
7
شهرستان

در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و بومی سازی صورت گرفت؛

مبادله تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی بين دانشگاه  آزاد اسالمی و ذوب آهن اصفهان
| در راستاى تعامل بيشتر با دانشگاه در سال « حمايت از كاالى ايرانى » و عملياتى شدن منويات مقام معظم رهبرى و بومى سازى ، در 
آيين ويژه اى كه در محل ساختمان مركزى دانشگاه آزاد اسالمى تهران  برگزار شد ، تفاهم نامه همكارى هاى بين ذوب آهن اصفهان و دانشگاه 

آزاد اسالمى امضا و مبادله گرديد .
اين تفاهم نامه به منظور گسترش همكارى هاى علمى ، پژوهشي و آموزشى و با هدف بهره  مندى از ظرفيت  هاى سخت افزارى و نرم افزارى 
درحوزه  هاى علم و فناورى ، بين دانشگاه آزاد اسالمى به نمايندگي دكتر محمد مهدى طهرانچى رئيس اين دانشگاه  و شركت سهامى ذوب آهن 

اصفهان به نمايندگى مهندس منصور يزدى  زاده مدير عامل شركت مبادله گرديد .
هدف از اين تفاهمنامه ، نظام مند كردن فعاليت هاى پژوهشى دانشگاه آزاداسالمى در راستاى نياز هاى شركت ذوب آهن اصفهان در زمينه 

پايان نامه ها و رساله ها ، پروژه هاى تحقيقاتى و واحد هاى فناورى است.

عضو مجلس خبرگان رهبری:

شهرداری قم در زمينه کشت گياهان گلخانه ای قدم های خوبی برداشته است
| عضو مجلس خبرگان رهبرى گفت: در زمينه كشت گياهان و ميوه هاى گلخانه اى قدم هاى خوبى برداشته شده تا نسل هاى بعد از ما 

محيطى همراه بانشاط و آرامش داشته باشند. 
به گزارش كائنات و به نقل از روابط عمومى شهردارى قم ؛ آيت اهللا عسكر ديربازاظهارداشت ، با توجه به اينكه روز درختكارى در نظام جمهورى 
اسالمى به عنوان يك نماد تعريف شده است، اظهار داشــت: در اين روز مقام معظم رهبرى و برخى از مسئوالن اقدام به غرس نهال مى كنند تا 

تشويقى براى ملت شريف ايران در حفظ محيط زيست و توسعه فضاهاى سبز و جنگلى باشد.
وى با اشاره به اقدام شهردارى در خصوص توزيع گياهان و نهال هاى رايگان به شهروندان در هفته درختكارى افزود: چند سالى است كه رهبر 
معظم انقالب اقدام به غرس نهال هايى مثمر مى كنند تا به توسعه فضاهاى سبز كمك كند.عضو مجلس خبرگان رهبرى با اشاره به گرم تر شدن 

كره زمين ابراز كرد: توسعه فضاهاى سبز مى تواند به پاكى هوا و حفظ محيط زيست كمك كند تا همگان از اين نعمت الهى به نحو احسن استفاده كنند.

| مسئول كنترل اســناد كامپيوترى و نرم افزار مشتركين: طرح صدور 
آنى صورتحساب گاز در استان قم با جديت دنبال مى شود. مسئول كنترل اسناد 
كامپيوترى و نرم افزار مشتركين گفت: با توجه به مشكالت موجود در سيستم 
كنتورخوانى گذشته، شركت گاز به فناورى جديدترى روى آورده است كه طى آن 
فرد كنتورخوان در زمان قرائت كنتور مى تواند صورتحساب مشترك را نيز تحويل 
دهد. به گزارش روابط عمومى شركت گاز اســتان قم : با اشاره به اينكه پروژه 
صدور آنى صورتحساب گاز يكى از جديدترين پروژه هاى درحال انجام شركت 
گاز استان قم است، اظهار كرد: در گذشته كنتورخوان ها از دستگاه PDL استفاده 
مى كردند كه باتوجه به قديمى بودن اين دستگاه ها با مشكالت متعددى مواجه 
بوديم.وى ادامه داد: باتوجه به مشكالت موجود در سيستم كنتورخوانى گذشته، 

شــركت گاز به فناورى جديدترى روى آورده است كه طى آن فرد كنتورخوان 
پس از قرائت كنتور اطالعات را به طور مستقيم براى شركت گاز ارسال مى كند.

مسئول كنترل اســناد كامپيوترى و نرم افزار مشتركين با بيان اينكه فناورى 
صدور آنى صورتحساب در هيچ استانى به جديت استان قم دنبال نمى شود، عنوان 
كرد: اصلى ترين مشكل در اين حوزه استفاده از اينترنت براى انتقال اطالعات بود 

كه به همين منظور از سيم كارت هاى IPM استفاده كرديم.
وى با اشاره به اينكه اين فناورى تأثير بســيارى در كاهش هزينه ها از جمله 
كاهش هزينه رفت و آمــد دارد، مطرح كرد: در اين طرح اگر كنتورخوان پس از 
قرائت كنتور با مشــكل خاصى روبرو نشود مى تواند صورتحساب مشترك را نيز 

به صورت آنى تحويل دهد.

مرادى با بيان اينكه با سيستم گذشــته حدود 45 روز الى 2 ماه براى صدور 
صورتحساب زمان الزم بود، خاطرنشان كرد: با استفاده از فناورى جديد ميزان 
كاركرد مشترك، شفاف شــده و خود شــركت نيز در مدت زمان كوتاه ترى به 
مطالبات مى رســد. همچنين با ارســال موقعيت جغرافيايى كنتورخوان براى 
شركت، آدرس دقيق مشترك ثبت مى شود تا در زمان لزوم از آن استفاده كنيم. 
ضمن اينكه اطمينان از صحت عمليات كنتورخوانــى يكى از اهداف اين طرح 

مى باشد.
وى با اشــاره به اينكه اين طرح براى نخســتين بار در سطح مشتركين عمده 
درحال انجام است، تصريح كرد: برنامه ريزى اين طرح نزديك به دو سال زمان 

برده و اجرايى شدن آن نيز حدود 7 ماه به طول انجاميده است.

کمبود تجهيزات، مهم ترین چالش پيش روی 
هنرستان های زنجان

| رئيس اداره آموزش هاى فنى و حرفه اى و كاردانش آموزش 
و پرورش زنجان گفت: كمبود تجهيــزات و فضاى فيزيكى، مهم ترين 
چالش پيش روى هنرستان هاى استان است .به گزارش ايسنا، حميد 
اخوان در  جلسه كيفيت بخشى هنرستان هاى مناطق ابهر، خرم دره و 
ســلطانيه با تاكيد بر ضرورت تغيير در نگرش ها و بينش ها در مديران 
هنرســتان ها، گفت: در بحث مديريت، نگرش مهم تر از دانش اســت 
و مديران موفق مديرانى هســتند كه با مثبت نگرى ســعى در ارتقاى 
شــاخص هاى كيفــى در هنرســتان ها دارند .وى هدف از تشــكيل 
اين گونه نشســت هاى تخصصى را كاهش فاصله بين نيروهاى صف و 
ســتاد، نزديك كردن نگاه ها به موضوعات، افزايش مشاركت جويى و 

مشاركت پذيرى در هنرســتان ها با اولويت دادن به موضوع روابط انسانى عنوان كرد .اين مسئول با اشاره به 
چالش هاى پيش روى هنرســتان ها، ادامه داد: مهم ترين چالش  هنرستان ها، كمبود نيرو و مشكل فضاهاى 
فيزيكى و كمبود تجهيزات است .وى با تاكيد بر لزوم توســعه كيفى و كمى آموزش هاى مهارتى، ادامه داد: 

مديران بايد چهره شفافى از هنرستان ها را به دانش آموزان و اوليا ارائه دهند.

 ذخيره سازی مواد غذایی توسط
برخی خانوارها

| رئيس انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان استان زنجان 
گفت: برخى از رفتارها از جانب مصرف كننــدگان در هنگام افزايش  
بى دليل قيمت كاالها باعث زيان ديــدن بيش از پيش مصرف كننده 
مى شود.رضا استجلو در گفت وگو با ايسنا با اشاره به برگزارى نمايشگاه 
بهاره در استان اظهار كرد: 250 غرفه در اين نمايشگاه فعال است و همه 
كاالهايى كه در اين نمايشگاه عرضه مى شود توسط كارشناسان سازمان 
حمايت از حقوق مصرف كننده، روساى اتحاديه ها و كارشناسان بهداشت، 
تاييد و قيمت گذارى شده است.اين مسئول ادامه داد: كاالهاى موجود 
در نمايشگاه حداقل 10 تا 15 درصد پايين تر از قيمت بازار است ولى از 
آنجايى كه بهاى تمام شده براى غرفه دار باالست، براى همين متقاضيان 

احساس تفاوت چندانى با ساير قيمت هاى بازار ندارند و بايد توجه داشت كه غرفه دار نيز نبايد در اين بين متضرر 
شود.وى افزود: متاسفانه برخى از رفتارها از جانب مصرف كنندگان در هنگام افزايش هاى بى دليل كاالها و خدمات 

سبب مى شود كه نه تنها قيمت ها كنترل نشود، بلكه مصرف كننده بيش از پيش نيز زيان ببيند.

123  محور وحدت
در استان آیت اهلل طه محمدی بودند

| اســتاندار همدان با بيان اين كه وحدت بى نظيرى در استان 
همدان حاكم اســت گفت:طى سال 97 در اســتان موفق به ايجاد 20 
هزار شغل شده ايم.به گزارش ايســنا، سيدسعيد شاهرخى صبح جمعه 
24 اسفند در مراسم تكريم و معارفه نماينده ولى فقيه در استان همدان 
ضمن گرامى داشت ياد و خاطره شهدا اظهار كرد: مفتخريم كه در استان 
همدان يكى از توصيه ها و سفارش هاى اساسى بنيانگذار نظام جمهورى 
اسالمى و مقام معظم رهبرى به شايستگى مورد توجه قرار گرفته و بين 
تمام اركان حاكميتى و مديران مختلف اجرائى و نظامى استان هماهنگى 
و وفاق كم نظيرى حاكم است.وى با بيان اين كه در اولين جلسه شوراى 
ادارى استان نگاهى به اقدامات سال 97 و برنامه هاى اجرايى در سال 98 

خواهيم داشت افزود:وحدت و همدلى كافى براى پيشبرد اهداف نظام در استان وجود دارد و مفتخريم كه تمام 
وقتى كه متعلق به مردم است صرف خدمت به آنها مى كنيم.استاندار همدان آيت اهللا طه محمدى را استوانه اى 
براى پيشرفت و همدلى در استان دانست و گفت:مجمع نمايندگان استان شبانه روز به فكر رفع موانع و توسعه 
استان هستند؛ هم چنين با همت اعضاى انتظامى همدان، يكى از امن ترين استان هاى كشور به شمار مى آييم.

استانها

خبرنامه

باندسارقینسیمبرقدرعسلویهمنهدمشد

طرح صدور آنی صورتحساب گاز در استان قم

| فرمانده انتظامى استان بوشهر از انهدام باند 3 نفره سارقين سيم برق در شهرستان عسلويه خبر داد و گفت: اين افراد تا كنون به 
17 فقره سرقت سيم برق اعتراف كرده اند.به گزارش ايسنا، سردار خليل واعظى امروز گفت: در پى وقوع چندين فقره سرقت سيم برق در 
شهرستان عسلويه كارآگاهان پليس آگاهى شهرستان تحقيقات ميدانى گسترده اى را بر اساس روش هاى علمى و پليسى آغاز كردند.
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خبرنامه
مدیر کل اوقاف استان بوشهر خبر داد؛ 

آغاز ثبت نام چهل و دومين دوره مسابقات 
قرآن کریم

| مديركل اوقاف و امور خيريه اســتان بوشــهر 
از آغاز ثبت نام اينترنتى چهل و دومين دوره مســابقات 
سراسرى قرآن كريم در سامانه www.quraniran.irخبر 
داد . حجت  االسالم  والمسلمين محمدرضا اسماعيل پور، 
مديركل اوقاف و امور خيريه اســتان بوشهر، با بيان اين 
خبر گفت: چهل و دومين دوره مسابقات سراسرى قرآن 
كريم در رشته هاى حفظ كل، حفظ 20 جزء، حفظ 10 

جزء، حفظ 5 جزء، قرائت تحقيق، قرائت ترتيل، حفظ و معارف موضوعى، حفظ و 
معارف احاديث و تفسير قرآن كريم، اذان و دعاخوانى برگزار مى شود. وى افزود: 
اين مسابقات در بخش معارفى نيز در رشــته هاى حفظ و معارف موضوعى قرآن 
كريم، حفظ معارف احاديث، تفســير قرآن كريم و تفســير قرآن ويژه اهل سنت 
برگزار مى شود. اســماعيل پور اظهار كرد: در بخش نغمات دينى نيز رشته هاى 
همســرايى و هم  خوانى قرآن كريم، آثار دو يا چند زبانه و انشــاد انفرادى تعريف 
شده است كه در بخش بانوان فقط رشته همسرايى برگزار مى شود، اما در بخش 
آقايان رقابت ها در هر سه رشــته برگزار خواهد شد. مديركل اوقاف و امور خيريه 
اســتان با بيان اينكه هر شــركت كننده مجاز خواهد بود در يك رشته از يكى از 
بخش ها شركت داشته باشــد، تصريح كرد: مرحله كشورى اين دوره از مسابقات 
در دو مرحله مقدماتى و نهايى برگزار خواهد شد كه مرحله مقدماتى در شهر قم و 
مرحله نهايى نيز به ميزبانى استان اصفهان خواهد بود. وى خاطرنشان كرد: زمان 
برگزارى مرحله شهرســتانى چهل و دومين دوره مسابقات سراسرى قرآن كريم 
20 فروردين تا 15 ارديبهشت ماه سال 1398 است و مرحله مقدماتى رشته هاى 
معارفى روز نهم اسفندماه و همزمان با آزمون سراسرى حفظ و مفاهيم قرآن كريم 
برگزار گرديد . حجت االسالم اسماعيل پوراظهار كرد: عالقه مندان جهت ثبت نام 
در اين مسابقات به پايگاه اطالع رسانى www.quraniran.ir يا ادارات اوقاف و امور 

خيريه شهرستان ها مراجعه كنند.

نوسازی ناوگان اتوبوسرانی کرج ادامه دارد؛

30  دستگاه اتوبوس به خطوط پرتردد 
شهراضافه شد 

| معصومه بریری خبرنــگار کائنات - 
شــهردار كرج گفت: نوســازى ناوگان حمل و نقل 

عمومى اولويت مديريت شهرى است.
على اصغر كمالى زاده در مراسم بهره بردارى از فاز 
اول نوسازى ناوگان اتوبوسرانى كرج گفت: نوسازى 
ناوگان حمل و نقل يكى از اهــداف اصلى مديريت 
شهرى كرج است كه خوشبختانه شاهد بهره بردارى 

از فاز اول آن هستيم.وى با اشاره به اينكه سالهاست كمك دولت براى نوسازى 
ناوگان اتوبوسرانى قطع شده، افزود: تا هشت سال پيش ، دولت 82,5 درصد 
از اعتبار مورد نياز بــراى خريد اتوبوس ها را دولت تقبــل مى كرد ولى اين 
كمك دولتى در سال 89 قطع شد و از آن سال به بعد ناوگان اتوبوسرانى كرج  
توسعه اى نداشت.وى افزود: در طول اين سالها تعداد زيادى اتوبوس به دليل 
فرسوده شدن از محور خدمت رسانى خارج شده و اتوبوس ها از هزار دستگاه به 
400 دستگاه رسيد.شهردار كرج، افزود: پيگيرى هاى زيادى طى سال جارى 
براى خريد اوتوبوس صورت گرفت و بجز يك شركت باقى شركت ها ساخت 
اتوبوس را انجام نمى دادند.كمالى زاده با اشاره به سفر خود و اعضاى شوراى 
اسالمى شهر كرج به سمنان به منظور انعقاد تفاهم نامه اى مبنى بر خريد 200 
دستگاه اتوبوس، گفت: طبق اين تفاهم نامه امروز موفق به تحويل 30 دستگاه 
اتوبوس در فاز اول اين طرح شــديم.وى افزود: اين تعداد اتوبوس با اعتبارى 
بالغ بر 45 ميليارد تومان با تامين از اعتبارات شهردارى كرج خريدارى و وارد 
مدار خدمت رسانى به شهر و شهروندان شد.اين مسئول با اشاره به اينكه طبق 
سرانه و استاندارد ها بايد هزار و 500 دستگاه اتوبوس در كرج داشته باشيم، 
اظهار كرد: اين 30 دســتگاه در خطوط پر تردد شهر فعاليت خواهند كرد تا 

طبق برنامه ريزى ها بتوانيم به تعداد اين ناوگان اضافه كنيم.

| مديركل بهزيســتى لرستان گفت: 
98 هزار خانوار از خدمات سازمان بهزيستى 
در استان بهره مند مى شوند.به گزارش ايسنا، 
فاطمه زهرا توكلى در جلسه شوراى هماهنگى 
مديران لرســتان، اظهار كرد: 98هزار خانوار 
لرســتانى از 78 خدمات ســازمان بهزيستى 
بهره مند مى شــوند.وى تصريح كرد: توسعه 
ظرفيت هــا و زيرســاخت هاى الزم بــراى 
پاسخگويى به نيازهاى جامعه هدف به منظور 
افزايش ضريب خدمات، ارتقا كيفيت خدمات 
و صيانت از حقوق شــهروندى و ارتقا سالمت 
ادارى از اهداف سازمان بهزيستى در لرستان 
است.مديركل بهزيستى لرستان خاطرنشان 

كرد: 700مركز غير دولتى شامل؛ تشكل ها، NGO ، موسسات خيريه، 57 مركز 
مداخله در آسيب هاى اجتماعى در لرستان وجود دارد.توكلى ادامه داد: در حوزه 
توانبخشى مراكز در لرستان وابســته به پرداخت يارانه هســتند و به دليل عدم 
مشاركت خانواده هاى در سهم آورد توســعه كار راحت نيست اما با اين وجود 71 
مركز فعال اســت.وى اضافه كرد: پيشــگيرى از معلوليت  ها يكى از دغدغه هاى 
سازمان بهزيستى بوده و امسال به 93درصد پوشش طرح تنبلى چشم، 97درصد در 
غربالگرى شنوايى و 31 درصد افزايش ضريب نفوذ خدمات كاهش اعتياد رسيده ايم 
.مديركل بهزيستى لرســتان بيان كرد: در حال حاضر 872نفر ضايع نخاعى در 
لرســتان حق پرســتارى دريافت مى كنند.توكلى اظهار كرد: پنج هزارو 255نفر 
متقاضى مسكن هستند كه چهارهزار و 472 نفر دريافت كرده اما 783 نفر در انتظار 
هستند.مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعى لرستان: 55 درصد دادخواست ها به 
صورت سازشى حل و فصل مى شود.به گزارش ايسنا، على آشتاب در جلسه شوراى 
هماهنگى مديران لرستان، اظهار كرد: به دليل شرايط اقتصادى حاكم بر پروژه هاى 

عمرانى برخــى واحدها تعديل نيــرو دارند 
كه پايان نيروى قرارداد كار اعالم مى شــود.
وى با بيان اين كه در خصــوص بيمه بيكارى 
محدوديت هايى وجود دارد، افزود: هم اكنون 
پيمانكار راه آهن دورود بــه خرم آباد و آزادراه 
خرم آباد به اراك مشكل بيمه بيكارى دارند كه 
بايد موضوع بررسى شود كه رضايت مندى براى 
جامعه كارگرسى ايجاد شود.مديركل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعى لرستان خاطرنشان كرد: 
در 11 ماهه امسال 6 هزار و 290 دادخواست 
را داشــتيم كه با توجه به سياســت سازشى 
وزارت خانه، 2 هــزار و 898 مورد از پرونده ها 
را به شكل سازشــى حل و فصل شد.آشتاب 
اضافه كرد: 55درصد از دادخواســت ها به شكل سازسى حل و فصل مى شود.وى 
بيان كرد: 309 تشكل كارفرمايى و كارگرى در استان فعاليت مى كنند كه از اين 
تعداد 250 تشكل كارگرى و 59 تشــكل كارفرمايى است.مديركل تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى لرســتان اضافه كرد: در راستاى ارتقاء سطح كمى و كيفى خدمات 
بنگاه هاى اقتصادى و بهره ورى نيروى كار، امسال يك هزار و 512 نفر ساعت آموزش 
به جامعه هدف ارائه شد.آشتاب ادامه داد: در 11 ماه گذشته 9هزار و 162 مورد 
بازرسى انجام شده كه با سياست هاى ارائه شده كاهش حوادث را در دستوركار قرار 
داديم.وى عنوان كرد: سال گذشته 293 حادثه را در محيط هاى كارى شاهد بوديم 
كه با افزايش بازرسى ها اين تعداد به 190 حادثه كاهش يافت.مديركل تعاون، كار 
و رفاه اجتماعى يادآور شد: سال گذشــته 2هزار و 560 نفر بيمه بيكارى دريافت 
مى كردند كه اين رقم امسال به 2هزار و 591 نفر رسيده كه نسبت به سال گذشته 
افزايش داشته است.آشــتاب اظهار كرد: امسال 92 تعاونى در استان تشكيل شد 
كه با بهره بردارى كامل از اين واحدها زمينه فعاليت براى 762 نفر فراهم مى شود.

98 هزار خانوار از خدمات سازمان بهزیستی لرستان بهره مند می شوند
مدیرکل بهزیستی لرستان:


