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اخبار

انتصاب کارشناس مسئول اداره روابط
عمومی و آموزش همگانی

طی حکمی از سوی صدیق محمدزاده رئیس هیئت
مدیره و مدیرعامل شرکت آبفار کردستان ،محمد عزیزی
به سمت کارشناس مسئول اداره روابط عمومی و آموزش
همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی کردستان
منصوب گردید.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت
آبفار کردستان :سید محمد عزیزی طی حکمی از سوی
مدیرعامل به سمت کارشناس مسئول روابط عمومی
و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی
کردستان منصوب گردید.
در بخشی از این حکم آمده است:
با عنایت به تعهد شایستگی و تجربیات ارزشمند
جنابعالی به موجب این ابالغ به سمت کارشناس
مسئول روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت منصوب
میگردید امید است با اتکال به خداوند متعال و با
همکاری و همدلی سایر همکاران در انجام امور محوله
موفق و مؤید باشید.
مدیرکل استاندارد استان یزد:

گشت ویژه استاندارد در فروشگاههای
یزد تا  ۱۵فروردین انجام میشود

مدیرکل استاندارد استان یزد با اشاره به آغاز گشتهای
ویژه استاندارد در فروشگاههای عرضه موادغذایی یزد گفت:
این گشتها تا  ۱۵فروردین ماه ادامه دارد .محمدحسین
ماجدی اردکانی اظهار داشت :گشتهای ویژه استاندارد در
استان یزد به تبع دیگر استانها از  ۱۵اسفند  ۹۷آغاز شده
و تا  ۱۵فروردین  ۹۸ادامه دارد.
وی افزود :اکیپهای بازرسی ،کار نظارت بر مراکز
تمرکز ،توزیع و فروش کاال به ویژه در نمایشگاههای بهاره
ارائه مواد غذایی را انجام میدهند .ماجدی اردکانی تاکید
کرد :خط قرمز ما ایمنی و سالمت مردم در مصرف و
استفاده از تمامی محصوالت مشمول استاندارد است که در
ایام نوروز به دلیل مصرف باالتر ،تاکید بیشتری بر آن داریم.
دبیر شورای فرهنگ سازی حمایت از کاالی ایرانی
ادامه داد :در طرح یک ماهه نظارت و بازرسی استاندارد،
بازرسان اداره کل و دیگر شرکتهای بازرسی همکار
استاندارد ،فعالیت مضاعف دارند و در مرحله عرضه نیز اقدام
به نمونه گیری از کاالها میکنند .وی افزود :در نیمه دوم
اسفند ماه همزمان با افزایش میزان خرید مردم ،بازرسان
استاندارد در قالب این طرح از مراکز عرضه ،میادین میوه
و ترهبار و نمایشگاههای بهاره استان بازرسی و در صورت
مشاهده کاالهای بدون مجوز استاندارد ،اقدام به توقیف و
جمعآوری آن میکنند.
ماجدی اردکانی خاطرنشان کرد :مردم فهیم استان
یزد همچنین مهمانان نوروزی ،برای اطمینان از صحت
نشان استاندارد چاپ شده بر محصوالت و کاالها میتوانند
کد  ۱۰رقمی زیر نشان استاندارد را به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷
پیامک کنند تا کمتر از یک دقیقه پاسخ الزم را دریافت
نمایند.
مدیرکل استاندارد استان یزد تاکید کرد :مردم از
خرید لبنیات و دیگر مواد غذایی روباز که از رعایت نکات
بهداشتی آنها اطمینان کامل ندارند ،پرهیز کنند .ماجدی
اردکانی خاطرنشان کرد :شهروندان یزدی میتوانند
استانداردیار بوده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف در
زمینه استاندارد و عدم رعایت آن ،مراتب را به سامانه
تلفنی  ۱۵۱۷اطالع دهند یا از طریق سامانه رسیدگی
به شکایات مردمی در پایگاه اطالعرسانی این سازمان به
آدرس  www.isiri.gov.irاقدام کنند.

مازندرانی ها با شهید مدافع حرم
وداع می کنند

آیین شب وداع و تشییع پیکر شهید مدافع حرم سید
جواد اسدی در ساری اعالم شد.
شهید سید جواد اسدی از مدافعان حرم مازندران
اردیبهشت ماه سال  ۹۵در خان طومان سوریه به شهادت
رسید و پیکر مطهرش چندی پیش شناسایی و هفته
گذشته به کشور منتقل شده است .پیکر مطهر این شهید
واال مقام روز شنبه به مازندران منتقل و آئین شب وداع
شامگاه شنبه بعد از نماز مغرب و عشاء در حسینه عاشقان
سپاه کربال ساری برگزار میشود و سرانجام صبح روز
یکشنبه از آستان مقدس امامزاده یحیی ساری تا میدان
شهدا تشییع خواهد شد .پیکر این شهید واال مقام پس
ازگذشت حدود دو سال از شهادتش در زادگاهش روستای
امره ساری آرام خواهد گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در اولین جشنواره نظام پذیرش پیشنهادها و ثبت تجربه کارکنان سالمت :

امروزه انسان موفق باید دارای مهارت های تفکر
خالقانه ،نقادانه ،تصمیم گیر و تفکر حل مسئله باشد

ساری – قاسمیان :رئیس دانشگاه
علوم پزشکی مازندران از همه کارکنان و
مدیران این دانشگاه که با همت و تالش
موجب افتخار در سومین کنفرانس ملی
تحول و نوآوری سازمانی و اولین جشنواره
ملی تاپ نظام سالمت کشور شدند تقدیر
و تشکر کرد.
دکتر عباس موسوی رئیس دانشگاه
علوم پزشکی مازندران در اولین جشنواره
نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها و
ثبت تجربه کارکنان سالمت با بیان
اینکه سازمان موفق باید پیشنهاد پذیر
و انتقاد پذیر باشد ،گفت :علت عدم
موفقیت سازمان های ناموفق نداشتن این
خصوصیات است و به همین دليل در دنيا
دولت هايي که در خود اين چنين سازمان
هايي دارند ناکارآمد هستند.
دکتر موسوی اظهار کرد :موضوع
مشارکت کارکنان در ارائه نظام پیشنهادات
از دغدغه هایی است که برای رسیدن به
هدف تعیین شده و جلب این مشارکت راه
طوالنی در پیش داریم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران
افزود :امروزه سازمان جهانی بهداشت
انسانی را موفق می داند که دارای مهارت

های تفکر خالق ،تفکر نقادانه ،تفکر تصمیم
گیری و تفکر حل مسئله باشد و از این
مهارت های مهم برای داشتن زندگی

خوب استفاده کند و اگر جامعه و فردی
این مهارت ها را نداشته باشد نمی تواند
پیشرفت نماید.

وی تاکید کرد :جامعه امروزی ما نیز
در زمینه انتقاد پذیری و پیشنهاد پذیری
ضعف دارد و باید فرهنگ رفتارهای خود را
اصالح کنیم و در هر زمینه ای به سمت
استقبال از نظرات و پیشنهادهای کارآمد و
سازنده برویم .دکتر موسوی با بیان اینکه
جامعه امروزی ما جامعه ای شفاهی است،
گفت :عمر جوامع شفاهی بسیار کوتاه است
 ،بنابراین برای استفاده از تجربیات موفق
باید آن را مکتوب و به ثبت رساند تا در
آینده از آن بهره برداری کرد.
وی در پایان از همه کارکنان و مدیرانی
که موجب شدند تا دانشگاه علوم پزشکی
مازندران بتواند در سومین کنفرانس ملی
تحول و نوآوری سازمانی و اولین جشنواره
ملی تاپ در نظام سالمت کشور عنوان برتر
را کسب کند تقدیر و تشکر کرد .
گفتنی است لوح تقدیر وزارت بهداشت
و تندیس سومین کنفرانس ملی تحول و
نوآوری سازمانی و اولین جشنواره ملی
تاپ در نظام سالمت کشور توسط معاون
سرمایه انسانی سازمان مدیریت استانداری
مازندران و معاون توسعه مدیریت و منابع
دانشگاه علوم پزشکی مازندران به دکتر
سید عباس موسوی اهداشد.

برگزاری جلسه ستاد گیاهپزشکی در جهاد کشاوزی استان مرکزی

جلسه ستاد گیاهپزشکی استان
مرکزی با حضور رئیس سازمان جهاد
کشاورزی استان مرکزی  ،جمعی از
کارشناسان ومسئولین امر در خصوص
آمار مزارع و آفت سن گندم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی استان مرکزی
 ،مجید آنجفی رئیس سازمان جهاد
کشاورزی استان مرکزی ضمن خیر مقدم
خدمت مدیران و مسئوالن شهرستان

های استان مرکزی توضیح کوتاهی
درباره ی قیمت مرغ برای نوروز  ۹۸داد
وافزود :تالش ما بر این است که بتوانیم
تعادل نسبی در زمینه قیمت ها فراهم
کنیم .وی خاطرنشان کرد :درهمین
راستا جلسات متعددی را با استانداری
مرکزی برگزار کردیم که انشاهلل در نهایت
بتوانیم تعادل بوجود بیاوریم .همچنین
مهندس مجدآبادی مدیر حفظ نباتات
جهاد کشاورزی استان مرکزی آماری
در خصوص کشت گندم سال های  ۹۶و
 ۹۷و افت مفید و غیر مفید محموله های
گندم و سن گندم را ارائه داد وگفت :درصد
سن زدگی گندم در استان از ۳.۴درصد در

سال  ۹۶به  ۰.۹درصد در سال  ۹۷کاهش
یافته است .مقدار سن زدگی گندم استان
مرکزی  ۱۷درصد در کل کشور اعالم شده
است .وی بیان کرد :با پیگیری های صورت
گرفته در سال  ، ۹۷رتبه استان مرکزی در
خصوص آمار سن زدگی نسبت به سال
گذشته روند بهتری داشته است ولی هنوز
آمار ۱۷درصد  ،رقم باالیی است که باید
این مسئله مورد توجه قرار گیرد .وی ادامه
داد :در این بخش ،اراک با  ۲۳/۸۵درصد
رتبه اول و آشتیان با  ۱۴/۱۳درصد رتبه
دوم را دارا است .مجدآبادی با اشاره به رتبه
شهرستانهای استان مرکزی در زمینه تولید
اظهار داشت :در زمینه تولید ،شهرستان شازند

رتبه ی اول و شهرستان ساوه رتبه ی دوم را
دارا است .وی با بیان اینکه آمار سن زدگی
محصوالت نسبت به گذشته واقعی تر شده
است خاطرنشان کرد :مراکز خرید گندم آمار
سن زدگی را بدلیل پیگیری جهاد کشاورزی
نسبت به سال  ۹۶دقیق تر ثبت نموده اند ولی
آمار افت مفید محصول خریداری شده مانند
دانه های شکسته و غیره و آمار افت غیر مفید
محصول خریداری شده مانند سنگ  ،خاک ،
علف های هرز و … را باالتر ثبت نمودند که
باید مورد بررسی قرار گیرد که در این خصوص
مراکز خرید دولتی نسبت به مراکز خرید
خصوصی و تعاون روستایی اعداد واقعی تر را
ثبت نموده اند.

معاون متوسطه آموزش و پرورش مازندران:

 15میلیارد تومان برای استانداردسازی نسبی هنرستانهای استان نیاز است

ساری – قاسمیان :معاون آموزش
متوسطه آموزش و پرورش مازندران با
اشاره به ضرورت ورود خیرین به حوزه
هنرستانی ،گفت 15 :میلیارد تومان اعتبار
برای استانداردسازی نسبی هنرستان های
استان مورد نیاز است.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل از
اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش
و پرورش مازندران؛ «اسفندیار نظری» در
نشست مشترک مجمع خیرین مدرسهساز
استان و مجمع خیرین شهرستان قائمشهر،
اظهار کرد :خیرین مدرسهساز الگوهای
جامعه هستند و جای بسی شکر دارد که
خیرین مدرسه ساز استان مازندران به طور
جدی در همه حال به آموزش و پرورش
یاری میرسانند.
وی با بیان اینکه اصلیترین نهاد
آموزشی مدرسه است ،افزود :یادگیری
در مدرسه باید همراه با خالقیت باشد .از
این رو باید هر چه بیشتر به سمت نظام
راهبری مدیریت مدرسه حرکت کرده و
نباید به تمرکزگرایی دچار شویم .درواقع
این مدرسه است که تعلیم و تربیت حول

آن میگردد ،بنابراین باید هرچه بیشتر
به کیفی سازی مدارس توجه کنیم که
یکی از راههای آن ورود خیرین به این
حوزه است.
این مقام مسئول با بیان اینکه تا
وقتی دغدغه اصلی دولت و مجلس
آموزش و پرورش نباشد مشکالت حل
نمیشود ،تصریح کرد :آموزش و پرورش
زیرساخت اصلی توسعه است .اما در چند
دهه اخیر متأسفانه آموزش و پرورش به
سمت حافظهمحوری رفته که ضرورت
دارد این روند را تغییر دهیم و به سمت
مهارتمحوری حرکت کنیم.
نظری با بیان اینکه  60درصد فارغ
التحصیالن ما فاقد مهارت هستند ،ابراز
کرد :باید هر چه بیشتر مهارتافزایی را در
دستور کار قرار داده و دانشآموزان را به
سمت مهارت محوری سوق دهیم .از این
رو توجه جدی به هنرستانها ضرورت دارد.
اما متأسفانه در مازندران با کمبود بیش
از هزار معلم هنرستان 214 ،کالس درس
هنرستان و  233کارگاه مواجه هستیم.
معاون آموزش متوسطه آموزش

و پرورش مازندران با بیان اینکه 15
میلیارد تومان برای استانداردسازی نسبی
هنرستانهای استان نیاز است ،خاطرنشان
کرد :به طور جدی به این نیازمندیم که
خیرین نیکاندیش به فضاهای هنرستانی
ورود پیدا کرده و در ساخت هنرستانهای
جدید التأسیس و یا تعمیر و تجهیز
کارگاهها به ما کمک کنند.
وی خیرین مازندرانی را در کشور
پیشرو دانسته و گفت 34 :درصد مدارس
استان توسط خیرین ساخته می شود،
 1954خیر در استان داریم و 1597
مدرسه در مازندران توسط خیرین گرانقدر
ساخته شده است .ولی همچنان  32درصد
مدارس استان تخریبی است که نیازمند
ورود جدی خیرین و دقت نظر دولت
و مجلس برای بهسازی مدارس استان
هستیم.
نظری چند نکته را در ایجاد فضاهای
جدید و بحث خیرین مدرسه ساز مهم
دانسته و افزود :ضرورت استفاده و ورود
موضوع وقف به آموزش و پرورش ،دیده
شدن مدرسه و فضای آموزشی در مسکن

مهر ،و همچنین نظارت کامل بر پروژههای
مدرسه سازی در جهت کیفی بودن مصالح
و ساختمان از جمله مسائلی است که باید
به آن دقت کرد.
اصغریان مدیر آموزش و پرورش
قائمشهر نیز در این نشست گفت:
شهرستان قائمشهر  380مدرسه176 ،
فضای آموزشی 84 ،مدرسه غیردولتی،
و متأسفانه  53مدرسه تخریبی دارد .با
اینکه در  3سال اخیر خیرین نیک اندیش
 59میلیارد ریال مشارکت داشتهاند اما
همچنان با فضاهای آموزشی تخریبی
مواجه هستیم که ضرورت دارد هر چه
سریعتر در مورد این فضاها تصمیمات
جدی اخذ شود.

 ۱۶میلیارد ریال اعتبار به راه و شهرسازی رامسر تخصیص یافت

رئیس اداره راه و شهرسازی رامسر،
تنکابن و عباس آباد اظهار کرد :یک میلیارد
و  ۶۰۰میلیون تومان اعتبار به شهرستان
رامسر در سال جاری ابالغ شد.
حمید رضا مقتدر اظهار داشت :بر
اساس ابالغیه شورای عالی اداری از خرداد
 ۹۷اداره راه و شهرسازی شهرستانهای
رامسر تنکابن و عباس آباد در هم ادغام
شد و به عنوان اداره راه و شهرسازی سه
شهرستان معرفی شد.
وی با بیان اینکه اعتبارات ابالغ شده
به اداره راه و شهرسازی شهرستان رامسر
در سال جاری یک میلیارد و  ۶۰۰میلیون تومان است افزود :در روستای
مرمیجه دیوار سازی عملیاتی شد ،راه روستایی افی قراداد بسته شد ،راه
روستایی ولگام چاک در شرف بستن قرارداد بوده و مشکل مصالح دارد که حل
میشود ،راه روستایی گاولیماک آسفالت شد ،پل نارنه اشکور قسمت اعظمی از
کار انجام شد و با ابالغ اعتبار جدید قرارداد آن نوشته میشود تا پل نارنه اشکور
از حالت آب نما خارج شود ،راه روستایی دوشکان به سپارده ابالغ اعتبار انجام
شده است .وی افزود :در اعتبارات کمیته برنامه ریزی سال  ۹۸درخواست ۳۵۰
میلیون تومان برای اصالح پل نارنه اشکور باید تأمین اعتبار شود.
مقتدر گفت :پروژههای اولویت دار که در مناقصه شرکت داده شده و
اجرایی میشود عبارتند از :راه روستایی نمکدره به طول  ۵/۲کیلومتر با اعتبار
 ۶۵۰میلیون تومان بوده که پس از مشخص شدن پیمانکار اجرایی میشود،
محور سپارده به الموت اعتبار در مناقصه قرار دارد که پس از مشخص شدن
پیمانکار و با انجام مطالعات در سال  ۹۸اجرا میشود.
وی با اشاره به اینکه اعتبار محور الموت به اشکور یک میلیارد و ۸۰۰
میلیون تومان است تصریح کرد :در محور چورته به گلین  ۷۵۰میلیون تومان
اعتبار دیده شده که با توجه به شرایط آب و هوا در سال  ۹۸پس از انجام
مطالعات اجرایی میشود.

رئیس اداره راه و شهرسازی رامسر
تنکابن و عباس آباد گفت :در راستای
تعریض محور اصلی راه شریانی بازار
چالکرود تسهیل حریم و عقب نشینی انجام
میشود تا از خطر تصادفات پیشگیری شود
و پل سایپا و پل نیاسته تعریض میشود.
وی افزود :مدیر کل راه و شهرسازی
مازندران در سفر به رامسر قول اصالح
ورودی شهر رامسر را داده بود که طرح
آن پس از مشاوره و تأمین اعتبار اجرایی
میشود.
مقتدر خاطر نشان کرد :،مسکن مهر ۶
حدود  ۴سال متوقف بود و پس از رایزنیها پیمانکار با انجام قرارداد با تعاونی
مسکن مهر  ۶اجرایی میشود.
وی تصریح کرد :در سال جاری  ۴۰۰کمیسیون ماده  ۱۰۰داشتیم که
کارشناسان از آن بازدید کردند و  ۳۱۰مورد از طریق هئیت تعیین تکلیف
بازدید انجام شد.
وی اظهار کرد :با توجه به  ۲۰۰راه روستایی که در شهرستان رامسر وجود
دارد  ۶۰درصد روستاها نیاز به آسفالت و روکش دارد که در کمیته برنامه
ریزی سال  ۹۸این میزان اعتبار برای آسفالت راههای روستایی در اولویت قرار
گیرد .مقتدر گفت :در ابالغ اعتبارات سال جاری در  ۷پروژه پل شامل نارنه
اشکور ،راه روستایی لگا چاک ولنگان و مرمیجه اجرایی شد و ادامه در سال
جدید اجرایی میشود.
وی افزود :یکی از بزرگترین چالشها با در نظر گرفتن پروژهها میزان
اعتبارات کم است که انتظار داریم جهت اتمام پروژهها اعتبارات کافی تخصیص
داده شود.
مقتدر تصریح کرد :در بخش بازآفرینی شهری جلسات متعددی برگزار
شد و اعتبارات خوبی وجود دارد و میدان امام رامسر اعتبار تخصیص داده شد
و  ۱۴۰تن قیر به شهرداری رامسر اختصاص داده شد.

خبر كوتاه
با همکاری مؤسسه مردم نهاد ههراز کردستان

کارگاه آموزشی توانمندسازی
خانوارهای روستایی با رویکرد اصالح
الگوی مصرف طرح پاییش بانوی آب در
روستای سراب قامیش سنندج برگزار شد

به گزازش روایط عمومی و آموزش همگانی شرکت
آب و فاضالب روستایی استان کردستان کارگاه آموزشی
یک روزه توانمندسازی خانوارهای روستایی با رویکرد
اصالح الگوی مصرف با همت شرکت آبفار کردستان و
مؤسسه مردمنهاد ههراز کردستان و با همکاری آبفار
شهرستان سنندج در روستای سرابقامیش برگزار شد.
در این کارگاه یک روزه که در محل مدرسه روستای
دادانه و با حضور روابط عمومی و مشاور امور بانوان
شرکت آبفار و و خانم فلوریا محمدپور مدیر مؤسسه
ههراز کردستان برگزار شد در راستای توانمندسازی
و اطالعبخشی خانوارهای روستایی در جهت اصالح
الگوی مصرف و رعایت بهداشت فردی اجتماعی و روانی
سخنرانیهایی صورت گرفت.
فرمانده انتظامی استان البرز:

 ۶۷هزار عدد مواد محترقه در استان
البرز کشف شد

فرمانده انتظامی استان البرز با اشاره به اجرای طرح
مبارزه با کاالی قاچاق ،از کشف  ۶۷هزار مواد محترقه و
پانزده کیلو مواد اولیه خبر داد.
سردار عباسعلی محمدیان اظهار کرد :این طرح روز
گذشته با حضور فعال پلیسهای تخصصی باهدف مقابله با
قاچاق مواد محترقه در سطح استان به اجرا درآمد.
وی اضافه کرد :در اجرای این طرح بیش از ۶۷
هزار عدد مواد محترقه خارجی و  ۱۵کیلوگرم مواد اولیه
دستساز کشف شد .فرمانده انتظامی استان البرز افزود:
با این کاالی قاچاق  ۵۱قاچاقچی دستگیر و  ۴۹پرونده
قاچاق در این زمینه تشکیل شد .سردار محمدیان یادآور
شد :مبارزه با قاچاق ،یکی از مهمترین الزامات تحقق
سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که پلیس با جدیت آن
را دنبال میکند .وی گفت :نوسان در قیمت ارز سبب شد
تا برخی افراد سودجو به قاچاق و احتکار کاال روی بیاورند
که با همکاری مردم و پلیس اخاللگران نظم اقتصادی یکی
پس از دیگری در چنگ قانون گرفتار میشوند .گفتنی
است؛ از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک هزار و ۸۰۰
میلیارد ریال انواع کاالی قاچاق در استان البرز شده است.
مدیر آموزش و پرورش هشترود خبر داد:

آمادگی کامل برای اسکان مسافران
نوروزی و فرهنگیان در هشترود

مدیر آموزش و پرورش هشترود از آمادگی کامل برای
اسکان مسافران نوروزی و فرهنگیان در هشترود خبر داد.
بهمن اقدمی با اعالم این خبر افزود :طبق روال سالهای
گذشته امسال نیز مسافران نوروزی به خصوص فرهنگیان
میتوانند در باشگاه فرهنگیان هشترود و دو باب مدرسه
اسکان یابند .وی اضافه کرد :خدماتی که به این مسافران
در نظر گرفته شده است به مراتب بهتر و کاملتر خواهد
بود .اقدمی در مورد چهارشنبه سوری نیز به خانوادهها
هشدار داد و گفت :مخالف شور و نشاط نیستیم و همه ما
سعی میکنیم که لحظات خوب و خوشی برای فرزندانمان
رقم بزنیم ولی ما در مدارس با امضای طوماری بین تمام
دانش آموزان با عنوان کمپین نه به چهارشنبه سوزی آنها را
تشویق کرده ایم که از مواد محترقه و انواع ترقه دوری کنند
تا شاهد چهارشنبه سوری امن ،خوب و بدون خطر داشته
باشیم .مدیر آموزش و پرورش هشترود از خانوادهها نیز
خواست که به بچههای خود خطرات نگهداری و استفاده از
این گونه مواد خطرناک را آموزش داده تا هیچ خانوادهای
برای یک لحظه شادی کذایی دچار غم و اندوه نشود .وی در
پایان با اعالم اینکه تمام مدارس هشترود تا  ۲۸اسفند دایر
است ،از خانوادهها خواست تا آموزش و پرورش را در این
راه نیز یاری گر باشند و فرزندان خود را تا آغاز تعطیالت
نوروز به مدرسه بفرستند.
مدیرعامل هالل احمر کرمانشاه خبر داد:

امداد رسانی  ۴۴پایگاه هالل احمر در
کرمانشاه به مسافران نوروزی

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمانشاه از
خدمترسانی  ۴۴پایگاه هالل احمر به مسافران نوروزی
در این استان خبر داد.
آرش لهونی با بیان اینکه طرح ملی خدمات نوروزی
جمعیت هالل احمر از بیست و پنجم اسفند ماه آغاز و تا
هفدهم فروردین اجرایی میشود ،اظهار داشت :در زمان
اجرای این طرح تمام تیمهای عملیاتی جمعیت هالل احمر
در آماده باش کامل به سر میبرند.
وی افزود ۲۹ :پایگاه ثابت و موقت بین شهری و ۱۵
پایگاه شهری طی این طرح به مسافران نوروزی خدمت
رسانی خواهند کرد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمانشاه با بیان
اینکه در این پایگاهها امکان اسکان اضطراری برای مسافران
در راه مانده وجود دارد ،بیان داشت :یک فروند بالگرد هالل
احمر به همراه تیم امداد هوایی در استان آماده باش کامل
هستند.
وی با اعالم اینکه تیمهای واکنش سریع هالل احمر
استان و تیمهای امداد و نجات خواهران (توانا) هم طی
این مدت خدمات رسانی میکنند بیان کرد :در بحث
فعالیتهای بشر دوستانه و کمک به امر سالمت نوروزی ۲۰
ایستگاه ایمنی و سالمت در سطح استان فعال خواهند شد.
لهونی تصریح کرد :در این ایستگاهها تست قندخون،
فشار خون ،راهنمای مسافران نوروزی و فضای دوستدار
کودک خواهیم داشت همچنین جمعیت هالل احمر
کمپین بهرفت (بهبود رفتاهای ترافیکی) با هدف کاهش
تصادفات جادهای را راه اندازی کرده و شخصی که به
این کمپین میپیوندد متعهد میشود قوانین راهنمایی و
رانندگی را رعایت کند .وی با توصیه به مسافران نوروزی
خاطرنشان کرد :مهمانان نوروزی قبل از سفر اطالعات
کامل شرایط آب و هوایی مقصد و مسیر حرکت را به دست
آورند همچنین از سالمت و ایمنی خودروها مطمئن شوند.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمانشاه
گفت :رانندگان باید زنجیر چرخ و وسایل ایمنی را به
همراه داشته باشند و هنگام مسافرت از مسیرهای اصلی
عبور کنند همچنین هنگام رانندگی حتماً از کمربند
ایمنی استفاده و به همراهان هم یادآوری کنند زیرا
کمربند ایمنی نقش مهمی در کاهش ضایعات نخاعی
ناشی از تصادفات دارد.

