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مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های 
مردمی شهرداری اصفهان:

5 هزار و 300 میلیارد ریال از سوی 
بخش خصوصی در پروژه های 

شهری سرمایه گذاری شد
– یحیی مرادیان- مدیرعامل سازمان سرمایه  اصفهان 
گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان گفت: 
سال گذشته بیش از 5 هزار و 300 میلیارد ریال از سوی 
بخش خصوصی در پروژه های شهری سرمایه گذاری شد. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، شهرام 
رئیسی با اشاره به اینکه در سال 98 با شناسایی پتانسیل های قابل 
سرمایه گذاری در مناطق شهری اصفهان، 31 موقعیت سرمایه 
گذاری پس از انجام مراحل بررسی تخصصی، فنی و اقتصادی، 
برای شناسایی سرمایه گذار بخش خصوصی به فراخوان گذاشته 
شد، اظهار کرد: از این تعداد 20 پروژه به مرحله نهایی انتخاب 
سرمایه گذار و انعقاد قرارداد انجامید.   وی ادامه داد: این پروژه 
نقل، خدمات  و  و شهرسازی، حمل  در حوزه های عمران  ها 
عمومی، فرهنگی، تفریحی و رفاه اجتماعی است.   مدیرعامل 
با  سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان 
تاکید بر اینکه مراحل شناسایی سرمایه گذار برای سایر پروژه های 
شهرداری نیز در حال انجام است، افزود: در سال 98 حجم کلی 
سرمایه گذاری پروژه ها بیش از پنج هزار و 300 میلیارد ریال 
بود.  وی با بیان اینکه همچنین با توجه به سیاست های مدیریت 
شهری در خصوص جلب مشارکت و توسعه سرمایه گذاری برای 
مولدسازی و ارزش آفرینی اقتصادی دارایی های شهرداری، پروژه 
های مشارکتی در حوزه عمران و شهرسازی در سال 98 شامل 
بیش از 22 هزار و 700 مترمربع زمین و 175 هزار مترمربع زیربنا 
بوده است، تصریح کرد: این تعداد، چهار درصد متراژ زیربنای پروانه 
مکانیزه صادر شده در شهر اصفهان در سال 98 را شامل می شود.    

شهردار بندرعباس:

حفظ نام خلیج فارس نشانه تعصب به 
جای ایرانیان است

بندرعباس -کیوان حسین پور: 
تاکید  با  بندرعباس  شهردار 
نام خلیج فارس  اینکه حفظ  بر 
نشان از پیشینه و تعصب به جای 
خصوصا  و  ایران  جنوب  مردم 

استان هرمزگان است، گفت: اهمیت خلیج فارس باید از 
جنبه های برون مرزی مورد توجه قرار گیرد.

عباس امینی زاده با گرامیداشت روز ملی خلیج فارس، اظهار 
و  اعتقادات، سلیقه ها  با  ایرانیان  برای همه  کرد:»خلیج فارس« 
گرایش های متفاوت محل اتحاد و همدلی افراد و گروه ها است. وی 
با اشاره به اینکه بدون شک نامگذاری یک روز در تاریخ یک کشور 
دالیل مهم و ارزشمندی داشته و روز ملی خلیج فارس هم از این 
قاعده مستثنی نیست، افزود: گرامیداشت های ملی و مذهبی مانند 
روز ملی خلیج فارس، نشان از عزتمندی و سربلندی ملت ایران 
است. شهردار بندرعباس با تاکید بر اینکه اهمیت خلیج فارس باید 
از جنبه های برون مرزی مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: اقدامات 
فرهنگی ، برگزاری رخدادهای مختلف، تهیه و بازنشر سندهای 
تاریخی مرتبط و غیره باید جزو راهکارهای مشخص و اثربخش 
در این زمینه است. امینی زاده با بیان اینکه حفظ نام خلیج فارس 
نشان از پیشینه و تعصب به جای مردم جنوب ایران و خصوصا 
استان هرمزگان است، تصریح کرد: امنیت، آرامش و شادابی کنونی 
خلیج فارس نشان دهنده تالش مردم والیت مدار و مرزدار هرمزگان 
و سایر استان های همسایه جنوبی است که همواره پاسداری از این 

آبراه حیاتی را مدنظر قرار داشته اند. 

معاون مالی اداری شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی گیالن تودیع شد

رشت - علی حیدری - آئین تودیع معاون مالی اداری 
پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن ، سید کاظم اسد 
، چهارشنبه مورخ دهم اردیبهشت سال جاری با حضور 

جمعی از روسا و مسئولین برگزارشد .
در این مراسم  علی اصغر عباسی ، مدیر منطقه ، طی لوح 
تقدیری از پشتکار ، صداقت ، خوش خلقی ، همکاری و همدلی 
سید کاظم اسد با همکاران و برداشتن گام های موثر درمنطقه 
تقدیر کرد و برایشان در سمت جدید به عنوان مدیر منطقه چابهار 
آرزوی توفیق کرد . سیدکاظم اسد با خدمتی بالغ بر 34 سال از 
تاریخ   21/10/66 همکاری خود را با شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی آغاز کرد  .    وی در تاریخ  74/8/13 به مدت چهار 
سال در گیالن خدمت کرد و پس از 15 سال فعالیت در سایر 
مناطق در تاریخ  93/5/18  به عنوان معاون مالی اداری منطقه 

برای بار دوم به گیالن بازگشت .

به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان انجام شد

اجرای عملیات روکش آسفالت 
خیابان باغ ملی

اهواز - رحمان محمدی: مدیرعامل شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدسلیمان گفت : عملیات روکش آسفالت 
گرم منطقه باغ ملی به همت این شرکت و در جهت خدمت 

و تأمین رضایت مندی شهروندان انجام شد .  
مهندس قباد ناصری ضمن اعالم این خبر اظهار داشت : این 
اقدام در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت 
و ارایه خدمات عام المنفعه به شهروندان توسط همکاران زحمت 
کش مدیریت خدمات انجام شد .   به گفته ی این مقام مسئول 
، این عملیات در ادامه نهضت خدمت رسانی صنعت نفت به 
شهروندان و بمنظور بهره مندی شهروندان و ساکنین این منطقه 
ی پرجمعیت شهری از روکش آسفالت سالم به طول 2600 متر 
و مساحت 24000 متر مربع توسط اداره خدمات مهندسی این 
شرکت اجرا گردید .  الزم به ذکر است سطح آسفالت خیابان 
پرجمعیت شهری  مناطق  از  یکی  ملی که  باغ  منطقه  اصلی 
بدلیل حفاری های  اخیر  مسجدسلیمان است و طی سالیان 
متعدد دوایر متفرقه دچار تخریب و آسیب دیدگی شدید شده و 
تکدرخاطر و انتقاد شهروندان را موجب گردیده بود که با پیگیری 
های مهندس قباد ناصری این پروژه عام المنفعه پس از کسب 
بودجه توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
چندساله  های  دغدغه  از  یکی  ترتیب  بدین  و  شد  عملیاتی 
شهروندان این منطقه مرتفع گردید . پیش از این نیز با همت 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان ، مناطق نفتون و 
خیابان اصلی اسکاچ تا پل سواره رو کوی شهید چمران عملیات 
روکش آسفالت گرم آن اجرا شد تا خدمتی دیگر در جهت کسب 

رضایتمندی شهروندان از سوی این شرکت ارایه گردد .

جلسه تکریم ، تجلیل و معارفه 
مدیران دفاتر تحقیقات و ایمنی و 
کنترل ضایعات توزیع برق استان 

گلستان برگزار شد
گرگان - مراسم تکریم و معارفه مدیران دفتر ایمنی و 
کنترل ضایعات و دفتر تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق 
استان گلستان با حضور مدیرعامل، معاونین و جمعی از 

مدیران و کارکنان ستادی برگزار شد.
در این مراسم مدیرعامل شرکت طی سخنانی با تقدیر از 
اقدامات مهندس میرکبیر و مهندس جعفری مدیران سابق دفتر 
ایمنی و تحقیقات شرکت، تغییرات در سازمان را الزمه ی تحرک 
و پویایی آن سازمان دانست و افزود: تقویت سیستم های موجود، 
نگاه ریشه ای به مسائل و معضالت بخشی از خواسته های من از 
مدیران جدید است که انشاله با هماهنگی معاونت های مربوطه 
بیش از پیش موفقیت این دو دفتر را شاهد خواهیم بود.در ادامه 
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ و معاون برنامه ریزی شرکت 
سخنانی در رابطه با اهمیت این دو دفتر ارائه نمودند.در پایان 
حکم انتصاب نوروز علی احمدی بعنوان مدیر جدید دفتر ایمنی و 
کنترل ضایعات و علی رمضانی بعنوان مدیر جدید دفتر تحقیقات 
شرکت توزیع نیروی برق گلستان اهداء و از زحمات آقایان حسین 
میر کبیر و مجتبی جعفری  تقدیر شد.الزم بذکر است که حسین 
میر کبیر طی حکمی به مدبر توزیع نیروی برق علی اباد انتصاب و 

مجتبی جعفری به درجه بازنشستگی نائل گشت.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی خبر داد؛

پرداخت تسهیالت به باشگاه های ورزشی 
متضرر از کرونا در استان مرکزی

اراک - مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی گفت: با 
توجه به مصوبه دولت به باشگاه های ورزشی آسیب دیده از 
شیوع کرونا در استان مرکزی تسهیالت پرداخت می شود.

عابد حق دادی اظهار کرد: از ابتدای شیوع کرونا بنا به اعالم 
ستاد پیشگیری مقابله با ویروس کرونا در استان مرکزی تمامی 
باشگاه های ورزشی تعطیل شدند که به موجب این امر خسارت 
فراوانی بر آن ها وارد شده است. وی ادامه داد: در مجموع 534 
باشگاه در استان مرکزی وجود دارد که شامل 90 باشگاه بانوان، 
205 باشگاه مربوط به آقایان و 210 باشگاه دومنظوره است که در 
این مدت با تعطیلی مواجه بودند.مدیرکل ورزش و جوانان استان 
مرکزی عنوان کرد: پیرامون این مساله مکاتبات متعددی با وزارت 
ورزش و جوانان صورت گرفت و ارائه راهکارهای الزم برای جبران 
بخشی از این زیان ها درخواست شده است. به گفته حق دادی، 
براساس تصمیم گیری دولت به منظور جبران خسارت باشگاه های 
ورزشی خصوصی، تسهیالت از سوی بانک های عامل به مدیران 

باشگاه ها پرداخت می شود.

اخبار ایراناخبار ایران مدیر دفتر فناوری ارتباطات برق غرب:

پروژه توسعه شبکه در ستاد شرکت برق منطقه ای غرب کلید خورد
و  ارتباطات  فناوری  دفتر  مدیر   - کرمانشاه 
مدیریت اطالعات شرکت برق منطقه ای غرب 
از آغاز پروژه توسعه شبکه در حوزه ستادی 

این شرکت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای 
دفتر  مدیر  کرمانشاچی  مریم  مهندس  غرب، 
فناوری ارتباطات و مدیریت اطالعات این شرکت 
زیرساخت  یک  گفت:  پروژه  این  خصوص  در 
شبکه کارآمد باید بتواند تمامی نیازهای ارتباطی 
کاربران شبکه که از پیش تعیین گردیده، بر اساس 
محدوده جغرافیایی استقرار، تعداد و نوع کاربران 
از  را  مقصد  و  مبدأ  در  تولیدی  ترافیک  مقدار  و 
کیفیت ممکن  باالترین  با  امنیت  و  نظر سرعت 
برآورده سازد. وی افزود: برای رسیدن به این هدف 
و به وجود آوردن بستری یکپارچه به گونه ای که 
شده  پیش بینی  فعلی،  خواسته های  کلیه  بتواند 
و  با آخرین دستاوردها  را مطابق  آتی سازمان   و 
توسعه  پروژه  نماید،  برآورده  روز  فن آوری های 

غرب  منطقه ای  برق  ستاد  در  شبکه  زیرساخت 
در دستور کار دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت 
کرمانشاچی  مهندس  گرفت.  قرار  اطالعات 
روش های  منظور  این  برای  ساخت:  خاطرنشان 
گوناگون شبکه سازی نظیر ارتباط بی سیم، ارتباط 

تماماً فیبرنوری، ارتباط ترکیبی فیبرنوری و اترنت 
مورد نقد و بررسی قرار گرفتند و در نهایت ارتباط 
ترکیبی فیبرنوری و اترنت به عنوان روش اجرای 
پروژه برگزیده شد. وی در ادامه گفت: از اهداف 
اصلی اجرای این پروژه می توان به مواردی همچون 

تجهیزات  به روزآوری  شبکه،  باند  پهنای  افزایش 
زیرساخت شبکه و افزایش امنیت اشاره کرد. وی 
در  پروژه  این  اجرای  محدوده  اینکه  به  اشاره  با 
ساختمان مرکزی شرکت، تاالر برق و ساختمان 
قدیم می باشد، ابراز داشت: در این پروژه با در نظر 
گرفتن مسایل پدافند غیرعامل و امنیت فیزیکی 
تجهیزات، به پیشنهاد معاون محترم برنامه ریزی 
مدیریت  محترم  مقام  مساعدت  با  تحقیقات،  و 
عامل و همکاری معاونت محترم مالی و پشتیبانی 
اتاق هایی در هریک از طبقات تعبیه و به این امر 
تخصیص داده شد که  در حال آماده سازی فیزیکی 
و فنی شامل ایجاد کف کاذب، سیستم کولینگ، 
مانیتورینگ  سیستم  ایجاد  و  ضدسرقت  درب 
می باشد و همچنین توسعه شبکه امورهای انتقال 
کردستان و ایالم نیز در آینده نزدیک در دستور کار 
قرار خواهند گرفت. مدیر دفتر فناوری ارتباطات 
و مدیریت اطالعات شرکت برق منطقه ای غرب 
مراحل  شامل  شده  یاد  پروژه  گفت:  پایان  در 

تحقیق و مطالعه، طراحی، خرید تجهیزات، اجرا 
و پیاده سازی، مستندسازی و پشتیبانی و نگهداری 
می باشد که با توجه به ساختار شکست کار تعریف 
تقریبی  زمان  موجود،  زمان بندی  برنامه  و  شده 
انجام آن ده ماه پیش بینی گردیده و در حال حاضر 
بیش از هفتاد درصد تجهیزات خریداری شده است 
و با توجه به اتمام فاز تحقیق و مطالعه جهت انجام 
پروژه بدون قطعی در سرویس دهی شبکه فعلی، 
اجرای  و  شناسایی  محتمل  ریسک های  تمامی 
به  مرحله ای  و  بندی  فاز  به صورت  شبکه جدید 
موازات شبکه موجود انجام خواهد شد. شایان ذکر 
است تمام مراحل این پروژه توسط همکاران دفتر 
فناوری در دست اجرا بوده و از کلیه هزینه های 
مشاوره و طراحی صرفه جویی به عمل خواهد آمد. 
اسکندری)مدیر  روزبه  مهندسان:  است  گفتنی 
کیومرث  ممتازپور،  آرش  نیکروش،  سارا  پروژه(، 
صیدی و سیاوش هورمزد اعضای تیم پروژه فوق 

را تشکیل می دهند.

تبریز- لیال پاشایی: میراحد حسینی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان 
شرقی در دیدار نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی با نماینده ولی فقیه در 

استان و امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه آذربایجان شرقی به عنوان یک استان 
صنعتی و کارگری دارای منابع طبیعی ظرفیت ها و قابلیت های باالی اشتغال و 
سرمایه های سرشار اقتصادی و اجتماعی وسیعی در جهت رونق تولید و اشتغال و 
شکوفایی هر چه بیشتر اقتصاد کشور برخوردار است، تصریح کرد: با مدیریت خوب 

می توانیم تحولی نوین در عرصه اقتصاد منطقه ای و ملی ایجاد کنیم.
میراحـد حسـینی همچنین گفت: اقدامـات خوبی در جهت کاهش بیکاری در اسـتان 
صـورت گرفتـه بـه طـوری که آمار بیـکاری با اقدامـات مثبتی که صـورت گرفتـه از 9/10 
بـه 10 درصد کاهش یافته اسـت. میراحد حسـینی، گزارشـی از اقدامـات وزارت تعاون، کار 
و رفـاه اجتماعـی در راسـتای حمایت از مشـاغل آسـیب دیـده از ویروس کرونـا ارائه کرد و 
افـزود: عـالوه بـر پرداخـت وام یک میلیـون تومانی برای سرپرسـتان خانـوار، تمهیداتی در 
جهـت پرداخـت بیمـه بیـکاری به کارگـران و امهال حق بیمـه کارگاه های تحت پوشـش 
تامیـن اجتماعـی پیـش بینی شـده اسـت که مشـمولین می توانند بـا مراجعه به سـامانه 
های غیرحضوری مربوطه نسـبت به ارائه درخواسـت خود اقدام کنند. حسـینی ادامه داد: 
همچنین در راسـتای توسـعه اشتغال در اسـتان مبلغ 300 میلیارد تومان از محل اعتبارات 

اشـتغال فراگیـر بـه متقاضیان طـرح هـای تولیدی پرداخت شـده اسـت. وی اضافـه کرو: 
همچنین مبلغ 400 میلیارد تومان از محل تسـهیالت توسـعه اشـتغال روستایی پرداخت 
شـده اسـت کـه بـا پرداخـت این میـزان تسـهیالت به میـزان 28 هـزار فرصت شـغلی در 
اسـتان ایجاد شـده اسـت. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسـتان آذربایجان شرقی در 
بخـش دیگـری بـا بیـان زحمـات و تالش هـای جامعه بـزرگ کارگری اسـتان با اشـاره به 
پیامـی از مجموعـه بیانات امـام )ره( در تبییـن ارزش و جایگاه کار و کارگر افـزود: کارگران 
مدیران جامعه هسـتند و کار و کارگر ارزشـمند اسـت و کارگران هسـتند که در آینده به 
مدیـران موفـق تبدیـل می شـوند و ایـن خودافتخـار بزرگی بـرای جامعه کارگری اسـت. 
وی بـا قدردانـی از تـالش های تشـکل های کارگری در اسـتان افزود: با همـکاری و تعامل 
بسـیار بـاالی تشـکل هـای کارگری در اسـتان شـاهد کمترین تنش کارگری هسـتیم که 
بـا عملکـرد خوب کمیتـه واکنش های کارگری بسـیاری از موانع و مشـکالت حل و فصل 
گردیده اسـت. حسـینی تصریح کرد: 579 تشـکل در اسـتان فعالیت دارند که این تشـکل 
هـا در پیشـبرد اهـداف راهبـردی نظـام و اهداف بلنـد وزارت تعـاون، کار و رفـاه اجتماعی 

اثرگذار بـوده اند.

تبریز- لیال پاشایی: مدیرکل آموزش و پرورش اذربایجان 
شرقی بمناسبت 12 اردیبهشت ماه سالروز شهادت عالمه 
مرتضی مطهری)ره( و روز معلم با صدور پیامی گفت: فرهنگ 
سپاس و قدرشناسی از معلمان به عنوان پیشروان توسعه و 

تعالی جامعه باید تعمیم یابد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در پیام جعفر پاشایی می 
خوانیم: اردیبهشت ماه هر سال همسو با طراوت و تازگی طبیعت، 
در تقویم تجارب خوب و ماندگار معلمان و فرهنگیان این مرز و 
بوم، توام با سرور و نشاط و پویایی همراه با ثبت لحظه های طالیی 
و درخشان در مدارس و دستگاه تعلیم و تربیت می باشد زیرا با 
ارج  اردیبهشت ماه زمزمه های بزرگ داشتن و  اول  پایان دهه 
گذاشتن به مقام و منزلت معلمی به تاسی از گرامی داشتن نام 

و یاد بزرگ معلم عصر انقالب اسالمی ایران عالمه شهید حضرت 
آیت اهلل مرتضی مطهری )ره( در روز دوازدهم اردیبهشت ماه به 
نام »روز معلم« طنین انداز می گردد.  در این ایام مبارک فرصتی 
طالیی پیش می آید تا هر ساله یک بار دیگر رسالت معلمی و 
مقام و منزلت معلم از سوی همه آحاد جامعه و شهروندان پاس 
داشته و ارج نهاده شود که خود مقدمه تعمیم فرهنگ سپاس و 
قدرشناسی از معلمان به عنوان پیشروان توسعه و تعالی جامعه 
است. در مدت اخیر تعطیلی مدارس بخاطر شیوع ویروس منحوس 
کرونا به جرات می توان گفت که دست همت و غیرت و کوشش 
همه معلمان عزیز از آستین رسالت، مجاهدت و فداکاری خاموش 
معلمان بیرون آمده و با شعار »مدارس تعطیل است اما آموزش 
و یادگیری تعطیل بردار نیست« همگام با همه خدمتگزاران در 

جبهه مقابله با ویروس، طلیعه آموزش مجازی و تجربه روش ها 
و راهکارهای ابتکاری برای پیگیری روند آموزش و تربیت دانش 
آموزان با همراهی خانواده ها را رقم زدند و چه بسا ژرفای اقیانوس 
رسالت خطیر معلمی را از طریق  پیوستن به طرح ابتکاری معلم 
آموزشی  وضعیت  پیگیری  و  پوشش  هدف  با  روستایی  یار  فن 
به آموزش  اموزان مناطق کم برخوردار و فاقد دسترسی  دانش 
های تلویزیونی و مجازی و همچنین انجام اقدامات خیراندیشانه 
و نیکوکارانه در حمایت از دانش اموزان و خانواده هایشان، عمقی 
بیشتر معنا کردند.  اینجانب با آرزوی قبولی طاعات و بهره مندی 
از فیوضات در ماه بندگی و ضیافت الهی و طلب سالمتی و توفیقات 
مداوم از درگاه حضرت حق، فرارسیدن هفته بزرگداشت مقام معلم 
را برای همه همکاران عزیزم در سراسر استان تبریک می گویم 

و  فرهنگی  و مجاهدت  آفرینی سترگ  نقش  امیدوارم چنین  و 
تربیتی همکارانم زمینه ساز تحول تمدن ساز مورد نظر سند تحول 
بنیادین آموزش و پرورش برای پیشرفت و بالندگی نسل های فعلی 

و آتی جامعه ایران اسالمی گردد. ان شااهلل.
جعفر پاشایی
مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

مورخ  هینا  آی  با  گفت وگو  در  قزوین  استاندار   - قزوین 
: اجرای طرح بیمه رایگان  یکشنبه 31 فروردین99 گفت 
برای محرومان وافراد نیازمند توسط سازمان بیمه سالمت 

قابل تقدیراست .
هدایـت اهلل جمالـی پـور افـزود:  با شـناختی کـه از مدیریت 
کالن سـازمان بیمـه سـالمت وجـود دارد قطعـا ایـن سـازمان 
عملکـرد مطلوبـی دارا خواهد بـود و طبق بررسـی ها اقدامات این 

سـازمان در حیطه کاری خود مناسـب اسـت و به تبع آن ،  اداره 
کل بیمـه سـالمت در اسـتان قزوین هم عملکرد موفقـی از خود 
بـروز داده اسـت. وی ادامه داد: درزمینـه پرداخت مطالبات مراکز 
طـرف قـرارداد نیـز وضعیـت بیمه سـالمت خـوب اسـت و اداره 
کل بیمه سـالمت در طرح صیانت از حقوق شـهروندی توانسـته 
جایگاه برتری بین اداره های اسـتان کسـب کند اسـتاندار قزوین 
بیـان کـرد: از طرفـی اداره کل بیمـه سـالمت اسـتان قزویـن در 

موضـوع نظارت بـر عملکرد موسسـه های طرف قـرارداد  فعالیت 
چشـمگیری و قابـل تقدیری دارد اسـتاندار قزوین گفـت: اجرای 
طـرح بیمه رایگان برای محرومان وافراد نیازمند توسـط سـازمان 
بیمـه سـالمت قابـل تقدیراسـت . هدایـت اهلل جمالی پـور افزود:  
بـا شـناختی کـه از مدیریـت کالن سـازمان بیمه سـالمت وجود 
دارد قطعـا ایـن سـازمان عملکرد مطلوبـی دارا خواهد بود و طبق 
بررسـی ها اقدامـات ایـن سـازمان در حیطـه کاری خود مناسـب 

اسـت و به تبع آن،  اداره کل بیمه سـالمت دراسـتان قزوین هم 
عملکـرد موفقـی از خود بروز داده اسـت 

پیام مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی به مناسبت هفته معلم؛

فرهنگ سپاس و قدرشناسی از معلمان باید تعمیم یابد

بیمه رایگان برای افراد نیازمند قابل تقدیراست

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان: 
میزان بیکاری در آذربایجان شرقی کاهش یافته است

سرمست  بهرام  دکتر  قم  استانداری  عمومی  روابط  گزارش  به   - قم 
استاندار قم در بازدید از مرکز بهداشت استان ضمن تبریک فرا رسیدن 
هفته سالمت، اظهار کرد: کادر بهداشت استان در مرحله پیشگیری از 
ابتالء به بیماری نقش بسیار مهمی در اولویت بندی برنامه های استان 

در مقابله با ویروس کرونا ایفا کرده است.
اسـتاندار قـم بـا بیـان نگـرش علمـی و سیسـتمی مدیریـت اسـتان در تصمیـم 
سـازی هـای کالن، اضافـه کـرد: در حوزه سـالمت با بهره گیـری از نظرات کارشناسـی 

متخصصیـن و خـرد جمعـی همه بخـش ها، تصمیمـات مناسـبی جهت اعمـال برنامه 
هـای عملیاتـی در زمینـه کنتـرل شـیوع ویروس کرونـا اتخاذ شـد. وی حمایـت مادی 
و معنـوی از کادر درمانـی و پزشـکی را اهتمـام اصلـی مدیریـت اسـتان در ایـام شـیوع 
ویـروس کرونـا دانسـت و گفـت: تامیـن اعتبـار الزم بـرای هزینـه هـای کادر درمانـی، 
تکمیـل بیمارسـتان امیـر المومنیـن )ع( و تخصیـص اعتبار بیمارسـتان مادر بخشـی از 
حمایـت هـای اسـتان از بخـش بهداشـت و درمان اسـت. وی بـا بیان نقش مهـم حوزه 
بهداشـت و سـالمت دانشگاه علوم پزشکی در پیشگیری از شـیوع بیماری کرونا، تصریح 
کرد: کادر بهداشـت در سیاسـت های پیشـگیری اولین خط مبارزه هسـتند و با انسجام 
و هماهنگـی صـورت گرفتـه در سـطح مدیریـت بحران اسـتان، تـوان و ظرفیـت کامل 
اسـتان وارد عمـل شـد. نماینـده عالـی دولـت در اسـتان بـا تاکید بـر نقش گـروه های 
مردمـی، خیریـن و نیروهـای جهـادی در کنـار سـتاد مدیریـت بحـران، کادر درمانی و 
نیروهـای مسـلح ادامه داد: همراهی همه قسـمت هـا در طی مدت اخیر، سـبب کنترل 
بیمـاری و رونـد نزولی آن در اسـتان بوده اسـت که جای تقدیـر دارد و امیدواریم بزودی 

قـم به وضعیت سـفید کنترل بیماری کرونا برسـد. اسـتاندار قم همچنیـن با بیان نقش 
مهـم و حیاتـی مـردم در طـول مدت شـیوع ویروس کرونا، گفت: بیشـترین پیشـگیری 
از انتقـال بیمـاری و حمایـت از سیاسـت هـای مقابلـه ای اسـتان بـر عهـده مـردم بـود 
کـه در مناسـبت هـای مختلـف در ایـن ایام، بخوبـی شـرایط و پروتکل های بهداشـتی 
را رعایـت نمودنـد. وی حضـور مـردم در رزمایـش مواسـات ، همدلـی وکمـک مومنانـه 
همدلـی مومنانـه را مورد توجه قـرار داد و ابراز کرد: شـیوع بیماری کرونا ضمن تعطیلی 
برخـی کسـب و کارهـا و نیـز از دسـت دادن برخی از شـهروندان ، باعث بروز مشـکالت 
معیشـتی فراوانـی شـده اسـت کـه کمک مـردم به اقشـار آسـیب پذیـر رویکرد بسـیار 
مناسـبی در این حوزه اسـت. اسـتاندار قم عزم مدیریت اسـتان را پشـتیبانی از دانشـگاه 
علـوم پزشـکی و کادر درمانـی بـرای انجام ماموریت ها دانسـت و خاطر نشـان کرد: طی 
بیـش از 70 روز مبـارزه بـا کرونا و حمایت شـبانه روزی مدیریت اسـتان از این مدافعان 
سـالمت، امروز شـاهد تاب آوری نظام سـالمت و اقتصاد کشـور در مقابل بحران شـیوع 

کرونـا و درخشـش جمهوری اسـالمی ایـران در این زمینه هسـتیم.

شرایط کنترلی امروز حاصل بیش از 70 روز تالش شبانه روزی و اراده مجموعه استان است

اولویت اصلی مدیریت استان حمایت مادی و معنوی از کادر بهداشت و درمان استان است

۱۴


