» خبر

با امضاء تفاه منامه از سوي مسئولين هر دونهاد
محقق شد

همکاري ميان سازمان فرهنگي
آستان قدس رضوي و دانشگاه آزاد
اسالمي خراسان رضوي
مشهد-خبرنگاررسالت:
تفاهمنامه همکاري ميان سازمان فرهنگي آستان قدس رضوي
و دانشگاه آزاد اسالمي مشهد با موضوع همکاري و همافزايي
درزمينههاي فرهنگي و تبليغي منعقد شد ،.با حضور رئيس سازمان
فرهنگي آستان قدس رضوي و مهدي ملك نژاد رئيس دانشگاه آزاد
اسالمي در محل اين دانشگاه ،تفاهمنامه همکاري سازمان فرهنگي
آستان قدس با دانشگاه آزاد اسالمي مشهد منعقد شد.هدف از
اين تفاهمنامه استفاده از تواناييهاي علمي ،فرهنگي ،خدماتي و
توسعه همکاريهاي فرهنگي ،پژوهشي و آموزشي طرفين در جهت
استمرار ارتباط بين سازمان و دانشگاه بهمنظور برطرف كردن
نيازهاي متقابل و اجراي طرحهاي مشترك در حوزه فرهنگي در
راستاي ارتقاء فرهنگ و معارف و سيره اهلبيت(عليهمالسالم) در
بين دانشگاهيان دانشگاه آزاد اسالمي و توسعه خدمات معنوي
آستان قدس رضوي به دانشجويان و عموم مردم در شهرستانها
با استفاده از ظرفيت نيروها و منابع انساني دانشگاه براي بهرهمندي
بيشتر فرهنگي مردم و تقويت ارتباط با ساحت قدسي عالم
آل محمد حضرت رضا(عليهالسالم) است.

پيرو تاکيد شهردار؛

فاز دوم طرح شهرخوانا در کرج
اجرايي شد
کرج-خبرنگاررسالت:
سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري کرج گفت:
فاز دوم طرح «شهر خوانا» به منظور آدرسدهي مطلوب به
شهروندان در محدودههاي بلوار بسيج ،خيابان شهيد مطهري
و شهيد بهشتي اجرايي شد.
به گزارش رسالت البرز و به نقل از پايگاه خبري مديريت شهري
کرج؛ محمدرضا احمدي نژاد با اشاره به اجرايي شدن فاز دوم
طرح شهر خوانا اظهار کرد :در فاز نخست ميدان طالقاني تا
ميدان امام حسين (ع) ،محدوده پل فرديس تا زيرگذر شورا و
بلوار مدرس (خلج آباد) و در فاز دوم محدودههاي بلوار بسيج،
خيابان شهيد مطهري و شهيد بهشتي به تابلوهاي هدايت مسير
مجهز شدند .وي طراحي تابلوهاي هدايت مسير در وروديهاي
شهر را از اقدامات فاز سوم اين طرح عنوان کرد و گفت :در فاز
سوم ،محدوده پل  12فروردين تا بلوار موذن ،اتوبان و ديگر
معابر شرياني شهر مجهز به تابلوهاي هدايت گر مسير ميشود.
سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافيک شهرداري کرج رعايت
بهتر قوانين ،ايجاد آرامش بصري و بهبود سيماي شهري را از
طرح شهر خوانا برشمرد و گفت :حذف آشفتگي
ديگر آثار اجراي ِ
بصري و ساماندهي تابلوهاي هدايت مسير صرفهجويي مالي قابل
توجهي براي کرج به همراه دارد.

استاندار اردبيل خبر داد:

بهرهبرداري از تلهکابين آلوارس
در سال ۹۸
اردبيل-خبرنگاررسالت:
استاندار اردبيل گفت :طبق پيشبينيها تلهکابين آلوارس سال
 ۹۸به بهرهبرداري ميرسد.اکبر بهنامجو در جلسه با سرمايهگذار
پروژه تفريحي ،توريستي آلوارس سبالن اظهار داشت :با بررسي
کارشناسي اداره کل منابع طبيعي بعد از واگذاري زمين به
شرکت سرمايه گذار احداث تله کابين در آلوارس شروع خواهد
شد و احداث يک هتل نيز با اشتغالزايي حداقل 40نفر توسط
سرمايهگذار در روزهاي آتي آغاز خواهد شد.استاندار اردبيل
گفت :سرمايهگذار براي احداث تله کابين نياز به تسهيالت دارد
که در آينده نزديک با معرفي به بانک عامل اقدام خواهد شد.وي
با بيان اينکه با نصب دستگاههاي تلهکابين در آلوارس موقعيت
منطقه متحول ميشود افزود :عالوه بر اشتغالزايي غيرمستقيم
در اين پروژه تفريحي و توريستي بهرهبرداري پروژه با اشتغال
حدود  200نفر در سال  98به اتمام ميرسد.استاندار اردبيل با
اشاره به اينکه وجود هتلهاي مناسب و مکان هاي تفريحي و
توريستي الزمه توسعه استان است افزود :همه دستگاههاي اجرايي
مرتبط و شرکتهاي سرمايه گذار بايد در راستاي جذب گردشگر
و ماندگاري آنها در استان برنامه مدوني ارائه دهند.

دبيرستاد برگزاري هفته سالمت دانشگاه
علوم پزشکي كردستان:

برنامه هاي هفته سالمت امسال در
جهت حرکت به سوي سالمتي
در طول سال است
سنندج-خبرنگاررسالت:
دبيرستاد برگزاري هفته سالمت دانشگاه علوم پزشکي كردستان
دراولين جلسه بين بخشي هماهنگي اجراي برنامه هاي هفته
سالمت كه با حضور رئيس دانشگاه علوم پزشکي کردستان،
معاونين  ،مدير کل امور بانوان و خانواده استانداري و نمايندگان
ادارات کل و سازمانهاي سطح استان در سالن اجتماعات ستاد
دانشگاه برگزار گرديد گفت :اميد است در هفته سالمت امسال
با موضوع" پوشش همگاني سالمت براي همه و در همه جا"
با استفاده از پتانسيل و انرژي حوزه هاي مختلف دانشگاه و
همکاري ساير ادارات و سازمان هاي دولتي و غير دولتي سطح
استان بتوان در جهت ارتقاي کيفيت زندگي مردم استان گامهايي
مؤثر برداشت .سيد محي الدين سجادي ضمن بيان برنامه هاي
هفته سالمت ،افزود :سالمتي باالترين نعمت خداوند است و بايد
در تمامي ابعاد و براي همه به صورت يکسان فراهم گردد که
برنامه هاي پيش بيني شده براي هفته سالمت امسال ،در جهت
حرکت به سوي سالمتي در تمام طول سال است.

فرماندار شهرستان لنجان :

»

گروه مشاوران جوان
راه اندازي مي شود

فوالدشهر  -خبرنگاررسالت:
جلسه کارگروه فرهنگي شهرستان به رياست مهدي صفرخانلو فرماندار و با حضور
ديگر اعضاء در محل سالن جلسات فرمانداري برگزار شد .مهدي صفر خانلو فرماندار
شهرستان لنجان در اين جلسه گفت :هدف از برگزاري اين کارگروهها يافتن راهي
براي رفع مشکالت و معضالت اجتماعي است ،وي بيان کرد :بايد در اين جلسات
اولويتبندي مباحث انجام شود تا خروجي خوبي داشته باشد .فرماندار لنجان
در ادامه اين جلسه ضمن تاکيد بر فعال شدن کميته هاي فرهنگي در شهرستان
اضافه کرد :بحث هاي فرهنگي را به جديت دنبال مي کنيم زيرا نگاه ويژه به
مباحث فرهنگي مي تواند بسياري از معضالت اجتماعي را برطرف کند.نماينده
عالي دولت در شهرستان افزود :ظرفيت مناسبي براي انجام فعاليت هاي فرهنگي

در اين شهرستان وجود دارد که با قرار دادن در کنار هم و ساماندهي مناسب مي
توان به نتيجه مطلوبي رسيد .صفر خانلو با اشاره به اهميت موضوعات فرهنگي در
شهرستان بيان کرد  :کليه مديران و روساي دستگاه هاي اجرايي موظفند شخصا
در جلسات حضور پيدا کرده و موارد مربوطه را پيگيري کنند .وي افزود :بايد در
شهرستان جريان مهدويت را قوي و به دنبال آن در آموزش و پرورش و ادارات
ديگر زمينه سازي و گام هاي مفيدي براي اين مهم برداشته شود .
مهدي صفرخانلو با بيان اينکه ادارات شهرستان در مصرف کاالهاي ايراني پيشتاز
باشند گفت :دستگاههاي متولي و تأثيرگذار و خانواده ها در حوزه فرهنگ به نحوي
فرهنگ سازي کنند تا در نهايت در تحقق شعار سال سربلند باشيم و اجازه سلطه
اقتصادي را به بيگانگان ندهيم.

شهرستان
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بانوان آبفاي گيالن در تصاحب کرسي هاي مديريتي؛

با ب رنامه ريزي هاي صورت گرفته تا پايان نيمه اول سال 97؛

همپوشاني بيمه اي تعداد زيادي از افراد در
کهگيلويه و بويراحمد حل خواهد شد

ياسوج  -خبرنگاررسالت:
مدير کل بيمه سالمت استان کهگيلويه و بويراحمد
با توجه به اينکه در اين استان تعداد زيادي از افراد
از دو دفترچه بيمه اي استفاده مي کنند اظهار
داشت :با برنامه ريزهاي صورت گرفته تا پايان
نيمه اول امسال همپوشاني بيمه اين افراد رفع
خواهد شد .سيد يد اله حسيني مدير کل بيمه
سالمت کهگيلويه و بويراحمد گفت :در راستاي

ليال عليزاده بهعنوان مدير دفتر روابط عمومي و
آموزش همگاني آبفاي گيالن منصوب شد

رشت-خبرنگاررسالت:
به گزارش دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني
شرکت آب و فاضالب استان گيالن ،در راستاي
بکارگيري بانوان توانمند در پستهاي مديريتي،
طي حکمي از سوي مديرعامل اين شرکت ليال
عليزاده بهعنوان سرپرست دفتر روابط عمومي و
آموزش همگاني آبفاي گيالن منصوب شد.
سيد محسن حسيني رئيس هيئت مديره و
مديرعامل آبفاي گيالن ،تغيير در ساختار
مديريتي را الزمه پويايي شرکت دانست و
افزود :تخصص  ،تعهد  ،سرعت و دقت بانوان
در انجام امور  ،گزينه هايي است که بانوان براي
انتصاب پست هاي مديريتي دارندمديرعامل
آبفاي گيالن ضمن تقدير از محمدمهدي
يوسفي زاده مدير سابق دفتر روابط عمومي
و آموزش همگاني ،با انتصاب ليال عليزاده

رفع همپوشاني بيمه و مديريت بهينه سازي منابع
مالي نظام سالمت اين بيمه مکلف است نسبت به
رفع همپوشاني و شناسايي و ساماندهي افراد داراي
دو دفتر درماني بيشتر اقدام کند .يداله حسيني
تصريح کرد :هم اکنون  70درصد جمعيت بيمه
شده در کهگيلويه و بويراحمد معادل  520هزار
نفر تحت پوشش بيمه سالمت هستند .وي افزود:
با همکاري سازمان تامين اجتماعي و راه اندازي
سامانه الکترونيک از اولويت هاي سازمان مي باشد
که هر فرد بايد يک نوع دفترچه درمان داشته باشد
تا براساس آن بتوان منابع مالي سازمان را مديريت
و خدمات يکساني به بيمه شدگان زير پوشش ارائه
نمايد .مدير کل بيمه سالمت سهم استان از بودجه
بيمه سالمت در سال 96را يکهزار و 500ميليارد
ريال عنوان نمود و اضافه کرد :در سالجاري اين
منابع به يکهزار ميليارد ريال کاهش يافت.

بهعنوان سرپرست دفتر روابط عمومي و آموزش
همگاني آبفاي گيالن  ،آرزوي توفيق براي
پيشبرد برنامه هاي كاري در راستاي اهداف
شركت نمود.
گفتني است پيش از اين ليال عليزاده بهعنوان
کارشناس دفتر روابط عمومي و همچنين مشاور
مديرعامل در امور زنان و خانواده در شرکت
آبفاي گيالن مشغول خدمت بوده است.

مدير کل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري چهارمحال و بختياري خبرداد:

رشد206درصدي جذب مسافردرنوروز97درچهارمحال وبختياري

شهرکرد -خبرنگاررسالت:
مدير کل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري چهارمحال
و بختياري گفت :ميزان اقامت در هتل ها ،اقامتگاه ها و خانه هاي
مسافر در طول تعطيالت نوروزي حدود  152هزار نفر ثبت شده
است .بهمن عسكري سوادجاني در نشست خبري با اصحاب
رسانه و مطبوعات با اشاره به ميزان رشد اقامت مسافران نوروزي
در استان گفت :ميزان اقامت مسافران نوروزي در چهارمحال

و بختياري رشد  206درصدي داشته که نسبت به سال هاي
گذشته آمار قابل توجهي براي استان مي باشد.وي افزود :با توجه
به آمارهاي ارائه شده حدود  400هزار تردد خودرو که حدود 2
ميليون نفر تخمين زده شده صورت گرفته است.عسكري با اشاره
به اينکه هدف اصلي اين سازمان نگهداشت مسافر در استان بوده
تصريح کرد :در سطح کشور ميزان اقامت  36درصد افزايش
داشته در صورتي که در اين استان افزايش  206درصدي داشته

و ميزان اقامت در هتل ها ،اقامتگاه ها و خانه هاي مسافر حدود
 152هزاروبه مدت 12ساعت نفر ثبت شده است.وي با اشاره به
اينکه در تعطيالت نوروزي توزيع گردشگري در سطح استان انجام
شد ،افزود7 :نوروزگاه در سطح استان جهت ايجاد نشاط در بين
گردشگران راه اندازي شد که با استقبال مسافران روبهرو شد،
همچنين ايجاد کمپ هاي عشايري و اجراي برنامه هاي تفريحي
نقش موثري در جذب گردشگر داشته است.

رئيس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کاشان:

کاشان -خبرنگاررسالت :
رئيس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي
درماني کاشان از تشکيل پرونده الکترونيکي
سالمت براي  98درصد از جمعيت زير پوشش
اين دانشگاه در شهرستان هاي کاشان و آران و
بيدگل خبر داد.دکتر ابراهم کوچکي درنشست با
خبرنگاران گفت :تشکيل پرونده هاي الکترونيکي
در راستاي اجراي طرح تحول نظام سالمت

 98درصد کاشاني ها پرونده الکترونيکي سالمت دارند

است و با شناسايي  2درصد باقي مانده از اين
طرح ،همه جمعيت شهرستان هاي کاشان و
آران و بيدگل زير پوشش خدمات دانشگاه
علوم پزشکي قرار خواهند گرفت.وي افزود :از
ميان افراد زير پوشش داراي پرونده الکترونيکي
سالمت در اين دانشگاه تنها  67درصد پيگير
سالمتي خود بودند که اين مهم بايد در جامعه
فرهنگ سازي شود.

رئيس دانشگاه علوم پزشکي کاشان بيان کرد:
تشکيل پرونده الکترونيکي سالمت ميزان ابتالي
مردم به بيماري هاي رواني ،کبدي ،ديابت،
اضافه وزن ،چربي خون و سرطان هاي گوارشي،
پروستات ،کلورکتال و پستان را مشخص خواهد
کرد.او اضافه کرد :مردم مي توانند با مراجعه به
مرکزهاي خدمات جامع سالمت و خانه هاي
بهداشت نسبت به تشکيل پرونده الکترونيکي

سالمت اقدام کنند تا بسياري از بيماري ها
در افراد به موقع شناسايي و با هزينه اي کمتر
درمان شود.کوچکي تاکيد کرد :تشکيل پرونده
الکترونيکي سالمت مراقبت هاي نوين بهداشتي
از سوي پزشکان و کارشناسان دانشگاه علوم
پزشکي را براي همه گروه هاي سني (کودکان،
نوجوانان ،جوانان ،ميانساالن و سالمندان) رايگان
خواهد کرد.

استاندار سيستان و بلوچستان از پرواز مستقيم فرودگاههاي سيستان و بلوچستان به کويته ،کراچي و الهور خبر داد
زاهدان -خبرنگاررسالت :
سيد دانيال محبي که به دعوت وزير دريانوردي پاکستان در
معيت آخوندي وزير راه و شهرسازي براي يک سفر سه روزه
به اسالم آباد پاکستان سفر کرده است از تالش براي برقراري
پرواز مستقيم از فرودگاههاي سيستان و بلوچستان به کويته،
کراچي و الهور خبر داد.وي در اين رابطه اظهار داشت :وزير
راه و شهرسازي کشورمان ،پس از ديدار با 'ميرحاصل خان
بزنجو' وزير امور دريانوردي پاکستان در نشست مطبوعاتي

مشترک با بيان اينکه ايران و پاکستان داراي مرز طوالني
مشترک هستند از اشتراکات فرهنگي و تمدني يکسان و
قرابتهاي قومي سخن گفت و حفظ امنيت اين منطقه و
توسعه و آباداني آن را براي طرفين يک سياست قطعي و
الزم االجرا دانست.استاندار سيستان و بلوچستان در ادامه از
اعالم آمادگي هيئت ايراني براي در اختيار گذاردن امکانات
ترانزيتي براي بندر گوادر به سمت آسياي ميانه از طريق ارائه
امکانات ريلي و جاده اي و همچنين عالقمندي ايران براي

شهردار اصفهان در افتتاحيه هفته فرهنگي اصفهان در پاريس:

هفته فرهنگي اصفهان مقدمه اي براي رسيدن
به اهداف بلند است

اصفهان-خبرنگاررسالت:
شهردار اصفهان گفت :امروز به زعم جهانيان ،اصفهان
و پاريس بازتاب دو تصوير همگون از يک آينه
هستند که در آن به پشتوانه تاريخ پر افتخارشان
مي توان شانزليزه و چهارباغ ،سن و زاينده رود،
برالشز و تخت پوالد ،ن ِف و خواجو ،مون مارت
و جلفا ،اليزه و چهلستون ،ورساي و عالي قاپو و
سرانجام نوتردام و جامع عباسي را مانند هم ديد .به
گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان،
قدرتاله نوروزي در افتتاحيه هفته فرهنگي اصفهان
در پاريس در محل مجلس ملي فرانسه اظهار کرد:
درود صميمانه خود را به نمايندگي از مردم اصفهان،
به همه شهروندان فرانسه تقديم مي کنم .اميدوارم
با تحکيم هرچه بيشتر روابط اين دو تمدن قديمي

و ريشه دار اسطوره اي ،فصل نويني در آفرينش و
گسترش زمينه هاي گفتگو و همکاري هاي بين
المللي گشوده شود تا بتوانيم آسان تر از پيش ،در
سايه بهره مندي از تجارب و اندوخته هاي گذشته،
فضايي مبتني بر عشق و دوستي بيافرينيم .وي
افزود :اين تجارب که حاصل تالش دو ملت بزرگ
ايران و فرانسه است ،يکي کارنامه اي درخشان در
عدالت خواهي و حق طلبي از دنياي باستان و استوانه
حقوق بشر کوروش دارد و آن ديگري مفتخر به
پيشگامي در انقالب کبير  ۱۷۸۹ميالدي است
که حاصل آن شکفتن انديشه ها و افشاندن بذر
آزادي خواهي بوده و به تدوين اعالميه حقوق بشر
و شهروند فرانسه که الهام بخش بسياري از قوانين
اساسي دنياست منجر شده است.

ساخت بيمارستان ناحيه شهري
مهرگان استان قزوين به مرحله اجرا
نزديک شد
قزوين-خبرنگاررسالت:
با برگزاري جلسات متعدد و هماهنگي هاي انجام شده دانشگاه علوم
پزشکي قزوين با شرکت بين المللي بيمارستان سازي و داروسازي
سجاديه که با نظارت مستقيم استانداري قزوين صورت گرفت ،احداث

افزايش ارتباطات زميني با اين کشور از طريق مرز پيشين
و ريمدان عالوه بر گذرگاه مرزي ميرجاوه-تفتان و احداث
خط ريلي ميان چابهار و گوادر و بهبود خط ريلي ميرجاوه
به کويته خبر داد .سيد دانيال محبي؛ ديدار با تني چند از
مقامات پاکستاني از جمله وزير راه آهن اين کشور در نخستين
روز از سفر و و نيز بازديد از بنادر کراچي و عزيمت به بندر
گوادر را از ديگر برنامه هاي پيش بيني شده در دومين روز
از اين سفر عنوان کرد.

فرماندار بناب :

راهبرد مسئوالن شهرستان بناب در سال جديد
حمايت از کاالي ايراني است

بناب-خبرنگاررسالت:
فرماندار بناب گفت :راهبرد اصلي مسئوالن و
مديران شهرستان در سال 97حمايت از کاالي
ايراني است که به عنوان يکي از شاخصه هاي
مهم اقتصاد مقاومتي رهبر معظم انقالب براي
ما تکليف کردند.بر اساس اين گزارش ،امين
رفيعي در اولين جلسه شوراي اداري شهرستان
بناب در سال جديد با تأکيد بر اينکه استفاده از
کاالي ايراني مي تواند نجات بخش توليد داخلي
باشد؛ افزود :هر يک از ما در حوزه مسئوليتي
خود بايد بتوانيم براي تحقق شعار سال حداکثر
بهره برداري را داشته باشيم.وي ضمن تقدير
و تشکر از زحمات و تالش هاي مسئوالن
شهرستان در سال گذشته خاطرنشان کرد:

بيمارستان در ناحيه شهري مهرگان شهرستان البرز به مرحله ساخت
نزديک شد و به زودي کلنگ احداث آن به زمين زده مي شود.
دکتر منوچهر مهرام ،رئيس دانشگاه علوم پزشکي قزوين درخصوص
ويژگي هاي اين بيمارستان گفت :احداث بيمارستان جنرال يکي از
نياز هاي اساسي استان قزوين است و اين بيمارستان در کنار چهار
تخصص اصلي اطفال ،داخلي ،جراحي و زنان ،بخش تخصصي و
فوق تخصصي سوانح و سوختگي را هم دارد که به علت نبود اين
بخش در استان ،ساخت اين بيمارستان ضروري است.به گفته
دکتر مهرام ،پيش بيني تخت هاي ويژه سوختگي (بيآيسييو)،

عليرغم تنگناها و مشکالت مالي شهرستان در
حوزه هاي مختلف اجتماعي ،اقتصادي ،عمراني
شهري و روستايي پيشرفت چشمگيري داشت
و آمار و ارقام هاي موجود نشانگر آن است و
اميدواريم در سال  97با هماهنگيهاي بيشتر به
تالش ها و اقدامات خود سرعت بيشتري بدهيم.
رئيس شوراي اداري شهرستان بناب سپس با
اشاره به ضرورت رعايت حقوق شهروندي در
سطح ادارات شهرستان اظهار کرد :خدماتي
که توسط هر يک از ادارات ارائه مي شود
بايستي بطور شفاف از سوي روابط عمومي
آن اداره براي مردم اطالع رساني شود و در
اين ارتباط تقويت روابط عمومي ادارات جزو
ضروريات است.

بانک پوست براي پيوند پوست در بيماران سوختگي شديد ،شرايط
استريل اتاق تميز براي محافظت از بيماران سوختگي شديد در
ابتال به عفونت ها از جمله ويزگي هاي مهم اين بيمارستان است.
متولي سالمت استان قزوين به تعداد تخت هاي اين بيمارستان
اشاره کرد و گفت :اين بيمارستان داراي  124تخت فعال آيسييو
سيسييو ،اطفال ،قلب ،زنان و زايمان ،ارتوپدي ،جراحي عمومي،
سوختگي ،بيآيسييو  ،داخلي و چشم و تعداد  33تخت ستاره
دار اورژانس ،اتاق عمل ،اتاق عمل سوختگي و الديآر است که
در مجموع با  157تخت در خدمت مردم عزيز خواهد بود.

سامانه دادور در آذربايجان غربي
رونمايي شد

رئيس دانشگاه آزاد اسالمي پارس آباد مغان
منصوب شد

احداث شهرک صنفي
در ساوجبالغ

اروميه-خبرنگاررسالت:
با حضور معاون وزير و دبير اجرايي مرکز ملي پايش محيط کسب و کار کشور از سامانه
«دادور» در آذربايجان غربي رونمايي شد .علي فيروزي دبير اجرايي مرکز ملي پايش
محيط کسب و کار کشور اظهار داشت :براي داشتن يک کشور موفق در زمينه نظام
ماليات دهي و رونق کسب و کار بايد بين دستگاه هاي اجرايي وحدت رويه صدور
مجوز کسب و کار برقرار باشد .وي تسهيل ،تسريع و شفاف سازي در انجام فرآيند
منتهي به اخذ مجوزهاي کسب و کار ،ايجاد فضاي اعتماد بين حاکميت و صاحبان
سرمايه و تحقق اهداف دولت در کارآفريني ،افزايش سرمايه در گردش و خروج از
رکود اقتصادي را از اهداف راه اندازي اين سامانه و مرکز خواند .فيروزي به مزاياي
مرکز ملي پايش محيط کسب و کار اشاره کرد و افزود :مرکز ملي پايش محيط کسب
و کار به استناد مصوبه ابالغي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به منظور تسهيل صدور
مجوزها ،ايجاد ساختار سيستماتيک ،قابل پايش ،نظارت و رصد به صورت هوشمند و
با استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات شکل گرفته و راهکاري علمي و تجربه شده
بيشتر مشکل بوروکراسي اداري کشور را حل مي کند.

پارس آباد مغان -خبرنگاررسالت :
رؤساي قديمي و جديد دانشگاه آزاد اسالمي واحد پارسآباد با حضور جمعي از
مسئوالن استاني و شهرستاني در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسالمي واحد پارس آباد
برگزار شد.اکبر جعفري ،رئيس سابق دانشگاه آزاد اسالمي واحد پارسآباد ضمن ارائه
گزارشاتي از وضعيت اين دانشگاه ،اظهار کرد :دانشگاه آزاد اسالمي واحد پارسآباد در بين
 27هزار دانشگاه کشور رتبه  235و در بين دانشگاههاي دنيا رتبه  10هزار را دارد.
وي با اشاره به فعاليتهاي آموزشي و توسعه دانشگاه در رشتههاي تحصيالت تکميلي
و دکترا ،گفت 14 :رشته تحصيالت تکميلي ،يك رشته دکترا و  12رشته کارداني
و کارشناسي در اين مدت به رشتههاي دانشگاهي واحد پارسآباد اضافه شده است.
جعفري ادامه داد :پيگيريهايي براي تاسيس رشتههاي پيراپزشکي در دانشگاه آزاد
اسالمي واحد پارسآباد و موافقت وزير محترم علوم انجام گرفته که تنها مورد جذب
هيئت علمي در رشتههاي پرستاري و مامايي ميباشد و با اينکه فراخوان جذب هيئت
علمي در اين رشتهها انجام يافته فعال متقاضي نداريم که اميدوارم به زودي شاهد
رشتههاي پيراپزشکي در دانشگاه آزاد اسالمي واحد پارسآباد باشيم.

ساوجبالغ-خبرنگاررسالت:
فرماندار ساوجبالغ در دومين نشست کارگروه اشتغال اين شهرستان از ساخت شهرک صنفي در
ساوجبالغ خبر داد.به گزارش رسالت البرز و به نقل از روابط عمومي فرمانداري ساوجبالغ؛ ابوالقاسم
پاليزگير گفت :در همين راستا پيگير ساخت شهرک صنفي و ساماندهي صنوف در شهرستان هستيم
تا برخي مشکالت موجود براي تعدادي از صنوف برداشته شده و امکان فعاليت مناسب فراهم شود.
وي با اشاره ايجاد شغل جديد در بخش اصناف افزود :اتاق اصناف با همکاري حوزه سياسي در ارتباط
با صدور مجوز و ايجاد اشتغال براي  800واحد صنفي جديد پيگيري داشته و با رفع موانع موجود در
جهت صدور مجوز فعاليت اقدام شود.پاليزگير از استقرار  3لکه صنعتي خبر داد و گفت  :با ساخت
شهرک صنفي مشکالت صنوف مزاحم هم تا حدي مرتفع خواهد شد .وي از اعضاي کارگروه اشتغال
شهرستان ساوجبالغ خواست تا ثبت نام شاغلين خود را در سامانه رصد با جديت پيگيري نمايند و
افزود :ثبت نام در سامانه رصد جزء عملکرد سال جاري شهرستان محسوب ميشود و بايد سعي کنيم
همچون سال گذشته در راس متعهدين به اين تعهد استاني باشيم.فرماندارساوجبالغ با اشاره به کمک
دانشگاهها در بخش اشتغال گفت :انتظار داريم دانشگاهها امسال به کمک بخش صنعت آمده و در جهت
ايجاد اشتغال در قالب آموزش و ارائه ايده و فکر ما را در اشتغالزايي بهتر ياري کنند.

5

خبر

 290واحد صنعتي در سال  ۹۶مورد
ارزيابي ايمني کار قرار گرفت
اراک – خبرنگار رسالت :
به همت دفتر بهداشت ايمني و محيط زيست اچاساي شرکت شهرکهاي
صنعتي استان مرکزي طي سال  ،۹۶دويست ونود واحد صنعتي مستقر
در شهرکها و نواحي صنعتي مورد ارزيابي محيط کار ،توليد مميزي و
ايمني قرار گرفت.به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي
استان مرکزي مصطفي آمره مدير عامل با اعالم اين خبر افزود :اين مهم
در راستاي شناسايي نقاط ضعف در مباحث ايمني وارتقاي شاخص ها در
اين بخش به مدت  ۵ماه انجام گرديد و در مجموع از ابتداي شروع تا کنون
 ۴۹۰بنگاه اقتصادي فعال مورد ارزيابي قرار گرفته و مميزي ايمني در
آنان انجام شده است.وي تاکيد کرد :کارشناسان مربوطه پس از شناسايي
نقاط ضعف مباحث مورد نظر را براي رفع نقايص به صورت مکتوب به
مديران اين واحد ها ابالغ کرده اند .وي اظهار داشت :اين طرح ضروري
با هزينهاي بالغ بر  ۶۰۰ميليون ريال انجام شده و کارشناسان شرکت به
صورت مداوم در حال رصد کردن مباحث ايمني در تمامي واحد هاي
مستقر در شهرک ها و نواحي صنعتي استان مرکزي مي باشند.

دومين مسابقات بين المللي قرآني طالب
جهان اسالم در قم برگزار مي شود
قم-خبرنگاررسالت:
مدير قرآن و حديث معاونت تهذيب حوزه هاي علميه از برگزاري
دومين دوره مسابقات بين المللي قرآني طالب جهان اسالم در قم
همزمان با سي وپنجمين دوره مسابقات بين المللي قرآن کريم خبر
داد .حجت االسالم سيد مصطفي رضوي از برگزاري دومين مسابقات
بين المللي قرآني طالب جهان اسالم در قم همزمان با سي وپنجمين
دوره مسابقات بين المللي قرآن کريم در مصلي تهران خبر داد و گفت:
اين مسابقات با برگزاري افتتاحيه رسمي از شنبه اول ارديبهشت ماه در
مدرسه علميه امام کاظم(ع) قم آغاز خواهد شد.وي با بيان اين مطلب
که اين مسابقات داراي دو مرحله است ،اظهار داشت :مرحله مقدماتي
آن متسابقين 45کشور از جمله جمهوري اسالمي ايران در سه رشته
«حفظ»« ،قرائت» و «خطابه قرآني» برگزار خواهد شد و برگزيدگان
مراحل مقدماتي براي شرکت در مرحله اصلي وارد قم خواهند شد.

فرمانده انتظامي خراسان رضوي خبرداد:

كشف يك ميليارد و  350ميليون ريال
پودر بدنسازي قاچاق در نيشابور
نيشابور -خبرنگار رسالت:
فرمانده انتظامي خراسان رضوي از كشف يك ميليارد و  350ميليون ريال
پودر بدنسازي قاچاق در نيشابور خبر داد.سردار قادر کريمي گفت :با کسب
خبري مبني بر دپو مقادير زيادي پودرهاي بدنسازي قاچاق در انبار يک
منزل مسکوني در محدوده خيابان امام خميني(ره) شهر نيشابور موضوع
در دستور کار تيمي از پليس آگاهي قرار گرفت.وي افزود :كارآگاهان دايره
مبارزه با قاچاق كاال پليس آگاهي شهرستان نيشابور با کنترل نامحسوس
محل و اطمينان از صحت خبر با هماهنگي قضائي وارد عمل شدند و در
بازرسي از انبار منزل مقاديري زيادي پودر بدنسازي قاچاق به ارزش تقريبي
يك ميليارد و  350ميليون ريال كشف كردند.فرمانده انتظامي خراسان
رضوي با اشاره به معرفي فرد متخلف به مقام قضائي اضافه كرد :مبارزه
جدي با قاچاق كاال در جهت تحقق فرمايش مقام معظم رهبري كه امسال
را سال "حمايت از كاالي ايراني" نامگذاري كردند از اولويتهاي پليس
است ضمن اين كه شهروندان ميتوانند هرگونه اخبار و گزارشها در اين
خصوص را به مرکز فوريت هاي پليسي  110گزارش کنند.

شهردار نظرآباد :

ساماندهيکيوسکهايمطبوعاتينظرآباد
در دستور کار شهرداري قرار گرفت
نظرآباد-خبرنگار رسالت:
شهردار نظرآباد گفت :اين اقدام با هدف رفع سد معبر و رفاه حال شهروندان
در دستور کار قرار گرفته است .يگانه با اشاره به اينکه کيوسک هاي
مطبوعاتي يکي از مناظر مهم شهر به شمار مي روند و با توجه به اينکه در
ديد شهروندان قرار دارند ،سيما و منظر شهري نيز به آن ها وابسته بوده و
ساماندهي آن ها امري ضروري مي باشد.وي با اشاره به لزوم توجه بيشتر
به کيوسک ها از لحاظ بصري گفت :بحث ساماندهي و قانونمندسازي
کيوسک هاي مطبوعاتي جزو اولويت هاي اين شهرداري است.شهردار
نظرآباد همچنين به ضرورت ترويج فرهنگ مطالعه ميان شهروندان افزود:
مطبوعات عامل توسعه و پيشرفت هر شهري محسوب مي شوند و بايد
نسبت به توزيع و فروش اين روزنامه ها در محلي مناسب اقدام کنيم که
اين امر سبب استقبال مردم از فرهنگ مطالعه روزنامه و مطبوعات خواهد
شد.وي با بيان اينکه شهرداري در قبال مردم در تمامي حوزههاي مرتبط
با خود مسئول است ،اظهار کرد :يکي از مسائلي که بايد به طور جدي
در مورد آن تصميم گيري شود بحث کيوسک هاي مطبوعاتي سطح
شهر است که اگر چه با کاربري فرهنگي ايجاد شده اند اما فعاليتهاي
ديگري در آن ها صورت مي گيرد و عم ً
ال کارکرد فرهنگي در مورد
آن ها به حاشيه رفته است.

نماينده نيشابور:

بيمه و ماليات کافي است که کمر
توليد را خم کند
نيشابور -خبرنگار رسالت:
دکتر حميد گرمابي نماينده نيشابور و فيروزه از برگزاري  420جلسه با
مسئوالن ،کارشناسان و بازديد از اماکن و ديدار مردمي ۴۰ ،جلسه با وزيران
و معاونان وي خبر داد.وي که پس از دو سال از نمايندگي براي نخستين
بار در جمع خبرنگاران شهرستان در سالن جلسات شوراي شهر حضور
يافنه بود ،افزود :بيشتر فعاليتهايي که از آنها نام ميبرم با همکاري ديگر
نماينده نيشابور و فيروزه خانم چناراني انجام شده است.وي از پيگيري اموري
چون ترميم جاده کاشمر ،افزايش رشتههاي دانشگاهي ،کاهش مشکالت
گلخانهداران ،اورژانس هوايي ،ثبت روز ملي فضل ،پيگيري معوقات فرهنگيان،

مطالبات مردم از موسسات مالي غير مجاز ،آزادراه حرم تا حرم ،انتقال آب
سد بار ،گازرساني به سرواليت به عنوان بخشي از فعاليتهاي خود نام
برد.عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس خاطرنشان کرد :در اين مدت
به رئيس جمهور درخصوص مطالبات مردم از موسسات مالي غير مجاز،
همسان سازي حقوق بازنشستگان و اعمال محدوديت براي رئيس جمهور
اصالحات سه بار تذکر دادهام.

