» خبر

خانواده هاي معتادان سيستان و بلوچستان
خواستارهمکاري فرمانداران براي ترک
اعتياد فرزندان معتاد خود هستند
زاهدان-خبرنگاررسالت:
در سيستان و بوچستان هم مثل ساير نقاط کشور تعدادي از جوانان رو
به اعتياد آورده که در اثر استفاده از اين سوغات با مشکالت زيستي و
معيشتي عديده اي روبه رو هستند اگرچه با اينکه در اين استان به دليل
همسايه بودن با کشور توليد کننده موادمخدر مورد مصرف دنيا محل تردد
و عبور بخشي از مواد مخدر به داخل کشور مي باشد ولي به دليل تالش
شبانه روزي مسئولين در جلوگيري از شيوع بيشتر معتادين سيستان و
بلوچستان از نظر آمار معتادان در رديف ششم کشور قرار دارد.گزارش
خبرنگار ما حاکي است براي مبارزه با مواد مخدر و کاهش تعداد معتادان
بويژه کارتن خواب هاي حوالي شهرها در هر کدام از شهرستان هاي
سيستان و بلوچستان نقاطي را براي ترک اعتياد در نظر گرفته و امکانات
خوبي را در اختيار اين مکان ها قرار داده و هر سال صدها نفر هر کدام به
مدت  6ماه در اين مکان ها بستري و اعتياد را ترک مي کنند ولي با همه
اين تالش ها بعضي خانواده ها تقاضا دارند تا فرمانداران شهرهاي مختلف
سيستان و بلوچستان توجه بيشتري به اين امر داشته باشند .پدر يکي از
معتادان که خود کارمند بازنشسته فرمانداري ايرانشهر است ضمن گاليه
از فرماندار ايرانشهرگفت  :پسري معتاد دارم که ماهي بيش از پنج ميليون
تومان هزينه اعتياد و معيشت زندگي اش را مي پردازم چند بار هم او را
براي ترک اعتياد در خانه بستري کرده ام ولي موفق به ترک اعتيادش
نشدم و اين روزها به علت افزايش مواد افيوني مصرفي مشکالت حادي
را براي خانواده بوجود مي آورد.رضا شاهي کارمند بازنشسته فرمانداري
ايرانشهر در ادامه افزود  :چند بار براي اينکه پسرم را به محل ترک اعتياد
در شهرستان ايرانشهر معرفي کنند به جناب فرماندار مراجعه و از ايشان
تقاضاي کمک نموده ام ولي جناب فرماندار تقاضاي مرا نپذيرفته و هر بار
که مراجعه کرده ام اظهار داشته که تو وضعيت مالي مناسبي داري و براي
ترک اعتياد فرزند خودت بايد هزينه کني و دولت براي کساني هزينه
مي کند که شرايط مناسبي ندارند و فقيرو کارتن خواب هاي حواشي شهر
هستند که حتي ناني براي خوردن ندارند .رضا شاهي به خبرنگار ما گفت :
آقاي فرماندار درست مي گويد که من وضعيت مالي خوبي دارم زيرا در
دوران خدمت فرمانداري ايرانشهر براي کسب درآمد در زمان بازنشستگي
موقعيت هاي خوبي داشتم و در حال حاضر هم از بابت کسب و کار
حدودا ماهي  30ميليون تومان درامد دارم که اگر درآمد نداشتم چطور
مي توانستم هزينه هاي پنج ميليون توماني فرزند معتادم را تامين کنم
ولي من هم مثل ساير خانواده هاي معتاديني که فرزندشان را براي ترک
اعتياد به دولت سپرده اند حقي دارم که فرماندار مانع از ورود پسرم به
محل ترک معتادين مي شود.

کارکنان شرکت آب منطقه اي گلستان
خون خود را اهدا کردند
گرگان-خبرنگاررسالت:
به مناسبت دهه پرفيض کرامت ،کارکنان شرکت آب منطقه اي گلستان
در حرکتي خداپسندانه و ايثارگرانه خون خود را اهدا کردند .به گزارش
روابط عمومي آب منطقه اي گلستان ،اين اقدام به منظور تامين خون مورد
نياز استان و کاهش آالم بيماران نيازمند به خون صورت گرفت و مورد
استقبال کارکنان اين شرکت قرار گرفت.مدير روابط عمومي شرکت آب
منطقه اي گلستان در اين باره گفت :اين حرکت خداپسندانه با همکاري
سازمان انتقال خون و استقرار پايگاه انتقال خون در سالن اجتماعات اين
شرکت انجام شد .معصومه لواليي بيان کرد 27 :نفر از همکاران در اين
اقدام خيرخواهانه شرکت کردند که  23نفر توانستند خون خود را اهدا
کنند.گفتني است که شرکت آب منطقه اي استان از جمله اداراتي است
که همواره در اين امر خير پيشگام بوده است.

امام جمعه دامغان:

بن بست براي کشور ما با اين ميزان
ثروت مادي و معنوي معنايي ندارد
دامغان-خبرنگاررسالت:
امام جمعه دامغان گفت :مسئوالن بايد با تکيه بر توان داخلي به دنبال
راهکارهاي برون رفت از مشکالت اقتصادي باشند ،معتقديم نبايد به دنبال
مقصر سازي بود ،سياه نمايي کرد و کشور را در بن بست نشان داد .در کشوري
همچون ايران با اين ميزان ثروت مادي و معنوي و نيروي انساني متخصص،
بن بست معنايي ندارد.حجت االسالم والمسلمين سيد محمد حسينيان با
اشاره اينکه نبايد در دام نفاقي که دشمن پهن کرده است گرفتار شويم،
اظهار داشت :دشمن بر فعال کردن گسل هاي اجتماعي جامعه ما متمرکز
شده است بايد بيش از پيش مراقب تبليغات رواني و ساختار شکن باشيم.
امام جمعه دامغان با بيان اينکه مشکالت مردم را کام ًال حس مي کنيم و گام
برداشتن در مسير حل آنها را وظيفه خود وهمه مسئوالن مي دانيم ،افزود:
با وحدت و يکدلي و استفاده از صاحبنظران مشکالت هريک در بستر خود
حل مي شود ،نبايد اجازه دهيم دشمن با ايجاد شکاف بين مردم و تهديد به
تحريم بيشتر و تهاجم ،به نظام اسالمي و انقالب ضربه بزند.

استاندار سمنان:

همه ظرفيت هاي جامعه براي
انسجام ملي به کار گرفته شود
سمنان -خبرنگار رسالت:
استاندار سمنان گفت  :استفاده از تمام ظرفيت هاي ديني ،فرهنگي و
اجتماعي براي ارتقاي وفاق و انسجام ملي ضروري است زيرا خطر اختالفات
دروني بيش از تهديدات خارجي است .سيد شهاب الدين چاوشي در جلسه
شوراي اداري استان افزود  :در اين برهه زماني که شيپور جنگ اقتصادي
توسط استکبار جهاني به صدا در آمده براي عبور از آن نياز به مقررات و
اختيارات ويژه محلي هستيم.وي تاکيد کرد  :دولت اختيارات مديران محلي
و استاني را براي تسريع روند امور افزايش دهد چرا که وجود برخي مقررات
دست و پاگير مانع از اجراي سريع امور در شرايط کنوني مي شود ،دولت با
اتخاذ تدابير مناسب اختيارات مديران در جهت حل مسائل مختلف اجتماع
را افزايش دهد.چاوشي با اشاره به اينکه دشمنان در پي ضربه زدن و
فتنه انگيزي هستند ،تصريح کرد :اجراي امور جامعه با عقالنيت و به دور
از هرگونه تنش نياز به زمان دارد.وي به همدلي و هم افزايي مطلوب بين
نمايندگان سه قوا در استان اشاره و اضافه کرد  :مسئوالن استاني هم سو و
تعامل مناسبي دارند و دغدغه اصلي سه قوه در استان حل و فصل مشکالت
آحاد جامعه است.به گفته وي مسئوالن در پي ايجاد رضايت مردم ،جلب
اعتماد عمومي و حفظ سرمايه هاي اجتماعي بيش از گذشته هستند.

امام جمعه فوالدشه ر:

شوراي اسالمي بايد
براساس قانون استقالل
» خود را حفظ کند

فوالدشهر – خبرنگاررسالت:
آيين معارفه شهردار فوالدشهربا حضورمردم ومسئوالن شهر،شهرستان و استان
در سالن آمفي تئاترشهرداري اين بخش برگزار شد.حجت االسالم مسعود سرافراز،
امام جمعه فوالدشهرگفت :شوراي اسالمي بايد براساس قانون استقالل خود
را حفظ کند و براي حل مشکالت مردم و شهرکوتاه نيايد.وي ادامه داد:مردم
فوالدشهرمتدين و واليتمدار هستند و اين مسئوالن هستند که به سمت
سياسي بازي مي روند و فراموش نکنند بايد به مردم پاسخگو باشند.سرافراز
خطاب به مسئوالن فوالدشهرگفت:خود را از هر گونه حاشيه دور کنيد و بر
کار متمرکز شويد.
در ادامه فرماندارلنجان افزود:امروزبيش از  ۵۰پروژه تاثيرگذار درشهرستان با

گذشت  10سال همچنان نيمه تمام باقي مانده اندکه بعضي ازاين پروژه ها تنها
به دليل برخوردهاي سياسي وجناحي به اين وضعيت دچار شده اند وبا توجه به
مشکالتي که امروزدرحوزه اشتغال با آن مواجه هستيم ديگر اجازه ندهيم اين
برخوردهادراجراي هيچ پروژه اي تاثيربگذارد.مهدي صفرخانلوبا بيان اينکه براي
خدا کار کنيد،توضيح داد:سياسي بازي را کنار بگذاريد،چراکه مردم مشکالت
زيادي دارند و توان خود را براي حل اين مشکالت به کار گيريد.
وي از دومديريتي بودن شهرگفت و افزود:در فوالدشهر يا جاي شهرداري است
يا جاي شرکت عمران.چراکه نمي شود منابع در اختيار شرکت عمران باشد و
خدمات را شهرداري دهد.در پايان طي حکمي از سوي استانداري اصفهان بابک
محمدي به سمت شهردار فوالدشهرمنصوب و مشغول به کار شد.

شهرستان
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معاون حفاظت و بهره برداري شرکت آب منطقه اي گلستان خبر داد:

در شهرستان قدس انجام شد:

توسعه شبکه فاضالب به طول  ۱۵۰۰متر

شهرستان قدس -خبرنگاررسالت:
توسعه شبکه جمع آوري فاضالب شهري
به طول  ۱۵۰۰متر در شهرستان قدس
انجام شد.
مدير امور آبفاي شهرستان قدس با اعالم
اين خبر گفت :با توجه به مراجعات مکرر
شهروندان شهر قدس و ضرورت انجام
لوله گذاري فاضالب ونصب انشعابات فاضالب
عمليات اجراي شبکه فاضالب ،با شتاب هرچه

انسداد 96چاه غير مجاز در گلستان در سه ماهه ابتداي سال97
گرگان-خبرنگاررسالت:
معاون حفاظت و بهره برداري شرکت آب منطقه اي
گلستان از انسداد  96حلقه چاه غير مجاز در سه ماهه
اول سال جاري در گلستان خبر داد.به گزارش روابط
عمومي شرکت آب منطقه اي گلستان ،مهندس سيد
محسن حسيني درخصوص گروه هاي گشت و بازرسي
آب هاي زيرزميني استان اظهار کرد :گشت و بازرسي
وپيگيري آب هاي زيرزميني شامل اکيپ هاي فني ،حقوقي
و قرائت کنتور در استان از محل طرح تعادل بخشي
منابع آب در حال انجام است .وي افزود :اين گروه ها
در طول ساعات شبانه روز گشت و بازرسي خود را از
منابع آب زيرزميني استان انجام داده و در مناطق مختلف
حضور فيزيکي دارند واز جمله فعاليت هاي آن ها پيگيري
اخبار مردمي است.معاون شرکت آب منطقه اي استان
اظهار داشت :در اين بازديد ها  ،با با بررسي  294شکايت
واصله 98 ،مورد چاه غير مجاز جديد کشف گرديد که در
 34مورد آن با پي گيري به موقع و با همکاري دستگاه

بيشتر درحال انجام است.بهزاد رضواني افزود:
اجراي شبکه فاضالب خيابان هاي شهداي
گمنام ،يادگار امام ،مصطفي خميني ،امام
حسين دوم ،هشت روديان و حديقي به طول
 ۱۵۰۰متر به اتمام رسيده است .رضواني
اظهار داشت :عمليات حفاري و لوله گذاري
فاضالب در خيابان گودرزي جنوبي وشمالي
آغاز شده و با توجه به محدوديت هاي ترافيکي
در کوتاه ترين زمان به اتمام خواهد رسيد.
مدير امور آبفاي شهرستان قدس در پايان
خاطر نشان کرد :يکي از شاخصههاي اصلي
جوامع توسعه يافته دارا بودن سيستمهاي
شبکه جمع آوري و تصفيه فاضالب است،
و استفاده از شبکههاي مدرن جمع آوري
فاضالب موجب ارتقاء سطح بهداشت در جامعه
و کاهش بيماريهاي ناشي از آلودگيهاي
آب ميشود .

قضائي و انتظامي از حفر چاه غير مجاز (در حال حفر )
جلوگيري شد و  9دستگاه حفاري غير مجاز نيز توقيف
گرديد.وي افزود :همچنين طي سه ماه ابتداي سال
 111مورد تحويل اخطاريه جهت انسداد چاه هاي غير
مجاز جديد و قبلي به مالکين تحويل شدکه  46حلقه
آن توسط خود مالکين و با نظارت شرکت آب منطقه اي
انسداد صورت گرفت 103 .حلقه چاه غير مجاز نيز جهت
انسداد به مراجع قضائي معرفي شدند واز طريق مراجع
انتظامي نيز  78مورد پيگيري انجام شد.

خريد تضميني  50درصد غالت و کلزاي مزارع استان البرز
کرج-خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت غله استان گفت :تا کنون  18ميليارد و 450
ميليون تومان از مطالبات کشاورزان پرداخت شده است.به گزارش
رسالت البرز و به نقل از خبرگزاري صدا و سيما؛ چگيني با اشاره
به اينکه از تاريخ  25خرداد خريد تضميني گندم به کمک جهاد
کشاورزي آغاز شده ،گفت :تا کنون  5مرکز خريد در سطح استان،

کلزا داشتيم که تاکنون حدود  95درصد مزارع جو 70،در صد مزارع
گندم و  70درصد مزارع کلزا برداشت شده است.
وي اضافه کرد :بارش سنگين برف در فروردين ماه سال جاري،
مزارع استان البرز را تحت تاثير قرار داد که عالوه بر خوابيدگي
زمينهاي زراعي (ورس) مقداري از خوشههاي جو دچار سرمازدگي
شديد شد.

رئيس سازمان جهاد کشاورزي سمنان:

کشت گياهان دارويي ،راهکار کاهش مصرف آب کشاورزي است
سمنان -خبرنگار رسالت:
رئيس سازمان جهاد کشاورزي سمنان گفت:
کشت گياهان دارويي از جمله راهکارهاي متنوع
و کاربردي کاهش مصرف آب و اقتصادي کردن
کشاورزي در اين استان است.سيدحسن ميرعماد
افزود  :کشت گياهان به ويژه دارويي با ارزش
افزوده باال يکي از راهکارهاي کاهش آب بري

و افزايش درآمد کشاورزان است که در استان
پيگيري مي شود .وي بيان کرد  :برخي اين
گياهان مانند زعفران و گل محمدي ،در کنار
نياز آبي بسيار کم ،ارزش افزوده قابل توجهي
براي بهره برداران دارند.
وي خاطرنشان کرد  :کشت زعفران در استان
به صورت برنامه ريزي شده از سال  1388در

مقياس  67هکتار آغاز شد که در سال 1395
به  221هکتار و اکنون به  250هکتار افزايش
يافته است.
رئيس سازمان جهاد کشاورزي سمنان با اشاره
به کشت گل محمدي به عنوان گياهي که
نياز آبي بسيار کم و قيمت قابل توجهي دارد،
گفت  :کشت اين گياه از سال  1387به صورت

سازماندهي شده آغاز شد ،در سال 1395
به  153هکتار و اکنون در استان به حدود
 200هکتار رسيده است .ميرعماد تاکيد کرد :
کشت گياهاني مانند گل محمدي به ايجاد
صنايع فرآوري نيازمند است زيرا اسانس اين
محصول ارزش چند برابري دارد و ارزش افزوده
آن در استان قابل توجه است.

آغاز تعميرات اساسي فيلترهاي شني واحد بازيافت پااليشگاه نفت بندرعباس
بندر عباس-خبرنگاررسالت:
تعميرات اساسي فيلترهاي شني واحد بازيافت پااليشگاه نفت
بندرعباس با هدف بهبود عملکرد آغاز شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت پااليش نفت بندرعباس؛ تعميرات
اساسي بخش فيلترهاي شني واحد بازيافت با تالش متخصصان
اين پااليشگاه در مدت  45اجرا مي شود.
بر اساس اين گزارش واحد بازيافت داراي هشت عدد فيلتر

شني با ظرفيت هر کدام  100متر مکعب در ساعت است
که به طور موازي عمل مي کنند و يا هر  8فيلتر در سرويس
قرار دارند يا  7فيلتر در سرويس بوده و يک فيلتر در وضعيت
احياء قرار مي گيرد.
گفتني است اين فيلتر هاي شني وظيفه جداسازي مواد جامد
معلق در آب خروجي از قسمت زالل کننده واحد بازيافت تا
ميزان  15ميلي گرم در ليتر و يا کمتر را تا قبل از ارسال آب

بررسي و رفع مشکالت حوزه آب شهروندان شهرک جعفريه
شهريار-خبرنگار رسالت:
جلسه و ديدار مردمي فرماندار ،مدير امور آب
و فاضالب و مسئولين شهريار با هدف بررسي
مشکالت شهروندان شهرک جعفريه برگزار شد.در
اين ديدار طاهري فرماندار شهرستان شهريار،
بهزاد اسدي مدير امور آب و فاضالب شهريار،
رئيس واعضاء شوراي اسالمي وهمچنين روساي
ادارات حضورداشتندطي برگزاري اين مراسم ،مدير
امور آب و فاضالب شهريار به سواالت شهروندان
در خصوص وضعيت آبرساني اظهار داشت :آب
شرب منطقه با دو حلقه چاه تامين مي شودکه با

کاهش بارندگي ها ،يک حلقه چاه به دليل انحراف
و پارگي لوله جدار از مدار خارج و چاه دوم نيز
با کاهش آبدهي مواجه شده و پاسخگوي نياز
شهروندان بويژه در اوج مصرف نمي باشد.اسدي
افزود :نبود آب شرب مطمئن بويژه در مواقع
اضطرار  ،از نگراني هاي مجموعه همکاران آبفا
بوده لذا اجراي عمليات لوله گذاري براي تامين
کسري آب مورد نياز مردم شريف به صورت ويژه
در دستور کار قرار گرفت و اجراي خط انتقال آب
با قطر  ۲۰۰ميليمتر و بطول حدود  ۲کيلومتر ،با
اولويت و در کوتاه ترين زمان انجام شد.

به حوضچه آب خروجي و برگشتي به دريا را دارند .رئيس
تعميرات و نگهداري شرکت پااليش نفت بندرعباس با اشاره به
اينکه هر چهار سال يک بار هر فيلتر تعميرات اساسي مي شود
گفت :با توجه به اينکه واحد بازيافت بايد به صورت مستمر و
بدون وقفه به عمليات خود ادامه دهد هر سال دو فيلتر شني
از سرويس خارج و براي تعميرات اساسي در اختيار گروه هاي
تعميراتي قرار مي گيرد.

طرح توسعه بيمارستان کاشاني شهرکرد  ،بهره برداري شد
شهرکرد -خبرنگاررسالت:
طرح توسعه بيمارستان آيت اهلل کاشاني شهرکرد
با حضور دکتر سيدحسن قاضي زاده وزير بهداشت،
درمان و آموزش پزشکي بهره برداري شد.استاندار
چهارمحال و بختياري در اين آئين اظهار داشت:
اين طرح با زيربناي هفت هزار مترمربع با اعتباري
بالغ بر  13هزار ميليون ريال بهره برداري شده
است.اقبال عباسي افزود :همچنين براي خريد
تجهيزات پزشکي و اداري اين بيمارستان  25ميليارد
ريال هزينه شده است.وي طرح توسعه بيمارستان
آيت اهلل کاشاني را شامل؛ افزايش تخت هاي آي سي يو

و سه تخت آي سي يو سوختگي ،کالس هاي
آموزشي ،کتابخانه ،سالن اجتماعات ،مدارک پزشکي
و بخش سنگ کليه دانست.بهره برداري از اورژانس
هوايي ،ديدار با خانواده شهيد مدافع حرم ،نشست با
اعضاي هيئت رئيسه و اعضاي هيئت علمي دانشگاه،
افتتاح فاز الحاقي مرکز آموزشي درماني آيت اهلل
کاشاني شهرکرد ،افتتاح طرح توسعه بيمارستان
شهداي لردگان و اورژانش  115اين شهرستان از
ديگر برنامه هاي وزير بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکي بود که چهارمحال و بختياري افتتاح وبه
بهره برداري رسيدند.

نگاهي به يک سامانه تلفني موفق در گيالن؛

 ،۱۲۲سامان ه شبانهروزي آب و فاضالب براي ارائه خدمات به شهروندان است

رشت-خبرنگاررسالت:
به گزارش دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و
فاضالب استان گيالن ،عملکرد سامانه شبانه روزي آب و فاضالب
براي ارائه خدمات به شهروندان از سوي رئيس مرکز  122آبفاي
گيالن تشريح شدحميدرضا ناطقي رئيس مرکز سامانه ارتباط
مردمي  122با تشريح خدمات اين حوزه افزود :سامانه هاي

تلفني همواره يک پل ارتباطي ميان مردم و دستگاههاي خدمات
رسان دولتي هستند ،که تالش ميکنند با بهرهگيري از ارتباط
مستقيم و بدون واسطه با مردم نسبت به خدمترساني اقدام
کنندوي در ادامه گفت :مرکز ارتباطات مردمي  ۱۲۲يکي از
اين سامانههاي ارتباطي است که در تابستان سال گذشته
به عنوان دومين استان کشور پس از اصفهان راهاندازي شد .اين

سامانه که در ابتدا به جهت اعالم حوادث حوزه آب و فاضالب
راهاندازي شده و در اختيار شهروندان قرار گرفته بود ،مدتي پس
از راه اندازي با افزودن خدمات فروش و پس از فروش مانند:
امکان خريد انشعاب ،پرداخت قبض آب بها ،تغيير کاربري و
مواردي ديگر از اين قبيل به سامانه خدمات خود تالش کرد
تا رفاه هرچه بيشتر مشترکين را فراهم آورد.

مدير کل بنياد مسکن انقالب اسالمي استان بوشهر :

 2500واحد ابالغ شده است.حميد رضا حيدري بريدي در بندردير
افزود :به ازاي هر واحد در نوار مرزي و ساحلي 250ميليون ريال
تسهيالت پرداخت مي شود.وي اضافه کرد :در کنار اين اعتبار بين
 10تا  80ميليون ريال کمک هاي بالعوض به صاحبان واحدهاي
نيمه تمام و متقاضياني که توان مالي مناسبي ندارند پرداخت
مي شود.مديرکل بنياد مسکن انقالب اسالمي استان بوشهر اظهارداشت:
تسهيالت براي روستاهاي نوار ساحلي از  180ميليون ريال به
 250ميليون ريال افزايش پيدا يافت که عمليات اجرايي آنها در سه

ماه آينده آغاز خواهد شد.وي ادامه داد :در سال جاري در اجراي
طرح قير رايگان ،به ارزش  50ميليارد ريال سهميه به استان بوشهر
اختصاص يافته که در حال توزيع ميان شهرستان ها هستيم و
شهرستان دير  23هزار مترمربع سهميه دارد.حيدري بريدي در باره
اعتبار منابع نفتي بيان کرد :سال گذشته 200ميليارد ريال براي
چهار شهرستان جنوبي استان بوشهر اختصاص يافت که تاکنون
 60ميليارد آن تخصيص داده گرفته و همه قراردادها منعقد شده
که شهرستان دير در اين بخش پيشتاز است.

احداث  2500مسکن روستايي
در استان بوشهر ابالغ شد

بوشهر-خبرنگاررسالت:
مدير کل بنياد مسکن انقالب اسالمي استان بوشهر گفت :سهم
امسال اين استان در قالب طرح بهسازي و نوسازي مسکن روستايي

عطر مه رباني امام هشتم(ع)در کوچه هاي بناب:

خبر

عمليات بهسازي واصالح هندسي ورودي
ناحيه منفصل شهري نايسر آغاز شد

مديرعامل شرکت غله استان البرز خبر داد:

 28هزار تن گندم را از کشاورزان خريداري کرده است .وي افزود:
مجموع مطالبات کشاورزان  37ميليارد و 370ميليون تومان است
که از اين مقدار  18ميليارد و  450ميليون تومان آن پرداخت شده
است و قرار است مابقي آن تا آبان پرداخت شود.چگيني با اشاره
به وضعيت کاشت و برداشت غالت افزود :در سال زراعي 96-97
نزديک به  16هزار هکتار اراضي کشت غالت و  1000هکتار کشت

شهردار سنندج:
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حضور کاروان زيرسايه خورشيد حرم رضوي
به مناسبت دهه کرامت در شهرستان بناب

رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اردبيل خبر داد:

کنترل بازار گوشت در آستانه
عيد قربان

مديرعامل شرکت آبفاي استان مرکزي:

بناب -خبرنگاررسالت:
کاروان خدام حرم رضوي در قالب کاروان«زير سايه خورشيد» با استقبال پرشور جمعي از مسئوالن
و مردم واليت مدار و خونگرم بناب وارد اين شهرستان شد.بر اساس اين گزارش ،کاروان خادمان حرم
رضوي پس از حضور در گلزار شهداي اين شهرستان و اداي احترام به مقام شامخ شهيدان در دفتر امام
جمعه با حجت االسالم شيخ مصطفي باقري بنابي امام جمعه بناب ديدار کردند.همچنين پس از اين
ديدار خادمان امام رضا(ع) در جلسه شوراي اداري شهرستان بناب حاضر شدند.فرماندار بناب با تبريک
دهه کرامت وجود پربرکت بارگاه ملکوتي امام رضا(ع) در کشور را نقطه اتصال معنوي مردم با ائمه
اطهار عنوان کرد و گفت :مردم واليتمدار شهرستان بناب همواره ارادت خاصي به ائمه اطهار(ع) بويژه
امام رضا(ع) داشته و دارند و هميشه در مشکالت از آن امام همام طلب حاجت مي کنند.امين رفيعي
حضور خادمان حرم رضوي را براي اولين بار در اين شهرستان مايه مباهات دانست و گفت :قطعاً مردم
شهرستان بناب از آثار معنوي اين حضور بهره مند خواهند شد.

اردبيل-خبرنگاررسالت:
رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اردبيل گفت :با توجه به نوسانات بازار
گوشت قرمز تالش ميکنيم تا عيد قربان که اوج تقاضا براي خريد دام زنده و تهيه
گوشت قرمز است روند قيمت را در بازار کنترل و تنظيم کنيم .سيدحامد عاملي
در جلسه تنظيم بازار در سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اردبيل اظهار کرد:
مسئوليت تنظيم بازار بار ديگر با تاکيد سران سه قوه وابالغيه دولت به وزارت صنعت،
معدن و تجارت واگذار شد و ما موظف هستيم تا با برگزاري جلسات هفتگي آخرين
بررسيها و ارزيابيها را از وضعيت بازارداشته باشيم .وي خاطرنشان کرد :با توجه
به اينکه در عيد سعيد قربان نياز و تقاضا براي تهيه گوشت قرمز افزايش مييابد ما
تمهيداتي را به کار گرفتيم تا اقشار مختلف مردم به قيمت مناسب نسبت به تهيه
گوشت قرمز اقدام کرده و نياز خانواده خود را تامين کنند.

اراک – خبرنگار رسالت :
مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي  در نشست خبري با عنوان « آب  ،رسانه و افکار عمومي »
با حضور خبرنگاران رسانه هاي ارتباط جمعي برگزار شد گفت :با اقدامات فني و فرهنگ سازي هاي
انجام شده و همکاري و همياري مردم و رسانه هاي ارتباط جمعي ظرف  5سال گذشته سرانه مصرف
آب استان از  242ليتر در شبانه روز به ازاي هر نفر به  210ليتر رسيده  ،ولي براي مديريت منابع آبي
در کشور نياز به استراتژي جديدي داريم  .به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان مرکزي
در نشست خبري که به مناسبت هفته صرفه جويي در مصرف آب برگزار شد ،مهندس عبدالرضا خليلي
افزود :سهم بدهکاران  آب بها در استان مرکزي در مشترکان حوزه صنعتي و دولتي بيش از مشترکان
خانگي است .وي افزود :سرانه مصرف آب براي هر نفر  150ليتر در شبانه روز است که اين يعني ما
بايد اين  210ليتر به ازاي هر نفر را به  150ليتر برسانيم و با اين اطمينان که اين ميزان مصرف آب
هيچگونه کمبود و  مخاطره اي را براي بهداشت و شرب مردم ايجاد نميکند .

استراتژي جديدي براي اداره منابع آب کشور
نياز داريم

سنندج-خبرنگاررسالت:
شهردار سنندج از آغاز عمليات بهسازي و اصالح هندسي بلوار
ورودي ناحيه منفصل شهري نايسرخبرداد وگفت :در راستاي
کاهش و روانسازي ترافيک ،افزايش ايمني و کاهش تصادفات،
ارتقاي کيفيت مسير ،بهبود و افزايش ارتباط جاده اي از مهم
ترين اهداف اجراي اين طرح عمراني است و يکي از راهکارهايي
که در کاهش و روانسازي ترافيک و کاهش ميزان تصادفات درون
شهري نقش اصلي و اساسي را ايفا مي کند؛ اجراي طرح هاي
تعريض و اصالح هندسي معابر است.به گزارش ارتباطات و امور
بين الملل شهرداري سنندج مهندس حشمت اله صيدي بابيان
اينكه براي اولين بار در طرح هاي عمراني شهرداري و در راستاي
تسريع در اجراي اين طرح عمراني از دستگاه  wR2500که دستگاه
تثبيت کننده بستر است استفاده مي شودافزود :الين رفت اين
پروژه از محل تقاطع نايسر تا پليس راه همدان به طول  442متر
و عرض  8متر اجرا خواهد شدوالين برگشت اين طرح از مسير
پليس راه همدان تا ورودي ناحيه منفصل شهري نايسر به طول
 270متر و عرض  6/5متر اجرا مي شود.

سخني با مقامات سياسي امنيتي
خراسان رضوي
نيشابور -خبرنگار رسالت:
اين روزها شاهد تنشهاي اجتماعي ،سياسي به دنبال بحرانهاي
اقتصادي و امکان تبديل آن به چالشهاي امنيتي بوديم.حقيقت اين
است که پايه يکي از اين مشکالت ،پاسخگو نبودن مسئوالن است،
مسئوالني که يادشان رفته شعار نوکري مردم را دادهاند ولي به الزامات
اين نوکري پايبند نيستند .مسئوالني که بهخصوص در شهرستانها
حاضر نيستند حتي تماسهاي ساده اعتراضي مردم را که در رسانهها
درج شده است پاسخ گويند.
به نظر ميرسد رويکرد مقامات استان بر اين بوده است که ادارات کل
در حين داشتن ژستي صميمانه از رسانهها با فاصله حرکت کنند و گاه
در ايام مناسبي ،ارتباطي کمرنگ را با رسانه ها برقرار کنند.
آنها ياد گرفتهاند که پاسخگوي مديران ارشد باشند تا مردم در
رسانه ها به عنوان نمايندگان افکار عمومي.
نتيجه اينکه مشکالت و مطالبات به کندي حل ميشود ،صداي
مردم و کارشناسان شنيده نميشود .مردم وقتي ميبينند مسئوالن
به رسانهها به ويژه در شهرستانها اعتنايي نميکنند طبيعي است که
از اين رسانهها دل کنده و به رسانههاي بيگانه و معاند دل ميبندند
و آنها هم غير مستقيم رشتههاي جريان تبليغاتي انقالب اسالمي را
پنبه ميکنند.ما در شهرستانها شاهديم که بيشتر ادارات حتي اجازه
صحبت با رسانهها را ندارند؛ چون ادارات کل واهمه دارند که ادارات
شهرستانها سوتي! دهند يا مناسب ميدانند که اخبار شهرستانها
توسط مدير کل بيان شود ،اين طور مديرکل در بين مقامات استان
بهتر و بيشتر ديده ميشود.
پيشنهادهاي ساده و کاربردي ما به مقامات عالي استان براي کاهش
چالشها اين است:
 -1ادارات شهرستانها موظف باشند نشستهاي فصلي با خبرنگاران
بدون جهت گيري سياسي دعوت از رسانهها داشته باشند و نتايج آن
به مقامات ارشد شهرستان و ادارات کل ارائه شود.
 -2ادارات شهرستان موظف به برپايي جلسات فصلي با مردم مناطق
مختلف با حضور رسانهها باشند.
 -3استانداري محترم با رصد پيامهاي مردمي درج شده در رسانه ها
اعم از مکتوب ،الکترونيک و فضاي مجازي ،مقامات استاني و شهرستاني
را که با پاسخگو نبودن ،عمال به مردم بي احترامي کرده و ناراضي
تراشي ميکنند توبيخ کنند.
 -4ادارات شهرستانها از محل منابع مالي خود يا مثل ساير مردم
از محل جيب رئيس و پرسنل خود حداقل اشتراک رسانههاي محلي
و استاني را دستور کار خود دهند.اميد است با دادن جواب مثبت به
پيشنهادات مذکور ،هميشه در صحنه فقط در لبيک به نداي مسئوالن
براي شرکت در تظاهرات ديده نشوند.

موفقيت شهرداري اصفهان
در سيزدهمين جشنواره ملي انتشارات
روابط عمومي هاي كشور
اصفهان-خبرنگاررسالت:
اداره كل ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان در سيزدهمين
جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي هاي كشور موفق به كسب
دو رتبه در بخش هاي مستندسازي و گزارش شد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان ،سيزدهمين
جشنواره ملي انتشارات روابط عمومي به همت انجمن متخصصان
روابط عمومي و با شركت روابط عمومي وزارتخانهها ،سازمانها و
شرکتهاي خصوصي و دولتي در دو بخش رقابتي و آموزشي برگزار
شد و به معرفي برگزيدگان خود پرداخت .در اين جشنواره اداره كل
ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اصفهان در بخش مستند سازي
رتبه نخست و در بخش گزارش ،رتبه دوم را كسب كرد.

ساخت همراه سراي بيماران بيمارستان
واليت دامغان آغاز شد
دامغان-خبرنگاررسالت:
درمراسمي باحضورمعاون اجتماعي دانشگاه علوم پزشکي سمنان
ومسئولين شهرستان دامغان کلنگ احداث همراه سراي بيماران
بيمارستان واليت دامغان به زمين زده شد.
مسئول موسسه خيريه بيمارستان واليت دامغان گفت :اين پروژه
توسط خيرنيک انديش مهندس محمدعلي ترابي درزميني به مساحت
 ۳۶۰مترمربع وبازيربناي  ۳۲۰مترمربع درقالب ۸واحدمسکوني
احداث خواهدشد و تاپايان سال جاري تکميل وبه بهره برداري
خواهدرسيد.
غالمرضامحمدي افزود:باتوجه به اينکه دامغان درچهارراه مواصالتي
قرارداردوباانبوه سوانح رانندگي مواجه هستيم وافرادعمدتا غير
بومي اند اين همراه سرادرجواربيمارسنان واليت باهدف اسکان
همراهان بيماران غيربومي ورفع دغدغه آنهاونيزکاهش آالم روحي
ورواني همراهان توسط خيراحداث خواهدشد.

