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شهرستان

سه شنبه  10تیر 1399
شماره 2726

اخبار
مدیر کل بیمه سالمت گیالن:

ارتباط مستمر و بی واسطه مردم و
مدیران بیمه سالمت با سامانه ۱۶۶

مدیرکل بیمه سالمت دربازدیدازاداره بیمه سالمت شهرستان
آستانه اشرفیه گفت :ارتباط مستمر و بیواسطه بین مردم و مدیران
بیمه سالمت با سامانه  ۱۶۶۶انجام می گیرد.دکتر محمدی افزود:
سازمان بیمه سالمت ایران برای ارتباط مستمر و بیواسطه بین
مردم و مسئوالن سامانه ۱۶۶۶را راهاندازی کرده است و مخاطبین
و مردم میتوانند شکایات ،چالشها ،پیشنهادات و نظرات خود را با
این سامانه در میان بگذارند تا در اولین زمان ممکن به آن رسیدگی
شود .مدیرکل بیمه سالمت به منظور آشنایی نزدیک با مشکالت و
مطالبات بیمه شدگان از اداره بیمه سالمت شهرستان آستانه اشرفیه
بازدید و از نزدیک با ارباب رجوع و کارمندان دیدار و گفتگو کرد.
دکترمحمدی مدیر کل بیمه سالمت استان دراین بازدید گفت :یکی
از برنامه های مهم سازمان اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیکی
و تسریع در روند ارائه خدمات به بیمه شدگان می باشد وی خاطر
نشان کرد  :از مزایای طرح نسخه نویسی الکترونیکی حذف دفترچه
کاغذی ،استقرار پرونده سالمت ،عدالت در سالمت و مدیریت بهینه
منابع می باشد که می تواند از هدر رفت بسیاری از هزینه های
درمانی جلوگیری نماید.وی افزود :دولت تدبیر و امید با یک رویکرد
سالمت محور و با اجرای طرح های ملی بیمه ای در راستای ارتقای
شاخص های سالمت گام برمی دارد که درنتیجه باعث ارتقای سطح
ارائه خدمات سالمت به بیمه شدگان عزیز ورضایتمندی آنان گردید.
دکترمحمدی مدیرکل بیمه سالمت یاد آورشد :مقام معظم رهبری
فرمودند :بهترین راه مبارزه با آمریکا خدمت به مردم است و همه
مدیران  ،مسئوالن و دستاندرکاران باید فرمایشات مقام معظم
رهبری را سرلوحه کار خود قرار دهند و بیش از حد توان ،بهترین
خدمات را به مردم ارائه دهند چون این مردم سزاوار و شایسته
بهترین و مطلوب ترین خدمات هستند.
ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در کردستان:

40هزار بسته پروتئینی بین اقشار نیازمند
کردستان توزیع میشود

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در کردستان گفت:
همزمان با دهه کرامت ۴۰ ،هزار بسته پروتئینی بین اقشار ضعیف
استان در مناطق حاشیه شهرها توزیع میشود .مهدی طالبی اظهار
داشت :این بستهها در قالب مرحله دوم رزمایش همدلی و احسان
و با محوریت نماینده ولی فقیه در استان و استفاده از ظرفیت ائمه
جمعه و جماعات ،تشکلهای مردمی ،گروههای جهادی و هیات های
مذهبی در نقاط محروم حاشیه شهرها بین نیازمندان و خانوارهای
آسیبپذیر از کرونا توزیع میشود .وی با بیان اینکه بستهها شامل
 ۸۰هزار قطعه مرغ و به ارزش  ۲۰میلیارد ریال است ،اضافه کرد:
کمکها از امروز بین خانوارهای نیازمند و در مناطق محروم و حاشیه
شهرها توزیع خواهد شد .مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در
کردستان یادآور شد :در مرحله اول این رزمایش نیز  ۲۰هزار بسته
معیشتی به ارزش  ۶۴میلیارد ریال (هر بسته  ۳۲۰هزار تومان)،
بین خانوارهایی که تحت حمایت هیچ نهادی قرار نداشتند ،توزیع
شد .طالبی افزود :این ستاد از اوایل اسفند تاکنون با همکاری بسیج
دانشجویی و  ۶گروه جهادی تاکنون  ۱۲هزار عدد ماسک تولید و
میان اقشار نیازمند توزیع کرده ضمن اینکه روزانه  ۹۰دست لباس
ایزوله در مجموع سه هزار دست و  ۲هزار و  ۵۰۰عدد شیلد حفاظتی
نیز تولید و به مراکز درمانی تحویل داده است.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

بخشی از سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ
سال آینده وارد مدار میشود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان اصفهان با تاکید بر اینکه استان
اصفهان در حوزه آب شرب دچار تنش
نیست ،بلکه دچار بحران است ،گفت :تا
زمانی که سامانه دوم آبرسانی اصفهان
بزرگ وارد مدار نشود در تامین آب
شرب دچار مشکل هستیم اما پیش بینی
می شود بخشی از این طرح ،سال آینده
وارد مدار شود.
هاشم امینی افزود :تا زمانی که
سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ وارد
مدار آب شرب اصفهان نشود به طور
قطع در مواقع پیک مصرف ،در شرایط
سختی برای تامین آب شرب قرار داریم،
اما امیدواریم با وجود بسیاری از کم
لطفی ها در سال آینده بخشی از سامانه
دوم آبرسانی اصفهان بزرگ ،وارد مدار
شود.
وی با بیان اینکه شرکت آب منطقه
ای اصفهان متولی اجرای پروژه سامانه دوم
آبرسانی اصفهان بزرگ است ،گفت :با این
وجود شرکت آب و فاضالب به عنوان بهره
بردار این پروژه بخشی از تامین مالی آن را

برعهده گرفته و در حال اجرای لوله های
 ۱۴۰۰این پروژه است.
امینی همچنین به پیشرفت ۳۰
درصدی سازه ای سامانه دوم آبرسانی
اصفهان بزرگ اشاره کرد و گفت :در
حال حاضر بحث لوله گذاری و تامین
تجهیزات این طرح در حال پیگیری
است و مدیریت استان در نظر دارد

بخشی از سامانه دوم آبرسانی اصفهان
بزرگ را از سال آینده وارد مدار
کند و از این طریق کمبود آب شرب
و بهداشت  56شهر و  300روستای
استان مرتفع گردد.
وی همچنین تاکید کرد :تصفیه
خانه بابا شیخعلی به عنوان یکی از
پیشرفته ترین تصفیه خانه های کشور

است که از لحاظ مباحث کیفی آب هیچ
مشکلی ندارد و سیستم ا ُزون کلر آن
شرایط مناسبی دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
استان اصفهان با بیان اینکه بسته شدن
زاینده رود موجب حذف و خالی شدن
چاه های فلمن می شود ،اظهار کرد :با
اقدامات صورت گرفته به دنبال افزایش
ظرفیت انتقال آب از تونل اشترجان
هستیم که می تواند حذف چاه های
فلمن را جبران کند.
وی همچنین در خصوص بازچرخانی
آب خاکستری در اصفهان ،اظهار کرد:
در این خصوص شرکت آب و فاضالب
استان اصفهان تفاهم نامه ای با سازمان
نظام مهندسی ساختمان جهت جمع
آوری آب های خاکستری امضا کرده و
قرار است برخی مجتمع ها ،آموزش و
پرورش ،مدارس و  ...آب خاکستری را
به چرخه برخی مصارف از جمله آبیاری
برگردانند و امیدواریم آب خاکستری
یکی از الزامات احداث مجتمع های
مسکونی شود.

گازرسانی به روستاهای استان بوشهر چهار برابر شد

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهرگفت :در دولت
های یازدهم و دوازدهم به  ۴۲۲روستای این استان
گازرسانی شده که در مقایسه با کل دولت های قبل
چهار برابر افزایش یافته است.
مسلم رحمانی اظهار داشت  :این درحالی است
که تا قبل از آغاز به کار دولت یازدهم و دوازدهم
تنها  ۱۰۴روستای استان بوشهر براساس مصوبه وزارت
نفت و شورای اقتصاد از نعمت گاز برخوردار بودند.
وی بیان کرد :با انجام پروژ ههای متفاوت امروز
ضریب نفوذ گازرسانی در روستاها از  ۳۶به ۹۶.۵
درصد افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهراضافه کرد:
در این مدت شاهد تحولی عظیم در روند گازرسانی
به مناطق روستایی بود هایم و تحقق این مهم تاثیر
بسزایی در توسعه زیرساخت ها و رونق و آبادانی هرچه
بیشتر این مناطق داشته است.
رحمانی گفت :همچنین در این مدت تعداد
شهرهای گازدار استان بوشهر نیز از  ۳۰به  ۳۹شهر

ارتقا یافته است و در این مدت ضریب نفوذ گاز شهری
از ۷۲به  ۹۹.۲درصد افزایش یافته است.
وی افزود :در زمان حاضر همه شهرهای استان
بوشهر به جز جزیره خارگ که منبع گازی ندارد زیر
پوشش نعمت گاز طبیعی هستند.
مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر بیان کرد:
همچنین امسال گاز رسانی به  ۲۱روستای جدید
با تعداد یکهزار و  ۳۱خانوار شامل  ۱۳روستای
دشتستان و هشت روستای دیلم در دست اجراست
که با بهره برداری از آنها ضریب نفوذ گاز در بخش
روستایی به  ۹۸.۶درصد میرسد.
رحمانی گفت :تاکنون هفت هزار و  ۱۹۹کیلومتر
شبکه گازرسانی در استان بوشهر اجرا شده است که از
این مقدار  ۳۹۹کیلومتر خطوط تغذیه و ۶هزار و ۸۰۰
کیلومتر نیز مربوط به شبکههای توزیع است.
وی شمار مشترکان استان بوشهر را  ۲۱۵هزار و
 ۲۵۶نفر عنوان کرد و گفت :از این تعداد  ۲۱۱هزار و
 ۸۳۰مشترک خانگی۲ ،هزار و  ۷۸۷مشترک تجاری و

عمومی و  ۵۳۹مشترک صنعتی است که از این شمار
۲۴هزار و  ۵۱۱مشترک مربوط به سال  ۹۸بوده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر افزود:
همچنین مراحل تجاری سازی دستگاه نشت یاب
نقطهای گاز به منظور تشخیص درست و دقیق محل
نشتیهای زیرزمینی در این شرکت در حال پیگیری
است.

خبر كوتاه

امضای تفاهم نامه حمایت از فعالیتهای
فناورانه شرکت گاز استان ایالم

شرکت گاز استان ایالم با پارک علم و فناوری شرکت
گاز استان ایالم در راستای گسترش همکاری های علمی،
پژوهشی و تحقیقاتی و حمایت از فعالیتهای فناورانه و نوآورانه
در حوزه صنعت گاز  ،با پارک علم و فناوری استان ایالم تفاهم
نامه همکاری امضاء کرد .به گزارش روابط عمومی شرکت
گاز استان ایالم ؛ عباس شمس اللهی مدیرعامل شرکت گاز
استان ایالم ضمن ابراز خردسندی از امضاء تفاهم نامه ،از اعالم
آمادگی این شرکت جهت حمایت از شرکت های دانش بنیان
و ظرفیت فناورانه مستقر در پارک علم و فناوری ایالم خبر
داد و اظهار داشت :یک سازمان دانشمحور نقش مهمی در
شکلگیری و ایجاد یک سازمان دانش بنیان دارد ،بنابراین با
ایجاد چنین فرصت ها و ارتباط های مستمر با مجامع علمی
می توان شاهد توسعه هرچه بیشتر در صنعت گاز کشور
باشیم .مهندس شمس اللهی تصریح کرد :توجه به بومی سازی
فناوری و توانمندسازی شرکت های داخلی از رویکردهای مهم
این شرکت می باشد و حوزه پژوهش و فناوری این شرکت
همواره پذیرای ایده های خالقانه و نوآورانه در حوزه های مختلف
است .دکتر کامران طاهرپور نیز ضمن ابراز خردسندی از انجام این
مهم خاطرنشان کرد :در راستای خودکفایی و رونق تولید داخلی،
استفاده از ظرفیت مجامع علمی و شرکت های دانش بنیان ،بخش
خصوصی و متخصصان داخلی ،امری ضروری است لذا پارک علم
و فناوری با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل مختلف خود می تواند
باعث انتقال دانش به نسل های آینده در یک فضای نوآورانه باشد و
سازوکار جدید و ارتباط بیشتر و موثرتر در راستای پیشبرد اهداف
مشترک و اجرای برنامه های پژوهشی با شرکت گاز استان ایالم را
در دستور کار خود قرار خواهد داد.

مهارآتش سوزی در منطقه ترجین چال
اوزینه با حضور به موقع مامورین منابع
طبیعی گلستان

به گزارش پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان گلستان ،حبیب یارادبزی اظهار داشت :این
حریق از اراضی زراعی اشخاص به جنگل های سوزنی برگ
سرایت نموده و  5هزار متر مربع از آن را درگیر نمود.وی
افزود :پس از اطالع ،مامورین سریعا به منطقه موردنظر اعزام
شده و با حضور به موقع و همت ایشان آتش سوزی به طور
کامل اطفا گردید.یارادبزی اعالم کرد :علت این حریق آتش
زدن کاه و کلش توسط زمین زراعی مجاور بوده و در نهایت
کشاورز موردنظر شناسایی شده و پرونده ایشان جهت بررسی
به مراجع قضایی انتقال داده شد.فرمانده یگان حفاظت اداره
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان ضمن هشدار
جدی به کشاورزان افزود :متاسفانه علی رغم هشدارهای جدی
و اطالع رسانی های پی در پی مبنی بر عدم سوزاندن کاه
و کلش پس از برداشت محصول توسط کشاورزان این سنت
دیرینه همچنان ادامه داشته و نتایج خسارت باری را به بار
می آورد.ایشان تاکید کرد :براساس ماده  ۶۸۸قانون مجازات
اسالمی و ماده  ۲و  ۲۲قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و
ماده  ۴۵قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع آتش زدن بقایای
گیاهی جرم محسوب می شود و مرتکبین به جزای نقدی و
حبس محکوم خواهند شد.

