» خبر

طي همايش بين المللي زير سايه خورشيد؛

نظرآباد ميزبان خدّ ام و پرچم حرم امام رضا

(ع)

نظرآباد-خبرنگاررسالت:
خدام
به مناسبت دهه کرامت و همايش زيرسايه خورشيد نظرآباد ميزبان ّ
و پرچم مقدس حرم امام رضا (ع) بود  .به مناسبت دهه کرامت واجراي
جشنواره بين المللي زير سايه خورشيد خادمين حرم امام رضا(ع) به
همراه پرچم مقدس آن امام بزرگوار به مدت ۳روز در نظرآباد حضور
داشتند.اين همايش باهمت هيئت رزمندگان اسالم شهرستان نظرآباد
و با برگزاري برنامه متنوع از جمله ؛ برنامه افتتاحيه در ستاد بازسازي
عتبات عاليات شهرستان– ديدار با خانواده معظم شهدا– عيادت از بيماران
بيمارستان امام حسن مجتبي(ع ) – ديدار مردمي درسطح شهرهاو
روستاهاي شهرستان – ديدار باخانواده جانبازان – اقامه نماز جماعت
و حضور در مساجد–زيارت قبور شهداي گمنام شهر تنکمان وبرنامه
اختتاميه در مسجد جامع شهرنظرآباد به کار خود پايان داد.

رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان قزوين:

»

ياسوج-خبرنگاررسالت:
 11هزار و  321نفر از مددجويان کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد در سهماهه
نخست سال جاري از خدمات فرهنگي اين نهاد بهرهمند شدند.قائممقام کميته
قائ ممقام کميته امداد کهگيلويه امداد کهگيلويه و بويراحمد گزارشي از خدمات فرهنگي ارائهشده به مددجويان
و بويراحمد خبر داد:
در سال جاري ارائه داد.به گزارش سايت خبري کميته امداد ،ارسالن جالل فرد،
قائممقام کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد گفت :کميته امداد عالوه بر ارائه خدمات
ارائه خدمات فرهنگي
حمايتي ،توجه به مسائل فرهنگي و آموزشي را در اولويت برنامههاي کاري خود
دارد .وي با اشاره به اينکه  11هزار و 321نفر از مددجويان در سهماهه نخست
به 11هزار مددجوي
سال جاري از خدمات فرهنگي کميته امداد بهرهمندشدهاند ،گفت :توانمندسازي
کهگيلويه و بويراحمدي فکري و فرهنگي و همچنين تقويت رشد اعتقادي مددجويان ازجمله اهداف مهم

مديرعامل آبفاي بوشه ر:

شهردار رشت در جلسه بررسي مشکالت تاالب عينک و قطار شهري خبر داد:

مدير کل آب و فاضالب روستايي استان کرمان:

 ۱۵۸حلقه چاه در بخش آب روستايي
کرمان در حال خشک شدن هستند
کرمان -خبرنگاررسالت:
مدير کل آب و فاضالب روستايي استان کرمان با اشاره به خشکسالي
شديد در استان کرمان گفت ۱۵۸ :حلقه چاه در بخش آب روستايي
استان کرمان در حال خشک شدن هستند.علي رشيدي اظهارداشت:
با گرمتر شدن هوا روند خشک شدن منابع آبي کرمان تشديد شده
است و در حال از دست دادن منابع آب سطحي و قناتها ،چشمه ها
و حتي چاه هاي آب هستيم.وي با اشاره به کاهش سطح آب چاه ها
و ميزان آبدهي قنات ها و چشمه ها گفت :بايد اميدوار باشيم با شروع
سال آبي آينده شاهد بهبود روند بارندگي ها باشيم تا منابع آبهاي
زير زميني کرمان مجددا احياء شوند.مدير کل آب و فاضالب روستايي
استان کرمان بيان کرد :در حال حاضر  ۱۰۰رشته چشمه و قنات به
کلي خشک شده اند که موجب شده است براي تامين آب برخي از
روستاها با مشکل جدي مواجه شويم و برخي از روستاها را با تانکر
آبرساني کنيم.رشيدي افزود ۱۵۸ :حلقه چاه به شدت کم آب شده اند
و پيش بيني مي کنيم تا انتهاي تابستان خشک خواهند شد.

استاندار ايالم:

تنش و اختالف مهمترين آفت توسعه
در استان ايالم است
ايالم-خبرنگاررسالت:
استاندار ايالم گفت :تنش و اختالف مهمترين آفت توسعه در استان ايالم
است ،.قاسم سليماني دشتکي در جلسه هم انديشي مرکز مديريت حوزه
علميه ايالم اظهار داشت :امروز براي توسعه بايست اختالفات را کنار
گذاشت و همه يکصدا و همدل در جهت توسعه استان گام برداريم.
وي تنش و اختالف را مهمترين آفت توسعه در استان قلمداد کرد و
افزود :ايالم منابع خدادادي فراواني دارد اما مخاطراتي نيز دارد.وي سپس
گفت :مسائل قومي و قبيله اي هيچگاه به صالح استان نبوده بلکه براي
رسيدن به افقي روشن بايست پا را از حصار قوم و قبيله بيرون گذاشت.
سليماني دشتکي بر مشارکت مردم در ايجاد زمينه هاي سرمايه گذاري
تاکيد کرد و تصريح کرد :امروز سرمايه گذاري به بخش خصوصي واگذار
شده است و بايست مواظب بود به بهانه هاي مختلف و بي جهت در
مقابل سرمايه گذاري مانع ايجاد نکنيم.وي از مردم درخواست کرد تا
نقاط ضعف و قوت را توام با هم ببينند و افزود :اگر يک ضعف يا ايرادي
در جايي وجود دارد آن در حد و حدود خودش ببينيم و نياييم آن را
به کل جامعه ،دولت و نظام تعميم بدهيم.

ضريب نفوذ  65درصدي تامين اجتماعي در استان مرکزي؛

ضرورت حصول اطمينان در سرمايه گذار
تاالب عينک

رشت-خبرنگاررسالت:
جلسهبررسيمشکالتتاالبعينکوقطارشهري
شهرداري رشت با حضور مسعود نصرتي شهردار
رشت ،جبار کوچکي نژاد و محمد صادق حسني
دو تن از نمايندگان مردم رشت در خانه ملت،
احمد آقايي معاون امور اجتماعي و پيشگيري
از وقوع جرم دادگستري استان گيالن ،کاظم
لطفي مديرعامل شرکت آب منطقه اي گيالن،
عباسقلي زاده مدير کل امور شهري استانداري
گيالن و جمعي از مديران شهرداري رشت در
دفتر شهردار رشت برگزار شدمسعود نصرتي در

هدررفت آب در استان بوشهر باال ست
بوشهر -خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به هدررفت باالي
آب در استان ،گفت :بيش از  ۱۰هزار انشعاب غير مجاز در شهرهاي
استان بوشهر شناسايي شده است .کيقباد ياکيده در شوراي شهر
بوشهر اظهار داشت :براي فرهنگ سازي مديريت مصرف و سازگاري
با کم آبي انتظار داريم که اصحاب رسانه مشارکت جدي داشته باشند.
وي ضمن قدرداني از مشارکت شوراي اسالمي شهر بوشهر در تسريع
در اجراي پروژه هاي آب و فاضالب خواستار تبادل نظر و حمايت هاي
شورا از شرکت آب و فاضالب استان بوشهر شد .مدير عامل شرکت
آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به اين که يکي از مشکالت مهم
آبرساني هدر رفت آب است ،اظهار داشت :هدر رفت آب به دو شيوه
است؛ يکي هدر رفت ظاهري و ديگري هدر رفت واقعي وي اضافه
کرد :هدر رفت ظاهري شامل خطاي کنتور ،دستکاري کنتور و انشعابات
غير مجاز است که در آن آب توليده شده بدست مشترک مي رسد
ولي هيچ هزينه اي دريافت نمي شود .هدر رفت واقعي شامل نشتي
و فرسودگي شبکه آبرساني است که  ۱۸درصد شبکه آبرساني بوشهر
فرسوده است و اين رقم در سطح کشور  ۱۵درصد است.

شهرستان
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خريد تضميني گندم از کشاورزان قزويني
از مرز  ۱۸۵هزار تن گذشت
قزوين -خبرنگاررسالت:
رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان قزوين گفت :از ابتداي فصل خريد
تاکنون بيش از  ۱۸۵هزار تن گندم بهصورت تضميني از کشاورزان استان
خريداري شده است .فاطمه خمسه اظهار کرد :با توجه به اينکه تعهد
استان بيش از  ۲۰۵هزار تن بوده است پيش بيني مي شود بيشتر از
اين ميزان گندم از کشاورزان استان خريداري شود.وي افزود :از ابتداي
فصل خريد تاکنون؛  ۹۵درصد گندم آبي و ديم کشاورزان پنج شهرستان
استان خريداري شده است.خمسه اضافه کرد  :البته خريد گندم آبي و ديم
کشاورزان شهرستان آوج به تازگي شروع شده است.رئيس سازمان جهاد
کشاورزي استان قزوين در ادامه با اشاره به اين نکته که در مراکز خريد
کارشناسان جهاد کشاورزي و اداره کل غله استان نظارت دقيقي بر روند
خريد دارند خاطر نشان کرد :کليه  ۲۳مراکز خريد گندم استان از ساعت
 ۸صبح تا ساعت  ۸شب گندم کشاورزان را تحويل خواهند گرفت.

کميته امداد است .جالل فردبابيان اينکه در زمينه ارائه خدمات آموزش خانواده
به  10هزار و  706نفر از مددجويان 102 ،ميليون تومان در سال جاري هزينه
شد ،افزود :آموزش سرپرستان خانواده در زمينههاي مختلف ،برگزاري دورههاي
آموزشي براي زوجهاي جوان و جوانان در شرف ازدواج ،برگزاري مراسم ديني
و مذهبي در قالب طرح فالح ،شرکت مددجويان در مراسم اعتکاف ،طرح قرآن
در خانه ،طرح ترنم نور وکتابخواني ازجمله برنامههاي فرهنگي است که براي
مددجويان اجرا ميشود .وي با اشاره به اينکه ارائه خدمات به دانش آموزان و
دانشجويان در کانونهاي فرهنگي از ديگر برنامههاي کميته امداد است  :در اين
زمينه  345نفر در برنامههاي کانونهاي اين نهاد شرکت کرده و هشت ميليون
تومان در اين خصوص هزينه شد.

تعادل منابع و مصارف بههم
خورده است

ساوه-خبرنگاررسالت:
مدير کل تامين اجتماعي استان مرکزي از
ضريب نفوذ  65درصدي تامين اجتماعي در
استان مرکزي خبر داد.
محمدرضا بيدهندي در آئين گراميداشت هفته
تامين اجتماعي در گردهمايي کارگران که به
همت تشکيالت اجرايي خانه کارگر ساوه و
زرنديه برگزار شد ،با اشاره به اينکه در حال
حاضر در استان مرکزي  923هزار نفر مشمول
خدمات سازمان تامين اجتماعي هستند ،گفت:
پوشش  296هزار نفر بيمه شده اصلي 473 ،نفر
بيمه شده تبعي 83 ،هزار نفر مستمريبگير و
بازنشسته اصلي و  80هزار نفر مستمريبگير
باعث شده است افزون بر  65درصد از جمعيت
کل استان مرکزي تحت پوشش خدمات بيمه و
درمان اين سازمان قرار گيرند که اين ضريب
نفوذ تامين اجتماعي در استان مرکزي در رديف
باالترين پوششهاي بيمهاي کشور است.
وي با تاکيد بر اينکه که در استان مرکزي ميزان

اين جلسه ضمن قدرداني از همراهي نمايندگان
مردم رشت در مجلس شوراي اسالمي در مباحث
تاالب عينک و تراموا بيان داشت :مجموعه مديريت
شهري رشت بر آن است تا پس از مشخص
شدن مالک اصلي تاالب عينک اقدام به جذب
سرمايهگذار و اجراي طرح هاي توسعه اي شهري
و زيستمحيطي نمايد .وي افزود :شرايط بايد
به گونه اي فراهم شود تا سرمايه گذار اطمينان
داشته باشد که طرح هاي وي با شکست مواجه
نخواهد شد .شهردار رشت گفت :شهرداري رشت
با استفاده از تجربيات ديگر شهرها طي انعقاد
قرارداد و تفاهمنامه در راستاي ورود سرمايه گذار
در زمينه تاالب عينک برنامه ريزي خواهد کرد،
اما قبل از آن با تعيين تکليف کميسيون ماده ۱۲
بايد ضمن رفع ابهام اين تاالب ،موضوع مالکيت
آن شفاف سازي گردد .مشابه اين پيشنهاد ،تحويل
 ۴۵۰هکتار از زمين منابع طبيعي در الکان به
شهرداري را داريم که سرمايه گذار در اين زمينه
نيز ورود کرده است .

ضريب نفوذ(پوشش بيمهاي) از ميزان کشوري
بسيار باالتر است ،گفت :ميزان نفوذ در کشور
 51درصد است که اين عدد در استان مرکزي
به  65درصد ميرسد ولي نسبت پشتيباني
که شاخص مهمي در تعيين وضعيت پايداري
صندوقهاي بيمهاي است در استان مرکزي به
عدد  4/6درصد رسيده است که نسبت به ضريب
کشوري  5/3درصد در سطحي پايينتري قرار
دارد و اين امر نشاندهنده کاهش چشمگير
تعداد بيمهشدگان در مقابل بازنشستگان و
مستمريبگيران است.

در ديدار با مدير حج وزيارت کهگيلويه و بويراحمد مطرح شد

استفاده از ظرفيت حجاج براي مشارکت در برنامه هاي کميته امداد

ياسوج-خبرنگاررسالت:
حجاج کهگيلويه و بويراحمد ميتوانند در حمايت از ايتام و فرزندان
محسنين کميته امداد و اختصاص قرباني و نذورات خود هم در
مکه و هم در ايران به نيازمندان مشارکت داشته باشند .مديرکل
کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد بهمنظور انعقاد تفاهمنامه
همکاري ،با مدير حج و زيارت استان ديدار کرد .به گزارش سايت
خبري کميته امداد ،فريد محبي ،مديرکل کميته امداد کهگيلويه

و بويراحمد ،با تبريک والدت حضرت معصومه(س)،گفت :در
زمينه تعامل با دستگاههاي اجرايي برنامههاي متعددي اجراشده
که يکي از آنها تنظيم سند کاهش فقر استان است که اين امر
با همافزايي دستگاههاي اجرايي و مشارکت در برنامههاي اين
نهاد مؤثر است .وي با اشاره به اينکه نيازهاي مددجويان بسيار
گستردهتر از امکانات کميته امداد است ،افزود :تاکنون با 23
دستگاه اجرايي تفاهمنامه امضاء کردهايم تا همکاريها بيشتر شود

و با امکانات ساير دستگاههاو تعامالت ايجادشده خدمات بيشتري
ارائه دهيم .محبي بابيان اينکه تعامل کميته امداد کهگيلويه و
بويراحمد با ادارات روند مطلوبي داشته و خدمات خوبي به جامعه
هدف اين نهاد ارائهشده است ،گفت :آخرين تفاهمنامه اين نهاد
بهتازگي با سپاه فتح استان امضاءشده که براساس اين تفاهمنامه
 800واحد مسکوني بااعتبار  280ميليارد تومان براي نيازمندان
مناطق محروم ساخته ميشود.

نماينده ولي فقيه در استان البرز :

هوشياري و وحدت ،رمز پيروزي در مقابله با دسيسههاي دشمنان بوده است
کرج-خبرنگاررسالت:
مراسم ويژه هفته بازخواني و افشاي حقوق
بشر آمريکايي و بزرگداشت ياد و خاطره شهيد
بهشتي و  72تن از ياران شهيدش به همت
شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي در مصالي
امام خميني (ره)کرج مانند هرساله با حضور
چشمگير مردم برگزار شد .اين مراسم با حضور

آيت ا ...حسيني همداني نماينده ولي فقيه در
استان البرز و امام جمعه کرج ،حجت االسالم روحي
يزدي رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي
استان البرز ،حجت االسالم ذوالنور نماينده مردم
قم در مجلس شوراي اسالمي ،خانوادههاي معظم
شهدا ،جانبازان ،ايثارگران ،روحانيون ،جوانان و
نوجوانان و آحاد ملت قدردان استان البرز برگزار

شد.مجتبي ذوالنور نماينده مردم قم در مجلس
شوراي اسالمي ،سخنران ويژه اين مراسم گفت:
امروز دشمنان خارجي و خائنان داخلي دست در
دست هم دادهاند تا برعليه نظام اسالمي ايران جنگ
رواني ايجاد کنند ولي کينهتوزيهايشان مانند
هميشه نتيجه نخواهد داد .وي با بيان اينکه در
 8سال دفاع مقدس ،دشمن در ابعادي گسترده از

زمين و هوا ،جنگ سختي را به ما تحميل کرد ولي
با از خود گذشتگي جوانان ما روبهرو شد و شکست
خورد ،اظهار داشت :در طول  40سال که از عمر پر
برکت انقالب اسالمي ايران ميگذرد ،دشمن همواره
جنگهاي نيمه سخت و ترورهاي ظالمانهاي را به
ما تحميل کرده و نخبگان و دانشمندان زيادي را
به شهادت رسانده است.

مدير عمليات شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژادخبرداد:

فرآورش بيش از سه ميليارد مترمکعب گاز طبيعي در پااليشگاه هاشمي نژاد
مشهد-خبرنگاررسالت:
مدير عمليات شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد از فرآورش
بيش از سه ميليارد متر مکعب گاز طبيعي در سه ماهه نخست
امسال در اين مجتمع گازي خبرداد.به گزارش روابط عمومي
شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد ،محمد فرزانه مقدم
با اعالم اين خبر افزود :آمار عملکرد توليد در اين پااليشگاه

حاکي از فرآورش سه ميليارد و  131ميليون متر مکعب گاز
است که نسبت به برنامه چهار درصد رشد را نشان مي دهد.
وي اظهارداشت :در اين مدت  162هزار بشکه ميعانات گازي
نيز استحصال شده است.اين مقام مسئول با اشاره به اينکه
شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد به عنوان بزرگ ترين
توليد کننده گوگرد در سطح کشور به شمار مي رود خاطر نشان

مديرکل تبليغات اسالمي استان همدان:

جشنواره بزرگ در امتداد نور در همدان
برگزار ميشود
همدان -خبرنگاررسالت:
مديرکل تبليغات اسالمي استان همدان گفت:
جشنواره بزرگ «در امتداد نور» به مناسبت
چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي ايران
در همدان برگزار مي شود ،.حجت االسالم علي
دشتکي در اولين جلسه کميته قرآن ،انجمنها،
هيئات و کانون هاي اسالمي ستاد اجرايي
دهه فجر انقالب اسالمي استان همدان که با
دو موضوع جشنواره بزرگ «در امتداد نور» و
پياده روي فعاالن قرآني استان همدان با توجه
به برگزاري اردوي آموزشي استعداد هاي قرآني
منطقه غرب کشور در همدان برگزار شد ،گفت:

جشنواره «در امتداد نور» در آستانه چهلمين
سالگرد پيروزي انقالب اسالمي برگزار مي شود.
وي بااشاره به قرار گرفتن در دهه کرامت و تاکيد
بر استفاده از فرصت هاي پيش آمده در راستاي
ترويج سبک زندگي اسالمي عنوان کرد :فعاالن
قرآني استان همدان در اجراي برنامههاي تعيين
شده حضور خوبي داشته اند.وي بابيان اينکه
بايد معجزه اي که به واسطه انقالب رخ داده
براي ملت هاي دنيا تبيين شود ،گفت :امسال
بايد برنامه هاي دهه فجر مردمي برگزار و با
شبکه سازي مردمي کارها به صورت زنجيرهاي
عملي شود.

سمناني ها در مصرف برق
صرفه جويي کنند
سمنان -خبرنگار رسالت:
مديرعامل شرکت توزيع برق سمنان گفت :مردم اين استان
براي جلوگيري از قطعي با رعايت نکات آموزشي در مصرف برق
صرفه جويي کنند.سيد محمدموسوي زاده افزود :در نشستهاي
تخصصي اخير مصوبات ارزشمندي براي استفاده بهينه از اين

کرد :ميزان توليد گوگرد  127هزار تن بوده است که نسبت به
برنامه توليد ،چهار درصد رشد داشته است.
فرزانه مقدم ادامه داد :در بازه زماني سه ماهه نخست امسال
 683ميليون متر مکعب گاز طبيعي به مخزن ذخيره سازي
شوريجه تزريق شده است که اين ميزان در مدت مشابه سال
گذشته  632ميليون مترمکعب بوده است.

مديرکل مي راث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان چهارمحال و بختياري :

 8پرونده ميراث ناملموس چهارمحال و بختياري
ثبت ملي شد

شهرکرد -خبرنگاررسالت:
مديرکل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري
استان چهارمحال و بختياري از ثبت  8پرونده
ميراث ناملموس در شوراي عالي سياستگذاري
ثبت سازمان ميراث فرهنگي کشور خبر داد.
"به گزارش روابط عمومي و امور فرهنگي اداره
کل:بهمن عسگري سوادجاني با بيان اينکه ثبت
آثار تاريخي گوياي هويت ملي مردمان هر منطقه
مي باشد ،اظهار داشت :روز گذشته پرونده
آثار مافه گه (بيان اشعار التيام بخش در سوگ
عزيزان و بزرگان طايفه)  ،مهارت سنتي پخت
کباب بختياري ،مهارت سنتي پخت کلگ (نان

نعمت الهي تدوين شد و اجراي اين برنامه ها مي تواند در
کاهش هزينه هاي خانواده ها و تامين انرژي استان تاثيرگذار
باشد.وي با اشاره به رشد  10درصدي مصرف برق در سمنان
در مقايسه با سال گذشته ،اظهارداشت :افزايش دماي هوا و
رونق بخش توليد به عنوان  2عامل مهم رشد مصرف برق در
استان است و براي گذر موفق از دوره اوج بار مصرف تابستان
 ،نياز به مشارکت جدي مشترکان داريم و با همکاري تمامي
مشترکان درتعرفه هاي مختلف اين مهم قابل کنترل و مديريت
است.وي با بيان اين که همکاري بخش هاي دولتي و خصوصي

بلوط) ،مهارت پخت آش ترش(آش انار) ،مهارت
سنتي توليد گز در شهر بلداجي ،مهارت سنتي
بافت آرخالق قشقايي(نمونه اي از پوشش بلند و
جلوباز مختص مردان ايل قشقايي) در چهارمحال
و بختياري ،مهارت سنتي بافت مفرش ،مهارت
سنتي پخت قزآشي (پلو گردو)در جلسه شوراي
ثبت ميراث فرهنگي کشور مطرح که پس از
بررسي نهايي در فهرست آثار ناملموس کشور
به ثبت رسيدند.وي در پايان خاطر نشان کرد:
احکام ثبتي پرونده هاي فوق در روزهاي آتي
از سوي سامان ميراث فرهنگي کشور به استان
ابالغ خواهد شد .

براي در مدار آوردن ديزل ژنراتور و تغيير ساعت کاري ،از
عوامل مهم در عبور از اوج مصرف است ،افزود :اجراي مناسب
برنامه هاي پيش بيني شده در راستاي گذر از اوج بار مصرف
برق در تابستان ،بايد به نحو شايسته اي پيگيري و عملياتي
شودموسوي زاده با اعالم اين که در زمان حاضر رشد دوره
اوج بار مصرف برق استان سمنان به نسبت مدت سال قبل،
10/6درصد است ،بيان کرد  :تشويق و ترغيب مشترکان و
اجراي برنامه هاي فرهنگي تاثيرگذار و اطالع رساني به هنگام،
در کاهش اوج بار ضروري است.

 8فقره سرقت احشام در کارنامه
سارقان شب

توليد  25فيلم صد ثانيه اي پيرامون مديريت
مصرف بهينه آب

هشتمين دوره طرح ضيافت انديشه اساتيد در دهه
کرامت برگزار مي شود

نيشابور -خبرنگار رسالت:
فرمانده انتظامي نيشابور گفت :باند سارقان حرفه اي احشام با تالش پليس اين
شهرستان در بخش ميان جلگه نيشابور شناسايي و دستگير شدند.سرهنگ حسين
دهقان پور در تشريح اين خبر افزود :در پي گزارش سرقت هاي سريالي احشام در
يکي از روستاهاي بخش ميان جلگه شهرستان موضوع به صورت ويژه در دستور كار
ماموران پاسگاه انتظامي عشق آباد قرار گرفت.وي اظهار کرد :ماموران در بررسي هاي
ميداني و پليسي خود متوجه شدند سارقان با اطالع كامل از محل نگهداري احشام
مرتكب سرقت و تاكنون فقط از يك روستا اقدام به سرقت احشام كرده اند.فرمانده
انتظامي نيشابور اضافه کرد :همين سرنخ كافي بود تا ماموران به يك نفر از اهالي
همان روستا مظنون كه پس از هماهنگي با مقام قضائي بخش وي دستگير و براي
تحقيقات بيشتر به پاسگاه انتظامي انتقال يافت.سرهنگ دهقان پور ادامه داد :متهم
 23ساله در مواجهه با ادله و مستندات پليس تاكنون به هشت فقره سرقت به تعداد
 26راس گوسفند با كمك و همكاري دو نفر ديگر از اهالي همان روستا اعتراف كه
ديگر همدستان  24و  25ساله وي نيز در عمليات هاي ديگر دستگير شدند.

اصفهان-خبرنگاررسالت:
روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به منظور
ترويج مصرف بهينه آب در جامعه،ساخت  25فيلم صد ثانيه ايي با هنرمندي
بازيگران حرفه اي را در دستور کار قرار دادکه مقرر گرديد اين فيلم ها از
شبکههاي مجاز اجتماعي و سيماي مرکز اصفهان پخش شود.
مدير روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بيان
اينکه در برههاي زندگي مي کنيم که فيلم هاي کوتاه و صد ثانيه اي مخاطبان
بسيار دارند عنوان کرد :وسايل ارتباط جمعي گستردگي بسياري يافته است و در
اين ميان فيلم هاي صدثانيه اي به دليل اينکه پيام خود را در کوتاه ترين زمان
ممکن به مخاطب ارائه مي دهد از جذابيت بسياري برخوردار است و مخاطبان
بسياري دارد .سيد اکبربني طبا افزود :در حال حاضر متاسفانه با اين که بحران
کم آبي در کشور مشهود است ونيز استان اصفهان از جمله استانهايي است که
باتنش آبي دست وپنجه نرم مي کند با اين وجود هنوز هستند کساني که آب را
درست مصرف نمي کنند.

کاشان -خبرنگاررسالت:
مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه علوم پزشکي کاشان ،از آغاز هشتمين دوره
طرح ضيافت انديشه اساتيد با موضوعات اخالق حرفه اي و علمي و تعليم و تربيت اسالمي
خبر داد.حجتاالسالم و المسلمين عليرضا شاه فضل اظهار داشت :تقويت ظرفيتهاي علمي و
مهارتي استادان و ارتقاي معرفت ديني اين قشر فرهيخته در راستاي منويات مقام معظم رهبري
(مدظله العالي) از ضروريات است.وي گفت :به همين منظور طرح ضيافت انديشه استادان ،يکي از
بزرگترين فرصتها در جهت تحقق اين هدف است.حجتاالسالم شاه فضل ،در ادامه به اهداف
کلي اين دوره اشاره کرد و ارتقاي سطح اخالقي و اعتقادي استادان دانشگاهها ،تقويت ارتباط
دفاتر نهاد و استادان دانشگاهها و شناسايي و به کارگيري ظرفيت اساتيد در فعاليتهاي فرهنگي
و سياسي را مهم ترين هدف از برگزاري اين دوره ها نام برد.وي ،به برنامههاي ضيافت انديشه
استادان و نخبگان اشاره و تصريح کرد :اين دور ه شامل برپايي کالس هاي دانشافزايي ،برگزاري
فعاليتهاي فرهنگي و فوق برنامه و تربيتي مانند ديدار با خانواده شهداي مدافعحرم،برپايي
اردوي يک روزه و ديدار با علما،برگزاري کالس هاي سبک زندگي ويژه خانواده اساتيد ،کالس
تفسير قرآن کريم و  ....است.
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مدير عامل شرکت گاز استان کردستان:

شرکت گاز استان کردستان بهعنوان
قطب پژوهشي کاهش هدر رفت
گاز طبيعي تعيين گرديد
سنندج-خبرنگاررسالت:
مدير عامل شرکت گاز استان کردستان به انتخاب شرکت گاز استان
کردستان بهعنوان قطب پژوهشي اشاره کرد و گفت :طي حکم ابالغي
از طرف مدير پژوهش  ،توسعه و فناوري شرکت ملي گاز ايران  ،شرکت
گاز استان کردستان بعنوان قطب پژوهشي کاهش هدر رفت گاز طبيعي
به مدت يکسال انتخاب و بايستي در اين مدت برنامه پيش بيني شده ،
اقدامات صورت گرفته و پروژه هاي مورد نظر جهت بررسي و تصويب به
ستاد شرکت ملي گاز تهيه و ارائه گردد .به گزارش روابط عمومي شرکت
گاز استان کردستان مهندس احمد فعله گري به اجراي پروژه تطبيق
گاز تحويلي و مصرفي در سطح کشور به عنوان يکي از مکانيسم هاي
رسيدن به اهداف شرکت ملي گاز ايران در جلوگيري از هدر رفت گاز
طبيعي اشاره کرد وافزود :اين پروژه در پنج مرحله پيش بيني شده و
با اجراي آن در هر بخش شاهد کاهش محسوس هدر رفت گاز طبيعي
خواهيم بودو جلوگيري از هدر رفت گاز را يکي از مهمترين اهداف
اجراي اين پروژه ميباشد كه در راستاي اجراي اين پروژه نسبت به
اصالح ،کنترل و نگهداشت سيستم ها برنامه ريزي شده است.

در همايش بزرگداشت روز صنعت و معدن معرفي شد

شرکت فوالد هرمزگان  ،واحد نمونه
صنعتي استان هرمزگان

بندر عباس-خبرنگاررسالت:
در همايش بزرگداشت روز صنعت و معدن ،شرکت فوالد هرمزگان به
عنوان واحد نمونه صنعتي استان هرمزگان انتخاب و معرفي شد.همايش
تجليل از برترينهاي صنعت و معدن استان هرمزگان با حضور رئيس
هيئت حمايت از صنايع کشور ،استاندار و نمايندگان شهر بندرعباس
در مجلس شوراي اسالمي در سالن همايشهاي حوزه علميه برگزار
و شرکت فوالد هرمزگان به عنوان واحد توليدي برتر استان معرفي
شد .در اين همايش ،همتي استاندار استان هرمزگان ،احمدي مشاور
وزير و رئيس انجمن حمايت از توليدکنندگان ،مرادي و هاشمي
تختي نمايندگان شهر بندرعباس و قاسمي رئيس سازمان صنعت ،
معدن و تجارت هرمزگان هر يک جداگانه با ايراد سخناني بر اهميت
نقش صنعت بر اقتدار اقتصادي و لزوم حمايت از صنعت و صنعتگران
و توليد ملي تاکيد کردند.در ادامه قسمتي از مراسم بزرگداشت روز
صنعت ،معدن و انتخاب شرکت فوالد هرمزگان ،به عنوان واحد نمونه
صنعتي استان تجليل شد .

بازديد مهندس تاجران از امالک
شهرداري اراک در مرکز تجاري خاتم
اراک – خبرنگار رسالت :
مهندس تاجران شهردار کالنشهر اراک در راستاي رفع موانع و رونق
مرکز تجاري خاتم از اين پروژه بازديد نمود.طي اين بازديد مهندس
تاجران به همراه هيئت امناي شرکت پارس مسکن الوند در خصوص
واحدهاي تجاري مرکز خريد خاتم که به صورت مشارکتي است به
گفتوگو نشست و در رابطه با هم افزايي بيشتر شهرداري با شريک
خود در اين پروژه  ،فروش و کرايه واحدهاي تجاري  ،نگهداري و بروز
رساني مجتمع و استفاده از سيستم هوشمند پارکينگ طبقاتي ،نصب
دوربين پالک خوان در ورودي پارکينگ ،صحت آسانسورها ،سيستم
اطفاي حريق و ...به گفت و گو پرداخت.مهندس تاجران وظيفه ذاتي
شهرداري را همکاري در راستاي توسعه شهري عنوان نمود و ادامه
جلسه جهت اخذ تصميم نهايي را به روز آتي موکول نمود.

رئيس کل دادگستري آذربايجان غ ربي:

مشکل اصلي مردم با قوه قضائيه اطاله
دادرسي و زمان طوالني رسيدگي
به پرونده هاست
اروميه-خبرنگار رسالت:
رئيس کل دادگستري آذربايجان غربي بااشاره به اينکه مشکل اصلي
مردم با قوه قضائيه اطاله دادرسي و زمان طوالني رسيدگي به پرونده ها
است ،گفت :به علت کمبود قاضي ،وکيل و کارشناس زمان رسيدگي به
پرونده ها طوالني است.توکل حيدري اظهار داشت :امروزه درجامعه ما
فرهنگ وکالت آنچنان که بايد جانيفتاده درحالي که وکال وکارشناسان
مي توانند کارهاي بسيار وسيعي انجام دهند واز برخي مشکالت
جلوگيري کنند .وي تصريح کرد :با گسترش فرهنگ مراجعه به
وکيل وکمکگيري از وکيل مي توان از ورود بسياري از پرونده هابه
دادگستري جلوگيري کرد.رئيس کل دادگستري آذربايجان غربي
بااشاره به اينکه مشکل اصلي مردم با قوه قضائيه اطاله دادرسي و زمان
طوالني رسيدگي به پرونده هاست ،خاطرنشان کرد :به علت کمبود
قاضي ،وکيل و کارشناس زمان رسيدگي به پرونده ها طوالني است.
وي ادامه داد :به دليل ضعف فرهنگي در وکالت پذيري محاکم ايران
جز شلوغ ترين وپرتراکم ترين محاکم دنيا هستند.

تقدير معاون هماهنگي امور عمراني
استاندار گلستان از معاون حفاظت
و بهره برداري آب منطقه اي
گرگان-خبرنگاررسالت:
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري گلستان با اهداي لوح سپاسي
از معاون حفاظت و بهره برداري شرکت آب منطقه اي گلستان تقدير
کرد.به گزارش روابط عمومي شرکت آب منطقه اي گلستان ،در متن لوح
تقدير مهندس ميرمحمد غراوي خطاب به مهندس سيد محسن حسيني
آمده است :به پاس قدرداني از جنابعالي که با الهام از تخصص ،تعهد،
احترام و اکرام به ارباب رجوع و با هدف حفظ  ،اعتال و ارتقاء وضعيت
محيط زيست استان در سايه توسعه پايدار تالش هاي ارزنده اي را در
اجراي ضوابط و معيارهاي استقرار واحدهاي توليدي استان به مرحله
اجرا گذاشتيد ،اين لوح تقديرنامه تقديم مي گردد.رجاي واثق حاصل،
است که ارمغان مسئوليت شناسي آن فرهيخته گرامي نسبت به مسئله
حفظ محيط زيست که مفاهمه نسل امروز و مطالبه نسل آينده است،
تداوم توسعه پاک در استان سراسر زيباي گلستان خواهد بود.

