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مديرعامل شرکت گاز استان اردبيل:

خطوط انتقال گاز استان اردبيل
تقويت ميشود
اردبيل-خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت گاز استان اردبيل گفت :براي تامين پايدار انرژي
گاز براي مشترکان خانگي و صنعتي و جلوگيري از افت فشار گاز
خطوط انتقال گاز استان اردبيل بايد تقويت شود.فيروز خدايي در
جلسه همانديشي با پيمانکاران و مشاوران استاني صنعت گاز در
اردبيل اظهار داشت :پيمانکاران بازوان اجرايي شرکت هستند و با
توجه به شرايط اقتصادي حاکم بر جامعه تمام توان خود را بهکار
خواهيم گرفت تا آسيبي به اين قشر زحمتکش نرسد.وي با اشاره
به اقدامات انجام يافته اين شرکت در راستاي کاهش مشکالت
پيمانکاران با توجه به شرايط اقتصادي به وجود آمده است تصريح گرد:
با همافزايي فکري نمايندگان کارفرما و پيمانکاران ،اقدامات و
پيگيريهاي الزم براي عبور از اين شرايط در حال انجام است.
مديرعامل شرکت گاز استان اردبيل با بيان اينکه بايد در چارچوب
قوانين و الزامات موجود فعاليت کنيم ،افزود :چابکسازي فرآيندهاي
مربوط به اجراي پروژههاي گازرساني يکي از اقدامات ارزنده شرکت
گاز استان اردبيل به شمار ميرود.خدائي بيان کرد :عامل پيمانکار
و کارفرما در کنار هم ميتوانند به نتيجه برسند و ما همه يد واحد
هستيم و تنها فعاليتها تقسيمبندي شده است که اگر هر کدام
نقش خود را به درستي ايفا کنند و مطالعه ،اجرا و پشتيباني به
طور صحيح انجام شود در طرحها ميتوانيم به نتيجه مطلوب
دست يابيم.

در افتتاحيه دهمين نمايشگاه بين المللي
متالورژي ،فوالد و ريخته گري مطرح شد:

فوالد مبارکه ورق خودروسازان را
تأمين مي کند
اصفهان-خبرنگاررسالت:
دهمين نمايشگاه بين المللي متالورژي ،فوالد و ريخته گري که با
حضور بيش از  ۱۵۰شرکت داخلي از استان هاي تهران ،اصفهان،
کرمان ،آذربايجان شرقي ،فارس ،مرکزي ،قم و خراسان رضوي و
همچنين شرکت هاي خارجي و نمايندگان شرکت هاي بين المللي
در  ۳۳غرفه و در مساحتي بالغ ۸هزار مترمربع در محل دائمي
نمايشگاههاي استان اصفهان برگزار شد ،شاهد حضور چشمگير
هلدينگ فوالد مبارکه و ديگر صنايع فوالدي بود.در اين نمايشگاه
آخرين دستاوردهاي صنعت ريخته گري ،توليد فوالدُ ،چدن و فلزات
غيرآهني ،ماشين آالت و تجهيزات صنعتي وابسته ،تصفيه خانههاي
صنعتي و خدمات صنعت متالورژي و شکل دهي فلزات ،در معرض
ديد بازديدکنندگان قرار گرفت.اين نمايشگاه در شرايطي بر پا شده
که ايران رتبه چهاردهم کشورهاي فوالدساز جهان را در اختيار دارد
و طي سال هاي اخير از کشورهاي فرانسه و انگليس پيشي گرفته
است.گفتني است با تکيه بر اين سياست ،فوالد مبارکه اغلب مواد
اوليه وارداتي موردنياز خود را بومي سازي کرده است.

مديرکل ارتباطات و فناوري اطالعات استان اردبيل خبر داد:

اجراي طرح کوا در مدارس اردبيل

اردبيل-خبرنگاررسالت:
مديرکل ارتباطات و فناوري اطالعات استان اردبيل گفت :طرح کوا نقش
مهمي در زمينه آگاه سازي خانودهها و دانشآموزان از آسيبها و تهديدات
ي تواند در زمينه استفاده صحيح و اصولي از
فضاي مجازي داشته و م 
فضاي مجازي آگاهيدهي مناسبي داشته باشد.بهروز رزمي درهمايش
تبيين اهميت امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعات هماهنگي دستگاهها
و مراکز در استان را مطلوب و مناسب دانست و اظهار داشت :در زمينه
فعاليت در حوزه امنيت اطالعات و شبکه دو پرونده از شرکتهاي بومي
براي دريافت مجوز درخواست دادهاند که پرونده اين متقاضيان در دست
بررسي است تا در صورت نبود مشکل در اين حوزه مجوز براي فعاليت
آنها صادر شود.وي بيان کرد :اين پروندهها مربوط به آموزش نيروهاي
متخصص بومي در اين حوزه است که به طور قطع با توسعه آموزشها
در اين زمينه ميتوانيم تقويت و ارتقاي فعاليت در زمينه امنيت شبکه و
اطالعات را در استان شاهد باشيم.مديرکل ارتباطات و فناوري اطالعات
استان اردبيل در مورد انجام هماهنگيها و اقدامات الزم براي اجراي
طرح کوا در استان اردبيل تصريح کرد :براي برگزاري اين طرح در
مدارس استان در جلسهاي با نماينده سازمان فناوري اطالعات ايران
جوانب آن بررسي شده که تالش ميکنيم با همکاري و مشارکت صدا
و سيما شاهد اجراي طرح کوا در استان اردبيل باشيم.معاون هماهنگي
و توسعه منابع استاندار اردبيل نيز در اين جلسه اظهار کرد :در حوزه
امنيت شبکه در استان اردبيل اقدامات و فعاليتهاي خوب و مطلوبي
انجام شده است و انتظار ميرود که چنين فعاليتهايي به شکل گستردهتر
در استان انجام شود.

انجام موفقيت آميز عمل
آنژيوپالستي عروق محيطي
براي نخستين بار در نيشابور
نيشابور -خبرنگار رسالت:
براي نخستين بار با استفاده از امکانات بخش آنژيوگرافي مرکز آموزشي،
پژوهشي و درماني  22بهمن نيشابور عمل آنژيوپالستي عروق محيطي
بر روي يک بيمار ديابتي با موفقيت انجام شد.پزشک فوق تخصص
قلب و فلوشيپ آنژيوپالستي بيمارستان 22بهمن نيشابور گفت :بيماري
با سابقه ديابت و بسته شدن عروق اندام تحتاني به مرکز آموزشي،
پژوهشي و درماني  22بهمن نيشابور مراجعه کرد.دکتر سيروس وثوقي
مقدم افزود :در بررسي عروق اندام تحتاني انسداد حاد شريان هاي
اصلي پا مشهود بود که با انجام اقدام درماني به موقع (آنژيوپالستي )
در بخش آنژيوگرافي مرکز آموزشي ،پژوهشي و درماني  22بهمن عروق
بيمار باز شد و خون رساني به اندام تحتاني صورت گرفت.به گفته وي
اين اقدام درماني اورژانسي براي نجات بيمار و جلوگيري از قطع اندام
پا با تالش دو ساعته تيم پزشکي و همکاري پرسنل بخش آنژيوگرافي
بيمارستان صورت پذيرفت.
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امضاي توافقنامه جامع
خدمات بيمه اي در دفتر
شهردار رشت انجام شد

خدمات به منظور رفاه و حمايت از شهروندان در حال انجام است عنوان داشت
اين خدمت از ده ها خدمتي است که شهرداري با افتخار به شهروندان و کارکنان
شهرداري ارائه مي دهد.پورسعيد رئيس شعب بيمه آسيا در استان گيالن نيز
در اين ديدار ضمن ارائه گزارشي از روند رسيدگي به پرونده ها و پرداخت هاي
صورت گرفته بيان داشت هرچند بيمه آسيا در دوسال اخير متاثر از شرايط
دشوار شهرداري بوده لکن با درک متقابل از شرايط موجود خدمات بيمه اي را
متوقف و معطل مطالبات معوقه خود از شهرداري نکرده است.پورسعيد همچنين
عنوان کرد بيمه آسيا براي جلوگيري از متضرر شدن شهرداري و کارکنانش
نسبت به اخذ مجوزهاي خاص اقدام نمود تا عدم پرداخت حق بيمه ها در
سررسيدهاي قراردادي موجب توقف خدمات نگردد.

رشت-خبرنگاررسالت:
علي بهارمست با ابراز خوشحالي از اينکه يکي ديگر از خدمات به منظور رفاه
و حمايت از شهروندان در حال انجام است عنوان داشت اين خدمت از ده ها
خدمتي است که شهرداري با افتخار به شهروندان و کارکنان شهرداري ارائه
مي دهدبه گزارش واحد خبر مديريت اجرايي ارتباط با رسانه هاي شهرداري
رشت ،اين ديدار که به منظور امضاي توافقنامه جامع خدمات بيمه اي در دفتر
شهردار رشت انجام شد ،قرارداد ارائه کليه خدمات بيمه اي به شهروندان توسط
بيمه آسيا از جمله بيمه مسئوليت جامع شهري ،بيمه آتش سوزي کليه اماکن
مسکوني شهر رشت ،بيمه تکميلي کارکنان شهرداري و سازمان هاي تابعه و
 ...به امضاي طرفين رسيد .بهارمست با ابراز خوشحالي از اينکه يکي ديگر از
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در آستانه آغاز سال تحصيلي جديد؛

استاندار استان مرکزي

کارخانه سپيد گچ ساوه از صنايع پاک و از نظر
زيست محيطي مورد تاييد است

اراک-خبرنگاررسالت:
استاندار مرکزي در آيين آغاز عمليات اجرايي اين
واحد توليدي گفت :کارخانه سپيد گچ ساوه با قوانين
و چارچوب هاي محيط زيستي مرتبط و از صنايع
پاک محسوب مي شود.وي افزود :کلنگ احداث
کارخانه شماره دو با فناوري جديد که در کشور
بي نظير است و در حوزه ديوارهاي پيش ساخته است
در شهرک صنعتي غرق آباد به زمين زده شده و اميد

است مشکالت آن نيز برطرف شود و در اين منطقه
توليد با کيفيت و اشتغال بيشتر را شاهد باشيم.سيد
«علي آقازاده» اظهار کرد :سپيدگچ ساوه عالوه بر
سوابق درخشان حوزه توليد ،در بکارگيري نيروهاي
بومي نيز پيشتاز است و محصوالت اين کارخانه
عالوه بر استفاده در صنايع ساختماني داخلي به
ساير کشورها نيز صادر مي شودوي افزود :کارخانه
شماره  2سپيدگچ که ويژه توليد ديواره هاي پيش
ساخته گچي است امروز وارد فاز اجرايي مي شود
و با بهره برداري از آن ،اشتغال منطقه نيز قوت
مي يابد.استاندار مرکزي گفت :يکي از داليل تاخير
در آغاز عمليات اجرايي اين کارخانه نوسانات ارزي
و تحريم ها بود و اگر چنين مشکالتي وجود نداشت
شايد تا امروز تسهيالت ارزي آن اختصاص مي يافت
و کار انتقال دستگاه هاي مورد نياز و نصب آنها نيز
انجام مي شد.

آستان قدس رضوي  100هزار بسته نوشتافزار ايراني
در ميان دانشآموزان محروم توزيع ميکند

مشهد-خبرنگاررسالت:
معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوي گفت :در
آستانه آغاز سال تحصيلي جديد و بازگشايي مدارس،
 100هزار بسته نوشت افزار ايراني در ميان دانش آموزان
محروم کشور توزيع ميشود.مصطفي خاکسار قهرودي
 ،با بيان اينکه آستان قدس رضوي در راستاي حمايت
از توليد ملي و کمک به دانش آموزان بيبضاعت کشور
توزيع نوشت افزار ايراني را در دستور کار دارد ،تصريح
کرد :اين اقدام خداپسندانه از حدود  2سال پيش با
دستور حجت االسالم والمسلمين رئيسي توليت آستان
قدس رضوي در معاونت امداد مستضعفان آغاز شده است.
وي با بيان اينکه اقالم اين بستهها شامل کيف ،مداد،
خط کش ،جامدادي ،مداد رنگي ،مداد تراش ،مداد پاکن،
دفتر نوشتاري و نقاشي است ،ابراز کرد :اين بستهها
عموما توسط دفاتر نمايندگي آستان قدس رضوي در
استانهايمختلفکشوروبااولويتمناطقغيرشهريو

محروم ،در ميان دانشآموزان نيازمند و بيبضاعت توزيع
ميشود.خاکسار ارزش ريالي مجموع بستههاي نوشت
افزار توزيع شده در سال جاري را بيش از  35ميليارد
ريال معرفي کرد و در رابطه با چگونگي شناسايي
دانش آموزان محروم گفت :شناسايي دانش آموزان
بيبضاعت با همکاري خادمياران رضوي در استانهاي
مختلف ،ادارات کل آموزش و پرورش ،کميته امداد و
سازمانهاي خيريه معتبر کشور انجام ميشود.

شهردار کهريزک:

شهرري-خبرنگاررسالت:
آيين تجليل و تکريم از اصحاب رسانه ري با حضور شهردار و اعضاي
شوراي اسالمي شهر کهريزک برگزار شد .به مناسبت فرارسيدن
روز خبرنگار ،فعاالن رسانه اي شهرستان ري در ساختمان شوراي
اسالمي شهر کهريزک ،مهمان شهردار و اعضاي شوراي اسالمي
شهر کهريزک شدند.مهندس نعمت زاده با اعالم پيام تبريک روز
خبرنگار؛ اصحاب رسانه را به عنوان رکن چهارم دموکراسي جامعه

کمرنگ باشد از پويايي برخوردار نيست و اين موضوع منجر
به رکود زيرساخت هاي ان نهاد مي شود.عليرضا عباسي رئيس
شوراي اسالمي شهر کهريزک نيز فرارسيدن روز خبرنگار را به
اصحاب رسانه تبريک گفت و اظهار داشت :خبرنگاران چشم
بينا و گوش شنوا مسئوالن و مردم هستند که با انجام رسالت
صادقانه خود مي توانند نقش مهمي را در توسعه همه جانبه
شهرها و کشور ايفا کنند.

رئيس دانشگاه آزاد اسالمي آذربايجان غ ربي:

بستر هاي علمي الزم براي جلوگيري از خروج دانشجويان عالقهمندبه ادامه تحصيل فراهم شود
اروميه -خبرنگار رسالت:
رئيس دانشگاه آزاد اسالمي آذربايجان غربي با تاکيد
بر اينکه دانشگاه آزاد اسالمي آذربايجان غربي با
توجه به همسايگي اين استان با  4کشور ،بايد به
عنوان يک ديوار فرهنگي و علمي عمل کند ،گفت:
با وجود بستر علمي گسترده در داخل کشور و به ويژه
آذربايجان غربي ضروري است شرايطي فراهم شود

تا دانشجويان مستعد و عالقهمند به ادامه تحصيل،
رغبتيبرايخروجازکشورنداشتهباشند.دکترمحمود
پوريوسف با اشاره به اينکه در سالهاي اخير ،تعداد
دانشجويان دردانشگاههاي سراسر کشور کاهش يافته
است افزود :ميزان کاهش دانشجو در دانشگاه آزاد
اسالمي آذربايجان غربي نسبت به ساير استانها
کمتر بوده است ولي براي حل مشکالت ناشي از

اين کاهش ،برنامههايي با محوريت کنترل هزينهها
و درآمدزايي براي جبران هزينهها در دستور کار
دانشگاه آزاد اسالمي قرار گرفته است.وي با اشاره به
مهمترين اهداف پيشروي دانشگاه آزاد اسالمي عنوان
کرد:در حال حاضر اهداف دانشگاه آزاد اسالمي بر پايه
تقاضامحور بودن و مديريت و حمايت از طرحهاي
پژوهشي با محوريت حل و اصالح مشکالت کشور

و منطقه و دادن راهکار براي آنها است.رئيس واحد
اروميه با تاکيد بر لزوم تقويت ارتباط صنعت با دانشگاه
خاطرنشان کرد :دو شرکت دانشبنيان و  ۲۹واحد
فناور درمراکز رشد دانشگاه آزاد استان وجود دارند
که اغلب در شهرستانهاي اروميه و خوي فعاليت
ميکنند و براي ايجاد اين مراکز در مهاباد هم برخي
اقدامات در حال انجام است.

مديرعامل شرکت عمران شهرجديد فوالدشهر در نشست خبري :

فوالدشهر  -خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت عمران شهرجديد فوالدشهر هدف از نشست
خبري را اطالع رساني از مجموعه اقدامات شرکت عمران در
قالب فوالدشهر دانست و افزود:شرکت عمران براي فوالدشهريک
فرصت است و با توجه به رکود اقتصادي حاکم بر کشور مجموعه
اقدامات انجام شده قابل توجه است و به حول و قوه الهي نه
تنها که پروژه ها دچار ريزش نشدند بلکه با شدت در حوزه هاي

در اولين همايش شرکت فوالد با مشتريان داخلي مطرح شد:

بندرعباس -خبرنگاررسالت:
در اولين همايش فوالد هرمزگان با مشتريان
داخلي در راستاي توسعه و مشارکت در بازار
 ،مديرعامل شرکت فوالد هرمزگان همکاري و
همفکري و در يک تيم بودن زنجيره فوالد را
راز غلبه بر تحريم ها عنوان نمود .
مديرعامل شرکت فوالد هرمزگان در در اولين
همايش فوالد هرمزگان با مشتريان داخلي در
راستاي توسعه و مشارکت در بازار که در سالن
کنفرانس هتل هرمز بندرعباس برگزار شد با
اشاره به تحريم هاي پيش رو  ،بر همکاري و
همفکري تيم زنجيره توليد و مصرف فوالد جهت
رونق بازار داخل و غلبه بر تاثير محدوديت هاي
اعمال شده بين المللي تاکيد کرد  .ارزاني از هدف

گذاري اين شرکت در سال  97براي استفاده
حداکثري از پتانسيل خالي شرکت هاي نوردي
سخن گفت و افزود :حدود  4/1ميليون تن ظرفيت
خالي در اين شرکت ها وجود دارد که نتيجه
به کارگيري اين ظرفيت ،اشتغال و کارآفريني و
توليد ثروت مي باشد و از آمادگي شرکت فوالد
هرمزگان براي عرضه ساليانه بيش از 600000
تن در بورس کاال  ،خبر داد.وي در ادامه با تاکيد
بر سياست هاي حمايتي فوالد هرمزگان از شرکت
هاي توليدي ،از گشايش اعتبار اسنادي بلند
مدت ،باالبردن حداکثري کيفيت و پشتيباني
فني مشتريان در شرکت خبر داد و گفت تا جايي
که کارخانه دچار مشکل نشود از مشتريان خود
حمايت خواهيم کرد .

سهم سمنان از ميراث طبيعي کشور
به  9اثر رسيد

سمنان -خبرنگار رسالت:
مديرکل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان سمنان
گفت :با ثبت چشمه آب معدني تلخاب السجرد ،تعداد آثار طبيعي
استان ثبت شده در فهرست ميراث طبيعي کشور به  9اثر افزايش
يافت .محمد جهانشاهي افزود :در تازه ترين نشست شوراي ثبت

در فوالدشهربه خصوص مسکن مهر در اولويت قرار گرفتند و
با توجه به اينکه اين دو مورد به صورت خاکبرداري ودر عمق
زمين انجام شد تقريبا عموم شهروندان از اين موضوع بي اطالع
هستند.وي توضيح داد :قسمت آخر تصفيه خانه مسکن مهر به
مينادشت به طول 1500متر و در عمق حدود 8تا 10متري زمين
اجرا شد و از بزرگترين کارهايي است که در حوزه زيرساخت
شهر به سرانجام رسيد.

امام جمعه بناب تأکيد کرد:

هدف فوالد هرمزگان استفاده حداکثري از
پتانسيل هاي خالي شرکت هاي نوردي است

ضرورت ترويج فرهنگ غديرو خارج شدن
برگزاري مراسمات از حالت اداري
بناب -خبرنگاررسالت:
امام جمعه بناب با تأکيد بر برگزاري برنامه هاي
مهم در ايام دهه واليت و امامت اظهار کرد:
بايد مردم را به اهميت اين ايام متوجه کنيم.
بر اساس اين گزارش ،حجت االسالم شيخ
مصطفي باقري بنابي در جلسه هماهنگي دهه
امامت و واليت و ستاد شئونات فرهنگي و
مذهبي شهرستان بناب با اشاره به اهميت
غدير و لزوم ترويج آن در جامعه تصريح
کرد :مناسبت ها و برگزاري برنامه هاي ايام
دهه غدير بايد به نوعي باشد که از جنبه
اداري خارج و جنبه مردمي به خود بگيرد و
در ميان مردم و جامعه پررنگ تر شده و از
جنبه تشريفاتي خارج شود.

ميراث طبيعي کشور ،چشمه آب معدني تلخاب السجرد در شهرستان
سرخه به عنوان يک اثر ارزشمند و داراي قابليت ثبت در فهرست
ميراث طبيعي کشور شناخته شد .مديرکل ميراث فرهنگي ،صنايع
دستي و گردشگري استان سمنان افزود :در اين نشست شوراي
ثبت ميراث طبيعي کشور ،موضوع ثبت درخت چنار ارميان ميامي
نيز بررسي شد و ثبت اين اثر منوط به بازديد اعضاي کميته ثبت
ميراث طبيعي کشور شد .وي خاطرنشان کرد  :پيش از اين آثار
طبيعي شامل درخت کهنسال چنار سوخته صح(کهو) ،درخت

خبرنگاران در راستاي همبستگي
بين مردم قلم بزنند
دزفول -خبرنگار رسالت:
سرپرست فرمانداري ويژه شهرستان دزفول با اشاره به نقش خبرنگاران در
تقويت اتحاد و همبستگي بين آحاد مختلف جامعه گفت :از خبرنگاران و
اصحاب رسانه انتظار ميرود در راستاي تقويت همبستگي بين مردم قلم
بزنند .به گزارش خبرنگار ما ،امير عيسيزاده خبرنگاري را حرفهاي سخت
و دشوار دانست و افزود :شهيدان زيادي براي رسالت اطالعرساني و قلم
جان خود را از دست دادند .وي افزود :در شرايط فعلي كه برخي افراد با
گرفتن يك دوربين در دست خود را خبرنگار دانسته و اقدام به خبرپراكني
در فضاي مجازي ميكنند مرزي بين خبرنگار واقعي و خبرنگارنما مشخص
نشده است و انتشار برخي اخبار از سوي افراد خبرنگارنما هزينههاي زيادي
به جامعه تحميل كرده است .سرپرست فرمانداري ويژه دزفول اضافه كرد:
خبرنگاران بايد اصل آزادانديشي را سرلوحه قرار داده و به دنبال ايجاد اتحاد
و انسجام اقشار مختلف جامعه باشند.

پرداخت  340ميليارد ريال
کمک بالعوض دولت در طرح
آبياري تجميعي کاشان

کاشان -خبرنگاررسالت:
معاون استاندار و فرماندار ويژه کاشان در نشست شوراي حفاظت از منابع
آب شهرستان گفت :در قالب طرح آبياري تجميعي از شهريور سال 1396
تاکنون بيش از  2500هکتار از اراضي کشاورزي شهرستان به سامانه مذکور
مجهز شده و  2500هکتار ديگر نيز در دست مطالعه و اجرا مي باشد.
حميدرضا مومنيان در ادامه افزود :براي اجراي اين مقدار از طرح آبياري
تجميعي  340ميليارد ريال کمک بالعوض از سوي دولت پرداخت شده
که در مجموع باعث صرفه جويي بيش از  20ميليون متر مکعب از منابع
زيرزميني مي گردد و تاکنون نيز با اجراي  2500هکتار از اراضي زراعي،
صرفه جويي  10ميليون متر مکعبي محقق شده است.رئيس شوراي
حفاظت از منابع آب شهرستان کاشان با تاکيد بر لزوم حفظ و مديريت
منابع محدود آبي شهرستان ،اظهارداشت :کنترل و مصرف بهينه ذخاير
محدود زير زميني شهرستان از اولويت هاي شوراي حفاظت از منابع آب
شهرستان بوده و الزم است با اجراي روش هاي نوين آبياري و تغيير الگوي
کشت از برداشت هاي بي رويه کاسته شده و در عين حال اشتغال پايدار
بخش کشاورزي تضمين گردد.

مدير عامل شرکت گازاستان گلستان خبرداد:

شرکت عمران براي فوالدشهريک فرصت است
مختلف کار انجام داديم.وي ادامه داد:شرکت عمران درآمد هزينه
است بدين معنا که از طرف دولت به ما بودجه اي تخصيص داده
نمي شودبلکه با فروش زمين ،امالک و ساختمان هاي خودمان درآمد
کسب درحساب هاي دولتي ثبت مي کنيم وبراساس بودجه اي
که داريم وبرطبق چارچوب قانوني آن راهزينه مي کنيم.سال
95-96پروژه هاي آبرساني و فاضالب در اولويت شرکت عمران
بودندشيرواني ادامه داد :درسال  95و  96آبرساني و فاضالب

خبر

معاون استاندار و فرماندار ويژه کاشان خبرداد:

اصحاب رسانه؛ سفيران خبر و آگاه سازي جامعه هستند
يکي از مهم ترين اقشار تاثير گذار در تحوالت اجتماعي فرهنگي
و سياسي کشور برشمرد.شهردار کهريزک در ادامه افزود :اصحاب
رسانه سفيران خبر و آگاه سازي جامعه هستند که با رسالتي که
بر عهده دارند مي توانند نقش دو سويه اي را در انتقال مشکالت و
معضالت جامعه به مسئوالن و از سوي ديگر شفاف سازي اقدامات
مسئوالن به آحاد مردم داشته باشند.
وي اظهار داشت :نهاد و جامعه اي که ارتباطش با رسانه ها

سرپرست فرمانداري دزفول:
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وي افزود :اگر از حادثه بزرگ غدير غفلت
نمي کرديم ،امروز مسلمانان دنيا به اين وضع
گرفتار نمي شدند که امروز تمام اهل اسالم
به آن گرفتار شده اند!رئيس شوراي فرهنگي
عمومي شهرستان بناب سپس با اشاره به
توطئه هاي دشمنان نظام عليه اين کشور
خاطرنشان کرد :دشمنان نظام و در رأس آن
استکبار جهاني در طول  40سال گذشته با
انواع و اقسام توطئه ها تالش کردند بر سر
راه اين نظام و انقالب مانع تراشي کنند ولي
اين نظام با تمام قدرت و صالبت تمام به راه
خود ادامه داده و قطعاً در جريانات و اتفاقات
اخير نيز با تأمل و بردباري اين توطئه ها را
پشت سر خواهد گذاشت.

گردوي کهنسال تويه و درخت ارس کهنسال ديباج در دامغان ،غار
افتر در سرخه ،جنگل ابر در شاهرود ،درخت چنار کهنسال امامزاده
يحيي(ع) ،درخت چنار دوقلوي چاشم و درخت گردوي کهنسال
کمان رستم در مهديشهر به عنوان آثار طبيعي استان سمنان در
فهرست ميراث طبيعي کشور به ثبت رسيده بود .جهانشاهي ،از
چشمه معدني تلخاب السجرد به عنوان يکي از منحصر به فردترين
چشمه هاي طبيعي کشور ياد کرد و افزود :در فصل تابستان آب
اين چشمه سرد و در زمستان گرم است.

 12دفتر تسهيل گري در محالت حاشيه اي
شهر زاهدان راه اندازي شد

عشاير دامغان ساالنه  ۱۵۰۰تن گوشت قرمز
توليد مي کنند

افزايش  ۱۰درصدي نرخ سرويس مدارس
در سال ۹۷-۹۸

زاهدان-خبرنگاررسالت:
سرپرست معاونت سياسي و اجتماعي استانداري گفت  :راه اندازي  12دفتر
تسهيل گري در محالت حاشيه اي شهر زاهدان يک رخداد خجسته فرهنگي
است تا بتوانيم اقدامات موثري در راستاي رفع مشکالت اجتماعي برداريم
.نشست بررسي وضعيت دفاتر تسهيل گري به رياست سرپرست معاونت
سياسي و اجتماعي و با حضور مديرکل برنامه ريزي و بودجه وزارت کشور و
مدير اداره ساماندهي سکونت گاه هاي غير رسمي و حاد و بحراني سازمان
امور اجتماعي وزارت کشور برگزار شد .محمدهادي مرعشي در اين نشست
با اشاره به اينکه مسائل اجتماعي از دغدغه هاي مقام معظم رهبري است ،
اظهار داشت  :متاسفانه آسيب هاي اجتماعي در برهه اي از زمان مغفول واقع
شد اما در دولت يازدهم با توصيه هاي مدبرانه رهبر معظم موضوع مقابله با
آسيب هاي اجتماعي مورد توجه و در دستور کار براي ساماندهي  ،رفع و
کاهش قرار گرفت و به گونه اي برنامه ريزي شد که آسيب هاي اجتماعي را
قبل از ورود به حوزه سياسي و امنيتي تدبير شوند.وي گفت  :در اين راستا
تالشها همواره بر اين است که اعتبارات در حوزه هاي اجتماعي به صورت
صددرصد جذب شود .

دامغان -خبرنگاررسالت:
رئيس اداره امور عشايري دامغان گفت ۵۱۲ :خانوار عشاير در شمال و جنوب دامغان ساالنه
يک هزار و  ۵۰۰تن گوشت قرمز توليد و روانه بازار مي کنند.خسرو نبيلي ضمن بيان اينکه
عشاير دامغان با  ۱۲۰هزار دام سبک ساالنه يک هزار و  ۵۰۰تن گوشت توليد مي کنند،
تأکيد کرد ۵۱۲ :خانوار عشاير شهرستان همچنين در توليد يک هزار و  ۷۰۰تن فرآورده اي
لبني و  ۱۰۰تن پشم و کرک بز و گوسفند مشارکت دارند .وي اضافه کرد :کوچ عشاير شمال
دامغان همه ساله از  ۱۵خردادماه به  ۲۵منطقه ييالقي آغازشده و پس از چهار ماه اسکان
در  ۷۰۰بنه و خيل ر فصل هنگام سرما با بازگشت به قشالقي به اتمام مي رسد .پرداخت
تسهيالت به عشاير رئيس اداره امور عشايري دامغان بابيان اينکه در زمان ييالق و قشالق
عشاير خدمات آب رساني ،ساخت آبشخور ،احداث جاده و توزيع سوخت به عشاير ارائه
مي شود ،اظهار داشت :تهيه آبشخور ،تنور گازي ،آبگرمکن خورشيدي و آب رساني از ديگر
خدمات ارائه شده به عشاير است .نبيلي درباره توليدات عشاير و همچنين خسارات خشکسالي
بر اين مقوله ،گفت :کره ،ماست ،پنير ،کروشه ،عمده ترين محصوالت عشاير در مناطق شمال
و جنوب دامغان است و درباره خشک سالي نيز بايد گفت امسال مراتع شهرستان ازنظر
پوشش گياهي وضعيت خوبي دارند همچنين مراتع شمال دامغان بعد از چند سال خشکسالي
پي درپي ،جان دوباره به خود گرفته است.

کرج-خبرنگاررسالـت:
نمايندگان مردم در جلسه رسمي شوراي شهر کرج با اليحه افزايش  ۱۰درصدي نرخ
سرويس مدارس موافقت کردند.به گزارش رسالت البرز و به نقل از خبرگزاري صدا و سيما؛
اين جلسه با تذکر سارا دشتگرد ،رئيس مرکز پژوهشها و مطالعات راهبردي شوراي شهر
مبني بر لزوم تعيين تکليف مطالبات و بدهيهاي شهرداري و همچنين تاخير در ارسال
مصوبات به شهرداري آغاز شد.محمدي ،رئيس کميسيون محيط زيست شوراي شهر کرج
نيز ضمن تاکيد بر تذکر همکارش ،در رابطه با مطالبات شهرداري گفت :الزم است يک
جلسه از شوراي شهر جهت شفافسازي اين موضوع اختصاص يابد.وي در ادامه تذکرات
خود افزود ۱۲۰ :نفر نيرو از زمان شروع به کار شوراي پنجم در شهرداري کرج بهکارگيري
شده است که بايد فهرست نيروها به عالوه نوع قرارداد و مدرک تحصيليشان به شوراي
شهر ارسال شود.محمدي گفت :نيروهاي بهکارگيري شده در دوره چهارم شوراي شهر
نيز الزم است به تفکيک سالي که جذب شهرداري شدهاند و همچنين مدارک تحصيلي،
به پارلمان شهري ارسال شود .نمايندگان مردم در اين جلسه همچنين به اليحه کاهش
رديف مالي پروژههاي احداث درياچه مصنوعي کرج و ساماندهي بلوار ارم براي تزريق به
ساير پروژههاي اولويتدار شهري راي منفي دادند و مقرر شد که شهرداري منابع مالي
الزم را از ساير رديفها تامين کند.

افتتاح و کلنگ زني گاز  168پروژه
صنعتي درهفته دولت
گرگان-خبرنگاررسالت:
مهندس محمدرحيم رحيمي در کنفرانس خبري اظهارداشت:از مجموع
 185پروژه گازرساني قابل افتتاح و کلنگ زني در هفته دولت تعداد 168
پروژه مربوط به واحد هاي صنعتي مي باشد.وي افزود:اين واحدهاي
صنعتي درسطح  14شهرستان آزادشهر،علي آباد ،کالله ،گاليکش،مراوه
تپه،بندرترکمن،بندرگز،کردکوي،گرگان،آق قال،راميان،مينودشت ،گميشان
و گنبد بوده که تعداد  64مورد در اين ايام به بهره برداري خواهند رسيدو
 104مورد نيز عمليات اجرايي آن آغاز خواهد شدکه در مجموع معادل
مبلغ  149ميلياردو  229ميليون ريال هزينه در برخواهد داشت .به گزارش
روابط عمومي شرکت گاز استان گلستان مهندس رحيمي ادامه داد:
درحال حاضر با احتساب پروژه هاي هفته دولت سال جاري تعداد 671پروژه
صنعتي عمده درسطح استان ازنعمت گاز بهره مند خواهند شد.مديرعامل
شرکت گازاستان گلستان گفت:گازرساني به پروژه هاي صنعتي از
برنامه هاي مهم دولت بوده تا اين انرژي طبيعي ضمن اينکه سوخت
مورد نياز واحد هاي صنعتي را تامين کند سهم بزرگي درکاهش
آالينده هاي زيست محيطي وشكوفايي اقتصاد کشوروبستر مناسبي براي
افزايش توليد،اشتغال وسرمايه بوجود خواهد آمد.

استقبال طنزپزدازان غير قمي از قمپز

استاندار قم هم به جمع قمپزيها پيوست
قم-خبرنگاررسالت:
سي و ششمين محفل قمپز با حضور سيد مهدي صادقي استاندار قم و
جمعي از طنزپردازان برجسته کشور و استان قم برگزار شد.به گزارش
روابط عمومي حوزه هنري استان قم ،سي و ششمين محفل قمپز با
حضور سيد مهدي صادقي استاندار قم و جمعي از طنزپردازان برجسته
کشور و استان قم برگزار شد .در اين محفل که با استقبال گسترده
شهروندان قمي در سالن فرهنگسراي جوان برپا شد ،سيد محمدرضا
هاشمي معاون سياسي امنيتي استانداري ،سيدرضا طباطبايي مديرکل
روابط عمومي و امور بين الملل استانداري قم و مجدالدين معلمي رئيس
حوزه هنري قم نيز حضور داشتند.مهمان ويژه اين برنامه ناصر فيض
طنزپرداز و مدير دفتر طنز حوزه هنري و رضا ساکي طنزپرداز و مجري
راديو بود .ديگر مهمان ويژ ه قمپز سي و ششم مهدي فرجاللهي بود که
اشعار طنز خود را همراه با تکنوازي گيتار براي حاضران قرائت کرد.با
پايان محفل و با راي ناصر فيض نيز  3اثر بهعنوان آثار برتر انتخاب شد.
به اين ترتيب علي بهاري ،حجت االسالم سيد محمد حسيني و
محمد حسين عليان برگزيدگان قمپز سي و ششم لقب گرفتند و
از آنها تقدير شد.

مديرکل کميته امداد کردستان :

 ۱۷ميليارد تومان زکات دراستان
كردستان جمعآوري شد
سنندج-خبرنگاررسالت:
مديرکل کميته امداد کردستان در جمع رسانه هاي استان به حوزه
اشتغال گريزي زد و با بيان اينکه  18ميليارد تومان از محل صندوق
واليت به حوزه اشتغال مددجويان اختصاص و  39ميليارد تومان
هم تسهيالت بانکي است گفت :بالغ بر  83ميليارد تومان تسهيالت
اشتغال عشاير و روستايي به نيازمندان اختصاص پيدا کرده که
 50درصد آن مربوط به مددجويان و  50درصد غير مددجويان است محمد
رسول شيخيزاده افزود :اعتيارات حوزه اشتغال نسبت به سال گذشته
 2برابر شده است ،واشتغالي که در کميته امداد ايجاد ميشود به واسطه
نظارتهاي مستمر از پايداري خوبي برخوردار است.

