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مديرکل نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس
آذربايجان غ ربي مطرح کرد:

استفاده از ظرفيت رسانه ها در انعکاس
مشکالت آموزشي مناطق محروم
اروميه-خبرنگاررسالت:
مديرکل نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس آذربايجان غربي گفت:از ظرفيت
رسانه ها بايد در جهت انعکاس مشکالت آموزشي مناطق محروم استفاده
کرد تا در آينده با هيچ مشکلي در مدارس محروم مواجه نشويم.قهرمان
رحماني در آيين کلنگ زني مدرسه  6کالسه در روستاي دله زي سلماس،
خاطرنشان کرد :فرهنگ مدرسه سازي بايد در جامعه نهادينه سازي شود
تا دانش آموزان از فضا هاي آموزشي بهره الزم را ببرند.مديرکل نوسازي،
توسعه و تجهيز مدارس آذربايجان غربي مدرسه سازي را جزء باقيات و
صالحات برشمرد و افزود :مردم بايد در اين امر خداپسندانه پيش قدم
باشند.وي اظهار داشت :آموزش و پرورش با مشکل تامين فضاي آموزشي
مواجه است و احداث مدارس از وجود خيرين نيک انديش است.مديرکل
نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس آذربايجان غربي گفت :مدرسه سازي
توسط خيرين همچون نهالي است که هر چه از عمر آن مي گذرد برکت
آن افزايش پيدا مي کند.رحماني اضافه کرد :از ظرفيت رسانه ها بايد در
جهت انعکاس مشکالت آموزشي مناطق محروم استفاده کرد تا در آينده
با هيچ مشکلي در مدارس محروم مواجه نشويم.

تعطيلي سه باب آب انبار توسط
کارشناسان بهداشت محيط دانشگاه
علوم پزشکي کاشان
کاشان -خبرنگاررسالت:
معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي کاشان  ،از تعطيلي و تخليه سه باب
آب انبار به دليل تخريب و گل آلود شدن آب بعد از بارندگي هاي اخير
کاشان ،توسط کارشناسان بهداشت محيط خبر داد.دکتر سيد عليرضا مروجي
گفت :بارندگي ها اخير باعث نفوذ آب باران از طريق دريچه کنترل هواکش
و ديواره به داخل اين انبارها و در نتيجه کدر شدن و گل آلود شدن آب
خروجي آن گرديد .وي تصريح کرد :پس از نمونه برداري و انجام آزمايش
کنترل کيفي آب ،که حاکي از آلودگي ميکروبي بسيار باالي آن بود ،نسبت
به تعطيلي محل اقدام و هماهنگي هاي الزم با متصدي مذکور براي سيستم
برداشت آب توسط عموم مردم انجام شد .دکتر مروجي يادآورشد :متصديان
آب انبارها متعهد گرديدند که با همکاري فضاي سبز شهرداري نسبت به
تخليه آب انبار اقدام نمايند و پس از انجام بهسازي هاي الزم ،در صورت
تائيد کارشناسان بهداشت محيط ،آبگيري مجدد انجام شود.

تجهيزات مرکز کنترل ترافيک کرج
شناسنامهدار شدند
کرج-خبرنگاررسالت:
سرپرست مرکز کنترل ترافيک شهرداري کرج از شناسنامهدار شدن تمامي
تجهيزات گران قيمت مرکز کنترل ترافيک در شهر خبر داد.به گزارش رسالت
البرز و به نقل از پايگاه خبري مديريت شهري کرج؛ محمد حاجي جعفري در
توضيح اين مطلب گفت :يکي از پارامترهاي اساسي در مديريت مرکز کنترل
ترافيک بروز رساني و تعمير و نگهداري تجهيزات اين مرکز در سطح شهر
بوده که با برنامهريزي صورت گرفته به صورت دورهاي و هفتهاي از سوي
تيم تعمير و نگهداري اين مرکز بازديدهاي الزم براي رسيدگي به وضعيت
تجهيزات صورت خواهد گرفت.وي افزود :براي تسهيل در اين امر ،تمامي
تجهيزات و اقالم الکترونيکي و هوشمند شهر داراي شناسنامه شده و تمامي
اطالعات مربوط به هر ايستگاه در آن ثبت و ضبط ميشود.
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مسابقات فوتسال جام
رمضان بين ادارات
فوالدشهربرگزار شد

کرج-خبرنگار رسالت:
استاندار البرز گفت :بستر صادرات گل و گياه از البرز با توجه به ظرفيتهاي
اين بخش در استان تقويت ميشود .به نقل از پايگاه اطالع رساني استانداري
البرز ،محمد علي نجفي در مراسم افتتاح باغ اللههاي گچسر که در بخش
آسارا برگزار شد با ابراز خرسندي از وجود چنين فضاي زيبايي که با استفاده
از ظرفيتهاي داخلي ايجاد شده ،افزود :البرز در بخش گل و گياه داراي
استعدادهاي فراواني است.وي گفت :باغ اللههاي گچسر با همت بخش
خصوصي ،صحنه زيبايي از طبيعت البرز را در معرض ديدگان همگان
ميگذارد و هر سال گردشگران بسياري را به اين سو جذب ميکند.نجفي
با تاکيد بر لزوم حفظ و حراست از محيط زيست استان بهخصوص جاده
زيباي کرج -چالوس افزود :به طور قطع مسئوالن در اين رابطه تکاليفي
دارند که بايد با جديت اقدامات الزم را انجام دهند ولي اين امر بدون
همراهي مردم و فرهنگسازي صحيح ،محقق نميشود.استاندار البرز اضافه
کرد :به جد درصدد ارتقاي زيرساختهاي جاده کرج -چالوس هستيم
ولي در اين امر حضور سرمايه گذاران بخش خصوصي بسيار حائز اهميت
خواهد بود.

معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار اردبيل خبر داد:

ايجاد سه هزار و 800شغل فناوري ارتباطات
در اردبيل
اردبيل-خبرنگاررسالت:
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع انساني استاندار اردبيل
گفت :براساس برنامه ريزي مسئوالن امسال  3هزار و  800شغل در حوزه
ارتباطات و فناوري اطالعات اين استان ايجاد ميشود.بهمن حسينزاده در
جمع خبرنگاران اظهار کرد :اشتغالزايي در بخشهاي مختلف و دستگاههاي
اجرايي استان احصا شده و تا پايان سال ايجاد  20هزار شغل جديد در اين
استان هدف گذاري شده است.وي افزود :با افتتاح طرح هاي اساسي استان
در حوزه آب و سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي در بخش صنعت و
خدمات زمينه رونق اقتصادي و اشتغالزايي در استان فراهم خواهد شد.معاون
هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع انساني استاندار اردبيل بيان کرد:
براي عملياتي کردن اين هدف بايد هر چه سريعتر فضاي کسب و کار در
استان ارتقا يافته و زيرساختهاي توليد و سرمايهگذاري فراهم و حمايتها و
نزاده
تسهيالت نيز به سمت کارآفريني و طرحهاي اشتغالزا هدايت شوند.حسي 
تاکيد کرد :استفاده بهينه از منابع استان ،ظرفيتها و توانمنديهاي بخش
خصوصي در اجراي طرح هاي توليدي و اشتغالزا يکي از راهکارهاي موثر
براي تحقق ايجاد  20هزار شغل در استان ميباشد.

شهرستان
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شهردار قدس مطرح کرد؛

شهردار رشت خبرداد:

مقابله با ساخت و ساز غيرمجاز در شهرقدس

شهرستان قدس -خبرنگاررسالت:
شهردار قدس ضمن تاکيد بر مقابله با ساخت و ساز
غيرمجاز در اين شهر گفت :مشکالت شهرک
«عزيزي» به سرعت حل مي شود.مسعود
مختاري شهردار قدس در حاشيه بازديد از
منطقه «عزيزي» که با همراهي دادستان قدس،
فرمانده ناحيه مقاومت بسيج اين شهرستان،
اعضاي شوراي اسالمي شهر و جمعي ديگر
از مسئولين ادارات قدس برگزار شد ،با بيان

نشست هم انديشي جهت بهره برداري از پارک هاي جنگلي
رشت-خبرنگاررسالت:
دکتر مسعود نصرتي،شهردار رشت در اين جلسه
اظهار داشت :شهر رشت آذر ماه امسال ميزبان ۵۸
شهر خالق در حوزه خوراک و صنايع دستي است.
وي با اشاره به اينکه رشت واصفهان دو شهر خالق
ايراني در حوزه خوراک و صنايع دستي هستند ،گفت:
با توافقات انجام شده با اصفهان آذر ماه امسال ميزبان
 ۲۶شهر خالق خوراک و  ۳۶شهر خالق در حوزه
صنايع دستي خواهيم بود.شهردار رشت با اشاره به
ظرفيت باالي رشت در جذب سرمايه گذار ابراز داشت:
ساالنه  ۳۶ميليون گردشگر به استان گيالن وارد
مي شوند و بسياري از گردشگران با تحمل سختي
فراوان به گيالن و رشت سفر مي کنند و اين آمار کاهش
نمي يابد.دکتر نصرتي با اشاره به اينکه بيشتر گردشگران
ورودي در اطراف رشت و شعاع  ۲۵الي  ۳۰کيلومتري
متمرکز مي شوند بيان کرد :مي توانيم با توليد جذابيت
زمينه ورود و ماندگاري گردشگران در رشت را فراهم

اين مطلب در جمع خبرنگاران اظهار داشت:
بحث بهبود سيماي شهري و همچنين رفع
مشکالت مرتبط با بافت فرسوده و باز آفريني
مناطق مورد نياز در طرح تفصيلي ديده شده
و با توجه به ساکن بودن نزديک به ۱۰هزار
نفر از شهروندان در اين محدوده کمتر توسعه
يافته به دنبال اين هستيم که مشکالت اين
منطقه به سرعت رفع و رجوع شود.شهردار
قدس افزود :همه سازه هاي موجود در منطقه
انتهايي شهرک عزيزي و اطراف آن در حاشيه
کوه و همچنين نزديک به ديوارهاي پادگان
نظامي به نوعي بدون پروانه ساخته شده و
به طور حتم فاقد استحکام بنا است و اگر
ديوارهاي پادگان نبود اين مجموعه ساخت
و سازهاي بي رويه محدود نمي شد و اين
بافت ناهمگون شهر همچنان رشد قارچ گونه
اي پيدا مي کرد.

کنيم.فرهام زاهد رئيس کميسيون برنامه و بودجه
شوراي اسالمي شهر رشت در اين جلسه اظهار کرد:
مهم ترين اصل سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري
بازگشت سرمايه و کسب سود است.رئيس کميسيون
برنامه و بودجه شوراي شهر رشت با اشاره به ظرفيت
باالي رشت در حوزه گردشگري و شهر خالق خوراک
اظهار کرد :هرچقدر در حوزه گردشگري در رشت
سرمايه گذاري شود منجر به کسب سود و بازگشت
سرمايه خواهد شد.

 معاون حفاظت و بهره برداري شرکت آب منطقه اي گلستانخبرداد:

استحصال حق السهم کشور از سيالب اترک

گرگان-خبرنگاررسالت:
معاون حفاظت و بهره برداري شرکت آب منطقه اي گلستان به همراه
مدير بهره برداري از تاسيسات آبي و مدير روابط عمومي از سد آبگيري
شده دانشمند و تاالب سدهاي آلماگل و آجي گل بازديد کردند.به گزارش
روابط عمومي شرکت آب منطقه اي گلستان ،در اين بازديد که در پي
سيالب هاي ارديبهشت ماه در رودخانه اترک انجام شد،کارشناسان
حوزه تاسيسات آبي شرکت توضيحاتي در خصوص اقدامات انجام شده

در پي وقوع سيالب در اين رودخانه که از  22لغايت  31ارديبهشت
جريان داشت ارائه نمودند.آماده کردن دو دستگاه بيل مکانيکي در
منطقه و شروع عمليات قبل از رسيدن سيالب به دريچه داشلي برون،
تميز کردن وپاکسازي سرشاخه ها ودرختان حمل شده توسط سيالب
در ورودي دريچه داشلي برون ،کانال آبگير سد دانشمند  ،چک اينچه
برون و چک آلماگل ،استقرار نيروي انساني در طول بازه سيالب،
حضور مدير دفتر بهره برداري و نگهداري از تاسيسات آبي در منطقه

به همراه رئيس گروه مديريت بحران و پدافند غير عامل در زمان
سيالب  ،هدايت جريان سيالب به سمت مخازن پايين دست دريچه
داشلي برون با توجه به ظرفيت عبوري کانال هاي مرتبط  ،ترميم
فوري کانال هاي سد دانشمند و آالگل به دليل تخريب سيالب توسط
بيل مکانيکي ،انجام عمليات اليروبي اضطراري پس از پر شدن کانال
آبرسان سد اينچه برون بعد از روز دوم سيالب از ديگر اقدامات انجام
شده در طول دوره سيالب بود.

دستيابي مجله بين المللي دانشگاه سمنان به ضريب تأثير بسيار باال از پايگاه استنادي معتبر جهان عرب

سمنان -خبرنگار رسالت :
مجله علمي پژوهشي ( " )ISCدراسات في اللغة
العربية و آدابها " توانست از پايگاه تخصصي معامل
التأثير العربي ( )Arab Impact Factorوابسته
به اتحاديه دانشگاه هاي جهان عرب كه دفتر آن
در مصر قرار دارد ،در گزارش سال 2017ميالدي
آن ،ضريب تأثير بااليي به ميزان دو و يك دهم
( )2.1دريافت نمايد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه سمنان ،معاون

پژوهشي و فناوري دانشگاه سمنان با اعالم اين
خبر گفت  :اين درحالي است كه از ميان بيش
از  200مجله معتبر علمي عربي كه از سراسر
جهان در اين پايگاه نمايه شده است ،مجله علمي
پژوهشي «دراسات في اللغة العربية و آدابها»
دانشگاه سمنان جزء معدود مجالتي به شمار
مي رود كه ضريب تأثير باالتر از  2كسب كرده است.
دکتر علي حقيقي اصل افزود  :پايگاه ضريب تأثير
عربي «معامل التأثير العربي» (Arab Impact

 )Factorمعياري است براي تعيين ميزان ضريب
تأثير( )Impact Factorمجالت علمي پژوهشي
كه به زبان عربي منتشر مي شود و ميزان استناد
به پژوهش هايي كه قبال در هر مجله منتشر
شده است را نشان مي دهد و بيانگر اهميت و
جايگاه علمي هر مجله است .معاون پژوهشي
و فناوري دانشگاه سمنان تصريح کرد  :پايگاه
«معامل التأثير العربي» وابسته به اتحاد الجامعات
العربية (اتحادية دانشگاه هاي عربي) به ارزيابي

كمي و كيفي مجالتي كه به زبان عربي منتشر
مي شود به صورت آكادميك از طريق تحليل
عوامل متعددي مي پردازد كه از آن جمله
مي توان به بررسي تعداد استناد به پژوهش هاي
منتشر شده در هر مجله از سوي مجالت ديگر،
اصالت و كيفيت علمي پژوهش هاي منتشر شده،
سطح علمي اعضاي هيئت تحريريه ،چگونگي
ارزيابي و داوري مقاالت ،انتشار منظم ،رعايت
اخالق پژوهش و انتشار علمي اشاره نمود.

 استاندار اردبيل خبر داد:

راهاندازي ميز خدمت حضوري و الکترونيک در بين همه دستگاههاي اجرايي اردبيل

استاندار البرز :

بستر صادرات گل و گياه
از استان البرز تقويت شود

فوالدشهر -خبرنگاررسالت:
اولين دوره مسابقات فوتسال بين ادارات بخش فوالدشهر(جام رمضان)
به همت شوراي اسالمي وشهرداري فوالدشهر در باشگاه جهان پهلوان
تختي شهرداري برگزار شد.مهدي عسكري  ،مديرامور ورزشي شهرداري
فوالدشهرگفت:اولين دوره مسابقات فوتسال بين ادارات بخش فوالدشهر(جام
رمضان)با حضور 9تيم متشکل از ادارات،دردوگروه وبه صورت دوره اي
برگزارشد.عسكري افزود:ورزش عامل خودباوري،تقويت اراده واحساس
موفقيت وشادابي است وتخليه هيجاني ودوري از گوشه گيري وافزايش
عزت نفس رابه دنبال دارد.همچنين ورزش انسان را ازحالت بي تفاوتي

وافسردگي بيرون مي آورد وباعث نشاط واميدواري وي مي شود.
عضوهيئت برگزارکننده فوتسال با بيان اينکه فوالدشهر  7هزار ورزشکار
خوب وپابه عرصه مسابقات دارد،ادامه داد:چون خود ورزشکار هستم وبا
مشکالت آن آشنايي دارم،از ورزشکاران مي خواهم که در اين راه به
ما کمک کنند و پيشنهاداتي دهند.همچنين به همت شوراي اسالمي
وشهرداري براي آينده جوانان ورزشکار فوالدشهربرنامه هاي خوبي داريم.
عسكري گفت :در مسابقات جام رمضان تيم اداره برق فوالدشهرمقام اول
را کسب کرد و تيم بسيج ذوب آهن وتيم بيمارستان شهيد مطهري به
ترتيب دوم و سوم شدند.

اردبيل-خبرنگاررسالت:
استاندار اردبيل گفت :ميز خدمت حضوري و الکترونيک از يکم
تيرماه در بين همه دستگاههاي اجرايي استان راهاندازي ميشود.
اکبر بهنامجو در جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان
اردبيل اظهار داشت :به منظور خدمات دهي مطلوب و عادالنه
به مردم ميز خدمت حضوري و الکترونيک از يکم تيرماه در بين
همه دستگاههاي اجرايي استان راهاندازي ميشود که در اين زمينه

اقدامات و برنامهريزيهاي الزم انجام گرفته است.وي با اشاره به
اين که خدمت بي منت بايد مبناي کار تمام دستگاه هاي اجرايي
استان باشد افزود :بايد همگان توجه داشته باشيم که تمام مسئوالن
در هر سمتي که باشند خدماترساني به اقشار مختلف مردم را بايد
مد نظر قرار دهند چرا که همه ما به خاطر همين موضوع اين جا
هستيم.استاندار اردبيل گفت :مسئوالن نبايد اجازه دهند تا حقي از
شهروندان ضايع شود و اين زماني محقق خواهد شد که همه ما با

خريداري و اهداي ويلچر به معلوالن مسجدسليماني
با همت کارکنان نفت

مسجدسليمان-خبرنگاررسالت:
کارکنان خير و نيکوکار شرکت بهره برداري نفت و
گاز مسجدسليمان در اقدامي دوستانه و ارزشمند
تعداد  35عدد ويلچر را خريداري و به معلوالن و
افراد ناتوان حرکتي اين شهرستان اهداء کردند .
به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت
و گاز مسجدسليمان  ،اين اقدام ارزشمند با انتشار
فراخوان در سطح کارکنان صورت گرفت و منجر
به مشارکت پرسنل خير اين شرکت براي تأمين
هزينه ي خريد تعداد  35عدد ويلچر گرديد .
براساس اين گزارش  ،ويلچرهاي خريداري شده با

حضور نمايندگان شرکت بهره برداري نفت و گاز
مسجدسليمان به اداره بهزيستي و کميته امداد
امام خميني (ره) تحويل شد تا در اختيار افراد
نيازمند و معلوالن حرکتي اين شهرستان قرار
بگيرد .الزم بذکر است پرسنل نيکوکار شرکت
بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان در اقدام
انسان دوستانه ي ديگري طي روزهاي گذشته
با مشارکت داوطلبانه کمک هاي نقدي خود را به
انجمن هاي حمايت از بيماران کليوي  ،هموفيلي ،
سرطاني  ،تاالسمي  ،کميته امداد امام خميني
(ره) و بهزيستي اهداء کردند .

تعامل و همکاري همديگر ميز خدمت را راهاندازي کرده و براي با
استقرار ميز خدمت ،خدمت به مردم را سرلوحه کارهاي خود قرار
دهيم و در اين زمينه از هيچ تالشي دريغ نکنيم.بهنامجو بيان کرد:
برخورد با قصورکنندگان در اجراي اين طرح از مواردي است که در
دستور کار قرار گرفته و اگر نواقصي وجود داشته باشد پيگير خواهيم
بود و از ظرفيتهاي بهتر اجرا کنندگان اين طرح استفاده خواهيم
کرد و از طريق آنان کارگاههاي آموزشي برگزار ميکنيم.

نگهداري قرآنهايي منسوب به دستخط مبارک امام علي
در کتابخانۀ مرکزي آستان قدس رضوي

(ع)

مشهد-خبرنگاررسالت:
 9جلد قرآن و جزوه قرآني نفيس منسوب به دستخط
مبارک حضرت اميرالمؤمنين علي(ع) در گنجينه قرآن
کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي نگهداري ميشود
کوفي مايل از اهميت
که در اين بين ،نسخهاي به خط ِ
ويژهاي برخوردار است .کارشناس مسئول اداره مخطوطات
اين سازمان با بيان اينکه بيشترين مجموعه قرآنهاي
منسوب به ائمه اطهار عليهمالسالم در گنجينه کتب
خطي آستان قدس رضوي نگهداري ميشود ،از وجود
 9نسخ ه مصحف شريف منسوب به دستخط مبارک
حضرت امام علي(ع) در اين گنجينه که بر پوست کتابت

شده خبر داد و گفت :برخي از اين مصاحف شريف،
مستقيما در قرن ششم و هفتم هجري قمري وقف
آستان قدس شده و برخي وقفي شاه عباس صفوي و
داراي دستخط شيخ بهايي است.سيد محمدرضا فاضل
هاشمي در اين بين ،از نفيسترين قرآن اين مجموعه
ياد کرد و افزود :در ميان نه نسخه قرآن و جزوات قرآني
کوفي
منسوب به دستخط حضرت ،نسخهاي که به خط ِ
مايل روي پوست کتابت شده است ،از ارزش زيادي
برخوردار است و براساس تحقيقاتي که روي آن انجام
گرفته ،بيترديد در قرن اول به دست مبارک حضرت
اميرالمؤمنين علي(ع) کتابت شده است.

مدير کل اوقاف و امور خيريه استان کردستان:

سوم خرداد نمادغرور،آزادگي و قدرت ملت ايران است

سنندج-خبرنگاررسالت:
مدير کل اوقاف و امور خيريه کردستان سوم خرداد را نماد غرور  ،آزادگي
و قدرت ملت ايران دانست و گفت :در طول هشت سال دفاع مقدس ملت
ايران با وحدت و همدلي وصف ناپذيري در مقابل هجمه تمامي دشمنان خود
که حامي صدام بودند ايستادگي کرد و سوم خرداد يکي از نمادهاي تاريخي

قدرت ملت ايران محسوب مي شود  ،جايي که تمامي وعده هاي استکبار به
يکجا زير پاي وحدت مسلمانان ايران له مي شود .به گزارش روابط عمومي
اداره کل اوقاف و امور خيريه کردستان ،حجت االسالم مصطفي نوروزي
افزود :جوانان ما در حال حاظر به فرهنگ و تفکر دوران دفاع مقدس نياز
دارند جايي که وحدت و باور به توانايي هاي ملت حرف اول را در زندگي

مي زند و اين اعتقاد پاک به آرمان هاي ايران اسالمي مي تواند پشت هر
دشمني را به خاک بمالد.وي اظهارکرد :حرکت در راستاي منويات مقام
معظم رهبري (مدظله العالي) به مثابه چراغ روشني براي يافتن راه در ظلمات
دنياي امروزي بايد در اولويت همه باشد و البته ابن نبايد تنها به حرف ختم
شود بلکه بايد با عمل و اقدام نيز نمود يابد.

مسکوت ماندن يکي ديگر از مصوبات سفرهاي
استاني دولت دهم براي بناب

و مصوبه با امضاي مديرکل وقت حمل و نقل و پايانه هاي
استان و همچنين کارشناسان پليس راه آذربايجان شرقي در
سال هاي گذشته اين انتقال به ورطه فراموشي سپرده شده و
پرونده آن هنوز مفتوح است!
از بحث صورتجلسات و مصوبات که بگذريم ،طرح انتقال ساختمان
پليس راه بناب – تبريز به خارج از حوزه استحفاظي شهرداري
بناب در اولويت مصوبات هيأت محترم دولت قبلي و در جريان
دومين سفر استاني دولت دهم قرار گرفت و مصوبه شماره
 184923/41480در سال  1387جهت اجراي اين انتقال مهم

و حياتي منطقه به دستگاه هاي متولي ابالغ شد.اما اين انتقال
در سال  1387و سال بعد از آن اتفاق نيفتاد تا اينکه مسئوالن
شهرستان پيگيري هاي مستمر و جدي خود را مبني بر الزام و
ضرورت انتقال ساختمان پليس راه بناب -تبريز آغاز کردند که
اين اقدامات نيز راهگشاي خالصي از اين پرونده نشد.پرواضح
است که قرار گرفتن ساختمان فعلي پليس راه بناب – تبريز در
حلقه محاصره ادارات ،دانشگاه ها ،منازل مسکوني و واحدهاي
تجاري مشکالت عديده اي را متوجه شهرستان و ترددهاي
روزمره مردم نموده است.

انتقال ساختمان پليس راه بناب – تبريز
 10ساله شد
بناب -خبرنگاررسالت:
بحث انتقال ساختمان پليس راه بناب – تبريز به خارج
از شهر  10ساله شد و علي رغم وجود چندين صورتجلسه

شرکت آب و فاضالب استان مرکزي دستگاه برتر در ارزيابي
ماده ۶قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان شد

ديدار رئيس سازمان دامپزشکي کشور
با استاندار چهارمحال و بختياري

آغاز به کار گروه مديريت کم آبي در دانشگاه
علوم پزشکي اصفهان

اراک – خبرنگار رسالت :
شرکت آب و فاضالب استان مرکزي در ارزيابي ماده  ۶قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان
در بين دستگاه هاي اجرايي استان در سال  ، ۹۶رتبه اول را کسب نمود .به گزارش روابط
عمومي شرکت آب و فاضالب استان مرکزي مهندس عبدالرضا خليلي ،مدير عامل شرکت با
اعالم اين خبر اظهار داشت :اين ارزيابي با نظارت معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه
منابع استانداري به اجرا در آمد و طي آن عملکرد دستگاه هاي اجرايي استان در پنج محور
اطالع رساني ،ارائه خدمات ،نظر سنجي،رسيدگي به شکايات مراجعه کنندگان يا مشتريان و
آموزش،فرهنگ سازي و برنامه ريزي در راستاي تکريم ارباب رجوع در سازمان مورد ارزيابي قرار
گرفت .بر اساس اين ارزيابي از سوي استانداري  ،شرکت آب و فاضالب استان مرکزي موفق به
کسب رتبه اول در سطح استان گرديد .گفتني است مراسم تجليل از دستگاه هاي اجرايي برتر
در حوزه حمايت از حقوق مصرف کنندگان در استانداري استان مرکزي برگزار و شرکت آب و
فاضالب استان مرکزي موفق به دريافت تنديس و لوح تقدير اين جشنواره شد.

شهرکرد -خبرنگاررسالت:
رئيس سازمان دامپزشکي کشور به اتفاق مديرکل حوزه رياست سازمان دامپزشکي کشور،
رئيس سازمان جهاد کشاورزي  ،مديران کل سابق و جديد دامپزشکي استان و جمعي ديگر
از مديران دامپزشکي استان با استاندار ديدار داشتند.به گزارش روابط عمومي اداره کل
دامپزشکي استان چهارمحال و بختياري ،رئيس سازمان دامپزشکي کشور ضمن حضور در
استان با استاندار ديدار کرد و گفت :دامپزشکي دستگاهي است صددرصد حاکميتي که
مسئوليت بسيار حساسي دارد.دکتر عليرضا رفيعي پور گفت :دامپزشکي مستقيما" امنيت
غذايي و حافظ سرمايه دامي مي باشد و در صورتي که خللي ايجاد شود تجارت و تبادالت
جهاني به مخاطره مي افتد و اين شرايط را براي خدمت رساني بسيار مشکل مي کند پس
بايد دستگاه هاي مرتبط به کمک دامپزشکي بيايند تا پيشرفت در کار حاصل شود.دکتر
رفيعي پور در ادامه اظهار داشت :دامپزشکي مي تواند بازوي اقتصادي ،بهداشتي براي استان
باشد و در تجارت هاي بين المللي و اشتغال افراد دخيل باشد.

اصفهان-خبرنگاررسالت:
معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکي اصفهان از تشکيل گروه مديريت کم آبي در اين دانشگاه
خبر داد.دکتر عليرضا يوسفي افزود :اين گروه با هدف بررسي ميزان مصارف آب بخش هاي مختلف دانشگاه
علوم پزشکي اصفهان ،شناسايي مکان هاي پر مصرف و اجراي روش هاي مصرف بهينه اب از روز گذشته
کار خود را آغاز کرد .وي در عين حال از کاهش  40درصدي سطح زير کشت چمن اين دانشگاه تا پايان
امسال خبر داد و گفت :به منظور سازگاري با بي آبي و صرفه جويي در مصرف آب ،سال گذشته به ميزان 20
درصد و امسال نيز  20درصد ديگر از سطح زير کشت چمن در محوطه دانشگاه علوم پزشکي اصفهان کاسته
مي شود.معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکي اصفهان با اشاره به اين که کار تعويض شيرآالت
پر مصرف قديمي درمکان هاي عمومي نظير وضوخانه و سرويس هاي بهداشتي اين دانشگاه آغاز شده است،
افزود :بر اساس برنامه زمان بندي شده تمامي شيرآالت موجود در اين دانشگاه به شيرهاي کم مصرف الکترونيکي
و اهرمي تبديل خواهد شد.وي همچنين به بازچرخاني آب در استخر شناي اين دانشگاه اشاره کرد و گفت:
دانشگاه علوم پزشکي اصفهان آمادگي دارد تا اين فناوري را در اختيار ساير استخرها نيز بگذارد.
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شهروندان اصفهان
داراي پروفايل شهروندي مي شوند
اصفهان-خبرنگاررسالت:
مدير فناوري اطالعات معاونت برنامهريزي و سرمايه انساني شهرداري اصفهان
گفت :شهروندان اصفهاني در آينده داراي پروفايل شهروندي خواهند شد و
هر شهروند با داشتن نام کاربري و گذرواژه مي تواند انواع خدمات شهرداري
از جمله تراکنش ها و اطالع رساني ها را دريافت کرده و از طريق پروفايل
شهروندي ،پاسخ هاي خود را به دست آورد .به گزارش اداره ارتباطات
رسانه اي شهرداري اصفهان ،مهدي شايق در نشست خبري معاون برنامه
ريزي و توسعه سرمايه انساني شهرداري اصفهان ،با اشاره به اين که خدمات
الکترونيک شهرداري به سه دسته خدمات اطالع رساني ،تعاملي و تراکنشي
ي شود ،اظهار داشت :اين طرح با همکاري سازمان فناوري
تقسيم بندي م 
اطالعات و ارتباطات شهرداري اصفهان ،از سال گذشته آغاز شده و بر مبناي
آن هر شهروند اصفهاني داراي کارتابل مخصوص به خود خواهد بود .مدير
فناوري اطالعات معاونت برنامهريزي و سرمايه انساني شهرداري اصفهان با
بيان اين که در حال حاضر طراحي پروفايل شهروندان ،انجام شده و در مرحله
تست و آزمايش است ،ادامه داد :شهروندان با درخواست مجوز كاربري و رمز
مي توانند خدمات الکترونيک شهرداري شامل خدمات اطالع رساني ،تعاملي و
تراکنشي را از اين طريق دريافت کنند .مدير فناوري اطالعات معاونت برنامهريزي
و سرمايه انساني شهرداري در ادامه تصريح کرد :پراکندگي اطالعات يکي از
معضالت کنوني است که باعث بروز مشکالتي شده و بر اين اساس يکپارچه
کردن اطالعات شهرداري به صورت جدي مدنظر قرار گرفته است.

خواب آلودگي راننده حادثه ساز شد
نيشابور -خبرنگار رسالت :
مديرعامل سازمان آتش نشاني نيشابور گفت :در اثر واژگوني خودرو پژو در 5
کيلومتري نيشابور يک نفر کشته و سه نفر مصدوم شدند.سيدمهدي حسيني
افزود :حادثه واژگوني يک دستگاه خودرو سواري در محور مشهد به نيشابور
مقابل شرکت ايران شرق به سامانه  125ستاد فرماندهي آتش نشاني اعالم
شد که بالفاصله يک تيم از آتش نشانان ايستگاه  5و يک تيم نجات از ايستگاه
يک به محل اعزام شدند.وي اظهار داشت :آتش نشانان بالفاصله پس از رسيدن
به محل اقدام به عمليات احتياط حريق کردند و تيم نجات نيز کار رهاسازي
سرنشين جلو که فوت کرده بود را انجام دادند.مديرعامل سازمان آتش نشاني
نيشابور اضافه کرد :در اين حادثه خانمي که سرنشين جلو بود و کمربند نداشت
در دم جان باخته بود و راننده و دو کودکش نيز به شدت مصدوم شده بودند
که توسط اورژانس  115به بيمارستان انتقال يافتند.

در آبفاي جنوب غ ربي استان تهران انجام شد

نصب دو دستگاه آب شيرين کن
در شهرستان بهارستان

بهارستان-خبرنگاررسالت:
با هدف ارتقاء کيفي آب آشاميدني شهروندان و مشترکين محترم شهرستان
بهارستان دو دستگاه (آر او) آب شيرين کن به خطوط ورودي مخزن شماره 2
شهر گلستان نصب گرديد .اين خبر را معاون نظارت بر بهره بر بهره برداري آبفاي
جنوب غربي استان تهران اعالم کرد گفت  :شهرستان بهارستان با جمعيتي بالغ
بر  600هزار نفر و نزديک به  50هزار انشعاب  ،يکي از شهرستانهاي پرجمعيت
منطقه جنوب غربي و استان تهران مي باشد  .و با عنايت به اينکه بخش قابل
توجهي از آب شرب شهرهاي اين شهرستان از طريق  110حلقه چاه تامين و توزيع
مي گردد  ،عليهذا در راستاي ارتقاء کيفي و با هدف کاهش سختي و استاندارد
سازي آب آشاميدني دو دستگاه آب شيرين کن (آر او) بر روي خطوط ورودي
مخزن  10هزار متر مکعبي شماره  2اين شهرستان نصب و راه اندازي گرديد .
محمد رضا شمسايي فر ضمن تشريح عمليات صورت گرفته ياد آور شد  :اين
دستگاهها ( آر او ) از محل اعتبارات جاري و داخلي و به منظور بهبود کيفي و
در راستاي طرح سالمت و اجراي برنامه هاي ايمني آب آشاميدني با هزينه اي
معادل يک ميليارد ريال طي ارديبهشت ماه جاري خريداري و ارتباط دهي و
راه اندازي شد و در مرحله بهره برداري و مدار توزيع قرار گرفتند .

نماينده مردم ساوه :

برخي از پزشکان متخصص در ساوه از پذيرش
دفترچههاي تامين اجتماعي خودداري ميکنند
ساوه-خبرنگاررسالت:
محمدرضا منصوري  ،نماينده مردم ساوه وزرنديه در مجلس شوراي اسالمي در
نشست با مجمع صنفي کارگران و مسئوالن دانشکده علوم پزشکي ساوه موضوع
بررسي مشکالت درماني بيمه شدگان تامين اجتماعي اظهار داشت :به لحاظ
کارگري بودن  2شهرستان ساوه و زرنديه آمار بيمهشدگان تامين اجتماعي
در اين  2شهرستان باال بوده ولي متاسفانه در بخشي از حوزههاي درماني براي
اين قشر از جمله سونوگرافي و کمبود پزشک در برخي تخصصها با مشکل
مواجه هستيم.وي افزود :متاسفانه برخي از پزشکان مختصص و سونوگرافيها
از پذيرش دفترچههاي تامين اجتماعي براي ارائه خدمات درماني خودداري
ميکنند و ارائه خدمات درماني به اين قشر با تعرفه آزاد انجام ميشود که اين
موضوع خالف قانون بوده هرچند تذکرات الزم داده شده و حتي پروانه فعاليت
برخي تا مرز لغو شدن پيش رفته است.نماينده مردم شهرستان ساوه و زرنديه
تصريح کرد :توان اقتصادي کارگران براي پرداخت هزينههاي سونوگرافي و
برخورداري جامعه کارگري از خدمات درماني با تعرفه آزاد مشکل بوده و اين
مسئله سبب شده بيمهشدگان و کارگران براي برخورداري از خدمات درماني
به بخش دولتي مراجعه ميکنند ولي به دليل مناسب نبودن خدمات و کمبود
برخي داروها به شهرهاي مجاور تردد ميکنند که بتوانند از طريق دفترچه
تامين اجتماعي بتوانند از خدمات با تعرفه دولتي برخوردار شوند.

تقدير روابط عمومي شرکت
آب و فاضالب استان مرکزي از
دانش آموزان دبيرستان فرزانگان ()1اراک
اراک – خبرنگار رسالت :
روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان مرکزي از دانش آموزان دبيرستان
فرزانگان اراک به منظور اجراي طرح پويش آبانگان در راستاي گسترش فرهنگ
مصرف بهينه آب تقدير کرد .به گزارس روابط عمومي شرکت آب و فاضالب
استان مرکزي زهرا طراوتي مدير دفتر روابط عمومي شرکت با اعالم خبر
فوق گفت  :اين گروه از دانش آموزان با انجام تحقيقاتي پيرامون آب مجازي
و برپايي غرفه "آب "در نمايشگاه دستاوردهاي دانش آموزان فرزانگان ( )1و
همچنين ايجاد کانال اطالع رساني و آموزشي در زمينه مديريت مصرف آب
فعاليت هاي چشمگيري داشته اند  .وي در ادامه افزود :با توجه به فعاليت
ها و اقدامات اثر گزار اين دانش آموزان طي برنامه اي از تالش هاي ايشان با
اهداء لوح تقدير و هديه تقدير شد.

