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شهرستان

سه شنبه  2بهمن 1397
شماره 2403

اخبار
درجلسه پيشگيري از سرقت تجهيزات شركت هاي
خدمات رسان استان مطرح شد:

لزوم جمع آوري انشعابات غيرمجاز و
جلوگيري از ضايع شدن حقوق مردم

در جلسه اي كه باهدف حمايت دادسراي عمومي
و نيروي انتظامي از شركت هاي خدمات رسان
تشكيل شد ،بر جمع آوري انشعابات غير مجاز توسط
شركت هاي خدمات رسان برق ،آب و گاز و جلوگيري
از ضايع شدن بيت المال تاكيد شد.
به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي
برق استان كرمانشاه ،در اين جلسه كه باحضور ايماني
معاون دادستان عمومي و انقالب اسالمي كرمانشاه،
مهندس مرآتي مديرعامل شركت توزيع نيروي
برق استان كرمانشاه ،سرهنگ يوسفوندي جانشين
فرماندهي انتظامي شهرستان كرمانشاه ،فرماندهان
نيروي انتظامي از بخش هاي اداره آگاهي و پليس
پيشگيري استان كرمانشاه و همچنين نمايندگان
دستگاه هاي خدمات رسان در شركت توزيع نيروي
برق استان كرمانشاه تشكيل شد ،مهندس مرآتي
مديرعامل اين ضمن تاكيد بر جمع آوري انشعابات
غيرمجاز ،گفت :باتوجه به اينكه دستور الزم جهت
بازديد و ساماندهي خريداران ضايعات در سطح شهر
توسط مقام قضايي صادر شده است ،مقرر شد تيم
ويژه متشكل از ارگان هاي مربوطه و شركت هاي
خدمات رسان از مكان ها و دفاتر مربوط به خريد
ضايعات بازديد كنند.
وي با بيان اين نكته كه درصورت نياز از انبار
پيمانكاران شركت هاي خدمات رسان نيز بازيد مي
شود ،اظهار داشت :تمامي اين فعاليت ها درجهت
احقاق حقوق مردم و جلوگيري از ضايع شدن بيت
المال صورت مي گيرد.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان
كرمانشاه با اشاره به اينكه ،موضوع قرائت از راه
دور براي تعدادي از مشتركين مصارف سنگين با
سرعت بيشتري روبه رشد است ،خبر داد :باتوجه به
راه اندازي مركز مانيتورينگ قرائت از راه دور توسط
شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه قرار است
ديگر شركت هاي خدمات رسان نيز جهت الگوبرداري
به اين شركت مراجعه نمايند تا از وقوع هرگونه مشكل
درصورت مراجعه مامورين به درب منازل مشتركين
پيشگيري الزم بعمل آيد.
وي درپايان با بيان اينكه از طرح استفاده از
انرژي خورشيدي در مناطق محروم حمايت مي كنيم
ابراز كرد :در اين جلسه مقرر گرديد از طريق كميته
امداد امام خميني(ره) طرح استفاده از انرژي هاي
پاك در مناطق محروم سرعت بيشتري بگيرد.

جلسه بررسی بودجه پیشنهادی سال  98شهرداری تبریز برگزار شد

تبریز – فالح :جلسه بررسی بودجه پیشنهادی سال
 98شهرداری تبریز در شهرداری منطقه  2تبریز برگزار
شد .به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،در این جلسه که با
حضور شهردار و قائم مقام ،معاون مالی و اقتصادی ،معاون
برنامه ریزی و توسعه ،معاون فنی وعمرانی شهردار تبریز
برگزار شد ،معاون برنامه ریزی و توسعه به ارائه گزارشی در
خصوص سیاست های شهرداری تبریز درباره بودجه سال 98
پرداخت.
سر فصل مباحث مطرح شده در این جلسه ،بودجه پیش
بینی شده برای هزینه های جاری و عمرانی شهرداری تبریز

بود که جهت پیش بینی اعتبارات الزم برای بودجه سال
 1398مورد بررسی قرار گرفت .مقایسه میزان تحقق بودجه
سال گذشته با سال جاری و ارائه راهکارهای مناسب جهت
افزایش میزان درآمد با بکارگیری پتانسیل موجود در مناطق
و سازمانها و همچنین کاهش میزان هزینه های جاری موجود
از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود .توسعه متوازن
شهر ،توزیع عادالنه بودجه ،توجه به پروژه های زیرساختی
با محوریت ایجاد شهری سالم ،پرهیز از اجرای پروژه های
ویترینی و ..از اهداف لحاظ شده در بودجه پیشنهادی سال
 98شهرداری تبریز بشمار می رود.

مدیر روابط عمومی آب وفاضالب شهری مازندران خبر داد:

برگزاری جشنواره فراگیری نخستین واژه»آب» در  ۱۲مدرسه مازندران

ساری – قاسمیان :مدیر روابط عمومی
آب وفاضالب شهری مازندران از برگزاری
جشنواره فراگیری نخستین واژه»آب» ویژه

پایه اول ابتدایی در  ۱۲مدرسه استان طی
سال جاری خبر داد و گفت :در این جشنواره
 ۹۶۰دانش آموز پایه اول با اهمیت آب آشنا
شدند.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل از
شرکت آبفاشهری مازندران ،بهمن آذرمنش
با بیان اینکه هرساله این جشنواره در
مدارس ابتدایی همزمان با آموختن واژه»
آب» برگزار می شود ،گفت :برگزاری چنین
جشنواره هایی می تواند به درک بهتر
اهمیت و لزوم مدیریت مصرف آب در سنین
پایین تر منجر شود.

وی ،با اشاره به ظرفیت دانش آموزان
در ترویج تغییر الگوی مصرف آب در بین
خانواده ها افزود :دانش آموزان بهترین
حامیان آب محسوب می شوند.
مدیر روابط عمومی آبفاشهری
مازندران ،با بیان اینکه همزمان با برگزاری
این جشنواره ،کارگاه آموزشی مدیریت
مصرف نیز برای تمامی دانش آموزان مقطع
ابتدایی برگزار می شود ،تصریح کرد :برای
 ۴۸۰۰دانش آموز مقطع ابتدایی نیز دوره
آموزشی مدیریت مصرف برگزار و  ۸۴دانش
آموز به عنوان حامیان آب معرفی شدند.

خبرنگار ایالم  :در سالروز شهادت
حضرت فاطمهی زهرا(س) اختتامیه
دومین جشنواره « اربعین در آئینه رسانه»
با حضور مسوالن استانی ،اصحاب رسانه و
منتخبان استان ایالم برگزار شد .مدیرکل
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان ایالم با
بیان گزارشی از اقدامات انجام شده برای
اجرای این رویداد فرهنگی گفت :اربعین
حسینی یکی از نادرترین رویدادهای تاریخ
تشیع بوده است که برای استان ایالم منشا
خیر و برکت و عزت و سربلندی شده است.
عمران خود آموز افزود :اصحاب رسانه
استان ایالم نیز در این پدیده نادر فرهنگی
با تمام توان حضور یافتند و اختتامیه این
رویداد فرهنگی انجام شد .وی در ادامه
اظهار کرد :خوشبختانه اصحاب رسانه
استان تمام زوایای مختلف این ابررویداد
را به خوبی مورد تجزیه و تحلیل قرار
دادند و توانستند در کشور بهترین اقدامات

رسانهای را به انجام رسانند .همچنین
رئیس خانه مطبوعات استان ایالم نیز
ضمن ارائه گزارشی از جمعآوری ،ارزیابی
و داوری آثار رسیده به جشنواره از آغاز تا
اختتامیه اظهار داشت :یکی از خواستههای
استقرار
اصحاب رسانه استان ایالم
دبیرخانهی سوگواره اربعین در ایالم است.
عبدالحمید کرمی افزود :استقرار دبیرخانه
سوگواره اربعین در ایالم کمترین انتظار
اصحاب رسانه و مطبوعات استان بعد از
برگزاری دو دورهی موفق این سوگواره
در استان است که امیدواریم محقق شود.
دانشیار گروه علوم قرآن دانشگاه ایالم
نیز با اشاره به اربعین حسینی و تاثیرآن
در وحدت مسلمین ،اربعین را مهمترین
رویداد تاریخی جهان اسالم در عصر حاضر
دانست و اظهار داشت :مبحث اربعین
نیازمند توجه بیشتر رسانهها در سطح ملی
است و برای این مهم رسانههای استان

تالش خود را مضاعف کنند .حجتاالسالم
مهدی اکبرنژاد در ادامه افزود :رسانهای
کردن اربعین حسینی در سطح ملی و
فراملی مستلزم توجه رسانه ملی به صورت
ویژه به اربعین است .دبیر اجرایی دومین
سوگواره منطقه ای اربعین در آیینه
رسانه ها نیز در این زمینه اظهار داشت:
پس از اعالم فراخوان این سوگواره ویژه
اهالی رسانه های مکتوب استان های ایالم،
کرمانشاه و خوزستان در آبان ماه امسال آثار
مختلفی از رسانه ها به دبیرخانه سوگواره
ارسال شد .رضا رستمی بخش های این

وی ،ادامه داد :با توجه به کاهش
نزوالت جوی و افزایش جمعیت ،با کمبود
منابع آبی مواجه هستیم که چنانچه درست
مصرف کنیم ،در آینده مشکل کمبود آب
نخواهیم داشت.
آذرمنش ،بکارگیری روشهای مدیریت
مصرف وجلوگیری از هدر رفت آب در
کارهای روزمره را از موثرترین شیوه های
حفظ و نگهداری از آب دانست و گفت:
چنانچه افراد خود را مکلف به این امر نمایند
بخش زیادی از کمبود آب در کشور جبران
می شود.

برگزاری اختتامیه دومین جشنواره اربعین
در آیینه رسانه در استان ایالم

جشنواره را عکس ،خبر ،گزارش ،مصاحبه،
مقاله ،یادداشت و تیتر برشمرد .الزم
به ذکر است نخستین سوگواره منطقه
ای اربعین در آیینه رسانه ها بهمن ماه
پارسال برگزار و در مجموع  120اثر از
استان های ایالم ،کرمانشاه و خوزستان به
این جشنواره ارسال شد .مرز بین المللی
مهران واقع در استان ایالم یکی از کانون
های مهم تردد زائران به کشور عراق
محسوب می شود و استان ایالم در ایام
اربعین پذیرای میلیون ها زائر از مناطق
مختلف کشور است .

خبر كوتاه

برگزاری نشست هم اندیشی اداره
کل تعزیرات حکومتی و دانشگاه علوم
پزشکی قزوین

مدیر کل پیشگیرهای
اجتماعی سازمان تعزیرات
حکومتی کشور به اتفاق
مدیر کل تعزیرات حکومتی
استان قزوین در نشست هم
اندیشی با رئیس و معاونان درمان ،بهداشتی ،غذا و
داروی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ،موضوعات و مسایل
مرتبط را بررسی و پیشنهاد های خود را برای پیشرفت
بهتر امور بیان کردند.
در این نشست که روز  25دیماه  97در دفتر رئیس
دانشگاه برگزار شد؛ دکتر ویدا آزاد ،مدیر کل پیشگیری
های اجتماعی سازمان تعزیرات حکومتی کشور ،با بیان
تاریخچه فعالیت این سازمان گفت :سازمان تعزیرات
حکومتی با سابقه  24سال ،رسیدگی به تخلفات اقتصادی
را مهم ترین ماموریت خود می داند.
مدیر کل پیشگیری های اجتماعی افزود :احقاق
حقوق مردم و جلوگیری از تضییع حقوق آنان ،از وظایف
و ماموریت های اصلی سازمان است و عدم آگاهی مردم به
حقوق خود ،مهم ترین عامل وقوع تخلف است.
دکتر ویدا آزاد ادامه داد :ما برای سهولت امور دو
خواسته داریم؛ یکی اینکه با اقدامات پیشگیرانه ،بازکردن
پرونده های تخلفات را کاهش دهیم و دوم ،فعالیت هایی را
تعریف کنیم و با آگاهی بخشی به مردم،مشکالت را به کم
ترین موارد برسانیم.
محمود احمدی ،مدیر کل تعزیرات حکومتی استان
قزوین نیز با تشکر و قدردانی از همراهی و تعامل خوب
دانشگاه علوم پزشکی با این اداره گفت :بیشترین تعامل
و کم ترین مشکل را با دانشگاه علوم پزشکی قزوین
داریم.
دکتر منوچهر مهرام ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی
قزوین نیز با تشکر از همکاری های اداره کل تعزیرات
حکومتی قزوین گفت :سه حوزه ،غذا و دارو ،بهداشت و
درمان در فعالیت های خود با تعزیرات حکومتی مرتبط
هستند و نوع تعامل ما نیز صد در صدی است.
رئیس دانشگاه افزود :در گذشته ،نوع جرایم با
تخلفات تناسب نداشت و جزا بازدارنده نبود و این موجب
سرخوردگی همکاران ما می شد که امروز بهتر شده و
برخوردها جدی و قوی تر شده است و همکاران حوزه های
مختلف دانشگاه رضایت دارند.
دکتر مهرام در پایان برای تعامل بهتر دو پیشنهاد
را ارایه داد؛ نخست اینکه متخلفان بر اساس وزن تخلف
جریمه شوند و دیگر اینکه ،اداره کل تعزیرات حکومتی
بازخورد برخوردها و احکام صادره را به دانشگاه منعکس
کنند.
در این نشست ،دکتر قجر بیگی ،معاون غذا و دارو،
دکتر نجاری ،معاون بهداشت و دکتر کاظمی فر ،معاون
درمان ،نظرات خود را بیان کردند.

