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خبر كوتاه
رئیس شورای اسالمی شهر کرج:

وحدت الزمه پیشبرد اهداف مدیریت شهری

وحدت و همدلی الزمه پیشبرد اهداف
مدیریت شهری است به ویژه آنکه تکمیل پروژه
های اولویت دار در سال جاری مورد تاکید قرار
گرفته و همچنین در قالب شنبه های جهادی
شاهد بهره برداری از طرح های فضای سبز،
عمرانی و خدماتی هستیم .به گزارش پایگاه
خبری کرج امروز ،اکبر سلیم نژاد ،اظهار داشت:
مطالبه گری و تذکر در خصوص مسائل و
مشکالت شهری وظیفه قانونی بنده و همکارانم
در جایگاه نمایندگان مردم است و این دغدغه
مندی هدفی جز اصالح امور ندارد و نباید این
گونه القا شود که تذکرها پشت پرده یا رویِ
دومی دارند.وی افزود :انتصاب مدیران شهری
حق قانونی شهردار است و چنانچه بخشی از
ِ
تذکرهای اعضای شورا متوجه احدی از معاونین
یا مدیران مناطق و سازمانها شود به این معنا
نیست که عضو تذکر دهنده به دنبال جابه جایی
فرد مذکور است یا با وی مشکل شخصی دارد،
خیر این طور نیست ،ما نمایندگان مردم هستیم
و نارسایی ها و مشکالت را منعکس می کنیم،
در عین حال از کارهای خوب حمایت می کنیم.
این مسئول خاطرنشان کرد :وحدت و همدلی
الزمه پیشبرد اهداف مدیریت شهری است به
ویژه آنکه تکمیل پروژه های اولویت دار در
سال جاری مورد تاکید قرار گرفته و همچنین
در قالب شنبه های جهادی شاهد بهره برداری
از طرح های فضای سبز ،عمرانی و خدماتی
هستیم و چنانچه ریل همکاری های شورای
شهر و شهرداری از مدا ِر تفاهم و همکاری خارج
زیان آن در درجه اول متوجه شهروندان
شود،
ِ
خواهد بود.سلیم نژاد تصریح کرد :شورای پنجم
کرج جزو شفاف ترین شوراهای اسالمی است و
بر مبنای قانون عمل می کند و بی شک هیچ
چیزی نمی تواند مانع از تداوم رویکرد نقادانه و
مطالبه گرانه در جهت حل مشکل شهروندان و
آبادانی شهری گردد
پانزدهمین جشنواره روابط عمومی های استان
اصفهان؛

روابط عمومی آبفا استان اصفهان به
عنوان روابط عمومی خالق شناخته شد

روابط عمومی آبفا استان اصفهان در
پانزدهمین دوره جشنواره ارزیابی عملکرد روابط
عمومی های استان اصفهان ،حائز رتبه “روابط
عمومی خالق” گردید .مدیر روابط عمومی و
آموزش همگانی شرکت آبفا استان اصفهان
با اعالم این خبر افزود :روابط عمومی آبفا با
شرکت در هشت محور نوآوری و فعالیت های
پیشرو ،برنامه ریزی و ارزیابی اثربخشی ،اطالع
یابی و افکار سنجی ،روابط عمومی دیجیتال،
ارتباطات رسانه ای ،محتواسازی ،رویداد پردازی
و مسئولیت اجتماعی حایز رتبه خالق گردید.
سید اکبر بنی طبا با اشاره به فعالیت های
روابط عمومی شرکت آبفا استان اصفهان در
سال گذشته ،اعالم کرد :رویدادهای تخصصی در
این شرکت مانند پویش های بانوی آب ،ایران
به لبخند تو زیباست ،جان آب در خطر است و
همچنین جشنواره نخستین واژه و مسابقه نقاشی
“آب= زندگی” و بسیاری فعالیت های دیگر در
بخش رسانه و افکار سنجی ،موجب شد تا داوران
جشنواره ،روابط عمومی آبفا استان اصفهان را
به عنوان روابط عمومی خالق شناسایی کنند.
شایان ذکر است این مراسم شانزدهم مرداد
ماه با حضور معاون سیاسی امنیتی اجتماعی
استانداری اصفهان در محل استانداری برگزار
شد و روابط عمومی دستگاه های اجرایی از
طریق ویدئو کنفرانس و به صورت مجازی مراسم
را رصد کردند .گفتی است روابط عمومی های
استان در رتبه های خالق ،عالی ،برتر و پویا
رتبه بندی شدند که روابط عمومی شرکت آب
و فاضالب استان اصفهان با کسب رتبه خالق
باالترین رتبه در جشنواره را اخذ نمود.
به منظور پیشگیری کارکنان از ابتال به ویروس
کرونا انجام شد

ضدعفونی ساختمان شرکت گاز
شهرستان دامغان با همکاری مستمر
پرسنل این شرکت

به گزارش روابط عمومی؛ سعید غالمی
رئیس اداره گاز شهرستان دامغان از ضدعفونی و
گندزدایی روزانه ساختمان اداری این شهرستان
خبر داد و گفت :در راستای اجرای دستورات
مدیرعامل این شرکت مبنی بر لزوم حفظ امنیت
بهداشتی کارکنان و رعایت اصل پیشگیری و با
تالش و همکاری کارکنان ضدعفونی ساختمان
به صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.
وی افزود :در شرکت گاز شهرستان دامغان
تاکنون اقدامات پیشگیرانهای جهت مبارزه
با ویروس کرونا از قبیل استفاده 1100لیتر
مایع ضدعفونی کننده سطوح از ابتدای شیوع
بیماری کرونا تاکنون ،استقرار و شارژ بیش از
 60لیتر مایع ضدعفونی کننده دست در محل
های پر تردد ساختمان ،تهیه و توزیع 7هزار
و 972ماسک870 ،جفت دستکش 180 ،عدد
اسپری ضدعفونی کننده دست در بین کارکنان
صورت گرفته است و همچنین حین ورود
کارکنان با استفاده دستگاه تب سنج دمای
بدن افراد سنجیده می شود و از ورود کارکنان
و مراجعه کنندگانی که دمای بدن باالیی دارند
ممانعت به عمل می آید.غالمی خاطر نشان کرد:
پیاده سازی پروتکل های بهداشتی برای مبارزه
با ویروس کرونا تا ریشه کن شدن کامل آن در
شرکت گاز شهرستان دامغان ادامه دارد و امید
است هر چه سریعتر شاهد نابودی این ویروس
منفور باشیم.رئیس اداره گاز شهرستان دامغان
در پایان گفت :به منظور پیشگیری از شیوع
ویروس کرونا ساختمان شرکت گاز شهرستان
دامغان به صورت مرتب و روزانه ضدعفونی می
گردد که از جمله اقدامات صورت گرفته می توان
به ضدعفونی دستگیره درب اتاق ها ،معابر پر
تردد و راه پله ها ،نمازخانه ،صندلی های موجود
در طبقات ،میزکار تمامی پرسنل و ...اشاره کرد.
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سرهنگ دادگر فرمانده انتظامی گلستان :

سروسامان دادن به وضعیت موتور سواران چالش جدی پلیس استان

سرهنگ سعیددادگر فرمانده انتظامی گلستان
در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گلستان
به مناسبت روز خبرنگار اظهار کرد :سروسامان
دادن به به وضعیت موتور سواران در سطح استان
چالش جدی برای پلیس گلستان.فرمانده انتظامی
گلستان در ادامه گفت:کانال ارتباطی پلیس با مردم
مسیر متقن و اطمینان بخش آن خبرنگاران می
باشد و اگر مجموعه پلیس و رسانه در کنار هم
قرار بگیرد و به اطالع رسانی سرعت ببخشند قطعا
این مشکالت کمتر می شود .وی تاکید کرد اعتبار
وسرمایه اجتماعی پلیس را خبرنگاران در جامعه
می توانند افزایش دهند.
سرهنگ سعیددادگر سپس متذکر شد :در
چهار ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال
گذشته شاهد افزایش  ۱۲انواع سرقت ها بودیم
که به موضوعات مختلف از جمله شیوع ویروس
کرونا بر می گردد و در روزهای اخیر میزان سرقت
ها استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته به
 ۹درصد کاهش یافته است.وی گفت :بیش از ۷۰
درصد از سرقت های استان گلستان کشف شده
است و این مجموعه تالش پلیس آگاهی استان
گلستان است.فرمانده انتظامی گلستان بابیان اینکه
در چهار ماهه نخست سال  ۲۲درصد از سارقان
دستگیر شده است ،متذکر شد :همچنین در مدت
چهار ماه نخست از مجموعه کل دستگیر شدگان
 ۱۳درصد مربوط به مفاسد اجتماعی ۱۴ ،درصد

مربوط به معتادان و سه درصد مربوط به قاچاقچیان
کاال و دو درصد مربوط به جرائم مالی دستگیر
شدند.سرهنگ دادگر خاطرنشان کرد :مدت مشابه
سال گذشته  ۳۸درصد مواد مخدر افزایش داشتیم
و همچنین پنچ درصد از دستگیر شدگان را در
مدت چهار ماه نخست سال را قاچاقچیان مواد
مخدر تشکیل می دهند.سعید دادگر خاطرنشان
کرد ۷۹ :درصد از تمامی افرادی که دستگیر
شدند بیکار بودند و  ۲۱درصد نیز شاغل بودند.وی
تاکید کرد :در حوزه پلیس آگاهی همکاران ما در

حوزه مبارزه با قاچاق کاال و ارز یک هزار و ۴۵۳
پرونده قاچاق تشکیل شده است یک هزار و ۳۱۰
نفر متهم دستگیر شدند و  ۱۴۷دستگاه خودروی
حامل کاالی قاچاق نیز توقیف شده است.
وی افزود :در چهار ماهه نخست سال ۲۳
درصد میزان کشفیات مواد مخدر افزایش یافته
است و در تاریخ امروز نسبت به مدت مشابه ۳۸
درصد کشفیات مواد مخدر افزایش یافته است.
فرمانده انتظامی گلستان تاکید کرد :در چهار
ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال

گذشته چهار تن و  ۱۰۵کیلوگرم انواع مواد
مخدر را کشف کردیم و  ۶باند نیز در این مدت
متالشی شد و تمرکز ما به قاچاقچیان عمده است
و همکاران ما در کار پیچیده اطالعتی توانستند
این باندها را متالشی کنند و  ۳۴خودرو و هشت
دستگاه خودروی سنگین توقیف شده است.فرمانده
انتظامی گلستان تاکید کرد :در حوزه پلیس فتا و
فضای مجازی فراز و نشیب در کشور داشتیم و در
برداشت های غیرمجاز در چهار ماهه  ۶۰درصد
کاهش داشتیم.
وی گفت :در کالهبرداری رایانه ای موضوع
مرتبط با بحث خریدها و تبادل کاال و پول اتفاق
می افتد حدود  ۹۵درصد افزایش کالهبرداری
یارانه ای را شاهد هستیم و این می طلبد که
اصحاب رسانه مردم را نسبت به این کالهبرداری
ها هوشیار کنند.سرهنگ سعیددادگر افزود :پرونده
های هتک حیثیت و جرائم علیه افراد و مزاحمت
در چهار ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه
سال گذشته افزایش داشته است و افزایش این
پرونده یک بخش به خاطر کرونا و یک بخش نیز به
دلیل مصاحبه های پلیس فتا و ترغیب مردم برای
طرح شکایت و رسیدگی به جرائم فضای مجازی
بود و سایر جرائم نیز  ۲۱درصد افزایش یافته است.
وی گفت :در حوزه پلیس فتا در چهار ماهه امسال
نسبت به سال گذشته  ۵٫۵درصد شاهد افزایش
پرونده ها هستیم.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان :

پست های  ۱۲گانه  GISخوزستان در مراحل آخر

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان در خصوص آخرین
مراحل آماده سازی پست ها  ۱۲گانه  GISاین استان گفت :سوئیچ
گیرهای این پست ها که اصلی ترین قسمت پست های  GISبوده
تحویل این شرکت شده و عملیات بخش ساختمانی نیز بیشتر از ۵۰
درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.محمود دشت بزرگ اظهار کرد:
برای مقابله با آالینده ها و شرایط نامساعد جوی مانند ریزگردها ۱۲
پست  ۱۳۲کیلو ولت  GISدر خوزستان با هزینه ای بالغ بر ۸۰۰
میلیارد تومان برنامه ریزی و عملیات کلنگ زنی این پست ها به
صورت همزمان در ّآبان  ۹۷برگزار شد.وی بیان کرد :در آن تاریخ
با فرصت شناسی صورت گرفته قبل از اعمال تحریم ها قطعات این
پست ها که از تکنولوژی  ABBسوئیس است وارد کشور شد تا بعد
از مونتاژ آنها ،وارد خوزستان شوند.مدیرعامل شرکت برق منطقه ای
خوزستان تصریح کرد :طبق برنامه ریزی های انجام شده مققر شد
که مونتاژ این قطعات حدود  ۶ماه در شرکت نیرو ترانس زمان ببرد و

بعد از تحویل آنها ،در یک قرارداد  ۱۸ماهه عملیات اجرایی پست ها
انجام و وارد مدار شوند.دشت بزرگ با بیان اینکه مراحل انجام کار در
حال طی شدن است ،افزود :سوئیچ گیرهای این پست ها که اصلی
ترین قسمت پست های  GISبوده مونتاژ و تحویل این شرکت شده
و قرارداد خرید ترانس ها نیز منعقد شده و در مرحله اجرا است.وی
گفت :با وجود آنکه بعضا معارضین در تملک زمین ها و روند اجرایی
عملیات ساختمانی پست ها وقفه ایجاد کرده اند اما پیشرفت بیش
از  ۵۰درصدی در این بخش وجود دارد و پروژه ها فعال هستند.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه مشکالت
ناخواسته ای به تبعیت از شرایط کلی کشور روند احداث پست ها را
کند کرده است؛ گفت :علی رغم اینکه قطعات اصلی این پست ها قبل
از تحریم وارد کشور شده بود اما تحریم ها و شرایط اقتصادی کشور
که به تبع بر روی قیمت سایر تجهیزات و عملیات ساختمانی تاثیر
گذاشته به همراه بیماری کرونا در سال جاری ،باعث شده تا مشکالتی

در پروژه ها به وجود بیاید.دشت بزرگ گفت :همه تالش ها صورت
می گیرد تا قبل از تابستان  ۱۴۰۰پست ها وارد مدار شود و پایداری و
امنیت شبکه برق خوزستان در مقابل شرایط جوی افزایش پیدا کند.

 ۱۷۶میلیارد تومان از مطالبات طرف قرارداد بیمه سالمت گیالن پرداخت شد

مدیرکل بیمه سالمت گیالن ،گفت۱۷۶:
میلیارد تومان از مطالبات طرف قرارداد با بیمه
سالمت استان پرداخت شده است.جمشید
محمدی در مراسم تجلیل از خبرنگاران در بیمه
سالمت استان گیالن در رشت ،اظهار داشت :این
مبالغ در سال جاری به طرف های قرارداد با بیمه
سالمت استان گیالن شامل آزمایشگاه ها ،مراکز
تصویربرداری ،درمانگاه ها ،پزشکان ،بیمارستان
های دولتی و خصوصی و غیره پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از مطالبات امسال
طرف های قرارداد با بیمه سالمت استان گیالن
پرداخت شده ،افزود :در سال جاری کل مطالبات
اردیبهشت و فروردین طرف های قرارداد با بیمه
سالمت پرداخت شد ضمن اینکه علی الحساب

جایگزین دفترچه می شود.وی با بیان اینکه طرح
کشوری نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک
باید در تمامی مطب ها و مراکز طرف قرارداد با
بیمه سالمت گیالن اجرایی شود ،خاطرنشان کرد:
در اجرای این طرح باید به سمتی برویم که در
نهایت دفترچه کاغذی نداشته باشیم که البته
روندی زمان بر است.مدیرکل بیمه سالمت استان
گیالن در بخش دیگری از سخنانش با تبریک روز
خبرنگار به خبرنگاران ،بیان داشت :ارزش و اعتبار
خبرنگاران به درستی در اذهان و کشور ما شناخته
شده نیست در مناسبت های خاص یادشان می
افتد که چنین گروهی در عرصه اطالع رسانی
حضور دارند.محمدی با بیان اینکه خبرنگاران حوزه
بیمه سالمت در اطالع رسانی و آگاهی بخشی

در جامعه در اجرای طرح های دولت الکترونیک
بیمه سالمت از جمله نسخه نویسی و نسخه پیچی
الکترونیک نقش موثری داشته و دارند ،اضافه کرد:
بسترسازی ،آگاهی بخشی و اعتماد جامعه هدف در
اجرای این طرح ها اهمیت دارد که خبرنگاران در
این بخش موثر هستند.وی با اشاره به نقش مهم
خبرنگاران در جامعه اظهار داشت :معتقدم دستگاه
و مسئولی می تواند موفق باشد که نگاه تیزبینانه
اصحاب رسانه را بپذیرد و نسبت به رفع نواقص و
مشکالت دستگاه ها قدم مثبتی بردارد ،اگر هدف
ما خدمات رسانی به مردم است نباید نگران انتقاد
سازنده باشیم.بر اساس آخرین آمار یک میلیون و
 ۲۲۸هزار و  ۱۰۴نفر در استان گیالن تحت پوشش
بیمه سالمت هستند.

توسعه پایدار توأم با صیانت از حقوق انسانی و زیست محیطی،
هدف کالن مسئولیت اجتماعی در شرکت گاز استان سمنان است

به گزارش روابط عمومی؛ محبوبه گلچین رئیس کارگروه
مسئولیت اجتماعی شرکت گاز استان سمنان از برگزاری چهارمین
جلسه این کارگروه در سال  99در این شرکت خبر داد و گفت:
این جلسه با دستور کار نهایی سازی تدوین برنامه های عملیاتی
برمبنای اهداف استراتژیک شرکت و نیازها و انتظارات ذینفعان؛ بر
اساس دستور العمل  GRIوزارت نفت با حضور اعضای کمیته
مسئولیت های اجتماعی برگزار شد.وی با اشاره به اینکه مسئولیتهای
اجتماعی در شرکت گاز استان سمنان در  3سطح معنا می یابد گفت:
آنچه در شركتهاي گاز استاني به عنوان خلق آينده پايدار از آن ياد مي
شود بي شك جلوه شفافي در مسئوليتهاي اجتماعي خواهد يافت و
تحقق يك كسب و كار پايدار مستلزم توجه به مسائل زيست محيطي
و اجتماعي در كنار مسائل اقتصادي مي باشد .بر اساس این،اقدامات
مسئولیتهای اجتماعی در شرکت گاز استان سمنان در  3سطح زیر
بنایی و ساختاری ،اقدامات اولیه و اقدامات شاخص پیگیری می گردد.
وی افزود :به منظور فرهنگ سازي و تعيين جايگاه  CSRدر شركت
گاز استان سمنان در سال  98مسئوليت اجتماعي به عنوان يكي از
مضامين اصلی سند استراتژیک و در صدر نقشه مذکور در نظر گرفته

شد و در فرآيندهاي داخلي ،تقويت مسئوليتهاي اجتماعي-قانوني و
زيست محيطي در حوزه فعالیتهای ایمنی ،بهداشت و محیط زیستی(
 )HSEشرکت تعیین گردید.
رئیس کارگروه مسئولیتهای اجتماعی شرکت گاز استان سمنان
به بخشی از اقدامات اولیه کارگروه اشاره کرد و گفت :این شركت
همگام با ساير شركت هاي گاز استاني پس از شناسايي نيازها و
انتظارات ذينفعان به پیاده سازی مواردی همچون حمايت از سرمايه
گذاري بخش خصوصی با معرفی فرصت سرمایه گذاری احداث واحد
 GTLدر استان ،حضور فعال در جلسات كارگروه جذب و حمايت
از سرمايه گذاری استان ،اهداي خون ،آموزش هاي ايمني ،تغيير
پيمان وصول مطالبات با هدف كمترين قطع گاز جهت پیشگیری
از تبعات اجتماعی ،آناليز سوخت هيترها ،پايش دماي رفاه ادارات،
استفاده از انرژي هاي نو و احداث نیروگاه خورشیدی  125kwپر
داخته است که اثر بخشی اقدامات را در قالب نظرسنجی از گروههای
مختلف ذینفعان و نتایج کسب شده در ارزیابی های مختلف ملی و
استانی همانند جایزه تعالی و بهبود مستمر صنعت گاز ،سالمت
اداري HSE ،شرکت ملی گاز ،حقوق شهروندي و قانون حمايت

از مصرف كنندگان رصد نموده است.محبوبه گلچین افزود :در کنار
کلیه فعالیتهای مسئوالنه شرکت گاز استان سمنان برخی اقدامات
شاخص نیز صورت پذیرفته که ماحصل این اقدامات به صورت رایگان
در اختیار سایر شرکتهای گاز استانی و سازمانها و ادارات استان
قرار گرفته است که از آن جمله می توان به طراحی ،تولید و ارائه
رایگان نرم افزار سیما انرژی (سامانه يكپارچه مديريت انرژي) جهت
كنترل انرژي مصرفي در ساختمان هاي اداري و صنايع پرمصرف،
طراحی و تولید نرم افزار ديده بان انرژي جهت شناسايي درگاههای
هدررفت گاز و طراحی و ساخت  2تجهيز اوريفيس و مانومتر جهت
صحت سنجی تجهیزات کنتور و رگوالتور مشترکان اشاره کرد.رئیس
کارگروه مسئولیت اجتماعی شرکت گاز استان سمنان در پایان با
اعالم نقش برجسته این شرکت در پیشنهاد همکاری جهت تسریع
در گازرسانی به استان محروم سیستان و بلوچستان  ،اجرای 170
كيلومتر خطوط تغذيه و شبكه توزيع و همچنین احداث و نصب
 4مورد ایستگاه تقلیل فشار و یک ایستگاه  CPSو تعداد 1000
انشعاب با ميانگين پيشرفت را %60را از مهمترین مصادیق عمکرد
مسئوالنه این شرکت دانست.

بررسی وضعیت گازرسانی شهرستان آران و بیدگل
در جلسه ویدئو کنفرانس مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان و فرماندار این شهرستان

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ،
جلسه با فرماندار شهرستان آران و بیدگل را
که به منظور بررسی وضعیت گازرسانی در این
شهرستان بود را برای پیشگیری از شیوع کرونا به
صورت ویدئو کنفرانس برگزار کرد.سید مصطفی
علوی ،به همراه معاونین خود طی جلسه ای که
به صورت ویدئو کنفرانس با فرماندار شهرستان
آران و بیدگل برگزار شد ،گفت :آران و بیدگل
از نظر بهره مندی از گاز طبیعی جزء شهرستان
های سبز استان به شمار می رود و تاکنون 4
شهر و  12روستا و بالغ بر  39هزار و 356
مشترک در این شهرستان از نعمت گاز طبیعی
برخوردار می باشند.مهندس علوی ،در خصوص
مصوبات شورای اقتصاد در آران و بیدگل ،بیان
داشت :مصوبات شورای اقتصاد تا سال 1402
فرصت اجرایی دارند و به محض تامین اعتبار و

نقدینگی مورد نیاز ،اجرایی خواهند شد.
وی ،افزود :صنایع فاقد گاز این شهرستان
اعم از؛ مرغداری ها و دامداری ها و سایر صنایع
که شبکه گازرسانی برای آنها اجرا نشده است،
از طریق شرکت پخش فرآورده های نفتی می
توانند سوخت مایع دریافت نمایند.مدیرعامل
شرکت گاز استان اصفهان ،در خصوص تقسیط
قبوض گاز بهای برخی از واحدهای تولیدی
شهرستان آران و بیدگل بیان داشت :با توجه
به شرایط فعلی و شیوع بیماری کرونا ،انجام این
مهم به منظور حمایت از واحدهای تولیدی واحد
شرایط به رئیس اداره گاز شهرستان تفویض می
شود تا در شرایط خاص و با حمایت فرمانداری
در مدت محدود این تقسیط انجام شود.
مهندس علوی ،با تاکید بر محدودیت تامین
منابع مالی برای پروژه های جدید طی سال

مدیر مخابرات منطقه گلستان :

خبرنگاران با بیان و انتقال
درخواستهای مردم به سازمانها موجب
ایجاد و افزایش اعتماد مردم به
مسئوالن خواهند شد

آیین گرامیداشت روز خبرنگاربصورت ویدئو
کنفرانسی در مخابرات منطقه گلستان برگزار شد
.به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه
گلستان آئین متمرکز گرامیداشت روز خبرنگار
بصورت ویدئو کنفرانسی و همزمان با استانداری
 ،پانزده دستگاه اجرایی و فرمانداریها برگزار شد
.این مراسم که امسال با توجه به شیوع ویروس
کرونا با تغییرات عمده ای در استان برگزار شد
باهمکاری استانداری  ،شورای اطالع رسانی و
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان  ،با
حضور پراکنده خبرنگاران در  15دستگاه اجرایی
و فرمانداریها  ،بصورت ویدئو کنفرانسی و با
سخنان هادی حق شناس استاندار گلستان همراه
بود .هادی حق شناس در ابتدای سخنان خود با
اشاره به اهمیت جایگاه خبر در رونق و توسعه
استان در ابعاد مختلف گفت  :با انتقال و انتشار
اطالعات دقیق و اخبار درست  ،قضاوت واقع
گرایانه توسط مخاطبان اخبار در رسانه ها اتفاق
خواهد افتاد و در آنصورت است که میتوان گفت :
رسالت خبرنگاری به ثمر نشسته و اجرا شده است
.استاندار گلستان با تقدیر از اصحاب رسانه که
در ایام کنونی و درجهت ترغیب مردم به رعایت
نکات بهداشتی و اجرای دستوالعملهای ستاد
کرونا تالش فراوانی داشته اند افزود :همه سوار بر
یک کشتی هستیم و باید به این نتیجه برسیم که
اگر اطالعات و اخبار موثق به مردم برسانیم فضای
جامعه تغییر خواهد کرد و موجب رشد و بالندگی
خواهد شد.وی از خبرنگاران خواست با شناسایی
ظرفیت استان در شناساندن آن به تصمیم
گیرندگان و مسئوالن تالش نمایند که توسعه
استان در گرو تصمیمات اتخاذ شده از سوی آنان
است .مدیر مخابرات منطقه گلستان که بعنوان
یکی از  15دستگاه اجرایی استان میزبان تعدادی
از خبرنگارن بود و بصورت ویدئو کنفرانسی با
مرکز برگزاری این مراسم در استانداری در
ارتباط بودند با تجلیل از خبرنگاران حاضر در
مخابرات  ،لزوم همکاری و تعامل بین خبرنگاران
و دستگاههای اجرایی استان در خصوص انعکاس
فعالیتهای انجام شده در راستای توسعه استان را
خواستار شد و افزود :از سوی دیگر بیان و انتقال
مشکالت و درخواستهای مردم به سازمانها موجب
ایجاد و افزایش اعتماد مردم به مسئوالن خواهد
شد که این امر بسیار مهم و ارزشمند است.

تقدیر دهیاری روستای سید آباد از
مخابرات شهرستان آزادشهر

مدیرکل بیمه سالمت استان گیالن:

خرداد ماه نیز پرداخت شده و مشکلی نیست که
امیدواریم همین روند پیش رود.مدیرکل بیمه
سالمت استان گیالن ،خاطر نشان کرد :در پرداختی
های سال جاری  ۴۴میلیارد تومان به مراکز دولتی
و دانشگاهی ۲۲ ،میلیارد تومان در سطح بهداشت
و پزشک خانواده ۹ ،میلیارد تومان در بخش هزینه
های خاص و غیره پرداخت شده است.محمدی
با تشریح اقدامات بیمه سالمت در بخش نسخه
نویسی الکترونیک و اجرای آن در استان گیالن،
اضافه کرد :در نسخه نویسی الکترونیک بیمار با
مراجعه به پزشک نیازی به دفترچه ندارد و فقط با
ارایه کد ملی خود هویت بیمار و پوشش بیمه ای
او تایید شده و همپوشانی بیمهای بیمار کنترل می
شود و با تایید این موارد شناسه رهگیری تولید و

اخبار

جاری ،افزود :اقدامات طراحی و مطالعات شبکه
گذاری جاده کاشان به ابوزیدآباد انجام شده و
پس از اخذ مجوزهای مربوطه و تامین اعتبار
مورد نیاز عملیات اجرایی این پروژه آغاز خواهد
شد.وی ،همچنین در خصوص جابجایی شبکه
گاز واقع در جاده فخره که در حال تعریض می
باشد ،گفت :ظرف یک ماه آینده این پروژه اجرایی
خواهد شد.مهندس علوی ،با اشاره به اینکه تا
قبل از مهرماه سالجاری علمک و انشعابات مورد
تقاضای مردم اجرایی خواهد شد ،تصریح کرد:
به منظور حمایت از واحدهای تولیدی شهرک
جدید صنعتی( شهرک قاضی) ،می بایست
ساختمان ایستگاه ،توسط شرکت شهرکهای
صنعتی استان احداث گردد تا برای راه اندازی
ایستگاه گاز آن اقدام کرد.مدیرعامل شرکت گاز
استان اصفهان ،در پاسخ به درخواست گازرسانی

به منطقه مسکونی احداث شده بلوار دانشگاه که
تاکنون حدود  15واحد آن احداث گردیده ،گفت:
با توجه به اینکه آسفالت کنارگذر بلوار مذکور
انجام شده است ،جهت جلوگیری از تخریب مجدد
آن و حفظ مبلمان شهری ،بزودی این طرح در
دست اجرا قرار خواهد گرفت .مهندس علوی،
در خصوص نصب  200انشعاب مورد تقاضای
مجتمع 390واحدی رزلند بیان داشت :از هفته
آینده نصب علمک های این پروژه آغاز خواهد
شد و همچنینگاز بیمارستان امام حسن مجتبی
(ع) واقع در میدان ولیعصر این شهرستان نیز
در هفته دولت سالجاری به بهره برداری خواهد
رسید.در پایان این ویدئو کنفرانس که حدود یک
ساعت به طول انجامید موارد مرتبط کام ً
ال بررسی
و فرماندار شهرستان آران و بیدگل از تالش های
شرکت گاز استان اصفهان تشکر وقدردانی نمود.

دهیار روستای سید آباد با حضور در دفتر
رئیس اداره مخابرات آزادشهر مراتب قدردانی
خود و اهالی روستا را از سرعت در رفع خرابیها
و ترمیم کابلهای سرقتی ابراز داشتند .به گفته
مهندس بداغ آبادی رئیس اداره مخابرات شهرستان
آزادشهر تعداد  580مشترک فعال تلفن ثابت در
این روستا وجود دارد که با سرقت کابلهای مخابراتی
مستمرا دچار قطعی واختالل در ارتباط بودند که
مخابرات شهرستان با حضور به موقع جهت رفع
خرابی و جایگزینی کابل اقدام می نمودند که منجر
به رضایتمندی ساکنین روستا شده است .وی با
بیان این مطلب که این روستا دارای  178مشترک
اینترنت میباشد گفت  :کیفیت ارتباطات مخابراتی
برایمان بسیار مهم است و با اینکه سرقت های انجام
شده برای چندمین بار متوالی بوده ولی همچنان
نسبت به رفع خرابی ها احساس مسئولیت نموده
تا بتوانیم رضایت جمعیت  2770نفری روستا را
کسب نموده و همه بتوانند از امکانات و خدمات
مخابراتی به بهترین نحو احسن بهره مند گردند.

پروژه در دست اقدام شهرداری رشت
مورد بررسی قرار گرفت

در جلسه معاونان و مدیران شهرداری رشت،
عملیات اجرایی تکمیل پروژههای شهدای گمنام
بوستان ملت ،مزار دکتر حشمت ،ساختمان
هموفیلی و آبنمای موزیکال بوستان ملت مورد
بحث و بررسی قرار گرفت.در جلسه معاونان و
مدیران شهرداری رشت ،عملیات اجرایی تکمیل
پروژههای شهدای گمنام بوستان ملت ،مزار دکتر
حشمت ،ساختمان هموفیلی و آبنمای موزیکال
بوستان ملت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.این
جلسه به ریاست ناصر حاجمحمدی و با حضور
محمدحسن علیپور عضو شورای اسالمی شهر
رشت ،معاونان ،مدیران ستادی و مدیران مناطق
پنجگانه شهرداری رشت برگزار شد.در این جلسه
ضمن بررسی وضعیت پروژه مزار دکتر حشمت،
در زمینه تخصیص اعتبار الزم برای تکمیل این
پروژه تا پایان مرداد ماه و همچنین اجرای محوطه
سازی پروژه در محدوده منطقه دو و انجام استعالم
مورد نیاز تصمیم گیری شد.در ادامه ،پروژه یادمان
شهدای گمنام بوستان ملت مطرح و بررسی شد و
در ارتباط با تعهدات شهرداری رشت پس از شروع
عملیات اجرایی ،محاسبه برآورد باقیمانده کار ،انجام
پیگیریها به منظور اخذ مجوز واگذاری به سپاه،
تعیین تکلیف پیمانکار فعلی و تهیه قرارداد بین
شهرداری و بسیج سازندگی برنامه ریزی و تصمیم
گیری گردید .همچنین در این جلسه هزینه های
مورد نیاز برای تکمیل عملیات ساخت پروژه آبنمای
موزیکال بوستان ملت از جمله هزینه های مربوط به
تأمین برق ،بدهی به پیمانکار برای خرید تجهیزات،
رفع ایرادات محیطی محوطه بوستان و نگهداری و
اپراتور آن مطرح شد و وظایف هر یک از مدیران
شهرداری در پیگیری و عملیات اجرایی مربوط به
این پروژه تعیین گردید و مقرر شد در زمان تعیین
شده این پروژه مورد بهره برداری قرار گیرد.در ادامه
این نشست اجرای تأسیسات و تکمیل ساختمان
هموفیلی ،پیاده روسازی و کندروسازی مسیر
دادگستری از سمت جانبازان و پیاده روسازی،
اصالح جداول و زیباسازی حد فاصل میدان گیل تا
مصلی به وسیله مدیران مرتبط از دیگر موضوعاتی
بود که در این جلسه مورد بررسی و تبادل نظر
قرار گرفت و مقرر شد اقدامات و پیگیریهای الزم به
منظور اجرای این پروژه ها و برنامه ها به عمل آید.

