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شهرستان

اخبار
رئیس دادگستری اهر خبر داد:

دستگیری  ۶تولید کننده مشروبات تقلبی
در اهر

رئیس دادگستری اهر از دستگیری شش نفر که به
ساخت و توزیع مشروبات تقلبی در سطح شهرستان اقدام
کرده بودند خبر داد و گفت :پرونده این افراد توسط حوزه
قضایی شهرستان در حال طی مراحل قضایی است.
حجت االسالم محمدعلی نظری در جلسه ستاد
پیشگیری از جرم دادگستری اهر از برخورد جدی با افرادی
که مخل امنیت عمومی در سطح شهر بوده و به بهانه
چهارشنبه سوزی اقدام به آتش سوزی و ایجاد سر و صدای
ناهنجار میکنند ،خبر داد و افزود :با افرادی که با سرو
صدای ناهنجار مانع آرامش و آسایش شهروندان شوند ،به
شدت برخورد قانونی خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن سال نو و ایام
تعطیالت گفت :با هماهنگی انجام شده به سارقانی که
سابقه سرقت و جرمهای خشن دارند ،مرخصی عیدی داده
نخواهد شد و دستگاههای نظامی و انتظامی نیز با هماهنگی
بیشتر و با برقراری گشتهای ویژه در طول ایام نوروز در
خدمت شهروندان خواهند بود.
وی افزود :دغدغههای اساسی مردم بحث معیشتی و
مشکالت اقتصادی است و همه ما مسئوالن در این خصوص
وظیفه داریم با کار و تالش بیشتر گرهی از مشکالت مردم
بگشاییم.
نظری همچنین بر برخورد قاطع با متخلفان و کم
فروشان و افراد فرصت طلبی که در مسائل اقتصادی و
توزیع مایحتاج ضروری مردم سنگ اندازی و خللی ایجاد
میکنند ،تأکید کرد.
وی افزود :در این خصوص نماینده ویژه دادستان اهر
همراه با اکیپ بازرسی و ستاد تنظیم بازار در کمترین زمان
ممکن خارج از نوبت به اینگونه تخلفات رسیدگی میکنند.
وی در پایان از دستگیری فردی که اقدام به تهیه و
توزیع روغن ماشین تقلبی در این شهرستان بود نیز خبر
داد و افزود :این فرد به جرم خود اعتراف کرده و پروندهاش
طی مراحل قضایی است.
دادستان عمومی و انقالب اهر نیز در ادامه این جلسه
از دستگیری سارقین قاچاق دام در این شهرستان خبر داد.
رحیم عبدالهی افزود :برخی دالالن و واسطهها که از
استانهای غربی کشور در میدان دواب اهر اقدام به خرید
دامهای زنده با قیمت های باال کرده و این دامها را به
مناطق مرزی کردستان و از آنجا به عراق و سایر کشورها
قاچاق میکردند دستگیر شدهاند.
وی افزود :آرامش به بازار و میدان دواب برگشته و به
هیئت امنای میدان دواب و افراد محلی که به چوبداری و
خرید و فروش دام اشتغال دارند ،توصیه شده هرگونه تخلف
و اقدام به قاچاق دام را بالفاصله به مراجع قضایی و انتظامی
اطالع دهند تا در کمترین زمان ممکن مورد پیگیری قانونی
قرار گیرند.
عبدالهی همچنین از حل مشکالت مرکز ترک اعتیاد
شهرستان نیز خبر داد و افزود :با اخذ مجوزهای الزم توسط
متقاضی ،بهزودی مرکز نگهداری و کمپ ترک اعتیاد در
این شهرستان راهاندازی میشود.

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 315 ،هزار 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.
همچنین مدیر کل بیمه سالمت استان مرکزی نیز
در رابطه با برگزاری این دوره آموزشی اظهار داشت :استان
مرکزی میزبان بیش از  45نفر از فراگیران دوره آموزشی
ارتباطات رسانه ای در روابط عمومی خواهد بود.
محمد رضا جیریایی یادآور شدند  ،این دوره اموزشی که
در تقویم سالجاری جهت مسولین و کارشناسان روابط عمومی
ستاد مرکزی و ادارات کل بیمه سالمت کشور پیش بینی شده
است  ،و در روز شنبه و یکشنبه به مدت دو روز در تاریخهای
 18و  19اسفند ماه برگزار شد
مدیرکل بیمه سالمت استان تصریح کرد ،روابط عمومی
ها بازوان توانمند مدیران در دستگاههای اجرایی کشور هستند
و مستلزم آموزشهای بروز می باشند .جیریایی خاطر نشان
کرد،با توجه به مطالبات مردم از دستگاهها و نهادهای اجرایی
و راهبرد سازمان بیمه سالمت ایران در خصوص افزایش سواد
بیمه ای بیمه شدگان می طلبد که روابط عمومی توانمند و
متخصص با اموزش های روز و حرفه ای در کنار مدیران بکار
گرفته شود تا انشاهلل شاهد رضایتمندی مخاطبان از خدمات
توسط دستگاههای اجرایی کشور باشیم.
الزم به ذکر است در این دوره آموزشی با حضور دکتر
رضوی ،مدرس حوزه ارتباطات و رسانه ،سر فصل های
ارتباطات رسانه ای مورد بررسی قرار گرفت .

به مناسبت روز بزرگداشت شهدا؛

مدیر عامل آبفار مازندران با خانواده معظم شهداء دیدار کرد

ساری – قاسمیان :به مناسبت روز
بزرگداشت مقام شامخ شهداء ،مدیر عامل
آبفار مازندران به همراه جمعی از معاونین
و مدیران امور ستادی به دیدار خانواده های
گرانقدر شهداء رفت.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل
از اداره روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب روستایی مازندران ؛
مهندس مجید عبدالهی مدیر عامل شرکت
آبفار استان در روز بزرگداشت شهداء
طی دیدار با خانوادهای معظم شهیدان
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رشادتها ،
ایثارگریها و مقام واالی شهداء اظهار داشت:
شهادت مرگي انتخاب شده است ،مرگي
كه انسان به سوي آن ميرود نه آنكه به
سوي انسان بيايد و اهميت و ارزش شهيد و
شهادت نيز از همين جا سرچشمه ميگيرد
و اگر فرهنگ ایثار و شهادت طلبی نبود و

فرزندان ایران عزیز شهید نمی شدند نه نظام
اسالمی دوام می یافت و نه اکنون اسالم در
این جایگاه پرارزش بود.
مهندس عبدالهی ادامه داد :شهدا مرگ
را به سخره گرفته اند ،تا ما به حقارت دنیا
بخندیم،آنها از همه تعلقات بریدند تا گذرگاه
بودن دنیا را اثبات کرده باشند  ،شهدا رفته
اند و رسالتی از جنس آگاهی و حرکت را
بر دوش ما گذاشته اند .مدیر عامل شرکت
آب و فاضالب روستایی مازندران با اشاره به

بمناسبت روز گرامیداشت شهدا ؛

مدیرعامل شرکت گاز مازندران با دو خانواده شهید دیدار کرد
ساری – قاسمیان:
همزمان با  22اسفند ،روز
گرامیداشت شهدا ،مدیرعامل
شرکت گاز مازندران با
خانوادههای شهیدان حسین
زاده و زیاری در شهرستان آمل
دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خبرنگار مازندران
به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران  »،جعفر احمدپور « 21
اسفند ماه  97در راستای گرامیداشت  22اسفند « بزرگداشت روز شهید» ،
عزت و افتخار کنونی جامعه اسالمی را مدیون و مرهون خون شهدا و ایثارگری
جانبازان و آزادگان دانست و اظهار کرد :خانواده های شهدا و جانبازان پیشگام
در اجرای فرامین الهی در جامعه اسالمی هستند.
وی گفت  :شهدا زندگیشان با تالش و کوشش و جهاد فی سبیل ا...

همراه بود .
احمدپور با بیان اینکه شهدا
دانش آموختگان مکتب امام
حسین(ع) هستند ،تصریح کرد:
شهدای ما با بصیرت و آگاهی،
راه امامت و والیت را پیمودند
و در این مسیر نیز شهادت را
مقدم بر حیات مادی دانستند و
امروز نیز خانواده های آن بزرگمردان ،همان مسیر را با افتخار و سربلندی طی
می کنند.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران در پایان افزود  :آبرو و اقتدار امروز نظام
اسالمی ایران را به برکت جانفشانیهای ایثارگران و خانوادههای آنها دانست.
در پایان این دیدار نیز با اهدا لوح تقدیر و هدایائی از این عزیزان تجلیل
بعمل آمد .

منویات مقام معظم رهبری افزود :امروز به
فضل همین شهادت و به برکت خون شهدا،
ملت ما سربلند و آبرومند است و عزت دارد
لذا شهداء حق بزرگی بر گردن ملت دارند.
وی مراسم بزرگداشت شهداء را ادامه
حرکت جهادی و شهادت دانست وگفت:
مقام شهید و شهادت مقام حسرت و عبرت
است نه مقام تأسف و تأثر ،آنها رفتهاند و
رسالتی از جنس بصیرت را بر دوش ما باقی
گذاشتهاند لذا همواره باید نام و یادشان

تکرار و تجلیل شود.
در ادامه این دیدار مهندس میثم
صلواتی رئیس امور ایثارگران شرکت نیز
طی سخنانی تقویت باورهای دینی و
ملی را جزء اصلی ترین مسائل اعتقادی و
فرهنگی برشمرد و گفت :همه ما مدیون
شهدا و ایثارگران هستیم لذا معرفی ،تعمیق
شخصیت ،منزلت همچنین ترویج عقاید و
آرمانهای ناب شهدای گرانقدر و زنده نگه
داشتن نام و یادشان از مهمترین رسالت
ماست و میتواند بسیار اثرگذار باشد.
در پایان با اهدای لوح تقدیر از خانواده
دو شهید شاخص تقدیر و تجلیل به عمل
آمد و مهندس عبدالهی به همراه استاندار
و جمعی از مسئولین به زیارت قبور شهداء
رفتند و با عطرافشانی و گلباران قبور مطهر
 ،بار دیگر با آرمانهای آنان تجدید میثاق
کردند.

5

خبر کوتاه
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان سمنان خبر داد:

آغاز به کار نمایشگاه بهاره
از  ۱۷اسفندماه در سمنان

سمنان -مریم اسماعیل
نژاد :رئیس سازمان صنعت  ،معدن
و تجارت استان سمنان از آغاز به
کار نمایشگاه بهاره ویژه فروش اقالم
نوروزی در سمنان از  17اسفندماه خبر داد.
بهروز اسودی در نشست کارگروه تنظیم بازار استان
با اعالم این خبر گفت :با توجه به ایام پایانی سال و نیاز
مردم به اقالم و کاالهای ضروری نمایشگاه عرضه مستقیم
کاال فروش بهاره از تاریخ  17اسفندماه به مدت ده روز در
سمنان آغاز به کار میکند.
وی تصریح کرد :این نمایشگاه با  116غرفه در حوزه
عرضه مواد غذایی  ،گل و گیاه  ،خشکبار  ،شکالت و اقالم
و کاالهای اساسی ویژه نوروز  98همه روزه از ساعت 15
الی  22در محل نمایشگاه دائمی  ،واقع در کیلومتر  4جاده
دامغان دایر خواهد بود.
رئیس سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان سمنان
اظهار داشت :با توجه به اینکه بخشی از فروشگاه های
زنجیره ای استان در عرضه محصوالت و کاالهای مورد نیاز
نقش اساسی دارند بخشی از فروشگاه ها در این نمایشگاه
بهاره غرفه خواهند داشت.
بهروز اسودی گفت :تدابیر الزم برای برپایی این
نمایشگاه بزرگ استانی اندیشیده شده است و دستگاه های
خدمات رسان با همکاری بنگاه های اقتصادی نیازهای
اقشار جامعه را برآورده خواهند کرد.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به تامین میوه
شب عید خاطرنشان کرد :حدود  350تن سیب و 600
تن پرتقال مخصوص تنظیم بازار ایام نوروز تامین و در
سردخانه های استان انبار شده است که توسط  139مرکز
در سطح استان عرضه خواهد شد.
در این نشست در رابطه با چگونگی تامین کاالهای
اساسی در ایام نوروزی و برنامه ریزی برای روند توزیع میوه
شب عید در سمنان بحث و تبادل نظر شد.
دادستان شهریار خبر داد:

کشف  1/6تن پیشساز هروئین در شهریار

دادستان شهریار از کشف یک تن و  ۶۰۰کیلوگرم
پیش ساز موادمخدر هروئین به صورت دپو در یک خانه در
شهرستان شهریار خبر داد.
حمید عسگری پور دادستان عمومی و انقالب
شهرستان شهریار از کشف  ۲۳۰کیلوگرم مرفین خبر داد و
گفت :این میزان مرفین در یک وانت و در  ۲۳۰بسته کشف
و ضبط شد و دو متهم نیز در این خصوص دستگیر شدند و
تحقیقات برای ردیابی اموال آنها ادامه دارد.
دادستان عمومی و انقالب شهرستان شهریار در
خصوص کشف پیش ساز هروئین نیز تصریح کرد :یک تن
و  ۶۰۰کیلوگرم پیش ساز موادمخدر هروئین نیز به صورت
دپو در منزلی و در  ۶۴بسته  ۲۵کیلویی کشف و دو نفر نیز
در این خصوص دستگیر شدند.

