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خبر كوتاه
رئیس خدمات اجتماعی و رفاهی گاز خوزستان:

مراسم تکریم رئیس پیشین اداره
خدمات اجتماعی و رفاهی برگزار شد

با حضور پرسنل خدمات اجتماعی و رفاهی
گاز استان مراسم تکریم از محمدجواد کاظمی
نسب رئیس خدمات اجتماعی و رفاهی پیشین
این شرکت برگزار شد.سید اقبال چاشی گفت:
با توجه به پایان دوران خدمت رئیس خدمات
اجتماعی و رفاهی پیشین گاز استان ،با حضور
پرسنل این واحد مراسم تکریم از بازنشستگی
محمدجواد کاظمی نسب برگزار شد .چاشی
افزود :در این مراسم ضمن دیدار صمیمی
پرسنل اداره خدمات اجتماعی و رفاهی ،از
زحمات و تالشهای محمدجواد کاظمی نسب
رئیس این واحد در دوران تصدی وی به عنوان
رئیس خدمات اجتماعی و رفاهی تجلیل شد.
رییس اداره فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی گلستان :

کارگاه توجیهی سومین جشنواره
کاالهای فرهنگی (فیروزه) در گرگان
برگزار شد

رییس اداره فرهنگی اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی گلستان ،کارگاه توجیهی سومین
جشنواره کاالهای فرهنگی (فیروزه) برای مدیران
خانه های فرهنگ شهرستان گرگان برگزار
شد.فرشته آل نبی با اشاره به اینکه هدف کلی
برگزاری جشنواره «فیروزه» شناسایی کاالها و
محصوالت فرهنگی ،ترویج محصوالت فرهنگی
و گفتمان سازی تولید و مصرف فرهنگی با نگاه
ویژه به کاالی فرهنگی استانها است ،افزود:
همچنین شناسایی محصوالت و شبکهسازی
تولید تا فروش و تعریف و برنامهریزی تولیدات
نو از هدفهای غایی این رویداد فرهنگی تعریف
شده است.وی ادامه داد :جشنواره در سه موضوع
هدایای فرهنگی ،عروسک و اسباب بازی برپا می
شود و عالقه مندان تا  20دی ماه فرصت دارند
اطالعات آثار خود را از طریق پورتال بارگذاری
کنند و آثار را به دبیرخانه تحویل دهند.آل
نبی گفت :در همین راستا کارگاهی توجیهی
زیر نظر «سمانه شهری نژاد» از اعضای شورای
مشورتی برپایی این رویداد در عصر دوشنبه 15
آذر در سالن اجتماعات ادارات اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی گلستان ویژه مدیران خانه های
فرهنگ شهرستان گرگان برگزار شد.وی افزود:
در این کارگاه شهری نژاد ضمن تبیین اهداف
این جشنواره ،در خصوص تنوع اقوام استان
گلستان و ظرفیت های فرهنگی و هنری آن
ها و نحوه برندسازی کاالهای فرهنگی آن ها
در سطح ملی مطالبی را عنوان کرد.آل نبی
ادامه داد :همچنین به همت ادارات فرهنگ و
ارشاد اسالمی سطح استان گلستان ،کارگاه ها
و نشست هایی با فعاالن این حوزه تا به امروز
برگزار شده و یا درحال برپا شدن است.یادآوری
میشود عالقه مندان به منظور کسب اطالعات
بیشتر درباره این جشنواره می توانند با شماره
تماس  01732243859تماس حاصل فرمایند.

دیدار شهردار و اعضای شورای اسالمی
شهر قیامدشت با مدیرکل جدید
حراست استانداری تهران

در پی انتصاب «هادی هلیلی» به عنوان
مشاور و سرپرست اداره کل استانداری تهران،
شهردار ،رییس و اعضای شورای اسالمی شهر
قیامدشت با حضور در استانداری تهران ،ضمن
تبریک این انتصاب ،برای وی آرزوی موفقیت
نمودند.هلیلی از شهروندان قیامدشت است که
به تازگی از سوی «محسن منصوری» ،استاندار
تهران به این مسئولیت منصوب شده است.
سرپرست اداره کل حراست استانداری تهران در
این دیدار که مدیر حراست شهرداری قیامدشت
نیز حضور داشت اظهار امیدواری کرد مسایل و
معضالت شهر قیامدشت بویژه مشکالت حریم
این شهر را مورد بررسی و پیگیری قرار دهد.

صرفه جویی مردم گیالن
باعث تداوم خدمات گاز در مناطق
سردسیر خواهد بود

دمای آسایش شهروندان در منزل  18تا
 21درجه سانتیگراد است که با رعایت آن
میتوان به صرفهجویی مصرف گاز و تداوم
خدمات گازرسانی در مناطق سردسیر کمک
کرد.به گزارش روابط عمومی گاز گیالن ،حسین
اکبر ،مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در
گفتگو با شبکه سالمت سیما ،با بیان این مطلب،
اظهار داشت :با توجه به سرمای زودرس امسال
نسبت به سال گذشته و بررسیهای انجام شده،
مشخص شد که مصرف گاز ،مهرماه امسال 29
درصد افزایش نسبت به همین بازه زمانی در سال
قبل دارد و این درحالی است که آبان ماه امسال
نیز مصرف گاز افزایش  16درصدی را نسبت به
مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است.
وی در ادامه ،با ابراز امیدواری از افزایش
آگاهی مردم استان نسبت به روشهای
صرفهجویی در مصرف گاز ،گفت :با صرفهجویی
مردم گیالن ،امکان تداوم خدمات گاز به استان
های سردسیر وجود دارد ،ضمن آن که دمای
آسایش شهروندان در منزل  18تا  21درجه
سانتیگراد است که با رعایت آن میتوان به
صرفه جویی در مصرف گاز کمک کرد .این دما
در محل کار با توجه به پوشیدن لباسهای گرم،
میتواند پایینتر نیز باشد.مدیرعامل شرکت
گاز استان گیالن در پایان ،درباره مشترکین
پرمصرف گاز استان گفت :طبق دستورالعمل
اعالم شده از ابتدای آذرماه ،برای مصرف
کنندگان سه پله اول هیچگونه افزایش قیمتی
وجود نخواهد داشت؛ اما برای مصرف کنندگان
از پلکان چهارم تا پلکان دوازدهم ،میزان افزایش
قیمت از  40درصد آغاز و تا  4برابر شدن هزینه
نیز خواهد رسید؛ این موضوع میتواند عالوه بر
مصرف بهینه انرژی گاز ،به صنایع بزرگ کشور
نیز کمک کند.

شهرستان

شماره 3339

با حضور مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران ؛

مشكالت حوزه نیروی انسانی شركت نفت و گاز
مسجدسلیمان مورد بررسی قرار گرفت

جلسه نشست صمیمانه مدیرتوسعه منابع
انسانی شرکت ملی نفت ایران با مدیران شرکت بهره
برداری نفت و گاز مسجدسلیمان برگزار و طی آن
مشکالت حوزه منابع انسانی این شرکت تشریح شد
.این جلسه با حضور دکتر ناصر موالیی مدیر توسعه
منابع انسانی  ،دکتر جالل چاووشی رییس روابط
کار و مددکاری اجتماعی شرکت ملی نفت ایران -
دکتر منوچهر بارانی مدیر منابع انسانی شرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب  -مهندس علیرضا هیهاوند
مدیرعامل و سایر مدیران شرکت بهره برداری
نفت و گاز مسجدسلیمان برگزار شد  .مدیرعامل
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در
ابتدای جلسه ضمن ابراز تأسف از حادثه ی اخیر
آتش سوزی و جان باختن یکی از جوشکاران ماهر
و متبحر این شرکت گفت  :از دست دادن چنین
نیروهای ماهر و با تجربه ای برای هر شرکتی قطعاً
ضربه ای سخت و ناگوار است .مهندس علیرضا
هیهاوند افزود  :شرکت بهره برداری نفت و گاز
مسجدسلیمان طی یک دهه گذشته با عدم جذب
کافی نیروی انسانی ،با خروجی زیادی از کارکنان
مواجه بوده که این امر بدلیل عدم انتقال تجربه
و مهارت ها از نسل پیشین به نسل جدید موجب
آسیب های فراوان در آینده ی نزدیک خواهد شد

.وی در ادامه افزود  :نبود یا کمبود امکانات و زیر
ساخت های مناسب رفاهی  ،درمانی،فرهنگی ،
ورزشی موجب عدم ماندگاری کارکنان خصوصاً
کارکنان غیربومی گردیده از این رو درخواست داریم
در جذب های آتی  ،شرکت ملی نفت اولویت را بر
جذب نیروهای بومی و ساکن همین منطقه قرار دهد
تا موجب ماندگاری و پرورش مناسب نیرو و تخصص

ها شود.در ادامه مدیران فنی،خدمات،مالی،مهندسی
و ساختمان،منابع انسانی و عملیات مسایل و
مشکالت مربوط به حوزه ی کاری مدیریت خود را
بیان داشتند  .مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی
نفت ایران نیز طی سخنانی اظهار داشت  :کمبود
نیروی انسانی از جمله مشکالت آزار دهنده صنعت
نفت است که با بسته ماندن اختیار جذب نیرو طی

 8سال گذشته موجب بروز خسارت های فراوانی
به شرکت ملی نفت ایران شده است .دکتر ناصر
موالیی افزود  :برای جبران این خسارات و تأمین
نیروی انسانی برنامه های مختلفی را با هماهنگی
معاونت توسعه منابع انسانی وزارت نفت و سایر
شرکت های اصلی برای نگهداشت نیروی انسانی و
افزایش انگیزه های منابع انسانی برنامه ریزی کرده
ایم که بصورت پلکانی و به تدریج عملیاتی می شوند
.این مقام مسئول در حوزه منابع انسانی شرکت ملی
نفت ایران تصریح کرد  :این برنامه شامل  3فصل
حفظ و نگهداشت  ،برنامه ریزی و تأمین  ،آموزش
و توسعه می باشند که همه ی کارکنان رسمی ،
قرارداد مدت موقت و پیمانکاری را شامل می شود
.وی خاطر نشان کرد  :با موافقت وزیر محترم نفت
تعداد  1500نفر از فارغ التحصیالن گروه الف
دانشگاه نفت طی ارزیابی تخصصی تعیین تکلیف
و استخدام می شوند که جذب این تعداد به همراه
تعیین و تکلیف افزاد مشمول بند « و » ماده 44
قانون برنامه پنجم توسعه و بند « د » تبصره 20
قانون بودجه سال  1400کل کشور می تواند به
تأمین بخش تعداد قابل توجهی از نیازهای حوزه ی
منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران و شرکت های
تابعه کمک نماید .

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان :

عادی انگاری و دورهمی شب یلدا خطر پیک جدید کرونا را در پی دارد

چهارمین جلسه کمیته اطالع رسانی و تبلیغات پیشگیری از
کرونای استان گلستان با حضور سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی گلستان و جمعی از اهالی رسانه در پیش از ظهر امروز سه
شنبه  16آذر ماه تشکیل شد.در ابتدای جلسه حسن دیلم مسئول
گروه رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستان ضمن قدردانی
از تالش های صورت گرفته در حوزه ی پیشگیری از کرونا و دعوت
به واکسن پذیری بخصوص در شهرستان هایی که میزان واکسن
پذیران به نسبت جمعیت کمتر بوده است ،گفت :تالش های صورت
گرفته از سوی فعاالن رسانه ای و نیز اهالی فرهنگ و هنر در بستر
مجازی احصا شده و قابل تقدیر است.وی با تاکید بر اینکه رسانه
های مکتوبی که در فضای مجازی کانال ها و صفحات دارند ،حتما
در خصوص این مهم اطالع رسانی نمایند ،افزود :با توجه به مشاهده
جهش جدید ویروس کرونا در دنیا و احتمال انتقال آن به کشورمان،
باید همچنان توجه ویژه ای به رعایت دستورالعمل های بهداشتی
نشان دهیم.در ادامه اکبرمهدوی نیا سرپرست اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی گلستان ،نیز ضمن گرامیداشت  16آذر ماه روز دانشجو
و قدردانی از کادرپرتالش درمان و فعاالن عرصه ی فرهنگ ،هنر و
رسانه که از زمان پاندمی کرونا از هیچ کوششی فروگذار نبوده اند،

گفت :یکی از راههای مهار کرونا ،تغییر سبک زندگی و عادتواره های
پیشین است که برای رسیدن به آن؛ باید به تولید محتوای متناسب با
نیازها ،سالیق ،عالیق و ذائقه های افراد مختلف جامعه توجه داشت.
وی با اشاره به تاکیدات استاندار محترم در جلسات پیشگیری و
مبارزه با کرونای استان در خصوص اینکه هرگونه برپایی تجمعات
و نشست های گروهی باید با مجوز ستاد کرونا انجام بشود ،گفت:
همچنین استاندار محترم توجه و تاکید ویژه ای به نحوه فعالیت و
عملکرد کمیته اطالع رسانی و تبلیغات پیشگیری از کرونای استان
گلستان دارد.مهدوی نیا ادامه داد :متاسفانه در پی واکسیناسیون؛
شاهد عادی انگاری در برخی مردم هستیم و معتقدم عادی انگاری و
دورهمی شب یلدا خطر پیک جدید کرونا را در پی دارد..وی همچنین
به در پیش داشتن روز پرستار و ضرورت تقدیر از این قشر خدوم
اشاره کرد و گفت :ویروس جهش یافته ی جدید کرونا را باید جدی
بگیریم و از تمام ظرفیت های رسانه ای برای تاکید بر رعایت مستمر
دستورالعمل های بهداشتی و نیز واکسیناسیون باید همچنان استفاده
کنیم.مهدوی نیا در پایان ضمن اعالم آمادگی برای حمایت از تولیدات
کوتاه و خالقانه تصویری اهالی فرهنگ و هنر با محوریت پیشگیری و
واکسیناسیون کرونا ،گفت :امیدوارم با اطالع رسانی آگاهانه و خالقانه

و بهره مندی از تمام ظرفیت های رسانه ای و نیز با مشارکت های
مردمی ،شاهد پایان یافتن ویروس کرونا باشیم.یادآوری میشود دیگر
مدعوین حاضر در جلسه نیز مواردی را در خصوص عادی انگاری ها،
ضرورت توجه رسانه ای به شهرستان ها و مناطقی که واکسن پذیری
کمتری داشتند و نیز مناسبت های تقویمی پیش رو مطالبی را مطرح
و درباره ی آن بحث و گفت و گو کردند.

خانواده ،هر پزشک تک شیفت تا  ۷۵۰بیمه شده و هر
پزشک  ۲شیفت تا یک هزار و  ۵۰۰نفر را می توانند
تحت پوشش داشته باشند.معاون بیمه و خدمات
سالمت بیمه سالمت استان گیالن با اشاره به اهمیت
بهره مندی از طرح پزشک خانواده اظهار داشت:
تشخیص بیماری در مراحل اولیه و درمان به موقع
از مزایای پزشک خانواده است.وی افزود :بیمه شدگان
تحت پوشش صندوق سالمت همگانی در شهرهای
یاد شده می توانند از طریق اداره بیمه سالمت
شهرستان محل سکونت ،دفاتر پیشخوان یا با استفاده
از کد دستوری  *۱۶۶۶#از پزشک خانواده خود
مطلع شوند ۱۹.هزار و  ۷۴۰نفر از مددجویان تحت
پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گیالن

نیز در قالب «صندوق سایر اقشار نظام ارجاع یک» از
پزشک خانواده بهره می برند ضمن اینکه طرح پزشک
خانواده برای روستاییان و شهرهای زیر  ۲۰هزار نفر
جمعیت در گیالن نیز پیش از این در سال  ۸۴به
اجرا درآمد.گیالن  ۲و نیم میلیون نفر جمعیت دارد
 .هم اکنون یک میلیون و  ۲۶۳هزار و  ۵۴۶نفر در
استان گیالن تحت پوشش بیمه سالمت هستند.وی
در پایان یاد آور شد جهت اطالع و بهره برداری از
فایل های آموزشی  ،بیمه شدگان عزیز و پزشکان
محترم می توانند به سایت اداره کل بیمه سالمت
با آدرس  https://gl.ihio.gov.irمراجعه نموده
وپس از ورود از سربرگ اطالعیه های مهم وارد آیتم
دستورالعمل های صندوق روستایی شوند.

استاندار مرکزی:

رئیس جمهور دستوراتی را درخصوص فیلتراسیون نیروگاه شازند صادر کرد

ایسنا/مرکزی استاندار مرکزی گفت :مشکالت و
مسایل استان مرکزی با حضور رییس جمهور مورد
بررسی قرار گرفت.به گزارش ایسنا ،فرزاد مخلص
االئمه افزود :در جلسه ای که با حضور استاندار مرکزی
و مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی
در دفتر آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی رییس
جمهور برگزار شد ،مسائل و مشکالت استان بررسی
و درخصوص رفع آنها تصمیماتی اتخاذ شد.
وی افزود :در این جلسه  ۷نماینده مردم استان
مرکزی در مجلس شورای اسالمی مسائل و مشکالت
استان را در  ۴۲محور ناظر به موضوعات مربوط به
مسائل اقتصادی و صنعتی استان ،راههای مواصالتی
استان ،صنایع خمین ،طرح جامع کاهش آلودگی
هوای اراک ،مسائل و مشکالت حوزه بهداشت و درمان

به ویژه بیمارستان ولیعصر (عج) اراک ،اتوبان اراک به
ساوه ،روستاهای اوقافی ،تراز بودجه استان ،مشکالت
کارخانجات صنایع سنگین استان از جمله هپکو و
آذراب ،خط راه آهن اراک به قم ،مسایل مربوط به
حوزه کشاورزی شهرستان خنداب ،اینترنت روستاها،
پروژه های نیمه تمام ،مشکل آب  ۴۶روستای استان،
مدیریت منابع آب استان ،مشکالت ویژه شهرستان
شازند ،پروژه بیمارستان ساوه ،موضوع مهاجرت در
سطح استان ،ظرفیتهای دانشگاهی ،ظرفیتهای
دامداری و کشاورزی ،فرصتهای گردشگری ،مسأله
جذب سرمایه گذاری در استان ،طرح جهش مسکن،
مشکالت مربوط به بانکها ،ساختار بودجه ،بازنگری در
مبنای طرح آمایش ،طرح توسعه بیمارستان محالت،
منطقه ویژه اقتصادی گل و سنگ ،دهکده گل خاور

میانه و  ...است را مطرح کردند.
مخلصاالئمه افزود :در ادامه این نشست ،رییس
جمهور درخصوص اصالح ساختار بودجه و تفویض
برخی اختیارات به استانها ،بحران آب ،ضرورت
اصالح الگوی کشت ،دیپلماسی آب ،کشاورزی
گلخانهای ،مدیریت پساب ،فعال شدن مراکز جذب
سرمایه گذاری ،امنیت و تسهیل سرمایه گذاری،
اولویت و اهمیت موضوع محیط زیست و فرع بودن
سایر موضوعات نسبت به محیط زیست بر اساس
قانون اساسی و اهمیت سالمت انسانها مباحثی را
مطرح کرد.وی اظهار کرد :رئیس جمهور همچنین
دستوراتی را درخصوص فیلتراسیون نیروگاه شازند،
ضرورت تأمین پایدار همزمان برق و گاز و تالش
دولت برای حذف سوخت مازوت از نیروگاهها بهویژه

نیروگاههای مجاور شهرها ،عدالت توزیعی و توجه
به رضایت عمومی ،توسعه گلخانههای صنعتی،
گردشگری استان و  ...صادر کرد.
مخلصاالئمه افزود :رئیس جمهوری با گالیه
مندی از نیمه کاره ماندن بیمارستانهایی که دارای
پیشرفت فیزیکی باال هستند بر پیگیری و تسریع در
تکمیل و بهرهبرداری این بیمارستانها تأکید کرد.
مخلصاالئمه گفت :رئیس جمهور همچنین
در این نشست ضمن تأکید ویژه بر شایستهساالری،
گفت فقر مطلق در هیچ جای کشور زیبنده نیست و
باید ریشه کن شود ،نمایندگان مردم و مدیران ارشد
دولت همه نمایندگان مردم هستند که باید تالش
برای بهبود معیشت را در اولویت کاری خود قرارداده
و در این زمینه از هیچ کوششی دریغ نکنند.

نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد:

مردم در کار خیر و خداپسندانه اهدای خون مشارکت کنند
حجت االسالم «سید نصیر حسینی» ،نماینده ولی فقیه در
استان کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه یاسوج ضمن بازدید از
بخشهای مختلف انتقال خون استان بخشی از خون خود را اهدا کرد.
وی اظهار کرد :با توجه به نیاز بیماران به خون و فرآوردههای آن،
وظیفه هر فردی است که در سنت حسنه اهدای خون شرکت کند و
خواستار مشارکت مردم در این کار خیر و خداپسندانه شد.حسینی از
مجموعه انتقال خون که در تامین سالمت مردم استان تالش میکنند
قدردانی کرد.همچنین رستم حسن زاده ،مدیرکل انتقال خون استان
کهگیلویه و بویراحمد نیز در ادامه گفت :از عموم مردم استان که
امکان اهدای خون را دارند درخواست می شود با مراجعه به مراکز و
پایگاههای انتقال خون ،به تامین نیاز بیماران نیازمند به خون کمک
کنند.وی افزود :مردم استان میتوانند از ساعت  ۸صبح تا  ۱۳روزهای
شنبه تا چهارشنبه و پنجشنبه ها از ساعت  ۸تا  ۱۲با مراجعه به سه
پایگاه در شهرهای یاسوج ،گچساران و دهدشت ،نسبت به اهدای
خون اقدام کنند .در روزهای جمعه و تعطیالت رسمی خونگیری
انجام نمی شود.حسن زاده در خصوص شرایط اهدای خون اظهارکرد:

داوطلبان اهدای خون باید بین  ۱۸تا  ۶۰سال سن داشته باشند ،وزن
آنها  ۵۰کیلوگرم بوده و فاقد بیماری زمینه ای باشند و همچنین
حجامت و عمل جراحی انجام نداده باشند.مدیرکل انتقال خون استان

 12هزار كنتور معیوب در حوزه توزیع
برق مازندران تعویض شده است

سرپرست شرکت توزیع برق مازندران
گفت  :در نه ماهه نخست سال جاری  20هزار
کنتور نصب و  12هزار کنتور معیوب در حوزه
توزیع برق مازندران تعویض شده است .یکی از
برنامه های شرکت تعویض کنتورهای معیوب
و راکد در سطح شرکت می باشد که هر ساله
بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته این
امر در امورهای توزیع صورت می گیرد.مهندس
سید کاظم حسینی اظهار داشت  :یکی از برنامه
های شرکت تعویض کنتورهای معیوب و راکد
در سطح شرکت می باشد که هر ساله بر اساس
برنامه ریزی های صورت گرفته این امر در
امورهای توزیع صورت می گیرد.در همین راستا
مامورین قرائت به عنوان همکارانی که در سال 6
بار برای قرائت به مشترکین مراجعه می نمایند
در صورت مشاهده کنتورهایی که نیاز به تعویض
دارند  ،اطالعات آنها را در نرم افزار موبایلی
قرائت کنتور ثبت نموده و متعاقباً با گزارش
گیری این کنتورها تعویض می گردند.وی ادامه
داد  :به منظور مدیریت دارایی های شرکت
معموالً کنتورهای دیجیتال تعویض شده جهت
استفاده از دوره خدمات پس از فروش جهت
تعمیر به شرکت های کنتورساز ارسال و مجددا ً
وارد چرخه استفاده می شود.حسینی تصریح
کرد :فرآیند درخواست انشعاب متقاضیان جدید
کام ً
ال به صورت مکانیزه و به صورت غیرحضوری
انجام می گیرد.

برگزاری انتخابات میاندورهای
سازمان نظام کاردانی ساختمان استان
گلستان در دیماه سال جاری

بیمه شدگان سالمت همگانی گیالن از پزشک خانواده شهری بهره مند شوند

معاون بیمه و خدمات سالمت بیمه سالمت
استان گیالن با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده
در شهرهای باالی  ۲۰هزار نفر جمعیت از آبان ماه
امسال گفت :بیمه شدگان صندوق بیمه سالمت
همگانی گیالن می توانند از پزشک خانواده شهری
بهره مند شونددکتر لیال ژاله جو با اشاره به مشارکت
 ۱۲۲پزشک در گیالن در برنامه نظام ارجاع و
پزشک خانواده شهری اظهار داشت :طرح پزشک
خانواده از آبان ماه امسال برای بیمه شدگان صندوق
بیمه سالمت همگانی در شهرهای باالی  ۲۰هزار
نفر جمعیت در رشت ،الهیجان ،آستانه اشرفیه،
بندرانزلی ،فومن ،صومعه سرا ،رودسر ،لنگرود ،تالش
و آستارا به اجرا درآمد.وی با بیان اینکه طرح پزشک

در نه ماه نخست سال جاری

مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان:

معاون بیمه و خدمات سالمت بیمه سالمت استان گیالن:

خانواده برای شهرهای باالی  ۲۰هزار نفر جمعیت
و تحت پوشش صندوق سالمت همگانی است،
افزود ۱۵۵ :هزار و  ۲۹۲نفر در گیالن تحت پوشش
صندوق سالمت همگانی قرار دارند که تاکنون ۱۱۴
هزار و  ۷۹۲نفر به پزشک خانواده منتسب شده اند
و انتساب بقیه به تدریج در حال انجام است.معاون
بیمه و خدمات سالمت بیمه سالمت استان گیالن
بیان داشت :در اجرای این طرح هر بیمه شده صندوق
سالمت همگانی گیالن می تواند تحت پوشش یک
پزشک خانواده بخش خصوصی قرار گیرد و از پرونده
سالمت برخوردار شود.وی تشخیص بیماری در
مراحل اولیه و درمان به موقع را از مزایای پزشک
خانواده عنوان و تشریح کرد :در اجرای طرح پزشک

اخبار

کهگیلویه و بویراحمد در خصوص مدارک الزم برای مراجعه کنندگان
جهت اهدای خون خاطرنشان کرد :کسانی که برای اولین بار می
خواهند خون اهدا کنند باید کارت ملی همراه داشته باشند اما برای
کسانی که قب ً
ال خون اهدا کردند همراه داشتن یک کارت شناسایی
کافی است .حسن زاده در خصوص کسانی که واکسن کرونا تزریق
کردند و میخواهند خون اهدا کنند ،تصریح کرد :کسانی که واکسن
کرونا را تزریق کردهاند پس از دو هفته میتوانند اقدام به اهدای خون
کنند.وی ادامه داد ۱۳ :تخت فعال خونگیری در سه مرکز یاسوج،
گچساران و دهدشت آماده خون گیری از داوطلبان اهدای خون در
سطح استان کهگیلویه و بویراحمد هستند.مدیرکل انتقال خون استان
کهگیلویه و بویراحمد کم کردن سکته قلبی و مغزی ،رفع سردردها و
بدن دردها ،ایجاد سبکی و نشاط ،فعال کردن مراکز خون سازی بدن،
مشخص شدن گروه خونی افراد را از مهمترین مزایای اهدای خون
عنوان کرد.حسن زاده خطاب به نماینده ولی فقیه در استان بیان کرد:
انتظار کمک در جهت تکمیل ساختمان انتقال خون استان کهگیلویه
و بویراحمد داریم.

حسین محبوبی مدیر کل راه وشهرسازی
استان گلستان از برگزاری انتخابات میاندوره
ای اعضای هیات مدیره و بازرسان سازمان
نظام کاردانی ساختمان استان در دیماه سال
جاری خبر داد».حسین محبوبی» اظهار داشت:
اقدامات اولیه آمادگی در حوزه معاونت مسکن و
ساختمان این اداره کل انجام شده است و احکام
اعضای دستگاه نظارت و هیات اجرایی استان
ابالغ شده است .محبوبی افزود  :انتخاب اعضای
هیات اجرایی استان طبق مفاد ماده  ۲۳آیین
نامه اجرایی قانون انجام شده است.وي ادامه داد
 :مهلت پذیرش تقاضای نامزدهای عضویت در
هیات مدیره از روز چهارشنبه ۲۱مهر سالجاری
آغاز شده و تا  ۱۶آبان ادامه خواهد داشت.
بعد از پایان مهلت پذیرش ،فرآیند بررسی
وضعیت متقاضیان آغاز و اقدامات الزم جهت
دریافت استعالم از مراجع ذیربط ظرف یک ماه
انجام می پذیرد و تصمیم نهایی در خصوص
صالحیت نامزدها اتخاذ شده و در هفته آخر
آذر ماه جاری به نامزدهای رد صالحیت شده
اعالم خواهد شد.
وی افزود :پس از وصول شکایات و رسیدگی
به آنها  ،نظر قطعی در مورد کلیه نامزدها اعالم
خواهد شد و نهایتاً پس از تایید اولیه نامزدها ی
عضویت در هیات مدیره سازمان استان و اعالم
نظر اولیه به هیات اجرایی ،فهرست نهایی از
سوی دستگاه نظارت استان تایید خواهد شد.
فهرست نهایی نامزدها از روز سه شنبه  ۷دی
ماه سالجاری در روزنامه محلی یا کثیراالنتشار
منتشر خواهد شد.محبوبی خاطرنشان کرد:
انتخابات میاندوره ای اعضای هیات مدیره و
بازرسان سازمان نظام کاردانی ساختمان استان
در  ۲۴دیماه سال جاری بطور همزمان در
سراسرکشور برگزار میشود.
پیام اکبرمهدوی نیا به مناسبت روز دانشجو:

نقش دانشجوی ترازانقالب اسالمی
در توسعه ایران اسالمی
انکار ناپذیر است

اکبرمهدوی نیاسرپرست اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی گلستان به مناسبت  16آذرماه
روز دانشجو پیامی را صادر کرد.در متن پیام
اکبرمهدوی نیا آمده است:روشنفکر تمام عیا ِر
مسلمان و متدیّن ،دارای فکر و تحلیل روی
ریزترین پدیدههای فرهنگی ،اجتماعی و
حتی سیاسی دنیا ،داشتن روحیه همفکری و
همکاری و همدلی ،عدالتخواهی با محوریت
قانون اساسی ،مطالبهگری همراه با عقالنیت
و بصیرت و ایفای نقش افسری در جنگ
نرم؛ بی شک برخی از معیارهای دانشجوی
تراز انقالب است.
نقش دانشجوی ترازانقالب اسالمی در
توسعه ایران اسالمی انکار ناپذیر است و معتقدم
دانشجو باید روحیه خواستن ،مطالبه کردن و
داعیه داشتن؛ هم در زمینه مسائل سیاسی و
اجتماعی ،هم در زمین ه مسائل علمی و هم در
زمینه مسائل خاص دانشگاهی همراه با عقالنیت
را همواره در خود زنده و فعال نگه دارد.اینجانب
ضمن تبریک و گرامیداشت روز دانشجو به
خصوص به آن دسته از فعاالن در عرصه ی
فرهنگ ،هنر ،رسانه و موسسات قرآنی که در
دوران تحصیل و دانشجویی به سر میبرند؛
امیدوارم همواره در تشکل های دانشجویی،
اندیشه های ناب و منویات معمار کبیر انقالب
اسالمی حضرت امام خمینی (ره)  ،امام خامنه
ای (مدظاله العالی) و شهیدان هشت سال دفاع
مقدس و مدافع حرم را سرلوحه ی زیست
دانشجویی و زندگی خود قرار دهند و با دانش و
بینش قوی و روحیه فساد و استکباری ستیزی
و ضد گرایشهای انحرافی و تحریف  ،سرباز
فرهیخته ی وطن باشند.

