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شهرستان

اخبار
با گرم شدن هوا اجرایی شد:

طرح طعمه گذاری حیوانات موذی
در سطح شهر

شهرستان مالرد -مژگان
علیقارداشی :معاون خدمات شهری
شهرداری مالرد از آغاز طرح طعمه
گذاری حیوانات موذی در سطح
شهر خبر داد .محمد محسنی معاون
خدمات شهری عنوان کرد :با فرا
رسیدن ایام گرم سال و آغاز فعالیت
بیشتر جانوران موذی علی الخصوص موش ها در سطح شهر ،طرح
طعمه گذاری در نقاط مختلف شهر توسط این حوزه در دست اجرا
می باشد .وی افزود :طعمه گذاری موش قابل اعتماد ترین روش
مبارزه با این جوندگان موذی می باشد .موش ها از منابع غذایی
انسانها تغذیه می کنند و عموما جوی ها ،کارتن ها و جعبه های
خالی را برای سکنی و تولیدمثل و تکثیر جمعیت خود انتخاب
می کنند .معاون خدمات شهری شهرداری در ادامه از شهروندان
فهیم مالردی خواست که زباله های خود را سر ساعت مقرر درون
باکس های مخصوص زباله قرار دهند و از رها کردن هرگونه زباله و
پسماند در حاشیه معابر خودداری نمایند تا از ایجاد محیط غذایی
مناسب برای تجمع و تکثیر و زاد و ولد این حیوانات موذی در
سطح شهر جلوگیری شود و شهرداری بتواند با طعمه گذاری در
نقاطی که این موجودات جنب و جوش بیشتری دارند نسبت به
از بین بردن آنها اقدام نماید .گفتنی ست در این راستا کار طعمه
گذاری حيوانات موذی با استفاده از نانو پودرهای غیر سمی در
خیابانهای امام حسین (ع) و امینی اول و دوم انجام گردید و این
طرح در نقاط دیگر شهر هم اجرایی خواهد شد.
 ۱۵۳۶۴۴نفر در همدان دارای پزشک خانواده شدند ؛

 ۳۶هزار نفر فاقد بیمه در همدان طی
هفته سالمت به صورت رایگان زیر
پوشش بیمه سالمت قرار گرفتند

همدان -محبوبه یادگاری :سرپرست بیمه سالمت استان
همدان در نشست خبری دو ساعته خود با اصحاب رسانه و
خبرنگاران گفت ۳۶ :هزار نفر از همشهریان سه دهک پایین درآمدی
فاقد بیمه درمانی در مدت یک هفته زیر پوشش بیمه سالمت قرار
گرفتند .دکتر فریبرز نیاستی؛ سرپرست بیمه سالمت استان همدان
در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اقدامات ارزشمندی در راستای
تسهیل امور و اجرای قانون در اداره کل بیمه سالمت استان صورت
گرفته است اظهار کرد :در این راستا پرداختهای به موقع تعهدات
بیمه سالمت و تسویه مطالبات شرکای کاری و موسسات طرف
قرارداد بسیار حائز اهمیت است .وی با اشاره به اینکه در اردیبهشت
امسال موفق شدیم تمام مطالبات بیمارستانهای خصوصی و غیر
دانشگاهی را به مبلغ  ۲میلیارد و  ۶۰۰میلیون تومان پرداخت کنیم
عنوان کرد ۷۷ :میلیارد تومان از مطالبات سال  ۱۴۰۰دانشگاه علوم
پزشکی پرداخت شد و مطالبات دانشگاه علوم پزشکی بابت سال
 1400تسویه کامل شد که این اقدام بی سابقه و کم نظیر و حائز
اهمیت بسیار است .سرپرست بیمه سالمت استان همدان ضمن
قدردانی از پیگیری های موثر مدیران ارشد سازمان بیمه سالمت
ایران در تامین بموقع منابع و تخصیص آن به ادارات کل استانی؛ با
بیان اینکه مطالبات سال گذشته سایر مراکز طرف قرارداد با بیمه
سالمت نظیر داروخانهها و آزمایشگاهها نیز تسویه شد که این اتفاق
برای اولین بار در تاریخ بیمه سالمت است افزود :این پرداختهای
به موقع مطالبات ،موجبات ارائه خدمات با کیفیت و دسترسی آسان
بیمه شدگان عزیز به خدمات سالمت را فراهم میکند .وی با اشاره به
اینکه خوشبختانه با حمایت های و تالشهای صورت گرفته در ستاد
توانستیم در ابتدای سالجاری به تعهدات سال گذشته بطور کامل
عمل کنیم و بدهیها را به صفر برسانیم گفت :سالهای گذشته به
دلیل پرداخت نشدن بموقع شاهد نارضایتی موسسات ،مطب ها و
مراکز درمانی و پزشکان بودیم اما امروز خوشبختانه مطالبات به روز
است و ارائه خدمت در حوزه درمان و مراکز طرف قرارداد با سهولت
و رضایتمندی باالیی در حال انجام است .دکتر نیاستی خاطر نشان
کرد :میزان تعهدات بیمه سالمت به مراکز درمانی در سال ۱۴۰۰
بالغ بر  ۶۲۵میلیارد تومان بود که خوشبختانه تسویه شده است .در
بخش دوم وی به استقرار نسخهنویسی الکترونیک اشاره کرد و گفت:
در راستای اجرای طرح پرونده الکترونیک سالمت ،از اوایل سال ۹۸
در استان همدان همزمان با سایر استانها آغاز شد اگرچه در آغاز
کار با مشکالتی از جمله در زیرساخت و سختافزار مواجه بود اما
به مرور با رفع موانع و همکاری خوب پزشکان محترم طرف قرارداد،
اعالم میکنیم امروز در تمام مراکز دولتی و خصوصی طرف قرارداد و
داروخانه ها ،نسخهنویسی و نسخه پیچی الکترونیک بصورت صد در
صد اجرا میشود .سرپرست بیمه سالمت استان همدان تسریع در
انتقال و رصد دادهها ،پایداری اطالعات ،کاهش خطا ،پایش و نظارت
فنی و دقیق و نیز صرفهجویی در هزینه ها از جمله مصرف کاغذ را از
مزیتهای طرح نسخهنویسی الکترونیک برشمرد و افزود :ممکن بود
قبل از اجرای طرح با بسیاری از خدمات غیرقانونی و بیرویه درمانی
و درخواست های القایی مواجه باشیم اما امروز جلوی سوء استفادهها
نیز گرفته شده و این طرح بزرگ ملی موجب کاهش تقاضاهای
القایی و همچنین حفاظت از منابع مالی شده است.
وی با بیان اینکه تقریبا بیش از  ۵۰درصد جمعیت کشور
زیر پوشش بیمه سالمت هستند گفت :در استان همدان ۹۶۵
هزار و  ۱۴۳نفر بیمه شده قطعی سازمان بیمه سالمت هستند که
تقریبا معادل  ۵۷درصد جمعیت استان را شامل میشود .وی در
بخش دیگر از نشست خبری ،با اشاره به اینکه در حال حاضر در
خصوص خدمات سرپایی  ۷۰درصد و خدمات بستری  ۹۰درصد

مدیر کل بیمه سالمت استان مرکزی:

بیمه نمونه  5میلیون و  400هزار نفر از افراد
فاقد پوشش بیمه ای در کشور همزمان با هفته سالمت

به گزارش روابط عمومی اداره کل همزمان با گرامیداشت هفته
سالمت به دستور رئیس جمهور و هماهنگی وزارت بهداشت و درمان
و آموزش پزشکی و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی پوشش پنج
میلیون و  400هزار نفر از افراد فاقد هرگونه پوشش بیمه ای شروع
شد  .مدیرکل بیمه سالمت استان مرکزی با اعالم این خبر گفت
:بیمه درمانی  ۵میلیون و  ۴۰۰هزار نفر از  ۳دهک پایین جامعه
که هیچ بیمه ای نداشتند ،فعال شده استجیریایی یادآور شدند ،با
هماهنگی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون
کار و رفاه اجتماعی  ،لیست افراد کم درآمد برای بهره مندی و
دریافت خدمات بیمه درمانی به سازمان بیمه سالمت ارسال شده
است که که این لیست شامل پنج میلیون و  ۴۰۰هزار نفر از ۳
دهک پایین جامعه می باشند که هیچ گونه بیمه ای نداشتند و از
تاریخ  17اردیبهشت ماه همزمان با هفته سالمت این مهم اجرایی
و عملیاتی شده است .وی افزود :سهم استان مرکزی از این تعداد

 25هزار و هشتاد و شش نفر جدید و  30هزار و سیصد و پنجاه و
نه نفر تمدید اعتبار است.وی تصریح کرد :برخی از افراد این لیست
دارای شماره تلفن و برخی دیگر فاقد شماره تلفن هستند ،از این

رو اسامی کسانی که شماره تلفن ندارند به وزارت ارتباطات ارسال
می شود تا این وزارت خانه از طریق شماره تماس های ثبت شده
برای کد های ملی ارسالی ،پیامک مربوطه را برایشان ارسال کند تا
این افراد عکس خود را بارگذاری کنند.همه شهروندان فاقد بیمه
پایه ،برای برقراری پوشش بیمه پایه سالمت میتوانند با مراجعه
به سامانه خدمات غیر حضوری شهروندی این سازمان به نشانی
 www.bimehsalamatiranian.irیا دفاتر پیشخوان دولت
طرف قرارداد ،برای بیمه کردن خود و خانواده هایشان اقدام کنند.
بر اساس الیحه بودجه  ۱۴۰۱وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
موظف شده بود با استفاده از پایگاه رفاه ایرانیان ،ظرف دو هفته بعد
از ابالغ این قانون ،شماره ملی افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین
درآمدی را در اختیار سازمان بیمه سالمت ایران قرار دهد که بنا بر
اعالم سازمان بیمه سالمت ایران اطالعات در تاریخ  ۱۰اردیبهشت در
اختیار سازمان بیمه سالمت قرار گرفته است .

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجانشرقی:

روابط عمومیها حلقه ارتباطی بین سازمانها و جامعه هستند

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
آذربایجانشرقی با اظهار بر اینکه روابط عمومیها
با مدیریت افکار عمومی زمینه مشارکت در جامعه
را فراهم میکنند ،گفت :روابط عمومیها حلقه
ارتباطی بین سازمانها و جامعه هستند و باید با
مدیریت افکار عمومی و امید آفرینی در جامعه،
شناخت جایگاه واقعی خود در اطالع رسانی
صحیح و شفاف در بیان عملکرد دستگاهها به
مردم ،آگاهیبخشی در جامعه و ارتقای سطح
آگاهی در جامعه نقش سازنده خود را ایفا
نمایند .حسین فتحی؛ مدیر کل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی آذربایجانشرقی در آئین تجلیل

از کارکنان روابط عمومی این اداره کل ،ضمن
اشارهبه ضرورت همافزایی در مجموعه روابط
عمومی دستگاههای اجرایی در پیشبرد اهداف و
برنامههای راهبردی وزارت ،اظهار داشت :روابط
عمومیها باید با بهرهمندی از ظرفیت و توان
علمی ،عملی و ارتباطی ،بهکارگیری شیوهها و
روشهای صحیح اطالع رسانی ،مجموعه اقدامات
وزارت در بخشهای مختلف را به آحاد مردم اطالع
رسانی کنند و زمینه ارتباطات سازنده همراه با
اعتماد را در جامعه فراهم کنند و هدایتکننده
مدیران در توسعه خدمات و انتقالدهنده اقدامات
انجام شده به مردم باشند .وی در ادامه با تکیهبر

برگزاری نشست شورای هماهنگی مجموعه
دستگاههای تابعه وزارت در استان ،از اجرایی شدن
سند راهبردی روابط عمومی ،تبیین برنامههای
راهبردی مرکز اطالعرسانی و روابط عمومی
وزارت در راستای همافزایی بیشازپیش خبر داد
و ضمنگرامیداشت روز ارتباطات و روابط عمومی،
با اهدای لوح سپاس از همکاران روابط عمومی
این اداره کل ،تجلیل نمود .توضیح :این مراسم با
قدردانی مدیر روابط عمومیهای اداره کل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی استان از اهتمام ویژه حسین
فتحی؛ مدیر کل این اداره کل در توسعه کمی و
کیفی روابط عمومی بهپایان رسید.

پروژه های مسکونی و جهادی ذوب آهن به عدد  ۳۴رسید

همزمان با هفته بسیج سازندگی و در ادامه
ساخت و راه اندازی ،پروژه های گروه جهادی فوالد
مردان و حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان ذوب
آهن اصفهان ،تعداد دو باب منزل مسکونی جدید
جهت نیازمندان در مناطق باغ بهادران(روستای چم

علیشاه) و شهر چرمهین ،افتتاح و مورد بهره برداری
قرار گرفت .سرهنگ عجمی رئیس سازمان بسیج
سازندگی سپاه صاحب الزمان(عج) در این آیین،
افتتاح و راه اندازی پروژه های جهادی را گامی مهم
در جهت محرومیت زدایی و مسئولیت اجتماعی ذکر
نمود و گفت :خوشبختانه ذوب آهن اصفهان تاکنون
نقش ارزشمند خود را در این زمینه به خوبی ایفا
نموده است .وی از مساعدت و همکاری مدیریت عالی
و بسیج این شرکت و کلیه دست اندرکاران اینگونه

گذشته به عدد  ۳۴رسید .گفتنی است؛ یک پروژه
مسکونی و جهادی دیگر این شرکت در خرداد ماه
به بهره برداری می رسد .شایان ذکر است با حضور
مسئولین مذکور پروژه کانال آب کشاورزی روستای
چم علیشاه که در راستای طرح محرومیت زدایی
توسط مسئولین و گروه های جهادی محلی و سپاه
ناحیه لنجان طراحی و بازساری شده بود افتتاح شد.
در اجرای این پروژه ،ذوب آهن اصفهان نیز مساعدت
و همکاری داشته است.

 90میلیارد تومان برای اجرا طرحهای آبرسانی در روستاهای استان بوشهر تخصیص یافت

بوشهر -خبرنگار عصر رسانه :معاون نظارت بربهرهبرداری
شرکت مهندسی آب وفاضالب کشورازاختصاص ۹۰میلیاردتومان
اعتباربرای اجراطرحهای آبرسانی درروستاهای استان بوشهرخبرداد.
هاشم امینی دربررسی طرحهای آبشیرینکن استان بوشهر با اشاره
به اینکه اجرا این طرحها دراولویت وزارت نیرودرنقاط ساحلی است
اظهار داشت:درشهرستانهای استان بوشهر پروژههای متعددی در
حوزه آبرسانی در حال اجرا است .وی بابیان اینکه اکنون تولید آب
ازشیرینسازی آب دریا دراستان بوشهرآغاز شده تصریح کرد:براساس
برنامهریزی صورت گرفته میزان تولیدآب از آبشیرینکنهادر
استان بوشهر در آینده چند برابر میشود و در کنار این ظرفیت
نگاه به آبهای استان همجوار و خط کوثر نیز بهصورت ویژه دنبال
خواهد شد .معاون نظارت بربهرهبرداری شرکت مهندسی آب
وفاضالب کشوربا اشاره به جهاد آبرسانی در سراسر کشور خاطر
نشان کرد :جهاد آبرسانی برای نخستین باردرکشور یا مشارکت

دولت سیزدهم آغاز و آبرسانی به روستاها با ظرفیت خوبی محقق
شده است .امینی عبوربدون مشکل کمبودآب شرب درتابستان
رااز اولویتهای مهم وزارت نیرو دانست و بیان کرد :در این راستا
برنامهریزیهای گستردهای درحال انجام است .وی بابیان اینکه
توجه ویژهای به روستاهای استان بوشهر برای گذرازبحران کم آبی
شده است خاطرنشان کرد:دراین زمینه90میلیاردتومان اعتباربرای
اجرا طرحهای آبرسانی درروستاهای استان بوشهر تخصیص یافته
که این مهم نویدبخش تأمین آب پایدار روستاهای استان است.
معاون نظارت بربهرهبرداری شرکت مهندسی آب وفاضالب کشوراز
تخصیص اعتبار برای تسریع در تکمیل طرحهای آبشیرینکن
شهرستانهای استان بوشهر خبر داد و بیان کرد :بهزودی اعتبارات
الزم برای تسریع در تکمیل طرحهای آبشیرینکن بوشهر ،تنگستان
و سیراف  -جم تزریق شود .سرپرست شرکت آب وفاضالب استان
بوشهرهم بااشاره به اجرا طرحهای آبشیرینکن در شهرها و

خبر کوتاه

عضویت مسئوالن پایگاه مقاومت بسیج
در کمیته پدافند غیرعامل

مدیرکل پدافند غیرعامل قم
از عضویت مسئوالن پایگاه مقاومت
بسیج در کمیته پدافند غیرعامل
خبرداد .به گزارشی ،مهدی متقیان
با بیان مطلب فوق افزود :با توجه به
ظرفیت بسیج کشور به ویژه در ادارههای مختلف و وجود پایگاههای
بسیج در تمامی ادارههای استانها و همچنین با توجه به شکلگیری
کمیتههای پدافند غیرعامل در سازمانها و ادارههاس مختلف استان،
پیشنهادی از سوی ادارهکل پدافند غیرعامل استان قم به استاندار
ارایه و مورد تایید و موافقت ایشان قرار گرفت .وی ادامه داد :بر این
اساس مقرر شد تا فرمانده (مسئول) پایگاه مقاومت بسیج هر اداره
به عنوان عضو کمیته پدافند غیرعامل آن دستگاه منصوب شود ،این
اقدام به منظور بهرهگیری از ظرفیت پایگاه بسیج در ادارههای استان
و ساماندهی نیروهای متخصص ،مومن و متعهد در حوزههای مختلف
در حوزههای مقاومت بسیج این ادارهها ،با هدف هم افزایی بیشتر و
به کارگیری این ظرفیت ،مطرح شده است .مدیرکل پدافند غیرعامل
قم با بیان اینکه این طرح به تمام ادارههای استان شامل  ،۱۲۰نهاد
و سازمان ،ابالغ شده است خاطرنشان کرد :انتظار است که فرمانده
بسیج هر دستگاه بتواند با ظرفیتسازی در ردههای زیر مجموعه خود
از این توان در راستای توسعه مفاهیم پدافند غیرعامل و مصونسازی
دستگاههای اجرایی و زیرساختها استفاده کند.

اطالعیهی اخذ گواهینامهی تایید
صالحیت بر اساس استاندارد ۱۷۰۲۵

با افتتاح دو واحد مسکونی جدید در هفته بسیج سازندگی:
اقدامات خداپسندانه قدردانی نمود .در آیین افتتاح
این پروژه های جهادی مسئول سازمان بسیج کارگری
سپاه صاحب الزمان (عج) استان ،فرمانده سپاه ناحیه
لنجان ،ائمه جمعه باغبهادران و چرمهین ،مسئولین
محلی و گروه های جهادی ،فرمانده بسیج ،مدیر
تعمیرات و ساختمانها و معاون روابط عمومی و
سرپرست روابط صنعتی کوره بلند ذوب آهن اصفهان
حضور داشتند .با افتتاح این دو واحد منزل مسکونی،
پروژه های جهادی ذوب آهن اصفهان در طی دوسال
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روستاهای استان بوشهر از تولید روزانه 40هزارمترمکعب از طرحهای
آبشیرینکن خبر داد و تصریح کرد :در یک بازه زمانی 3ساله
میزان تولید آب در این استان از آبشیرینکن با افزایش 4برابری
به 160هزارمترمکعب میرسد .ابوالحسن عالی ازواردمدارشدن
4سایت آبشیرینکن دربوشهر،کنگان وروستاهای
شیف وگلستان باظرفیت تولید 40هزارمترمکعب
خبردادواضافه کرد:امسال نیز بخشی ازپروژههای
آبشیرینکن 6هزارو500مترمکعب وحدتیه،
17هزارمترمکعب برازجان و35هزارمترمکعب
بوشهرواردمدارتولیدمیشود .وی جهادآبرسانی،رفع
تنش آبی وآبشیرینکن راازجمله طرحهای دردست
اجرا دانست وبیان کرد :شاخص استان بوشهر در حوزه
آبرسانی خط انتقال سیراف -جم است که تالش
میشودتادرسریعترینزمانممکنبهبهرهبرداریبرسد.

مهلت پذیرش آزمایشگاههای کالیبراسیون و غذایی و کشاورزی
همکاراستانیجهتاخذگواهینامهتاییدصالحیتبراساساستاندارد
 17025اعالم شد .پیرو برنامهی زمانبندی پذیرش آزمایشگاههای
همکاراستانیجهتاخذگواهینامهیتاییدصالحیتبراساسالزامات
استاندارد  ،»۱۷۰۲۵به اطالع میرساند برای آزمایشگاههای همکار
استانی در دامنهی فعالیتهای کالیبراسیون و غذایی و کشاورزی،
مهلت زمانی جهت ثبت و ارسال درخواست در نظر گرفته شده در
سامانه جامع مرکز ملی تایید صالحیت ایران تا پایان اردیبهشت
ماه  1401می باشد و مهلت داده شده قابل تمدید نخواهد بود و
آزمایشگاههاییکهدرزمانمقرراقدامبهثبتدرخواستننمایندامکان
ارسال درخواست را نخواهند داشت .متقاضیان میتوانند جهت ثبت
تقاضا و ارسال مدارک و مستندات به مرکز ملی تایید صالحیت ایران
از طریق ثبت نام در سامانه جامع مرکز ملی تایید صالحیت ایران به
نشانی  naci.isiri.gov.irاقدام نمایند.
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در دیدار با روابط عمومی
مناطق مخابراتی :

جهاد تبیین  ،ماموریت برجسته
روابط عمومی ها در سال 1401

بمناسبت روز روابط عمومی جلسه ای با حضور مدیرعامل
شرکت مخابرات ایران ومدیران مخابرات مناطق ومسئوالن روابط
عمومی برگزار شد.مهندس مجید سلطانی مدیرعامل شرکت
مخابرات ایران که در جلسه ای که به مناسبت روز ارتباطات
وروابط عمومی با مدیران مناطق ومسئوالن روابط عمومی
مخابرات در سراسر کشور سخن می گفت :با اشاره به اهمیت
جایگاه روابط عمومی در سازمان ها فرموده مقام معظم رهبری را
فصل الخطاب دانست و افزود :جهاد تبیین ماموریتی است که باید
بصورت برجسته در سال  1401در روابط عمومی مخابرات سراسر
کشور عملی شود.

