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 اصفهان-مریــم مومنی، خبرنگار 
توســعه ایرانی-مدیر پروژه شــهید 
کشــوری گفت: منطقه ۶ شهرداری 
اصفهان در نظر دارد جهت رفاه حال 
شهروندان شهرک شــهید کشوری 
سه پروژه نیمه تمام را در این شهرک 
به اتمام برساند که شامل فرهنگسرای 
چند منظــوره، احــداث تقاطع غیر 
هم سطح شهید کشــوری و فروشگاه 

کوثر است.
 حســین پناهی با اعالم این خبر 
گفت: شهرک شهید کشوری از دهه 
70 شمسی به شــهر اصفهان الحاق 
و مقرر شــد که بنیاد تعاون ارتش در 
اصفهان این شــهرک را آماده کرده و 
جهت تکمیل به شــهرداری تحویل 
دهد که این امر از سوی ارتش محقق 

نشد.

او افــزود: با این حال شــهرداری 
اصفهان نســبت به طراحی و اجرای 
چند پروژه جهت رفاه حال شهروندان 
و ساکنان این شــهرک اقدام کرد که 
این پروژه ها شامل احداث و نگهداری 
مســتمر از فضــای ســبز، احداث 
فرهنگســرای چندمنظوره، برقراری 
خطوط اتوبوسرانی، احداث فروشگاه 
کوثر، احــداث پل دفــاع مقدس در 

خروجی شهرک و احداث تقاطع غیر 
هم سطح شهید کشوری است.

پناهی خبر داد: پروژه فرهنگسرای 
چند منظوره که شامل کتابخانه، سالن 
مطالعه، مجموعه فرهنگی و ســالن 
ورزشی است با هزینه اولیه پیمان به 
مبلغ 258 میلیارد ریال انجام شــده 
اســت که در حال حاضر سفت کاری 
این پروژه به پایان رســیده و مرحله 

نازک کاری آن در حــال عقد قرارداد 
است.

پناهی درباره دیگر پروژه شهرک 
شهید کشور توضیح داد: پروژه احداث 
تقاطع غیر هم ســطح شهید کشوری 
که از خروجی شهرک به سمت شمال 
بزرگراه شــهید کشــوری )پل دفاع 
مقدس( قرار دارد، پروژه دیگری است 
که تکمیل آن بر عهده شهرداری قرار 
گرفته است. او افزود: تکمیل این پروژه 
به مبلغ اولیه پیمان 395 میلیارد ریال 
انجام شده که بخشــی از آن احداث 
ولی به دلیل معارضــات ملکی که در 
تعهدات شرکت عمران آبشار اسپادانا 

بوده متوقف شده است.
به گفته او، بــا پیگیری های مدیر 
منطقه و توافقات انجام شده مقرر شده 
ظرف مدت ۶ ماه پل تکمیل شود و در 

اختیار شهروندان قرار گیرد.
تجهیــز کارگاه فروشــگاه کوثر 
طــی 10 روز آینده او دربــاره پروژه 
احداث فروشــگاه کوثر هــم چنین 
توضیح داد: مرحله ســفت کاری این 
پروژه قباًل انجام شده است و در حال 
حاضر پیمانکار مرحله نازک کاری آن 
توسط سازمان میادین میوه و تره بار و 
ساماندهی مشاغل شهری شهرداری 
اصفهان انتخاب شده که طی 10 روز 
آینده با تجهیز کارگاه شــروع به کار 

می کند.

مدیر پروژه شهید کشوری با اشاره 
به دیگر خدماتی که از سوی شهرداری 
در شهرک شهید کشوری در حال ارائه 
است، اظهار کرد: احداث و نگهداری 
فضای سبز و پارک شــهری، نظافت 
شــهری و جمع آوری زباله، خدمت 
رسانی شرکت اتوبوسرانی و همچنین 
برگــزاری برنامه هــای فرهنگــی، 
اجتماعــی و ورزشــی همانند دیگر 
محالت شــهر از جمله خدماتی است 
که در حال حاضر در شــهرک شهید 

کشوری ارائه می شود.

مدیر پروژه شهید کشوری خبر داد؛

احداث چندین پروژه توسعه محور در شهرک شهید کشوری   اصفهان

پناهی خبر داد: پروژه 
فرهنگسرای چند منظوره 

که شامل کتابخانه، سالن 
مطالعه، مجموعه فرهنگی 

و سالن ورزشی است با 
هزینه اولیه پیمان به مبلغ 

258 میلیارد ریال انجام 
شده است که در حال حاضر 

سفت کاری این پروژه 
به پایان رسیده و مرحله 

نازک کاری آن در حال عقد 
قرارداد است.

شرکت توزیع نیروی برق جنوب 
استان کرمان اعالم کرد؛

  پرداخت ۲۳.۵ میلیارد ریال 
پاداش به مشترکین کم مصرف

کرمان0فرسنگی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
معاون فروش و خدمات مشــترکین  شــرکت 
توزیع نیــروی برق جنــوب اســتان کرمان از 
پرداخت 23.5 میلیارد ریال پاداش به مشترکین 
کم مصرف خبرداد. به گــزارش روابط عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان، 
محمود محمودآبــادی معاون فروش و خدمات 
مشــترکین  شــرکت توزیع نیروی برق جنوب 
استان کرمان  با اشــاره به اینکه الگوی مصرف 
برق در شانزده شهرســتان تحت پوشش حوزه 
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان، با توجه 
به شــرایط آب و هوایی، به سه دســته؛ مناطق 
گرمسیر یک، گرمسیر دو و عادی، تقسیم شده 
است، گفت: میزان الگوی مصرف بر این اساس، 
مناطق گرمسیر یک 3000 کیلووات ساعت در 
ماه، مناطق گرمسیر دو 2000 کیلووات ساعت 
در ماه و در مناطق عادی 300 کیلووات ساعت 

در ماه تعیین شده است.
وی افزود: در صورتیکه مشترکین با اقداماتی 
نظیر اســتفاده از کولــر آبی بجای اســپیلت و 
همچنین دور کند کولرهای آبی، تنظیم دمای 
25 درجه )دمای آسایش( درصورت استفاده از 
اســپیلت و خاموش نمودن المپ های اضافی، 
نســبت به صرفه جویی اقدام نمایند، از پاداش 

قابل توجه کم مصرفی بهره مند خواهند شد.
محمودآبادی خاطرنشــان کرد: تــا تاریخ 
1۴01/0۴/2۴ تعداد 12۴000 مشــترک که 
در چهارچوب الگــوی مصرف برق منطقه خود، 
مصرف خود را نسبت به سال گذشته کاهش داده 
اند، مشــمول 23/5 میلیارد ریال پاداش صرفه 
جویی شده اند که در قبوض برق آن ها محاسبه 
و اطالع رسانی از طریق پیامک انجام شده است.

معاون فروش و خدمات مشــترکین شرکت 
توزیع نیروی برق جنوب اســتان تصریح کرد: با 
توجه به الگوی مصرف تعیین شده جهت مناطق 
گرمسیر یک و دو بیشترین فرصت برای کسب 
پاداش صرفه جویی تا پایان تابستان در مناطق 
مذکور وجود دارد و مشترکان می توانند با حذف 
مصارف غیر ضروری، عالوه بــر دریافت پاداش 
صرفه جویی، صنعت برق کشــور را جهت گذر 
موفق از دوران اوج مصرف تابستان یاری نمایند.

    
 صدور ۲۲ هزار برگ معاینه فنی 

 خودرو های سنگین
 در مازندران

 ساری-خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیــرکل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران از صدور 
22 هزار برگ معاینه فنی خودرو های سنگین در 

استان خبر داد.
حســن جهانیان مدیر کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای مازندران گفت: از تعداد 27 هزار 
خودرویی که از ابتدای امســال تــا پایان تیر به 
مراکز معاینه فنی استان مراجعه کردند، 22 هزار 
خودرو سنگین موفق به اخذ معاینه فنی شده و 5 

هزارخودرو نیز مردود اعالم شده است.
او افــزود: مازنــدران دارای شــش مرکــز 
معاینه فنی خودرو های ســنگین اســت که به 
منظورارتقای ایمنــی ترددجاد های و کاهش 
میزان آلودگی هوا، این مراکز زیر نظر ســازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای تاســیس و راه 
اندازی شده اند تا به طور مکانیزه وبدون دخالت 
کاربر، نسبت به کنترل فنی خودرو های سنگین 
اقدام وبرای آندسته از خودرو هایی که فاقد نقص 

فنی میباشند برگه معاینه فنی صادر شود.
جهانیان با بیان اینکه 81 درصد از ناوگان های 
سنگین و نیمه سنگین اســتان در آزمون های 
معاینه فنی قبول شده و برگ معاینه فنی دریافت 
کرده اند، گفت: در این مراکز عالوه بر بازدید های 
ظاهری شامل کیفیت آج الستیک ها، شیشه ها 
و آینه ها، چراغ ها، کمربند ایمنی، کپسول آتش 
نشــانی، باک ها، درب ها و مــوارد ایمنی داخل 
خودرو، آزمون های مکانیزه شــامل تست ترمز، 
لغزش جانبی چرخ ها، تست آالینده ها، کیلومتر 

شمار و تست نور انجام می پذیرد.

استانها

 ارومیه -خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای آذربایجان غربی از آمادگی اداره کل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای آذربایجان غربی برای جابجایی زائران 

اربعین حسینی ) ع ( خبر داد.
پیمان آرامون  در جلسه ستاد اربعین استان به ریاست 
استاندار اســتان گفت: با توجه به برنامه ریزی های انجام 
گرفته جابجایی زائران اربعین از تاریخ دهم شهریور تا پنجم 

مهر ماه سال جاری به مدت 27 روز خواهد بود.
 وی افزود : استان آذربایجان غربی به عنوان معین پایانه 
مرزی مهران اســتان ایالم در ایام جابجایی زائران اربعین 

حسینی ) ع ( انتخاب شده است.

رئیس کمیتــه حمل و نقل و ســوخت ســتاد اربعین 
آذربایجان غربی در خصوص مشوق های در نظر گرفته شده 
برای ترغیب ناوگان عمومی جهت خدمات رسانی حداکثری 
به زائرین افــزود : به منظور کاهش بخشــی از هزینه های 
تحمیل شده بر ناوگان، معافیت از عوارض مترتب بر حمل و 
نقل ) عوارض 5 درصد شهرداری ها ( ، تخصیص سوخت علی 
الحساب به ناوگان فعال در طرح با توجه به فعالیت مداوم آنها 
و اتمام سهمیه متعلقه و محاسبه نرخ کرایه حمل زائران به 

صورت یک سر خالی در نظر گرفته شده است.
وی با اشــاره به اقدامات ویژه اداره کل راهداری و حمل 
ونقل جاده ای اســتان برای اجرای طرح اربعین حسینی 

)ع( یادآور شد: بکارگیری ناوگان سایر ارگانها و سازمان ها ، 
عملیاتی شدن کامل سامانه سپهتن به منظور رصد تردد و 
پیش بینی سیر ناوگان اتوبوسی، ممنوع شدن پیش فروش 
سرویس های شرکت ها و ســرویس های دربستی به کلیه 
مقاصد کشور در طول دوره طرح و امکان پذیر بودن صدور 
صورت وضعیت برای کلیه شــرکت های مسافربری کشور 
به مرزهای چهارگانه مهران، خســروی، شلمچه و چزابه و 
بالعکس بدون در نظر گرفتن محدودیت شبکه سیر از جمله 

آن را شامل می شود.
آرامون گفت: نحوه خروج اتوبــوس های بین المللی به 
کشور عراق صرفا بر اساس دستورالعمل مربوطه که توسط 

دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی و با هماهنگی دفاتر 
حمل و نقل مسافر تهیه و ابالغ می شود، امکان پذیر خواهد 
بود. این مقام مسئول اظهار کرد: اســتقرار مسئول پاسخ 
گویی 2۴ ســاعته در دفاتر نمایندگــی اداره کل و ادارات 
شهرســتانی ، رســیدگی در ســریعترین زمان ممکن به 
تخلفات ضروری و تخلف دارای شاکی خصوصی،  استقرار 
همکاران در پایانه های هدف ) احتماال خسروی و مهران ( 
و نیز آمادگی کامل برای پذیرش و مدیریت سفر زائران در 
صورت بازگشایی و تردد از طریق پایانه مرزی تمرچین ، از 
سایر اقدامات مهم این اداره کل در طرح اربعین حسینی ) ع 

( سال جاری خواهد بود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان:

آذربایجان غربی، استان معین پایانه مرزی مهران شد

ایالم-اکــرم چــرخ انداز،خبرنگارتوســعه ایرانی- 
سرپرســت شــرکت گاز اســتان ایالم از انجام ممیزی 
خارجی جهت اخذ ۶ گواهینامه و تمدید یک گواهینامه 

سیستم های مدیریتی خبر داد.
»محمود کشــاورز« در جلســه افتتاحیه ارزیابی و 
ممیزی سیســتم های مدیریتی اظهار کــرد: انجام این 
 ،ISO9001:2015 ممیزی ها شامل مدیریت کیفیت
مدیریت انرژی Iso 50001:2018، مدیریت زیســت  
محیطی Iso 1۴001:2015، رســیدگی به شــکایات 
مشــتریان Iso 10002:2018، ســنجش رضایــت 
مشــتریان Iso 1000۴:2018، ایمنــی بهداشــت و 
محیط زیست HSE-MS و نیز ممیزی مراقبتی نوبت 
دوم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ۴5001:2018 

Iso بوده است.
وی افزود: شــرکت گاز اســتان برای ایجــاد تفکر 
سیســتمی، نگاه فرآیندی، ارتباطات صحیح همکاران، 
تمرکز بر ارائه خدمات با کیفیت بــاال به ذینفعان، جلب 
رضایــت حداکثری ذینفعــان و ایجــاد فرهنگ بهبود 
مســتمر در جهت تحقق اهداف اســتراتژیک شرکت، 
اقدام به بروزرســانی سیســتم های مدیریتــی و انجام 

ممیزی نموده است. سرپرست شرکت گاز استان تصریح 
کرد: استانداردســازی  فرآیندها، بروزرسانی شناسنامه 
فرآیندها، بروزرسانی شــاخص های شرکت، خط مشی  
و غیره از دیگر اهداف اســتقرار سیستم های  مدیریتی و 

انجام ممیزی است.
کشــاورز به دیگر اقدامات در راســتای سیستم های 
مدیریتی و انجام ممیزی ها اشاره کرد و گفت: انجام کلیه 
فرآیندهای شرکت طبق الزامات ذکر شده و با تمرکز به 
جلب رضایت حداکثری ذینفعان بصورت مستمر بوده که 
باعث افزایش بهره وری و ایجاد ارزش افزوده در عملکرد 

شرکت می باشد.

 رشت -مرجان گودرزی،خبرنگارتوسعه ایرانی- مدیر 
صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان ، روستاییان و عشایر 
گیالن گفت: تاکنون بیش از 9۶ هزار خانوار عضو صندوق 
بیمه اجتماعی کشاورزان ،روســتایی عشایری در استان 

هستند.
حســین خیاطی  افزود: حدود ۴18 هزار نفر در گیالن 
جامعه هدف بیمه روستایی، عشایری و کشاورزی هستند 
که امسال هدف گذاری استان گسترش چتر پوشش بیمه 

برای 28 هزار نفر)عالوه بر 9۶ هزار نفر قبل( است.
وی با اشــاره به تشــکیل قرارگاه کرامت در نیمه های 
خردادماه امسال با هدف جذب یک میلیون نفر تحت پوشش 
بیمه اظهار داشت: سکونت در روســتا ، مناطق عشایری و 
کشاورزان ساکن مناطق شهر و شهرهای زیر 20 هزار نفر 
جمعیت ، واریز ساالنه حداقل عضویت ۶00 هزار تومان به 
حساب دولت در بانک کشاورزی از شرایط عضویت در این 
صندوق اســت. مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان 
گیالن حداکثر مبلغ عضویــت در صندوق را یک میلیون و 
59۶ هزار تومان اعالم کرد و گفت: دارا بودن حداقل سن 18 
سال و حداکثر 50 سال برای عضویت در صندوق اجتماعی 
عشایری و روستایی الزامی است. خیاطی با اشاره به نحوه واریز 

پرداخت عضویت اضافه کرد: این واریز وجه عضویت می تواند 
به صورت سالیانه و یا به صورت 2 قسط ۶ ماهه انجام شود و 

هم می توانند در چهار قسط سه ماهه  آن را پرداخت کنند.
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان گیالن مزایای 
عضویت پرداخت حقوق بازنشستگی، پرداخت حقوق از کار 
افتادگی کلی ، پرداخت مستمری ناشی از فوت ، پرداخت 2 
برابر سهم بیمه شده توسط دولت و امکان نقل و انتقال سوابق 
بیمه و پرداخت هزینه کفن و دفن برای فرد بیمه شده فاقد 
فرزند  را از جمله مزایای  تحت پوشش قرار گرفتن این بیمه 
برشمرد. خیاطی ادامه داد: متقاضیان می توانند به تمامی 
دهیارهای منتخب که حدود 11 کارگزار در استان گیالن 
،شــرکت های تعاونی دهیاران ، کارگزاران خصوصی و 10 
دفاتر پست بانک تعیین شده برای بهره مندی از این بیمه 

مراجعه کنند.
وی گفت: تاکنون بیش از 9۶ هزار خانوار تحت پوشش 
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستایی عشایری قرار 
گرفتند که از این تعداد پنج هزار و 800 نفر تحت پوشــش 
بیمه بهزیســتی، ۶ هزار و 200 تحت پوشش کمیته امداد 
و سه هزار و 722 نفر ماهانه مستمری ناشی از بازنشستگی، 

فوت و کارافتادگی در یافت می کنند. 

    بیش از ۹۶ هزار خانوار گیالنی تحت پوشش
 بیمه صندوق روستاییان و عشایر قرار گرفتند

 اخذ و تمدید گواهینامه های مدیریتی ایزو
 در شرکت گاز ایالم

خبرخبر

تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگارتوسعه ایرانی-مرکز آموزش 
بین کارگاهی مجتمع مس ســونگون در آذربایجان شرقی راه 

اندازی شد
 . با حضور حسین فتحی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آذربایجان شرقی و علی مشــایخی سرپرست اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای استان مرکز آموزش بین کارگاهی مجتمع مس 
سونگون افتتاح و طی آئین ویژه ای مجوز صادره از سوی سرپرست 
اداره کل  آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی به مدیر 

عامل مجتمع مس سونگون اعطا شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در آئین 
افتتاح این مرکز آموزشی با اشاره به نامگذاری این هفته با عنوان 
هفته ملی مهارت و آموزش های فنی و حرفه ای، مهارت افزایی را 
به عنوان عامل مهم و تاثیر گذار در توسعه منابع انسانی و از مولفه 
های مهم توسعه اقتصادی بر شمرد و افزود: ارتقای وی مهارت 

کلید توســعه پایدار و موجب تثبیت اشتغال در محیط کسب و 
کار می شــود. دکترفتحی ادامه داد: هفته ملی مهارت، فرصت 
بســیار خوبی را برای باز گویی نقش و جایگاه مهارت در توسعه 
منابع انسانی فراهم نموده است و اقدامات و ابتکار عمل  ارزشمند 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان در راه اندازی مراکز بین 

کارگاهی در بخش های مختلف فرصت بسیار مغتنمی را برای 
توسعه نقش مهارت و بهره وری نیروی انسانی در توسعه اقتصادی 

رافراهم نموده است.

راه اندازی  مرکز آموزش بین کارگاهی مجتمع مس سونگون 
در آذربایجان شرقی 


