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شهرستان

اخبار

همایش دانشجویی « فصل نو « برگزار شد

کرمانشاه – لیال حیاتی :
دومین همایش دانشجویان فعال
در انجمن های علمی دانشجویی
با عنوان « فصل نو « با حضور
حجت االسالم سوری معاون نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری ،
معاون فرهنگی و دانشجویی و
دیگر مدیران این حوزه ظهر روز یکشنبه نوزدهم اسفندماه
برگزار شد..
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه با بیان اینکه منفی
نگری از جمله بدترین آفاتی است که هر فرد میتواند به
آن دچار شود گفت :افرادی که در زندگی دچار یاس و نا
امیدی شده و تحت تاثیر جریانات منفی قرار بگیرند قدم به
قدم به شکست نزدیک خواهند شد.
دکتر غالمی به دانشجویان توصیه کرد :باید یاس و نا
امیدی را از خود دور کرده و برای موفقیت تالش کنند و
آگاه باشند که آینده را خودشان خواهند ساخت..
گردهمایی و آشنایی دانشجویان با انجمن های علمی
 ،تشریح موفقیت ها و اقدامات انجام شده توسط این انجمن
ها در سال جاری و ارائه راهکارهای پیشرفت دانشجویان در
بستر فعالیت در انجمن های علمی از جمله محورهای این
نشست بود..
در پایان این همایش از دانشجویان نمونه و برتر
دانشگاهی در شاخص های آموزشی  ،پژوهشی و فرهنگی
و همچنین دبیران انجمن های علمی دانشجویی با اهداء
لوح تقدیر شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان:

اجرای روشهای نوین کشاورزی
و پرورش نژادهای پربازده
دراستان کردستان

جعفری اذعان داشت:الزمه تولید و اشتغال ،اجرای
روشهای نوین کشاورزی و پرورش نژادهای پربازده دراستان
کردستان است.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی
استان کردستان خالد جعفری در جلسه سرمایه
گذاری با موسسه اقتصادی کوثرکه با حضور  ،مدیران و
مشاورموسسه اقتصادی کوثر درسالن جلسات این سازمان
برگزار شد اظهار کرد :هدف از برگزاری این جلسه تولید،
اشتغال واجرای روشهای نوین کشاورزی و پرورش نژادهای
پربازده دراستان کردستان است.
وی افزود :در راستای احداث باغ 100هکتاری در
پایاب سد آزاد ،احداث گوسفندداری  5000راسی نژاد
رومانف که از اولویت های سرمایه گذاری در استان است
موسسه اقتصادی کوثر می تواند نقش مهمی داشته باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان
همچنین احداث گاوداری1000راسی نژاد سیمینتال
(گوشتی شیری) را از دیگر طرح های اولویت دار عنوان
کرد و گفت :پرورش ماهی  100تنی قزل آال درقفس سد
تلوارنیز ازدیگر طرح های مهم برای اجرا است که امیداست
بامشارکت مؤسسه کوثر اجرایی شود.

تجلیل از بانوان نمونه دانشگاه علوم پزشکی لرستان

رئيس دانشگاه علوم پزشكي لرستان
گفت :الگوهاي مادي كه در جامعه رواج يافته
نهايت ظلمي بوده كه در مورد زن رخ داده
است.
«دكتر كوروش ساكي» در مراسم
تجليل از بانوان نمونه دانشگاه با تبريك روز
زن و اينكه خداوند فرشتگان را شاهد گرفته
و خيلي از صفات خود را به زن داد چرا كه
پرورش يك انسان را به او سپرد ،افزود :زنان
مظهر عاطفه ،محبت و عطوفت هستند.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي لرستان
بيان كرد :اساس خلقت براساس جاذبه است
و اين جاذبه همان محبت است كه خداوند
بزرگترين صفت خود را كه همان محبت
است به زن داد و اين نشان مي دهد بانوان
از جايگاه ويژهاي برخوردارند .دنياي امروز زن
را با اين جايگاه الهي و تعالي سقوط داده و
به فاز جسمي و مادي سوق داده است ،سپس
تالش كرده اين موجود مانكن شود و خود را
به نمايش بگذارد.
وي عنوان كرد :الگوهايي مادي در
جامعه وجود دارد و اين نهايت ظلمي است
كه در مورد زن رخ داده است .حضرت
فاطمه (س) در اين مقطع الگوست و بايد

سيره ايشان سرلوحه زندگي همگان قرار
گيرد« .ناهيد پرويز پور» مديركل امور
بانوان استانداري لرستان در مراسم تجليل
از بانوان نمونه دانشگاه علوم پزشكي اظهار
كرد :يكي از ابعاد مهم شخصيتي حضرت
زهرا (س) بحث فعاليتهاي سياسي و
اجتماعي ايشان است .اين بانوي بزرگوار،
زن سياستمداري است كه در كنار وظيفه
خطير مادري و همسري خود و در ابعاد
مختلف اجتماعي و سياسي حضوري فعال
دارد  .بعد از فوت پدر خطبههاي غرايي را
در محل حكومت ظلم و جور ادا ميكند و
خطبه فدكيه ايشان بر همگان مشخص است
كه چگونه حكومت ظلم و جور را زير سؤال
ميبرد و اعتراض ميكند .مديركل امور بانوان
استانداري لرستان گفت :بعد از پيروزي

انقالب بانوان ما نيز در كنار وظيفه مادري
و همسري خود نقشهاي بسيار زيادي در
انقالب اسالمي داشتند ،نقش آنان در انقالب
و جنگ تحميلي بركسي پوشيده نيست .زنان
به تأسي از سيره اين بانوي همام در همه
ابعاد سياسي ،اجتماعي ،فرهنگي و  ...حضور
يافتند .وي در ادامه با اشاره به بحث بهداشت
و سالمت خانواده گفت :يكي از معيارهاي
اصلي توسعهيافتگي هر جامعهاي سطح
بهداشت و سالمت جامعه و كشور بوده و اين
مهم پيشفرض توسعهيافتگي پايدار است.
مديركل امور بانوان استانداري لرستان
با بيان اينكه زن مدير عاطفي خانواده است،
عنوان كرد :احساسات و عاطفه يك زن در
ارتباط با همسر و فرزندانشان حائز اهميت
است و بايد به اين مهم اهتمام ويژه داشت.

پرويز پور با بيان اينكه زنان ما در حوزه
پزشكي و پيراپزشكي حماسهها آفريدند
و مداخلهگر در حوزه درمان و سالمت
هستند ،گفت :آنها با حضور در مؤسسات
و سازمانهاي خيريه مرتبط با سالمت ياريگر
دولت هستند و اين نشاندهنده بالندگي زنان
ما در سطح كشور و استان است.
مديركل امور بانوان استانداري لرستان
عنوان كرد :جامعه و سياستگذاران و
برنامهريزان به اين توجه كنند كه بيشتر
برنامه آنان مبتني بر نياز زنان باشد چراكه
آنان نقش كليدي و اساسي در خانواده
دارند .در سند جامع سالمت و امنيت غذايي
به توجه بر بانوان تأكيد شده است ،افزود:
بايد مطالبات زنان با جديت پيگيري شود،
اگر زنان ما آموزشهاي الزم را در مورد
بيماريهاي غير واگير و بيماريهاي زنان فرا
بگيرند قطعاً مديريت بهتري در پيشگيري و
درمان بيماريها خواهيم داشت.
پرويز پور گفت :بيماريها و سرطانهايي
نظير سرطان سينه رنج ميبرند و سؤال
اينجاست دليل اين ابتال چيست؟ و چرا زنان
ما بهصورت پنهان و آشكار به اين بيماري
مبتال هستند.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد خبر داد:

افزایش 25درصدی واردات کاال در بندر امیرآباد نسبت مدت مشابه در سال گذشته

ساری – قاسمیان :رضوانی عنوان
کرد:در سال  ۹۲حدود ۳میلیون و ۵۲۰
هزار تن تخلیه و بارگیری در بندر امیر آباد
صورت گرفت در حالیکه تا  ۱۰اسفندماه
سال جاری به ۳میلیون و  ۵۴۵هزار تن
رسیده است وکل واردات این بندر نسبت
به سال گذشته  ۲۵درصد افزایش داشت.
به گزارش خبرنگار مازندران سیاوش
رضوانی رضوانی در نشست خبری با
خبرنگاران اظهار داشت :یکی از کارهای
مهمی که در دهه فجر صورت گرفت افتتاح
پروژه های بخش خصوصی شامل سیلو،
کارخانه مخازن روغن خوراکی مارگارین و
فرآوری چوب بود که در مجموع بالغ بر ۱۴۸
میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شد در
صورتی که برای این پروژه  ۱۱۵میلیارد
تومان پیش بینی شده بود که خوشبختانه
توانستیم تا  ۱۴۸میلیارد تومان برسانیم.
وی افزود :شرکت مارگارین با هزینه ۷
میلیارد تومان افتتاح شد که بخشی از آن
در دهه فجر و بخشی دیگر در هفته دولت
کلنگ زنی شد .رضوانی با بیان اینکه کل
واردات این بندر نسبت به سال گذشته ۲۵
درصد افزایش داشت ،تصریح کرد :در سال

 ۹۲حدود ۳میلیون و  ۵۲۰هزار تن تخلیه
و بارگیری در بندر امیر آباد صورت گرفت
در حالیکه تا  ۱۰اسفندماه سال جاری
به ۳میلیون و  ۵۴۵هزار تن رسیده است
البته تا  ۱۹اسفند ماه جاری میزان تخلیه
و بارگیری این بندر به ۳میلیون و ۷۰۰
هزارتن رسید که مجموع صادرات ،واردات و
ترانزیت این بندر  ۱۹درصد افزایش داشت.
وی افزود:در دی ماه سالجاری بندر
امیرآباد رکورد بارگیری چندین ساله بندر
امیرآباد در بنادر شمالی را شکست بطوری
که ۱۰۰۰فروند کشتی در یک ماه وارد بندر
امیرآباد شد که در ماههای گذشته بطور
میانگین ۴۰فروند کشتی بوده است.
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر
آباد با اشاره به راه اندازی مجدد شرکت
فوالد سازان امیر آباد گفت :شرکت فوالد
سازان امیرآباد حدود یک سال و نیم تعطیل
بود و  ۸۰نفر از پرسنل آن بیکار بودند که
اکنون شاهد فعالیت مجدد در این کارخانه
هستیم و حدود ۳۰۰میلیارد تومان برای این
کارخانه سرمایه گذاری شده است.
رصوانی با اشاره به فضای  ۴۲۰هزارتنی
فضای سرپوشیده سیلو و انبار در بندر خاطر

نشان کرد :به دلیل دارا بودن این ظرفیت ها
پایلوت غالت است و در تعداد ورود کشتی
روغن خوراکی هم بعد از غالت رتبه دوم
را دارد.
وی گفت:در سال جاری از بندر امیرآباد
حدود  ۴۳۴هزار تن صادرات سیمان ،گچ،
شیر آالت ،سرامیک  ،کاشی،گازبوتان به
کشورهای ترکمنستان  ،روسیه و قزاقستان
انجام شد و همچنین سه میلیون و ۲۱۰
هزار تن واردات به این بندر صورت گرفت.
در سالهای گذشته بنادر شمالی ساالنه
حدود  ۷میلیون تن فوالد وارد می کردند در
حالی که امسال  ۲۰۰هزار تن فوالد از طریق
بندر امیرآباد وارد کشور شد که نشان دهنده
پیشرفت ایران در صنعت فوالد است.
مدیر بندرامیرآباد با اشاره به توسعه
گردشگری در بندر تصریح کرد ۲۵:هکتار
برای گردشگری در بندر امیرآباد احتصاص
و در دستور کار است و تالش داریم تا با با
همکاری بخش خصوصی در این بخش ورود
و گردشگری دریایی اجرایی شود.
رضوانی در خصوص چگونگی عملیات
اجرایی اسکله روروریلی اظهار کرد:در
بخش روروریلی ساخت جک ها ۷ ،ریل و

پس کرانه انجام شد اما دانش ساخت پل
کافی نبود ولی امسال با رفع ایرادات و
تکمیل اصالعات در خصوص ساخت این
پل و متناسب با طراحی کشتی های دریای
خزر در دستور کار قرار گرفت و در سالهای
گذشته در بخش روروریلی فرم کشتی های
ورودی به بندر دیده نمی شد ولی اکنون
اطالعات کامل شده و اسناد در اختیار بخش
خصوصی قرار داده می شود و از اول خرداد
سال آینده برای اطالح این پل با پیمانکار
قرارداد بسته می شود و تا پایان مهرماه به
بهره برداری می رسد.
وی ادامه داد :عملیات اجرایی روروریلی
سال  ۸۷آغاز شد و تاکنون  ۹۰میلیارد
تومان هزینه شد و اتمام پروژه روروریلی
نیازمند  ۵۰میلیارد تومان اعتبار است.
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خبر کوتاه

برگزاری دوره آموزشی
ارتباطات رسانه ای در روابط عمومی

دوره آموزشی ارتباطات رسانه ای با حضور مسئوالن
و کارشناسان حوزه روابط عمومی ستاد مرکزی و ادارات
کل استانی سازمان بیمه سالمت ایران در اراک برگزار شد.
در ابتدای این دوره نوری زاده ،مسئول روابط عمومی اداره
کل ضمن خیر مقدم به مدعوین در این جلسه یادآور شدند
 ،امروزه جایگاه روابط عمومی در دستگاههای اجرایی بسیار
حساس و بیشتر از گذشته احساس می شود،چرا که حلقه
ارتباطی دستگاه با رسانه و مردم در شرایط حساس امروزه به
جهت شفافیت و صداقت در ارائه اطالعات به عموم مردم روابط
عمومی ها هستند .وی گفت  :دستگاهها و نهادهای اجرایی
می طلبند که از متخصصین فن در این حوزه استفاده نمایند
،نوری زاده در ادامه تصریح کرد ،ارتقاء جایگاه روابط عمومی
ادارات کل بیمه سالمت کشور به اداره خواسته بحق تمامی
این فعالین در این عرصه می باشد که امیدواریم با درایت مدیر
عامل سازمان بیمه سالمت ایران و مدیر کل روابط عمومی و
امور بین الملل سازمان این خواسته در آینده محقق گردد .
بوالحسنی ،معاونت پشتیبانی و توسعه منابع اداره کل بیمه
سالمت استان مرکزی ،ضمن خیر مقدم به تمامی کارشناسان
روابط عمومی استان ها در خصوص عملکرد سازمان بیمه
سالمت استان بیان داشتند :استان مرکزی با جمعیت یک
میلیون و  500هزار نفر دارای حدود  560هزار نفر بیمه شده
می باشد که از این تعداد بیمه شده 87هزار بیمه کارمندی،
 315هزار نفر روستایی 122 ،هزار نفر بیمه شدگان بیمه
همگانی5 ،هزار نفر بیمه ایرانیان و  32هزار نفر سایر اقشار
را شامل می شوند .تعداد موسسات طرف قرارداد  723مورد
می باشد که مجموعه پزشکان ،پاراکلینیک ها و بیمارستان
ها را در بر می گیرد ،دفاتر پیشخوان طرف قرارداد  23دفتر
در کل استان می باشد که یک نمایندگی و چند باجه در
کنار این دفاتر مشغول به فعالیت هستند .میر شاه ولد ،معاون
روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سالمت ایران،
در خصوص هدف برگزاری این دوره آموزشی عنوان کرد :در
راستای توانمند سازی مجموعه روابط عمومی در سراسر کشور
دوره های آموزشی به صورت سالیانه و در دو دوره به صورت
کشوری برای تمامی همکاران برگزار میشود که در این دوره
آموزشی استان مرکزی میزبان روابط عمومی های استان ها می
باشد  .پاک نیت ،معاون مرکز آموزش و توانمند سازی سازمان
بیمه سالمت تصریح کرد :در سال جاری وظیفه توانمند سازی
تمامی موسسات طرف قرارداد ،بیمه شده ها و دفاتر پیشخوان
در شرح وظایف روابط عمومی های سازمان قرار گرفت که این
واگذاری نیاز به آموزش و برگزاری دوره های کاربردی بسیار
احساس میشد چرا که روابط عمومی به عنوان یکی از بازوهای
اصلی سازمان ارتباط تنگاتنی با مراجعین دارد و این امر لزوم
توجه هر چه بیشتر به برگزاری دوره های آموزشی کارگاهی
و تعاملی و بدور از ارایه مطلب صرف را متذکر می شود .وی
در ادامه افزود :نقش روابط عمومی به واسطه خبر رسانی بسیار
مهم و قابل توجه می باشد و در نگاه وسیع تر این جایگاه
بایستی به صورت انتقال دو طرفه اخبار به ارباب رجوع و از آن
مهم تر به سازمان بیمه سالمت باشد و باید با یکسان سازی
اطالعات ارایه شده به عنوان اطالعات اصلی در جهت برنامه
ریزی صحیح اقدام شود و در نهایت به سمت پیشگیری قبل
از مراجعه بیمار حرکت نماییم.

