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بهره گيري از تابلوهاي پيام متغير
خبري در آزادراه تهران -کرج
کرج-خبرنگاررسالت:
سرپرست مرکز کنترل ترافيک شهرداري کرج گفت :تابلوهاي
پيام متغير خبري در روي آزادراه تهران -کرج توسط اداره راه
و شهرسازي استان البرز نصب شد .به گزارش رسالت البرز و به
نقل از پايگاه خبري مديريت شهري کرج؛ محمدحاجي جعفري
گفت :يکي از راه هاي مديريت ترافيک در سطح شبکه معابر
شهري توزيع ترافيک و استفاده از ظرفيت تمام معابر و شبکههاي
شهري است تا تجمع خودروها تنها در يک معبر براي رسيدن
به مقصد خالصه نشود.وي افزود :براي رسيدن به مقصد با توجه
به شرايط شبکه معابر شهري مي توان مسيرهاي مختلفي را
پيمود ولي به سبب عدم اطالع از وضعيت ساير معابر و يا عدم
معرفي مناسب آن به کاربران در برخي اوقات مشاهده مي شود
که تجمع ترافيک در يک معبر بيشتر بوده و اين در حالي است
که سطح سرويس معابر موازي براي رسيدن به مقصد مورد نظر
مناسب تر مي باشد.سرپرست مرکز کنترل ترافيک شهرداري
کرج گفت :هميشه کوتاه ترين مسير ،مناسبترين مسير براي
رسيدن به مقصد نبوده و در اين راستا توزيع مناسب ترافيک
در سطح شهر ،به منظور دستيابي به کمترين زمان سفر ،امري
ضروري است.حاجي جعفري يکي از بهترين ابزارهاي اطالع
رساني به کاربران در سطح معابر را تابلوهاي پيام متغير خبري
( )vmsدانست و گفت :در حال حاضر دو تابلو در شهر کرج
در حال بهره برداري است و تا پايان سال ،سومين تابلو از اين
تجهيزات نيز در بلوار خلج آباد منطقه  11شهري اين کالنشهر
نصب مي شود.

توسعه بيش از سه کيلومتر شبکه
جمعآوري فاضالب در شهرستان قدس
شهرقدس-خبرنگاررسالت:
توسعه بيش از سه کيلومتر شبکه جمع آوري فاضالب ظرف مدت
يک ماه گذشته در سطح شهرستان قدس انجام شد .مدير امور
آبفاي شهرستان قدس با اعالم اين خبر گفت :با توجه به ضرورت
ايجاد شبکه فاضالب شهري و نصب انشعابات همچنين مراجعات
شهروندان اين امور ظرف مدت يک ماه با وجود محدوديت هاي
ترافيکي اين عمليات را به اتمام رساند.بهزاد رضواني افزود :اين
عمليات به طول  ۳۲۷۰متر با لوله هاي پلي اتيلن قطر ۲۰۰
ميلي متري در خيابان هاي بهتويي ،بلوار کلهر ،خيابان طالقاني،
امير کبير ،سهراب سپهري و نصب انشعابات برخي از کوچه ها
وخيابان هاي مورد اشاره اجرا شده است.

طي حکمي از سوي استاندارمازندران:

رئيس دانشگاه مازندران ،مسئول
تشکيل اتاق فکر توسعه و تعالي
استان شد
بابلسر – خبرنگار رسالت:
استاندار مازندران طي ابالغي دکتر سيدخالق ميرنيا رئيس
دانشگاه مازندران را به عنوان مسئول تشکيل اتاق فکر توسعه
و تعالي استان مازندران تعيين کرد .به گزارش " پايگاه خبري
ميالد بابلسر" و به نقل ازروابط عمومي دانشگاه مازندران ،
مهندس اسالمي در اين ابالغ برتشكيل اتاق فكر استان با
بهره گيري از ظرفيت بزرگان و نخبگان مذهبي ،علمي ،سياسي،
فرهنگي ،اقتصادي ،نمايندگان مردم مازندران در مجلس شوراي
اسالمي ،استانداران و نمايندگان ادوار ،جوانان و بانوان نخبه
استان ،تشكل هاي بخش خصوصي مسووالن دولتي و ساير
ظرفيتها و استعدادها تصريح و اظهار اميدواري کرد :اين اتاق
نسبت به شناسايي مسائل اصلي استان با ارائه راه حلهايي كه
بتواند بهصورت درون زا ،برون رفت استان از شرايط كنوني را
محقّق نموده و در ادامه مطالعات همراه با آينده پژوهي ،نقشه
راه توسعه و تعالي استان را با هدف ارتقا تراز استان جهت
نقش آفريني در عرصه ملّي و بين المللي گردد را تدوين و
ارائه نمايد.

شهردار شهرجديد هشتگرد خطاب به مسئولين
حوزه حمل ونقل:

تمامي توان خود را براي
خدمات رساني به شهروندان
اختصاص دهيد

شهر جديد هشتگرد-خبرنگاررسالت:
مهندس آقائي شهردار شهرجديد هشتگرد در جلسه بودجه سال
 97سازمان مديريت حمل ونقل همگاني ضمن تأکيد بر لزوم
استقالل حمل و نقل شهري بعد از تبديل شدن به سازمان
گفت :هدف از تبديل واحد حمل ونقل به سازمان بهبود کيفيت
و کميت خدمات رساني به شهروندان با درنظر گرفتن گستردگي
فازهاي مختلف شهري و افزايش جمعيت شهر جديد مي باشد.
شهردار ادامه داد :سازمان حمل و نقل شهرجديد بايد بتواند با
برنامه ريزي اصولي و منطقي و همچنين استقرار کليه خدمات
مربوط به رانندگان در داخل شهر جديد ،بودجه مورد نظر را
تأمين کرده و خدمات رساني به شهروندان را تسريع بخشد.
مهندس آقائي با بيان اينکه حمل و نقل شاهراه اصلي توسعه
يک شهر مي باشد از مسئولين و مديرعامل سازمان مديريت
حمل و نقل شهري درخواست کرد :تمامي توان خود را جهت
توسعه حمل و نقل و افزايش خدمات رساني به شهروندان
مخصوصا در فازهاي 3و4و 7اختصاص دهيد.
شهردار در اين جلسه ضمن اولويت بخشي به درخواستهاي
شهروندي در حيطه کاري و بودجه مصوب ،بر پيگيري درخواستهاي
سامانه پاسخگوي  137تأکيد کرد و از مدير عامل سازمان خواست
اينگونه درخواست ها را در اولويت کاري جهت پاسخگويي قرار
دهند.در اين جلسه مديرعامل سازمان مديريت حمل و نقل
شهري گزارش کوتاهي از اقدامات سازمان و موانع و مشکالت
توسعه حمل و نقل ارائه داد.

زنگ خطر شهرداري ساوه
به صدا درامد

»

بودجه شهرداري
ساوه به يک هشتم
کاهش يافت

ساوه -خبرنگاررسالت:
شهردارساوه گفت :بودجه شهرداري دربرنامه ششم توسعه به يک پنجم کاهش
يافته واين درحالي است که درعمل کاهش اين بودجه به يک هشتم رسيده است
مهندس مهدي حسيني بااشاره به اينکه شرايط مالي شهرداري بحراني است واين
مجموعه روزهاي سختي راسپري مي کنداظهارداشت :برخي معتقدندکه بودجه
شهرداري بااجراي قانون تجميع ماليات برارزش افزوده دربرنامه ششم توسعه به
يک پنجم کاهش يافته امااين درحالي است که درعمل کاهش اين بودجه به
يک هشتم رسيده است وي افزود :باگذشت  9ماه ازسال تنهاحدود  30درصدبودجه
شهرداري ساوه محقق شده که اين زنگ خطرنيازمندچاره انديشي اساسي توسط
تمامي مسئوالن وبزرگان شهرومشارکت وهمراهي مردم است زيرااگراين شرايط

درمدت  5سال برنامه ششم توسعه بااين روندپيشبرودشهرساوه باافت ومشکالت
شديدمواجه ميشود شهردارساوه تصريح کرد :در  50روزگذشته شهرداري حدود
يک ونيم ميلياردتومان هزينههاي مختلف راکاهش داده اماوجودبيش از  20منطقه
حاشيه نشين شهرکه ساکنان آن ازقشرمحروم وضعيف جامعه هستندهمچنان
باانبوهي ازنيازهاومشکالت مواجه است
حسيني بيان کرد :براساس سرشماري سال  95ساوه داراي بيشترين رشدجمعيتي
درميا ن شهرهاي استان مرکزي است واين ميزان افزايش جمعيت نيازمندتامين
زيرساختهاوخدمات شهري است وي ادامه داد :وجود  102کيلومترمع برخاکي
درشهرتنهايکي ازمشکالت شهرساوه است اگرخواهان رشدوآبادي شهرهستيم همه
بايددست به دست هم دهيم ودرتوسعه شهرمشارکت داشته باشيم.
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فرماندار قدس:

قائم مقام توليت آستان قدس رضوي تبيين كرد ؛

لزوم توجه به جايگاه بيمارستان رضوي براي تحقق
مرجعيت علمي

مشهد-خبرنگاررسالت:
قائم مقام توليت آستان قدس رضوي در آيين
تکريم و معارفه مديرعامل بيمارستان رضوي
اظهار داشت :بايستي با افزايش سطح کيفي
و کمي خدمات بيمارستان رضوي و توجه به
سياستهاي كالن آستان قدس رضوي زمينه
تحقق مرجعيت علمي مشهد مقدس و دستگاه
منتسب به عالم آل محمد(ص) را فراهم آوريم،.

يکي از مطالبات اصلي مردم از دولت
ارتقاي حوز ه اجتماعي است

شهر قدس-خبرنگاررسالت:
فرماندار قدس حضور نمايندگان مددکاري اجتماعي
کشورهاي مختلف در ايران را فرصتي براي انتقال
تجربيات و دانش اين حوزه به مددکاري اجتماعي
کشورمان عنوان کرد و يکي از مطالبات اصلي مردم
از دولت را ارتقاي حوزه اجتماعي دانست.اولين کنگره
بين المللي  ۶۰سال مددکاري اجتماعي در ايران
با حضور رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران،
فرماندار قدس ،هيئت هاي خارجي و مسئوالن
شهري در سالن اجتماعات فرمانداري برگزار شد.در
اين کنگره که روساي انجمن مددکاري اجتماعي
کشورهاي مختلف حضور داشتند ،فرماندار قدس
با بيان اينکه قطعا حضور شما مددکاران اجتماعي
در ايران کمک خواهد کرد تا بتوانيم از تجربيات و
دانش شما در حوزه مددکاري اجتماعي کشورمان
استفاده کنيم ،گفت :به نظر ما مددکاري اجتماعي

سيد مرتضي بختياري اظهار داشت :برنامه ريزي
راهبردي براي تحقق منشور  7گانه مقام معظم
رهبري و تبديل شدن مشهد به مرجعيت علمي
جهان اسالم و قطب سالمت منطقه از اولويتهاي
مورد تاکيد توليت آستان قدس رضوي است .وي
تصريح کرد :بيمارستان فوق تخصصي رضوي از
بهترين مجموعه هاي کشور است و بايستي با
ارتباط و تعامل با مراکز دانشگاهي و پژوهشي و
استفاده از آخرين دستاوردهاي حوزه درمان و
سالمت اين روند صعودي همچنان افزايش داشته
باشد.وي گفت :ايجاد بستر مناسب براي بهره
مندي اقشار محروم ،کم درآمد و مستضعف جامعه
از خدمات درماني اين مجموعه از ديگر مواردي
است که بايد در راستاي اجراي ماموريتهاي
جديد آستان قدس رضوي با جديت و مستمر
دنبال شود.

حرفهاي است که مي تواند در بحث توانمندسازي
بخشي از معلوليتها و بخشي از کاستي ها کمک
کرده و آسيبها را در جامعه کمرنگ کند.سيدمهدي
محمدي افزود :يکي از نقش هاي برجسته و با اهميت
مددکاري اجتماعي حضور در بين مردم و ايجاد تعامل
و اعتماد اجتماعي بين مردم با دولت ،دولت با مردم
و همچنين مردم با مردم است که مي توانند با ايجاد
اعتماد عمومي اين بستر را فراهم کنند.

ک اعتباري به واحدهاي توليدي اردبيل
اختصاص  60ميليارد تومان کم 

اردبيل-خبرنگاررسالت:
استاندار اردبيل گفت ۶۰ :ميليارد تومان کمکهاي فني و اعتباري
به واحدهاي توليدي استان اختصاص مييابد که بايد تکليف اين
ميزان اعتبار اختصاص هر چه زودتر مشخص شود.اکبر بهنامجو
در جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي اردبيل اظهار
داشت :کمکهاي فني و اعتباري در راستاي رونق واحدهاي
توليدي و توسعه اشتغال به واحدهاي توليدي ارائه ميشود که
انتظار ميرود در زمينه تخصيص اين اعتبارات اقدامات الزم از

واحدها و کمک به توليد و اشتغال در نظر گرفته شده است که
انتظار ميرود در اين زمينه مسئوالن دستگاهها اهتمام جدي
داشته باشند.
بهنامجو تخصيص اين ميزان اعتبارات را در بخشهاي مختلف
نيازمند اقدام کارشناسي دانست و بيان کرد:در مورد نحوه اختصاص
اين اعتبارات در بين شهرستانها يا در سه سرفصل صنعتي،
گردشگري و کشاورزي و نيز با در نظر گرفتن مناطق محروم بايد
کار کارشناسي شده و در اين زمينه تصميمگيري و اقدام شود.

نماينده مردم زاهدان در مجلس شوراي اسالمي

زاهدان -خبرنگاررسالت :
شهر زاهدان با جمعيت هفتصد هزار نفري يکي
از فقيرترين مناطق کشور هست زيرا بيش از
چهارصد و پنجاه هزار نفر از مردم حاشيه نشين
هستند که با مهاجرت از روستاهاي ويران شده
دشت سيستان در وضعيت نابسامان و در خانههاي
محقر زندگي مي کنند.اين مطلب را نماينده مردم
زاهدان در مجلس شوراي اسالمي در حضور

 80درصد مردم زاهدان زير خط فقر هستند

معاون هماهنگي و عمراني وزير کشور اعالم و
افزود:بدليل اينکه 80درصد مردم زير خط فقر زندگي
مي کنند و خانههاي خود را حاشيه بلنديهاي
شهر بدون پروانه ساخت سازهاي حواشي شهر
درآمدي داشته نه اينکه اين افراد قادر به پرداخت
عوارض ساالنه هستند .مهندس يارمحمدي افزود:
با توجه به آمار باالي حاشيه نشيني در زاهدان و
اينکه  80درصد مردم زير خط فقر زندگي و قادر

به کمک به شهرداري نيستند وضعيت عمران و
آباداني در اين شهر شبيه دهستاني بزرگ است
زيرا شهرداري بهعلت درآمد اندک ساليانه قادر
به خدمت رساني به مردم نيست از اين رو کالن
شهر زاهدان به دهستان بزرگ شبيه شده است.
وي در ادامه اظهار داشت  :دولت بايد از نظر
کمک هاي مالي که هر چند مدت به شهرداريهاي
کشور ميکند به زاهدان توجه بيشتري داشته تا

راه يابي شرکت فوالد مبارکه به جايزۀ جهاني تعالي سازماني
در نخستين دورۀ ارزيابي بنياد مديريت کيفيت اروپا

فوالدشهر  -خبرنگاررسالت:
در نخستين دورۀ ارزيابي بنياد کيفيت اروپا ( )EFQMکه در سالن
همايش هاي صداوسيما ايران برگزار شد شرکت فوالد مبارکه با
کسب باالترين امتياز و دريافت تقديرنامه  ۵ستاره به عنوان شرکت
سرآمد ملي به ارزيابي جهاني تعالي سازماني راه يافت.در اين همايش
مديرعامل شرکت فوالد مبارکه پس از دريافت لوح تقدير و نشان
سرآمدي از سوي رئيس بنياد مديريت کيفيت اروپا گفت :اين افتخار
و سربلندي را به همۀ همکاران خود در گروه فوالد مبارکه و مردم
شريف ايران تقديم مي کنم.بهرام سبحاني افزود :شرکت فوالد

مبارکه بزرگترين توليدکنندۀ فوالد در سطح ايران ،خاورميانه و
شمال آفريقا است و در گسترۀ جهاني ازجمله اتحاديۀ اروپا ،شرق
آسيا و خاورميانه محصوالت خود را صادر مي کند .ازاين رو بايد
خودش را با يک چارچوب استاندارد تطبيق دهد و براي خود يک
الگو تعريف کند و سيستمي داشته باشد که براي رسيدن به اهداف
خود از آن بهره مند شود .وي بيان کرد :در فوالد مبارکه به اين
نتيجه رسيدهايم که مدل  EFQMيک مدل جامع و کامل است
و ميتواند شرکت را در استانداردسازي ياري کند .درعين حال
اين مدل به ما مي گويد ما با ساير سازمان هاي متعالي دنيا چقدر

رئيس دانشگاه علوم پزشکي کردستان

امنيت امروز ايران از برکت خون ۲۲۰هزار شهيد است
سنندج-خبرنگاررسالت:
رئيس دانشگاه علوم پزشکي کردستان در ديدار
صميمي دانشجويان با دريابان علي شمخاني دبير
شوراي عالي امنيت ملي که در تاالر ابنسينا دانشگاه
علوم پزشکي کردستان برگزار شد ،ضمن خير
مقدم خدمت به دريا بان امير علي شمخاني گفت:
زيارت قهرمان واقعي و سپهساالران عرصه دفاع
از کشور براي ما افتخار است وامنيت امروز ايران
اسالمي از برکت خون  220هزار شهيد است که
در راه انقالب و ارزشهاي آن به شهادت رسيدند.
سيامک واحدي بابيان اينكه در جريان دفاع مقدس
۲۲۰ ،هزار شهيد تقديم آرمانهاي نظام و انقالب
شده است که در مقابل خون پاک اين شهيدان ما
متعهد و پايبند به اصول نظام هستيم افزود :مقام

شهيد و شهادت به حدي باال و عظيم است که
با يک تقسيمبندي ساده در قالب شهداي ترور،
شهداي دفاع مقدس و دانشمندان شهيد نميتوان
منزلت و مرتبه آنها را بيان کرد  ،اما ارج و ارزش
آنها در درگاه خداوند متعال ،بزرگ و بلندمرتبه
است .وي اظهارداشت :دريابان اميرشمخاني هم
از لحاظ جسمي و روحي خالصانه در اختيار نظام
مقدس جمهوري اسالمي بوده و در طول سالها
عمر با عزت خود ،در کسوت لباس نظاميگري
زحمت کشيدهاند واحدي خطاب به دبير شوراي
عالي امنيت ملي،گفت :اميدواريم دانشجويان ما
از رسالتهاي خطير شما ،آرمان و اهداف بلند
مرتبهتان ،الگو برداري کنند و شما را سرمشق
زندگي خود قرار دهند.

شناسايي دوهزار هکتار معادن
شورآب دريايي در استان بوشهر
بوشهر-خبرنگاررسالت:
رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت بوشهر با اشاره به شناسايي
 ۲هزار هکتار معادن شورآب دريايي در استان گفت :اين معادن
توسط بخش خصوصي سرمايهگذاري ميشود.سيدحسين حسيني
محمدي در جلسه شوراي معادن استان بوشهر با بيان اينکه 225
معدن در استان بوشهر داراي پروانه بهرهبرداري است اظهار داشت:

شهرداري بتواند درصد کمي از خدمات رساني به
مردم را انجام دهد.نماينده مردم زاهدان در مجلس
شوراي اسالمي گفت  :کالن شهر زاهدان يکي
از مناطق مرزي کشور است و تمام گردشگراني
که از ايران براي جهانگردي به کشوهاي جنوب
شرق آسيايي مي روند از اين شهر عبور مي کنند
که در شان جمهوري اسالمي نيست که وضعيت
نابسامان اين منطقه را مشاهده نماييم.

فاصله داريم .با اين شيوه مي توانيم خود را ارزيابي کنيم و بفهميم
چگونه بايد فاصله را کم کنيم و به آن ها برسيم .به طورقطع اين
کار به صورت سليقهاي و بدون سيستم امکانپذير نخواهد بود و
نمي توان چنين سازماني را به خوبي اداره کرد .سبحاني با تأکيد
بر اينکه فوالد مبارکه به درستي در مسير تعالي قرار گرفته است،
ادامه داد :در اين الگومدير سازمان و همۀ کارکنان در کنار هم با
همدلي و صميميت در راه تعالي سازمان تالش مي کنند درنتيجه
اگر موفقيتي حاصل شده نتيجۀ تالش همۀ کارکنان است چراکه
اين رويکرد در فوالد مبارکه تشريفاتي نبوده.

سرپرست فرمانداري بناب :

حماسه 9دي هرگز از حافظه تاريخ پاک نخواهد شد
بناب -خبرنگاررسالت:
سرپرست فرمانداري بناب گفت :حماسه  9دي
استمرار نظام جمهوري اسالمي ايران را تثبيت کرد
و پشتوانه محکم مردمي نظام اسالمي را به تصوير
کشيد.بر اساس اين گزارش ،امين رفيعي در نشست
هماهنگي و تشکيل ستاد  9دي و همچنين ستاد
دهه فجر شهرستان بناب با بيان اينکه  9دي روز
بصيرت و روز ميثاق با واليت است؛ افزود :ايجاد
اختالف و تفرقه در بين مردم و مسئوالن نظام
جمهوري اسالمي همواره در دستور کار دشمنان
نظام بوده و متأسفانه دشمنان از غفلت ما مسئوالن و
کم کاري هاي صورت گرفته با عدم انتقال مفاهيم و
ارزشهاي انقالب به نسل جوان تا حدودي توانسته اند
به اهداف خود دست يابند.وي تصريح کرد :نظام

 225واحد معدني طبقه يک مصالح ساختماني در استان بوشهر
وجود دارد که  94معدن آن فعال است .وي ،با بيان اينکه پروانه
بهرهبرداري  75معدن در استان بوشهر باطل شده است ،افزود:
به زودي براي واگذاري اين معادن به سرمايه گذاران ،جلسه
مزايده برگزار ميشود.رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان بوشهر از رونق بازار معادن استان بوشهر خبرداد و گفت:
با توجه به فراهم شدن بازار معادن استان بوشهر در کشور قطر،
فعاليت معادن استان بوشهر رونق مييابد.حسيني محمدي با
بيان اينکه بيشترين معادن استان بوشهر در دشتستان و دشتي
قرار داد خاطر نشان کرد :سال گذشته  20ميليارد ريال از محل

مقدس جمهوري اسالمي با درس گرفتن از تاريخ
و رهنمودهاي مقام معظم رهبري با حفظ انسجام
و وحدت ترفندها و توطئه هاي دشمنان را نقش
بر آب خواهند کرد.نماينده عالي موقت دولت در
شهرستان بناب با اشاره به رسيدن انقالب اسالمي
ايران به سن  40سالگي خاطرنشان کرد :بايد با
استفاده از تجربيات گذشته خطرات و تهديدات
احتمالي دشمنان را به نسل جديد گوشزد کنيم و
جانفشاني هاي مردم را به نسل جديد انقالب انتقال
دهيم .رفيعي اذعان کرد :در شرايط کنوني دنيا که
دنياي پرمتالطمي است ،جمهوري اسالمي ايران در
ثبات ،امنيت و آرامش کامل بوده و عالوه بر اينکه
در امنيت کامل است براي ايجاد امنيت و آسايش
در ساير کشورها نيز کمک مي کند.

معادن استان بوشهر درآمد حقوق دولتي وصول شد که اين رقم
در  9ماه امسال  10ميليارد و  390ميليون ريال است .وي با
اشاره به اينکه  131معدن استان بوشهر غير فعال است بيان
کرد :استان بوشهر داراي  17معادن رودخانهاي است که داراي
پروانه بهرهبرداري است.رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان بوشهر ،کاهش فعاليتهاي عمراني و رکود در بخش
ساخت مسکن را از عوامل مشکالت بخش معادن استان بوشهر
دانست و گفت :قرار نگرفتن پروانه بهرهبرداري معادن به عنوان
وثيقه نزد بانکها براي دريافت تسهيالت از ديگر مشکالت اين
حوزه است.

مديرکل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اصفهان خبر داد:

با اپليکيشن اسنپ در قزوين

سفر اول خود را رايگان برويد

غفلت از بررسي آسيبهاي اجتماعي در روستاها

اصفهان-خبرنگاررسالت:
مديرکل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان اصفهان از جابجايي بيش از  31ميليون
تن کاال در جاده هاي استان در  8ماهه امسال خبرداد و گفت :اين رقم نسبت به مدت
مشابه سال قبل  7درصد افزايش نشان مي دهد .داريوش اماني در نشست خبري به
مناسبت هفته حمل و نقل ،رانندگان و راهداري خاطرنشان کرد :در مدت ياد شده 9
ميليون و  770هزار نفر مسافر در محورهاي مواصالتي استان جابه جا شدند که اين
آمار در پي  785هزار سفر به دست آمده است.نصب  15هزار تابلوي عالئم ايمني
و اخطار در جاده ها ،خط کشي  2هزار و  300کيلومتر و ايمن سازي اضطراري2
هزار و  200کيلومتر از محورهاي مواصالتي استان ،ايمن سازي 45مدرسه واقع در
حاشيه راه ها،برگزاري دوره هاي آموزشي و ايمني براي 6هزار و  500دانش آموز،
 82کيلومتر روکش آسفالت و  250کيلومتر اصالح شيب شيرواني با اعتباري افزون
بر  20ميليارد تومان بخشي ازعملکرد  9ماهه امسال اداره کل راهداري و حمل و
نقل جاده اي استان اصفهان بود که وي به آن اشاره وتاکيد کرد :اولويت نخست اين
اداره کل ،ارتقاي سطح ايمني راه هاي اين استان است.

قزوين -خبرنگاررسالت:
سامانه هوشمند حملونقل اسنپ جهت تسهيل رفتوآمد در شهر قزوين کد تخفيفي در
نظر گرفته است .به اين ترتيب مردم قزوين ميتوانند جهت انجام سفر اول خود با وارد
کردن کد تخفيف  QB-Salamبه صورت رايگان سفر کنند.اکنون خدمات اسنپ از
طريق اپليکيشن موبايل و وباپليکيشن اسنپ در دسترس کاربران اين سامانه قرار دارد.
کاربران اندرويد براي نصب اپليکيشن اسنپ ميتوانند از طريق کافه بازار اقدام کنند؛
همچنين لينک دانلود اپليکيشن آياواس در سايت اسنپ موجود است .کاربراني که به
هر دليل به اپليکيشن موبايل اسنپ دسترسي ندارند نيز ميتوانند خدمات اين سامانه
را از طريق وباپليکيشن اسنپ به آدرس  https://app.snapp.irدر اختيار داشته
باشند.در اپليکيشن اسنپ ميتوان هزينه سفر را پيش از درخواست خودرو مشاهده
کرد و براي پرداخت آن از دو روش نقدي و آنالين بهره برد .کاربراني که اسنپ را به
ديگران معرفي کنند پس از پايان اولين سفر فرد معرفيشده ميتوانند يک سفر رايگان
(تا سقف ۱۵هزار تومان) با اسنپ داشته باشند .همچنين فردي که معرفي شده است
اولين سفر خود را با تخفيف (تا سقف ۸هزار تومان) انجام خواهد داد.

نيشابور -خبرنگار رسالت:
معاون سياسي اجتماعي معاونت استانداري و فرمانداري ويژه نيشابور گفت :متاسفانه تمرکز
ث آسيبهاي اجتماعي در روستاها غفلت
مسئوالن بيشتر روي مسائل شهري است و از بح 
کردهايم.حميد حقيقي در جلسه شوراي فرهنگ عمومي نيشابور که در سالن تبليغات اسالمي
اين شهرستان برگزار شد ،اظهار داشت :در حالي که در  ۵۰۰روستاي نيشابور حداقل ۵۰۰
مسجد داريم ،فقط  ۸۵روستا از روحاني طرح هجرت برخوردارند و اين يعني درب مساجد جز
در برخي مناسبتها بسته است.وي افزود :اخبار خوبي از ناهنجاريها در روستاها داريم که
مجالس زيادي آلوده به گناههاي مختلف است.معاون سياسي فرمانداري ويژه نيشابور تصريح
کرد :اگر در جلسات هميشه بهدنبال تعرف و تمجيد از يکديگر باشيم و فقط به برگزاري جلسات
و تنظيم صورت جلسات و ارسال آن به مرکز استان اکتفا کنيم عمال اتفاق مطلوبي در شهرستان
نميافتد.حقيقي از عدم پاسخگويي مسئوالن ادارات نيشابور به نامههاي دبيرخانه شوراي فرهنگ
عمومي اين شهرستان انتقاد شديد کرد و يادآور شد :رئيس اين شورا ،امام جمعه بهعنوان پدر
و ستون معنوي شهر است ،وقتي پاسخ دبيرخانه را ندهيد يعني پاسخ امام جمعه را ندادهايد
که ما هم درصورت اطالع برخورد ميکنيم.

جابه جايي بيش از 31ميليون تن کاال در جاده هاي استان اصفهان

خبر
به رياست فرماندار:

جلسه بررسي وضعيت جمعه بازار
شهرستان خرمدره برگزار شد

استاندار اردبيل خبرداد:

سوي متوليان امر انجام شود.وي با اشاره به اختصاص  60ميليارد
تومان کمکهاي فني و اعتباري به واحدهاي توليدي استان بيان
کرد :بايد تکليف اين ميزان اعتبار اختصاص هر چه زودتر مشخص
شده و براي ارائه به واحدهاي توليدي مديران دستگاههاي اجرايي
استان همت و تالش همهجانبهاي داشته باشند.
استاندار اردبيل افزود :براساس مصوبات شوراي برنامهريزي استانها
 20درصد از اعتبارات استان در قالب کمکهاي فني و اعتباري
به واحدهاي توليدي مشکلدار در راستاي رفع مشکالت اين
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معاون فرماندار نيشابور مطرح كرد:

خرمدره  -خبرنگار رسالت :
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خرمدره  :آقاي
محمدي فرماندار خرمدره در جلسه بررسي وضعيت جمعه
بازار خرمدره با اشاره به مهاجرپذير بودن شهر خرمدره
و افزايش متقاضيان اشتغال و نيز باال رفتن نرخ بيكاري
برپايي جمعهبازار را فرصت مناسبي براي كسب و كار و
ايجاد درآمد براي خانوادهها عنوان كرد و از اعضاي جلسه
خواست با در نظر گرفتن تمامي جوانب و مسائل مربوط به
اين موضوع در جهت ساماندهي و انتظام بخشيدن به امر
برگزاري جمعه بازار تالش كنند.
پيرو مصوبه كارگروه شوراي سالمت و امنيت غذايي شهرستان
 ،جلسه بررسي وضعيت جمعه بازار به رياست فرماندار
خرمدره و با حضور روساي ادارات ذيربط در فرمانداري
برگزار شد.

رئيس دانشكده فني و مهندسي
شهرستان گلپايگان:

 1800دانشجو در پنج رشته تحصيلي
در دانشكده فني و مهندسي گلپايگان
به تحصيل اشتغال دارند
گلپايگان  -خبرنگار رسالت :
دكتر دارا معظمي رئيس دانشكده فني و مهندسي گلپايگان
گفت :در حال حاضر يك هزار و هشتصد دانشجو در  5رشته
تحصيلي و در مقطع كارشناسي  ،كارشناسي ارشد و دكترا
به تحصيل اشتغال دارند.
دكتر معظمي اظهار داشت  :دانشكده فني و مهندسي گلپايگان
 22سال قبل تاسيس شده است .وي افزود :دانشجويان در
رشته مكانيك  ،برق  ،كامپيوتر  ،متالوژي  ،صنايع و علوم
مهندسي به تحصيل اشتغال دارند.
رئيس دانشكده فني و مهندسي گفت :بايد براي ارتقاي اين
دانشكده به دانشگاه در مدت يك سال موافقت اصولي جهت
زيرساختها و استانداردهاي الزم انجام پذيرد .در پايان
اين مراسم كه با حضور دكتر روشن امام جمعه شهرستان ،
نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي ،فرماندار و كاركنان
اين دانشكده انجام شد از فرزندان كاركنان و اساتيد دانشكده
فني و مهندسي گلپايگان تقدير به عمل آمد.

شهردار منطقه 9در نشست با دبيران شوراياري
تاکيد کرد:

خدمت رساني مطلوب
با مشارکت شهروندان و همياري
شوراياري ها

چهاردانگه – خبرنگار رسالت:
نشست دبيران شوراياري و مديران محالت منطقه  9با حضور
شهردار منطقه برگزار شد.
به گزارش " پايگاه خبري ميالد رسالت " و به نقل ازروابط
عمومي شهرداري منطقه  ،شهردار منطقه در اين نشست
با تقدير از تالشهاي شوراياران افزود :براساس مصوبات
بازديدهاي ميداني انجام شده در محالت 9گانه منطقه ،در
حوزه هاي ترافيک ،فضاي سبز ،فني و عمراني ،شهرسازي،
امالک و حقوقي تاکنون  62مصوبه از مجموع  94مصوبه
بهصورت کامل به اجرا درآمده و مابقي مصوبه ها در حال
اجرا هستند.
سيد علي مفاخريان با اشاره به مستندسازي پالک به پالک
ماشينها براي رفع مشکل سد معبر گفت :با توجه به جلسه اي
که با دکتر تورک سرپرست دادسراي (37ويژه امور شهرداري
ها) ،هماهنگيهاي الزم با اداره حقوقي و راهور به عمل آمده
تا با اجراي فعاليتي ضربتي اقدام الزم براي رفع مشکل
سدمعبر در محور سادات ،امام زاده عبد اهلل و شمشيري
صورت بگيرد.شهردار منطقه 9از شوراياران خواست با اطالع
رساني به شهروندان در اين خصوص و جلب همکاري و
مشارکت آنها مجموعه مديريت شهري منطقه را در از بين
بردن اغتشاشات بصري و آلودگي هاي سطح محدوده ياري
رسانند تا با همدلي شاهد رفع مشکالت مربوط به سد معبر
و افزايش آرامش و زيبايي معابر منطقه باشيم.

آغاز به كار آزمايشي اتوبوس پاك
در شهر اراك
اراک – خبرنگار رسالت :
سيداحمد ميرمحمدي سرپرست از آغاز به كار آزمايشي اتوبوس
پاك در سطح شهر اراك خبر داد و گفت :از تاريخ  27آذر ماه
سال جاري اتوبوس مذكور به طور آزمايشي در سطح شهر
اراك فعاليت خود را آغاز و هدف از آزمايشي كار كردن اين
اتوبوس شناسايي كاستيها پيش از نهايي شدن و تصويب خريد
 60دستگاه در شورا خواهد بود.
ايشان تصريح كرد :طي بازديدهايي كه از كارخانه عقاب افشان
به همراه شهردار و اعضاء شوراي شهر از خط توليد اتوبوس
اسكانيا داشتيم در نهايت با مذاكراتي كه با شركت عقاب
افشان در خصوص اختصاص يك دستگاه اتوبوس با سوخت
(سيانجي) به صورت آزمايشي در شهر اراك به مدت يك
ماه به توافق رسيده و در صورت رضايت فني كارشناسان ،در
آيندهاي نزديك شاهد افزوده شدن اين اتوبوسها به ناوگان
عظيم اتوبوسراني خواهيم بود.
ميرمحمدي در خاتمه گفت :هدف و سياست شهردار ،شوراي
شهر و سازمان مديريت حمل و نقل بار و مسافر بهسازي و
نوسازي و افزايش كيفيت ناوگان حمل و نقل عمومي بوده
و اميدواريم بتوانيم سيستم فرسوده اتوبوسراني را با حمايت
مسئولين پويا نموده و گام موثري در كاهش آلودگي هواي
شهر اراك برداريم.

