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اخبار
مناطق نفت خیز جنوب و شرکت تنکو
تفاهم نامه همکاری امضا کردند

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شرکت
توسعه انرژی نفت نوین کیش (تنکو) در خصوص
تهیه طرح توسعه میدان نفتی شادگان تفاهم نامه
همکاری امضا کردند .يه گزارش روابط عمومي ،این
تفاهم نامه و قرارداد محرمانگی روز یکشنبه 24
بهمن به امضای بیژن عالیپور مدیرعامل شرکت
ملی مناطق نفت خیز جنوب و حسن درگاهی
مديرعامل شركت تنکو رسید.این چهارمین تفاهم
نامه ای است که شرکت ملی مناطق نفت خیز
جنوب بر اساس مدل قراردادی پیشنهادی خود
که به تصویب هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران
رسیده است با شرکت های داخلی و خارجی منعقد
نموده و طی آن شرکت تنکو متعهد شده است در
مدت زمان حداکثر  6ماه طرح پیشنهادی خود
را برای توسعه میدان شادگان ارائه نماید.مهندس
عالي پور مديرعامل شركت ملي مناطق نفت خيز
جنوب در مراسم امضاي اين قرارداد اظهار داشت:
مدل قراردادي مناطق نفت خيز جنوب برای توسعه
میادین نفتي به تاييد وزير محترم نفت رسیده و
در هيات مديره شركت ملي نفت ايران تصويب
شده است.مهندس حمید دریس مدیرامور فنی
شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب نیز گفت:
مدل قراردادي مناطق نفت خيز جنوب در واقع
یکی از مدل های قراردادی شرکت ملی نفت ایران
است که به دلیل اینکه توسط مناطق نفت خیز
جنوب تدوین ،طراحی و پیشنهاد شده به نام این
شرکت نامگذاری شده است.وی افزود :در گام اول
 4میدان کرنج ،پارسی ،رگ سفید و شادگان برای
اجرای این مدل انتخاب شده اند تا در صورت کسب
نتایج دلخواه بنا به تصمیم شرکت ملی نفت ایران
در سایر میادین نفتی و گازی کشور اجرایی شود.
حسن درگاهی مدیرعامل شرکت تنکو نیز با معرفی
توانمندی های این شرکت از همکاری با شرکت
ملی مناطق نفت خیز جنوب ابراز خرسندی کرد.

سیمنار آموزشی حفاظت در برابر پرتوها
به میزبانی شرکت نفت و گاز کارون

سمینار آموزشی یک روزه «حفاظت در برابر
پرتوها» با حضور کارشناسان بهداشت حرفه ای
سازمان های اداری و صنعتی استان خوزستان
به میزبانی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
برگزار شد  .به گزارش خبرنگار روابط عمومی،
رئیس  HSEشرکت بهره برداری نفت و گاز
کارون ،گفت :این سمینار آموزشی توسط مرکز
بهداشت شرق اهواز و با همکاری اداره های آموزش
و  hseشرکت بهر برداری نفت و گاز کارون برگزار
و مفاهیم و اصول اساسی حفاظت در برابر اشعه
تشریح شد  .مهندس منصور علیرضایی ،افزود:
این دوره با هدف ارتقاء سطح علمی کارشناسان
بهداشت حرفه ای سازمان های اداری و صنعتی
استان خوزستان ،برگزار شد  .وی »،پرتوهای یون
ساز»« ،پرتوهای غیر یون ساز» و «امواج  »BTSرا
از جمله سرفصل هایی عنوان کرد که در این دوره
آموزشی توسط «دکتر فوالدی» عضو هیأت علمی
دانشکده بهداشت اهواز تشریح شد  .این سمینار
اموزشی به همت ادارات آموزش  HSE ,و روابط
عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون سه
شنبه  19بهمن در مجموعه فرهنگی ورزشی امام
رضا (ع) شهرک نفت اهواز برگزار گردید .
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خبر داد :

افتتاح  5ایستگاه تقویتی گاز در کشور

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی
گاز ایران گفت :هفته آینده پنج ایستگاه تقویت
فشار گاز با حضور معاون اول رئیس جمهور در
کشور افتتاح خواهد شد.حمیدرضا عراقی در
جمع خبرنگاران آذربایجانغربی با بیان اینکه
امسال همزمان با پنجاهمین سال تاسیس
شرکت ملی گاز ایران شاهد موفقیتهای
چشمگیری در سطح کشور بودیم ،اظهارداشت:
تکمیل و به بهره برداری رسیدن فازهای
21،20،19،18،17،16،15،12پارس جنوبی در
شرایط تحریم و با تکیه بر توان داخلی کشور
نقطه عطفی در عملکرد شرکت ملی گاز ایران
بود.وی با بیان اینکه امسال در هیچ شهری
قطعی گاز نداشتیم ،خاطرنشان کرد :مازنداران،
کرمانشاه ،کردستان ،تهران و آذربایجانغربی
جزو استانهایی هستند که با توجه به موقعیت
جغرافیایی و میزان مصرف ،هرساله در فصل
سرما با قطعی گاز روبرو هستند ،با توجه به
تدابیر اتخاذ شده درسالجاری در هیچ کدام
از این استانها قطعی گاز نداشتیم.مدیرعامل
شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه در سه سال
گذشته بیش از هشتهزار روستای کشور از
نعمت گاز طبیعی بهرهمند شدهاند ،افزود :هم
اکنون خط ششم مقدمه صادرات به کشور عراق
و تقویت فشار غرب کشور در حال آمادهسازی
است.عراقی با با اشاره به وجود بزرگترین مخازن
گاز جهان،گستردهترین شبکه های توزیع گاز و
بیشترین تعداد نیروگاههای بهره مند از گاز در
ایران ،گفت :براساس این ظرفیت ،شرکت ملی
گازایران میزبان همایش بین المللی پژوهشگران
گاز با حضور بیش از دوهزار دانشمند و نخبه فعال
در این زمینه خواهد بود.این مسئول به ظرفیت
صادراتی گاز کشور اشاره و تصریح کرد :شرکت
ملی گاز ایران هم اکنون طرحهایی را در زمینه
صادراتی در حال بررسی دارد که در صورت اجرایی
شدن آنها میتوانیم در استانهای مرزی با اجازه
دولتهای کشورهای همسایه و سرمایه گذاریهای
خصوصی اقدام به صادرات گاز به صورت منطقهای
به کشورهای همسایه کنیم.معاون وزیر نفت با بیان
اینکه افزایش و کاهش بهای گاز در کشور مستلزم
مصوبه دولت است ،افزود :افزایش بهای گاز به
هدفمندی یارانهها تخصیص مییابد بطوری که
ساالنه  80هزار میلیارد ریال توسط شرکت ملی
گاز ایران به هدفمندی یارانه کمک میشود.عراقی
در پایان از اتصال خط گازی ایرانشهر به زاهدان
در اسفندماه سالجاری خبرداد و افزود :با افتتاح و
بهرهبرداری از این طرح آخرین مرکز استان کشور
نیز از نعمت گاز طبیعی بهرهمند خواهد شد.
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تصویب الیحه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز برق ،صیانت از منابع ملی کشور است

تصویب الیحه برخورد با استفاده کنندگان
غیرمجاز برق در کمیسیون قضایی مجلس یک گام
بلند برای برخورد قانونی با انشعابات غیرمجاز بوده
که در سالیان اخیر آسیب های فراوانی به شبکه
های توزیع و صنعت برق کشور وارد نمودند و از
این نظر ،تصویب این الیحه در صحن علنی مجلس،
نقطه عطفی در کاهش تلفات غیرفنی شبکه های
توزیع و صیانت از منابع ملی کشور است.به گزارش
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان،
رضا غضنفری مدیرعامل این شرکت بیان کرد و
افزود :بر اساس این الیحه استفاده غیرمجاز از برق
جرم است و هر نوع تغییر کنتورکه توسط افراد
یا مأمور مربوطه انجام گیرد نیز جرم و برای آن
مجازات شدیدی در نظر گرفته شده است.وی با
اشاره به اینکه در این الیحه مقرر شده تا اجازه
استفاده موقت از آب ،برق ،تلفن ،فاضالب وگاز به
تمامی کسانی که ساختمان های خود را غیرمجاز
ساختند داده نشود ،اضافه کرد :با تصویب این
الیحه ،روند پیشگیری از عمل استفاده غیرمجاز
در قانون پیش بینی شده است به طوری که
امکان بهره برداری از ساخت و سازهای غیرمجاز
در حاشیه شهرها دیگر وجود نخواهد داشت.رئیس
هیأت مدیره شرکت توزیع نیروی برق خوزستان
تصریح کرد :تا کنون یکی از مشکالت اساسی
شرکت های توزیع ،پاسخ به نیازهای اماکنی بوده
است که در حاشیه شهرها و بدون فراهم شدن
زیرساخت های شهری ،احداث می گردیدند .چون
برخی از متولیان شهری در جلوگیری از این ساخت

و سازها اقدامی نمی کردند ،در نتیجه با گسترش
این اماکن و نیاز به امکانات زیربنایی مانند آب
و برق ،رویه استفاده غیرمجاز از برق نیز در این
مناطق شکل می گرفت.غضنفری افزود :پس از
تصویب این قانون ،متولیان امور مانند شهرداری ها
و ادارات کشاورزی موظفند که مانع ساخت و ساز
غیرمجاز شوند ،چرا که به این ساخت و سازهای
غیرمجاز ،اجازه استفاده از آب ،برق ،تلفن ،فاضالب
و گاز داده نخواهد شد.وی با اشاره به سخنان مقام
معظم رهبری و علمای بزرگ کشور در نکوهش و
حرام بودن استفاده غیرمجاز از برق گفت :یکی از
مهم ترین آسیب هایی که انشعابات غیرمجاز وارد
می کنند این است که مانع شکل گیری یک الگوی
مصرف بهینه در جامعه می شوند و از این رو نقش
مؤثری در تخریب منابع مهمی چون صنعت برق

کشور دارند.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
خوزستان همچنین با اشاره به آمارهای موجود
در ارتباط با تلفات برق گفت :در حال حاضر و بر
اساس آخرین مطالعات انجام شده ،هر یک درصد
تلفات برق در کشور معادل  30هزار میلیارد ریال
است که این مبلغ در صورت کاهش تلفات می
تواند در صنعت برق اندوخته و سرمایه گذاری شود.
وی در خصوص رتبه تلفات برق ایران در میان سایر
کشورها گفت :در سال  2010در میان  100کشور
مورد بررسی ،ایران در پله  84قرار گرفته است .در
این جدول کشور نخست با  2درصد تلفات قرار
داشت و ایران با  14درصد تلفات تقریباً در قعر
جدول قرار گرفته بود.وی اجرای طرح جهادی
کاهش تلفات برق را فصل نوینی در کاهش تلفات
برق در ایران دانست و افزود :خوشبختانه با اجرای این

طرح ،متوسط تلفات شبکه های برق کشور ،کاهش
یافته و یک روند مداوم در این امر در دستور کار قرار
گرفته است وی در ادامه به تالش های انجام شده در
خصوص کاهش تلفات در استان خوزستان اشاره و
خاطر نشان ساخت :پس از یک دهه اقدامات کاهش
تلفات در استان خوزستان و در حالی که در اوایل دهه
 ،80تلفات شبکه از  30تا  80درصد بود ،این رقم
اکنون به زیر  13درصد رسیده است.غضنفری حجم
زیادی از تلفات شبکه برق استان را ناشی از انشعابات
غیرمجاز برق دانست و تأکید کرد :با تصویب قانون
برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز برق  ،امیدواریم
که روند کاهش تلفات برق در استان سرعت بیشتری
پیدا کند .وی با اشاره به جمع آوری  750هزار انشعاب
غیرمجاز در یک دهه منتهی به سال  1394بیان کرد:
اقدامات انجام شده در راستای کاهش تلفات برق
تا کنون به بازیابی سه میلیون و  790هزار مگاوات
ساعت انرژی برق به ارزش افزون بر  3000میلیارد
ریال انجامیده است .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی
برق خوزستان همچنین یادآور شد :از سوی دیگر و با
در نظر گرفتن هزینه های گران تولید برق در کشور،
گام مهمی در صیانت از منابع ملی کشور بشمار می
رود زیرا در صورت تداوم روند تلفات برق ،امروزه این
مقدار از تلفات ،افزون بر  5میلیون مگاوات ساعت در
سال بوده که می توانست موجبات خسارات هنگفت
و تضعیف ساختاری صنعت برق استان گردد.غضنفری
در پایان خاطرنشان ساخت :شرکت توزیع نیروی برق
خوزستان بر این هدف است که تا سال  ،1404رقم
تلفات برق را به  6درصد کاهش دهد.

مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر :

490هزار نفر در استان بوشهر تحت پوشش بیمه سالمت هستند

مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر در جمع خبرنگاران با
اعالم این مطلب افزود :تشکیل سازمان بیمه سالمت ایران یکی
از بزرگترین اصالحات نظام رفاه اجتماعی کشور در رابطه با بحث
سالمت و درمان جامعه است تا به این ترتیب خدمات بیمه پایه
سالمت به طور یکجانبه تمامی مردم ارائه شود.وی افزود :تجمیع
منابع مالی سالمت ،رفع همپوشانی بیمههای درمانی ،برقراری عدالت
اجتماعی در بخش سالمت ،تشکیل پرونده سالمت ،فعالسازی نظام
ارجاع و پزشک خانواده ،خرید راهبردی خدمات سالمت و کاهش
سهم مردم از هزینههای درمان به  ۳۰درصد و یا کمتر از جمله
اهداف تاسیس سازمان بیمه سالمت است.مدیرکل بیمه سالمت
استان بوشهر عنوان کرد :در حال حاضر ادارهکل بیمه سالمت
استان بوشهر با تحت پوشش قرار دادن حدود  ۴۹۰هزار نفر در
قالب صندوقهای کارکنان دولت  ،سایر اقشار ،روستاییان و عشایر و
بیمه سالمت همگانی حدود نیمی از جمعیت استان را تحت پوشش
خود قرار داده است.دکتر رمضانی گفت :از ابتدای اجرای برنامه بیمه
سالمت همگانی در کشور تاکنون بیش از  ۵۴هزار نفر از اقشار مختلف
استان بوشهر که فاقد هرگونه بیمه درمانی بودند به صورت رایگان
تحت پوشش بیمه سالمت همگانی قرار گرفتند.وی از عقد قرارداد و

همکاری با بیش از  ۹۵درصد از موسسات تشخیصی درمانی موجود
در استان بوشهر خبر داد و خاطرنشان کرد :در این راستا فرانشیز
پرداختی بیمه شدگان صندوق روستایی در بیمارستانهای تابعه
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تنها  ۳درصد از هزینههای
بستری و در سایر صندوقها شش درصد از هزینههای بستری است.
مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر با بیان اینکه یکی از برنامههای ما
اجرای طرح برون سپاری خدمات برای تسهیل دسترسی بیمه شدگان
به خدمات بیمه ای بوده است ،گفت :واگذاری خدمات بیمهگری و
صدور دفترچه بیمه به روز در دفتر پیشخوان خدمات دولت در سراسر
استان در راستای برون سپاری و خدمات قابل واگذاری در راستای
افزایش دسترسی آسان بیمهشدگان و مراجعین انجام شده است.وی
افزود :اکنون  ۴۹۱هزار و  ۶۲۶نفر در استان بوشهر تحت پوشش بیمه
سالمت هستند که شامل  ۸۹هزار و  ۹۵۸نفر کارکنان دولت۳۴۱ ،
هزار و  ۵۹۰نفر بیمه روستاییان و عشایر ۵۴ ،هزار نفر بیمه سالمت
همگانی و  ۱۶هزار و  ۷۸نفر نیز در بخش سایر اقشار تحت پوشش این
بیمه هستند.دکتر رمضانی بیان کرد :در سال  ۹۴بالغ بر یک میلیون و
 ۹۴۹هزار و  ۲۴۵بار مراجعه به مراکز تحت پوشش بیمه سالمت بوده
است.وی افزود :در همین برهه زمانی  ۳۹هزار و  ۲۹مراجعه منجر

به بستری ۲ ،هزار و  ۹۸۲بستری موقت و یک میلیون و  ۸۸۷هزار و
 ۲۳۴مورد نیز سرپایی بوده است.مدیر کل بیمه سالمت استان بوشهر
با بیان اینکه اکنون  ۴۳۷مراکز درمانی طرف قرارداد اداره کل بیمه
سالمت استان بوشهر هستند گفت :این تعداد شامل پزشکان عمومی،
پزشکان متخصص ،پزشکان فوق تخصص،دندانپزشکی ،داروخانه،
آزمایشگاه ،تصویر برداری ،پزشکی هستهای ،درمانگاه ،مرکز جراحی
محدود ،فیزیوتراپی ،بیمارستان ،شبکه بهداشت و درمان ام.آر.آی و
سی.تی.اسکن دانسیتومتری است .

کشف موادمخدر در استان گلستان  ۱۱۰درصد افزایش یافت

سردار علی اکبر جاویدان در دیدار با مجمع
نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی
امنیت را سر منشاء توسعه و تحوالت اجتماعی
در جامعه دانست و اظهار داشت :نیروی انتظامی
متولی ایجاد و برقراری امنیت برای مردم است.
وی با اشاره به تنوع و تعدد ماموریتهای نیروی
انتظامی گفت :ضرورت اجرای موفق ماموریتهای
نیروی انتظامی ،پشتیبانی مردم و نهادهای مردمی
است.فرمانده نیروی انتظامی استان گلستان از
همکاری ،تعامل و همافزایی سازمانها ،نهادها و
دستگاههای اجرایی با نیروی انتظامی استان خبر
داد و افزود :خوشبختانه در سایه این تعامل ،امنیت

را در راستای این مهم بکار خواهیم بست.وی از
کاهش  6درصدی وقوع سرقت در استان خبر داد
و افزود :میزان کشف مواد مخدر نیز در مقایسه
سال گذشته  110درصد رشد داشته است.جاویدان
میزان کشف مواد مخدر از ابتدای سال را بیش از 4
تنو  200کیلوگرم اعالم و افزود :قاچاقچیان مواد
مخدر از نگاه تیزبین پلیس در امان نخواهند بود.وی
وقوع برخی جرایم در حوزه فضای مجازی را آفتی
برای امنیت جامعه دانست و گفت :کشف جرایم در
فضای مجازی نیازمند امکانات و تجهیزات است و
نگرانی و دغدغه امروز پلیس وقوع برخی جرایم
در فضای مجازی است.فرمانده انتظامی گلستان

رعایت حقوق شهروندی و کرامات اخالقی را به
عنوان  2اصل بسیار مهم در ماموریتهای نیروی
انتظامی اعالم کرد و اظهار داشت :باور اعتقادی
پلیس این است که به خواسته و نظرات و مطالبات
مردم احترام گذاشته و در راستای رسیدگی به
مطالبات مردم از هیچ کوششی دریغ نورزد.وی،
توجه به معضل بیکاری ،وضعیت اقتصادی و
معشیت مردم و از طرفی ساماندهی صیادان در حوزه
دریای بندرترکمن و گمیشان را از جمله انتظارات
مردم از نمایندگان خود در مجلس شورای اسالمی
دانست و گفت :رضایتمندی مردم باید به عنوان یک
اصل در دستور کار مسئوالن قرار گیرد.

مدیرکل حراست شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در جمع مدیران شرکت آبفا استان اصفهان:

از مدیران آبفا انتظار می رود مانند سربازان گمنام به امر سقاییت بپردازند

محرمیراد مدیرکل حراست و سرپرست دفتر حقوقی و بازرسی
ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات شرکت مهندسی آب و
فاضالب کشور در جمع مدیران شرکت آبفا استان اصفهان گفت :هم
اکنون خط مشی حراست مدیریت بر مبنای علم و اخالق است .بر
این اساس از مدیران آبفا استان اصفهان انتظار می رود علم و اخالق
را سرلوحه کارهای مدیریتی خود قرار دهند هرچند که موفقیت های
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در سالهای اخیر در صنعت آب
و فاضالب کشور بیانگر اعمال این مهم است.وی افزود :مدیران باید با
روشهای عالمانه نگاه های متفاوت را درک نمایند و زمینه های رشد
رفتارهای سالم را مهیا سازند تا شرکت به بالندگی و شکوفایی برسد
چرا که هم اکنون در دنیا شرکتها به  3دسته در حال رقابت ،بیمار
و رشد یافته تقسیم می شوند و در این میان شرکت های رشد یافته
با ارائه ایده های جدید شکوفایی قابل توجهی را رقم می زنند.وی به
جایگاه حراست در دنیا اشاره کرد و گفت :در دنیا امنیت ،مراقبت و
حراست جایگاه ویژه ای دارد به گونه ای که تمام رفتارهای کارکنان

رصد می شود زیرا توسعه نیروی انسانی که مهمترین منابع شرکتها
محسوب می شود از طریق مراقبت از این نیرو حاصل می شود تا
بیمار نشوند و سالم باقی بمانند.فرمانده بسیج شرکت مهندسی آب و
فاضالب کشور اعالم کرد :در مدیریت اسالمی صبر و بردباری بسیار
حائز اهمیت است در این میان فعاالن در حوزه حراست  10برابر سایر
کارکنان باید بردبار باشند و مدیر ارشد  100برابر به گونه ای که باید
فرصت اصالح رفتار به نیروی انسانی داده شود و محکوم به حذف
نشوند.وی توانمند سازی نیروی انسانی را راهبردی اساسی برشمرد
و خاطرنشان ساخت :توانمندسازی نیروی انسانی با اعمال مدیریت
علم و اخالق میسر می شود .بخش حراست با مهیا نمودن امنیت
پایدار در واقع زمینه ساز توانمندسازی نیروی انسانی در بسیاری از
بخش ها می شود و از مدیران آبفا در نظام جمهوری اسالمی انتظار
می رود مانند سربازان گمنام به امر سقایت بپردازند زیرا کشور نیاز
به توسعه خدمات آب و برق دارد و خوشبختانه آبفا استان اصفهان
به رغم مشکالت عدیده ای که دارد تابستان را به خوبی پشت سر

گذاشت.در ادامه مهندس هاشم امینی مدیرعامل شرکت آبفا استان
اصفهان گفت :شرکت آبفا استان اصفهان با بیش از  50سال خدمت
در صدد است با اعمال شفافیت در کارها دچار خمودگی نشوند و
همچنان پیشرو در ارائه خدمات در صنعت آب و فاضلاب کشور
باشد این درحالیست که برهه ای شرکت آبفا استان اصفهان
نتوانست پیشتاز ارائه خدمات به مردم باشد اما خوشبختانه در
سالهای اخیر با همدلی و همکاری تمامی فعاالن صنعت آبفا استان
اصفهان این شرکت موفق شده مانند گذشته پیشرو و پیشتاز باشد
که گوای این مسئله کسب  3سال متوالی رتبه برتر آبفا استان
اصفهان در عملکرد ارزیابی وزارت نیرو و نیز اختصاص رتبه برتر
در جشنواره شهید رجایی  2سال متوالی در میان دستگاههای
اجرایی استان می باشد همچنین بخش های مختلف شرکت آبفا
استان اصفهان مانند روابط عمومی ،حراست ،بهره برداری ،بسیج
و  ...در ارزیابی هایی که از سوی شرکت مهندسی آب و فاضالب
در سال جاری صورت گرفت حائز رتبه برتر شدند.

به عنوان نخستین کالنشهر ایران؛

قرارداد اصفهان و سوئد در زمینه توسعه زیرساختهای حمل و نقل عمومی و ریلی امضاء شد

شهردار اصفهان به عنوان نخستین کالنشهر
ایران در دیدار با نخست وزیر سوئد قراردادی را در
زمینه توسعه زیرساختهای حمل و نقل عمومی
و ریلی به امضاء رساند.مهدی جمالی نژاد شهردار
اصفهان با اعالم این خبر با بیان اینکه در خانواده
شهرداری اصفهان همواره تالش کردهایم که
ارتباط مستحکمی را با مردم داشته باشیم ،اظهار
داشت :ما خود را مسئول بی واسطه مطالبات مردم
دانسته و به دنبال شنیدن نیازهای اقشار مختلف
هستیم و در همین رابطه تالش کردهایم تا جایی
که در توان داریم مسئولیتهای خود را ایفا کنیم.
شهردار اصفهان با بیان اینکه یکی از مشکالت ما
توسعه معابر شهری است تاکید کرد :روزانه صدها
خودرو در اصفهان شمارهگذاری میشود همچنین

خیابانها از خودرو اشباع شده و این موضوع سبب
آلودگی هوا شده است.وی افزود :کیفیت زندگی
مردم برای ما بسیار مهم است ،نمیتوانیم از مردم
انتظار داشته باشیم که مدلی از حمل و نقل را رها
کنند در حالی که جایگزینهای خوبی را برای آنها
در نظر نگرفتهایم .برای مثال شاید مردم نخواهند با
ماشینهای شخصی در شهر سفر کنند اما در این
راستا ما مدلهای جایگزین را در اختیار آنها قرار
ندادهایم.جمالی نژاد خاطرنشان کرد :در کنار راه
حلهای پایدار حمل و نقل شهری ،برنامهریزیها
و اقدامات فرهنگی را نیز اجرا کرده ایم که «هوای
اصفهان را داریم» از جمله این اقدامات است که
در راستای پوشش فعالیتهای مردمی در حوزه
ترافیک و حمل و نقل محقق شده است.وی با بیان

اینکه هدف ما توسعه زیرساختهای استفاده از
حمل و نقل عمومی ،پیادهروی و دوچرخهسواری
است ،گفت :در همین راستا جلسه خوبی را با وزیر
نیرو ،وزیر صنعت ،معاون وزیر خارجه و نخست وزیر
سوئد داشتیم و تصمیمات خوبی پیرامون توسعه
حمل و نقل عمومی در کالنشهر اصفهان در این
جلسه گرفته شد.شهردار اصفهان با اشاره به دیدار
روز گذشته نخست وزیر سوئد با رهبر معظم
انقالب تصریح کرد :رهبر معظم انقالب در این
دیدار فرمودند در یک سال و نیم اخیر با برخی
دولتهای اروپایی در تهران مذاکراتی شده اما
اغلب توافقات عمل نشده است ،انتظار میرود
کشور سوئد به نحوی عمل کند که توافقات صرفا
روی کاغذ نباشد.وی ادامه داد :در همین راستا

به عنوان نخستین کالنشهر ایران در دیدار با
« استفان لوفون» نخست وزیر سوئد قراردادی
را در زمینه توسعه زیرساختهای حمل و نقل
عمومی و ریلی امضا کردیم.جمالی نژاد گفت :ما
با این توافقنامه نشان دادیم که اراده مدیران
اصفهانی روانسازی ترافیک و تسهیل در رفت
و آمد است ،ما از هر فرصتی برای رسیدن به
این هدف استفاده میکنیم ،قرارداد امضا شده
نیز در بحث تراموا و حمل و نقل بسیار کمک
کننده خواهد بود.وی خاطرنشان کرد :ما به
دنبال توسعه زیرساختهای حمل و نقل در
کالنشهر اصفهان هستیم و در همین راستا وارد
کردن  150خودرو آریو و بهرهبرداری از سامانه
سناسفر را داشتیم.

کسب مقام اول روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان گلستان در سومین جشنواره گلچین هالل
به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان گلستان ؛ در این
جشنواره  27استان 7 ،سازمان و معاونت در بخش های تبلیغات ،ارتباط
رسانهای ،ارتباط الکترونیک ،پژوهش و افکارسنجی در سه گروه استانهای
برخوردار ،استانهای کم برخوردار و سازمانها و معاونت ها مشارکت کردند.
محمد مهدي احمدي گفت :استان گلستان با توجه به اینکه در گروه استان

های برخوردار در کنار استانهای اصفهان  ،فارس  ،خراسان رضوی  ،مازندران
 ،آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی قرار داشت  ،توانست رتبه اول حوزه
تبلیغات را کسب نماید.مدیر روابط عمومی جمعیت هالل احمر گلستان
افزود :استانها فقط در  2رشته که بیشترین آثار مستند را داشتند شرکت
کردند و آثار ارسالی می بایست مربوط به فعالیتهای بود که از اول بهمن

ارائه دستاوردهای اداره گاز چناران در
نمایشگاه اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل

رئیس اداره گاز چناران از ارائه اقدامات و
دستاوردهای این اداره در نمایشگاه اقتصاد مقاومتی،
اقدام و عمل به مردم شهید پرور چناران خبر داد.علی
تربتی با بیان این مطلب اظهار کرد:نمایشگاه اقتصاد
مقاوتی ،اقدام و عمل با حضور حداکثری دستگاههای
شهرستان برگزار شد که در این بین غرفه اداره گاز
چناران با ارائه مطلوب گزارش عملکرد خود مورد توجه
مردم و مسئوالن شهرستان قرار گرفت.وی با اشاره به
لزوم ارائه گزارشهای دوره ای به مردم در جهت اطالع
از اقدامات خدمتگذاران خود افزود :ارائه دستاوردها و
توانمندهای دستگاههای دولتی شهرستان در حوزه
مقاوتی ،بهبود تعامل در راستای توسعه محوری و
محرومیت زدایی از مهمترین اهداف حضور اداره گاز
چناران در این نمایشگاه بود.تربتی معرفی اقدامات
شرکت گاز درگازرسانی به روستاهای چناران را نقطه
عطف این نمایشگاه عنوان کرد و گفت :اداره گاز ناحیه
چناران به لطف خدا و تاکید مدیرعامل شرکت گاز
استان تاکنون با اقدام و عمل در مسیر رهنمودهای
رهبری و جهت گذاری در راستای اقتصاد مقاومتی
حرکت نموده است.گفتنی است؛ نصب بنرهای گزارش
عملکرد ،ارائه راهکارهای مصرف بهینه و ایمن از گاز
طبیعی و توزیع کتابچه های نقاشی ایمنی از دیگر
برنامه های غرفه اداره گاز چناران در این نمایشگاه بود.

افتتاح اداره گاز دولت آباد از توابع
تربت حیدریه در کمتر از یک سال

رئیس بهرهبرداری گاز شهرستانهای شرکت گاز
خراسان رضوی گفت :ساختمان اداره گاز دولت آباد در
کمتر از یک سال و همزمان با دهه فجر به بهرهبرداری
رسید.مشهد -نظرپور -محمد حسین شالچی با اعالم
این خبر اظهار کرد 19 :بهمن سال جاری هم زمان
با دهه فجر و انقالب شکوهمند اسالمی ،اداره گاز
دولت آباد افتتاح و به بهرهبرداری رسید.وی افزود:
این ساختمان با اعتباری برابر با شش میلیارد و 700
میلیون ریال در زمینی به مساحت  520مترمربع و
با زیربنای  370متر در ایام مبارک دهه فجر آماده
فعالیت شد؛ این پروژه با یک اقدامجهادی در راستای
ارائه هرچه بهتر خدمات به ساکنان دولتآباد در
ظرف زمانی کمتر از یکسال به بهرهبرداری رسیده
است.رئیس بهرهبرداری گاز شهرستانهای شرکت
گاز استان با اشاره به تحقق شعار «خدمت برتر» در
این شرکت گفت :تمامی تالش کارکنان شرکت گاز
خراسان رضوی ارائه خدمات و جلب رضایت مشترکین
است و تاکنون توانستهایم با خدمت جهادی خود در
راستای رفع محرومیت و توسعه متوازن گاز گامهای
موثری را برداریم.وی اذعان کرد :امیدواریم همکاران ما
در اداره گاز دولت آباد بتوانند با رفع نیاز همشهریان و
پاسخگویی شایسته به آنان میزبانان خوبی برای مردم
این شهر باشند.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان:

فرمانده انتظامی استان گلستان:

بسیار خوبی در استان وجود دارد و تالش میکنیم
این روند مطلوب و رو به رشد همچنان پایدار بماند.
وی با تاکید بر سرلوحه قرادادن اصل رضایتمندی
مردم در ماموریت های نیروی انتظامی تصریح
کرد :فلسفه وجودی پلیس ،خدمتگزاری و پاسخگو
بودن به مردم است و در سایه تالش و کوشش
همکاری انتظامی شاهد افزایش رضایتمندی مردم
از عملکرد پلیس هستیم.فرمانده انتظامی گلستان
مردم انقالبی ایران اسالمی را بهترین مردم دنیا
و خدمت به این مردم را افتخار کارکنان نیروی
انتظامی عنوان کرد و بیان داشت :این مردم لیاقت
بهترین امنیت را دارند و ما نیز همه امکانات خود

اخبار

 94تا پایان آبان  95انجام شده است.؛ سومین جشنواره گلچین هالل با
حضوررییس حوزه ریاست و سخنگو جمعیت هالل احمر ،رییس سازمان
جوانان ،معاون آموزش ،پژوهش و فناوری ،مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات
مردمی ،مدیرکل هسته گزینش و رییس هیئت داوران در مجتمع دارویی و
درمانی هالل احمر در تهران برگزار شد.

دومین جشنواره «تئاتر کوتاه خالق
ایثار» در گلستان برگزار میشود

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان
از برگزاری دومین جشنواره «تئاتر کوتاه خالق ایثار
» به میزبانی گلستان خبر داد.علیاصغر فاضلی ظهر
در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان که در
گرگان برگزار شد ،گفت :نخستین جشنواره تئاتر کوتاه
خالق ایثار در سال  ۹۰برگزار شد و دومین دوره این
جشنواره به میزبانی استان گلستان از تاریخ  ۲۹بهمن
سال جاری آغاز و تا دوم اسفندماه ادامه مییابد.وی
با بیان اینکه نمایشهای کوتاه این جشنواره در دو
بخش صحنهای و خیابانی اجرا میشود ،افزود :فراخوان
ابتدایی این جشنواره از اوایل فرودین سال جاری اعالم
شد.ارسال  ۲۵۰اثر به دبیرخانه جشنواره تئاتر خالق
ایثار-فاضلی تصریح کرد ۲۵۰ :نمایشنامه و طرح
نمایشی به دبیرخانه ارسالشده که از این بین  ۶۰اثر
به مرحله بازبینی رسید و  ۲۱اثر به شکل خیابانی
و  ۱۲اثر به شکل صحنهای برگزار میشود.مدیرکل
بنیاد شهید گلستان گفت :در سالهای گذشته روز ۲۲
اسفند به عنوان روزتاسیس بنیاد شهید معرفی میشد
اما از سال گذشته از تاریخ  ۱۶اسفند لغایت  ۲۲اسفند
به عنوان هفته شهید معرفی شد.فاضلی با اشاره به
برنامههای هفته شهید اظهار کرد :در این ایام دیدار با
خانواده شهدا و ایثارگران ،برگزاری مراسم بزرگداشت
مادران و همسران شهدا در تاریخ  ۲۲اسفند ،مراسم
اهتزاز پرچم و گل باران مزار شهدا ،برگزاری و
تجلیل از مروجین فرهنگ ایثار و شهادت ،تجلیل
از دستگاههای فعال در حوزه شهدا در جلسه شورای
اداری استان و  ...برنامههایی هستند که اجرا میشوند.
وی تصریح کرد :برگزاری مراسم نهالکاری با عنوان
«هر شهید یک درخت» از دیگر برنامههایی است
که در هفته شهید و تاریخ  ۲۰اسفند برگزار میشود.
مدیرکل بنیاد شهید گلستان با بیان اینکه شهادت به
عنوان یک فرهنگ بناشده ،گفت :بحث رشادتهای
ت شهدا نبود
شهدا بر کسی پوشیده نیست و اگر رشاد 
ممکن بود وضعیت امروز کشور ما هم مانند کشورهایی
همچون یمن و سوریه بود.

جلسه هم اندیشی ائمه جماعات ادارات
مخابرات گلستان برگزار شد

جلسه هم اندیشی ائمه جماعات ادارات
مخابرات منطقه گلستان برگزار شد .در این
نشست که باحضور آقای درودگرکارشناس بازرسی
و نظارت ستاد اقامه نماز استان گلستان و ائمه
جماعات ادارات مخابرات استان گلستان برگزار
شد مهندس غالمعلی شهمرادی با تاکید بر توجه
به کارکنان ازتمامی ابعاد از جمله از حیث معنوی
گفت :افزایش روحیه معنوی بین کارکنان و تقویت
آن وظیفه امامان جماعت است که با ایجاد فضای
صمیمی بین کارکنان و همدلی بین آنها میتوانند
به این مهم دست یابند.وی گفت  :پرشور بودن صف
های نماز جماعت در مخابرات استان قابل تحسین
است و امید است با شکوه و معنویت خاصی بر
گذاردن نماز اول وقت در مخابرات بیش از پیش
اهمیت داده شود.کارشناس بازرسی و نظارت ستاد
اقامه نماز استان گلستان نیز با اشاره به نقش
روحانیت در جامعه امروز  ،تجهیز آنان به دانش روز
دنیا را الزم دانست و افزود :ورود به فضای مجازی
از ضررویات است و باید با تزریق دانش اسالمی به
این فضا عرصه را بر ورود دانستنیهای غیر ضروری
و کاذب تنگ نمود.وی وظیفه امامان جماعت در
ادارات و دستگاههای اجرایی را خطیر دانست و
گفت  :با تلطیف روحیه معنوی کارکنان آنان را در
اجرای وظایف خود همراه باشند.

