» خبر

فرماندار بناب :

معاون هماهنگي امور عم راني استاندار اردبيل خبرداد:

آغازعمليات ساماندهي مجموعه
تاريخي هفت هزار ساله شهر
يئري مشگينشهر

اردبيل-خبرنگاررسالت:
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار اردبيل گفت :با اختصاص
اعتبارات استاني عمليات اجرايي مجموعه تاريخي هفت هزار ساله
شهر يئري مشگينشهرآغاز شده و در مورد طراحي و ساخت
حفاظ براي محوطه اصلي اين مجموعه نيز اقدام ميشود.
بهروز ندايي در جلسه بررسي ساماندهي مجموعه باستاني شهر
يئري مشگينشهر اظهار داشت :مجموعه ارزشمند تاريخي و
باستاني هفت هزار ساله شهر يئري از آثار مهم تاريخي در استان
به شمار ميرود که مرمت ،بهسازي و حفظ آن از مهمترين
برنامهها بوده که در دستور کار قرار گرفته و تالش و جديت بر
اين است تا اقدامات در اين حوزه را توسعه و گسترش دهيم.
وي با اشاره به برخي نگرانيها در مورد وضعيت اين اثر تاريخي
ارزشمند بيان کرد :در زمينه ساماندهي اين اثر با اختصاص
اعتبارات استاني عمليات اجرايي آن آغاز شده که در زمينه
اختصاص اعتبار براي اين موضوع معاون رئيس جمهور و رئيس
سازمان ميراث فرهنگي نيز قول مساعد داده تا در زمينه طراحي
و ساخت حفاظ براي محوطه اصلي اين مجموعه اقدام شود.

معاون امور زي ربنايي و حمل و نقل شهرداري اراک:

تاکنون  1297متر سرعتکاه در معابر
شهري نصب و اصالح شده است

اراک – خبرنگار رسالت :
معاون امور زيربنايي و حمل و نقل شهرداري اراک در ارتباط با
اقدامات ترافيکي صورت گرفته از آبان ماه سال گذشته تاکنون؛
عنوان کرد1297 :متر نصب سرعتکاه در معابر شهري و اصالح
آن 4500 ،عدد نصب گل ميخ و استوانههاي ترافيکي51 ،
مورد اصالحات هندسي 76 ،عدد نصب چراغهاي چشمکزن،
 24مورد تعمير و نگهداري چراغهاي راهنمايي همچنين
210عدد نصب چراغهاي دفني جهت آشکارسازي سرعتکاهها
انجام شده است.خسروي تاکيد کرد :در همين راستا
 3120عدد نصب و تعمير تابلوهاي ترافيکي 3200 ،متر احداث
مسير دوچرخه بر اساس مصوبه شوراي ترافيک در مسير بلوار
جهان پناه تا شهرک بهشتي فاز  ،2احداث  10عدد ميانه،
 230ست تعمير گاردريل 7200 ،عدد نصب استاپر جهت
مسدود کردن معابر پياده 11500 ،مترمربع خطکشي عرضي
(معابر پياده  -سرعتکاه) 140000 ،متر خطکشي طولي از
ديگر اقداماتي است که در اين مدت توسط حوزه حمل ونقل و
ترافيک معاونت امور زيربنايي صورت گرفته است.

معاون قضائي دادستان کل کشور :

ضربه مالي به قاچاقچيان محور مبارزه
با مواد مخدر است
سمنان -خبرنگار رسالت:
معاون قضائي دادستان کل کشور گفت  :مقابله با مواد مخدر
در کشور بايد با رويکرد ضربه به بنيان هاي مالي قاچاقچيان
تقويت شود .سعيد عمراني در نشست شوراي هماهنگي مبارزه
با مواد مخدر سمنان افزود  :با هدايت رهبري ،مقابله با مواد
مخدر در کشور بايد با هدف ضربه به بنيان هاي مالي قاچاقچيان
هدفگذاري شود.
وي بيان کرد  :به دنبال مقابله در سطوح مختلف براي زمينگير
کردن قاچاقچيان بزرگ هستيم که نياز به کار جهادي دارد
تا انتظار رهبري برآورده شود .وي با بيان اين که دشمن با 2
هدف توزيع مواد مخدر در جمهوري اسالمي را دنبال مي کند،
خاطرنشان کرد  :يکي از اهداف دشمن با رويکرد سياسي و
براي نابودي جمهوري اسالمي و از سوي ديگر ،درآمد يکهزار
و  500ميليارد دالري از مواد مخدر باعث برنامه ريزي دشمن
در اين حوزه عليه ايران اسالمي شده است .معاون دادستان کل
کشور تاکيد کرد  :رهبري دغدغه جدي در مقابله با مواد مخدر
دارند و به ويژه در نشست هاي اخير بر بهبود وضعيت کشور در
آسيبهاي اجتماعي ناشي از مواد مخدر تاکيد کردند.

در چهارماهه نخست امسال محقق شد

جمعآوري  91ميليون تومان زکات
در کميته امدد منطقه يک ياسوج
ياسوج-خبرنگاررسالت:
 91ميليون تومان زکات از ابتداي سال جاري تاکنون در کميته
امداد منطقه يک ياسوج جمعآوريشده است.
رئيس کميته امداد منطقه يک ياسوج گزارشي از عملکرد حوزه
زکات اين اداره در سال جاري ارائه داد.
به گزارش سايت خبري کميته امداد ،احمد قبادپور ،رئيس کميته
امداد منطقه يک ياسوج گفت 91 :ميليون و  499هزار تومان
زکات در چهارماهه نخست سال جاري در اين اداره جمعآوريشده
است .وي با اشاره به اينکه اولويت مصرف زکات با محرومان
و نيازمندان است ،افزود :در اين خصوص  60درصد از زکات
براي امور معيشتي و رفع مشکالت افراد نيازمند هزينه شده
و 40درصد باقيمانده در زمينه ساخت پروژههاي عامالمنفعه
ازجمله مسجد ،خانه عالم و غسالخانه هزينه ميشود.
قبادپور بابيان آثار و فوايد زکات در جامعه بهعنوان يک واجب
ديني ،تصريح کرد :خداوند متعال به برکت کساني که زکات
ميدهند بالها را از جامعه دفع ميکند و پرداخت زکات صيانت
از اموال اغنياست.
وي به برنامههاي کميته امداد منطقه يک ياسوج در خصوص
زکات و شناسنامههاي توزيعشده زکات بين پرداختکنندگان
زکات اشاره کرد و افزود :از عاملين زکات و اعضاي شوراي
زکات انتظار داريم تا باحساسيت بيشتر اين فريضه واجب
الهي را پيگيري ،ترويج و تبليغ کنند و با آگاهسازي موجبات
فرهنگسازي در اين زمينه را فراهم کنند.

باشگاه کونگ فوتوآي
واليت بناب بايد الگوي
ساير باشگاه ها
قرار گيرد

»

بناب -خبرنگاررسالت:
فرماندار بناب از توجه ويژه دولت به مقوله ورزش بخصوص باشگاه هاي
ورزشي بخش خصوصي خبرداد و گفت :يکي از وظايف دولت توجه به امر
ورزش و تقويت اين بخش است.بر اساس اين گزارش ،امين رفيعي در جمع
مربيان و ورزشکاران باشگاه فرهنگي ،ورزشي «کونگ فوتوآي واليت» بناب
با اعالم اين خبر تصريح کرد :خصوصيات بارز شهر سالم و پاک داشتن روحيه
نشاط و شادابي در آن جامعه است و اين در سايه پرورش استعدادهاي افراد
با انگيزه و تالشگر در آن جامعه و براي روحيه بخشيدن به افراد آن شهر
و ايجاد روحيه ورزش و نشاط بخشي به آحاد جامعه بدست مي آيد.وي

همچنين حمايت همه جانبه از باشگاه خصوصي کونگ فوتوآ و همچنين
استاد عزيز اهلل ورديان مربي زحمتکش و سختکوش اين باشگاه را به عنوان
حداقل وظيفه دولت و مسئوالن عنوان و تأکيد کرد :مسئوالن اين باشگاه
در کنار پرداختن به ورزش و ايجاد شور و نشاط در سنين مختلف براي
شهروندان عزيز ،با راه اندازي هيئت مذهبي در زمينه تقويت روحيه معنوي
ورزشکاران نيز قدم برمي دارند که اين حرکت در نوع خود بي نظير است
و بايد اين حرکت براي ساير باشگاه هاي ورزشي نيز به عنوان الگو معرفي
شود و بنده ويژگي هاي بارز اين باشگاه را براي الگوسازي در جلسات شوراي
فرهنگ عمومي و کارگروه ورزش مطرح خواهم کرد.

شهرستان
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شهردار قدس خبر داد:

رفع مشکل  30ساله محله جانبازان با اجراي سيستم
جمعآوري آبهاي سطحي

شهرستان قدس -خبرنگاررسالت:
شهردار قدس ب ه بهرهبرداري از پروژههاي مختلف در
هفته دولت سال جاري اشاره کرد و گفت :يکي از اين
پروژهها اجراي سيستم جمعآوري آبهاي سطحي
خيابان جانبازان و انتهاي خيابان شهيد عالمي و
شهيد قرباني با استفاده از لولههاي  GRPاست که
با بهرهبرداري از آن معضل  30ساله آبگرفتگي شديد
اين منطقه رفع خواهد شد.مهندس مسعود مختاري
با اشاره به اقدامات انجام شده در معابر شهر از جمله
لکهگيري و آسفالت ،پيادهروسازي و ،...تصريح کرد:
اين اقدامات در جهت سهولت در تردد شهروندان در

معابر سطح شهر انجام ميشود که بسياري از اين
پروژهها در هفته دولت به بهرهبرداري خواهند رسيد.
مختاري در تشريح پروژههاي يادشده ،اظهار داشت:
بهسازي فازهاي سوم و چهارم خيابان امامزاده از
جمله اين پروژههاست که در مساحتي حدود 17
هزار مترمربع اجرا شد .در فاز چهارم اين پروژه بيش از
 3هزارمترمکعبخاکبرداري،بيشاز 1100مترمکعب
بتنريزي و  3430تن آسفالتريزي انجام شده است.
شهردار قدس به رفع معضل  30ساله ساکنان يکي از
محالت شهر اشاره کرد و خاطرنشان کرد :در ساليان
گذشتهاهاليخيابانهايجانبازان،قدس،شهيدعالمي
و عمارت در پي بارش باران با آبگرفتگي اين معابر
مواجه ميشدند که مشکالت فراواني را براي اين عزيزان
ايجاد ميکرد .بر همين اساس ،عمليات اجرايي فاز اول
سيستم جمعآوري آبهاي سطحي به طول 1100
متر با استفاده از تکنولوژي مدرن لولههاي فايبرگالس
موسوم به  GRPاز سهراه قدس تا خيابان شهيد
عالمي و انتهاي خيابان شهيد قرباني تا انتهاي خيابان
فرهنگ در دستور کار قرار گرفت.

رئيس هيئت بدنسازي و پرورش اندام خراسان رضوي :

رقابت هاي مچ اندازي قهرماني بانوان کشور
در خراسان رضوي برگزار ميشود

نيشابور -خبرنگار رسالت:
رئيس هيئت بدنسازي و پرورش اندام خراسان
رضوي گفت :رقابتهاي مچ اندازي قهرماني
بانوان سراسر کشور به مناسبت گراميداشت
هفته دولت شهريور  97در خراسان رضوي ويژه
رده هاي سني  15تا  21سال و بزرگساالن 35
تا  40سال برگزار ميشود.مهدي بکائيان در
گردهمايي مسئوالن هيئتهاي شهرستانها در
نيشابور اظهار کرد :وضعيت رضايت مندانه اي
در ورزش بدنسازي و پرورش اندام شهرستان ها
داريم و هم اکنون هيئت هاي ورزش بدنسازي
و پرورش اندام در شهرستان ها فعال شده اند.
وي با بيان اينکه اين ورزش در همه دنيا جايگاه
حفاظتي ،فضاي مفرح و نشاط آور به دنبال
دارد ،افزود :ولي در كشور ما متأسفانه برخي
اين ورزش را پوششي براي خود قرار داده اند
و از نهادهاي نظارتي مي خواهيم اين ورزش
را از دست برخي افراد معلوم الحال نجات دهند.
رئيس هيئت بدنسازي و پرورش اندام خراسان

رضوي با تاکيد بر اينکه برنامه هاي آموزشي
بسيار مهم است و علمي كردن ورزش بدنسازي
و پرورش اندام اولويت ماست ،اضافه کرد :ما
در ورزش بدنسازي و پرورش اندام حرف براي
گفتن داريم و سعي كرديم عمل كنيم.بکائيان
يادآور شد :برنامه هيئت بر اساس تقويم ارسالي
از استان انجام مي شود و مسابقات پاور با لوازم
و بدون لوازم ،مسابقات مچ ،چهار دوره آموزش
تا پايان سال خواهيم داشت كه كم سابقه است
و تا حاال نداشته ايم و يك دوره عمومي را
پشت سر گذاشتيم.

روايتي از حامي طرح اکرام ايتام

همسرم بهشرط شريک شدن در کار خير مهريهاش را بخشيد
ياسوج-خبرنگار رسالت :
صفر صفري ،مردي است که سالهاي عمر خود را براي تعليم و آموزش
فرزندان اين مرزوبوم صرف کرده و امروز دستان پرمهرش نوازشگر
کودکان يتيم کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد شده است.
اين حامي نيکوکار بازنشسته فرهنگي ،که ليسانس فيزيک دارد و
 40سال از عمر خود را صرف تعليم دانش آموزان و دانشجويان
کرده  ،از سال  1385به جرگه حاميان طرح اکرام پيوسته و
هماکنون  12فرزند معنوي دارد.به گزارش سايت خبري کميته

امداد ،وي در خصوص مشارکت خانوادهاش در امور خير ميگويد:
همسرم در انجام کارهاي خيرخواهانه در بسياري از موارد از من
پيش است و مهريهاش را بهشرط شريک شدن در کار خير به
من بخشيده است .اين نيکوکار اعتقاد دارد جامعه و خيران در
کمک به نيازمندان کوتاهي نميکنند و مصداق اين موضوع را
حضور پرشور مردم در برنامههايي از جمله جشن نيکوکاري و
عاطفههامعرفي ميکند و ادامه ميد هد :خيران اين را ببينند که
وسيلهاي هستند که کار خيري به دست آنهاانجام ميشود و اين

عمل نيکو را توسعه دهند .وي از کميته امداد درخواست دارد که
زمينه مالقات با فرزندان معنوي را براي حاميان ،بيشتر فراهم
آورد و محدوديتها برداشته شود و ميگويد :اينکه ما برويم در
خانه کسي و به او بگوييم براي کمک آمدهايم کار درستي نيست
و باعث رنجش خانواده ميشود  .بايد شناسايي اين افراد با مديريت
انجام شود و اکرام به معناي واقعي کلمه باشد،بايد راهي پيدا کنيم
که فرد تحقير نشود بلکه برعکس  ،من مديون اين باشم که اجازه
دادهاند به آنها کمک کنم.

شهردار فوالدشه ر:

شرايط زيرساختي مناسبي را براي باشگاه ذوب آهن مهيا ميسازيم

فوالدشهر-خبرنگاررسالت:
مديرعامل باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب آهن
اصفهان و هيئت همراه با شهردار فوالد شهر
ديدار وگفتوگو کرد.
بابک محمدي شهردار فوالدشهرگفت:باشگاه
ذوب آهن وتيم هاي ورزشي اين باشگاه را ازخودمان
مي دانيم و پيروزي هاي تيم فوتبال ذوب آهن

باعث خوشحالي و سرور ما مي شود و بدون ترديد
حضور ذوب آهن درشهر براي مردم فوالدشهر
بسيارمهم وپراهميت است وما در هر صورت
کمک حال و يار و ياور باشگاه ذوب آهن هستيم.
محمدي ادامه داد :باشگاه ذوب آهن يک باشگاه
حرفه اي است و ورزش را با صنعت و اقتصاد
عجين کرده است و ما نيز در همين راستا اعالم

آمادگي مينمائيم که با استفاده از تمام ظرفيت ها
و پتانسيل موجود در هر دو مجموعه ( شهرداري
فوالدشهر و باشگاه ذوب آهن ) شرايط زيرساختي
مناسبي را جهت استفاده مردم فوالدشهر و باشگاه
ذوبآهن مهيا سازيم.
در ادامه اين ديدار،سعيد آذري مديرعامل باشگاه
فرهنگي ورزشي ذوب آهن اصفهان بيان کرد :بايدبا

استفاده از ظرفيت هاي موجود درشهرداري و
باشگاه و با ايجاد درآمدهاي پايدار براي هر دو
مجموعه ،از ورزش به عنوان يک ديپلماسي در
جهت تعامل و همکاري هاي بيشتر ،استفاده
نموده و شهرداري فوالدشهر مثل هميشه باشگاه
ذوب آهن را به عنوان يک نيروي اجرايي ثابت در
کنار خود حس کند.

طي سه ماهه نخست سال جاري محقق شد

رشد  ۳۰۰درصدي طرح مفتاح الجنه در بخش آبگرم

همدان-خبرنگاررسالت:
در سه ماهه نخست سال جاري به نسبت مدت مشابه سال گذشته
شاهد رشد  ۳۰۰درضدي در طرح مفتاح الجنه و  ۲۱درصدي در
صدقات مردمي هستيم.رئيس کميته امداد آبگرم در نشست جداگانه
با فرماندار شهرستان آوج و بخشدار آبگرم به تشريح فعاليتهاي
انجام شده در شهر آبگرم پرداخت.به گزارش سايت خبري کميته
امداد؛ همت اماني ،رئيس کميته امداد آبگرم خدمت رساني به

ولي نعمتان تحت حمايت اين نهاد را استمرار راه انبيا دانست و
بيان کرد :عليرغم مشکالت اقتصادي شاهد رشد مشارکت مردمي
در طرحهاي مختلف کميته امداد هستيم.
وي ادامه داد :در سه ماهه نخست سال جاري به نسبت مدت مشابه
سال گذشته شاهد رشد  ۳۰۰درضدي در طرح مفتاح الجنه و
 ۲۱درصدي در صدقات مردمي هستيم.رئيس کميته امداد آبگرم
تأکيد کرد :افزايش مشارکت مردمي و تالش براي ارتقاي زندگي

شهردار اصفهان :

شهرداري با همكاري و تعامل مراكز علمي و تحقيقاتي
گره هاي كور شهر را باز مي كند
اصفهان-خبرنگاررسالت:
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري
اصفهان ،قدرت اله نوروزي در برنامه راديويي
"شهر و شهروند" افزود :در يك ماهه گذشته
جلسات شوراي معاونان شهرداري در مراكز علمي
و تحقيقاتي همچون شهرك علمي و تحقيقاتي و
پژوهشكده رويان برگزار شده است تا با تعامل و
همكاري مراكز علمي و تحقيقاتي گره هاي كور
و سخت شهر ،گشوده شود .اظهار داشت :نقد
هميشه تضعيف کننده نيست ،بلکه تقويتکننده
است و فرصتي براي مديران جهت جبران نقاط

ضعف خود ايجاد ميکند ،از اين رو سعي داريم بر
اساس پيشنهاداتي که ارائه ميشود ،برنامهريزيهاي
خوبي صورت دهيم .نوروزي انتخابات کانون وکال
را نيز مورد اشاره قرار داد و گفت :اين کانون يکي
از نهادهاي قديمي است که با گذشت بيش از
 ۶۵سال از آغاز به کار ،توانسته استقالل خود
را حفظ کند.وي با بيان اينکه  11مرداد ماه
بيش از دو هزار نفر در انتخابات کانون وکال پاي
صندوقهاي رأي ميروند ،افزود :استقالل کانون
وکال بايد حفظ شود تا استقالل قوه قضائيه و
قاضي نيز تضمين شود.

افزايش  2برابري بازرسي
آلتراسونيک در شرکت نفت و گاز
مسجد سليمان
مسجدسليمان-خبرنگاررسالت:
مدير عامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان از
افزايش  2برابري اجراي بازرسي تأسيسات فرآورشي اين شرکت
به روش آلتراسونيک نسبت به سال قبل خبر داد .به گزارش

مددجويان گامي است که ريشه در اعتقاد و اعتماد مردم به اين نهاد
انقالبي و مردمي دارد و همين اعتماد مردمي سرمايهاي گرانسنگ
براي امدادگران است.فرماندارشهرستان آوج نيز خدمت در کميته
امداد را سعادت بزرگي خواند و گفت :خدمت در نهاد مقدسي
چون کميته امداد امام (ره) نعمت و سعادت بزرگي است که بايد
با خدمت شايسته به محرومين و کسب رضايت آنان ،شکرگزاري
خويش را نشان دهيم.

مدير کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان کردستان:

 ۱۲۶مصوبه شوراي توسعه فرهنگ قرآني کردستان
اجرايي شده است
سنندج-خبرنگاررسالت:
مدير کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان کردستان
در جلسه شوراي توسعه فرهنگ قرآني که با حضور
اعضاي اين شورا در دفتر نماينده ولي فقيه در
استان تشکيل شد ،با بيان اينکه توسعه فعاليت
هاي قرآني در دستور کار است ،گفت :تا کنون
 ٢٥جلسه شورا ي توسعه فرهنگ قرآني با ٢٠٢
مصوبه در استان برگزار شده است که  ١٢٦مصوبه
آن به صورت  ١٠٠درصد اجرا شده است.به گزارش
روابط عمومي اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي
کردستان ،جالل قلعه شاخاني ،با بيان اينکه ٤٤

روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان ،
مهندس قباد ناصري با اعالم اين خبر اظهار داشت  :طي اين روش
بازرسي بيش از  367هزار دسي متر مربع تأسيسات فرآورشي
اين شرکت شامل تسهيالت سرچاهي  ،خطوط لوله  ،شيرگاه ها ،
سيستمهاي لوله کشي و تجهيزات ثابت مورد بازرسي کارشناسان
اين شرکت قرار گرفت .
وي با اعالم اينکه اين مقدار  2/2برابر بيشتر از سال  1396است
افزود  :اين بازرسي ها با صرف زماني معادل  15000نفر روز
محقق گرديد و طي آن  11732نقطه از تأسيسات فرآورشي

مصوبه ديگر نيز با رشد  ٥٠درصدي در حال
انجام است ،افزود ١٣٥ :مصوبه ديگر نيز در کميته
طرح و برنامه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي
استان براي توسعه فاليت هاي قرآني پيش بيني و
عملياتي شده است.وي تخصيص اعتبارات قرآني
به استان ها را ناچيز و قطره چکاني عنوان کرد و
اظهارداشت :از ابتداي سال جاري تا کنون يک ريال
اعتبار براي شوراي توسعه فرهنگ قرآني در استان
تخصيص داده نشده است که با اين وجود پيگير
جذب اعتبارات براي توسعه فعاليت هاي قرآني
از ساير منابع فرهنگي و هنري هستيم.

مورد بازرسي مدون و برنامه ريزي شده کارشناسان بازرسي فني
قرار گرفت و در خاتمه با جمع آوري و آناليز داده هاي مربوطه ،
نقاط داراي خوردگي شناسايي و ترميم گرديد .اين مقام مسئول
در شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان در خصوص
مزاياي بازرسي به روش آلتراسونيک نسبت به ساير روش ها
گفت  :بازرسي به روش آلتراسونيک يکي از از روش هاي به
روز و فراگير در بازرسي فني صنايع مي باشد که طي آن امواج
صوتي ايجاد شده بوسيله دستگاه آلتراسونيک به داخل ضخامت
قطعه ارسال مي شود .

کنگره ملي امام زاده غياث الدين محمد
برگزار مي شود

مديرعامل گازگلستان بر تالش و همت بيشتر در توسعه
گازرساني در مناطق محروم و دورافتاده تاكيد كرد

بازديد مديرعامل شرکت گاز استان گلستان از روند
برگزاري دوره آموزشي نيروهاي کنتور خوان

مشهد-خبرنگاررسالت:
کنگره ملي امام زاده غياث الدين محمد(ع) در جهت آشنايي بيشتر با ابعاد شخصيتي
و سيره اين امام زاده واجب التعظيم آبان ماه برگزار مي شود ،.کنگره ملي امام زاده
غياث الدين محمد با هدف معرفي شخصيت ،زندگاني ،خاندان و مبارزات سياسي اين
امام زاده و الگو گيري از سيره شخصيتي اين امام زاده در ابعاد مختلف برگزار مي شود.
فراخوان آثار کنگره در قالب علمي شامل مقاله ،قالب هنري شامل عکاسي ،گرافيک و
فيلم کوتاه ،قالب ادبي شامل شعر ،داستان کوتاه ،خاطره ،دلنوشته و قطعه ادبي ،قالب
مجازي شامل طراحي سايت و اپليکيشن مي باشد.بخش علمي در چند محور شخصيت
فردي ،بقعه متبرکه امام زاده غياث الدين محمد ،زيارت و زائر و بقاع متبرکه است که
محور شخصيت فردي شامل معرفي شخصيت زندگاني امام زاده غياث الدين محمد،
خاندان امام زاده غياث الدين محمد ،مبارزات سياسي امام زاده غياث الدبن محمد ،بيانات
علما پيرامون امام زاده غياث الدين محمد(تاريخ شفاهي) و سفر تاريخي فرزندان موسي
بن جعفر (ع) به خراسان مي باشد.

گرگان-خبرنگاررسالت:
مهندس محمد رحيم رحيمي مديرعامل شرکت گازاستان گلستان با حضور در شهرستانهاي
مراوه تپه و گنبدرونداجراي عمليات گازرساني پروژه هاي شهرستانهاي مذکور راموردبررسي
و ارزيابي قرار داد.
به گزارش روابط عمومي اين بازديد با هدف سرکشي ازمراحل اجرايي پروژه هاي فعال
شهرستان بويژه پروژه هاي قابل افتتاح در هفته دولت ،روند پيشرفت کار  ،بررسي مسائل
ومشكالت موجود و همچنين تشکر اززحمات مجريان پروژه انجام پذيرفت .درحاشيه اين
بازديدها،مديرعامل گازگلستان باتقديرازمجريان پروژه هاي درحال اجراكه زحمات زيادي را
متحمل مي شوند بر تالش و همت بيشتر در توسعه گازرساني و خدمات رساني بويژه در مناطق
محروم و دورافتاده تاكيد كرد.وي گفت:روندپيشرفت پروژه هاي گازرساني درشهرستانهاي
مذکوربويژه دربخش روستايي باسرعت بسيارخوبي درحال اجرامي باشدوپيش بيني مي
کنيم بااين روند و تامين شرايط الزم ومساعدت مسئولين منطقه همه پروژه ها در موعد
مقرر به اتمام برسند .

گرگان-خبرنگاررسالت:
مهندس محمد رحيم رحيمي با حضور در مرکز آموزشي فني و حرفه اي گرگان
از نزديک روند برگزاري دوره هاي آموزشي نيروهاي کنتورخوان شرکت را مورد
بازديد و ارزيابي قرار داد .در اين بازديد مديرعامل گاز گلستان با ابراز خرسندي
از برگزاري اين دوره ها ،آنرا عامل بسيار موثري در زمينه توانمند سازي وارتقاء
سطح کيفي نيروها ي کنتورخوان بيان نمود و بر استمرار اين دوره ها تاکيد
داشت.وي ضمن تشکر از مسئولين سازمان فني حرفه اي استان ومتوليان برگزاري
اين دوره که نهايت همکاري را با اين شرکت داشته اند گفت:اين دوره بر اساس
تفاهم نامه اي آموزشي که بين شرکت ملي گاز ايران و سازمان آموزش فني و
حرفه اي کشور منعقد شده بود در شرف انجام است در راستاي توانمند سازي
وارتقاء سطح کيفي نيروهاي شاغل پيمانکاري برنامه ريزي و اجرا مي شود که
در اين خصوص تعداد  100نفر از مأمورين کنتورخوان در  7گروه در کالسهاي
مورد نظر آموزش مي بينند.
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نشستبررسيمشكالتاتحاديههايصنفي
و اتاق اصناف خرمدره برگزار شد
خرمدره  -خبرنگار رسالت:
جلسه بررسي مشكالت اتحاديههاي صنفي و اتاق اصناف خرمدره به
رياست محمدي ،فرماندار خرمدره و با حضور مديركل صنعت ،معدن
و تجارت استان زنجان ،روساي اتحاديههاي صنفي و اتاق اصناف در
محل سالن جلسات فرمانداري برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري خرمدره ،در اين جلسه محمدي
با تاكيد بر اينكه در ايجاد اشتغالهاي جديد در حوزه اصناف نبايد
سختگيريهاي بيمورد وجود داشته باشد ،عنوان كرد :دست جواناني
كه براي كسب روزي حالل تالش ميكنند ،بايد گرفته شود.
وي با تاكيد بر اينكه بازاريان نبايد از افزايش رقيب در بازار نگران
باشند ،تصريح كرد :وجود رقيب باعث شكلگيري رقابت ميشود كه
اگر اين رقابت سازنده باشد ،در نهايت منجر به پويايي فرد در حرفه
خود و رونق كسب و كار ميشود.
محمدي با بيان اينكه از افتخارات نظام ،راحتي سهلالوصول به مديران
است ،تصريح كرد :مسئوالن شهرستاني بايد تالش كنند با تعامل با
مديران استاني ،مسائل و مشكالت شهرستان را مرتفع كنند.
در ادامه اين جلسه نيز فغفوري ،مديركل صنعت ،معدن و تجارت استان
زنجان با اشاره به پارهاي از مشكالت به وجود آمده در اتاق اصناف
شهرستان ،عنوان كرد :براي حل اين مشكالت ساماندهي اتاق اصناف
خرمدره براساس قانون نظام صنفي صورت خواهد گرفت.

مدير کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان کردستان :

خانه هاي فرهنگ در روستاهاي
مرزي کردستان ايجاد شود

سنندج-خبرنگاررسالت:
مدير کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان کردستان كه با فرماندار
سروآباد پيرامون توسعه فعاليت ها و برنامه هاي فرهنگي ،هنري و
مذهبي در اين شهرستان ديدار و گفتوگو کرد با ابراز نگراني از بودجه
اختصاص يافته به فعاليت هاي فرهنگي در شهرستان سروآباد اين
بودجه راکفاف اجراي برنامه ها و جشنواره هاي مدنظر اين شهرستان
در سال  ٩٧ندانست و خواستار ايجاد و راه اندازي خانه هاي فرهنگ
با هدف توسعه فعاليت هاي فرهنگي در روستا و مناطق مرزي استان
شد به گزارش روابط عمومي اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي کردستان،
مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي کردستان جالل قلعه شاخاني در
اين ديدار خواستار حمايت بيشتر از برنامه هاي فرهنگي و هنري
در اين شهرستان شد و افزود :خانه هاي فرهنگ ظرفيت خوبي براي
توسعه فعاليت هاي فرهنگي در مناطق مرزي که بايستي در دستور
کار مسئوالن شهرستاني باشد.وي به ظرفيت کانون هاي مساجد
اشاره کرد و اظهارداشت :يکي از رويکردهاي اصلي ما توسعه و تقويت
برنامههاي فرهنگي و فراهم کردن بسترهاي مناسب براي اين کار است
و در راستاي مقابله با هجمه هاي دشمنان ميباشد.

كشف  300ميليون ريال کاالي قاچاق
در نيشابور
نيشابور -خبرنگار رسالت:
جانشين فرمانده انتظامي نيشابور از توقيف يك دستگاه پژو  405حامل
بار زيره و چراغ قوه قاچاق به ارزش  300ميليون ريال در اين شهرستان
خبر داد.سرهنگ محمدرضا عارفخاني گفت :ماموران انتظامي بخش
ميان جلگه شهرستان نيشابور حين کنترل محورهاي مواصالتي به يک
دستگاه خودرو پژو  405مشکوک و براي بررسي بيشتر اين خودرو را
متوقف کردند.وي افزود :ماموران در بازرسي از اين خودرو  450كيلوگرم
زيره سبز به همراه  264عدد چراغ قوه خارجي قاچاق به ارزش 300
ميليون ريال كشف کردند.جانشين فرمانده انتظامي نيشابور با اشاره به
اينکه در اين رابطه  2متهم دستگير و پس از تشكيل پرونده مقدماتي
به منظور سير مراحل قانوني به مراجع قضائي معرفي شدند ،بيان کرد:
نيروي انتظامي در زمينه مبارزه با پديده قاچاق از هيچ تالشي دريغ
نخواهند کرد و شهروندان مي توانند هرگونه اخبار در اين خصوص را
به مرکز فوريت هاي پليسي  110به پليس اطالع رساني کنند.

ي بين دانشگاه و شهرداري اصفهان
انعقاد تفاه منامه همکار 

دانشگاهها ،شهرداري اصفهان را
ياري کنند

اصفهان-خبرنگاررسالت:
تفاهمنامه همکاريهاي علمي ،پژوهشي و فناوري شهرداري اصفهان
با دانشگاه صنعتي مالک اشتر ،دانشگاه جامع علمي کاربردي استان
اصفهان ،شبکه پژوهش و فناوري استان اصفهان و مؤسسه آموزش
عالي دانش پژوهان پيشرو منعقد شد.به گزارش اداره ارتباطات رسانهاي
شهرداري اصفهان ،معاون برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني شهردار
اصفهان در اين آيين اظهار کرد :منابع مالي و نقدينگي در شهرداريها
کاهش يافته است و پژوهشها ميتواند راه حلهاي جديد و فناورانه
براي خروج از اين مشکالت ارائه کند.بهروز ارباب شيراني با بيان اينکه
براي کالنشهر اصفهان بايد برنامههاي بلند مدت جهت رفع مشکالت
موجود ارائه کرد ،افزود :دانشگاهها به لحاظ ايدهپردازي ميتوانند
شهرداري اصفهان را ياري کنند.وي ادامه داد :شهرداري مسائل بر زمين
مانده زيادي دارد که نيازمند پژوهش است ،از اين رو يکپارچه سازي
و شبکه سازي پژوهش بايد مورد توجه قرار گيرد.معاون برنامه ريزي
و توسعه سرمايه انساني شهردار اصفهان با اشاره به مسائل حساسي
همچون آب ،آلودگي هوا و ترافيک در شهر تصريح کرد :بايد اراده و
عزم واحدي براي رفع اين مشکالت ايجاد شود.

مدير منطقه سه شهرداري قزوين خبر داد؛

صدور  53پايان کار ساختماني
در منطقه سه شهرداري قزوين

قزوين-خبرنگاررسالت:
کيومرث فدائيفر ،مدير منطقه سه شهرداري قزوين گفت :در تيرماه
سال جاري از سوي واحد شهرسازي منطقه سه شهرداري قزوين 45
پروانه ساختماني و  53پايان کار ساختماني صادر شده است .به گزارش
روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ فدائيفر افزود :در اين مدت
نيز 2مورد پروانه ساختماني تمديد و  2مورد پروانه ساختماني اصالح
و گسترش شده است.وي افزود :واحد شهرسازي اين منطقه در اين
مدت  389مورد مکاتبات اداري داشته است.

