استاندار سمنان :

سمن ها بهترين ظرفيت
در کمک به دولت
هستند

12

سمنان -خبرنگار رسالت:
استاندار سمنان گفت  :سازمان هاي مردم نهاد بهترين فرصت و ظرفيت در
کمک به پيشبرد اهداف دولت هستند .سيد شهاب الدين چاوشي در همايش
مديران سازمان هاي مردم نهاد استان سمنان افزود  :دستگاه هاي اجرايي بايد
بيش از پيش از ظرفيت سمن ها براي توسعه برنامه ها استفاده کنند و جايگاه
سمن ها را به رسميت بشناسند و از نگاه جزيره اي پرهيز کنند .وي با اشاره
به اينکه سمن ها بايد در استان سمنان بدرخشند و در کارها مکمل يکديگر و
کمک حال دولتباشند ،خاطرنشان کرد :در جوامعي که احزاب به خوبي شکل
نگرفتهاند ،سازمان هاي مردم نهاد مدافعان مردم و دولت هستند .وي تصريح کرد
 :بايد ساز و کاري تعريف شود تا دولت در حد توان براي سازمان هاي مردم نهادي

شهرستان

خبر

برخورد با جرايم اقتصادي
از سوي پليس دزفول تشديد شد
دزفول -خبرنگار رسالت:
فرمانده انتظامي دزفول گفت :با توجه به شرايط اقتصادي كنوني و
سوءاستفاده برخي سودجويان از اين وضعيت ،برخورد با جرايم اقتصادي
در دستور كار پليس قرار گرفته و با متخلفان اقتصادي در اين شهرستان
با جديت برخورد ميشود.
به گزارش خبرنگار ما ،سرهنگ علي الهامي در جمع خبرنگاران افزود:
افرادي كه در شرايط اقتصادي كنوني براي دستيابي به سود كالن دست
به احتكار كاال بزنند رصد ،شناسايي و با آنها برخورد ميشود.
وي گفت :در راستاي مبارزه با قاچاق و جرايم اقتصادي در روزهاي
اخير سه انبار برنج مشكوك به قاچاق در دزفول كشف و به تعزيرات
حكومتي معرفي شدند كه پرونده آنها در تعزيرات در دست بررسي
است و در صورت اثبات قاچاق بودن اين مقدار كاال با عوامل آن
به شدت برخورد خواهد شد.
وي همچنين به كشف قاچاق يك هزار و  60گوشي تلفن همراه آيفون
در دزفول اشاره كرد و گفت :اين محموله با ارزش  40ميليارد ريال
به صورت غيرقانوني در حال ورود به دزفول بود كه شناسايي شد.

با هدف ارتقاي کمي و کيفي آب آشاميدني
در شهرستان بهارستان

 800متر از شبکه هاي قديمي شهرستان بهارستان
از مدار توزيع خارج مي گردد
شهرستان بهارستان-خبرنگاررسالت:
مدير امور آبفاي شهرستان بهارستان با اعالم اين خبر گفت  :با عنايت
به اولويت بنديهاي صورت گرفته و برنامه زمانبندي شده مبني بر
نوسازي شبکه هاي فرسوده آبرساني و همچنين به منظور تغيير و
ارتقاء قطر خطوط موجود و تعويض و به روز رساني انشعابات فرسوده
در گلستان  ،لذا در همين راستا اصالح و بهسازي بخشي از خطوط
و شبکه هاي قديمي اين شهر در دستور کار قرار گرفته و در حال
انجام ميباشد .
سيد محمد رضازاده با اشاره به مشخصات اين پروژه خاطرنشان ساخت :
اين عمليات از محل اعتبارات عمراني و با استفاده از لوله هاي پلياتيلن
سايز  110ميلي متر در خيابانهاي فردوس باغ مهندس و گلستان
چهارم شهرک سبزدشت و کوچه هاي منشعب اين خيابانها جمعا
به طول  830متر از اواسط مرداد ماه جاري آغاز شده است و در حال
حاضر با بيش از  40درصد پيشرفت فيزيکي در حال انجام است .
مهندس رضازاده همچنين يادآور شد  :همزمان با اصالح خطوط و
شبکه هاي مذکور انشعابات مرتبط با اين شبکه ها نيز به تعداد
 130رشته اصالح و بهسازي مجدد و يا تعويض خواهد شد .

رئيس پليس راه استان اردبيل:

تلفات جادهاي در استان اردبيل
افزايش يافته است
اردبيل-خبرنگاررسالت:
رئيس پليس راه استان اردبيل گفت :تعداد متوفيان در چهار ماهه
سال گذشته  46نفر بوده که اين تعداد در چهار ماهه امسال به 68
نفر افزايش يافته است .سيدحجت فتاحي در جلسه کارگروه کاهش
تلفات در دادگستري استان اردبيل اظهار کرد :در چهار سال گذشته
روند متوفيان در تصادفات جادهاي استان اردبيل با يک شيب ماليم
رو به کاهش بوده به طوري که  183کشته سال  93در سال گذشته
به کمتر از  124نفر رسيده است.
وي با بيان اينکه در سالهاي اخير حتي در طرح نوروزي امسال استان
اردبيل رتبه اول را در کاهش تصادفات داشته است ،خاطرنشان کرد:
ما در سالجاري نيز به مانند سالهاي گذشته در برخورد با تخلفات
حادثهساز به وظيفه خود عمل کرديم ولي به نظر ميرسد برخي
دستگاهها و نهادها بدون توجه به جان مردم در اجراي تعهدات خود
در راستاي ارتقاي ايمني جادهها و کاهش تصادفات به مسئوليت
خود عمل نکردهاند.رئيس پليس راه استان اردبيل وظيفه پليس را
اعمال قانون براي رانندگان خاطي اعالم کرد و افزود :در سال گذشته
و چهار ماهه امسال در برخورد با جرايمي همچون سرعت غيرمجاز
 8درصد افزايش ،سبقت  18درصد ،تجاوز به چپ  18درصد و توقيف
خودرو  18درصد و توقيف موتورسيکلت نيز  7درصد افزايش اعمال
قانون را شاهد بوديم.

مديرساخت و توسعه راه هاي استان مرکزي :

وجود  30پروژه فعال راهسازي در
استان مرکزي
اراک – خبرنگار رسالت:
مدير ساخت و توسعه راه هاي اداره کل راه و شهرسازي استان مرکزي
از فعال بودن  30پروژه راهسازي و برگزاري  25مناقصه ساخت راه در
استان خبر داد.به گزارش روابط عمومي راه و شهرسازي استان مرکزي،
احمد مرزبان گفت  :استان مرکزي با دارا بودن  6409کيلومتر در 12
شهرستان و دارا بودن  209کيلومتر آزادراه  432 ،کيلومتر بزرگراه454 ،
کيلومتر راه اصلي  754 ،کيلومتر راه فرعي و  120کيلومتر معابرشهري
و راه دسترسي هم اکنون داراي  30پروژه فعال در سطح استان
مي باشد .وي گفت تعريض محور آشتيان – راهجرد – فرمهين  ،تعريض
محور آهنگران – کميجان  ،احداث باند دوم اراک – فرمهين ،تقاطع
غيرهمسطح فرمهين  ،احداث باند دوم دليجان – نراق  ،کمربندي
زيرآب محالت  ،تقاطع سنجه باشي محالت  ،احداث باند دوم محالت
– خمين  ،احداث باند دوم خمين _ اليگودرز  ،احداث باند دوم
شازند -ازنا  ،تقاطع غيرهمسطح خمين – محالت  ،روکش آسفالت
خمين _ اراک  ،احداث باند اصلي توره _ بروجرد  ،تعريض محور
پل دو آب – خنداب ،پل پنج دهانه آستانه – شازند ،تعريض محور
داود آباد ،بهسازي محور خمين -گلپايگان،روکش آسفالت خمين –
رباط مراد –محالت ،روکش آسفالت خمين – اليگودرز  ،تقاطع غير
سطح سنجان ،احداث باند دوم مامونيه به اتوبان ساوه –تهران -احداث
کنار گذر ساوه ،احداث باند دوم محور قديم ساوه –تهران ،احداث باند
دوم گردنه سيبک ،بهسازي و آسفالت امرآباد  -شانق  ،زير سازي و
آسفالت محمد آباد ،زير سازي و آسفالت قزلباش – گوکسيگرد ،
زير سازي و آسفالت فرک –ارتگل ،زير سازي وآسفالت سکانه –
قورچي باشي ،زير سازي و آسفالت عباس آباد –خنداب ،زير سازي
وآسفالت چارچريک – ده ذوالفقار از جمله پروژه هايي هستند که در
حال حاضر در حال اجرا مي باشند .

که بيشترين نقش و کارايي در جامعه را دارند ،سهمي در ماموريت هاي اجرايي در
نظر بگيرد .چاوشي يادآور شد  :فعاالن سازمان هاي مردم نهاد افرادي از جامعه
هستند که بدون اجر و مزد در جهت رفع مشکالت و توسعه فعاليت مي کنند و بايد
از آنان قدرداني شود .به گفته وي ،تعداد موسسه هاي خيريه که در قالب سازمان
مردم نهاد فعاليت دارند زياد است ولي نظم و انسجام در خدمات رساني در اين
بخش وجود ندارد و افرادي که در واقع نيازمند هستند به خوبي حمايت نمي شود،
ضروري است موسسه ها به صورت موضوعي و تخصصي وارد عمل شوند .استاندار
سمنان گفت  :هيچ دشمني به اندازه نظام اداري ناکارامد براي کشور تهديدکننده
نيست و به همين منظور برون سپاري برخي ماموريت ها به سمن ها با هدف
کارآمدي بيشتر در جمهوري اسالمي در دستور کار قرار گرفت.

خبر »

مديرعامل شرکت گاز کرمان:

گازرساني به ۹۶روستاي استان کرمان
در هفته دولت

»
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شهردار قدس خبرداد:

بهره برداري از  6پروژه ورزشي با مساحت  6920متر مربع
در هفته دولت

شهرستان قدس -خبرنگاررسالت:
شهردار قدس ،ضمن تأکيد بر توسعه و ترويج
جايگاه ورزش در شهر ،از افتتاح و بهره برداري
چندين پروژه ورزشي شهرداري در شهر قدس
خبر داد.مسعود مختاري شهردار شهرستان قدس
بر ضرورت ساخت پروژه هاي عمراني در حوزه
ورزش تأکيد کرد و گفت :به منظور ارج نهادن به
جايگاه ورزش و تحقق اهداف پيش بيني شده
در برنامه ششم توسعه در زمينه ارتقاي جايگاه
ورزش و افزايش سطح آمادگي جسماني و سالمت
جامعه ،بايد در اين حوزه اقدامات عمراني صورت
گيرد.وي افزود :در همين راستا شهرداري قدس

با نگاه ويژه به ترويج و توسعه امر ورزش و افزايش
سرانه ورزشي ،ساخت پروژه هاي ورزشي را در
دستور کار خود قرار داده است و اقدام به احداث
پروژه هاي عمراني نظير ساخت و تجهيز اماکن
و مجموعه هاي ورزشي کرده است .مختاري در
ادامه به اقدامات صورت گرفته در اين زمينه اشاره
کرد و گفت :سالن ورزشي اماني به مساحت1600
متر مربع با زير بناي  500متر در بلوار بهشت و
مجموعه ورزشي روباز زير پل ورودي شهر با امکاناتي
نظير زمين ورزشي واليبال و بسکتبال با پوشش
زميني پلي اورتان با مساحت  200متر مربع،
زمين چمن مصنوعي فوتبال با مساحت 200متر
و زمين چمن بدمينتون با مساحت 200متر مربع
از جمله اقدامات انجام شده است.شهردار قدس در
ادامه به احداث سالن ورزشي چند منظوره جنب
زمين فوتبال سازمان موتوري شهرداري اشاره
کرد و گفت :اين سالن ورزشي چند منظوره که
شامل زمين فوتسال ،واليبال و بسکتبال است در
مساحت  1200مرتر مربع داراي دو بخش سالن
ورزشي و واحد اداري است.

معاون ب رنام هريزي ،اداري و مالي فرمانداري نيشابور خبرداد:

افتتاح و بهره برداري از  112پروژه
در هفته دولت نيشابور

نيشابور -خبرنگار رسالت:
معاون برنامهريزي ،اداري و مالي فرمانداري
نيشابور گفت :تعداد 112پروژه عمراني بالغ بر
1476ميليارد ريال اعتبار در بزرگداشت هفته
دولت سال  97در اين شهرستان افتتاح و به
بهره برداري ميرسد.
احمد بوژمهراني اظهار کرد :در بزرگداشت
هفته دولت سال  97تعداد  112پروژه عمراني
بالغ بر 1476ميليارد ريال اعتبار در شهرستان
نيشابور افتتاح و به بهره برداري خواهد رسيد
که تمامي پروژه هاي افتتاحيه پس از تأييد
فرمانداري و حصول اطمينان از نخست بودن
آنها در دستورکار قرار گرفت.
معاون برنامهريزي ،اداري و مالي فرمانداري اضافه
کرد 15 :طرح کشاورزي و توليدي با اعتباري
معادل  235ميليارد ريال و  5طرح برق رساني
با اعتباري معادل  5/62ميليارد ريال و 4واحد
آموزشي با اعتباري معادل 9/7ميليارد ريال از
جمله اين طرح ها است.بوژمهراني يادآورشد:
بهره برداري از  7طرح گردشگري با اعتباري

معادل  3/611ميليارد ريال و  11طرح آبرساني
روستايي و شهري با اعتباري معادل 4/233
ميليارد ريال همچنين احداث و تجهيز  9واحد
خدمات پزشکي و درماني با اعتباري معادل
 6/64ميليارد ريال از ديگر طرح هاي هفته
دولت است.وي اذعان کرد :همزمان با آغاز
هفته دولت از مسئوالن ميخواهيم از تمامي
ظرفيت هاي سازماني براي معرفي تالش ها و
اقدامات دولت به عموم مردم استفاده کنند و
با همراهي و همدلي و حضور منظم و مستمر
در اين هفته ،بر ارتباط بيشتر با مردم و رفع
مشکالت آنان بکوشند.

مديرعامل آبفاي گيالن :

آبگيري از سد پل رود بهعنوان آب خام تصفيه خانه طولالت از اهداف آبفاي گيالن است

رشت-خبرنگاررسالت:
به گزارش دفترروابط عمومي وآموزش همگاني شرکت آب وفاضالب
استان گيالن،به دعوت فرمانداررودسرباحضورنماينده مردم شهرستان
رودسرواملش درمجلس شوراي اسالمي جلسه مشترک شرکتهاي آب
وفاضالب شهري وروستايي،بنيادمسکن،آب منطقه اي وبرق باشوراي
اسالميشهرستانبرگزارشد.دراينجلسهشوراياسالميشهرستانباطرح

مسائلي درحوزه آب وفاضالب نحوه اجراي طرحهاي آبرساني راپيگيري
نمودند.سپس سيدمحسن حسيني رئيس هيئت مديره ومديرعامل
توضيحات مبسوطي درخصوص بحران کم آبي درکشورواستان راارائه
نمودوبااشاره به طرحهاي دردست اجراي شرکت افزود :پروژه بازسازي
تصفيه خانه طولالت وامکان آبگيري سدپل رودپس ازآبگيري آزمايشي
بهعنوان آب خام اين تصفيه خانه دردستورکارميباشد.وي همچنين

ازنماينده مردم شهرستان رودسرواملش درمجلس شوراي اسالمي به
جهت پيگيري اعتبارات ملي تقديروتشکرنمودوخواستارافزايش اعتبارات
پروژه فاضالب شهررودسرباتوجه به پروژه هاي فعال اين طرح ملي
شد.درپايان اين جلسه مراسم توديع ومعارفه مديرامورآبفاي رودسربامعرفي
حسن اميدواربهعنوان مديرامورآبفاي رودسرومازيارغالمپوربهعنوان
معاون بهرهبرداري آبفاي گيالن برگزارشد.

رئيس دانشگاه علوم پزشکي استان کردستان :

پايداري ،پيشرفت و امنيت امروز کشور مرهون فداکاري و از خودگذشتگي هاي آزادگان عزيز است
سنندج-خبرنگاررسالت:
بهمناسبت سالروز ورود آزادگان سرافراز به کشور،
مراسمتجليلازآزادگانشاغلدردانشگاهعلومپزشکي
کردستان ،با حضور رئيس دانشگاه ،معاون توسعه
مديريت و منابع ،مدير منابع انساني ،رئيس امور شاهد
و ايثارگران و جمعي از آزادگان شاغل در دانشگاه در

دفتر رياست دانشگاه برگزار گرديد.رئيس دانشگاه
علوم پزشکي استان کردستان در ابتداي اين مراسم،
ضمن تبريک سالروز ورود آزادگان به کشور ،گفت:
آزادگان شاغل در دانشگاه يکي از گنجينه هاي منابع
انساني ما هستند و ما قدردان زحمات و حضور آنها
در جهت ارائه خدمات صادقانه سالمت به مردم

هستيم .دکتر سيامک واحدي با اشاره به اينکه،
واژهها از توصيف عظمت و بزرگي آزادگان قاصر
است ،افزود :پايداري ،پيشرفت و امنيت امروز کشور
مرهون فداکاري و از خودگذشتگي هاي آزادگان عزيز
و ساير همرزمان آنهاست.وي با بيان اينکه ،صبر و
پايداري اين دليرمردان ستودني است،اظهارداشت:

آزادگان عزيز نه تنها اسير نبوده اند بلکه با تحمل انواع
سختيها و مشکالت و شکنجه ها ،نداى آزادمردى
را به گوش همه جهانيان رساندند.گفتني است،در
پايان اين مراسم ،پس از بيان خاطرات و نيز مسائل و
ديدگاهها توسط آزادگان شاغل در دانشگاه ،با اهداي
لوح تقدير از آنان قدرداني به عمل آمد.

شهردار ياسوج :

پس از  25سال بالتکليفي طرح تفصيلي شهر ياسوج در حال اجرايي شدن است

ياسوج -خبرنگار رسالت:
شهردار ياسوج در بازديدهايي در سطح شهر و نشست خبري
در جمع خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار با اعالم اين مطلب
اظهار داشت 25 :درصد معابر اين شهر آسفالت نيست که
هم اکنون چندين طرح بهسازي  ،جدول گذاري  ،موزائيک
کاري و آسفالت در ياسوج در حال اجرا شدن است ولي با توجه
به افزايش قيمت قير سبب کاهش روند سرعت اين برنامه شده
است .نستهن مقدم شهردار ياسوج گفت :وسعت شهرياسوج 3

هزار و  200هکتار است که حدود  20درصد سطح آنرا معابر
تشکيل مي دهد .شهردار ياسوج افزود:بالغ بر  45ميليارد ريال
اعتبار براي آسفالت معابر شهر ياسوج در قالب طرح نهضت
آسفالت هزينه دربرداشته که  70هزار متر مربع آسفالت توسط
اين شهرداري صورت گرفته و سر جمع ميزان لکه گيري هاي
کار شده  10هزار نقطه دراين شهر ميباشد .نستهن مقدم
شهردار ياسوج تصريح کرد  :پس از  25سال بالتکليفي طرح
تفضيلي شهر ياسوج (پايتخت طبيعت ايران) در حال اجرايي

در راستاي مبارزه با بيماريهاي نشخوار کنندگان؛

مانور آمادگي مقابله با بيماري طاعون نشخوارکنندگان
کوچک در طالقان برگزار شد
کرج-خبرنگاررسالـت:
به گزارش رسالت البرز ،مانور آمادگي مقابله با
بيماري طاعون نشخوار کنندگان در شهرستان
طالقان با همکاري فرمانداري طالقان ،ادارات
دامپزشکي ،منابع طبيعي ،هالل احمر و همياران
طبيعت و جوامع محلي برگزار شد.معاون فني
مديرکل محيط زيست استان البرز در حاشيه
اين مانور گفت :با توجه به سابقه شيوع اين
بيماري در سال  ۹۴که تالش فراواني جهت
مديريت آن صورت گرفت تصميم گرفته شد
براي مرور امکانات و ميزان هماهنگي و آمادگي،
مانوري با دستگاهها و نهادها برگزار کنيم.لشکري

گفت :براي مديريت بحرانها نياز به همکاري
ادارات مرتبط خواهد بود که خوشبختانه انجام
مانور نشان داد هماهنگي الزم بين دستگاهها و
ادارات دولتي وجود دارد .لشكري گفت  :نواقص
و کاستيهايي در حين برگزاري وجود داشت
که گزارش آن تهيه و براي رفع آنها بهسرعت
اقدام خواهيم کرد.کشيري رئيس نظارت بر حيات
وحش استان نيز گفت :در اين مانور بيش از
 50نفر از محيطبانان ،کارشناسان اين اداره،
ادارات منابع طبيعي ،دامپزشکي ،هالل احمر و
همياران طبيعت در دو منطقه ارتفاعات روستاي
لهران و مير حضور داشتند.

بيست ويکمين جشنواره توليدات
راديو وتلويزيون درچهارمحال
وبختياري برگزار مي شود
شهرکرد -خبرنگاررسالت:
بيست ويکمين جشنواره توليدات صداوسيما راديو وتلويزيون
درمنطقه خوش اب وهواي چغاخورچهارمحال وبختياري برگزار
مي شود مهندس مهرداد عظيمي درجمع خبرنگاران واصحاب

شدن است که با بهره برداري از آن وضعيت غرب شهر ياسوج
در اين بخش ارتقا مي يابد .اين مسئول اظهار داشت يکي از
بزرگترين خيابانها به طول پنج کيلومتر وعرض  45متر از
منطقه بنسنجان آغاز و با عبور از مناطق شرف آباد ،دولت آباد
و بخشي از زيرتل به جاده ساحلي قبل از پل سوم بشار متصل
مي شود ،همچنين  45هزار متر مربع فضاي سبز نيز در بلوار
اين پروژه احداث مي شود که باعث افزايش سرانه فضاي سبز
شهر ياسوج خواهد شد.

معاون مالي و اقتصادي شهرداري قزوين:

به مناسبت اعياد قربان و غدير خم  21درصد تخفيف
به مؤديان خوش حساب شهرداري قزوين تعلق ميگيرد
قزوين-خبرنگاررسالت:
به مناسبت اعياد قربان و غدير خم  21درصد
تخفيف به مؤديان خوش حساب شهرداري قزوين
تعلق ميگيرد.
سيد تقي مجابي ،معاون مالي و اقتصادي شهرداري
قزوين گفت :شهرداري قزوين در نظر دارد تا
به مناسبت فرا رسيدن اعياد سعيد قربان و غدير
خم ،از يکم تا هفتم شهريورماه سال جاري به
شهروندان خوش حسابي که نسبت به پرداخت
نقدي هزينه هاي صدور پروانه ساختماني و
خريد تراکم اقدام کنند ،هديه خوش حسابي
 21درصد تعلق گيرد.مجابي افزود :به استناد

رسانه درمحل صدا وسيماي استان اظهارداشت برگزاري اين
جشنواره رويداد مهمي دراستان خواهد بود ودرجهت شناساندن
پتانسيلهاي استان با توجه به پوشش سراسري ازچند شبکه
ميتوان ازاين ظرفيت استفاده کرد مديرکل صدا وسيماي مرکز
چهارمحال وبختياري افزود :بيش ازهشتصد مهمان ازسراسر
کشور دراستان حضورپيدا کرده ودراين جشنواره شرکت
مي کنند ،به گفته وي هزينه اين جشنواره درسالهاي گذشته
برعهده استانداراستان ميزبان بوده ولي با توجه به شرايط اين
استان براي اولين بار هزينه هاي اين جشنواره ازاعتبارات ملي

ماده  16قانون ساماندهي و حمايت از توليد و
عرضه مسکن مصوب  ،1387شهرونداني که
در بافت فرسوده شهر هم اقدام به اخذ پروانه
ساختماني کنند مشمول 50درصد تخفيف در
هزينه هاي صدور پروانه ساختماني مي شوند.وي
بيان کرد :شهروندان با مراجعه به مناطق سه گانه
شهرداري و پرداخت بهاي خدمات پسماند ،عوارض
کسب و پيشه و عوارض نوسازي به ترتيب
مشمول هديه خوش حسابي  15 ،20و 10
درصد مي شوند.اين مقام مسئول ادامه داد :خوش
حسابان عوارض نوسازي و عمران شهري نيز به
صورت رايگان بيمه زلزله مي شوند.

تخصيص يافته است.
مهندس عظيمي افزود شبکه جهاتنبين و صداوسيماي مرکز
استان تا کنون درجشنواره هاي مختلف خوش درخشيده
وجزء استانهاي برتر است به گفته وي درارزيابي اخير اين
مرکز درجهت توليدات صداوسيما درايام نوروز وماه مبارک
رمضان جزء  8استان برتر شناخته شد.وي همچنين به تنوع
قوميتي دراستان اشاره کرد وافزود رضايتمندي تمامي اقوام
وساليق قوميتي دراين استان ازجمله اهداف اين مرکز دراستان
مي باشد .

کرمان -خبرنگار رسالت :
مديرعامل شرگت گاز استان کرمان از برخورداري  ۶۶درصد جمعيت
اين استان از نعمت گاز خبر داد.
منوچهر فالح در نشست خبري به مناسبت روز خبرنگار اظهار
کرد :خبرنگاران سفيران خبر هستند و تصوير شفافي از دهکده
جهاني به تصوير مي کشند و در واقع اصحاب رسانه چشم بينا و
زبان گوياي ملت هستند.
وي با اشاره به اينکه همانطور که مي دانيد گاز محور توسعه در
کشور است ،گفت :امروز در کشور بيش از  ۷۵درصد سبد انرژي
کشور را گاز تشکيل مي دهد و بيش از  ۹۰درصد جمعيت کشور
از انرژي گاز برخوردار هستند .فالح بيان کرد :برخورداري شهرها
و روستاهاي کشور از نعمت گاز باعت ايجاد اشتغال در اين مناطق
مي شود و گاز سوختي پاک و ارزان نسبت به سوخت هاي فسيلي
ديگر است .وي با اشاره به اينکه بيش از  ۸۵درصد انرژي کشور
از گاز است ،افزود :در صنعت ،گرمايش گلخانه ها ،تامين سوخت
خودروها از طريق جايگاه هاي «سي ان جي» و تامين خوراک
واحدهاي پتروشيمي از گاز استفاده مي شود .مديرعامل شرکت گاز
استان کرمان با اشاره به اينکه کرمان پهناورترين استان کشور است
و اولين ذخاير معدني کشور را دارد ،بيان کرد :از  ۷۱شهر استان
 ۵۰شهر از نعمت گاز برخوردارشده اند .فالح ادامه داد :از دو هزار
و  ۵۰۰روستاي واجد شرايط ۹۳۰ ،روستا از نعمت گاز برخوردار
شده اند .جمعيت روستايي تحت پوشش گاز در استان کرمان
 ۳۸درصد و در مجموع استان  ۶۶درصد جمعيت از اين نعمت
استفاده مي کنند .فالح با اشاره به اينکه پروژه هاي خوبي در هفته
دولت داريم ،ابراز کرد :گازرساني به  ۹۶روستا در هفته دولت به
بهره برداري مي رسد و گاز دار شدن اين روستاها و هجدک بيش
از  ۱۱۲ميليارد تومان هزينه شده است.

بزرگترين سالن غذاخوري چند منظوره
در زينبيه دامغان در حال احداث است
دامغان -خبرنگاررسالت:
خبرنگاران شهرستان دامغان به اتفاق حجت االسالم مرتضي ميرکو
رئيس اداره اوقاف و امورخيريه دامغان بازديدي از زينبيه دامغان
داشتند .دراين بازديد حميد حقيري يکي از اعضاي هيئت امناي
زينبيه در سخناني افزود  :تا کنون  3ميليارد تومان در زينبيه
دامغان هزينه شده است که  90درصد اين هزينه ها را خيرين
تامين کردهاند .وي ادامه داد  :اداره اوقاف دامغان از زينبيه حمايت
خوبي مي کند و  100ميليون تومان اعتبار درقالب وام در اختيار
زينبيه قرار داده است و در حال حاضر  24چشمه سرويس بهداشتي
در زينبيه دامغان احداث شده است و خانه عالم در حال احداث
است و سالن غذاخوري دراين مکان مقدس با متراژ  900مترمربع
در حال احداث است که  90درصد پيشرفت فيزيکي عمراني دارد
که بزرگترين سالن غذاخوري چند منظوره اماکن مذهبي دامغان
بهحساب ميآيد .عضو هيئت امنا گفت  :در تالشيم در زينبيه
دامغان فضاي فرهنگي و ورزشي احداث نماييم .

در نشست عمومي همسران کارکنان با مديرعامل
پااليشگاه هاشمي نژاد عنوان شد؛

استقبال از توان شرکت هاي دانش بنيان
مشهد-خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد گفت :با توجه
به وضعيت اقتصادي کشور يکي از دغدغه هاي اصلي خانواده ها
موضوع اشتغال فرزندان شان است.به گزارش روابط عمومي شرکت
پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد ،مهندس سيد مجيد منبتي در اين
نشست در پاسخ به اين دغدغه افزود :در حال حاضر دانشگاه هاي
نسل سوم ما امروز در حال شکل گيري است و بر اساس خالقيت
و کارآفريني فعاليت مي نمايند.وي اظهارداشت :در پيمان هاي
پااليشگاه کار به پيمانکاران واگذار شده است و اصل اولويت کار
ما بحث برون سپاري مي باشد .اين مقام مسئول تاکيد کرد :با
توجه به خالقيت افراد پيشنهاد مي کنيم خانواده هاي کارکنان و
يا فرزندان آنها نسبت به ايجاد شرکت هاي دانش بنيان اقدام يا
در فن بازار سرمايه گذاري و ايده هاي خود را به فروش برسانند
بنابراين ما از ايده هاي برتر استقبال خواهيم کرد.مهندس منبتي
خاطر نشان ساخت :ما در خصوص توانمند سازي همسران و
فرزندان آنان هر کاري از دست مان بر بيايد کوتاهي نخواهيم
کرد اما خانواده ها بايد توجه داشته باشند که قابليت هاي خود را
شکوفا نمايند.وي يادآور شد :ما ظرف  20روز آينده مرکز رشد را
در محل مجتمع مسکوني تاسيس خواهيم نمود که فرزندان عزيز
کارکنان و جوانان بتوانند ايده هاي خود را ارائه و نسبت به فروش
خدمات اقدام نمايند.

معاون بهبود توليدات دامي جهاد کشاورزي کردستان:

 14هزار نفر در کردستان در صنعت
مرغداري استان مشغول به کار هستند

سنندج-خبرنگاررسالت:
معاون بهبود توليدات دامي جهاد کشاورزي استان کردستان در
جلسه شوراي کشاورزي استان بااشاره به اينكه مرغداران کردستاني
از تسهيالت  ۱۳۸ميليارد توماني که گرفتهاند ۱۱۵ ،ميليارد تومان
به بانکها بدهکارند که  ۲/۱۶ميليارد تومان آن به مرحله اجرائي
رسيدهاست ،گفت 434 :واحد مرغداري در استان  138ميليارد
تومان از بانکها تسهيالت گرفتهاند واين واحدها  115ميليارد
تومان به بانکها بدهکارند که  50ميليارد تومان آن معوق و ۲/۱۶
ميليارد تومان به مرحله اجرايي رسيده است.زکريايينژادبابيان اينكه
كردستان در جايگاه نهم توليد مرغ کشور است افزود :به  734واحد
مرغداري گوشتي در استان به ظرفيت  14ميليون و  533هزار و 800
قطعه پروانه بهرهبرداري واگذارشده كه سنندج ،سقز و سروآباد به
ترتيب بيشترين ميزان توليد را دارندو همچنين  113واحد مرغداري
تخمگذار با ظرفيت توليد  585هزار و  14واحد مرغ مادر گوشتي
به ظرفيت  360هزار قطعه در استان فعاليت دارد.

عطر گل هاي تابستانه در گلدان هاي آبشاري
شهر کهريزک پيچيد

روزانه  12ساعت صرف تفكيك
زباله ها مي شود

تفاهم نامه همکاري مشترک معاونت امور هنري
و منطقه آزاد کيش امضا شد

شهرري-خبرنگاررسالت:
در راستاي زيباسازي منظر شهري ،گلدان هاي آبشاري در نقاط مختلف شهر کهريزک
جانمايي و نصب شد.
وحيد فروغي با اعالم اين خبر گفت :باتوجه به اهميت و ضرورت زيباسازي و تلطيف
فضاي عمومي شهر  ۲۵گلدان آبشاري جهت کاشت گل هاي تزييني در بلوارها،
رمپ ها و بوستان هاي شهر نصب شده است.
معاون خدمات شهري شهرداري کهريزک اظهار داشت :گلدان هاي آبشاري عالوه
بر آنکه يک المان زيباسازي محسوب مي شوند در توسعه فضاي سبز عمومي شهر
نيز تاثير بسزايي دارند.وي در ادامه افزود :هم اکنون گلدان هاي آبشاري در رمپ پل
قاسم آباد ،بوستان آفتاب و معراج ،بلوار هاي اصلي شهر نصب شده است و باتوجه
به مکان سنجي انجام شده ساير نقاط پرتردد و کليدي شهر نيز با نصب گلدان هاي
آبشاري زيباسازي مي شوند.فروغي خاطر نشان کرد :به منظور حفظ زيبايي و طراوت
گلدان هاي آبشاري نصب شده در سطح شهر گل هاي فصلي تابستانه و مقاوم در برابر
گرماي هوا در اين گلدان ها کاشته شده است.

اصفهان-خبرنگاررسالت:
روزانه يک هزار تن پسماند خانگي در شهر اصفهان جمع آوري مي شود و از ساعت
 11شب تا  6صبح وارد كارخانه كود آلي مي شود .در داخل کارخانه کاميون ها زباله
را در نزديک ورودي خط جداسازي ،روي پانلي خالي کرده ،کارگران به شيوه دستي
زباله هاي بزرگ و حجيم را جدا كرده ،بقيه پسماند توسط چنگک بزرگي بارگيري
شده و روي نقاله اي که به سمت داخل حرکت مي کند ريخته مي شود .در مرحله
بعد زباله ها از ميان تيغه هايي که وظيفه پاره کردن کيسه هاي زباله را برعهده دارند
عبور داده شده و در اين مرحله هم پالستيک ها به صورت دستي از روي نقاله برداشته
شده و سپس زباله وارد َس َرند ( نوعي غربالگر) اوليه شده که مواد درشت آن از قبيل
شيشه ،چوب ،پارچه و سنگ را جداسازي مي كند .پس از آن جداسازي زباله هاي
فوالدي توسط جداکننده مغناطيسي که مگنت نام دارد انجام مي شود .در مرحله
بعد زباله ها وارد سرند ثانويه شده که سوراخ هاي آن ريزتر از سرند اوليه بوده و مواد
غير آلي بيشتري را به دام مي اندازد .در اين مرحله زباله هاي جداشده آلي آماده ارسال
به سالن تخمير شده که در حقيقت ورود به فرآيند کمپوست سازي است.

بندر عباس-خبرنگاررسالت:
تفاهم نامه همکاري مشترک معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سازمان
منطقه آزاد کيش امضا شد.به گزارش روابط عمومي معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي ،سيد مجتبي حسيني؛ معاون امور هنري و محمد ابراهيم انصاري الري؛
رئيس سازمان منطقه آزاد کيش تفاهم نامه همکاري امضا کردند.هدف از اين تفاهم،
ايجاد زمينه همکاري متقابل ميان معاونت و سازمان منطقه آزاد کيش ،ايجاد بازار
کسب و کار هنر ،ايجاد مدارس هنري با توجه به جايگاه و امکانات منطقه آزاد و رونق
گردشگري هنري با در نظر گرفتن کليه منابع و امکانات اعم از فني ،نيروي انساني،
اطالعات ،تجربه و تخصص طرفين است.در زمينه ايجاد بازار کسب و کار هنري ،انجام
پژوهشهاي بنيادي ،توسعهاي و کاربردي در موضوع کارآفريني هنر ،برنامهريزي و انجام
پروژههاي مشترک با مؤسسات علمي و تخصصي داخلي و خارجي درباره کارآفريني هنر،
تنظيم برنامهريزي براي تشکيل و راهاندازي بازار محصوالت هنري در منطقه آزاد کيش
با رويکرد موضوع هنر مدرن و معاصر و برگزاري حراج هنري در منطقه آزاد کيش در
موضوع هنر مدرن و معاصر در تفاهم نامه قرار گرفته است.

