» خبر

مدير عمليات شرکت پااليش گاز
شهيد هاشمي نژاد خبرداد؛

رئيس دانشگاه لرستان خبرداد:

از سرگيري فعاليت مجدد
پااليشگاه گاز هاشمي نژاد
مشهد-خبرنگاررسالت:
مدير عمليات شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد از فعاليت
مجدد اين مجتمع پس از اجراي موفق تعميرات کلي خبرداد.
به گزارش روابط عمومي شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد،
محمد فرزانه مقدم با اعالم اين خبر افزود  :با همت و تالش
جهادي کارکنان ،پس از پنج روز توقف توليد و انجام تعميرات کلي،
واحدهاي عملياتي در مدار توليد قرار گرفت.وي اظهار داشت :در
مدت پنج شبانه روز ،تعداد  700فعاليت تعميراتي با رعايت دقيق
مقررات ايمني به منظور پايداري کامل توليد در نيمه دوم سال
انجام گرفت.فرزانه مقدم تاکيد کرد :تعويض  30متر از خط لوله
 36اينچ خروجي پااليشگاه و تعويض قطعات مدار تغذيه برق اتاق
کنترل مرکزي از مهمترين برنامه هاي توقف کلي بود که طبق
برنامه قبلي با موفقيت انجام گرفت.اين مقام مسئول ادامه داد :براي
مديريت توليد در مواقع اضطراري به جاي احداث ايستگاه پمپاژ راه
انداز ،دو شبکه فشار قوي و فشار متوسط به يکديگر متصل شدند
تا در کمترين زمان ممکن شبکه بخار پااليشگاه براي راهاندازي
توربين ها آماده گردد.

با حضور معاون عمراني استاندار گلستان؛

فاز يک طرح آبرساني
به شهرستان آزادشهر افتتاح شد
آزادشهر-خبرنگاررسالت:
فاز يک طرح آبرساني به شهرستان آزادشهر با حضور مهندس
غراوي معاون عمراني استاندارگلستان ،فرماندار آزادشهر ،معاون
طرح و توسعه شرکت آب منطقه اي گلستان ،رئيس اداره منابع آب
شهرستان آزادشهر و راميان و ديگر مسئولين استاني و شهرستاني
در محل پروژه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت آب منطقه اي گلستان ،مدير دفتر
طرح هاي آبرساني شرکت آب منطقه اي گلستان در آيين افتتاح
اين طرح اظهار کرد :عمليات اجرايي تامين آب شرب شهر هاي
آزاشهر و راميان و شهرهاي مسير در اين  2شهرستان ،از اهداف
اصلي مطالعات مرحله اول و دوم تامين و انتقال آب شهرهاي
آزادشهر و راميان است.مهندس حسين جمشيدي افزود :در راستاي
طرح آبرساني به شهرستان هاي آزادشهر و راميان(،فاز اول) پروژه
آبرساني به شهرستان آزادشهر با هزينه  190ميليارد ريال در سال
جاري به بهره برداري رسيد .وي بيان کرد :حفر وتجهيز  4حلقه
چاه ،احداث مخزن  5هزار متر مکعبي ،اجراي خطوط جمع آوري
به طول  8/8کيلومتر ،اجراي خط برگشتي از مخزن فاضل آباد به
شبکه توزيع به طول  3هزار و 800متر از جمله اقدامات انجام شده
در پروژه آبرساني به شهرستان آزادشهر بوده است.

»

افتتاح ساختمان
مرکزي دانشگاه لرستان
تا پايان شهريور ماه

ساوجبالغ-خبرنگار رسالت:
امام جمعه ساوجبالغ گفت :برخي بر اين باورند که ،هستند کشورهايي
که با آمريکا کنار ميآيند و مشکلي هم پيش نميآيد .اين طرز
فکر نشان از فريب خوردن آنان است .حجت االسالم محمد تقي
ناطقي با طرح اين سوال که چرا ما انقالب کرديم؟ اظهار داشت:
ما براي ايدئولوژي قرآن و اهل بيت(ع) انقالب کرديم ،هدف دشمن
تضعيف اين ايدئولوژي است و مي خواهد ما از اعتقادات و واليتمان
دست بکشيم.وي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري درخصوص
جنگ ،گفت :جنگ نخواهد شد ،چون آمريکا فهميده است که در
جنگ با ايران شکست خواهد خورد .برخي در تخيل خود بر اين
باورند که در کشور آمريکا همه امور بدون مشکل به پيش ميرود،
خير! کشور آمريکا به قدري مشکالت اقتصاديش زياد است که
ريسک حمله به کشور عزيزمان را نخواهد کرد.وي با بيان اينکه
ما با آمريکا مذاکره نخواهيم کرد ،اظهار داشت :در طول تاريخ
ثابت کرديم که پيرو علي و آل علي(ع) و امام زمان(عج) بوده و
در اين راه ،واليت و رهبري را تنها نخواهيم گذاشت و آمريکا نيز
اين آرزوي خود را به گور خواهد برد .ما از مسئولين ميخواهيم
همانطور که خواست مقام عظماي واليت نيز هست هرچه زودتر
خائنين را به جاي خود بنشانند.

مديرعامل شرکت آب منطقه اي گيالن :

با اتمام پروژه هاي سدسازي  90درصد آب شرب از
آب هاي سطحي تأمين مي شود

رشت-خبرنگاررسالت:
کاظم لطفي مدير عامل شرکت آب منطقه اي
گيالن در جلسه شوراي اداري استان که با حضور
وزير نيرو و هيئت همراه تشکيل گرديد اظهار
داشت 14:سد در استان گيالن در حال اجرا
است که  4سد آن از جمله سدهاي بزرگ به
شمار مي آيد و  10سد ديگر به عنوان سدهاي
الستيکي سدهاي کوچک است .وي ادامه داد
سدهاي پلرود با  60درصد  ،شفارود  40درصد و
ديورش با  20درصد در دست اجرا است و تا پايان

بناب -خبرنگاررسالت:
چهارمين جشنواره ملي کباب بناب با حضور مسئوالن استاني،
شهرستاني و مهماناني از سراسر کشور آغاز به کار کرد.بر اساس
اين گزارش و به گفته دبير جشنواره ملي کباب بناب ،در اين
جشنواره  60کباب پز ماهر بنابي در  10غرفه با نظارت کامل
به عرضه کباب اقدام کرده اند.علي اصغر رحيم زاده اظهار کرد:
اين جشنواره ملي تا نهم شهريور ماه ادامه داشت و در کنار
آن غرفه هاي توليدات صنايع دستي استان نيز توانمندي هاي
خود را ارائه دادند.اين گزارش حاکي است ،مديرکل فرهنگي،
اجتماعي استاندار آذربايجان شرقي و دبير شوراي هماهنگي
مبارزه با مواد مخدر استان در آيين افتتاحيه چهارمين جشنواره
ملي کباب بناب گفت :شهرستان بناب همواره ميزبان برگزاري
جشنواره هاي متعددي است و بايد قدردان گذشتگاني باشيم
که بناي اين جشنواره ها را گذاشتند.بهروز مهدوي با بيان اينکه
برگزاري اينگونه جشنواره ها در کاهش آسيب هاي اجتماعي نقش
بسزايي دارند؛ تصريح کرد :سهم شهرستان بناب از آسيبهاي
اجتماعي پايين است و اکثريت بروز آسيب ها از بيکاري است.
وي اضافه کرد :نرخ بيکاري در شهرستان بناب نسبت به ساير
شهرهاي استان کمتر است و يکي از داليل آن نيز برگزاري
همين جشنواره هاست.

سال  97ده سد الستيکي آبگيري و بهرهبرداري
خواهد شد و اميدواريم تا پايان سال  99تمامي
سد ها آبگيري و مورد بهرهبرداري قرار گيرند.
وي ادامه داد اولين سدي که به صورت فاينانس
خارجي در حال انجام است سد شفارود است
و اولين سدي که از فاينانس داخلي استفاده
شده سد السک خواهد بود که البته آخرين سد
بزرگ ما خواهد بود.وي افزود با انجام تمام اين
پروژهها استان گيالن اولين استاني خواهد بود
در کشور و حتي دنيا که  90درصد آب شرب
خود را از آب هاي سطحي و آبهاي پشت سد
تأمين خواهد کرد.دکتر سروش معاون آب و
آبفاي وزارت نيرو اظهار کرد  13سد جداي از
سدهاي الستيکي در دست مطالعه است تا
بتوانيم اين منابع آبي که خدادادي است و با
هيچ استان ديگر مشترک نيست و از مواهب
الهي است که از باالدست در استان سرچشمه
گرفته و به درياي خزر مي ريزد.

با حضور معاون استاندار تهران؛

پروژه هاي عمراني شهرداري قدس با اعتباري بالغ بر
 38ميليارد تومان افتتاح شد

شهر قدس -خبرنگاررسالت:
شهردار شهرقدس در آيين افتتاح پروژه هاي
عمراني گفت:پروژه هاي متنوعي در حوزه هاي
مختلف ورزشي،فضاي سبز،بهسازي معابر،ارتقاي
وضعيت ساختمان هاي اداري شهرداري و مبلمان
شهري با همکاري و برنامه ريزي هاي شوراي
اسالمي در دوره پنجم افتتاح و به بهره برداري
رسيد.مهندس مسعود مختاري افزود:در هفته
دولت  28پروژه عمراني در حوزه عمران شهر،
در بخش هاي مختلف در راستاي اجراي سياست
توسعه متوازن شهري با اعتباري بالغ بر 38
ميليارد تومان به بهره برداري رسيد .مختاري
با اشاره به پروژه هاي عمراني در حوزه فضاي
سبز بيان داشت:با افتتاح و بهره برداري از
پروژههاي فضاي سبز  5/1متر مربع به فضاي
سبز اضافه شده است که مهم ترين اين پروژهها
درختکاري مسير کمربندي چيتگر و خيابان کوشان
طيور –شامل باغ گل محمدي به مساحت يک

هکتار و درختکاري حاشيه رودخانه و مسير جاده
چيتگر اشاره کرد که بهره برداري از آنها گام
موثري در تامين سرانه فضاي سبز با استاندارد
شهري است.
وي ادامه داد :امروز در بخش هاي مختلف ورزشي،
فضاي سبز و ...فاصله زيادي با استانداردهاي
کشوري داريم که اميد داريم بتوانيم با اجراي
پروژه هاي مختلف در مسير رشد و توسعه شهر
قرار گيريم و به استاندارد هاي کشوري هر روز
نزديک تر شويم.

رئيس سازمان جهاد کشاورزي چهارمحال و بختياري :

 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  26پروژه
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 ،فرآوري 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.وي با اشاره به اينکه  26پروژ ه مربوط به بخش آب،
خاک و امور فني و مهندسي است ،خاطرنشان کرد :افتتاح طرح
چهار موران آليکوه و تامين آب و فاز نخست باراني دره گرم دشتک
از پروژههاي شاخص اين بخش هستند.

مديرعامل شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان تصريح كرد:

بهره برداري از  510طرح برقرساني در شهرستان اصفهان
اصفهان-خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان
گفت  :همزمان با هفته دولت  510طرح کوچک
و بزرگ برقرساني ،ايجاد روشنايي معابر و بازسازي
شبکههاي برق شهري و روستايي با اعتباري بالغ بر
 845ميليارد ريال در اين شهرستان به بهرهبرداري
مي رسد .حميدرضا پيرپيران مديرعامل شرکت توزيع

برق شهرستان اصفهان در نشست خبري  ،اضافه
شدن  31هزار و  61مشترک جديد ،بهرهبرداري
از  381دستگاه پست و ترانسفورماتور زميني و
هوايي ،احداث  320کيلومتر شبکه فشار متوسط
و فشار ضعيف زميني و هوايي را از مهمترين
طرحهاي هفته دولت برشمرد.وي با بيان اينکه
چشمانداز شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان

 7محور دارد ،تصريح کرد :در سال  93متوسط
خاموشي در بخش توليد  850دقيقه بوده که در
پايان سال  96به  220دقيقه رسيده است ،البته
در نظر داريم که امسال خاموشيها را به زير 100
دقيقه و در سال  1405به زير  30دقيقه برسانيم.
مديرعامل شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان
با بيان اينکه رشد مصرف کشور در سالهاي

اخير باالي  5درصد بوده است ،گفت  :اين رشد
غيرمنطقي است ،اين در حالي است که متوسط
مصرف جهاني  2تا  2/5درصد است  ،به طور
طبيعي بايد معادل تعداد مشترکاني که به چرخه
صنعت برق اضافه شده رشد مصرف داشته باشيم،
در کشور ما  3درصد افزايش تعداد مشترکان و
باالي  5درصد رشد مصرف داشتيم.

مديرعامل شرکت گاز استان اردبيل خبرداد:

برخورداري 1600خانوار روستايي اردبيل از نعمت گاز
اردبيل-خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت گاز استان اردبيل از برخورداري بيش از يک
هزار و  650خانوار روستايي اردبيل از نعمت گاز با بهرهبرداري
از  60پروژه گازرساني تا پايان هفته دولت خبر داد.فيروز خدايي
در آيين گازرساني به سه روستا و دو محور صنعتي شهرستان
مشگينشهر اظهار داشت :امروز شاهد بهرهبرداري از پروژه گازرساني
به روستاهاي آقچهلو ،علمدار و خانکندي و محور صنعتي مرادلو

تا روستاهاي اردوخان کندي و تازه کند شهرستان مشگينشهر
هستيم تا ميزان برخورداري از نعمت گاز در اين شهرستان توسعه
و گسترش يابد .وي با گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و
باهنر افزود :خدمات ارزشمند شرکت گاز استان اردبيل در زمينه
توسعه گازرساني به مناطق روستايي و ايجاد زيرساختهاي الزم
براي توسعه صنعتي در شهرستان مشگينشهر نسبت به ساير مناطق
استان چشمگير بوده و اميدواريم با توجه به ظرفيتهاي موجود

در جشنواره شهيد رجايي مطرح شد:

کسب رتبه برتر کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد
در حوزه اقتصاد مقاومتي

طي م راسمي با حضور مسئوالن استاني و شهرستاني؛

چهارمين جشنواره ملي کباب بناب
برگزار شد

شهرستان

چهارشنبه  14شهريور 1397
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امام جمعه ساوجبالغ:

هدف دشمن ،تضعيف ايدئولوژي
انقالب است

خرم آباد -خبرنگاررسالت:
رئيس دانشگاه لرستان از افتتاح ساختمان مرکزي دانشگاه لرستان تا پايان شهريور
ماه خبر داد.به گزارش خبرگزاري آريا در خرم آباد  ،خسرو عزيزي ،درنشست
خبري با اصحاب رسانه اظهار داشت  :دانشگاه لرستان تنها دستگاهي در استان
يا در کشور است که در جذب تسهيالت معادل درآمدسازي و ساخت و ساز
موفق عمل کرده است.وي افزود  :با احتساب مراکز اقماري دانشگاه ،تعداد هشت
هزار و  ۷۵۰دانشجو در دانشگاه لرستان مشغول تحصيل هستند .عزيزي خاطر
نشان کرد  :بر مبناي ظرفيت اعالم شده پذيرش دانشگاه لرستان در مهرماه
امسال هزار و  ۶۰۰دانشجو خواهد بود .اين مقام مسئول عنوان کرد  :دانشگاه
لرستان با قدمت  ۴۰ساله تا کنون ساختمان مرکزي نداشته است که خوشبختانه

با مديريت هزينه ها توانسته ايم ساختمان مرکزي دانشگاه لرستان را با زير بناي
 ۲۵۰متر مربع و حدود ۱۰ميليارد تومان هزينه که در مرداد  ۹۵شروع بهکار
کرده انشاءاهلل تا قبل از  ۲۰شهريور سال جاري افتتاح کنيم .رئيس دانشگاه
لرستان در خصوص رتبه بندي دانشگاه عملکرد سه سال و  ۵سال گذشته را در
نظرميگيرند اذعان داشت  :حدود  ۲۰دانشگاه کشور در سطح يک قرار دارند
و بقيه دانشگاه ها در سطح دو و يکسري هم سطح  ۳و  ۴هستند.وي ياد آور
شد  :اين دانشگاه در بين دانشگاههاي سطح سه کشور و در سطحبندي «آي
اس سي» نيز اين دانشگاه رتبه چهل و يکم را دارد.عزيزي گفت  :تالشمان اين
است که سطح دانشکاه چند پله ارتقا يابد همانگونه که در طول اين چند سال
در خيلي از شاخص ها ارتقا يافته ايم .

ياسوج-خبرنگاررسالت:
کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد در جشنواره
شهيد رجايي در حوزه اقتصاد مقاومتي در بين
دستگاههاي اجرايي استان رتبه برتر را کسب کرد.
جشنواره شهيد رجايي در کهگيلويه و بويراحمد
به مناسبت هفته دولت براي معرفي دستگاههاي
برتر سال  96با حضور مسئوالن استاني برگزار
شد.به گزارش سايت خبري کميته امداد ،ارسالن
جالل فرد ،قائم مقام کميته امداد کهگيلويه و
بويراحمد در حاشيه اين جشنواره گفت :جشنواره
شهيد رجايي هر ساله به منظور معرفي و تقدير
و تجليل از دستگاههاي برتر خدمت رسان در

استان برگزار و برگزيدگان در حوزه هاي مختلف
معرفي مي شوند .وي هدف از برگزاري اين
جشنواره را شناسايي و تقدير از تالشگران عرصه
خدمت به نظام مقدس جمهوري اسالميو ملت
و نهادينهكردن فرهنگ ارتقاء و بهبود عملكرد
دستگاههاي اجرايي در سطوح مختلف با تقدير
و تشويق آنها اعالم و بيان کرد :براساس ارزيابي
عملکرد سال گذشته دستگاههاي اجرايي استان
در حوزه اقتصاد مقاومتي جشنواره شهيد رجايي،
کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد در بين 60
دستگاه اجرايي ،به عنوان دستگاه برتر در شاخص
اجراي طرح هاي اقتصاد مقاومتي معرفي شد.

حمايت ستاد اجرايي فرمان
حضرت امام(ره) از  1500گروه
جهادي

شهرري-خبرنگاررسالت:
مسئول قرارگاه جهادي خدمترساني ستاد اجرايي فرمان حضرت
امام(ره) هدف از تأسيس اين قرارگاه را حمايت و پشتيباني از
گروههاي جهادي سراسر کشور ذکر کرد.

رئيس دانشگاه علوم پزشکي استان کردستان :

در شهرستان در آيندهاي نزديک شاهد شکوفايي عرصه صنعتي
در اين شهرستان باشيم.خدايي تصريح کرد :پروژه گازرساني به
روستاهاي آقچهلو ،علمدار و خان کندي و محور صنعتي مرادلو تا
روستاهاي اردوخان کندي و تازه کند شهرستان مشگينشهر با
اعتباري بالغ بر  28ميليارد ريال به بهرهبرداري رسيد که با افتتاح
اين پروژههاي گازرساني بيش از  250خانوار روستايي شهرستان
مشگينشهر از نعمت گاز طبيعي بهرهمند ميشوند.

سرپرست معاونت سياسي و اجتماعي استانداري سيستان و بلوچستان:

دانشگاهها روحيه مطالبه گري منطقي را
در بين دانشجويان تقويت کنند

زاهدان-خبرنگاررسالـت:
محمدهادي مرعشي سرپرست معاونت سياسي و
اجتماعي استانداري ضمن گراميداشت ياد و خاطره
شهيدان رجايي و باهنر و هفته دولت؛ اظهار داشت:
مطالبه گري منطقي الزمه پيشرفت و توسعه استان
است و از آنجايي که به دليل صبوري و قناعت
حاکم بر مردم اين استان روحيه مطالبه گري هم
نسبت به ساير استانهاي کشورضعيف تر است،
انتظار مي رود دانشگاههاي استان با فراهم آوردن
امکان برگزاري کرسي هاي آزاد دانشجويي روحيه
مطالبه گري را در بين دانشجويان و جوانان تقويت
کنند.اولين جلسه کميسيون دانشجويي استان در

دکتر ودود حيدري با بيان اين مطلب و با اشاره به اينکه  20ماه
از آغاز فعاليت اين قرارگاه ميگذرد ،افزود :پس از تأکيدات رهبر
معظم انقالب در ديدار با دانشجويان در سال  ،95قرارگاه جهادي
خدمترساني در ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) بهمنظور
استفاده از ظرفيتهاي ستاد براي پشتيباني از گروههاي جهادي
شکل گرفت .وي فعاليت اصلي اين قرارگاه را در طول اين مدت
به دو بخش تقسيم نمود و خاطرنشان کرد :بخش اول ،اعزام
گروههاي جهادي به مناطق محروم و روستاها و استفاده از آنها
در محروميتزدايي و خدمترساني به مردم اين مناطق است که

سال  97به رياست سرپرست معاونت سياسي و
اجتماعي استاندار و با حضور اعضاء در استانداري
برگزار شد.مرعشي افزود :هيچ گونه محدوديتي
براي برگزاري کرسي هاي آزاد دانشجويان وجود
ندارد و در صورت نياز مديران استاني نيز جهت
پاسخگويي به مطالبات برحق اين قشر پويا و بانشاط
حضور خواهند يافت .وي آغاز سال تحصيلي جديد
را فرصت مناسبي براي تقريب مذاهب دانست
و افزود :با آغاز سال تحصيلي و ورود دانشجويان
جديد  ،اساتيد دانشگاهها مي توانند با موضع
گيري مثبت در راستاي ترويج فرهنگ وحدت
و تقريب مذاهب بهره برداري کنند.

اين خدمات موارد متعددي از جمله امداد و نجات در حوادث و
بالياي طبيعي ،اقدامات اشتغالزايي ،حضور مؤثر در آسيبهاي
اجتماعي ،فعاليتهاي عمراني ،بهداشتي و درماني و غيره را
شامل ميشود .مسئول قرارگاه جهادي خدمترساني ستاد اجرايي
فرمان حضرت امام(ره) ادامه داد :بخش دوم فعاليت قرارگاه هم
به حمايت از گروههاي جهادي براي توانمندسازي و تثبيت اين
گروهها بازميگردد .جريان جهادي کشور بايد تقويت شود تا گروهها
توانمند شده و پس از مدتي تبديل به گروههايي پايدار و مانا براي
فعاليت در عرصههاي مختلف خدمت به مردم شوند.

دانشگاه علوم پزشکي کردستان در اکثر حوزه ها
رتبه اول را در سطح کشور ب ه دست آورده است

معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان خبرداد:

تشکيل پرونده براي پنج واحد احتکارکننده
در استان هرمزگان

معاون صنايع دستي سازمان مي راث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري:

سنندج-خبرنگاررسالت:
نماينده ولي فقيه در استان کردستان به مناسبت گراميداشت روز پزشک ،در ديداربا
رئيس ،اعضاي هيئت رئيسه ،جمعي از مديران و پزشکان دانشگاه علوم پزشکي کردستان
ضمن تبريک روز پزشک ،روز داروساز ،هفته دولت و گراميداشت ياد و خاطره شهداي
دولت گفت  :بحث سالمت يک موضوع بسيار مهم است که در روايات اسالمي نيز به
صورت مؤکد بيان شده است و طبق روايات موثق اسالمي ،سالمتي و امنيت دو نعمت
بسيار بزرگ است که تا زماني که از دست نرود انسان از آنها مغفول مي ماند.آيتاهلل
ي شاهرودي با اشاره به اينکه ،ارتقاي آگاهي هاي مردم و پزشکان در
سيد محمد حسين 
زمينه تجويز و مصرف دارو اهميت فراواني دارد ،افزود :داروها بايد در دوز و ميزان معين
و مورد نياز استفاده گردد و نبايد به صورت بي رويه و خودسرانه مصرف شوند .رئيس
دانشگاه علوم پزشکي استان کردستان نيز دراين ديداربااشاره به اينكه حوزه سالمت
با تمامي ابعاد ،دوران و زواياي زندگي انسان در تماس است گفت :حوزه کاري معاونت
بهداشتي موجب ارتقاي کيفيت زندگي مردم در دراز مدت مي گردد.

بندر عباس-خبرنگارسالـت:
معاون نظارت و بازرسي سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان در چهارمين جلسه ستاد
مبارزه با احتکار و اختفاي کاال از تشکيل پرونده براي  5واحد احتکار کننده در استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان ،عبدالرضا پيروي منش گفت:
با توجه به حساسيت موضوع از شروع تشديد نظارت و برخورد همه جانبه با محتکران کاالهاي
مصرفي مردم و تالش بازرسان اين سازمان و همکاري دستگاههاي اجرايي مرتبط تعداد 5
پرونده احتکار در شهرستان هاي ميناب ،رودان ،سيريک و بستک تشکيل و جهت صدور حکم
نهايي به تعزيرات حکومتي ارجاع گرديد .معاون نظارت و بازرسي سازمان پرونده هاي تشکيل
شده انبارهاي احتکار،در شهرستان هاي نامبرده را شامل انواع حبوبات ،مواد غذايي و عدم
اعالم موجودي به ارزش ريالي بيش از  857ميليون ريال اعالم کرد .وي ادامه داد :بازرسان و
کارشناسان نظارت و بازرسي اين سازمان به صورت دو شيفته با انجام بازرسيهاي مشترک با
همکاري دستگاههاي ذيربط به صورت مداوم در حال رصد بازار هستند و با متخلفين در حوزه
بازار به شدت برخورد مي شود.

کاشان -خبرنگاررسالت:
معاون صنايع دستي سازمان ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري در نشست
هم انديشي نقش نشان ملي در توسعه گردشگري منطقه فرهنگي کاشان با تبريک
عنوان شهر ملي نساجي براي کاشان اظهار کرد:اين عنوان مي تواند رويدادهاي
خوشايندي را براي اين منطقه رقم بزند به شرطي که عزم عمومي در اين شهر براي
استفاده از اين موقعيت وجود داشته باشد.
پويا محمديان با يادآوري پيشرفت شهرهاي حائز عناوين ملي و جهاني در حوزه
صنايع دستي يادآور شد:اين عناوين تنها يک لقب نيست بلکه موجب مي شود
نگاههاي اثرگذار در کشور به سوي اين شهرها جلب شود.معاون صنايع دستي سازمان
ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري،ارتقاي جايگاه صنايع دستي را مايه آبروي
جمهوري اسالمي و هنرمندان سخت کوش اين حوزه قلمداد کرد.محموديان در
پايان ابراز اميدواري کرد:جهاني شدن کاشان به عنوان شهر ملي نساجي در آينده
نزديک در اين شهر جشن باشکوهي برپاشود.

عنوان شهر ملي نساجي سنتي زمينه ساز
رويدادهاي درخشاني براي کاشان خواهد شد
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نمايشگاه هنر بازيافت در دزفول
برپا شد
دزفول  -خبرنگار رسالت:
نمايشگاه هنر بازيافت به همت شهرداري و انجمنهاي مردم نهاد
دزفول در بوستان ساحلي دووه اين شهر برپا شد.
شهردار دزفول با اعالم اين خبر گفت :نخستين نمايشگاه هنر
بازيافت با هدف ترويج استفاده بهينه از وسايل بازيافتي و كمك
به محيط زيست برپا شده است.
محمدعلي دوايي فرد افزود :در اين نمايشگاه با استفاده از مواد
بازيافتي و دور ريختي آثار هنري تهيه شده و در معرض ديد
شهروندان قرار گرفته است تا بتوان شهروندان را تشويق به استفاده
از مواد بازيافتي كرد.
جشنواره  100روز با رود دز نيز چندي پيش توسط شهرداري
دزفول و انجمنهاي مردم نهاد با هدف صيانت و پاكسازي ساحل
رودخانه دز در بوستان دولت برگزار شد.

امام جمعه موقت کرج:

خدمت به مردم ارزشمند است
کرج-خبرنگار رسالت:
امام جمعه موقت کرج با بيان اينکه دشمنان چه بخواهند و چه
نخواهند ،اسالم سنگرهاي حاکميت را فتح خواهد کرد ،گفت:
براي مقابله با توطئههاي دشمنان نيز بايد وحدت را حفظ کنيم
و فرمايشات رهبر معظم انقالب را در جامعه عملياتي کنيم.
حجت االسالم غالمرضا کريمي ادامه داد :از صدر اسالم تاکنون
دشمنان همواره تالش ميکنند تا به اسالم و پس از پيروزي
انقالب اسالمي به انقالب و نظام آسيب بزنند.وي افزود :در تعابير
قرآن کريم هم هست که دشمنان بر عليه مسلمان دست به توطئه
ميزنند تا بحران ايجاد کنند که خداوند در قرآن فرمودهاند از
آنها نترسيد ،بلکه از من بترسيد تا حمايت من را داشته باشيد.
کريمي با اشاره به هفته دولت گفت :همه مسئوالن از جمله
دولتمردان بايد براي خدمت به مردم از شهيدان رجايي و باهنر
الگوبرداري کنند.
وي با بيان اينکه همه کارگزاران بايد در راه خدمت به مردم تالش
کنند ،گفت :خدمت به مردم ارزشمند است ،لذا دولتمردان در اين
راه حرکت کنند.امام جمعه موقت کرج بيان داشت :همانگونه که
رهبر معظم انقالب فرمودند ،افراد پاکدست در ادارهها ،نهادها و...
کم نيستند و نيروي فعال و دلسوز در جامعه زياد داريم.

مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان سمنان :

توليدات فرهنگي و هنري ،نياز جامعه
است
سمنان -خبرنگار رسالت:
مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان سمنان گفت :فرهنگ
و هنر موضوعي تفنني نيست بلکه از نيازهاي جامعه است.
حجت االسالم و المسلمين علي اصغر فضيلت در آيين معرفي
مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان سمنان افزود  :فرهنگ و
هنر موضوعي براي پر کردن اوقات فراغت نيست و توليدات آثار
فرهنگي در جامعه نياز مبرم است.
وي ادامه داد  :بهره مندي از تشکل هاي غير دولتي به عنوان
بازوان فکري و مرجع کارشناسي ،و نه به عنوان زينت مجالس و
محافل ،از برنامه هاي پيشروي فرهنگ و ارشاد اسالمي سمنان
است.فضيلت با تاکيد بر افزايش اميد و نشاط درون سازماني ،تصريح
کرد  :توجه به زيرساخت هاي مهم نرم افزاري ،آموزش محوري و
پژوهش محوري در حوزه برنامه هاي فرهنگي و رسانه اي راهبرد
فرهنگي آينده است.
مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان سمنان يادآور شد  :رونق
هر چه بيشتر اقتصاد فرهنگ در سايه توجه فرهنگ و هنر به مسئله
محتواي آثار و توليدات محقق مي شود.

دستگيري عامل برداشت غيرمجاز
اينترنتي در نيشابور
نيشابور -خبرنگار رسالت:
فرمانده انتظامي شهرستان نيشابور از شناسايي و دستگيري عامل
برداشت  48ميليون ريالي غير مجاز اينترنتي در اين شهرستان
خبر داد.سرهنگ حسين دهقان پور در تشريح اين خبر گفت:
در پي شكايت احدي از شهروندان مبني بر برداشت  48ميليون
ريال از حساب بانكي وي توسط فردي ناشناس ،موضوع شناسايي
سارق يا سارقان احتمالي در دستور كار پليس فتا اين فرماندهي
قرار گرفت.وي افزود :كارشناسان پليس فتا پس از بررسي دقيق
اظهارات شاکي پرونده و تحقيقات فني متهم را شناسايي و با
هماهنگي قضائي در عملياتي غافلگيرانه دستگير کردند.فرمانده
انتظامي شهرستان نيشابور با اشاره به اينکه متهم در مواجهه با ادله
و مستندات پليس به بزه ارتکابي خود اعتراف کرد ،اظهار داشت:
متهم پس از تشکيل پرونده مقدماتي به منظور سير مراحل قانوني
به مراجع قضائي معرفي شد.

با حضور معاون عمراني استاندار گلستان برگزارشد؛

افتتاح و کلنگ زني سه پروژه عمراني
شهرستان راميان
گرگان-خبرنگاررسالت:
با حضور مهندس غراوي معاون هماهنگي امور عمراني استانداري
گلستان ،فرماندار آزادشهر ،معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقهاي
گلستان ،رئيس امور منابع آب شهرستان آزادشهر و راميان و
ديگر مسئولين استاني و شهرستاني  3پروژه عمراني شهرستان
راميان به مناسبت هفته دولت افتتاح و کلنگ زني شد.به گزارش
روابط عمومي شرکت آب منطقه اي گلستان ،رئيس اداره منابع
آب شهرستان آزادشهر و راميان اظهار کرد :اليروبي و ساماندهي
رودخانه سيل وال(دارکالته) واليروبي وساماندهي رودخانه دوبرار
(حسين آباد ) با اعتبار  230ميليون ريال از پروژه هاي قابل افتتاح
اين شهرستان بود.مهندس جواد تيموري افزود :همچنين ترميم
سد انحرافي و پوشش بتني کانال نقي آباد (بازه اول) نيز در اين
روز کلنگ زني شد که اعتبار مورد نياز براي اين پروژه  3هزار و
 500ميليون ريال است.

