» خبر

تشييع پيكر پدر شهيدان سيدرضايي
در عليآباد كتول
علي آباد كتول -خبرنگار رسالت:
حاج سيد ميرزا احمد سيدرضايي پدر شهيدان سيدحسن سيدرضايي
(ترور توسط منافقين كوردل) و شهيد سيد حبيباله سيدرضايي
دار فاني را وداع گفت و پس از اقامه نماز توسط آيت اهلل سيدعبدالهادي
حسيني شاهرودي عضو مجلس خبرگان رهبري استان گلستان پيكر
اين پدر روي دوش مسئوالن و مردم واليتمدار شهرستان عليآباد
كتول تشييع و در امامزاده هارون ابن موسي بن جعفر (ع) روستاي
االزمن در كنار دو فرزند شهيدش به خاك سپرده شد.

مسئول فرهنگي اداره اوقاف
و امور خيريه نيشابور :

»

موقوفات قرآني نيشابور
خيلي ضعيف است

دهياري و شوراي اسالمي روستاي
چم نور بخش باغبادران افتتاح شد
فوالدشهر  -خبرنگاررسالت:
به مناسبت گراميداشت هفته دولت  2پروژه عمراني،خدماتي در
بخش باغبادران و با اعتباري بالغ بر  6ميليارد ريال با حضورمديرکل
دفتر امور روستايي استان اصفهان،فرماندار لنجان،اصحاب رسانه،مردم
و ديگر مسئوالن شهرو شهرستان به بهره برداري رسيد.سعيدانصاري
مديرکل امور روستايي و شوراهاي استانداري استان اصفهان گفت:هفته
دولت نمادي از وحدت مردم و دولت خدمتگزار است.وي ادامه داد:
هفته دولت يادآور فداکاريهاي فرزندان پاک نهاد وگرانقدر انقالب و
احيا کننده روزهاي پرشور خدمتگزاري،شهيدان بزرگ ،رجايي و باهنر
است.مهدي صفر خانلو فرماندار لنجان در آيين افتتاحيه پروژههاي
عمراني خدماتي بخش باغبادران گفت :پروژه ساختمان دهياري
روستاي چم نور بخش مرکزي در زميني به مساحت  200متر مربع
و اعتبار  3ميليارد ريال در مدت زمان  18ماه افتتاح شد.همچنين
احداث پروژه بلوار ورودي روستاي زمان آباد به طول  200متر و
عرض  16متر با اعتباري بالغ بر  3ميليارد ريال و در مدت زمان 18
ماه از ديگر پروژه هايي بود که در هفته دولت افتتاح شد.

استاندار لرستان :

شهيدان رجايي و باهنر الگوي
دولتمردان بايد باشند
خرم اباد-خبرنگاررسالت:
استاندار لرستان گفت :شهيد رجايي و باهنر شهداي گرانقدر
نظام مقدس جمهوري اسالمي الگوي دولتمردي اسالمي بودند
که متاسفانه در سال هاي گذشته امثال اين  2شهيد پرورش
نيافت.وي اظهار داشت :به تعبير بنيانگذار انقالب اسالمي ويژگي
اين  2شهيد اين بود که رياست را به زير چنگ خود درآورند
و رياست بر آنها حاکم نشد .خادمي ادامه داد :يکي از داليل
گراميداشت هفته دولت شناسايي اينگونه افراد و برجسته
کردن ويژگي هاي مديريت اسالمي است .وي با بيان اينکه در
اين فرصت بايد خدمات دولت هاي نظام و برنامه ها براي مردم
تبيين شود افزود :دولت مهمترين و بزرگترين عنصر در نظام
اسالمي است که بيشترين مسئوليت ها و پاسخگويي متوجه
آن است و از طرف مردم ونمايندگان آنان بيشترين نظارت بر
او اعمال مي شود.استاندار لرستان گفت :دولت ها عالوه بر
پاسخگويي به مردم بايد مورد حمايت قرار گيرند چراکه خيلي
زاويه پنهان و حفاظ ندارد و بيش از هر دستگاهي درمعرض
بررسي،نقد و گاهي تخريب هستند.

معاون فني و نظارت سازمان مديريت پسماند
شهرداري قزوين:

درخواستهايشهرونداندربارهمبارزه
باجوندگانموذيپيگيريميشود
قزوين-خبرنگاررسالت:
مهرعليان  ،معاون فني و نظارت سازمان مديريت پسماند
شهرداري قزوين از پيگيري درخواست هاي مردمي ثبت شده
در سامانه  ۱۳۷درباره مبارزه با جانوران موذي خبر داد .به
گزارش روابط عمومي سازمان مديريت پسماند شهرداري قزوين؛
وي با اعالم اين خبر گفت :مبارزه با جوندگان موذي به دنبال
درخواستهاي مردمي ثبت شده در سامانه  ۱۳۷و در راستاي
حفظ محيطزيست و رعايت بهداشت در حوزه خدمات شهري،
از تير ماه سال جاري در دستور کار اين سازمان قرار گرفته
است.وي با اشاره به اقدامات انجام شده پيش از طعمه گذاري،
افزود  :پس از بازديد کارشناسان ذيصالح از محل هاي مربوطه
و اولويتبندي با توجه به وفور موش ها ،اقدامات الزم با نصب
بنرهاي هشدار دهنده در مسيرهاي مربوطه ،آموزش چهره به چهره
کسبه محل و توزيع بروشورهاي آموزشي انجام مي شود.

نيشابور -خبرنگار رسالت:
مسئول فرهنگي اداره اوقاف و امور خيريه نيشابور گفت :در وقف امور
قرآني ضعيفيم ،مجموع درآمدهاي موقوفات قرآني نيشابور به  30هزار
تومان نميرسد.
حجت االسالم سيدمحمد موسوي خواه در محفل قرآنياردوياستعدادهاي
قرآني شرق کشور در محوطه حرم امامزادگان محروق و ابراهيم(ع) نيشابور،
افزود :محافل قرآني ما خودگردان اداره مي شود که بايد تقويت شوند و
بهترين راهکار آن وقف است.وي خواستار حمايت اداره کل تبليغات اسالمي
خراسان رضوي از انجمن واقفان قرآني شد تا برنامههاي قرآني رونق بگيرد.
مدير اجرايي اردو نيز گفت 215 :نفر از پسران  8تا  17سال از استانهاي

شهرستان
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شهردار اردبيل:

بهره برداري از سه پروژه شرکت
آب و فاضالب استان مرکزي
با حضور استاندار مرکزي
اراک – خبرنگار رسالت :
   در آييني که با حضور مهندس آقازاده استاندار مرکزي  ،معاونان
استاندار  ،فرماندار شهرستان اراک  ،مدير عامل شرکت آب و فاضالب
استان مرکزي و جمعي از معاونان  ،مديران و کارکنان اين شرکت
برگزار شد  ناوگان تجهيزات خطوط انتقال و شبکه جمع آوري
فاضالب ،  پروژه فاضالب بخشي از شهر اراک به بهره برداري رسيد
و از سامانه جامع خدمات غير حضوري مشترکين آب و فاضالب
رو نمايي شد .به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب
استان مرکزي  مهندس عبدالرضا خليلي مدير عامل شرکت در
اين آيين ضمن تشريح پروژه هاي به بهره برداري رسيده  شرکت
در چهارمين روز از هفته دولت گفت  :ناوگان تجهيزات خطوط
انتقال و شبکه جمع آوري فاضالب شرکت شامل  2دستگاه کاميونت
با کاربري ويدئو متري  6 ،دستگاه کاميون با کاربري واتر جت و
 2دستگاه کاميون با کاربري جنتکس با صرف هزينه اي بالغ بر
 50ميليارد ريال از محل اعتبارات استاني و جاري خريداري و وارد
مدار بهره برداري شد   .

خراسان رضوي ،شمالي و جنوبي ،گلستان و سيستان و بلوچستان در اين
اردو حاضر شده اند.سلمان حصاري افزود :در اين اردوي چهار روزه کارگاههاي
آموزشي و مسابقات برگزار مي شود و شرکت کنندگان از برنامههاي تفريحي
و زيارتي برخوردار مي شوند.
خير مقدم و بيان گوشههايي از زندگي سه قاري صدر اسالم توسط
حجت االسالم لطفيان مديرکل تبليغات اسالمي خراسان رضوي ،برگزاري
مسابقه فرازخواني توسط شش گروه پنج نفره ،اجراي گروه مديحه سرايي
ّبينه وابسته به موسسه قرآني سلسله الذهب بخش ديگري از مراسم بود
که فرماندار ويژه شهرستان ،فرمانده تيپ زرهي  21امام رضا(ع) و تعدادي
از مسئوالن شهرستان و زائران امامزادگان در آن حضور داشتند.

استاندار البرز :

 11پروژه سالمتمحور در شورابيل
افتتاح شد

اردبيل-خبرنگاررسالت:
شهردار اردبيل به  11پروژه مجموعه شورابيل با
سرمايهگذاري 6ميليارد و 200ميليون تومان اشاره
کرد و گفت :اين پروژه ها شامل پارک صخرهاي،
زيپ الين ،فاز دو پارک باغ بهشت ،پارک قديم،
ساحلسازي ،پارکينگ صفويه ،ديوارکشي دانشگاه
محققاردبيلي،پارک بزرگ،پارک دانشجو،سيستم
صوتي فاز اول ،سيستم روشنايي و ماشين شارژي
در مجموعه تفريحي – گردشگري شورابيل به
بهرهبرداري رسيد .حميد لطفاللهيان در مراسم
افتتاح اين پروژهها که در آمفيتئاتر روباز جديد

 ۳۴۶پروژه با  ۲۱۹۵ميليارد تومان هزينه آماده
بهره برداري است

کرج-خبرنگاررسالت:
استاندار البرز گفت :در هفته دولت امسال
 ۳۴۶پروژه در قالب بخش دولتي و خصوصي
با  ۲هزار و  ۱۹۵ميليارد تومان هزينه افتتاح
شد .به گزارش رسالت البرز و به نقل از پايگاه
اطالع رساني استانداري البرز؛ محمد علي
نجفي افزود :هفته دولت امسال  ۳۴۶پروژه
در قالب بخش خصوصي و دولتي با اعتباري
بيش از  ۲هزار و  ۱۹۵ميليارد تومان به
بهرهبرداري رسيد.استاندار البرز ادامه داد :اين
پروژهها در حوزههاي مختلف اعم از آموزشي،
ورزشي ،حمل و نقل ،کشاورزي ،صنايع ،عمران
شهري و روستايي ،مسکن مهر و ساير بخشها
قرار دارد .نجفي گفت :پروژههاي هفته دولت
امسال از نظر تعداد نسبت به سال گذشته
 ۳۰درصد و از نظر مالي  ۲۳۰درصد افزايش
داشته است .وي افزود :با بهرهبرداري از اين
پروژهها بيش از  ۳هزار و  ۴۶۵نفر مشغول به
کار ميشوند ،که اين توفيق ارزشمندي محسوب

شورابيل به نام غدير به بهرهبرداري رسيد ،اظهار
کرد :در فصل کاري شهرداري اردبيل با تمام توان
اجراي پروژههاي عمران شهري را در دستور کار
قرار داد به طوري که در اين ايام پرخير و برکت
شاهد بهرهبرداري از برخي از اين پروژهها هستيم
تا هموطنان از آن بهره بگيرند.وي خاطرنشان
کرد :از سال  94در مجموعه گردشگري شورابيل
پروژههاي متعددي در حال اجراست که در قالب
اين پروژهها اعم از بزرگترين پيست پيادهروي
کشور در اين مجموعه ،توسعه فضاي سبز و
ايجاد امکانات تفريحي متنوع سعي کرديم تا
شورابيل را به عنوان يکي از عناصر ارزشمند
شهري متحول کنيم.لطفاللهيان توجه جدي به
اين عنصر باارزش را با عملياتي کردن پروژههاي
اولويتدار يادآور شد و خاطرنشان کرد :شهرداري
در کنار کارهاي روزمره و معمول خود تالش
ميکند تا به ارتقاي کيفيت زندگي شهروندان
کمک کرده تا يک تحول فرهنگي – اجتماعي
را شاهد باشيم.

ميشود و روند اشتغالزايي در البرز تا نيل به
رضايتمندي مردم استان ادامه خواهد داشت.
استاندار البرز با بيان اينکه بيش از هزار و
 700ميليارد تومان از پروژهها در هفته دولت
مربوط به بخش حصوصي و دولتي است ،اضافه
کرد :در اين راستا حدود  ۵پروژه با اعتباري
حدود  ۷۰۰ميليارد تومان با سرمايه گذاري
خارجي در بخش انرژيهاي نو ،توليد انواع
محصوالت ساختماني ،دارو و نساجي است و
هزار ميليارد تومان مربوط به پروژههاي بخش
خصوصي داخلي است.

رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان:

دو طرح توليد عرقيات گياهي و بسته بندي انواع بذر در شهرستان دهگالن افتتاح شد
سنندج-خبرنگاررسالت:
رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان بابيان اينكه
در چهارمين روز از هفته دولت دوطرح توليد عرقيات گياهي و
بسته بندي انواع بذر در بزير بخش صنايع تبديلي شهرستان
دهگالن افتتاح شد ،با تاکيد بر اهميت توليد و بسته بندي بذر
در استان کردستان گفت :به مناسب گراميداشت هفته دولت
طرح بسته بندي انواع بذر با ظرفيت ساالنه 6هزار تن انواع

بذر با  3ميليارد تومان افتتاح و به بهره برداري رسيد اين طرح
زمينه اشتغال ۱۸نفر را فراهم کرده است.به گزارش روابط عمومي
سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان،خالد جعفري افزود :در
ادامه افتتاح پروژه هاي هفته دولت ،طرح عرقيات گياهي (گالب)
با ظرفيت توليد ساالنه  550تن عرقيات ،گالب ،شربت با طعم
عصاره ها و عرقيات گياهي زمينه اشتغال  15نفر را فراهم کرده
است اين طرح با سرمايه گذاري  32150ميليون ريال افتتاح

و به بهره برداري رسيد.وي با اشاره به اهميت گياهان دارويي
و ظرفيت کشت آن در استان کردستان اظهار داشت :تا کنون
تعداد  8فقره موافقت اوليه با مجموع ظرفيت  970تن در سال
و اشتغال  86نفر و به مجموع سرمايه گذاري  49100ميليون
ريال و همچنين تعداد  3فقره جواز تاسيس با مجموع ظرفيت
 500تن در سال و اشتغال  38نفر و به مجموع  36600ميليون
ريال در سطح استان صادر شده است.

مدير عامل شرکت سهامي برق منطقه اي گيالن از حمايتهاي استاندار گيالن
در اجراي پروژه هاي شرکت قدرداني کرد
رشت-خبرنگاررسالت:
مهندس بلبل آبادي »مديرعامل شركت سهامي
برق منطقه اي گيالن در آيين افتتاح  6پروژه
ملي و زيربنايي شرکت در هفته دولت سال97
گفت :به ياري خداوند متعال و با تالشها و زحمات

شبانه روزي کارکنان متعهد،متخصص و سختکوش
شركت سهامي برق منطقه اي گيالن امروز شاهد
به بار نشستن  6پروژه ملي و زيربنايي هستيم .اين
پروژه ها با حضور وزير نيرو و بااعتباري حدود 602
ميلياردريال بطورهمزمان افتتاح وبهره برداري شدند.

مديرعامل شركت سهامي برق منطقه اي گيالن با
بيان اينکه اين  6پروژه در شهرستانهاي؛ رشت،
آستارا ،الهيجان و کالچاي اجرا شده است ،افزود:
پست  63/20کيلوولت توحيد گلسار از نوع GIS
ميباشد .اين پست به دليل ماهيت وجودي (کمپکت

بودن) به زمين کمتري براي احداث نياز دارد که
به دليل ارزش بسيار باالي زمينهاي حاصلخيز
کشاورزي و تراکم و پراکندگي بسيار زياد جمعيت
در سطح استان گيالن ،استفاده از اين تکنولوژي
دراين استان بسيارحائزاهميت ميباشد.

برپايي  237پايگاه جشن عاطفهها در کهگيلويه و بويراحمد
ياسوج-خبرنگاررسالت:
جلسه هماهنگي برگزاري جشن عاطفهها با حضور قائممقام کميته
امداد کهگيلويه و بويراحمد برگزار شد.
به گزارش سايت خبري کميته امداد ،ارسالن جالل فرد ،قائممقام
کميته امداد کهگيلويه و بوير احمد گفت 11 :هزار و  175دانشآموز و
دانشجوي تحت حمايت کميته امداد کهگيلويه وبوير احمد ،چشمب هراه

رئيس اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي اروميه خبر داد:

ايمن سازي محورهاي اروميه در رکاب
ناوگان مجهز راهداري

اروميه-خبرنگار رسالت:
رئيس اداره راهداري و حمل و نقل جادهاي
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 گفت :اجراي عمليات ترميم و روکش
آسفالت محور اوميه-اشنويه از کيلومتر اول
تا کيلومتر چهار و از کيلومتر  28تا 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 افزود :تسطيح و ساماندهي
محدوده بريده هاي بلوار شهيد فعال موجب
حذف نقاط حادثه خيز اين محور شده و
هم چنين ساماندهي رمپ هاي ورودي و
خروجي روستاهاي محور اروميه-مهاباد جهت
جلوگيري از تصادفات در اين محور انجام گرفت.
حبيب زاده خاطرنشان کرد :تسطيح و رگالژ
شانههاي خاکي در  6کيلومتر اول جاده
مهاباد انجام گرفته و هم اکنون تا کيلومتر
 40در حال اجراست.

جالل فرد با اشاره به اينکه جشن عاطفههاهرساله باهدف حمايت
از دانش آموزان و دانشجويان بيبضاعت در آستانه آغاز سال
تحصيلي برگزار ميشود ،افزود :جشن عاطفههاي امسال با شعار
"لبخند مهر بسته به مهر شما" با  220پايگاه سيار و  17پايگاه
ثابت در کهگيلويه و بويراحمد کمکهاي نقدي و غير نقدي مردم
نيکوکار و خير هم استاني را جمعآوري ميکند.

با حضور مسئوالن استاني و شهرستاني صورت گرفت:

افتتاح و بهره برداري
از دو ايستگاه پمپاژ در بناب

بناب -خبرنگاررسالت:
با حضور مهندس عليرضا ايمانلو مديرعامل
شرکت آب و فاضالب آذربايجان شرقي ،نماينده
مردم بناب در مجلس شوراي اسالمي ،فرماندار،
مدير امور آب و فاضالب بناب ،جمعي از
مسئوالن محلي و اهالي محل 2 ،ايستگاه پمپاژ
فاضالب در محالت «جارچيالر» و «کاملو» و
همچنين شبکه جمع آوري فاضالب بخشي
از شهر بناب افتتاح و مورد بهره برداري قرار
گرفت.بر اساس اين گزارش ،مدير امور آب و
فاضالب شهري بناب در حاشيه بهره برداري
از اين طرح هاي فاضالب هدف از اجراي اين

دو طرح را جمع آوري و انتقال فاضالب به
تصفيه خانه شهري اعالم و اظهار کرد :اين
ايستگاه با ظرفيت  100ليتر در ثانيه آب را
پمپاژ مي کند و حدود  12هزار و  900نفر
را تحت پوشش خود قرار خواهد داد.فردي
اسماعيلي افزود :براي اجراي اين طرح ها
 65ميليارد ريال از محل اعتبارات استاني و
منابع داخلي هزينه شده است.به گفته وي،
اين طرح يکي از طرح هاي مدرن و بروز
کشور در حوزه آب و فاضالب شهري است
و اين پروژه ظرف يک سال احداث و مورد
بهره برداري قرار گرفته است.

نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي:

صنعت فوالد شاهرگ حياتي اقتصاد است
اصفهان-خبرنگاررسالـت:
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي گفت :صنعت
فوالد شاهرگ حياتي اقتصاد و صنعت کشور است .حيدرعلي
عابدي اظهار کرد :صنعت فوالد و به ويژه مجتمع فوالد مبارکه
يکي از نيروهاي محرکه اقتصاد کشور است.وي افزود :صرف
نظر از مشاغل مستقيم ايجادشده ،نقش اين صنعت در ايجاد

مشاغل غيرمستقيمي فوالدي قابل انکار نيست.نماينده مردم
اصفهان در مجلس شوراي اسالمي صنعت فوالد را تبلوري عالي
از اقتصاد مقاومتي دانست و گفت :صنعت فوالد نماد خودباوري
و خوداتکايي ملي ماست.وي با اشاره به سخنان مقام معظم
رهبري پيرامون توجه به ظرفيتهاي دروني ادامه داد :نقشي
که صنعت فوالد در اقتصاد کشور ايفا ميکند کمتر از صنعت

خبر

دستگيري سارق حرفهاي سيم برق
با  10فقره سرقت در دزفول
دزفول -خبرنگار رسالت:
فرمانده انتظامي دزفول از دستگيري سارق حرفهاي سيم برق و
كشف  10فقره سرقت در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ "علي الهامي" با بيان اين خبر گفت :در پي وقوع چندين
فقره سرقت سيم برق در سطح شهرستان دزفول ،شناسايي سارق
يا سارقان احتمالي به صورت ويژه در دستور كار ماموران پليس
آگاهي دزفول قرار گرفت.
وي افزود :ماموران پليس آگاهي دزفول با اقدامات فني و تخصصي
يك سارق حرفهاي سيم برق را شناسايي و پس از هماهنگي با
مرجع قضائي طي عملياتي غافلگيرانه در مخفيگاهش دستگير
كردند.
سرهنگ الهامي تصريح كرد :متهم دستگير شده در تحقيقات
پليس به  10فقره سرقت سيم برق اعتراف كه پس از تشكيل
پرونده تحويل مرجع قضائي شد.

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

درج اتيکت قيمت بر روي کاالها
الزامياست

بندر عباس-خبرنگارسالـت:
پيروي منش عنوان کرد:تمامي عرضه کنندگانکاال و خدمات مکلف
به نصب برچسب قيمت بر روي کاال و نصب نرخنامه در محل
کسب خود هستند.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنعت ،معدن و تجارت هرمزگان،
عبدالرضا پيروي منش گفت :با توجه به قانون حمايت از حقوق
مصرفکنندگان و توليدکنندگان مصوب مجلس شوراي اسالمي تمامي
عرضه کنندگان کاال و خدمات اعم از توليدکنندگان ،واردکنندگان،
توزيع کنندگان ،فروشندگان کاال و ارائه دهندگان خدمات اعم
از فني و حرفه اي مکلفند با درج قيمت يا الصاق برچسب روي
کاال و يا نصب تابلو نرخنامه در محل کسب يا حرفه ،قيمت واحد
کاال يا دستمزد خدمت را به طور مکتوب به گونه اي که براي
همگان قابل رويت باشد ،اعالم کنند.وي يادآور شد :شهروندان عزيز
مي توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف اعم از گرانفروشي،
کم فروشي ،عدم درج قيمت و ...موارد را به سامانه  124اين
سازمان اعالم نمايند.

معاون سياسي امنيتي فرماندار دامغان:

 9ميليارد و  300ميليون ريال تسهيالت
اشتغال به بانوان دامغاني پرداخت شد

قائ ممقام کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد مطرح کرد:

سخاوت دستهاي کريمانه نيکوکاراني هستند که همواره به بهانههاي
مختلف مهرباني را بين همنوعان خود تقسيم ميکنند.
وي تصريح کرد :مرحله اول عاطفههاهمزمان با سراسر کشور در
کهگيلويه و بويراحمد در پانزدهم شهريورماه در پايگاههاي مرکزي
کميته امداد و شانزدهم شهريور در مصالهاي نمازجمعه و مرحله
دوم آن يازدهم مهرماه در تمامي مدارس استان برگزار ميشود.
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نفت نيست.عابدي با ابراز تأسف از سياه نماييهاي ايجادشده
درباره مصارف آب صنعت فوالد در اصفهان خاطرنشان کرد:
بررسيهاي ما نشان ميدهد مصرف آب فوالد مبارکه کمتر از
مصرف آب چند باغي است که در باالدست استان قرار دارند.
وي ادامه داد :اظهارنظرهاي متعصبانه درباره محيطزيست و
سياهنمايي عليه صنعت فوالد به نفع ايران و اصفهان نيست.

از برترينهاي شوراي همياري و مشارکت
گازگلستان در سال  96تجليل شد

برگزاري نشست روساي اتاق بازرگاني و
گمرک استان سمنان

 ۹۱۵پروژه عمراني در سيستان و بلوچستان
به بهره برداري رسيد

گرگان-خبرنگاررسالت:
با هماهنگي شوراي همياري و مشارکت شرکت گاز استان گلستان ،طي مراسمي
با حضور مهندس رحيمي مديرعامل شرکت و اعضاي هيئت مديره از برترينهاي
حوزه پيشنهادهادر سال  96در محل سالن اجتماعات تجليل شد به گزارش روابط
عمومي ،دراين مراسم مديرعامل گاز گلستان ضمن تقدير از همياري خوب همکاران
با نظام مشارکت درخواست داشت تا همه کارکنان با حضوري فعالتردر ارائه پيشنهادها
بتوانند بيش از پيش در بهبود فرآيند سازمان سهيم باشند .مهندس مهندس رحيمي
با اشاره به نقش ارزنده و تاثير گذار شوراي مشارکت در تعالي سازمان در اين خصوص
برضرورت بهر ه گيري بيشتراز تواناييهاي فکري وخالقيت سرمايه انساني وتالش در
زمينه استفاده موثر ازفرصتهاي موجود در راستاي پيشبرد اهداف سازمان تاکيد کرد.
شايان ذکراست در پايان مراسم نيزپيشنهاد دهندگان برتر درشاخصه هاي مختلف
شامل سود وصرفه ،بيشترين پيشنهاد مصوب،بيشترين پيشنهاد ارائه شده،باالترين
نرخ پيشنهادواحدهاي ستادي و شهرستاني ،باالترين سرانه پيشنهاد توسط روئسا
ستادي و شهرستاني مورد تقدير قرار گرفتند.

سمنان-خبرنگاررسالت:
به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني  ،صنايع  ،معادن و کشاورزي سمنان نشست
مشترک رئيس اتاق با مدير کل گمرک استان سمنان در محل اين اتاق برگزار شد .
علي اصغر جمعه اي رئيس اتاق بازرگاني  ،صنايع  ،معادن و کشاورزي سمنان در اين
نشست گفت  :مشکالت و موانع در صادرات و واردات کاال همواره وجود داشته است
اما تعامالت الزم گمرک با فعالين اقتصادي الزمه مشارکت بيشتر است .رئيس اتاق
بازرگاني سمنان ادامه داد  :حضور رئيس کل گمرک در روزهاي گذشته در استان و
ابالغ جديد دستورالعمل ها راهگشاي امورات فعالين اقتصادي خواهد بود  .سعدالدين
رئيس گمرک استان سمنان اقدامات اين گمرک را بهنگام خواند و اضافه کرد  :تغييرات
سيستمي در چند روزه آينده در سامانه الکترونيک گمرک لحاظ خواهد شد .
وي از توليد کنندگان و صادرکنندگان استان سمنان درخواست کرد تا تشريفات
اداري گمرکي خود را به گمرک سمنان انتقال بدهند .در پايان اين جلسه مقرر شد تا
فعالين اقتصادي بهصورت ماهانه نشست مشترکي در اتاق بازرگاني با حضور مسئولين
گمرک برگزار نمايند .

زاهدان-خبرنگاررسالت:
سرپرست معاونت سياسي و اجتماعي استانداري :در هفته دولت سال جاري  ،تعداد
 ۹۱۵پروژه با اعتباري بالغ بر  ۳۴۸ميليارد تومان به بهره برداري رسيد .محمدهادي
مرعشي سرپرست معاونت سياسي و اجتماعي استاندار در نشست با خبرنگاران استان،
گفت :در هفته گرامي داشت دولت تعداد  ۹۱۵پروژه با اعتباري بالغ بر  ۳۴۸ميليارد
تومان افتتاح شد و تعداد  ۱۲۵پروژه با اعتبار يک هزار و  ۴۹۱ميليارد تومان کلنگ زني
شد .وي اضافه کرد :همچنين پروژه هاي بخش خصوصي با اعتباري بالغ بر  ۳۳ميليارد
تومان درايام هفته دولت به بهره برداري رسيد .معاون استاندار اظهار داشت :پروژه هاي
عمراني که در سطح استان بهره برداري شد در حوزه توسعه شهري و روستايي ۴۱۲
پروژه است که مهمترين آن  ۱۳۴پروژه مربوط به شهرداري ها و  ۲۴۳پروژه مربوط به
دهياري ها بود .وي افزود :در حوزه راه و حمل و نقل تعداد  ۴۸پروژه به بهره برداري
رسيد که مهمترين آن ،بخشي از قطعه يک بزرگراه زابل  -زاهدان به طول  ۴.۷کيلومتر و
پل سيستان حدفاصل محمدآباد و زهک و همچنين بهسازي قطعاتي از محور زاهدان –
سه راهي دشتک است.

دامغان-خبرنگاررسالت:
حسين حاجي بگلو معاون سياسي امنيتي فرمانداري دامغان در
جلسه کارگروه بانوان گفت :از ابتداي امسال تاکنون  9ميليارد
و  300ميليون ريال تسهيالت کم بهره به بانوان متقاضي کسب
وکار خانگي پرداخت شد.
وي افزود 200 :نفر از بانوان متقاضي اشتغال خانگي در بخش
قالي بافي  ،گردشگري ،دامپروري و روغن گيري اين تسهيالت را
دريافت کرده اند.برپايي کارگاه هاي آموزشي بانوان  ،مشاوره هاي
فرهنگي و اجتماعي بانوان  ،اردوهاي فرهنگي و ورزشي و علمي
بانوان ،همايش روانشناسي خانواده ها و مسابقات ورزشي بانوان از
مهمترين برنامه هاي امور بانوان در هفته دولت است.

شعله گاز در روستا هاي نابر و سعد آباد
کاشان افروخته شد
کاشان-خبرنگاررسالت:
همزمان با هفته دولت  1397پروژه گازرساني به روستاي بارونق
از توابع شهرستان کاشان به بهره برداري رسيد.به گزارش روابط
عمومي شرکت گاز استان اصفهان ،همزمان با سومين روز از
هفته دولت شعله گاز در روستاهاي نابر و سعد آباد کاشان با
حضور مديرعامل اين شرکت و بخشدار مرکزي اين شهرستان
افروخته شد.
سيد مصطفي علوي ،مديرعامل شرکت گاز استان اصفهان ،در
خصوص پروژه گازرساني به روستاها بيان داشت  :عمليات اجرايي
اين پروژه ها از مرداد ماه سال گذشته با احداث يک ايستگاه TBS
با ظرفيت5هزار مترمکعب بر ساعت و  20کيلومتر شبکه گذاري
پلي اتيلن و  2کيلومتر شبکه گذاري فوالدي آغاز گرديد.
وي ،گفت :براي اجراي اين پروژه که تا کنون  200مورد انشعاب
گذاري انجام شده  ،بيش از25ميليارد ريال هزينه گرديده و بر
بهرهمندي خانوارهاي روستايي ،چندين واحد صنعتي گالبگيري واقع
در مسير خطوط گاز اين روستا ها ،نيز گازدار خواهند شد.

بهره برداري از  11طرح گردشگري
درچهارمحال وبختياري
شهرکرد-خبرنگاررسالت:
مديرکل ميراث فرهنگي چهارمحال و بختياري گفت :همزمان با
هفته دولت  ۱۱طرح گردشگري شامل سايت گردشگري دوپالن و
سايت گردشگري پاراگاليدر به بهرهبرداري رسيد از طريق ويدئو
کنفرانس علي اصغررئيس سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و
گردشگري کشور  11طرح گردشگري در چهارمحال و بختياري را
افتتاح کرد.
بهمن عسگري ،مديرکل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري
چهارمحال و بختياري در حاشيه اين مراسم در جمع خبرنگاران اظهار
داشت :اين طرحها شامل  11مجموعه گردشگري و اقامتي هستند
که در سراسر استان احداث شدهاند.وي با اشاره به مهمترين اين
طرحها افزود :اين طرحها شامل سايت گردشگري دوپالن ،سايت
گردشگري پاراگاليدر ،مسير کوهستاني آبگلور ،فاز اول مجتمع بين
راهي بروجن ،سفره خانه سنتي ،اقامتگاه بومگردي ،مجتمع تفريحي
آبي ،هتل 25 ،خانه مسافر و  10مجموعه رفاهي بين راهي است.
مديرکل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري چهارمحال و
بختياري بيان کرد :احداث و تکميل اين طرحها  246ميليارد و 500
ميليون ريال هزينه شده است.

