» خبر

نماينده ولي فقيه در
آذربايجان غ ربي:

معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه
علوم پزشکي کردستان خبرداد:

مديريت بر منابع انساني مهمترين
استراتژي دانشگاه در سال جديد
سنندج-خبرنگاررسالت:
معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکي کردستان
در اولين جلسه اجالس مديران دانشگاه علوم پزشکي استان
گفت :مهمترين استراتژي معاونت توسعه مديريت و منابع اين
دانشگاه در سال  ،1397مديريت بر منابع انساني است.دکتر
سيف اله مرادي افزود :نيازسنجي جهت جذب نيروي انساني،
رعايت ساختار سازماني و سازماندهي مناسب ،تناسب حجم
کار در بخش ها و مراکز با تعداد نيروي انساني ،عدم جابهجايي
نيروهاي تخصصي به ساير بخش ها و افزايش کارايي و اثربخشي و
در نهايت بهره وري از مهمترين استراتژيهاي اين معاونت است.
وي با اشاره به مطالعه تحقيقاتي که در تعدادي از سازمانهاي
ماندگار انجام شده ،اظهارداشت :روياهاي بلندپروازانه ،انتخاب
بجا و مناسب آدم ها ،وجود فرهنگهاي شبه ديني ،راضي
نشدن به وضع موجود ،مديريت درون زا و پرورش استعدادهاي
درون سازماني و ماندگاري مديران از جمله مهمترين رازهاي
موفقيت سازمانها مي باشند.

در سال  ،۹۶در فوالدسازي و ريخته گري فوالد
مبارکه محقق شد؛

دستيابي به باالترين ميزان توليد
فوالد خام

اصفهان-خبرنگاررسالت:
تالشگران ناحيه فوالدسازي و ريخته گري مداوم فوالد مبارکه
در سال  ۱۳۹۶با تالش بي وقفه خود و به کارگيري تکنيکهاي
کار گروهي و حس تعلق سازماني ،به رکوردهاي بي سابقهاي
در توليد فوالد خام دست يافتند.محمدرضا بنائيان مفرد ،مدير
ناحيه فوالدسازي و ريخته گري مداوم فوالد مبارکه ،سال
 ۱۳۹۶را پربارترين سال در طول عمر بهره برداري از اين
شرکت دانست و گفت :برنامه توليد در اين سال  ۶ميليون و
 ۲۰۰هزار تن در نظر گرفته شده بود که با تالش مستمر همه
کارکنان و پشتيباني ساير نواحي رکورد بي سابقه توليد ۶
ميليون و  ۴۵۰هزار و  ۸۰۷تن محقق شد که اين ميزان توليد
نسبت به مدت مشابه سال قبل ( ۵ميليون و  ۶۵۰هزار تن)
۱۴درصد رشد نشان ميدهد.
وي دستيابي به توليد فراتر از برنامه ساالنه را نتيجه تالش
مجدانه و تعلق سازماني و ملي همکاران سخت کوش اين ناحيه،
درک متقابل و راهبري هاي مدبرانه مديريت عالي و معاونتهاي
سازمان ،همکاري مديريت هاي پشتيبان و سرويس دهنده صف
و ستاد دانست و اظهار اميدواري کرد :با تداوم موارد فوق و
به کارگيري شيوه هاي کار گروهي و هدف گذاري ها و تالش
مضاعف ،در سال جديد نيز شاهد ثبت اينگونه موفقيت ها و
رسيدن به ظرفيت اسمي  7.2ميليون تن تختال در شرکت
فوالد مبارکه خواهيم بود.

معاون روابط عمومي و تبليغات سپاه ک ربال
اعالم کرد :

انتشار بيش از هزار خبر راهيان نور از
رسانههاي مازندران
ساري-خبرنگاررسالت:
هزار و  ۱۵۰خبر از فعاليتهاي راهيان نور امسال از رسانههاي
بين المللي ،ملي و به ويژه مازندران منتشر شد ، .سرهنگ
حسينعلي رضايي معاون روابط عمومي و تبليغات سپاه کربال و
مسئول کميته اطالع رسانه راهيان نور مازندران با بيان اينکه
هزار و  ۱۵۰خبر با همکاري  ۹۴رسانه بين المللي ،ملي و
مازندران ويژه راهيان نور امسال منتشر شد ،گفت:رسانههاي
انقالبي استان در ايام اعزام کاروانهاي راهيان و در پوشش اين
عمليات بزرگ فرهنگي نقش مهمي داشتند.وي افزود:دوران دفاع
مقدس يکي از طالييترين دورانها و بخشي از تاريخ پرافتخار
اين مرزو بوم است که هويت بخش نسلهاي امروزي است که
اگر بتوان بخوبي مفاهيم و ارزشهاي آن را به نسلهاي بعد
انتقال داد پشتوانه ماهيتي و قوام فرهنگ ديني و اعتقادي
جامعه ما خواهد شد.
سرهنگ رضايي گفت :با توجه به اينکه در عصر ارتباطات و
رسانه هستيم موثرترين و کارآمدترين ابزار ،رسانههاي جمعي
و شبکههاي اجتماعي هستند که ميتوانند فرهنگ راهيان نور
و ايثار و شهادت را به نسلهاي آينده انتقال دهند.

مدير عامل آب و فاضالب روستايي استان اردبيل:

 140پروژه آب و فاضالب در روستاها
در حال اجراست
اردبيل-خبرنگاررسالت:
مدير عامل شرکت آب و فاضالب روستايي استان اردبيل گفت:
در حال حاضر  140پروژه در حوزه آبرساني و فاضالب در مناطق
روستايي استان اردبيل در حال اجراست .فرامرز بهنژاد در
نشست با فرماندار شهرستان نير اظهار کرد :ما مصمم هستيم
تا در سالجاري تعداد زيادي از اين پروژهها را که تعدادي از
آنها نيز در قالب مجتمعهاي آبرساني سالهاست به حال خود
رها شده تکميل و آماده بهرهبرداري کنيم .وي با بيان اينکه
براي عملياتي شدن اين پروژهها به  65ميليارد تومان اعتبار
نياز داريم ،خاطرنشان کرد :با تامين اين اعتبارات پروژههاي
نيمه تمام آب و فاضالب روستايي عمدتا با هدف آبرساني به
روستانشينان تکميل و آماده بهرهبرداري خواهد شد .بهنژاد
افزود 75 :درصد ساکنان مناطق روستايي استان تحت پوشش
خدمات آب و فاضالب روستايي هستند که با بهرهبرداري از
پروژههاي نيمه تمام اين ميزان به حدود  88درصد خواهد
رسيد .وي بيان کرد :در چهار روستاي استان اردبيل که اغلب
در نير هستند طرحهاي فاضالب در حال اجراست که در صورت
استقبال روستائيان از طرحهاي فاضالب تالش ميکنيم تا اين
طرحها با قوت و قدرت بيشتر ادامه پيدا کند.

»

رسانه ها مطالبات
رهبري را از
مسئوالن پيگيري
کنند

اروميه-خبرنگاررسالت:
نماينده ولي فقيه در آذربايجان غربي به نقش رسانه ها در تحقق مطالبات رهبري به
ويژه شعار سال اشاره کرد و گفت :اصحاب رسانه مطالبات رهبري را به صورت هاي
مختلف بيان کرده و در خصوص کوتاهي مسئوالن موضع گيري و مطالبه گري کنند.
حجت االسالم والمسلمين سيد مهدي قريشي در ديدار با اصحاب رسانه استان که به
مناسبت سالروز شهيد آويني برگزار شد ،بر اهميت مسئله رسانه و اطالع رساني تأکيد
کرد و افزود :رسانه يکي از اساسي ترين ابزارهايي است که فضاي عمومي جامعه را
اداره مي کند و در شکل گيري فرهنگ نقش موثري دارد.وي کار رسانهاي را حساس
خواند و گفت :کار رسانه اي اگر در مسير صحيح و درست باشد تاثير مثبت خواهد
داشت و ذخيره آخرت مي شود اما اگر دقت نشده و موازين شرعي و ديني رعايت

نشود امنيت و ارامش جامعه را برهم زده و خسارت اخروي را به دنبال خواهد داشت.
امام جمعه اروميه به نقش رسانه ها در تحقق مطالبات رهبري به ويژه شعار سال
اشاره و خاطرنشان کرد :اصحاب رسانه مطالبات رهبري را در طول سال به صورتهاي
مختلف بيان کرده و در خصوص کوتاهي هاي مسئوالن نهادها موضع گيري کرده و
مطالبه گري کنند.وي اذعان داشت :در مواردي به خاطر سستي رسانه ها ،بيانات و
مطالبات مقام معظم رهبري چند روزي از سوي مسؤوالن نقل مجالس مي شود اما
بعد از مدتي فراموش شده و زمين مي ماند .نماينده ولي فقيه در آذربايجان غربي
با بيان اينکه رسانه ها مي توانند در نشر معروفات و جلوگيري از منکرات موثر واقع
شوند ،افزود :معروفات را در رسانه ها تبليغ کنيد و گسترش دهيد ،چرا که مردم
عادي از رسانه ها تاثير مي پذيرند.
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آخرين وضعيت تردد راه هاي استان قزوين

امام جمعه شهر سده لنجان تاکيد کرد:

تحقيقات کاربردي دانشگاه ،راه دستيابي
به توسعه پايدار

لنجان-خبرنگاررسالت:
امام جمعه شهر سده لنجان اظهارکرد :دانشگاه
سنگر علم و توسعه پايدار و بهبود اقتصاد با
حرکت در مسير علم و دانش استوار است.به
گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد لنجان،
حجت االسالم محمدحسين رضواني در ديدار
نوروزي با هيئت رئيسه واحد لنجان با بيان اينکه
دانشگاه آزاد لنجان داراي بستر بسيار مناسبي
براي تحقق اقتصاد دانش بنيان است تاکيد کرد:
«راه دستيابي به توسعه پايدار ،کاربردي کردن
تحقيقات دانشگاهي است که از طريق ارتباط

ثبت حدود  ۲۲ميليون تردد در محورهاي مواصالتي
استان قزوين

قزوين-خبرنگاررسالت:
افشين پيرنون مدير کل راهداري وحمل و نقل
جاده اي استان قزوين اظهار داشت:همزمان
با سفرهاي نوروزي  ۹۷بر اساس اطالعات
دريافتي از  ۴۶دستگاه سامانه تردد شمار
بر خط راهها در محورهاي مواصالتي استان
قزوين آمار کل تردد ثبت شده در روزچهارشنبه
 ۱۵فروردين ماه  ۹۱۷هزار و  ۳۲۸وسيله
نقليه بوده است.
وي بيان کرد :از روز  ۲۳اسفند  ۹۶تا ۱۵
فروردين ماه  ۳ ،۹۷ميليون و  ۳۲۷هزار و
 ۵۵۳دستگاه خودرو وارد استان و  ۳ميليون
و  ۱۹۸هزار و  ۴۳۶دستگاه خودرو از استان
قزوين خارج شده است .پيرنون تصريح کرد:
سامانههاي تردد شمار اين اداره کل در محورهاي
استان قزوين از روز چهارشنبه  ۲۳اسفند ماه
 ۱۳۹۶تا پايان روز چهارشنبه  ۱۵ام فروردين
ماه  ۲۱ ۱۳۹۷ميليون و  ۹۰۰هزار و ۴۴۳
تردد را به ثبت رسانده اند .که اين ميزان

بيشتر صنعت و دانشگاه و مراکز علمي امکانپذير
است که در نهايت توليد بيشتر و اشتغال پايدار
را به ارمغان ميآورد».وي با تاکيد بر شعار سال
«حمايت از کاالي ايراني» تصريح کرد« :يکي از
مسئوليتهاي خطير دانشگاهيان و متخصصان،
واسطه شدن در امر توليد و اقتصاد کشور است.
همانطوري که رهبر معظم انقالب در سخنان
خود در فرمودند ،يکي از مهم ترين ظرفيتهاي
کشور ،دانش آموختگان ،دانشجويان و دانشگاهيان
کشور هستند و اين جمعيت فعال و مستعد
ميتواند کشور را در عرصه کار و تالش و توليد
سرآمد کند».رضواني با بيان اينکه دانشگاهها
نقش بسيار کليدي در تحقق شعار سال دارند.
خاطرنشان کرد « :اگر دانشجويان در دوران
تحصيل خود با کيفيت بااليي آموزش ببينند،
و در زمينه کسب علم و دانش کوشا باشند،
بعد از فارغالتحصيلي ميتوانند در مراکز رشد و
شرکتهاي دانشبنيان در حل مشکالت جامعه
به طور کارآمدتري حضور پيدا کند».

نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۱.۹۳
درصد افزايش داشته است.
مديرکل راهداري و حمل و نقل جاده اي
استان قزوين گفت :از  ۲۳اسفند سال گذشته
تا  ۱۵فروردين امسال ۱۱۶ ،هزار  ۷۷نفر
مسافر توسط  ۹۷۵۱دستگاه ناوگان حمل و
نقل عمومي (اتوبوس ،ميني بوس ،سواري)
دراستان جابجا شدند.پيرنون در پايان اظهار
داشت :مسافر جابجا شده در نوروز  ۹۷نسبت
به مدت مشابه (نوروز  ۵ ) ۹۶درصد افزايش
داشته است.

رئيس پليس راه استان اردبيل خبر داد:

اردبيل-خبرنگاررسالت:
رئيس پليس راه استان اردبيل گفت :در طرح نوروزي امسال
ما با کاهش  14درصدي تصادفات در جادهها و محورهاي
مواصالتي استان اردبيل روبهرو بوديم.سيدحجت فتاحي در
جريان بازديد از آخرين روند اجراي طرح نوروزي پليس راه
در اردبيل اظهار کرد :طرح نوروزي پليس راه به اتمام رسيد
و ما خوشحال هستيم که روند کاهش تصادفات در سالهاي
اخير را امسال نيز حفظ کرده و يک کاهش  14درصدي ديگر

اردبيل رخ داد ما در اغلب روزهاي تعطيالت نوروزي با يک
شرايط ايمن و امن در جادههاي استان اردبيل مواجه بوديم.
فتاحي مديريت خوب سفرهاي نوروزي امسال را با مديريت
مناسب رفت و برگشت توسط شهروندان و برنامهريزيهاي انجام
شده توسط دستگاههاي مختلف يادآور شد و بيان کرد :با گذر
چندين ساعت باقيمانده از طرح نوروزي پليس ما به راحتي
ميتوانيم مدعي باشيم که در کشور جزء استانهاي شاخص در
کاهش تلفات و تصادفات جادهاي ايام نوروز بوديم.

فرماندار بناب :

عليرغم افزايش ورود مسافران و تردد جاده اي ،آمار فوتي در بناب صفر است

بناب -خبرنگاررسالت:
فرماندار بناب گفت :عليرغم افزايش ورود مسافران
در ايام نوروز و تردد جاده اي خوشبختانه آمار
فوتي در اين شهرستان صفر بود که نشان از
گسترش فرهنگ رانندگي و افزايش تمهيدات
جاده اي از سوي مسئوالن دارد .بر اساس اين
گزارش ،امين رفيعي در جلسه مشترک شوراي
هماهنگي ترافيک و کميسيون ايمني حمل و نقل

و سوانح شهري و جاده اي بناب با بيان اينکه در
آمار تصادفات درون شهري افزايش جزئي داريم
ولي در بحث تصادفات جاده اي آمار و ارقام ثابت
است.وي همکاري مردم ،تالش مسئوالن ،نصب
دوربين هاي کنترلي و رعايت نکات ايمني باعث
شده تا آمار تصادفات پايين آمده و آمار فوتي نيز
به عدد صفر کاهش يابد .رئيس شوراي ترافيک
شهرستان بناب رفع نقاط حادثه خيز در سطح

شهر و محورهاي روستايي و جاده اي را ضروري
دانست و افزود :در کل  3نقطه حادثه خيز در
سطح شهرستان بناب وجود دارد که اميدواريم
با تالش مسئوالن شهرستان بزودي شاهد حذف
اين نقاط حادثه خيز در سطح شهرستان باشيم.
رفيعي با اشاره به تغيير نام ميدان در حال احداث
شورا به نام ميدان دوچرخه خواستار اصالح بخش
هاي حادثه خيز اين ميدان شد.

نماينده عالي دولت در شهرستان بناب همچنين با
اشاره به حجم باالي تردد خودرو در مسير محالت
آغداش و شهرک فرهنگيان شماره  3تصريح کرد:
عم ً
ال اين مسير بحث ترانزيتي بودن جاده را از
دست داده و تبديل به يک خيابان پرتردد شده
است که بايستي با برنامه ريزي هاي دقيق نسبت
به احداث پل زيرگذر در محل ورودي شهرک
فرهنگيان  3اقدام نمود.

مديرکل نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس استان بوشهر خبرداد:

کمک  ۲۹ميلياردي خيرين براي ساخت مدرسه در استان بوشهر

بوشهر-خبرنگاررسالت:
مديرکل نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس استان بوشهر گفت:
 ۳۸پروژه مدرسه سازي در استان بوشهر با مشارکت خيران ساخته
و جمعاً  ۲۹۰ميليارد ريال از اين طريق جذب شده است.احمد
مرادي در مراسم افتتاح دبستان شهداي بانک صادرات و شهيد
مقاتلي روستاي کري تنگستان با تقدير از مشارکت خيران مدرسه
ساز در توسعه فضاهاي آموزشي در نقاط محروم و روستايي اظهار

داشت :در ايام دهه فجر  7پروژه مدرسه سازي با  28کالس درس
به بهرهبرداري رسيد که اين پروژهها با مشارکت خيران ساخته و
افتتاح شده است .وي از سرمايهگذاري  114.5ميليارد ريالي براي
ساخت اين مدارس خبر داد و خاطر نشان کرد :خيران در ساخت
و تجهيز اين مدارس نقش مهمي داشتهاند که از خدمات آنان
قدرداني ميشود.مديرکل نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس استان
بوشهر از آغاز ساخت  32کالس با مشارکت خيران حقيقي و حقوقي

شهردار فوالدشهر خبرداد:

استقرار اتوبوس سالمت در محالت مختلف فوالدشهر
فوالدشهر  -خبرنگاررسالت:
شهردار فوالدشهر با بيان استقرار اتوبوس سالمت
براي کنترل سالمت شهروندان بخش فوالدشهر
توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان
گفت :با همت و تالش مسئوالن شبکه بهداشت
و درمان لنجان و همکاري شهرداري فوالدشهر،
به منظور خدمت رساني به همشهريان ،اتوبوس
سيار سالمت با حضور مراقب سالمت ،کارشناسان
تغذيه و ديگرکارشناسان اقدام به ارائه خدمات از
جمله مراقبت ميانساالن  ،سالمندان و مشاوره
تغذيه و بهداشت روان و همچنين اندازه گيري
فشار خون و آزمايش قند و چربي به صورت
رايگان مي باشد.
فرهاد سليمي يکي از مزاياي اين برنامه را ،در

دسترس بودن بيشتر اين خدمات توسط مردم
دانست و افزود :اتوبوس سالمت در محالت
مختلف شهر مستقر ميشود و خدمات بهداشتي
را ارائه ميکند.در ادامه علي وحدتي مدير شبکه
بهداشت و درمان لنجان با بيان عدم اطالع افراد
از وضعيت سالمتشان گفت :بسياري از افرادي
که در تستهاي انجام شده مبتال به فشار خون
و چاقي هستند از اين مشکل خود بي اطالع
هستند و اين ميتواند به عنوان هشداري براي
تمام شهروندان باشد که به صورت منظم وضعيت
سالمت خود را بررسي کنند تا در صورت ابتال به
هر کدام از بيماريهاي مزمن مانند ديابت ،فشار
خون ،چربي خون و يا اضافهوزن در کمترين
زمان آن را کنترل کنند.

دستور فرماندار براي تهيه شناسنامه
بهداشتي مرغ داري هاي
شهرستان کاشان
کاشان -خبرنگاررسالت :
معاون استاندار و فرماندار ويژه کاشان در جلسه ستاد مقابله با
آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان شهرستان کاشان گفت :با توجه به

در ايام دهه فجر خبرداد و تصريح کرد :اين واحدهاي آموزشي با
اعتبار  105ميليارد ريال عمليات ساخت آنها آغاز شد.
مرادي با اشاره به افتتاح دبستان شهداي بانک صادرات و شهيد
مقاتلي روستاي کري تنگستان بيان کرد :مدرسه شهداي بانک
صادرات و شهيد مقاتلي روستاي کري منطقه دلوار تنگستان با
مشارکت اتحاديه انجمنهاي اسالمي بانک صادرات ايران ساخته
و به بهرهبرداري رسيد.

فرماندار بابل:

جامعه نيازمند هنرمندان متعهد است
بابل-خبرنگاررسالت:
فرماندار بابل با اشاره به اينکه بدون توجه به
ساليق کاري بايد از کساني که براي اعتالي
اين نظام گام بر ميدارند حمايت شود ،گفت:
جامعه نيازمند هنرمندان متعهد است.به گزارش
روابط عمومي اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي بابل،
قربانعلي وليزاده در ديدار با خانواده مرحوم
شعبانعلي علينسب نگارنده نخستين کتاب
عکس انقالب اسالمي در بابل با گراميداشت
روز هنر انقالب اسالمي و ياد و خاطره شهيد
آويني اظهار کرد :حضور ما به پاس خدماتي
است که مرحوم علينسب در قبل و بعد انقالب
و جنگ تحميلي داشتند .وي با اشاره به اينکه
کتاب عکس انقالب سند افتخار شهرستان بابل

مشکالت موجود بايد دست کم کميته اي (شامل جهاد کشاورزي،
دامپزشکي ،محيط زيست ،تعاوني مرغداران و فرمانداري) تشکيل
شود تا در کنار بازديد از واحدهاي پرورش مرغ و توليد تخم مرغ،
نسبت به تهيه شناسنامه بهداشتي آنها اقدام کنند.حميدرضا
مومنيان افزود :سال  1397با توجه به ادامه روند خشکسالي بايد
مراقبت بيشتري داشته باشيم تا از تبديل کاشان به کانون بحران
و شيوع بيماري آنفلوآنزا فوق حاد پرندگان جلوگيري شود.وي
بيان کرد :هم اکنون  15درصد از ظرفيت پرورش مرغ و توليد

خبر

مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان البرز:

فعاليت هاي فرهنگي و هنري بايد
در فضاي دور از تنش انجام شود
کرج-خبرنگاررسالت:
نشست خبري مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان البرز با محوريت
برنامه هاي فرهنگي و هنري در سالن اجتماعات اين اداره کل برگزار
شد .ناصر مقدم با اشاره به رويکردهاي  11گانه اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمي استان البرز گفت:فعاليت هاي فرهنگي و هنري بايد در
فضاي دور از تنش برگزار شود .وي با بيان اينکه متاسفانه اعتبارات
فرهنگي اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان در سال گذشته در
حد صفر بود ،گفت :متاسفانه اعتبارات استان در سال گذشته تنها
 ٥٠ميليون تومان بوده است و اميدواريم سازمان مديريت و برنامه
ريزي استان به بحث فرهنگ و هنر عنايت داشته باشد و تجديد نظر
جدي در اعتبارات داشته باشد تا بتوانيم برنامه هايي که پيش بيني
کرديم ،عملياتي کنيم.وي با اشاره به اينکه در استان البرز انجمن آثار
و مفاخر فرهنگي نداريم و قطعا در سال جاري شکل خواهد گرفت،
بيان داشت :سومين رويکرد توجه به توسعه و قانوني کردن تشکلهاي
غير دولتي در حوزه فرهنگ و هنر خواهد بود .در عين حال که از
تشکلهاي غير دولتي فعال در اين حوزه حمايت خواهيم کرد ،و به
قانون مند شدن آن ها نيز کمک خواهيم کرد.

فرمانده انتظامي خراسان رضوي خبرداد:

ثبت کاهش  14درصدي تصادفات جادهاي در اردبيل
را تجربه ميکنيم.
وي با اشاره به اينکه طرح نوروزي پليس راه از  24اسفندماه شروع
شده و در مدت  21روز گذشته تردد روان و کم حادثهاي را در
جادههاي استان اردبيل شاهد بوديم ،خاطرنشان کرد :به رغم
افزايش  35درصدي تردد در محورهاي مختلف استان اردبيل
ما همانند چهار سال گذشته با يک شرايط کاهندگي تصادفات
جرحي و فوتي روبهرو بوديم.رئيس پليس راه استان اردبيل افزود:
به غير از چند حادثه خطرسازي که در محورهاي شمالي استان
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است ،افزود :شهر دارالمومنين بهخاطر داشتن
افراد وارسته و بزرگي چون علينسب که براي
ماندگاري نظام جمهوري و به اهتزاز درآوردن
پرچم انقالب تالش کردند افتخار ميکند.فرماندار
بابل با اشاره به اينکه بدون توجه به ساليق کاري
بايد از کساني که براي اعتالي اين نظام گام بر
ميدارند حمايت شود ،تصريح کرد :اميدواريم
وحدت و تعاملي که در شهرستان با محوريت
امام جمعه بابل ايجاد شد به سوابق ارزشمند
بابل تداوم ببخشد.رئيس اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمي بابل نيز با گراميداشت روز هنر انقالب
اسالمي اظهار کرد :مرحوم علينسب هنرمندي
که در حوزه ارزشهاي انقالب اقدامات ارزشمندي
از خود بجا گذاشت.

تخم مرغ کاشان از دست رفته و همه دستگاه هاي اجرايي به
ويژه بخشداران بايد با همکاري و تمهيد راهکارهاي علمي در
زمينه پيشگيري و مقابله با بيماري اقدام کنند.فرماندار کاشان
اضافه کرد :فاصله جغرافيايي اندک و ارتباط تنگاتنگ با استان
قم موجب شده تا اين شهرستان از آسيب هاي بيماري آنفلوآنزا
فوق حاد پرندگان در امان نباشد که در اين راستا انتظار مي رود
دستگاه هاي ذي ربط با اجراي پنج مرحله دستورالعمل ابالغي،
موج گسترش بيماري را مهار کنند.

آيين توديع و معارفه معاون بهداشتي
دانشگاه علوم پزشکي قزوين برگزار شد

اجالس مديران دانشگاه علوم پزشکي کردستان
در سنندج برگزار شد

انتصاب سرپرست اداره کل سرمايه انساني
شهرداري کرج

قزوين-خبرنگاررسالت:
در بيستمين روز از بهار  1397آيين توديع و معارفه معاون
بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي قزوين ،برگزار شد .اين برنامه
در سالن اجتماعات شهيد بابايي دانشگاه علوم پزشکي قزوين با
حضور هيئت رئيسه دانشگاه و جمعي از مديران واحدهاي تابعه
دانشگاه برگزار شد.
در اين مراسم ،دکتر منوچهر مهرام ،رئيس دانشگاه علوم پزشکي
قزوين پس از قدرداني از زحمات دکتر سيد سعيد اسکويي ،به
عنوان معاون بهداشتي دانشگاه ،دکتر حميدرضا نجاري را به عنوان
معاون بهداشتي دانشگاه ،معرفي کرد.در ادامه ،دکتر اسکويي و
دکتر نجاري براي دقايقي سخن گفتند و در پايان ،لوح سپاس و
هدايايي ،به دکتر اسکويي اهدا شد.

سنندج-خبرنگاررسالت:
رئيس دانشگاه علوم پزشکي کردستان در اجالس مديران دانشگاه علوم پزشکي کردستان كه با حضور
معاونين ،اعضاي هيئت رئيسه ،مديران شبکه هاي بهداشت و درمان شهرستانهاي تابعه ،روساي مراکز
پزشکي آموزشي درماني سنندج ،روءساي دانشکده ها و مديران ستادي دانشگاه در سالن اجتماعات ستاد
دانشگاه برگزار گرديد به بيان اهداف جلسه پرداخت و با قرائت نامه  53امام علي (ع) به مالک اشتر،
گفت:الزم است همه ما با پيروي از حق و عدالت محوري در جهت جلب رضايت مردم قدم برداريم ،چرا
که جلب رضايت مردم در ارائه خدمات مهمترين انگيزه و هدف مسئولين است دکتر سيامک واحدي با
اشاره به سال حمايت از کاالي ايراني واينكه بايد در جهت رسيدن به يک آرمان و ايده مشترک تالش
کنيم و در اين زمينه يک نقشه راه ترسيم کنيم بر ضرورت شناسايي نيازمنديها و اولويت هاي بومي
و منطقه اي ،تاکيد کردوافزود :الزم است اولويت هاي منطقه اي را شناسايي نموده و توجه کنيم که
اولويت هاي منطقه ما با ساير مناطق کشور و جهان متفاوت است و با توجه به اين مطلب ،راه حل ها
و روش هاي حل مشکالت منطقه اي نيز متفاوت بوده و بايد بومي سازي گردد.

کرج-خبرنگاررسالت:
شهردار کرج با صدور حکمي" ،عمران احمدي" را به عنوان سرپرست اداره کل سرمايه انساني
شهرداري کرج منصوب کرد.به گزارش رسالت البرز و به نقل از پايگاه خبري مديريت شهري
کرج ،شهردار کرج نخستين حکم سرپرستي اين دستگاه را براي عمران احمدي صادر کرد.
احمدي ،به عنوان سرپرست اداره کل سرمايه انساني شهرداري کرج منصوب شد تا به جاي
علي جوانمرد بنشيند.در حکمي که براي وي صادر شده ،آمده است:
با عنايت به حسن سوابق ،تعهد و تخصص جنابعالي ،به موجب اين حکم شما را به سمت
سرپرست اداره کل سرمايه انساني منصوب مي نمايم.اميد است با اتکال به خداوند تبارک و
تعالي بر اساس شرح وظايف محوله در ساختار سازماني و بهره گيري از تجربه و توان خويش
در انجام وظايف محوله موفق و مويد باشيد.
از پروردگار متعال موفقيت روزافزون شما را در جهت تحقق منويات مقام معظم رهبري ،در
خدمت رساني به شهروندان گرامي خواستارم.

كشف محموله پيانو و بخارشوي قاچاق
در نيشابور
نيشابور -خبرنگار رسالت:
فرمانده انتظامي خراسان رضوي از كشف محموله سنگين پيانو و
بخارشوي قاچاق به ارزش يك ميليارد و  300ميليون ريال خبر
داد.سردار «قادر كريمي» گفت :در پي دريافت خبري مبني بر ورود
 2محموله پيانو و بخارشوي قاچاق به باربريهاي شهرستان نيشابور
به قصد حمل دوباره به مشهد تحقيقات پليسي بالفاصله آغاز شد.وي
افزود :كارآگاهان مبارزه با قاچاق كاال در اين عمليات ضربتي با هماهنگي
مقام قضايي وارد عمل شده و در بازرسي هاي پليسي  15دستگاه
بخارشوي قاچاق بدون مدارك گمركي به ارزش تقريبي  350ميليون
ريال و  19دستگاه پيانو و ارگ قاچاق به ارزش تقريبي  950ميليون
ريال كشف و ضبط كردند.فرمانده انتظامي خراسان رضوي گفت:
در اين طرح ضربتي يك ميليارد و  300ميليون ريال كاالي قاچاق
كشف و ضبط و دو متهم پرونده براي سير مراحل قانوني به مراجع
قضائي معرفي شدند.وي از هوشياري و سرعت عمل پليس نيشابور در
پي گيري سريع اين پرونده تشكر كرد.

مديرعامل بيمارستان فوق تخصصي رضوي خبر داد؛

بهرهمندي حدود  10هزار نفر از
خدمات درماني بيمارستان رضوي

مشهد-خبرنگاررسالت:
مديرعامل بيمارستان فوق تخصصي رضوي از بهرهمندي حدود
 10هزار نفر طي  15روز نخست سال جاري از خدمات درماني بيمارستان
رضوي خبر داد ،.دکتر رضا سعيدي ضمن اعالم اين خبر ،بيان کرد :با
توجه به تعطيلي بسياري از مراکز درماني و خدماترسان به بيماران
در ايام تعطيالت نوروزي و به ويژه حضور حداکثري شيفتگان حضرت
علي بن موسي الرضا(ع) در مشهد مقدس ،طي جلسات متعدد و با
تقسيم وظايف در بيمارستان رضوي بر عدم وقفه در ارائه خدمات
درماني حتي در لحظه تحويل سال نو تأکيد فراواني شد.
وي افزود :بر همين اساس ،تمامي واحدهاي درماني اين پارک درماني
در تمام ساعات شبانه روز به مراجعان خدمات الزم را ارائه کرده و از
روز پاياني سال گذشته تا پايان روز  14فروردين سال جاري بيش از
 9هزار و  800نفر از خدمات درماني اين واحدها بهرهمند شدند.دکتر
سعيدي اظهار کرد :با توجه به موقعيت مکاني اين مرکز درماني در
مجاورت يکي از محورهاي مواصالتي به مشهد مقدس ،در اين ايام
حدود  2هزار نفر به اورژانس اين مجموعه مراجعه کرده و هفت نفر
به صورت موفق احياء شدهاند.

شهردار نظرآباد:

جلب رضايتمندي شهروندان
از برنامه هاي شهرداري است
نظرآباد-خبرنگاررسالت:
مهندس يگانه شهردار نظرآباد در طي مالقاتهاي مردمي خود با
حضور مهندس احمد زاده سخنگوي شوراي اسالي شهر نظرآباد
و مسئولين واحدها با تعداد زيادي از شهروندان ديدار و به مسائل
و مشکالت شهروندان حاضر رسيدگي و دستورات الزم را صادر
کرد .اين ديدار در راستاي تداوم مالقاتهاي عمومي مردمي با
شهروندان صورت مي گيرد که در آن شهروندان بدون واسطه
به بيان مشکالت و مسائل خود با شهردار مي پردازند و جلب
رضايتمندي شهروندان،ارتباط رودر رو و بدون واسطه مردم با
شهردار و تکريم ارباب رجوع از اهداف برگزاري جلسات مالقات
عمومي در شهر است.مهندس يگانه ضمن تشکر از مردم که با صبر
و تحمل در اين ديدارها مشکالت و خواسته هاي خود را مطرح
کردند افزود :خدا را شاکريم که توانسته ايم با اهتمام نسبت به
برگزاري مالقاتهاي عمومي اقدام کنيم و تا حد توان خود مشکلي
از مشکالت شهروندان را برطرف سازيم.

رزمند ه مدافع حرم گرگاني
به شهادت رسيد
گرگان-خبرنگاررسالت:
حجت اله نوچمني از روستاي نوچمن گرگان که ماه پيش به همراه
تعدادي از رزمندگان مدافع حرم استان در دفاع از آل اهلل به سوريه
رفته بود به درجه رفيع شهادت رسيد  .شهادت وي در پي حمله
هوايي رژيم صهيونيستي به منطقه حمص سوريه صورت گرفته است.
شهيد نوچمني يک فرزند دختر  ۴۵روزه و يک پسر  ۶ساله دارد و
متولد سال  ۵۹بود .روستاي نوچمن در  17کيلمتري غرب گرگان
جنب روستاهاي شموشک و سرکالته قرار دارد .غرب گرگان قبال نيز
با شهادت "قاسم غريب" و "قاسم تيموري" با عطر شهداي مدافع
حرم آشنا شده بود .

