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شهرستان

شنبه  17آذر 1397
شماره 2370

اخبار
مدیرکل تأمین اجتماعی استان مازندران خبرداد:

افزایش  ١٤درصدی بیمه زنان خانه دار
در مازندران

ساری -قاسمیان :محمودی
با اعالم اینکه تعداد بیمه زنان خانه
دار از  ١٢٢٧٧به ١٤٠٢٩نفر نفر
افزایش یافته است ،گفت :با برنامه
ریزی های صورت گرفته از جمله
نشست با تشکل های مرتبط با امور بانوان و فرهنگ سازی
و تشریح و معرفی خدمات این نوع بیمه برای زنان خانه دار
 ،این روند افزایشی ادامه خواهد یافت.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل از روابط عمومی
اداره کل تأمین اجتماعی مازندران  ،وی افزود :طرح
بیمه زنان خانه دار از دیگر اقدامات ارزنده سازمان تامین
اجتماعی دردولت تدبیر وامید است
این مقام مسئول یاداورشد:این سازمان به منظور
گسترش و توسعه بیمه به آحاد افراد جامعه ،زنان خانه
دار را بر اساس مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد،
تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار داده است تا این
گروه از جامعه ،بتوانند با انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه
مقرر از تعهدات قانونی مربوطه بهره مند شوند.
محمودی با اشاره به این که زنان دارای  ٥٠سال تمام
میتوانند با تحویل درخواست و انعقاد قرارداد نسبت به بیمه
و استفاده از این تسهیالت استفاده کنند ،خاطر نشان کرد:
زنان باالی  ٥٠سال بشرط دارا بودن سابقه بیمه قبلی واجد
شرایط استفاده از بیمه زنان خانه دار میشوند.
مدیرکل تامین اجتماعی استان مازندران خاطرنشان
کرد  :برای استفاده از خدمات زنان خانه دار اداره کل
تامین اجتماعی استان در ساعات اداری آماده پذیرش
درخواست زنان خانهدار برای استفاده از این خدمت تامین
اجتماعی برای زنان خانهدار استان مازندران هستند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز:

در خدمت رسانی به ملت همیشه در صحنه باید فراجناحی عمل شود

تبریز – سعید شیعه نواز :نماینده ولی فقیه در
آذربایجان باید شرقی و امام جمعه تبریز تاکید کرد :مردم
نجیب آذربایجان محبت و تفقد می خواهند ،در خدمت
رسانی به ملت همیشه در صحنه باید فراجناحی عمل شود.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،حجت االسالم والمسلمین
سید محمدعلی آل هاشم در مراسم تکریم و معارفه استاندار
آذربایجانشرقی ،با بیان اینکه باید امکانات کشور برای حل
مشکل کارخانجات و صنعت استان بسیج شود ،گفت :بانک ها
باید به صنعت استان کمک کنند ،اقتصاد مقاومتی مد نظر
مقام معظم رهبری و ترویج فرهنگ مصرف کاالی ایرانی
مورد توجه باشد .امام جمعه تبریز ،با اشاره به اینکه قیمت
ارز کاهش یافته ولی کاالها همچنان گران است و فرقی در
قیمت کاال وجود ندارد ،تصریح کرد :مالیات بر ارزش افزوده
اهالی صنعت و بازار را تحت فشار قرار داده که باید برای
این موضوع تدبیری اندیشیده شود .وی با تقدیر از نجابت
مردم قهرمان آذربایجان که در کنار مردم غیرتمند ایران
اسالمی در همه عرصه ها و صحنه ها حضور فعالی دارند،
گفت :همه مدیران استان و مردم را به وحدت ،همدلی و
صفا و صمیمیت دعوت می کنم چرا که همین وحدت و
البته تبعیت از رهبری ،رمز موفقیت ما در برابر دشمنان
است .حجت االسالم والمسلمین آل هاشم در ادامه از خدمات
ارزشمند مجید خدابخش در دوران استانداری آذربایجان
شرقی تقدیر کرد و افزود :خدابخش استاندار پاکدست ،متدین
و عالقمند بود که یک بار هم در مدت استانداری نمازجمعه
را ترک نکرد و یکی دیگر از امتیازات خدابخش این است
که مسایل سیاسی و جناحی را به کار ارتباط ندادند و با

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی با فرماندار اهر

تبریز  -ماهان فالح :با حضور
مدیرکل و معاونین مسکن شهری و

پشتیبانی بنیاد مسکن استان جلسه ای در
محل فرمانداری با حضور فرماندار شهرستان
اهر تشکیل یافت.
به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان
شرقی ،فرماندار اهر در این دیدار از عملکرد
بنیاد مسکن در زمینه قیر رایگان برای
آسفالت روستاهای شهرستان ابراز رضایت
کرد و ادامه فعالیت های چشمگیر بنیاد
مسکن را در زمینه های شهری و روستایی
خواستار شد .فرماندار اهر همچنین از

عملکرد جهادی بنیاد مسکن در زمینه
مقاوم سازی مساکن روستایی ،اعطای
سند مالکیت به روستاییان و بهسازی
معابر روستایی قدردانی کرد .حافظ باباپور
مدیرکل بنیاد مسکن استان آذربایجان
شرقی نیز در این دیدار ،افزایش سهمیه قیر
رایگان بنیاد مسکن را از نمایندگان مجلس
شورای اسالمی خواستار شد تا از این طریق
مشکالت حاد روستاییان در معابر روستایی
مرتفع گردد .باباپور ضمن اعالم رضایت از

بر اساس دستور مهندس مجیدی مدیر
عامل ایرالکو و در راستاي همکاري هاي
مشترک شرکت هاي ايرالکو و  N.F.Cچين،
جلسه اي با حضور مهندس بوالحسني مدير
محترم كارخانه و جمعي از مسئولين شركت
پيرامون نحوه بررسي و تعيين آند هاي
اسكراپ ارسالي از شركت  N.F.Cچين و

الزام در تحويل اسناد حمل پودر آلومينا به
منظور ترخيص و ارسال به شركت؛ بحث و
تبادل نظر گرديد.
در نتیجه ی این نشست ،مقرر گردید
ميزان آندهاي اسکراپ پس از ارسال کل
محموله و با بررسي مشترک تيم هاي
کارشناسي ايرالكو و  N.F.Cبه صورت

دوستانه اقدام گردد.
با تعیین الزامات از جانب ایرالکو و نیاز
به ترخيص سريعتر ،کشتي پودر آلومينا در
اسکله شماره  ۶اختصاصي ايرالکو در بندر امام
خميني(ره) پهلو گرفت ،اسناد حمل تحويل
و ترخيص پودر ارسالي صورت پذيرفت كه
در شرف تخليه و ارسال به شركت مي باشد.

مدیر امور منابع آب گرگان و آق قال:

شناسایی یک دستگاه حفاری غیر مجاز
در روستای شمس آباد گرگان
وانتقال به پارکینگ

مدیر منابع آب گرگان و آق قال از شناسایی یک
دستگاه حفاری غیر مجاز در روستای شمس آباد گرگان
و انتقال به پارکینگ خبر داد.به گزارش روابط عمومی
شرکت آب منطقه ای گلستان ،مهندس امین عموزاد با
اعالم این مطلب گفت :با حضور به موقع کارشناسان طرح
تعادل بخشی منابع آب گرگان و آق قال یک دستگاه حفاری
و ادوات غیر مجاز تراکتوری جمع آوری و به پارکینگ آب
منطقه ای انتقال داده شد.وی افزود :در راستای طرح احیا
و تعادل بخشی برخورد قانونی با حفر و بهره برداری از
چاه های غیر مجاز بر اساس ماده  45قانون توزیع عادالنه
آب از اولویت های اصلی این امور بوده واکیپ های گشت
و بازرسی این امور به صورت شبانه روزی آماده دریافت
اخبار و اطالعات مربوط به حفر و بهره برداری چاه های
غیر مجاز می باشند.

همه جریان ها ارتباط سازنده داشتند .نماینده ولی فقیه در
آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه تالش های خدابخش را
فراموش نمی کنیم چرا که همیشه در حال پیگیری مشکالت
اقتصادی استان بودند ،گفت :ایشان هم باالخره تسلیم قانون
و بازنشسته شدند که از خدمات وی تقدیر می کنیم .وی،
دکتر پورمحمدی ،استاندار جدید را نیز یک چهره فرهنگی
و علمی توصیف کرد و به دولت بابت این انتخاب و همدلی
نمایندگان در انتخاب وی تبریک گفت و ادامه داد :باب خوبی
باز شد که از دانشگاهیان در سکانداری استان ها استفاده شود
و این یک افتخار برای استان است .استاندار جدید ،فردی
فهیم ،فرهیخته و استاد تمام دانشگاه تبریز است که باید
همه کمک کنند تا این شخصیت علمی و فرهیخته در این
مسئولیت موفق شود .امام جمعه تبریز با بیان توصیه هایی
به استاندار جدید آذربایجان شرقی و مدیران استان ،گفت:
«ارتباط مسئوالن و مردم»« ،حل مشکالت اقتصادی»،

«حمایت از کارگران و کارخانجات»« ،ارج گذاری به فرهنگ
ایثار و شهادت»« ،فراجناحی کردن در خدمت رسانی به
مردم»« ،توجه به جوانان و میدان دادن در کارهای اجرایی با
استفاده از تجربیات پیشکسوتان و بازنشستگان» از مهمترین
موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
حجت السالم والمسلمین آل هاشم ادامه داد« :توجه
ویژه به مسایل زیست محیطی»« ،توجه به فقرا و نیازمندان
و حمایت از بهزیستی و کمیته امداد»« ،توجه به اهالی علم
و فرهنگ»« ،حل مشکالت بازار و اصناف»« ،تقویت ورزش
استان و تبریز و تقویت ورزش همگانی با ترویج اخالق
ورزشی»« ،کمک به ازدواج جوانان»« ،توجه به بازنشستگان
برای ارج نهادن به شاغالن» و «حمایت از کارهای فرهنگی»
از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه مدیران ،به
ویژه استاندار جدید آذربایجان شرقی باشد .حجت االسالم
والمسلمین آل هاشم با تاکید بر اینکه برای مقابله با هجمه
فرهنگی دشمنان ،نیازمند کار فرهنگی هستیم و باید از
ارگان های فرهنگی که برای ترویج اسالم تالش می کنند
حمایت کنیم ،تصریح کرد :باید دستاوردهای  ۴۰ساله انقالب
را هم به مردم گوشزد کنیم .وی «حمایت از رسانه ها و
خبرنگاران» را هم مورد اشاره قرار داد و افزود :با شکایت
کردن از خبرنگار مشکل حل نمی شود ،باید فضا را طوری
آماده کنیم که زمینه شکایت ایجاد نشود .نماینده ولی فقیه
در آذربایجان شرقی با بیان اینکه «حمایت از نیروهای مسلح
و سپاه و ارتش ،نیروی انتظامی و امنیتی استان» هم باید در
اولویت اقدامات مدیران قرار گیرد ،گفت« :مبارزه با فساد و
مواد مخدر» هم با جزو اولویت ها باشد.

روند پیشرفت و کیفیت اجرایی پروژه ها،
خواستار تسریع در عملیات اجرایی جهت
اتمام پروژه ها ،اقدام جدی در خصوص
ارسال پرونده های متقاضیان جهت فروش
اقساطی وام های بانکی و اقدام در خصوص
زیباسازی محوطه های هر دو پروژه شد.
الزم به ذکر است در پایان این دیدار مقرر
گردید در خصوص تخصیص منابع مالی
جهت ادامه فعالیت ها در پروژه هاتسریع
بعمل آید.

جلسه مشترک مسئولین ایرالکو با  N.F.Cچین

خبر كوتاه

 ۱۷۸نفر از ورزشکاران در قالب  ۱۶تیم
شرکت های تابعه وزارت نیرو در گرگان
حال رقابت هستند

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق
گلستان  ،ابوالفضل اکبری در حاشیه برگزاری دوازدهمین
مسابقات والیبال برادران وزارت نیرو با بیان اینکه خرسندیم
که میزبانی دوازدهمین دوره مسابقات به شرکت توزیع
نیروی برق استان گلستان واگذار شده است ،اظهار کرد :آیین
قرعهکشی دوازدهمین دوره مسابقات برگزار شد و امیدواریم
در چند روزی که تیمهای شرکت کننده در استان گلستان
حضور دارند بتوانیم میزبان خوبی باشیم.وی گفت :هر روز ۸
بازی انجام می شود و تیم های برنده برای مرحله بعد صعود
می کنند .معاون منابع انسانی در ادامه گذری هم به پخش
مستقیم این مسابقات از طریق پورتال شرکت زد و گفت :
خوشبختانه با ابتکار عمل انجام شده بازی زنده این مسابقات
بصورت زنده قابل رویت برای عموم از طریق پورتال شرکت
است.اکبری تاکید کرد :در راستای برگزاری این مسابقات ۱۰
کارگروه ایجاد شده که شامل کارگروههای راهبری ،اجرایی،
برگزاری مسابقات ،پذیرش و اطالعرسانی ،اسکان و پذیرایی
داوران و پشتیبانی و کارگروه فنی است .
به مناسبت هفته بسيج ؛

ازمدیر عامل شرکت گاز استان کردستان
در زمينه اقتصاد مقاومتي و اردوي جهادي
ميز خدمت تقدیر بعمل آمد

مهندس بهمن مراد نيا استاندار کردستان و سرتيپ
دوم پاسدار محمد حسين رجبي فرمانده سپاه بيت المقدس
كردستان به جهت اقتصاد مقاومتي و اردوي جهادي ميز
خدمت بسيج كارمندان از مدیرعامل شرکت گاز استان
کردستان در راستای خدمات ارزنده این شرکت تقدیر کرد .
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان؛
در متن لوح سپاس اهدايي» مهندس بهمن مراد نيا» استاندار
كردستان و سرتيپ دوم پاسدار محمد حسين رجبي فرمانده
سپاه بيت المقدس كردستان خطاب به مهندس « احمد
فعله گری» ،مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان آمده
است :هر چند تالش و ايثار انسان هاي مخلص و متقي اجر
و مزدي عظيم تر از رضايت حق تعالي در پي ندارد ولي بر
خود الزم دانستيم در آستانه فرارسيدن سالروز تشكيل بسيج
مستضعفين مصداق حديث شريفه ي  « :من لم يشكر المخلوق
لم يشكر الخالق ” از تالش و كوشش بسيار خوب جنابعالي در
رزمايش (سپاهيان محمد رسول اهلل ) – اردوي جهادي ميز
خدمت بسيج كارمندان تقدير و تشكر نموده و به رسم احترام و
اكرام اين لوح تقدير به پاس زحمات جنابعالي اهداء مي گردد.
در ادامه این لوح تقدیر آمده است :اميدوارم با استعانت از ذات
اقدس الهي و با الهام از وصاياي گهربار بنيانگذار نظام مقدس
جمهوري اسالمي ايران تحت زعامت و رهبري فرماندهي
معظم كل قوا حضرت آيت اهلل العظمي امام خامنه اي عزيز
(مدظله العالي) در پيشبرد اهداف واالي نظام مقدس جمهوري
اسالمي و در تحقق اعتالي بسيج كارمندان همواره موفق و
مويد باشيد.

