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یــم  مر  - ن  صفهــا ا
 مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-فرآیند 
ارزیابی  چهارمین جایزه ملی مسئولیت 
های اجتماعی، با هدف ارتقای سطح 
خدمات و رضایت جامعه در شرکت گاز 

استان اصفهان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت 
گاز اســتان اصفهان، سرپرســت این 
شرکت درجلسه افتتاحیه این ارزیابی 

ضمن تبریک ســال نو و حلــول ماه 
مبارک رمضان، گفت: نقش مسئولیت 
اجتماعــی در بنگاه هــای اقتصادی 
همواره ازجمله مهم ترین مسائل مهم 
بوده و به جــرات می تــوان گفت که 
درجهان امــروز برای دســت یابی به 
رضایت و وفاداری مشتریان و جوامع 
مختلف نسبت به یک بنگاه اقتصادی 
باید رعایت اصول اخالقی توام با حفظ 

مسئولیت اجتماعی باشد تا موفقیت و 
توسعه پایدار ایجاد گردد.

مهندس ابوالقاسم عسکری، گفت: 
در جهان امروز نگرش مسئولیت های 
اجتماعی رمز پایــداری فعالیت ها و 
ارتقای رضایتمندی جامعه نسبت به 
فعالیت های شــرکت است و چنانچه 
گاز اصفهان نیز بخواهــد از همیاری 
و همکاری جامعه در ارتقای ســطح 

خدمت رســانی بهره مند گردد، باید 
اســتراتژی های خــود را بــا عمل به 

مسئولیت های اجتماعی همراه سازد.
وی، با اشاره به اخذ استانداردهای 
مدیریتی و ایزوهای 9001، 50001، 
10002،10004، 10015 و31000 
 EFQM وINQA وتندیس هــای
و…توسط این شرکت طی سالهای 
اخیر، افزود: این شرکت به لحاظ درک 

واقعی از مسئولیت های اجتماعی و به 
صورت داوطلبانه اقدام به جاری سازی 
الزامات این استانداردها نموده و هدف از 
این ارزیابی صرفاً دریافت جایزه نیست 
بلکه آگاهی از ســطح اقدامات انجام 

گرفته در این حوزه است.
مهندس عســکری، گازرســانی 
ایمن و مســتمر به 112 شهر، 1067 
روستا، بیش از 17 هزار واحد صنعتی 
با اشتراک پذیری بیش از یک میلیون 
و 900 مشــترک، اجــرای 27 هزار 
کیلومتر شبکه، یک میلیون و 100هزار 
انشعاب، راه اندازی 3هزار ایستگاه گاز 
و حفاظت از زنگ و 162 جایگاه سی ان 
جی را بزرگترین اقدام و رسالت خطیر 
این شرکت در راستای مسئولیت های 
اجتماعی خود برای ایجاد رفاه و اشتغال 
مردم عنوان کرد. سرپرســت شرکت 
گاز استان اصفهان، انعقاد تفاهم نامه با 
سازمان های مختلف اعم از صدا و سیما، 
دانشــگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی، 
جهاد دانشــگاهی، شــهرک علمی و 
تحقیقاتی، شهرداری، سازمان زندان 
ها، نظام مهندسی به منظور پیشبرد 
برنامه های مسئولیت های اجتماعی، 
اســتفاده از انرژی های تجدید پذیر، 
ســاخت مجهزترین ایسوزوی مقابله 
با بحران و حوادث گاز، بهینه ســازی 
موتور خانه ها، اجرای برنامه های مقابله 
با کرونا، تکریم کارکنان، بازنشستگان و 

خانواده های آنها، توجه به ارتقای سطح 
دانش پیمانــکاران و تامین کنندگان 
و از مهمترین اقدامات این شرکت در 
راستای مسئولیت های اجتماعی طی 

سال گذشته بوده است.
مهندس عســکری، اظهــار کرد: 
با اقدام های خوبی که در ســطح این 
شرکت در انجام شــده می توان گفت 
که این شــرکت به یک بلوغ سازمانی 
در این حوزه مسئولیت های اجتماعی 

رسیده است.

    چهارمین جایزه ملی مسئولیت های اجتماعی

 در شرکت گاز استان اصفهان برگزار شد

مهندس ابوالقاسم 
عسکری، گفت: در جهان 

امروز نگرش مسئولیت 
های اجتماعی رمز پایداری 

فعالیت ها و ارتقای 
رضایتمندی جامعه نسبت 

به فعالیت های شرکت 
است و چنانچه گاز اصفهان 

نیز بخواهد از همیاری و 
همکاری جامعه در ارتقای 
سطح خدمت رسانی بهره 
مند گردد، باید استراتژی 

های خود را با عمل به 
مسئولیت های اجتماعی 

همراه سازد.

اراک-صادقی،خبرنگارتوسعه ایرانی-مجید کلوانی عضو سابق شورای شهر اراک 
گفت:با آمدن سعید میرنظامی در اداره استاندارد استان مرکزی ،عملکرد این اداره 
بهبود یافته و در مسیر خود قرار گرفته است و وی تا به اینجا روند خوبی را داشته که 

امیدواریم در ادامه نیز روندی بسیار بهتری را ارائه دهد.
کلوانی افزود:متاسفانه در گذشته روند اداره استاندارد و همچنین وضعیت کلی 
استان در شرایط خوبی قرار نداشــت که امیدواریم با رویکرد و افراد جدید این مهم 

بهبود پیدا کند.
وی ادامه داد:شرح وظایف و امور اداره استاندارد بسیار گسترده میباشد که با توجه 

به کمبود شدید امکانات و پتانسیل اداره استاندارد استان، کار کردن در آن امری سخت میباشد و مدیر آن برای ارائه عملکردی 
مثبت و قابل قبول میبایست دائم در حال پیگیری و بازرسی باشد.

گرگان- موسوی خبرنگارتوسعه ایرانی- معاون اداره کل راه و شهرسازی گلستان گفت: تمام متقاضیان مسکن ملی تا 
پایان خرداد امسال تعیین تکلیف می شوند.اسداهلل پناه یزدان، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی گلستان 
گفت: با اعالم رسمی وزارت راه و شهرسازی، 29 اسفند پایان مهلت نام نویسی در طرح نهضت ملی مسکن بود.اسداهلل پناه 
یزدان، افزود: با پایان این فرصت، حدود ۸۸ هزار متقاضی مسکن در استان گلستان ثبت نام کردند که ثبت نام 69 هزار نفر 
با موفقیت ثبت شده است.معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان گفت: از ۸۸ هزار و 621 نفر ثبت نامی 
تاکنون نزدیک به 69 هزار نفر در نهضت ملی، بیش از چهار هزار نفر متقاضی در فاز پنج، نزدیک به چهار هزار نفر مقاضی مسکن 
فرهنگیان، 193 نفر برای مسکن طالب، هزار و 410 نفر برای مســکن ویژه مددجویان بهزیستی، هزار و 223 نفر هم برای 
مسکن نخبگان متقاضی شده اند. پناه یزدان درباره جزییات استعالم های اولیه از متقاضیان ثبت نام شده هم گفت: تاکنون 2 
هزار و 23۸ متقاضی مسکن یعنی حدود 3 درصد متقاضیان تایید شده اند و تمام متقاضیان و واجدان شرایط تا پایان خرداد 

سال 1401 تعیین تکلیف می شوند.
پناه یزدان گفت: استفاده نکردن از امکانات و تسهیالت دولتی یعنی سبز نبودن فرم جیم، نداشتن سابقه مالکیت شخصی، 

تاهل، سابقه پنج سال سکونت در محل تقاضا از جمله شرایط استفاده از تسهیالت مسکن ملی است.

عضو سابق شورای شهر اراک:

عملکرد اداره استاندارد استان مرکزی بهبود یافته است
ثبت نام  ۸۸ هزار گلستانی در طرح ملی مسکن

بوشهر-خبرنگارتوسعه ایرانی- مدیرکل بنیاد مسکن 
اســتان بوشــهر گفت: از 74 هزار و 11 واحد مســکونی 
روســتایی در این اســتان تاکنون 42هزار و 796 واحد 

مسکونی بهسازی و بازسازی قرار گرفتند.
علیرضا مقدم  به مناسبت 21 فروردین سالروز تاسیس 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی و افتتاح حساب 100 امام )ره( 
در نشست خبری خود افزود: براین اساس 31 هزار و 215 
واحد مسکونی دیگر در روستاهای این استان باید مقاوم 

سازی شوند.
وی بیان کرد: بررســی های انجام شده نشان می دهد 
شهرســتان جم با 77 درصــد مقاوم ســازی واحدهای 
مسکونی روستایی بیشترین و بوشهر با 42 درصد کمترین 
آمار مقاوم سازی واحدهای مســکونی روستایی را در این 

استان به خود اختصاص داده اند.
مقدم اضافه کرد: آمارها نشان می دهد با همکاری مردم 
و بانک های عامل 5۸ درصد واحدهای مسکونی روستایی در 
استان بوشهر مقاوم سازی شده اند این درحالی است که این 
آمار در کشور به صورت میانگین بین 50 تا 51 درصد است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اســالمی استان بوشهر 
گفت: براســاس برنامه ریزی انجام شــده تالش می شود 
درصد مقاوم ســازی تا پایان کار دولت ســیزدهم در این 

استان به ۸0 درصد افزایش یابد.
وی با اشاره به اینکه مبلغ تســهیالت مقاوم سازی در 
سال گذشــته 200 میلیون تومان با نرخ پنج درصد است 
یادآور شد: سهمیه مقاوم سازی مسکن روستایی این استان 
پارسال 2هزار و 1۸0 واحد مسکونی بود که این واحدها به 

بانکها معرفی و عقد قرارداد صورت گرفته است.
مقدم اظهار کرد: برای مقاوم سازی مسکن روستایی از 
محل حساب 100 امام )ره( نیز اعتباراتی پرداخت می شود 
که سال گذشته 45 میلیارد تومان از این محل )هر واحد 30 

میلیون تومان( سهم استان بوشهر بود.
وی با اشاره به اینکه عالوه بر روستاها تسهیالت مقاوم 
ســازی در شــهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت نیز قابل 
پرداخت اســت گفت: انتظار می رود در شهرها نیز از طرح 
مقاوم سازی اســتقبال الزم صورت بگیرد و از این فرصت 

برای مقاوم سازی واحدهای مسکونی استفاده شود.
مقدم در باره فعالیت بنیاد مســکن در حوزه مســکن 
شهری گفت: تا سال گذشــته 510 واحد مسکونی ویژه 
محرومان در شهرها و در کنار آن یکهزار و 360 واحد مسکن 

ویژه اقشار کم درآمد ساخته و تحویل شده است.
مقدم با اشاره به نهضت ملی جهش تولید مسکن افزود: 
در این راســتا در زمان حاضر برنامه احداث 2هزار و 539 
واحد مسکونی در این استان در شهرهای زیر 100 هزار نفر 

جمعیت آغاز شده است.

ساری -خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیرکل حج و 
زیارت مازندران گفت که سفر هوایی مردم مازندران 
و مشتاقان زیارت بارگاه ملکوتی حضرت زینب )س( 
از فرودگاه دشت ناز ســاری بعد از سال ها وقفه از 15 

اردیبهشت سال جاری از سرگرفته می شود.
عباس اســمعیلی با بیــان این که ســفر زائران 
مازندرانی به ســوریه از اواخر دی ماه ســال گذشته 
بعد از سال ها وقفه با ســفر هوایی از طریق فرودگاه 
بین المللی امام خمینی )ره( تهــران ادامه پیدا کرد، 
افزود: با تصمیمات اتخاذ شــده قرار است ادامه این 
سفرهای هوایی از اردیبهشت امسال از فرودگاه دشت 

ناز انجام شود.
وی با بیان این کــه در زمان حاضر هزینه ســفر 
یک زائر مازندرانی به سوریه حدود 9 میلیون تومان 
است، خاطر نشــان کرد: به طور حتم با صدور مجوز 
پرواز مستقیم دشت ناز به دمشق هزینه سفر زائران 

مازندرانی کاهش خواهد یافت.
مدیرکل حج و زیارت مازندران گفت : سفر زائران 
به دمشق انفرادی نیســت و به صورت کاروانی انجام 
می شود و در ماه های گذشــته 2 کاروان از مازندران 
برای زیارت بــارگاه ملکوتی حضــرت زینب )س( و 

حضرت رقیه )س( به کشور سوریه اعزام شدند.
وی با بیان این که سفر زائران مازندرانی به سوریه 
در راستای تفاهم نامه ســازمان حج و زیارت ایران با 
طرف سوری برای اعزام ساالنه 100 هزار زائر ایرانی 

به آن کشور صورت می گیرد، اضافه کرد : در هفته های 
گذشته اقدامات اجرایی برای آغاز دوباره این سفرها 
و فراهم نمودن امکانات و مقدمات الزم مانند اقامت، 
حمل و نقــل، تغذیه و تــدارکات، بیمــه، امکانات و 
خدمات بهداشتی و پزشکی، هماهنگی های مربوط 
به پروازهای هوایی از ســوی حج و زیارت مازندران 

انجام شد.
اســمعیلی با بیان این که اســتقبال و سفر مردم 
مازندران در نوروز 1401 به عتبات عالیات چشمگیر 
بود، گفت : از یکم تا دوازدهم فروردین امسال حدود 
چهار هزار و 500 نفر از طریق فرودگاه دشــت ناز به 

کشور عراق سفر کردند.

 پروازهای سوریه از فرودگاه دشت ناز ساری
 ۱۵ اردیبهشت از سرگرفته می شود

  بهسازی و بازسازی  42هزار و ۷۹۶ واحد مسکن روستایی
 در استان بوشهر

خبرخبر

مصرف حدود ۷ میلیارد 
مترمکعب گاز در استان گیالن

رشــت-مرجان گودرزی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-شرکت گاز استان گیالن در سال گذشته 
حدود 7 میلیارد مترمکعب گاز به مشترکین در 

حوزه های مختلف مصرف تحویل داده است.
عیســی جمال نیکویی سرپرســت شرکت 
گاز استان گیالن ضمن بیان مطلب فوق، اظهار 
داشت: این میزان نسبت به ســال 1399 حدود 
3 درصد رشد داشــته که علت اصلی آن افزایش 
تحویل گاز به نیروگاه های تولید برق استان است.

وی با بیان این که بخش نیروگاهی استان در 
سال گذشته 2 میلیارد و 945 میلیون مترمکعب 
گاز مصرف کرده است، گفت: بحمداهلل با مدیریت 
مصرف از سوی تمامی حوزه های مصرف به ویژه 
مشترکین بخش خانگی و همچنین برنامه ریزی 
مناسب دیسپچینگ شرکت ملی گاز، گاز تحویلی 
به نیروگاه های گیالن نسبت به سال 1399حدود 

9 درصد افزایش داشته است.
سرپرست شرکت گاز استان گیالن در ادامه با 
اعالم مصرف 2 میلیارد و 602 میلیون مترمکعب 
گاز توســط خانوارهای گیالنی در سال گذشته، 
اظهار داشت: خوشــبختانه این میزان نسبت به 
سال پیش از آن حدود 3 درصد کاهش داشته که با 
توجه به جذب بیش از 40 هزار مشترک جدید، آمار 
مناسبی بوده و نشان دهنده رعایت صرفه جویی 
و مدیریت صحیح مصرف گاز توسط مشترکین 

خانگی است.
جمال نیکویی همچنین درخصوص مصرف 
گاز در ســایر حوزه های مصرف بیــان کرد: پس 
از بخش نیروگاهي و خانگــي، بخش صنعتي و 
کشــاورزی با ۸00 میلیون مترمکعب گاز، رتبه 
سوم بیشــترین میزان مصرف گاز را در استان در 
اختیار دارد و پس از آن بخش های حمل و نقل با 
359 میلیون مترمکعب و تجاری با 254 میلیون 

مترمکعب قرار دارند.
سرپرست گاز اســتان گیالن در خاتمه ابراز 
امیدواری کرد تا با برنامه ریزی های به عمل آمده، 
تحویل گاز به حوزه های مختلف مصرف در استان 
همانند سال های گذشــته به صورت مستمر و 

پایدار ادامه یابد.
    

 دیدار نماینده   تبریز اسکو
 و آذرشهر  با مدیرکل و کارکنان 
ثبت احوال  آذربایجان شرقی 

تبریز-امیدمحمــد زاده اصــل النجــق 
،خبرنگارتوسعه ایرانی-حضرت حجه االسالم و 
المسلمین میر تاج الدینی  نماینده محترم مردم 
شریف تبریز اســکو و آذرشهر در مجلس شورای 
اســالمی با حضور در اداره کل ثبت احوال استان 
آذربایجان شرقی با مدیرکل و کارکنان ثبت احوال  
دیدار کرد .  در این دیــدار صمیمی آقای حیرت 
انگیز مدیــرکل ثبت احوال اســتان آذربایجان 
شــرقی ضمن عرض خیرمقدم به دکتر میرتاج 
الدینی نماینده محترم مــردم تبریز در مجلس 
شورای اسالمی از حضور ایشان در مجموعه ثبت 
احوال استان تقدیر و تشکر نمودند . در این دیدار 
آقای حیرت انگیز مدیرکل ثبت احوال اســتان 
آذربایجان شــرقی خالصه گزارشی از وضعیت 
کارت هوشمند ملی و روند اجرای پروژه مهم سببی   
نسبی ارائه نمود و گفت :  با لطف الهی و تالش هایی 
که انجام شده در ماه های اخیر تعداد صدور کارت 
هوشــمند ملی افزایش چشمگیری داشته است 
. آقای حیرت انگیز مدیرکل ثبت احوال اســتان 
آذربایجان شرقی در خصوص مباحث بودجه ای  و 
اعتباری و نیز برنامه توسعه پنج ساله آتی تقاضای 
حمایت و مساعدت در مجلس شورای اسالمی را 
مجددا مطرح نمود . آقای دکتر میرتاج الدینی به 
قدمت سازمان ثبت احوال اشاره نمودند و گفتند 
آحاد مردم در خصوص موضوعات هویتی حتما 
به ثبت احوال مراجعه میکنند . ایشــان در ادامه 
گفتند : داده های صحیح  و بروز پایه برنامه ریزی 
های درست کشور است که یکی از این داده های 
بروز که خیلی با اهمیت است داده هایی است که 
در پایگاه اطاالعات جمعیتی کشور وجود دارد  .  
ایشان افزودند : با اجرای پروژه سببی    نسبی  در 
ثبت احوال این داده ها کاملتر و بروز تر خواهد بود .

استانها


