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برنامه جامع سالمت استان یک سند
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رئیس دانشگاه علوم پزشــکی استان مرکزی گفت:
طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی ،سالمت در بعد
جسمانی آن خالصه نمیشود و ابعاد دیگر سالمت
از جمله ســامت روانی ،معنوی و اجتماعی را هم
دربر میگیرد.دکتر حسن طاهراحمدی در سومین
شورای برنامهریزی و توسعه استان مرکزی ،افزود :به
منظور رســیدن به اهداف متعالی سالمت باید تمام
دستگاههای اجرایی و مردم در بهبود شاخص کیفیت
شاخصهای سالمت مشارکت داشــته باشند.وی
اظهار داشت :برنامه جامع سالمت استان یک سند
باالدستیدرجغرافیایاستانیاستکهباهدفارتقای
عادالنه شاخصهای سالمت توسط تمام دستگاهها
و نمایندگان مردم تحت نظر استاندار تصویب و اجرا
میشود.رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی
عنوان کرد :داشتن یک برنامه جامع و مصوب برای
بهبود سالمت مردم در شــاخصهای تعیین شده،
مشارکت مسئوالن و مردم در تدوین برنامه و ایجاد
نظامهای اســتقرار برنامه جامع در گستره استان از
اهداف تدوین برنامه جامع سالمت استان است.دکتر
طاهراحمدی بیان کرد :برنامه جامع سالمت استان
یک سند راهبردی در هر چهار بعد سالمت جسمی،
روانی،اجتماعیومعنویاست،اینسندحاویتحلیل
وضعیت سالمت اســتان ،دورنما و اهداف راهبردی
پنج ساله استان ،مداخالت ،الزامات ارتقای سالمت
و تکالیف دستگاههای اجرایی و مشارکت کنندگان
اســت که به تصویب شــورای برنامهریزی و توسعه
استان میرسد.

لرستان – گروه اســتانها:کارشناسمسئول
اورژانس اجتماعی بهزیستی لرســتان گفت :جزو
اســتانهای آخر در کودکآزاری هســتیم .فتانه
زاهدی اظهار کرد :در کل اســتان (ده شهرســتان
بهجز رومشــکان) دارای مراکز اورژانس خط 123
است که این مراکز خدمات سیار و مداخله در بحران را
برعهده دارند .وی ادامه داد :در بحث کودکآزاری جزو
استانهایآخر(بیستوهفتموبیستوهشتم)جدول
هستیم .زاهدی بیان کرد :براساس پزشکیقانونی جزو
استانهای اول نیستیم؛ اما متاسفانه برخی از افراد در
فضای مجازی گفته بودند لرستان در کودکآزاری
جزو استانهای اول کشور اســت که این موضوع با
توجه به اعالم پزشکیقانونی و بررسیهای انجام شده
توسطبهزیستیاستانکذباست.کارشناسمسئول
اورژانس اجتماعی بهزیســتی لرستان افزود :تا سال
گذشته در چهار شهرستان مرکز اجتماعی داشتیم
و از سال گذشته تاکنون در ده شهرستان استان این
مراکز اجتماعی راهاندازی شدهاند و فعالیت میکنند.
وی اضافه کرد :شاید خیلی از خانوادهها کودکآزاری
را تنبیه بدنی بدانند ،درحالیکــه غفلت از کودک و
مشکالت روحی و روانی نیز نوعی کودکآزاری است.
زاهدی اظهار کرد :بهزیستی اســتان تفاهمنامهای
با دادگســتری و ناجا منعقد کرده تا درصورت بروز
مشکل برای مداخله با بهزیســتی همکاری کنند.
کارشناسمســئول اورژانس اجتماعی بهزیســتی
لرستان با بیان اینکه کودکآزاری و هرگونه برخورد
و رفتار در شخصیت کودک اثر میگذارد و این مهم
در دو ســال اول زندگی فرد مهم است ،چراکه روح و
روان ،عاطفه ،روابط اجتماعــی و ...را تحتتأثیر قرار
میدهد،یادآور شد:چنانچهکودکآزاریازرویغفلت
بهخاطر فقر خانواده باشد بهزیستی مداخله میکند
ت درمانی ،پزشکی ،روانپزشکی
و یکسری خدما 
و حقوقی را ارائه میدهــد و چنانچه عدمصالحیت
والدین محرز شود ،مسئولیت کودک از والدین سلب
یا به خانواده (پدربزرگ و مادربزرگ) سپرده میشود
و درغیراینصــورت به مراکز نگــهداری از کودکان
بدسرپرست یا بیسرپرست ارجاع داده میشود.

تأمین آب شرب حیوانات
حیاتوحش خاش

خاش -گروه اســتانها :رئیــس اداره حفاظت
محیطزیست شهرســتان خاش گفت :کارشناسان
این اداره با همکاری و همراهی مردم بومی آب شرب
موردنیاز حیوانات وحشی و مردم عشایر منطقه گرز
سنگانخاشراتأمینکردند.محمدجوادعربمجاهد
بیان کرد :کار الیروبی دو چشمه و چاه آب شرب در
منطقه عشایری کالک حوزه گرز سنگان انجام و یک
حوضچه ذخیره آب نیز در جوار چشمه شور حوزه گرز
سنگان ایجاد شد .وی اظهار کرد :با توجه به اینکه در
منطقه گرز سنگان ،گونههای منحصربهفرد جانوری
حضور دارند و حیات وحــش آن از تنوع خوبی بهره
میبرد ،اجرای این پروژهها را در دستور کار خود قرار
دادیم و با کاری جهادی توانستیم چشمهها و چاه آب
شرب را احیا کنیم تا مردم منطقه و حیوانات بتوانند
نیازهای آبی خود را در این فصل گرما و شرایط سخت
خشکسالی تأمین کنند .عرب ادامه داد :در مناطق
دیگر خاش هم که با اینگونه شرایط مواجه هستند،
کارهای عمرانی را با مشــارکت مردم انجام خواهیم
داد .وی افزود :بسیاری از وحوش منطقه مانند آهو و
بز و قوچ کوهی و غیره در شرایط سخت خشکسالی و
نیز حضور شکارچیان بیرحم نابود شدهاند؛ لذا تالش
میکنیم از انقراض گونههای باقیمانده پیشگیری
کنیم .رئیس اداره محیطزیســت شهرستان خاش
ادامــه داد :کار دانپاشــی برای پرنــدگان و تأمین
غذای موردنیاز حیات وحش نیز در دســتور کار 
ما
بوده است.

همدان – گروه استانها :معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان همدان گفت :بازسازی و
مرمت سایت موزه تپه باستانی هگمتانه به اتمام رسید .احمد ترابی با اشاره به اینکه مرمت آثار باستانی برنامه مستمر این اداره است و
ربطی به رویداد «همدان  »2018ندارد ،گفت :امسال از اعتبارهای استانی و ملی که برای استان همدان در نظر گرفته شده ،برای مرمت
آثار باستانی هزینه شده و این بودجه برنامه مستمر ساالنه است و در جریان انتخاب همدان  2018هزینهای به این اداره پرداخت نشده
است .وی در تشریح معرفی آثار باستانی استان در سطح جهانی اظهار کرد :برای معرفی این آثار باید آنها را به ثبت جهانی برسانیم تا در
کنار آن سایر آثار زیرمجموعه شناسایی و موجب آشنایی دیگر کشورها شود .وی ،افزود :هرساله تنها دو بنا از هر کشور اجازه رسیدن به
ثبت جهانی را دارد که متأسفانه تا کنون هیچ آثاری از استان همدان ثبت جهانی نشده است.

کرمانشاه–گروهاستانها:سرپرستامورعشایریاستانکرمانشاهازمشکلکمبودآببرایهفتهزارخانوارعشایریکرمانشاه
خبر داد و گفت :فقط سههزار خانوار از این تعداد آبرسانی سیار میشوند .حسن احمدی با اشاره به وجود چهاردههزار خانوار
عشایری در استان کرمانشاه ،گفت :از این تعداد هفتهزار خانوار مشکل تأمین آب دارند .وی از محدودیتهای اعتبار و بودجه امور
عشایری استان یاد کرد که مانع آبرسانی سیار برای همه این خانوارها میشود و افزود :اکنون آبرسانی سیار برای سههزار خانوار
عشایری استان کرمانشاه صورت میگیرد .به گفته این مسئول ،از این تعداد دوهزار خانوار در شهرستان کرمانشاه و مابقی در سایر
نقاط استان است .سرپرست امور عشایری استان کرمانشاه  عنوان کرد :در شرایطی که سهمیه آبرسانی سیار برای هر فرد شهری
و روستایی بین  200تا  250لیتر است ،این عدد برای جمعیت عشایری حدود  50لیتر در شبانهروز است.
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کوتاه از استانها
 طرح تعویض لولههای فرسوده
در مرحله اجرا

در چابکسر صورت گرفت:

برگزاریجشنواره ایثارگرانشرکتملیگاز
گیالن .مریم معبدی
Naslefarda466@gmail.com

مراسم افتتاحیه بیستودومین جشنواره
فرهنگیورزشی ایثارگران شرکت ملی
گاز با حضور محمدرضــا حصارکیزاد
رئیس امور ایثارگران شرکت ملی گاز،
حســین اکبر مدیرعامل گاز گیالن و
جمعی از مســئولین شــرکت گاز در
چابکســر برگزار شــد .در ابتدای این
مراسم مدیرعامل شــرکت گاز استان
گیــان ضمن عــرض خیرمقــدم به
ایثارگران شرکت ملی گاز و شرکتهای
تابعــه ،ایــن دالورمــردان را الگوی
ازخودگذشــتگی و فداکاری در جامعه
عنوان کرد .وی با بیان شرح مختصری
از وضعیت گازرســانی در گیالن اظهار
داشت :هماکنون گاز گیالن دارای بیش
از یکمیلیو نوبیســت هزار مشترک
اســت و متوســط درصد بهر همندی
شهری و روستایی استان از نعمت گاز
به 97.6درصد رســیده است .مهندس
اکبر این موفقیت بزرگ را حاصل تالش
و زحمت همه کارکنان خدوم شــرکت
ملی گاز در بخشهای تولید ،فراورش
و انتقال دانســت .وی با بیان این نکته

که 30درصد پرسنل شرکت گاز استان
گیالن از ایثارگران معزز هستند ،اظهار
داشت :ایثارگران اسوه و الگو برای کلیه
اقشار جامعه هســتند و در این شرایط
سخت کشــور ،بهرهگیری از تجارب و
دیدگاههای این بزرگان میتواند سبب
بهبود وضعیت شود .سپس رئیس امور
ایثارگران شرکت ملی گاز ضمن عرض
خیرمقدم به ایثارگران معزز ،از میزبانی
شایسته شرکت گاز استان گیالن تشکر
و اظهار امیدواری کرد به کمک یکدیگر
بتوانیم اهداف مشخصشــده را محقق
کنیم .حصارکیزاد با اشاره به فرمایشات
مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در
خصوص توجه به ایثارگران اظهار داشت:
ارتقای ســامت روح و جسم همکاران
ایثارگر و زنده نگاهداشتن یاد و خاطره
دالوریهای هشت ســال دفاع مقدس
یک وظیفه همگانی اســت و امیدوارم
در قالب این جشنواره فضایی سرشار از
انگیزه و نشاط برای ایثارگران عزیز مهیا
شود .وی افزود :موضوعهای فرهنگی از
اهمیت باالیی در این جشنواره برخوردار
اســت و در همین راســتا برنامههای
ی شده است و در این
متنوعی برنامهریز 

بررسی ساختار سازمانی مدیریت بهرهبرداری
شرکت گاز استان سمنان
سمنان  -بابامحمدی

sanaye_77_66@yahoo.com

بررســیهای مطالعاتــی و بازدیدهای
میدانی بهمنظور بررسی ساختار سازمانی
شرکت گاز استان سمنان با حضور مجید
کشاورز ،رئیس مهندسی ساختار شرکت
ملی گاز ایران و کارشناسان ارشد واحد
مهندسی ساختار شرکت ملی گاز ایران
طی دو روز انجام شــد .رئیس امور مالی
و پشتیبانی شرکت در توضیح این خبر
گفت :در این اقــدام عالوه بر بررســی
ســاختار واحدهای بهرهبرداری ادارات
گاز شهرســتانهای مهدیشهر ،دامغان،
شــاهرود ،میامی ،آرادان و گرمســار ،از
ادارات شــهرهای دیباج ،کالته رودبار،

ایوانکــی و انبار کاال نیــز بازدید بهعمل
آمد .در ایــن دیدارها روســای ادارات
ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اقلیمی،
جمعیتی و گازرســانی هر شهرســتان،
مطالبات همــکاران نواحی در خصوص
ساختار ســازمانی و نظام گریدینگ را
مطرح کردند .همتی افــزود :با توجه به
پراکندگی روســتاهای استان از مناطق
شهری و فواصل بســیار زیاد از خطوط
تغذیه و انتقال گاز؛ تیم مهندسی ساختار
با حضور در محل پروژه فعال گازرسانی به
روستای فوالد محله از نزدیک در جریان
روند امور قرار گرفتند .رئیس امور مالی
و پشتیبانی شــرکت گاز استان سمنان
با اشاره به شــرایط اقلیمی و جغرافیایی

با همت متخصصان داخلی انجام شد:

تعمیر دستگاه کنترل هوای فشرده در واحد ذخیرهسازی شوریجه
مشهد – زهرا آخوندی

saboori.fatemeh313@gmail.com

مســئول ابزاردقیق واحد ذخیرهسازی
شرکت پاالیش گاز شــهید هاشمینژاد
گفت :بــا همــت متخصصــان داخلی
دســتگاه کنترل هوای فشرده (محفظه
احتــراق فشــارقوی مولدهــای برق)
واحد ذخیرهســازی شــوریجه تعمیر و
موردبازسازی قرار گرفت .هادی غالمی
با اعــام این خبــر افزود :ایــن تجهیز

یکی از قطعات مولدهــای برق مجتمع
ذخیرهسازی گاز طبیعی شوریجه است
که کنترل هــوای ورودی بــه محفظه
احتراق را بر عهــده دارد و هوای ورودی
با سوخت ترکیبشده و انرژی موردنیاز
برای تولیــد بــرق را تأمیــن میکند.
وی تصریح کــرد :این تجهیــز از زمان
راهاندازی واحد ذخیرهسازی توسط یک
شــرکت اکراینی نصبشــده که پس از
سه ســال کارکرد دچار اشــکال شده و

قدس -گروه استانها
aaramm69@gmail.com

عکس :نسل فردا

لرستان جزو استانهای آخر
در کودکآزاری

بازگشایی موزه تپه هگمتانه

 7000خانوار عشایری کرمانشاه مشکل «آب» دارند

جشنواره برای اولینبار به لحاظ حضور
و عملکــرد در فعالیتهــای فرهنگی
تیمهــا موردبررســی و تشــویق قرار
خواهند گرفت .رئیــس امور ایثارگران
شــرکت ملی گاز با اشــاره به وضعیت
نامطلــوب مصرف انرژی در کشــور بر
لزوم فرهنگســازی و آغاز یک نهضت

صرفهجویی تأکید کرد و نقش ایثارگران
را بهعنوان الگوهــای فرهنگی جامعه
بســیار پررنگ و مؤثر دانست .گفتنی
است ،در خاتمه مراســم افتتاحیه25 ،
تیم شرکتکننده با رژهای باشکوه تحت
لوای کالماهلل مجید مســابقات خود را
آغاز کردنــد و در بــازی افتتاحیه بین

گروههای شــرکت گاز استان گیالن و
ستاد انتقال گاز به مصاف یکدیگر رفتند.
الزمبهذکر است ،رشــتههای فوتسال،
تیراندازی و شــنا در چابکسر گیالن و
رشتههای تنیس روی میز ،تیراندازی
یزد
با کمــان و شــطرنج در اســتان 
برگزار میشود.

انرژی
و ضریــب پراکندگــی جمعیت خاص
اســتان هدف از این بازدیدها و بررسی
را تعیین میــزان گســتردگی مناطق
شهری و روستایی ،کارشناسی نیازهای
جدید چارت سازمانی امور بهرهبرداری
با لحاظکردن سیاست شرکت ملی گاز
ایران در خصوص فرایند برونســپاری
فعالیتهای گازرســانی اعالم و با تأکید
بر لزوم پویایی و منعطفبودن ســاختار
سازمانی تصریح کرد :با توسعه و تغییر در
فعالیتهای هر سازمان و واگذاری وظایف
شغلی جدید ،ارتقای سمتهای سازمانی
و غنیســازی شــغلی امری ضروری و
اجتنابناپذیر بوده و بلوغ شرکت ،نیاز به
تجدید ساختار متناسب با نیاز سازمانی را
میطلبد .لطفاله همتی افزود :در جلسه
اختتامیــه این برنامه که بــا حضور تیم
مهندسی ساختار و اعضای هیئتمدیره
پس از بررســیهای صورتگرفته ،این
تجهیز توســط متخصصــان داخلی در
شرکت پاالیش گاز شــهید هاشمینژاد
تعمیر و عملیاتی شــد .غالمی ادامه داد:
مطابــق اظهارنظر ســازنده ،این تجهیز
قابلیت تعمیر نداشــته ،اما متخصصان
و کارشناســان واحــد کارگاه مرکزی و
ابزار دقیــق اقدام به شناســایی و آنالیز
قطعــات معیــوب و تهیه نقشــه فنی
قطعات مذکور نموده و ســاخت قطعات
توســط شــرکتهای توانمند داخلی
انجام شده اســت .مســئول ابزاردقیق
واحــد ذخیرهســازی پاالیشــگاه گاز

بیمه

و هیئترئیســه شــرکت گاز استان در
ستاد این شــرکت برگزار شــد رؤسای
امور مهندســی و بهرهبرداری و رؤسای
واحدهای ستادی ضمن ارائه گزارش از
وضعیت فعلی ســاختار سازمانی متبوع
خود مطالبات واحدها را درزمینه اصالح
ساختار مطرح کردند .همتی ادامه داد :در
پایان این جلســه مجید کشاورز ،رئیس
مهندسی ساختار شرکت ملی گاز ایران
ضمن ابراز خرســندی از دیدار نزدیک
با همکاران شــرکت گاز اســتان ،انجام
این سفر را در آشنایی بیشتر با واقعیات
موجود در سازمان مؤثر دانست و افزود:
یکی از اهداف این دیدارها ،نزدیککردن
ســطح توقعات و مطالبــات همکاران با
سیاستهای باالدســتی وزارت نفت و
برنامه ششم توسعه است .مجید کشاورز
موضوع برونســپاری و واگــذاری اداره
شهید هاشــمینژاد تأکید کرد :پس از
ســاخت و مونتاژ قطعات ساختهشــده،
کنترلــر چندینبــار در کارگاه مرکزی
پاالیشــگاه تســت شــد و درنهایت در
واحــد عملیاتی نصب و بــا موفقیت در
سرویس قرار گرفت .وی در پایان قیمت
خرید این تجهیز از شــرکت خارجی را
10میلیــارد ریال عنوان و خاطرنشــان
کرد :با تالشهای صورتگرفته تعمیر و
احیای تجهیز مذکور در داخل کشــور با
صرف اعتباری بالغبر 125میلیون ریال
انجامشــده که نهمیلیاردو 875میلیون
ریال صرفهجویــی را بهدنبال داشــته

در جلسه مشــترک بین فرمانداری شهرستان
قدس ،شهرداری ،شــورای اسالمی شهر قدس و
آبفای شهری که به ریاست علیاصغر ناصربخت،
فرماندار قدس برگزار شد ،طرح تعویض لولههای
فرسوده شهری به مرحله اجرا رسید .به گزارش
روابطعمومــی فرمانــداری شهرســتان قدس
علیاصغر ناصربخت ضمن قابلتقدیردانســتن
زحمات مســئولین ذیربط در این طرح افزود:
میبایســت جهت رفاه حال مــردم و همچنین
جلوگیری از شکستگیهای مکرر لولههای اصلی
آب شرب شهر قدس که موجب هدررفت آب و در
پیآنکندنآسفالتوتعمیرلولهفرسودهمیشود،
تعویض لولههای فرسوده را سرعت بخشید تا زیان
کمتری متوجه آبفای شهری شود .وی در ادامه در
راستای سرعتبخشیدن به اجرای این طرح افزود:
با توجه به مساعدت شهرداری و شورای اسالمی
شــهر اجازه حفاری ده کیلومتر جهت تعویض
لولههای فرسوده بهصورت رایگان به اداره آبفا داده
شد تا به حول و قوه الهی این طرح با سرعت بیشتر
اجرایی شود .در پایان جلســه ناصربخت اظهار
داشت :تکلیف قرارداد منعقدشده بین شهرداری
قدس و اداره آبمنطقهای که طی آن مقرر شده
استعلمکیبرایبرداشتآبدرجهتاستفادهدر
بخش کشاورزی نصب شود ،روشن شود تا استفاده
مناسبی از این پروژه مفید بهعمل آید.

چاپ بروشور اختصاصی راهنمای
گردشگریتاریخیمذهبیسمنان

شــهرها به بخش خصوصی و تمرکز بر
ســاختار نظارتی بهجــای تصدیگری
را در تصمیمهای مهندســی ســاختار
بســیار حائز اهمیت دانســت و تصریح
کرد :مهندسی ساختار شرکت ملی گاز
با تمام توان مدیریتی و کارشناســی در
راستای بهبود و بهروزرســانی سازمان
تــاش
شــرکتهای گاز اســتانی

خواهد کرد.

است .گفتنی است ،این اقدام گام مهمی
در جهت تحقق سیاســتهای اقتصاد
مقاومتی و دستیابی به فناوری روز دنیا
و دانش بومی آن است.

شهری

آغاز طرح مشوقهای بیمهای کارفرمایان

کاهش هزینههای ناامنی با آموزش نیروهای انسانی

فاطمه احمدی – گروه اســتانها :مدیرکل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان گلستان از شروع
طرح مشوقهای بیمهای سهم کارفرما در جهت
رونق تولید و اشتغال در اســتان خبر داد .سعید
مازندرانی گفت :در جهت تحقق بستههای رونق
تولید و اشتغال ،کارفرمایان کارگاههای تولیدی و
خدماتی که دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع
رسمی هســتند ،میتوانند از مشوقهای بیمهای
اســتفاده کنند .مازندرانی افزود :کارگاههایی که
دارای حداقل دو نفر نیروی کار تحتپوشش بیمه
تأمین اجتماعی باشند ،میتوانند با بهکارگیری بیکاران دارای مدرک کارشناسی و باالتر که حداقل سه ماه از ثبتنام آنان
در مراکز کاریابی و مشاوره سپری شده است ،از این معافیت برخوردار شوند .وی تصریح کرد :مطابق ضوابط تعیینشده،
کارگاههای مشمول این طرح بهازای هر دو نفر نیروی بیمهشده مجاز به جذب یک نفر نیروی کار هستند تا از ۲۰درصد
معافیت حق بیمه سهم کارفرما به مدت دو سال بهرهمند شوند .وی به دیگر شرایط جذب نیرو در این طرح اشاره کرد و
گفت :حداکثر سن بیمهشده برای مقطع کارشناسی ۲۵سال ،مقطع کارشناسی ارشد ۲۸سال و برای مقطع دکتری۳۲
سال است که برای دانشآموختگان جویای کار مرد که دوره خدمت سربازی را گذراندهاند دو سال به حداکثر سن اضافه
میشود.

ســحر مصطفوی آرام -گروه استانها:
جانشین فرمانده انتظامی استان گفت :آموزش
نيروي انســاني میتواند آنان را به سرمایههای
اجتماعي تبديل کند و هزینههــای ناامني را
کاهش دهد .سرهنگ نوراللهی در گفتوگوی
اختصاصی با خبرنگار پايــگاه خبري پليس ،از
آموزش بهعنوان يکــي از مؤلفههای اثرگذار در
توليد امنيت نام برد و اظهار داشت :آموزش هم
نقش کاهنده و هم نقش افزاينده در ميزان امنيت
دارد که مهمترين آن احســاس امنيت است.
جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران افزود :اهتمام به مسئله مهم امنيت در جامعه ناشي از اهتمام به تقويت
سرمایههای اجتماعي است .سرهنگ نوراللهی با بیان اینکه آموزش افراد یک نوع سرمایهگذاری است ،اظهار داشت:
با آموزش ،افراد تواناتر خواهند شد و میتوان فساد و مسامحهکاري را از ميان برد .اين مقام انتظامي ادامه داد :آموزش
نيرويانسانيمیتواندآنانرابهسرمایههایاجتماعيتبديلکندوهزینههایناامنيراکاهشدهد.جانشینفرمانده
انتظامی غرب استان تهران در پایان خاطرنشان کرد :آموزش همگانی یک ابزار کاربردی در راه رسیدن به توفیقهای
ناشی از پیشگیری اجتماعی و یکی از رویکردهای مهم ناجا است؛ بهطوریکه در طول مدت اندک از تأسیس معاونت
اجتماعی ،تاکنون نتایج مطلوبی در این رابطه بهدست آمده است.

سمنان -گروه استانها
sanaye_77_66@yahoo.com

مدیر گردشگری شــهرداری ســمنان از چاپ
بروشــور اختصاصــی راهنمای گردشــگری
تاریخیمذهبی سمنان بهمناسبت روز تجلیل از
امامزادگان و بقاع متبرکه خبر داد .این بروشــور
شامل نقشــه گردشــگری با محوریت تعیین
موقعیت اســتقرار بقاع متبرکه شــهر سمنان،
معرفی و شناسایی هرچهبیشــتر ظرفیتهای
گردشــگری تاریخی -مذهبی شــهر و تبیین
جایگاه امــامزادگان آرمیده در این بقاع اســت.
دارایی از معرفی نوزده امامزاده شاخص ازجمله
امــامزادگان یحییبنموســیالکاظم ،علویان،
اشرف ،علیبنجعفر ،سیدجالل ،سیدالمرسلین،
سیداسد ،سیدزکریا (علیهمالسالم) در این بروشور
خبر داد .به گفتــه وی در ایام دهه کرامت هیئت
امنای چهار اما مزاده اشرف ،علویان ،علیبنجعفر و
یالکاظم(علیهمالسالم)تمهیدهای
یحییبنموس 
ویژهای نیز برای پذیرایی از زائران تدارک دیدهاند.
در مالرد صورت گرفت:

آغاز بتنریزی قسمت اول
ستونهایآمفیتئاترفرهنگسرا

مالرد -گروه استانها
aaramm69@gmail.com

پارت اول عملیات اجرایی ستونهای آمفیتئاتر از
مورخ  23تیرماه 97آغاز شد .به گزارش مدیریت
ارتباطات و امور بینالملل شــهرداری مالرد در
خصوص پیشرفت عملیات عمرانی در پروژههای
در دست اقدام شهرداری میتوان به احداث پروژه
فرهنگسرا اشــاره کرد .این پروژه در ابتدای بلوار
الغدیر روبهروی ساختمان مرکزی شهرداری واقع
شده .گستردگی این پروژه و تأکید سلگی ،شهردار
مالرد مبنی بر تسریع بر اتمام و بهرهبرداری از آن
موجب شده همزمان چندین کار عمرانی در آن
صورت گیرد .

