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رئیس کل دادگستری استان تهران:

 دادگستری بیش از سایر نهادها
به فعالیت های فرهنگی نیاز دارد
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اصفهان-  خبرنگار فرص��ت امروز- مدیر 
رواب��ط عمومی ش��هرداری اصفهان گفت: 
فض��ای اصفه��ان در ای��ام ده��ه فجر به 
فضایی انقالبی همراه با ش��ور و نش��اط 
ب��رای ش��هروندان تبدی��ل می ش��ود. به 

گ��زارش خبرن��گار م��ا از اصفهان، ه��ادی نباتی نژاد با اش��اره به 
برنامه های ش��هرداری به مناس��بت فرارس��یدن ایام دهه فجر و با 
بی��ان اینکه فضای ش��هر اصفهان در این ایام ب��ه فضایی انقالبی 
همراه با ش��ور و نش��اط تبدیل می ش��ود، اظهار کرد: با مشارکت 
مجموعه ه��ای مردمی ای��ن جش��ن ها در محالت مختل��ف برگزار 
و س��طح ش��هر اع��م از میادی��ن و خیابان های اصل��ی و فرعی با 
پارچه های رنگی و پرچم های س��ه رنگ جمهوری اس��المی تزئین 
می ش��ود. وی با بیان اینکه بی��ش از 500 برنامه در ایام پیروزی 
انقالب اس��المی برگزار می ش��ود، تصری��ح کرد: این جش��ن ها با 
حض��ور گرم و یکپارچ��ه مردم اصفهان زیر پرچم های برافراش��ته 
ایران اس��المی و با عنوان »این پرچم باالس��ت« برگزار می ش��ود. 
مدیر روابط عمومی ش��هرداری اصفه��ان با بیان اینکه در کنار این 

برنامه ه��ا، بخش ه��ای مختلف ش��هرداری مانند س��ازمان...

تبری��ز - ماه��ان فالح- ه��دف از اجرای 
در  تس��هیل  اداری  تح��ول  برنامه ه��ای 
ارائه خدمات به مردم و مش��ترکین بوده 
و ای��ن اقدام��ات بای��د موج��ب افزایش 

رضایتمندی مردم از خدمات اداری ش��ود. 
به گ��زارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی ش��رکت 
آب و فاضالب آذربایجان شرقی، نشست مشترک توسعه مدیریت 
ش��رکت آبفا اس��تان ب��ا حضور معاون توس��عه مدیری��ت و منابع 
انس��انی سازمان مدیریت استان، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان و اعضای کمیس��یون توسعه مدیریت شرکت آبفا در محل 
س��الن کنفرانس ش��رکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی برگزار 
ش��د. بر اساس این گزارش، در ابتدای جلس��ه مدیرعامل شرکت 
آبفا اس��تان ضمن عرض خیرمقدم ب��ه میهمانان، هدف از اجرای 
برنامه ه��ای تحول اداری را در نهایت تس��هیل در ارائه خدمات به 
مردم و مش��ترکین عنوان و اضافه ک��رد: این اقدامات باید موجب 
افزای��ش رضایتمندی م��ردم از خدم��ات اداری ش��ود. مهندس 

علیرض��ا ایمانل��و ب��ا تاکید بر ای��ن نکته که ش��رکت آب...

هدف از اجرای برنامه های تحول 
اداری در سازمان ها تسهیل در ارائه 

خدمات به مردم و مشترکین است

برگزاری بیش از 500 جشن در ایام 
دهه فجر در تمام محالت اصفهان
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ــترى استان تهران، ضرورت فعاليت هاى فرهنگى را در  رئيس كل دادگس
ــمرد و گفت: اعتقاد دارم به دو دليل،  ــترى بيش از ساير نهادها برش دادگس

ايجابى و نفيى تشكيالت دادگسترى نيازمند كار و فعاليت فرهنگى است. 
ــين  ــتان تهران، غالمحس ــترى كل اس ــه گزارش روابط عمومى دادگس ب
ــاالنه رابطين فرهنگى واحدهاى قضايى و ستادى  اسماعيلى در همايش س
ــت كه ما بر اين  ــتان تهران، افزود: دليل اثباتى آن اين اس ــترى اس دادگس
ــت از جمله قضات و  ــه عدالت، اجراى آن و مجريان عدال ــتيم ك عقيده هس
ــير تحقق عدالت و رفع ظلم و ستم تالش مى كنند،  تمام كسانى كه در مس
ــترى  ــبت به ديگر افراد جامعه از امتيازات، برترى ها و كماالت بيش بايد نس

برخوردار باشند. 
رئيس كل دادگسترى استان تهران افزود: جامعه قضايى كشور و از جمله 
قضات و كسانى كه در اين مسير تالش مى كنند، جزو طبقات ممتاز هستند 
ــمت و جايگاه بايد داراى ويژگى هاى خاصى هم بوده و  و براى احراز اين س
برترى و برجستگى هايى نسبت به ساير افراد داشته تا در اين مسير و منصب 
قرار گيرند.  وى اظهار كرد: براى كسب شغل قضاوت اول خود شخص بايد 
ــترى از لحاظ علم و تقوا  ــاوت و متمايز از ديگران و داراى كماالت بيش متف
باشد كه الزم است هم در آغاز ورود و در امتداد خدمت از بين هموطنان و 
داوطلبان اشتغال به اين حوزه كسانى را انتخاب كنيم كه نسبت به ديگران 
ممتاز باشند و بعد از حضورشان هم فعاليت هاى مستمر فرهنگى برنامه ريزى 
ــرا كنيم كه اين ويژگى محفوظ بماند و ارتقا يابد و اين امر عمده ترين  و اج
ضرورت و دليل اهتمام بر تالش و فعاليت فرهنگى در دستگاه قضايى است. 
ــتان تهران به مخاطرات در حوزه فعاليت هاى  ــترى اس رئيس كل دادگس
قضايى و راهكار آن اشاره كرد و اذعان داشت: خطرات در اين حوزه و نوع آن 
بيش از ساير حوزه هاست و عمده مخاطراتى كه داراى صبغه ضد اخالقى و 
ضد فرهنگى است و با اين توضيح كه انقالب ما انقالبى فرهنگى، مبتنى بر 
ارزش ها، باورهاى دينى و اخالقى است و اين آسيب ها و تهديدات پيش روى 
از نوع جنس نرم است كه شاغلين در اين حوزه با آن مواجه هستند، آسيب ها 
ــات فرهنگى، اخالقى و  ــه عالج و درمانش فقط اقدام ــت ك و مخاطراتى اس

تربيتى به معناى عام كلمه است. 
ــا در جاهايى كه  ــا تذكرات و بيان راهنمايى ه ــزود: ضرورت دارد ب وى اف
همكاران ممكن است در معرض لغزش قرار گيرند و با انجام كارهاى فرهنگى، 
ــظ آن ويژگى ها و ارتقاى  ــتيابى و حف ــا را راهنمايى نماييم و جهت دس آنه
كماالت كه الزمه كار ما مى باشد و در جهت مراقبت و محافظت و پيشگيرى 
ــب و مبتنى بر مبانى  ــتيم كه متناس از مخاطرات، نيازمند كار فرهنگى هس

دينى و اخالقى ما است. 
ــماعيلى افزود: حفظ آن كماالت و مقابله با آن مخاطرات نيز از طريق  اس
اقدامات فرهنگى است كه مستمر و هميشگى باشد و با انجام يك كار آنى و 

دفعى اين هدف تامين نخواهد شد و اين زمانى امكان پذير است كه آن كار 
فرهنگى مبتنى بر تعاليم دينى ومستمر و متناسب با نيازهاى جامعه مخاطب 
ــما رابطين فرهنگى دارم كه در اين حوزه  ــد و بنده اين انتظار را از ش ما باش
اولويت با خود ما است و اگر در اين حوزه خودساخته نباشيم، نمى توانيم براى 

ديگران كار و خدمتى ارائه دهيم. 
ــتان تهران گفت: انقالب ما يك انقالب فرهنگى و  ــترى اس رئيس دادگس
ــا در دوران مبارزه در جهت  ــت و م ــى بر ارزش ها و باورهاى دينى اس مبتن
ــد رژيم  ــاع از دين و باورها و ارزش هاى دينى به مبارزه با مظالم و مفاس دف
مى پرداختيم.  اسماعيلى اظهار كرد در ر ژيم فاسد پهلوى آنچه بر سر جامعه 
ــود و طبيعى هم به نظر  ــر با ارزش ها و باورهاى دينى ما ب ــا مى آمد، مغاي م

مى رسد كه اين انقالب به وقوع بپيوندد. 
وى در ادامه به رابطين فرهنگى توصيه كرد: وقتى واقعيت انقالب ما، يك 
ــد، بايستى در تداوم اين  انقالب فرهنگى مبتنى بر ارزش هاى دينى مى باش
انقالب بيشتر تكيه ما بر موضوعات فرهنگى، عقيدتى و اخالقى جامعه باشد 
و با اين رويكرد، امروز بايد مسائل فرهنگى جامعه در رأس امور همه نهادهاى 

حاكميتى كشور قرار بگيرد. 
ــترى استان تهران در خاتمه سخنان خود بر لزوم ارائه  رئيس كل دادگس
ــت جهت  گزارش رابطين فرهنگى تاكيد كرد و در عين حال افزود: الزم اس
استفاده و بهره بردارى از خدمات صورت گرفته، گزارش فعاليت هاى خود را 
در واحدهاى مربوطه ارائه دهيد و اين كار در وهله نخست بيان كار و تالش 

و زحمت شما است. 
ــود تا آن فعاليت هايى كه  ــماعيلى گفت: ارسال گزارش ها باعث مى ش اس
ــاير واحد ها نيز به طور موازى  ــته در س ــتر داش اثربخش بوده و بازدهى بيش
ــود و به اين طريق زمينه رشد و هم افزايى فرهنگى را بيش  تكثير و اجرا ش

از پيش ايجاد نماييم. 
ــتان تهران در مقايسه با ساير استان ها بسيار بزرگ و وسيع  وى افزود: اس
مى باشد و الزم است با اين حساسيت گزارش فعاليت هاى كارى با آن رويكرد 
ــده، به ديگران انعكاس يابد تا بيانگر واقعيت زحمات و  تعاملى كه عنوان ش
ــائل  ــاى همه همكاران در زمينه هاى مختلف و از جمله حوزه و مس تالش ه

فرهنگى باشد. 
ــاالنه رابطين فرهنگى واحدهاى قضايى و  بنابر اين گزارش در همايش س
ستادى دادگسترى كل استان تهران كه با هدف بررسى عملكرد، بيان نقطه 
نظرات و ايجاد تعامل مشترك در اجراى برنامه هاى فرهنگى مصوب در سالن 
ــين  ــد، غالمحس واليت واقع در مجتمع قضايى امام خمينى (ره) برگزار ش
اسماعيلى، رئيس كل دادگسترى استان تهران و حجت االسالم و المسلمين 
فؤاديان، معاون فرهنگى و كليه رابطين در حوزه امور فرهنگى و كارشناسان 

مربوطه حضور داشتند. 

ــترى گفت: طبق  ــور قضايى وزارت دادگس ــركل دفتر پيگيرى ام مدي
ــترى از اين پس در جلسات  ــنامه رئيس قوه قضاييه، وزارت دادگس بخش

دادرسى دعاوى مربوط به پرداخت ديه از بيت المال، حضور مى يابد. 
ــترى، على اصغر امينى، افزود:  به گزارش روابط عمومى وزارت دادگس
ــى كيفرى در سال  متعاقب تصويب تبصره ماده 342 قانون آيين دادرس
ــترى بدون توجه به تبصره ماده مذكور  ــفانه محاكم دادگس 1394 متاس
ــوع ماده 260 قانون  ــارت (موض ــت در دعاوى مربوط به خس كه مى بايس

ــى كيفرى) و ماده 30 (قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  آيين دادرس
ــه ديه از بيت المال  ــاير مواردى ك ــال 1390) و در س هفدهم مهر ماه س
ــود، وزارت دادگسترى را طرف دعوى قرار بدهند و نماينده  مطالبه مى ش
ــه رسيدگى  ــترى را براى دفاع از حقوق بيت المال در جلس وزارت دادگس
دعوت كنند، از اين امر آمر قانونى سرباز مى زدند و وزارت دادگسترى را 
بدون حضور در جلسه دادرسى به نمايندگى از بيت المال به پرداخت ديه 

و خسارت محكوم مى كردند. 

ــترى گزارش  امينى تصريح كرد: مراتب اين عدم توجه به وزير دادگس
ــت كرد طى  ــس قوه قضاييه درخواس ــرحى از رئي ــد و وزير هم در ش ش
بخشنامه اى از رؤساى محاكم و دادگسترى ها تقاضا شود نسبت به اجراى 
قانون اهتمام بيشترى داشته باشند كه در اين راستا رئيس دستگاه قضا، 
بخشنامه اخير را صادر و براى اجرا به تمام دادگسترى هاى سراسر كشور 

ابالغ كرد. 
متن بخشنامه رئيس قوه قضاييه به شرح زير است: 

ــى كيفرى  ــره الحاقى به ماده 342 قانون آيين دادرس ــراى تبص در اج
ــه تبصره 11  ــات بعدى و با توجه ب ــات و الحاق ــوب 1392 و اصالح مص
قانون بودجه سال 1395 كل كشور، در دعاوى مربوط به مطالبه خسارت 
ــارت بر رفتار قضات  ــاده 260 قانون فوق و ماده 30 قانون نظ ــوع م موض
ــا دولت مطالبه  ــه از بيت المال ي ــاير مواردى كه دي ــوب 1392 و س مص
ــه  ــترى براى جلس ــى موظفند از وزارت دادگس ــع قضاي ــود، مراج مى ش

رسيدگى دعوت و رأى صادره را به وزارت فوق ابالغ نمايند. 

وزارت دادگسترى در دادرسى دعاوى پرداخت ديه از بيت المال حضور مى يابد

رئيس كل دادگسترى استان تهران: 

دادگسترى بيش از ساير نهادها به فعاليت هاى فرهنگى نياز دارد
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اخبار اخبار
رییس اداره آبفا شهرستان باوی خبر داد:

ساماندهی و دفع فاضالب ندافیه مالثانی
اهواز-  خبرنگار فرصت امروز- نبی صالح زاده با اشاره به اجرای 
پروژه "ایجاد شبکه فاضالب در منطقه ندافیه شهر مالثانی"،گفت: این 
پروژه تاثیرگذار با تالش های شبانه روزی اکیپ های عملیاتی اداره آبفا 
شهرستان باوی اجرا گردید. صالح زاده افزود: این پروژه شامل اجرای 
۵۵۰ متر لوله فاضالب تحت فشار با قطر ۱۶۰ میلی متر بود که با 
عبور بخشی از این لوله از قسمت زیرین جاده اصلی اهواز-شوشتر 
به طول ۳۵متر انجام شد. وی اظهار کرد:در اجرای پروژه یادشده 
از دستگاه فوق پیشرفته بورینگ جهت پرس افقی لوله و حفر جاده  
استفاده شد. رییس اداره آبفا شهرستان باوی)ویس، شیبان و مالثانی( 
در ادامه از نصب و راه اندازی یک دستگاه شناور  ۴ اینچ ۸ کیلووات) 
پمپ لجن کش( و برق سه فاز جهت ایستگاه دفع فاضالب در این 
منطقه خبر داد. نبی صالح زاده با بیان اینکه  تجمع فاضالب در منطقه 
ندافیه مشکالت جدی برای ساکنین ایجاد کرده بود، بیان داشت: در 
حال حاضر با اجرای این پروژه ،دفع فاضالب ۱۴۵فقره انشعاب به 

صورت کامال مکانیزه و بهداشتی انجام می پذیرد.
مدیر شرکت شهرکهای صنعتی ساوه وزرندیه: 

80 میلیارد ریال برای زیرساختهای شهرک 
سرمایه گذاری خارجی ساوه هزینه شد

اراک -  خبرنگار فرصت امروز- مدیر شهرک های شهرک های 
صنعتی ساوه و زرندیه گفت: طرح توسعه بسترهای خدماتی از جمله 
آسفالت معابر شهرک سرمایه گذاری خارجی ساوه با ۸۰ میلیارد ریال 
اعتبار در مراحل پایانی است. حسن علی حسینی  افزود: در این راستا 
همه معابر و راه های دسترسی این شهرک زیرسازی شده و ۱۰ درصد 
از عملیات آسفالت ریزی نیز انجام شده است. وی اظهار کرد: محل 
تامین اعتبار این طرح منابع داخلی و مصوب دولت بوده که بخش 
قابل توجهی از ان از محل اعتبارات داخلی شرکت شهرک ها تامین 
شده است. وی پیشرفت کلی طرح را ۶۰ درصد عنوان کرد و گفت: 
در حال حاضر 2۰ واحد با این شهرک عقد قرارداد کرده و در حال 
ساخت و ساز هستند و یک واحد نیز به بهره برداری رسیده است. علی 
حسینی در خصوص زیرساخت های شهرک صنعتی سرمایه گذاری 
خارجی ساوه افزود: به منظور انسجام و فراهم کردن بهینه امکانات 
خدماتی، در ۴۰۰ هکتار از این مجموعه خدمات آب، برق گاز و شبکه 
جمع آوری فاضالب ایجاد شده است. وی تصریح کرد: در مجموع 
مساحت این شهرک یکهزار و ۱۶۳ هکتار است که دستور افزوده 

شدن 2 هزار هکتار دیگر به این وسعت صادر شد.
معاون شهردار کرج:

کوچکترین زلزله سبب رانش بافت 
فرسوده کرج می شود

 کرج - خبرنگارفرصت امروز- معاون مالی و اقتصادی شهردار 
کرج با بیان اینکه بافت های حاشیه ای کرج که به تازگی ساخته شده 
استحکام الزم را ندارند و به نوعی بافت فرسوده محسوب می شوند، 
می شود.  کرج  فرسوده  بافت  رانش  زلزله سبب  کوچکترین  گفت: 
فرج اهلل ایلیات در نشست خبری با رئیس و هیئت عامل منطقه ۵ 
بانک شهر که سالن جلسات معاونت مالی واقتصادی شهرداری کرج 
برگزار شد اظهارداشت: در  سه سال گذشته مدل های تامین مالی 
شهرداری تغییر کرده است. وی با اشاره به عالقه بدهکاران برای تهاتر 
با شهرداری کرج افزود: تعداد زیادی پروژه عمرانی در سطح شهر 
کرج انجام شده که بخش عمده آن به صورت نقد و تهاتر بوده است. 
معاون مالی و اقتصادی شهردار کرج با بیان اینکه در تفاهم نامه ای با  
بانک شهر بدهکاران برای دریافت تسهالت به صورت اقساط به بانک 
شهر معرفی می شوند،گفت: این تسهیالت 2 ساله و بدون دریافت 
هیچ گونه کارمزدی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. ایلیات با بیان 
اینکه اقدامات خوبی با مشارکت بانک شهر با شهرداری کرج برای 
تکمیل پروژه های ناتمام گذشته انجام شده است، عنوان کرد: تقریبا  
حدود  9۰ درصد پروژه هایی که در سالهای قبل آغاز شده بود در حال 
حاضر به بهره برداری رسیده است. وی بیان کرد: پروژه بزرگراه شمالی 
کرج نخستین پروژه ای است که تمام منابع مالی آن تامین شده و 
شهرداری کرج با مشارکت و همکاری بانک شهر به صورت ۳۰ درصد 

نقدی و 7۰ درصد تهاتری به احداث آن کمک می کنند.

ارتقای خانوار روستایي برخوردار از گاز 
طبیعي استان اردبیل از 56 درصد به 82 

درصد در دولت یازدهم
اردبیل -  خبرنگار فرصت 
امروز- مدیرعامل شرکت گاز 
 2۶ ارتقاء   از  اردبیل  استان 
طبیعي  گاز  نعمت  درصدي 
روستایي  خانوارهاي  بین  در 
استان در دولت یازدهم خبر 
گاز  از  شهري  خانوارهاي  برخورداري  حاضر  حال  در  گفت:  و  داد 
طبیعي بیش از 99/۵ درصد بوده و خانوارهاي روستایي نیز با افزایش 
2۶ درصدي این نعمت الهی از ۵۶ درصد به ۸2 درصد ارتقاء یافته 
است. مطابق برنامه ریزي هاي انجام شده تا پایان سال 9۶، تمامي 
روستاهاي باالي 2۰ خانوار استان از نعمت گاز بهره مند خواهند 
شد. مهندس خدایي از ۸۴ پروژه ي گازرساني به روستاها، نصب 
انشعابات، محورهاي صنعتي، احداث ساختمان ها و... شامل 2۶7 
روستا و ۱۰۰۰ کیلومتر شبکه و ۱۰هزار عدد علمک با هزینه اي 
بالغ بر ۱۱۵۰ میلیارد ریال در حال انجام است خبر داد. وی در ادامه 
افزود: با اعالم این موضوع که تمامي شهرها و روستاهاي شهرستان 
هاي سرعین و نمین به گاز طبیعي متصل گشته اند و این مهم موجب 
پیوستن این دو شهرستان به ردیف شهرستان هاي سبز شده است، 
اضافه کرد : ما در صدد تأمین شریط براي برخوداري سایر خانوارهاي 

شهرستان هاي مختلف استان به نعمت گاز طبیعي هستیم.
 در دهه فجر امسال

 78 پروژه برق رسانی توزیع برق مازندران با 
مبلغ 47 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد

ساری-  خبرنگار فرصت 
شرکت  مدیرعامل  امروز- 
توزیع برق مازندران از بهره 
برداری 7۸ پروژه برقرسانی  
با مبلغ ۴۶ میلیارد و 9۴۴ 
فجر  دهه  در  ریال  میلیون 
امسال خبر داد . مهندس قاسم شهابی گفت : با بهره برداری از این 
پروژه ها ۳۰ هزار و 799 خانوار از مزایای آن برخوردار می شوند . وی 
خاطرنشان کرد :برای بهره برداری از این پروژه ها حدود۵۱ کیلومتر 
شبکه فشار متوسط و ضعیف احداث و ۵۳ دستگاه ترانسفورماتور 
نصب و 7۴ روستا از نعمت آن بهره مند می شوند.   مدیرعامل شرکت 
توزیع برق مازندران افزود : این پروژه ها شامل تامین برق مسکن مهر ، 
احداث و توسعه و اصالح و بهینه سازی شبکه های فرسوده روستایی و 
شهری  ، تقویت شبکه و برق رسانی به روستاهای بدون برق می باشد 
. شهابی یادآور شد : از 7۸ پروژه ای که در دهه فجر سال جاری به 
بهره برداری می رسد ۱7 پروژه در بابل ،ساری  بابلسر و نکا هر کدام 7 
پروژه ، سوادکوه ۱7 پروژه ، آمل 9 پروژه ، جویبار ۴ پروژه ، سیمرغ 
۶ پروژه ، میاندرود  و گلوگاه هر کدام 2 پروژه مورد بهره برداری قرار 
می گیرد . مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران اظهار داشت : در نه 
ماهه نخست سال جاری ۳7 هزار و ۴۵۶ مشترک به تعداد مشترکان 
حوزه توزیع برق مازندران افزوده شده که تعداد مشترکان به یک 
میلیون و 2۸۰ هزار مشترک رسیده است و همچنین در این مدت 
۶۶۶ کیلومتر شبکه  احداث و هزار و  2۵۱ پست توزیع  با ظرفیت 
۱2۱ مگاولت آمپر در نقاط مختلف استان نصب شده است . وی 
پرداخت بموقع و غیرحضوری صورتحسابهای برق مصرفی را مورد 
تاکید قرار داد و گفت: بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها ، درامد 
حاصل از فروش انرژی برق به عنوان یکی از حامل های مهم انرژی از 
منابع تامین پرداخت یارانه ها محسوب می گردد و شرکتهای توزیع 
برق به نمایندگی وزارت نیرو در وهله اول موظف به وصول بهای برق  
و انتقال وجوه حاصل از ان به خزانه می باشند . مدیرعامل شرکت 
توزیع برق مازندران افزود : عالوه بر این شرکتهای توزیع  از همین 
محل می بایست هزینه های اصالح و بهینه سازی شبکه ها ، پرداخت 
دیون پیمانکاران ، حقوق و دستمزد پرسنل ، بیمه و مالیات و ... را 
تامین نمایند . بنابراین هدف این شرکت از پیگیری وصول مطالبات 
بدوا" فراهم کردن نقدینگی دولت برای پرداخت  یارانه ها  و سپس 
تامین هزینه های مرتبط با خدمت رسانی به مشترکین  برق می باشد 
و اگر شرایط الزم برای این اهداف مخصوصا" تامین  یارانه فراهم 
نگردد قطعا" دولت در قبال تعهدات خود دچار چالش شدید می شود 
. در حال حاضر هم به اذعان مقامات عالی کشور بزرگترین دغدغه 
دولت در موعد مقرر یارانه ها است . شهابی ماههای پایانی سال از 
پر دغدغه ترین ماهها در ضرورت وصول مطالبات دانست و تصریح 
کرد : در ماههای منتهی به پایان سال این شرکت با پرداخت های 
مضاعف حقوق و عیدی ، فشار پیمانکاران و طلبکاران فروشنده لوازم و 
تجهیزات برقی به همان نسبت با فشار بیشتر مقامات باالدستی برای 
تامین نقدینگی یارانه ها نیز مواجه است . از این رو سازمانها و نهادها 
، موسسات و مقامات و مسئولین استان و مردم عزیز ، شریف و فهیم  
خطه سرسبز مازندران با فرهنگ اصیل و غنی خویش الزم است با 
همدلی و همراهی در پرداخت معوقه ها اقدام تا دولت محترم در قبال 
تعهدات خود با چالش جدی مواجه نگردد و با سربلندی بیشتر در 

خدمت رسانی به مردم همت گماریم .

پروژه های افتتاحی اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان گلستان در دهه فجر95

عمرانی  پروژه  شش  امروز-  فرصت  خبرنگار    - گرگان 
اعتبار  با  گلستان  استان  وآبخیزداری  طبیعی  منابع  کل  اداره 
7۶7۵۰۰۰۰۰۰میلیون ریال)معادل هفتصدوشصت و هفت میلیون 
و پانصدهزارتومان( در دهه فجر سال جاری افتتاح میگردند.پروژه های 
عمرانی افتتاحی در حوزه آبخیز، مرتع و ترسیب کربن میباشند و 
عبارتند از:۱- پروژه "سازه سنگ و مالت حوزه شوراب" در روستای 
چهارباغ حوزه شهرستان گرگان به حجم ۸۰۰مترمکعب با اعتبار 
چهارهزارمیلیون ریال از محل اعتبارات ملی که با افتتاح آن دویست 
خانوار بصورت مستقیم از آن بهره مندخواهند گردید.2-پروژه" علوفه 
کاری اراضی" در حوزه شهرستانهای مینودشت، گالیکش و رامیان 
در سطح ۱۴۰هکتار با اعتبار پانصدمیلیون ریال از محل اعتبارات 
استانی که باعث بهره مندی ۳۸۰خانوار خواهدگردید.۳- سه پروژه 
به  آزادشهر  و  قال  آق   ، گنبد  مراتع  در حوزه  مرتعی"  "تولیدنهال 
تعداد۴9۵ هزاراصله با اعتبار سه هزار و پنجاه میلیون ریال از محل 

اعتبارات استانی که باعث بهره مندی 9۰۰خانوار خواهدگردید.
و  کاشیدار  روستای  در  دارویی"  گیاهان  کاشت  "پروژه   -۴
وامنان حوزه شهرستان آزادشهر به تعداد2۵۰۰ اصله از محل 

اعتبارات ملی که باعث بهره مندی ۴۰۰خانوار خواهد گردید.

200 میلیارد تومان اعتبار خرید تجهیزات 
پایگاه های اطفاء حریق

گرگان -  خبرنگار فرصت امروز- در گردهمایی جانشینان 
یگان حفاظت ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه یک 
کشور که در تاریخ ۴و ۵ بهمن ماه در محل یگان حفاظت اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان  تشکیل گردید 
فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 
کشور از اعتبار2۰۰ میلیارد تومانی دولت برای خرید تجهیزات 
الزم پایگاه های اطفاء حریق خبر داد.سرهنگ قاسم سبزعلی 
سیستم  افزایش  برای  اعتبار  این   : گفت  گردهمایی  دراین 
رادیویی، تامین خودرو مورد نیاز و راه اندازی پایگاه اطفاء حریق 
چالش های   : گفت  ادامه  در  است.ایشان  شده  گرفته  نظر  در 
اساسی مثل قاچاق چوب، حریق، چرای غیرمجاز و تخریب و 
تصرف در حوزه منابع طبیعی وجود دارد که نیاز به هماهنگی 
در جهت کاهش این چالش ها است.سرهنگ سبزعلی با بیان 
ایران  سرزمین  هکتاری  میلیون  وسعت ۱۳۵  حفاظت  اینکه 
دارای اهمیت است، تصریح کرد: از این مقدار بیش از ۱۶ میلیون 
هکتار اراضی جنگلی و بیش از ۸۰ میلیون هکتار پوشش مرتعی 
در ایران وجود دارد.فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور گفت: با موافقت ستاد کل نیروهای 
مسلح می توانیم ساالنه از۵۰۰ نیروی امریه در بحث حفاظت از 
منابع طبیعی استفاده کنیم.وی با تاکید بر اینکه پایگاه های اطفاء 
حریق نیرو و کارشناسان خودشان را می خواهند، افزود: نیروهایی 
که در پایگاه اطفاء حریق حضور دارند باید نیروهای خاص این 
پایگاه باشند تا کارآمدی الزم را داشته باشند در صورتی که در 
حال حاضر از این نیروها به صورت چند منظوره استفاده می شود 

و این مطلوب ما نیست.

تبریز - ماهان فالح- هدف از اجرای برنامه های تحول 
اداری تسهیل در ارائه خدمات به مردم و مشترکین بوده 
و این اقدامات باید موجب افزایش رضایتمندی مردم از 
خدمات اداری شود. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به 
نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شرقی، نشست مشترک توسعه مدیریت شرکت آبفا 
استان با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 
سازمان مدیریت استان، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
شرکت  مدیریت  توسعه  کمیسیون  اعضای  و  استان 
فاضالب  و  آب  کنفرانس شرکت  در محل سالن  آبفا 
گزارش،  این  اساس  بر  شد.  برگزار  شرقی  آذربایجان 
در ابتدای جلسه مدیرعامل شرکت آبفا استان ضمن 
عرض خیرمقدم به میهمانان، هدف از اجرای برنامه های 
تحول اداری را در نهایت تسهیل در ارائه خدمات به 
مردم و مشترکین عنوان و اضافه کرد: این اقدامات باید 
موجب افزایش رضایتمندی مردم از خدمات اداری شود. 

مهندس علیرضا ایمانلو با تاکید بر این نکته که شرکت 
آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در چند سال 
زمینه  در  موفق  شرکت های  از  یکی  همواره  گذشته 

اجرای برنامه های تحول اداری بوده، افزود: باید با برنامه 
ریزی های  مناسب جایگاه شرکت را در عرصه استانی 
و ملی حفظ کنیم. سپس هریک از مسئولین به فراخور 

اداری،  تحول  برنامه های  در  خویش  مسئولیت  حوزه 
مواردی را در خصوص ارزیابی عملکرد سال 9۵ اعالم 
و بر این نکته تاکید شد که بایستی این برنامه ها در 
قالب چارچوب های تدوین شده مورد عمل قرار گیرد، 
همچنین به برخی موارد عدم مصداق در ارزیابی اشاره 
و اعالم شد که تا حدامکان سعی شود این موارد کاهش 
یابد. در انتهای این نشست دکتر فتح زاده ضمن ابراز 
خرسندی از حضور در شرکت آب و فاضالب استان و 
تبریک موفقیت های گذشته شرکت در سنوات قبلی، بر 
ضرورت افزایش تعامل شرکت با سازمان توسعه مدیریت 
تاکید کرد.  وی افزود: سازمان مدیریت نقش تسهیل 
اداری  تحول  برنامه های  اجرای  در  راهبردی  و  گری 
داشته و این  اقدامات باید موجب ارتقاء شاخص های 
رضایت عمومی شود. وی اضافه کرد: در سایه افزایش 
تعامل بین دستگاه های اجرایی و سازمان مدیریت هم 
افزایی ایجاد شده که منجر به بهبود عملکرد خواهد شد.

مدیرعامل آبفا آذربایجان شرقی در نشست مشترک توسعه مدیریت عنوان کرد؛

هدف از اجرای برنامه های تحول اداری در سازمانها تسهیل در ارائه خدمات به مردم و مشترکین است

روابط  مدیر  امروز-  فرصت  خبرنگار  اصفهان-  
در  اصفهان  فضای  گفت:  اصفهان  عمومی شهرداری 
ایام دهه فجر به فضایی انقالبی همراه با شور و نشاط 
خبرنگار  گزارش  به  می شود.  تبدیل  شهروندان  برای 
برنامه های  به  اشاره  با  نباتی نژاد  اصفهان، هادی  از  ما 
با  و  فجر  دهه  ایام  فرارسیدن  مناسبت  به  شهرداری 
بیان اینکه فضای شهر اصفهان در این ایام به فضایی 
انقالبی همراه با شور و نشاط تبدیل می شود، اظهار کرد: 
با مشارکت مجموعه های مردمی این جشن ها در محالت 

مختلف برگزار و سطح شهر اعم از میادین و خیابان های 
اصلی و فرعی با پارچه های رنگی و پرچم های سه رنگ 
جمهوری اسالمی تزئین می شود. وی با بیان اینکه بیش 
اسالمی برگزار  انقالب  پیروزی  ایام  در  برنامه  از ۵۰۰ 
و  گرم  حضور  با  جشن ها  این  کرد:  تصریح  می شود، 
یکپارچه مردم اصفهان زیر پرچم های برافراشته ایران 
اسالمی و با عنوان »این پرچم باالست« برگزار می شود. 
مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان با بیان اینکه در 
کنار این برنامه ها، بخش های مختلف شهرداری مانند 
سازمان فرهنگی تفریحی، سازمان ورزش شهرداری و 
شهرداری های مناطق ۱۵ گانه اصفهان نیز، برنامه های 
کرد:  اضافه  دیده اند،  تدارک  ایام  این  برای  ویژه ای 
تالش مجموعه شهرداری بر این است که جشن های 

پیروزی انقالب اسالمی به گونه ای برنامه ریزی شود که 
تمام شهروندان بتوانند از این برنامه ها استفاده کنند. 
انقالب را  وی مشارکت  مردم در برگزاری جشن های 
برنامه های امسال دانست و تاکید کرد:  از نقاط قوت 
تجربه نشان داده برگزاری جشن ها و برنامه های مختلف 
خودجوش  مشارکت های  با  که  اصفهان  محالت  در 
مردمی همراه با حمایت های شهرداری صورت می گیرد 
نه تنها با استقبال بسیار زیاد شهروندان مواجه شده 
بلکه مشکالت کمتری را نیز برای سطح شهر از جمله 
مشکالت ترافیکی بوجود می آورد. نباتی نژاد در ادامه با 
اشاره به برنامه های شهرداری به مناسبت روز ۱2 بهمن ، 
افزود: در این روز عالوه بر رژه تاکسی ها ویژه برنامه ورود 
حضرت امام خمینی )ره( و غبارروبی و عطرافشانی مزار 

شهدا در گلستان شهدای اصفهان برگزار می شود. وی با 
تاکید بر اینکه تمام ظرفیت  شهرداری مانند ظرفیت های 
تبلیغاتی، رسانه ای و ظرفیت های مناطق برای ایام دهه 
فجر به کار گرفته می شود، تاکید کرد: در روز 22 بهمن 
ماه عالوه فضاسازی های الزم در سطح میدان امام )ره( 
سایر بخش های مختلف شهرداری مانند حوزه خدمات 
شهری و سازمان اتوبوسرانی نیز برای راحتی راه پیمایان 
شرکت کننده در مراسم به کمک مردم می آیند. مدیر 
روابط عمومی شهرداری اصفهان گفت: برای دسترسی به 
اطالعات مربوط به این جشن ها نیز شهروندان می توانند 
به نشانی اینترنتی www .Isfahan.ir  و خبرگزاری 
ایمناو مرکزارتباط مردمی ۱۳7 شهرداری مراجعه کرده 

یا تماس بگیرند.

مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان خبرداد:

برگزاری بیش از 500 جشن در ایام دهه فجر در تمام محالت اصفهان

مدیرکل استاندارد استان:

آزمون ۴ هزارو۸۳۸ نمونه در آزمایشگاه های آذربایجان غربی
ارومیه -  خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل اداره استاندارد آذربایجان 
غربی ، از آزمون ۴ هزارو ۸۳۸ نمونه در آزمایشگاه های اداره کل مربوطه 
و آزمایشگاه های همکار استان طی 9 ماه نخست سالجاری خبر داد. به 
گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان آذربایجانغربی، منصور 
جالیر، مدیر کل استاندارد استان با ایراد سخنانی درخصوص نمونه های 
مورد آزمون آزمایشگاه های اداره کل و همکار اظهار داشت: ۱ هزارو 
29۶ مورد نمونه از واحدهای تولیدی، ۳79 مورد نمونه از بازار توزیع و 
عرضه مورد بررسی و آزمون قرارگرفته و از این میان، ۱ هزارو۳۳۶ نمونه 

نتایج قابل قبولی اخذ کرده اند. وی ادامه داد: تنها ۳۳9 نمونه مورد 
آزمون نتایج غیرقابل قبولی کسب نموده اند و توسط این آزمایشگاه ها 
مردود اعالم گردیده اند. این مقام مسئول با بیان اینکه ۴۶9 مورد نمونه 
از نمونه های صادراتی مورد آزمون در آزمایشگاه های این استان، تحت 
پوشش استاندارد اجباری و ۸9۱ مورد نمونه از نمونه های وارداتی مورد 
آزمون، تحت پوشش استاندارد اجباری و مصوب هییت وزیران هستند، 
خاطرنشان کرد: ۴۵۸ مورد نمونه از نمونه های صادراتی و ۸9۱ مورد 

نمونه از نمونه های وارداتی نتایج قابل قبولی داشته اند.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز  - با حضور مهندس 
راستاد عضو هیات عامل و معاون امور دریایی سازمان 
بنادر و دریانوردی و مهندس بنچاری مدیرکل بنادر و 
دریانوردی استان بوشهر،آیین اختتامیه دهمین دوره 
مسابقات آتش نشانان بنادر کشور در سالن آمفی تئاتر 
برج بندر برگزار شد. به گزارش روابط عمومی،آیین 
اختتامیه دهمین دوره مسابقات عملیاتی ورزشی آتش 
نشانان بنادر کشور تحت عنوان »جام دریانوردان« با 
حضور مهندس راستاد عضو هیا ت عامل و معاون 
دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، مهندس بنچاری 
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ، معاونین 
ورزشکاران  همچنین  و  ادارکل  ادارت  روسای  و 
شرکت کننده در این دوره در سالن آمفی تئاتر برج 
بندر برگزار شد. در ابتدای مراسم مهندس شکیبی 
نسب معاون دریایی و امور بندری اداره کل بنادر و 
خانواده  به  تسلیت  بوشهر ضمن  استان  دریانوردی 
بزرگ آتش نشان کشور بمناسبت حادثه ساختمان 
شرکت  ورزشکاران  همه  زحمات  از  تهران  پالسکو 
کننده در این دوره تقدیر کرد و به بیان گزارشی از 
میزبانی بندر بوشهر در این دوره از رقابتها پرداخت. 
در ادامه مراسم مهندس راستاد معاون دریایی سازمان 

یاد و خاطره  بنادر و دریانوردی ضمن گرامیداشت 
عزیزان آتش نشان در حادثه ساختمان پالسکو  به 
خانواده بزرگ آتش نشانان ادای احترام کرد. راستاد در 
ادامه افزود:  فعالیت آتش نشانان در مواجهه با سوانح 
و اطفاء بموقع حریق در حوادث احتمالی در سطح 
معاون  است.  برخوردار  باالیی  اهمیت  بنادر کشوراز 
دریایی سازمان بنادر و دریانوردی عنوان کرد: داشتن 
کف شاخص های آمادگی جسمانی  برای تمامی آتش 
نشانان بنادر امری ضرورییست و ازکلیه آتش نشانان 
منتخب سازمان در این رویداد مهم ورزشی خواست تا 
با تالش،تعامل و همکاری، سایر همکارانشان را نیز در 
جهت ارتقای سطح آمادگی و ایفای نقش درمسئولیت 

خطیری که بر عهده دارند یاری دهند.

تبریز - اسد فالح- نشست یک روزه هم اندیشی، 
هماهنگی ایمنی، زیست محیطی" HSE " با حضور 
مدیرعامل، معاون مهندسی و توسعه، پیمانکاران حوزه 
 HSE "معاونت مهندسی و توسعه و دبیر کمیته ایمنی
" در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شرقی برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در 
این نشست مهندس علیرضا ایمانلو، مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی و رئیس گروه 
" HSE " منطقه ۳ شمالغرب کشور گفت: رعایت 
مسائل ایمنی و زیست محیطی در تمام حیطه محیط 
کاری اهمیت باالیی دارد و به ویژه این امر در پروژه های 
اجرای طرح فاضالب بسیار ضروری است  و به منظور 
در  نظرات  نقطه  و  پیشنهادات  و  همفکری  مشارکت 
در  مرتبط  عوامل  با  اجرایی  کارهای  خصوص حیطه 
 " از دستورالعمل های  بهره گیری  با  و  بگذارند  میان 
HSE " و ارتقاء سطح ایمنی در این مورد را بسیار 
ضروری دانستند. وی بر ایجاد فرهنگ ایمنی در سطح 
شرکت تاکید کرد و افزود: با استفاده از پتانسیل های 
نیروی کار باید تالش کرد تا با آموزش و آگاه سازی 
کارگران و تکنسین های صنعت آب و فاضالب از حوادث 
ناگوار پیشگیری کرد. مهندس ایمانلو در ادامه با اشاره به 

دستاوردهای شرکت در بحث " HSE "  اضافه کرد: 
در بحث ایمنی و محیط زیست و بهبود وضعیت ایمنی، 
وضعیت شرکت نسبت به سال های گذشته بهتر شده 
و حرکت بسوی پویایی و رشد به سوی توسعه پایدار 
می باشد. در ادامه مهندس نصیرپور، مدیر دفتر ایمنی 
دستورالعمل های  شرکت،  زیست  محیط  و  بهداشت 
اجرایی ایمنی در پروژه های آب و فاضالب شهری در 
راستای ابالغ بیانه اول " HSE " و تاییدیه صالحیت 
اسناد  در  اطالعات  تکمیل  نحوه  و  پیمانکاران  ایمنی 
مناقصه را تشریح و مهم ترین ارزیابی پیمانکاران را قبل 
از عقد قراردادها به منظور صیانت از نیروی انسانی و 
منابع مادی شرکت، پیشگیری از حوادث ناشی از کار و 
آیین نامه های ایمنی و شرایط محیط کار را تاکید کرد.

قزوین-  خبرنگار فرصت امروز- با حضور علي 
یزداني معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیر 
و شهرکهاي صنعتي  عامل سازمان صنایع کوچک 
ایران مسجد حضرت علي اکبر )ع ( شهرک صنعتي 
روابط  بنابرگزارش  رسید.  برداري  بهره  به  حیدریه 
قزوین  استان  صنعتي  شهرکهاي  شرکت  عمومي 
شهرکهاي  شرکت  عامل  مدیر  خانپور  حمیدرضا 
صنعتي استان در آیین بهره برداري از مسجد اظهار 
نمود: این مسجد در زمینی به مساحت ۵۰۰ متر مربع 

بالغ بر 2  با زیربنای ۱۵۰ متر مربع  و هزینه ای  و 
میلیارد ریال احداث شده است. وي با اشاره به اهمیت 
نماز  گفت: اهمیت موضوع نماز در بخش صنعت و 
و  بوده  مضاعف  نواحي صنعتي  شهرکها   در  تولید 
الزم است تا با ایجاد برنامه هایي بتوانیم فرهنگ نماز 
جماعت را در بین واحدهاي صنعتي و تولیدي اشاعه 
دهیم . مدیر عامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان از 
کلنگ احداث مساجد در شهرکهاي صنعتي کاسپین 

و لیا در آینده نزدیک خبر داد.

آیین اختتامیه دهمین دوره مسابقات آتش نشانان 
بنادر کشور در بندر بوشهر برگزار شد

نسبت به سال های گذشته
در مباحث ایمنی و محیط زیست، وضعیت 

شرکت آبفا آذربایجان شرقی بهبود یافته است

بهره برداري از اولین مسجد در شهرکهاي صنعتي قزوین

مدیره  هیئت  رئیس  پاشائی-  لیال   - تبریز 
فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت  مدیرعامل  و 
کشور از مشارکت فعال شرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شرقی در راستای برگزاری نمایشگاه 
نیرو  وزارت  فناوری  و  پژوهش  گرامیداشت 
تبریز  ما در  به گزارش خبرنگار  قدردانی کرد. 
از روابط عمومی شرکت آب و فاضالب  به نقل 
جانباز،  حمیدرضا  شرقی،  آذربایجان  استان 
شرکت  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس 
لوح  ارسال  با  کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی 
علیزضا  مهندس  مجدانه   تالش های  از  تقدیر 

فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  ایمانلو، 
فعال  مشارکت  خصوص  در  شرقی  آذربایجان 
راستای  در  استان  این  فاضالب  و  آب  شرکت 
و  پژوهش  گرامیداشت  نمایشگاه  برگزاری 
فناوری وزارت نیرو که در ۵ و ۶ بهمن ماه سال 
و  تشکر  برگزار شد،  نیرو  پژوهشگاه  در  جاری 
قدردانی کرد. در بخشی از این لوح آمده است: 
و  آب  صنعت  شکوفایی  و  بالندگی  و  "رشد 
آینده  با  که  است  تالشگرانی  مرهون  فاضالب 
حمایت  و  مقاومتی  اقتصاد  راستای  در  نگری 
جوان  محققان  و  بنیان  دانش  شرکت های  از 

در تکمیل چرخه علم تا عمل قدم برمی دارند. 
به پاس قدردانی از مشارکت فعال آن شرکت 
در برگزاری " نمایشگاه گرامیداشت پژوهش و 
ماه ۱۳9۵  بهمن  و۶   ۵  ( نیرو  وزارت  فناوری 
این لوح تقدیر به رسم   " نیرو (  – پژوهشگاه 
یادبود اهداء می شود.  امید است در پرتو الطاف 
مستمر  و  مجدانه  کوشش های  و  الهی  بیکران 
تحقیقات  رویکرد  با  فناوران  و  پژوهشگران 
و  روزافزون  موفقیت های  شاهد  کاربردی، 
همه  اسالمی در  میهن  بالندگی  و  شکوفایی 

عرصه های علمی، پژوهشی و فناوری باشیم.

با ارسال لوح

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور از مدیرعامل شرکت آبفا آذربایجان شرقی تقدیر کرد

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان خبرداد:
 تجهیز و تکمیل 25 پلی کلینیک تامین اجتماعی 

در استان اصفهان با هزینه 60 میلیارد تومان
حذف دفترچه های کاغذی بیمه تا پایان سال 95

استان  اجتماعی  تأمین  درمان  مدیر 
پلی کلینیک  اینکه 2۵  بیان  با  اصفهان 
تامین اجتماعی در استان اصفهان در سه 
سال فعالیت دولت تدبیر و امید با هزینه 
حدود ۶۰ میلیارد تومان تجهیز و تکمیل 
یک  امسال  همچنین  گفت:  است،  شده 
بکوکاردیوگرافی سه بعدی و ۱۴ آمبوالنس 
به ناوگان اورژانس تامین اجتماعی اضافه 
از  ما  خبرنگار  گزارش  به  است.  شده 
اصفهان، دکتر علی اعتصام پور در نشست 
خبری با خبرنگاران گفت: به طور یقین 
گفتگو و خرد جمعی در پیشرفت به سمت 
العاده موثر است. با همدلی  توسعه فوق 
که در شورای درمان وجود دارد هرگونه 
سوء رفتار که در مراکز درمانی اصفهان رخ 
دهد با برخورد ما روبه رو خواهد شد. مدیر 
استان  اجتماعی  تأمین  سازمان  درمان 
شورای  و  پایلوت  اولین  گفت:  اصفهان 
درمان را در دانشگاه علوم پزشکی بنیان 
نهادیم و هدف از انجام این کار این است 
که در مسیر توسعه گام برداریم. اعتصام 
پور تاکید کرد: قول می دهیم تا آخر امسال 
دفترچه ها را در درمان مستقیم حذف و به 
صورت الکترونیکی صادر کنیم که نیازمند 
این  و  است  رابطه  این  در  فرهنگ سازی 

وظیفه بر عهده رسانه هاست.
امسال 1000 میلیارد تومان صرف درمان 

بیمه شدگان اصفهانی می شود
استان  اجتماعی  تأمین  درمان  مدیر 
درصدی  رشد ۱۱9  به  اشاره  با  اصفهان 
دو  در  شدگان  بیمه  درمانی  هزینه های 
سال اخیر گفت: در ده ماهه اخیر بیش 

از ۸۰۰ میلیارد تومان صرف درمان بیمه 
اصفهان  استان  اجتماعی  تامین  شدگان 
پایان سال به  تا  این رقم  شده است که 

۱۰۰۰ میلیارد تومان می رسد.
ساختمان بخش آنژیوگرافی 
بیمارستان دکتر شریعتی به 

بهره برداری رسید
اعتصام پور با اشاره به گام های توسعه در 
حوزه درمان بیان کرد: ساختمان بخش 
آنژیوگرافی بیمارستان دکتر شریعتی به 
بهره برداری رسید و امیدواریم در بخش 
هتلینگ آن بتوانیم گام برداریم؛ بخش 
پاویون در طی 2 سال  سی تی اسکن و 
و نیم در بخش های مختلف در هر سه 
بیمارستان ما مقیم هستند. وی خاطر 
نشان کرد:  حدود ۳۰۰ مرکز سونوگرافی 
در شهر اصفهان است که افراد می توانند 
با معرفی نامه از سازمان بدون فرانشیز 
کارهای درمانی خودشان را انجام دهند. 
به گفته اعتصام پور؛ در بیمارستان دکتر 
غرضی طرح هتلینگ را پیاده کردیم که 
بیمار  آسایش  فرایند  ارتقای  معنای  به 
و  مسجد  آب نما،  کودک،  پارک  است؛ 
شده  راه اندازی  بیمارستان  این  در   ...
داریم  کلینیک  پلی  متر  هزار  است؛ ۵ 
که امیدواریم در ابتدای سال 9۶ افتتاح 
شود. اعتصام پور در زمینه استفاده بهینه 
از امکانات یادآور شد: مرکزی در جوار 
خانه  قباًل  که  شده  آماده  زاینده رود 
کبوتران بود و مرکز آموزش و پژوهش 
شد؛همچنین پژوهشکده رفاه و سالمت 
در  نجف آباد  آزاد  دانشگاه  همکاری  با 

شده  آماده  شریعتی  بیمارستان  کنار 
است.

برخورد مناسب با ارباب رجوع
وی با اشاره به لزوم برخورد مناسب با ارباب 
رجوع افزود: هیچ ارگان دولتی به هیچ دلیل 
حق ندارد خدمتی را از مردم بگیرد مگر 
اینکه در شورای استانی به امضای استاندار 
برسد؛ نکته مهم تر این است که همه باید 
مشکالت خود را با مذاکره و صحبت حل 
کنیم. مدیر درمان سازمان تأمین اجتماعی 
استان اصفهان عنوان کرد: در زمینه ارایه 
آموزشها برای دانشجویان دانشگاه نجف آباد 
کالس هایی مقرر کردیم. دانشجویانی که 
با  ارتباط  روش  شوند  پزشک  است  قرار 
بیمار را آموزش ببیند تا در آینده کمتر 
با مشکل مواجه شویم. مدیر درمان تأمین 
اجتماعی اصفهان اذعان کرد:  اکنون در 
شهر ساختمان های فرسوده ای هم داریم 
آینده  برنامه های  در  که درصدد هستیم 
با ساخت آنها از بروز مشکالت احتمالی 
بیمارستان  از  بخشی  کنیم.  پیشگیری 
شریعتی ترمیم شده است و بخش دیگر 
در آینده مقاوم سازی خواهد شد تا شاهد 
حوادث ناگواری همانند حادثه پالسکو در 
استان نباشیم. به گفته اعتصام پور؛ نیازمند 
کنترل هزینه ها، زیرساخت ها، سالمت و 
پرونده های الکترونیک هستیم تا سهولت 
درمان  در  باشیم.  شاهد  را  خدمات  در 
مستقیم این قول را به شهروندان می دهیم 
که تا پایان سال برنامه ها را عملیاتی کنیم 
که وقوع این امر نیازمند آموزش های بهینه 

در حوزه درمان بین شهروندان است.
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