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شهرستان | ۱۱۰واحد مسکونی با مشارکت مؤسسه خیریه اشرف االنبیاء به ایتام و مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره( در 

هرمزگان واگذار شد.به گزارش کائنات و به نقل از ایسنا، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( هرمزگان گفت: این واحدها در 
شهرستان های رودان، میناب، بندرخمیر، حاجی آباد و بندرعباس و بین ۴۵ تا ۷۵ مترمربع مساحت ساخته شده است.

850 تن آسفالت سرد و گرم صرف لکه گیری راههای شهرستان داالهو شده است
| مهندس امجد افسری با بیان فعالیت های سه ماهه سوم این شهرستان گفت:۵۰۰ تن آسفالت گرم و 3۵۰ تن آسفالت سرد صرف لکه 
گیری موضعی محورهای بیونیج، تنگ گول و تختگاه از توابع داالهو شده است.به گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه،   مهندس امجد افسری افزود:شانه ساز ی و حذف ۱۰ کیلومتر ازپرتگاه ها در محورهای مختلف،تعریض 
پیچ و تقاطع ها در سه راهی حریر،پیچ ریجاب و تنگ گول و تیغه زنی و پاک سازی 3۵ کیلومتر از حریم راهها از دیگر اقدامات این اداره طي 

سه ماهه اخیر به شمار می رود.
مهندس افسری همچنین از ساماندهی میدان ورودی داالهو خبر داد و گفت:این اقدام با اتصال الین های بزرگراه و نصب تابلو نیوجرسی و 
چراغ چشمک زن همراه بوده  است.وی در خصوص تجهیز راههای این شهرستان اظهار داشت:نصب 3۰۰ عدد انواع تابلو،مسیرنما، فلش،گردش 

و خطرنماها، خط کشی ۱۵۰ کیلومتر از محورهای فرعی و روستایی ،تنقیه انواع پل در محورهای مختلف به تعداد 2۰ دستگاه و ریزش برداری حاصل از وقوع زلزله و 
بارش باران از دیگر اقدامات انجام شده در این راستا می باشد.افسری همچنین به تجهیز و تعمیر 9 دستگاه ماشین آالت جهت آمادگی در سرمای زمستانی سال جاري 

اشاره نمود و افزود کلیه عوامل جهت هر گونه امداد رساني جاده اي به کاربران در این شهرستان آمادگي کامل دارند.

مطالبات دانشجویان و پاسخ رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین
| قشنگ ترین و صمیمی ترین نشست در دانشگاه ها، نشست با دانشــجویان و شنیدن حرف های آنان است. در میان نشست های 
دانشجویی نیز، نشست پرسش و پاسخ از مطلوب ترین آن ها محسوب می شود. نشستی که برگزاری آن با خواست دانشجویان و مدیریت آنان 
است. در این نشست ها، همه حرف های دانشــجویی شنیده می شود و حتی اگر برای برخی یا همه  آنها پاسخی وجود نداشته باشد -که گاه 
وجود ندارد-؛ باز رضایت دانشجویان را از اینکه فرصت گفت و شنود یافته اند، به همراه دارد. نشست پرسش و پاسخ دانشجویان با حضور دکتر 
منوچهر مهرام، رییس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، معاونان و روسای دانشکده ها، عصر روز 2۷ آذر 96 در سالن اجتماعات شهید بابایی دانشگاه 
برگزار شد.در این برنامه که بیش از سه ساعت طول کشید، نمایندگان دانشجویان، پرسش های خود را در زمینه های مختلف آموزشی، رفاهی 
و امکانات و تجهیزات کمک آموزشی پرسیدند و پاسخ شنیدند.موضوعاتی چون؛ وضعیت کالس های آموزشی، برنامه ریزی آموزشی، سیستم 

صوتی کالس ها، طرح های تحقیقاتی، فضای سیاسی دانشگاه، مشکالت مالی تشکل ها، اینترنت خوابگاه ها، فضای سبز دانشگاه، وضعیت سالن مطالعه کتابخانه ها، 
ارایه خدمات درمانی به دانشجویان، کیفیت غذای دانشجویان، هوشمند کردن کارت های چندگانه و تجمیع آن، پیش بینی غذا برای روز های تعطیل، تجهیز دانشکده 

ها به جعبه کمک های اولیه و تداوم دیدارها و نشست های دانشجویی با رئیس دانشگاه، بخشی از مطالبات دانشجویان بود که در این نشست، بیان شد.

مخاطب شناسی و مخاطب محوری از اهداف اساسی راه اندازی پرتال واحد در راه و شهرسازی استان قزوین
| سرپرست اداره روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی با اشاره به 
تغییر رویکرد پرتال اینترنتی از درگاه خبری بــه درگاه اطالعاتی و مخاطب 
گرا گفت: در وب ســایت جدید این اداره کل هم میهنــان ارجمند عالوه بر 
اطالع از آخرین اخبار مرتبط، می توانند به آسانی به کلیه خدمات وزارت راه 
و شهرســازی در حوزه های مختلف دسترسی داشــته و انتقادات خود را نیز 
ثبت نمایند. به گزارش کائنات و به نقل از اداره روابط عمومی اداره کل راه و 
شهرسازی استان قزوین، حامد مکملی با اعالم این خبر گفت: با توجه به تاکید 
وزیر راه و شهرسازی بر حق دسترسی آزاد به اطالعات و لزوم پاسداشت حقوق 
شهروندی به ویژه در همین بخش، موضوع ایجاد پرتال واحد درگاه اینترنتی 
برای ادارات کل راه و شهرسازی استان ها در دستور کار قرار گرفته و به اجرا 
درآمد.وی افزود: متحدالشکل بودن درگاه اینترنتی تمامی زیرمجموعه های 

وزارت، انسجام و وحدت رویه ســازمانی را به مخاطب القا نموده و در کنار آن 
باعث یادگیری سریع تر و سهولت اســتفاده مخاطب می شود.مکملی اضافه 
کرد: مخاطب شناســی و مخاطب محوری در ارائه اطالعات، روشــمند کردن 
تولید و مدیریت محتوای وب، حفظ وحدت شــکل و قالــب در کل وزارت و 
زیرمجموعه های آن از جمله اساســی ترین اهداف راه اندازی درگاه اینترنتی 
http:// یکسان در استان ها بوده که در استان قزوین نیز این درگاه به نشانی
qazvin.mrud.ir/ در دسترس مخاطبان قرار گرفته است. رییس شورای 
هماهنگی روابط عمومی های راه و شهرسازی استان یادآور شد: برای رسیدن 
به اهداف پیش گفته دو راهبرد اساسی تغییر درگاه خبری به درگاه اطالعاتی 
و مخاطب گرا و پشتیبانی جمعی بجای پشــتیبانی فردی در دستور کار قرار 
گرفته اســت. وی ادامه داد: در این راســتا مهمترین امر شناسایی مخاطبین 

درگاه وزارت راه وشهرسازی است که در پرتال جدید دارای منوی اختصاصی 
است.

مکملی خاطرنشان کرد: امکان ثبت گزارش مشکالت سفر با هواپیما، قطار و 
مشکل راه ها از طریق سامانه ی شهراه و همچنین اطالع از مناقصه و مزایده ها، 
مصوبات کمیسیون ماده ۵، سامانه تسهیالت بازآفرینی شهری و سایر اطالعات 
و خدمات مرتبط با راه و شهرسازی استان از جمله موارد ارایه شده در درگاه 
http:// اینترنتی اداره کل راه و شهرسازی اســتان قزوین است که با نشانی

qazvin.mrud.ir/ در اختیار هم استانی های عزیز قرار دارد.سرپرست اداره 
روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی در پایان یادآور شد: اخبار و اطالعات 
پیشین این اداره کل نیز از طریق گزینه آرشیو پرتال قدیمی در همین سایت 

در دسترس مخاطبان قرار دارد. 

مديركل راه و شهرسازي گلستان:

 نیاز به تعامل، سازنده و اثرگذار در عرصه
 ساخت و ساز داریم

| مدیرکل راه و شهرسازي گلســتان گفت: براي حرکت 
صحیح در صنعت مســکن و دســتیابي به نیازهــاو رضایتمندي 
خدمت گیرندگان ، به همکاري و تعامل بیشــتر کاري و سیاست 
گذاري در عرصه ساخت و سازاســتان نیاز داریم.به گزارش اداره 
روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان، مهندس 
»حسین محبوبي« مدیرکل راه وشهرســازي استان گلستان در 
دیدار با اعضاي هیات مدیره ســازمان نظام مهندسي ساختمان 
استان، افزود: ســازمان نظام مهندسي ،ســازماني بزرگ است و 
اگرعملکردي موفق نداشته باشد موجب بروز نارضایتي در جامعه 

هدف مي شود.
این مقام اجرایي استان افزود :  سازمان نظام مهندسي ساختمان یک نهاد عمومي غیردولتي است 
و در اجراي قانون نظام مهندسي از سوي مرجع دولتي ذیربط، تشکیل و تابع بخشنامه ها و آیین نامه 

هاي ابالغي و تحت نظارت مراجع دولتي از جمله راه و شهرسازي است.

دبیر مجمع استانداران:

 کارگروه تدوین تاریخ شفاهی
 در مجمع استانداران تشکیل می شود

| حسین طاهری دبیر مجمع استانداران از تشکیل کارگروه 
تدوین تاریخ شفاهی در مجمع استانداران خبر داد و گفت: در این کارگروه 
از استاندار موفق مصاحبه به عمل آمده تا مورد استفاده سایر استان ها 
قرار گیرد.به گزارش کائنات و به نقل از ایسنا، حسین طاهری در نشست 
استانداران ادواری خراســان جنوبی گفت: مجمع استانداران مجموعه 
ای غیر انتفاعی و غیر رســمی بوده که از استانداران تشکیل می شود. 
این مجمع در سال ۸۴ به ثبت رسیده است. در حال حاضر 22۰ نفر از 
استانداران عضو این مجمع هستند.دبیر مجمع استاندارن کشور بیان کرد: 
مجمع استانداران مرکز فکر و تجربه عملی برای اعضاست و این مجمع 
دارای کمیته های استانی است. در کمیته استانی از نظرات، تجربه ها و 

سوابق موفق استانداران ادواری هر استان استفاده می شود.حسین طاهری دبیر مجمع استانداران با اشاره به اهمیت 
استفاده از ظرفیت گردشگری در هر استان بیان کرد: برای رونق گردشگری باید زیرساخت های الزم فراهم شود.

123 رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تاكید كرد:

لزوم ایجاد درمانگاه ثابت در مرزهای خوزستان 
برای خدمات رسانی به زائران اربعین

| رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شــاپور اهواز گفت: اربعین 
حسینی کم کم در حال نزدیک شدن به فصل گرما است و کارهای درمانی و 
مراقبت در این فصل سخت تر می شود که باید تدارکات الزم را برای سالهای آتی 
ببینیم.به گزارش کائنات و به نقل از ایسنا، دکتر ایرج نظری در جلسه تقدیر از 
خادمین بهداشت و درمان راهیان نور که امروز )2۱ دی ماه( در دانشگاه علوم 
پزشکی اهواز برگزار شد، اظهار کرد: ما هیچ چیزی برای نیروهایمان که در طول 
سال و فصول مختلف، خدمت ارائه می کنند، نمی خواهیم ولی در خصوص 
تجهیزات و امکانات برای ارائه خدمات بهتر به بازدیدکنندگان و زائران، انتظار 
داریم به ما کمک شود. وی با اشاره به راهپیمایی اربعین حسینی تصریح کرد: 
در چند سال اخیر می بینیم که هر سال، راهپیمایی اربعین حسینی بهتر و با 

شکوهتر از قبل انجام می شود لذا نیاز به توجه ویژه ای در این زمینه داریم. نظری ادامه داد: اربعین حسینی کم کم در 
حال نزدیک شدن به فصل گرماست و کارهای درمانی و مراقبت در این فصل سختتر می شود که باید تدارکات الزم را 

برای سالهای آتی ببینیم. 

استانها
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