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خبر كوتاه
لزوم ثبت نام ناوگان بار درون شهری
شهرداری گرگان در سامانه جهت
دریافت سهمیه سوخت

سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر
شهرداری گرگان گفت :کلیه خودروهای بار
درون شهری جهت بهره مندی از سهمیه
سوخت باید در سامانه مورد نظر ثبت نام کنند
تا سهمیه به آنها اختصاص یابد.به گزارش مرکز
اطالعرسانی روابط عمومی و امور بینالملل
شهرداری گرگان ،مهدی کمال غریبی گفت:
بر اساس تصمیمات اخذ شده در هیات وزیران
مبنی بر تخصیص اعتبار سوخت به ناوگان بار
شهری ،تمامیمالکان خودروهای بار درون شهری
در اسرع وقت نسبت به ثبت نام در سامانه
 www.utcms.irاقدام کنند و در صورت عدم
دریافت پروانه فعالیت و اشتغال ،سهمیه سوخت
آنها قطع میشود.سرپرست سازمان حمل و نقل
بار و مسافر شهرداری گرگان ،ادامه داد :طی
ابالغ وزارت کشور که در تاریخ  9اردیبهشت ماه
سال جاری به ما ابالغ شده در راستایی تکمیل
طرح ملی و یکپارچه ساماندهی ناوگان حمل و
نقل بار و مسافر شهری کلیه مالکان و رانندگان
ناوگان حمل ونقل بار بنزین سوز (وانت بار)
فعال در کشور مکلفند در سامانه مدیریت حمل
ونقل عمومی ثبت نام کنند و از سازمان مدیریت
حمل و نقل شهرداری پروانه فعالیت و اشتغال
دریافت نمایند.کمال غریبی افزود :مالکان و
رانندگان عالوه بر ثبت نام در سایت مذکور ،باید
به سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان واقع در
بلوار غدیر ،روبروی دانشگاه گلستان مراجعه و
نسبت به تکمیل پرونده و فرآیند ثبت نام خود
اقدام کنند ،در غیر اینصورت با کاهش سهمیه
سوخت مواجه شده و نهایتا سهمیه سوخت آنها
قطع خواهد شد.وی متذکر شد :این روند ثبت
نام و دریافت پروانه شامل وانت تلفنی ،وانت بار
و تمامی فعاالن در قالب شرکتهای حقیقی و
حقوقی است.
در راستای حمایت از اصحاب رسانه صورت گرفت؛

“آغاز به کار کمیته حقوقی انجمن
صنفی مدیران رسانه استان همدان “

مدیران و خبرنگاران رسانههای استان
همدان تحت پوشش خدمات حقوقی انجمن صنفی
قرار میگیرند .به گزارش تماشاگران امروز-همدان
و به نقل از دفتر ارتباطات و روابط عمومی انجمن
صنفی مدیران رسانه استان همدان؛ روز پنجشنبه
جلسه هیئت مدیره انجمن و هیئت عامل مرکز
نیکوکاری رسانه با حضور اکثریت اعضا برگزار
و حسب دستورالعمل جلسه و نظر به پیگیری
کارشناسان در خصوص مسائل حقوقی اهالی
رسانه موارد مورد نظر مطرح و تبیین شد .در این
جلسه رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی مدیران
رسانههای استان همدان با اشاره به افزایش میزان
شکایت از رسانههای استان نسبت به سال گذشته
در حوزههای مختلف و نیز لزوم آگاهیبخشی به
همکاران در این زمینه پیشنهاد ایجاد کمیته حقوقی
را مطرح کرد.مسعود پورصالحی با اشاره به دیدار
اخیر خود با رئیس سازمان حقوقدانان بدون مرز ،
از توافق با این سازمان در جهت حمایت از اهالی
رسانه خبر داد .در ادامه جلسه برابر مصوبه مورخه
 ۹۹\۳\۲۹انجمن صنفی و با صدور حکمی از سوی
دبیر انجمن؛ علیرضا شاکری عضو هیئت تحریریه
نشریه مادستان و وکیل پایه یک دادگستری به
عنوان مسئول کمیته حقوقی انجمن منصوب شد.
بر این اساس و با توجه به تاکید اعضای هیئت
مدیره از ابتدای تیرماه سال جاری هر یک از مدیران
رسانه در استان همدان و همچنین خبرنگاران فعال
در این رسانهها که عضو انجمن صنفی باشند در
صورت نیاز به مشاوره ،تنظیم الیحه و یا قبول
وکالت در خصوص شکایات مرتبط با حوزه رسانه،
میتوانند از خدمات مشاورهای و پیگیری قضایی
دعوای حقوقی بهرهمند شوند .در همین راستا این
انجمن آمادگی کامل دارد در جهت دفاع از حقوق
همکاران رسانهای عضو ،تمامی هزینههای مرتبط
با وکالی مربوطه را به صورت کامل تقبل کند که
یادآور میشود اعتبار این مصوبه تا پایان سال جاری
بوده و در صورت نیاز مجددا قابل تمدید است.
همچنین در این جلسه و با پیشنهاد اعضا و تصویب
هیئت مدیره؛ حمیدرضاجلیلی از خبرنگاران فعال و
باسابقه در استان همدان و دارای مدرک کارشناسی
حقوق نیز به عنوان مدیر ارتباطات و روابط عمومی
این انجمن صنفی معرفی شد.در ادامه این جلسه
گزارش جامعی توسط محمدرضا بیاناتی عضو
هیئت مدیره و رئیس هیئت عامل مرکز نیکوکاری
رسانه ارائه شد که مشروح آن بهزودی منتشر و در
اختیار رسانههای استان قرار خواهد گرفت.

طی مراسمی از زحمات پاکبانان
شهرداری شهریار تجلیل و قدردانی شد

طی مراسمی با حضورمهندس کاویانی
شهردار شهریار و اعضای شورای اسالمی شهر
شهریار از زحمات و تالشهای چند تن از پاکبانان
شهرداری شهریار تقدیر و تجلیل گردید .مهندس
کاویانی شهردار شهریار در این مراسم که در صحن
علنی شورای اسالمی شهر با حضور ریاست واعضاء
شورای اسالمی شهر برگزار گردید با ابراز خرسندی
از وجدان کاری پاکبانان گفت  :نماد خدمت گذاری
در شهرداری ها پاکبانان هستند که در گرما و
سرمای هوا به عشق و وجدان کاری بیدار به نظافت
و پاکیزگی شهرشان مشغولند و سعی و تالش
این عزیزان است که اقدامات ما توسط شهروندان
دیده می شود .شهردار شهریار در ادامه افزود  :در
شهرداری شهریار به حول و قوه الهی با تالش این
عزیزان توانستیم در زمان اوج کرونا ویروس شهری
پاکیزه و منظم با معابری عاری از آلودگی باشیم
که مدیون ایثار و فداکاری این سفیران پاکیزگی
هستیم .بهروز کاویانی ضمن قدردانی از خدمات
صادقانه پاکبانان در سطح شهر در پایان افزود :
امیدواریم شهروندان با تعامل اجتماعی که امروز
نسبت به این زحمتکشان وجود دارد در راستای
رعایت نظافت شهری و کمک به این عزیزان
کوشاتر از قبل یاری رسانند .گفتنی است در پایان
این نشست از پاکبانان شهرداری شهریار تجلیل و
تقدیر گردید.

شهرستان
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سرپرست شرکت برق منطقه ای گیالن:

مدیریت مصرف ،تمام ناشدنی و یك ضرورت انكار ناپذیر است

سرپرست ،معاونین و مدیران شرکت برق
منطقه ای گیالن در دیدار با حضرت آیت اهلل حاج
رسول فالحتی نماینده محترم ولی فقیه در استان
گیالن و امام جمعه شهر رشت
حضرت آیت اهلل حاج رسول فالحتی نماینده
محترم ولی فقیه در استان گیالن و امام جمعه
شهر رشت در دیدار با سرپرست ،معاونین و مدیران
شرکت برق منطقه ای گیالن گفت :متولیان و
کارکنان شرکت برق ،روشنی بخش خانه های
مردم هستند و با توجه به اینکه امروزه مردم
زندگی خود را برمبنای سیستم جدید پایه گذاری
کرده اند و استفاده از انرژی برق بسیار مهم است،
باید تالش کنند تا برق مطمئن و پایدار را برای
مردم شریف تامین کنند.آیت اهلل فالحتی با اشاره
به خدمات ارائه شده پس از انقالب اسالمی گفت:
اگرچه ایران در سد سازی ،تولید و توزیع برق یکی
از موفق ترین کشورهای دنیا است و این امر جزء
افتخارهای نظام اسالمی محسوب می شود ،اما در
مصرف انرژی برق جایگاه باالیی را در دنیا را دارد
و نباید نسبت به استفاده بهینه ازبرق بی تفاوت
باشیم.نماینده ولی فقیه در گیالن ،با اشاره به انجام
خوب کارها و وظایف توسط کارکنان شرکت برق
منطقه ای گیالن،گفت :انتظار می رود متولیان
برق در کنار تاسیسات و تجهیزات برق  ،اطالع
رسانی دقیق و جامعی را در خصوص استفاده
بهینه از انرژی برق داشته باشند .همچنین همه
مسئولین باید در آموزش استفاده بهینه از انرژی
برق کوشا باشند «.بهمن داراب زاده » سرپرست
شرکت برق منطقه ای گیالن در این دیدار گفت:
شرکت برق منطقه ای گیالن با ابتکارات و موفقیت
های کسب کرده در بخشهای فنی ،مالی ،فرهنگی،
جزء شرکت های برتر در سطح کشور است که این
موفقیت و دستاورد از وظائف کارکنان شرکت بوده
و خدمت به مردم را افتخاری برای خود می دانیم
و به آن می بالیم.داراب زاده با اشاره به تفاوت
های انجام کار و فعالیت در استان گیالن با سایر
استان ها ،گفت :به لحاظ موقعیت جغرافیایی ویژه

استان گیالن و ارزش باالی زمین های حاصلخیز
کشاورزی ،احداث تاسیسات برقی در این استان با
سختی ها و مشکالت منحصر به فردی همراه بوده
و بعضا روند اجرای پروژه های ما را تحت تاثیر قرار
می دهد .به عبارتی برای اجرای هر پروژه در هر
نقطه از استان ،وجود زمین های کشاورزی ،باغات ،
شالیزار ها  ،منابع طبیعی و مراتع ،نوعی محدودیت
و تاخیر در اجرای پروژه ها را ایجاد می کنند.وی
افزود :این محدودیت ها و موانع از یک طرف و از
سوی دیگر تعهد به نظام برای اجرای پروژه ها در
راستای پاسخگویی به مردم شریف و عزیز ایران
اسالمی از جمله مواردی است وجود دارد وما تمام
سعی و تالش خود را می کنیم ضمن رعایت حق
و حقوق مردم که در واقع ولی نعمتان ما هستند
 ،پروژه ها را در سریع ترین زمان ممکن اجرایی
و عملیاتی کنیم.سرپرست شرکت برق منطقه ای
گیالن با اشاره به پیک بار سال گذشته که در
شهریور ماه اتفاق افتاد ،گفت :اوج مصرف انرژی
برق در سال گذشته در سوم شهریور ماه اتفاق افتاد
که واقع شدن پیک بار در شهریورماه دور از انتظار
بود چرا که معموال پیک بار در تیرماه یا مردادماه

اتفاق می افتاد.وی افزود :این امر که بطور حتم
متاثر از تغییر اقلیم است ،بیانگر استمرار و تداوم
مدت زمان گرما بوده و باید تمهیدات الزم در این
زمینه صورت بگیرد تا غافلگیر نشویم.داراب زاده
با اشاره به مجموعه اقدامات شرکت برای عبور از
پیک بار امسال ،گفت :در راستای افزایش ظرفیت
پست ها ،تقویت شبکه و افزایش ضریب پایداری در
مناطق :آستانه ،لشت نشاء  ،انزلی ،لوشان ،هشتپر
و تولم شهر که در تامین برق مشترکین محترم با
مشکالتی مواجه بودند پروژه های خوبی را با هزینه
ای بالغ بر  30میلیارد تومان اجرا کرده و یا در حال
اجرا و در دست اقدام داریم.
وی افزود :در مرکز استان و در شهر رشت
نیز پروژه بزرگ پست  20/63/230کیلوولت غرب
رشت در روستای پس ویشه را در دست اقدام داریم
که هم ازحیث اهمیت و جایگاه وهم از نظر میزان
سرمایه گذاری با حدود  250میلیارد تومان اعتبار
 ،جزء بزرگترین پروژه های استان گیالن می باشد.
البته احداث پست  20/63کیلولت سلیمانداراب
رشت که نقش مهمی در تامین برق این منطقه
دارد را نیز در دست اجرا داریم.داراب زاده با اشاره

به ضرورت استفاده بهینه از برق بخصوص در این
ایام از سال ،گفت :از حضرت عالی به عنوان نماینده
محترم ولی فقیه در استان گیالن و امام جمعه شهر
رشت درخواست داریم که با تبیین موضوع مدیریت
مصرف و تاکید ،توصیه و سفارش به استفاده بهینه
از انرژی برق در مجالس ،منابر و تریبون نماز جمعه
که بسیار تاثیرگذار می باشد ،کارکنان صنعت برق
را در خدمات رسانی بیش از پیش به هم استانی
های عزیز کمک و یاری نماید.وی با بیان اینکه
مدیریت مصرف ،تمام ناشدنی و یک ضرورت
انکارناپذیر است ،افزود :هدف از مدیریت مصرف
و مشارکت مشترکین محترم در این امر ،نه تنها
مصرف نکردن بلکه کم مصرف کردن نیز نیست و
هدف اصلی استفاده صحیح ،منطقی و بجا از نعمت
برق می باشد.سرپرست شرکت برق منطقه ای
گیالن در باب اهمیت استفاده بهینه از انرژی برق
گفت :اگر  20میلیون نفر از جمعت  80میلیونی
ایران ،هر کدام در استفاده از یک المپ یا یک
وسیله کم مصرف  50واتی صرفه جویی نمایند ،
 1000مگاوات صرفه جویی خواهیم داشت .در واقع
به اندازه یک نیروگاه  1000مگاواتی که هزینه
احداث آن  15000میلیارد تومان است صرفه
جویی کرده ایم .اهمیت این موضوع زمانی آشکارتر
خواهد شد که بدانیم به همین مقدار سرمایه هم
برای بخش انتقال برق نیروگاه و توسعه شبکه
توزیع نیاز خواهیم داشت.وی افزود :این حجم
سرمایه گذاری سرسام آور ،فقط برای یک بازه
زمانی کوتاه مدت و برای چیزی حدود  300تا
 400ساعات از سال که کمتر از  4درصد طول
یک سال می باشد هزینه می شود و برای سایر
ایام مصرف کشور تقریبا نیمی از این مقدار اوج
آن در تابستان می باشد.داراب زاده در پایان گفت:
به عنوان یک عضو کوچک در صنعت برق کشور
شهادت میدهم که کلیه همکاران تمامی توان و
همت خود را مصروف خدمت رسانی و تامین برق
مطمئن و پایدار برای مردم شریف کرده و در این
راه از هیچ تالش و کوششی دریغ نمی کنند.

مدیر کل تأمین اجتماعی خوزستان خبر داد

راه اندازی سامانه مدیریت  CRMدر شعب تأمین اجتماعی خوزستان

سید محمد مرعشی مدیر کل تأمین اجتماعی خوزستان از راه
اندازی و بهره برداری از سامانه مدیریت  CRMیا همان ارتباط با
مراجعین در شعب تأمین اجتماعی استان خبر داد.سید محمد مرعشی
مدیر کل تأمین اجتماعی خوزستان با تأکید بر اینکه خدمت به جامعه
بیمه شدگان عامل اصلی و فلسفه وجودی شکل گیری سازمان تأمین
اجتماعی بوده است و به همین دلیل توجه به مطالبات و تالش در
جهت تأمین رضایت شرکای اجتماعی یکی از ارزشها و راهبردهای
همیشگی این سازمان می باشد گفت  :امروزه با توسعه تکنولوژی و ابزار
الکترونیکی روشهای ارائه خدمات هر زمان دسترسی به خدمات سازمان
را تسهیل نموده  ،به طوری که مخاطبین سازمان بدون مراجعه حضوری
به واحدهای اجرایی و شعب تابعه می توانند خدمات خود را دریافت
نمایند.مرعشی با اشاره به عملیات و اتوماسین نمودن فرایندهای ارائه

خدمت به مخاطبان افزود  :با توجه به تحوالت پیرامون و فراهم نمودن
بسترهای مناسب و به بمنظور بهبود خدمات رسانی ابزار دیگری بنام
سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان یا مراجعین تحت عنوان  CRMدر
شعب تأمین اجتماعی استان راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفته
است.وی تصریح کرد  CRMکمک می کند تا به بهترین شکل به نیازها
و درخواست های بیمه شدگان  ،کارفرمایان و مستمری بگیران پاسخ
دهیم و در واقع این سامانه مجموعه گامها  ،اقدامات و مراحلی است
که از طریق ایجاد  ،توسعه  ،نگهداری و بهینه سازی روابط بلند مدت
با مشتریان صورت گرفته و مدیریت می شود.مدیر کل تأمین اجتماعی
خوزستان افزود  :سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان  CRMقابلیت دارد
تا نظرات مراجعین را تحلیل نموده و از سویی  ،مشکالت و نقاط قوت و
ضعف کارکنان  ،مقررات و سیستم های سازمان شناسایی نماید .

برای سومین بار صورت گرفت:

اعطای تنها تندیس زرین جایزۀ ملی تعالی سازمانی به فوالد مبارکه
شرکت فوالد مبارکه در هفدهمین همایش
جایزۀ ملی تعالی سازمانی ،با رأی ارزیابان این
جایزه ،موفق شد برای سومین بار تنها تندیس
زرین جایزۀ ملی تعالی سازمانی این دوره را به
خود اختصاص دهد.در این آیین که با حضور
معاون سرپرست وزارت صمت و رئیس هیئت عامل
ایمیدرو ،مدیرعامل گروه فوالد مبارکه و جمعی
از مقامات و مدیران عامل شرکتهای برتر ایرانی
برگزار شد ،در نهایت تنها تندیس زرین این دوره به
مهندس عظیمیان مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه
اهدا شد.
مهندس عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه
پس از دریافت لوح و تندیس این جایزه ،با اشاره
به اینکه بقای سازمانها در روند پرشتاب تحوالت

اقتصادی و اجتماعی و افزایش رقابت در فضای
کسبوکار تنها با توجه ویژه به تحول و بهبود
مستمر میسر میگردد ،خاطرنشان کرد :تحول در
زمان فعلی از حد شعار و موضوع جنبی فراتر رفته
و بهعنوان یک فضای تصمیم خاص و به عبارتی
یک پارادایم در مدیریت سازمانها مطرح است.وی
تصریح کرد :از سوی دیگر ،پایداری سازمانها در
گر ِو دستیابی به نتایج متوازن در همۀ حوزههای
مرتبط با ذینفعان است .نمیتوان محصولی باکیفیت
تولید کرد ،اما مراقب هوای پاک نبود؛ نمیتوان به
سودآوری رسید ،اما رضایت کارکنان و شرکای
کسبوکار را فراموش کرد.مهندس عظیمیان تأکید
کرد :شرکت فوالد مبارکه از بدو تأسیس ،با توجه
به مأموریتی که برای خود در ایفای نقش محوری

در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی کشور تعریف کرده،
همواره تالش کرده جایگاه خود را در صنعت فوالد
ارتقا دهد و خود را بهعنوان الگوی موفق بنگاهداری
در کشور ارائه کند و در این راه به موفقیتهای
ارزندهای دست یافته است .ازاینرو تالش جمعی
کارکنان فوالد مبارکه ،بر اساس دستورالعملها و
کنترلهای موجود ،ارزیابان را به این نتیجه رساند
که فوالد مبارکه صالحیت دریافت تندیس زرین
را دارد و نتیجۀ آن ،تعالی قابللمس در شرکت
است.مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه با تأکید
بر اینکه دریافت این جایزه با سطح امتیازی که
فوالد مبارکه کسب کرده و نیز جایزههای مشابه
بینالمللی که پیش از این دریافت کرده ،آسان
نبوده و نیست ،اظهار داشت :در واقع این موضوع

افزایش ضریب بهرهوری ،افزایش سودآوری ،قدرت
و استحکام سهام فوالد مبارکه در سازمان بورس
و رسیدن به اهداف و چشماندازهای بهتر را برای
ما به ارمغان میآورد.مهندس عظیمیان کسب این
موفقیت ارزشمند را مرهون تالش و فداکاری همۀ
کارکنان زحمتکش شرکت دانست و ضمن تبریک
به مناسبت کسب این دستاورد ارزشمند گفت :در
شرایط حساس کنونی و با وجود سختیهای ناشی
از شیوع بیماری کرونا ،مدیران و کارکنان گروه
فوالد مبارکه با در نظر داشتن اهمیت استمرار
تولید و نقش آن در اقتصاد کشور ،با کوشش و
تعهد مثالزدنی مانع از ایجاد هرگونه وقفه در تولید
شرکت شدند که این مجاهدت شایستۀ قدردانی
است.

اهداء زمین  30هزار متری مدیریت شهری هشتگرد
جهت ساخت بیمارستانی مجهز و بزرگترین مرکز تجاری البرز

شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر هشتگرد با نماینده
شهرستان های ساوجبالغ  ،نظرآباد و طالقان در مجلس شورای
اسالمی دیدار و گفتگو کردند.در این نسشت در خصوص همکاری و
تعامالت فی مابین همچنین حمایت نماینده مجلس برای پیگیری و
رفع مشکالت مدیریت شهری هشتگرد مطرح گردید و درباره مسائل
و مشکالت شهر هشتگرد بحث و گفتگو نموده و راهکارهای الزم
را برای توسعه شهر ارائه کردند.علی جوادی رئیس شورای اسالمی
هشتگرد با راهیابی دکتر حدادی به مجلس شورای اسالمی  ،به
بخشی از مشکالت و معضالت موجود در شهر از قبیل ترافیک عبوری
و عدم تعریض برخی از معابر اشاره کرد .جوادی تعریض ادامه بلوار
شهید اژدری را یکی از راههای برون رفت از ترافیک موجود دانست که
با همکاری و مساعدت مالکین مجاور طرح توسعه  ،مسیر جایگزینی
در موازات بلوار امام(ره) و بلوار امام خامنه ای در امتداد بلوار خبرنگار
ایجاد شده و می تواند بلوار شهید قاسم سلیمانی را به بلوار مصلی

و در ادامه به بلوار سپاه متصل نماید  .شهردار هشتگرد نیز با ابراز
خرسندی از حضور نماینده جدید در مجلس و اشاره به نطق اخیر
ایشان گفت  :خوشبختانه در صحن علنی مجلس برخی از مشکالت
و معضالت شهرستان های ساوجبالغ  ،نظرآباد و طالقان توسط دکتر
حدادی به گوش مسئولین رسید و این موضوع ضمن ایجاد شور
و امید برای شهروندان  ،نوید بخش آینده ای سرشار از توسعه و
پیشرفت خواهد بود .مهندس یگانه به بخشی از مشکالت شهری در
زمینههای فرهنگی و گردشگری اشاره کرد و بازسازی و بهره برداری
از کاروانسرای تاریخی ینگی امام را یکی از اهداف مدیریت شهری
دانست .وی گفت  :در سنوات گذشته شهرداری با اهدا  ۴۰۰۰متر
مربع زمین در محدوده شهری و نیز دیوار کشی و نصب نرده محوطه
طبق نظریه کارشناسان میراث فرهنگی اقدام به ساماندهی این
بنای تاریخی نمود ولیکن عدم پیگیری و همراهی مسئولین مربوطه
سبب گردید تا این مجموعه ارزشمند از سال  ۸۳بالاستفاده مانده

و روزبهروز فرسوده تر گردد.شهردار هشتگرد برای برگزاری نشست
مشترک با مسئولین اداره میراث فرهنگی جهت ترمیم و بهسازی و
بهره برداری از این مجموعه بی نظیر اعالم آمادگی کرد و افزود :
امیدواریم با حمایت و مساعدت نماینده محترم مجلس  ،شهرک ینگی
امام به عنوان مرکز فرهنگی و گردشگری استان مطرح گردد .در ادامه
این نشست دیگراعضای شورای اسالمی شهرنیز به بیان نقطه نظرات
خود پرداخته و آمادگی مدیریت شهری هشتگرد برای در اختیار
نهادن  ۳هکتار زمین جهت احداث بیمارستانی مجهز و نیز جانمایی
و ساخت مرکز تجاری بزرگ استان البرز با مشارکت بخش خصوصی
از آن جمله بوده است .دکتر حدادی نماینده مجلس شهرستانهای
غرب استان البرز نیز با تقدیر از تالش های شهردار و اعضای شورا
در خدمات رسانی به شهروندان خواستار پیگیری مجدانه و برگزاری
جلسات مشترک در محل شورای شهر برای برنامه ریزی جهت رفع
مشکالت و تسریع در اجرای طرح های پیشنهادی شد .

پارک امید با اعتباری بالغ بر  70میلیارد تومان به بهره داری رسید

شهردار کرج گفت :اگر قرار بود پروژه احداث
پارک امید در حال حاضر انجام شود بیش از 70
میلیارد تومان هزینه کرد داشت ،اما با اعتبار حدود
 30میلیارد تومانی به مرحله بهره برداری رسید.
به گزارش پایگاه خبری کرج امروز ،علی
اصغر کمالی زاده شامگاه شنبه در جریان آئین
بهره برداری از پارک امید واقع در بلوار جانبازان
کرج اظهار کرد :این پارک در فضایی احداث شده
است که در سالیان قبل اهالی شهرک بعثت در
این محدوده از لرزش خانه هایشان و ترک های
ایجاد شده در واحد مسکونی خود دائما گالیه مند

بودند.وی با اشاره به اینکه اکنون در قالب احداث
پارک امید در واقع پروژه ای پایه ریزی شده
است تا با اجرای آن پایدار سازی منازل مسکونی

شهرک بعثت نیزعملیاتی شود ،گفت :یرای ساخت
این پارک و احداث دیوار آن از سال  92کارهای
عملیاتی آغاز شد ،عالوه بر ساخت دیوارحدود
یک هکتار زمین در این نقطه که قرار بود پایانه و
ترمینال مسافری بین شهری شود مورد رسیدگی
قرار گرفت و با تصمیم خوب شورای شهر کرج
برای ساخت پارکی نوین اختصاص یافت.وی با بیان
اینکه پارک امید در ابتدای محور کرج  -چالوس
احداث شده که یکی از محورهای مواصالتی مهم
کشور است ،عنوان کرد :مسافران در راه برگشت
از شمال گاهی در ساعات پایانی شب به ابتدای

محور در کرج می رسند و اکنون فضای مناسبی
با احداث پارک امید برای حضور و اقامت کوتاه
مدت این مسافران فراهم کرده است.کمالی زاده با
تاکید بر اینکه تالش ما بر این است که به سوی
انجام پروژه های انسان محور و ایجاد شهری پایدار
حرکت کنیم ،افزود :برنامه ریزی مناسب برای بیش
از  20هفته افتتاح پروژه های عمرانی ،فضای سبز،
محیط زیستی و فرهنگی در سطح کرج مدنظر قرار
داده شده و امید است در سال  99با بهره برداری از
این پروژه ها گام مهمی در راستای رفاه شهروندان
و خدمت به آنها رقم بزنیم

اخبار
اجرای طرح ارتقاء بهداشت و سالمت
محیط شهری در گرگان

معاون خدمات شهری شهرداری گرگان از
اجرای طرح ارتقاء بهداشت و سالمت محیط شهری
در گرگان خبر داد.به گزارش مرکز اطالعرسانی
روابط عمومی و امور بینالملل شهرداری گرگان
موسیالرضا صفری از اجرای طرح ارتقاء بهداشت
و سالمت محیط شهری در گرگان خبر داد و اظهار
کرد :این طرح ضربتی از هفتم تیر ماه شروع و تا
پایان تیرماه ادامه خواهد داشت .وی افزود :در این
طرح به طور ویژه الیروبی ،شستشو و گندزدایی (
آهگ پاشی ) نهرها و کانالها  ،طعمه گذاری و مبارزه
با حیوانات موذی ( موش و  ) ...به طور اصولی انجام
می شود.معاون خدمات شهری شهرداری گرگان
خاطرنشان کرد :پاکسازی دیوارنویسها و پوسترها
 ،حذف زوائد بصری و همچنین نظافت و پاکسازی
حاشیه رودخانه ها و تفرجگاهها از دیگر اقداماتی
است که در این طرح انجام می شود.صفری بیان
کرد :در مدت طرح ساماندهی مخازن (تعویض -
تعمیر  -شستشو و رنگ آمیزی ) در دستور کار
قرار دارد.وی گفت :جمعآوری و کنترل جمعیت
سگهای ولگرد از دیگر برنامههای پیش بینی شده
در طرح ضربتی ارتقاء بهداشت و سالمت محیط
شهری در سطح شهر گرگان است.صفری در پایان
ضمن تشکر از همراهی و همکاری شهروندان در
اجرای طرح گفت :سامانه تلفنی  ۱۳۷و اپلیکیشن
تلفن همراه شهریار آماده دریافت گزارشهای
مردمی در راستای رفع نواقص شهری و ارائه
خدمات مطلوب به شهروندان است.

جمع آوری  250تن زباله در شبانهروز
توسط شهرداری گرگان

معاون خدمات شهری شهرداری گرگان
از جمع آوری  250تن زباله در شبانهروز توسط
شهرداری گرگان خبر داد.به گزارش مرکز
اطالعرسانی روابط عمومی و امور بینالملل
شهرداری گرگان ،موسی الرضا صفری گفت :در
سه ماه نخست سال جاری به دلیل شیوع بیماری
کرونا تولید زباله نزدیک به  ۸۳تن نسبت به  ۳ماه
نخست سال گذشته افزایش داشته است.وی تاکید
کرد :یکی از مهمترین وظایف شهرداریها در حوزه
معاونت خدمات شهری جمع آوری و دفن زبالههای
شهری است که در شرایط معمول در شبانه روز به
طور متوسط  ۲۵۰تن زباله و لجن از سطح معابر
شهر گرگان جمع آوری می شود .معاون خدمات
شهری شهرداری گرگان متذکر شد :در سال 1398
نزدیک به  180هزار تن زباله جمع آوری و برای
دفن بهداشتی به محل سایت دفن زباله انتقال
یافت.صفری بیان کرد :با توجه به افزایش تولید
زباله در ایام شیوع کرونا انتظار داریم شهروندان با
پیمانکار تفکیک زباله همکاری الزم را داشته باشند
و زباله های خشک قابل بازیافت از درب منزل
جدا سازی شود که عالوه بر کاهش حجم زباله
از آسیبهای زیست محیطی نیز کاسته شود.وی
یکی از چالشهای شهرداری با توجه به شروع فصل
گرما را عدم رعایت قراردادن زباله در مخازن زباله
در ساعت تعیین شده دانست و گفت :در صورت
عدم رعایت ،این موضوع مشکالتی را برای مدیریت
شهری و شهروندان در پی خواهد داشت.صفری در
پایان از عموم شهروندان خواست زباله های خود را
راس ساعت  ۱۷الی  ۲۱در کیسههای دربسته در
مخازن زباله قرار دهند.

آغاز فعالیت مرکز فوریتهای خدمات
شهری شهرداری گرگان

فعالیت مرکز فوریتهای خدمات شهری
شهرداری گرگان آغاز شد.به گزارش مرکز
اطالعرسانی روابط عمومی و امور بینالملل
شهرداری گرگان ،مرکز فوریتهای خدمات
شهری شهرداری گرگان اقدامی نوآورانه شهرداری
در راستای تکریم شهروندان و مشارکت مردم در
رفع مشکالت خدماتی شهر در کمترین زمان
ممکن بوده که در این دوره مدیریت شهرداری
با دستور دکتر «عبدالرضا دادبود» ،شهردار
گرگان راهاندازی شد.این مرکز موظف است پس
از دریافت گزارش شهروندان از طریق سامانه
تلفنی  ،137برنامه تلفن همراه «شهریار» و یا
گزارشهای ارسالی در فضای مجازی برای روابط
عمومی شهرداری گرگان ،موضوع را در کمترین
زمان ممکن بررسی و نتیجه اقدام مورد نظر را
به شهروند گزارش دهد.تلفن سه رقمی  137این
مرکز به صورت شبانهروزی پاسخگوی شهروندان
خواهد بود و نرمافزار تلفن همراه شهریار نیز برای
سیستم عامل اندروید و «آی او اس» طراحی و
از طریق بستر دریافت نرم افزار بازار و یا پایگاه
اطالعرسانی شهرداری گرگان به نشانی www.
 gorgan.irقابل دریافت و نصب خواهد بود.
همچنین روابط عمومی شهرداری گرگان آماده
دریافت گزارشهای مردمی خواهد بود که
بالفاصله موضوع به مرکز فوریتهای خدمات
شهری برای پیگیری و اقدام الزم منعکس خواهد
شد.

برگزاری مسابقات قرآني بهار در بهار
در شرکت گاز استان سمنان

به گزارش روابط عمومی؛ سیدحسین
میراحمدی دبیر ستاد اقامه نماز شرکت گاز
استان سمنان از زمان و نحوه برگزاری مرحله
مقدماتی دوازدهمین دوره مسابقات قرآنی”بهار
در بهار” ویژه کارکنان شرکت گاز استان سمنان
خبر داد و گفت:همزمان با دهه کرامت ،مسابقات
قرآنی«بهار در بهار» شرکت گاز استان سمنان
با هدف توسعه و ترويج فرهنگ قرآني و با
حضور  70نفر از كاركنان و پرسنل این شرکت
برگزار مي گردد.وی افزود :شرکت کنندگان در
اين دوره از مسابقات در  4رشته قرآني قرائت
ترتيل – قرائت تحقيق – حفظ و مفاهيم قرآن
كريم بصورت متمركز باهم به رقابت می پردازند
و نفرات حائز رتبه هاي برتر قرآني به مسابقات
نهايي اعزام مي گردند.مسابقات قرآني بهار در
بهار هر ساله با هدف توسعه و ترويج فرهنگ
قرآني و اعتالي ارزشهاي مقدس اسالمي در
شركتهاي گاز استاني برگزار مي شود.

