» خبر

 دکتر عبدالعلي بصيري :

بزرگترين مرکز همايش هاي شرق
کشور در دانشگاه دامغان افتتاح شد
دامغان-خبرنگاررسالت:
دکتر عبدالعلي بصيري ،رئيس دانشگاه دامغان در حاشيه مراسم افتتاحيه
مرکز همايش هاي دانشگاه دامغان در گفتوگويي با اعالم اين خبر افزود:
اين مرکز با اعتبار  130ميليارد ريال افتتاح شد و  900نفر ظرفيت
پذيرش دارد  ،اين مرکز از زيباترين و منحصربه فردترين مرکز همايشي
شرق کشور محسوب مي شود  ،وي ادامه داد :دانشگاه دامغان  162عضو
هيئت علمي دارد و  5423دانشجو در  65رشته و گرايش تحصيلي در
اين دانشگاه مشغول به تحصيل مي باشند .

تقديرفرمانده سپاه نينوا استان گلستان
ازفرمانده پايگاه بسيج شهيد گرزين
شرکت گاز
گرگان-خبرنگاررسالت:
به پاس قدرداني از همکاري و تالش ارزشمند فرمانده پايگاه بسيج
شهيد گرزين شرکت گازاستان گلستان در تحقق اهداف و ماموريتهاي
نهاد مقدس بسيج  ،سرتيپ دوم پاسدار حسين معروفي،فرمانده سپاه
نينوا استان گلستان به مصداق کالم شريف((من لم يشکر المخلوق،لم
يشکر الخالق))با اهداء لوحي،مراتب تقديروتشکر خود را ازمهندس
بهرام خليلي تبار بهعمل آورد.درهمين راستا فرمانده پايگاه بسيج
شهيد گرزين شرکت گازنيز به نوبه خود ضمن قدرداني ازمحبت
ابراز شده  ،هر نوع خدمت در حوزه بسيج را افتخاري مهم و توفيقي
بزرگ براي خود و کارکنان بسيجي گاز گلستان خواند.

در سي امين نمايشگاه ملي صنايع دستي

از نشان کاشان ،شهر ملي نساجي
رونمايي شد
کاشان -خبرنگاررسالت:
سي امين نمايشگاه ملي صنايع دستي ميزبان نشست هم انديشي
نقش نشان هاي ملي در روند توسعه گردشگري منطقه فرهنگي
کاشان شد.در اين نشست که با حضور معاون صنايع دستي سازمان
ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري،نماينده مردم کاشان
و آران و بيدگل در مجلس شوراي اسالمي،شهردار کاشان،رياست
اداره ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري شهرستان کاشان
و جمعي از فعاالن اقتصادي،گردشگري و هنرمندان صنايع دستي
حضور داشتند در سالن همايش هاي بين المللي تهران از لوح
کاشان،شهر ملي نساجي رونمايي شد .همچنين در اين مراسم،از
تالش هاي هنرمندان نساجي سنتي کاشان آقايان محمد حسين
دهقاني،محد بينوا،محمود تمتاجي و جمشيد خداداد و خانم ريحانه
نقوي با اهداء نماد شعربافي اصيل ديار کاشان تقدير شد .مستند
تحسين برانگيز«دست،پا ،بافته» اثر بهروز غريب پور که به گذشته
درخشان هنر نساجي سنتي کاشان و مشکالت امروز اين حرفه
پرداخته،به نمايش در آمد.باز نمايي کتاب« زندگي نامه حسن
تفضلي پدر نساجي سنتي ايران» اثر فريدون شيرين کام برنامه
ديگري از اين مراسم فرهنگي بود.

شهردار اردبيل بيان كرد؛

معرفي شهرداريها به عنوان
يک نهاد عمومي غيردولتي
اردبيل-خبرنگاررسالت:
شهردار اردبيل گفت :مجموعه شهرداري اردبيل صرفا يک اداره نيست
و يک خانواده بزرگ است چرا که قانونگذار ،شهرداريها را به عنوان
نهاد عمومي غيردولتي معرفي کرده است.حميد لطفاللهيان در جلسه
مشترک با فعاالن سازمانهاي مردم نهاد اردبيل اظهار داشت :با توجه
به تغيير رويکرد مجموعه شهرداري اردبيل از يک نهاد خدماتي به
يک نهاد فرهنگي و اجتماعي ضروري است امروزه سازمانهاي
مردم نهاد اهتمام ويژه در مديريت شهري داشته باشند که اين امر
در دستور کار است.وي با بيان اينکه همواره نقش مديريت شهري
به عنوان يک نهاد مردمي در توسعه شهر تاثيرگذار بوده و امروزه
اين نهاد مردمي بيش از گذشته نيازمند حضور جوانان و سمنها
است ،گفت :در حال حاضر بايستي عملکرد کنوني خود را نيز نقد
کرد و کمبودها و نواقصات را احصا کرد و ضروري است سازمانهاي
مردم نهاد اهتمام ويژه در مديريت شهري داشته و با اين نهاد مدني
مشارکت و همکاري کنند.شهردار اردبيل با تاکيد بر اينکه بررسيها
و ارزيابيهاي ميداني ،تحقيقات و پروپوزالها بايستي در دستور کار
سمنها قرار گيرد ،تصريح کرد :ما نيز آماده استقبال از انتقادات
و پيشنهادات سمنها در مديريت شهري هستيم تا مطالبات اين
سازمانهاي مردم نهاد تحقق يابد.لطفاللهيان افزود :در حال حاضر
در سطح شهر در فصل کاري بيش از  250پروژه ريز و درشت در
حال اجرا بوده که هزينه توسعه شهر از منابع مردمي است.

آبرساني به روستاهاي دشتي آغاز شد
بوشهر-خبرنگاررسالت:
مدير عامل آب و فاضالب روستايي استان بوشهر گفت :عمليات
اجرايي آبرساني به روستاهاي دشتي با اعتبار قريب به  ۱۸۰ميليارد
ريال آغاز شد .مسعود نصوري در اين مراسم ضمن تبريک هفته
دولت اظهار داشت :اين پروژه ها شامل عمليات اجرايي شبکه توزيع،
روستاي تلخو ،بنياد ،باغ شور ،گنخک کورا ،شيخها ،باغ شالي،
مجتمع بادوله ،عربي ،الور شرقي ،دهوک ،حناشور است.وي افزود:
همچنين عمليات اجرايي خط انتقال فاز دوم زيارت-الور-کبگان،
عمليات تکميلي تاسيسات مجتمع زيارت ،تکميل تاسيسات بادوله،
تجهيز چاه و نوسازي شبکه داخلي روستاها در سطح شهرستان
از ديگر اين پروژه ها به شمار مي رود.نصوري بيان کرد :جمعيت
تحت پوشش اين پروژه ها  ۳۲هزارو  ۱۹نفر است که براي اجراي
آن قريب به  ۱۸۰ميليارد ريال اعتبار هزينه مي شود.وي ،با بيان
اينکه منابع تامين کننده آب روستاهاي ياد شده خط کوثر و
چاههاي منطقه است ،افزود :طرح نوسازي شبکه آبرساني روستاها
در اولويت برنامههاي شرکت آبفا قرار دارد.

»

مرکز معاينه فني
هيدرواستاتيک ساوه
بهره برداري شد

ساوه-خبرنگاررسالت:
با آغاز به کار اين مرکز ،از اين پس مالکان خودروهاي سبک و سنگين در شهرستانهاي
ساوه و زرنديه از تردد به ساير شهرها براي انجام تست معاينه فني خودروها بينياز
شدندنماينده مردم ساوه و زرنديه در مجلس گفت :طرح معاينه فني خودروهايک
طرح فني واصولي است که عيب يابي خود رو در آن انجام ورفع مي شود و نقش
مهمي در صرفه جويي ومصرف بهينه سوخت دارد .محمد رضا منصوري در آيين
افتتاحيه تست هيدرو استاتيک(تست مخازن خودروهاي گاز سوز) در مرکزمعاينه فني
با اشاره بر ضرورت وجود اين مراکزاظهارداشت:امروزدر محل معاينه فني شهرستان
شاهد افتتاح کپسول هاي گاز سواري هستيم .در گذشته شهرستان ساوه از اين
ظرفيت محروم بود ومي بايست براي تست وتعويض به شهرهاي مجاورمي رفتندطرح

معاينه فني خودروهايک طرح فني واصولي است که عيب يابي خود رو در آن انجام
ورفع ميشود وي افزود:بهخاطر حفظ محيط زيست ،جلوگيري از حوادث محيطي
و سالمتي شهروندان وجود مراکز فني ضروري است واز انجاييکه سيستم مديريتي
امروز که افتتاح شد به سامانه کل کشور در حوزه حمل ونقل وصل است وبهصورت
آنالين ولحظه به لحظه کنترل ومعاينه مي شود ،مورد تاييد بوده ونقش مهمي در
صرفه جويي ومصرف بهينه سوخت داردنماينده مردم ساوه وزرنديه در مجلس تصريح
کرد:بحث گاز سوز 15سال در شهرستان ساوه و18سال است که اين مهم در کشور
اتفاق افتاده قبال از کپسول هاي گازي استفاده مي شد که مشکالتي را به همراه
داشت وامروز خوشبختانه در ساوه همزمان با هفته دولت شاهد افتتاح کپسول هاي
گازي با بهکار گيري دستگاه هاي ساخت ايران به بهره برداري رسيد .

شهرستان
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فرمانده انتظامي استان لرستان:

مديرعامل آبفاي گيالن :

احداث مدول دوم تصفيه خانه بزرگ آب گيالن به روش
سرمايه گذاري 60، BOTدرصد پيشرفت فيزيکي دارد

رشت-خبرنگاررسالت:
سيد محسن حسيني رئيس هيئت مديره
و مديرعامل آبفاي گيالن با اشاره به اينکه
اين شرکت با  21پروژه قابل افتتاح و بهره
برداري به استقبال هفته دولت رفت افزود19 :
پروژه در حوزه آبرساني و  2پروژه در حوزه
فاضالب با اعتباري بالغ بر  416ميليارد ريال
افتتاح و به بهره برداري رسيدوي همچنين

با ذکر اهميت و جايگاه بهکار گيري روش
 B.O.Tو جديد بودن اين روش در احداث
تصفيه خانههاي آب در سطح کشور گفت:
پروژه احداث مدول دوم و بهينه سازي مدول
اول تصفيه خانه بزرگ آب گيالن با اعتباري
بالغ بر  168ميليارد تومان براي اولين بار در
کشور اجرا مي گرددبه گزارش دفتر روابط
عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضالب
استان گيالن،مهندس حسيني در ادامه افزود:
با توجه به ظرفيت کنوني تصفيه خانه به ميزان
 3مترمکعب در ثانيه پس از وارد مدار نمودن
مدول دوم و ارتقاء مدول اول ،تصفيه خانه
بزرگ آب گيالن با ظرفيت  6مترمکعب در
ثانيه وارد مدار بهره برداري خواهد شد که
 4سال ساخت پروژه و  20سال بهره برداري
از آن توسط سرمايه گذار مي باشد.

 4تن چاي وادويه به ارزش  25ميليارد ريال
در خرم آباد توقيف شد
خرم آباد-خبرنگاررسالت:
فرمانده انتظامي استان از توقيف سه دستگاه
كاميون كشنده و كشف  52تن چاي و
انواع ادويه  25ميلياردي در آزاد راه خرم
زال خبر داد.به گزارش خبرنگاررسالت در
خرمآباد  ،سردار "حاجي محمد مهديان
نسب" گفت :در عمليات مشترك ناجا و
ماموران پليس مبارزه با قاچاق كاال و ارز
پليس آگاهي لرستان در اجراي طرح هاي
مبارزه با قاچاق كاال و ارز و تشديد اقدامات
كنترلي در محور آزاد راه خرم زال (انديمشك -
خرم آباد) سه دستگاه خودرو كاميون كشنده
با هماهنگي مقام قضائي را توقيف كردند .وي
در ادامه تصريح كرد  :ماموران در بازرسي از
خودروهاي توقيفي مقدار 52تن چاي و انواع
ادويه كاري فاقد مجوز گمركي را كشف و

سه نفر دستگيركردند.فرمانده انتظامي استان
با اشاره به اين كه محموله هاي مكشوفه
از استان هاي جنوبي به مقصد پايتخت
بارگيري شده بود گفت :كارشناسان ارزش
محموله هاي كشف شده را  25ميليارد
ريال اعالم كردند .سردار مهديان نسب در
پايان گفت :متخلفان به مراجع ذيصالح
معرفي شدند.

با حضور معاون استاندار تهران؛

 77پروژه عمراني و خدماتي با اعتباري بالغ بر  204ميليارد تومان افتتاح شد
شهر قدس -خبرنگاررسالت:
افتتاح  77پروژه عمراني و خدماتي با اعتباري بالغ بر 204
ميليارد تومان با حضور معاون استاندار ،فرماندار شهرستان
قدس ،شهردار  ،رئيس شوراي شهرشهرستان و ديگر مسئولين
شهرستان افتتاح شد.
درابتداي مراسم معاون استاندار به همراه مسئولين شهرستان،
با حضور در گلزار شهداي شهرقدس و اهداي گل و نثار فاتحه با
آرمان هاي واالي شهداي گرانقدر انقالب اسالمي تجديد پيمان

کردند.فرماندار شهرستان قدس ضمن تبريک هفته دولت در
مصاحبه اختصاصي به خبرنگاران ما گفت:در مجموع تا پايان
هفته دولت به مدت دو روز ديگر افتتاح پروژه خواهيم داشت.
علي اصغر ناصربخت افزود:مجموع پروژه هاي قابل افتتاح در
سطح شهرستان در هفته دولت  77پروژه با اعتباري بالغ بر
 204ميليارد تومان است که دو پروژه مربوط به بخش خصوصي
 ،دو پروژه از رديف اعتبارات ملي و باقي پروژه ها با اعتبارات
شهرستاني است.وي اظهار داشت:از بين  77پروژه قابل افتتاح

 28پروژه مربوط به شهرداري شهرقدس است که با اعتباري بالغ
بر  38ميليارد تومان به بهره برداري رسيد.فرماندار شهرقدس با
اشاره به حائز اهميت بودن پروژه هاي شهرداري قدس عنوان
کرد:امروز  6پروژه از مجموع پروژه ها با اعتباري بالغ بر 18
ميليارد تومان افتتاح شد که شامل يک گرمخانه با ظرفيت
 40نفر براي افرادي که امکان اسکان شبانه بخصوص در فصل
سرد سال را ندارند ايجاد شده كه نمونه اين پروژه درکمتر
شهري در استان ديده شده است.

در چهل و ششمين نشست هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني سمنان مطرح شد :

اجماع و حفظ آرامش قوا الزمه برون رفت از مشکالت اقتصادي است
سمنان-خبرنگاررسالت:
بهگزارشروابطعمومياتاقبازرگاني،معادنوکشاورزي
سمنان چهل ششمين نشست هيئت نمايندگان در
محلاتاقسمنانبرگزارشد.علياصغرجمعهايرئيس
اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي سمنان
اتحادو انسجام آحاد مردم راتنها برونرفت از مشکالت
اقتصادي اخير دانست و ادامه داد:نمايندگان اتاقهاي

بازرگاني در هيئتهاي نمايندگان و کميسيونهاي
وابسته وظيفهدارند در زمانهاي مختلف پيشنهادها
و راهکارهاي خود را به دولتيان و حاکميت ارائه
بدهندو چه خوب بود که دولتيان پيشنهادات فعالين
اقتصادي در اتاقهاي بازرگاني را جدي ميگرفتند.وي
گروه مشاورين اتاقهاي بازرگاني را تأثيرگذار خواند
و ادامه داد  :حضور دانشگاهيان و کارشناسان دولتي

بهاندازه کافي و وافي در طبقات جامعه وجود داشته
است  ،اما اين نظرات ميداني و عملياتي صاحبان
ب وکار است که راهگشا مي باشد .
کس 
رئيس اتاق بازرگاني سمنان افزود:مباحث ارائهشده
از سوي اتاقهاي بازرگاني کارشناسي و عملياتي
مي باشد  ،چون صاحبان کسبو کار مسائل را
بهصورت تخصصي رصد نموده و ميدانند نقاط قوت

و نقاط ضعف در کدام بخش اقتصاد ايران مستتر
شده است .وي تحريمهاي فعلي عليه ايران را سوء
مديريت داخلي ارزيابي ميکند و ميگويد:افزايش
قيمتها در تعرفههاي کشتيراني داخلي ،عدم
ثبات قيمتگذاري مناسب پتروشيميها ،مديريت
نامناسب عرضه بورس کاالهيچ ارتباطي به تحريمهاي
بينالمللي ندارد.

از سوي فرمانداري مسجدسليمان و به مناسبت هفته دولت؛

مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان مدير نمونه شناخته شد
مسجد سليمان-خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان از سوي
فرماندار اين شهرستان بهعنوان مدير نمونه دولتي شناخته شد و
لوح تقدير دريافت کرد .
به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان
همايش تجليل از مديران و کارکنان نمونه دستگاه هاي دولتي
شهرستان مسجدسليمان در سالن باشگاه مرکزي برگزار شد  .طي

اين مراسم از تعدادي از مديران و کارمندان ادارات و سازمانهاي
دولتي شهرستان مسجدسليمان با اهداي لوح  ،تقدير بهعمل آمد
که در ميان آنها مهندس قباد ناصري مديرعامل شرکت بهره برداري
نفت و گاز مسجدسليمان بهعنوان مدير نمونه و عبدالعظيم احمد
فخرالدين رئيس اداره ترابري و ابوذر شجاعي برجوئي رئيس اداره
روابط عمومي اين شرکت بهعنوان کارمند نمونه دولتي لوح
تقدير خود را از فرماندار اين شهر دريافت کردند  .الزم به يادآوري

همزمان با هفته دولت انجام شد؛

رئيس سازمان صنعت  ،معدن و تجارت سيستان و بلوچستان خبرداد؛

آغاز عمليات اجرايي فاز يک پروژه تغليظ گاز اسيدي
پااليشگاه گاز هاشمي نژاد
مشهد-خبرنگاررسالت:
همزمان با هفته دولت و با حضور سرپرست
فرمانداري ،مسئولين ادارات شهرستان سرخس
و مديران ارشد پااليشگاه هاشمي نژاد ،عمليات
اجرايي فاز يک پروژه تغليظ گاز اسيدي در
شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد آغاز
شد.به گزارش روابط عمومي شرکت پااليش
گاز شهيد هاشمي نژاد ،مدير مهندسي و توسعه
اين شرکت در اين خصوص گفت :اين پروژه با
هدف ارتقاء راندمان واحدهاي بازيافت گوگرد
و کنترل انتشار آالينده ها به محيط با اعتباري
بالغ بر  200ميليارد ريال در يکي از واحدهاي

شيرين سازي گاز اجرايي خواهد شد .مهدي
خباز اظهارداشت :با اجرايي شدن اين پروژه،
گاز اسيدي خوراک واحدهاي بازيافت گوگرد
از  34درصد به حدود  50درصد حجمي H2S
تغليظ خواهد شد و به واسطه آن ارتقاي راندمان
واحد هاي بازيافت گوگرد را شاهد خواهيم بود.
وي تصريح کرد :اين امر از منظر محيط زيستي
سبب جلوگيري از انتشار گاز  SO2به محيط
به ميزان  22هزار تن در سال خواهد شد که
در صورت اجراي کامل تمام فازهاي پروژه ،
رقم فوق الذکر به حدود  100تا  110هزار تن
برآورد ميشود.

هفته فرهنگي آب فرصتي جهت
اتحاد و همدلي در رابطه با موضوع
کم آبي
اصفهان-خبرنگاررسالت:
اين روزها معضل خشکسالي و کمبود منابع آبي به مشکلي بزرگ
در بسياري از نقاط کشور از جمله شهر اصفهان بدل شده است تا
جايي که مسئولين شهري حل اين معضل را جزء اولويتهاي اصلي

است شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان که در حوز ه
عملياتي  27000کيلومتر مربع در شمال خوزستان فعاليت مي
کند با استفاده از توانمندي هاي درون سازماني و همچنين تعريف
و اجراي پروژه هاي متعدد در زمينه هاي مختلف ورزشي ،فرهنگي،
اجتماعي و  ...اهتمام فراواني در جهت ارائه خدمات به شهروندان
در قالب مسئوليت اجتماعي به نمايندگي از وزارت نفت در اين
منطقه داشته است .

برپايي نمايشگاه پاييزه ويژه ايام بازگشايي مدارس
از  14لغايت  21شهريورماه در زاهدان

زاهدان-خبرنگاررسالـت:
نادر ميرشکار رئيس سازمان صنعت ،معدن
و تجارت استان ضمن بيان اينکه نمايشگاه
پاييزه ويژه ايام بازگشايي مدارس با هدف تامين
کاال و تنظيم بازار ايام بازگشايي مدارس از
 14لغايت  21شهريورماه از ساعت  10صبح
لغايت ساعت  22در محل دائمي نمايشگاههاي
استان واقع در زاهدان  ،خيابان دانشگاه برپا
خواهد شد  .وي در ادامه افزود  :نمايشگاه
پاييزه با اولويت عرضه اقالم پرمصرف اين
ايام با قيمت گذاري حداقل  10الي 15درصد
پايين تر از قيمت بازار  ،از جمله کيف

خود در برنامه ريزي هاي شهري قرار داده اند  .شهرداري اصفهان
نيز به نوبه خود به عنوان بخشي از اقدامات برنامه ريزي شده اجراي
راهکارهايي فرهنگي به منظور کاهش مصرف  ،اطالع رساني هاي
عمومي و آگاه سازي شهروندان نسبت به الگوي رفتاري صحيح در
مصرف آب را در دستور کار خود قرار داده است .در همين راستا به
پيشنهاد معاون فرهنگي شهردار اصفهان و با همت شوراي اسالمي
شهر اصفهان و سازمان فرهنگي اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان
هفته اي تحت عنوان (( هفته فرهنگي آب )) نام گذاري شده است
 .در اين هفته که  ،در قالب اجراي برنامه هايي متنوع با شعار

و کفش ،پوشاک  ،لوازم التحرير و  ....به
شهروندان زاهداني خدمات رساني خواهد
نمود .ميرشکار ادامه داد  :با توجه به شرايط
موجود و جهت تنظيم بازار برنامه ريزي براي
ايجاد غرفه جهت کاالهاي اساسي از جمله
برنج و  ...در اين نمايشگاه صورت پذيرفته
است  .وي خاطرنشان کرد  :بر اساس قانون
متولي برگزاري نمايشگاه  ،اتاق اصناف خواهد
بود آن هم به دليل اينکه نبض بازار را در
اختيار دارد و مي بايست اتاق اصناف از ورود
افراد فاقد پروانه کسب در نمايشگاه جهت
اخذ غرفه جلوگيري نمايد .

(( ما همه مسئوليم )) به اهميت موضوع آب در فرهنگ ديني و
ملي از ديرباز تا کنون پرداخته خواهد شد .معاون اجتماعي سازمان
فرهنگي اجتماعي شهرداري اصفهان هفته فرهنگي آب را فرصتي
جهت هم بستگي و اتحاد همه مردمان ساکن در مسير زاينده رود
عنوان کرده و گفت  :کشور ايران علي الخصوص قسمتهاي مرکزي
کشور همواره در طول تاريخ با مشکل کم آبي و در مقاطعي حتي با
مشکل خشک سالي دست به گريبان بودهاند تا جايي که در فرهنگ،
ادبيات و هنر کهن ايران زمين همواره از عنصر آب به عنواني مادهاي
حياتبخش ياد شده است .

استاندار آذربايجان شرقي از چند واحد صنعتي
و توليدي در شهرستان بناب بازديد کرد

اجراي نيت موقوفه  170ساله بيات مختاري
در جشن غدير نيشابور

جشن عاطفهها با شعار مهر بسته به مهر شما
برگزار مي شود

بناب -خبرنگاررسالت:
همزمان با گراميداشت هفته دولت ،دکتر مجيد خدابخش استاندار آذربايجان
شرقي به اتفاق اعزازي نماينده مردم بناب در مجلس شوراي اسالمي ،فرماندار و
جمعي از مسئوالن و مديران واحدهاي توليدي و صنعتي ضمن بازديد از تعدادي از
واحدهاي توليدي ،مسائل و مشکالت بخش صنعت و توليد اين شهرستان را مورد
بررسي قرار داده و در جريان روند فعاليت هاي توليدي آن ها قرار گرفت.مجتمع
فوالد ظفر ،شرکت شکوه بناب ،کارخانه توليد موتورسيکلت همتاسيکلت و گمرک
بناب از جمله واحدهايي بودند که استاندار آذربايجان شرقي از آن ها ديدن کرد.
بر اساس اين گزارش ،استاندار آذربايجان شرقي در جريان بازديد از اين واحدهاي
صنعتي و توليدي با اشاره به مشکالت چندين ساله اين شهرستان در خصوص توسعه
شهرک صنعتي بناب ،خطاب به مديرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي استان بررفع
موانع توسعه شهرک صنعتي بناب تأکيد و خواستار واگذاري زمين مورد نياز به
سرمايه گذاران شهرستان شد.

نيشابور -خبرنگار رسالت:
مراسم اجراي نيت موقوفه مرحوم اهلل وردي خان بيات مختاري همزمان با عيد غدير در
حسينيه اداره امالک و اراضي آستان قدس رضوي نيشابور برگزار شد .در اين مراسم ،ابتدا
سوره مبارکه الرحمن به صورت گروهي قرائت و در ادامه در فضايل اميرالمومنين علي (ع)
مديحه سرايي شد .در پايان حاضران که از اقشار مختلف مردم بودند به صورت ويژه در وقت
ناهار پذيرايي شدند .اين موقوفه قدمتي  170ساله دارد .همچنين در اين مراسم امام جمعه
عشق آباد مرکز بخش ميان جلگه نيشابور گفت :عمال رسالت حضرت رسول اکرم(ص) به
وسيله امامت اميرالمومنين(ع) و فرزندان طاهرش ادامه يافت.حجت االسالم اسماعيل زاده
با بيان رويداد تاريخي غديرخم ،افزود :معناي واليت ،معنوي نبود بلکه به معناي سرپرستي و
حاکميت جامعه اسالمي بود.وي اظهار کرد :بعد از فوت رسول اکرم(ص) از نقل حديث پيامبر
جلوگيري کردند تا مردم نفهمند ايشان چه تعابير و القابي در خصوص فضايل اميرالمومنين(ع)
فرموده اند« ،علي مع الحق و الحق مع العلي» و ده ها مورد ديگر که اگر مي فهميدند آن
مشکالت براي حضرات امام علي(ع) ،امام حسن(ع) و امام حسين(ع) پيش نمي آمد.

خرم آباد-خبرنگاررسالت:
معاون توسعه مشارکتهاي مردمي کميته امداد گفت :امسال جشن عاطفهها باشعار «مهر بسته
به مهر شما» در سه مرحله پنج شنبه 15 ،شهريور در ميادين وپايگاههاي جمعآوري ،جمعه16 ،
شهريور در مصالي نماز جمعه ،و چهارشنبه11مهر ماه در کليه مدارس کشور با همکار آموزش و
پرورش ،صدا و سيما و بسيج دانشآموزي برگزار ميشود.به گزارش خبرنگار رسالت در خرم آباد
دکتر عليرضا عسگريان در گردهمايي مديران ،روساي ادارات و کارشناسان توسعه مشارکتهاي
مردمي کميته امداداستان با گراميداشت عيد غدير خم و تقارن آن با هفته دولت ،شهيد رجايي
راوجه اصلي امدادگري و خدمت به محرومان دانست و با بيان اينکه امدادگري دردولت انقالبي
شهيد رجايي بهعنوان يک فريضه الهي شکل گرفت و شخصيت متبلور شده انقالب در خدمت
به مردم در دولت شهيد رجايي نمايان شد ،افزود :شهيدرجايي در دلها باقيمانده زيرا صادقانه
پاي محرومين ايستاد.معاون توسعه مشارکتهاي مردمي کميته امداد به مشارکت و احساس
خير در بين مردم اشاره کرد و افزود :امروز رفع فقر موضوعي است که به دليل ظرفيتهاي عيني
و موجود حتماً دستيافتني است و محروميت ناهمگرايي مردم قابل درمان است.
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قاتل شرور در درگيري با پليس
به هالكت رسيد
دزفول  -خبرنگار رسالت:
فرمانده انتظامي استان خوزستان گفت :قاتل شروري كه سابقه چندين
فقره شرارت و سرقت مسلحانه در چند استان را داشت در عمليات
ضربتي پليس شهرستان دزفول به هالكت رسيد .به گزارش پايگاه
اطالعرساني پليس  ،سرهنگ حيدر عباسزاده روز سهشنبه افزود :در
پي قتل فردي به هويت "ب-ع" در روستاي ليوس از توابع شهرستان
دزفول در شهريورماه پارسال ،بررسي و كشف جزئيات پرونده و شناسايي
قاتل در دستور كار پليس آگهي قرار گرفت .وي افزود :كارآگاهان پليس
با انجام تحقيقات علمي واطالعاتي و تحليل وقايع مرتبط با قتل،
پس از تالشهاي شبانهروزي قاتل با هويت "ع-ن" را كه سابقه قتل،
شرارت و سرقت مسلحانه داشته ،در كو ه هاش شهيون اين شهرستان
ي قضائي ،قاتل فراري در
شناسايي كردند .وي افزود :پس از هماهنگ 
محل اختفايش در كوههاي شهيون به صورت مسلحانه با ماموران پليس
درگير شد كه در آتش متقابل به هالكت رسيد.

شهردار سنندج :

كلنگ احداث دو مجموعه تفريحي
ورزشي به زمين زده شد
سنندج-خبرنگاررسالت:
شهردار سنندج از احداث دو مجموعه تفريحي ،ورزشي ،گردشگري
در مسير قشالق -گريزه سنندج خبر دادوگفت :به مناسبت هفته
دولت وباتوجه به اينكه سنندج بهعنوان مرکز استان کردستان فاقد
مراکز تفريحي ،ورزشي و گردشگري مناسب است لذابا مشارکت
بخش خصوصي اين دو مجموعه درزميني در بستر رودخانه قشالق
به مساحت  7هکتارو با هزينه  130ميليارد ريال كه يكي از طرح هاي
سرمايهگذاري اين شهرداري است در مدت يک سال احداث خواهد
شد.به گزارش ارتباطات واموربين الملل شهرداري سنندج مهندس
حشمت اله صيدي بااشاره به اينكه اين پروژه امکانات و خدماتي در
بخشهاي مختلف ورزشي ،سياحتي ،تفريحي با کاربري هاي متفاوت
و با هدف غني سازي اوقات فراغت شهروندان در اختيار آنان قرار
ميدهد افزود:با توجه به مطالعات انجام شده کل مجموعه براي 140
نفر شغل مستقيم ايجاد نموده و حداقل براي  100نفر نيز به صورت
غيرمستقيم ايجاد شغل و درآمد خواهد نمود.

حضور مديرتعاون روستايي استان البرز
در سامانه  ١١١و پاسخگويي
به سواالت مخاطبين
کرج-خبرنگاررسالت:
شمس ،مدير تعاون روستايي استان البرز جهت پاسخ به سواالت و
مشکالت مردم و تشکلهاي تحت پوشش در حوزه تعاون روستايي
در واحد سامانه  111استانداري البرز حضور يافتند .به گزارش روابط
عمومي تعاون روستايي استان البرز؛ مسئول روابط عمومي تعاون
روستايي البرز خاطرنشان کرد :سامانه ارتباط مردمي دولت (سامد)
بهترين وسيله ارتباط بيواسطه مردم با مسئوالن ميباشد و تاکيد
نمود :سامانه تلفني  111يکي از مجاري شبکه يکپارچه ارتباط مردم
با دولت (سامد) است که همه مردم ميتوانند پيشنهادها ،انتقادها،
شکايتها و درخواستهاي خود از دستگاههاي دولتي را با آن مطرح
کنند.جوهري افزود  :اين سامانه به منظور صرفهجويي در هزينهها و
مراجعه کمتر مردم به ادارات راهاندازي شده است.

همزمان با هفته دولت؛

 41پروژه بخش کشاورزي در
چهارمحال و بختياري افتتاح شد
شهرکرد-خبرنگاررسالت:
رئيس سازمان جهاد کشاورزي چهارمحال و بختياري گفت :به مناسبت
هفته دولت 41 ،پروژه در بخشهاي آب ،خاک و امور فني و مهندسي،
توليدات گياهي ،توليدات دامي ،شيالت و امور آبزيان ،صنايع و تعاون
روستايي در استان افتتاح شد.دکتر غريب اظهار کرد :اعتبار هزينه
شده براي پروژههاي قابل افتتاح بخش کشاورزي استان  537ميليارد
و  344ميليون ريال بوده که  276ميليارد و  219ميليون ريال از
اعتبارات دولتي هزينه شده است که  26پروژ ه مربوط به بخش آب،
خاک و امور فني و مهندسي است.وي افزود :با افتتاح اين پروژهها
دو هزار و  215خانوار 66 ،روستاي استان بهرهمند خواهند شد ،همچنين
زمينه اشتغال يک هزار و  593نفر فراهم خواهد شد.دکترغريب توسعه
باغات ديم در شهرستان فارسان ،توليد عرقيات گياهي در شهرستان
سامان ،فراوري و بستهبندي ماهي و توليد ترشيجات و شوريجات در
شهرکرد ،مزرعه پرورش ماهي در لردگان ،پرورش بوقلمون در کيار،
زنجيره توليد شير خام در شهرکرد ،آبياري تحت فشار در شهرکرد،
بروجن و فارسان و تامين آب در شهرستانهاي کوهرنگ و اردل را از
پروژههاي قابل افتتاح در اين هفته برشمرد.

در هفته دولت محقق شد

ايجاد  51فرصت شغلي
برايمددجويان کهگيلويه و بويراحمد
ياسوج-خبرنگاررسالت:
 51طرح اشتغالزايي با اعتبار يک ميليارد و 200ميليون تومان براي مددجويان
کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد در هفته دولت و دهه امامت و واليت
به بهره داري رسيد .معاون اشتغال و خودکفايي کميته امداد کهگيلويه و
بويراحمد گزارشي از طرحهاي اشتغال اين نهاد در هفته دولت ارائه داد .به
گزارش سايت خبري کميته امداد ،حميدرضا رحيمي نيا ،معاون اشتغال
و خودکفايي کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد گفت :يکي از اساسيترين
اهداف و برنامههاي اين نهاد رسيدگي به وضعيت اشتغال مددجويان و
کمک به توانمندسازي آنان از طريق ايجاد مشاغل پايدار است .وي با اشاره
به بهرهبرداري از  51طرح اشتغالزايي براي مددجويان در هفته دولت در
سال جاري افزود :يک ميليارد و  200ميليون تومان اعتبار و تسهيالت
هزينه شده براي اجراي اين طرحها است .رحيمي نياطرحهاي اشتغالزايي
مددجويان از ابتداي سال جاري تاکنون را  661طرح بااعتبار 12ميليارد و
 519ميليون تومان اعالم و بيان کرد :طرحهاي اجرايي مددجويان بيشتر
در زمينههاي کشاورزي ،دامپروري ،صنايعدستي ،حملونقل ،خدمات،
دانشبنيان و مشاغل خانگي بوده است.

