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توسعه زیرساختهای فیبر نوری
الزمه هوشمندسازی شهر است

سرپرست معاونت برنامهریزی و سرمایه انسانی
شهرداری قم گفت :ارائه خدمات هوشمند نیازمند ایجاد
بسترهای الزم است که یکی از مهمترین آنها تأمین
زیرساختهای فیبر نوری است.
به گزارش شهرنیوز ،مجید محمدرضاخانی روز دوشنبه
در شانزدهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسالمی شهر
قم در سالن جلسات ساختمان شهید باکری ،اخذ مجوز
حفاری شبکه فیبر نوری توسط شرکت ایرانسل با حذف
جریمه به روش حفاری با ترنچر ،بدون در نظر گرفتن تعرفه
زمان اجرای آسفالت را موردتوجه قرارداد و گفت :طی یک
قرارداد دیگر با یک شرکت ارائهدهنده خدمات اینترنت ثابت ۱۰۰ ،کیلومتر بستر فیبر نوری در شهر قم ایجاد میشود
که بتوانیم این بستر را به اپراتورهای دیگر مانند این شرکت متقاضی نیز اجاره بدهیم.
وی تصریح کرد :این قرارداد با توجه به اینکه قراردادی دیگری نیز با یک اپراتور ارائهدهنده اینترنت ثابت بستهشده
باید دچار تغییرات اساسی شده و سپس مورد تصمیمگیری قرار گیرد.
محمدرضاخانی ادامه داد :نگاه شهرداری به این الیحه در این است که به آن بهعنوان یک بسته سرمایهگذاری نگاه
میکند تا در قالب آن ارائه خدمات به شهروندان وضعیت بهتری به خود بگیرد.

محدودیتهای هوشمند از اول آذرماه
در خوزستان اعمال میشوند

فرمانده قرارگاه عملیاتی و نظارتی ستاد مدیریت
کرونا در خوزستان در خصوص بازگشایی مدارس ،گفت:
بازگشایی مدارس بر مبنای مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا
باید آرام ،تدریجی و منعطف انجام شود
ولیاهلل حیاتی در پایان نشست ستاد استانی مدیریت
کرونا که امروز ( ۲۹آبانماه) در استانداری خوزستان برگزار
شد ،اظهار کرد :بازگشایی مدارس بر مبنای مصوبه ستاد
ملی مقابله با کرونا باید آرام ،تدریجی و منعطف انجام شود.
وی با اشاره به وضعیت واکسیناسیون کرونا در
خوزستان ،افزود :پوشش واکسیناسیون در خوزستان کمتر
از میانگین کشوری است.فرمانده قرارگاه عملیاتی و نظارتی ستاد مدیریت کرونا در خوزستان گفت :امروز فرمانداران
شهرستانهای با پوشش واکسیناسیون کمتر از میانگین استانی دعوت شدند و مقرر شد که تا هفته آینده رتبه کشوری
خوزستان در پوشش واکسیناسیون تغییر کند.حیاتی بیان کرد :محدودیتهای هوشمند نیز از اول آذرماه در خوزستان
اعمال میشوند و پس از آن مبنای نظارت بر اجرای پروتکلهای بهداشتی ،محدودیتهای هوشمند است.
وی گفت :توصیه میشود هماستانیها واکسیناسیون را جدی بگیرند و عالوه بر آن ،پروتکلهای بهداشتی را رنیز
عایت کنند تا دچار پیک نشویم.

با نامه وزیر میراث فرهنگی انجام شد؛

ابالغ نقشه محدوده عرصه و حریم  3اثر تاریخی به استاندار مرکزی

اراک -فرناز امیدی :مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
استان مرکزی گفت :در نامهای از سوی وزیر میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع
دستی به استاندار مرکزی نقشه محدوده ،عرصه ،حریم و ضوابط حفاظتی و
معماری سه اثر فرهنگیتاریخی در این استان ابالغ شد.
بهگزارش روابطعمومی اداره کل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی
استان مرکزی ،در نامه ای خطاب به استاندار استان مرکزی ابالغ شد :در اجرای
بند  ۱۲از ماده ۳قانون اساسنامه سازمان میراثفرهنگی کشور مصوب  ۱۳۶۷و
مواد مربوطه از قانون راجعبه حفظ آثار ملی مصوب سال  ۱۳۰۹و نظامنامه اجرایی
آن ،نقشه محدوده عرصه ،حریم و ضوابط حفاظتی و معماری مربوط به آثار ملی
فرهنگیتاریخی واقع در شهرستان خمین که به شرح ذیل در فهرست آثار ملی
ایران به ثبت رسیده است ،ابالغ میشود.
وزیر میراث فرهنگی در این نامه به استاندار مرکزی تاکید کرد :محدوده حریم
آثار مذکور تحت حفاظت و نظارت این وزارتخانه است و هرگونه دخل و تصرف
در محدوده حریم و تخلف از ضوابط حفاظتی مقرر ،برابر مواد  ۵۵۸لغایت ۵۶۹

از کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» جرم
محسوب میشود و مرتکب مشمول مجازاتهای قانونی خواهد شد.
این بناها شامل :قلعه شاهزاده عبداله به شماره  27838در تاریخ

 ،01/09/1388بارک امیر حشمت (ارگ تاریخی میشیجان) به شماره 29705
در تاریخ  ، 16/11/1389اندورنی بارک امیر حشمت به شماره  33235در تاریخ
13/11/1399
در فرآیند برنامهریزی برای ابنیه ،مجموعهها و محوطههای تاریخی ،تشریح
خطوط عرصه حریم این آثار بهمنزله بخشی از شناسایی و توصیف محسوب شده
است و تعریف حریم و وضع مقررات مربوط به نواحی مختلف واقع در آن ،بهمثابه
بخشی از ارزیابی صورت گرفته در خصوص زمینههای قانونی ورود به موضوع
حفاظت از اثر به شمار میرود.
حریمهای میراثفرهنگی عالوه بر اهمیتی که به لحاظ ملزومات قانونی برای
بناها و محوطههای تاریخی دارند ،برای اطمینان از مدیریت بهتر و صیانت از
آنها نیز بهمثابه ابزاری ضروری هستند .به همان اندازه که نداشتن حریم میتواند
خطری جدی برای انسجام محوطههای تاریخی و میراثفرهنگی به دنبال داشته
باشد ،تعریف نادرست حریم که بهروشنی تمامی جنبههای قانونی و برنامهریزی
مرتبط با آینده اموال فرهنگی را در نظر نگرفته است ،خطرآفرین خواهد بود.

فرماندار قم :هرکاری از دستم بربیاید در خدمت کمیته امداد هستم

فرماندار قم رسیدگی به نیازمندان را برای آرامش جامعه ضروری دانست
و برای همکاری با این نهاد اعالم آمادگی کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد ،مرتضی حیدری ،فرماندار
قم در دیدار مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به اینکه در ابتدای انقالب،
تشکیل کمیته امداد یکی از دغدغه های مهم امام راحل (ره) بود گفت:
رسیدگی به افراد درمانده و مستضعف الزمه حیات نظام است و برای آرامش
و آسایش کل جامعه ضروری است.
وی با بیان اینکه اگر محرومان جامعه سرگردان شوند ،دشمنان بهره
برداری سوءخواهند کرد تأکید کرد :قسم می خورم اگر کمیته امداد نبود
مشکالت انقالب و کشور به مراتب بیشتر بود.
حیدری با انتقاد از تصورات و برداشت های غلط بعضی افراد درباره
کمیته امداد افزود :این انقالب هر چه پیش می رود ،ضرورت وجود این نهاد
در کشور بیشتر احساس می شود.

وی امدادگران کمیته امداد را فرشتگان الهی دانست و گفت :اگر روح
بزرگ و انگیزه الهی در این افراد نباشد ،تحمل شنیدن و دیدن درد و رنج
نیازمندان بسیار سخت و دشوار خواهد بود.فرماندار قم با بیان اینکه حضور
مدیران در منزل افراد بی بضاعت مسیر درست خدمت را به آنها نشان می دهد
گفت :هرکاری از دستم بربیاید در خدمت کمیته امداد هستم.
در ابتدای این دیدار محسن مسعودیان راد ،مدیرکل کمیته امداد استان
قم روحیه امدادیاوری فرماندار قم را تحسین کرد و گفت :دغدغه مدیران
نسبت به محرومان و شناخت آنها از خدمات این نهاد را کار برای خدمت
امدادگران این نهاد به افراد نیازمند هموار می کند.
وی با انتقاد از فقر زنانه ،جوان و شهری تأکید کرد :درمان این نوع فقر
پیچیده فرهنگی و نوظهور که امروزه در جامعه رواج یافته است فقط با یک
نگاه تخصصی با عزم ملی و فرا امدادی ممکن خواهد شد.
مدیرکل کمیته امداد استان قم از اعتبارات  ۱۶۳میلیاردتومانی اشتغال

در سال جاری خبر داد و تصریح کرد :این نهاد توان خود را برای ایجاد اشتغال
و تقویت مشاغل استان به کار خواهد گرفت.

حجت االسالم والمسلمین رفیعی:

برگزاری همایش بین المللی حمزه(ع )تأکید رهبر انقالب است

حجت االسالم والمسلمین رفیعی ،در نشست خبری که با موضوع
همایش بین المللی حضرت حمزه(ع) که به همت مجتمع آموزش عالی
تاریخ سیره و تمدن اسالمی در مجتمع عالی امام خمینی(ره) جامعه
المصطفی در قم برگزار شد ،با بیان این که شخصیت هایی چون حضرت
خدیجه(س) ،حضرت ابوطالب(ع) و حضرت حمزه(ع) در جهان اسالم
مظلوم واقع شده اند ،خاطرنشان کرد :بر شناختن و شناساندن سیره،
سبک زندگی این حضرات در جامعه اسالمی تأکید و آن را در شرایط
کنونی ضروری دانسته است.
رئیس مجتمع عالی تاریخ سیره و تمدن اسالمی المصطفی با اشاره به
برکات همایش حضرت خدیجه(س) که از سوی همین مجتمع برگزار شد
گفت :از جمله این آثار انتشار  ۸جلد کتاب ،سخنرانی دو مرجع تقلید و
برگزاری همایش باشکوه و ساخت  ۶مستند بوده است.
وی با اشاره برگزاری همایش حضرت حمزه(ع) افزود :این همایش دارای
چند خصوصیت و ویژگی است که از جمله آن بین المللی بودن ،حضور هیئت
علمی قوی ناظر به ارائه مقاالت و فرایندهای دانشی همایش بین المللی

حضرت حمزه(ع) و سفارشی بودن مقاله برای اتقان بودن مقاله و ...است.
حجت االسالم والمسلمین رفیعی با بیان این که دادههای تاریخی زیادی
نسبت به سیره زندگانی حضرت حمزه وجود ندارد ،اظهار داشت :با توجه به
اهمیت دایره علمی و پژوهشی مقاالت همایش بین المللی حضرت حمزه،

فرایند سفارش مقاالت برجسته تر دیده شد .در همین رابطه سفارش تدوین
دو کتاب در رابطه با زندگی حضرت حمزه(ع) نیز داده شده است.
رئیس مجتمع عالی تاریخ سیره و تمدن اسالمی المصطفی با بیان این
که قلم فرسایی در رابطه با موضوعات تاریخی فرایندی تخصصی است ،گفت:
به همین دلیل تالش کردیم با اتقان کار ،مقاالت را به سمت سفارشی ببریم و
از پذیرفتن هر گونه مقاله غیر علمی پژوهشی دوری کنیم.
وی دیدار دست اندرکاران همایش با رهبر معظم انقالب و مراجع معظم
تقلید را از افتخارات برگزار کنندگان این همایش دانسته و بیان داشت:
مجتمع آموزش عالی تاریخ ،سیره و تمدن اسالمی افتخار دارد که دو همایش
فاخر حضرت خدیجه و حضرت حمزه را عملیاتی و آثار ارزشمندی در رابطه
با سیره بزرگان جهان اسالم احصا نماید.
وی با تاکید بر این که در جهان اسالم نقش عموهای پیغمبر کمرنگ
دیده شده است ،خاطرنشان کرد :حضرت ابوطالب(ع) و حضرت حمزه(ع)
دو عموی پیامبر(ص) هستند که شواهد تاریخی کمتر ناظر به تاثیرات مهم
ایشان بیان شده است.

مدیرکل بیمه سالمت مازندران خبر داد:

پرداخت  988میلیارد ریال از مطالبات مؤسسات درمانی استان

ساری-مرآتی :مدیرکل بیمه سالمت مازندران اعالم کرد :با تخصیص
اعتبار از سوی سازمان بیمه سالمت ایران ،مبلغ  988میلیارد ریال از مطالبات

مؤسسات درمانی طرف قرارداد استان پرداخت شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بیمه سالمت مازندران ،دکتر
رسول ظفرمند ،مدیرکل بیمه سالمت مازندران اعالم کرد :با تخصیص
اعتبار از سوی سازمان بیمه سالمت ایران و در ادامه پرداخت های
منظم سازمان بیمه سالمت  ،در این ماه مبلغ  988میلیارد ریال از
مطالبات مؤسسات درمانی استان شامل  :نسخه نویسی الکترونیک،
بیمارستانهای دولتی دانشگاهی ،بیمارستانهای غیر دولتی ،دانشگاهی،
پزشکان خانواده شهری ،پزشکان خانواده سطح یک روستایی،
مؤسسات درمانی طرف قرارداد ،داروخانه ها(نسخه پیچی الکترونیک)
پرداخت شد .الزم به ذکر است در این ماه از این مبلغ ،حدود 35
میلیارد ریال بابت نسخه نویسی الکترونیک و  78میلیارد ریال بابت
نسخه پیچی الکترونیک پرداخت شد.
مدیرکل بیمه سالمت مازندران در ادامه با بیان این که در طرح نسخه

نویسی الکترونیک در استان به پیشرفت های خوبی رسیدیم ،بیان داشت:
سازمان بیمه سالمت در راستای استقرار دولت الکترونیک  ،کاربرد دفترچههای
بیمه سالمت را حذف نمود و نسخ کاغذی در داروخانه و فیزیوتراپی لغایت
آذر همچنین نسخ کاغذی آزمایشگاه و تصویربرداری تا آبان ماه سال جاری
قابل پذیرش می باشد .وی افزود :این طرح منجر به تسریع روند ارائه خدمات
درمانی ،کاهش هزینهها و مدیریت منابع ،شفافیت در رسیدگی و بررسی
خدمات ارائه شده به بیمه شدگان سازمان بیمه سالمت و همچنین صرفه
جویی در مصرف کاغذ و تنظیم هوشمند اسناد رسیدگی بر اساس قوانین
بیمه گری میشود.
مدیرکل بیمه سالمت مازندران در پایان اعالم کرد  :حدود نیمی از
جمعیت استان تحت پوشش بیمه سالمت مازندران قرار دارند و بیمه سالمت
استان ساالنه بیش از  ۷هزار میلیارد ریال برای هزینه درمان بیمه شدگان به
مؤسسات درمانی طرف قرارداد استان پرداخت می کند.

طی حکمی از سوی معاون وزیر ،یک گیالنی “مدیر گازرسانی کشور” شد

رشت-مهناز نوبری :طی حکمی از سوی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت
ملی گاز ایران ،آقای سید جالل نورموسوی به عنوان سرپرست مدیریت هماهنگی
امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران منصوب شد .آقای سید جالل نورموسوی
طی حکمی از سوی آقای مجید چگنی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز
ایران ،به عنوان سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران
منصوب شد .آقای نورموسوی اهل شهرستان لنگرود ،فارغ التحصیل کارشناسی
مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان و کارشناسی ارشد این رشته در
دانشگاه تهران است .وی با  25سال سابقه کار در شرکت گاز و در سمتهای
مختلف از جمله به مدت  ۶سال ( )۸۷-۹۳سکان دار شرکت گاز استان گیالن و
بعد از آن نیز رئیس امور تعرفه ها و قرارداد های شرکت ملی گاز ایران با کوله باری
از تجارب ارزشمند  ،به سمت سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت
ملی گاز ایران منصوب شد .متن حکم مجید چگنی معاون وزیر و مدیرعامل

شرکت ملی گاز ایران به شرح زیر است :نظر به مراتب علمی ،تعهد ،تخصص
و سوابق ارزشمند جنابعالی ،به موجب این حکم به سمت «سرپرست مدیریت
هماهنگی امور گازرسانی» منصوب میشوید .امید میرود با استعانت از خداوند
متعال ،ضمن بهرهگیری از کلیه ظرفیتها و همکاران خدوم و متعهد آن مدیریت،
اقدامات و گامهای ارزندهای در محورهایی به شرح زیر در دستور کار قرار گیرد.
 تعامل و همکاری تنگاتنگ با مدیریتها و واحدهای مستقل ستادی شرکت ملی گاز -۲انجام تعهدات و تکالیف تعیینشده توسط مجمع شرکت ملی گاز ایران
 -۳شناسایی و بهکارگیری نیروهای توانمند ،متعهد و کارآمد براساس اصل
شایستهساالری و توانمندسازی و توسعه شایستگی در مدیریت پروژه
 -۴توجه جدی به هدایت شرکتهای گاز استانی در تکمیل و تحویل بهموقع
طرحها و پروژههای جاری و با رعایت انضباط مالی
 -۵تعامل سازنده با مسئوالن استانها و نمایندگان محترم مجلس شورای

اسالمی ،انجام مسئولیتپذیری اجتماعی و اهتمام جدی به حفظ کرامت و رضایت
عموم مشترکین و تمرکز بر برآوردهسازی نیازها و انتظارات ذینفعان
 -۶حداکثر کردن مشارکت کارکنان از طریق دخالت دادن آنها در امور و ایجاد
انگیزه جهت پیشبرد اهداف مدیریت و شرکتهای گاز استانی
-۷ارتقایاستانداردهایکیفیت،ایمنی،سالمت،محیطزیستوپدافندغیرعامل
در طرحها و پروژههای شرکتهای گاز استانی خصوصاً اقدامات مقاومسازی خطوط
تغذیه ،توزیع و انشعابات
 -۸پیگیری و اقدام جهت اصالح و تقویت خطوط تغذیه از طریق احداث
ایستگاههای  CGSمورد لزوم و شناسایی گلوگاهها در فرآیندهای مختلف و رفع
مشکالت و اصالح فرآیندها در جهت مهندسی مجدد
 -۹پایبندی به شفافیتسازی فرآیندها و شناخت گلوگاههای فسادخیز و مبارزه
جدی با عوامل آن
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معاون اجتماعی سازمان فرهنگی ،اجتماعی شهرداری اصفهان:

رواق های باالی میدان امام به تصاویر شهدای
عملیات محرم ،مزین شد

اصفهان-یحیی مرادیان :معاون اجتماعی سازمان فرهنگی،
اجتماعی شهرداری اصفهان گفت :رونمایی از تمبر یادبود  25آبان که
فرآیند قانونی آن صورت گرفته است ،همزمان با روز حماسه و ایثار
مردم اصفهان رونمایی می شود تا این روز در فضای تاریخی شهر و
کشور بیشتر بدرخشد و به یادگار بماند .به گزارش اداره ارتباطات رسانه
ای شهرداری اصفهان ،مرتضی رشیدی با اشاره به روز  25آبان که به
روز حماسه و ایثار مردم اصفهان نامگذاری شده است ،اظهار کرد370 :
شهید در این روز از سوی مردم اصفهان در میدان نقش جهان تشییع
شد ،این موضوع بسیار مهم و پراهمیت است چراکه عصر همان روز از
اصفهان مجددا افرادی به جبهه های جنگ اعزام شدند.وی ادامه داد:
این نشان دهنده حس حماسی و ایثار شهر اصفهان است که طبیعی
است باید به این روز بیش از پیش پرداخت از همین رو مدیریت شهری
اصفهان به مناسبت این روز ،چندین ویژه برنامه را برنامه ریزی و در
حال اجرا قرار داده است که یکی از این برنامه ها ،رویداد « 370رود
بی پایان» است .معاون اجتماعی سازمان فرهنگی ،اجتماعی شهرداری
اصفهان تصریح کرد :این برنامه از روز بیست و پنجم تا  28آبان برگزار
می شود که ترکیبی از فضاسازی میدان نقش جهان است؛ در این
راستا رواق های باالی میدان امام (ره) مزین به تمثال شهدای گرانقدر
عملیات محرم شده است.وی با بیان اینکه نورپردازی و فضاسازی در
وسط میدان و کنار حوض مرکزی برای ویژه برنامه ای آئینی و ترکیبی
انجام شده ست ،گفت :چندین گروه نمایشی و هنری با اجرای موسیقی
و سرودهای حماسی ،بخشی از رشادت های رزمندگان دفاع مقدس را
برای مردم به تصویر خواهند کشید .رشیدی تصریح کرد :همچنین در
این برنامه  4روزه تقدیر از خانواده شهدا ،فعاالن عرصه رسانه در دوران
دفاع مقدس و چندین برنامه جنبی نیز اجرا می شود .وی اضافه کرد:
یکی دیگر از برنامه ها ،رونمایی از تمبر یادبود  25آبان است که فرآیند
قانونی آن صورت گرفته است تا این روز در فضای تاریخی شهر و کشور
بیشتر بدرخشد و به یادگار بماند.

طرح مطالبات توسعه محور منطقه ۱۹
در شورای شهرداران مناطق

شهردار منطقه  ۱۹در شورای شهرداران مناطق که با حضور
علیرضا زاکانی شهردار تهران برگزار شد ،به طرح مسائل و مطالبات
توسعه محور این منطقه پرداخت.به گزارش روابط عمومی شهرداری
منطقه  ،۱۹در این نشست مشکالت موجود با موقوفه مروی بررسی
و مقرر شد مشکالت مطرح شده با ورود شهردار تهران به این
موضوع در راستای توسعه منطقه با حفظ منافع شهرداری پیگیری
شود.واگذاری زمین بیمارستان به منظور تسریع در عملیات کلنگ
زنی آن در منطقه  ۱۹از دیگر موارد مطرح شده در این نشست
بود که ضمن موافقت شهردار تهران مقرر شد مکاتبات الزم در
این خصوص انجام شود.مهدی هدایت ،شهردار منطقه  ۱۹در ادامه
خواستار حل مسائل مربوط به پارک  ۱۸۰هکتاری و خالزیر و
ساماندهی آن ها شد که طی تصمیات اخذ شده در این جلسه
قرار شد کمیته ویژه ای برای حل مسائل مربوط به شهرسازی و
مالکیت این محدوده از منطقه تشکیل شود .هدایت همچنین به
بحث بازتعریف جدید از بوستان بزرگ والیت اشاره کرد .برهمین
اساس تصمیم گیری شد تا کاربری های جدید برای این بوستان با
مشارکت بخش خصوصی تعریف شود ،بطوریکه این کاربری ها کل
منطقه را تحت الشعاع قرار داده و شاهد اتفاقات خوبی در مقیاس
ملی ،فرامنطقه ای و گردشگری ارزان در بوستان والیت باشیم.

