کل پدافند غیر عامل استان
لرستان و دیگر واحد های مرتبط برگزار گردید.
مهندس دهقان جانشین مدیر عامل برق استان
گفت :به منظور مدیریت تأمین پایدار و امنیت
انرژی و با رویکرد آمادگی در زمینه پدافند غیرعامل،
اقدامات مهمی طی سال های اخیر صورت گرفته و
خوشبختانه در زمینه انرژی بومی سازی گردیده و
تغییرات محسوسی ایجاد شده است.مهندس دهقان
ابراز داشت :با توجه به اهمیت برق و تأسیسات
آن که حساس ترین زیر ساخت کشور می باشد
می طلبد که همواره آمادگی الزم را جهت مقابله
با شرایط پدافندی داشته باشیم چون اختالل در

در دستور کار شهرداری قرار دارد افزود :تکمیل و ساخت تصفیه خانه
شیرابه از برنامه های آنی بود و تاکنون صد درصد سوله مربوط ساخته
شده و به زودی عملیات نصب آن نیز انجام می شود.حاج محمدی گفت:
عملیات ساخت مخازن پروژه نیز در دست اجرا بوده و پیمانکار با تمام
چ مشکلی میان پیمانکار و شهرداری وجود
قوا مشغول به کار است و هی 
ندارد.وی در مورد بخش دیگری از برنامه های آنی نیز گفت :جلسات
متعددی با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور درمورد تصویب
اعتبارات در حوزه پسماند انجام شد.
شهردار رشت از راه اندازی دو خط کارخانه کود آلی الکان علی
رغم استهالکات فراوان خبر داد و افزود :خط یک این کارخانه پس از
بهسازی آغاز به کار کرد و در حال حاضر روزانه  ۲۵۰تن زباله را پوشش
می دهد و خط دومنیز در حال تعمیر و راه اندازی است.به گفته وی
با خریداری دو خط سوم و چهارم ،می توان  ۱۰۰۰تن زباله را بازیافت
کرد.اینمسئول ،احداث زباله سوز را از برنامه های آتی شهرداری رشت
اعالم کرد و بیان داشت :ساختمان زباله سوز  ۱۰۰میلیارد و تجهیزات

مربوط به آن نیز به  ۳۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.حاج محمدی
همچنین پس از شنیدن گالیه های مردم سراوان حاضر در جلسه اظهار
کرد :تخلیه زباله بیش از  ۳۰سال در سراوان انجام می شود و انصاف
نیست که تمام مسائل اینمنطقه فقط به  ۴ماه حضور شهردار فعلی
ختم شود.وی با اشاره به قراردادن روزشمار عملیات سراوان توسط مردم
این منطقه نیز گفت :در هر صورت عملیات هایی همچون بی خطر
سازی زباله ها در سایت سراوان باید انجام شود و چه روز شمار تمام
شود و چه نشود کار باید براساس روال انجا م شود.شهردار رشت با اشاره
به تخصص ،دانش و تجربه خود در زمینه محیط زیست و پسماند
تصریح کرد :برای حل مشکالت محیط زیستی کشورم ،حد و مرز قائل
نیستم و درحالی که همگان برای حل مشکالت به متخصص مراجعه
می کنند ،بنده به عنوانمتخصص ،با رغبت خودم و در جهت رفع
مشکالت این منطقه ،به رشت و سراوان آمده ام.حاج محمدی گفت :اگر
از  ۲سال پیش با جدیت امروز ،کار انجام می شد ،شاید تاکنون مشکل
سراوان برطرف می شد.

برگزاری مانور پدافند غیرعامل در برق لرستان
انرژی برق باعث ایجاد مشکالت سخت و خسارات
جبران ناپذیری خواهد شد.وی گفت :شرکت توزیع
برق لرستان به منظور آمادگی کامل ،نقاط حساس
جهت مقابله با شرایط پدافندی احتمالی و کاهش
آسیب پذیری این نقاط از جمله دستگاهها و ادارات
مهم و حیاتی هر ساله مانور مذکور را برگزار می کند
و تا کنون پیشرفت های خوبی حاصل گردیده است.
مهندس دهقان افزود :چنانچه انرژی برق از نظر زیر
ساخت پایدار تقویت گردد در مواقع پدافندی باعث
افزایش بازدارندگی و جلوگیری از آسیب پذیری
های احتمالی و همچنین تداوم فعالیت ها و اقدامات
ضروری در نواحی که دارای شرایط خاص می گردد.
جانشین مدیر عامل برق لرستان ضمن اشاره
به نقش و تأثیر پدافند غیرعامل در تسهیل شرایط
پدافندی ابراز داشت :دستیابی به اهداف و تسهیل
در خدمات دهی از جمله مصادیق عملکردی پدافند

غیرعامل می باشدکه تداوم آن اجتناب ناپذیر است.در
ادامه مهندس اسفندیار دهقان معاونت بهره برداری
شرکت در خصوص اجرای رزمایش پدافند غیرعامل
اظهار داشت :اهمیت و جایگاه صنعت برق در میان
زیر ساخت ها ی کشور بر هیچ کسی پوشیده نیست
تا جائیکه عدم دسترسی به برق خصوصأ در مواقع
بدافندی در عالم واقعیت زندگی را بطور کامل مختل
نموده ،بویژه نیروگاههای تولید برق که قلب تپنده
صنعت برق کشور و حیاتی ترین عامل در زمان های
خاص و شرایط سخت و معمولی می باشند و دشمن
در شرایط بحران با تخریب نیروگاهها سعی در ایجاد
شکاف بین حاکمیت و مردم را دارد که بایستی به
این صنعت حساس اهمیت بیشتری بدهیم.مهندس
دهقان گفت :در این مانور 6مرکز حساس منتخب
توانیرو 55مرکر منتخب مورد نظر شرکت توزیع برق
لرستان با زمانبندی خاص برق مناطق مذکور قطع و

دیزل ژنراتورهای آنها ارزیابی گردید.مهندس دهقان
همچنین گفت :ما برای مانورهای فوق سناریوهای
متفاوتی ترسیم نموده و وضعیت آمادگی سازمان ها
و دستگاههای فوق را اطالع رسانی می نماییم.وی
ابراز داشت :سازمان ها و داستگاههای خدمات رسان
در هنگام شرایط پدافندی بایستی الزامأ شاخص
محور بوده و هر محور شاخص های مربوط به خود
را داشته باشد تا بتوان بر اساس آن شاخص ها برنامه
ریزی های الزم را انجام داده و در شرایط سخت
خدمات دهی به نحو مطلوب انجام شود.مهندس
دهقان در پایان گفت:رزمایش سراسری قطع برق
مراکز مهم و ضروری در روز یکشنبه مورخ -12
 98-8همزمان با سراسر کشور در محا ساخنمان
دیسپاچینگ برق لرستان با رمز یا صاحب الزمان
عجل اهلل تعالی فرجه و الشریف با موفقیت برگزار
گردید.

همزمان با برگزاری نوزدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران:

حضور پایگاه بسیج شهید عباسپور شرکت برق منطقه ای سمنان در غرفه بسیج وزارت نیرو
همزمان با برگزاری نوزدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران ،پایگاه
بسیج شهید عباسپور شرکت برق منطقه ای سمنان با حضور در غرفه
بسیج وزارت نیرو  ،اختراع برگزیده یکی از بسیجیان این شرکت را
ارائه نمود.
مهندس محمد هادی ساالر ،مسئول پایگاه بسیج شهید عباسپور
شرکت برق منطقه ای سمنان ،ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت:
غرفه بسیج وزارت نیرو با ارائه  10اختراع برگزیده از کارکنان بسیجی

صنعت آب و برق در این نمایشگاه حضور یافت که پایگاه بسیج شهید
عباسپور شرکت برق منطقه ای سمنان با ارائه دستگاه سیموالتور
آموزشی رله و حفاظت که از اختراعات برگزیده مهندس اصغر
چیتگران می باشد  ،در این نمایشگاه حاضر گردید .مهندس اصغر
چیتگران ،از کارشناسان شرکت برق منطقه ای سمنان و مخترع این
دستگاه با اشاره به فواید دستگاه سیموالتور آموزشی رله و حفاظت
گفت  :دستگاه فوق ،دستگاه شبیه ساز رله های -micom p441

حسين اكبر مديرعامل شرکت گاز استان
گیالن با اعالم خبر اجرای فاز دوم عملیات جمع
آوری و امحای پسماندهای ویژه و صنعتی در سطح
شرکت گاز استان ،اظهار داشت :در راستای اجرای
سیاست های کالن محیط زیستی و قانون مدیریت
پسماند ،شرکت گاز استان گیالن اقدامات موثری
را در خصوص پسماندها بخصوص پسماندهای
صنعتی و ویژه به انجام می رساند.مهندس اكبر بیان
نمود :این شرکت در راستای تحقق اهداف زیست
محیطی خود ،کلیه عملیات و فرآیندها در این
عرصه و همچنین الزامات قانونی مرتبط را شناسایی
و برای دستیابی به آن برنامه ریزی و روش اجرایی
تهیه نموده است.وی در همین راستا اظهار داشت:
شرکت گاز استان گیالن طی قراردادی با یک
شرکت پیمانکاری نسبت به جمع آوری و امحای
بشکه های خالی مرکاپتان ،روغن های مستعمل
مانند روغن رکتیفایر و المنت فیلتر اقدام نموده
است.مديرعامل شرکت گاز استان گیالن در خاتمه
گفت :این شرکت در فاز دوم این پروژه تعداد 23
بشکه خالی مرکاپتان ،یک هزار و  850کیلوگرم
المنت فیلتر و  460لیتر روغن رکتیفایر را جهت
امحاء ارسال نموده و در مراحل بعدی نیز دیگر
پسماندها برای امحاء ارسال خواهد شد.الزم به
توضیح است در فاز اول این پروژه تعداد  172بشکه
مرکاپتان جهت امحاء ارسال گردید.

سیستم نظام پیشنهادهای شرکت
برق منطقه ای سمنان ،بستری جهت
شکوفایی و خالقیت کارکنان است.

کسب مقام دوم بانوان در جشنواره ورزشی صنعت آب و برق

مقام دوم تیمی در این جشنواره
شد و تیم توزیع برق خوزستان نیز

اجرای فاز دوم عملیات جمع آوری و
امحای پسماندهای ویژه و صنعتی در
شرکت گاز گیالن

معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان در
جلسه بررسی فعالیت های بهره برداری در منطقه دامغان :

توسط تیم بانوان شرکت برق منطقه ای خوزستان

به مناسبت گرامیداشت هفته
تربیت بدنی ،جشنواره ورزشی بانوان
صنعت آب و برق خوزستان در سه رشته
برگزار و تیم بانوان شرکت برق منطقه
ای خوزستان در این جشنواره مقام دوم
را کسب کرد.
این جشنواره در سالن ورزشی
 ۲۵۰۰نفره کوی بوستان و با حضور
بیش از  ۱۳۰نفر از بانوان شاغل در
صنعت آب و برق استان در سه رشته
ورزشی دارت ،آمادگی جسمانی و دو
و میدانی به صورت انفرادی و تیمی
برگزار شد.
تیم بانوان شرکت برق

اخبار

 p123-p632به صورت سخت افزاری و نرم افزاری و شبیه ساز
دستگاه تزریق جریان و ولتاژ می باشد که برای آموزش دوره های
رله و حفاظت جهت اپراتورهای پست های فشار قوی و دانشجویان
مناسب و مفید خواهد بود.گفتنی است مهندس سید علی اکبر
صباغ  ،مدیر عامل شرکت برق منطقه ای سمنان در برنامه بازدید
از نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران ،با حضور در
غرفه بسیج وزارت نیرو  ،از اختراعات ارائه شده بسیجیان دیدن نمود.

با حضور معاون و تعدادی از مدیران معاونت
بهره برداری ،فعالیت ها و اقدامات امور انتقال شرق
در منطقه دامغان مورد بررسی قرار گرفت .مهندس
حمید رضا ترحمی  ،معاون بهره برداری شرکت
برق منطقه ای سمنان با اظهار تشکر از تالش همه
کارکنان شرکت در گذر از پیک بار تابستان سال
جاری گفت  :علیرغم افزایش دما در تابستان امسال
 ،نسبت به سال گذشته  ،با همکاری مردم فهیم
استان و مشارکت خوب صنایع در مصرف بهینه برق
 ،توانستیم بدون اعمال خاموشی ناشی از کمبود برق
 ،تابستان را پشت سر بگذاریم .معاون بهره برداری
شرکت برق منطقه ای سمنان با اشاره به تشکیل
واحد بهینه سازی در معاونت بهره برداری افزود :
امیدواریم با توجه به چشم اندازهای ترسیم شده در
شرکت ،شاهد افزایش بهره وری و بهبود مستمر در
انجام کلیه فعالیت ها ی کاری باشیم.وی راه اندازی
کارگروههای تخصصی نظام پیشنهادها را در راستای
استقرار تفکر استراتژیک  ،مهم و ارزشمند دانست و
با تاکید بر مشارکت بیشتر کارکنان در ارائه پیشنهاد
گفت  :چشم انداز ،تفکر سیستمی ،خالقیت و
نوآوری  ،سه رکن تفکر استراتژیک می باشد که
سیستم نظام پیشنهادها بستر مناسبی است جهت
شکوفایی و بروز خالقیت و نوآوری .

ماهانه  ۲۵۰هزار نفر برای دریافت
خدمات تشخیصی و درمانی در استان
مرکزی مراجعه میکنند

مدیرکل بیمه سالمت استان مرکزی در این
نشست گفت :ماهانه  ۲۵۰هزار نفر برای دریافت
تشخیصی و درمانی به موسسات طرف قرارداد
این استان مراجعه میکنند«.محمدرضا جیریایی»
افزود :حدود  ۵۶۳هزار نفر جمعیت بیمه شده
در استان مرکزی وجود دارد که از  ۷۳۰موسسه
طرف قرارداد فعال در این استان خدمات دریافت
میکنند.وی بیان کرد :ماهانه  ۲۰۰میلیارد ریال
بابت مراجعه افزاد به مراکز طرف قرارداد هزینه
میشود .مدیرکل بیمه سالمت استان مرکزی
ادامه داد :یک هزار و  ۱۵۴بیمار خاص در استان
مرکزی وجود دارد که پارسال برای خدمات درمانی
این افراد  ۱۴۰میلیارد ریال هزینه شد.جیریایی
اظهار داشت ۲۱۵ :نفر از بیماران خاص این استان
دیالیزی ۵۹۵ ،نفر ام اسی ۴۱ ،نفر تاالسمی و
بقیه هموفیلی است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی
اراک نیز در این آیین گفت :در زمینه پوششهای
بیمهای فرهنگسازیهای وسیعی صورت گرفته اما
کافی نیست و باید افزایش بیشتری یابد.دکتر سید
«محمد جمالیان» افزود :هنوز در استان مرکزی
و جامعه افرادی هستند که از پوشش بیمههای
درمانی محرومند و توان پرداخت هزینههای درمانی
برای آن دشوار است.وی بیان کرد :تعامل دانشگاه
علوم پزشکی اراک با بیمه سالمت مطلوب است
و افزایش هرچه بیشتری این تعامل امری ضروری
است.سید «عبدالرحیم ترابی» افزود :ارزیابی وسع
مالی بیمهشدگان با توجه به منابع مالی محدود،
سازمان را به سمت خدمترسانی بیشتر به سمت
اقشار نیازمند هدایت میکند.وی بیان کرد:
یارانههای دولتی باید برای افراد نیازمند هزینه شود
و ارزیابی وسع وضعیت بیمه شدگان را مشخص
میکند که بر اساس آن حق بیمه افراد نیازمند
توسط سازمان پرداخت میشود و افراد توانمند
باید این حق بیمه را خود پرداخت کنند و افراد
متوسط  ۵۰درصد این حق را پرداخت میکنند.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه
سالمت کشور ادامه داد ۴۴ :میلیون بیمه شده
سالمت در کشور وجود دارد و هنوز افرادی هستند
که از خدمات بیمهای برخوردار نیستند.ترابی
اظهار داشت :شمار دفترچههای درمانی کشور از
جمعیت ایران فراتر است که این بیانگر استفاده
برخی افراد از چند بیمه درمانی است که ساماندهی
این مهم امری ضروری است.وی گف :نسخهنویسی
الکترونیک از دیگر برنامه های مهم سازمان بیمه
سالمت کشور است.نماینده مردم اراک ،کمیجان
و خنداب در مجلس شورای اسالمی نیز در این
آیین گفت :فرهنگسازی در راستای ارایه خدمات
درمانی در جامعه امری ضروری است که نباید از ان
غفلت کرد.سید «مهدی مقدسی» افزود :خدمات
گیرندگان درمانی کشور باید بر حسب نیاز خدمات
درمانی دریافت کنند زیرا هنوز با وجود نظارتهای
جدی ،شمار جراحیها و درمانهای غیرضروری در
جامعه زیاد است.

