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استاندار البرز خبرداد:

بررسي راهاندازي پايانه صادراتي
استان البرز
کرج-خبرنگاررسالـت:
استاندار البرز گفت :راهاندازي نمايشگاه بينالمللي و پايانه صادراتي
استان  2ضرورتي است که بايد اجرايي شود .به گزارش رسالت البرز
و به نقل از خبرگزاري صداوسيما؛ بررسي پروژه راهاندازي نمايشگاه
بينالمللي و پايانه صادراتي استان از محورهاي نشست گفتوگوي
دولت و بخش خصوصي بود.استاندار البرز در اين نشست با اشاره به
پتانسيلهاي صادراتي موجود در استان گفت :تنها فرودگاه کارگوي
کشور در البرز استقرار داردکه با توجه به برنامههاي وسيعي که در
زمينه صادرات داريم و صادرکنندگان بزرگ ملي که در اين استان
هستند بايد امتيازات الزم نيز به آنها تعلق گيرد.استاندار البرز گفت:
بخش خصوصي در راستاي ايجاد پايانه صادراتي اقدام کند و هرکجا
با مشکل مواجه شد بايد موضوع را از طريق مسئوالن کشوري پيگيري
کند.شاه مرادي مدير کل صنعت ،معدن و تجارت نيز در اين نشست به
وضعيت راهاندازي نمايشگاه بين المللي البرز اشاره کرد و گفت :زمين
نمايشگاه مشخص شده و ديوارکشي آن در حال انجام است و شرکت
نمايشگاههاي بين المللي استان هم به ثبت رسيده است.

»

افتتاح پايگاه مقاومت
(ع)
بسيج امام حسين
شرکت صبا فوالد
خليج فارس

قزوين-خبرنگاررسالت:
ترابي ،معاون سرمايه گذاري و مشارکت هاي اقتصادي شهرداري قزوين،
از  30بسته فرصت سرمايه گذاري که در دست مطالعه است ،خبر داد.
عليرضا ترابي ،معاون سرمايه گذاري و مشارکتهاي اقتصادي شهرداري
قزوين ،در ديدار از هفته نامه پيام شهر ،به مناسبت روز خبرنگار با تبريک
اين روز به آخرين فعاليت هاي اين معاونت اشاره کرد و گفت :شهرداري
درصدد تهيه بسته ها و فرصتهاي سرمايه گذاري براي جذب سرمايه
گذار است.وي افزود :بر اين اساس معاونت سرمايه گذاري با مطالعه و
بررسي دقيق همواره به دنبال يک قرارداد منصفانه و با پشتوانه است تا
پروژه به صورت صد در صد اجرا و به بهره برداري برسد و به سرنوشت
پروژه هاي نيمه تمام در گذشته دچار نشود.معاون شهردار در پايان ،از
 30بسته فرصت سرمايه گذاري خبر داد که در دست مطالعه و بررسي
است که در آينده نزديک ارائه مي شود.

نشست مشترک مديرعامل گازگلستان
و فرماندار شهرستان گميشان
گرگان-خبرنگاررسالت:
امير شير توماج فرماندار شهرستان گميشان با حضور در شرکت گاز
استان گلستان با مهندس محمد رحيم رحيمي مديرعامل شرکت
گاز ديدار و گفتوگو کرد به گزارش روابط عمومي  ،در اين ديدار
که با هدف بررسي روند توسعه شبکه گاز در شهرستان گميشان
برگزار شدمديرعامل گاز گلستان ضمن خير مقدم و تشکر از
مساعدت و حمايتهاي فرماندار،گزارشي از وضعيت گازرساني در
سطح شهرستان گميشان ارائه نمود.
ويافزود:خوشبختانهدرسطحشهرستانگميشانتماميروستاهاگازرساني
شد و در اين خصوص به عنوان شهرستان سبز مفتخر مي باشد.
در ادامه نيز توماج فرماندارگميشان نيز با تشکر از خدمات شرکت
گاز در زمينه توسعه گاز رساني اززحمات و تالشهاي مجموعه
گازگلستان و رئيس اداره گاز قدرداني نمود.

رئيس اداره منابع آب آزادشهر و راميان:

انسداد 10حلقه چاه غير مجاز در
شهرستان آزادشهر و راميان در سال97
گرگان-خبرنگاررسالت:
رئيس اداره منابع آب آزادشهر و راميان از انسداد  10حلقه چاه غير
مجاز در سال  97و انسداد  135حلقه چاه غير مجاز از ابتداي سال
 91تاکنون در  2شهرستان آزادشهر و راميان خبرداد.به گزارش روابط
عمومي شرکت آب منطقه اي گلستان ،مهندس جواد تيموري با اعالم
اين مطلب اظهار کرد :از  135چاه پر و مسلوب المنفعه شده از سال
 91تاکنون 74 ،حلقه چاه با اعتبارات دولتي و  61حلقه چاه با هزينه
هاي مالکين چاه مسلوب المنفعه شده است.وي افزود :همچنين
تعداد احکام قضايي صادره جهت پر ومسلوب المنفعه نمودن چاه
هاي غير مجاز تاکنون  86حلقه و تعداد پرونده هاي مطروحه و در
حال رسيدگي در محاکم قضايي چاه هاي محفوره غير مجاز تاکنون
 74حلقه بوده است.رئيس اداره منابع آب آزادشهر وراميان در ادامه
تصريح کرد :ضروري است با عنايت به شرايط کم آبي سال جاري،
کشاورزان گرامي توجه کافي در صرفه جويي مصرف آب ورعايت
توصيه هاي کارشناسان ذيمدخل در اين ارتباط را داشته باشند و در
شناسايي ومعرفي متخلفين همکاري الزم را با اکيپ هاي گشت و
بازرسي منابع آب معمول نمايند.

رئيس هيئت کاراته بسيج نيشابور خبر داد:

درخشش تيم کاراته بسيج نيشابور
در مسابقات انتخابي المپياد نوجوانان
بسيج خراسان رضوي
نيشابور -خبرنگار رسالت:
رئيس هيئت کاراته بسيج نيشابور گفت :تيم کاراته بسيج نيشابور
در مسابقات انتخابي المپياد نوجوانان بسيج استان خراسان
رضوي موفق به کسب سه نشان نقره و دو نشان برنز در قسمت
آقايان و سه نشان طال در قسمت بانوان در اين دوره از مسابقات
شد.حميدرضا نظري رئيس هيئت کاراته بسيج نيشابور افزود:
رادين تاجيک در کاتا و کوميته نشان نقره و احمدرضا کشميري
در کوميته نشان نقره دريافت کردند .فرزان نظري و محمدمهدي
دستگير در قسمت کوميته به نشان برنز دست يافتند.وي اضافه
کرد :در مسابقات بانوان کيانا باقري در کاتا و کوميته به دو
نشان طال و پريسا حصارنوي در قسمت کوميته به نشان طال
دست يافتند.
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مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان خبرداد:

استاندار اردبيل:

توقف زمينخواري در گيالن
با اجراي طرح کاداستر

معاون سرمايه گذاري شهرداري قزوين
از هفته نامه پيام شه ر:

 30بسته فرصت سرمايه گذاري در
دست مطالعه شهرداري قزوين است

بندر عباس-خبرنگاررسالت:
پايگاه مقاومت بسيج امام حسين(ع)شرکت صبا فوالد خليج فارس با حضور
جانشين فرمانده سپاه امام سجاد (ع) ،مدير عامل شرکت صبا فوالد خليج
فارس و جمعي از مسئولين افتتاح شد.جانشين فرمانده سپاه امام سجاد(ع) در
اين مراسم بابيان اينکه براي رسيدن به کمال بايد از ائمه معصومين استمداد
بجوييم ،گفت :اين پايگاه بهنام امام حسين (ع)مزين شده که بايدمنش واخالق
اين بزرگوارراهمواره چراغ راه و سرلوحه کارمان قرار دهيم.سرهنگ علي نژاد
افزود :يکي از دستاوردهاي بزرگ انقالب اسالمي شجره طيبه بسيج است
که بر اساس افق آينده نظام ،اين شجره طيبه پايه گذاري شد .وي ادامه
داد:بسيج مختص به داخل ايران نيست بلکه فرا منطقه اي است و راه رسيدن

به ايده آل از طريق منش و تفکر بسيجي ميسر است.سرهنگ علي نژاد با
بيان اينکه يکي از موارد صدور انقالب تفکر بسيجي است بيان کرد:امروز
تفکر بسيجي در دنيا جاباز کرده است.جانشين فرمانده سپاه امام سجاد (ع)
با اشاره به اينکه آينده دنيا از آن انقالب و اسالم است ،اظهار داشت  :در
شرايط اقتصاد کنوني جامعه ،بيش از هميشه نياز به تفکر بسيجي داريم .در
ادامه مدير عامل شرکت صبافوالدخليج فارس نيز گفت :افتتاح اين پايگاه در
ماه ذي الحجه را به فال نيک گرفته و اميد واريم که مايه خير و برکت در
صبا فوالد خليج فارس شود.
يزد خواستي افزود :بايد برآيندي ايجادکنيم که فرهنگ و تفکر بسيجي بر
همه امور حاکم شود.

رشت-خبرنگاررسالت:
مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گيالن
افزود :با اختصاص اعتبار ،در تالشيم طرح آبخيزداري
را در کنار طرح زراعت چوب و اجراي کاداس ترويج
ميدهيم.يوسف پور با بيان اينکه طرح کاداستر از
سوي اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري گيالن
در اين استان در حال اجراست ،گفت :با اجراي
اين طرح زمين خواري در اين استان متوقف مي
شود.وي اضافه کرد۷۳۰ :هزار هکتار از اراضي ملي
استان گيالن قابليت اجراي کاداستر را دارد که
اجراي  ۵۰۰هزار هکتار از آن را امسال در برنامه
داريم.مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان

تجهيز گمرک بيلهسوار فرصت مناسب
براي توسعه اقتصادي اردبيل است

گيالن با اعالم اينکه در راستاي اجراي برنامه ششم
به بهره برداري  ۵۰ساله چوب در اين استان پايان
داديم خاطر نشان کرد:با توقف بهرهبرداري چوب،
طرح زراعت چوب را در برنامه قرار داديم.يوسف پور
ادامه داد :در راستاي طرح زراعت چوب در حال
حاضر۴۵۰۰هکتار در جنگلهاي شفارود در
منطقه شاندرمن در حال کاشت است.مديرکل
منابع طبيعي و آبخيزداري استانگيالن با بيان
اينکه منابع طبيعي ييالقات شهرستان ماسال
از زيباترين نقاط گردشگري کشور است ،گفت:
در راستاي رعايت بهداشت و سالمت گردشگران
در اين مناطق گردشگري يک طرح گردشگري
بزرگ در سطحي به اندازه  ۶هزار هکتار در نظر
گرفته شد با لحاظ کردن تمهيدات الزم حفاظتي
و در راستاي مديريت آن تصميم گرفتيم که اين
طرح در قالب طرحهاي کوچک اجرا شود.يوسفپور
با اشاره به اينکه اداره کل منابع طبيعي استان
گيالن در بخش گردشگري هيچگونه مجوزي صادر
نمي کند تاکيد کرد:فقط واگذاري هاي اين اداره
کل در قالب طرح انجام مي گيرد.

اردبيل-خبرنگاررسالت:
استاندار اردبيل گفت :تجهيز گمرک بيلهسوار يک
فرصت مناسب براي توسعه اقتصادي اردبيل است
تجهيزات ايکسري نيز براي اين منظور راهاندازي مي
شود.اکبر بهنامجو در جلسه کارگروه تجارت فرامرزي
استان با حضور معاون رئيس کل گمرک کشور در
اردبيل اظهار داشت :تجهيز گمرک بيلهسوار يک
فرصت مناسب براي توسعه اقتصادي اردبيل است
تجهيزات ايکسري نيز براي اين منظور راهاندازي
مي شود .وي با اشاره به اين که پايانه مرزي
بيلهسوار براي توسعه اقتصادي استان مهم است
بيان کرد :تمام تالش ما استفاده از ظرفيتهاي
استان است تا بتوانيم زمينه اشتغالزايي مناسب
را در استان به شکل مناسبي رسانده و  20هزار
فرصت شغلي را تا پايان سال ايجاد کنيم.استاندار
اردبيل با اشاره به مرزي بودن استان اردبيل نيز
اظهار کرد :استفاده از اين قابليتها نيز ميتواند
ما را در رسيدن به اهداف مورد نظر رهنمون شود
و در راستاي کاهش مشکالت و موانع موجود در
اين زمينه نقش مهمي ايفا کند که اين مسئله

بسيار حائز اهميت است .بهنامجو تصريح کرد:
تسريع در کاهش زمان ورود و خروج از گمرکات،
راهاندازي گمرک منطقه ويژه اقتصادي و ايجاد
زيرساختهاي الزم در اين زمينه بسيار حائز اهميت
است که اميدواريم مورد توجه مسئوالن مربوطه
واقع شود.وي با بيان اين که زمان انتظار براي
گذر مرزي در پايانه بيلهسوار به زير  10دقيقه
کاهش مييابد بيان کرد :خوشبختانه با تکميل
زيرساختها در اين زمينه ميتوانيم ميزان انتظار
براي گذر مرزي را به حداقل رسانده و براي حل
مشکالت موجود در اين زمينه برنامههاي مناسبي
تدوين کنيم.

مديرعامل مجتمع فوالد خراسان:

شرکت هاي صنعتي خارجي براي دور زدن تحريم ها تالش مي کنند
نيشابور -خبرنگار رسالت:
مديرعامل مجتمع فوالد خراسان (نيشابور) گفت :بخشي از اعالم
تحريم هاي صنعت فوالد ايران ،مانور و سياه بازي است زيرا شاهد
تالش شرکت هاي صنعتي خارجي براي دور زدن تحريم ها
هستيم.مهندس سيدحسين احمدي سليماني در نشست خبري
اين مجتمع در دفتر خود ،افزود :نامه هاي برخي شرکت هايي که
مي گويند از تحريم هاي آمريکا تبعيت مي کنند موجود است که

ايميل زده اند و خواستار معامالت اقتصادي با ما هستند ،عمال با
يک دست پس مي زنند و با پا پيش مي کشند.وي اظهار کرد:
تحريمها خيلي سخت و بي رحمانه است و اتاق فکر آمريکا و انقالب
منطقه اي تمام مسيرهاي ما براي عبور از تحريم هاي اقتصادي
را ظرف دهه هاي گذشته رصد کرده اند و تالش دارند ببندند.اين
کارآفرين شرق کشور يادآور شد :ما تالش هاي سازمان ملل را رد
کرديم و االن فقط تحريم هاي آمريکا و برخي هم پيمانانش است،

چين ،هند ،روسيه ،ترکيه خيلي از کشورها هستند که تحريم ها را
قبول ندارند.احمد سليماني با بيان اينکه تحليل بزرگان اقتصاد ما
اين است که تحريم هاي فعلي نمي تواند سخت تر و شکنندهتر
از قبل باشد ،تاکيد کرد :جمع بندي ما اين است اگر در داخل،
جريان ها و دستگاه ها با هم درست تعامل کنند و تحريم هاي
داخلي نداشته باشيم و با تدبير عمل کنيم مي شود تحريم ها را
پشت سر گذاشت.

مدير عامل شرکت گاز استان کردستان:

تا پايان سال ۱۵۴،واحد صنعتي استان ازنعمت گازطبيعي بهره مند مي شوند
سنندج-خبرنگاررسالت:
مدير عامل شرکت گاز استان کردستان گسترش
شبکه هاي گاز در سطح استان را بهعنوان يکي
از مهمترين اهداف استراتژيک شرکت نام برد
و گفت :يکي از دغدغه هاي هميشگي صنايع
تامين پايدار سوخت دانست و به گذشته نه
چندان دور که تامين سوخت هاي مايع با

دشواري صورت مي گرفت اشاره نمود.به گزارش
روابط عمومي شرکت گاز استان کردستان،
مهندس احمد فعله گري افزود :در سطح استان
کردستان تعداد  ۴۲۵واحد صنعتي فاقد گاز
شناسايي شده که براساس مصوبه شوراي اقتصاد
شرايط گازرساني براي آنان مهيا مي باشد که
از اين تعداد  ۱۵۵واحد در سال  ۹۶از نعمت

گاز بهره مند گرديده اند و با گازدار شدن اين
تعداد صنعت در مصرف  ۲۳ميليون و ۸۰۰
هزار ليتر سوخت هاي مايع صرفه جويي شده
است.وي با اشاره به اينكه در حال حاضر تعداد
 ۲۷۰واحد صنعتي فاقد گاز طبيعي باقيمانده
است که برنامه ريزي براي گازدار شدن ۱۵۴
واحد صورت گرفته که تا پايان سال تعداد

صنايع بهره مند از طرح مصوبه شوراي اقتصاد
به  ۳۰۹مورد افزايش مي يابد اظهار داشت:
با اتمام طرح هاي گازرساني به صنايع استان
طبق مصوبه شوراي اقتصاد ساالنه در مصرف
 ۴۳ميليون ليتر سوخت هاي مايع صرفه جويي
مي گردد که براي حفاظت محيط زيست مفيد
مي باشد.

مديرکل ميراث فرهنگي استان مرکزي :

 9ميراث ناملموس استان كردستان در فهرست آثار ملي به ثبت رسيد
اراک – خبرنگار رسالت :
« مهارت سنتي تهيه و پخت کاچي سنتي نيم ور ،مهارت سنتي
تهيه و پخت باسلق ،مهارت پخت آش اسفندي و فرهنگ آن،
مراسم منجوق سالماق در منطقه بزچلو ،داستان گورجو و باالممد
در سازعاشيق هاي منطقه بزچلو ،مهارت سنتي بافت قالي بند
ريحان خمين ،سبک سينه زني روستاي گيلي اراک ،مراسم علم
گرداني انجدان در فهرست آثار ملي به ثبت رسيد ».به گزارش روابط

عمومي اداره كل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي وگردشگري استان
مركزي مديركل با اعالم اين خبرگفت « :در راستاي حفاظت از
ث ناملموس که ريشه در فرهنگ و رسوم برجا مانده از نياکانمان
ميرا 
دارد عناصر فرهنگي ،آييني و رسومي استوار هستند که بيش از هر
چيز از درون ،نيت وعمق فرهنگ يک قوم و مليت خبر مي دهند
و آشنايي با آنها مي تواند شناخت بسيار خوب و مطلوبي از غناي
تاريخ و زادبوم استان به همگان دهد .ثبت ملي ميراث ناملموس

مديرکل امور بانوان و خانواده استانداري اردبيل تاكيد كرد:

کمبود فضاي ورزشي و تفريحي بانوان
در اردبيل

اردبيل-خبرنگاررسالت:
مديرکل امور بانوان و خانواده استانداري اردبيل
گفت :بانوان اردبيلي با کمبود فضاي ورزشي
و تفريحي مواجه هستند که نياز است براي
توسعه فضاي تفريحي و ورزشي بانوان که در
حال حاضر يک امر الزم و ضروري است اقداماتي
انجام شود.فريبا محمدلو در ديدار با مسئوالن
شهرداري اردبيل اظهار داشت :بانوان اردبيلي با
کمبود فضاي ورزشي و تفريحي مواجه هستند
که نياز است براي توسعه فضاي تفريحي و ورزشي
براي بانوان که در حال حاضر يک امر الزم و
ضروري است اقداماتي انجام شود.وي با اشاره

به اين که رونمايي از نشان و المان الهه زندگي
در هفته حجاب از برنامههاي محوري ما بود
تصريح کرد :در حال حاضر شرايطي فراهم شده
تا بانوان بتوانند فضاي تفريحي مناسبي داشته
باشند و بتوانيم سالمتي را در بين بانوان استان
به شکل فراگير نهادينه کنيم.مديرکل امور بانوان
و خانواده استانداري اردبيل گفت :توسعه فضاي
تفريحي و ورزشي براي بانوان در حال حاضر
يک امر الزم و ضروري است و انتظار داريم
تنها پارک بانوان که فرهنگسرا نيز در داخل آن
احداث شده توسعه يابد و پارکهاي متعددي
در سطح شهر راهاندازي شود.

چالش مدارس تخريبي سمنان را
بايد جدي گرفت
سمنان -خبرنگار رسالت:
سمنان چهار هزار و  603کالس درس دارد که يک هزار
و  761کالس تخريبي است و يک هزار و 951کالس بايد
مقاوم سازي شود ،رفع اين چالش اساسي آموزش و پرورش

مي تواند موجب آشنايي بيشتر ،ماندگاري و معرفي هرچه بهتر
فرهنگ استان شود».سيد محمد حسيني افزود « :از اين رو در
اداره کل تالش داريم تا حد توان اين آثار را حفظ کنيم به همين
جهت پرونده هاي  9اثر مذکور جمع آوري و به سازمان مرکزي
ارسال شد .خوشبختانه پس از انجام مراحل فني و کارشناسي،
طي نامه اي از سمت رياست سازمان به استاندار مرکزي ،مراتب
ثبت  9اثر ابالغ شد.

مديرکل روابط عمومي سازمان اوقاف و امور خيريه كشور:

موقوفاتي ويژه حمايت از رسانهها در سراسر کشور
راهاندازي شد
سنندج-خبرنگاررسالت:
مديرکل روابط عمومي سازمان اوقاف و امور خيريه
كشوراز ايجاد موقوفههايي براي حمايت از رسانهها
در هر استان خبر داد و گفت :از طريق عوايد اين
موقوفات و بر اساس نيت قيد شده در وقف ميتوان
به خبرنگاران و اصحاب رسانه خدمات مختلف مادي
و معنوي ارائه کرد.به گزارش روابطعمومي اداره کل
اوقاف و امور خيريه کردستان حجتاالسالم حسين
سليماني با اشاره به ضرورت مردمي اداره شدن
رسانهها گفت :اگر ميخواهيم رسانهها بهصورت
مردمي اداره شوند نبايد تأمين مالي آنها از طريق
حکومت يا دستگاههاي حاکميتي انجام گيرد بلکه

نيازمند مشارکت بيشتر مسئوالن ،خيران و کمکهاي مردمي
است .برآيند آمارها مبين اين است که دانش آموزان کشور
به  40ميليون متر مربع فضاي آموزشي جديد نياز دارند که
براي عملي کردن آن به گفته مسئوالن امر بيش از  600هزار
ميليارد ريال اعتبار الزم است .بر اساس استاندارد به ازاي هر
دانش آموز  39/8مترمربع فضاي آموزشي نياز است که هم
اينک پنج مترمربع به ازاي هر دانش آموز فضاي آموزشي در
کشور ايجاد شده که همچنان سه متر مربع معادل؛  40ميليون

بايد منابع مالي اين مجموعهها نيز مردمي باشد تا
با تمام وجود در راستاي مطالبات جامعه و مردم
قدم بردارند.وي بااشاره به اينكه رسانههاي تأثيرگذار
نيازمند منابع مالي پايدار هستند اظهارداشت:
رسان ه داراي نقشي انکارناپذير در شکل دادن به
عقايد و باورهاست و بر همين اساس عده زيادي
تمايل دارند تا از طريق منابع مالي رسانهها را
جهتدهي کنندو در زمان فعلي که رسانههاي
معاند در پي تزريق باورها و ترويج رفتارهاي غلط
هستند ،وجود رسانههايي تأثيرگذار بيش از پيش
حس شود و چنين رسانههايي قطعاً نيازمند منابع
مالي پايدار هستند.

مترمربع به ازاي کل دانش آموزان کشور بايد فضاي جديد
ايجاد شود.بر اساس آمار موجود ظرف چهار سال گذشته حدود
يکسوم از مجموع حدود  98هزار آموزشگاه در سطح کشور
مقاوم سازي شدهاند.يکي از عوامل موثر در حفظ و ارتقاي سطح
سالمتي و شکوفايي استعداد دانش آموزان ،بهداشت محيط و
ايمني مدارس و کالسهاي درسي است  ،بديهي است محيط
فيزيکي مدرسه از جمله شرايط ساختماني ،نور ،رنگ ،بهداشت
در سالمت روان دانش آموزان تاثيرگذار است.

اقدامات شرکت گاز استان اصفهان در زمينه
استفاده منطقي از انرژي

 3041نفرساعت آموزش کاربران مجاري عرضه
سوخت مايع درپخش منطقه چهارمحال و بختياري

مشکالت واحدهاي صنعتي سمنان با مديريت اصولي
حل مي شود

اصفهان-خبرنگاررسالت:
در راستاي مصرف بهينه و مديريت مصرف آب و برق در سطح استان اصفهان ،شرکت
گاز در سال  97اقدامات موثري را برنامه ريزي و اجرايي کرد.مديرعامل شرکت گاز
استان اصفهان گفت :در پي خشکسالي هاي اخير و شرايط جوي و کاهش ميزان
ذخيره آب و توليد برق ،الزم است همه دست به دست هم دهيم و با توجه ويژه به
موضوع صرفه جويي انرژي و مديريت مصرف که يکي از فرايض ديني نيز مي باشد،
شرايط موجود را مديريت کنيم.سيد مصطفي علوي گفت :شرکت گاز استان اصفهان
توزيع کننده انرژي پاک و ارزشمند گاز طبيعي است که در اقتصاد و رفاه عمومي
مردم بسيار حائز اهميت با اين توضيح که گاز طبيعي در توليد برق و سالمت محيط
زيست جامعه نيز بسيار قابل مالحظه است.وي ،بيان داشت :در شرکت گاز استان
اصفهان در راستاي صرفه جويي انرژي طي جلسات مختلف و تبادل نظر راهکار هايي
اتخاذ و اجرايي شد که خوشبختانه نتايج موثري در پي داشته است.

شهرکرد -خبرنگاررسالت:
به گزارش روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه چهارمحال
و بختياري جعفرساالري نسب مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه
چهارمحال و بختياري از 3041نفرساعت آموزش متصديان وکاربران مجاري عرضه
سوخت مايع تحت پوشش اين شرکت خبر داد و گفت اين دوره هاي آموزشي به
منظور ارتقاي سطح ايمني  ،حفظ آمادگي  ،افزايش توانمندي و ارتقاء عملکرد و کيفيت
خدمات کاربران به مشتريان مجاري عرضه سوخت مايع در سطح استان و از سويي
رعايت حرمت و تکريم ارباب رجوعان برگزار شده است .وي افزود :اين دوره ها با
تمرکز بر چهار بخش ايمني  ،بهداشت ومحيط زيست و پدافند غيرعامل در آمادگي
کاربران و متصديان مجاري عرضه سوخت در پيشگيري از حوادث و افزايش ضريب
ايمني خدمات سوخت رساني به شهروندان متقاضي سوخت در جايگاه هاي عرضه
فرآورده هاي نفتي استان موثر است .

سمنان -خبرنگار رسالت :
رئيس اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي سمنان گفت :مشکالت واحدهاي صنعتي اين
استان با مديريتي اصولي و اتخاذ تدابير راهبردي قابل حل است.علي اصغر جمعه اي افزود  :بخشي
از مشکالت واحدهاي صنعتي و توليدي استان مربوط به مديريت هاي اشتباه تعدادي از نهادهاي
اجرايي است .وي اظهارداشت  :بايد بپذيريم که در شرايط موجود جامعه تفکر حزبي معنا ندارد
و براي رفع مشکالت واحدهاي توليدي استان تمام مديران متخصص استان پاي کار بيايند .وي
رکود بازار ،نبود بازار فروش و نوسانات قيمت ارز از جمله مشکالت واحدهاي صنعتي و توليدي
استان برشمرد و خاطرنشان کرد  :مشکالت پيشروي واحدها با برنامه ريزي هاي منسجم و
برگزاري کارگروه هاي تسهيل و رفع موانع توليد برطرف مي شود .رئيس اتاق بازرگاني سمنان
با بيان اين که کمبود نقدينگي ،مطالبات کارگري و بدهي معوق از ديگر مشکالت واحدهاي
توليدي است ،تصريح کرد  :دهها واحد صنعتي استان با مشکل بيمه اي و مالياتي مشکل تامين
مواد اوليه مواجه هستند که دولت بايد براي اين چالش ها تدبيري کند.
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رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه اميرآباد:

 35واحد آموزشي در منطقه اميرآباد
فعال است
دامغان-خبرنگاررسالت:
رئيس اداره آموزش و پرورش منطقه اميرآباد از فعاليت  35واحد
آموزشي در سطح اين منطقه خبر داد و گفت :يک هزار و 213
دانش آموز با  185کادر آموزشي در سطح منطقه اميرآباد فعاليت
دارندحميدرضاهروي اظهار داشت :گران ترين سرانه آموزشي
دانش آموزان در سطح کشور و استان به منطقه اميرآباد اختصاص دارد
که در حال حاضر سرانه دانش آموزي اين منطقه  5ميليون تومان است
که علت آن نيز اين است که در برخي از روستاهاي اين منطقه تنها
 4تا  5دانش آموز در کالس هاي درس حضور دارند که ما بر اي
تعطيل نشدن کالس هاي درس مجبوريم اين روند را حفظ و به
والدين و دانش آموزان فشار روحي و رواني وارد نشود .وي خاطر نشان
کرد :هزينه سرويس دهي به دانش آموزان در منطقه اميرآباد براي
رفت و آمد و حضور در کالس هاي درس  80درصد از سوي اداره کل
آموزش و پرورش استان سمنان تامين و هزينه و مابقي توسط والدين
دانش آموزان مشارکت مي شود که در برخي از مواقع سهم والدين
دانش آموزان نيز پرداخت نمي شود.

مديرعامل سازمان زيباسازي شهرداري قزوين خبر داد؛

اجراي تونل نوري روي تقاطع
غيرهمسطح هفت دي

قزوين-خبرنگاررسالت:
قاسمي ،مديرعامل سازمان زيباسازي شهرداري قزوين از اجراي
تونل نوري روي تقاطع غيرهمسطح هفت دي خبر داد.به گزارش
روابط عمومي سازمان زيباسازي شهرداري قزوين؛ قاسمي گفت :نصب
تونل نوري روي تقاطع غيرهمسطح هفت دي (نادري) در آستانه اعياد
قربان و غدير و هفته فرهنگي قزوين اجرا شده است.
قاسمي افزود :در اين تونل نوري از ريسه هاي تک وات در رنگ هاي
آفتابي و مهتابي استفاده شده که در شب جلوه خاصي به اين تقاطع
داده است.وي در ادامه از شهروندان قزويني تقاضا کرد که سازمان
زيباسازي را درحفظ و نگهداري از اين گونه اقدامات ياري کنند.

وياليي که وقف هزينههاي مسجد شد
مشهد-خبرنگاررسالت:
رئيس اداره اوقاف طرقبه شانديز از وقف وياليي به ارزش  ۳ميليارد و
 ۶۰۰ميليون ريال با نيت هزينههاي روزانه مسجد و حسينيه چهارده
معصوم (ع) در روستاي شيلگرد اين شهرستان خبر داد .حجتاالسالم
حبيب صادقي؛ رئيس اداره اوقاف طرقبه شانديز درباره وقفي جديد در
اين شهرستان اظهار کرد :عليرضا دهقان مهرجردي؛ واقف خيرانديش،
باغ وياليي به ارزش  ۳ميليارد و  ۶۰۰ميليون ريال را با نيت هزينههاي
روزانه مسجد و حسينيه چهارده معصوم (ع) در روستاي شيلگرد اين
شهرستان وقف کرد.وي افزود :اين باغ ويال به مساحت هزار و  ۸۰۰مترمربع
در روستاي شيلگرد ،مرداد ماه امسال وقف و در اداره اوقاف و امور خيريه
طرقبه شانديز به ثبت رسيد.رئيس اداره اوقاف طرقبه شانديز ادامه داد:
پويا و فعال شدن مساجد با برنامههاي متنوع فرهنگي و قرآني براي جذب
نوجوانان و جوانان يکي از مهمترين اهداف اداره اوقاف و امور خيريه طرقبه
شانديز است.صادقي تاکيدکرد :ايجاد رقبات منفعتي براي مساجد و بقاع
متبرکه طرقبه شانديز ،از نيازهاي ضروري شهرستان است.

سالن چندمنظوره اردوگاه
شهيدصدوقي دامغان افتتاح شد
دامغان-خبرنگاررسالت:
درمراسمي باحضورمسئولين شهرستان دامغان ونماينده مردم دامغان
درمجلس شوراي اسالمي سالن چندمنظوره اردوگاه شهيدصدوقي دامغان
( اردوگاه آموزش وپرورش شهرستان دامغان) افتتاح وبه بهره برداري رسيد.
حسن کاتبي رئيس اداره آموزش وپرورش دامغان درآيين افتتاح اين پروژه
گفت :اين سالن درزميني به مساحت ۴۲۰مترمربع وبااعتبار ۱۴۵ميليون
تومان تجهيز تعميروبهسازي شده است .حسن کاتبي افزود:همچنين سالن
کنفرانس وجلسات شهداي دانش آموزاداره آموزش وپرورش شهرستان دامغان
باظرفيت ۱۰۰نفرودرزميني به مساحت  ۳۵۰مترمربع همراه باتجهيزات
کامل وبااعتبار ۱۰۵ميليون تومان به بهره برداري رسيد.

 7درصد پسماندهاي روزانه شهر اصفهان
نايلون است
اصفهان-خبرنگاررسالت:
اين ها بخشي از فعاليت هاي حدود  100نفر در كارخانه پسماند است
كه روزانه از ساعت  7و نيم صبح تا  6بعد از ظهر يكسره اقدام به تفكيك
پسماند مي كنند .نايلون يکي از اقالمي است که در حال حاضر به ميزان
زيادي در پسماندهاي شهري توليد ميشود به طوري که هفت درصد
پسماندهاي روزانه شهر اصفهان معادل  ۷۰تن "نايلون" است .اين مسائل
از معضالتي است كه شهر را تهديد مي كند؛ زينب مقصودي يكي از
شهروندان منطقه  12در اين بازديد شركت كرده و مي گويد :در اين تورها
با موارد جديدي از جمله پسماند خطرناك آشنا و متوجه شدم به هيچ
وجه المپ يا باطري را نبايد در زباله تر مخلوط كنم .زهرا حقيقي يكي
ديگر از شهروندان نيز در ادامه مي گويد :نان هاي خشك را به وانتبارها و
دوره گردها تحويل مي دادم اما از اين به بعد به غرفه هاي بازيافت تحويل
مي دهم چون سالمتي شهر و شهروندان برايم مهم است.

آبنماي بوستان شهيد نوروزي
راهاندازي شد
شهرري-خبرنگاررسالت:
به دنبال تجهيز بوستان شهيد نوروزي آبنما و سرويس بهداشتي اين
بوستان راه اندازي شدپيرو مصوبات کميته عمراني و پيگيري هاي
الزم ضمن محصور شدن بوستان شهيد نوروزي اين بوستان به آبنما
و سرويس بهداشتي مجهز شد تا شهرونداني که از اين بوستان استفاده
مي کنند از امکانات بيشتري بهره مند شوند .الزم به ذکر است کميته
عمراني متشکل از مديران شهرداري و اعضاي شوراي شهر به رياست
شهردار باقرشهر دو هفته يکبار تشکيل و تمامي پروژه هاي عمراني
در دست اقدام در اين جلسه مورد بررسي قرار مي گيرد.

