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 در شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري  

برگزار شد؛

آزمون  تخصصي عملكرد  عملياتي 
و آمادگي جسماني آتش نشانان

اهواز- رحمان محمدی: به منظور سنجش و حفظ 
آمادگي  و  عملياتي  تخصصي،  عملكرد  آمادگي، 
جسماني آتش نشانان شركت بهره برداري نفت و گاز 

آغاجاري  مورد ارزيابي قرار گرفت.
رئيس ايمني، بهداشت و محيط زيست شركت توضيح 
داد: در جهت اجراي برنامه هاي راهبردي HSE و به منظور 
آمادگي هاي الزم  به صورت ساالنه و براساس استانداردها 
جسماني  آمادگي  و  عملياتي  تخصصي،  عملكرد  آزمون 
آتش نشانان برگزار شد .مهندس علي شكيبا كيا بيان كرد:  
اين آزمون ها در جهت  پايش و بررسي نقاط ضعف و قوت 
و ارتقاء سطح كيفي آتش نشانان در سه مرحله انجام مي 
پذيرد كه در مرحله اول آزمون عمليات انفرادي آتش نشانان، 
در مرحله دوم آزمون آمادگي جسماني  و در مرحله سوم 
آزمون علمي، به صورت كتبي برگزار مي شود  .وي گفت : 
با توجه به شرايط موجود در راستاي  حفظ مسائل بهداشتي 
و شيوه نامه هاي مقابله با بيماري كرونا و نيز عدم تداخل در 
اموركاري ايستگاه ها با برنامه ريزي مناسب از ابتداي آبان 
ماه  سال جاري 172نفر، براي نخستين بار به روش جامع و 
كاربردي مورد پايش قرار گرفتند كه نتايج حاصل از آن  مورد 
تجزيه و تحليل قرار مي گيرد و براساس آن در صورت نياز 
براي آتش نشانان دوره هاي بازآموزي طراحي و اجرا مي گردد.

کمک رسانی برق منطقه ای 
خوزستان به مناطق زلزله زده اندیكا

منطقه  برق  شركت  محمدی:  رحمان  اهواز- 
به  عمل  و  دوستی  نوع  راستای  در  خوزستان  ای 
مسئوليت های اجتماعی خود، بسته های معيشتی، 

در بين مردم زلزله زده انديكا توزيع كرد.
پيرو تاكيد مديرعامل اين شركت در كمک و هم دردی 
با مردم زلزله زده انديكا، كمک رسانی به مردم زلزله زده 
روستايی بخش چلو انديكا انجام شد. يعقوب دانشی فرمانده 
پايگاه بسيج امام حسين )ع( شركت برق منطقه ای خوزستان 
در اين زمينه گفت: با حضور در بخش چلو شهرستان انديكا 
بسته های معيشتی، پتو و زيرانداز و ... بين بخشی از مردم 
زلزه زده توزيع شد. وی افزود: همچنين يک نانوايی سيار 
با همكاری بسيج حوزه شهيد عباسپور صنعت آب و برق 
خوزستان در منطقه مستقر شده و به مردم خدمات رسانی 
می كند. همچنين توزيع اقالم مورد نياز تا برگشت شرايط 
مردم به حالت عادی، ادامه خواهد داشت. فرمانده پايگاه بسيج 
امام حسين )ع( شركت برق منطقه ای خوزستان تصريح كرد: 
كمک رسانی به مناطق مردم زلزله زده انديكا با همكاری 
امور مالی و پشتيبانی، دفتر  برداری و  بهره  معاونت های 

حراست و امور محرمانه تهيه و بين مردم توزيع شده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن :

مشارکت فعاالنه بسيج در بحران 
کرونا؛ جلوه ای از ایثار و مجاهدت

علوم  دانشگاه  رييس  حيدری:   علی   – رشت 
پزشكی گيالن هم زمان با آغاز هفته بسيج در پيامی، 
مشاركت فعاالنه بسيج در بحران كرونا را جلوه ای از 

ايثار و مجاهدت دانست.
پيامی،  در  دانشگاه  ساالری-رييس  ارسالن  دكتر 
فرارسيدن هفته بسيج مستضعفان را تبريک گفت. متن 
پيام رييس دانشگاه علوم پزشكی گيالن بدين شرح است؛ 
بسيج، مظهر مقاومت، مجاهدت و ايثار در تمام عرصه ها 
است و مشاركت بی بديل بسيجيان در دوران كرونا از نمونه 
های بارز آن است. عملكرد تاثيرگذار بسيج در بحران كرونا 
در جذب و سازماندهی نيروهای جهادی و حضور فعاالنه در 
كارگروه های بهداشت و درمان ستودنی است و مدافعان 
بی چشمداشت  و  روزی  شبانه  هيچگاه حمايت  سالمت 
اين عزيزان را در آن دوران سخت و نفس گير، فراموش 
نخواهند كرد. اينجانب ضمن گراميداشت هفته بسيج، فرا 
رسيدن روز بسيج)۵آذر( را به بسيجيان ايثارگر و فداكار 
بويژه اساتيد، كاركنان و دانشجويان بسيجی دانشگاه علوم 
پزشكی گيالن تبريک عرض نموده، توفيق خدمت را از 

درگاه خداوند منان مسالت دارم. 
 

برگزاری نخستين  دوره  آموزشی 
تيم  های واکنش سریع آبفای استان 

اصفهان 

اصفهان- يحيی مراديان: نخستين دوره آموزشی 
واكنش سريع آبفای استان اصفهان در مركز پايش و 

كنترل تاسيسات آب برگزار شد.
اين دوره با هدف ارتقای سطح مهارتی تيم های واكنش 
نفره  تيم 30  سه  برای  احتمالی  حوادث  برابر  در  سريع 
برگزار شد.  اعضای تيم های واكنش سريع دارای تخصص 
و مهارت الزم در مهار حوادث خطوط انتقال، شبكه توزيع، 
تعميرات پمپ، كنترل كيفی آب، برق، غواصی، ايمنی و 
بهداشت، روابط عمومی، خدمات حمل و نقل، پشتيبانی 
پاكيزگی،  انضباط،  و  نظم  داشتن  هستند.   تداراكات  و 
سرعت عمل و سالمت جسمانی و روانی از ديگر ويژگی 
های اعضای تيم های واكنش سريع برای كمک رسانی به 

آسيب ديدگان حوادث طبيعی و غيرطبيعی است. 

مدیرکل راه وشهر سازی استان خبرداد:

کسب عنوان برتر یگان حفاظت از 
اراضی اداره کل راه وشهر سازی 

استان مرکزی 
پذيرفته  صورت  های  ارزيابی  اراک- براساس 
توسط فرمانده يگان حفاظت سازمان ملی زمين و 
مسكن ، فرماندهی يگان حفاظت از اراضی اداره كل 
راه وشهر سازی استان مركزی در شهريور ماه سال 
جاری موفق به كسب رتبه برتر در رفع تصرفات و 

اجرای احكام دربين ساير استان های كشور شد.
به گزارش پايگاه خبری وزارت راه وشهر سازی)مركزی(، 
احمد مرزبان گفت: براساس ارزيابی های صورت پذيرفته 
توسط فرمانده يگان حفاظت سازمان ملی زمين و مسكن، 
فرماندهی يگان حفاظت از اراضی اداره كل راه وشهرسازی 
استان مركزی موفق به كسب رتبه برتردر رفع تصرفات و 

اجرای احكام دربين سايراستانهای كشورشد.
مديركل راه وشهرسازی استان مركزی ادامه داد: اين 
از  يگان حفاظت  روزی  شبانه  تالش  و  با همكاری  مهم 
اراضی، حوزه معاونت امالک و حقوقی اداره كل و ساير 
نظامی  قضايی،  نيروهای  با  تعامل  همچنين  همكاران، 
پذيرفته  توان جمعی صورت  از  بهره گيری  وبا  وانتظامی 
است. وی ادامه داد: گشت يگان حفاظت از اراضی اداره 
كل راه و شهرسازی استان مركزی با حمايت دستگاه های 
امنيتی و نظارتی، موضوع رفع تصرفات و مبارزه با زمين 
تمام  در  و  داده  قرار  كار  دستور  در  با جديت  را  خواری 
شهرستان های تحت پوشش هرگونه تحرک جهت تصرف 
غيرقانونی را با قاطعيت جلوگيری می نمايد. وی خاطر 
نشان كرد: يگان حفاظت ازاراضی اين اداره كل با شماره 
تلفن شبانه روزی 1۶۵۶ آماده دريافت گزارشات مردمی 

درزمينه تعرض به زمينهای ملی ودولتی است.

باحضور به  موقع آتش نشان اداره H.S.E ؛

آتش سوزی تعميرگاه ترابری نفت و 
گاز مسجدسليمان مهار شد

آتش سوزی  حادثه  محمدی:  رحمان  اهواز- 
گاز  و  نفت  بهره برداری  شركت  ترابری  تعميرگاه 
مسجدسليمان با حضور به  موقع آتش نشانان اداره  

HSE اين شركت مهار شد.
اين حادثه از يک دستگاه تانكر مكنده واقع در تعميرگاه 
 ۵ به  آتش  های  شعله   به  سرعت  كه  شد  آغاز  ترابری 
دستگاه خودروی واقع در محوطه و قطعات يدكی از جمله 
حلقه های الستيک مستعمل سرايت كرد و دود سياه ناشی 

از آن محدوده وسيعی از شهر را در بر گرفت.
بر اثر اين حادثه يک نفر از كاركنان شركت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدسليمان دچار سوختگی شد كه جهت 
از  نفر ديگر  اعزام شد همچنين ۵  اهواز  به  ادامه درمان 
كاركنان از جمله يكی از عوامل آتش نشانی بر اثر استنشاق 
دود و گاز حاصله از آتش  سوزی دچار مسموميت شدند 
كه پس از انتقال به بيمارستان به  صورت سرپايی مداوا و 

ترخيص شدند .
عالوه بر اين در اين حادثه تعداد ۵ دستگاه خودروی 
سبک و سنگين پارک شده در محوطه تعميرگاه نيز دچار 
حريق شدند. گفتنی  ست وقوع حادثه در ساعت 11:0۶ 
دقيقه به ايستگاه شماره يک آتش نشانی اطالع داده شد 
كه با حضور به موقع آتش نشانان، آتش سوزی در ساعت 

11:۴۵ دقيقه به  طور كامل مهار شد.

آبفای استان اصفهان دستگاه برتر 
در اقامه نماز شناخته شد

استان  آبفای  شركت  مراديان:  اصفهان-يحيی 
ريزي،  برنامه  جامع  نظام  طرح  اساس  بر  اصفهان 
نظارت، ارزيابي وتوسعه فرهنگ اقامه نماز، رتبه برتر 

در سال 1399 را كسب كرد.
با حضور  ايام ماه ربيع االول،  با  در مراسمی همزمان 
و  استان  نماز  اقامه  رنجبران، مدير ستاد  االسالم  حجت 
مشاور استاندار از شورای فرهنگی آبفای استان اصفهان 
تقدير شد. در بخشی از متن تقديرنامه از اهتمام به امر 
مقدس نماز و اجرای برنامه های مصوب و ابتكاری در ترويج 
و توسعه هرچه بيشتر فرهنگ اقامه نماز در شركت آبفای 

استان اصفهان تقدير و تشكر شده است. 

اخبار ایراناخبار ایران فرماندار قم:

هرکاری از دستم بربياید در خدمت کميته امداد هستم
برای  را  نيازمندان  به  رسيدگی  قم  قم- فرماندار 
آرامش جامعه ضروری دانست و برای همكاری با اين 

نهاد اعالم آمادگی كرد.
مرتضی  امداد،  كميته  رسانی  اطالع  پايگاه  گزارش  به 
حيدری، فرماندار قم در ديدار مديركل كميته امداد استان با 
اشاره به اينكه در ابتدای انقالب، تشكيل كميته امداد يكی از 
دغدغه های مهم امام راحل )ره( بود گفت: رسيدگی به افراد 
درمانده و مستضعف الزمه حيات نظام است و برای آرامش و 

آسايش كل جامعه ضروری است.
اگر محرومان جامعه سرگردان شوند،  اينكه  بيان  با  وی 
دشمنان بهره برداری سوءخواهند كرد تأكيد كرد: قسم می 
خورم اگر كميته امداد نبود مشكالت انقالب و كشور به مراتب 

بيشتر بود.
حيدری با انتقاد از تصورات و برداشت های غلط بعضی 
افراد درباره كميته امداد افزود: اين انقالب هر چه پيش می 
رود، ضرورت وجود اين نهاد در كشور بيشتر احساس می شود.
و  دانست  الهی  فرشتگان  را  امداد  كميته  امدادگران  وی 
گفت: اگر روح بزرگ و انگيزه الهی در اين افراد نباشد، تحمل 

شنيدن و ديدن درد و رنج نيازمندان بسيار سخت و دشوار 
خواهد بود.

فرماندار قم با بيان اينكه حضور مديران در منزل افراد بی 
بضاعت مسير درست خدمت را به آنها نشان می دهد گفت: 

هركاری از دستم بربيايد در خدمت كميته امداد هستم.
در ابتدای اين ديدار محسن مسعوديان راد، مديركل كميته 
امداد استان قم روحيه امدادياوری فرماندار قم را تحسين كرد 
و گفت: دغدغه مديران نسبت به محرومان و شناخت آنها از 
خدمات اين نهاد را كار برای خدمت امدادگران اين نهاد به 

افراد نيازمند هموار می كند.
وی با انتقاد از فقر زنانه، جوان و شهری تأكيد كرد: درمان 
اين نوع فقر پيچيده فرهنگی و نوظهور كه امروزه در جامعه 
رواج يافته است فقط با يک نگاه تخصصی با عزم ملی و فرا 

امدادی ممكن خواهد شد.
 1۶3 اعتبارات  از  قم  استان  امداد  كميته  مديركل 
ميلياردتومانی اشتغال در سال جاری خبر داد و تصريح كرد: 
اين نهاد توان خود را برای ايجاد اشتغال و تقويت مشاغل 

استان به كار خواهد گرفت.

اراک – انسيه سادات ميرهندی: رئيس دانشگاه علوم 
واكسن  دوز سوم  تزريق  اينكه  بيان  با  اراک  پزشكی 
و  آموزش  و  دانشگاهها  گفت:  است،  آغاز شده  كرونا 
پرورش نيز بايد آمار واكسيناسيون دانشجويان و دانش 

آموزان را اعالم كنند.
مديريت  ستاد  جلسه  در  جماليان  محمد  سيد 
بيماری كرونا در استان مركزی، با بيان اينكه در شهرستان ها 
شاهد تغيير رنگ بندی كرونايی هستيم، عنوان كرد: وضعيت 
وضعيت  شده،  نارنجی  كميجان  و  محالت  و  قرمز  تفرش 

شكننده است و عليرغم سير ثابت آمارها اما بايد محتاط بود.
وی ادامه داد: در حال حاضر در كشور 1۴ استان روند نزولی 
و 10 استان صعودی و باقی وضعيت ايستايی دارند و در اطراف 
استان مركزی وضعيت متغيری را شاهديم و بايد هوشيارتر 

وضعيت را دنبال كنيم.

رئيس دانشگاه علوم پزشكی اراک تصريح كرد: در استان 
مركزی تاكنون ۸۵ درصد جمعيت باالی 12 سال يک دوز 
قابل  وضعيت  كرده اند كه  دريافت  را  دوز  دو  درصد   ۶0 و 
قبولی را نشان می دهد، ولی بايد به سرعت به رقم ۸۵ درصد 
در تزريق دو دوز واكسن برسيم و البته تا پايان ماه به 70 
درصد می رسيم. جماليان گفت: با توجه به بارش های اخير، 
الزم است كه اطالع رسانی شود كه در صورت مرطوب شدن 

ماسک بايد تعويض ماسک انجام گيرد.
وی بيان كرد: تا امروز در مراكز جامع سالمت تست رپيد در 

تست  امكان  هوا  برودت  با  اما  می گرفت،  انجام  باز  فضای 
انتقال تست گيری به داخل  با  و  ندارد  باز وجود  در فضای 
ساختمان، تداخل خدماتی در مراكز سالمت ايجاد می شود 
به دانشگاه داده شود كه  و درخواست داريم كه ۵ كانكس 
تا  انجام گيرد  باز  تست رپيد در داخل كانكس و در فضای 
مانع تداخل بيماران مشكوک به كرونا و ساير افراد شويم، البته 

می توان از ظرفيت مساجد هم استفاده كرد.
رئيس دانشگاه علوم پزشكی اراک با اشاره به مصوبه دو 
هفته اخير جهت استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی از 

كارت خوان، افزود: شهرداری اعالم كرد كه در حال برگزاری 
مناقصه هستيم و اميدواريم كه برنامه های مديريت خدمات 

شهری با جديت و سرعت بيشتری انجام گيرد.
جماليان با بيان اينكه صف های توزيع كاالها را بدون رعايت 
پروتكل ها شاهديم، گفت: سازمان صمت و اصناف بايد طوری 
برنامه ريزی كنند كه پراكندگی مراكز توزيع بيشتر باشد تا 

كمترين ميزان صف ايجاد شود.
ظاهراً  كرد:  عنوان  مدارس  بازگشايی  خصوص  در  وی 
بازگشايی می شود، الزم  متوسطه  دوره دوم مقطع  امروز  از 
است كه آموزش و پرورش با مراكز بهداشتی تعامل داشته 
بررسی شود، جمعيت كالس ها  واكسيناسيون  كارت  باشد، 
باشد  نظارت  تحت  مرتباً  مدارس  بهداشتی  سرويس های  و 
است  گيرد ممكن  انگاری صورت  اگر كوچک ترين سهل  و 

چالش های جبران ناپذيری رقم بخورد.

بوشهر- زهرا بهرامی: اداره ارتباطات و اطالع رسانی 
راه و شهرسازی استان بوشهر در ارزيابی عملكرد روابط 
عمومی در حوزه سمعی و بصری در بين ادارات راه و 

شهرسازی استانها توانست مقام برتر را كسب نمايد.
در نشستی كه با حضور روسا وكارشناسان ادارات ارتباطات 
واطالع رسانی راه وشهرسازی استانها با رييس مركز ارتباطات 
واطالع رسانی وزارت راه وشهرسازی بصورت ويديو كنفرانس 

برگزار شد، اصل كارآمدی وشفاف سازی در حوزه ارتباطات 
واطالع رسانی مورد تاكيد قرار گرفت. رييس مركز ارتباطات 
زحمات  از  ابتدای جلسه  در  وشهرسازی  راه  رسانی  واطالع 
دكتر بی نياز كه بيش از يک دهه عهده دار اين مسئوليت 
بودند تقدير وتشكر كرد. كيانی هوشمندی ، مسئله محوری 
، جريان سازی وايده پردازی را ازويژگی های اساسی كاربران 
روابط عمومی عنوان كرد و خواستار بكار گيری آن در همه 

وزارت  رسانی  واطالع  ارتباطات  مركز  رئيس  ها شد.  زمينه 
راه  فعاليتهای وزارت  به گستردگی  اشاره  با  راه وشهرسازی 
از  وشهرسازی در كشور گفت: هر چقدر روايتگری واحدی 
فعاليتها صورت گيرد و خبرها ابعاد اجتماعی بيشتری داشته 

باشند ، اثر گذاری آنها نيز بيشتر است.
بكار گيری پيوست های رسانه در اخبار، مخاطب پژوهی، 
استفاده از ظرفيت های فضای مجازی و.. ازديگر مواردی بود 

كه مورد تاكيد قرار گرفت. در اين نشست ضمن بيان نقطه 
از  برخی  توسط  ارتباطات  حوزه  ومشكالت  مسائل  نظرات، 
حاضرين، فعاليتهای ادارات ارتباطات واطالع رسانی استانها 
در حوزه های مختلف در نيمه نخست سال بررسی ورتبه های 
برتر معرفی شدند. الزم به ذكر است اداره ارتباطات واطالع 
رسانی راه وشهرسازی استان بوشهر در حوزه سمعی و بصری 

مقام برتر را كسب كرد. 

قم- حجت االسالم والمسلمين رفيعی، در نشست 
حضرت  المللی  بين  همايش  موضوع  با  كه  خبری 
حمزه)ع( كه به همت مجتمع آموزش عالی تاريخ سيره 
و تمدن اسالمی در مجتمع عالی امام خمينی)ره( جامعه 
المصطفی در قم برگزار شد، با بيان اين كه شخصيت 
هايی چون حضرت خديجه)س(، حضرت ابوطالب)ع( و 
حضرت حمزه)ع( در جهان اسالم مظلوم واقع شده اند، 
خاطرنشان كرد: بر شناختن و شناساندن سيره، سبک 
زندگی اين حضرات در جامعه اسالمی تأكيد و آن را در 

شرايط كنونی ضروری دانسته است.

رئيس مجتمع عالی تاريخ سيره و تمدن اسالمی المصطفی 
با اشاره به بركات همايش حضرت خديجه)س( كه از سوی 
همين مجتمع برگزار شد گفت: از جمله اين آثار انتشار ۸ جلد 
كتاب، سخنرانی دو مرجع تقليد و برگزاری همايش باشكوه و 

ساخت ۶ مستند بوده است.
وی با اشاره برگزاری همايش حضرت حمزه)ع( افزود: اين 
همايش دارای چند خصوصيت و ويژگی است كه از جمله آن 
بين المللی بودن، حضور هيئت علمی قوی ناظر به ارائه مقاالت 
و فرايندهای دانشی همايش بين المللی حضرت حمزه)ع( و 

سفارشی بودن مقاله برای اتقان بودن مقاله و... است.
حجت االسالم والمسلمين رفيعی با بيان اين كه داده های 
تاريخی زيادی نسبت به سيره زندگانی حضرت حمزه وجود 
ندارد، اظهار داشت: با توجه به اهميت دايره علمی و پژوهشی 
مقاالت همايش بين المللی حضرت حمزه، فرايند سفارش 
مقاالت برجسته تر ديده شد. در همين رابطه سفارش تدوين 

دو كتاب در رابطه با زندگی حضرت حمزه)ع( نيز داده شده 
است.

رئيس مجتمع عالی تاريخ سيره و تمدن اسالمی المصطفی 
با موضوعات تاريخی  با بيان اين كه قلم فرسايی در رابطه 
فرايندی تخصصی است، گفت: به همين دليل تالش كرديم با 
اتقان كار، مقاالت را به سمت سفارشی ببريم و از پذيرفتن هر 

گونه مقاله غير علمی پژوهشی دوری كنيم.
وی ديدار دست اندركاران همايش با رهبر معظم انقالب 
اين  كنندگان  برگزار  افتخارات  از  را  تقليد  معظم  مراجع  و 
همايش دانسته و بيان داشت: مجتمع آموزش عالی تاريخ، 
سيره و تمدن اسالمی افتخار دارد كه دو همايش فاخر حضرت 
خديجه و حضرت حمزه را عملياتی و آثار ارزشمندی در رابطه 

با سيره بزرگان جهان اسالم احصا نمايد.
وی با تاكيد بر اين كه در جهان اسالم نقش عموهای پيغمبر 
كمرنگ ديده شده است، خاطرنشان كرد: حضرت ابوطالب)ع( 

و حضرت حمزه)ع( دو عموی پيامبر)ص( هستند كه شواهد 
تاريخی كمتر ناظر به تاثيرات مهم ايشان بيان شده است.

اين استاد حوزه و دانشگاه با تاكيد بر اين كه همه به عنوان 
مسئوليت  حمزه)ع(  حضرت  زندگی  به  رابطه  در  مسلمان 
اسالمی  و  نبوی  فرهنگ  ترويج  كرد:  خاطرنشان  داريم، 
مهمترين رسالتی است كه می طلبد تا همگان در اين مسير 

مستحكم تر قدم بردارند.
حجت االسالم والمسلمين رفيعی با تاكيد بر اين حضرت 
حمزه)ع( در كالم اهل بيت عليهم السالم مورد مباهات بوده 
است؛ به گونه ای كه امام سجاد)ع( در بيان شاخص ترين ياران 
اسالم، پيامبر)ص( و بالفاصله حمزه)ع( و جعفر)ع( و امام علی 

و حسنين عليهم السالم را ذكر می كند.
وی بيان داشت: آن حضرت برای دين ايثار و خود را هزينه 
كرده و در برابر دفاع از دين ترديد به خود راه نداده، شجاع و 

متقن از نظر باورهای دينی بوده است.

قزوين- سعيد جهانگيری، مديرعامل سازمان 
گفت:  قزوين  شهرداری  ترافيک  و  نقل  و  حمل 
مسايل و مشكالت مسيرهای دوچرخه در جلسه 
اول طرح توسعه سامانه  بررسی و كنترل بخش 
دوچرخه سواری شهر قزوين مورد رسيدگی قرار 

گرفت.
و  نقل  و  حمل  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
ترافيک شهرداری قزوين؛ جهانگيری گفت: با توجه به 
اينكه يكی از دستوركارهای مهم سازمان حمل و نقل 
و ترافيک شهرداری قزوين احداث مسيرهای دوچرخه 
براساس طرح جامع ترافيک شهر است، اقدامات الزم 
در  مسيرها  اين  مشكالت  و  وضعيت  بررسی  برای 
دستوركار قرار گرفته است. وی عنوان كرد: در اين راستا 
جلسه بررسی و كنترل بخش اول طرح توسعه سامانه 

دوچرخه سواری شهر قزوين با حضور مشاور پروژه و 
اعضای كميته دوچرخه تشكيل شد.

مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداری 
قزوين تصريح كرد: در اين جلسه مسيرهای دوچرخه 
موجود در سطح شهر بررسی شده و نواقص و مشكالت 

اين مسيرها احصاء شد.
جهانگيری خاطرنشان كرد: اين اقدامات در راستای 
رفع مشكالت مسيرهای موجود و ارايه شبكه پيشنهادی 

در مرحله بعدی پروژه انجام شده است.
وی يادآور شد: در اين بررسی مشكالت مسيرهای 
دوچرخه از جمله عدم پيوستگی ، تصادفات و سرقت 
و  شده  احصاء  فلزی   مسيرها  های  كننده  جدا 
به  كه  شد  ارايه  ها  آن  رفع  برای  مطلوب  راهكارهای 

زودی اجرا می شود.

همراه  های  سايت  تكنولوژی  گرگان- 
ارتقاء  دست  در  گلستان  استان  در  اول 
اعالم  با  شهمرادی  غالمعلی  .دكتر  است 
شبكه  تقويت  منظور  به  افزود:  خبر  اين 
ارتباطات  كيفيت  افزايش  و  اول  همراه 
سيار ، عالوه بر تاسيس سايت های جديد 
در قالب عمليات فاز8 ، سايت های قديمی 
مناطق  مردم  تا  يافته  تكنولوژی  ارتقاء 
بهتر  كيفيت  از  بتوانند  استان  مختلف 

ارتباطات بهره مند شوند.
وی با تاكيد بر اينكه عمليات توسعه و بهينه 
سازی همراه اول در استان ، با همت كارشناسان 
هم   : گفت  است  اجرا  حال  سياردر  ارتباطات 
 ، شده  تكميل  های  پروژه  آخرين  در  اكنون 
توابع  از  پيرزن  خاک  جاده  در  جديد  سايت 
شهرستان علی آبادكتول تاسيس و سايت های 

كاكا ، اسبدوانی، تامين اجتماعی و پلی حاجی از 
توابع شهرستان گنبد ،سايت های النگ ، والغوز 
و مايكروويو از توابع شهرستان كردكوی ،سايت 
شهرستان  توابع  از  آقاچ  قره  و  ايدرويش  های 
كالله ، سه راهی رودبار قشالق از توابع شهرستان 
آزادشهر، همينطور سايت های حيدرآباد ، نومل 
، توسكستان ، تورنگ تپه و قلندرمحله به همراه 
۴9 نقطه شهری گرگان ارتقاء تكنولوژی داشته 
برداری  بهره  بر  عالوه  مذكور  مناطق  مردم  و 
از پوشش 3G و ۴G   اينترنت همراه اول از 
منتفع  نيز  ارتباطات سيار  تر  مطلوب  كيفيت 
گلستان  منطقه  مخابرات  .مدير  شد  خواهند 
اجرای عمليات نوسازی و بهسازی سايت ها و 
ارتباطات همراه اول را مستمر دانست و نمونه 
های ذكر شده را تنها بخش كوچكی از پروژه 

توسعه همراه اول در استان برشمرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک خبر داد؛
آغاز واکسیناسیون دوز سوم کرونا در استان مرکزی

کسب مقام برتر اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی بوشهر

 حجت االسالم والمسلمین رفیعی:
برگزاری همایش بین المللی حمزه)ع (تأکید رهبر انقالب است

جهانگیری مطرح کرد:
بررسی مسایل و مشکالت مسیرهای دوچرخه در 

قالب طرح توسعه سامانه دوچرخه سواری

ارتقاء تکنولوژی سایت های همراه اول 
در استان گلستان

اصفهان-يحيی مراديان: معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی 
شهرداری اصفهان گفت: رونمايی از تمبر يادبود 25 آبان كه فرآيند قانونی 
آن صورت گرفته است، همزمان با روز حماسه و ايثار مردم اصفهان رونمايی 
می شود تا اين روز در فضای تاريخی شهر و كشور بيشتر بدرخشد و به 

يادگار بماند. 
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، مرتضی رشيدی با اشاره به 
روز 2۵ آبان كه به روز حماسه و ايثار مردم اصفهان نامگذاری شده است، اظهار كرد: 
370 شهيد در اين روز از سوی مردم اصفهان در ميدان نقش جهان تشييع شد، اين 
موضوع بسيار مهم و پراهميت است چراكه عصر همان روز از اصفهان مجددا افرادی 

به جبهه های جنگ اعزام شدند.
وی ادامه داد: اين نشان دهنده حس حماسی و ايثار شهر اصفهان است كه طبيعی 
است بايد به اين روز بيش از پيش پرداخت از همين رو مديريت شهری اصفهان به 
مناسبت اين روز، چندين ويژه برنامه را برنامه ريزی و در حال اجرا قرار داده است كه 

يكی از اين برنامه ها، رويداد »370 رود بی پايان« است. 
معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان تصريح كرد: اين 
برنامه از روز بيست و پنجم تا 2۸ آبان برگزار می شود كه تركيبی از فضاسازی ميدان 
نقش جهان است؛ در اين راستا رواق های باالی ميدان امام )ره( مزين به تمثال 

شهدای گرانقدر عمليات محرم شده است.

وی با بيان اينكه نورپردازی و فضاسازی در وسط ميدان و كنار حوض مركزی 
برای ويژه برنامه ای آئينی و تركيبی انجام شده ست، گفت: چندين گروه نمايشی و 
هنری با اجرای موسيقی و سرودهای حماسی، بخشی از رشادت های رزمندگان دفاع 

مقدس را برای مردم به تصوير خواهند كشيد. 
رشيدی تصريح كرد: همچنين در اين برنامه ۴ روزه تقدير از خانواده شهدا، فعاالن 

عرصه رسانه در دوران دفاع مقدس و چندين برنامه جنبی نيز اجرا می شود. 
وی اضافه كرد: يكی ديگر از برنامه ها، رونمايی از تمبر يادبود 2۵ آبان است كه 
فرآيند قانونی آن صورت گرفته است تا اين روز در فضای تاريخی شهر و كشور بيشتر 

بدرخشد و به يادگار بماند.  

معاون اجتماعی سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری اصفهان:

رواق های باالی میدان امام به تصاویر شهدای عملیات محرم، مزین شد
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رشت - علی  حيدری: رييس دانشگاه علوم پزشكی گيالن از كاهش 
جمعيت در انتظار واكسن كرونا در استان خبر داد و اظهار داشت: اين استان 

همچنان در پوشش واكسن كرونا در صدر استان های كشور قرار دارد.
دكتر ارسالن ساالری- رييس دانشگاه، امشب در نشست هماهنگی پيشرفت 
درصد  از 90  بيش  كرد:  اظهار  گيالن  در  كرونا  واكسيناسيون  ملی  سند  اجرای 

جمعيت باالی 12 سال گيالن نوبت نخست واكسن كرونا و بيش از 7۵ درصد 
جمعيت باالی 12 سال استان هر دو نوبت واكسن كرونا را تزريق كرده اند. وی با 
بيان اينكه جمعيت در انتظار واكسن گيالن نسبت به هفته گذشته كاهش يافته 
است، افزود: حدود 21۴ هزار نفر از گيالنيان همچنان برای تزريق واكسن به مراكز 
واكسيناسيون مراجعه نكرده اند. رييس دانشگاه علوم پزشكی گيالن با اشاره به 
پوشش 100 درصدی نوبت اول واكسن كرونا در دانش آموزان گيالنی، تصريح كرد: 
تعداد معدودی از اين جمعيت نوبت دوم واكسن را تزريق نكرده اند كه الزم هست 
از سوی آموزش و پرورش فراخوانده شوند. دكتر ساالری با اذعان به اينكه گيالن 
همچنان در تزريق واكسن در صدر استان های كشور است، خاطرنشان كرد: اين 
موفقيت و ايمنی نسبی پس از آن، صرفا با مجاهدت های كادر بهداشت، بسيجيان 

و داوطلبان ممكن و محقق شده است. رييس دانشگاه علوم پزشكی گيالن همچنين 
تقدير آيت اهلل فالحتی، نماينده ولی فقيه در گيالن از كادر بهداشت و درمان در 
كسب رتبه نخست واكسيناسيون كرونا را مايه مباهات و اميدواركننده توصيف كرد 
و گفت: تقدير و تحسين نماينده ولی فقيه در گيالن از زحمات كادر بهداشت و 
درمان به مثابه تقدير رهبر معظم انقالب است و اين نگرش مثبت برای مدافعان 
سالمت چراغ راه و قوت قلبی برای تالش مضاعف است. وی بر ضرورت استفاده 
از تمام ظرفيت ها در پوشش حداكثری واكسيناسيون كرونا در گيالن تاكيد كرد و 
خاطرنشان شد: با توجه به كاهش جمعيت باقی مانده در انتظار دريافت واكسن، بايد 
از ظرفيت مراكز جامع سالمت و خانه های بهداشت با توصيه و ترويج همه مردم به 

ويژه ائمه جمعه و جماعت بهره گرفته شود.

  رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن :
گیالن همچنان در صدر واکسیناسیون کرونا قرار دارد 


