روزنامه سراسری صبح ایران

یکی سیرت نیکمردان شنو
اگر نیکبختی و مردانه رو
که شبلی ز حانوت گندم فروش
به ده برد انبان گندم به دوش
نگه کرد و موری در آن غله دید
که سرگشته هر گوشهای میدوید
سعدی

صاحب امتیاز و مديرمسئول:
مسعود خاکبازان
دو شنبه  5آبان ماه 1399
شمــاره 4050

اخبار

 ۷معیناقتصادیشهرستانفیروزهفعال

هستند

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی گفت ۷ :معین اقتصادی
شهرستان فیروزه با787
فرصت شغلی پیش بینی شده،فعال هستند.
به گزارش روزنامه اعتدال ،در این جلسه ویدئو کنفرانسی علی اکبر لبافی
دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراســان رضوی ،گزارشــی از اقدامات
معین ها بر اساس سامانه معین های اقتصادی ارائه کرد و گفت:
 ۷معین شهرستان فیروزه به جز شرکت فوالد خراسان همه فعال هستند
و تاکنون  36فعالیت اقتصادی را ثبت سامانه کردند.
وی افزود 31 :فعالیت با سرمایه گذاری  108میلیارد ریال و  787فرصت
شــغلی پیش بینی شده به تایید نهاد رسیده و  18فعالیت با  48میلیارد
ریال با  209فرصت شغلی مورد بهرهبرداری قرار گرفت.
لبافی در ادامه خاطر نشان کرد :بسیاری از معین ها اقدامات خوبی انجام
داده اند ولی کماکان فوالد خراسان پیرامون احیا مسئولیت های اجتماعی
اقدام قابل دفاعی انجام نداده است.
همچنین ،ابوالفضل حکیم پور ،فرماندار شهرســتان فیروزه ،گزارشــی از
اقدامات معین های شهرستان ارائه و اظهار امیدواری کرد با بهره برداری از
پروژه هایی که در دست اقدام است به خصوص در حوزه احیا زمین های
کشاورزی بایر شاهد تحول خوبی در شهرستان فیروزه باشیم.
وی با گالیه از مجموعه فوالد خراســان اعالم کرد ،این شــرکت علیرغم
امضای تفاهمنامه ای با اضالع مثلث توســعه اقتصادی و همچنین توقع
مردم در قبال این تفاهمنامه ،نسبت به توانمندسازی مردم و احیا مسئولیت
های اجتماعی اقدامی انجام نداده است.
لبافی گفت :شهرستان فیروزه در چهارچوب مثلث توسعه اقتصادی بسیار
خوب عمل کرده و این موفقیت حاصل تعامل خوب و موثر فرماندار و معین
های اقتصادی این شهرستان می باشد.
شبنم مقدم

حدود ۱۰درصد صرفهجویی در مصرف گاز با

اجرایرایگانطرحملیاصالحوبهینهسازی
موتورخانهها

تأسيســات قديمي موتورخانهها با اصالحاتی که در آنها انجام میشود،
به راندمان باالتری دست پیدا می کند و مردم بهعنوان حلقه مرکزی این
زنجیر ،نافع اصلی این طرح می باشند.
به گزارش روابط عمومی؛ علیرضا اعوانی ،سرپرســت شــرکت گاز استان
ســمنان در مصاحبه با رسانه اســتانی از طرح ملی اصالح و بهینهسازی
موتورخانه واحدهای مسکونی و تجاری خبر داد و گفت :سرانه مصرف انرژي
كشور خصوصاً مصرف گاز طبيعي از سرانه بسياري از كشورهاي ديگر باالتر
است و بر همين اساس به منظور جلوگيري از اتالف در مصرف گاز ،وزارت
نفت و شــركت ملي گاز ايران طرح کشوری بهينه سازي موتورخانه های
خانگــی و تجاری را كه مي تواند منجر به كاهش  10درصدي مصرف گاز
گردد را با مشارکت شركتهاي گاز استاني اجرا می نماید.
وی افزود :در حال حاضر ،طرح اصالح موتورخانهها سه اقدام مهم را شامل
میشود که عبارتند از :اصالح و ترميم عايق كاري ،تنظيم مشعل و نصب
سيستم ضد رسوب که با اجراي تمهيدات فني دراین  3بخش بهینه سازی
انجام پذیر است.
علیرضا اعوانی به چگونگی فرآیند ثبت نام مشترکین در سامانه اشاره کرد
و گفت :مشمولین این طرح مشــترکینی با مصرف ميانگين گاز بيش از
 2500متر مكعب در سال های  97و  98می باشند که می توانند به سایت
شرکت ملی گاز ایران به آدرس  Nigc.irمراجعه و با کلیک بر روی منوی
بهینه ســازی موتورخانه ها نسبت به ثبت نام اقدام نموده و توافق نامه را
تکمیل نمایند.
اعوانی در پایان ضمن اعالم آمادگی برای انجام این طرح ملی اضافه کرد:
اميدواريم عــاوه بر صرفه جويي در پرداخت هزينــه هاي مصرف گاز و
مديريت هزينه خانواده ،ســهمي بيشتر در جلوگيري از آاليندگي محيط
زيســت داشته باشــیم که به موجب آن آثار ريشهاي اشتغالزايي ،حفظ
محيط زيست و صرفه جويي بیشتری را شاهد خواهیم بود.

ظرفیتسدهایایالم ۳۱۵میلیونمتر

مکعباست

“علی پور احمد” مدیرعامل اب منطقه ای ایالم گفت :ظرفیت سد ایالم
(چم گردالن) ،سد دویرج دهلران  ،سد کنگیر ایوان و سد شهدای ایالم در
مجموع  ۳۱۵میلیون متر مکعب است.
مدیرعامل آب منطقه ای ایالم گفت :در حال حاضر  ۷۰درصد سد دویرج
دهلران و  ۶۰درصد سد کنگیر ایوان برای استفاده در بخش کشاورزی ،و
 ۸۵درصد مخزن سد ایالم پر و در مدار بهره برداری هستند.
پور احمد ادامه داد :مخازن آب اســتان ضمــن تأمین  ۱۰۰درصدی
اهــداف خود در بهترین شــرایط کمی و کیفی قــرار دارند.وی اظهار
داشــت :با شروع فصل بارش می بایســت مخازن سدها آمادگی جهت
کنترل و مهار سیالبهای پاییزی را نیز داشته باشند که ضمن توجه به
اهداف سدها این مهم در دستور کار این شرکت قرار دارد.وی خاطرنشا
کرد :آب سد ایالم (چمگردالن) پس از تصفیه جهت مصرف آب شرب
مرکز اســتان ،استفاده و آب شرب سایر شهرها و روستاهای استان نیز
از محل منابع آب زیرزمینی ،اعم از چشــمهها و چاهها تأمین میشود.
وی گفت :چهار ســد میمه ،ســیکان ،چناره و کنجانچم هم اکنون در
دســت احداث است و عملیات اجرایی ســد گدارخوش نیز در سنوات
آتی آغاز خواهد شد.

افزایش ۱۰۰درصدیتولیدگازوئیل

یورو ۴و یورو ۵شرکت پاالیش نفت اصفهان

معاون تولید شــرکت پاالیــش نفت اصفهان اعالم کــرد میزان تولید
گازوئیل یورو  ۴و یورو  ۵با افزایش تقریبی  ۱۰۰درصدی از  ۲میلیون
لیتر به  ۴میلیون لیتر در روز افزایشیافته است.
وی با اعالم این خبر افزود :در جهت ارتقاء کیفیت گازوئیل و افزایش میزان
تولید گازوئیل یورو  ۴و یورو  ،۵تغییراتی در شــرایط عملیاتی رآکتورهای
واحدهای آیزوماکس اعمال شــد و فرایند تولید این محصول بهینهسازی
گردید.علیرضا جعفرپور در خصوص افزایــش اخیر تولید گازوئیل یورو در
شــرکت پاالیش نفت اصفهان از  ۲میلیون لیتــر در روز به  ۴میلیون لیتر
در روز اظهار داشت :افزایش کیفیت این محصول ضمن ایجاد ارزشافزوده
برای شرکت ،تأثیر قابلتوجهی در حفظ محیطزیست و کاهش آالیندههای
زیســتمحیطی خواهد داشت.معاون تولید شرکت پاالیش نفت اصفهان از
راهاندازی پروژه عظیم تصفیه گازوئیل شــرکت نیز در سال آینده خبر داد
و افزود :با توجه به پیشــرفت بیش از  ۸۵درصدی این پروژه ،مراحل پیش
راهاندازی شروعشده است و انتظار میرود با بهرهبرداری کامل از این پروژه
تمامی  ۲۰میلیون لیتر گازوئیل تولیدی روزانه این پاالیشگاه تصفیه شود که
مشخصات آن مطابق با استاندارد بینالمللی یورو  ۵خواهد شد.

آدرس دفتر مرکزی:میدان شیخ بهائی پالک 2
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اخبار

 650مزار شهدا ساماندهی میشود


چاپ:کارگر تلفن66817316:

هزینه درمان هر بیمار کرونایی حدود  10میلیون تومان

مدیر کل بیمه سالمت استان یزد در یک نشست
خبری به مناســبت هفته ســامت بــه اجرای
طرح نســخه الکترونیک در اســتان اشــاره کرد
و گفــت  :در حــال حاضر تمام اســناد درمانی
بیماران در بیمارســتانهای دولتی و خصوصی و
خیریه اســتان به صورت مکانیزه و بدون دخالت
کاغذ به بیمه سالمت ارسال میشود که عالوه بر
صرفهجویی در مصرف کاغذ و دقت در اطالعات،
در شــرایط کنونی در قطع حلقه انتقال ویروس
کرونا نیز میتواند موثر واقع شود
دکتر محمــد دریجانی از پرداخت مطالبات تمام
موسســات درمانی دولتی و خصوصی در ماههای
خرداد و تیــر  ۹۹خبر داد و ابراز امیداواری کرد:
تا پایان ســال مشــکلی در زمینه پرداخت این
مطالب اتفاق نیفتد چرا کــه یکی از چالشهای
بیمه ســامت تامین اعتبــارات جهت پرداخت
مطالبات مراکز درمانی است و باید به نحوی عمل
کنیم تا در صورت شــیوع بیشتر بیماری ،حداقل
بیمارســتانها در موضوع هزینهها دچار مشکل
نشــوند و عم ً
ال فرآیند درمان بیماران کرونایی با
خدشهای مواجه نشود.
مدیرکل بیمه ســامت اســتان یزد با اشــاره به

خدمات ارائه شــده به بیمــاران کرونایی اظهار
داشت :هر بیمارکرونایی که بستری میشود بین
 ۱۰تا  ۱۱میلیــون تومان هزینه درمانی دارد که
 ۹۰درصــد را بیمه پرداخت میکند و  ۱۰درصد
را خود شــخص باید بپردازد کــه آن هم اگر در
آزمون وســع که توســط بیمه سالمت انجام می
شــود ،بیمار تــوان مالی پرداخــت  10در صد
هم نداشته باشــد ،از سوی مددکاری بیمارستان
تخفیف داده خواهد شــد.دریجانی با بیان اینکه
صد درصد هزینه بیماری بیماران کرونایی توسط
بیمه سالمت پرداخت میشود افزود :اگر شخصی
بیمــه نیســت تعیین تکلیف کند تــا اگر خدای
نکرده در شرایط امروز به کرونا مبتال شد ،بتواند

از خدمات بیمه سالمت استفاده کند
مدیر کل بیمه سالمت استان یزد افزود :در حال
حاضــر  ۳۲۰هزار نفر در این اســتان از خدمات
این بیمه بهرهمند هســتند و روزانه بین ســه تا
پنج نفر در استان برای بیمه شدن به ادارات این
بیمه مراجعــه می کنند و در صورتی که بیماران
اورژانســی باشند در کمتر از  24ساعت بیمه می
شوند
وی با اشــاره به این که در حال حاضر حدود ۳۰
درصد بیماران استان غیربومی هستند گفت :اگر
در بیمارستانها و مطبها پذیرش بیماران خارج
از استان یزد را نداشته باشیم ،میتوانیم نسبت به
قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا در استان امید
داشته باشیم.
دریجانی با اشــاره به هفته بیمه سالمت از سوم
تا نهم آبان ماه خاطرنشــان کرد :امسال به دلیل
شــرایط کرونایی عمده برنامههــای این هفته به
صورت مجــازی برگزار خواهد شــد که تجلیل
تلفنی از پزشــکان نمونه ،نشست با نمایندگان
مجلس و اســتاندار یزد به منظور ارائه گزارش و
بیان پارهای از مشــکالت این حــوزه از اهم این
برنامهها خواهد بود.

هیچ مدیری حق دروغگویی و بدعهدی ندارد
شــهردار کرمانشــاه گفــت :هیــچ مدیری در
کرمانشــاه حق دروغگویی و بدعهــدی ندارد و
هرکس اینچنین باشد نباید مدیر باشد.
ســعید طلوعی در نشســت خبری که در هتل
پارســیان کرمانشاه برگزار شد با اشــاره به ارائه
آمارهــای دروغین در برخی بخشهای کشــور
اظهار داشــت :در کرمانشــاه بنای راســتگویی
گذاشته شده و تالش شده به جای صحبت کردن
بیشــتر عمل کنیم زیرا تجربه ثابت کرده افرادی
که شعار زیاد میدهند کمتر عمل میکنند.
طلوعی با بیان اینکه در بســیاری از شهرها کرونا
را بهانه کار نکردن قــرار دادهاند افزود :از نظر ما
ایــن بیماری هیچ مانعی بــرای کار کردن ایجاد
نمیکنــد و برعکــس مردم با دیــدن فعالیتها
اضطراب کمتری برای مقابله با کرونا دارند.
شــهردار کرمانشــاه عنوان کرد :در بیشتر نقاط
کشــور اضافــهکاری پرداخت نمیشــود اما در
شــهرداری کرمانشــاه بــه طور کامــل در حال
پرداخت است.

وی با اشاره به اینکه هیچ مدیری حق دروغگویی
و بدعهدی را ندارد گفت :سند چشمانداز توسعه
شهر کرمانشاه به زودی در دسترس قرار میگیرد
و به زودی تمام فعالیتهای شهرداری سیستمی
میشــود و دسترســی به تمام قسمتها تسهیل
مییابد و این موضوع فساد را کاهش میدهد.
طلوعی بیان کرد :شــورای شــهر بایــد از حالت
قبیلــهای خارج و اعضا علمی و باتجربه باشــند؛
چنانچه افرادی با نگاه بلند مدیریتی وارد شوند و
نخبه باشــند آینده درخشانی در انتظار کرمانشاه
خواهد بــود .وی با اشــاره به اینکــه برای رفع
اختالفات باید هیچ چیزی را برای خود نخواهیم
گفت :نمیتوانیم خواســتههای شخصی افراد را
برآورده کنیم و اولویت با عموم مردم است.
طلوعی با اشاره به پروژه پیادهراه خیابان مدرس
عنوان کرد :پیادهراه در تمام دنیا اجرا میشــود
و در شــهرهای دیگر پیــادهراه نهتنها بازاریان را
ورشکســت نکرده بلکه ســبب رونق کسب و کار
آنها نیز شده است.

وی با بیان اینکه از ســر کوچــه لکها تا میدان
شهرداری سابق برای فاز نخست برنامهریزی شده
اســت افزود :هدف اصلی کمرنگ کردن فرهنگ
استفاده بیش از حد از خودروی شخصی و احیای
فرهنگ پیادهروی است.
طلوعی گفت :قســمت میانــی خیابان به صورت
بی.آر.تی اســت و تا میدان شهرداری  6ایستگاه
دارد و قسمتهای طرفین نیز به پیادهراه تبدیل
میشود؛ بنابراین پیادهروی مردم در این خیابان
کسب و کار را رونق میبخشد.
شهردار کرمانشاه افزود :برای این پیادهراه مبلمان
بسیار زیبا و فضای سبز در نظر گرفته شده است
و تا زمانی که تمام کسبه راضی نباشند این اقدام
انجام نمیشود.
وی با بیان اینکه  560مغازه ضایعاتی در کرمانشاه
وجود دارد که مکانهایی برای ســاماندهی آنها
تعبیه شده اســت گفت :باید فرهنگ جمعآوری
زباله در ســاعتی مشــخص به طور مجدد احیا و
معضل وجود زبالهگردها رفع شود.

آبرسانی پایدار به  9روستا در بخش کوهپایه اصفهان
در نیمه نخست سال جاری همزمان با یکپارچه
ســازی شرکت های آبفا شــهری و روستایی در
استان اصفهان 9 ،روستا در منطقه کوهپایه تحت
پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرارگرفتند
و از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار شدند.
مدیــر آبفا کوهپایــه افزود :کوهپایه در شــرق
اصفهــان و در منطقه کویری قــرار دارد و منابع
آبی دراین منطقه بســیار محدود است ،بطوریکه
آب شــرب بیش از  84درصد جمعیت از طریق
طرح آبرســانی اصفهان بزرگ تامین می شود و
تنها  16درصد نیاز آبی بــا بهره گیری از منابع
داخلی رفع می گردد.
عباس رحیمــی با بیان اینکــه منطقه کوهپایه

دارای  68روســتا و ســکونتگاه می باشد عنوان
کرد :هم اکنون  38روســتا تحت پوشش شرکت
آبفا کوهپایه قرار دارد که  29روستای آن باالی
 20خانوار می باشد.
وی طول شــبکه توزیع آب روســتایی را 205
کیلومتر برآورد کرد و اظهارداشت :در حال حاضر
طول خطوط انتقال آب روستایی  106کیلومتر
می باشد ،همچنین  31مخزن با حجم  7هزار و
 240متر مکعب در روستاهای کوهپایه در مدار
بهره برداری قرار دارد.
مدیر آبفا کوهپایه جمعیت روســتایی را بیش از
 7هزار و  720نفــر اعالم کرد و تصریح نمود5 :
هزار و  400انشعاب آب به روستاییان در منطقه

کوهپایه واگذار شده است.
وی با بیان اینکه با یکپارچه ســازی آبفا شهری
و روستایی بســیاری از موازی کاری ها حذف
گردیده اســت ،بیان کرد :سرعت خدمات رسانی
به مشــترکین در روســتاها بهتر و بیشتر شده
اســت به گونه ای که با در مــدار قرار دادن 20
کیلومتر خط انتقال و حذف یک باب ایســتگاه
پمپاژ ،توانســتیم  9روستا در منطقه کوهپایه را
تحت پوشــش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار
دهیم.
رحیمی اعالم کرد :پیش بینی می شود در 6ماهه
دوم سال جاری  8روستای دیگر در این منطقه از
آب شرب سالم و پایدار برخوردار شوند.

پاالیشگاه گاز ایالم رتبه نخست سالمت اداری کشور را کسب کرد
مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم از کســب
رتبه نخست این واحد صنعتی در ارزیابی سالیانه
سالمت اداری و مقابله با فساد در بین پاالیشگاه
های کشور خبر داد.
روح اله نوریان با بیان اینکه این شــرکت توانسته
در بین هفت پاالیشــگاه گاز کشور رتبه نخست
ارزیابــی ســالیانه در خصوص ســامت اداری و
مقابله با فساد را کسب کند ،افزود :این ارزیابی به
استناد ماده  ۲۵قانون ارتقاء سالمت نظام اداری
و مقابله با فساد ،وضعیت شرکت ها را در اجرای
وظایف قانونی بررسی و با هم مقایسه می کند.
وی با اشاره به اینکه امور بازرسی و پاسخگویی به
شکایات شرکت ملی گاز ایران هر ساله بر اساس
الگوهایی  ،شــرکتهای تابعه را مورد سنجش قرار
می دهد ،یادآور شــد :این ارزیابی در شــاخص
های  ۹گانه مشــتمل بر قانونگرایی ،شــفافیت،
پاســخگویی ،شایست ه ســاالری ،انضباط اداری و

مالی ،الگوی مصرف و بهرهوری ،استقرار و توسعه
ســامانه های الکترونیکی ،نظــارت و کنترل و
آموزش ،مهارت و توسعه فرهنگ دینی و اخالقی
است.نوریان یادآور شد :در آخرین ارزیابی انجام
شــده توســط شــرکت ملی گاز ایران ،شرکت
پاالیش گاز ایالم با کســب امتیاز باالتر نسبت به
دیگر پاالیشــگاه های گاز کشور ،رتبه نخست را
به خود اختصاص داده و در ردیف شــرکت های
بسیار خوب در این حوزه قرار گرفته است.
وی اضافه کرد :این واحد صنعتی در برنامه های
کالن خود همچنــان بدنبال اجرای دقیق قوانین
و مقررات بوده و در جهت ارتقای هرچه بیشــتر
سالمت نظام اداری اهتمام ویژه ای دارد.
پاالیشــگاه گاز ایــام یکــی از اصلیترین منابع
تامین کننده گاز در منطقه غرب کشور است.
منطقه غرب کشــور از نقاط حساس شرکت ملی
گاز ایران اســت و اســتمرار تولید پاالیشگاه گاز

ایالم به عنوان تنها پاالیشگاه تولید کننده گاز در
غرب کشور دارای اهمیت زیادی است.
شــرکت پاالیش گاز ایالم به منظــور تامین گاز
مصرفی اســتان ایالم و اســتانهای غربی کشور
و همچنیــن تامین خوراک پتروشــیمی ایالم و
تقویت فشار گاز غرب کشــور در  ۲۵کیلومتری
شــمال غرب شهرســتان ایالم و  ۱۲کیلومتری
غرب بخش چــوار به دســت متخصصان جوان
ایرانی راهاندازی شده است.
ظرفیت اسمی پاالیشــگاه گاز ایالم  ۶.۸میلیون
متر مکعب در روز اســت که خوراک آن از مخزن
گازی تنگ بیجار واقع در اســتان ایالم به فاصله
 ۴۰کیلومتری پاالیشگاه تامین می شود.
طی  ۱۲سال گذشته از زمان راه اندازی پاالیشگاه
ایالم تاکنون بطور کلــی فروش ال.پی.جی خام
نزدیک بــه  ۸۵هزار تن بوده که  ۷۵هزار تن آن
در سه سال اخیر تولید شده است.

اردبیل -هنگامــه محرم نژاد :مدیر کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران
اســتان اردبیل با تفاهمنامه مشــترک ســازمان بنیاد شهید کشور و
استانداری اردبیل بالغ بر  650مزار شهدا در اردبیل ساماندهی میشود.
یاســر شــاهی در مراســم انعقاد تفاهمنامه تامین زمین برای مسکن
فرزندان شــاهد و ایثارگران و ساماندهی مزار شــهدا در اردبیل اظهار
کرد :اردیبل با  3400شــهید و هزاران ایثارگر و خانواده شهید همواره
در تارک تاریخ ایران میدرخشد.
وی با تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس و گرامیداشت جانفشانیهای
ایثارگران و جانبازان خاطرنشــان کرد :با گذشــت  40سال از انقالب
اســامی و دفاع مقدس ما برای تامین سرپناه مناسب برای بازماندگان
خانوادههای شــهدا نباید مشکلی داشته باشیم که انتظار میرود دولت
نیز با تامین زیرســاختهای مناســب ما در تامین مســکن این قشر
گرانقدر یاری کند.
وی با اشاره به اینکه در استان اردبیل در قالب این تفاهمنامه برای بالغ
بر یک هزار و  500نفر از خانواده های شهدا و ایثارگران مسکن مناسب
تامین خواهد شــد ،گفت :همچنین در قالب تفاهمنامهای دیگر زمینه
ایجاد شغل برای یک هزار و  500نفر از فرزندان شاهدی که تحصیالت
تکمیلی خود را به پایان رساندهاند ،فراهم میشود.
مدیر کل بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان اردبیل به سفر یکروزه
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شــهید و امور ایثارگران به اردبیل
اشــاره کرد و گفت :در قالب این سفر دیداری با خانوادههای شهدا در
اردبیل داشــتیم و معاون رئیس جمهور از نزدیک در جریان مشکالت
برخــی از این خانوادهها قرار گرفت.شــاهی بیان کــرد :تا پایان دولت
دوازدهم زمینه تامین زمین و احداث مسکن برای خانوادههای شهدا و
ایثارگران در اردبیل فراهم میشود.

سند دار شدن کلیه عرصه های ملی

استان اردبیل تا سال 1400

اردبیل -هنگامه محرم نژاد :مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
اردبیل از ســند دار شدن کلیه عرصه های ملی و منابع طبیعی تا سال
 1400خبر داد
شــهامت هدایت مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان با اعالم
این خبر گفت  :برای تثبیت حاکمیت دولت ودر راستای رفع موانع و
مشکالت و حل اختالفات با منابع طبیعی و مردم در عرصه های منابع
طبیعی سند دار شــدن عرصه های منابع طبیعی با جدیت دنبال می
شــده و بدین منظور منابع طبیعی با کمک دستگاه قضایی و اداره کل
ثبت استان به جد این امر را شروع کرده که در مرحله کاداستر است.
وی افزود :این اداره کل با همکاری اداره کل ثبت اســتان به تمامی
شهرســتانها مراجعه کرده و اخیرا هم در شهرستان خلخال و مشگین
شهر با حضور کارشناسان ثبت ورییس ثبت شهرستان جلسات مشترک
برگزار شــد تا کلیه موانع و مشکالت در راستای سند دار شدن اراضی
و منابع حل شود.وی ادامه داد :ثبت منابع ملی تا این مرحله پیشرفت
خوبی داشــته است به طوری که در مرحله اول اراضی شش دانگ ملی
در اولویت هستند و همچنین اراضی که مطابق ماده  54رفع تداخل به
رسمیت شناخته شده در حال حاضر سند دار می شود.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان افزود :اخیرا سند دار شدن
کوه ســبالن را آغاز کرده ایم و شهرستان های سرعین ،نیر و مشگین
شهر که در دامنه ســبالن قرار گرفته اند تمام مراحل ثبت را به اتمام
رسانده اند ودر مرحله اخذ سند به این مناطق هستیم.
وی اضافه کرد :قله ســبالن با  700هکتار مســاحت ســند دار شدکه
شامل هفت ییالق است که سند آن رسما صادر شده است و به محض
سند دار شدن دامنه های آن دریک مراسم از سند قله سبالن با حضور
رییس دادگستری و رییس ثبت استان رونمایی خواهد شد.
هدایت تشــریح کــرد :تا  20روز آینده تمامی ییالقات نیز ســند دار
خواهد شــد که این امر منجر به جلوگیری از تعدی و تجاوز به عرصه
های منابع طبیعی شــده و به نوعی حالــت حفاظتی از منابع طبیعی
استان خواهد بود.
وی گفت :این روند در شهرســتانها نیز ادامه دارد ودر منطقه بز قوش
خلخال و در قشــاقات نیز مراحل ثبت انجام شــده و به زودی در دو
شهرستان جشن انفال گرفته خواهد شد.

تجلیل از پرسنل یگان انتظامی اداره

کل به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی
انتظامی

آیین تکریم و معارفه مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیالن

رشتسمیه جوان آیین تکریم و معارفه مدیرسابق
و سرپرست جدید مدیریت درمان تامین اجتماعی
اســتان گیالن با حضور جمعی از مســئوالن در
رشت برگزار شد.
علــی رجبی مدیرکل ارزیابــی و تعالی خدمات
درمانی ســازمان تامین اجتماعی کشور در آیین
تکریم و معارفه مدیرســابق و سرپرســت جدید
مدیریــت درمان تامین اجتماعی اســتان گیالن
بــا اشــاره به این مطلــب کــه  ۵۵درصد مردم
گیالن تحت پوشش بیمه خدمات درمانی تامین
اجتماعی هستند افزود: :بخش ارزیابی و درمانی
ســازمان تامیــن اجتماعی  ،وظیفــه هماهنگی
و توزیــع عادالنه منابــع را در مدیریت درمان را
برعهده دارد و به عنوان خدمتگذار مردم همواره
تالش می کنیم تا مشکالت را کاهش دهیم
بر اســاس این گزارش رضا حسین نژاد مدیر کل
تامین اجتماعی استان گیالن نیز ضمن تشکر از

زحمات دکتر شــهدی نژاد مدیر سابق مدیریت
درمان گفت  :در طی دوران مدیریت وی همواره
ارائه خدمات به مردم در اولویت بود
وی افزود :از اسفندماه ســال گذشته با توجه به
شــیوع کرونا درگیالن در بخــش درمان تامین
اجتماعــی عالوه بــر معالجه و درمــان بیماران
از ســامت پرســنل درمانی نیز حفاظت الزم به
عمل آمــد و حوزه درمانی مدیریت درمان تامین
اجتماعی با عملکرد بســیار مطلوب مورد تقدیر

قرار گرفت.
دکتر محمد حســین شــهدی نژاد طی سخنانی
خدمتگزاری به مردم را از عنایات و لطف خداوند
خواند و گفــت  :با همکاری مدیران ســتادی و
مجموعه همــکاران در خدمتگذاری به مردم این
حوزه پیشگام بود وهمواره به لطف خدا در دوران
مدیریتم تمام تالش بنده ارائه خدمت صادقانه به
مردم دراولویت بوده است.
دکتــر رضا قنبرپور سرپرســت جدیــد مدیریت
درمان درمان تامین اجتماعی استان گیالن طی
سخنان کوتاهی از دکتر شــهیدی نژاد ومدیران
ســتادی درمان وی تقدیر و تشــکر کرد و گفت:
یک میلیــون و  ۴۰۰هزار نفرازجمعیت اســتان
گیالن تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند
برای ارایه خدمت به این جمعیت وتحقق اهداف
حوزه درمان از مجموعه همکاران خواستار تدوام
همکاری های وهمراهی هستم .

اردبیــل -هنگامه محرم نژاد :مدیر کل امور مالیاتی اســتان اردبیل به
همراه معاون توسعه مدیریت و منابع ،حراست و فرمانده پایگاه مقاومت
اداره کل ،با حضوردر محل یگان انتظامی اداره کل ضمن تبریک هفته
نیروی انتظامی از زحمات و خدمات پرســنل نیروی انتظامی تقدیر و
تشکر کرد.
در این دیــدار قلی زاده مدیر کل امور مالیاتــی ضمن ابراز رضایت از
پرســنل نیروی انتظامی ،حضور هوشــمندانه ،منظم و مرتب آنان در
این اداره کل را عامل بســیار مهمی در حفظ ،حراســت و پیشــگیری
از هرگونــه تهدیدات دانســت .وی با تاکید بر اینکــه نیروی انتظامی
مظهر اقتدار و پایداری انقالب اســامی اســت افــزود :وجود نیروی
انتظامی در کنار کارکنان عامل مهمی در ارتقای ســطح امنیت روانی
کارکنان است.

