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اخبار

استاندار مازندران از مديركل
راه و شهرسازي استان تقدير نمود

ساری – قاسمیان:
استاندار مازندران از مدیر
کل راه و شهرسازی استان
و مجموعه اعضای آن
دستگاه در حوزه ایمن سازی
زیرساخت های اساسی که موجب کسب عنوان «دستگاه
برتر» در سال  1398در سطح استان مازندران شده ،
تشکر و قدردانی نمود  .سيد حميد حسيني رئيس اداره
ارتباطات و اطالع رسانی اداره كل راه و شهرسازي مازندران
با اعالم اين خبر افزود :اداره کل راه و شهرسازی استان
در نمایشگاه دستاوردهای پدافند غیر عامل در استان به
مناسبت هفته پدافند غیرعامل حضور فعال داشته است.
سيد حميد حسيني ادامه داد :در بخشي از لوح تقدير
استاندار آمده است  :هفته پدافند غیرعامل فرصت مغتنمی
است تا از تالش ها و اقدامات اثر بخش ماندگار کسانی
که نسبت به تحقق منویات و فرامین مقام معظم رهبری
(مدظله العالی) و در راستای تاکیدات دولت تدبیر و امید
درخصوص موضوع خطیر پدافند غیرعامل به منظور نیل به
اقتدار درون زا  ،پایداری ملی  ،ارتقا آمادگی و مصون سازی
جامعه همت نگارده اند  ،تقدیر گردد .لذا بدین وسیله از
تالش ارزشمند جنابعالی و مجموعه آن دستگاه در حوزه
ایمن سازی زیرساخت های اساسی که موجب کسب عنوان
«دستگاه برتر» در سال  1398در سطح استان مازندران
گردیده  ،تشکر بعمل می آید .

نمایشگاه پدافند غیر عامل منابع طبیعی
گلستان افتتاح شد

همزمان با هفته پدافند غیر عامل ،نمایشگاه به همین
منظور در پارک شهر گرگان برگزار شد.به گزارش روابط
عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان
نمایشگاه پدافند غیر عامل در محل پارک شهر گرگان با
حضور اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همچون
دیگر دستگاه ها با حضور استاندار گلستان و دیگر مسئوالن
استانی افتتاح شد.سرهنگ حبیب بزی پدافند غیر عامل را
مجموعه اقدامات دفاعی غیر مسلحانه دانست و اظهارکرد:
این موضوع باعث افزایش بازدارندگی ،کاهش آسیب پذیری،
تداوم فعالیت های ضروری و ارتقای پایداری ملی و تسهیل
مدیریت بحران در برابر تهدیدات و اقدامات دشمن می
شود.وی افزود :برپایی نمایشگاه آشنایی با پدافند غیرعامل
و دستاوردهای پدافندی دستگاههای اجرایی استان یکی
از برنامههای مهم هفته پدافند غیر عامل است که اکنون
در مرکز استان برگزار شد.وی یادآورشد :در غرفه منابع
طبیعی گلستان تجهیزات مواجهه با آتش سوزی و مبارزه
با آفات و همچنین بروشورهای اطالع رسانی در رابطه با
بیابان ،حریق و آفات در معرض نمایش گذاشته شد.گفتنی
است که دستگاه های اجرایی عضو شورای پدافند غیرعامل
استان در این دوره از نمایشگاه امکانات و تجهیزات امدادی
و خدمات رسان خود را به نمایش گذاشتند.

آیین نکوداشت هفته بیمه سالمت در اراک برگزار شد

مراسم گرامیداشت هفته بیمه سالمت
وتقدیر از تالشگران این حوزه با حضور
جمعی از مدیران ومسئولین استان مرکزی
و تالش گران این حوزه برگزار شد
به گزارش خبرنگار ما ،مدیر کل دفتر
حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سالمت
کشوردراین مراسم گفت  :گسترش کمی
و کیفی خدمات بیمه ای ،از تکالیف مهم
حاکمیت و حقوق مردم محسوب می شود
عبدالرحیم ترابی مدیر کل دفتر حقوقی
و امور مجلس سازمان بیمه سالمت کشور با
اشاره به اینکه صنعت بیمه در کنار بخش
اقتصادی به عنوان یک صنعت پشتیبان در
مواقع بحران کمک می کند ،افزود :مجموعه
دستگاه های مرتبط با نظام سالمت ،باید با
تعامل و همکاری با هم به ادا نمودن درست
این تکلیف عمل کنند و پاسخگوی نیازهای
بهداشتی و درمانی مردم باشند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه یکسان
سازی رویه ها و کاهش سالیق در بخش ارایه
خدمات بیمه ای ،از اهداف مهم سازمان بیمه
سالمت در دولت تدبیر و امید بوده و هست،
ادامه داد :انجام امور و ارائه خدمات به صورت
الکترونیک به منظور افزایش شفافیت و سطح

کیفی خدمات از دیگر برنامه های سازمان
است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه اصل
پرداخت به اندازه توان و برداشت به اندازه
نیاز ،در نظام بیمه ای باید بیشتر مورد توجه
قرار گیرد اضافه کرد :یکی از برنامه های
اولویت دار سازمان طرح ارزیابی سطح مالی
و وسع بیمهشدگان این نهاد بیمهگر است.
ترابی با اشاره به کمبود منابع مالی و
محدودیت منابع بیان کرد :ارزیابی وضعیت

مالی بیمهشدگان و شناسایی نیازمندان
واقعی سبب ارایه خدمات هر چه بهتر به
اقشار کم در آمد جامعه می شود و جلوگیری
از هزینه های اضافی می شود.
همچنین دکتر محمد رضا جیریایی در
آیین گرامیداشت هفته بیمه سالمت ضمن
تبریک هفته بیمه سالمت به ارایه گزارشی
از فعالیت های این سازمان در استان مرکزی
پرداخت و گفت :از سوم تا نهم آبان ماه با
عنوان هفته بیمه سالمت نامگذاری شده

است که این هفته فرصت مناسبی برای
آشنایی همگان با بیمه سالمت است.
شایان ذکر است که دکتر محمد
جمالیان رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان
مرکزی نیز دراین مراسم گفت :نزدیک به
 200میلیارد تومان مطالبات دانشگاه علوم
پزشکی از شرکت های بیمه گر است.
وی با بیان اینکه در این راستا کارهای
خوبی انجام شده است ،بیان کرد :با این
حال هنوز در استان مرکزی و جامعه افرادی
هستند که از پوشش بیمههای درمانی بهره
مند نیستند و توان پرداخت هزینههای
درمانی برای آن ها دشوار است.
این مقام مسئول تعامل دانشگاه علوم
پزشکی اراک با بیمه سالمت مطلوب را
مطلوب ارزیابی کرد و گفت :افزایش هرچه
بیشتری این تعامل امری ضروری است و
این تعامل جای تقدیر و تشکر دارد .رئیس
دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی با بیان
اینکه تعرفه های پزشکی در مراکز دولتی
و خصوصی در سال جاری افزایش نداشته
است ،گفت :در شرایطی ارایه خدمات می
کنیم که مراکز پاراکلینیکی با بیش از 40
درصد ضرر به فعالیت خود ادامه می دهد.

مدیرعامل برق غرب :

استان کرمانشاه یکی از مهمترین راههای ارتباطی ایران و عراق در بخش انرژی است

مدیرعامل شرکت برق منطقهای غرب در حاشیه مراسم
سنکرون شدن شبکه انتقال برق ایران و عراق گفت :استان
کرمانشاه با داشتن  ۳۲۰کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق،

یکی از مهمترین راههای ارتباطی دو کشور در بخش انرژی به
شمار میرود .به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقهای
غرب ،مراسم سنکرون شدن(همزمانسازی فرکانس) شبکه
انتقال برق ایران و عراق با حضور دکتراردکانیان وزیر نیرو،
معاون وزیر برق عراق و جمعی از مسئوالن دو کشور در محل
دیسپاچینگ ملی برگزار شد .
گفتنی است این مراسم بهطور همزمان و از طریق
ویدئو کنفرانس و ارتباط تصویری با دیسپاچینگ ملی با
حضور مهندس هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه ،مهندس
علی اسدی مدیرعامل شرکت برق منطقهای غرب ،مهندس
مرآتی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه،
جمعی از معاونین و مدیران اجرایی استان و مدیر برق
وزارت انرژی عراق و هیئت همراه در محل دیسپاچینگ

غرب برگزار شد .
مهندس علی اسدی مدیرعامل شرکت برق منطقهای
غرب در این خصوص گفت :سنکرون شدن شبکه انتقال برق
بین دو کشور ایران و عراق با هدف پایداری بیشتر شبکه
برق ،کاهش تلفات و امکان صادرات برق مطمئن و پایدار به
کشور عراق و همچنین آمادگی برای اتصال به شبکه سایر
کشورهای منطقه انجام شد  .وی با اشاره به تولید یک هزار
و  ۹۰۰مگاوات برق در استان کرمانشاه ،افزود :این میزان
برق تولیدی توسط پنج نیروگاه در استان تولید میشود .
استاندار کرمانشاه سنکرون شدن برق ایران و عراق را
یک طرح بسیار مهم و حائز اهمیت برای دو کشور دانست و
گفت :اتصال برق دو کشور مزایایی از جمله پایداری شبکه
برق ،کاهش تلفات و افزایش صادرات را به دنبال دارد.

حضور کارکنان مخابرات منطقه قزوین در راهپیمایی  13آبان

در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی
که یادآور سه واقعه مهم در تاریخ معاصر
ایران یعنی تبعید امام خمینی(ره) به ترکیه،
شهادت مظلومانه دانشآموزان به دست رژیم
منحوس پهلوی و تسخیر النه جاسوسی
آمریکا كه حضرت امام خمينی (ره) از آن

به عنوان «انقالب دوم» یاد کردند ،کارکنان
مخابرات منطقه قزوین نیز همراه و همدل
با اقشار مختلف استان ،درمراسم این روز
شرکت نموده و با حمل دست نوشته و
سردادن شعارهایی ،انزجار خود را از استکبار
جهانی  ،نشان دادند.
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خبر کوتاه

سفیر یونان در حرم حضرت
معصومه(س) حضور یافت

سفیر یونان در ایران،
با سفر به شهر مقدس قم
در حرم مطهر حضرت فاطمه
معصومه سالماهلل علیها حضور
یافت و از بخشهای مختلف
این آستان مقدس بازدید کرد.
به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت
معصومه سالماهلل علیها ،الکساندر کیس سفیر یونان در
ایران به همراه هیأتی از تهران به شهر مقدس قم سفر کرد
تا با مراکز مختلف این شهر از جمله حرم مطهر حضرت
فاطمه معصومه سالماهلل علیها آشنا شود.
این دیپلمات یونانی عالوه بر حضور در کنار مضجع
شریف کریمه اهلبیت(س) از بخشهای مختلف حرم
مطهر بانوی کرامت از جمله شبستان امام خمینی(ره) و
مقابر بزرگان دینی بازدید کرد.
همچنین ،وی در ساختمان موزه آستان مقدس کریمه
اهلبیت(س) نیز حضور یافت و توسط کارشناسان اداره
امور بینالملل آستان مقدس با آثار تاریخی این موزه آشنا
شد.
این شخصیت به دعوت مراکز علمی و برای حضور در
نشستهایی به قم سفر کرده و در ادامه برنامههای امروز
خود نیز به برخی از مراکز علمی و پژوهشی استان قم
مراجعه خواهد داشت.
خاطرنشان میشود ،آستان مقدس حضرت فاطمه
معصومه سالماهلل علیها در سال گذشته با محوریت اداره
امور بینالملل از  ۲۴۰شخصیت سیاسی و مذهبی میزبانی
کرده و در هفته گذشته نیز میزبان سفیر اسپانیا در ایران
بوده است.
سفیر یونان در ایران ،با سفر به شهر مقدس قم در
حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سالماهلل علیها حضور
یافت و از بخشهای مختلف این آستان مقدس بازدید کرد.
به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت
معصومه سالماهلل علیها ،الکساندر کیس سفیر یونان در
ایران امروز به همراه هیأتی از تهران به شهر مقدس قم
سفر کرد تا با مراکز مختلف این شهر از جمله حرم مطهر
حضرت فاطمه معصومه سالماهلل علیها آشنا شود.
همچنین ،وی در ساختمان موزه آستان مقدس کریمه
اهلبیت(س) نیز حضور یافت و توسط کارشناسان اداره
امور بینالملل آستان مقدس با آثار تاریخی این موزه آشنا
شد.
این شخصیت به دعوت مراکز علمی و برای حضور در
نشستهایی به قم سفر کرده و در ادامه برنامههای امروز
خود نیز به برخی از مراکز علمی و پژوهشی استان قم
مراجعه خواهد داشت .خاطرنشان میشود ،آستان مقدس
حضرت فاطمه معصومه سالماهلل علیها در سال گذشته با
محوریت اداره امور بینالملل از  ۲۴۰شخصیت سیاسی و
مذهبی میزبانی کرده و در هفته گذشته نیز میزبان سفیر
اسپانیا در ایران بوده است.

کارگاه آموزشی-توجیهی ثبت همیار طبیعت
در سامانه ملی در گلستان برگزار شد

به همت اداره آموزش ،ترویج و مشارکت های مردمی کارگاه آموزشی_
توجیهی ثبت همیار طبیعت در سامانه ملی در اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری گلستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان،
محسن مهاجر اظهار کرد :سامانه ملی همیاران طبیعت برای اولین بار در کشور
راه اندازی شده است که باعث می شود اطالعات جامع و کاملی در این خصوص
وجود داشته باشد.رئیس آموزش ،ترویج و مشارکت های مردمی اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری گلستان ادامه داد :برگزاری کارگاه های آموزشی باعث
می شود که در استان گلستان به یک انسجام سازمانی رسیده و بتوانیم تعداد
همیاران طبیعت را بیشتر کنیم.مهاجر با تاکید بر اهمیت مشارکت مردم در
حفظ عرصه های منابع طبیعی ،افزود :اقدامات و فعالیت های ترویجی در دراز
مدت تاثیر گذار است.وی با اشاره به تمرکز بر جذب همیاران طبیعت دانش
آموزی ،گفت :آموزش بر روی دانش آموزان می تواند در آینده تاثیر گذار باشد
و شاهد نسلی باشیم که از دوران نوجوانی با اهمیت منابع طبیعی آشنا شده
اند .در ادامه ،کارشناس آموزش ،ترویج و مشارکت های مردمی نام نویسی در
سایت همیاران طبیعت را برای روسای ادارات شهرستانی و رابطین آموزش و
ترویج توضیح داده و نام نویسی در این سایت را آغاز کردند.محمدرضا شهرکی
در خصوص نحوه ثبت نام در این سامانه گفت :عالقهمندان به حفاظت از منابع
طبیعی میتوانند به سایت  hamyartabiat.frw.irمراجعه و با گرفتن کد
رهگیری نام نویسی کنند و در نهایت کارت خود را از اداره منابع طبیعی و
آبخیزداری شهرستان ها دریافت کنند.

