دریچه
پیام مدیرعامل شرکت گاز
بهمناسبت روز ارتباطات

۱۶درصد دانشآموزان کرمانی در مدارس حضور یافتند

بافتهای فرسوده تهدیدی جدی برای شهر مالرد است

کرمان  /گروه استانها :مدیر کل آموزش و پرورش کرمان گفت :حدود ۱۶درصد از دانشآموزان برای رفع اشکال در مدارس
سطح استان حضور پیدا کردند که این آمار نشان میدهد آموزش مجازی مؤثر بوده است.
احمد اسکندرینســب بیان داشــت :با شــیوع بیماری کرونا و تعطیلی مدارس ،آمــوزش و پرورش از طریــق برنامههای
آموزشــی ســیما و به صورت مجازی آموزشها را به دانشآمــوزان ارائه کرد؛ ضمــن اینکه مدت زمــان تعطیلی مدارس
مشــخص نبود ،بنابراین آموزش و پرورش شــبکه مجازی شــاد که مختص به آموزش و پــرورش بــود را راهاندازی کرد.
وی افزود :در حــال حاضر صددرصــد مدیران مــدارس ۸۹ ،درصد معلمــان و  ۶۵درصد دانشآموزان در شــبکه شــاد
حضور دارند.

مالرد /گروه استانها :شــهردار مالرد وجود بافتهای فرســوده در مــارد را به عنوان تهدید جدی شــهر و شهروندان
عنوان کرد و افزود :مدیریت شــهری به دنبال برنامهریزی منســجم و مطالعات کارشناسی شــده درصدد رفع این مشکل
است.
محمدجواد کولیوند تصریح کرد :با توجه به وجود ریسک باالی خطر زلزله در منطقه و وجود بافتهای فرسوده مالرد و امالک
فاقد استحکام مناسب در محدوده سرآســیاب است که در همین زمینه شــهرداری مالرد فرآیند تاسیس سازمان عمران و
بازآفرینی را دنبال می کند تا متعاقب آن با تشکیل دفاتر تسهیلگری آگاهسازی و جلب مشارکت و ارائه بستههای تشویقی
برای مالکان ،روند بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری صورت پذیرد.
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تبریز  /روح اله عبدالعلیزاده
asrerasaneh@yahoo.com

توسط استاندار اصفهان انجام شد

تقدیر از ادار ه کل ارتباطات
شهرداری اصفهان
نسل فردا /گروه استانها
news@ naslefarda.net

همزمان با روز جهانی ارتباطات ،استاندار اصفهان
در جلسهای که در محل استانداری اصفهان برگزار
و از طریق فضــای مجازی پخش شــد ،با اهدای
لوح تقدیــر از اقدامــات اداره کل ارتباطات و امور
بینالملل شــهرداری اصفهان بــه خاطر اقدامات
آموزشی و اطالعرسانی درخصوص ویروس کرونا
قدردانی کرد .در متن تقدیر عباسرضایی خطاب
به ایمانحجتی ،مدیرکل ارتباطات و امور بینالملل
شهرداری اصفهان ،نقش روابطعمومیها به عنوان
هماهنگکننده اطالعرســانی در افزایش آگاهی
عمومی ،مؤثر و برجســته توصیف شــده و آمده
است :این روزها مردم عزیز استان به واسطه شیوع
ویروس شــوم و فراگیر کرونا شــرایط تلخ و البته
درسآموزی را تجربه می کنند و نام کســانی که
عاشقانه با بهره جستن از توان و ظرفیت رسانه در
اقناع مخاطبان و مدیریــت افکار عمومی همدل و
همراه با تالشگران خط مقدم برای ســامت روح
و روان جامعه قدم برمیدارنــد ،در تاریخ این مرز
و بوم به شایســتگی ماندگار خواهد ماند .بیتردید
نقش روابط عمومیها به عنــوان هماهنگکننده
اطالعرسانی در افزایش آگاهیهای عمومی و تقویت
اطالعرسانی دستگاههای اجرایی در میدان مبارزه
با ویروس منحوس کرونا ،بسیار مؤثر و برجسته بوده
اســت .بر خود الزم میدانم ضمن تبریک روز ملی
ارتباطات و روابــط عمومی از تالشهای جنابعالی
در انسجامبخشــی ،هماهنگی و سیاستگذاری
فعالیتهای نشــاطانگیز و مدیریت تعامل با افکار
عمومی و صیانت ســامت مردم در روند کنترل
شیوع ویروس کرونا تقدیر و تشکر نمایم.
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معاون خدمات شهری شهرداری مشهد:

اخذپورسانتجهتساماندهیکارگرهاصحتندارد

مشهد  /زهرا آخوندی

z.a.naslefarda.1359@gmail.com

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد
درخصوص ساماندهی کارگرهای سرگذر
گفت :اگر بنا به اخذ پورســانت بود ،برای
کارگــران جایگاهی ایجــاد نمیکردیم؛
موضوع ســاماندهی کارگرها امری مهم
و ضروری اســت که از دیرباز مورد توجه
کالنشــهرها قرار گرفته اســت .مهدی
یعقوبی با بیان این مطلب افزود :در گذشته
تجربه آزمایشی ســاخت ایستگاهی در
میدان سلمان را داشتهایم که موفقیتآمیز
نبود و دلیلش این بود که شــهرداری به
تنهایی وارد کار شد .معاون خدمات شهری
شهرداری مشهد بیان کرد :این موضوع را
آسیبشناسی کردیم و قرار است به صورت
جد این امر را پیگیری کنیم تا ساماندهی
کارگران به خوبی نهادینه شــود .یعقوبی
خاطرنشــان کرد :در ابتدای امر ،سازهای
برای اســتقرار این افراد ایجــاد کردیم تا
بتوانیم جایی مناسبتر از حاشیه خیابان،
کنار جداول و اطــراف میدانها برای این
افراد ایجاد کنیم .وی اضافه کرد :همچنین
در کنار این سازهها ،کارگزاری که همان
انجمن صنفی کارگران ساختمانی است را
قرار دادهایم که با نظارت معاونت خدمات
شهری ،نیروی انسانی مناســب را در آن
مستقر کنیم؛ عالوه بر این سیستم دفتری
و صندلی نیز در این مکان جاگذاری شده

عکس  :ایرنا

همزمــان بــا روز ارتباطــات و روابــط عمومی،
مدیرعامل شرکت گاز اســتان آذربایجانشرقی،
ایــن روز را به پــاس تقدیــر از تمام تالشــگران
عرصــه خبــر و اطالعرســانی گرامی داشــت.
ســیدرضارهنمایتوحیدی گفت :روابط عمومی
پنجرهای رو به بینش ،درک و شناخت دیدگاههای
مخاطبان از طریق ارتباطات ســازنده و هنر حفظ
ارزشهــا و مــردمداری اســت .وی تصریح کرد:
گرامیداشت 27اردیبهشتماه به عنوان روز ملی
ارتباطــات و روابط عمومی در تقویم کشــورمان،
بیانگر اهمیت و جایــگاه واالی ارتباطات و روابط
عمومی بوده و درحقیقت فرصت ارزشمندی برای
تقدیر و تشــکر از زحمات و تالشهــای صادقانه
سختکوشــان عرصه ارتباطات و روابط عمومی
است .توحیدی یادآور شــد :مجموعه تالشهای
شبانهروزی پرسنل شرکت گاز استان در راستای
خدمترسانی صادقانه ،زمانی تحقق خواهد یافت
که منجر به رضایــت مردم شــود و مهمترین راه
شناخت نیازها و ارتباط ســازنده با مردم از طریق
ابزار توانمندی همچون اصحاب قلم و رسانه و روابط
عمومی محقق میشود .مدیرعامل شرکت گاز در
پایان از همکاریهای مستمر صداوسیمای استان،
اصحاب قلم و رسانه و سایر تالشگران عرصه روابط
عمومی که با صداقت و همدلی در اطالعرسانی و
شفافسازی عملکرد اقدام میکنند ،قدردانی به
عمل آورد.
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است .معاون خدمات شــهری شهرداری
مشهد تصریح کرد :در حال حاضر امکانات
اولیه رفاهی ایجاد شده و کارگران میتوانند
با مراجعه به این پایگاهها و پرکردن فرمهای
مخصوص ،ثبتنام خــود را انجام دهند.
یعقوبی گفت :عملیات ثبتنام از سهشنبه
هفته گذشته آغاز شــده و تاکنون بالغ بر
هزار و 200نفر ثبتنام کردهاند .همچنین
همزمان با تشــکیل پرونــده ،کارگران
میتوانند ساعت هفت صبح به این مکانها
مراجعــه کنند و در سیســتم نوبتدهی

قرار بگیرند .شهروندانی که نیاز به نیروی
کارگری دارند نیز میتوانند با مراجعه به
این مکانها نیروی کار خود را براســاس
نوبتدهی که از قبل انجام شده ،به محل
خود اعزام کنند .وی ادامه داد :روز گذشته
در این رابطه الیحه دوفوریتی را به شورای
اسالمی شهر تقدیم کردیم و قرار بر آن شد
که طی یک فرصــت دو هفتهای اقدامات
بیشتری در این زمینه صورت گیرد و قطعا
یک مزایای رفاهی تکمیلی هم برای این
موضوع خواهیم گذاشت .همچنین ارتباط

خوبی با نهادهای مرتبط بــا این موضوع
ازجمله ســازمان تامین اجتماعی ،اداره
کل کار و اموراجتماعــی ،فنی و حرفهای،
پلیس راهور ،نیروی انتظامی و دادستانی
صورت گرفته است .معاون خدمات شهری
شهرداری مشهد بیان کرد :هدف ما از این
اقدام حمایت از کارگران ساختمانی است؛
زیرا در شرایط کنونی بیشترین آسیب به
این قشر وارد شده است.
کارفرماهــا بایــد از طریق
اپلیکیشــن نیروی خود را

تامین کنند
یعقوبی ،با بیان اینکه بعــد از آنکه بانک
اطالعاتی شکل بگیرد ،به سمت اپلیکیشن
هوشــمند شــهروندی خواهیــم رفت
خاطرنشان ساخت :قطعا به سمتی خواهیم
رفت تا این موضوع را به شــکلی نهادینه
کنیم که در آینده نیازی به حضور کارگران
در سرگذر نباشــد و کارفرمایان بتوانند از
طریق این اپلیکیشن نیروی خود را براساس
تخصص تامین کنند .وی در رابطه با اخذ
پورسانت در راستای ساماندهی این افراد
اضافه کرد :به هیچ عنوان این امر صورت
نخواهد نگرفت؛ اگر بنا بود پورســانتی را
اخذ کنیم جایگاهی را ایجاد نمیکردیم.
قطعا ایجاد این جایگاه هزینــه زیادی را
برای شهرداری در برخواهد داشت .معاون
خدمات شهری شهرداری مشهد تصریح
کرد :یکی از پیشنهادات ما در این زمینه
این اســت کــه کارگری کــه نوبتدهی
میشــود اگر از ســاعت 10صبح به بعد
کاری برای آنها پیدا نشود ،به پروژههای
تعریفشده از سوی شهرداری ارجاع داده
شود .یعقوبی با بیان اینکه هدف ما از ایجاد
این چرخش این اســت که دیگر کارگری
نباشــد که در طول یک هفته بر سر کار
نرود ،بیان کرد :قطعا سیستم نوبتدهی به
گونهای عمل خواهد کرد که کارگری که
اول صبح مراجعه کرده باشد ،زودتر از سایر
افراد برای کار اعزام خواهد شد.

تعامل دوسویه شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه با شهرداری
کرمانشاه /اکبر میثاقی
شهرداريهاي كرمانشــاه برگزار شد.
 kermanshahnaslefarda@yahoo.comمدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق
برگزاری جلسات مشترک و همافزایی در استان کرمانشاه ،با بیان اینکه همکاری
بحث هماهنگی برای شاخهزنی درختان دوســویه ،عالوه برخدماتدهي بهتر به
معابر و خیابانهای شهر کرمانشاه عالوه مردم باعث سرعت بخشيدن به کارها و
بر حفظ و نگهــداری درختان در بخش جلوگيري از اتالف وقت و انرژي در خود
کاهش تلفات و ميزان خاموشيهاي برق دستگاهها نيز ميشود ،گفت :صرفهجويي
باعث خدماتدهي بهتر به مردم شــد .صحيح و اســتفاده درســت از انرژيها
باتوجه به لزوم همکاري دســتگاههاي خصوصا انرژي گرانبهــاي برق نيازمند
مختلــف ،خصوصــا دســتگا ههاي فرهنگسازي و اطالعرســاني مناسب
خدماترسان در بحث مديريت مصرف است که در نشست مزبور توافق شد که
برق و نقــش مهم شــهرداريها در اين شهرداري کرمانشــاه براي اطالعرساني
زمينه ،نشســت يک روزه شرکت توزيع پيامهاي مديريت مصرف به مردم نسبت
نيروي برق استان کرمانشــاه با حضور به دراختيارقراردادن مکانهاي تبليغاتي
اميدعليمرآتي مديرعامــل ،معاونان و خود ،براي آگاهي دادن به شــهروندان
مديــران ايــن شــرکت و نمايندگان در زمينه مصرف بهينه برق با شــرکت
شــهرداري مركزي و مناطق هشتگانه توزيــع نيروي برق اســتان كرمانشــاه
مساعدت کند .وی درخصوص همکاری

مشهد

در حوزه حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری محقق شد

کسب رتبه برتر اداره کل تعاون ،کار و رفاهاجتماعی خراسانرضوی

کسب رتبه دوم توسط مديريت
ارتباطات شهرداری مالرد

مالرد  /سحر مصطفویآرام
aaramm69@gmail.com

در جديدترين ارزيابی اداره کل روابط عمومي و
امور بينالملل استانداري تهران ،روابط عمومي
شهرداري مالرد رتبه دوم را در بين 28روابط
عمومي شهرداريهاي درجه 7تا10کسب کرد.
روابط عمومي شهرداري مالرد با هدف رسيدن
به اطالعرساني مطلوب در حوزههاي مختلف
عملکرد مديريت شــهري مــارد با همکاري
و حمايت و نظرات ســودمند شهردار ،رياست
و اعضاي شــوراي اســامي گام برداشته و در
چشــمانداز پيش روي خود بــراي گزارش به
شــهروندان عملکردي فراتر درشــاخههاي
مختلف را مدنظر قرار داده اســت .اين ارزيابي
که به صورت ادواري توســط اداره کل روابط
عمومي و اموربينالملل استانداري تهران صورت
ميپذيــرد ،درجهت تقويــت و ارتقای روابط
عموميهاي شهرداريهاي استان تهران انجام
ميپذيرد.
مدیرعامل شرکت آبوفاضالب استان
زنجان عنوان کرد:

جایگاه ویژه روابط عمومی
در پیشرفت سازمان
rezayi.sahra@gmail.com

فوارهها در اين ساعات جلوگيري به عمل
آورند .مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی
برق استان کرمانشاه با اشــاره به اینکه
شــهرداریها اعالم همکاری کردند که
در ســاعات اداری به خصوص از ساعت
 ۱۱الی  ۱۵نســبت بــه کاهش مصرف
بــرق اماکــن و ســاختمانهاي اداري
خود اقــدام کنند ،اظهار کــرد :موافقت
شد که جايگاههاي گاز طبيعي CNG

اختصاصی شهرداری ،در روز دو ساعت
(از ســاعت  ۱۳:۰۰الــی  )۱۵:۰۰یا (از
ســاعت  ۱۵:۰۰الی  )۱۷:۰۰نسبت به
تعطیلی و خاموش کردن تجهیزات این
جايگاهها با شرکت توزيع برق کرمانشاه
همکاري کنند تا امسال نيز همانند سال
گذشته با همکاري ســازمانها و مردم
فهيم کرمانشــاه بتوانيم تابستاني بدون
خاموشي برق را سپري کنیم.

اصفهان

شهردار اصفهان خبر داد:

تجهیز 80درصد ناوگان تاکسیرانی اصفهان به بارکدخوان

معاون فرهنگی شهرداری کرج خبر داد:

اختصاص بودجه سازمان
فرهنگی شهرداری به حوزه هنر

البرز  /علی الوندی :معاون فرهنگی شــهرداری
کرج ،با اشاره به اقداماتی که سال گذشته در حوزه
هنر انجام شــده اســت گفت :راهاندازی و تجهیز
خانه هنرمنــدان ،برگزاری جشــنوارههای فیلم،
عکس ،نقاشی ،شعرهای آیینی و کالسیک ،تئاتر،
قصهگویی و خوشنویسی ازجمله برنامههای اجرا
شده است .علیرضارحیمی ،با اشاره به سیاستهای
مدیریت شهری درخصوص انجام اقدامات فرهنگی
گفت :شهردار و اعضای شــورای شهر کرج به این
مهم توجه ویژهای دارند؛ به طوری که سال گذشته
۱۴.۵درصد از بودجه تخصیصی به سازمان فرهنگی
به حوزه هنر اختصاص داشته است .معاون فرهنگی
شهرداری کرج با اشاره به رشد ۴۰۰درصدی اعتبار
اختصاص یافته به حوزه هنر گفت :میتوان به توجه
ویژه به گروههای تئاتر و نمایش با بیش از صد شب
اکران اشاره کرد .رحیمی اضافه کرد :در سال جاری
نیز با توجه به تاکید شهردار و اعضای شورای شهر
بیش از ۲۴درصد از بودجه ســازمان به حوزه هنر
اختصاص یافته است.



در جدیدترین ارزیابیها؛

زنجان  /صحرا رضایی

باهدف فرهنگسازی عمومی مدیريت مصرف برق انجام شد

دو دستگاه نســبت به بررسی و تنظیم
روشنایی پارکها ،میادین و روشن بودن
بعضي از چراغها در روز تاکيد کرد :رفع
معايب روشــنايي پارکها و ميادين در
ســاعات (کمباري) صبح انجــام گيرد.
همچنين مقرر شــد جهت روشــنايي
چراغهــاي شــهرداري حتياالمکان از
المپهاي LEDو  SMDاستفاده شود.
رئیس هیئت مدیره شــرکت توزیع برق
استان کرمانشــاه از موافقت شهرداری
جهت اســتفاده از چاههــای آب متعلق
به این دستگاه در ســاعت کمباری برق
خبر داد و گفت :شهرداریهاي مناطق
هشتگانه متعهد شــدند درساعات اوج
مصرف برق در تابســتان که از ســاعت
 ۱۳:۰۰الي  ۱۷:۰۰اســت ،از پمپاژهاي
آب جهت آبياري فضاي ســبز استفاده
نکنند و نسبت به اســتفاده از آبنماها و

کوتاه از استانها

مدیرعامل شرکت آبوفاضالب استان زنجان
با صدور پیامــی روز ملی ارتباطــات و روابط
عمومی را تبریک گفت و خاطرنشان ساخت:
امروزه روابط عمومی نه به عنوان یک ســامانه
تشریفاتی ،بلکه به عنوان یک سامانه مشورتی
و مدیریتی به عنوان یک عنصر اصلی در ارتقا
و پیشــرفت هر ســازمانی از جایگاه ویژهای
برخوردار است.
علیرضاجزءقاســمی در این پیام آورده است:
جهان امروز بیش از هر زمان دیگری به دنبال
آگاهی و شفافیت اســت و همه ابزارها و دانش
بشری برای رســیدن به این دو عنصر مهم به
کار گرفته میشود .ســازمانهای امروزی نیز
برای بقــا نیازمند آگاهییابــی و آگاهیدهی
هستند تا از طریق ترویج آگاهی و تولید و نشر
دانش ،امنیت ذهنی و روانی را برای مخاطبان
خود که به عنوان شــرکای اجتماعی شناخته
میشــوند ،تامین کنند .رهــاورد این دانش،
آگاهی ،اعتمادســازی و امنیت روانی از کانال
حوزه ارتباطات و روابط عمومی عبور میکند
و از این جهت امروزه روابط عمومی نه به عنوان
یک سامانه تشریفاتی ،بلکه به عنوان یک سامانه
مشورتی و مدیریتی به عنوان یک عنصر اصلی
در ارتقا و پیشرفت هر سازمانی از جایگاه ویژهای
برخوردار اســت .اینجانب ضمن تبریک روز
ارتباطــات و روابط عمومی ،امیــدوارم تعهد،
تخصص و پشتکار دســتاندرکاران این حوزه
به خصوص در شــرکت آبوفاضالب اســتان
زنجان در مســیر عمل به آرمان آگاهســازی،
اعتمادآفرینی و همدلی بیشازپیش فی مابین
مردم و خدمتگزاران خود مثمرثمر باشد.
معاون بهداشتی دانشگاه

مشهد /گروه استانها :مدیرکل تعاون ،کارو رفاه
اجتماعی خراســانرضوی گفت :براساس ارزیابی
انجام گرفته از واحدهای اجرایی و سنجش میزان
تحقق برنامههای پیشبینی شده در شاخصهای
اولویتدار(ســامانه برته) ،حوزه حمایت از مشاغل
و بیمه بیکاری ایــن اداره کل پس از ارزیابی نهایی
از سوی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در سال
 98موفق شــد با حداکثر امتیاز صد و کسب رتبه
برتر جزو استانهای پیشــرو در این امر قرار گیرد.
محمد سنجری ،در رابطه با این خبر اظهار داشت:
بدون شک همکاران این مجموعه در حل مشکالت
کارگران ،کارگاهها و بنگاههای اقتصادی اســتان،
ایثارگرانه و مقتدرانه و با محوریت حفظ اشــتغال
موجود در خط مقدم در تالش هســتند و یکی از
مهمترین وظایف و رســالتهای ما در حوزه بیمه

بیکاری حفظ و حمایت از پایداری مشــاغل است.
وی در همین رابطه تاکید کرد :در راستای پیگیری
اهداف و رصد مشکالت بنگاههای اقتصادی و مرتفع
ساختن این مشکالت با تمام توان تالش خواهیم
کرد و امیدواریم بتوانیم بــرای حفظ فرصتهای
شغلی و امنیت شغلی کارگران گرهگشایی کنیم.
ســنجری گفت :یکی از وظایف و اهداف مهم این
اداره کل ،بررسی پرونده متقاضیان برقراری بیمه
بیکاری ،رصد ،پیگیری و حمایت از پایداری مشاغل
است و در تالش هستیم از سایر بسترها و ظرفیتها
برای اشتغال مجدد مقرریبگیران و برگشت به کار
آنها استفاده کنیم و در کمیتهها و تصمیمگیریها
ارائــه آموزشهای کاربردی به مســتمریبگیران
و بسترســازی جهت جذب مقرریبگیران توسط
کارفرمایان را با جدیت پیگیری میکنیم.

اصفهان  /گروه اســتانها :شــهردار اصفهان
گفت :درحالحاضر نصــب بارکدخوان روی 500
تاکسی شــهر اصفهان اجرا شده اســت و تا پایان
سال در راستای هوشمندسازی ،حدود 80درصد
تاکســیها مجهز به بارکدخوان میشوند تا از این
طریق پرداخت کرایه تاکسی به صورت آنالین برای
شهروندان میسر شود .قدرتاله نوروزی اظهار کرد:
با توجه به شرایطی که کرونا ایجاد کرده بود ،هفته
گذشته با تالش سازمان تاکسیرانی امکان پرداخت
کرایه تاکسی به صورت الکترونیکی و با استفاده از
بارکدخوان (  ) QRدر اصفهان فراهم شد .افزایش
ضریب ایمنی ،جلوگیری از برخورد فیزیکی در رد و
بدل کردن اسکناس بهخصوص در شرایط کرونایی،
افزایش بهرهوری و چابکسازی ناوگان از اهداف این
طرح است .وی گفت :نکته مهم در اجرای این طرح

این است که راننده تاکسی برای ایجاد زیرساخت
این طرح نباید هزینهای بپردازد؛ چراکه در این طرح
این شرکت مجری اســت که هزینه سختافزاری
طرح را پرداخت میکند .نوروزی افزود :امیدوارم
این طرح مورد اســتفاده شــهروندان قرار گیرد و
تاکسیرانان شریف از شــیوه اجرای طرح رضایت
کامل داشته باشند .تاکسیرانان نیز نظرات خود
را منتقل کنند تا اگر مشکلی وجود داشت ،برطرف
شود .وی تصریح کرد :این طرح در حال حاضر روی
 500تاکســی اجرا شده اســت و تا پایان سال در
راستای هوشمندسازی ،حدود 80درصد تاکسیها
مجهز به بارکدخوان میشوند .وی در ادامه گفت:
مانند هفتههای گذشته از شهروندان درخواست
میکنم حفظ فاصله فیزیکی را در مراسم ،حمل و
نقل عمومی و فضاهای شهری رعایت کنند.

علومپزشکی اهواز:

وجود وبا در آب اهواز
تکذیب شد

اهواز  /گروه اســتانها :معاون بهداشتی
دانشگاه علوم پزشــکی اهواز گفت :با توجه به
شرایط آبوهوایی انتظار میرود موارد گزارش
بیماریهای اســهالی و رودهای افزایش یابد.
سیدمحمدعلوی در خصوص انتشار پیامهایی
در فضای مجازی دربــاره آلودگی آب اهواز به
عامل بیماری وبا (التور) اظهار کرد :هیچگونه
گزارشــی مبنی بر بروز وبا در شهرستان اهواز
نداریم و آزمایشــگاههای آب و فاضالب مراکز
بهداشت بهطورمســتمر و با حساسیت باال بر
سالمت آب شهر و روستا نظارت میکنند.

