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به همت بنياد برکت
ايجاد م يشود

بازديد فرماندار شهرستان شهريار
از مخزن ذخيره آب شرب شاهد شهر
شهريار – خبرنگار رسالت:
فرماندار شهرستان شهريار از روند عمليات عمراني ساخت مخزن
جديد ذخيره آب شرب  ۵۰۰۰متر مکعبي شاهد شهر بازديد کرد.
طي اين بازديد ابراهيم يزديان مديرعامل شرکت آب و فاضالب
شهرها و شهرکهاي غرب تهران و جمعي از مديران آبفا حضور
داشتند.گفتني است محل ساخت اين مخزن در خيابان انقالب شاهد
شهر احداث شده و عمليات ساخت آن تاکنون  ۹۵درصد پيشرفت
داشته که پس از بهره برداري آب استحصالي چاه هاي آب شرب
بخشي از شهر به آن هدايت خواهد شد.در حاشيه بازديد از اين پروژه
سميعي مدير امور آبفاي شاهد شهر گفت :با اتمام و بهره برداري
از اين مخزن ميزان ذخيره آب شرب در شاهد شهر به  ۷۴۰۰متر
مکعب افزايش مي يابد.او افزود :ذخيره و توزيع مناسب آب شرب،
و کاهش ريسک در توزيع و تامين آب شرب کيفي و پايدار از جمله
مهمترين مزاياي احداث مخزن ذخيره زميني مي باشد.قابل توضيح
است طبق برنامه زمان بندي به مناسبت هفته دولت در سال جاري
اين مخزن افتتاح و وارد مدار بهره برداري خواهد شد.
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 326فرصت شغلي
براي زنان سرپرست
خانوار مناطق زلزلهزد ه
کرمانشاه

استقرار واحد پزشكي قانوني
در آرامستان باغ رضوان
اصفهان-خبرنگاررسالت:
طي مراسمي و با حضور جمعي از مسئوالن شهرداري ،استاني و
خيرين ،كلنگ احداث ساختمان جديد پزشكي قانوني آرامستان
باغ رضوان به زمين زده شد .به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي
شهرداري اصفهان ،آيين كلنگ زني ساختمان پزشكي قانوني و
خدمات اداري در آرامستان باغ رضوان با حضور جمعي از مديران
شهري ،استانداري و خيرين برگزار شد .مديرعامل سازمان آرامستان
هاي شهرداري در حاشيه اين مراسم با بيان اينكه اميدواريم اين
پروژه گامي بلند در جهت خدمت رساني هر چه بيشتر به مردم
شريف و عزيز اصفهان باشد ،اظهار كرد :نبود مركز پزشكي قانوني
به منظور ارائه خدمات ويژه به مردم در كنار سالن تطهير آرامستان
باغ رضوان به شدت احساس مي شد كه با توافق مديركل پزشكي
قانوني استان اصفهان مقرر شد يك ساختمان پزشكي قانوني در
كنار سالن تطهير ساخته و آماده شود.

مديرساخت و توسعه راه هاي استان مرکزي خبر داد :

آزادسازي اراضي محدوده روستاي
عزيزآباد فراهان

اراک – خبرنگار رسالت:
مدير ساخت و توسعه راه هاي اداره کل راه و شهرسازي استان
مرکزي از آزادسازي اراضي محدوده روستاي عزيزآباد فراهان جهت
احداث بزرگراه اراک – فرمهين خبر داد.به گزارش روابط عمومي
راه و شهرسازي استان مرکزي  ،احمد مرزبان گفت  :در راستاي
احداث بزرگراه اراک – فرمهين  ،تعريض در روستاي عزيزآباد
بدليل وجود معارض متوقف گرديده بود که پس از برگزاري
جلسات متعدد و همکاري فرمانداري شهرستان فراهان و ارزيابي
زمين هاي معارض طرح توسط کارشناسان رسمي دادگستري،
بحمداهلل تملک اراضي فوق الذکر انجام و با رضايت مالکين پروژه
در حال انجام مي باشدمدير ساخت و توسعه راهها گفت  :شايان
ذکر است با اين آزادسازي حدود يک کيلومتر از مسير آماده
عمليات راهسازي گرديد.

نجات تريلر حامل کارتن از ميان
شعله هاي آتش در نيشابور
نيشابور -خبرنگار رسالت:
مدير عامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري نيشابور
از مهار آتش سوزي يک تريلر حامل کارتن در ميدان صنعت توسط
آتش نشانان اين شهرستان خبر داد.سيدمهدي حسيني گفت :اين
آتش سوزي به سامانه  125ستاد فرماندهي اعالم شد که بالفاصله
دو تيم از آتش نشانان ايستگاه هاي شماره  2و  6به محل اعزام
شدند.وي افزود :با وجود بار کارتن و قدرت اشتعال باالي آن و وزش
باد آتش به سرعت در حال گسترش بود که آتش نشانان از سه
جهت اقدام به خاموش کردن آتش کردند و همزمان کشنده تريلر
نيز از آن جدا شده و از محيط خطر دور شد.مدير عامل سازمان
آتش نشاني نيشابور اظهار کرد :آتش نشانان پس از دو ساعت تالش
توانستند آتش را به طور کامل مهار کرده و خاموش کنند.حسيني
اضافه کرد :تالش آتش نشانان موجب شد که از  22تن بار کاغذ
حدود  12تن آن از کام شعله هاي آتش نجات يابد.

شهرستان
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شهردار قدس:

سازمان عمران و بهسازي بافت فرسوده
به چارت سازماني شهرداري قدس اضافه شد

طرح نظارت بر مشاوران امالک
استان البرز آغاز شد
کرج-خبرنگاررسالت:
مدير بازرسي و نظارت اصناف البرز با اشاره به آغاز فصل نقل و
انتقال مستاجران ،از طرح ويژه نظارت برعملکرد مشاوران امالک
خبرداد .به گزارش رسالت البرز و به نقل از خبرگزاري صداوسيما؛
رستمي افزود :با توجه به فصل نقل و انتقاالت و افزايش مراجعه
عموم به واحدهاي مشاور امالک ،نحوه فعاليت اين واحدها با
جديت رصد ميشود.وي گفت :برابر قوانين و مقررات نظام صنفي،
مشاورين امالک بايد طبق نرخ نامه ابالغي از اتحاديه مربوطه،
حقالزحمه خود را دريافت کنند و عالوه بر آن ،صدور فاکتور در
مقابل حق الزحمه دريافتي و استفاده از صندوق مکانيزه فروش
نيز در مقررات اين صنف تصريح شده که رعايت آن براي متصديان
مشاورين امالک الزامي است.رستمي گفت :مردم ميتوانند شکايات
خود در اين حوزه را با مراجعه حضوري و يا به صورت تلفني با
شمارههاي  32218154مطرح کنند تا ضمن راهنمايي ،مورد
رسيدگي نيز قرار گيرد.
اکنون در استان البرز بيش از  4هزار مشاور امالک فعال است.

کرمانشاه-خبرنگاررسالت:
بنياد برکت در ادام ه سياستهاي اشتغالزايي ،توانمندسازي اقتصادي و حمايتي ستاد
اجرايي فرمان حضرت امام(ره) ،براي زنان سرپرست خانوار در مناطق زلزلهزدهي کرمانشاه
فرصتهاي شغلي ايجاد ميکند .به گزارش دريافتي از معاونت توسعهي کارآفريني
اجتماعمحور بنياد برکت وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) ،براساس
تفاهمنامهاي که ميان بنياد برکت و کميت ه امداد امام خميني(ره) به امضا رسيده است،
براي  326زن سرپرست خانوار ،فرصت اشتغال و کسب و کار ايجاد خواهد شد .در
اين تفاهمنامه ،مقرر شده که بنياد برکت و کميتهي امداد امام خميني(ره) به هر يک
از متقاضيان تا سقف مبلغ  300ميليون ريال بهصورت بالعوض و تسهيالت پرداخت
کنند که تا به امروز  100فرصت شغلي ايجادشده و امکان اشتغال مابقي نيز ظرف دو

ماه آينده فراهم خواهد شد.اين فرصتهاي شغلي در زمينهي پرورش دام سبک است
و براي هر يک از واجدين شرايط 20 ،تا  30رأس گوسفند و محل استاندارد نگهداري
دامها به مساحت  60مترمربع در نظر گرفته ميشود .ايجاد فرصت کسب و کار و
اشتغال سريع براي زلزلهزدگان کرمانشاه ،نشاندهنده سرعت عمل ستاد اجرايي فرمان
حضرت امام(ره) در خدمترساني به مناطق محروم کشور است .بنياد برکت هر چند تا
به امروز بيشتر با فعاليتهاي عمراني و خدمات اجتماعي خود در سطح جامعه شناخته
شده است ،اما عمده منابع خود را در راه ايجاد اشتغال و توانمندسازي اقتصادي مناطق
محروم و روستاها صرف ميکند .با تأکيدات دکتر محمد مخبر ،رئيس ستاد اجرايي
فرمان حضرت امام(ره) ايجاد اشتغال ،اولويت اصلي فعاليتهاي بنياد برکت تعيين شده
و بيش از  80درصد منابع مالي و اعتبارات در اين راه صرف ميشود.

شهرستان قدس-خبرنگاررسالت:
شهردار قدس از اضافه شدن سازمان عمران و بهسازي
بافت فرسوده به شهرداري قدس خبر داد .مسعود
مختاري در جلسه رسمي شوراي اسالمي شهرقدس
گفت :شهرقدس داراي حدود 268هکتار بافت فرسوده
است که بيشتر آنها درهسته مرکزي شهر قرار دارد.وي
افزود :ساخت غير اصولي  ،معابر باريک و نامناسب بودن
مصالح ساختماني اين بافت هاي فرسوده عالوه بر تاثير

منفي بر چهره شهر ،مشکالتي را نيز براي شهروندان
ايجادکردهاست.شهردارقدساظهارداشت:خوشبختانه
دولت تسهيالتي را براي احياي بافت فرسوده به ويژه
در شهرستانهاي استان تهران در نظر گرفته است
و از طرف ديگر شوراي اسالمي شهر نيز مشوقهاي
خوبي را براي احيا ونوسازي اين بافتها در نظر
گرفته كه اميدواريم بزودي فضاي نوسازي و بهسازي
بافتهاي فرسوده در شهر قدس شکل بگيرد.مختاري
ادامه داد :در همين راستا و با پيگيريهاي صورت
گرفته و با دستور استاندار يک هزار وام براي نوسازي
و بهسازي بافت فرسوده قدس اختصاص يافته که
بانکها موظف به پرداخت آنها هستند .شهردار قدس
اضافه کرد :همچنين با تالش شورا و فرمانداري اداره
اوقاف به مردم اسناد عياني مي دهد که مشکل سند
امالک شهروندان حل گردد و شهرداري نيز بتواند
پروژه هاي جديد تعريف کند.

استاندار سيستان و بلوچستان :

سيستان و بلوچستان نيازمند توجه بيشتر دولت
براي سرمايه گذاري در بخش انرژي هاي نو است

زاهدان-خبرنگاررسالت:
استاندار سيستان و بلوچستان گفت :اين استان داراي کمبود
توليد انرژي است که بايد بر اساس ظرفيت هايي که استان
در حوزه تامين انرژي دارد ،مورد توجه بيشتري قرار گيرد.
سيد دانيال محبي در نشست بررسي مشکالت صنعت آب و
برق استان که شامگاه پنجشنبه در استانداري برگزار شد ،به
وزير نيرو گفت :سيستان و بلوچستان به لحاظ برخورداري از
ميزان باالي تابش خورشيد و وزش باد از ظرفيت خوبي براي
سرمايه گذاري در حوزه انرژي هاي نو و تجديد پذير برخوردار
است.وي ادامه داد:از آنجايي که تاکنون بخش خصوصي در
حوزه انرژي در استان سرمايه گذاري نکرده است ،بايد رويکرد
و راهبرد دولت سرمايه گذاري در اين حوزه باشد تا زمينه
رغبت و تشويق بخش خصوصي فراهم شود.نماينده عالي
دولت در سيستان و بلوچستان اظهار داشت :بدليل تداوم
خشکسالي و ميزان اندک بارندگي١٠٠ ،درصد استان دچار
خشکسالي است و دماي باالي هوا ،تابش شديد نور خورشيد و

وزش طوفانهاي مستمر باعث افزايش ميزان تبخير منابع
آبي استان و سبب شوري ،طعم و بوي بد آب شده است.
محبي با بيان اينکه مقام معظم رهبري و دولت دغدغه و
توجه زيادي به سيستان و بلوچستان دارند ،افزود :با همين
نگاه موجود ،سطح تعرفه پرداخت بهاء برق در شمال استان
براي  ٦ماه در سال کاهش يافته است که بدليل گرمسيري
بودن استان و شرايط بد آب و هوايي خواستار افزايش زمان
تعرفه اين تخفيف بها هستيم.

رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان :

افزايش درآمد و توليد پايدار از اهداف اصلي جهاد کشاورزي كردستان است
سنندج-خبرنگاررسالت:
رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان در جلسه تکريم و
معارفه مدير هماهنگي ترويج جهاد کشاورزي استان کردستان ضمن
عرض تسليت به مردم استان کردستان و خانواده هاي  11شهيد
روستايي دري شهرستان مريوان که با حمله تروريستي به شهادت
رسيدند گفت:عالوه بر وجود نيروي انساني متعهد ،ارتباطهاي دوسويه
با تشکلهاي بخش کشاورزي نيزعامل موفقيت ترويج و هماهنگي

در جهاد کشاورزي استان کردستان است و نيروي انساني متعهد
و توانمند عامل اصلي موفقيت در هر بخش است به گزارش روابط
عمومي سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان ،خالد جعفري
بااشاره به اينكه کار در ترويج مي طلبد که ارتباط اين بخش با
تشکلها بخش کشاورزي به طور مستمر وجود داشته باشد افزود:
شيوه برقراري ارتباط ترويج با مخاطبان بخش ترويج کشاورزي
بسيار حائز اهميت است و مديران اين حوزه بايد با ايجاد تغيير

در نگرش و بهره برداري به منظور افزايش توليد و درآمد اقدام
نمايندو بايد از اين سرمايه انساني در راستاي ترسيم آينده مناسب
بخش کشاورزي استفاده کرد.جعفري در پايان به اين مطلب كه
افزايش درآمد و توليد پايدار از اهداف اصلي جهاد کشاورزي استان
است تصريح کرد :با آغاز خريد تضميني گندم وباتوجه به ميانگين
قيمت  1330تومان براي هرکيلو گندم تا کنون  67ميليارد تومان
پول گندم پرداخت شده است.

مديرعامل شرکت گازاستان گلستان :

با جذب  3450مشترک جديد در 3ماه اول سال ،شمار مشترکان گاز از مرز  549هزار گذشت
گرگان-خبرنگاررسالت:
مهندس محمد رحيم رحيمي درگفتوگو با پايگاه
خبري گازگلستان در اين خصوص گفت:در راستاي
فرآيند جذب مشترکين گاز طبيعي تالش داريم
تا همچنان روند جذب را در بخشهاي مختلف
مصرف سرعت داده تا هموطنان فاقد گاز بتوانند از
اين نعمت الهي بهره مند شوند .وي افزود:درسه ماهه

سال جاري تعداد  3450مشترک جديد گاز جذب
و از خدمات گاز طبيعي بهره مند شده اند که از اين
تعداد 1860مشترک شهري و تعداد 1590مشترک
نيز روستايي هستند رحيميدر ادامه تصريح کرد:با
احتساب اين تعداد مشترک در حال حاضر در استان
گلستان تعداد 549هزار و 600مشترک از انرژي گاز
بهرهمندهستند.کهازاينميزان  322هزارو 450مورد

شهري و تعداد  217هزار و  150مشترک نيز
روستايي هستند.وي بااشاره به اين که تاکنون 1563
پروژهگازرسانيدربخشهايمختلفشهري،روستايي،
صنايع عمده و جايگاه  CNGگازرساني شده،اظهار
داشت :اين پروژه ها شامل  30شهر 840 ،روستا،
 629واحد صنعتي عمده و همچنين  ٦٤جايگاه
سي ان جي مي باشد.مديرعامل شرکت گاز استان

گلستان در خاتمه با تاكيد بر جدي گرفتن نكات
ايمني افزود:مشترکين گرامي توجه داشته باشند براي
محكم كردن شيلنگهاي گازاز يك طرف به وسائل
گازسوز و از يك طرف به لوله كشي گازحتما بايستي
از بستهاي فلزي مناسب استفاده نموده وسپس اقدام
به تست نشت گاز با استفاده ازكف صابون کرده و
هرگز از شعله استفاده نكنيد.

مديرکل اموراجتماعي استانداري آذربايجان شرقي :

اعتبارات بخش فرهنگي امسال نسبت به سال قبل دو برابر افزايش يافته است

بناب -خبرنگاررسالت:
مديرکل امور اجتماعي استانداري آذربايجان شرقي گفت 65 :درصد
آسيب هاي اجتماعي در کشور در ارتباط با مواد مخدر است!بر اساس
اين گزارش ،بهروز مهدوي در نشست برنامه ريزي اجراي فعاليت هاي
تابستاني که با حضور فرماندار ،شهردار ،اعضاي شوراي اسالمي شهر و
جمعي از فعاالن هنري بناب برگزار شد ،با بيان اينکه در قانون بودجه توجه

ويژه اي به مسائل فرهنگي شده است؛ افزود :قانون گذار شهرداري ها را
ملزم کرده  10درصد اعتبارات شهرداري ها در راستاي انجام برنامه هاي
فرهنگي هزينه شود .از اين رو تمام برنامه هاي صورت گرفته بايد داراي
پيوست فرهنگي باشند.وي همچنين از دو برابر شدن اعتبارات فرهنگي
کشور نسبت به سال قبل خبرداد و گفت :راه اندازي مجمع سالمت
استان ،شهرستان و محله جزو برنامه هاي دولت است و با راه اندازي

مدير عامل شركت سهامي برق منطقه اي گيالن:

تفاهم نامه با صنايع بزرگ استان گيالن براي مديريت
پيک تابستان امضا شد
رشت-خبرنگاررسالت:
مدير عامل شرکت برق منطقه اي گيالن
از عقد تفاهم نامه با صنايع بزرگ استان
گيالن براي مديريت پيک تابستان خبر داد
مهندس «عظيم بلبل آبادي» مدير عامل شركت
سهامي برق منطقه اي گيالن در اين خصوص
گفت :مشترکين صنايع سنگين شرکت برق
منطقه اي گيالن شامل؛ شرکت سيمان خزر،
مجتمع فوالد گيالن ،صنايع سيمان گيالن سبز،
مجتمع فوالد خزر در برنامه هاي پاسخگويي
بار مشارکت خواهند کردوي افزود :چهار
مشترک صنايع سنگين استان گيالن با امضاي
تفاهم نامه اي با شرکت برق منطقه اي گيالن

در راستاي استفاده بهينه از انرژي برق و
پيک سايي با اجراي برنامه هاي ذخيره عملياتي
وكاهش بار برنامه ريزي شده در روزهاي اوج
بار تابستان پيش رو و كاهش بار مصرفي تا
ميزان  40مگاوات از نياز شبكه ،همكاري
و اعمال مديريت بار خواهند نمودمهندس
عظيم بلبل آبادي با بيان اينکه از تمامي
ساز و کارها براي استفاده بهينه از انرژي برق
بهره خواهيم برد،گفت :اعمال مديريت بار توسط
صنايع بزرگ استان گيالن در قالب طرح هاي
ذخيره عملياتي ،كاهش يا قطع بار برنامه ريزي
شده  24ساعته و كاهش بار برنامه ريزي شده
در ساعات اوج بار صورت گرفت.

خانه محالت شاهد کاهش آسيب هاي اجتماعي خواهيم بود.مهدوي
تأکيد کرد :با راه اندازي مجمع سالمت خيلي از آسيب هاي اجتماعي
کاهش خواهد يافت.مديرکل امور اجتماعي استانداري آذربايجان شرقي
سپس با اشاره به اينکه 40درصد جمعيت شهري بناب در سکونتگاه هاي
غيررسمي و حاشيه شهر زندگي مي کنند؛ تصريح کرد 40 :درصد
برنامه هاي فرهنگي بايد در اين مناطق اجرا شود.

رئيس سازمان صنعت ،معدن وتجارت کردستان:

کارت الکترونيکي ۷۲درصد مشموالن مبادالت مرزي
در كردستان فعالسازي شده است
سنندج-خبرنگاررسالت:
رئيس سازمان صنعت ،معدن وتجارت کردستاندر
جلسه بررسي وضعيت بازارچه هاي مرزي استان
از فعالسازي  ۷۲درصد کارت هاي مشموالن
مبادالت مرزي در سه بازارچه مرزي استان
کردستان خبر دادو گفت :در بازارچه سيرانبند
بانه  ۱۱هزارو ۵۶۴خانوار مشمول با جمعيت
 ۳۹هزارو ۳٨۱نفر شناسايي شدند كه از اين
تعداد در مجموع هشت هزارو  ۹۹۵خانوار
تاييد هويت وکارت آنان فعال شده است محمد
در وزمي همچنين خانوارهاي شناسايي شده
در سروآباد را دو هزارو  ۳۲۷خانوار ذکر کرد
وافزود:از اين تعداد  ۶٨٨کارت خانوار تاييد

هويت وفعالسازي شده است همچنين تعداد
خانوارهاي شناسايي شده در مرز خانم شيخان
مريوان نيز نه هزارو  ۴۳۴خانوار با جمعيت
 ۳۰هزارو ٦۳۰نفر مي باشدو در مجموع براي
هفت هزارو  ۱۰۱خانوار کارت خانوار تاييد هويت
شده صادر شده است.وي بااشاره به اينکه در
مجموع ودر شهرستان بانه براي  ۷٨درصد،
سروآباد  ۳۰درصد ومريوان  ۷۴درصد افراد
مشمول کارت الکترونيکي فعالسازي شده است
اظهارداشت ۲٨ :درصد افراد مشمول شناسايي
شده عليرغم ارسال پيامک از سوي سازمان
توسعه تجارت براي فعالسازي وتاييد هويت
به دفاتر پيشخوان مراجعه نکرده اند.

مديرعامل شرکت توزيع نيروي برق استان گيالن:

مديريت مصرف را سرلوحه کار قرار دهيم

رشت-خبرنگاررسالت:
نشست خبري با اصحاب رسانه بهمناسبت هفته مديريت مصرف در
شرکت توزيع نيروي برق استان گيالن مهندس طالبي مديرعامل
شرکت توزيع نيروي برق استان گيالن در اين نشست خبري
اظهارداشت ما همواره بايستي مديريت مصرف را در سرلوحه
کار قرار دهيم ؛ چرا که ،اين کار استاني و ملي نيست بلکه کاري
جهاني و فراملي است.وي با بيان اينکه به دليل کمبود منابع

آب بسياري از نيروگاه هاي برق آبي نمي توانند بطور کامل در
مدار قرار بگيرند  ،تصريح کرد :بدليل خشکسالي  ،پنج هزار و
 300مگاوات کمبود توليد در کشور وجود دارد و براي پشت سر
گذاشتن تابستان بدون کمترين مشکل در حوزه برق بايستي با
روش هاي اعمال مديريت مصرف برق جايگزين خوب و موثري
در کمبود توليد باشيم.رئيس هيئت مديره و مديرعامل شرکت
توزيع نيروي برق استان گيالن بيشترين مصرف برق در گيالن

را در حوزه خانگي عنوان و تصريح کرد :بيشترين مصرف نيز در
حوزه خانگي مربوط به استفاده از وسايل سرمايشي است.وي از
ابالغيه بخشنامه استانداري به ادارات دولتي  ،بانک ها ،موسسات
غير دولتي و شهرداري ها درباره مديريت مصرف برق طي هفته
گذشته خبر داد و افزود  :براساس اين بخشنامه ادارات موظفند
در ماه هاي تير و مرداد در ساعات اوج مصرف(12الي )17از مولد
اضطراري استفاده کنند.

تلف شدن پنج رأس گاو و گوساله در آتش سوزي
پرس هاي کاه در نيشابور

بهره برداري از سامانه پايش گازهاي خروجي
شركت پااليش نفت بندرعباس

برگزاري جلسه ستاد امر به معروف و
نهي از منکر کتابخانههاي عمومي البرز

نيشابور -خبرنگار رسالت:
مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري نيشابور گفت 4 :رأس گاو
شيرده و يک گوساله در اثر آتش سوزي پرس هاي کاه يک دامداري در روستاي حاجي
آباد اين شهرستان تلف شد.سيدمهدي حسيني با بيان اين خبر افزود :با تماس پليس
 110با ستاد فرماندهي آتش نشاني نيشابور ،آتش سوزي در يک دامداري واقع در
روستاي حاجي آباد اعالم شد که بالفاصله يک تيم از آتش نشانان ايستگاه  3و يک تانکر
پشتيباني آب به محل اعزام شدند.وي اظهار کرد :اين آتش سوزي زماني رخ داده بود که
پرس هاي کاه انبار شده در باالي پشت بام يک دامداري سنتي دچار آتش سوزي شده
و از اطراف به پايين سقوط کرده بود.مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني
شهرداري نيشابور اضافه کرد :با اعالم آتش سوزي يک تيم از آتش نشانان شهر عشق
آباد به محل اعزام شده بودند که به دليل گستردگي آتش سوزي و شدت وزش باد
درخواست نيروي کمکي از نيشابور کردند .وي ادامه داد :ورزش شديد باد و قرار گرفتن
پرس هاي کاه بر روي بام موجب شده بود که دامداري به طور کامل در محاصره آتش
قرار گيرد و از سويي پرتاب شدن تکه هاي آتش توسط باد دامداري ديگري را نيز در
فاصله  100متري دچار آتش سوزي کرده بود.

بندر عباس-خبرنگاررسالت:
سامانه آنالين پايش گازهاي خروجي دودكش هاي شركت پااليش نفت بندرعباس با
موفقيت به بهره برداري رسيد.
به گزارش روابط عمومي شركت پااليش نفت بندرعباس ،سامانه آنالين پايش گازهاي
خروجي بر روي پنج دودكش پااليشگاه بندرعباس نصب و راه اندازي شده است و با توجه
به دسترسي اداره کل محيط زيست استان هرمزگان گازهاي خروجي دودکش هاي متصل
به اين سامانه بهصورت مستمر پايش مي شوند.رئيس بهداشت ،ايمني و محيط زيست
شركت پااليش نفت بندرعباس گفت :اين طرح با هدف پايش مستمر ،كنترل و كاهش
آالينده هاي زيست محيطي و حفظ آن در محدوده مجاز طراحي و اجرا شده است.مهندس
خاورسنگري با اشاره به اينكه پااليشگاه بندرعباس در نصب اين سامانه در بين پااليشگاههاي
کشور ،جزء پااليشگاه هاي پيشرو كشور است افزود :اين پروژه مشتمل بر خريد و نصب 5
دستگاه آنااليزر و قطعات جانبي مورد نياز و تهيه امكانات الزم براي كاليبره كردن آنااليزر
و همچنين لوله كشي لوله هاي كپسولهاي گاز مرجع و هوا براي كاليبراسيون و تنظيم
سنسور آنااليزر ،هواي تزريقي ،بخار و متعلقات مربوطه و ارسال آنالين اطالعات به اداره کل
محيط زيست هرمزگان است.

کرج-خبرنگاررسالت:
با حضور هراتي ،مديرکل کتابخانههاي عمومي استان البرز ،چهارمين جلسه ستاد
امر به معروف و شوراي اقامه نماز اداره کل کتابخانههاي عمومي استان برگزار شد.به
گزارشرسالت البرز و به نقل از روابط عمومي اداره کل کتابخانههاي عمومي استان
البرز؛ هراتي ضمن تبريک والدت کريمه اهل بيت حضرت فاطمه معصومه سالم
ا ...عليها و روز دختر گفت :بسياري از توصيههاي دين اسالم در رفتارهاي اجتماعي
مورد غفلت است .اين در حالي است که دين اسالم به تمامي ابعاد زندگي فردي
و اجتماعي انسان پرداخته و مناسبترين برنامهها و الگوهاي رفتاري توسط پيامبر
اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) ارائه شده است.وي با تأکيد به اينکه جهت ترويج امر
به معروف و نهي از منکر نيازمند مهارتآموزي هستيم ،اضافه کرد :مهارتآموزي به
منزله توانايي رفتار مناسب با ديگران است .رفتارهاي اجتماعي موفق رفتاري است
که متناسب با شأن افراد بوده و فرد بداند که در کجا چه رفتاري داشته باشد .انتظار
ميرود کارکنان و کتابداران کتابخانههاي عمومي سراسر استان مهمترين مهارتهاي
الزم براي برخورداري از شرايط آمر به معروف و ناهي از منکر را کسب و اين مهم
را فرهنگسازي کنند.
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برگزاري پنجمين جشنواره ملي
پسته دامغان در شهريور ماه
دامغان-خبرنگاررسالت:
دبيرستادبرگزاري جشنواره ملي پسته دامغان بااعالم اين خبرگفت؛
پنجمين جشنواره ملي پسته دامغان شهريورماه سال جاري به مدت
يکهفته دراين شهربرگزارمي گردد .رضازارع زاده افزود اين جشنواره
باحضوربرخي ازمسئولين کشوري سفراي برخي کشورها کارشناسان
کشاورزي وباغداران وکشاورزان وباهدف حمايت ازباغداران وبهره برداران
پسته شهرستان ونيز معرفي محصول استراتژيک پسته ي دامغان به
ايران وجهان برگزار مي شود .وي خاطرنشان کرد :برگزاري نمايشگاه
عرضه محصوالت باغي کشاورزي وماشين آالت کشاورزي وباغباني ونيز
برگزاري کارگاههاي آموزشي ويژه بهره برداران محصول پسته (طالي
سبز) ازديگربرنامه هاي جانبي جشنواره به شمارمي آيد.وي تصريح
کرد:درجشنواره امسال يک اکيپ  ۱۰۰نفره ازليدرهاي گردشگري کل
کشورجهت بازديد ازباغات پسته شهرستان دعوت شده اند.

در چهل و پنجمين نشست هيئت نمايندگان
اتاق بازرگاني سمنان تصويب شد:

پايش آنالين مشکالت فعالين اقتصادي
استان سمنان
سمنان-خبرنگاررسالت:
چهل و پنجمين نشست هيئت نمايندگان در محل سالن اجتماعات اتاق
سمنان برگزار شد.علياصغر جمعه اي در چهل و پنجمين نشست هيئت
نمايندگان از راهاندازي سامانه اقدام ويژه اتاق سمنان خبر دادو تصريح
کرد:اتاق بازرگاني سمنان بهمنظور بررسي مشکالت عديده و لحظهاي
فعالين اقتصادي ورصدروزانه مشکالت اقدام به راهاندازي کارگروه اقدام
ويژه نموده است جمعهاي ادامه داد :نشاني الکترونيکي اين سامانه در
قالب ارتباط پيام صوتي و متنيبا مشارکت اپليکيشن هاي مجازي به
اطالع فعالين اقتصادي استان سمنان خواهد رسيد.
رئيس اتاق سمنان ادامه داد :بررسي و تحليل موارد و پيگيري موارد با
مراجع ذيربطدر دستور کارکارگروه اقدام ويژه قرارگرفته است سعيد
ترکمان دهنوي رئيس اتحاديه صادرکنندگان استان سمنان در چهل
و پنجمين نشست هيئت نمايندگان گفت:در شرايط اخير وظيفه
فعالين اقتصادي اظهارنظر کارشناسي همراه با اميد در جامعه است
وي تصريح کرد :در اتاقهاي بازرگاني آسيبشناسي وضعيت اقتصاد
بهدرستي احصاء شده و راهحلهاي برونرفت از بحران همبارها با
تصميم گيران گوشزد شده است.

مديرعامل شرکت آب منطقه اي اردبيل خبرداد:

بهرهبرداري از چهار طرح مهار آب هاي
مرزي اردبيل
اردبيل-خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت آب منطقه اي اردبيل گفت :امسال عمليات اجرايي
چهار طرح مهار آب هاي مرزي استان در دولت تدبير و اميد شتاب
گرفته و به بهره برداري مي رسد.اصغر سليمان زاده در جمع خبرنگاران
اظهار کرد :اين طرح ها شبکه پاياب سدخدا آفرين مغان  ،سد احمد
بيگلو مشگين شهر  ،سد عمارت گرمي و سد تازه کند
گرمي است که منابع مورد نياز آن از محل صندوق توسعه ملي تامين
شده و هم اکنون چهار هزار نفر در آنها مشغول بکار هستند .وي
افزود :با تکميل و بهره برداري از شبکه پاياب سد خدا آفرين افزون
بر 62هزار هکتار از اراضي ديم و مرتعي منطقه مغان به آبي تبديل
مي شود و پيش بيني شده تا پايان سال جاري به بهره برداري برسد.
مديرعامل شرکت آب منطقه اي اردبيل پيشرفت فيزيکي اين طرح را
 55درصد اعالم کرد و گفت :در حال حاضر هزار و  500نفر در اين
سد مشغول به کار هستند و پيمانکاران هم در تسريع عمليات اجرايي
اين طرح فعال مي باشند.

صعود تيم کوهنوردي شرکت گاز
استان مرکزي بر فراز قله سماموس
اراک – خبرنگار رسالت :
به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان مرکزي همزمان با هفتم
تيرماه ،گراميداشت روز قوه قضائيه و شهادت آيت اهلل دکتربهشتي
و72تن ازياران امام خميني (ره)ودر يک برنامه دوروزه  ،تيم کوهنوردي
شرکت گاز استان مرکزي موفق به صعود به قله 3720متري سماموس
،شرقي ترين قله استان گيالن گرديد.
بر پايه اين گزارش در اين صعود که با هدف باال بردن روحيه ورزشي
و ارتقاي سالمت کارکنان صورت پذيرفت ،تيم گروه کوهنوردي شرکت
گاز استان مرکزي به سرپرستي آقاي حميد رضا رودي وهمراهي
آقايان جواد عزيز محمدي،صفر علي رنجبر،اکبر هاديپور،امين حبيبي
،مطلب احمدي ،مجيد فريدي  ،علي گلزار ،اسماعيل کيخائي  ،مهدي
حميدي ،مهدي جعفري  ،سيد محسن حسيني موفق به فتح قله
سماموس گرديدند.

مدير عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

معلمان و دانش آموزان مي توانند
مروجان اصلي مصرف بهينه آب باشند
اصفهان-خبرنگاررسالت:
معلمان و دانش آموزان مي توانند به عنوان مروجان اصلي مصرف
بهينه آب به کمک شرکت آب و فاضالب بيايند و معلمان بايد
عالوه بر شغل معلمي سقايي را هم بپذيرند و در اين زمينه
فرهنگسازي کنند.
مهندس هاشم اميني در جلسه مشترک مديران آموزش و پرورش
و مديران آب و فاضالب اصفهان با بيان اينکه مردم اگر ميخواهند
در نيم فصل اول سال جاري با چالش جدي در دسترسي پايدار
به آب شرب مواجه نشوند بايد مصرفشان را مديريت کنند اظهار
داشت :هم اکنون بيش از  ۴ميليون و  ۷۰هزارنفر در  ۵۶شهر و
 ۳۰۰روستا تحت پوشش طرح آبرساني اصفهان بزرگ قرار دارند،
بنابراين اگر اين تعداد مصرف روزانه خود را مديريت کنند بهگونهاي
که آب کمتري نسبت به گذشته مصرف کنند مسلما با مشکل
کم آبي در فصل تابستان مواجه نميشوند اما اگر بخواهندهمان
شيوه مصرف را که در سنوات گذشته داشتند دنبال کنند قطعا با
مشکل کم آبي در فصل تابستان روبهرو ميشوند.

