6

روزنامهصبحايران

یکشنبه  12مرداد  12 1399ذیالحجه  2 1441آگوست 2020

خبر كوتاه
دکتر آقازاده :

توسعه دولت الکترونیک دربیمه سالمت
مشکالت مردم را به حداقل می رساند

دکتر آقازاده دردیدار با مدیر کل بیمه سالمت
گیالن گفت :توسعه دولت الکترونیک برای تسریع
در امور وجلب رضایت مردم وبخصوص افراد کم
درآمد از سیاست های دولت در اجرای عدالت
اجتماعی است که در بیمه سالمت به صورت
جدی درحال اجراست….وی افزود:اگر منصفانه
به خدمات بیمه سالمت نگاه کنیم باید اذعان کرد
خدمات ارزشمندی به مردم ارائه شده که جای
قدردانی دارد .وی خاطر نشان کرد ،خوشبختانه
نمایندگان مجلس در حمایت از بیمه سالمت عزم
جدی دارند چون ،سالمت حوزه بسیار مهمی است
که درآسایش وآرامش مردم نقش بسزایی دارد .
آقازاده اظهارداشت :راه اندازی دفاتر بیمه سالمت
در شهرستانها و واگذاری برخی کارها به دفاتر
پیشخوان از کارهای خوب دیگری است که در
استان گیالن بخوبی عملیاتی شده است .دراین
دیدار دکتر محمدی مدیر کل بیمه سالمت ضمن
ارائه گزارشی ازعملکرد اداره کل یادآور شد ،سازمان
بیمه سالمت به سمت هزینه کرد منطقی منابع
حرکت می کند که این کار اصولی ومنطقی است
که نمونه بارز آن پرونده الکترونیک سالمت است
محمدی خاطر نشان کرد با اجرای کامل طرح
نسخه نویسی الکترونیک دفترچه های کاغذی
نخواهیم داشت .این کار باعث مدیریت هزینه،حذف
ارسال نسخ کاغذی ازسوی موسسات وجلوگیری از
ترددهای غیرضروری وارائه خدمات مطلوب به بیمه
شدگان عزیز می شود که این اقدامات بزرگ باکمک
وهمکاری همه مسولین نظام مقدس که حامی قشر
بی بضاعت جامعه هستند انجام می گیرد.

پیک مصرف برق همدان چهار درصد
افزایش یافت

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق همدان
گفت :اوج مصرف برق این استان با افزایش چهار
درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از مرز
 ۷۲۳مگاوات گذشت.شیرزاد جمشیدی با اشاره
به افزایش  4درصدی پیک مصرف برق همدان،
افزود :در فصل تابستان سقف پیک اعالم شده
برای این استان باید در بازه زمانی ساعت  ۱۳تا
 ۱۷رعایت شود.وی توجه به توصیههای مدیریت
مصرف را بسیار مهم دانست و بیان کرد :در این
روزها مشترکان صنعت برق در فاصله ساعت  ۱۳تا
 ۱۷به هیچ عنوان از وسایل پرمصرف برقی همانند
لباسشویی ،جاروبرقی و ظرفشویی استفاده نکنند.
جمشیدی تاکید کرد :مشترکان در ساعتهای اوج
مصرف از دور کند کولرهای آبی استفاده و دمای
کولرهای گازی خود را روی عدد  ۲۴تنظیم کنند.وی
ادامه داد :مشترکان در صورت امکان برای کولرهای
آبی خود از سایبان استفاده کنند تا حدود  ۳۰درصد
میزان مصرف برق آنها کاهش یابد.مدیرعامل شرکت
برق همدان بیان کرد :بر اساس تفاهمنامه صورت
گرفته ،اداره های این استان باید از ساعت  ۱۳به بعد
تمام تجهیزات سرمایشی و وسایل مازاد برقی خود
را از مدار خارج کنند.وی افزود :سرانه مصرف برق
خانگی در این استان به صورت ساالنه به یکهزار و
 ۸۹۶کیلووات رسیده که نسبت به سال گذشته ۲
درصد افزایش داشته است.مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق همدان اظهار داشت :مدیریت مصرف
در اداره ها از تاکیدات استاندار همدان است که بر
اساس آن باید در ساعتهای پیک ،مصرف خود را
 ۱۰درصد کاهش دهند.وی اضافه کرد :مشترکان
خانگی اگر از ابتدای خرداد تا پایان شهریور مصرف
خود را کاهش دهند مشمول تخفیف میشوند.
جمشیدی گفت :الگوی مصرف برق در ساعتهای
عادی برای هر مشترک  ۲۰۰کیلو وات و در روزهای
اوج بار  ۳۰۰کیلو وات تعیین شدهاست.وی اضافه
کرد :فروش برق در همدان در سال  ۹۸نزدیک به
 ۴.۵درصد افزایش داشته است که بخش زیاد آن
مربوط به صنعت است.
با اعتباری افزون بر یک میلیارد ریال انجام شد؛

بهینه سازی شبکه و تاسیسات توزیع برق
خیابان طالقانی شهرستان سمنان

مدیرتوزیع برق شهرستان سمنان از اجرای
پروژه بهینه سازی شبکه و تاسیسات توزیع برق
خیابان طالقانی شهرستان سمنان با اعتباری به
مبلغ یک میلیارد و  103میلیون ریال خبر داد.
مهدی پاک طینت بیان داشت :این پروژه در
محدوده خیابان های شهدای سوم ،طالقانی  10تا
 12و کوچه خوارزمی مربوط به پست های مخابرات
و هفت تیر توسط نیروهای عملیاتی این مدیریت به
انجام رسیده است.وی همچنیـن افـزود :احـداث
 990متـر کابل زمینـی  20کیلوولت ،توسعـه
شبکه فشـار ضعیـف زمینـی باکابل آلومینیومی
و شبکه معابر ،راه اندازی شش فیدر فشار ضعیف
جهت تغذیه برق خیابان های مجاور ،تبـدیل 400
متر شبکه مسی به کابل خودنگهدار ،نصب یک
دستگاه پست هوایی  315کیلوولت آمپر و تعویض
هفت اصله پایه معیوب ،از جمله اقدامات صورت
گرفته در راستای اجرای این پروژه محسوب می
شوند.وی یادآور شد :کاهش تلفات انرژی الکتریکی،
افزایش کیفیت پروفیل ولتاژ ،کاستن بار پسـت
های زمینـی ،ارتقای قابلیت اطمینان برق مشترکان
و کم شدن شعاع تغذیه ،به عنوان اهم اهداف پروژه
مورد اشاره به شمار می رود.
در نهمین هفته از شنبه های جهادی:

تصفیه خانه مهرویال افتتاح شد

با حضور شهردار کرج ،اعضای شورای شهر و
مدیران شهری تصفیه خانه مهرویال در نهمین هفته
از شنبه های جهادی به بهره برداری رسید .پیش از
این و در طرح “هر شنبه یک افتتاح” رونمایی و بهره
برداری از تجهیزات خودرویی سازمان آتش نشانی
(هفته اول) ،سوله مدیریت بحران _ ورزشی و سه
پروژه عمرانی در منطقه ( ۷هفته دوم) ،پارک امید
در منطقه یک (هفته سوم) ،پل یادگار امام مکمل
زیرگذر آیت اهلل هاشمی (هفته چهارم) ۲۲ ،دستگاه
اتوبوس جدید شهری (هفته پنجم) درگاه یکپارچه
ارائه خدمات الکترونیک (هفته ششم) ،سوله مدیرت
بحران  -ورزشی منطقه ( ۱۰هفته هفتم) و پارک
هاشمی (هفته هشتم) را شاهد بودیم.

شهرستان

شماره 3015

مدیر عامل فوالد مبارکه در دیدار با رئیسجمهور مطرح کرد:

تالش فوالد مبارکه برای تأمین حداکثری نیاز بازار و ثبات قیمتها

حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه ،روز
دوشنبه ششم مردادماه ،به همراه جمعی از مدیران
فوالدی کشور ،ضمن دیدار با رئیسجمهوری ،گزارش
مبسوطی از روند تولید و دستاوردهای این شرکت
در چهارماهۀ نخست سال «جهش تولید» و تالشهای
صورتگرفته در فوالد مبارکه برای تأمین حداکثری
نیاز بازار داخل و ثبات قیمتها ارائه کرد.حجتاالسالم و
المسلمین دکتر حسن روحانی در این نشست که دبیر
انجمن تولیدکنندگان فوالد و مدیران عامل شرکتهایفوالد
مبارکه ،فوالد خوزستان ،فوالد خراسان ،ذوبآهن اصفهان،
گلگهر ،چادرملو و جمعی از فعاالن صنایع پتروشیمی نیز
در آن حضور داشتند ،با قدردانی از تالش همۀ فعاالن
در دو بخش فوالد و پتروشیمی اظهار داشت :محصوالت
همۀ حلقههای زنجیرۀ فوالد و حتی پتروشیمی کشور
در دولت تدبیر و امید ،تقریبا دو برابر شده است و در
این دو بخش از خامفروشی جدا شدهایم.رئیسجمهوری
تولیدکنندگان و فعاالن صنایع پتروشیمی و فوالد را
سربازان خط مقدم جبهۀ اقتصادی و صادرات کشور
دانست و گفت :خوداتکایی و دستاوردهای این دو بخش
صنعتی کشور تحولی بزرگ در این دو عرصه ایجاد کرده
است.حجتاالسالم و المسلمین روحانی از سرمایهگذاری
 14میلیارد دالری برای پیشبرد گام دوم توسعه در بخش
پتروشیمی خبر داد و افزود 8 :میلیارد دالر هم تاکنون
برای جهش سوم که در سال  1403به نتیجه میرسد،
سرمایهگذاری کردهایم.رئیسجمهوری اظهار داشت که
این دو بخش بهموقع ارز خود را برگرداندهاند و اگر دولت
افتخار میکند که در برابر آمریکا ،تحریم و فشار خارجی
ایستاده است ،این ایستادگی در سایۀ کمک و تالش همۀ
تولیدکنندگان ،سرمایهگذاران و کارآفرینان مخصوصا در

زنجیرۀ فوالد و پتروشیمی امکانپذیر شده است.وی با
بیان اینکه شرکتهای فوالد و پتروشیمی بار سنگینی در
زمینۀ تولید و همچنین صادرات غیرنفتی بر دوش دارند،
گفت :خوشبختانه محصوالت تولیدی ما از نظر کیفیت
قابلرقابت در بازار جهانی است و اگر کیفیت محصول
مطلوب نباشد ،نمیتوانیم در بازار با سایر تولیدکنندگان
رقابت کنیم.
زنجیرۀ تولید محصوالت پتروشیمی باید تا مصرف
نهایی تکمیل شود

دکتر روحانی بر تکمیل بودن زنجیرۀ تولید
تأکید کرد و گفت :در روند تولید محصول تا مصرف
نهایی ،زنجیرۀ تولید باید کامل باشد .خوشبختانه
امروز در بخش اعظم محصوالت بخش پتروشیمی
و فوالد در کشور بینیاز شدهایم و روی پای خود
ایستادهایم و خوداتکایی و خودکفایی از دستاوردهای

مهم این تولیدات ارزشمند در کشور بوده است.
رئیس جمهوری با اشاره به ضرورت جلوگیری از
خامفروشی در محصوالت تولیدی کشور ،گفت :امروز
در پتروشیمی و فوالد از خامفروشی جدا شده و به
ارزش افزوده رسیدهایم و این امر میتواند موجب رونق
اشتغال و توسعۀ صنایع پاییندستی شود.
دکتر روحانی دو برابر شدن میزان تولید محصوالت
پتروشیمی و فوالدی در هفت سال گذشته را نتیجۀ اقدامات
ارزشمند و هنر بزرگ تولیدگران ،متخصصان ،کارشناسان و
کارگران کشور برشمرد و اظهار داشت :این افزایش تولید
تحول بزرگی در صنایع فوالد و پتروشیمی کشور ایجاد کرده
است.
رئیسجمهوری افزود :از همۀ تولیدکنندگان و
تالشگرانی که در شرایط سخت تحریم و فشار اقتصادی
دشمن و شیوع ویروس کرونا برای توسعۀ کشور و

افزایش تولید تالش کردند ،سپاسگزارم.رئیسجمهوری
با بیان اینکه همۀ مردم در این مدت به سهم خود در
مقابل فشار اقتصادی دشمن ایستادگی کردهاند ،گفت:
رزمندگان این میدان بودند و صنعت فوالد و
تولیدگران
ِ
پتروشیمی در خط مقدم قرار داشتند که توانستیم در
مقابل دشمن ایستادگی کنیم.دکتر روحانی افزود :مردم
مطلع باشند که اگر دولت به ایستادگی در برابر تحریم
و فشار خارجی افتخار میکند ،این ایستادگی منوط به
تالش همۀ مردم ،تولیدکنندگان ،متخصصان ،کارگران،
سرمایهگذاران و صادرکنندگان است.رئیسجمهوری با
بیان اینکه تالش و کوشش برای توسعۀ کشور و جهش
تولید در سال جاری و سال آینده هم ادامه خواهد داشت،
افزود :با افتتاح طرحهای جدید در بخشهای پتروشیمی
و فوالد طی هفتهها و ماههای آینده شاهد روند حرکت
بزرگ توسعۀ کشور و جهش تولید خواهیم بود.
دکتر روحانی با اشاره به اقدامات خوب انجامشده
در دولت در زمینۀ آب افزود :رساندن آب دریا به فالت
قاره از برنامههای مهم این دولت است که صنعت فوالد
در این زمینه پیشقدم بوده است.
رئیسجمهوری با تأکید بر اینکه دولت با امید به
تالش همۀ تولیدگران ،به تعهدات خود پایبند است ،به
مدیران شرکتهای تولیدی پتروشیمی و فوال ِد حاضر در
این نشست توصیه کرد هرجا بین منافع بنگاه و مصالح
کشور دوراهی ایجاد میشود ،منافع کشور را در اولویت
قرار دهند.دکتر روحانی همچنین خطاب به مدیران
شرکتهای پتروشیمی و فوالد گفت :در تولید محصوالت
خود نیازمندیهای داخلی را به گونهای تأمین کنید که
هم عالمت نادرست به بازار ارز داده نشود و هم بازار
داخلی را تحت تأثیر قرار ندهد.

مدیرامور بهره برداری ناحیه مارون

ترانس  ۲۰۰مگاولت آمپری پست باغملک وارد شهرستان شد

مدیر امور بهره برداری ناحیه مارون شرکت برق منطقه ای
خوزستان گفت :ترانس  ۲۰۰مگاولت آمپری پست  ۴۰۰کیلو ولت
باغملک وارد شهرستان شده و ظرف یک ماه آینده وارد مدار می شود.
رضا محمدیان بیان کرد :این دومین ترانس  ۴۰۰کیلو ولت پست
باغملک است که وارد شهرستان شده و به زودی مراحل نصب و راه
اندازی در پست شروع و در شهریور وارد مدار می شود.وی با بیان
اینکه این ترانس  ۲۳۰تنی به سفارش شرکت برق منطقه ای خوزستان
در شرکت آریا ترانس سمنان ساخته شده ،تصریح کرد :ترانس ۲۰۰
مگاولت آمپری پست باغملک به دلیل وزن باال ،مسیری طوالنى راطى
تا وارد پست  ۴۰۰کیلو ولت باغملک شود.مدیر امور بهره برداری ناحیه
مارون شرکت برق منطقه ای خوزستان افزود :با نصب این ترانس
پایداری شبکه برق منطقه افزایش پیدا می کند و با ظرفیت سازی

انجام شده قدرت مانور در شبکه باال رفته و خاموشی ها به حداقل
می رسد.محمدیان اضافه کرد :برای ساخت و تکمیل پست  ۴۰۰کیلو
ولت باغملک بیش از  ۲۵۰میلیارد تومان سرمایه گذاری شده و هدف
از ایجاد آن توسعه زیرساخت های شبکه برق در ناحیه مارون به ویژه
شهرستان باغملک بوده است.مدیر امور بهره برداری ناحیه مارون
شرکت برق منطقه ای خوزستان تاکید کرد :درحال حاضردر شهرستان
باغملک سه پست  ۱۳۲/۴۰۰و  ۳۳/۱۳۲کیلوولت وجود داشته که برق
شهرستان را تأمین مى نمایند و این شرکت درحال احداث پست دائم
میداوود بوده و خطوط  ۱۳۲کیلوولت ورودی آن تکمیل وآماده برقدارى
مى باشند.محمدیان در پایان با توجه به دمای باالى هوا وگرمای طاقت
فرسا در این ایام از عموم مردم خواست تا با مصرف بهینه برق ،از
خاموشی های ناخواسته در شبکه جلوگیری کنند.

رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر کرج:

یک هزار لیتر در ثانیه از آب شرب شهر کرج صرف فضای سبز می شود

با وجود محدودیت منابع آبی ،یک هزار لیتر
در ثانیه از آب های با کیفیت و شرب شهر کرج
صرف فضاهای سبز می شود.حسین محمدی در
مراسم بهره برداری از تصفیه خانه مهرویال اظهار
داشت :این میزان آب مصرفی برای فضای سبز برابر
نیاز جمعیت  ۵۰۰هزار نفر است و این یک چالش
اساسی است که باید برای آن چاره اندیشی کرد .این
مسئول در شورای اسالمی شهر کرج افزود :تصفیه
خانه مهرویال یکی از پروژه های ارزشمند و تولد
یافته مصوبه دولت در راستای توسعه پایدار شهری
در سال  ۹۴برای کالنشهرها است بر اساس این
مصوبه شهرداری ها مکلف شده اند که ۲۰درصد

آب مصرفی در شهرها را با پساب شهری جایگزین
کنند.رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر
کرج با اشاره به توافقی که در سال  ۹۵میان شهردار
وقت کرج و مدیرعامل آن زمان شرکت آبفای البرز
صورت گرفت ،افزود :بر طبق این توافق مقرر شد که
روزانه بالغ بر ۱۲۰لیتر بر ثانیه و معادل حدود  ۱۵تا
۲۰درصد آب مورد نیاز فضای سبز از محل پساب ها
و تصفیه آن تامین شود ،امید است حداقل ۵۰درصد
از رقم این توافق در شورای پنجم شهر کرج محقق
شود.محمدی عنوان کرد :در کرج نزدیک به ۸۰
درصد آب آشامیدنی از منابع آبی زیرزمینی است،
هر سال کیفیت این منابع کاهش می یابد و ساالنه

یک تا دو متر چاه های آبی ما افت دارد.وی با اشاره
به اینکه  ۸۰درصد آب مورد نیاز این کالنشهر از
چاه های زیرزمینی تامین می شود تاکید کرد :در
طی سال های  ۹۷و  ۹۸به ترتیب بالغ بر سه و ۱۰
میلیارد تومان بودجه برای احداث تصفیه خانه در
شورای شهر مصوب شد که این رقم در سال جاری
به  ۵میلیارد تومان رسیده است ،انتظار داریم که
با توجه به بودجه های تخصیص داده شده شاهد
افتتاح  ۵تصفیه خانه جدید در شهر کرج باشیم.
عضو شورای اسالمی شهر کرج با بیان اینکه
میانگین بارندگی در جهان حدود یکهزار میلیمتر
و در ایران  ۲۵۰میلیمتر است ،یادآور شد :متوسط

ن یک چهارم متوسط جهانی است
بارندگی در ایرا 
اما تبخیر در کشورمان چهار برابر میانگین جهانی
است.رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر
کرج عنوان کرد :محدودیت منابع آب در ایران
یک شانزدهم جهان و مصرف آب در ایران دو برابر
میانگین مصرف جهانی است ،به عبارتی یک سی و
دوم میانگین آب جهانی آب قابل دستری در ایران
داریم.وی توضیح داد :در کشورمان  ۵۰درصد از
فاضالب پساب تولیدی بدون تصفیه وارد محیط می
شود و از طرفی  ۷۰درصد منابع آبی کشور را در
بخش کشاورزی از دست می دهیم و بخش عمده
آن از منابع آبی زیرزمینی تامین می شود.

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار همدان :

عملکرد خوب بیمه سالمت در همدان

معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار همدان با بیان اینکه
بیمه سالمت در همدان خوب عمل کرده و بسترهای الزم فراهم شده
است گفت :از لحاظ اقدام این بیمه در استان جزو استانهای موفق
کشور هستیم.
مصطفی آزادبخت؛ معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
همدان با اشاره به اینکه یکی از نقاط مثبت دولت گسترش بیمههای
اجتماعی شهری و روستایی بوده است اظهار کرد :بیم ه سالمت یکی
از بیمههایی بود که در این راستا خوب عمل کرد.وی نسخهنویسی
الکترونیک از سوی بیمه سالمت را مهم تلقی کرد و گفت :این اقدام
باید زودتر اجرایی شود چرا که مزیتهای بسیار زیادی را به دنبال
دارد.معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار همدان خاطرنشان
کرد :البته هرگاه میخواهیم از سنت به سمت مدرنیته حرکت کنیم
چون هنوز فرهنگسازی کامل نشده ممکن است مقاومتهایی باشد

اما قطعا الکترونیکی شدن نسخهها اقدامی مهم و ضروری است.وی
با تاکید به کسب علم روز از طریق اجرای نسخهنویسی الکترونیک
خاطرنشان کرد :امروز ایران درحال پیشرفت است و نسخهنویسی
الکترونیک میتواند این راه را هموارتر کند.
آزادبخت با بیان اینکه دستاندرکاران بیمه سالمت باید
بسترهای الزم در نسخهنویسی الکترونیک را فراهم کنند تا این مهم
اجرایی شود گفت :باید همه از این تکنولوژی بهرهمند شوند و نباید
برخی از آن محروم شوند.وی با تاکید به نهادینه کردن نسخهنویسی
الکترونیک تصریح کرد :این طرح باعث تسهیل در خدمترسانی
خواهد شد ،مردم بدانند که نسخهنویسی الکترونیک از روند کاغذی
بسیار بهتر و فراتر است.معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
همدان با اشاره به اینکه نسخهنویسی الکترونیک یکی از اولویتهای
بیمه سالمت است افزود :خوشبختانه در بیمه سالمت و بیمه روستایی

و عشایری جزو استانهای موفق کشور بودهایم.وی با بیان اینکه باید
فرهنگسازی خوبی در شناخت مزیتهای نسخه نویسی الکترونیک
صورت گیرد گفت :نسخهنویسی الکترونیک گامی در راستای استقرار
دولت الکترونیک است.آزادبخت با اشاره با اینکه قطعا استفاده از
تکنولوژی روز پیامدهای مثبتی را خواهد داشت عنوان کرد  :شاید
ذهنیت این باشد که روش کاغذی راحتر است اما اینطور نیست و
نسخهنویسی الکترونیک باعث ارائه خدمات بهتر و صرفهجویی در
وقت خواهد شد همچنین استفاده از این تکنولوژی در جلوگیری از
انتشار ویروس کرونا نیز اقدامی ارزشمند است  .وی خاطرنشان کرد:
بیشترین بیمهشدگان استان زیر پوشش بیمه سالمت هستند و این از
دو جنبه حائز اهمیت است یکی اینکه مسووالن بیمه سالمت بسیار
خوب عمل کرده و بستر الزم را فراهم کردهاند و دوم اینکه مردم
همکاری خوبی داشتهاند.

تصفیه خانه فاضالب جنوب شهر رشت حدود  ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب گیالن،
گفت :تصفیه خانه فاضالب مناطق جنوبی رشت
تا کنون  ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد.سید
محسن حسینی ،هدف از اجرای این پروژه را
حفظ محیط زیست و جمع آوری فاضالب از بستر
رودخانه گوهررود رشت عنوان و تصریح کرد :با
بهره برداری از این پروژه دبی فاضالب حذف شده
از بستر رودخانه سه هزار و ۶۰۰مترمکعب در شبانه
روز می باشد.وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی
خط انتقال فاضالب مناطق جنوبی رشت از آذر ماه

سال گذشته آغاز و مدت اجرای آن  ۱۵ماه پیش
بینی شده است ،تصریح کرد :شهرک های فومن
شیمی ،آمارد ،شهرک مهندسین ،الکانشهر ،شهرک
احمد خمینی از آن بهره مند خواهند بود.مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب گیالن همچنین یادآور شد:
این پروژه با همکاری شورای اسالمی شهر رشت
اجرا و از محل درآمد حاصل از تبصره  ۳تامین
اعتبار شده که تاکنون  ۸۰درصد پیشرفت فیزیکی
داشته است .حسینی ،طول اجرای پروژه را  ۶هزار و
 ۲۶۴متر و هزینه اجرای این پروژه را  ۱۵۰میلیارد

ریال عنوان کرد.عملیات اجرایی این پروژه  ۲۰آذر
ماه سال گذشته آغاز شد.رودخانه زرجوب از کوه
های کم ارتفاع هزار مرز ،نیزه سر ،جوکلبندان و
کچا در حدود  ۲۵کیلومتری جنوب شهر رشت
سرچشمه می گیرد ،پس از عبور از منطقه بهدان
و چوماچا و پیوستن به رودخانه گوهررود ،رودخانه
پیربازار را تشکیل میدهد ،این رودخانه یکی از
دو شاخه رودخانه سپیدرود است که از رشت می
گذرد ،زرجوب در گذشته پر آب و زیستگاه ماهیان
رودخانه ای بود اما امروز آلوده و غیرقابل استفاده

شده است .رودخانه گوهررود نیز از ارتفاعات ۷۰۰
متری کوههای سراوان سرچشمه می گیرد و پس
از اتصال به رودخانه زرجوب ،رودخانه پیربازار را
تشکیل داده و در نهایت به تاالب انزلی می ریزد،
طول این رودخانه  ۴۰کیلومتر است و در گذشته از
مکان های دیدنی رشت بود و در آن ماهی گیری
انجام می شد ،اما امروز در آلودگی غرق شده است.
رشت حدود  ۷۰۰هزار نفر جمعیت ثابت دارد که
در طول روز به یک میلیون و  ۲۰۰هزار نفر می
رسد.

همدلی برای حل مشکالت حمل ونقل و راهداری استان اصفهان
در دیدار مدیرکل و معاونین راهداری وحمل ونقل جاده ای
استان اصفهان بر ضرروت همدلی و هم افزایی دولت و مجلس
برای حل مشکالت راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان
تاکید شد .مدیرکل و معاونین اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده
ای استان اصفهان با دکتر مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در
مجلس و سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی دیدار
کردند.در این دیدار مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان
اصفهان به تشریح وضعیت کنونی ،ظرفیتها و مشکالت دو بخش
حمل ونقل و راهداری پرداخت.مهدی خضری در این دیدار به جایگاه

استان اصفهان در حوزه راهداری و حمل ونقل جاده ای اشاره کرد و
گفت :رتبه اول جا به جایی حمل ونقل کاال و رتبه سوم جابه جایی
مسافر در کل کشور به استان اصفهان اختصاص دارد که خود نشان از
ظرفیت باالی این بخش است.وی ادامه داد :از سوی دیگرحجم باالی
تردد ناوگان سبک و سنگین در محورهای مواصالتی استان اصفهان
به عنوان چهار راه ترانزیت کشور ،هزینه حفظ و نگهداری  12هزار
کیلومتر از راه های استان را به شدت افزایش داده است .مدیرکل
راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اصفهان تصریح کرد :به تناسب
ظرفیت های بسیار باالی استان مشکالت راهداری و حمل ونقل نیز

گسترده و پیچیده است.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای
اسالمی نیز در این جلسه ضمن استماع گزارشات مدیرکل و معاونین
اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان بر هماهنگی
و تشریک مساعی دولت و مجلس برای حل مشکالت مردم تاکید کرد.
طغیانی استفاده از کلیه ظرفیت ها برای حل مشکالت حمل
ونقل و راهداری استان اصفهان را ضرروی اعالم کرد و گفت :استفاده
از تکنولوژی های روز برای پاسخگویی به نیاز رانندگان باید در دستور
کار قرار گیرد.وی همچنین از پیگیری های ویژه برای جذب اعتبارات
در حوزه راهداری و تالش برای نوسازی ناوگان این بخش در خبر داد.

اخبار
رتبه برتر شهرداری گرگان در کشور
در مقابله با کرونا

معاون وزیر کشور با اعالم رتبه برتر
شهرداری گرگان در مقابله با کرونا بین
شهرداریهای کشور از اقدامات این شهرداری
تقدیر کرد.به گزارش مرکز اطالعرسانی روابط
عمومی و امور بینالملل شهرداری گرگان،
مهدی جمالینژاد معاون عمران ،توسعه امور
شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان
شهرداریها و دهیاریهای کشور با ارسال لوح
سپاس از عملکرد شهرداری گرگان و سازمان
حمل و نقل بار و مسافر شهرداری گرگان در
اقدامات موثر در مقابله و پیشگیری از شیوع
کرونا تقدیر و این سازمان را جزء سازمانهای
برتر در این حوزه معرفی کرد.در بخشی از این
لوح سپاس آمده است:در ایام مبارزه مجاهدانه
با ویروس منحوس کرونا که پایین بودن آمار
مبتالیان در حوزه پرتردد و حساس پایانههای
مسافربری شهرداری ،نشانه تالش صادقانه
و خالصانه آن مجموعه خدوم و تالشگر
میباشد،نویدبخش شکوفایی توسعه دوباره
صنعت حمل و نقل و صنعت گردشگری توامان
خواهد بود ،لذا صمیمانه از همت و مساعی
هوشمندانه شما در این عرصه تشکر نموده و این
لوح سپاس را تقدیم مینمایم.

برترین های مخابرات منطقه گلستان
معرفی شدند

بر اساس ارزیابی های انجام شده در شرکت
مخابرات ایران برترین بخشهای مخابرات منطقه
گلستان معرفی شدند .در گفتگو با مهندس
غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه
گلستان طبق ارزیابی های انجام شده درسه
ماهه اول سال  99هشت بخش کلیدی و مهم
مخابرات منطقه گلستان حائز رتبه های برتر در
بین مناطق مخابراتی کشور شدند.وی با اشاره
به تالش کارکنان درجهت تحقق اهداف در نظر
گرفته شده و حمایت از برنامه ریزی های انجام
شده گفت  :همسویی و همدلی کارکنان نتیجه
بخش بوده و توانستیم در بخشهای معاونت
شبکه  ،مدیریت منابع انسانی  ،اداره روابط
عمومی  ،اداره بازرسی  ،اداره حقوقی  ،دفتر
مدیر منطقه  ،اداره تدارکات و خدمات و اداره
بازاریابی و امور مشتریان براساس فعالیتهای
انجام شده به تعهدات در نظر گرفته شده عمل
نماییم و امتیاز برتر در شاخصهای تعریف شده
کسب نماییم .مدیر مخابرات منطقه گلستان
از عزم راسخ مخابرات منطقه گلستان در ارائه
خدمات مورد نیاز به مشتریان خبر داد و گفت
 :از تمامی ظرفیت و امکانات برای تحقق این
هدف استفاده خواهیم کرد زیرا معتقدیم رضایت
مردم مهمترین نتیجه ایست که انتظار داریم
نصیبمان شود.

مخابرات منطقه گلستان در
هوشمندسازی مدارس به عنوان استان
برتر شناخته شد

مخابرات منطقه گلستان در شاخص
هوشمند سازی مدارس به رتبه برتر در بین
مناطق مخابراتی کشور دست یافت  .مهندس
غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه
گلستان با اعالم این مطلب گفت  :بر اساس
ارزیابی های انجام شده در شرکت مخابرات
ایران و گزارش معاونت تجاری  ،مخابرات منطقه
گلستان جزء استان های برتر کشور در پروژه
هوشمند سازی مدارس شناخته شد .وی گفت
 :با اجرای صد در صدی تعهدات توانستیم جزء
سه استان برتر باشیم و این حاصل تالش و
همدلی کارکنان در بخشهای مختلف علی
الخصوص مدیریت تجاری است که رهبری و
پشتیبانی این پروژه را برعهده داشته اند.مدیر
مخابرات منطقه گلستان با اشاره به اهمیت
این پروژه افزود :پروژه هوشمند سازی مدارس
روستایی بر اساس توافق سه جانبه وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات  ،وزارت آموزش و
پرروش و شرکت مخابرات ایران به مرحله اجرا
در آمده است .مهندس غالمعلی شهمرادی افزود
 :در این پروژه تعداد  1272مدرسه روستایی در
استان در این طرح به سرویس اینترنت پرسرعت
مجهز شده اند که عملیات اجرایی پروژه اعم از
فراهم نمودن امکانات فنی  ،تعریف سرویس و
 ...درنهایت تحویل سرویس بر عهده مخابرات
منطقه گلستان بوده است.
در جلسه رئیس اداره مخابرات علی آباد با
شهردار این شهر:

توسعه ارتباطات سیار در علی آباد
کتول تشریح شد

به منظور اجرای عملیات توسعه ارتباطات
سیار در شهرستان علی آباد کتول  ،رئیس اداره
حقوقی مخابرات منطقه گلستان و رئیس اداره
مخابرات علی آباد با شهردار این شهر دیدار
داشتند.این دیدار که با هدف بررسی راهکارهای
مناسب جهت راه اندازی سایتهای جدید تلفن
همراه در شهر علی آباد بوده است  ،اسفندیار لو
شهردار علی آباد از آمادگی الزم جهت همکاری
و مساعدت با مخابرات در اجرای هر چه بهتر این
پروژه خبر داد و گفت  :توسعه مخابرات و ارتقاء
سطح کیفی ارتبااطات تلفن همراه از ضروریات
است که با اجرای این پروژه خدمات با کیفیت
تری به مشتریان ارائه خواهد شد.همچنین
مهندس احمد سبحانی رئیس اداره مخابرات
علی آباد کتول با ارائه گزارشی از روند اجرای
این پروژه گفت  :همکاری دستگاههای اجرایی
موجب تسریع در روند اجرا شده و مطمئنا این
به نفع مردم و در راستای وظیفه خطیر خدمت
رسانی به مردم خواهد بود.در ادامه علیرضا
سپانلو رئیس اداره حقوقی مخابرات منطقه
گلستان در خصوص تملیک اماکن مورد نظر
برای نصب و راه اندازی سایت های تلفن همراه
گفت  :با همکاری مردم و سازمانها میتوانیم
پروژه توسعه ارتباطات سیار را با بهترین کیفیت
اجرا کرده و سرویسهای مناسب و مطلوب در
اختیار مردم قراردهیم .

