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خبر كوتاه
معاون امور بهره برداری گاز گلستان:

 3977مورد پایش اندازه گیری و نظارت
مصرف گاز طبیعی در ادارات دولتی استان

معاون امور بهره برداری شرکت گاز استان
گلستان در این خصوص گفت :بر اساس بخشنامه
ابالغی معاون اول رئیس جمهوری به کلیه ادارات
و سازمانهای دولتی  ،این شرکت فرآیند پایش
اندازگیری و نظارت مصرف گاز طبیعی را در
برنامه نظارتی خود قرار دادند.خسرو موذنی با
اعالم این مطلب ،بر ضرورت مدیریت مصرف ادارات
دولتی برابر الگوی تعیین شده گاز تاکید نموده و
خواستار مساعدت و همکاری دستگاههای اجرایی
استان در تحقق این برنامه تاکید کرد.وی ادامه
داد :حسب بخشنامه ابالغی ،دمای رفاه ساختمان
های دولتی باید بین  ۱۸تا  ۲۱درجه سانتیگراد
تعیین شده که در این راستا شایسته است ادارات
و موسسات دولتی استان تجهیزات و سیستمهای
گرمایشی را یک ساعت قبل از آغاز وقت اداری
روشن شده و یک ساعت قبل از پایان وقت اداری و
در روزهای تعطیل هم خاموش کنند.موذنی تصریح
کرد :این شرکت نیز برابر برنامه های تدوین شده با
هماهنگی دستگاههای مرتبط  ،پایش های دوره
ای خود را در راستای کنترل دمای رفاه ادارات
انجام داده که در این رابطه تاکنون 3977 ،مورد
بازدید و پایش مصرف روزانه انجام شده که نتیجه
آن  6مورد ممانعت  83 ،مورد اخطار و  453مورد
نیز قطع برای ادارات پرمصرف بوده است .وی افزود:
کارشناسان این شرکت درمرحله پایش مصرف نیز
راهکارها و توصیه های الزم را به ادارات مربوطه
ارائه می کردند تا هر چه سریعتر با انجام اقدامات
الزم مصرف گاز را بهینه نمایند .معاون امور بهره
برداری شرکت گاز استان گلستان در خاتمه،
ضمن قدردانی از همراهی و همکاری کلیه ادارات
استان که جهت اجرای شایسته پایش دمانهایت
همکاری را داشته اند  ،براستمرار انجام این طرح
با هدف نهادینه سازی مصرف بهینه و ایمن گاز
طبیعی تاکید کردند

آخرین وضعیت پروژه های اجرایی
استان گلستان در دهه مبارک فجر

درجلسه کنترل پروژه شرکت گاز استان
گلستان آخرین وضعیت پروژه های اجرایی استان
با نگاهی ویژه بر روستاهای قابل افتتاح در ایام ا...
دهه مبارک فجر مورد بررسی قرار گرفت.درابتدای
جلسه ،مهندس ولی ا ...مقصودلو رئیس برنامه
ریزی گاز گلستان گزارش از وضعیت گازرسانی به
روستاهای استان و نیز میزان تحقق برنامه بودجه
ای ارائه نمود.وی افزود :با توجه به اهداف تعیین
شده در سال  ۹۹خوشبختانه با همت و تالش
جمعی همکاران شرکت  ،برابر برنامه مصوب در
بخش اجرای شبکه گازرسانی  ۸۲درصد  ،نصب
انشعابات  ۸۸درصد ،جذب مشترکین  ۸۰درصد و
ظرفیتسازی برای صنایع نیز  ۸۶درصد تحقق
یافته است .مقصودلو تصریح کرد :در این جلسه
همچنین وضعیت پروژه های اجرایی استان به
تفکیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات
الزم در راستای رفع موانع و تسریع عملیات اجرایی
اتخاذ گردید .رئیس برنامه ریزی گاز گلستان ادامه
داد :در همین راستا  ۸روستای قابل افتتاح در
دهه مبارک فجر در شهرستان های گنبد  ،مراوه
تپه و آزادشهر مشخص گردیدند که در همین
رابطه در مجموع  2825خانوار با اعتباری بالغ بر
 ۳۷۰میلیارد ریال از نعمت گاز بهره مند خواهند
شد .در همین خصوص مهندس طالبی سرپرست
شرکت گاز استان گلستان نیز ضمن تقدیر و تشکر
از پرسنل زحمتکش شرکت گاز که در ایام سرد
زمستان بر حفظ و پایداری جریان گاز و انجام
پروژه ها مطابق برنامه زمانبندی و کاهش تاخیرات
تاکید نمودند .شایان ذکر است لیست نهایی پروژه
های قابل افتتاح و کلنگزنی ایام پیروزی انقالب
اسالمی متعاقباً اعالم خواهد شد.

اراد ه خوبی برای حل معضل پسماند و تکمیل
پروژههای سایت سراوان شکل گرفته است

شهردار رشت تسریع در اجرای پروژه
زبالهسوز و افزایش ظرفیت کارخانه کودآلی را
رویکرد شهرداری خواند و گفت :اراد ه خوبی در
کشور و استان گیالن برای حل معضل پسماند
و تکمیل پروژههای سایت سراوان شکل گرفته
است.سید محمد احمدی شهردار رشت در
جلسهای که با حضور مدیرکل دفتر هماهنگی
عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداریها
و دهیاریهای کشور ،ریاست شورای شهر
و جمعی از مدیران شهری برگزار شد اظهار
داشت :رویکرد شهرداری تسریع در اجرای پروژه
زبالهسوز و افزایش ظرفیت کارخانه کودآلی است.
شهردار رشت با بیان اینکه در حال حاضر اراده
خوبی در کشور و استان گیالن برای حل معضل
پسماند و تکمیل پروژههای سایت سراوان شکل
گرفته است عنوان کرد :باید بر اساس یک برنامه
زمانبندی شده مشخص حرکت کنیم و برای این
کار نمایندهای را هم از سوی شهرداری جهت
پیگیری موضوعات مأمور خواهیم کرد.احمدی با
تاکید بر اینکه وی در این بحث با کسی تعارف
و مماشات نمیکند تصریح کرد :شهرداری قصد
دارد بحث سایت سراوان و کارخانه کودآلی الکان
را به شکل ویژه پیگیری کند بنابراین حوزههای
معاونت حمل و نقل امور زیربنایی و مدیران
کودآلی باید پویایی خود را بیشتر از هر زمان دیگر
نشان دهند.وی با بیان اینکه به علت اعتبارات قابل
توجهی که پروژههای پسماند نیاز دارند بسیاری
از این طرحها در استانهای مختلف ملی اعالم
شده است ابراز داشت :گیالن تاکنون نتوانسته
حق و حقوق خود را به شکل کامل از این بخش
دریافت کند که امیدواریم این نقیصه با پیگیری
و ادامه رایزنیهایی که در بخشهای مختلف
انجام میگیرد تا حدی جبران شودشهردار رشت
تسریع در اجرای پروژه زبالهسوز ،ساخت ابنیه و
افزایش ظرفیت کارخانه کودآلی رشت را الزم و
ضروری خواند و با بیان اینکه هیچ قصوری در این
راه پذیرفتنی نیست اذعان کرد :شهرداری رشت
اراده خوبی برای انجام کار دارد اما اگر تنها یک
بخش تعلل کند و آن اهتمام الزم را نداشته باشد
برنامهها به خوبی پیش نمیرود.

شهرستان

شماره 3126

معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان لرستان:

آغاز بکار “ نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران “ از اول بهمن

نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از اول
تا ششم بهمن ماه برگزار می شود .به گزارش روابط
عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
لرستان ،رضا نیازی با اعالم این خبر گفت :نخستین
نمایشگاه مجازی کتاب تهران در روز چهارشنبه
مورخ یکم بهمن ماه سال جاری در سایت اینترنتی
 tehranbookfair.irبرگزارخواهد شد .دراین
نمایشگاه مجازی که تا ششم بهمن ماه ادامه
خواهد داشت بیش از  ۱۵۰۰ناشر داخلی وخارجی
حضور داشته وآخرین تازه های نشر رادر اختیار
عالقه مندان قرارخواهند داد .معاون فرهنگی و
مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
لرستان تصریح کرد :این نمایشگاه که با توجه به
شرایط کرونا اولین تجربه خود را سپری خواهد
کرد ،گامی است در جهت دسترسی همگانی به
نمایشگاه بزرگ کتاب که ساالنه خیلی افراد به
دالیل بعد مسافت و یا دالیلی دیگر موفق به بازدید
و استفاده از آن نمی شدند که با تمهیداتی مناسب
و کم نظیر توسط مدیریت موسسه نمایشگاه کتاب
کشور این فرصت گرانبها فراهم شده است .وی
افزود :از مزیت های مهم این نمایشگاه الحاق
بخش فروشگاهی ،کاهش چشم گیر هزینه ها و
مشکالت عدیده در برگزاری های نمایشگاه های
حقیقی،صرفه جویی در وقت و زمان و هزینه های
انتقال وعوامل اجرایی و از همه مهمتر گامی در
جهت عدالت در دسترسی مردم وتوزیع کتاب
توسط ناشرین خواهد بود .ضمناً تمام فرآیند خرید
در یک سایت انجام شده و عالقهمندان با انتخاب
کتاب مورد نظر در سبد خرید و پرداخت آنالین
می توانند خرید خود را انجام دهند .نیازی سپس
ابراز داشت :از نکات مهم این نمایشگاه برخورداری
از بیست درصد تخفیف نمایشگاهی ناشرین داخلی
و پنجاه درصد ناشرین خارجی و نیزاستفاده از بن
حمایتی برای دانشجویان ،طالب و اساتید دانشگاه
هاست که فرصت ثبت نام متقاضیان استفاده از این
تسهیالت از روز  ۱۷/۱۰/۹۹در سایت ketab.ir
میسر شده است.
معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
لرستان تاکید کرد :اهل قلم ایران نیاز به ثبت
نام در سایت را نداشته و از روی کد ملی و سابقه
ایشان بن حمایتی به حساب اهالی قلم واریز خواهد
شد .وی سپس با بیان اینکه « از دیگر مزایای این
نمایشگاه ارسال رایگان بسته های پستی است »
است ،گفت :با توجه یارانه معاونت فرهنگی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی و با هماهنگی بعمل آمده
با شرکت پست کشور ،بسته های پستی مشمول
یارانه فرهنگی بوده و هیچگونه هزینه ای برای
مردم نخواهد داشت .نیازی سپس خطاب به ناشران
استانی عالقهمند به حضور در این نمایشگاه ابراز
داشت :ناشرین فعال استان در این نمایشگاه حضور
دارند و توصیه می شود سایر ناشرانی که تاکنون

در سایت ثبت نام نکرده اند فرصت بوجود آمده را
از دست ندهند .معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی لرستان خاطر نشان ساخت :با توجه
به محدودیت یارانه های حمایتی از مدیران مراکز
آموزش عالی استان تقاضامندم با اطالع رسانی به
دانشجویان مربوطه از این فرصت بهره برداری الزم
را مبذول دارند .شایان ذکر است ساعت بازدید از
نمایشگاه  ۲۴ساعته بوده وساعت کار نمایشگاه
بابت خرید روزانه از ساعت ۹صبح لغایت  ۱۸عصر
خواهد بود که افراد به اقتضای شرایط فرصت آن
را خواهند داشت که زمان بازدید و خریدخود را
مدیریت کنند .غرفه داران در زمان تعیین شده
خدمات خود شامل رسیدگی به سفارشات و آماده
نمودن بسته های پستی را ارائه خواهند داد.
تزریق بالغ بر نیم میلیارد تومان کتاب به
لرستان

معاون فرهنگی و مطبوعاتی اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی لرستان گفت :تا پایان سال جاری
بالغ بر نیم میلیارد تومان کتاب به استان تزریق می
شود .به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی استان لرستان ،رضا نیازی که در
جلسه شورای اداری این اداره کل در شهرستان
دورود سخن می گفت ،با اشاره به چاپ ۳۰۰
عنوان کتاب در استان طی سال جاری ،افزود :با
پیگیری های صورت گرفته و موافقت معاونت امور
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تا پایان
سال جاری بالغ بر  ۵۰۰میلیون تومان کتاب به
استان تزریق می شود .معاون فرهنگی و مطبوعاتی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی لرستان تصریح
کرد :این کتابها با هدف ارتقاء فرهنگ مطالعه و
کتابخوانی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
در مرکز استان و ادارات تابعه در شهرستانها در
بین مراکز و نهادهای فرهنگی ،هنری ،دینی،
آموزشی ،ادارات ،ارگان ها و مناطق روستایی و
حاشیه شهرها توزیع می شود .وی سپس ابراز

داشت :خوشبختانه در عرصه صنعت چاپ نیاز
استان به سایر مناطق کشور کاهش یافته و حجم
گسترده ای از سفارشهای صنعتی و غیر صنعتی
استان را می توان با تکیه بر ظرفیت موجود در
استان به خصوص شهرستان بروجرد مرتفع ساخت.
نیازی افزود :با تمام محدودیت های به وجود آمده
به دلیل شیوع کرونا ،فعالیت های فرهنگی را با
قدرت ادامه داده ایم که در این راستا می توان
به برگزاری نخستین دوساالنه ی طنز مطبوعات
غرب کشور ،یازدهمین جشن صنعت چاپ استان،
نخستین سوگواره ی فرهنگی هنری “ سردار دلها،
تولید و انتشار نخستین شماره مجله تصویری
دیاری با همکاری بخش خصوصی اجرای طرح
های روستاها و عشایر دوستدار کتاب ،پایتخت
کتاب و چندین برنامه ی تفاهمنامه ای به مناسبت
های مختلف اشاره کرد .معاون اداره کل فرهنگ و
ارشاد در پایان اذعان داشت :برنامه ها و فعالیت
های فرهنگی در شهرستان ها باید با توجه به نیاز
و بر اساس مهندسی فرهنگی شهرستان طراحی و
تدوین شوند تا مورد موافقت قرار گیرند.
اختصاص یک پانزدهم اعتبارات تعمیر و تجهیز
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به لرستان

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
در جلسه شورای اداری این اداره کل از اختصاص
نزدیک به ده میلیارد ریال از کل اعتبارات تعمیر
و تجهیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به لرستان
خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی استان لرستان ،احمد حسین فتایی
در جلسه شورای اداری این اداره کل که صبح سه
شنبه  ۱۶دیماه به میزبانی دورود برگزار شد ،ضمن
تسلیت ایام فاطمیه ،گفت :جلسه شورای اداری
اداره کل از ابتدای سال تاکنون چندین بار به دلیل
شرایط سخت حاکم بر شهرستان های استان در
موضوع کرونا ،به تعویق افتاد و امروز در شرایطی که

تمام شهرستان های استان در وضعیت زرد هستند
با رعایت تمامی پروتکل ها و دستورات بهداشتی
برگزار می شود .مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان لرستان تصریح کرد :ما نیازمند تغییر نگاه
مدیران کشور و استان به موضوع فرهنگ هستیم
و این تغییر حاصل نمی شود مگر وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
و زیرمجموعه های آن در استان ،در راستای تحقق
طرح مرجعیت فرهنگی که توسط مقام وزارت ابالغ
گردیده گام بردارند .وی افزود :ادارات فرهنگ و
ارشاد اسالمی شهرستانها نباید منفعل باشند و
باید به گونه ای عمل کنند که در تمامی برنامه
ها و فعالیت های شهرستان حضور پر رنگ داشته
و در راستای کسب جایگاه مرجعیت فرهنگی
تالش کنند .فتایی سپس با اشاره به لزوم دسته
بندی دقیق داده های فرهنگی ،هنری و قرآنی در
شهرستانها ،گفت :این داده های خام باید بعد از
جمع آوری ،تدوین و به اطالعات دقیق تبدیل شود
تا دانش و آگاهی مجریان و متولیان فرهنگی در
خصوص ظرفیت ها و مشکالت شهرستانها افزایش
یابد .مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی لرستان
اذعان داشت :تعامل درست با مدیران و همچنین
استفاده از ظرفیت دستگاه های فرهنگی و ادارات
هم خانواده در شهرستانها می تواند مسیر را برای
اجرای برنامه ها و فعالیت های ماندگار و اثرگذار
هموار نماید .وی همچنین با اشاره به لزوم تقویت
شاخصه های فرهنگ عمومی و عامه در جامعه،
گفت :شورای فرهنگ عمومی به عنوان اصلی ترین
مرجع سیاستگذاری های فرهنگی ،این امکان را می
آورد تا سند جامع فرهنگی شهرستان ها و استان
تدوین شده و به عنوان چراغ راه حرکت در مسیر
توسعه فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد .فتایی
اظهار داشت :اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در
سال  ۱۳۹۸بیشترین امتیاز ارزیابی عملکرد خود
از ابتدای انقالب تاکنون را کسب نمود که یک
موفقیت بزرگ است و با تالش مجموعه کارکنان
این اداره کل بدست آمده است.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی لرستان در
ادامه به اختصاص یک پازدهم کل اعتبارات تعمیر
و تجهیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به استان
اشاره کرد و افزود :در سال جاری موفق شدیم
نزدیک به یک میلیارد تومان از اعتبارات تعمیر و
تجهیز وزارت را برای استان جذب کنیم تا بتوانیم
بخشی از فضای فرهنگی هنری استان را بهسازی
نماییم .فتایی در پایان خاطرنشان ساخت :فعالیت
های فرهنگی ،هنری ،رسانه ای و قرآنی باید بر
اساس ظرفیت شهرستانها در یک منطقه متمرکز
گردد و از برگزاری رویدادهای مشابه به میزبانی
شهرستانهای مختلف دوری کنیم تا با تمام توان
و ظرفیت ،برنامه های باکیفیت باالتر و اثربخشی
بیشتر را اجرا کنیم.

ثبت نام بیش از  3500متقاضی مسکن ملی

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همدان گفت :در
راستای اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن ،سه هزار و  ۵۰۰متقاضی
در شهرهای کمتر از  ۱۰۰هزار نفر جمعیت این استان ثبتنام
کردند که این بنیاد عملیات ساخت آن را برعهده دارد.حسن ظفری
 7دیماه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این
طرح در شهرهای زیر کمتر از  ۱۰۰هزار نفر جمعیت زیر نظر بنیاد
مسکن ساخته میشود ،اظهار داشت :در این شهرها بیش از سه هزار
و  ۵۰۰متقاضی واجد شرایط ثبتنام کردند که از این تعداد تنها
 ۵۶۴متقاضی ،اقدام به واریز وجه اولیه کردهاند.وی با اشاره به اینکه
آورده اولیه این طرح  ۴۰میلیون تومان است ،اضافه کرد ۱۴ :متقاضی
کمتر از  ۴۰میلیون و  ۵۵۰متقاضی مبلغ  ۴۰میلیون تومان را واریز
کردهاند.ظفری عنوان کرد ۳۰ :متقاضی در شهرستان نهاوند به دلیل
کمبود زمین در انتظار آغاز اجرای این طرح هستند.وی با بیان اینکه
اجرای طرح اقدام ملی و تولید مسکن در سه دسته تقسیم بندی
میشوند ،افزود :در طرح نخست ،زمین مشاعی در اختیار سه تن از
متقاضیان قرار داده میشود و آنها با دریافت تسهیالت واحدهای
خود را زیر نظر بنیاد احداث میکنند.مدیرکل بنیاد مسکن انقالب
اسالمی استان همدان تصریح کرد :دسته دوم طرحهای “بنیادساخت”
است که همه مراحل عملیات ساخت و نظارت ساخت آن بر عهده
بنیاد مسکن است که تا به امروز یک طرح  ۱۲۰واحدی در شهر
همدان و یک طرح  ۳۶۵واحدی در شهر نهاوند برای آن تعریف شده
و عملیات اجرایی آن در قالب تهیه و اجرای نقشه ،تجهیز کارگاه
پی َکنی و پیسازی در حال انجام است.وی خاطرنشان کرد :دسته
سوم طرحهایی است که توسط انبوه سازان اجرا میشود و با انجام
فراخوان و برگزاری مناقصه پس از انجام امور قانونی برای ساخت و
استفاده حداکثری از ظرفیت تولید کنندگان مسکن به جامعه هدف
در ماه های آینده انجام میشود.ظفری افزود :همدان باالی  ۱۰۰هزار
نفر جمعیت دارد اما با این وجود بنیاد مسکن ،عملیات ساخت ۱۲۰
واحد مسکن ملی در این شهر را بر عهده گرفت.وی با اشاره به اینکه
نزدیک به  ۵۲هزار متر مربع زمین برای اجرای این طرح در اختیار

بنیاد میکن قرار گرفته است ،تاکید کرد :طرحهای مسکن ملی بر
اساس واگذاری  ۱۰۰میلیون تومان تسهیالت بانکی و مابقی آورده
متقاضی ساخته میشود در غیر این صورت اجرای این طرح به مشکل
میخورد.مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همدان با تاکید
بر اینکه در سطح شهرهای استان ،دولت با مشکل تامین زمین روبهرو
است ،بیان کرد :بسیاری از متقاضیان ثبت نام کننده به دنبال برخی
از مصاحبهها ،از واریز مبالغ مورد نیاز با تردید مواجه شدهاند.وی ادامه
داد :شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه هدف برای متقاضیان در تامین
آوردههای مرحله بعدی ،ایجاد تردید کرده است.ظفری تصریح کرد:
از سال  ۱۳۸۵که طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی تایید و
عملیاتی شد تاکنون بیش از  ۱۲۵هزار فقره تسهیالت در اختیار
روستاییان استان همدان قرار گرفت.
وی افزود :بر اساس سرشماری سال  ۱۳۹۵نزدیک به ۱۶۵
هزار واحد روستایی با جمعیت  ۱۹۹هزار خانوار در روستاهای استان
همدان موجود است.مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
همدان ادامه داد :شاخص بهسازی مسکن روستایی در استان همدان
 ۶۴درصد است که در افق سال  ۱۴۰۴باید به  ۷۰درصد افزایش یابد.
وی اضافه کرد :بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته و عملکرد  ۱۴سال
گذشته ،پیشبینی میشود در سال  ۱۴۰۲به این شاخص برسیم.
ظفری گفت :در حال حاضر شاخص بهسازی و نوسازی خانه های
روستایی در کشور  ۵۱درصد است.به گفته او  ۴۰هزار واحد روستایی
دیگر در استان همدان نیاز به پرداخت تسهیالت برای بهسازی و
نوسازی مسکن روستایی دارند که برای امسال واگذاری  ۱۰هزار فقره
تسهیالت به واحدهای مسکونی روستایی تخصیص یافته است.
مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همدان تاکید کرد:
 ۷۵هزار تن سیمان هدیه مقام معظم رهبری برای سیل زدگان
نوروز  ،۱۳۹۸در بین هشت هزار و  ۷۴۳متقاضی واجد شرایط استان
همدان توزیع شد.وی اظهار داشت :در چند سال گذشته بیش از ۱۵
میلیارد تومان از حساب  ۱۰۰امام خمینی(ره) در اختیار افراد واجد
شرایط طرح بهسازی واحدهای مسکونی روستایی توزیع شده است.

ظفری عنوان کرد :بر اساس تفاهمنامه صورت گرفته در سفر آقای
نوبخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه۲ ،
هزار فقره سهمیه تسهیالت به مسکن محرومین به استان همدان
اختصاص یافتهاست.وی افزود :برای اجرای این طرح  ۲هزار و ۱۵۹
متقاضی شناسایی و بیش از هزار و  ۱۸۳متقاضی در روستاها موفق
به عقد قرارداد با بانکهای عامل شدهاند.ظفری گفت :بیش از ۱۰
میلیارد و  ۷۰میلیون تومان کمک بالعوض نیز در اختیار مالکان واجد
شرایط این طرح قرار داده شده است.مدیر کل بنیاد مسکن انقالب
اسالمی استان همدان اظهار داشت :متقاضیان  ۴۹۵روستا در سطح
استان تا به امروز توانستند از این طرح بهره مند شده اند.وی با بیان
اینکه پیشبینی میشود تا پایان خرداد سال  ۱۴۰۰طرحهای مسکن
محرومین به بهره برداری برسد ،خاطرنشان کرد :افراد بدون مسکن
در روستاها به خصوص زوجهای جوان در اولویت واگذاری تسهیالت
این طرح قرار دارند.وی ادامه داد :از  ۹۲۱روستای باالی  ۲۰خانوار
در  ۷۵۲روستا طرح هادی به منظور توسعه عمرانی روستا ،اجرا شده
است.مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همدان افزود :با
اجرای طرحهای بهسازی و توسعه عمرانی روستاها شاهد مهاجرت
معکوس در برخی از شهرستانهای استان همچون فامنین و رزن
هستیم.

قدردانی شورای سیاستگذاری هفتۀ روابط عمومی از مدیرعامل و مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه

رئیس و اعضای شورای سیاستگذاری
هفتۀ روابط عمومی ،در جریان دیدار با حمیدرضا
عظیمیان مدیرعامل و ایرج ترابی مدیر روابط عمومی
فوالد مبارکه ،از اقدامات فوالد مبارکه در حوزۀ
مسئولیتهای اجتماعی و همچنین از فعالیتهای
روابط عمومی این شرکت در جهت ایجاد سامانۀ
ارزیابی رسانهها و توسعۀ ارتباطات تجلیل کردند.
به گزارش دبیرخانۀ کنفرانس روابط عمومی ،در
این مراسم غالمرضا کاظمی دینان ،رئیس شورای
سیاستگذاری هفتۀ روابط عمومی با بیان اینکه در
شرایط تحریم و مشکالت اقتصادی کار کردن بسیار
سخت است ،دستاوردهای فوالد مبارکۀ اصفهان را
ارزشمند دانست و گفت :مشخص است مدیرعامل و
مدیر روابط عمومی این شرکت در حوزۀ اطالعرسانی
نیز عملکرد موفقیتآمیزی داشتهاند .روابط عمومی
مانند یک پل ارتباطی عمل میکند و فوالد مبارکه
این مهم را به بهترین شکل ممکن انجام داده است.
وی در همین خصوص افزود :مدیران سازمانها باید
به موضوع ارتباطات توجه ویژهای داشته باشند ،در
غیر این صورت ،توانمندترین اشخاص نیز نمیتوانند
موفقیتی کسب کنند.کاظمی دینان با تأکید بر اینکه

پرداختن به مسئولیتهای اجتماعی در شرایط بحرانی
اقدامی تحسینبرانگیز است ،به مساعدتهای شرکت
فوالد مبارکه به بیمارستانها و بیماران نیازمند در
ایام کرونا اشاره کرد.امیرعباس تقیپور ،عضو شورای
سیاستگذاری هفتۀ روابط عمومی نیز با اشاره به
ایجاد سامانۀ ارزیابی رسانه توسط روابط عمومی فوالد
مبارکه و لزوم پرداختن به حوزۀ معادن و فوالد گفت:
باید کار رسانهای منسجم و گستردهای در بخش
صنایع معدنی و فوالدی انجام بگیرد تا به شناخت
بیشتر مردم از این حوزه منجر شود و این مهم با
ایجاد سامانۀ ارزیابی رسانه محقق خواهد شد.بهروز
راعی ،دیگر عضو شورای سیاستگذاری هفتۀ روابط
عمومی ایران نیز در این دیدار بر اهمیت ارتباطات در
صنعت بهعنوان ضرورتی انکارناپذیر تأکید و از اقدامات
و فعالیتهای ارزشآفرین شرکت فوالد مبارکه تقدیر
کرد.در ادامۀ این نشست ،مدیرعامل فوالد مبارکه ،در
سخنانی به اهمیت ارتباطات در جامعه ،بهویژه برای
بنگاههای اقتصادی اشاره کرد و گفت :ارتباطات و
تعامل با شرکای اجتماعی پایۀ اساسی هر صنعت
و بنگاه اقتصادی است که به شکوفایی میاندیشد.
مهندس حمیدرضا عظیمیان با اشاره به اهمیت

جایگاه رسانهها در عصر حاضر تصریح کرد :بسیاری از
بنگاههای اقتصادی همانند فوالد مبارکه از ظرفیتهای
اقتصادی و توان تخصصی خوبی برخوردارند ،اما این
بهتنهایی کافی نیست .بدون شک چنانچه این دو
بخش در کنار هم قرار گیرند و مکمل هم باشند،
میتوانند نتایج ارزشمندتری برای اقتصاد کشور به
ارمغان آورند.وی در بخش دیگری از سخنان خود با
اشاره به رویکرد فوالد مبارکه در حوزۀ مسئولیتهای
اجتماعی ،تصریح کرد :در آموزههای دین مبین اسالم
بر توجه به جامعه تأکید شده است .فوالد مبارکه نیز
طی حدود سه دهه از عمر پر خیروبرکت خودآموخته
است که این وظیفۀ خطیر را بهعنوان خدمتی بیمنت
به بهترین شکل ممکن انجام دهد .فوالد مبارکه
جایگاه فعلی خود را مرهون رشادتهای رزمندگانی
میداند که طی هشت سال دفاع مقدس عاشقانه
از کشور دفاع کردند .عظیمیان از اختصاص ۱۱۰
میلیارد تومان بودجۀ فوالد مبارکه برای مساعدت
به بیمارستانهای دولتی و خصوصی و خیریههای
درمانی جهت خرید تجهیزات پزشکی و درمانی این
مراکز اشاره کرد و گفت :در همین راستا ،فوالد مبارکه
تأمین رایگان اکسیژن موردنیاز بیمارستانها و مراکز

درمانی استان اصفهان و برخی استانهای کشور را بر
عهده گرفت تا هموطنان با مشکالت کمتری مواجه
باشند و هماکنون روزانه بیش از  ۷۰تن اکسیژن به
این امر اختصاص میدهد.مدیرعامل فوالد مبارکه در
ادامه به موضوع آموزش آنالین مدارس اشاره کرد و
با توجه به اهمیت تأمین تبلت برای عزیزان ساکن
مناطق کمبرخوردار گفت :تاکنون بیش از ۱۶۰۰
دستگاه تبلت به دانشآموزان بیبضاعت تحویل
شده است.وی با اشاره به اهمیت توسعۀ پایدار اظهار
داشت :فوالد مبارکه همواره تالش کرده است در
منحنی رشد تولید و توسعۀ منطقه پیرامون ،توازن
برقرار کند و با ارائۀ خدمات و همکاری و هماهنگی با
سایر دستگاههای اداری ،اجرایی و خدماتی ،برند فوالد
مبارکه را در جایگاه ویژهای نگه دارد.مهندس عظیمیان
در ادامه یکی دیگر از اهداف کالن شرکت فوالد مبارکه
را بهبود مستمر وضعیت زیستمحیطی شرکت،
همزمان با توسعۀ کمی ظرفیتها و افزایش تنوع و
کیفیت محصوالت دانست و گفت :فراهمسازی زمینه
برای پایش آنالین سازمان محیطزیست و اقدامات
متعدد دیگر در راستای حفاظت از محیط زیست ،از
فعالیتهای محوری شرکت در این زمینه است.

اخبار
تاکید بر مدیریت مصرف گاز و برق در
نشست مدیران گاز و برق خوزستان

در دیدار مدیرعامل شرکت برق منطقه
ای خوزستان و مدیرعامل شرکت گاز استان بر
همکاری های دو جانبه و کاهش مصرف برق و
گاز تاکید شد.بخش قابل توجهی از تولید انرژی
برق در خوزستان در نیروگاه های حرارتی انجام
می شود که خوراک اصلی آن گاز است از سوی
دیگر بخش بزرگی از صنابع نفت و گاز در استان
از برق تغذیه می کنند که همین موارد موضوع
نشست عبداهلل ابول پور مدیرعامل شرکت گاز
خوزستان و محمود دشت بزرگ مدیرعامل شرکت
برق منطقه ای خوزستان ،در این شرکت بوده است.
با توجه به فصل سرما و افزایش مصرف انرژی،
موضوع چگونگی صرفه جویی در مصرف گاز و برق
در این جلسه مطرح و مقرر شد که دو شرکت با
همکاری همدیگر اقدامات مدیریت مصرفی را ادامه
و به صورت مستمر در ایام سال انجام دهند.تامین
خوراک ( گاز) برای نیروگاه تولید پراکنده برق از
دیگر محورهای این نشست بوده و بنا شد مطالعات
مکان یابی احداث چند نیروگاه در شهرهای دزفول،
شوش دانیال ،ایذه و رامهرمز با همکاری دو شرکت
انجام تا در مکانی مناسب در نزدیکی لوله های گاز
با فشار مناسب و نیز پست های فوق توزیع ،احداث
شوند.

فرمانده پایگاه بسیج شهید گرزین گاز
گلستان از اجرای برنامه های اولین
سالگرد سردار شهید سلیمانی در این
شرکت خبر داد

بهرام خلیلی تبار فرمانده پایگاه بسیج
شهید گرزین گاز گلستان از انجام برنامه های
اولین سالگرد شهادت سردار دلها سپهبد شهید
حاج قاسم سلیمانی خبر داد.وی ضمن تسلیت
ایام فاطمیه و سالروز شهادت شهید سلیمانی
و همرزمانش به تشریح برنامه های انجام شده
پرداخت و گفت :پایگاه بسیج شهید گرزین گاز
گلستان بمناسبت گرامیداشت این ایام برنامه
های مرتبطی را شامل تهیه و نصب بنر در
جلوی درب اداره مرکزی و همچنین اقدام
مشابه توسط پایگاه های بسیج ادارات گازرسانی
شهرستانها  ،برگزاری نشست بصیرت افزایی و
روشنگری و همچنین بیان رشادتها و خدمات
ارزشمند سردار دلها به انقالب با رعایت تمامی
پروتکل های بهداشتی که توسط حوزه بسیج
ادارات کل شهید بهشتی استان گلستان به
میزبانی شرکت گاز با حضور ارکان گردان بیت
المقدس وبسیجیانی از ادارات کل برگزار شد ،
تهیه و بارگذاری تراکت شهادت سردار دلها در
پرتال داخلی شرکت و همچنین برگزاری مراسم
سالگرد شهید سلیمانی وهمرزمان شهیدش
درادارات گازگنبد  ،گالیکش و سرخنکال
با حضور کارکنان بسیجی اجرا نمود.وی
همچنین تهیه و تدوین اخبار ،اطالعیه  ،تراکت
و  ...مرتبط با این ایام و درج آنها در سایت
شرکت گاز  ،نشریات استانی و فضای مجازی
 ،نصب تلویزیون LEDدر محل ورودی سالن
اداره مرکزی و پخش وصیتنامه شهید بهمراه
بیانات مقام معظم رهبری در خصوص شهید
بزرگواروپخش کلیپ های مرتبط با شهادت
سرادر جهت روئیت همکاران و مراجعین ،
نصب پوستر در تابلو اعالنات و راهرو های اداره و
همچنین .شرکت مهندس طالبی سرپرست گاز
گلستان و اعضای پایگاه بسیج شهید گرزین
در مراسم متمرکز بزرگداشت سالگرد شهادت
سپهبد شهید سلیمانی و همرزمانش با سخنرانی
سرلشکر رحیم صفوی در شرکت ملی گاز ایران
بصورت ویدئو کنفرانس را از دیگر برنامه های
اجرا شده این ایام عنوان نمود.
سرپرست شرکت گازاستان گلستان :

رسالت بهداشت ودرمان صنعت نفت
 ،تامین وارتقاء مستمرسالمت کارکنان
وخانواده های آنان است

علی طالبی سرپرست گازگلستان و
همراهان باحضوردرساختمان شماره  2شرکت
گاز ضمن بررسی بخشهای مختلف ساختمان
،ازنزدیک مرکز آموزش و واحد بهداشت ودرمان
صنعت نفت شمال کشور را مورد بازدید قرارداند.
دراین بازدید مهندس طالبی و همراهان طی
نشستی با دکترتوکلی پزشک معتمد صنعت نفت
منطقه گلستان  ،درجریان روند خدمات رسانی
وهمچنین مسائل ومشکالت درمانی وداروئی
کارکنان شرکت قرارگرفت.دراین جلسه دکتر
توکلی ضمن خوشآمدگویی  ،پیرامون تجهیزو
توسعه خدمات بهدشت و درمان مطالبی را ارائه
و از اضافه شدن بخشهای مشاوره ،دندانپزشکی
و پرستاری در آینده خبر داد.وی افزود:با عنایت
به تعداد قابل توجه پرسنل صنعت نفت استان
اعم از شاغلین و بازنشستگان و خانواده های
آنان ،نیاز به اختصاص مکان مناسب و همچنین
توسعه بخشها ضرورت دارد و می توان با این
امکان  ،کیفیت خدمات را به نحو مطلوبی
گسترش داده و تامین سطح درمان و سالمت
کارکنان وخانواده های آنان را ارتقاء بخشید.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب خوی:

اصالح و نوسازي شبكه هاي آبرساني نقش
مهمی در كاهش هدررفت آب دارد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهرستان
خوی ،اصالح و نوسازي شبكه هاي آبرساني را
در كاهش هدررفت آب ،مهم عنوان کرد.یداله
سلطانی با بیان اینکه در  9ماهه سالجاري،
بيش از  15كيلومتر اصالح و توسعه شبكه هاي
آبرساني و خطوط انتقال آب اجرا و در مدار بهره
برداري قرار گرفته است ،اظهار داشت :تامين
و توزيع آب سالم و بهداشتي براي مشتركان
نيازمند اصالح ،نوسازي و توسعه خطوط انتقال
و شبكه هاي آبرساني با لوازم و تجهيزات جديد
است که در این راستا در  9ماهه سالجاري ،ضمن
اصالح و توسعه سه كيلومتر از خطوط انتقال،
شش كيلومتر و  750متر شبكه هاي جديد
آب نیز توسعه یافته و پنج كيلومتر و  300متر
از شبكه هاي آبرساني نیز اصالح گرديده است.

