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شهردار بناب و دبير اجرايي چهارمين جشنواره
ملي کباب بناب عنوان کرد:

بيش از  85هزار نفر در چهارمين
جشنواره کباب بناب حضور يافتند

بناب-خبرنگاررسالت:
شهردار بناب و دبير اجرايي چهارمين جشنواره کباب بناب
گفت :در  4روز برگزاري چهارمين جشنواره ملي کباب بناب
بيش از  85هزار نفر از مردم سراسر کشور در اين جشنواره
حضور يافتند.بر اساس اين گزارش ،نادر داوودي در گفتگويي با
خبرنگاران با بيان اينکه تعداد استقبال کنندگان از جشنواره امسال
 10درصد نشبت به دوره سوم افزايش يافته بود؛ اظهارکرد :در
اين جشنواره يک غرفه مخصوص ارائه گوشت و  11غرفه براي
ارائه کباب در نظر گرفته شده بود و حدود  110کباب پز و
عوامل اجرايي در اين غرفه ها فعاليت مي کردند.وي افزود :در
کنار برگزاري جشنواره ملي کباب بناب  18غرفه نيز در قالب
صنايع دستي و  13غرفه شامل غرفه هاي خدماتي و اطالع
رساني در اين مجموعه داير شده بود.کليددار شهر بناب تصريح
کرد :در آخرين روز برگزاري جشنواره مهماناني از خارج کشور
نيز در جشنواره حضور يافته بودند.به گفته داوودي ،در مدت
 4روز برگزاري اين جشنواره کباب با تخفيف ويژه هر پرس به
مبلغ  120هزار ريال به متقاضيان عرضه شد.

افتتاح طرح روشنايي معابر
روستاي گبراني ميناب
گرگان-خبرنگاررسالت:
پروژه روشنايي خيابان اصلي روستاي گبراني با حضور احمدي
فرماندار ويژه و حجت االسالم معتمدي فر امام جمعه ميناب
به بهره بردار رسيد.اين پروژه به طول 2هزارو  500متر و
با اعتباري بالغ بر يک ميليارد و  100ميليون ريال مورد
بهره برداري قرار گرفت .براي اجراي اين طرح  70پايه روشنايي
معابر و  100چراغ روشنايي  70وات مورد استفاده قرار گرفته
است .در ساير طرح هاي قابل افتتاح در شهرستان ميناب نيز
 25کيلومتر شبکه برق رساني  71 ،دستگاه ترانسفورماتور و
 623چراغ روشنايي معابر در مجموع با هزينه  75ميليارد ريال
در  173نقطه از اين شهرستان افتتاح شد.

افتتاح پل استراتژيك غدير در محور
اصفهان – شهركرد
اصفهان-خبرنگاررسالت:
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رساني راه وشهرسازي استان
اصفهان ،پل عظيم و استراتژيك غدير در محور اصفهان – شهركرد
با حضور محمدهاشم حسن نيا معاون وزير راه وشهرسازي و
رئيس سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي كشور به افتتاح
و بهره برداري رسيد.گفتني است اين پل با  8دهانه  30متري
و بهطول  250متر با هدف كاهش تصادفات رخ به رخ و كاهش
بار ترافيكي مسيرو تسهيل در عبور و مرور افتتاح شد

نماينده مجلس شوراي اسالمي:

زيرساخت الزم براي حضورسرمايه گذار
در چهار محال و بختياري فراهم نيست
شهرکرد-خبرنگاررسالت:
نماينده مردم شهرستان هاي اردل ،فارسان ،کيار و کوهرنگ
در مجلس شوراي اسالمي گفت :يکي از دغدغه هاي بنده
حضور مستمر و مداوم در حوزه انتخابيه است و نه تنها از
نزديک بصورت مستمر با مشکالت مردم منطقه آشنايي دارم
بلکه همواره تالش خود را براي دعوت مسئولين کشوري به
استان بکار ببنديم.ودرزماني که درمجلس هستم حضورم براي
استان کارساز است علي کاظمي باباحيدري در نشست خبري
با اصحاب رسانه و مطبوعات با اشاره به نقش مطبوعات در
شرايط حال حاضر کشور گفت :امروز کشور در يک شرايط
خاص ،حساس و سخت قرار دارد ،بنابراين خبرنگار بايستي
در مسير بهتر شدن وضعيت در کنار مسئولين قرار بگيرند و
با قلم خود گامي در جهت بهبود وضعيت کشور بردارند.وي
افزود :دشمنان جمهوري اسالمي بويژه حکومت هاي غربي به
دنبال ضربه زدن به نظام و انقالب هستند  ،پس در اين شرايط
بايد مسئولين ،مردم و مطبوعات مراقب باشند کشور از داخل
آسيب نبيند و همواره اتحاد و همدلي بين اقشار مختلف جامعه
حفظ و حراست شود.
کاظمي با اشاره به بودجه سال  ۹۷گفت :يکي از اساسي
ترين و مهمترين مصوبات مجلس شوراي اسالمي بحث بودجه
واعتبارات است که با تالش هايي که صورت گرفت اعتبارات
استان نه تنها کاهشي نداشت بلکه در بسياري از رديف ها
افزايش اعتبار هم داشتيم.

معاون عم راني منطقه سه شهرداري قزوين خبر داد؛

پيشرفت  20درصدي پروژه هدايت
آبهاي سطحي منطقه  3قزوين

قزوين-خبرنگاررسالت:
حبيباله پيلهچي ،معاون عمراني منطقه سه شهرداري قزوين
گفت :پروژه هدايت آبهاي سطحي اين منطقه در سال جاري
از 20درصد پيشرفت فيزيکي برخوردار است.
به گزارش روابط عمومي منطقه سه شهرداري قزوين؛ حبيباله
پيلهچي افزود :در سال جاري براي اجراي پروژه هدايت آبهاي
سطحي منطقه سه شهرداري قزوين 4ميليارد ريال اعتبار هزينه
خواهد شد.وي افزود :پروژه هدايت آبهاي سطحي منطقه سه
شهرداري قزوين از پروژههاي مهم سال جاري اين منطقه است
که در برنامه کاري قرار گرفته است.اين مسئول اضافه کرد:
با احداث اين پروژه از ايجاد سيل در هنگام بارندگي شديد
جلوگيري خواهد شد.

فرماندارساوه

»

خدمات کميته امداد
گسترش يابد

ساوه -خبرنگاررسالت:
محمدبهاروند در جلسه بررسي عملکردکميته امداد شهرستان ساوه که با حضور
مديرکل کميته امدادکشور.مديرکل کميته امداد وديگرمسولين شهرستان
برگزارشد,با اشاره به جايگاه کميته امداداظهارداشت:کميته امدادبه عنوان
يادگارامام راحل باهدف کمک به قشرنيازمند جامعه ازجايگاه واال ومقدسي
درنظام مقدس جمهوري اسالمي برخورداراستوي افزود:اين نهادمقدس باحفظ
کرامت وعزت نفس جامعه هدف خود درحوزه هاي مختلف فرهنگي,اجتماعي
وکمک معيشتي موفق عمل کرده است خوشبختانه اين نهادمقدس ازجايگاه
خوبي برخورداراست فرماندارساوه تصريح کرد:خوشبختانه کميته امدادشهرستان
ساوه باتوجه با تعاملي که با سايردستگاه ها داشته ازحيث اجتماعي واشتغالزايي

موفق عمل کرده است ولي انتظارمي رود حمايت هاي کميته امداد طيف
گسترده تري را تحت حمايت خود قرار دهد وحمايت ها تنها به جامعه تحت
پوشش اين نهادختم نشود شهرستان ساوه به دليل قطب صنعتي به يک
شهرمهاجرپذيرتبديل شده به گونه اي که طي پنج سال اخير شاهدافزايش
50هزارنفري جمعيت به شهرساوه هستيم جمعيتي که به اندازه جمعيت
2شهرديگراست است بنابراين باوجود افزايش خروجي ازنهادکميته امداد
به مراتب شاهد افزايش ورودي جامعه تحت پوشش نهادکميته امدادهستيم
بهاروندبيان کرد:قطعا به دنبال مهاجرپذيربودن اسيب ها ومشکالتي را براي اين
شهربه همراه داشته است که مي طلبدباتوجه به افزايش ورودي به نهادکميته
امداد.نهادکميته امداد ساوه بايد بيشترمورد توجه قرارگيرد.

شهرستان
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شهردار قدس خبر داد:

معاون استاندار:

سيماي مصرف انرژي در سمنان تدوين شود

سمنان -خبرنگار رسالت :
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع
استانداري سمنان گفت :سيماي مصرف انرژي
در بخش هاي مختلف اقتصادي ،خانگي و اداري
در استان تدوين شود .حشمت اله عسکري در
نشست کارگروه اقتصادي افزود :بايد مشخص
شود که در کدام بخش از اقتصاد استان ميزان
مصرف انرژي مانند برق و گاز شدت و ضعف دارد.
وي خاطرنشان کرد :بايد در کمترين زمان ممکن
دستگاههاياجراييمربوطبرايتدوينطرحمصرف

توسعه ناوگان ماشين آالت سازمان خدمات موتوري
شهرستان قدس -خبرنگاررسالت:
شهردار قدس با اشاره به توسعه ناوگان سازمان خدمات
موتوري با خريداري ماشين آالت جديد ،از آمادگي هر
چه بيشتر شهرداري قدس براي تسريع در اجراي پروژه
هاي شهري و مقابله با بحران ها و مخاطرات طبيعي
مختلف خبر داد.مسعود مختاري شهردار شهرستان قدس
با اشاره به اهميت تجهيز و نوسازي امکانات و ناوگان
سازمان خدمات موتوري گفت :تجهيز سازمان خدمات
موتوري به انواع ماشين آالت سبک و سنگين مکانيزه
خدمات رساني از اولويت هاي مهم شهرداري قدس مي
باشد چرا که معتقديم بکارگيري اين تجهيزات در انجام
پروژه هاي خدماتي و اجرايي و نيز عمراني سطح شهر
نقش بسزايي داشته و اين امر عالوه براينکه موجب تسريع
در روند اجراي پروژه ها گرديده در کاهش بهاء تمام شده
آنها نيز موثر خواهد بود.شهردار قدس افزود :عالوه بر اين
با توجه به وظايف پيش بيني شده براي شهرداري مبني
بر خدمت رساني به شهروندان و آمادگي هر چه بيشتر و
بهتر مجموعه شهرداري قدس براي مقابله با بحران ها و

انرژي در بخش هاي مختلف تالش کنند تا ميزان
بهره وري واحدهاي توليدي و صنعتي استان
مشخص شود .وي ادامه داد :بايد مشخص شود
در کلنگ زني و بهره برداري طرح هاي عمراني
در کشور کمبود منابع وجود دارد يا خير و مديران
دستگاه هاي اجرايي بايد اطالع رساني دقيقي از
ميزان بودجه ساالنه در اختيار استانداري بگذارند.
معاون استانداري سمنان تصريح کرد :بايد مشخص
شود سمنان در مقايسه با ساير استان هاي کشور
از نظر وضعيت مالي در چه جايگاهي قرار دارد
و نمي توان بدون آگاهي نسبت به اين امر براي
بهره برداري و کلنگ زني طرح هاي عمراني و
اقتصادي در اين منطقه برنامه ريزي کرد .عسکري
ادامه داد :در استان سمنان سرعت رشد گروه هاي
درآمدي در چند سال گذشته بسيار قابل توجه
بوده است و شاخص هاي دريافتي حقوق بگيران
بخشخصوصينسبتبهنهادهاياجراييو تعاوني
ها مطلوب تر ارزيابي شده است.

مخاطرات طبيعي مختلف ،لزوم تجهيز و نوسازي امکانات
و ناوگان خدمات شهري به ماشين آالت نيمه سنگين و
سنگين راهداري امري مهم و ضروري محسوب مي شود.
مختاري ادامه داد :با در نظر گرفتن تجربه بحران بارش برف
شديد در سال گذشته و گرفتگي و مسدود شدن چندين
روزه معابر اصلي و فرعي و محالت شهر و تاثير منفي و
مستقيم آن بر زندگي شهروندان ،شهرداري قدس به دليل
کمبود ماشين آالت راهداري و بازگشايي معابر و هزينه بر
بودن اجاره اين ماشين آالت ،سياست توسعه و نوسازي
ناوگان ماشين آالت خدمات رسان را اتخاذ نمود.

رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غ ربي خبر داد:

اختصاص  180هزار هکتار از اراضي آذربايجان غربي به کشت سير
محصول تر و  680تن محصول خشک توليد شود.
رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي خاطر نشان کرد:
محصول سيربرحسب بازار و تقاضاي مردم جهت خريد اکثرا
 80درصد بهصورت خشک در بازار به فروش مي رسد .وي با
اشاره به حمايت و خريد سير،اظهار کرد :اعطاي تسهيالت بانکي،
آموزش شيوه هاي نوين کاشت وبرداشت مکانيزه سير و فراهم
کردن ماشين هاي و دستگاه هاي مکانيزه براي کاشت و برداشت

اروميه -خبرنگار رسالت:
رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي گفت 170:هزار
هکتار از اراضي استان به کشت سير اختصاص يافته است.اسمعيل
کريم زاده با بيان اينکه امسال با تغيير الگوي کشت در بيشتر
شهرستان هاي استان توليد محصول سير نسبت به سال گذشته
افزايش مي يابدافزود :امسال  170هزار هکتار از اراضي استان زير
کشت محصول سير رفته و پيش بيني مي شود امسال 3400تن

محصول از جمله اين اقدامات است .کريم زاده ادامه داد:کاشت و
برداشت سير در شهرستان هاي استان باعث اشتغالزايي فصلي
شده اما حضور فعاالنه دالالن از دوره کشت تا برداشت محصول و
عدم اطمينان از وضعيت بازار ،تغييرات شرايط آب و هوايي ،نبود
بستهبندي مناسب و کارگاههاي فرآوري و صنايع تبديلي سير ،فروش
فلهاي و نبود صادرات اين محصول باعث شده بسياري از کشاورزان
کمتر رغبتي به فعاليت در اين حوزه داشته باشند.

مديرعامل موقوفات کشاورزي آستان قدس استان سمنان:

 ۷۰درصد موقوفات آستان قدس استان سمنان در دامغان است
دامغان-خبرنگاررسالت:
حقدادي ،مديرعامل موقوفات کشاورزي آستان
قدس استان سمنان گفت :استان سمنان
 ۱۶هزار هکتار موقوفه دارد که از اين ميزان
 ۷۰درصد در دامغان است به همين دليل دفتر
مرکزي موقوفات و کشاورزي آستان قدس در
دامغان استقرار يافته است .

حقدادي در ادامه بيان کرد ۲۵:هکتار ذرت،
 ۳هکتار کلزا  ۶۵،هکتار گندم و جو ۲۰ ،هکتار
خربزه و  ۶حلقه چاه در باغات کشاورزي برم و
مهدي آباد دامغان به زير کشت رفته اندوبراي
آبياري باغات و زمين هاي کشاورزي  ۶حلقه
چاه زده شده است.
حقدادي گفت :هزار و  ۱۵۰هکتار از زمينهاي

کشاورزي و باغات برم سهم موقوف است که
در آن گندم ،جو ،ذرت و پسته کشت ميشود.
در سال گذشته آبياري زمينهاي کشاورزي به
صورت غرقابي بوده است اما امسال باآبياري
تحت فشار به سطح عملکرد بهتري رسيده ايم.
مديرعامل موقوفات کشاورزي استان قدس
تصريح کرد ۱۳۷:هکتار باغ پسته و به عبارتي

 ۶۰هزار درخت درخت پسته دربرم موقوفه
است که  ۷۵هکتار بارده  ۳۱هکتار نوبرانه و
سي و يک هکتار جديد احداث مي باشد.وي بيان
کرد:امسال براي اولين بارکشت خاويار گياهي
به صورت آزمايشي انجام شده است که اگر به
نتيجه برسيم در ابعاد وسيع تري به کشت اين
محصول پرداخته خواهد شد.

رئيس شوراي اسالمي شهرستان نيشابور :

اگر رسانهها با شوراي شهرستان نباشند کم مي آوريم
نيشابور -خبرنگار رسالت:
رئيس شوراي اسالمي شهرستان نيشابور گفت :اگر اهالي
رسانه در فرهنگ سازي مواجه با ادارات با ما نباشند کم
مي آوريم!قدمگاهي در بازديد اعضاي شوراي اسالمي شهرستان
از دفتر روزنامه رسالت در نيشابور ،افزود :رسانهها به ويژه
نشريات محلي مي توانند اتفاقات خوبي را رقم بزنند وي اظهار
کرد :شوراي شهرستان براي تامين بودجه خود مشکل دارد و
مظلوم واقع شده است که اميدواريم مسئوالن وزارت کشور در

اين خصوص چاره انديشي کنند.وي با اشاره به اينکه در بحث
اعتالي شهرستان بايد از مباحث جناحي پرهيز کرد ،اضافه کرد:
شوراي اسالمي شهرستان جلسات هفتگي با ادارات و نهادهاي
شهرستان دارد.همچنين نماينده شوراي اسالمي شهرستان
نيشابور در شوراي اسالمي استان خراسان رضوي گفت :سعي
بنده اين است که صداي رساي شهرستان در شوراي استان باشم
و از اين فرصت و ارتباط با مقامات ادارات کل براي پيگيري
حل مشکالت تالش کنم.

شهردار اردبيل خبر داد :

برگزاري همايش تجليل از پيرغالمان حسيني
در اردبيل

اردبيل-خبرنگاررسالت:
شهردار اردبيل گفت :هفدهمين همايش آييني
استقبال از محرم و تجليل از پيرغالمان حسيني
در اردبيل برگزار ميشود.حميد لطفاللهيان در
جلسه ستاد استقبال از محرم در اردبيل اظهار
داشت :هفدهمين همايش آييني استقبال از
محرم و تجليل از پيرغالمان حسيني پنج شنبه
 15شهريور ماه در اردبيل بعد از نماز مغرب و
عشا برگزارشد که امام جمعه اردبيل به عنوان
سخنران ويژه مراسم حضور داشت .وي با اشاره
به اين که برگزاري باشکوه مراسمات عزاداري

اباعبداهلل الحسين(ع) به طور ويژه برنامهريزي
شده است گفت :تمام تالش ما برگزاري اين
مراسمات در شان و جايگاه اهل بيت(ع) است
و مردم حسيني اردبيل همانند سالهاي گذشته
امسال نيز در اين مراسم حضوري گسترده و
منسجم خواهند داشت.شهردار اردبيل گفت:
تجليل از پيرغالمان حسيني جزء مولفههاي
اصلي اين همايش خواهد بود و تمام هدف ما
معرفي فرهنگ و آيين تشيع و عزاداري ماه محرم
است که به خصوص ترويج اين فرهنگ در بين
نسل کنوني بسيار حائز اهميت است .

مرمت و بدنه سازي بافت تاريخي
نياسر
کاشان -خبرنگاررسالت:
ث فرهنگي ،صناي ع دستي و گردشگري کهن باغشهر
مديرپايگاه ميرا 
نياسر از آغاز مرمت و بدنهسازي بخشي از بافت تاريخي نياسر
خبرداد.به گزارش روابط عمومي اداره ميراث فرهنگي ،صنايع

سيدحسين علوي نسب افزود :به دنبال اجراي تعهدات دولت
و گرفتن مطالبات پيمانکاران از دولت هستيم تا چرخ بخش
خصوصي به خوبي بچرخد و رونق اقتصادي ايجاد شود.وي
اظهار داشت :باتوجه به فضاي منفي به وجود آمده بين بنياد
مسکن استان و مقاالت ارشد شهرستان و ضرر ناشي از آن
در تخصيص برخي اعتبارات ،کاالها ،و تجهيزات ،رايزني شد
که نتيجه آن دريافت قير رايگان براي کمک به آسفالت معابر
روستايي شد تاروستاها ازحالت فعلي خارج شود.

وزير نيرو در بازديد از پست توحيد گلسار در رشت:

پست توحيد گلسار در راستاي مطابقت با مبلمان و
معماري شهري ساخته شده است

رشت-خبرنگاررسالت:
دکتر اردکانيان» وزير نيرو در سفر به استان گيالن
با اشاره به عملکرد بخش آب وزارت نيرو اعم
از تامين آب ،آب و فاضالب شهري و روستايي
گفت :امسال 6670 ،پروژه در صنعت آب و برق با
اعتباري بالغ بر  7200ميليارد تومان و هزينه هاي
ارزي مورد بهره برداري قرار گرفت.وي آنگاه با
اشاره به اينکه تابستان امسال با توجه به افزايش
بي سابقه دماوگرماي مستمر،خشک سالترين
سال در  50ساالخيربوده است،گفت :اين پست
در راستاي مطابقت با مبلمان و معماري شهري

دستي و گردشگري شهرستان کاشان  ،علي ابوالفضلي،با اعالم اين
خبر افزود :انجام عمليات مرمت و بدنهسازي بافت تاريخي نياسر،
بخشي از بافت تاريخي محله روداب شروع شد.وي گفت :اين طرح
شامل تراشيدن :اندودهاي فرسوده،اجراي داربست فلزي،اجرچيني
و پي بندي بخشي از ديوارها،اجراي چفت آجري در لبه ديوارها
و بام ها،اجراي سنگ چيني براي ازاره ها،اجراي اندود گچ و
خاک دستي اجراي دواليه کاهگل روي بدنه ها و اصالح برخي
پنجره ها و درهاي غيراصولي مي باشد.مدير ميراثفرهنگي،

ساخته شده است .وبا همکاري وتالش دست
اندرکاران اجرايي وهمه سازمانهاي دولتي وبه
ويژه استانداران،عالوه برتوليد بيش از  50هزار
مگاوات برق در نيروگاهها  2000 ،مگاوات نيروگاه
مجازي را به ثمر رسانديم که اين نيروگاه مجازي
حاصل و نتيجه مديريت مصرف و همکاري مردم
عزيزمان در جهت مصرف صحيح و حرکت به
سمت الگوي مناسب تر استفاده از انرژي بود که
اميدواريم در سال  98با برنامه ريزي گسترده تر،
آهنگ توسعه و عمران کشور سريع تر شود و
ابستان خوبي راپشت سربگذاريم.

صنايعدستي و گردشگري نياسر با بيان اينکه اجراي اين طرح
با اعتباري بالغ بر  150ميليون تومان از محل اعتبارات ملي و
استاني است،افزود :نياسر داراي جاذبههاي تاريخي و طبيعي
قابل توجه است و مرمت بافت تاريخي اين شهر در جذب و
ماندگاري گردشگر بسيار موثر است .نياسر در  40کيلومتري
کاشان و در سر راه مشهد اردهال هرساله ميزبان ميليون ها
گردشگر داخلي و خارجي است و يکي از مراکز اصلي گالب و
عرقيات گياهي مي باشد.

برگزاري جلسه پياده سازي سامانه ديجيتال
مديريت تفکيک پسماند شهري کرج

روشن شدن مشعل گاز  6روستا از توابع
شهرستان تفرش در استان مرکزي

استقبال از برگزاري ورکشاپ افقهاي نوين
تئاتر امروز

کرج-خبرنگاررسالت:
جلسه پياده سازي سامانه ديجيتال مديريت تفکيک پسماند شهري به همت معاونت
برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني و با حضور سرپرست سازمان مديريت پسماند و اداره
کل درآمد شهرداري کرج برگزار شد .به گزارش رسالت البرز و به نقل از پايگاه خبري
مديريت شهري کرج؛ معاون برنامه ريزي و توسعه منابع انساني در اين نشست ضمن
اشاره به عدم توفيق روشهاي سنتي تفکيک زباله ،عدم موفقيت اين طرح در سنوات
گذشته را به دليل بهره مند نشدن شهروندان از مزاياي اقتصادي آن عنوان کرد.به گفته
علي اصغر کماليزاده ،بنا بر اعالم سازمان حفاظت محيط زيست کمتر از هفت درصد
زباله توليدي شهروندان در مبدا تفکيک شده است .لذا ايجاد سامانهاي به منظور افزايش
مشارکت شهروندان که داراي مشوق تخفيف در عوارض نوسازي ساالنه است ،افزايش
چشمگير مشارکت شهروندان در اين طرح را به همراه خواهد داشت.معاون برنامه ريزي
و توسعه منابع انساني شهرداري کرج ،تاکيد کرد :اجراي اين طرح باعث توليد ارزش
از دورريزهاي بي ارزش ،صرفه جويي در مصرف منابع طبيعي ،صرفه جويي در مصرف
انرژي ،کاهش فضاي دفن زباله ،پاکيزگي طبيعت و کاهش آلودگي هوا خواهد شد.

اراک – خبرنگار رسالت :
همزمان با هفته دولت ،پروژه گازرساني به روستاهاي کوره،وسمق،قره جاقيه،هفتيان،قوشه
خاني و قزلقاش از توابع شهرستان تفرش در استان مرکزي با حضورمهندس آقازاده
استاندار استان مرکزي  ،امام جمعه شهر تفرش وفرماندار اين شهرستان ،نماينده مردم
شريف شهرستانهاي تفرش آشتيان و فراهان در مجلس شوراي اسالمي ،مديرعامل
شرکت گاز استان مرکزي ،جمعي از مسئولين محلي و خانواده معظم شهدا و مردم
شريف روستاهاي مذکور طي مراسمي مورد بهره برداري قرار گرفت .
به گزارش روابط عمومي شرکت گازاستان مرکزي در مراسم افتتاح گازرساني به
روستاهاي مذکور محمدرضاسميعي مديرعامل اين شرکت ضمن تشريح گازرساني
در سطح شهرستان تفرش خالصه گزارش افتتاح گازرساني به روستاهاي فوق را
بدين شرح توضيح داد:گازرساني به روستاهاي کوره،وسمق،قره جاقيه،هفتيان،قوشه
خاني و قزلقاش از محل منابع بند ق تبصره 2قانون بودجه کل کشور اجرا گرديده
است که هزينه تامين کاال و اجراي اين پروژه بالغ بر34ميلياردو498ميليون ريال
شده است.

قم-خبرنگارسالت:
ورکشاپ «افقهاي نوين تئاتر امروز» با حضور دکتر سعيد اسدي مدرس و محقق
تئاتر و عضو هيئت علمي دانشگاه تهران در سالن سوره حوزه هنري قم برگزار شد.به
گزارش روابط عمومي حوزه هنري استان قم ،در ابتداي اين ورکشاپ که از جمله
ورکشاپهاي بيستمين جشنواره تئاتر استاني قم است ،سعيد اسدي بر اين نکته تاکيد
کرد که تئاتر ،هنر اجرا است و اجرا به معناي ساختن اکنوني است که از افقها آينده
شکل ميگيرد.
مدير مجموعه تئاتر شهر با تاکيد بر کنش تئاتر (رويداد تئاتر) ،لزوم شناخت گذشته و
نيز تحوالت مختلف تکنولوژي و شيوه زندگي افراد متذکر شد« :تئاتر ما بايد بتواند خود
را با جهان امروز وفق داده و با جريانهاي روز تئاتر تعامل و از آن بهره ببرد ».اسدي
سپس با ذکر نمونههايي به تشريح برخي شاخصههاي جريانهاي نوين تئاتر که ملهم
از عصر جديد است ،مانند گسترش فضاي مجازي ،شبکههاي اجتماعي در تئاتر شبکه
محور و گزين گويه (نشان دادن بخشي از اتفاق) پرداخت و متذکر شد« :بايد هميشه به
اين تکنيک که همه چيز ساختارمند و قابل درک براي مخاطب باشد پايبند بود».
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 275اثر به دبيرخانه جشنواره بين المللي
هنرهاي تجسمي ارسال شد
دزفول -خبرنگار رسالت:
رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان دزفول با اشاره
به پايان مهلت ارسال آثار به دبيرخانه جشنواره بين المللي
هنرهاي تجسمي گفت 275 :اثر به دبيرخانه اين جشنواره ارسال
شده است.
نادر سعادتي فرد گفت 217 :اثر مربوط به  96هنرمند ايراني و
 58اثر مربوط به  35هنرمند خارجي است.
وي اظهار داشت :هنرمندان از  15كشور ارمنستان ،آلمان ،تركيه،
آمريكا ،هلند ،پرتغال ،كره جنوبي ،مراكش ،بنگالدش ،سنگاپور،
بلژيك ،مكزيك ،بلغارستان ،امارات متحده عربي و كوزوو در اين
جشنواره بين المللي شركت كردند.
دبير اجرايي اين جشنواره با بيان اينكه حدود  70درصد شركتكنندگان
در اين جشنواره خانم هستند گفت :آثار  74نفر از  96هنرمند
ايراني كه آثار خود را به اين دبيرخانه ارسال كردهاند ،در مرحله
نخست انتخاب شده به مرحله داوري راه يافتهاند كه اصل آثار
در اين مرحله داوري ميشوند.

كلنگ خانه جوان خرمدره زده شد
خرمدره -خبرنگار رسالت:
همزمان با پنجمين روز از هفته دولت با حضور امام جمعه،
محمدي فرماندار ،محمدي پور رئيس اداره ورزش و جوانان
شهرستان خرمدره ،مديران ادارات و ارگانها ،ورزشكاران ،خانه
جوان با اعتباري بالغ بر  300ميليون تومان در زميني به مساحت
 150متر مربع كلنگزني شد.

رئيس خدمات ورزش پااليشگاه گاز شهيد
هاشمي نژاد خبرداد؛

افتخار آفريني دو نماينده پااليشگاه
هاشمي نژاد در مسابقات رنكينگ
تير و کمان کشور
مشهد-خبرنگاررسالت:
رئيس خدمات ورزش شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد
از دعوت دو تن از فرزندان کارکنان اين شرکت به اردوي تيم
ملي نوجوانان کشور در رشته تير و کمان خبرداد.
به گزارش روابط عمومي شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي
نژاد ،محمد جواد راسخي با اعالم اين خبر افزود :مسابقات
رنکينگ کشوري و انتخابي تيم ملي نوجوانان ( داخل سالن
) با شرکت باشگاه ها و کليه استان ها در شهرکرد برگزار
شد.وي تصريح کرد :دو تن از فرزندان کارکنان پااليشگاه
گاز شهيد هاشمي نژاد در اين دوره با ساير شرکت کنندگان
به رقابت پرداختند.
راسخي بيان داشت :خانم ها مهسا معمار زاده به عنوان نفر
اول در رشته ريکرو و خانم نيلوفر فاتحي به عنوان نفر دوم
در رشته ريکرو انتخاب و به اردوي تيم ملي تير و کمان راه
پيدا کردند.

مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي
منطقه کردستان :

بيش از 52ميليون ليتر سوخت در بخش
کشاورزي کردستان تامين وتوزيع
شده است
سنندج-خبرنگاررسالت:
مدير شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه کردستان در
پنجمين جلسه کارگروه مبارزه با قاچاق کاال وارز استان که با
حضور مديران و کارشناسان ادارت عضو  ،سازمان جهاد کشاورزي
،سازمان تعاون روستايي و ....در پخش منطقه کردستان تشکيل
شد ،بااشاره به اينكه از ابتداي سال جـاري تاکـنون بيش از 52
ميليون ليتر سوخت بين بهـره برداران بخش کشاورزي استان
کردستان توزيع شده است گفت :تخصيص سهميه سوخت
بخش کشاورزي براساس سطح زمين زير کشت و تعداد ادوات
کشاورزي انجام مي پذيردفريدون ياسمي با اشاره به افزايش
وتوسعه بخش کشاورزي در استان افزود :تامين و توزيع مطلوب
سوخت بخش کشاورزي استان يکي از رسالتهاي اين شرکت
است که خوشبختانه با برنامه ريزي و هماهنگي صورت گرفته
با سازمان جهاد کشاورزي استان اين مهم به نحو مطلوبي
صورت پذيرفته است .

به مناسبت روز انفاق مطرح شد

کمک  35ميليارد توماني کهگيلويه و
بويراحمدي ها به نيازمندان
کميته امداد
ياسوج-خبرنگاررسالت:
مردم خير و نيکوکار کهگيلويه و بويراحمد  35ميليارد و 551
ميليون تومان از ابتداي سال گذشته تاکنون در قالب صدقات،
زکات ،اکرام ايتام ،محسنين و ساير موارد به نيازمندان کميته
امداد استان کمک کرده اند.
مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد گزارشي از ميزان
کمکهاي مردمي از ابتداي سال گذشته تاکنون ارائه داد .به
گزارش سايت خبري کميته امداد ،فريد محبي ،مديرکل کميته
امداد کهگيلويه و بويراحمد،بابيان اينکه يکي از رسالتهاي
اساسي کميته امداد توسعه و ترويج فرهنگ انفاق در جامعه
است ،افزود :در حال حاضر اين نهاد بخشي از اعتبارات
محروميتزدايي خود را بهصورت انفاق از طريق کمکهاي
مردم دريافت و در بخش هاي مختلف از جمله جهيزيه،
درمان ،تحصيل،آزادي زندانيان ،مسکن ،معيشت و ساير
موارد براي نيازمندان هزينه ميکند .وي بابيان اينکه انفاق
به معني بخشش مال به فقيران براي کسب رضاي خداست،
تصريح کرد :انفاق از امور مهم براي رفع فاصله طبقاتي و
رسيدن انسانها به سعادت و تکامل است.

