» خبر

مديرکل منابع طبيعي و
آبخيزداري استان گيالن :

با هدف افزايش پايداري توليد در فصل زمستان؛

آغاز توقف کلي توليد گاز طبيعي
در پااليشگاه گاز هاشمي نژاد

مشهد-خبرنگار رسالت:
مدير عمليات شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد از آغاز برنامه
توقف کلي گاز طبيعي در اين مجتمع گازي خبرداد.به گزارش
روابط عمومي شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد ،محمد فرزانه
مقدم با اعالم اين خبر افزود :برنامه قطع کلي گاز به منظور تعميرات
نهايي در سال جاري با هدف افزايش پايداري توليد در روزهاي سرد
و اطمينان از توليد حداکثري در نيمه دوم سال انجام مي شود و
اين برنامه به مدت پنج روز پيش بيني شده است.وي اظهارداشت:
با توجه به اينکه در طول سال واحدهاي پااليشي در حال فرآورش
گاز طبيعي مي باشند انجام برخي از تعميرات تجهيزات ميسر نيست
و الزم است گاز درون تاسيسات بهطور کامل تخليه و بازسازي
تجهيزات انجام شود.اين مقام مسئول ادامه داد :در اين مدت
زمان براي اجراي فهرستي از کارهاي تعميراتي با همکاري شرکت
نفت و گاز شرق به عنوان شرکت باالدستي و پااليشگاه گاز شهيد
هاشمي نژاد برنامه ريزي شده است.فرزانه مقدم با بيان اينکه در
زمان توقف کلي ،واحدهاي توليدي از دسترس خارج خواهند بود
تاکيد کرد :خدمت رساني به عموم مردم در خطه شمال و شمال
شرق در بخش خانگي ( گازرساني ) و همچنين صنايع و نيروگاهها
با مديريت شبکه توسط ديسپچينگ شرکت ملي گاز ايران تداوم
يافته و خللي در تامين گاز مشترکين بهوجود نخواهد آمد.

امام جمعه اشتهارد:

کتابخواني در فضاي مجازي
عمق ندارد
اشتهارد-خبرنگاررسالت:
امام جمعه شهرستان اشتهارد در ديدار رئيس اداره کتابخانههاي
عمومي اين شهرستان با وي ،بر ضرورت تسهيل دسترسي کتاب
در اماکن مختلف براي استفاده مردم تاکيد کرد.به گزارش رسالت
البرز و به نقل از روابط عمومي اداره کتابخانه هاي عمومي شهرستان
اشتهارد؛ در ديدار رئيس اين اداره که با همراهي يکي از اعضاي
انجمن کتابخانهها در دفتر امام جمعه شهرستان صورت گرفت ،ضمن
ارائه گزارش وضعيت کتابخانههاي عمومي در اين شهرستان توسط
رئيس اداره کتابخانهها بر ضرورت بهروزرساني کتابها ،تسهيل در
دسترسي کتاب براي عموم مردم و فضاسازي کتابخانههاي عمومي و
سالن هاي مطالعه تاکيد شد .امام جمعه شهرستان اشتهارد در اين
ديدار با اشاره به اهميت کتاب و کتابخواني گفت :مطالعه در فضاي
مجازي هم بد نيست ولي تعمق نميدهد ،محتواي پيامهاي مطالعاتي
در فضاي مجازي اندک و کوتاه و کم عمق است و هيچ چيز به اندازه
کتاب به مطالعه عمق نميدهد .حجت االسالم داودي در ادامه افزود:
بايد فضاهاي کتابخانهاي متناسب با شاخصهاي کتابخواني بهبود
بيابد و اينکه ميشنوم برخي شاخصهاي کتابخانهاي مثل فضا و
عضويت و غيره در اشتهارد از ميانگين استاني باالست ،بسيار جالب
است ولي بايد از نيازهاي مطالعاتي مردم غافل نشد.

هتل اميران و سه واحد بوم گردي
نيشابور در هفته دولت افتتاح شد
نيشابور -خبرنگار رسالت:
رئيس اداره ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري نيشابور
گفت :همزمان با هفته دولت هتل چهار ستاره اميران با ظرفيت 46
اتاق و سوئيت و  150تخت با اعتبار  60ميليارد تومان و اشتغالزايي
 100نفر به بهره برداري رسيد.محمداسماعيل اعتمادي در نشست
خبري به مناسبت هفته دولت در دفتر خود ،افزود 50 :درصد مبلغ
سرمايه گذاري از محل تسهيالت بانک تعاون است که البته صد نفر
ديگر در بخش هاي تجاري و خدمات مشغول به کار شده اند.وي
اظهار کرد :اين مجتمع داراي دو پارکينگ ،سه رستوران ،دوالبي
مجزا ،سالن آمفي تئاتر  150نفره و  50واحد تجاري است که در
هشت طبقه با معماري اصيل ايراني ساخته شده است.
اعتمادي با اشاره به امکان اقامت مسافر در چهار مهمان پذير
در طول سال و  50مدرسه در ايام نوروز و تابستان ،يادآور شد:
همزمان با هفته دولت سه واحد بوم گردي با اعتبار  200ميليون
تومان در روستاهاي محمودآباد فضل ،حصار بوژان و جوري نيز
افتتاح رسمي مي شوند.
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امسال  500هزار هکتار
کاداستر در گيالن
اجرايي ميشود

سمنان -خبرنگار رسالت:
رئيس اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي سمنان گفت  :کاغذ
بازي اداري در تعدادي از نهاد هاي اجرايي مانع رونق اقتصادي و
افزايش اشتغال در اين استان است.علي اصغر جمعه اي افزود  :در
بعضي مواقع شاهد هستيم که نهاد هاي اجرايي مربوطه با بخش
خصوصي همکاري مناسبي ندارند که اين امر باعث دلسردي فعاالن
اقتصادي براي سرمايه گذاري در استان مي شود.وي اظهار داشت:
اين در حالي است که با توجه به رکود بخش اقتصادي و آمار بيکاري
در سمنان ،بايد براي رونق کسب و کار و سرمايه گذاري فعاالن
اقتصادي فرش قرمز پهن شود.
ش روي واحدهاي توليدي و صنعتي
جمعه اي ادامه داد :مشکالت پي 
با برنامه ريزي هاي منسجم و برگزاري کارگروه هاي تسهيل و رفع
موانع توليد قابل حل است.رئيس اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن
و کشاورزي سمنان با بيان اين که ،کمبود نقدينگي ،مطالبات
کارگري و بدهي معوق از ديگر مشکالت واحدهاي توليدي سمنان
است ،ادامه داد :حدود  80واحد صنعتي استان با مشکل بيمه اي
و مالياتي و حدود  200واحد با مشکل تامين مواد اوليه مواجه
است.جمعه اي اضافه کرد :بااين که کارهاي گستردهاي براي حل
مشکالت صنايع و واحدهاي توليدي استان انجام شده اما وضعيت
واحدهاي مورد بررسي بهبود نيافته و برخي از آن ها همچنان با
مشکالتي مواجه هستند.
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رئيس جديد شوراي اسالمي شهر بناب:

رئيس اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان اروميه مطرح کرد؛

اميدواريم هيئت رئيسه جديد شوراي شهر به
چالشهاي شورا و شهرداري خاتمه دهد

بناب-خبرنگاررسالت:
رئيس شوراي اسالمي شهر بناب گفت :اميدواريم
هيئت رئيسه جديد شوراي شهر بناب به برخي
چالش هاي موجود در شورا و شهرداري خاتمه
دهد.بر اساس اين گزارش ،محمدباقر واليي در
جاشيه برگزاري انتخابات هيئت رئيسه جديد
شوراي شهر بناب با اشاره به اينکه بحث انتخابات
هيئت رئيسه شوراي شهر بناب در روزهاي اخير
در فضاي مجازي با چالش هايي همراه بوده
است؛ گفت :اميدواريم با انتخاب هيئت رئيسه

ايمنسازي محورهاي اروميه در رکاب ناوگان مجهز
راهداري

اروميه-خبرنگار رسالت:
رئيس اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي
شهرستان اروميه ازعمليات ايمن سازي در اکثر
محورهاي ارتباطي اين شهرستان با اجراي عمليات
راهداري خبر داد.صادق حبيب زاده رئيس اداره
راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان
اروميه از اجراي عمليات گسترده راهداري در
محورهاي اصلي خبر داد و افزود:اجراي عمليات
ترميم و روکش آسفالت محور اروميه-اشنويه از
کيلومتر اول تا کيلومتر چهار و از کيلومتر 28
تا کيلومتر  35با اعتباري بالغ بر  13ميليارد
ريال به پايان رسيد.وي در ادامه حذف چندين
نقطه حادثه خيز در محور اروميه-مهاباد را
بخشي از اقدامات برشمرد و گفت :تسطيح و
ساماندهي محدوده بريده هاي بلوار شهيد فعال
موجب حذف نقاط حادثه خيز اين محور شده و
همچنين ساماندهي رمپ هاي ورودي و خروجي
روستاهاي محور اروميه-مهاباد جهت جلوگيري

جديد اين چالش ها درمان و جراحي شوند.وي
افزود :اين شورا و هيئت رئيسه جديد به تمام
اين چالش ها پايان داده و فتنه ها را خاموش
خواهد کرد.رئيس شوراي اسالمي شهر بناب
با بيان اينکه اين شورا در يک سال گذشته
قدمهاي مؤثري در ارتباط با ايجاد درآمد پايدار
برداشته است؛ تصريح کرد :به جهت مشکالت
مالي و وضعيت اقتصادي اين طرح ها تحقق
نيافته است و نياز است در سال دوم با آغاز
به کار هيئت رئيسه جديد در راستاي ايجاد
درآمدزايي براي شهرداري قدم هاي مؤثري
برداشته شود.واليي با تأکيد بر اينکه آسفالت ريزي
محالت و خيابان ها و توجه به زيباسازي شهر
جزء مطالبات مردم و اهالي است؛ تأکيد کرد:
ولي به علت مشکالت مالي ،شهرداري نتوانسته
قدمهاي مؤثري بردارد که با برنامه ريزي هيئت
رئيسه جديد در سال جاري حرکتهاي خوبي
صورت خواهد گرفت.

از تصادفات در اين محور انجام گرفت.حبيب زاده
ادامه داد :تسطيح و رگالژ شانه هاي خاکي در
 6کيلومتر اول جاده مهاباد انجام گرفته و هم
اکنون تا کيلومتر  40در حال اجراست.اين مقام
مسئول با اشاره به اهميت باالي محور اروميه
مهاباد در بحث تردد عنوان کرد :شستشوي
تابلو عالئم در محور فوق به طول  24کيلومتر
و پاکسازي محدوده پلها و حاشيه پلها جهت
َآشکارسازي ابنيه فني تا کيلومتر  30در محور
فوق به اتمام رسيد.

رئيس شوراي شهر قزوين:

مجسمهسازان با ساخت سرديس شهدا و مفاخر قزوين ،ياد آنها را زنده نگه ميدارند
قزوين-خبرنگاررسالت:
بهگزارش روابط عمومى سازمان زيباسازى شهرداري ،حکمتاله
داودي ،رئيس شوراي اسالمي شهر قزوين همزمان با برگزاري
اولين سمپوزيوم ساخت سرديس مفاخر و شهداي قزوين ،با اشاره
به نقش هنرمندان در ساختن شهري پويا و زنده گفت :نظر به
اهميت هنر و تأثير عميق آن در آحاد جامعه ،يقينا ميتوان در
ابعاد مختلف از وجود هنرمندان براي معرفي جايگاه قزوين در

اين خصوص بهره گرفت و با همراهي و توجه ويژه شوراي پنجم و
شهردار به هنر و هنرمندان ،اميدواريم که حضور پررنگ هنرمندان
در همه ابعاد ملموس باشد.
داودي افزود :شوراي شهر شهرداري قزوين موضوعات مربوط به
هنر و هنرمندان را به عنوان برنامه ساالنه به مناسبتهاي مختلف
بهطور مستمر با همکاري و مشارکت هنرمندان برگزار خواهد کرد
و اين روند در سالهاي بعد نيز ادامه خواهد داشت .رئيس شوراي

اسالمي شهر قزوين در پايان تاكيد كرد :هنرمندان مجسمه ساز
مي توانند با ساخت مجسمه مفاخر و شهداي افتخارآفرين شهر
قزوين و نصب آن در نقاط مختلف شهر آنان را همواره در ديد
و ذهن شهروندان و گردشگران داخلي و خارجي زنده نگه دارند.
گفتني است اين سمپوزيوم همزمان با هفته فرهنگي قزوين در
سراي سعدالسلطنه برگزار ميشود و سرديسهاي ساختهشده در
بوستان مفاخر نصب خواهند شد.

سرپرست اداره منابع طبيعي و آبخيزداري دامغان :

 706هزار هکتار از اراضي ملي دامغان زير پوشش طرح کاداستر قرار مي گيرد
دامغان-خبرنگاررسالت:
سرپرست اداره منابع طبيعي و آبخيز داري
دامغان گفت :بر اساس برش شهرستاني برنامه
ششم توسعه و درصورت تامين اعتبار  706هزار
هکتار از اراضي ملي دامغان امسال زير پوشش
طرح کاداستر قرار مي گيرد .علي اکبر عباسيراد
با اشاره به اينکه تاکنون براي حدود  100هزار

هکتار از اراضي ملي شهرستان دامغان طرح کاداستر
به مرحله اجرا در آمده است اظهار داشت :اجراي
طرح کاداستر اراضي ملي گامي مهم در تثبيت
و حاکميت دولت بر اراضي ملي و جلوگيري از
سود جويي افراد فرصت طلب به شمار مي آيد
که طي فرآيندي شامل اصالح و بازنگري اجراي
مقررات و سوابق اجراي قانون و اصالح هندسي

نقشه ها و با همکاري اداره ثبت اسناد و امالک
نسبت به صدور اسناد تک برگي ( کاداستر )
اقدام مي شود .وي اضافه کرد :از آنجايي که اسناد
صادره داراي مختصات جعرافيايي دقيق بوده و در
بانک کاداستر سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
بارگذاري مي شود از همين رو اشخاص حقيقي
و حقوقي نمي توانند سند مالکيت معارضي را

دريافت کنند و اين اقدام دفاع از انفال و حقوق
دولت را پي دارد .سرپرست اداره منابع طبيعي و
آبخيز داري دامغان به ديگر مزاياي اجراي طرح
کاداستر پرداخت و افزود :تسريع در پاسخگويي
به استعالمات ،تکريم ارباب رجوع و فراهم شدن
زمينه دستيابي به حقوق شهروندي از جمله مزاياي
اجراي طرح کاداستر مي توان اشاره داشت.

مدير آبفاي فريدونشهر اعالم کرد :

تامين پايدار آب شرب ساکنان فريدونشهر به رغم کاهش دبي چشمه لنگان
اصفهان-خبرنگاررسالت:
مدير آبفاي فريدونشهر در همايش سازگاري با کم آبي که با حضور بيش
از  6هزار نفر از قشرهاي مختلف مردم برگزار شدگفت :خشکسالي هاي
اخير تاثير بسزايي بر منابع آبي منطقه فريدونشهر داشته بهطوريکه
دبي چشمه لنگان از  4هزار ليتر در ثانيه به  150ليتر کاهش يافته
اما با اين وجود با تالش هاي صورت گرفته آب شرب مردم بهصورت

پايدار تامين شد.مسعود مقدسي افزود 35:هزار نفر از ساکنان دو شهر
فريدونشهر و برف انبار بههمراه  3روستا مجاور تحت پوشش خدمات
آبفاي فريدونشهر قرار دارند که در اين چند سال اخير سعي شده با انجام
اقدامات فرهنگي مردم را سازگار با تغيير اقليم در اين منطقه نماييم.وي
عنوان کرد :با ترويج فرهنگ صحيح مصرف در شهرستان فريدونشهر
مصرف سرانه آب از  175ليتر در شبانه روز به  160ليتر کاهش يافته

در هفته دولت انجام شد

رئيس اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي
سمنان:

کاغذ بازي مانع رونق بخشش
اقتصاد سمنان است

رشت-خبرنگاررسالت:
مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گيالن گفت :امسال اجراي کاداستر
را در  500هزار هکتار در برنامه داريم تا از پديده شوم زمين خواري و
جنگلخواري جلوگيري کنيم.به گزارش روابط عمومي اداره کل منابع طبيعي
و آبخيزداري استان گيالن  ،محسن يوسف پور در نهمين نشست سراسري
شبکه سازمان هاي غير دولتي محيط زيست و منابع طبيعي کشور که در
سالن همايش اداره کل حفاظت محيط زيست استان گيالن برگزار شد،
برگزاري چنين نشست هايي را موجب اعتال و رونق محيط زيست و منابع
طبيعي کشور دانست و اظهار کرد :ما در شمال کشور از نعمت جنگل هاي
هيرکاني برخوردار هستيم.

وي جنگل هاي هيرکاني را يکي از جنگل هاي با ارزش دنيا دانست و عنوان
کرد :اين ارزشمندي از حيث قدمت بوده و اين قدمت موجب تنوع زيستي و
ژنتيکي است .در واقع تنوع زيستي و ژنتيکي بيشترين اثرگذاري را در حفظ
تعادل اکولوژيکي محلي ،منطقه اي ،ملي و بين المللي دارد.مدير کل منابع
طبيعي و آبخيزداري استان گيالن ،با اشاره به طول عمر  3تا  60ميليون ساله
جنگل هاي هيرکاني شمال کشور در مقايسه با جنگل هاي  10هزارساله اروپا،
متذکر شد :امروزه اکوسيستم هاي طبيعي از نظر ميزان اثرگذاري بر حفظ تعادل
اکولوژيکي چه در سطح محلي و چه در سطوح منطقه اي ،ملي و بين المللي
شاخص گذاري مي شوند و لذا آن اکوسيستمي بيشترين اثرگذاري را دارد
که داراي بيشترين تنوع زيستي و ژنتيکي باشد.

افتتاح و کلنگ زني  185پروژه گازرساني
در استان گلستان
گرگان-خبرنگاررسالـت:
مديرعامل شرکت گازاستان گلستان باتشريح
برنامه هاي ويژه هفته دولت در خصوص
پروژههاي گازرساني گفت:اين شرکت در هفته
دولت تعداد  185پروژه گاز رساني را در برنامه
افتتاح و کلنگ زني دارد که بيشتر آنها مربوط
به بخش صنعتي مي باشد وي افزود:در همين
رابطه تعداد  17پروژه روستايي و  168پروژه
صنعتي نيز مي باشد که در اين ايام مورد
بهره برداري قرار گرفته و يا عمليات اجرايي
آن آغاز خواهد شدکه در مجموع بالغ بر 394
ميليارد و  429ميليون ريال هزينه در خواهد
داشت.مهندس رحيمي تصريح کرد:درحال

حاضر افزون بر  8هزارو  926کيلومتر شبکه
گاز در استان اجرا شده که  170کيلومتر آن
مربوط به سال جاري مي باشد ضمن اينکه در
همين رابطه تاکنون تعداد  551هزارو321
مشترک نيز جذب شده که تعداد 5177مورد
آن براي سال  97مي باشد .وي در ادامه
اظهارداشت:در حال حاضر تعداد  557هزار
و  660خانوار استان از نعمت گاز بهره مند
شده اند که  4937خانوار در سال جاري به
جمع مصرف کنندگان گاز پيوستند که در
همين راستا تاکنون ۱۰۰درصد خانوار شهري
و  94درصد خانوار روستايي استان از اين انرژي
برخوردار مي باشند.

اهداي اسناد مالکيت به  200خانوار
سعادتشهر
شيراز-خبرنگاررسالت:
در سفر دکتر مخبر ،مراسم هبه اسناد مالکيت زمين شهري
از سوي ستاد اجرايي به  200خانوار در شهرستان سعادت شهر
برگزار شد.در اين مراسم که آيتاهلل لطفاهلل دژکام امامجمعه

آبشرببخشيازروستائيانسيستانوبلوچستاناز
حوضچههايکناررودخانههايفصليتامينميشود
زاهدان-خبرنگاررسالت:
خشکساليهاي چند سال اخير در سيستان و بلوچستان موجب شده است تا آن
گروه از روسائياني که از گودال هايي که از آب باران در کنار رودخانه هاي فصلي پر
ميشود و تمام جانداران اعم از حيوانات و انسانها از اين گودالها استفاده مي کنند ،
امروز به اين گودال ها هم دسترسي نداشته باشند .گزارش خبرنگار ما که فيلم هاي
تهيه شده توسط مسئولين شرکت آب و فاضالب روستايي را چندين بار و حتي در
حضور مسئولين رده باالي وزارت نيرو تماشا کرده حاکي است که در خانه هاي کپري
اطراف شهر هاي جنوب سيستان و بلوچستان مسئول تهيه آب شرب و شستشوي
خانواده در طول روز هستند که در فيلم ها ديده ميشود چگونه زنان در حاليکه
گالن  20ليتري را روي سر دارند و بچه کوچک خود را در بغل بيشاز  20کيلو متر
فاصله محل اقامت را تا محل گودالهاي آب طي و از اندک آب موجود در اين گودالها
با درب بانکه ظرف را پر و در حالي که بچه خود را در بغل دارند و گالن اب را روي
سر رودخانه را که گاها سطح آن تا باالي رودخانه بيشاز  50متر است عبور کرده و
پس از ساعتها پياده روي خود را به کپر محل سکونت مي رسانند .

معاون حمايت کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد اعالم کرد:

اختصاص  6/9ميليارد تومان تسهيالت قرضالحسنه
به نيازمندان
ياسوج-خبرنگاررسالت:
 6ميليارد و  939ميليون تومان از ابتداي سال
جاري تاکنون در قالب تسهيالت قرضالحسنه
کارگشايي به مددجويان کميته امداد کهگيلويه
و بويراحمد و اقشار نيازمند پرداختشده است.
معاون حمايت و سالمت خانواده کميته امداد
کهگيلويه و بويراحمد گزارشي از تسهيالت
قر ضالحسنه کارگشايي پرداختشده به
مددجويان و اقشار نيازمند در سال جاري
ارائه داد .به گزارش سايت خبري کميته
امداد ،محمد نظري ،معاون حمايت و سالمت
خانواده کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد،
بابيان اينکه پرداخت تسهيالت کارگشايي يکي

شيراز و نماينده وليفقيه در استان فارس ،مهدي برومندي
نماينده شهرستانهاي مرودشت ،ارسنجان و پاسارگاد ،فرماندار
پاسارگاد ،مهندس جعفري مديرعامل بنياد برکت وابسته به
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) ،امامجمعه شهرستان
پاسارگاد و مردم اين شهر حضور داشتند ،دکتر مخبر ،ستاد
اجرايي فرمان حضرت امام(ره) را نهادي خدمتگزار که عمده
فعاليتش در بحث اشتغالزايي است معرفي کرد و در تشريح
برخي از اقدامات اين ستاد گفت :ايجاد  400هزار فرصت شغلي

آيين معارفه رئيس و دادستان حوزه قضائي
شهرستان اردل برگزار شد
شهرکرد -خبرنگاررسالت:
در احکامي جداگانه آقايان عنايت اهلل محمدي و محمود شهراني به ترتيب به عنوان
رياست دادگستري و دادستان دادسراي عمومي و انقالب شهرستان اردل معرفي شدند.به
گزارش روابط عمومي دادگستري کل استان در آيين تکريم و معارفه رئيس و دادستان
حوزه قضائي شهرستان اردل که با حضور مقامات قضائي و جمعي از مديران دستگاههاي
اجرايي شهرستان برگزار گرديد حجت االسالم والمسلمين مهرداد بهرامي امام جمعه
محترم شهرستان اردل در سخناني با اشاره به فرمايشات حضرت علي(ع) در خصوص
مقام و جايگاه قاضي اظهار داشت :کار قضاوت کار انبياء و جايگاه قاضي همان جايگاه
پيامبر(ص) و ائمه معصومين(ع) براي احقاق حق مظلومان و اجراي عدالت است .ايشان
قضاوت را يکي از پايه هاي حفظ و قوام اجتماع برشمرد و خاطرنشان کرد :هر چقدر
جايگاه يک مسئوليت رفيع باشد به همان نسبت توجهات و حساسيت نيز نسبت به
آن در نزد مردم باالست و به همين دليل است که اگر قاضي در کار خود دچار لغزش
شود نه تنها آخرت خود را تباه ساخته بلکه با خدشه وارد کردن به مقام قضاوت ،مردم
را نيز نسبت به دستگاه قضائي بدبين مي سازد.

البته ناگفته نماند که اين رقم بايد بيش از اينها کاهش يابد.مدير آبفا
فريدونشهر به کاهش مصرف آب در شهرک صنعتي برف انبار اشاره کرد و
عنوان کرد:عالوه بر اينکه مصرف سرانه آب خانگي در فريدونشهر کاهش
يافته بلکه روند کاهش مصرف در شهرک صنعتي برف انبار نيز تحقق
يافته ودرسال جاري حدود  30درصد مصرف آب در شهرک صنعتي
برف انبارنسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر شده است.

از راهکارهاي مهم کميته امداد براي کاهش
مشکالت اقشار آسيبپذير است گفت6 :
ميليارد و  939ميليون تومان از ابتداي سال
جاري تاکنون در قالب تسهيالت قرضالحسنه
کارگشايي به مددجويان اين نهاد و اقشار
نيازمند پرداختشده است .وي با اشاره
به اينکه تسهيالت قرضالحسنه کارگشايي
بهمنظور تأمين هزينههاي ضروري نيازمندان
ازجمله تحصيلي ،درمان ،مسکن ،ازدواج و حل
مشکالت معيشتي پرداخت ميشود ،افزود :اين
تسهيالت به بيش از دو هزار نفر از مددجويان
کميته امداد و اقشار نيازمند کهگيلويه و
بويراحمدي در سال جاري پرداخت شد.

در مناطق محروم و کمتر توسعهيافته ،ساخت  1350مدرسه
و  1200مسجد و مرکز فرهنگي در سطح کشور ،اعطاي 67
هزار وام قرضالحسنه ،تقبل هزينههاي درمان همين تعداد
بيماران سرطاني ،انجام درمان حدود  4هزار زوج نابارور و
 2هزار کودک ناشنوا و ساخت  21هزار مسکن محرومان ،از
جمله اقدامات ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) در حوزه
فعاليتهاي توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي ،زيربنايي و
عامالمنفعه در سالهاي گذشته است.

درخشش هنرجويان هنرستان هنرهاي زيباي پسران
کرج در کنکور سراسري
کرج-خبرنگاررسالت:
مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان البرز از درخشش هنرجويان اين هنرستان در کنکور
سراسري خبر داد .به گزارش رسالت البرز و به نقل از روابط عمومي اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمي استان البرز؛ ناصر مقدم ضمن اعالم اين خبر افزود ٥ :نفر از هنرجويان هنرستان در
کنکور رتبههاي درخشان کسب کردند.وي گفت :برنامهريزي دقيق صورت گرفته توسط کادر
هنرستان و تالش مستمر و خستگيناپذير دانش آموزان نتايج درخشاني را در کنکور سراسري
 ۹۷به دنبال داشت که اين موفقيت قطعا در سايه حمايت اولياء دانش آموزان و کمک و همکاري
بي دريغ دبيران دلسوز هنرستان هنرهاي زيبا ،حاصل گرديده است .مديرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمي استان البرز اضافه کرد :تمام کنکوريهاي هنرستان مجاز به انتخاب رشته و بيش از
 50درصد رتبه زير  ١٠٠٠به دست آوردند .مقدم در پايان خاطر نشان کرد :هنرستان هنرهاي
زيباي پسران کرج چند سال متوالياست که در بين هنرستانهاي فني حرفهاي پسران در کنکور
سراسري رتبه اول را کسب ميکند ،از اين رو برنام ه ريزي براي کنکور سراسري سال جديد در
آن مجموعه آغاز گرديده است.وي ابراز اميدواري کرد که با برنامه ريزي صورت گرفته شاهد
کسب رتبههاي بهتر توسط هنرجويان اين هنرستان در سال جديد باشيم.
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ديدار فرمانده و جمعي از كاركنان
سپاه ناحيه دزفول با آزادگان سرافراز
دزفول -خبرنگار رسالت:
به گزارش روابط عمومي ناحيه مقاومت بسيج دزفول به مناسبت 26
مرداد سالروز ورود آزادگان به ميهن اسالمي ،فرماندهي و جمعي از
پاسداران ناحيه دزفول با  3نفر از آزادگان سرافراز اين شهرستان
ديدار كردند.
در اين ديدار سرهنگ دوم پاسدار سعادتزاده فرمانده ناحيه دزفول
ضمن گراميداشت اين روز ،آزادگان را مظهر صبر و استقامت ملت
ايران دانست و بر ضرورت تكريم اين عزيزان و خانوادههاي صبور
آنان تاكيد كرد.
وي افزود :تا زماني كه ملت ايران روحيه مقاومت و پايداري را دارند
هيچ دشمني نميتواند بر اين روحيه و ايمان برگرفته از قرآن و اهل
بيت (ع) غلبه كند.
در اين ديدارها آزادگان سرافراز به بيان خاطراتي از دوران اسارت پرداختند
و در پايان با اهداء لوح تقدير و هديه از اين عزيزان تجليل شد.

کشف  ۸۰۰ميليارد ريال کاالي قاچاق
سازمانيافته در لرستان
خرم آباد-خبرنگاررسالت:
به همت سربازان گمنام امام زمان(عج) اداره کل اطالعات لرستان
 ۸۰۰ميليارد ريال کاالي قاچاق سازمانيافته در اين استان کشف
و ضبط شد.
به گزارش روزنامه رسالت  ،به دنبال اقدامات اطالعاتي و عملياتي 6
ماه گذشته سربازان گمنام امام زمان (عج) اداره کل اطالعات لرستان
و باهماهنگي دستگاه قضائي ،ده ها باند سازمان يافته قاچاق کاال
شناسايي و منهدم شده است.در اين راستا  ۱۴۰دستگاه کانتينر انواع
کاالي قاچاق به وزن تقريبي دوهزار و  ۵۰۰تن و ارزش تقريبي ۸۰۰
ميليارد ريال کشف و ضبط شد.

مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان اصفهان:

خبرنگار گل سرسبد حوزه رسانه و
تبليغ است

فوالدشهر  -خبرنگاررسالت:
رسانه يک موضوع مهم و الزم در طول تاريخ زندگي بشر بوده و خبرنگار
گل سرسبد حوزه رسانه و تبليغ است .مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي
استان اصفهان در مراسم تجليل از خبرنگاران و نمايندگان رسانه هاي
گروهي در شهرستان لنجان ضمن بيان مطلب فوق گفت :حق گويي،
حق طلبي و حق محوري وظيفه الهي هر بنگاه خبري است و بايد نتيجه
کار اطالع رساني براي جامعه سود آور باشد.حجت االسالم انصاري در
بخشي از سخنان خود ضمن بيان اين مطلب که کار خبر پرصالبت و
واقعي است اظهار داشت :خبرنگاران کشور در طول  40سال انقالب
اسالمي و دوران دفاع مقدس در خط مقدم بوده و کارنامه خوبي را از
خود بر جاي گذاشته اند.
فرماندار شهرستان لنجان نيز در اين ديدار حرفه خبرنگاري را شريف
و مقدس دانست و گفت :اهالي رسانه شهرستان لنجان از بهترين و
کمتوقعترين افراد هستند.اين مراسم با همکاري روابط عمومي ذوب آهن
اصفهان و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان لنجان برگزار شد.

رئيس کميته امداد دهدشت مطرح کرد:

حمايت  739حامي از ايتام و فرزندان
محسنين دهدشتي
دهدشت-خبرنگاررسالت:
 739حامي نيکوکار از ابتداي سال تاکنون از ايتام و فرزندان محسنين
کميته امداد دهدشت حمايت ميکنند.
رئيس کميته امداد دهدشت گزارشي از عملکرد حوزه اکرام اين اداره
در سال جاري ارائه داد.
به گزارش سايت خبري کميته امداد ،امراهلل فروزنده ،رئيس کميته
امداد دهدشت ،بابيان اينکه  739حامي از ابتداي سال جاري تاکنون
از ايتام و فرزندان محسنين اين اداره حمايت ميکنند ،گفت :در
حال حاضر  302يتيم زير  18تحت حمايت کميته امداد دهدشت
است که  537خير داخل و خارج استان و کشور حمايتهاي نقدي و
غيرنقدي خود را بهصورت مداوم و ماهانه به آنها ارائه ميدهند .وي
با اشاره به اينکه حاميان ايتام در سال جاري  195ميليون تومان به
ايتام تحت سرپرستي خود کمک کردند ،افزود :اين حاميان نيکوکار
در سال گذشته  824ميليون و  847هزار تومان کمکهاي نقدي
و غيرنقدي خود را به ايتام اهداء کردهاند .فروزنده بابيان اينکه
 238نفر از فرزندان محسنين تحت حمايت را  202نفر از حاميان
نيکوکار حمايت ميکنند ،تصريح کرد :حاميان  35ميليون و 670
هزار تومان کمکهاي نقدي و جنسي خود را به فرزندان محسنين
در سال جاري ارائه دادند که اين مبلغ در سال گذشته يک ميليارد
و  326ميليون تومان بوده است.

معاون آمار و اطالعات اردبيل خبر داد:

وجود 41هزار واحد مسکوني خالي
در اردبيل
اردبيل-خبرنگاررسالت:
معاون آمار و اطالعات سازمان مديريت و برنامهريزي استان اردبيل
گفت :بيش از  41هزار و  811واحد مسکوني خالي در استان اردبيل
وجود دارد که بيشترين واحد خالي استان در سرعين قرار دارد.
فريبرز دهقان در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد :ما در استان
اردبيل  370هزار خانوار معمولي داريم که نحوه سکونت آنها شامل
 265هزار نفر در واحدهاي مسکوني ملکي خود زندگي ميکنند و
بيش از  71هزار و  800مستاجر در استان اردبيل شناسايي شدهاند.
وي خاطرنشان کرد :درصد مستاجرين در بين سرشماري سال 90
تا  95در اکثر شهرستانهاي استان اردبيل زياد شده به طوري که
اين امر داليل متعددي را نظير عدم تمکن مالي در خريد خانه و
سرمايهگذاري افراد در ساير حوزهها دارد.معاون آمار و اطالعات سازمان
مديريت و برنامهريزي استان اردبيل با اشاره به آمار اجارهنشينها در
شهرهاي مختلف استان اردبيل گفت :به طور متوسط در سال 90
ميزان اجارهنشيني در استان اردبيل  16/69درصد بود که اين رقم در
سرشماري سال  95به  19/37درصد خانوارها رسيده است که به طور
متوسط سه درصد رشد اجارهنشيني را شاهد هستيم.

