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خبر كوتاه
معرفی سرپرست جدید اداره مخابرات
علی آباد کتول

درجلسه ای با حضور مدیر مخابرات منطقه
گلستان  ،سرپرست جدید اداره مخابرات
شهرستان علی آباد کتول معرفی شد.مهندس
غالمعلی شهمرادی با حضور در اداره مخابرات
علی آباد کتول  ،سرپرست جدید این اداره را
معرفی کرد.وی با اشاره به اینکه درشرایط
کنونی  ،پایداری ارتباطات مخابراتی از اهمیت
ویژه ای برخوردار است گفت  :تامین ،حفظ و
ارتقاء زیرساختهای مخابراتی در جای جای
استان مهم است و خدمات  ،محصوالت و
سرویسهای مخابراتی باید با بهترین کیفیت
به مشتریان واگذارشود.مدیر مخابرات منطقه
گلستان با قدردانی از زحمات احمد سبحانی
سرپرست قبلی اداره مخابرات علی آباد کتول ،
عملکرد وی را قابل قبول دانست و گفت  :تالش
و همدلی کارکنان مخابرات علی آباد موجب
پیشر فت و اجرای به موقع طر حها و برنامه
های مخابراتی در این شهرستان خواهد شد که
با ریاست کوروش مزیدی سرپرست جدید این
اداره  ،این همت و تالش بیش از پیش افزایش
یافته تا رضایتمندی حداکثری مشتریان در این
شهرستان را شاهد باشیم .الزم به یادآوری است
در پایان این جلسه با اهداء لوحی از زحمات
احمد سبحانی تقدیر و کوروش مزیدی بعنوان
سرپرست جدید اداره مخابرات شهرستان علی
آباد کتول معرفی شد.

حضور مجازی مخابرات منطقه
گلستان در بیست و یکمین نمایشگاه
دستاوردهای پژوهش

بیست و یکمین نمایشگاه دستاوردهای
پژوهش  ،فناوری و فن بازار استان گلستان آغاز
بکار کرد بیست و یکمین نمایشگاه دستاوردهای
پژوهش  ،فناوری و فن بازار استان گلستان که
به دلیل شیوع ویروس کرونا بصورت مجازی برپا
شده  ،آغاز بکار کرده است .مهندس غالمعلی
شهمرادی با اعالم این خبر که مخابرات
منطقه گلستان نیز با هدف اطالع رسانی و
آگاهی بخشی به مردم استان در این نمایشگاه
شرکت کرده است افزود :خدمات  ،محصوالت
و سرویسهای مخابراتی در غرفه مخابرات در
معرض دید قرار گرفته و بصورت کامل تشریح
شده است  .مدیر مخابرات منطقه گلستان
همچنین از امکان ارتباط بازدیدکنندگان با
غرفه داران بصورت مجازی خبر داد و گفت :
درصورتیکه بازدیدکنندگان سواالتی در خصوص
مسائل مخابراتی و خدمات و محصوالت دارند
می توانند با مراجعه به غرفه مخابرات و بصورت
مجازی با کارشناسان  ،سواالت خود را مطرح
نموده و پاسخ خود را در کوتاه ترین زمان ممکن
دریافت دارند .الزم به ذکر است بیست و یکمین
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش  ،فناوری و فن
بازار استان گلستان با حضور ادارات  ،سازمانها ،
نهادهای علمی و پژوهشی و دستگاههای اجرایی
استان گلستان از روز یکشنبه  16آذرماه الی
پنچ شنبه بیستم آذرماه بصورت مجازی بربا می
باشد و بازدیدکنندگان می توانند از طریق سایت
 www.grte.irوارد نمایشگاه شده و از غرفه
مخابرات بازدید نمایند.

حضورمدیر مخابرات منطقه گلستان
درجمع اهالی روستای میان آباد

مدیر مخابرات منطقه گلستان با حضور در
کاروان خدمت در روستای میان آباد پاسخگوی
سواالت مردم شد.مهندس غالمعلی شهمرادی به
همراه رمضانعلی سنگدوینی نماینده مردم گرگان
و آق قال در مجلس شورای اسالمی وتنی چند از
مدیران دستگاههای اجرایی با حضور در روستای
میان آباد از توابع شهرستان گرگان  ،به سواالت
مخابراتی مردم این روستا پاسخ گفت.مدیر مخابرات
منطقه گلستان با اعالم این مطلب که روستاهای
استان گلستان از وضعیت خوبی در خصوص تامین
ارتباطات مخابراتی برخوردار هستند افزود :تالش
مخابرات برای رفع نیازهای ارتباطی روستاییان
مستمر است و براین باوریم که باید روستاییان
چه در دوره افتاده ترین نقطه از استان و چه در
دسترس ترین روستا باید از امکانات با کیفیت
مخابراتی بهره مند باشند و ازهمین رو در نقاط
صعب العبور با وجود سختی های زیاد ارتباطات
تا حد امکان تامین شده است.غالمعلی شهمرادی
دراین نشست ضمن تشریح عملکرد مخابرات در
روستاهای توابع شهرستان گرگان  ،با آگاهی از
نیاز های مطرح شده اهالی روستای میان آباد ،ابراز
امیدواری کرد به تمامی آنها رسیدگی و در اسرع
وقت نسبت به رفع آنها اقدام خواهد شد.

مدیرعامل هالل احمر گیالن خبر داد:
آمادگی  ۴۳پایگاه امداد و نجات هالل
احمر گیالن در طرح زمستانه

مدیرعامل هالل احمر گیالن از آغاز اجرای
طرح زمستانه در  ۴۳پست و پایگاه امداد و نجات
این جمعیت خبر داد و گفت :طرح مذکور تا ۲۰
اسفندماه فعال است.سیاوش غالمی در گفتوگو با
ایسنا ،با اشاره به اجرای طرح زمستانه هالل احمر،
اظهار کرد :طرح زمستانه جمعیت هالل احمر
استان گیالن در  ۴۳پایگاه و پست این جمعیت
در شهرستانهای مختلف استان فعال شده است.
وی افزود :در اجرای طرح زمستانه جمعیت هالل
احمر استان گیالن در هر پست سه نفر و در هر
پایگاه پنج نفر برای ارایه خدماترسانی احتمالی
در زمستان فعالیت دارند.مدیرعامل جمعیت هالل
احمر گیالن ،ضمن اشاره به تجهیزات این جمعیت
در طرح مذکور ،عنوان کرد ۲۳ :آمبوالنس و یک
تیم آنست و پایگاه امداد هوایی و دو تیم واکنش
سریع برای طرح زمستانه جمعیت هالل احمر استان
پیشبینی شده است.غالمی ،از اجرای طرح مذکور تا
 ۲۰اسفندماه خبر داد و خاطرنشان کرد :مردم هنگام
وقوع حوادث طبیعی و بین جادهای در صورت نیاز به
خدمات امدادی میتوانند با تلفن (۱۱۲ندای امداد)
تماس گرفته و از خدمات امداد و نجات هالل احمر
گیالن به صورت رایگان بهرهمند شوند.

شهرستان

شماره 3110

مدیر منطقه یک شهرداری همدان تأکید کرد:

اتمام پروژههای نیمه تمام اولویت شهرداری منطقه یک است

اینکه شهرداری همدان در طول سال های
اخیر وظایفی فراتر از آسفالت کردن و انجام خدمات
روزمره خدمات شهری را بر عهده گرفته است ،جای
بسی خوشحالی است اما تعیین تکلیف پروژه های
نیمه کاره یکی از درخواستهای مهم شهروندان
همدانی است.
یکی از بزرگترین این پروژه ها احداث سایت
موزه میدان امام(ره) است که از اهمیت زیادی برای
شهروندان همدانی برخوردار است ،همچنین می توان
به عدم تکمیل تاالر همایش های قرآنی و بین المللی
نیز اشاره کرد که پس از چهار سال از افتتاح رسمی
آن هنوز پوشش سقف آن تعیین تکلیف نشده بود .از
دیگر پروژه های نیمه کاره میتوان به احداث بوستان
والیت ،عدم بازگشایی بلوار شهید فهمیده و ترافیک
بلوار ارم نیز اشاره کرد.شهرداری منطقه یک در یک
سال و نیم اخیر در نقش ناجی این پروژه ها ظاهر
شده و با سر و سامان دادن به آنها باعث شده عملیات
عمرانی این پروژه ها از سر گرفته شود و شاهد افتتاح
آنها در آیندهای نزدیک باشیم .از مسعود دهبانی
صابر مدیر منطقه یک درباره این پروژهها پرسیده ایم
که در ادامه این گفتگو را می خوانید:مسعود دهبانی
صابر با اشاره به اینکه در تابستان موضوع احداث
سایت موزه میدان امام(ره) به شهرداری منطقه یک
واگذار شد گفت :طرح ها و برآوردهای الزم که جهت
اجرایی کردن این پروژه نیاز بود همگی به سرعت
تهیه و تنظیم شدند و خوشبختانه در مدت کوتاهی
توانستیم با برگزاری مناقصه پیمانکار این پروژه را
جذب کنیم.
وی ادامه داد :مبلغ  80میلیارد ریال از اعتبارات
شهرداری منطقه یک به این پروژه اختصاص یافته
است و هم اکنون نیز عملیات اجرایی پروژه آغاز
شده است و در حال اجرای فوندانسیون اصلی

سایت موزه هستیم.مدیر منطقه یک شهرداری
همدان اظهار کرد :این پروژه یکی از مهمترین پروژه
های شهر همدان محسوب میشود که از اهمیت
باالیی نیز برای شهروندان همدانی برخوردار است
به همین دلیل با استفاده از ظرفیت نیروی انسانی و
مهندسی باال در تالشیم تا هرچه سریعتر این پروژه
تحویل همشهریان شود.وی درباره عملیات اجرایی
ساخت بوستان فرامنطقه ای والیت نیز گفت :پروژه
پارک والیت با اعتبار  90میلیارد ریالی به مناقصه
گذاشته شده است و هم اکنون نیز پیمانکار آن
جذب شده و در حال اجرای پروژه است.دهبانی
عنوان کرد :بخشی از عملیات عمرانی این پارک تا
انتهای سال به اتمام میرسد و به مردم شهر همدان
تحویل می شود.وی با بیان اینکه مرحله اول اجرای
این پروژه احداث مسیرهای دسترسی پارک و
دیوارهای حائل است افزود :با توجه به اینکه این

پارک یک پارک کوهستانی است تصمیم گرفته
شد تا با کمترین دخالت در طبیعت و صدمه به
محیط زیست عملیات اجرایی آن دنبال شود تا به
عنوان یک پارک فرا منطقه ای پذیرای شهروندان
و گردشگران از نقاط مختلف باشیم.دهبانی صابر با
اشاره به اینکه توسعه فضای سبز و کاربریهای آن به
دلیل تأثیرات مثبتی که بر محیط زیست و سالمت
جسمی و روانی شهروندان دارد بسیار مهم است
گفت :فضای سبز شهری بایستی متناسب با شرایط
هر منطقه مورد توجه قرار گیرد که در همین
رابطه با به کارگیری کارشناسان متخصص و زبده
تمامی معیارها ،استانداردها و ضوابط شهری در
شهرداری منطقه یک شناسایی و احصا شده است
و پروژه احداث پارک والیت به عنوان یک پارک
فرا منطقه ای باعث جهش بزرگی در سرانه فضای
سبز شهری خواهد شد.مدیر منطقه یک شهرداری

همدان همچنین با بیان اینکه امسال در بودجه
شهرداری منطقه یک اعتبار  65میلیارد ریالی برای
اجرای سقف میانی و پوشش سقف تاالر همایش
های قرآنی و بین المللی در نظر گرفته شده است
گفت :با توجه به مطالعات و برآورد مالی که بر روی
طرح صورت پذیرفت بنا شد گنبد اصلی این تاالر
که دارای ارتفاع  65متری است به عنوان یک نماد
شهری به قوت خود باقی بماند و در زیر این گنبد
بافت میانی فضاکار با ارتفاع 15متری احداث شود.
وی ادامه داد :سازه عرقچین میانی اجرا شده بر روی
این تاالر از نوع خرپای فضا کار است که در گنبد
اصلی نیز به کار رفته است و پوششی که برروی آن
در حال اجراست از جنس کلزیپ است.مدیر منطقه
یک شهرداری همدان گفت :پس از اجرای پوشش
گالوانیزه اولیه که هم اکنون نیز به پایان رسیده
است عملیات عایق کاری با الیه های رطوبت گیر
و پشم سنگ اجرا می شود و پوشش نهایی که از
جنس آلومنیوم است که صورت می گیرد و پس از
آن عملیات طراحی و اجرای تأسیسات دکوراسیون
داخلی و تجهیز تاالر آغاز خواهد شد.وی در مورد
پروژه بازگشایی بلوار شهید فهمیده نیز گفت :بلوار
شهید فهمیده در شهر همدان به عنوان معبری
گردشگری ترافیکی شناخته میشود ،در فصل
تابستان و با مراجعه گردشگران شاهد ترافیک
زیادی در این معبر بودیم و با تصمیمی که گرفته
شد نسبت به تملک این ساختمان که ارزشی 350
میلیارد ریالی داشت اقدام کردیم.خوشبختانه هم
اکنون نیز در حال ساخت واحدهای تجاری در
قسمت انتهایی این پروژه هستیم و با اتمام ساخت
آنها ،عملیات تسطیح ،زیرسازی و آسفالت ریزی
این معبر نیز صورت می پذیرد تا شاهد یکی از
بازگشاییهای مهم در شهر همدان باشیم.

ذوب آهن اصفهان ،لوح رضایت مندی مشتری را کسب کرد

دهمین دوره همایش سراسری رضایت مندی مشتری با حضور
دکتر میر محمد صادقی رییس موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران
 ،دکتر محمد حسین فرهنگی عضو و سخنگوی هیات رئیسه مجلس
شورای اسالمی و سيد حميد پورمحمدي معاون امور اقتصادي و
هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور  26آذر ماه
در مرکز همایش های رایزن تهران برگزار شد  ،ذوب آهن اصفهان
توانست در این همایش لوح رضایت مندی مشتری را کسب کند
.دکتر محمد حسین فرهنگی گفت  :فعاالن اقتصادی نقش بسیار
مهمی در رونق اقتصادی کشور دارند و این مهم وقتی با رضایت
مندی مشتری باشد می تواند به یک برند محبوب تبدیل گردد که
در این صورت همیشه ماندگار خواهد بود  ،رضایت مشتری می تواند
یک رابطه دو سویه باشد تا بنگاه های اقتصادی فقط تولید ثروت
نکنند و عوامل دیگر که مدنظر مشتری است را در تولیدات خود
رعایت نمایند  .وی ایجاد تناسب بین پشتیبانی و تولید  ،پاسخگویی
و بازخورد گرفتن از مشتری را از عوامل مهم در کسب رضایت از
مصرف کننده دانست و یاد آور شد  :افزایش رضایت مشتری یکی
از راهکارهای تبلیغات و برندینگ می باشد .سيد حميد پورمحمدي
گفت  :یکی از واقعیت های تولید در بازار جهانی کسب رضایت
مشتری و حصول اطمینان از رضایت در مصرف است و همیشه باید
نیاز مشتری مهمترین مقصد تولید کننده باشد و این رضایت باید
استمرار داشته باشد .وی افزود  :مسئولیت اجتماعی همیشه انجام
کارهای عام المنفعه نیست بلکه ایجاد اشتغال  ،احیاء صنعت  ،صیانت
از محیط زیست و مشتری مداری نیز می تواند به نوعی مسئولیت

اجتماعی باشد .علیرضا عباسیان مدير مهندسي فروش و توسعه بازار
شرکت گفت  :شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان با تولید مقاطع
ساختمانی و طویل  ،انواع ریل ،آرک معدن  ،کالف های صنعتی و
ساختمانی و غیره طیف وسیعی از نیاز جامعه را به لحاظ صنعتی و
ساختمانی و همچنین زیر ساخت ها پوشش می دهد این شرکت به
عنوان اولین و بزرگترین تولید کننده مقاطع ساختمانی و صنعتی به
عنوان یک برند جهانی شناخته شده در بازار های خارجی و داخلی
به شمار می رود از این رو همواره دغدغه توجه به نیاز مشتری خود
را داشته و در این راستا در کل فرایند تولید  ،فروش و تحویل دیدگاه
های مشتریان و ذینفعان خود را مدنظر قرار می دهد .
وی با اشاره به اینکه تولید براساس سفارش و نیاز سنجی بازار از
فعالیت مستمر شرکت می باشد  ،تصریح کرد  :ارتقا و حفظ کیفیت
محصول مطابق با بروز ترین استانداردهای ملی و جهانی همواره در
ذوب آهن مورد توجه بوده و رضایت مندی باالی  75درصد از شرکت
از دیدگاه مشتریان گواه این ادعا می باشد .عباسیان گفت  :در تمامی
مراحل تولید تا تحویل ،مشتریان به اطالعات مورد نیاز خود دسترسی
داشته و با بسترهای ارتباطی متنوع که پیش بینی گردیده ضمن
دسترسی به اطالعات فنی و تجاری با قسمت های مرتبط ارتباط
برقرار می کنند  .وی خاطر نشان ساخت  :محصوالت ذوب آهن
اصفهان در پروژه های ساختمانی  ،صنعتی و عمرانی دولت و زیر
ساخت ها استفاده می شود و شرکت همواره با توجه به نیاز سنجی
توسعه محصوالت جدید و استراتژیک را در برنامه کاری خود دارد که
تولید انواع ریل  ،سپره آسانسور  ،آرک معدن و انواع تیر آهن های

بال پهن و غیره از جمله محصوالت جدید شرکت می باشد .مدير
مهندسي فروش و توسعه بازار شرکت گفت  :شرکت سهامی ذوب
آهن اصفهان سنجش رضایت مشتریان مورد توجه ویژه در شرکت
قرار دارد و با نظر سنجی های دوره ای و دریافت بازخورد و تحلیل آن
نظرات اخذ شده به قسمت های مربوطه ارسال می گردد تا اقدامات
اصالحی در تولید لحاظ گردد و این روند به منظور مشتری مداری و
رعایت حقوق مصرف کننده می باشد  .وی تصریح کرد  :در ذوب آهن
اصفهان سعی بر این است با بکار گیری رویکردهای بهبود مستمر و
استراتژی های توسعه بازار  ،در راستای جلب نظر مشتریان اهداف
و برنامه های خود را تدوین نماید و به همین منظور کسب حداکثر
رضایت مشتریان خود را به عنوان یکی از اولویت های مهم خود می
داند .

مبتالیان به بیماری کرونا خبر داد و گفت :فوالد
مبارکه در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی
خود وجوه موردنظر را فقط به خرید تجهیزات
ازجمله ونتیالتور ،دترجنت ،مواد ضدعفونیکننده،
ماسک و ...اختصاص داده است.وی همچنین از
تأمین اکسیژن رایگان بیمارستانهای تحت پوشش
دانشگاه علوم پزشکی استان توسط فوالد مبارکه
تا پایان بیماری کرونا خبر داد و گفت :همزمان
با شیوع ویروس کرونا و بهمحض اینکه باخبر
شدیم برخی سودجویان در فرایند تأمین اکسیژن
موردنیاز بیماران بستری در بیمارستانها بازار سیاه
به وجود آوردهاند ،با هماهنگی این دانشگاه وارد
عمل شدیم؛ بهنحویکه تاکنون  60بیمارستان
از حدود  20استان شامل استانهای اصفهان،
چهارمحال و بختیاری ،یزد ،تهران (دانشگاههای

علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران
و بیمارستانهای تأمین اجتماعی) قزوین ،گلستان،
مازندران ،کردستان ،اراک ،فارس و قم ،اکسیژن
موردنیاز خود به رایگان از فوالد مبارکه دریافت
کردهاند و این روند تا پایان سال جاری ادامه
خواهد داشت .این در حالی است که اقدام فوالد
مبارکه برای تحویل اکسیژن به بیمارستانها بین
سایر فوالدسازان و تولیدکنندگان اکسیژن کشور
نیز بهعنوان الگو اجرا شد.مدیرعامل فوالد مبارکه
در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت :فوالد
مبارکه همچنین همزمان با بازگشایی مدارس با
همکاری سازمانهای مربوطه ازجمله کمیتۀ امداد
امام خمینی (ره) با خرید و توزیع  1600دستگاه
تبلت ،دانشآموزان کمبرخوردار را مورد توجه قرار
داد.

همکاری و مساعدت دستگاه قضایی  ،یاریگر مدیریت شهری در عمران و آبادانی شهر

جلسه شورای اسالمی هشتگرد با حضور معاون دادگستری استان ،
رئیس دادگستری شهرستان  ،شهردار  ،رئیس و اعضای شورا در خصوص
رفع مشکالت و مسائل و ارتقاء خدمات به شهروندان برگزار گردید.مهندس
اسحاقی رئیس شورای شهرهشتگرد با تقدیر از توجه ویژه رئیس محترم
دادگستری ساوجبالغ به معضالت شهری و تالش برای رفع آنها به بیان
بخشی از مسائل پرداخت اسحاقی به تاخیر صورت گرفته در اجرای پل راه
آهن اشاره کرد و گفت  :بهسازی پلهای روگذر خط راه آهن و اقدامات
آن شرکت طی سالیان اخیر و نیز تخریب عرشه و پایه پل قدیمی برای
بازسازی موجب مشکالت زیادی برای تردد شهروندان هشتگردی و ساکنین
روستاهای بخش جنوبی گردیده و عبور از مسیر انحرافی خطرناک  ،ترافیک
و مشکل تردد شهروندان در دسترسی به آرامستان یکی از مسائلی است
که توسط مسئولین شهرستان بارها مورد تاکید قرار گرفته و اخیرا ً فرماندار
و نماینده محترم مجلس نیز در بازدید انجام شده بر تسریع در تکمیل
پل جدید تاکید نمودند وی تکمیل به موقع با رعایت اصول فنی و ایمنی
و نیز حفظ حقوق مالکین اطراف پل را از جمله خواسته های مدیریت
شهری بیان کرد و از رئیس دادگستری درخواست نمود تا برای رفع مشکل
مساعدت و همکاری نماید .مهندس یگانه شهردار هشتگرد در این جلسه به
موضوع تعریض معابر شهری پرداخت و گفت  :خوشبختانه رویکرد اعضای
محترم شورا در جهت توسعه و آبادانی شهر بوده و در سال  ۹۹گامهای
موثری برای تعریض معابر و رفع موانع برداشته شده است .یگانه با اشاره به
لزوم تعریض بلوار شهدای گمنام  ،خواستار همکاری بیشتر ادارات مستقر
در حاشیه این بلوار شد و از آمادگی شهرداری برای تعامل با سازمانهای
مذکور و بازگشایی این معبر سخن گفت .شهردار هشتگرد تعریض مقطع
ورودی بلوار شهیدان حبیب زاده (دخانیات) را نیز از جمله طرح هایی
دانست که با حمایت دستگاه محترم قضایی و مشارکت مالکین می تواند
مشکل تردد را در این بخش از شهر مرتفع نماید .علی جوادی عضو شورای
اسالمی شهر به لزوم توسعه آرامستان امامزاده جعفر(ع) و ساماندهی آن

اشاره کرد و تملک امالک اطراف آرامستان را یکی از برنامههای شهرداری
و شورای اسالمی شهر عنوان نمود که می تواند با توجه به رشد جمعیت
و گسترش خدمات ارائه شده از سوی مدیریت شهری  ،نیاز شهر را به
آرامستان تا سالیان آتی تامین نماید.ماشاهلل قدیمی عضودیگر شورای
اسالمی شهر نیز با بیان مشکالت و نارضایتی های شهروندان از عدم امکان
صدور مجوز ساخت برای امالک قولنامهای سخن گفت و افزود  :ساماندهی
امالک و صدور اسناد مالکیت ازجمله اهداف مدیریت شهری بوده و هست
 ،لیکن با توجه به اینکه بیش از  ۵۰درصد از امالک هشتگرد به صورت
قولنامهای می باشند نیاز است تا در راستای تحقق موضوع خواسته مراجع
محترم قضایی از یک سو و رفع مشکالت شهروندان و کسب درآمد های
مورد نیاز شهرداری از سوی دیگر تمهیدات الزم برای تسهیل در صدور سند
رسمی صورت گیرد و حمایت دستگاه محترم قضایی می تواند راهگشای
مشکالت امالک قولنامهای این شهر باشد.علی شجری پور دیگر عضو
شورای اسالمی شهر به تملک امالک مورد نیاز شهرداری اشاره کرد و افزود
 :ایجاد و توسعه زیرساخت های شهری و به ویژه در زمینه حمل و نقل
عمومی یکی از شاخص های زندگی شهرنشینی بوده و هشتگرد به عنوان
مرکز شهرستان ساوجبالغ و محل مراجعه بسیاری از شهروندان شهرها و
روستاهای اطراف از لحاظ حمل و نقل عمومی موقعیتی ویژه و خاص دارد.
تاسیس سازمان حمل و نقل عمومی و ایجاد ایستگاه ها و راه اندازی خطوط
مسافربری به شهرها و روستاهای اطراف  ،نوسازی ناوگان از جمله اقدامات
خوب شهرداری در سالیان اخیر می باشد  ،اما با توجه به اینکه بخشی از
بلوار امام خمینی(ره) ونیز بلوار مصلی و دیگر خیابانهای اصلی شهر جهت
استقرار تاکسی ها تعیین گردیده لذا تهیه مکانی در حاشیه بلوار اصلی
شهر و تجمیع تاکسیداران در آن محل عالوه بر کنترل و رسیدگی بهتر ،
موجب رفع ترافیک آن معابر خواهد شد و از دستگاه محترم قضایی انتظار
می رود در روند تملک امالک مورد نیاز و جلب مشارکت مالکین یاریگر
مدیریت شهری باشند.انصاری یکی دیگر از اعضای شورا بر لزوم نظارت و

محمدرضا قدسی از سوی کانون بسیج
مهندسین وزارت نیرو مورد تقدیر قرار گرفت.
در همایش سراسری بسیجیان صنعت تولید برق
حرارتی کشور که با حضور مدیران ارشد نیروگاهها
و فرماندهان پایگاهای بسیج سراسر کشور بصورت
مجازی برگزار شد از کارشناس بسیجی این نیروگاه
محمدرضا قدسی که مقاله تخصصی وی از سوی
کانون بسیج مهندسین وزارت نیرو بعنوان مقاله
برتر شناخته شد تقدیر بعمل آمد .

هفته بسیج مستضعفین بهانه ای برای
خدمت بیشتر به مردم

بسیج همانگونه که در گذشته در میدانهای
نبرد حق علیه باطل در صف مقدم جبهه حضوری
فعال داشت امروز نیز در میدان کمک رسانی به
مردم پیشتاز بوده و مدافع مردم می باشد.امین
عمار سرپرست پایگاه مقاومت بسیج شهدای
نیروگاه رامین اهواز به تشریح اقدامات این پایگاه
در هفته بسیج پرداخت.وی در این رابطه گفت:
بسیج همانگونه که در گذشته در میدانهای نبرد
حق علیه باطل در صف مقدم جبهه حضوری فعال
داشت امروز نیز در میدان کمک رسانی به مردم
پیشتاز بوده و مدافع مردم می باشد.عمار از جمله
اقدامات انجام گرفته در هفته بسیج را شامل توزیع
 7000عدد ماسک و توزیع بروشور و تب سنجی
در مانور سالمت در سطح شهرستان باوی  ،تهیه
و جمع آوری کمکهای مؤمنانه کارکنان نیروگاه
رامین و توزیع بین خانواده های محروم شهرستان
باوی و پرداخت وام های قرض الحسنه به بسیجیان
نیروگاه ذکر نمود.سرپرست پایگاه مقاومت بسیج
نیروگاه رامین همچنین برگزاری مسابقه سبک
زندگی اسالمی بین کارکنان  ،غبارروبی گلزار
شهدای شهر مالثانی و شهدای گمنام  ،برگزاری
کارگاه آموزشی سبک زندگی اسالمی و تحکیم
بنیان خانواده و مهارتهای زندگی  ،راه اندازی رسمی
تابلو اعالنات بسیج در اتوماسیون اداری نیروگاه
رامین برای اولین در سطح نیروگاههای کشور و نیز
نصب بنر و فضاسازی نقاط مختلف نیروگاه متناسب
با هفته بسیج را عنوان کرد.
مدیر کل نوسازی مدارس گیالن :

فوالد مبارکه یاور مدافعان سالمت و حامی مردم در مبارزه با ویروس کرونا

مهنــدس عظیمیان مدیـــرعامل فـــوالد
مبارکه در گفتوگو با رادیوجوان در خصوص
اقدامات شرکت فوالد در مقابله با بیماری کووید
 19گفت :شرکت فوالد مبارکه همزمان با شیوع
این بیماری در کشور اقدامات خود را در دو بخش
داخل و خارج از شرکت برنامهریزی و عملیاتی کرد.
وی با اشاره به اینکه حدود  20هزار نفر بهعنوان
پرسنل و پیمانکار در شرکت فوالد مبارکه فعالیت
دارند گفت :حضور روزانۀ کارکنان در بخشهای
مختلف ،دریافت مواد و خدمات موردنیاز فوالد
مبارکه از حدود  60درصد کشور و همچنین ارسال
محصوالت فوالد مبارکه به تمامی نقاط کشور این
الزام را ایجاد میکند که شیوهنامههای بهداشتی
بهطور کامل در چرخۀ این مجموعۀ بزرگ رعایت
گردد.

از پژوهشگر برتر بسیجی نیروگاه رامین
اهواز تقدیر شد

استان گیالن در مقایسه با میانگین
کشوری در خصوص استاندارد سازی
گرمایشی مدارس وضعیت مطلوبی دارد

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تصریح کرد:

در غیر این صورت فوالد مبارکه به مرکزی
برای انتشار این ویروس تبدیل میشود .مدیرعامل
فوالد مبارکه با تأکید بر اینکه محافظت از نیروی
انسانی در فوالد مبارکه بهویژه در شرایط فعلی از
اهمیت زیادی برخوردار است ،گفت :در حال حاضر
با تمهیدات اندیشیدهشده خوشبختانه خطوط
تولید طبق برنامه با قوت هرچه تمامتر در حال
فعالیت است ،بدون اینکه هیچیک از کارکنان با
مخاطرۀ جدی مواجه شوند .مهندس عظیمیان
در ادامه با تأکید بر اینکه فوالد مبارکه با شیوع
ویروس کرونا یاور مدافعان سالمت و حامی مردم
عزیز بوده است ،از اختصاص  100میلیارد تومان
بودجۀ شرکت برای تجهیز بیمارستانها و مراکز
درمانی استان اصفهان و برخی مناطق کمبرخوردار
کشور بهمنظور خرید تجهیزات موردنیاز درمان

اخبار

جلوگیری از تخلفات ساختمانی اشاره کرد وگفت  :شهرداری تمام توان خود
را برای ساخت و ساز قانونمند و ممانعت از ایجاد مستحدثات غیرقانونی به
کار گرفته و مامورین شهرداری به صورت شبانه روزی در حال کنترل و
نطارت هستند که خوشبختانه روند ساخت و ساز در این شهر قانونمند
می باشد .وی با بیان آمادگی مدیریت شهری برای تعامل بیشتر با نیروی
انتظامیادامه داد :همکاری بیشتر نیروی انتظامی و همراهی با مامورین
شهرداری در موارد مورد نیاز میتواند ضمن ایجاد امنیت و اطمینان برای
شهروندان موجب دلگرمی مامورین شهرداری در انجام وظیفه گردد  .رئیس
دادگستری شهرستان ساوجبالغ نیز دز این نشست با تقدیر از دغدغه
مسئولین شهر برای حل مشکالت  ،از آمادگی دستگاه قضایی برای افزایش
رضایتمندی شهروندان خبر داد و گفت  :خوشبختانه با حضور مهندس
یگانه که از شهرداران باسابقه استان می باشد و با حمایت و همراهی اعضای
محترم شورای اسالمی شهر که تجربه موفقی در مدیریت شهری داشته
اند  ،هشتگرد شهری ایده آل برای سکونت می باشد و اقدامات شهرداری
در این شهر مشهود است .وی با تاکید بر رعایت قانون و مقررات در صدور
پروانه های ساختمانی و عدم صدور مجوز ساخت برای امالک قولنامهای به
بیان اینکه ساخت و ساز در امالک قولنامهای از گذشته تاکنون محل بحث
حقوقی بوده است پرداخت و تصریح کرد با تسهیل در صدور اسناد مالکیت
این اراضی از حقوق مالکین آنها حمایت خواهد شد .نوروزی با تشریح روند
قانونی بازگشایی معابر و ضرورت اجرای طرحهای شهری خواستار تالش
شهرداری و شورا برای توافق با مالکین و در صورت عدم همراهی آنها اقدام
طبق مقررات و قانون شد و از حمایت دستگاه قضایی شهرستان از اقدامات
قانونمند مدیریت شهری سخن گفت .برگزاری جلسات مشترک و تخصصی
با حضور نمایندگان دستگاه قضایی  ،شهرداری  ،شورا و سایر ادارات و نیز
رفع مشکالت مطرح شده و دستور رسیدگی و برگزاری جلسه با هیئت امناء
مستثنیات فشند برای حل مشکل مالکیت بخشی از اراضی شهر از جمله
مصوبات این جلسه بوده است

مهندس علی دقیق مدیر کل نوسازی،توسعه
و تجهیز مدارس گیالن در گفتگو با روابط عمومی
با اعالم این خبر ،افزود :استان گیالن در مقایسه
با میانگین کشوری در خصوص استاندارد سازی
گرمایشی مدارس وضعیت مطلوبی دارد.وی با
بیان اینکه استاندارد سازی مدارس نیازمند یک
همت ملی است ،اذعان داشت :خوشبختانه دولت
ّ
محترم  50درصد از عوارض فروش گاز را برای
جمع آوری بخاری های غیر استاندارد اختصاص
داده و از این طریق شاهد استاندارد شدن سیستم
گرمایشی 100هزار کالس درس در سطح کشور
خواهیم بود و این اتفاق بسیار مبارکی است.
مهندس دقیق اذعان داشت :امروز با افتخار عرض
می کنم با تالش همکارن سختکوشم در اداره کل
و با حمایت های سازمان محترم و نماینده عالی
دولت در استان توانستیم تمامی بخاریهای نفتی را
از مدارس استان جمع آوری کنیم.وی با بیان اینکه
در سطح کشور 63هزار بخاری گازی غیر ایمن
وجود دارد ،تصریح نمود :قرارداد 400میلیارد تومان
با پیمانکاران در استانهای مختلف برای جمع آوری
این بخاری ها بسته شده که استان گیالن نیز از
این امر مهم بی بهره نخواهد بود.مدیر کل نوسازی
مدارس گیالن در ادامه با اشاره به اینکه استان
گیالن در مقایسه با میانگین کشوری در خصوص
استاندارد سازی گرمایشی مدارس وضعیت مطلوبی
دارد ،تصریح نمود :در سال  98تعداد  302مدرسه با
 569کالس درس در استان گیالن استاندارد سازی
گرمایشی شده است و این نشان دهنده اهتمام
جدی در راستای تامین فضاهای ایمن برای آینده
سازان این مرز و بوم است.وی با اشاره به اینکه گام
دوم ما در استاندارد سازی سیستم های گرمایشی
مدارس جمع آوری بخاری های گازی می باشد،
افزود11 :مدرسه با  76کالس درس با بخاری گازی
در استان گیالن وجود دارد که امیدوارم با حمایت
های استاندار محترم و ریاست ارجمند سازمان تا
مهر ماه 1400بتوانیم این بخاری ها را باجایگزینی
موتور خانه ها استاندارد سازی نماییم.

کاهش  ۱۶۸مگاواتی پیک مصرف برق
با اجرای اقدامات پیکسایی شرکت
توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

اکبر حسن بکلو مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق آذربایجان غربی از پرداخت پاداش ۵۴
میلیارد ریالی این شرکت برای مشترکین همکار
طی تابستان سال  ۹۹خبر داد و گفت :در راستای
انجام اقدامات مدیریت مصرف و کاهش پیک در
تابستان سال  ،۹۹آن دسته از مشترکانی که در این
طرح همکاری کردهاند مشمول پاداش شده و میزان
پاداش تعلق یافته به آنها در صورتحسابشان اعمال
شده است.وی افزود :بیش از  ۹هزار مشترک در طرح
مدیریت مصرف سال  ۹۹با شرکت توزیع نیروی برق
آذربایجان غربی همکاری داشتهاند که از مجموع
این تعداد ،مشترکین شامل دریافت پاداش  ۶هزار
و  ۹۵مورد بودهاند.نادر اشرف پور مدیردفترمدیریت
مصرف شرکت در این راستا گفت :با همکاری مطلوب
کشاورزان با طرح کاهش پیک بار اشاره و عنوان کرد:
خوشبختانه امسال مشترکین کشاورزی با خاموشی ۴
ساعته پمپهای خود درساعت اوج بار و رعایت برخی
نکات ساده همکاری مطلوبی با این شرکت داشتند
و با  ۴هزار و  ۷۶۶مشترک بیشترین تعداد مشترک
همکار به حوزه کشاورزی مربوط است.وی خاطر نشان
کرد :از مجموع کل مشترکان همکار در طرح مدیریت
مصرف امسال  ۹۴۳مشترک با تعرفه صنعتی۲۰۷ ،
مشترک با تعرفه عمومی ۱۲۲ ،مشترک با تعرفه سایر
مصارف ۳۳ ،مشترک دارای جایگاه سی ان جی و ۲۴
مشترک با فعالیتهای تولیدی و خدماتی دارای مولد
خود تامین مشمول پاداشهای مصوب وزارت نیرو در
استان آذربایجان غربی شدند.

