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خدمتی دیگرازشهرداری شاهرود ؛ 

پروژه احداث رینگ شمال غرب 
 وساماندهی کمربندی

شمال غربی شهر

شاهرود-حسـین بابامحمدی :شـهردار شاهرود 
بـا اشـاره بـه پـروژه احـداث رینـگ شـمال غـرب در 
شـاهرودگفت: هـدف از اجـرای پـروژه رینـگ شـمال 
غربـی ارتبـاط شـهرک هـای البـرز، امـام، دانشـگاه و 
کوثـر به مرکز شـهر، تسـهیل عبـور و مرور در سـطح 

شـهری و کاهـش زمان سـفر اسـت.
فـاز  اینکـه  بیـان  بـا  مهنـدس محسـن احمـدی 
تـا  بلـوار مالکاظـم  فاصـل  از حـد  پـروژه  ایـن  دوم 
پـارک مـادر پیش بینی شـده اسـت، افـزود: ایـن فاز 
در مـدت زمـان اجرایـی شـش مـاه بـا بـرآورد اولیـه 
۳۰میلیـارد ریـال، خاکریـزی ۵۴هـزار متـر مکعـب، 
خاکبـرداری ۱۸هـزار متـر مکعـب، اجـرای آسـفالت 
۲۴هـزار متـر مربع و جـدول گذاری ۶هـزار متر طول 

بـه پایـان خواهد رسـید

مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی هرمزگان 
خبر داد: 

 بخش »ام آر ای« بیمارستان
 تامین اجتماعی در بندرعباس

راه اندازی می شود

بنـدر عبـاس- کیوان حسـین پـور: امیـری گفـت: به 
مناسـبت هفته تامین اجتماعـی، بخش »ام آر ای« بیمارسـتان 

تامیـن اجتماعـی در بندرعبـاس راه انـدازی می شـود.
مریـم امیـری  درنشسـت خبـری برنامـه هـای تامیـن 
اجتماعـی هرمـزگان ضمـن تبریـک دهـه کرامـت و میالد 
حضـرت معصومه)س(، عنوان کرد: بیمارسـتان خلیج فارس، 
پلـی کلینیـک ولیعصـر و درمانـگاه بعثـت در بندرعبـاس 
خدمـات رایـگان به بیمه شـدگان تامین اجتماعـی ارائه می 
دهند. وی با اشـاره به ۱۱۷ هزار مراجعه طی سـال گذشـته 
بـه اورژانـس بیمارسـتان خلیج فـارس، افـزود: بیمارسـتان 
خلیج فـارس در بحـث ارائـه خدمـات اورژانـس در کشـور 
رتبـه  دوم را دارد. امیـری افـزود: سـازمان تامیـن اجتماعـی 
مطالبـات دانشـگاهی تـا پایـان شـهریور 9۷ تسـویه کـرده 
اسـت. مدیریـت درمـان تامیـن اجتماعـی هرمـزگان اظهار 
کرد: به مناسـبت هفتـه تامین اجتماعی، بخـش » ام آر آی 
« بیمارسـتان خلیـج فـارس راه اندازی و خدمـات رایگان به 

بیمـه شـدگان ارائه می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه میانگیـن مراجعـه روزانه به بیمارسـتان 
خلیـج فارس در سـال 9۷ بیـش از دو هزار نفر اسـت، بیان کرد: 
ایـن آماری نسـبتا خوبی اسـت. امیـری با اعالم این خبـر که در 
مسـیر حـذف دفترچـه بیمـه قدم برداشـته ایـم، گفـت: پرونده 

سـالمت الکترونیـک نیـز در حـال ارائه به بیماران اسـت.

راه و شهرسازی خوزستان بیمارستان 
 ۲۰۰ تختخوابی شوشتر را

تکمیل می کند
اهـواز- رحمان محمـدی: معاون فنـی اجرایـی اداره کل 
راه و شهرسـازی خوزسـتان گفـت: تکمیـل بیمارسـتان نیمـه 
کاره ۲۰۰ تختخوابـی شهرسـتان شوشـتر دوباره بـه وزارت راه و 
شهرسـازی واگـذار شـد. علـی عیـدی وندی با اشـاره بـه بازدید 
اخیـر معـاون وزیر راه و شهرسـازی و مدیرعامل سـازمان مجری 
سـاختمان ها و تأسیسـات دولتـی و عمومـی بـه اسـتان بـرای 
بررسـی وضعیـت ایـن پـروژه عمرانـی، اظهـار داشـت: عملیات 
اجرایـی ایـن بیمارسـتان شوشـتر از سـال ۱۳9۱ آغـاز شـد که 
در دوره ای ادامه فرآیند تکمیل و سـاخت آن به وزارت بهداشـت 
واگـذار شـده بـود. وی میـزان پیشـرفت فیزیکـی ایـن پـروژه 
عمرانـی را ۲۸ درصـد عنـوان کـرد و گفـت: منابـع مالـی الزم 
برای تکمیل بیمارسـتان شوشـتر از محل اعتبـارات ملی تأمین 
خواهـد شـد و در حـال حاضر تکمیل آن مجدد بر عهـده وزارت 

راه و شهرسـازی قـرار گرفته اسـت.
این مقام مسـئول در اداره کل راه و شهرسـازی استان یادآور 
شـد: امسـال برای انجام بخشی از پیشـرفت پروژه ۳۷ میلیارد و 

۴۰۰ میلیون تومان درنظر گرفته شـده اسـت.
عیـدی ونـدی با بیان اینکـه اعتبارات مربوط به بیمارسـتان 
شوشـتر به صـورت مرحلـه ای اختصـاص خواهـد یافـت، افزود: 
برابـر اعـالم صورت گرفتـه از سـوی مدیرعامل سـازمان مجری 
سـاختمان ها و تأسیسـات دولتی و عمومی کشـور، برنامه ریزی 
هـا در راسـتای بهره بـرداری کامل بیمارسـتان در سـال ۱۴۰۰ 
اسـت. وی تصریـح کـرد: ادامـه مراحـل اجرایـی ایـن پـروژه در 
زمینـی بـه مسـاحت ۳۰ هـزار متـر مربـع و بـرای بخش هـای 
جراحـی، رادیولـوژی، کـودکان، مغز و اعصاب، ۶ اتـاق عمل، ۱۱ 
تخـت ICU و ۱9 تخـت CCU اسـت و در ۲بلـوک پنـج و ۶ 
طبقه سـاخته می شـود.  معاون اجرایی اداره کل راه و شهرسازی 
خوزسـتان خاطرنشـان کرد: بیمارستان شوشـتر پس از تکمیل، 
برای بهره برداری به وزارت بهداشـت و آموزش پزشـکی تحویل 
داده می شـود. سـازمان مجـری سـاختمانها و تأسیسـات دولتی 
و عمومـی، یـک سـازمان تخصصـی در احـداث سـاختمان های 

دولتـی و عمومی در کشـور اسـت.
سال گذشـته نیز بیمارستان ۱۱۰ تختی سوانح و سوختگی 
آیـت اهلل طالقانـی اهـواز کـه بزرگتریـن بیمارسـتان تخصصـی 
سـوختگی در جنوب غرب کشـور اسـت توسـط این سـازمان به 

بهره برداری رسـید.

اجرای طرح تابستان با ورزش در 
ساوجبالغ کلید خورد

سـاوجبالغ محمد رنجبـر کهن - بـا حضـور فرماندار 
سـاوجبالغ ، رئیـس اداره ورزش و جوانـان ، رئیـس شـورای 
اسـالمی هشـتگرد، طـرح تابسـتانه بـا ورزش بـا همـکاری 
شـهرداری و شـورای اسـالمی شـهر هشـتگرد و هیـات هـای 
ورزشـی از پـارک خانواده هشـتگرد کار خود را آغـاز کرد . این 
جشـنواره کـه برای اولین بار در اسـتان البـرز برگزارمی گردد، 
هرهفتـه به صـورت ایسـتگاهی در ۱۲رشـته ورزشـی در این 
پارک انجام خواهد شـد . فرماندار سـاوجبالغ دراین جشـنواره 
گفت:طرح »تابسـتان با ورزش« از سـوی وزیر ورزش و جوانان 
بـه همه اسـتان ها ابالغ شـده و قرار اسـت کـه از طریق برنامه 
»تابسـتان بـا ورزش« شـاهد مشـارکت مـردم، خانواده هـا و 
اقشـار مختلـف جامعـه در برنامه هـای متنـوع ورزش همگانی 
باشـیم. پالیـز گیـر ادامـه داد: ایـن برنامـه تـا اواخـر شـهریور 
مـاه بـا همکاری هیـات های ورزشـی ، بـا حضور خانـواده ها، 
نوجوانـان و جوانـان بـه ویژه بانوان و آقایان در شهرسـتان اجرا 
شـود. وی افزود: هیات های ورزشـی شهرسـتان می توانند در 
پررنـگ کـردن این طرح و ورزش همگانی نقش به سـزایی در 

سـالمت مردم داشـته باشند .

حضور بانوان مخابرات منطقه 
گلستان در سومین پویش ملی ارتقاء 

نشاط وتندرستی زنان شاغل در 
دستگاههای اجرایی استان گلستان

گـرگان - بانـوان مخابـرات منطقه گلسـتان در سـومین 
در  شـاغل  زنـان  وتندرسـتی  نشـاط  ارتقـاء  ملـی  پویـش 
دسـتگاههای اجرایـی بـا ورزش کـه توسـط اداره کل ورزش 
وجوانـان اسـتان گلسـتان بمناسـبت هفتـه عفـاف وحجـاب 
برگـزار شـد شـرکت نمودند.این همایـش به صـورت همزمان 
در شهرسـتان ها و بخش های اسـتان گلسـتان با هدف ایجاد 
انگیـزه در بانـوان شـاغل و تشـویق و ترغیـب بیشـتر زنـان به 
اهمیـت و امـر ورزش در اوقـات فراغـت و جلوگیـری از فقـر 
حرکتـی و ناهنجاریهـای جسـمانی و روانـی برای آنـان صورت 
گرفـت.در ایـن همایش بانوان شـرکت کننده پـس از پیمودن 
مسـیر پیـاده روی جاده سـالمت بـه صورت گروهی بـه اجرای 

ورزش صبحگاهـی پرداختنـد

مراسم بزرگداشت سالروز عملیات مرصاد 
در مخابرات منطقه گلستان برگزار شد

گـرگان - مراسـم بزرگداشـت سـالروز عملیـات مرصـاد 
امـروز همزمان با نمـاز ظهر وعصر در نمازخانه شـهید صلبی 
مخابـرات منطقـه گلسـتان برگـزار شـد .بـه گـزارش روابـط 
عمومـی مخابـرات منطقـه گلسـتان در ایـن مراسـم سـردار 
سـرتیپ دوم پاسـدار ناصـر رزاقیـان از فرماندهـان عملیـات 
مرصـاد به بیان مطالبی در بزرگداشـت این عملیات پرداخت.
در ادامـه  از خانـواده شـهدای تـرور بـه دسـت گـروه منافین 
نیـز تقدیر وتشـکر بـه عمل آمد.در پایان مراسـم بـه برندگان 
مسـابقه تفسـیر سـوره حجـرات ویـژه مـاه مبـارک رمضـان 

جوایـزی اهـداء گردید .

انتصابات در اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان گیالن 

رشـت – علـی حیـدری :  بنابـر گـزارش روابـط 
اسـتان  آبخیـزداری  و  اداره کل منابـع طبیعـی  عمومـی 
گیـالن، طـی مراسـمی ، جناب آقـای محمدرضا شـکوری 
بعنـوان  سرپرسـت معـاون برنامـه ریزی،  توسـعه مدیریت 
و منابـع  اداره کل منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان 
گیـالن و آقـای نـادر حسـین پـور کـه پیـش از ایـن عهده 
دار  ایـن سـمت بـود،  بعنـوان مشـاور اجرایـی  مدیـر کل 
منصـوب  گیـالن  اسـتان  آبخیـزداری  و  طبیعـی  منابـع 
شـدند.   و همچنیـن طـی حکمـی از سـوی مدیـر کل 
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان گیـالن، جنـاب آقای 
علـی داوودی سالسـتانی بعنـوان سرپرسـت اداره منابـع 
طبیعـی و آبخیـزداری شهرسـتان فومـن منصـوب گردیـد                                                                                   
محسـن یوسـف پور،مدیـر کل منابع طبیعـی و آبخیزداری 
اسـتان گیـالن، ضمن اهـداء احکام صـادره ، از تـالش ها و 

زحمـات مدیـران پیشـین تقدیـر و تشـکر بعمـل آورد.

نشست مجمع معتمدین شهر مالرد با 
موسوی شهردار مالرد

مجمـع  نشسـت  پنـدار-  میرزایـی  فریبـا   - مـالرد 
معتمدیـن شـهر مـالرد بـا موسـوی شـهردار مـالرد بـا حضـور 
ریاسـت و یک عضو شـورای اسـالمی شـهر مالرد برگزار گردید. 
نشسـت مجمع معتمدین شـهر مالرد با موسوی شـهردار مالرد 
با حضور ریاسـت و یک عضو شـورای اسـالمی شهر مالرد برگزار 
گردیـد. در ایـن نشسـت دبیر مجمـع معتمدین پـس از معرفی 
اعضـا و تبریک انتصاب دکتر موسـوی به سـمت شـهردار مالرد 
از اعضـای مجمع خواسـت خـود را معرفی نمایند. پـس از پایان 
معرفـی اعضای منتخب بـه طرح معضالت و ایده و پیشـنهادات 
خـود در جهـت بهبود وضعیت شـهر مـالرد پرداختنـد. در انتها 
نیـز محبـوب اکبری ریاسـت شـورای اسـالمی مالرد . موسـوی 
شـهردار مالرد درخصوص مسـایل مطرح شـده با اعضای مجمع 

معتمدیـن صحبت و گفتگـو کردند.

نشست انبوه سازان با شهردار و 
ریاست شورای مالرد

مـالرد - فریبـا میرزایی پندار -  نشسـت انبوه 
سـازان با موسـوی شـهردار و اکبری ریاسـت شـورای 

اسـالمی شـهر مالرد برگزار گردید
نشسـت انبوه سـازان با موسـوی شـهردار و اکبری 
ریاسـت شـورای اسـالمی شـهر مالرد برگـزار گردید. 
در ایـن نشسـت انبوه سـازان ضمـن تبریـک انتصاب 
دکتـر موسـوی بـه طـرح مشـکالت و ایده هـای خود 
در حـوزه انبـوه سـازی پرداختنـد. دکتر موسـوی نیز 
ضمـن خرسـندی از دیـدار انبـوه سـازان راهبردهای 
خـود را در جهـت تسـهیل امـور انبـوه سـازان بیـان 
نمـود. محبـوب اکبـری نیـز مطالبـی را درخصـوص 
مصوبـات شـورا در جهـت تسـهیل امـور انبوه سـازان 

در چهارچـوب قوانیـن بیان داشـت

اخبار ایراناخبار ایران تاکید مجدد وزیر صنعت، معدن و تجارت در غرفه ذوب آهن اصفهان:

سنگ آهن مورد نیاز ذوب آهن را تامین خواهیم کرد
اصفهان ، مرادیان - دکتر رضا رحمانی وزیر صنعت 
، معدن و تجارت و مهندس حمید فوالدگر نماینده 
ضمن  اسالمی  شورای  مجلس  در  اصفهان  مردم 
و  داخل  ساخت  های  فرصت  نمایشگاه  از  بازدید 

رونق تولید در غرفه شرکت حضور یافتند .
دکتـر رحمانـی با تاکید مجـدد بر این که سـنگ آهن مورد 
نیـاز ذوب آهـن اصفهـان را تامیـن و حضـورا ابـالغ خواهد شـد 
گفـت : ذوب آهـن اصفهـان با امضـای تفاهم نامـه های مختلف 
در ایـن نمایشـگاه فرصـت را مغتنـم دانسـته و بهتریـن بهـره را 

برده اسـت .
مهنـدس فوالدگـر در گفتگـو بـا خبرنـگار آتشـکار گفـت : 
بـرای اولیـن بـار اسـت کـه تمامـی صنایـع در یـک مجموعـه 
جمـع شـده و نیازهـای خـود را عرضه مـی کنند و ایـن فرصتی 
اسـت بـرای سـازندگان ، نخبـگان و مراکـز دانـش بنیـان کـه با 
گـرو نهضـت سـاخت داخل دانسـت و خاطر نشـان سـاخت : در کسـب تکنولوژی و بومی سـازی برسـند . وی رونـق تولید را در صنایـع و مجتمـع هـای صنعتـی بـه یک هـم افزایـی در جهت 

بحـث سـخت افـزاری و نـرم افـزاری راه را برای نهضت سـاخت 
داخـل در دولـت و مجلـس فراهم کـرده ایم و بـا تصویب قوانین 
خـاص واردات کاالهـا و تجهیزاتـی کـه در داخل امکان سـاخت 
آن فراهـم اسـت کامـال ممنـوع باشـد تـا اقتصـاد و صنعـت بـه 

شـکوفایی برسد .
نماینـده مـردم اصفهـان در مجلـس شـورای گفـت : در این 
قانـون پیـش بینـی شـده تـا شـرکت هـا نیازمنـد بـه قطعـات 
نیازهای خود و نخبگان و شـرکت هـای دانش بنیان ، توانمندی 
هـا خـود را ثبـت تـا با ایـن روش بومی سـازی هدفمند شـود  و 

مـوازی کاری نیـز حذف گـردد .
در ایـن بازدید مجیـد مرادیان معاون روابط عمومی شـرکت 
ضمن تشـریح شـرایط ذوب آهـن اصفهان بـرای حاضرین گفت 
: در سـال رونـق تولید این شـرکت مـورد بی مهری قـرار گرفته 
و بـه علـت عـدم تامین سـنگ آهـن مورد نیـاز خود تنهـا با ۶۰ 

در صـد ظرفیـت در حال کار می باشـد .

قزوین - به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه قزوین، مهندس پیله فروشها 
در نشست خبری که با حضور تعدادی از ارباب جراید برگزار شد اظهار داشت: با 
توجه به بسط دولت الکترونیکی و ایجاد درگاه های مختلف پرداخت الکترونیکی 
قبوض و با توجه به محدودیت هایی که در واردات کاغذ در کشور ایجاد شده و 
هزینه های قابل توجهی که برای صدور قبض های کاغذی بخش های خدماتی در 
کشور و استان صورت می گیرد ، نگاه ما حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی و صرفه 
جویی در هزینه ها و استفاده منطقی از سایر ظرفیت هاست و در همین راستا از 

ابتدای ماه جاری چاپ و ارسال قبض تلفن ثابت در سطح استان متوقف گردید.
وی افـزود: بـا توجـه بـه اهمیـت پرداخـت هـای غیرحضـوری در کاهـش تـردد 
و آالیندگـی محیـط زیسـت و همچنیـن سـرعت و اطمینـان در پرداخـت ، مقـرر شـد 
کـه چـاپ و توزیـع قبـوض متوقف شـده و کلیـه اطالعات قبـض مشـترکین تلفن ثابت 
بصـورت پیامـک بـرای آنان ارسـال گردد.  مهنـدس پیله فروشـها در ادامه گفـت: دراین 
رسـتا کلیـه هماهنگـی ها با دسـتگاه هـای ذیربط انجـام شـده و از درگاه هـای مختلف 
اطـالع رسـانی الزم بـه کلیـه مشـترکین اسـتان انجام شـده اسـت. سرپرسـت مخابرات 
منطقـه قزویـن بیـان داشـت: کلیـه ی مشـترکین تلفـن ثابـت پـس از دریافـت پیامک 
مربـوط بـه قبـض خـود مـی تواننـد از طریـق سـامانه تلفـن ثابـت ۲۰۰۰ و یـا سـامانه 
#۲۰۲۰* تلفـن همراه نسـبت بـه پرداخت قبض اقدام نمایند. مشـترکین عالوه بر روش 
هـای فـوق می توانند شـماره تلفن خـود را به سـامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۲۰۰۰ ارسـال ، تا 
نسـبت به دریافت اطالعات قبض آنان اقدام شـود.  وی افزود: سـامانه ۲۰۰۰ آسـانترین 

روش پرداخـت قبـض و وصـل تلفـن ثابت می باشـد و در صـورت پرداخت قبـوض ، این 
سـامانه بـه سیسـتم های مخابراتـی متصل می باشـد و در صورت قطع تلفـن و پرداخت 
، سـریعاً نسـبت بـه وصـل تلفن اقدام می شـود. مهنـدس پیله فروشـها  با اشـاره به این 
کـه از ابتـدای امسـال و براسـاس برنامـه ریـزی هـای بـه عمل آمـده، تصمیم بـه حذف 
قبـوض کاغـذی تلفن های ثابت در اسـتان گرفته شـد و برای این منظور شـهر محمدیه 
بـا ۲۵ هـزار مشـترک بـه عنـوان پایلـوت این طـرح انتخاب شـده اسـت، بیان کـرد: در 
هـر دوره تعـداد ۴۰۰ هـزار قبـض تلفـن ثابـت در اسـتان چاپ می شـد و  سـاالنه هفت 
میلیـارد و ۲۰۰ میلیـون ریـال بـرای چـاپ قبض های تلفـن ثابت هزینه مـی گردید که 
بـا حـذف چـاپ قبوض ، این میـزان صرفه جویی در سـال رونق تولید از سـوی مخابرات 
منطقـه ، حاصـل خواهـد شـد. وی در پایـان گفت: تالش شـده اسـت که اطالع رسـانی 
الزم بـرای عـدم توزیـع قبـض بـه مشـترکین از طریـق پیامـک، پیـام صوتـی- تبلیغات 

محیطـی –مکاتبـه با کلیه دسـتگاه ها و مسـئولین اسـتانی انجام شـود. 

اصفهان،  استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به   - مرادیان   – اصفهان 
مهندس علوی درجلسه ای که با حضور اعضاء هیات مدیره و سایر مدیران و 
روسای واحدها، در سالن جلسات این شرکت برگزار شد بیان داشت: این شرکت 
از نظر فناوری و اطالعات دربخش هایی رشد داشته ولی در بهره برداری، بویژه 

مشترکین به جایگاه مطلوبی نرسیده است.
مهنـدس علـوی، بیـان داشـت در مـدت گذشـته اقدامـات خوبـی در راسـتای ارتقا 
سیسـتم هـای شـرکت و فرم های تقاضـای خدمات الکترونیک بـا در نظر گرفتن ضریب 
ایمنی در سیسـتم ها انجام شـد اما انتظارشـرکت دسـتیابی به سیسـتم متعالی در حوزه 
فنـاوری و اطالعـات اسـت.  وی، گفـت: دنیـا، دنیـای تکنولـوژی و عصر، عصـر ارتباطات 
اسـت، شـرکت گاز اسـتان اصفهـان بـه عنـوان نخسـتین شـرکتی کـه صاحـب جایزه و 

تندیـس اسـت و در مسـیر تعالـی قـدم نهـاده بایـد در همـه زمینـه ها پیشـتاز باشـد و 
اکثـر خدماتـش به صـورت الکترونیکـی و سیسـتماتیک ارائه گـردد. مهندس علـوی، با 
تاکیـد برارتقـاء خدمـات الکترونیکـی بویـژه دربخـش هایی که مسـتقیماً با مشـترکین 
مرتبـط اسـت، افـزود:  مـا بایـد در ایـن بخـش بـا الکترونیکـی کـردن خدمات بویـژه در 
دفاترپیشـخوان، شـاهد کمترین چالش ها باشـیم و رضایتمندی مشـترکین خود را روز 
به روز توسـعه بدهیم. مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان اصفهان، همچنین با تاکید بر ایجاد 
روحیـه همـکاری و هماهنگـی در واحـد فنـاوری اطالعات با همـه واحدها و بویـژه واحد 
مخابـرات بـه دلیـل قرابـت کاری کـه ایـن دو واحـد بایکدیگر دارنـد افزود: ضمـن تاکید 
بـر حفـظ حرمـت هـا و ایجـاد روحیه نشـاط و همدلـی باید رونـد همکاری بـا دقت نظر 
بهتـر و بیشـتر تداوم یابـد. مهندس علوی، با بیـان اینکه مدیران باید بـرای لحظه لحظه 

خـود ونیروهـای زیرمجموعه خود برنامه داشـته باشـند، گفت: یک مدیـر موفق و کارآمد 
ضمـن برنامـه ریـزی  و اجرای مناسـب با تاکیـد بر تعصـب و تعهد سـازمانی باید نظارت 

عالیـه بـر وظایـف نیروهای خود داشـته باشـد و هدفمنـد عمل کند.
وی، از سرپرسـت جدیـد واحد فناوری اطالعات خواسـتارنظارت، کنتـرل و نگهداری 
تأسیسـات فنـاوری اطالعات و تجهیزاتIT ، اخذ گزارشـات روزانه از مسـئولین فناوری 
اطالعـات در سـتاد و ادارات تابعـه، نظـارت عالیـه برحفاظت و امنیت داده هـا و اطالعات 
شـرکت گردیـد و بر بررسـی مرتبط وضعیت سیسـتم های مربوط به فنـاوری اطالعات ، 
پیگیری جهت رفع مشـکالت مربوط به فناوری اطالعات در سـطح اسـتان،  نیازسـنجی، 
اولویـت بنـدی و توسـعه سیسـتم هـای مورد نیـاز در بخش های سـخت افزار، نـرم افزار 

کاربـردی و شـبکه و... تاکید کرد.

تبریـز - فالح: مدیـرکل امور اجتماعی و فرهنگی اسـتانداری 
و  مهم تریـن  را  آگاهـی  و  مهـارت  نداشـتن  شـرقی،  آذربایجـان 
اصلی تریـن علـت بـروز آسـیب های اجتماعـی برشـمرد و گفـت: 
مهارت هـای الزم بـرای پیشـگیری از آسـیب های اجتماعـی بایـد با 
برگزاری کالس های آموزشـی و اسـتفاده از مربیان مجرب و توانمند 
بـه دانش آمـوزان آموزش داده شـود. بدر شـکوهی در آیین اختتامیه 
طـرح مشـارکت اجتماعـی دانش آمـوزان »مـاد«، تاکید کـرد: برای 

توسـعه کشـور و جلوگیری از آسیب های اجتماعی مسیری جز ورود 
بـه صحـن آمـوزش و پرورش نیسـت. وی با اشـاره به ظهور آسـیب 
هـای اجتماعی جدید و پیچیـده در دنیای مدرن، گفت: تجربه ثابت 
کرده در حوزه هایی که از ظرفیت مردم اسـتفاده شـده نتیجه خوبی 
حاصل شـده اسـت. مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی نیز 
در ایـن آییـن گفت: آسـیب های اجتماعی واقعیتی اسـت که مانند 
آینـه، تمـام زوایای پنهان و پیدای جامعه را انعـکاس می دهد و باید 

به درسـتی برنامه ریزی شـود. جعفر پاشـایی بررسـی آسـیب های 
اجتماعی را با سـه روش تحقیقی، موضوعی و مشـارکتی پیشـنهاد 
کـرد و افـزود: مشـارکت نهادهای مرتبط بـا این موضوع در تسـریع 
اهـداف طرح بسـیار موثـر بـوده و خواهد بـود. الزم به ذکر اسـت در 
ایـن آییـن، از دانش آموزان و تسـهیل گران برتر طرح مشـارکت های 
اجتماعـی دانش آموزان در پیشـگیری از آسـیب های اجتماعی )ماد( 

شد. تجلیل 

با  شاهرود  :شهردار  بابامحمدی  حسین  شاهرود- 
اشاره به اینکه ارائه خدمات مناسب به شهروندان 
گفت:  است،  یافتگی  توسعه  مهم  های  شاخص  از 
ارائه خدمات مناسب به اقشار مختلف شهروندان از 

وظایف ذاتی شهرداریها است. 
مهنـدس محسـن احمـدی با بیـان اینکه شـهرداری بـه عنوان 
یـک نهـاد مردمـی نیازمنـد تعامـل و همـکاری بـا مـردم و تمامی 

دسـتگاههای اجرایی است، افزود: شـهرداری شاهرود در سایه تعامل 
بـا دسـتگاهها و نهادهـای اجرایی می تواند خدمات مطلـوب تری به 
شـهروندان ارائـه کنـد.وی ضمـن بیان ایـن مطلب که همـه تالش 
مدیریـت شـهری در زمینـه افزایـش خدمات، جلب رضایت بیشـتر 
شـهروندان اسـت، ابراز داشـت: رفاه مردم در عملکـرد بهتر مدیریت 
شـهری اسـت و هیچ مجموعه ای در اسـتان جز مدیریت شـهری با 
سـبک زندگی مردم مرتبط نیست. شـهردار شاهرودبا اشاره به اینکه 

مدیریت شـهری سـاالنه با برنامه ریزی های مختلف به شـهروندان 
خدمـات گوناگونـی را ارئـه مـی دهـد و با پیگیـری و مرتفـع کردن 
مشـکالت مردمی از طریق سـامانه ۱۳۷، مالقاتهای مردمی و فضای 
مجازی،سـطح خدمـات را از لحـاظ کیفـی و کمی ارتقا می بخشـد، 
اظهار داشـت: مدیریت شـهری شـاهرود هدفی جز خدمت رسانی و 

کسـب رضایت شـهروندان ندارد.

کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به   - کرمانشاه 

کرمانشاه  استان  ای  جاده  ونقل  وحمل  راهداری 
برنامه های  اهم  ،درباره  کرمی  فریبرز  مهندس 
اجرایی  ستاد  جاده ای  ترافیک  نقل  و  کمیته حمل 
خدمات سفر تابستان، اظهار داشت :در این راستا 
بخش  صنفی  تشکل های  با  الزم  هماهنگی های 
مسافر و شرکت های مسئول شبکه و نمایندگی های 

آنها به عمل آمده است.
وی هـدف از ایـن اقـدام را بـه کار گیـری حداکثـری تـوان 
نـاوگان عمومـی حمـل و نقـل بـه منظـور ارائه خدمـات هرچه 

پیش فـروش  شـرایط  کـردن  فراهـم  و  مسـافرین  بـه  بهتـر 
حداکثـری بلیـط بـه ویـژه بـه صـورت غیـر حضـوری شـامل 
اینترنتـی، آپ، موبایلـی، تلفنـی اعالم کـرد. مدیـرکل راهداری 
و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان کرمانشـاه در خصـوص آمـاده 
سـازی فضاهـای خدماتی پایانه هـا گفت :هماهنگـی های الزم 
با پایانه های شـهرداری ،مجتمع های خدماتی وسـایر دسـتگاه 
هـای خدمـات رسـان بیـن راهـی صـوت گرفتـه اسـت . کرمی 
بیـان داشـت :از توان همـکاران حـوزه راهـداری در نظارت های 
بیـن راهـی و نـاوگان عمومـی حمـل ونقـل مسـافر حداکثـر 

اسـتفاده خواهـد شـد و در زمینـه تشـدید نظـارت بـر عملکرد 
مدیـران فنـی شـرکت ها برنامه ریـزی الزم به عمل آمده اسـت.
وی همچنیـن از کنتـرل دقیـق بـر عملکـرد شـرکت ها و 
راننـدگان و انجـام کمیسـیون های فـوق العاده جهت رسـیدگی 

بـه شـکایت مسـافرین و تخلفـات بخش مسـافر خبـر داد.
کرمـی افـزود: هماهنگـی و همـکاری مؤثـر فرابخشـی بـا 
سـتادهای اجرایـی خدمات سـفر و سـایر ارگان هـای ذیربط در 
سـفرهای بین شـهری اسـتان نظیـر پلیـس راه ، جمعیت هالل 

احمـر ، اورژانـس و... انجام شـده اسـت .

قم - به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان قم، حجت االسالم والمسلمین عباس اسکندری با 
حضور در دانشکده علوم و معارف قرآن کریم از بخش های 

مختلف این دانشکده بازدید کرد.
وی در جریـان ایـن بازدیـد از نزدیـک در جریـان آخریـن 

طـرح هـای پژوهشـی و آموزشـی دانشـکده قـرار گرفـت.
مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان قـم همچنیـن بـا 

مهـدی داوری رئیـس دانشـکده علـوم و معـارف قـرآن کریـم 
نیـز دیـدار و گفـت و گـو کـرد. در این جلسـه راه هـای تعامل و 
همـکاری اداره کل اوقـاف و دانشـکده علوم قرآنی مورد بررسـی 

گرفتند. قـرار 
رئیس دانشـکده علوم قرآنی قم در این نشسـت با اشـاره به 
همکاری های گذشـته دانشـکده و اداره کل اوقـاف وامور خیریه 
قـم خواهـان توجـه و ارتبـاط بیشـتر اوقـاف اداره بـا دانشـکده 

شـد. حجت االسـالم والمسـلمین حجت االسالم اسـکندری نیز 
گفت: دانشـکده علـوم و معارف قرآن را جزئـی از مجموعه خود 
می دانیـم. وی ادامـه داد: دانشـکده علـوم قرآنـی از دو جهـت 
بـرای مـا اهمیـت دارد؛ نخسـت بحـث اعتقـادی کـه کمک به 
دانشـکده خدمـت بـه قـرآن محسـوب می شـود و دوم بحـث 
سـازمانی کـه از ایـن حیـث نیـز دانشـکده وابسـته به سـازمان 
اوقـاف و امـور خیریـه اسـت و رسـیدگی بـه امـور آن وظیفـه 

سـازمان خواهـد بـود. بازدیـد از کتابخانـه بـزرگ قـرآن کریـم 
)اسـوه( از دیگر برنامه های کاری حجت االسـالم اسـکندری بود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی:

نداشتن مهارت و آگاهی مهم ترین علت بروز آسیب های اجتماعی است

شهردارشاهرود:ارائه خدمات مناسب به شهروندان از شاخص های مهم توسعه یافتگی است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه از پیش فروش غیرحضوری حداکثری بلیط های تابستانی برای مسافران خبر داد

بازدید مدیرکل اوقاف قم از دانشکده علوم و معارف قرآن

حذف قبوض کاغذی تلفن ثابت در قزوین عملیاتی شد

لزوم تقویت فناوری و اطالعات در بخش بهره برداری 

استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  پاشایی:  لیال  تبریز- 
آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه موازنه تولید و مصرف آب در استان 
مصرف  میزان  نکردن  رعایت  صورتی  در  گفت:  است،  خورده  بهم 

استاندارد، مجبور به توزیع نوبتی آب خواهیم شد.

میزان مصرف آب شرب بیشتر از ظرفیت تولیدی است
مهنـدس علیرضـا ایمانلـو بـا اعالم اینکـه مصـرف روزانه آب مشـترکین در 
کالنشـهر تبریـز بـه روزانـه حـدود ۴۶۰ هزار مترمکعـب  ) ۴۶۰ میلیـون لیتر( 
رسـیده اسـت که نسـبت به سـال قبل در همین مدت ۶ درصد افزایش نشـان 
مـی دهـد، اظهـار کـرد: با وجـود برداشـت آب از تمامـی ظرفیت هـای موجود 
بـرای تامیـن آب شـرب شـهروندان ایـن کالنشـهر، میـزان مصـرف آب شـرب 

بیشـتر از ظرفیت تولیدی اسـت.
مصرف آب در کالنشهر تبریز نگران کننده است

ایمانلـو افزایـش مصـرف آب را بـا توجـه بـه محدودیـت آب شـرب در 

کالنشـهر تبریز نگران کننده خواند و از شـهروندان خواسـت در مصرف بهینه 
آب دقـت بیشـتری داشـته باشـند تـا دچـار افـت فشـار و قطعی آب نشـوند.  
ایمانلـو گفـت: سـرانه مصـرف آب در کالنشـهر تبریـز در زمان حاضـر بیش از 
۲۲۰ لیتـر در شـبانه روز اسـت در حالیکـه میانگیـن اسـتاندارد ۱۵۰ لیتـر در 
شـبانه روز اسـت. مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان آذربایجان شـرقی 
اظهـار امیـدواری کـرد: شـهروندان با راهکارهـای مدیریت مصـرف آب و دقت 
در نحـوه مصـرف آب از اتـالف بیشـتر مایه حیـات جلوگیری کننـد. ایمانلو از 
شـهروندان خواسـت با صرفه جویی ۱۰ درصدی در مصرف آب این شـرکت را 

در ارائـه خدمـات مطلوب یـاری کنند.

در صورتی رعایت نکردن میزان مصرف استاندارد؛

مدیرعامل آبفا آذربایجان شرقی: مجبور به توزیع نوبتی آب خواهیم شد


