فرماندار بابل :
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چند پروژه
در هفته دولت
به بهرهبرداري رسيد

بابل-خبرنگاررسالت:
قربانعلي وليزادهبورا ،فرماندار ويژه شهرستان بابل در نشست خبري به مناسبت
هفته دولت گفت  :در طول يکسالي که به عنوان فرماندار در شهرستان بابل هستم
در هفته دولت در سطح شهرستان بابل  ۷۸پروژه با اعتبار  ۶۷ميليارد تومان افتتاح
شد؛ اين اعتبار در سال گذشته  ۱۰۱ميليارد تومان بود.با هزينه  ۱۸ميليارد تومان
گازرساني به مناطق باالدست داشتهايم.براي پستهاي برق  ۵/۸ميليارد تومان
هزينه شد.براي اولين بار در شهرستان بابل نشست دولت با شهرکهاي صنعتي و
بازار را داشتهايم.سهم شهرستان بابل در اشتغال پايدار  ۲۳ميليارد بوده که ۳۲۷
شغل ايجاد ميکند و توانستيم در اين زمينه  ۱۰۰درصد تخصيص داشته باشيم.
در اشتغال فراگير در شهرکهاي صنعتي نيز  ۷/۹۳ميليارد تومان جذب اعتبار

شهرستان

ربخ

تجليل از خبرنگاران و اصحاب رسانه
در بيمارستان بوعليسينا خرمدره
خرمدره -خبرنگار رسالت:
مراسم تجليل از خبرنگاران و اصحاب رسانه با حضور دكتر فرهادي،
رئيس بيمارستان بوعلي سينا ،خانم مهديخاني مسئول روابط عمومي
بيمارستان و شاكري مسئول حراست در بيمارستان بوعلي سينا شهرستان
خرمدره برگزار شد.
در اين مراسم دكتر فرهادي رئيس بيمارستان ضمن گراميداشت روز
خبرنگار  ،اصحاب رسانه و خبرنگاران را بازوي قوي اطالعرساني خواند
و افزود :خبرنگاران همواره همراه و هميار مسئوالن در پيشبرد اهداف
كشور و بخش سالمت هستند و با اطالعرساني صحيح و دقيق و بموقع
خود نقش موثري ايفا ميكنند و در پايان مراسم با اهداي لوح تقدير و
هدايايي از خبرنگاران و اصحاب رسانه تجليل شد.

عمليات احداث شبكه فاضالب
در  2منطقه دزفول آغاز شد
دزفول -خبرنگار رسالت:
عمليات اجرايي شبكه فاضالب و انشعاب خانگي همچنين احداث 2
ايستگاه پمپاژ فاضالب در كوي طالقاني و مدرس دزفول آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ما مدير آب و فاضالب دزفول در آيين كلنگزني
اين طرح گفت :اجراي اين طرح از سالها پيش از اولويتهاي
آب و فاضالب دزفول بود كه اكنون با مساعدت و پيگيري مسئوالن
به نتيجه رسيد.
جمال الدين برفر افزود :فاضالب كوي طالقاني و مدرس كه از مناطق
ت و محروم شهر دزفول هستند از طريق شبكه سنتي دفع
پرجمعي 
ميشد ضمن اينكه فاضالب اين مناطق پس از ورود به مزارع كشاورزي
براي آبياري مزارع مصرف ميشد.
وي ادامه داد :فاضالب آلوده مناطق مذكور موجب آلودگي محيطزيست
شده و بهداشت اهالي منطقه را به خطر انداخته كه با اجراي شبكه آبياري
مدرن فاضالب اين مناطق به صورت كامال بهداشتي دفع ميشود.
برفر با بيان اينكه بخش آب و فاضالب دزفول در مسير توسعه قرار
گرفته است هزينه اجراي شبكه فاضالب و  2ايستگاه پمپاژ در مناطق
طالقاني و مدرس دزفول را 350ميليارد ريال اعالم كرد و گفت :با
اجراي اين طرح به طول  25كيلومتر فاضالب پنجهزار و  700انشعاب
خانگي جمعآوري ميشود.

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست :

فوالد مبارکه صنعت سبز است
اصفهان-خبرنگاررسالت:
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست کشور
در هشتمين اجالس عمومي شوراي عالي استانها تصريح کرد:
به جاي اينکه منتظر باشيم تا شرکتهايي همچون فوالد مبارکه
آالينده اعالم شوند و بتوانيم از آنها عوارض آاليندگي اخذ کنيم،
بهتر است اين صنايع سبز را تشويق کنيم مديرعامل ،کارکنان و
صاحبان صنايع پاک را تشويق کنيم تا آنها نيز با جديت هرچه تمام
تر در زمينه بهبود فعاليتهاي زيست محيطي خود گامهاي مؤثرتري
بردارند.کالنتري تصريح کرد :نبايد شرايط به گونهاي باشد که برخي
سازمانها و ادارات کشور به دليل جذب منابع مالي و جبران کمبود
درآمد خود ،برخي کارخانه ها ازجمله شرکت فوالد مبارکه را به
آالينده بودن متهم کنند.رئيس سازمان محيط زيست با تأکيد بر
اينکه شرکت فوالد مبارکه درزمينه ارتقاي شرايط زيستمحيطــي
خود سرمايه گذاريهاي قابل توجهي انجام داده است ،اظهار کرد:
با توجه به دستاوردهاي زيست محيطي فوالد مبارکه بايد اذعان
داشت ،اين شرکت صنعت سبز است.

تئاتر چکاد دامغان با نمايش فاخرشرتل
عازم لهستان شد
دامغان-خبرنگاررسالت:
 گروه رسمي تئاتر چکاد دامغان به سرپرستي علي اصغر خطيب زاده با
نمايش فاخر «شرتل» و برپايي «نمايشگاه ماسک» عازم کشور لهستان
شد.نمايش»شرتل» به نويسندگي و کارگرداني علي اصغر خطيب زاده
در ورشوي لهستان روي صحنه مي رود .نمايش شرتل تازه ترين اثر
گروه تئاتر چکاد دامغان است که برگزيده بيست و هشتمين جشنواره
تئاتر استان سمنان با کسب  4جايزه  :اول بازيگري ،دوم بازيگري،
دوم کارگرداني ،تقدير طراحي صحنه و همچنين منتخب شرکت در
سي و ششمين جشنواره بين المللي تئاتر فجر تهران بوده است .اين
نمايش بنابه دعوت اداره فرهنگ و هنر ورشوي لهستان روي صحنه
خواهد رفت .در اين رويداد که در ماه آگوست برگزار مي شود  3اثر
از  3کشور به روي صحنه مي رود :فرانسه ،سوئد و ايران.
کمدي «شرتل» درباره نوازنده اي خياباني است که توسط عوامل
تروريستي داعش فريب مي خورد و قصد انجام عمليات تروريستي
در جهان را دارد اما ....

مديرعامل شرکت آب منطقه اي گلستان :

تعالي سازمان بدون آموزش
امکان پذير نيست

گرگان-خبرنگاررسالـت:
با حضور رئيس مجتمع عالي خراسان ،مدير عامل شرکت آب منطقهاي
گلستان  ،رئيس واحد آموزشي گلستان و اعضاي گروه هاي منابع
انساني و آموزش شرکت هاي صنعت آب و برق استان ،مکان جديد
واحد آموزشي گلستان افتتاح شد.به گزارش روابط عمومي شرکت آب
منطقه اي گلستان ،مدير عامل اين شرکت در اين جلسه با بيان اين
که اميدوار هستيم مجموعه آموزشي گلستان در آينده نزديک توسعه
پيدا کند ،اظهار کرد :در استان ما به آموزش توجه ويژه شده است.
ضمن اينکه تغييرات آني و به روز است و ما بايد بتوانيم با آموزش از
عهده توقعات بحق مردم بر آييم.مهندس علي نظري افزود :امروزه بايد
بتوانيم در جهت مديريت جنگ اقتصادي از آموزش کمک بگيريم.
همچنين آموزش هاي متناسب به همکاران مي تواند کمک کند که
حق مشتري در سازمان ادا شود زيرا ما معتقد هستيم اگر ندانسته
خدمات خوبي ارائه نشود  ،باز هم حق با مشتري است و با آموزش
مي توان بخشي از آن را حل کرد.مدير عامل شرکت آب منطقه اي
استان اظهار کرد :مجموعه صنعت آب و برق در بخش آموزش مجموعه
همراهي است که به دنبال تعالي سازمان است.

داشتيم که شهرستان بابل رتبه اول را در استان داشته است.هماهنگي بسيار خوبي
بين دستگاههاي اجرايي و اعضاي شورايتامين وجود دارد.فرمانداريها با توجه
به اينکه نهاد حاکميتي است؛ پنج وظيفه دارند؛ در بحث امنيتي خوشبختانه در
حوزه شهرستان مشکلي نداريم؛ در حوزه نظارت تالش کرديم به صورت سرزده
بازديدهايي داشته باشيم و در بحث هدايت ،حمايت بين دستگاههاي شهرستان
کارهاي خوبي انجام شد.تاکيد کرديم که مديران شهرستان ارتباط تنگاتنگي با
خبرنگاران شهرستان داشته باشند.مديران دستگاههاي اجرايي بايد با خبرنگاران
ارتباط موثر داشته باشند و ادارهاي نميتواند ارتباط خود را با خبرنگاران قطع
کند و پاسخگو نباشد.بر اساس تورم امسال  ۵۵۰ميليارد تومان اعتبار براي اتمام
پروژه فاضالب در شهرستان بابل داريم.
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کسب رتبه پيشتاز يک ستاره توسط
معاونت توسعه مديريت و منابع
دانشگاه علوم پزشکي کردستان
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در هفته دولت و در شهرستان لنجان :

به مناسبت هفته دولت و با حضور مقام عالي وزارت نيرو:

 6پروژه با اعتباري معادل  602ميليارد ريال افتتاح
و به بهره برداري مي رسد

رشت-خبرنگاررسالت:
مهندس بلبل آبادي ،مدير عامل شرکت
برق منطقه اي گيالن در خصوص پروژههاي
افتتاحي هفته دولت گفت :پروژههاي پست
 20/63کيلوولت توحيد گلسار و اتصاالت
مربوطه ،افزايش ظرفيت بخش انتقال پست
آستارا ،افزايش ظرفيت بخش فوق توزيع پست
آستارا ،افزايش ظرفيت ترانس هاي پست
الهيجان  ،1پست سيار  20/63کيلوولت
مستقر در پست شهيد رحيم آبادي کالچاي

و خط  63کيلوولت رشت شمالي _ قلي پور
در شهرستانهاي؛ رشت ،آستارا ،الهيجان
و کالچاي روزدوشنبه (مورخ )5/6/97با
حضور مقام عالي وزارت نيرو افتتاح و به
بهره برداري رسيد.
مدير عامل شرکت برق منطقه اي گيالن
در خصوص پروژه شاخص افتتاحي شرکت
در هفته دولت امسال گفت :پروژه پست
 20/63کيلوولت توحيد گلسار يکي از پروژه
هاي شاخص شرکت مي باشد که براي
اولين بار در کشور ،اولين ترانسفورماتورهاي
کم صداي ساخت داخل در اين پست
نصب شده است .اين ترانسها با هدف
کنترل سطح صدا در حد مجاز يا کاهش
سطح صدا و جلوگيري از آلودگي صوتي
به خصوص در مناطق مسکوني و جهت
رفاه حال مشترکين محترم به کار برده
شده اند.

بندخاکي حاج الوان
کلنگ خورد

فوالدشهر  -خبرنگاررسالت:
با حضور مديرکل منابع طبيعي استان
اصفهان،فرماندارشهرستان لنجان ،اصحاب
رسانه،مردم و ديگر مسئوالن در هفته دولت
بندخاکي حاج الوان بخش باغ بهادران کلنگ
خورد.در اين مراسم مهدي صفرخانلوفرماندار
لنجان با بيان گراميداشت هفته دولت و با زنده
نگه داشتن ياد و خاطره دو دولتمرد،شهيدان
رجايي و باهنرگفت :در طي اين هفته ،مردم
با عملکرد و دستاوردهاي دولت در زمينههاي
گوناگون عمراني ،اجتماعي ،اقتصادي و
فرهنگي آشنا مي شوندوهيئت دولت با توجه
به وصيت نامه سياسي ـ الهي امام خميني
رحمه اهلل و رهنمودهاي مقام معظم رهبري،
مي کوشد در زمينه هاي گوناگون به موفقيتهاي
بيشتر و مهم تري دست يابد و آينده بهتري
براي ملت بزرگ و پرافتخار ايران به وجود آورد.
حجم آبگيري بندخاکي حاج الوان150هزار

با کمک خ ّي ران برگزار شد

جشن ازدواج  ۱۱۰مددجوي
نوعروس البرزي

مترمکعب،حجم خاکريزي45هزار مترمکعب،حجم
عمليات سنگي700مترمکعب و مساحت اجراي
عمليات بيولوژيک 150هکتار است.
جلوگيري از فرسايش خاک و حفاظت از
آن ،ذخيره آب،کنترل سيل و جلوگيري از
خسارات وارده،جلوگيري از هدر رفت آب حاصل
از بارندگي،نفوذ آب در خاک و تقويت سفرههاي
زيرزميني منطقه،ارتقاء فرهنگ آبخيزداري،
احيا و توسعه پوشش گياهي وغيره از اهداف
بندخاکي حاج الوان است.

رئيس سازمان ب رنامه و بودجه استان چهارمحال و بختياري خبرداد:

کاهش  28درصدي اعتبارات منابع آبي

شهرکرد -خبرنگاررسالت:
رئيس سازمان برنامه و بودجه استان چهارمحال و بختياري
گفت:الزاماً همه اعتباراتي که به استانها اختصاص مييابد ،به
استان نميآيد اما تالش داريم امسال ريالي از بودجه برگشت
داده نشود.
حبيب اله وفايي درجمع خبرنگاران با اشاره به بودجه سال
 ۹۷گفت :مجموع بودجه کل کشور در سال  ۹۷رقمي معادل

يک هزار و  ۲۲۰هزار ميليارد تومان است که  ۴۳۸هزار ميليارد
تومان منابع عمومي و اختصاصي مي باشد که  ۳۸۶هزار ميليارد
تومان منابع عمومي و  ۵۸هزار ميليارد تومان درآمدهاي
اختصاصي است.وي با اشاره به بودجه هزينهاي دولت افزود:
از مجموع  ۳۸۶هزار ميليارد تومان منابع عمومي  ۲۹۴ ،هزار
ميليارد تومان بود جه هاي هزينه اي دولت شامل حقوق و
مزاياي کارمندان اختصاص داده شده است.وفايي خاطر نشان

کرد :در برابر  ۱۶درصد تملک دارايي که رقمي معادل  ۶۲هزار
ميليارد تومان مي باشد ،رقم هزينه هاي دولت رقم بسيار بزرگي
است و امروز شاهد رشد  ۷۶درصدي منابع عمومي و هزينه هاي
دولت هستيم.رئيس سازمان مديريت و برنامه استان با اشاره به
سهم اعتبارات هزينه اي و تملک دارايي استان چهارمحال و
بختياري گفت:استان چهارمحال و بختياري حدود  ۱/۱درصد
از جمعيت کشور را شامل مي شود .

رئيس سازمان فرهنگي،اجتماعي و ورزشي شهرداري قزوين خبر داد؛

ارسال هزار و  172اثر توسط  148عکاس به جشنواره عکس گردشگري قزوين
قزوين-خبرنگاررسالت:
درافشاني،رئيس سازمان فرهنگي،اجتماعي و ورزشي
شهرداري قزوين از ارسال هزار و  172قطعه عکس
توسط  148عکاس به جشنواره عکس گردشگري
قزوين خبر داد .به گزارش روابط عمومي سازمان
فرهنگي،اجتماعي و ورزشي شهرداري قزوين؛محمد

درافشاني افزود148:عکاس از  16استان آذربايجان
شرقي ،اصفهان ،البرز ،تهران ،خراسان رضوي،
زنجان ،سمنان ،فارس ،قزوين ،کرمان ،کرمانشاه،
گلستان ،گيالن ،مازندران ،مرکزي و همدان در
جشنواره عکس گردشگري قزوين شرکت کردند.
درافشاني اظهار کرد:پس از بررسي و داوري

عکس هاي ارسالي  38قطعه عکس به نمايشگاه
جشنواره ملي عکس گردشگري قزوين راه يافت
که آثار برگزيده همزمان با روز اختتاميه معرفي و
تقدير ميشود.رئيس سازمان فرهنگي ،اجتماعي و
ورزشي شهرداري قزوين به تصوير کشيدن جاذبهها
و ظرفيتهاي گردشگري کهن شهر تاريخي قزوين

در راستاي رونق صنعت گردشگري قزوين را از
جمله اهداف برگزاري جشنواره عکس گردشگري
قزوين برشمرد.درافشاني اضافه کرد:مراسم اختتاميه
جشنواره عکس گردشگري قزوين و نمايشگاه آثار
برگزيده در شهريور ماه همزمان با بزرگداشت هفته
فرهنگي قزوين برگزار خواهد شد.

مدير کل کميته امداد آذربايجان غ ربي:

 50درصد از موسسات خيريه آذربايجان غربي با کميته امداد ارتباط مستقيم دارند
اروميه-خبرنگار رسالت:
مديرکل کميته امداد آذربايجان غربي با اشاره به تعداد موسسات
خيريه فعال در استان است ،گفت :در آذربايجان غربي  ۱۱۸موسسه
خيريه فعاليت مي کنند که ازاين تعداد در حدود  ۵۰درصد با کميته
امداد به شکل مستقيم در ارتباط هستند.عزيز سهندي با بيان اينکه
 ۶۷هزار خانواده تحت پوشش کميته امداد هستند ،اظهار داشت :از اين

تعداد مددجو  ۴۶۰۰نفر نيازمند مسکن شناسايي شده که ۲۸۰۰مورد
شهري و  ۱۸۰۰مورد در روستاهاي استان نياز است.وي با بيان اينکه
امسال از طريق فعاليت بسيجي و انقالبي وار ۱۰۰۰ ،واحد مسکوني
مددجويي روستايي در مناطق محروم و صعب العبور استان با مشارکت
کميته امداد و سپاه احداث مي شود ،تصريح کرد :بر اساس برنامه ريزي
انجام شده امسال يک هزار و  ۳۱۱واحد مسکوني مددجويي در استان

همزمان با هفته دولت؛

با حضور رئيس سازمان اوقاف کشور موزه و کتابخانه
تخصصي وقف افتتاح شد

مشهد-خبرنگاررسالت:
عليرضارشيديان ،استاندار خراسان رضوي در
مراسم افتتاح موزه و کتابخانه تخصصي وقف بيان
کرد :مردم با نيت تقرب به ذات الهي و رضايت
الهي از اموال خودشان براي مسائل عام المنفعه
و حوزه هاي ديني وقف کرده اند.وي با توجه به
تحوالت اجتماعي جامعه در فضاي زندگي شهري،
اقتصادي و اجتماعي ادامه داد :موضوع وقف نيز با
توجه به شاخصه هاي ديني نيازمند تجديد نظر
و بازنگري است.استاندار خراسان رضوي اظهار
داشت :خوشبختانه مطالعات خوبي در مسائل

احداث و خريداري ميشود که سرجمع اعتبارات در نظر گرفته شده
بيش از  ۵۰ميليارد تومان برآورد شده است .مديرکل کميته امداد
آذربايجان غربي با بيان اينکه آذربايجان غربي جزء سه استان برتر
کشور در جمع آوري زکات است ،گفت :طي چهار ماهه نخست سال
جاري  ۱۲ميليارد و  ۸۰۰ميليون تومان به صورت نقدي و غيرنقدي
در استان جمع آورده شده است.

فرماندار بناب:

آکادميک،دانشگاهي و حوزوي وقف انجام شده
است و با مشارکت مردم خيرانديش وقف هايي
درزمينه هاي دانشگاهي ،تحقيقاتي ،خوابگاهي
تا مسائل رسيدگي به محرومين تحوالت خوبي
صورت گرفته است.در ادامه حجت االسالم محمد
احمدزاده ،مدير کل اوقاف و امور خيريه خراسان
رضوي بيان کرد :ما وظيفه داشتيم سنت حسنه
وقف را با اين اشياء بشناسانيم و اين پيشينه
تاريخي و سنت حسنه وقف که با تأسي از
اهل بيت (ع) صورت گرفته است را به نسلهاي
بعد معرفي کنيم تا از بين نرود.

شهرک صنعتي جنوب بناب در  340هکتار زمين
آماده واگذاري به سرمايه گذاران است

بناب -خبرنگاررسالت:
فرماندار بناب گفت :عليرغم استقبال مردم و
سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري با نبود جا در
شهرک صنعتي بناب مواجه هستيم!بر اساس اين
گزارش ،امين رفيعي به مناسبت بزرگداشت هفته
دولت در جمع مسئوالن و قشرهاي مختلف مردم
شهرستان بناب با گراميداشت ياد و خاطره شهيدان
رجايي و باهنر و تبريک هفته دولت بيان کرد :به
جهت تکميل ظرفيت شهرک صنعتي فعلي امکان
واگذاري زمين براي سرمايه گذاران جديد مهيا نبود،
از اين رو کارهاي توسعه  100هکتاري شهرک فوق

فراهم شده و مشکالت شهرک صنعتي جنوب
شهرستان نيز در  340هکتار زمين مرتفع شده و
در شرف واگذاري به سرمايه گذاران است.وي سپس
از کلنگ زني فازهاي  3و  4نيروگاه سهند بناب
طي ماه هاي آتي خبرداد و افزود :بزودي فازهاي
توسعه اين نيروگاه کلنگ زني خواهد شد.رئيس
شوراي اداري شهرستان بناب همچنين با بيان اينکه
بيش از 60درصد مساکن روستايي بناب بهسازي و
مقاوم سازي شده اند؛ تصريح کرد :از محل اعتبارات
اشتغالزايي روستايي 11ميليارد و 400ميليون تومان
به اين شهرستان در نظر گرفته شده است.

طي چهار ماه ابتداي سال جاري

صادرات کاال به ارزش بالغ بر  192ميليون و  672هزار دالر از استان سيستان و بلوچستان انجام شد
زاهدان-خبرنگاررسالت:
نادر ميرشکار ،رئيس سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان  ،اعالم
داشت  :کل صادرات از گمرکات و بازارچه هاي مرزي استان طي
 4ماهه ابتدايي سالجاري به وزن  564هزار و  971تن با ارزش
 192ميليون و  672هزار و  291دالر مي باشد که در مقايسه با
مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش  67درصد افزايش داشته

است .وي ادامه داد  :ميزان صادارت در  4ماهه امسال از گمرکات
استان به ارزش  60ميليون و  251هزار و  805دالر و از بازارچه
هاي مرزي استان نيز به ارزش  132ميليون و  420هزار 486
دالر مي باشد که سهم صادرات از گمرکات استان  31درصد و
سهم صادرات از بازارچه هاي مرزي استان  69درصد بوده است.
ميرشکار بيان داشت  :بر اساس آمارهاي موجود تراز تجاري استان

سنندج-خبرنگاررسالت:
معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه علوم پزشکي استان
کردستان در زمينه استقرار نظام مديريت عملکرد در سال  1396در
ميان معاونت هاي توسعه مديريت و منابع دانشگاههاي علوم پزشکي
سراسر کشور ،عنوان «پيشتاز يک ستاره» را کسب نمود.معاونت
توسعه مديريت و منابع دانشگاه دانشگاه علوم پزشکي کردستان
به دليل اين عملکرد مثبت در بين معاونت هاي توسعه مديريت
و منابع دانشگاههاي علوم پزشکي سراسر کشور ،به عنوان معاونت
«پيشتاز يک ستاره» انتخاب و از طرف معاون توسعه مديريت و
منابع وزارت بهداشت مورد تقدير قرار گرفت.

طي اين مدت  4ماهه مثبت بوده و به رقم  119ميليون و 389هزار
و  407رسيده است.وي در خصوص صادرات به کشور پاکستان در
 4ماهه امسال گفت  :کل صادرات استان از طريق گمرکات رسمي
و بازارچه هاي مرزي به کشور پاکستان طي  4ماه سالجاري به
ارزش  107ميليون و  98هزار و  95دالر مي باشد که در مقايسه
با مدت مشابه سال قبل 85درصد افزايش داشته است.

کرج-خبرنگاررسالت:
مديرکل کميته امداد البرز از برگزاري جشن ازدواج  ۱۱۰مددجوي
نوعروس البرزي گزارشي ارائه داد .به گزارش رسالت البرز و به نقل
محمد محمدي فرد ،مديرکل کميته
از سايت خبري کميته امداد؛ ّ
ک هزينه جهيزيه
امداد البرز با اشاره به سهم پنجا ه درصدي کم 
نوعروسان از صدقات پرداختي البرزيها ،گفت :براي به خانه بخت
رفتن مددجويان نوعروس شرکتکننده در جشن ازدواج  ۱۱۰زوج
جوان البرزي ،مبلغ يک ميليارد و  ۱۵۵ميليون تومان اختصاصيافته
است که از اين رقم  ۷۱۵ميليون تومان به صورت بالعوض و ۴۴۰
ميليون تومان نيز در قالب تسهيالت قرصالحسنه پرداخت ميشود.
محمديفرد با بيان اينکه هزينههاي خريد اقالم جهيزيه گران است
ّ
خيران نيازمنديم،
و براي تأمين جهيزيه نوعروسان مددجو به کمک ّ
گفت :کمک پرداختي بابت تأمين هزينه جهيزيه نوعروسان حاضر
در اين جشن شامل  6ميليون و پانصد هزارتومان کمک بالعوض
و چهل ميليون ريال وام قرضالحسنه است.

کشف بزرگترين خط انتقال
غيرمجاز آب در شهر جديد هشتگرد
ساوجبالغ -خبرنگاررسالـت:
فرماندار ساوجبالغ از کشف بزرگترين خط انتقال غيرمجاز آب
در شهر جديد هشتگرد خبر داد  .به گزارش رسالت البرز و به نقل
از خبرگزاري صداوسيما مرکز البرز؛ فرماندار ساوجبالغ از کشف
بزرگترين خط انتقال غيرمجاز آب به طول  3کيلومتر با قطر
 110پلي اتيلن در شهر جديد هشتگرد خبر داد  .پاليزگير گفت:
مجتمعهاي مسکوني در حال ساخت و گلخانههاي مجاور آن در
قالب انشعابات غير مجاز ،آب شرب مردم را به سرقت برده و شهر
را سالهاست دچار بحران آب کردند.وي گفت :افراد متخلف فکر
همه چيز را کرده بودند و با استفاده از لولههايي با فشار  ،16کار
انتقال آب آشاميدني را انجام داده بودند که در طول زمان موجب
ترکيدگي و آسيب به لولهها نشود تا مسئولين آبفا متوجه انتقال
اين آب نشوند.فرماندار ساوجبالغ گفت  :اين افراد  ۸سال مبادرت
به استفاده از اين آب ميکردند که بايد جرايم و خسارت وارده را
به آبفاي شهري پرداخت کنند.

استاندار لرستان :

لرستان از خدمات دولت تدبير
و اميد بهره مند شده است
خرم آباد-خبرنگاررسالت:
استاندار لرستان گفت :از ابتداي دولت تدبير و اميد سياست هاي
اجرايي دولت در اين استان جاري شده و لرستان از دستاوردهاي اين
دولت برخوردار شده است.وي به مشکالت تاريخي و عقب ماندگي
در زمينه توسعه در اين استان اشاره کردو گفت :لرستان متاسفانه در
طول تاريخ به جايگاه مطلوب خود نرسيده است .خادمي اظهار داشت:
برنامه محوري و دوري از انجام طرح هاي کاريکاتوري از برنامههاي
اصلي استان است و توسعه متوازن و پيشرفت همه شهرستان ها و
بخش ها متناسب با منابع و استعدادها مورد تاکيد است.وي بر تعامل
محوري در استان تاکيد کرد و گفت :تعامل بين همه ذي نفعان استان
بايد برقرار باشد.استاندار لرستان بر لزوم وحدت در استان تاکيد کرد
و ادامه داد :حمايت همه جانبه از توسعه استان داراي اهميت است و
بايد از تضعيف همديگر دوري کرد .وي اظهار داشت:ايجاد نگاه علمي
و کارشناسي و واقع گرايي در استان داراي اهميت است و بايد از
حرف هاي غير قابل عمل اجتناب کرد.

نشست فرماندار با صاحبان صنايع
فرش ماشيني منطقه کاشان
کاشان -خبرنگاررسالت:
معاون استاندار و فرماندار ويژه کاشان در جلسه هم انديشي صنايع
زنجيره تامين و توليد فرش ماشيني که در محل اتحاديه توليدکنندگان
فرش ماشيني و صنايع وابسته ،برگزار شد ،با اشاره به شرايط
اقتصادي ويژه کشور در حوزه صنعت ،گفت :طي  40سال اخير
جهت گيري شديدي به سمت توليد فرش ماشيني در شهرستان
وجود داشته به طوري که بالغ بر  75درصد سرمايه گذاري ،توليد
و اشتغال اين صنعت در منطقه کاشان انجام شده است ،به همين
جهت کوچکترين آسيب پذيري در زنجيره تامين ،توليد و فروش
فرش ماشيني ،بخش عمده اي از صنعت و اشتغال شهرستان را
تحت الشعاع قرار مي دهد".حميدرضا مومنيان" افزود :بنابراين
سرمايه گذاري در ساير حوزه هاي اقتصادي نظير گردشگري
باعث خروج از تک محصولي بودن شهرستان شده و حاشيه اي
امن را براي فعاالن اقتصادي ايجاد مي کند.وي با تاکيد بر مديريت
و برنامه ريزي جامع در حوزه فرش ماشيني ،بدست آوردن کنترل
بازار عرضه و فروش فرش و حذف واسطه ها را يکي از راهکارهاي
افزايش درآمد در اين عرصه برشمرد.

 37طرح شهرستان سرخه در هفته دولت
افتتاح شد

تاکيد بر توسعه همکاري معاونت امور هنري
با منطقه آزاد قشم

افتتاح  16پروژه عمراني ،فرهنگي و خدماتي
توسط شهرداري نيشابور

سمنان -خبرنگار رسالت:
همزمان با دومين روز از هفته دولت 37 ،طرح عمراني شهرستان سرخه با
 70ميليارد ريال هزينه بهره برداري شد.فرماندار شهرستان سرخه در آيين افتتاح
ح مربوط
طرح هاي هفته دولت شهرستان سرخه افزود  :از  37طرح عمراني چهار طر 
به شهرداري  2 ،طرح مربوط به شرکت گاز  9 ،طرح مربوط به اداره کل ميراث
فرهنگي ،صنايعدستي و گردشگري است.علي مؤيدي زاده خاطرنشان کرد :سهم
منابع طبيعي و آبخيزداري از طرح هاي عمراني آماده بهره برداري در هفته دولت
ش و پرورش
امسال شهرستان سرخه پنج طرح  ،شرکت توزيع برق هفت طرح ،آموز 
 2طرح ،بنياد مسکن انقالب اسالمي  2طرح ،امور عشايري و آب و فاضالب شهري
 2طرح و بهزيستي يک طرح است.وي اظهار داشت  :يک طرح اقتصادي نيز در زمينه
توليدات محصوالت گلخانهاي با اعتباري بالغبر پنج ميليارد و  500ميليون ريال
در هفته دولت امسال در شهرستان سرخه قابل افتتاح است.فرماندار سرخه تصريح
کرد :هشت طرح عمراني و سرمايه گذاري با اعتبار بالغ بر  950ميليارد ريال در هفته
دولت در اين شهرستان کلنگ زني ميشود .

بندر عباس-خبرنگاررسالت:
نشست معاون امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با مدير عامل سازمان منطقه
آزاد قشم ،در معاونت امور هنري برگزار شد.در اين جلسه سيد مجتبي حسيني؛ معاون
امور هنري با تاکيد بر ظرفيت مناطق آزاد در زمينه فرهنگ و هنر گفت :مناطق آزاد
کشور از جمله منطقه آزاد قشم ظرفيت ها و فرصت هايي براي توسعه فعاليت هاي
هنري حرفه اي هستند و خوشبختانه تمايل براي همکاري و توسعه فعاليت هاي هنري
در اين مناطق وجود دارد.حسيني در ادامه گفت :با توجه به پيشينه و مشخصه هاي
فرهنگي منطقه قشم ،محورهايي براي توسعه فعاليت هاي هنري حرفه اي در اين
منطقه طراحي مي شود.حميدرضا مومني؛ مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نيز در
اين جلسه گفت :منطقه آزاد قشم آمادگي دارد در تعامل با معاونت امور هنري و با
توجه به مشخصه هاي منطقه ،برنامه هاي منسجمي را براي گسترش و توسعه هنر و
ايجاد زمينه براي فعاليت هنرمندان هماهنگ کند.
در اين جلسه علي ترابي؛ مديرکل دفتر موسيقي و علي ثابت نيا مديرعامل انجمن
موسيقي ايران نيز حضور داشتند.

نيشابور -خبرنگار رسالت:
همزمان با هفته دولت و برگزاري جلسه شوراي اداري شهرستان مراسم افتتاح همزمان
پروژه هاي شهرداري نيشابور در محل سالن شهيد عابد فرمانداري با حضور اعضاي شوراي
اداري برگزار شد.
شهردار نيشابور در اين مراسم از افتتاح  16پروژه عمراني ،خدماتي و فرهنگي همزمان
با هفته دولت با اعتباري بالغ بر  105ميليارد ريال خبر داد.علي نجفي بهسازي و اجراي
کفپوش آيلند بولوار  76متري امام رضا (ع) حدفاصل تقاطع  17شهريور تا پايانه مسافربري،
اجراي زيرسازي ،آسفالت و جدول گذاري بلوارهاي مقاومت و شهيد بهشتي و خيابان هاي
گنبد سبز ،رحمت آباد ،استقالل ،ابراهيمي و ساير نقاط با اعتبار  55ميليارد ريال را از جمله
پروژه هاي افتتاح شده در اين هفته اعالم کرد.نجفي  ،احداث ابنيه و تاسيسات مکانيکي
و برقي بوستان ارغوان  ،ساخت باسکول و نصب کانکس براي ايستگاه جمع آوري زباله ،
پياده روسازي ضلع جنوب خيابان امام (ره) حد فاصل بازار سرپوش تا پنجراه پياده روسازي
بلوارهاي معلم و دانشگاه و پياده روسازي ضلع غربي خيابان عمارياسر را از ديگر پروژههاي
شهرداري در هفته دولت ذکر کرد.

