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معاون اقتصادي استاندار قزوين:

نماينده شاهرود و ميامي
درمجلس شوراي اسالمي :

رويکرد امور مالياتي قزوين
به توليد و صنعت کارشناسي است
قزوين -خبرنگاررسالـت:
معاون اقتصادي استانداري قزوين گفت :رويکرد امور مالياتي
استان به توليد و صنعت با درک شرايط موجود کارشناسي است
و موجب پويايي و جلب رضايت موديان شده است .منوچهر
حبيبي در بازديد از امور مالياتي استان قزوين گفت :خوشبختانه
همکاران مالياتي در جلسات رفع موانع توليد حضور مستمري
دارند و همراهي زيادي با توليدکنندگان دارند.وي اضافه کرد:
در گذشته اگر چالش ماليات مشکالت بسياري از توليدکنندگان
بود اما امروز با درک درست شرايط و حمايتهاي عملي که
از صنعتگران و کارآفرينان صورت گرفته مي توانيم ادعا کنيم
که «ماليات دوست توليد» است.معاون اقتصادي استانداري
قزوين بيان کرد :ارتباط خوب واحدهاي توليدي با ماليات
موجب شده بسياري از موانع و نگراني ها برطرف شود و امروز
عليرغم حجم گسترده فعاليتها شاهد کمترين شکايت و مراجعه
به استانداري از سوي مردم و توليدکنندگان هستيم.حبيبي
تصريح کرد :مي توان اذعان کرد امروز نگاه مديران ماليات به
امور توليد و صنعت و کشاورزي يک رويکرد کارشناسي است
و با توسعه خدمات مکانيزه مطالبات بسياري از صادرکنندگان
استان به روز شده است.

»

مديرعامل برق منطقه اي استان سمنان :

کمبود برق با صرفه جويي  10درصدي مردم
جبران مي شود

سمنان -خبرنگار رسالت :
مديرعامل برق منطقه اي استان سمنان گفت:
کمبود انرژي برق با صرفهجويي  10درصدي
مشترکان در ساعتهاي اوج مصرف قابل جبران
است .سيدعلي اکبر صباغ افزود :مشکل کنوني
تامين انرژي برق در ساعت هاي اوج مصرف است و
مردم با صرفه جويي مقدار يادشده مي توانند کمک
کنند تا کشور از کمبود برق در شرايط کنوني عبور

نمايشگاه و بازارچه هاي خوداشتغالي
در کرمان راه اندازي ميشود

وزير ورزش و جوانان:

سالن کشتي زابل تا فروردين ماه
سال آينده به بهره برداري مي رسد
زاهدان-خبرنگاررسالت:
وزير ورزش و جوانان گفت :سيستان و بلوچستان در زمينههاي
مختلف به خصوص ورزش داراي پتانسيل ها و استعدادهاي
فراواني است که بايد به آنها توجه ويژه اي شود .مسعود سلطاني
فر درديدار با ورزشکاران و جوانان منطقه سيستان که در سالن
اجتماعات فرمانداري زابل برگزار شد ،اظهار داشت :قطعا با
وحدت و همدلي که در همه صحنه هاي انقالب از ملت ايران
ديده شده و همچنين با اتخاذ تدابير الزم از سوي مسئوالن
مي توانيم در برابر همه تهديدات مقاومت کنيم.وي با تاکيد بر
استفاده از همه ظرفيت هاي موجود افزود :دولت با تمام عزم،
اراده و توان خود در تالش است تا همه نياز هاي مردم را تامين
کند.سلطاني فر با اشاره به اينکه سالن کشتي شهرستان زابل
تا فروردين ماه سال آينده به بهره برداري مي رسد ،تصريح
کرد :تالش مي کنيم پروژه هاي اولويت دار در استان سيستان
و بلوچستان و به خصوص منطقه سيستان حداکثر تا  ۲تا ۳
سال آينده به بهره برداري برسد.وزير ورزش و جوانان افزود:
در تالشيم هم در بخش ورزش همگاني و هم در بخش ورزش
قهرماني از همه ظرفيت ها و امکانات استفاده شود تا شرايط
مناسبي براي مردم منطقه سيستان فراهم شود.

فرماندار بناب مطرح کرد:

تأکيد بر برخورد جدي با احتکار
کاالهاي مورد نياز مردم
بناب -خبرنگاررسالت:
فرماندار بناب گفت :با متخلفان گرانفروشي ،کم فروشي ،عدم
عرضه کاال و احتکار کاالهاي مورد نياز مردم برخورد جدي ميشود.
امين رفيعي در جلسه ستاد تنظيم بازار شهرستان بناب با اشاره
به بحث هاي مطرح در سطح بين المللي و ملي مبني بر اجراي
تحريم ها عليه کشورمان گفت :جو سازي هاي موجود به برخي
نابساماني ها در بازار ارز و سکه دامن زده است اما دولت متعهد
شده در بحث تأمين ارز مورد نياز مردم و تأمين مايحتاج مردم
مشکلي نداريم و کساني که بخواهند از اين موقعيت سوءاستفاده
کنند ،برخورد جدي با آنها صورت خواهد گرفت.وي با بيان
اينکه شرايط حاکم بر کشور از نظر اقتصادي به نوعي جنگ
محسوب مي شود؛ افزود :در چنين موقعيتي سزاوار نيست که
شهروندي در مغازه خود به جاي فروش کاالي ايراني با نصب بنر
و اطالعيه کاالي خارجي را تبليغ کند!بنابراين گزارش ،رئيس
اداره صنعت ،معدن و تجارت شهرستان بناب نيز در اين جلسه
گفت :بررسي استمرار فرآيند ارائه کاال و ارائه خدمات از سوي
واحدهاي صنفي با سود عادالنه به شهروندان از برنامههاي اداره
صنعت ،معدن و تجارت است.

شهرستان
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کارشناس امور بانوان تبليغات اسالمي کرمان:

کرمان -خبرنگاررسالـت:
کارشناس امور بانوان اداره کل تبليغات اسالمي کرمان از
راهاندازي نمايشگاه و بازارچه هاي خود اشتغالي در استان
کرمان خبر داد.
طيبه محمدي در ديدار با رئيس جمعيت بانوان فرهيخته استان
کرمان در خصوص نحوه تعامل با دستگاه هاي اجرايي و نيز
بررسي طرح هاي فرهنگي ويژه بانوان و بررسي طرح هاي ارسالي
از شهرستان ها به بحث و گفتوگو پرداختند.وي در اين راستا از
راه اندازي نمايشگاه و بازارچههاي خود اشتغالي در استان کرمان
خبر داد و گفت :هم اکنون اين طرح در چند شهرستان استان
از جمله جيرفت ،کهنوج و زرند در حال برگزارياست.محمدي
اظهار داشت :فعاليت نمايشگاههاي فروش دائمي توليدهاي
بانوان کارآفرين و زنان سرپرست خانوار نقش مهمي در ايجاد
اميد در ميان اين قشر دارد.معصوم زاده رئيس جمعيت بانوان
فرهيخته استان کرمان در ادامه افزود :توسعه و حمايت از
زنان روستايي و سرپرست خانوار فعال در حوزه توليدات بومي
و محلي استان و همچنين نياز سنجي از توليد داخلي يکي از
راهکارها در اشتغالزايي و رفع مشکل بيکاري و تامين درآمد
ثابت و پايدار اين قشر از جامعه در استان است.

شرکت هاي دانشبنيان
به کمک اقتصاد
شهرستان بيايند

شاهرود-خبرنگاررسالت:
نماينده مردم شهرستان هاي شاهرود و ميامي در مجلس شوراي اسالمي گفت:
ماموريت اصلي ما در دانشگاه تربيت دانشجو و دانشگاه در کمک به اقتصاد مردم
و توليد در عرصه هاي مختلف است.دکتر سيدحسن حسيني شاهرودي در مراسم
توديع و معارفه رئيس دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود در تاالر دانشکده فني
مهندسي اين دانشگاه در سخناني با اشاره به توسعه که بحث روز جهان ،منطقه و
کشور است افزود :تالش هاي زيادي در شهرستان شده است که توفيقاتي را هم
بهدنبال داشته و البته جاهايي هم نداشته که خودمان مقصر بوديم .بههر حال بايد
ببينيم چگونه مي توانيم توسعه داشته باشيم.وي با بيان اينکه نتوانستيم کشاورزي
قوي در شهرستان شاهرود داشته باشيم با اينکه قطب کشاورزي بوده ايم ادامه داد:

در معدن و صنعت هم ما عقب هستيم و اتفاق خاصي نيفتاده است و در معدن ما
هنوز خام فروشي در استان داريم.حسيني شاهرودي با اشاره به موفقيت حوزه علم
و دانشگاه در شهرستان گفت:شرکت هاي دانش بنيان به کمک اقتصاد شهرستان
بيايند.نماينده مردم شهرستان هاي شاهرود و ميامي در مجلس افزود :ما نگاهي
به اين موضوع انديشمندان و صاحبان علم را داشته ايم و سراغشان رفتيم تا از
وجودشان استفاده کنيم و اين توسعه علمي و انساني بسيار مطلوب بوده و مديون
نگاه همه عزيزان و مسئوالن گذشته و حال هستيم که تالش کردند.عضو خانه
ملت افزود :دانشگاه هر وقت دچار سياست زدگي شود دچار مشکل مي شود و
دانشجو بايد سياسي باشد اما مستقل و اين توصيه به رئيس جديد دانشگاه است
که اگر دانشگاه سياست زده شود آسيب مي بيند.

کند.وي علت عمده کمبود برق را کمبود توليد در
نيروگاه هاي برقآبي کشور ذکر و خاطرنشان کرد:
از سوي ديگر مصرف برق تابستان امسال حدود
 10درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته
است.مديرعامل برق منطقه اي سمنان تصريح کرد:
گرماي هوا و افزايش استفاده از وسايل سرمايشي،
دليل اصلي افزايش مصرف در دوره اوج مصرف برق
در تابستان است به طوري که بر اساس برآوردها
بين  20تا  30درصد برق در وسايل سرمايشي
مصرف مي شود.وي با اشاره به اين که ساعات اوج
مصرف برق در شبانه روز از ساعت  11تا  15و در
بازه ديگر از  20تا  24است ،اضافه کرد :همزمان
بودن گرماي هوا با اوج مصرف برق نشان مي دهد
شهروندان بايد بيشترين مراعات صرفه جويي را در
اين ساعت برنامه ريزي کنند و دماي رفاه خانه را
در  25درجه سانتيگراد تنظيم کنند.

ب همناسبت هفته تامين اجتماعي؛

مدير درمان تامين اجتماعي استان کردستان
با خانوادههاي معزز همکار ايثارگر ديدارنمود

سنندج –خبرنگاررسالت:
در راستاي برنامه هاي گراميداشت هفته تامين
اجتماعي و به منظور ارج نهادن به فرهنگ ايثارگر
و شهادت و يادآوري رشادت ها و دالورمردي هاي
شهداءوايثارگرانهمکار؛مديردرمانتاميناجتماعي
استان کردستان با حضور در منزل خانواده هاي
بازمانده شهيدان معظم قادرخانزاده و قادرپور اقدم
ياد و خاطره شهداي هشت سال دفاع مقدس را
گرامي داشتند.مدير درمان تامين اجتماعي استان
کردستان در اين ديدارضمن تبريک فرارسيدن
هفته تامين اجتماعي و يادآوري و تجديد ميثاق با
شهداء و ايثارگران گفت  :مطابق برنامه هاي ابالغي
سازمان هر ساله در اين ايام و ساير مناسبت هاي
ملي و مذهبي و به جهت قدرشناسي از خدمات و
زحمات همکاران معزز ايثارگر ؛ خدمت يکي دو
نفر از همکاران مي رسيم تا ضمن ابالغ تبريک

صميمانه مدير عامل سازمان از نزديک نيز به حل
مسائل و مشکالت اين عزيزان بپردازيم .به گزارش
روابط عمومي مديريت درمان تامين اجتماعي استان
کردستان دکتر هوشنگ فوالدي با اشاره به اينكه
آرامش و آسايش امروز ما نتيجه دالور مردي هاي
شهدا و ايثارگران مي باشد و همه ما موظف هستيم
تا ضمن قدرداني از خانواده اين عزيزان راه نوراني
آنها را ادامه دهيم.

به همت ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) انجام شد:

افتتاح بيمارستان برکت؛ هدي ه مقام معظم رهبري به مردم قرچک

ورامين -خبرنگاررسالت:
بيمارستان  96تختخوابي بنياد برکت در قرچک ورامين ،با
حضور دکتر مخبر رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره)
افتتاح و به عنوان هديه مقام معظم رهبري آماده خدمترساني
به مردم شريف اين منطقه خواهد شد .مديرعامل بنياد برکت
وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) با بيان اين
خبر و با اشاره به تفاهمنامه منعقد شده در سال  1394ميان
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) و وزارت بهداشت ،درمان و

آموزش پزشکي مبني بر مشارکت ستاد در ساخت و تکميل 10
پروژه بيمارستاني در مناطق محروم کشور ،اظهار داشت :مجموع
ظرفيت اين  10بيمارستان  1393تخت است که ستاد اجرايي
فرمان حضرت امام(ره) براي ساخت ،تکميل و بهبهرهبرداري
رسيدن آنها  1182ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته است .اين
بيمارستانها در مناطق محروم و کمتر توسعهيافته کشور قرار
دارند و عمليات احداث آنها به علت کمبود منابع و اعتبارات
براي سالها نيمهتمام و متوقف مانده بود که به همت ستاد

اجرايي فرمان حضرت امام(ره) بخش اعظم آنها به سرعت
تکميل و به بهرهبرداري رسيدهاند.مهندس سعيد جعفري ادامه
داد :بيمارستان برکت شهيد ستاري قرچک ورامين که روز
پنجشنبه با حضور رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) و
وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي به بهرهبرداري ميرسد،
هفتمين بيمارستان بنياد برکت در کشور است که در زيربنايي
به مساحت  8300مترمربع و با تأمين اعتبار  122ميليارد ريالي
از سوي اين بنياد تکميل شده است.

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوي خبر داد؛

اعطاي  8000جهيزيه به زوجهاي جوان نيازمند همزمان با دهه کرامت رضوي
مشهد-خبرنگاررسالت:
معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوي از
اعطاي جهيزيه به  8هزار زوج نيازمند همزمان
با دهه کرامت رضوي خبر داد .مصطفي خاکسار
قهرودي با اعالم اين خبر ،گفت :آستان قدس
رضوي با مشارکت سپاه پاسداران انقالب اسالمي
و همکاري کميته امداد امام خميني(ره) 8

هزار سري جهيزيه کامل براي شروع زندگي
را به زوجهاي جوان نيازمند اهدا ميکند.وي
يخچال ،تلويزيون ،گاز ،ماشين لباسشويي،
فرش ،پنکه و ديگر اقالم مورد نياز را از جمله
کاالهاي اصلي اين جهيزيهها معرفي و اظهار
کرد :در راستاي حمايت از توليد داخلي اقالم
اين جهيزيهها همگي از کاالهاي ايراني تهيه

شده و همزمان با دهه کرامت به زوجهاي جوان
تحويل داده ميشود.
معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوي
استانهاي سيستان و بلوچستان ،کرمان ،کرمانشاه،
ايالم ،هرمزگان ،کردستان ،خوزستان ،آذربايجان
شرقي ،آذربايجان غربي ،قم ،اصفهان ،خراسان
رضوي ،شمالي و جنوبي را  14استاني برشمرد

که در آن به تازه عروس و دامادهاي نيازمند
جهيزيه اعطا ميشود.وي در مورد شيوه انتخاب
اين زوجهاي جوان براي اعطاي جهيزيه گفت:
اين زوجين يا از طرف ارگانهاي حمايتي
مانند کميته امداد يا از طريق دفاتر نمايندگي
آستان قدس رضوي در استانهاي مختلف
معرفي شدند.

رئيس شوراي اسالمي شهر اروميه اعالم کرد:

پيشرفت  ۱۰درصدي عمليات اجرايي يادمان شهيد باکري اروميه

اروميه -خبرنگار رسالت:
رئيس شوراي اسالمي شهر اروميه با بيان اينکه المان پروژه
شهيد باکري با ارتفاع  ۳۰متر با پيشرفت فيزيکي  ۱۰درصد
در دست اجرا است ،گفت :يادمان تا  ۵سال آينده و هر سال
با پيشرفت فيزيکي  ۲۰درصد مورد بهره برداري قرار مي گيرد.
رسول اصغر زاده با بيان اينکه يادمان شهيد باکري در مساحتي
به ميزان  ۲۱هکتار در دست اجرا است ،اظهار داشت :اين

پروژه با نظر کارشناسان مربوطه و زير نظر بنياد حفظ آثار و
ارزشهاي دفاع مقدس انتخاب و توسط شهرداري اروميه وارد
فاز اجرايي شد.وي با بيان اينکه المان پروژه شهيد باکري با
ارتفاع  ۳۰متر با پيشرفت فيزيکي  ۱۰درصد در دست اجرا
است ،گفت :يادمان تا  ۵سال آينده و هر سال با پيشرفت
فيزيکي  ۲۰درصد مورد بهره برداري قرار مي گيرد.رئيس شوراي
اسالمي شهر اروميه با اشاره به فضاي سبز پروژه يادمان شهيد

مدير کل ارشاد همدان:

کار فرهنگي و هنري براي اثرگذاري بايد با ابتکار
و خالقيت همراه باشد

همدان -خبرنگاررسالـت:
مديرکل فرهنگ و ارشاد استان همدان گفت:
کار فرهنگي و هنري براي اثرگذاري بايد باابتکار
و خالقيت همراه باشد.فاضل عبادي بابيان
اينکه همدان از استانهاي مذهبي و فرهنگي
کشور است و کثرت مفاخر ،بزرگان علما از
ويژگي هاي اين استان به شمار مي رود ،به
وجود مقبره باباطاهر به عنوان يکي از شعراي
برجسته رباعي کشورمان در استان همدان
اشاره کرد و گفت :بر همين اساس همدان
پايتخت دوبيتي کشور محسوب ميشود که
در همين راستا يکي از ابتکارات استان همدان
در جشنواره بين المللي فرهنگي و هنري امام

رضا(ع) طراحي بخش دوبيتي و رباعي رضوي
است.مدير کل اداره فرهنگ و ارشاد استان
همدان بابيان اينکه چهار دوره جشنواره دوبيتي
رضوي در استان همدان در حال برگزاري است
که خوشبختانه با استقبال زيادي روبهرو شده
و عموميت پيدا کرده است ،گفت :امسال نيز
در مقبره بابا طاهر عريان اين جشنواره براي
پنجمين سال متوالي برگزار خواهد شد.وي
بابيان اينکه فراخوان جشنواره را از ابتداي
سال منتشر کرديم و بيش از  ۱۰۰۰اثر به
دبيرخانه جشنواره ارسال شده است ،گفت:
اثرات برگزيده بصورت کتاب و تحت عنوان
«زمزمه خورشيد» چاپ ميشود.

باکري ،افزود :بيشتر امورات اجرايي مرتبط با فضاي سبز پروژه
به مساحت  ۱۱هکتار انجام يافته است و نوع آبياري فضاي
سبز آن نيز از نوع مکانيزه تحت فشار است.وي با بيان اينکه
معبر سواره رو در اين يادمان حدود  ۲۵هزار مترمربع است
که بخش عمده آن اجرا شده ،اظهار داشت :همچنين تقاطع
پلي در داخل يادمان به طول  ۳۷۳متر و مساحت حدود ۷
هزار مترمربع وجود دارد.

مديرکل تامين اجتماعي ايالم:

ايالم رتبه نخست پوشش بيمه اي مشاغل آزاد را
در کشور دارد

ايالم  -خبرنگاررسالـت:
مديرکل تامين اجتماعي ايالم گفت :ايالم
رتبه نخست پوشش بيمه اي مشاغل آزاد
را در کشور دارد.
سهيال ملکشاهي اظهار داشت :اين سازمان
همواره تالش کرده پوشش خدمات دهي خود
را گسترش دهد تا عموم افراد جامعه در اقصي
نقاط و در شهرها و روستاها از آن بهره مند
شوند.وي تاکيد کرد :مکانيزاسيون خدمات دهي
به منظور رسيدگي سريع و با کمترين هزينه از
جمله برنامه هاي اين سازمان طي سال هاي اخير
بوده است.مديرکل تامين اجتماعي ايالم حذف
دفترچه هاي کاغذي و الکترونيکي خدمات از

طريق کارت هاي اعتباري را از جمله برنامه هاي
سازمان تامين اجتماعي عنوان کرد.ملکشاهي
اضافه کرد :پارسال  ۲۱۰۰ميليارد ريال اعتبار
درقالب تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت تامين
اجتماعي براي خدمت رساني به بيمه شدگان
استان ايالم هزينه شد.وي يادآور شد :همچنين
به منظور اجرايي کردن رهنمودهاي مقام معظم
رهبري در چارچوب اهداف اقتصاد مقاومتي
و بهبود فضاي کسب و کار و رفع موانع توليد
بخشودگي جرائم کارفرمايان خوش حساب
با اعتبار بيش از  ۱۰۰ميليارد ريال صورت
گرفته که نقش تاثير گذاري در ايجاد اشتغال
داشته است.

مديرکل بهزيستي چهارمحال و بختياري :

دوهزار نفر پشت نوبت دريافت مستمري در چهارمحال و بختياري هستند

شهرکرد -خبرنگاررسالت:
مديرکل بهزيستي چهارمحال و بختياري گفت ۲ :هزار نفر پشت
نوبت دريافت مستمري از بهزيستي در چهارمحال و بختياري
هستند که براساس مصوبه سازمان به همه اين افراد مستمري
تعلق ميگيرد .محمد ميرزايي در نشست با خبرنگاران اظهار
داشت :براساس مصوبه سازمان تمام کساني که پشت نوبت
دريافت مستمري هستند در آيندهاي نزديک به آنها حقوق

ماهانه تعلق ميگيرد.وي با اشاره به وجود  32هزار ناتوان تحت
پوشش بهزيستي استان افزود :اين افراد در  3طيف خفيف،
متوسط و شديد هستند که هزينههاي تحصيلي ،کمک هزينه
درمان و مسکن به آنها پرداخت ميشود.مديرکل بهزيستي
چهارمحال و بختياري با بيان اينکه  5هزار و  400نفر تحت
پوشش بهزيستي مستمري دريافت ميکنند ،بيان کرد :از
مجموع  32هزار نفر  6هزار نفر از  76مرکز فعال توانبخشي

خدمات دريافت ميکنند.ميرزايي با بيان اينکه ساالنه بايد 10
درصد از افراد تحت پوشش توانمند شوند ،خاطرنشان کرد:
تعهد سال گذشته در حوزه اشتغال و توانمندي افراد تحت
پوشش هزار و  60نفر بوده که  1500نفر توانمند شدند.وي
تصريح کرد :افرادي که تسهيالت اشتغال دريافت ميکنند تا
زمانيکه طرح آنها موفق نشده و خودکفا نشدهاند مستمري
آنها قطع نميشود.

مطالبات بازنشستگان مخابرات در انتظار
عمل مسئولين

افزايش ظرفيت انتقال فرآورده هاي نفتي
در منطقه خليج فارس

مراسم معارفه رئيس اداره منابع طبيعي
و آبخيزداري شهرستان کاشان

اصفهان-خبرنگاررسالت:
همزمان باسراسر کشوربازنشستگان مخابرات استان اصفهان در تجمع خودکه
در محل بي سيم برگزارشد خواهان مطالبات بندهاي آييننامه رفاهي شرکت
مخابرات ايران مصوبه سال 1389که از سال  88اجرا نشده است واز سوي
مديران مخابرات ايران با وعده هاي توخالي تاکنون موجبات اعتراض و شکايت
بازنشستگان مخابرات سراسر کشور منجر گرديده است شدند  .هرچند در حال
حاضر از سوي مديرعامل جديد وعده داده شده که از ابتداي سال  97بندهاي
آيين نامه رفاهي اجرايي گردد ليکن عليرغم اعالم رسمي جناب صدري تا
کنون هيچ گونه اقدام عملياتي جهت پرداخت مطالبات بندهاي مصوبه شرکت
مخابرات ايران (  - 3/89/101/2814مورخه  ) 96/6/3صورت نگرفته است.
بويژه بندهاي  25و  54و 57و  ........که تجمع کنندگان خواهان احقاق حقوق
از دست رفته خود شدند .بيش از  500نفر از اجتماع کنندگان که اکثريت از
آزادگان و جانبازان و رزمنده گان  8سال دفاع مقدس بودند با گرفتن پالکارد و
امضاء طوماري 3متري از مديران مخابرات کشور و مسئولين کشوري خواستار
مطالبات رفاهي خود شدند .

بندر عباس-خبرنگاررسالت:
درراستاي افزايش حمل فرآورده هاي نفتي از خط  26اينچ سه دستگاه پمپ تزريق
مواد روان کننده در مراکز انتقال نفت بندرعباس  ،قطب آباد و مهراران نصب و راهاندازي
شد.به گزارش روابط عمومي شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران منطقه خليج
فارس  ،معاون فني منطقه خليج فارس در خصوص نصب اين روان کننده گفت :اين
سه دستگاه پمپ روان کننده در مسير خروجي مراکز انتقال نفت و بعد از تراپ خروجي
نصب و به خط انتقال تزريق شد.محمد مهدي جامعي بااشاره به اقدامات انجام شده
درخصوص افزايش انتقال فرآورده هاي نفتي افزود  :افزايش نقاط آالرم و توقف دماي
روغن توربوپمپ ها به ميزان  5درجه فارنهايت  ،نصب سه دستگاه پمپ تزريق روان
کننده در مراکز انتقال نفت و بررسي و بهبود عملکرد()INLET GUIDE VANE
 IGVتوربين  103مرکز انتقال نفت بندرعباس به منظورافزايش راندمان دستگاه از
جمله اين اقدامات بود.
وي ادامه داد  :در مرکز انتقال نفت بندرعباس با توجه به تميزکاري فيلتر اتوماتيک،
شاهد کاهش فشارورودي پمپ هاي اصلي و در نتيجه کاهش ظرفيت انتقال بوده که
با نصب و جايگزيني فيلتر معمولي (بسکت و مش )40رفع مشکل شد.

کاشان -خبرنگاررسالت:
معاون استاندار و فرماندار ويژه کاشان در مراسم توديع و معارفه رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري
شهرستان کاشان ،گفت :حفاظت ،احياء و بهره برداري صحيح و اصولي از عرصه هاي طبيعي و ملي
از وظايف خطير اداره منابع طبيعي و آبخيزداري است؛ جلب مشارکت حداکثري و توجه به ظرفيت
سازمان هاي مردم نهاد فعال در اين حوزه به تحقق اين مهم کمک شاياني مي کند.وي ادامه داد:
کارهاي موفق در شهرستان کاشان در زمينههاي جنگلهاي دستکاشت ،طرح هاي آبخيزداري،
حفظ مراتع ،مقابله با بيابانزايي و  ...نتيجه همدلي و همکاري بين مديران و سازمان هاي مردم نهاد
است و اميدواريم در دوره مديريت جديد اين اداره نيز شاهد استمرار اين حرکت باشيم.مومنيان
توجه به بحث آبخوان و طرح هاي آبخيزداري را از اولويت هاي مهم و حياتي در حوزه منابع طبيعي
شهرستان برشمرده و افزود :علي رغم اجراي پروژه هاي متعدد آبخيزداري در سالهاي اخير که در
کاهش خسارات سيل بهار امسال به طور چشمگيري موثر بود ،طراحي و اجراي شبکه جامع کنترل،
انتقال و مهار روان آب هاي ناشي از سيل در دشت کاشان به منظور کنترل و هدايت آب در هنگام
وقوع سيل يک ضرورت است .فرماندار افزود :پيگيري و تکميل تغذيه آبخوان دشت کاشان در راستاي
احيا و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني منطقه از جمله مواردي است که بايد اداره منابع طبيعي با
مشارکت و همکاري ساير دستگاه ها پيگيري و عملياتي کند.
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در گردهمايي مددکاران کميته امداد مطرح شد:

ورود دو هزار خانوار جديد به چرخه
حمايتي کميته امداد کهگيلويه
و بويراحمد
ياسوج-خبرنگاررسالت:
دو هزار و  39خانوار جديد به دليل فوت ،زنداني شدن ،ازکارافتادگي
و بيماري سرپرست در سهماهه نخست سال جاري به چرخه حمايتي
کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد وارد شدند .گردهمايي آموزشي
و توجيهي  66نفر از مددکاران و مشاوران کميته امداد کهگيلويه
و بويراحمد در شهرستان گچساران برگزار شد .به گزارش سايت
خبري کميته امداد ،فريد محبي ،مديرکل کميته امداد کهگيلويه
و بويراحمد ،با اشاره به اينکه صد مددکار در اين نهاد به نيازمندان
تحت حمايت خدمترساني ميکنند ،گفت :نيروي مددکار با فعاليت
خوب و مثمر ثمرميتواند باعث حرکت روبهجلو و قابلقبول خدمات
در اين نهاد شود .وي بابيان اينکه مددکار محوري بايد در کميته
امداد نهادينه شود  ،افزود :مددکار پل ارتباطي بين خانواده ،کميته
امداد و ساير اقشار جامعه و خيران است که ميتواندخانوادهها را به
سمت توانمندسازي فکري و تعالي فرهنگي هدايت کند.محبي با
اشاره به اينکه هدف ما در کميته امداد جلب اعتماد عمومي نسبت
به اين نهاد است ،گفت :همه برنامهها ،فعاليتها و اقداماتي که
ما انجام ميدهيم ،تالش در جهت خدمترساني بهتر و مطلوبتر
به نيازمندان است.

برپايي نمايشگاه نقاشي علي سيداني
در نيشابور
نيشابور -خبرنگار رسالت:
معاون اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي نيشابور گفت :نمايشگاه نقاشي
آثار هنرمند برجسته نقاش نيشابوري «علي سيداني» در نگارخانه
آتيه تحت نظارت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي نيشابور بر پا شد
بود.خليل اله عراقي اظهار کرد :آثار اين هنرمند با تکنيک اکروليک
و سبک امپرسيونيسم و موضوع طبيعت زيباي نيشابور در  15اثر
در ابعاد 100*70در معرض ديد عموم قرار دارد.وي يادآور شد:
علي سيداني فوق ليسانس نقاشي دانشگاه تربيت مدرس و استاد
دانشکده هنر نيشابور است که در خلق اثر (نقاشي) به صورت
حرفه اي و شرکت در نمايشگاه هاي انفرادي و جمعي در سطح
کشور و خارج از کشور حضور داشته است.معاون اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمي نيشابور عنوان کرد :اين نمايشگاه با هدف ترويج
هنر نقاشي در بين جامعه هنري به ويژه جوانان و تشويق اين قشر
جامعه به مشارکت پذيري در هنر برپا شده بود.

تملک و تخريب امالک مورد
مسيري در راستاي باز گشايي تقاطع
غيرهمسطح سنجان
اراک – خبرنگار رسالت :
در راستاي بازگشايي تقاطع غيرهمسطح ورودي سنجان  -بلوار کربال
و رفع ترافيک منطقه مورد نظر  20تير ماه سال جاري ملک مورد
مسيري واقع در بلوار کربال کوچه نوبهار به متراژ  225مترمربع که مراحل
تملک توسط اداره امالک و مستغالت انجام گرديده بود؛ با دستور اکيد
مهندس تاجران شهردار اراک و تالش شهردار محترم منطقه  3و عوامل
اجرايي ايشان تخريب و بازگشايي معبر ذکر شده انجام پذيرفت.الزم
به ذکر است بازگشايي کامل اين مسير 20متري ميتواند به عمليات
اجرايي تقاطع غيرهمسطح سنجان سرعت بخشيده و گره ترافيکي
اين منطقه را تا حد زيادي مرتفع نمايد و موجبات رضايت شهروندان
اراکي را فراهم آورد.

به منظور دسترسي آسان و سريع مردم به خدمات

ميز خدمت در شركت آبفار گيالن
استقرار يافت

رشت-خبرنگاررسالت:
به منظور تکريم ارباب رجوع و دسترسي آسان و سريع مردم به خدمات
شرکت آب و فاضالب روستايي گيالن ،ميز خدمت در ساختمان ستادي
و امور آبفار شهرستان هاي اين استان استقرار يافت.معاون منابع انساني
و پشتيباني شرکت آب و فاضالب روستايي گيالن با اعالم اين خبر
گفت :در راستاي بخشنامه رياست محترم جمهوري و اهتمام جدي
دولت به اين موضوع ،تمامي خدمات شرکت آبفار از طريق ميز خدمت
ارائه مي شودعباس قوامي پور افزود :در اين طرح ديگر نيازي به انجام
گردش کاري توسط ارباب رجوع نيست و اين امر توسط مسئول ميز
خدمت انجام خواهد شدوي تصريح کرد :روستاييان محترم يکبار
جهت درخواست خدمت و بار ديگر براي دريافت نتيجه به اداره مورد
نظر مراجعه مي کنند وي با اشاره به اينکه اجراي دستورالعمل ميز
خدمت جزء تکاليف حقوق شهروندي است ،گفت :ما در قبال همه
مراجعه کنندگان مکلفيم تا ضمن اجراي کامل دستورالعمل مربوطه،
خدمات شرکت را به نحو احسن به آنان ارائه دهيم.قوامي پور افزود:
هم اينک ميز خدمت در ساختمان ستادي و امور آبفار شهرستان هاي
استان استقرار يافته است.

مدير امور منابع آب گرگان و آق قال:

شناسايي و انتقال به پارکينگ
دو دستگاه دوراني غير مجاز
در روستاهاي شهرستان گرگان
گرگان-خبرنگاررسالت:
مدير امور منابع آب گرگان و آق قال شناسايي و جمع آوري و انتقال
به پارکينگ  2دستگاه دوراني غير مجاز در روستاهاي چنار قشالق
و معصوم آباد گرگان خبر داد.به گزارش روابط عمومي شرکت آب
منطقه اي گلستان ،محسن جديد اظهار کرد :با حضور به موقع
شبانه اکيپ تعادل بخشي منابع آب گرگان و آق قال دو دستگاه
حفاري غير مجاز از نوع دوراني دکل کوتاه در روستاي چنار قشالق
و معصوم آباد شناسايي ،جمع آوري و به پارکينگ منتقل شد.وي
افزود :در اين رابطه تاکنون طي سال  96-97تعداد  16دستگاه
حفاري در محدوده شهرستان هاي گرگان و آق قال شناسايي و
به پارکينگ منتقل شد.

