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خبر كوتاه
امضاء تفاهم نامه همکاری فی مابین
بنیاد مسکن استان گلستان و جمعیت
هالل احمر استان

تفاهم نامه همکاری مشترک فی مابین
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان
و جمعیت هالل احمر استان در زمینه های
ساخت مسکن روستایی و شهری برای جوانان،
امدادگران و داوطلبان ،صدور اسناد مالکیت
اماکن و همچنین مشارکت در پروژه های
عمرانی هالل احمر به امضاء سید محمد
حسینی ،مدیرکل بنیاد مسکن استان و فرهاد
میقانی ،مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان
رسید.در مراسم امضاء این تفاهم نامه که
مهندس خسروی ،معاون بازسازی و مسکن
روستایی بنیاد مسکن استان و سرکار خانم
خراسانی ،معاون امور جوانان جمعیت هالل
احمر استان نیز حضور داشتند ،آقای میقانی
مسکن را یکی از مهمترین نیازهای انسانها
برشمرد که محل آرامش و آسایش خانواده
هاست و با تشکر از ایده همکاری مدیرکل
بنیاد مسکن استان جهت تامین مسکن
جوانان ،امدادگران و داوطلبان هالل احمر
استان که بی هیچ چشمداشتی در حال
خدمت به مردم شریف استان هستند ،ابراز
امیدواری کردند مشکل مسکن بخش عمده
ای از گروه های هدف هالل احمر استان با این
تفاهم نامه مرتفع شود.سید محمد حسینی،
مدیرکل بنیاد مسکن استان نیز در این جلسه
با تشریح خدمات قابل ارائه به جامعه هدف
جمعیت هالل احمر استان در بخش تامین
تسهیالت و کمکهای بالعوض ساخت و
مقاوم سازی واحدهای مسکونی در روستاها
و شهرهای زیر  ۲۵هزار نفر جمعیت ،صدور
اسناد مالکیت اماکن هالل احمر در شهرها
و روستاها و جامعه هدف آن ،مشارکت در
اجرای پروژه های عمرانی و ساختمانی و …،
پیگیری تامین مسکن اقشار مختلف جامعه
و همچنین اجرای پروژه های مشارکتی را
از مهمترین برنامه های بنیاد مسکن استان
دانستند.در پایان این جلسه مقرر شد جلسات
کارشناسی در سطح معاونین و مدیران
شهرستانها جهت شناسایی و معرفی گروه
های هدف برگزار گردد.
مدیر کل بیمه سالمت گیالن:

پزشک خانواده ضامن سالمت جامعه است

همایش تجلیل از پزشکان خانواده و
مراقب سالمت در اداره کل بیمه سالمت
برگزار شد .مدیر کل بیمه سالمت گیالن
به اهمیت پزشک خانواده در سالمت جامعه
تاکید کرد وگفت:پزشک خانواده ضامن
سالمت جامعه است.مدیر کل بیمه سالمت
گیالن ،در این همایش ضمن تقدیر و تشکر از
تیم پزشک خانواده این استان عنوان داشت:
رضایتمندی خوبی از طرح پزشک خانواده
تاکنون حاصلشده است و توزیع عادالنه
سالمت با تربیت درست سیستم پزشک
خانواده و نظام ارجاع امکان پذیر است.
جمشید محمدی ،با بیان اینکه پزشک
خانواده و نظام ارجاع یکی از محورهای اصلی
مورد توجه سازمان بیمه سالمت است تا از
این طریق هم بتواند خدمات مناسبی به بیمه
شدگان ارائه و همچنین مدیریت بهینه منابع
را نیز انجام بدهد،افزود:تمام تالش سازمان
بیمه سالمت این است که توجه ویژهای به این
برنامه داشته باشد و ما بیش از دانشگاه تاکید
بر پرداخت حقوق و مزایای پزشکان خانواده
داریم تا این عزیزان دغدغه ای در این زمینه
نداشته باشند .وی افزود:فرصت خوبی برای
تعامل بین دانشگاه و بیمه سالمت انجام شده
که امیدواریم با تعامل و همکاری بین دستگاه
ها نواقص موجود مرتفع شود.
محمدی تصریح کرد:با توجه به مشارکت
و تعامل بیمه سالمت با دانشگاه علوم پزشکی
استقرار پروژه الکترونیکی نسخهنویسی
الکترونیک قابلیت اجرایی داشته و امیدواریم
با تالش ستاد اجرایی پزشک خانواده روستایی
در خدمت رسانی به بیمه شدگان عزیز بتوانیم
خدمات با کیفیت باال به این عزیزان ارائه
کنیم.
در پایان این همایش از ۳پزشک منتخب
خانواده و یک ماما در سطح استان ،دکتر
شاهرخ معصومی از شهرستان شفت ،دکتر
سبحان کرمی از رودبار ،دکتر سپیده جمالی
مقدم از سیاهکل و فاطمه دلیلی مامای نمونه
از شهرستان آستانه اشرفیه تقدیر شد.

حضور مديرعامل شركت آب و فاضالب
استان مركزي در جلسه ي شوراي
حفاظت از منابع آب شهرستان زرنديه

مهندس يوسف عرفاني نسب مديرعامل
شركت آب و فاضالب استان مركزي  ،با حضور
در شهرستان زرنديه ضمن ديدار با مهندس
سيامك سليماني فرماندار اين شهرستان  ،در
جلسه شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان
زرنديه حضور يافت.
به گزارش روابط عمومي شركت آب و
فاضالب استان مركزي  ،در اين جلسه كه
با حضور فرماندار  ،مديران عامل شركت
هاي آبفا و آب منطقه اي استان  ،معاونين
هر دو شركت و مديران شهرستاني در سوم
ديماه برگزار گرديد ،انجام مطالعات فني
براي تامين آب شهرهاي شهرستان زرنديه در
بلند مدت و همچنين اجراي طرح فاضالب
در شهرهاي مامونيه ،زاويه و پرندك از طريق
سرمايه گذاران داخل شهرستان و مساعدت و
همكاري شركت هاي مستقردر شهرك هاي
صنعتي مامونيه و زاويه مورد بحث و بررسي
قرار گرفت .گفتني است استفاده از پساب
هاي تصفيه شده فاضالب براي آبرساني به
شهرك هاي صنعتي مامونيه و زاويه يكي
از مزاياي اجراي طرح فاضالب در شهرستان
زرنديه مي باشد كه به طور جدي از سوي
شركت آب و فاضالب پيگيري مي شود .

شهرستان
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مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی :

بیش  4000دادخواست به مراجع تشخیص
و حل اختالف استان لرستان وارد شده است

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
لرستان گفت :در سالجاری تاکنون تعداد 4هزار و
 250دادخواست کارگری و کارفرمایی این استان
در هیاتهای تشخیص و حل اختالف بررسی
شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار
و رفاه اجتماعی لرستان ،علی آشتاب بابیان اینکه
برطرف کردن دعاوی بین کارگران و کارفرمایان
بهصورت سازشی یکی از مهمترین سیاستهای
اتخاذشده این وزارتخانه است اظهار داشت :در 8
ماهه سال جاری تعداد  4هزار و  530دادخواست
در مراجع حل اختالف و هیئت های تشخیص این
اداره کل منجر به صدور رای شده است .وی ،به
تأثیر سازشی حل و فصل کردن دعاوی اشاره کرد
و گفت :این شیوه باعث امکان همکاری کارگر و
کارفرما ،کاهش فرایند رسیدگی ،صرفه جویی در
هزینههای اداری و سرعت در رسیدگی به شکایات
را منجر میشود که در هشت ماهه سالجاری تعداد
 4هزار  250دادخواست از کارگران به ادارات تابعه
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ارجاع شده که از
این تعداد  2هزار و  50مورد یعنی  62درصد آرائ
صادره در هیئت های تشخیص و حل اختالف به
صورت سازشی حل و فصل شده است .آشتاب با
بیان اینکه مراجع حل اختالف به منظور رسیدگی
به اختالفات فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی
از اجرای مقررات قانون کار و سایر مقررات تبعی،
موافقت نامههای کارگری و یا پیمانهای دسته
جمعی است ،تشکیل شده اند اظهار داشت :در
راستای اجرایی کردن این قانون ،اداره روابط کار
استان لرستان با 18هیئت تشخیص و 10هیئت

حل اختالف فعالیت میکند.وی در ادامه افزود
 :راهاندازی سامانه جامع روابط کار ،اقدامی در
راستای توسعه خدمات دولت الکترونیکی و
تسهیلگری و شفافیت است که در صرفهجویی
وقت و هزینه کارگر و کارفرما نقش موثری دارد ،
که در این راستا با اطالع رسانی های صورت گرفته
تعداد  9هزار  700کارگر و کارفرما در این سامانه
ثبت نام و احراز هویت شده اند .آشتاب خاطر
نشان ساخت :این سامانه خدمات مختلفی را در
حوزه معاونت روابط کار ( :بازرسی کار ،تشکالت
کارگری و کارفرمایی ،روابط کار ،بیمه بیکاری،
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت
کار و  )...به جامعه هدف ارائه می کنند.مدیر کل

تعاون کار ورفاه اجتماعی :

بازنشستگی پیش از موعد  746نفر در لرستان
تأیید شد

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی لرستان
گفت :درخواست بازنشستگی 746نفر که در مشاغل
سخت و زیانآور فعالیت داشتهاند ،تأیید شد.به
گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار ورفاه
اجتماعی استان لرستان علی آشتاب  ،علی آشتاب
چهارشنبه  3دیماه در سخنانی به عملکرد  8ماهه
سالجاری کمیته بررسی مشاغل سخت و زیانآور
در استان اشاره کرد و اظهار کرد :همه کارگران
مشغول در مشاغل سخت و زیانآور با  ۲۰سال
سابقه کار متوالی و یا  ۲۵سال سابقه کار متناوب

میتوانند درخواست بازنشستگی داشته باشند
تا تقاضای آنها در کمیتههای تخصصی بدوی و
تجدیدنظر مرتبط با مشاغل سخت و زیانآور مورد
بررسی قرار گیرد.وی تصریح کرد :برای رسیدگی
به پرونده متقاضیان بازنشستگی بیش از موعد
در مشاغل سخت و زیانآور در  8ماهه سالجاری،
کمیته بدوی بررسی و احراز مشاغل سخت و
زیانآور با تشکیل  ۳1جلسه و کمیته تجدیدنظر
مربوطه با تشکیل  11جلسه نسبت به بررسی و
احراز مشاغل سخت و زیانآور اقدام کرد.مدیرکل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی لرستان ادامه داد :از
تعداد یک هزار و  5درخواست که در کمیته بدوی
و تجدیدنظر مطرح شده 746 ،درخواست مورد
تائید قرار گرفت و برای اقدامهای بعدی به سازمان
تأمین اجتماعی ارسال شد.آشتاب اضافه کرد :بنا بر
قانون بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و
زیانآور ،کارگران بیمه شده اینگونه مشاغل که بر
اثر عوامل فیزیکی ،شیمیایی ،مکانیکی و بیولوژیکی
محیط کار غیراستاندارد ،تنشی باالتر از ظرفیت
طبیعی به آنها وارد شود ،میتوانند تقاضای
بازنشستگی بدهند.وی بیان کرد :ایمنی و بهداشت
کار کارگاههای مختلف توسط بازرسان بهصورت
دورهای و زمانبندی شده مورد بررسی و نظارت
قرار میگیرد و موارد الزم تذکر داده میشود.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی لرستان عنوان
کرد :کارفرمایان کارگاههای مختلف مکلف و موظف
به ایمنسازی محیط کار و رعایت آئیننامههای
مرتبط و بهخصوص ضدعفونی کردن مرتب
واحدهای خود در مقابله با ویروس کرونا هستند.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان:

دکل های سقوط کرده دو خط  ۴۰۰و  ۲۳۰کیلو ولت در اهواز بازسازی و برقدار شدند
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت :دکل های
سقوط کرده دو خط  ۴۰۰کیلوولت نیروگاه گدار – اهواز  ۲و خط
 ۲۳۰کیلو ولت نیروگاه شهید مدحج (زرگان) – اهواز  ۲که به علت
سرقت نبشی و به تبع آن وزش طوفان سقوط کرده بودند ،در اهواز
بازسازی و برقدار شدند.محمود دشت بزرگ افزود :براثر سرقت نبشی
و به دنبال آن طوفان های شدید در آبان و آذرماه امسال ،در مجموع
از دو خط ۴۰۰کیلوولت نیروگاه گدار – اهواز  ۲و خط  ۲۳۰کیلوولت
نیروگاه شهید مدحج (زرگان) – اهواز  ۲تعداد  ۱۰دکل سقوط کرده
بودند که با تالش شبانه روزی کارکنان این شرکت ،دکل ها بازسازی
و وارد مدار شدند.وی خاطرنشان کرد :سارقان در چندین نوبت اقدام

به سرقت نبشی ها و باز کردن پیچ و مهره ها از محل های حساس
دکل های فشار قوی کرده بودند که با پیگیری های واحد حراست
شرکت برق منطقه ای خوزستان و تالش های سربازان گمنان امام
زمان (عج) در اداره کل اطالعات استان خوزستان ،سارقان خطوط
فشار قوی برق خوزستان دستگیر و قطعات دکلهای سرقتی کشف
شد.دشت بزرگ تصریح کرد :به دلیل اهمیت داشتن خطوط آسیب
دیده و جلوگیری از خاموشی به مشترکان خانگی و صنعتی ،علی
رغم سختی های کار که شامل نبود جاده دسترسی ،بارانی و طوفانی
بودن شرایط جوی بود ،اقدامات الزم و فوری برای به مدار آوردن این
خطوط انجام و با موفقیت وارد مدار شدند.

رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی
ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان
خبر داد :مطابق با مصوبه هیات چهار نفره استان
حقالزحمه خدمات مهندسی در ساختمانهای
متعارف صنعتی و خدماتی به  ۳۵درصد کل
حقالزحمه کاهش و در ثبت و کسر ظرفیت اشتغال
بکار مهندسان به  ۲۵درصد کاهش یافته است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
(اصفهان)؛ سید عبدالرضا لقمانی رئیس اداره نظام
مهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره کل راه و
شهرسازی استان اصفهان ضمن اشاره به آخرین
مصوبات هیات چهارنفره استان پیرامون نحوه ارائه
خدمات مهندسی در ساختمانهای متعارف صنعتی
(سولهها) اظهار کرد :با توجه به منویات مقام معظم
رهبری در سال جهش تولید و ضرورت بهرهمندی
از تمامی ظرفیتها و پتانسیلهای موجود جهت

فیما بین سازمان صنایعکوچک و شهرکهای
صنعتی ایران ،سازمان نظام مهندسی ساختمان
کشور و وزارت راه و شهرسازی منعقد شده که در
آن نحوه ارائه خدمات مهندسی و چگونگی دریافت
حقالزحمه مهندسی به صراحت قید شده است.
وی با بیان اینکه این تفاهمنامه صرفا واحدهای
صنعتی داخل محدوده شهرکهای صنعتی را
شامل میشود ،گفت :به منظور حمایت از تولید و
رفع موانع و مشکالت تولید کنندگان ،مصوبه اخیر
هیات چهارنفره استان که در واقع تسری نحوه
پرداخت حق الزحمه خدمات مهندسی و همچنین
ثبت و کسر ظرفیت اشتغال بکار سولههای درون
شهرکهای صنعتی به سولههای صنعتی و خدماتی
خارج از محدوده و حریم شهرهاست ،میتواند
راهگشای بسیاری از مشکالت باشد.لقمانی تصریح
کرد؛ بر اساس این مصوبه ،حقالزحمه خدمات

مهندسی در ساختمانهای متعارف صنعتی و
خدماتی به  ۳۵درصد کل حقالزحمه کاهش و در
ثبت و کسر ظرفیت اشتغال بکار مهندسان به ۲۵
درصد کاهش یافته است.
وی با اشاره به اینکه درصد قابل توجهی
از سولههای صنعتی و خدماتی استان همچون
سولههای مربوط به برخی از کارگاهها ،مرغداریها،
دامداریها و گلخانهها و غیره خارج از محدوده و
حریم شهرها قراردارند ،ابراز امیدواری کرد :مصوبه
اخیر هیات چهارنفره استان که ترتیبات و تشریفات
قانونی الزم را نیز سپری نموده است باعث ترغیب
تولیدکنندگان و توسعه توان تولیدی استان شود.
گفتنی است :آخرین مصوبات هیات چهارنفره
استان جهت اطالع عموم و مهندسان بر روی
تارنمای اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان
قرار گرفته است .

کتاب اهدایی وزیر نیرو با محوریت پویش #هرهفته_الف_ب _ ایران تقدیم رئیس دانشگاه گیالن شد
مدیرعامل آبفای گیالن کتاب دلگرمی ها و همراهی ها در پویش
#هرهفته_الف_ب _ ایران  ،اهدایی وزیر نیرو را به رئیس دانشگاه
گیالن تقدیم نمود.شرکت آب و فاضالب استان گیالن ،مدیرعامل این
شرکت با حضور در دانشگاه گیالن ،کتاب رونمایی شده وزارت نیرو با
عنوان دلگرمی ها و همراهی ها که در راستای ارسال گزارش عملکرد
پویش #هرهفته_الف_ب _ ایران به سازمانهای همکار ارائه شد را
از سوی وزیر نیرو به رئیس دانشگاه گیالن اهدا کرد.سید محسن
حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
گیالن با تشریح این پویش اظهار داشت :در سال گذشته  227پروژه
با اعتبار  33هزار میلیارد تومان در  31استان افتتاح و به بهره برداری
رسید و با توجه به اجرای موفق آن ،در سالجاری با تغییر طرح و

نگرش در قالب ساخت و سازها و ساز و کارها  250 ،پروژه به ارزش
 50هزار میلیارد تومان افتتاح و بهره برداری خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از پروژه های استان گیالن نیز طی
هفته گذشته به بهره برداری رسید تصریح کرد :تصفیه خانه بزرگ
آب گیالن نیز در قالب برنامه های این پویش در هفته سوم اسفند ماه
به بهره برداری خواهد رسید.مدیرعامل آبفای گیالن هدف از اصالح
ساز و کارها را ،اصالح رویه هایی دانست که بتوان خدمات بهتری ارائه
نمود.در ادامه دکتر رضی رئیس دانشگاه گیالن ضمن ابراز خرسندی
از نگاه علمی وزارت نیرو تصریح کرد :با این نگاه ارزشمند و ارتباط
خوب شرکت آب و فاضالب استان با دانشگاه گیالن ،امیدواریم نقش
بهتری در پروژه های پژوهشی ایفا کنیم .وی همچنین به تحول در

فرآیندها تأکید نمود که استفاده از متخصصان این دانشگاه با توجه به
مقتضیات شرایط بومی و نگاه روانشناسی مردم گیالن ،می تواند برای
تحقق اهداف شرکت همکاری مناسبی باشد که زمینه ساز  ،تربیت
دانشجویان با دانش و اطالعات روز می شود.رئیس دانشگاه گیالن
ضمن تشکر از تالش مجموعه وزارت نیرو  ،نگاه مثبت این وزارتخانه
به پروژه های دانشگاهی را بسیار ارزشمند دانست و افزود :پایان نامه
دانشجویان براساس موضوعات اجتماعی و مسائل روز جامعه است که
این همکاری از ارزش باالیی برخوردار است و ثمره آن متوجه جامعه
خواهد شد.گفتنی است طرح سازه خودهواده با مشارکت دانشگاه
گیالن در راستای ارتقاء کیفیت آب اجرا شد و در هفته پژوهش
بعنوان ،طرح فناور برتر انتخاب شد.

زلزله زدگان رامیان ۲۱میلیارد ریال کمک هزینه اسکان موقت دریافت کردند
فرماندار رامیان گفت :مبلغ  ۱۰میلیون تومان
کمک بالعوض اسکان موقت به زلزله زدگان
رامیانی تعلق گرفت که در حال حاضر این مبلغ
به حساب همه افراد واریز شده است.جواد صادقلو
در خصوص آخرین وضعیت ساخت و سازهای
روستاهای زلزله زده اظهارکرد :بعد از زلزله ۱۷
شهریور امسال که تاکنون  ۹۷روز از آن می
گذرد هشت واحد مسکونی بازسازی و مورد بهره
برداری زلزله زدگان قرار گرفته است.وی افزود :بر
اثر زلزله شهریور ماه سال جاری تعداد  ۲۱۱واحد

مسکونی در سطح  ۱۰روستای کوهستانی بخش
مرکزی تخریب و بالفاصله در دستور کار بازسازی
قرار گرفت که خوشبختانه تاکنون برای  ۲۰۰واحد
پروانه ساختمانی صادر شده و  ۱۹۶پرونده به بانک
عامل معرفی شده است.صادقلو بیان کرد :در حال
حاضر  ۵۹واحد در مرحله فونداسیون ۳۵ ،واحد در
مرحله احداث ستون ۲۹ ،واحد در مرحله احداث
سقف ۲۱ ،واحد در مرحله دیوار چینی و شیب
بندی و نصب درب و پنجره هستند که هشت
واحد هم تاکنون به اتمام رسیده و در حال بهره

برداری است.فرماندار رامیان در خصوص وضعیت
اسکان موقت اهالی زلزله زده هم توضیح داد :با
عنایت به زمان وقوع زلزله که در آستانه فصل سرما
در مناطق کوهستانی شهرستان به وقوع پیوست
و لزوم مدیریت و اسکان موقت مردم روستاهای
زلزله زده ،پیگیر دریافت کمک بالعوض اسکان
موقت از طریق بنیادمسکن استان و تهران بودیم
که با پیگیری های استاندار و مدیرکل بنیادمسکن
انقالب اسالمی استان مبلغ  ۱۰میلیون تومان
کمک بالعوض اسکان موقت به زلزله زدگان تعلق

گرفت که در حال حاضر این مبلغ به حساب همه
افراد واریز شده است.وی ادامه داد :با همکاری و
مدیریت شوراها و دهیاران بویژه در روستاهای ویرو
و قورچای که بیشترین خسارت را دیده اند ،تقریباً
همه زلزله زدگان نسبت به اسکان موقت ساماندهی
شدند و برخی در منازل اقوام و فامیل و برخی
در روستاهای همجوار اسکان یافتند تا در زمستان
خانواده این عزیزان در چادر نباشند.صادقلو تأکید
کرد :عملیات ساخت و ساز هم با قوت و قدرت و
همکاری همه مسئولین اجرایی در حال انجام است.

ارائه راهکارهای آموزشی بهینه سازی مصرف برق در بخش روشنایی از صدای مرکز سمنان
در چهل و دومین قسمت برنامه رادیویی پرتو که از صدای
مرکز سمنان به روی آنتن رفت؛ درخصوص اهمیت و استفاده
از نور طبیعی روز برای انجام امور روزمره ،مطالب آموزشی
ارائه شد.
کارشناس شرکت توزیع برق استان با بیان این که از لحاظ علمی
استفاده از نور طبیعی ،سالمت روحی و روانی را افزایش می دهد
گفت :به صالح است در فضای کار و خانه به جای روشن نمودن
روشنایی های گوناگون ،از نور طبیعی روز بهره گرفته شود.

زهرا نجفی افزود :استفاده از نورطبیعی روز ،نصب پرده های نازک
تر ،بهره گیری از نور روشن برای چیدمان محل موردنظر ،تمیزنگه
داشتن شیشه پنجره ها ،عدم روشن نمودن المپ های پرمصرف در
ساعات پیک بار ،بهره گیری از چراغ های موضعی در محیط هایی که
به نور بیشتری الزم است و استفاده از کلیدهای دوپل برای لوسترهای
چندشاخه ،از جمله مواردقابل توجه در مدیریت بهینه مصرف برق در
بخش روشنایی محسوب می شود.
گفتنی است :در بخش گزارش مردمی این برنامه

در سومین اجالس استانی نماز صورت گرفت:

قدردانی استاندار اصفهان از مدیریت
فوالد مبارکه

سومین اجالس استانی نماز روز یکشنبه
سیام آذرماه با موضوع پیوند نماز ،خانه ،مدرسه
و مسجد با حضور مجازی حجتاالسالم قرائتی
رئیس ستاد اقامۀ نماز کشور و حجتاالسالم
سلیمانی امامجمعۀ کاشان و حضور دکتر عباس
رضایی استاندار اصفهان ،مهندس عظیمیان
مدیرعامل فوالد مبارکه ،اعضای ستاد اقامۀ نماز
و مدیران دستگاههای اجرایی و اداری استان در
محل استانداری اصفهان برگزار شد .در این آئین،
عباس رضایی استاندار اصفهان با اهدای یک جلد
کالماهلل مجید و لوح تقدیر از مهندس عظیمیان،
مدیرعامل فوالد مبارکه ،بهپاس فعالیتهای
ارزشمند در حوزۀ نماز تقدیر و خاطرنشان کرد:
مدیریت و کارکنان فوالد مبارکه اهتمام ویژهای
در حوزۀ نماز داشتهاند و امیدواریم پروژۀ نورد
گرم  ۲این شرکت نیز بهزودی با تالشهای
مدیریت آن به نتیجه برسد.در ادامۀ این اجالس
حجتاالسالم قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز
کشور و حجتاالسالم سلیمانی امامجمعۀ کاشان
که بهصورت غیرحضوری در این اجالس حضور
داشتند به ایراد سخن پرداختند و با اشاره به
آیات قرآن کریم بر اهمیت و جایگاه نماز در دین
مبین اسالم تأکید کردند و رسالت مسئولین
در نظام مقدس اسالمی را یادآور شدند.گفتنی
است در سومین اجالس استانی نماز از مدیران
برگزیده و فعاالن حوزۀ برپایی نماز قدردانی شد.
مدیر مخابرات منطقه گلستان :

رعایت قوانین در اجرای فرآیندهای اداری
را الزمه خدمت ر سانی مناسب دانست

در جلسه ای که با حضور مهندس غالمعلی
شهمرادی و اعضای کمیته نظام سالمت اداری در
مخابرات برگرار شد  ،بر رعایت قوانین و ضوابط
اداری تاکید و گفت  :ضرورت سالمت اداری در
اجرای فعالیتها و برنامه های مخابرات بسیار
اهمیت داشته و رعایت آن برهمه کارکنان واجب
است .مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به
اینکه خدمت رسانی مناسب به مشتریان در گرو
رعایت قوانین نظام سالمت اداری است افزود:
این امر مهم موجب خواهد شد تا تمامی خدمات
با کیفیت بیشتر ارائه شود.وی از اعضای کمیته
نظام سالمت اداری در مخابرات منطقه گلستان
خواست تا با نظارت دقیق بر اجرای فرآیندهای
اداری  ،برلزوم رعایت قوانین به کارکنان تاکید
داشته باشند تا از بروز تخلفات جلوگیری شود .

وزیر بهداشت از حمایت های فوالد
مباركه در كنترل بیماری كویید19
تقدیر كرد

در راستای حمایت از تولید ،نحوه ارائه خدمات مهندسی در سولهها ساماندهی شد
حمایت و افزایش توان تولید ،اقدامات موثر و
مفیدی در زمینه خدمات مهندسی ساختمانهای
متعارف صنعتی صورت پذیرفته است.
وی افزود  :آخرین مصوبه هیات چهارنفره
استان در خصوص حق الزحمه خدمات مهندسی
مربوط به سال  ۹۲بود که در آن حقالزحمه این
خدمات و ثبت ظرفیت ،به صورت درصدی از متراژ
کل پروژه محاسبه میشد ،بدین ترتیب مهندسان
در قبال دریافت حدود  ۴۰درصد حقالزحمه،
موظف به ثبت و کسر ظرفیتی معادل با  ۶۰درصد
متراژ پروژه بودند ،که این امر در بسیاری از موارد
نارضایتی مالکین و مهندسین را در پی داشت.رئیس
اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان اداره
کل راه و شهرسازی استان اصفهان اذعان داشت:
با توجه به نوع ساخت و ساز واحدهای صنعتی و
تفاوت آنها با واحدهای مسکونی ،تفاهمنامهای

اخبار

در خصوص استفاده بهینه از لوازم برقی ،پرهیزاز روشن
نمودن این لوازم در ساعات پیک بار و جایگزین نمودن
بخاری های گازی به جای هیترهای برقی مصاحبه هایی
انجام شد.
الزم به ذکر است :در قسمت نمایشی “آقا و خانم پیک” ،پیرامون
استفاده از ماشین لباسشویی در مواقعی که البسه به حدنصاب برای
شست و شو رسیده باشند و همچنین توجه به ظرفیت این دستگاه،
میان پرده آموزشی پخش گردید.

دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت درمان و
آموزش پزشکی در نامه ای خطاب به حمیدرضا
عظیمیان مدیر عامل فوالد مبارکه از حمایت و
مساعدت های مالی و تجهیزاتی صورت گرفته
این شرکت در راستای کنترل بیماری کویید19
تشکر و قدرانی کرد .وی ضمن اشاره به اهمیت
ادامه همدلی ها توسط دیگر مسئولین محترم ،
ابراز امیدواری کرد هر چه زودتر شاهد سالمتی و
شادابی مردم عزیزکشورمان باشیم.خاطر نشان می
شود فوالد مبارکه از ابتدای شیوع ویروس کرونا به
یاری مدافعان سالمت پرداخت و اختصاص 100
میلیارد تومان بودجۀ این شرکت برای تجهیز
بیمارستانها و مراکز درمانی استان اصفهان و
برخی مناطق ک م برخوردار کشور بهمنظور خرید
تجهیزات موردنیاز درمان مبتالیان به بیماری
کرونا از جمله اقدامات صورت گرفته در این
زمینه بوده است .فوالد مبارکه در راستای عمل
به مسئولیتهای اجتماعی خود وجوه موردنظر
را به خرید تجهیزات ازجمله ونتیالتور ،دترجنت،
مواد ضدعفونیکننده ،ماسک و ...اختصاص داده
است.تأمین اکسیژن رایگان بیمارستانهای تحت
پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان
توسط فوالد مبارکه تا پایان بیماری کرونا یکی
دیگر از اقدامات تاثیر گذار فوالد مبارکه در حوزه
حمایت از جبهه بهداشت و سالمت کشور بوده
است که در شرایطی آغاز گردید که برخی
سودجویان در صدد سوء استفاده مالی و بهره
برداری از شرایط ناشی از بحران کرونا بودند و
بیمارستان ها به جهت کمبود اکسیژن و بروز
بازار سیاه به وجود آمده با مشکالتی روبرو شده
و در این شرایط بود که فوالد مبارکه پیشتاز ارائه
اکسیژن رایگان به بیمارستان های تحت پوشش
دانشگاههای علوم پزشکی کشور گردید.

تفاهم نامه همکاری شهرداری گرگان
با میراث فرهنگی،صنایع دستی و
گردشگری گلستان

تفاهم نامه همکاری بین دستگاه های
شهرداری گرگان و سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان گلستان منعقد
شد.عبدالرضا دادبود در جلسه شورای اسالمی
شهر گرگان در خصوص انعقاد تفاهم نامه با میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری اظهار داشت:
خروجی این تفاهنامه در راستای مضاعف شدن هم
راستایی همکاری های بین مجموعه شهرداری و
میراث فرهنگی برای برداشتن قدم های محکم تر
خواهد بود.دادبود افزود :برای همکاری و مشارکت
با میراث فرهنگی در تمامی مواردی که پیشتر
مذاکره کرده بودیم آمادگی خود را اعالم کرده ایم.
البته در موضوع مربوط به صندوق کارآفرینی امید
با مشکالت مقرراتی مواجه هستیم و فعال برای ما
امکانپذیر نیست اما در سایر موارد آمادگی همکاری
الزم را داریم.وی در خصوص اقدامات صورت گرفته
برای احیای بافت تاریخی گرگان گفت :دو سال
پیش محدوده ناحیه بافت تاریخی را مشخص کرده
بودیم اما بنا به ایجاد تغییرات در آن محدوده ،نقشه
ها در شورای شهر آن مقطع به تایید نرسید و مقرر
شد بررسی مجدد صورت بگیرد.شهردار گرگان با
بیان اینکه پس از آن تغییراتی در ایجاد نواحی بافت
تاریخی به وجود آمد ،خاطرنشان کرد :بر همین
اساس ،ایجاد ناحیه مستقل در کنار سه منطقه را
در دستور کار قرار داده ایم.

