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622کيلوگرم هروئين در گرمسار
کشف شد
سمنان -خبرنگار رسالت:
فرمانده انتظامي استان سمنان گفت 622:کيلوگرم ماده مخدر هروئين
در 2عمليات جداگانه در شهرستان گرمسار کشف شد.سردار روح االمين
قاسمي افزود 232 :کيلوگرم هروئين جاساز در يک تانکر سوخت در
عمليات اول در محور قم به گرمسار کشف شد که از افغانستان بارگيري
شده بود ،اين عمليات با دستگيري سه قاچاقچي موادمخدر نيز همراه
بود.فرمانده انتظامي استان سمنان خاطرنشان کرد :در عمليات دوم به
طور مشترک با استان يزد ،ماموران در جاده گرمسار -تهران ،محموله
 390کيلوگرمي هروئين را کشف کردند که توسط خودروي وانت مزدا
به عنوان حامل اصلي و يک دستگاه سواري پژو به عنوان محافظ در
حرکت بود .وي با اشاره به دستگيري همه سرنشينان  2خودرو در
عمليات دوم ،تاکيد کرد :پليس مبارزه با قاچاق مواد مخدر را به عنوان
عامل اصلي اعتياد و انواع آسيب هاي اجتماعي به صورت جدي در
دستور کار قرار داده است.

همزمان با هفته دولت صورت
گرفت؛

»

افتتاح واحد صدور
شناسنامه نوزاد
بيمارستان خليج فارس

با حضور هيئت رئيسه دانشگاه علوم پزشکي صورت گرفت

قزوين-خبرنگاررسالت:
کيومرث فدائيفر ،مدير منطقه  3شهرداري قزوين از مراحل پاياني
عمليات عمراني احداث پروژه مجموعه ورزشي در ناحيه مينودر با
اعتبار يک ميليارد تومان خبر داد.به گزارش روابط عمومي منطقه
 3شهرداري قزوين؛ فدائيفر درباره اين پروژه گفت :پيشبيني
ميشود عمليات عمراني اين پروژه تا پايان شهريور ماه سال جاري
به پايان برسد.وي افزود :اين مجموعه ورزشي داراي سالن بانوان،
رختکن ،زمين اسکيت ،چمن مصنوعي ساختمان اداري و سرويس
بهداشتي است.فدائيفر با بيان اينکه اين پروژه از پروژههاي سال
گذشته است ،افزود :اين مجموعه ورزشي در ناحيه مينودر واقع در
پشت استخر نور در حال احداث است.وي با بيان اينکه اين پروژه
در مساحت هزار و  700مترمربع در حال احداث است ،بيان کرد:
اين پروژه با هدف توسعه و ترويج فرهنگ ورزش در بين شهروندان
به خصوص جوانان شهر احداث خواهد شد.

استاندار لرستان:

هفت هزار و  50ميليارد ريال اعتبار
جهت بهره برداري طرح هاي هفته
دولت در لرستان هزينه شد
خرم آباد-خبرنگاررسالت:
استاندار لرستان گفت :از مجموع يک هزار و  309طرح هفته دولت
در استان يک هزار و  146طرح با اعتبار چهار هزار و  560ميليارد
ريال به بهره برداري مي رسد.وي اظهار داشت:در اين راستا 163
طرح با اعتبار  2هزار و  480ميليارد ريال کلنگ زني مي شود.خادمي
ادامه داد 77 :طرح با اعتبار 2هزار و  570ميليارد ريال طرح هاي
اقتصادي هستند و از اين مجموع  72طرح با اعتبار  840ميليارد
ريال افتتاح مي شودو پنج طرح با اعتبار يک هزار و  730ميليارد
ريال کلنگ زني مي شود .وي گفت :يک هزار و  232طرح عمراني
با اعتبار چهار هزار و  480ميليارد ريال در استان وجود دارد که
يک هزار و  74طرح با اعتبار سه هزار و  720ميليارد ريال بهره
برداري و  157طرح با اعتبار  750ميليارد ريال کلنگ زني مي شود.
خادمي اظهار داشت :در حوزه اقتصادي طرح هاي قابل بهره برداري
 88درصد طرح ها و موارد کلنگ زني  12درصد است.

سرپرست معاونت سياسي و اجتماعي استانداري
سيستان وبلوچستان:

نمايشگاه سازمان ملل فرصت خوبي
براي بهبود ديدگاه هاست

زاهدان-خبرنگاررسالت:
محمد هادي مرعشي سرپرست معاونت سياسي و اجتماعي استانداري
سيستان وبلوچستان گفت :نمايشگاه عکس و اسناد تاريخي با همکاري
سازمان ملل متحد و ايران فرصت خوبي براي بهبود ديدگاه ها
درباره اين نهاد بين المللي است.مرعشي همراه با ماريا دوتسنکو
رئيس مرکز اطالعات سازمان ملل متحد در تهران در جريان بازديد
از نمايشگاه عکس همکاري سازمان ملل و ايران در زاهدان اظهار
داشت :از آنجايي که مردم ايران به سبب برخي اتفاقات ناشي از نفوذ
قدرت هاي استکباري در سازمان ملل ،حس خوبي به اين سازمان
ندارند برگزاري نمايشگاه هاي اينچنيني مي تواند ديدگاه ها را تغيير
دهد.وي ادامه داد :برقراري مراودات از طريق انجام برخي اقدامات
نظير اين نمايشگاه مي تواند سبب بهبود ديدگاه درباره سازمان ملل
شود.سرپرست معاونت سياسي و اجتماعي استاندار گفت :ملت ها
همواره به دنبال صلح هستند و زيبايي در کردار ،رفتار و طبيعت را
دوست دارند و اين محدود به هيچ کشوري نيست.

معاون استاندار و فرماندارساوه :

روايت نيازآذري از پايش مشترک وزارتي و پارلماني
از دانشگاه علوم پزشکي بابل

بابل-خبرنگاررسالـت:
به منظور ارزيابي فعاليت ها و برنامه هاي
بهداشتي ودرماني حوزه انتخابيه نشست مشترک
نظارتي پارلماني -وزارتي با حضور نجفي و
دکتر جان بابايي معاون درمان وزارت بهداشت ،
درمان و آموزش پزشکي وهيئت رئيسه دانشگاه
علوم پزشکي تشکيل شد.
در اين جلسه نيازآذري با اشاره به اهميت حوزه
سالمت و ظرفيت ها و مزيت هاي شهرسان بابل

مدير منطقه  3شهرداري قزوين:

عمليات عمراني احداث مجموعه
ورزشي ناحيه مينودر قزوين
در مراحل پاياني قرار دارد

شهرستان
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انتصاب قائم مقام و دبير کل ستاد
بزرگداشت هفته پژوهش البرز
کرج-خبرنگاررسالت:
طي حکمي از سوي استاندار البرز ،عباداله کامکار بهعنوان قائم
مقام و عزيزاله حبيبي بهعنوان دبيرکل ستاد بزرگداشت هفته
پژوهش و فناوري البرز منصوب شدند .به گزارش رسالت البرز و
به نقل از پايگاه اطالع رساني استانداري البرز؛ در متن اين احکام
که به صورت جداگانه صادر شده ،آمده است:با عنايت به تخصص
و تجارب ارزنده جنابعالي به موجب اين حکم به اين سمت براي
بزرگداشت هفته پژوهش و فناوري استان البرز در سال  97منصوب
ميشويد.اميد است با اتکال به خداوند متعال ،با نظارت و پيگيري
برگزاري جلسات تخصصي و کميتههاي ستاد ،نسبت به برگزاري
هر چه بهتر برنامههاي بزرگداشت هفته پژوهش و فناوري در
استان البرز اهتمام نماييد.

بندر عباس-خبرنگاررسالت:
واحد صدور شناسنامه نوزاد بيمارستان خليج فارس همزمان با هفته دولت به
بهره برداري رسيد.
به گزارش روابط عمومي اداره کل ثبت احوال هرمزگان ،مهندس فرزاد افشاري
نژاد مدير کل ثبت احوال استان در مراسم افتتاحيه اين واحد که با حضور دکتر
اخالقي پور مدير کل امور اجتماعي استانداري ،رنجبر مدير کل بهزيستي ،اميري
مدير درمان سازمان تامين اجتماعي هرمزگان و دکتر مومني رئيس بيمارستان
خليج فارس برگزار شد ،ضمن تبريک هفته دولت و روز کارمند ،اظهار داشت:
بيمارستان خليج فارس بندرعباس که از مجموعه هاي مهم تامين اجتماعي در
استان به شمار مي رود ،يکي از بيمارستان هاي پرترافيک در مبحث والدت است

و روزانه مراجعان متعددي در اين حوزه دارد.وي با بيان اينکه شعار ثبت احوال
ارائه خدمات آسان و قابل دسترس براي همه اقشار جامعه است ،اضافه کرد:
راه اندازي واحد صدور شناسنامه نوزاد در بيمارستان خليج فارس سبب رفاه و
راحتي والدين و همچنين کاهش چشمگير هزينه ها و سفرهاي درون شهري
خواهد شد که با رويکرد تکريم ارباب رجوع و تسهيل و تسريع در خدمات صورت
گرفته است.مدير کل ثبت احوال هرمزگان با بيان اينکه طي سال  ،96بيش
از  41هزار والدت در هرمزگان به ثبت رسيده است ،يادآور شد :از اين تعداد
بيش از  14هزار و  600مورد در شهرستان بندرعباس متولد شده اند که سهم
بيمارستان خليج فارس از اين ميان باالي  85درصد (از مجموع والدت هاي
ثبت شده در شهرستان بندرعباس) است.

96پروژه بااعتبار117ميلياردتومان درساوه کلنگ زني
وبه بهره برداري رسيد
ساوه -خبرنگار سالت:
محمدبهارونددرنشست خبري به مناسبت هفته
دولت بااشاره به ضرورت تبيين دستاوردهاي نظام
اظهارداشت:چهلمين سالگردپيروزي انقالب اسالمي وبه
تبع آن چهلمين سالگردتشکيل دولت رادرپيش داريم
درطول سال وبويژه هفته دولت فرصت مناسبي است
براي تبيين دستاوردها ي نظام به منظورآشنايي نسل
جوان ونوجوان است .وي گفت96:پروژه با اعتبار 117
ميليارد تومان در ساوه كلنگ زني و به بهره برداري
رسيد.وي افزود :نظام جمهوري اسالمي ايران درآستانه
چهلمين سالگردپيروزي قرارگرفته است وبايستي
خدمات بزرگ وشايان اين نظام درطول اين چهل
سال براي مردم بازگوشود؛چراکه باتوجه به شرايط
کنوني کشوروهجمههاي دشمنان،دستاوردهاي نظام
جمهوري اسالمي زيرسؤال رفته ودراين راستابايستي
تالش کرد.فرماندارساوه تصريح کرد :دشمن درحال
حاضردرپي کم اهميت جلوه دادن دستاوردهاي نظام

در اين بخش افزود :دراين نشست اينجانب و
همکارمبر تسريعدراجرايمطالباتبخش سالمت
حوزه انتخابيه تاکيد نموديم و با تاکيد براهداف
طرح تحول سالمت از دانشگاه علوم پزشکي
خواستار تحرک بيشتر در اجراي برنامه هاي
توسعه اماکن درماني و بهداشي شديم.
نيازآذري با تشکراز حمايت وزارت بهداشت از
برنامه هاي توسعه اماکن درماني و بهداشتي
شهرستان بابل از مساعدت ها وامعان نظر
دکتر جان بابايي معاون درمان وزارت متبوع
قدرداني کرد.
عضو هيئت رئيسه کميسيون عمران مجلس
شوراي اسالمي با تشکر از خدمات جامعه پزشکي
و پزشکان شهرستان تاکيد کرد بابل قطب
درماني شمال کشور است و اقتصاد سالمت
از محورهاي توسعه شهرستان مي باشد و جا
دارد توجه بيشتري به اين بخش شود.

جمهوري اسالمي ايران است ودراين چهلساله جمعيت
کشورومطالبات مردم چندين برابرافزايش يافته وهمچنين
سطحبينشومطالباتمردمنيزبيشترشدهاست؛لذاشرايط
باگذشته تفاوت کرده ودراين راستابايستي بيش ازبيش
موردتوجه قرارگيرد.بهاروند بيان کرد :درشرايط کنوني
بااستفاده ازشبکههاي ماهوارهاي وفضاي مجازي درپي
بزرگ کردن مشکالت اقتصادي کشوراست؛لذانبايستي
اجازه دادتاظلم وجفادرحق جمهوري اسالمي بااين
شبکههاواردشود.

رئيس کل دادگستري چهارمحال و بختياري :

شهرکرد -خبرنگاررسالت:
رئيس کل دادگستري چهارمحال و بختياري گفت :بدون توجه به
پيشگيري ،قوه قضائيه با سيلي از پرونده مواجه ميشود .به گزارش
واحد خبر و اطالعرساني معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع
جرم چهارمحال و بختياري ،احمدرضا بهرامي در آيين تکريم و
معارفه معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري اين

بر مهم بودن تعامل کليه دستگاهها در موضوع پيشگيري از وقوع
جرم بيان کرد :اساسيترين نکته اين است که موضوع پيشگيري
از جرم،موضوعي فراقوهاي است و بايد مجموعه قواي سهگانه در
اين موضوع ورود پيدا کنند.بهرامي افزود :پيشگيري از وقوع جرم
و آسيبهاي اجتماعي ،نيازمند زمان است و نبايد انتظار يک تحول
جدي و چشمگير را در دوره کوتاه زماني داشته باشيم.

مديرعامل شرکت گاز استان اردبيل خبر داد:

برخورداري  89درصد از خانوارهاي روستايي از نعمت گاز در اردبيل
اردبيل-خبرنگاررسالـت:
مديرعامل شرکت گاز استان اردبيل گفت :در
حال حاضر  ۸۹درصد از خانوارهاي روستايي
در سطح استان اردبيل از نعمت گاز برخوردار
شدهاند که با بهرهبرداري از پروژههاي در دست
اجرا به  ۹۷درصد افزايش خواهد يافت.
فيروز خدايي در آيين افتتاح پروژه گازرساني به

روستاي ايمير در اردبيل اظهار داشت :برنامهريزي
شده تا همزمان با هفته دولت امسال  60پروژه
گازرساني به روستاها و نيز نيز گازرساني به 6
محور صنعتي در سطح استان به بهرهبرداري
برسد که براي اجراي اين پروژهها بيش از 16
ميليارد تومان اعتبار هزينه شده است.
وي با اشاره به اجراي پروژههاي گازرساني

در سطح استان اردبيل افزود :در سالهاي
اخير در اين زمينه اقدامات گستردهاي انجام
شده و پروژههاي مختلفي در سطح روستاهاي
استان در حال اجرا بوده که با بهرهبرداري از
اين پروژهها صد درصد خانوارهاي روستايي
باالي  20خانوار در سطح استان از نعمت گاز
طبيعي بهرهمند ميشوند.مدير عامل شرکت

گاز استان اردبيل بيان کرد :در حال حاضر
 456هزار مشترک از نعمت گاز در سطح استان
برخوردار شدهاند که از اين تعداد بيش از 137
هزار مشترک در پنج سال اخير به مشترکان
اين شرکت اضافه شدهاند و در آينده نزديک
نيز  275روستاي ديگر استان از اين نعمت
برخوردار خواهند شد.

درهفته دولت صورت گرفت:

بهره برداري ازيک هزار و  300طرح در اصفهان
اصفهان-خبرنگاررسالت:
استاندار اصفهان گفت :يک هزار و  300طرح با اعتباري بيش از
 18هزار و  840ميليارد ريال در هفته دولت در استان اصفهان به
بهره برداري رسيد.محسن مهرعليزاده در نشست خبري به مناسبت
هفته دولت  ،گفت :از اين تعداد  155طرح ملي و ملي  -استاني 185 ،
طرح استاني 111 ،طرح مربوط به شهرداري ها و  849طرح مربوط به

بخش خصوصي و تعاوني هاست و از مجموع اعتبار  18هزار و 840
ميليارد ريالي اين طرح ها  70 ،درصد را بخش خصوصي و مابقي
را دولت تامين کرده است.وي به طرح هاي اشتغال استان اصفهان
اشاره کرد و افزود :طرح اشتغال فراگير با 16هزار و  530ميليارد ريال
اعتبار يکي از اين  6طرح است که تا کنون  159طرح در اين قالب
توانسته اند  106ميليارد به خود اختصاص دهند و براي سه هزار و

همزمان با هفته دولت محقق م يشود

اهداي 40جهيزيه به مددجويان کميته امداد
کهگيلويه و بويراحمد
ياسوج-خبرنگاررسالت:
 40مورد جهيزيه با اعتبار  14ميليون تومان
همزمان با هفته دولت به زوجهاي جوان تحت
حمايت کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد
اهداء ميشود .قائممقام کميته امداد کهگيلويه
و بويراحمدگزارشي از برنامههاي اين نهاد در
هفته دولت و در دهه امامت و واليت ارائه داد.
به گزارش سايت خبري کميته امداد ،ارسالن
جالل فرد ،قائممقام کميته امداد کهگيلويه و
بويراحمد بابيان اينکه يکي از مهمترين اقدامات
کميته امداد کمک به ازدواج آسان مددجويان
و اهداي جهيزيه به آنان است ،گفت 40 :مورد
جهيزيه بااعتبار  14ميليون تومان به زوجهاي

جوان تحت حمايت همزمان هفته دولت و
دهه واليت و امامت اهداء ميشود .وي به
برگزاري دوره آموزش قبل از ازدواج براي
زوجهاي جوان اشاره کرد و افزود :در همين
زمينه يک دوره آموزشي براي  40زوج جوان
تحت حمايت در هفته دولت و دهه امامت و
واليت برگزار ميشود .جالل فرد از مهمترين
برنامههاي کميته امداد براي مددجويان را
ايجاد اشتغال پايدار اعالم و بيان کرد :همزمان
با هفته دولت  51طرح اشتغالزايي با اعتبار
يک ميليارد و  20ميليون تومان براي جامعه
هدف کميته امداد در شهرستانهاي استان
اجرا ميشود.

 22نفر اشتغالزايي ايجاد کنند.استاندار اصفهان طرح اشتغال پايدار
روستايي و عشايري را از ديگر طرح هاي اشتغالزايي در استان اعالم
کرد و ادامه داد :سهميه استان اصفهان در اين بخش دو هزار و 340
ميليارد ريال است که نصف آن به اصفهان اختصاص يافته و تاکنون
 824طرح توانسته اند يک هزار و  13هزار و  390ميلياد ريال آن را
به خود اختصاص دهند و 938فرصت شغلي ايجاد کنند.

همزمان با توقف کلي پااليشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد انجام شد؛

تعويض خط  36اينچ پااليشگاه در واحد اندازه گيري
گاز خروجي
مشهد-خبرنگاررسالـت:
مسئول تعميرات مکانيک دستگاه هاي ثابت
شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد از عمليات
تعويض بخشي از خط  36اينچ خروجي پااليشگاه
در واحد اندازه گيري گاز خروجي خبرداد.
به گزارش روابط عمومي شرکت پااليش گاز
شهيد هاشمي نژاد ،عباس کميلي با اعالم اين
خبر افزود :همزمان با توقف کلي توليد در اين
مجتمع گازي ،بزرگ ترين پروژه تعميراتي
" تعويض خط  36اينچ " در دستور کار قرار
گرفت.وي با اشاره به اينکه پااليشگاه گاز
شهيد هاشمي نژاد يکي از خطرناک ترين
گازها از مخازن منطقه عملياتي خانگيران با

سه و نيم درصد گاز  SH2هيدروژن سولفوره
را پااليش مي کند بيان داشت :پس از ضخامت
سنجي خط  36اينچ گاز خروجي پااليشگاه
در سال گذشته مشخص شد که ضخامت
قسمتي از خط مذکور ،در محدوده واحد
اندازه گيري گاز خروجي ،کمتر از حد مجاز
است و بايد تمهيداتي در اين زمينه انديشيده
مي شد.کميلي تصريح کرد :در اين راستا واحد
بازرسي فني پااليشگاه دستور العمل تعويض حدود
 30متر از خط  36اينچ را صادر نمود و با
برنامه ريزي مدون از انتهاي سال  96مقرر
گرديد عمليات تعويض اين خط در زمان "
توقف کلي پااليشگاه " انجام شود.

مهندس طالبي،مدير عامل شرکت توزيع نيروي برق استان گيالن:

پروژه هاي شهري و روستايي در هفته دولت افتتاح شد
رشت-خبرنگاررسالت:
مهندس طالبي اظهار داشت  :با تالش کارکنان و دست اندرکاران
شرکت توزيع نيروي برق استان گيالن پروژه هاي شهري و روستايي
در قالب سه بخش اصالح شبکه  ،احداث شبکه و تامين برق روستايي
در هفته دولت سالجاري به بهره برداري خواهد رسيد وي تاکيد کرد
در بخش اصالح شبکه در کل استان ،پروژه بزرگ و مهم اصالح شبکه

فشار ضعيف هوايي با جايگزيني 664کيلومتر کابل خودنگهدار به جاي
سيم مسي فرسوده و تعويض  3418عدد تير برق فرسوده در هفته
دولت مورد افتتاح و استفاده مشترکين محترم قرار خواهد گرفت .
طالبي افزود  :پروژه مذکور با اعتباري حدود  236530ميليون ريال
افتتاح خواهد شد و به جهت افزايش پايداري و تاب آوري شبکه
هاي توزيع برق استان در برابر حوادث طبيعي مانند بارش برف ،

خبر

افراد غير روحاني براي امامت مساجد
انتخاب نشوند
دزفول  -خبرنگار رسالت:
امام جمعه دزفول با بيان اهميت مساجد در دين مبين اسالم گفت :گاه
ديده ميشود از افراد غيرروحاني براي امامت جماعت مساجد استفاده
ميشود در حالي كه بايد اين جايگاه حفظ شود.
به گزارش خبرنگار ما حجتاالسالم سيدمحمدعلي قاضي دزفولي
عصر دوشنبه در همايش مشترك ائمه جماعات ،هيئات امنا ،خادمان
كانونهاي فرهنگي و جلسات قرائت قرآن و فرماندهان پايگاه مقاومت
بسيج كه به مناسبت روز جهاني مسجد در مسجد توتونچي دزفول
برگزار شد ،افزود :نهادينه كردن نماز يكي از راههاي استفاده بهينه
از سنگر مساجد است.
وي دعوت به نماز اول وقت و جماعت را در مقابل تهاجم فرهنگي دشمن
موثر دانست و گفت :متاسفانه ديوار نوشتههايي در خصوص اهميت
نماز جايگزين ميشوند كه بايد تذكراتي داده شود .امام جمعه دزفول
بر حضور پرشور جوانان در نماز جمعه و مساجد تاكيد كرد و افزود:
بايد از ظرفيت مساجد براي بهرهمندي از نماز استفاده شود.

شهردار ورنامخواست:

موضوع پيشگيري از جرم،موضوعي فراقوهاي است
استان ،ضمن اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبري گفت :يکي
از اولويتهاي جدي مدنظر رهبرمعظم انقالب ،موضوع پيشگيري
از جرم است.رئيس کل دادگستري چهارمحال و بختياري عنوان
کرد :اين نکته که بدون توجه به پيشگيري ،قوه قضائيه با سيلي از
پرونده مواجه ميشود نشان از اهميت پيشگيري از وقوع جرم در
کاهش حجم پروندههاي ورودي به دستگاه قضائي دارد.وي با تاکيد

امام جمعه دزفول :

5

تندباد و ...باتوجه به شرايط اقليمي استان از اهميت بسيار بااليي
برخوردار است .رئيس هيت مديره و مديرعامل شرکت توزيع برق
استان گفت  :در بخش احداث شبکه نيز براي افزايش پايداري و قابليت
اطمينان شبکه در شهرستان آستارا پروژه احداث مدار جديد شبکه
فشار متوسط  20کيلوولت به طول  9.5کيلومتر با اعتباري حدود
 25110ميليون ريال مورد بهره برداري قرار مي گيرد .

دومين جلسه شوراي حفاظت منابع آب
شهرستان کردکوي برگزار شد

بدهي  20ميليارد توماني تامين اجتماعي
به دانشکده علوم پزشکي نيشابور

افتتاح پروژه گاز رساني به روستاهاي نابر و سعدآباد
بخش برزک کاشان

گرگان-خبرنگاررسالت:
دومين جلسه شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان کردکوي ،با حضور معاون عمراني
فرماندار و اعضاي شورا در سالن جلسات فرمانداري شهرستان برگزار شد.به گزارش روابط
عمومي شرکت ّآب منطقه اي گلستان ،معاون فرماندار شهرستان کردکوي ،در اين جلسه
گفت :آمار و اطالعات مناسبي در خصوص آخرين وضعيت منابع آبي شهرستان ارائه شد
و با توجه به خشکسالي هاي ساليان اخير و افت تراز آب زيرزميني ،بحث مديريت بهينه
منابع آب بايد از طريق اصالح الگوي مصرف در همه بخش ها ،نصب کنتورهاي هوشمند
حجمي ،آموزش واطالع رساني ،برخورد با چاه هاي غير مجاز ،و...با جديت پيگيري شود.وي
در ادامه بر احياي قنات هاي داير در شهرستان تاکيد کرد.رئيس اداره منابع آب کردکوي،
بندرگز ،ترکمن و گميشان نيز در اين جلسه ضمن ارائه آماري از اقدامات انجام شده در
راستاي حفاظت وصيانت از منابع آبي در سال گذشته ونيز فعاليت هاي انجام گرفته در
سه ماهخ اول سال  97در زمينه طرح احيا و تعادل بخشي بر لزوم اصالح الگوي مصرف به
عنوان يکي از راهکارهاي اصلي جهت احيا منابع آب زيرزميني اشاره داشت.

نيشابور -خبرنگار رسالت:
رئيس دانشکده علوم پزشکي نيشابور گفت :سازمان تامين اجتماعي بابت ارائه خدمات
دانشکده علوم پزشکي نيشابور به بيمه شدگان اين سازمان حداقل  20ميليارد تومان
بدهکار است.دکتر محسن عظيمي نژاد در نشست خبري هفته دولت ،افزود :سالمتي
مردم را نه معامله مي کنيم نه مماشات.وي اضافه کرد :در هفته هاي آينده شاهد سفر
وزير بهداشت به نيشابور براي افتتاح پروژه هاي درماني ،بهداشتي و آموزشي هستيم.
رئيس دانشکده علوم پزشکي نيشابور گفت :افزايش صد درصدي اعضاي هيئت علمي
رشته هاي دانشکده از  32نفر به  61نفر و افزايش صد در صدي رشته هاي دانشکده
از پنج رشته به  11رشته ،از جمله توفيقات ماست و با کسب رتبه  25توليد علم
در بين  70دانشگاه و دانشکده علوم پزشکي باالتر از دانشگاههاي گيالن ،آذربايجان
غربي و زنجان قرار داريم.عظيمي نژاد در عين حال گفت :عدم توفيق در ايجاد ظرفيت
بيمارستان خصوصي ،مرکز جراحي محدود ،مرکز جامع تصوير برداري ،کمبود بخش
قلب و سي سي يو جراحي و ارتوپدي داريم.

کاشان -خبرنگاررسالت:
در هفته دولت طي آييني و با حضور مديرعامل شرکت گاز استان اصفهان و معاون
برنامه ريزي و توسعه فرمانداري ويژه کاشان مشعل گاز طبيعي روستاهاي نابر و سعدآباد بخش
برزک روشن شد .معاون فرماندار در اين مراسم با اشاره به اهتمام دولت براي اتمام عمليات
گازرساني به شهرها و روستاهاي کشور ،گفت :در آستانه چهل سالگي نظام مقدس جمهوري
اسالمي شاهد انجام تعهد دولت تدبير و اميد براي ارائه خدمات زيرساختي به نواحي روستايي
هستيم که در اين راستا نيز با صرف هزينه اي بالغ بر 25ميليارد ريال و احداث خط انتقال
 24کيلومتري ،مردم روستاهاي نابر و سعدآباد و مجموعه هاي صنعتي ،کشاورزي و صنايع
تبديلي پيرامون اين روستاها از نعمت گاز طبيعي برخوردار شدند.مهندس سيدمصطفي علوي
مديرعامل گاز استان اصفهان در اين آيين از ضريب نفوذ 99درصدي گاز طبيعي در خانوارهاي
استان اصفهان خبر داده و افزود :علي رغم افزايش مشترکين گاز در بخش هاي مختلف خانگي،
تجاري و صنعتي با تمهيدات اتخاذ شده و تالش پرسنل اين شرکت ،سال گذشته هيچ گونه
قطعي گاز در سطح استان نداشتيم.

پروژه فاضالب شهري به سرعت
پيش مي رود
فوالدشهر  -خبرنگاررسالت:
شهردار ورنامخواست با بيان محسوس نبودن فاصله فيزيکي شهرورنامخواست
با مرکز شهرستان لنجان گفت  :شهر ورنامخواست با جمعيتي بالغ بر 20
هزار نفر در حاشيه زاينده رود قرار گرفته وشغل اغلب مردم کشاورزي
است.و وجود صنايع دفاع و شهيد محمدعلي شاهمرادي چهره ملي به
شهر بخشيده است و شهداي ديگر نيز از اين شهر تقديم انقالب شده
است.عليرضا اطهري فر با اشاره به اينکه شهر موجود زنده اي است
و نيازهايش در حال تغييرو به روز شدن هستند ،مديريت بر مبناي
مقتضيات بومي و شرايط خاص آن منطقه را مهم برشمرد و افزود :هر
شهر بسته به شرايط خاص اقتصادي  ،جغرافيايي و غيره مديريت و
استراتژي مخصوص به خود را دارد که با مشارکت شهروندان مي توان
به اهداف رسيد .وي روند برطرف کردن مسئله فاضالب شهري را سريع
خواند و ادامه داد :پروژه فاضالب سطح شهر ورنامخواست به سرعت
پيش مي رود و از مردم مي خواهم که با توجه به تسهيالت داده شده
براي خريد انشعاب اقدام کنند.

همزمان با گراميداشت هفته دولت

 11طرح عمراني و خدماتي شهرداري
بناب افتتاح و کلنگ زني شد
بناب-خبرنگاررسالت:
همزمان با گراميداشت هفته دولت طي مراسمي با حضور فرماندار،
شهردار ،اعضاي شوراي اسالمي شهر ،جمعي از مسئوالن و اهالي
شهرستان  11طرح و پروژه عمراني و خدماتي شهرداري بناب افتتاح
و يا کلنگ زني شدند.بر اساس اين گزارش ،اين طرح ها و پروژه هاي
عمراني و خدماتي شامل ساماندهي پارک ملت و اجراي پيست
دوچرخه سواري ،يادمان شهداي گمنام ،عمارت شهرداري ،احداث شهر
بازي پارک فدک ،احداث خيابان هاي ساحلي و آب شمالي ،احداث
سرويس هاي بهداشتي و نمازخانه ورودي هاي شهر و همچنين ساماندهي
تبليغات محيطي بودند که افتتاح و يا کلنگ زني شدند و جهت اجراي
اين پروژه ها  110ميليارد ريال اعتبار هزينه شده است.شهردار بناب در
آيين افتتاح پروژه هاي شهرداري طي سخناني با بحراني خواندن وضعيت
شهرداري ها در کشور گفت :امروز شهرداري ها به جهت کمبود منابع
مالي قادر به انجام برنامه هاي روزمره شهرداري نيستند.

مديرعامل شرکت آب و فاضالب شهري استان خبر
داد؛

 19ميليارد ريال پروژه آبفا کردستان
در هفته دولت به بهره برداري مي رسد
سنندج-خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت آب و فاضالب شهري کردستان گفت :در هفته دولت
امسال  11پروژه اصالح و توسعه شبکه هاي آب و فاضالب در پنج
شهر و با اعتبار  18ميليارد و  916ميليون ريال و  809هزار ريال از
محل اعتبارات عمراني به بهره برداري مي رسد.مهندس محمدحسين
محمدي با بيان اين مطلب افزود :در شهر سنندج چهار پروژه اصالح
شبکه فاضالب که دو مورد از آنها در ناحيه منفصل شهري نايسر است
وارد مدار بهره برداري مي شود.
وي اظهارداشت :در شهر قروه دو پروژه احداث شبکه فاضالب ناحيه
منفصل شهري قلعه ،در بلبان آباد دهگالن سه پروژه احداث شبکه
فاضالب ،اصالح شبکه آب و احداث چاه جايگزين شماره  2افتتاح
مي شود.مديرعامل شرکت آب و فاضالب شهري استان کردستان
خاطرنشان کرد :همچنين دو پروژه اصالح شبکه آب دهگالن و توسعه
شبکه فاضالب سريش آباد ديگر طرح هايي هستند که در اين هفته
به بهره برداري مي رسند.

برپايي نمايشگاه با ۲۰۰غرفه درپنجمين
جشنواره ملي پسته دامغان
دامغان-خبرنگاررسالت:
دبيرپنجمين جشنواره ملي پسته دامغان ازبرپايي نمايشگاه بزرگ درجشنواره
امسال خبردادوگفت:نمايشگاه بزرگ عرضه محصوالت غذايي،صنايع
دستي ،ادوات کشاورزي وغيره...در ۲۰۰غرفه درپنجمين جشنواره ملي
پسته ي دامغان برپاميشود .رضازارع زاده افزود :نمايشگاه بزرگ اين
جشنواره باشرکت توليدکنندگان شهرستان دامغان وسايراستان هاي
کشوربرپاخواهدشد .وي همچنين بااشاره به برگزاري برنامه هاي بزرگ
فرهنگي،هنري درحاشيه ي جشنواره پسته دامغان خاطرنشان کرد:پنج
جشن بزرگ ملي ونيزبرنامه هاي شادوهنري باحضور هنرمندان ازپنج
استان کشورطي پنج روزبرپايي جشنواره برگزارخواهدشد.
زارع زاده اظهارداشت:درپنجمين جشنواره ملي پسته ي دامغان که
از۱۲شهريورماه الي ۱۶شهريورميباشدازسفراي چند کشور،رايزنهاي
اقتصادي کشورهاي مختلف ،تجاروجمعي ازمسئولين کشوري دعوت
به عمل آمده است.

