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دادستان سنندج:

مدير روابط عمومي دانشگاه آزاد اسالمي
شاهرودنمايندهکنفرانسبينالمللي
روابط عمومي در استان سمنان شد
شاهرود-خبرنگاررسالت:
دبير کل کنفرانس بينالمللي روابط عمومي ،مدير روابط عمومي
دانشگاه آزاد اسالمي شاهرود را طي حکمي بهعنوان نماينده رسمي
اين کنفرانس در استان سمنان معرفي کرد.مهدي باقريان با اشاره
به سوابق ،تجارب و همکاريهاي فيمابين وي با ارسال نامهاي،
سيد امير رضا حسيني نژاد را براي همکاري با اين رويداد بزرگ در
عرصه روابط عمومي و در استان سمنان معرفي کرد.حسينينژاد با
اشاره به اهميت ويژه اين کنفرانس در بين مديران و کارشناسان
روابط عمومي کشور و عرصه بينالملل گفت :چهاردهمين کنفرانس
بينالمللي روابط عمومي ايران با موضوع خالقيت ،نوآوري و تمايز،
توسط موسسه کارگزار روابط عمومي و با حمايت انجمن جهاني
کارگزاران مسلمان روابط عمومي ،انجمن بينالمللي روابط عمومي،
انجمن متخصصان روابط عمومي و دانشگاههاي خارجي و داخلي
و با مشارکت استادان ،مديران و کارشناسان صاحبنام در حوزه
روابط عمومي 19 ،آذرماه  1396در مرکز همايشهاي بينالمللي
صداوسيما برگزار ميشود.

رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري
مهديشهرازتشکيلاولينانجمنخيرين
منابع طبيعي و آبخيزداري سمنان خبرداد
سمنان-خبرنگاررسالت:
حميدرضا عبدوس رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان
مهديشهر از تشکيل اولين انجمن خيرين منابع طبيعي و آبخيزداري
استان سمنان و سومين انجمن خيرين منابع طبيعي کل کشور در
شهرستان مهديشهر خبر داد.حميد رضا عبدوس رئيس اداره منابع
طبيعي و آبخيزداري شهرستان مهديشهر در گفت و گو با خبرنگاران
با اشاره به تاسيس اولين انجمن خيرين منابع طبيعي استان سمنان
در شهرستان مهديشهر ،اظهار کرد :اين انجمن  14آبان ماه ثبت
نهايي شد.وي هدف از تشکيل انجمن خيرين منابع طبيعي يا همياران
طبيعت مهديشهر را اشاعه و گسترش فرهنگ منابع طبيعي در
جامعه و بهره گيري جهت حفاظت و حمايت از منابع طبيعي ،ايجاد
زمينههاي مناسب حمايتي اجتماعي فرهنگي اقتصادي جهت تداوم
امور خيرين در حفاظت و حمايت ازمنابع طبيعي دانست.رئيس
اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان مهديشهر ،برنامه ريزي و
ساماندهي براي جذب کمک هاي مردمي و دولتي و غيره در جهت
حفظ احيا و توسعه منابع طبيعي ،فراهم نمودن راهکارهاي مناسب
با بهره گيري از پتانسيل هاي موجود در راستاي حفاظت و حمايت
از منابع طبيعي را از ديگر اهداف اين انجمن برشمرد.

 آيين معارفه شهردار گلسار
بر گزار شد
گلسار-خبرنگاررسالت:
مراسم توديع و معارفه شهردارگلسار با حضور فرماندار  ،مديرکل دفترامور
شهري وشوراهاي استانداري،معاون امور عمراني فرمانداري،اعضاي
شوراي اسالمي و جمعي ازمسئولين ادارات شهرستان در مجموعه
ورزشي گلسار برگزار شد .منوچهري رئيس شوراي اسالمي شهر
گلسار در اين مراسم ضمن تقدير از حضور مسئولين و مردم از
زمان حضور شهردار سابق کياروستا و دوره  4شوراي اسالمي
به عنوان دوره ايي طاليي براي شهر گلسار ياد کرد ،چرا که
در اين دوران با همفکري خوب شورا و شهردار در زمينه هاي
عمراني فرهنگي و ورزشي زحمات ارزنده ايي صورت گرفته است.
فرماندار ساوجبالغ ضمن خيرمقدم به حاضرين درجلسه و تشکر
از شهردار سابق گلسار گفت:عليرغم محدوديت هاي مالي،اقدامات
خوب ومؤثري در حوزههاي مختلف عمراني،فرهنگي،خدماتي و
ورزشي صورت گرفته است .پاليز گير در ادامه گفت :کنترل
ساختوسازها،قانونمداري،حمايت از باغداران ،اجراي طرح هادي
بهبود عبور ومرور،توجه ويژه به مسائل فرهنگي واجتماعي،توسعه
فضاي سبز ،توجه به طرح هاي گردشگري و تالش درجهت ايجاد
درآمد پايدار و اجراي طرح هاي مشارکتي با بخش خصوصي وحمايت
از تشکل هاي مردم نهاد در حوزه هاي مختلف را از اولويت هايي
شايسته توجه دانست .در پايان احکام عليرضا حيدري تفرشي به
عنوان شهردار گلسار توسط مديرکل دفتر امور شهري وشوراهاي
استانداري تقديم و از زحمات شهردارسابق تقدير شد.

بهزيستياستانگلستانبهعنواندستگاه
برتر درزمينه اقامه نماز تجليل شد
گرگان-خبرنگاررسالـت:
در سومين اجالس استاني نماز با موضوع«نماز وفضاي مجازي»
با حضور معاون وزيرارتباطات ،استاندار گلستان ،نماينده ولي فقيه
در استان،مديرکل بهزيستي استان ،ائمه جمعه وديگر مسئولين
استاني وشهرستاني در محل مصلي نماز جمعه شهرستان مينودشت
برگزارشد ،طي مراسمي با اهداءلوح سپاس ازسوي استاندار ونماينده
ولي فقيه دراستان از دکتر غفاري-مديرکل بهزيستي استان به عنوان
دستگاه برتراستان درزمينه اقامه نماز تجليل شد.دراين همايش
که باحضور بيش از ۱۵۰۰نفراز فعالين حوزه نماز برگزارشد ،پس
ازخيرمقدم گويي ،قرائت پيام رئيس ستاد اقامه نماز کشور به
همايش هاي استاني نماز ،پخش کليپ از فعاليت هاي حوزه
نماز ،توزيع بسته هاي فرهنگي و آموزشي ،ازاداره کل بهزيستي
استان به عنوان يکي از پنج اداره و نهاد برتر استاني و يک فعال
حوزه فضاي مجازي درحوزه نماز و اقامه نماز جماعت ظهر وعصر
تجليل شددراين لوح آمده است .:نماز موهبتي بي بديل وسرچشمه
فضيلتي اليزال ،دراختيار ماست که باآن،نخست ازخويش وسپس
ازهرآنکه بدومهر مي ورزيم ،انسان صالح بسازيم به انگيزه سپاس
وقدرداني ازتالشهاي ارزشمندوتحسين برانگيز جنابعالي وشوراي
اقامه نمازآن دستگاه درترويج وتوسعه فرهنگ نوراني نمازدر سال
 95که براساس راي هيئت داوران وارزيابي به عنوان دستگاه
برتر انتخاب شده ايدتقدير ويژه مي نمايم.
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دستگاه قضائي كردستان
همواره يار بي بديل
براي شهرداري وامور
شهري بوده است

سنندج-خبرنگاررسالت:
دادستان سنندج در مراسم تکريم ومعارفه شهردار سنندج که در مجتمع فرهنگي
هنري فجر سنندج برگزارشد ،گفت :شهرداران زماني مي توانند در انجام کارها
و وظايف خود موفق عمل کنند که برنامه هاي شهري را فارغ از مسائل سياسي
پيش ببرند چراكه تجلي کار تمام دستگاه ها ونهادها در چهره شهر نمايان است
وهرکسي بخواهد در مورد استاني نظر بدهد به مرکز آن استان نگاه وتوجه
ميکند .اکبرجوهري با بيان اينکه نخستين فاکتوري که بايد از سوي شهرداران
لحاظ شود اين است که فارغ از مسائل سياسي به امور شهر که نيازمند کار فني
وتخصصي است ،بپردازندافزود :اگر در انتخاب شهرداري ومديريت شهري مسائل
سياسي در اولويت قرار داده شود هر چقدر هم دراين نهاد توان براي انجام کارها

گذاشته شود بي شک حاصل و نتيجه رضايت بخشي به دنبال نخواهد داشت.
وي بااشاره به اينكه در اين مراسم به ناکارآمدي قانون شهرداري ها اشاره شد،
و اين گفته تاييد مي شود كه متاسفانه قوانين ما به روز نيستند اظهارداشت:
دستگاه قضائي استان به عنوان دستگاهي نظارتي وحاکميتي همواره يار بي بديل
براي شهر و شهرداري وامور شهر بوده است جوهري با اشاره به اينکه ماده ۱۰۰
قانون شهرداري ها به معضل تبديل شده است و شهرداري بايد سياست گذاري
کرده و امور شهر را مديريت کند ،تصريح كرد :پليس شهرداري سنندج پليس
توانمندي نبوده است و شهرداري بايد پليس مقتدري داشته باشد چراکه وجود
حتي يک فرد ناکارآمد در اين نهاد زياد است وهمواره حاکميت را در مقابل کار
انجام نشده قرار مي دهد.
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نماينده مردم مشهد و کالت در مجلس شوراي اسالمي:

معاون پژوهش و فناوري اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختياري :

در هفته پژوهش جشنواره ايده سبزکوه دانش آموزي
برگزار مي شود

شهرکرد-خبرنگاررسالت:
معاون پژوهش و فناوري اداره کل آموزش و
پرورش چهارمحال و بختياري گفت:جشنواره ايده
سبزکوه ويژه دانش آموزان در هفته پژوهش برگزار
ميشود .شهباز اسماعيلي در نشست خبري ويژه
هفته پژوهش گفت :پيشرفت هاي اقتصادي و
فناوري زائيده پژوهش هستند و پيشرفت هاي هر
کشور از پژوهش آغاز مي شود و پژوهش ميتواند
از اتالف وقت،سرمايه و انديشه جلوگيري کند.
وي افزود :يکي از اهداف کميته پژوهش نهاديه

موضوع مجتمع شهيد هاشمي نژاد را از وزيران ارشاد
و بهداشت پيگيري مي کنم

مشهد-خبرنگاررسالت:
نايب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي
اسالمي گفت :با توجه به پيگيريهاي صورت
گرفته موقتا سالن هاشمي نژاد در اختيار اداره
ارشاد قرار گرفته است تا بعد در خصوص مسائل
بعدي و ادامه همکاري تصميمات الزم اتخاذ
شود.به گزارش روابط عمومي مجتمع استاني
فرهنگي ديجيتال امام رضا(ع) ،نصراله پژمان فر
در گفتگو تلفني در برنامه اينستاگرامي آوانسن
گفت :طي توافق انجام شده بين مسئوالن
دانشگاه علوم پزشکي مشهد و اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمي خراسان رضوي با حضور معاون
سياسي و امنيتي فرماندار مشهد کتابخانه سالن
شهيد بهشتي با هماهنگي امور کتابخانه ها به
صورت مشترک مورد استفاده قرار گيرد .وي
افزود :همچنين سالن نمايش اين مجتمع در
صورت نياز با درخواست قبلي به صورت رايگان
در اختيار اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي قرار

کردن فرهنگ پژوهش در جامعه مي باشد و
بستر امر پژوهش از آموزش و پرورش شروع
مي شود  .اسماعيلي گفت :در آموزش و پرورش
فعاليت ها در دو بخش ارائه طرح هاي پژوهشي
با محوريت موضوعات آموزش و پرورش و اقدام
پژوهي فرهنگيان در خصوص مشکالتي که در
مورد آموزش و پرورش دارند .معاون پژوهش و
فناوري اداره کل آموزش و پرورش استان تصريح
کرد :در حوزه اقدام پژوهشي در سال جاري تا
کنون  ۲۱فراخوان برنامه ريزي شده است.وي با
اشاره به برنامه هاي اين سازمان در خصوص هفته
پژوهش افزود :برگزاري جشنواره خوارزمي،جشنواره
جابربن حيان،هنرهاي تجسمي،پرسش مهر رياست
جمهوري،انتخاب پژوهشگر برتر و برگزاري جشنواره
ايده سبزکوه ويژه دانش آموزان،برگزاري جشنواره
محتواي الکترونيکي،جشنواره بين المللي فيلم
علمي آموزشي رشد از جمله برنامه هاي هفته
پژوهش مي باشد.

داده خواهد شد.وي اظهار کرد :با توجه به
پيگيريهاي صورت گرفته موقتا اين سالن در
اختيار ارشاد قرار گرفته است تا بعد در خصوص
مسائل بعدي و ادامه همکاري تصميمات الزم
اتخاذ شود.وي تاکيد کرد :حوزه فرهنگ و هنر
در اعتبارات ملي و استاني و نيز زيرساختهاي
فرهنگي و هنري اساساً حوزه ضعيف و مهجوري
است که اين وضعيت در شهر مشهد بحرانيتر
است و نتايج اين مهجوريت کام ً
ال روشن و
واضح در جامعه قابل مشاهده است.

در حاشي ه بازديد از برج آزادي صورت گرفت:

گفتگوي عضو شوراي شهر با دو گردشگر هلندي در نمايشگاه عکس عاشقان حسين

چهاردانگه – خبرنگار رسالت:
شهردار منطقه  9و عضو شوراي اسالمي شهر تهران از نمايشگاه
عاشقان حسين(ع) در برج آزادي بازديد کردند.به گزارش " پايگاهخبري
ميالد رسالت " و به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه،9
سيد علي مفاخريان شهردار منطقه ،به همراه مجيد فراهاني،
عضو شوراي اسالمي شهر تهران ،در برج آزادي حضور يافت و
از نمايشگاه عکس عاشقان حسين(ع) که در نگارخانه آئينه برج

آزادي برپاست ،بازديد کرد.
فراهاني در حاشيهي اين بازديد ،با دو گردشگر هلندي گفتگو کرد
و ضمن معرفي خود از آنها خواست ديدگاهشان را نسبت به ايران
و تهران بيان کنند .يکي از گردشگران در پاسخ به سوال فراهاني
گفت :براي نخستين بار است که به ايران سفر کردهايم؛ شهر و
کشوري زيبا با مردمي فوق العاده داريد و بايد بيشتر براي توسعه
و پيشرفت آن تالش کنيد .فراهاني در پاسخ به او گفت :متاسفانه

(ع)

رسانههاي خارجي تصويري غيرواقعي از ايران و تهران منعکس کرده
و در مورد ظرفيتهاي کشور ما کم لطفي ميشود ،اميدوارم لحظات
خوبي در پايتخت ايران تجربه کنيد؛ تهران پذيراي هميشگي شما
و دوستانتان خواهد بود .اين نمايشگاه که مجموعهاي از تصاوير
ثبت شده با تلفن همراه از ايام سوگواري سرور و ساالر شهيدان
است با همکاريِ معاونت فرهنگي و اجتماعي شهرداري منطقه ۹
و مجموعه فرهنگي هنري برج آزادي برگزار شده است.

معاون پژوهشي دانشگاه خبرداد:

دانشگاه مازندران ميزبان همايش ملي اقتصاد ايران در سال  1397شد
بابلسر – خبرنگار رسالت:
معاون پژوهش و فناروي دانشگاه مازندران گفت:
دومين همايش ملي اقتصاد ايران در ارديبهشت
ماه  ۱۳۹۷به ميزباني دانشگاه مازندران برگزار
ميشود.به گزارش " پايگاه خبري ميالد بابلسر" و
به نقل از روابط عمومي دانشگاه مازندران ،سعيد
راسخي با اعالم اين خبر اظهار داشت :توجه به

مسائل اقتصاد ايران به ويژه در چند سال اخير
همواره از موضوعات مورد توجه مسئوالن رده
باالي کشور بوده است.وي افزود :نامگذاري سال
با عنوان اصالح الگوي مصرف ،جهاد اقتصادي،
توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني ،حماسه
سياسي-اقتصادي ،اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و
مديريت جهادي؛ بيانگر دقت نظر و توجه عميق

مقام معظم رهبري به چالش هاي فراروي اقتصاد
ايران است.مدير پژوهش و فناوري دانشگاه مازندران
ادامه داد :گروهاقتصاد دانشگاه مازندران موفق به
برگزاري هفت دوره متوالي همايش ملي-دانشجويي
اقتصاد ايران و نخستينهمايش ملي اقتصاد ايران
در اين دانشگاه شده است.وي بيان کرد :با توجه به
چشمانداز فرصتها و چالشهاي فراروي اقتصاد

ايران ،در سالي که توسط مقام معظم رهبري
اقتصاد مقاومتي توليد و اشتغال نامگذاري شد
گروه اقتصاد دانشگاه مازندران تصميم دارد ،عالوه
بر برگزاري هشتمين همايش ملي دانشجويي
اقتصاد ايران در روز يکشنبه  23ارديبهشت 97
دومين همايش ملي اقتصاد ايران را روز دوشنبه
 24ارديبهشت  97برگزار کند.

شهردار فوالدشهر :

باشگاه ذوب آهن ،ورزش را با صنعت و اقتصاد عجين کرده است

فوالدشهر  -خبرنگاررسالت:
سعيد آذري مديرعامل باشگاه فرهنگي ورزشي ذوب آهن اصفهان و
جمعي از مديران اين باشگاه با فرهاد سليمي شهردار فوالدشهر ديدار
و گفتگو کردند.شهردار فوالدشهرگفت :باشگاه ذوب آهن و تيم هاي
ورزشي آن را از خودمان مي دانيم و بدون ترديد حضور ذوب آهن
در شهر فوالدشهر بسيار مهم و پر اهميت است وبا توجه به شرايط
فعلي باشگاه ذوب آهن و کاهش بودجه اين باشگاه ،هرگونه کمکي

را که بتوانيم براي ذوب آهن انجام مي دهيم و البته شکي نيست
که با درايت مديريت وسختکوشي پرسنل  ،ذوب آهن به روزهاي
اوج خود بازگشته و شور و نشاط هميشگي را به مردم اصفهان و
بويژه مردم فوالدشهر بازگرداند.فرهادسليمي افزود :باشگاه ذوب آهن
يک باشگاه حرفه اي است و ورزش را با صنعت و اقتصاد عجين کرده
و ما نيز در همين راستا اعالم آمادگي مي نمائيم که با استفاده از
تمام ظرفيت ها و پتانسيل موجود در هر دو مجموعه شهرداري

با افتتاح جايگاه«س يانجي»وليعصر لنگرود ؛

شمار جايگاه هاي «سيانجي» استان گيالن
به  99باب رسيد
رشت-خبرنگاررسالت:
با راه اندازيجايگاه دومنظوره(«سيانجي» و
بنزين ) وليعصر در شهرستان الهيجان تعداد
جايگاههاي «سيانجي» استان گيالن به 99
باب رسيد  .به گزارش روابط عمومي شرکت
ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه گيالن :اين
جايگاه در شهر لنگرود از توابع ناحيه الهيجان
در زميني به مساحت  1000متر مربع با سه
سکو و شش نازل فعال و هزينه اي بالغ بر دو
ميليارد تومان توسط بخش خصوصي احداث
شد  .جايگاه جديداالحداث وليعصردرتاريخ
29مهرماه به بهره برداري رسيدوعالوه برامکان

سوخترساني به  1500اتومبيل به طور متوسط
طي  24ساعت اشتغالزايي شش نفر را نيز به
طور مستقيم درپي دارد  .اين جايگاه به عنوان
بيستمين جايگاه «سيانجي» ناحيه الهيجان
و سومين جايگاه «سيانجي»شهر لنگرود مي
باشد که با افتتاح آن ظرفيت سوخترساني ناحيه
الهيجان متشکل از شهرهاي الهيجان  ،آستانه
اشرفيه  ،لنگرود،بندرکياشهر و سياهکل به 20
هزار و  425متر مکعب بر ساعت رسيد .گفتني
است با مصرف روزانه  930هزار متر مکعب
سوخت«سيانجي» در استان گيالن 910
هزار ليتر بنزين صرفه جويي مي شود.

جلسه ستاد گراميداشت هفته بسيج
برگزار شد
نظرآباد-خبرنگاررسالت:
جلسه ستاد گراميداشت هفته بسيج با حضور بخشدار و شهردار
تنکمان،فرمانده حوزه  ۷۱۳و دهياران بخش تنکمان در محل
بخشداري برگزار گرديد.اين جلسه با هدف تشريح برنامه هاي بخش
تنکمان براي اين ايام و تبادل نظر پيرامون اقدامات قابل انجام برگزار و

فوالدشهر و باشگاه ذوب آهن شرايط زيرساختي مناسبي را جهت
استفاده مردم فوالدشهر و باشگاه ذوب آهن مهيا سازيم .سعيد آذري
تصريح کرد :با توجه به آسيايي شدن مجدد تيم فوتبال ذوب آهن و
احداث زمين شماره دو ورزشگاه فوالدشهر ،اميدوارم همکاري هاي
فيمابين باشگاه ذوب آهن و شهرداري استمرار داشته باشد و بتوانيم
با همکاري يگديگر ،ضمن تکميل ورزشگاه فوالدشهر شرايط بهتري
را براي مردم اصفهان ،فوالدشهر و منطقه ايجاد نمائيم.

رئيس دارالقرآن کريم کشور در اردبيل:

رعايت استانداردها و کيفيت آموزشي مالک موسسه
قرآني در کشور است
اردبيل-خبرنگاررسالت:
رئيس دارالقرآن کريم کشور گفت :رعايت
استانداردها و کيفيت آموزشي مالک قرار
داده شود چرا که مشکل اساسي ما در کشور
اين است که بسياري به دنبال کميت و آمار و
ارقام غيرواقعي هستند چرا که برگزاري دورههاي
قرآني بايد خروجي  95درصدي داشته باشد.
مهدي قرهشيخلو در کارگاه آموزشي  -توجيهي
مديران قرارگاههاي فرهنگي شهرستانهاي
6استان کشور به ميزباني اداره کل تبليغات
اسالمي استان اردبيل اظهار داشت :طبق تاکيدات
و فرمايشات مقام معظم رهبري بايد توجه به

بخشدار تنکمان در ابتداي جلسه نهادينه کردن الگوي ايثار و شهادت
در باور ها و انتقال آن به نسل آتي را بسيار مهم دانست و ضمن
گراميداشت هفته بسيج و تبريک به مناسبت پيروزي رزمندگان بر
داعش خبيث گفت:اقداماتي در خصوص برگزاري هفته بسيج انجام
شده و اميداريم امسال نيز همچون سالهاي قبل گراميداشت هفته
بسيج به نحو احسن و با شکوه تر از پيش انجام شود .در ادامه پاسدار
محسن حيدري فرمانده حوزه  ۷۱۳سلمان فارسي نيز بسيج را يک
نيروي مردمي دانست و ضمن تبريک به مناسبت هفته بسيج به
دريا دالن و عاشقان واليت و پيروزي جبهه مقاومت در مقابل عربي

فعاليتهاي قرآني پژوهشي و کارشناسي باشد
و انتظار بر اين است که همه اين ديدگاه و
نگرش را به فعاليتهاي قرآني داشته باشند.
وي با اشاره به اين که نقش مردم در تحرکات و
فعاليتهاي قرآني حائز اهميت است افزود :در
بحث توسعه آموزشهاي قرآني در حوزههاي
عمومي و تخصصي و ساماندهي مشارکتهاي
مردمي در حوزههاي فعاليتهاي قرآني که دو
مقوله جدا از هم هستيم اقداماتي انجام يافته
است ولي اکثر اقدامات ما در بحث توسعه
آموزشهاي قرآني است که نزديک به  4دهه
در اين زمينه فعاليتهاي انجام يافته است.

صهيونيستي داعش و تشريح برنامه هاي تدارک ديده شده در هفته
بسيج گفت:گلباران مزار شهدا،تجليل از مقام واالي بسيجيان،سر کشي
از پايگاهاي بسيج بخش ،برگزاري مسابقات ورزشي ،نشستهاي
فرهنگي و بصيرتي از جمله برنامه هايي است براي اين هفته چينش
شده است.علي مدير دهقان شهردار جديد تنکمان ضمن تبريک به
مناسبت هفته بسيج و سرنگوني داعش ،بسيج را مکتب عشق الهي
و واليي توصيف کرد و گفت:من و همکارانم نيز همچون سنوات
گذشته در کنار بسيجيان خواهيم بود و در برگزاري اين مراسم از
کوششي دريغ نخواهيم کرد.

برگزاري سمينارآموزشي امنيت خانواده درشبکه هاي
اجتماعي در شرکت گاز استان مرکزي

محموله ميلياردي برنج قاچاق در نيمروز
کشف شد

تور صنعتي بازديد
از واحد بتن ساروج برگزار شد

اراک – خبرنگار رسالت :
به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان مرکزي همزمان با بيست ويکمين روز از آبان ماه
سال جاري سمينار آموزشي امنيت خانواده در شبکه هاي اجتماعي به همت شوراي فرهنگي اين
شرکت و با حضور گسترده کارکنان وخانواده ايشان در سالن اجتماعات شرکت گاز استان مرکزي
برگزار گرديد .برپايه اين گزارش خراساني رييس آموزش شرکت گاز استان مرکزي گفت :اين
سميناريکروزه بادعوت از اميرحسين برمکي مدرس دانشگاه صورت پذيرفت وهدف از برگزاري
اين سمينار بيان تاريخچه شبکه هاي اجتماعي ،آسيب هاي رايج در اين شبکه ها ،ارائه راهکارهاي
امنيتي درخصوص انتخاب رمز عبور ،امنيت شبکه هاي اجتماعي از قبيل تلگرام،اينستاگرام
و،...حريم خصوصي افراد،پايش حسابهاي کاربري و تلفن هاي هوشمندوامنيت کودکان ومزايا
ومعايب تلفن همراه براي کودکان برشمرد که با حضورمديرعامل وروساي واحدهاي ستادي اين
شرکت واستقبال خوب کارکنان و خانواده ايشان روبرو گرديد.شايان ذکر است در اين سمينار
يکروزه برمکي سخنران اين سمينار در خصوص موارد ذکرشده نکاتي ارزنده و مفيد براي حضار
ارائه نمود و ايجاد ارتباط عاطفي و دوستانه با فرزندان را از بهترين راهکارهاي موجود براي مقابله
با آسيب هاي ناشي از شبکه هاي اجتماعي دانست.

بوشهر -خبرنگاررسالت :
سرهنگ "احمد طاهريدر تشريح جزئيات اين خبر گفت :در راستاي مبارزه
با کاالي قاچاق ماموران ايست و بازرسي "سفيدآبه" شهرستان نميروز هنگام
کنترل خودروهاي عبوري به هشت دستگاه خودرو مشکوک شدند و براي
بررسي بيشتر آنها را متوقف کردند.وي افزود :در بازرسي از اين خودروها
 200تن برنج قاچاق که از طريق مبادي غيرقانوني وارد کشور و در حال
انتقال به يکي از استان هاي همجوار بوده است کشف شد .سرهنگ طاهري
با اشاره به اينکه ارزش اين محموله قاچاق  10ميليارد ريال برآورد شده
است ،بيان داشت :در اين رابطه هشت قاچاقچي دستگير که پس از تشکيل
پرونده مقدماتي به منظور سير مراحل قانوني تحويل مقامات قضائي شدند.
جانشين فرمانده انتظامي استان سيستان و بلوچستان در پايان خاطر نشان
کرد :قاچاق كاال خسارت جبران ناپذيري به بدنه اقتصاد كشور مي زند و
موجبات ركود و بيكاري جوانان را فراهم مي كند ،پليس با بهره گيري ار
تمام توان و امکانات خود با اين پديده شوم مبارزه خواهد کرد.

زاهدان-خبرنگاررسالت:
مدير عامل شرکت شهرکهاي صنعتي سيستان و بلوچستان گفت :تور صنعتي بازديد از واحد بتن
ساروج برگزار شد".حسينعلي ساراني" اظهار داشت :هدف از برگزاري اين تور اهميت و نقش ارتباط
صنعت با دانشگاه و پياده سازي مباحث تئوري به صورت عملي در واحد هاي توليدي بود.وي ادامه
داد :در اين تور  22نفر از دانشجويان رشته مهندسي عمران دانشگاه سيستان و بلوچستان حضور
داشتند.رئيس هيئت مديره شرکت شهرکهاي صنعتي سيستان و بلوچستان خاطر نشان کرد :واحد
توليدي بتن ساروج در سال  86در شهرک صنعتي زاهدان کامبوزيا با توليدات بتن آماده ،ماسه
شسته  ،دانه بندي شن و ماسه به بهره برداري رسيد ساراني تاکيد کرد :اين واحد توانسته است
براي  21نفربه صورت مستقيم ايجاد اشتغال کند.وي همچنين ازافزايش  31درصدي موافقتنامههاي
طرح تملک دارايي هاي سرمايه اي در شرکت شهرکهاي صنعتي سيستان و بلوچستان خبر داد
و گفت :با رايزنيهاي صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه استان موافقت نامه هاي طرح تملک
داراييهاي سرمايهاي اين شرکت نسبت به سال گذشته  31درصد افزايش پيدا کرده است".حسينعلي
ساراني"اظهار داشت :مبلغ موافقتنامه مذکور  105956ميليون ريال است.وي ادامه داد :اعتبار مذکور
صرف تکميل زير ساختهاي شهرکها و نواحي صنعتي سيستان و بلوچستان مي شود.

5

خبر

مديرعامل شرکت ساخت و مهندسي مپنا لکوموتيو:

ظرفيت توليد مپنا لکوموتيو
 120ناوگان ريلي در سال است

کرج-خبرنگارررسالت:
مديرعامل شرکت ساخت و مهندسي مپنا لکوموتيو اظهار داشت :ظرفيت
توليد ساالنه ما در فاز اول ساخت  120لکوموتيو و ناوگان ريلي است
که با بهکارگيري نيروهاي متخصص و ارتقاي دانش فني اين ظرفيت
قابل توسعه مي باشد.به گزارش رسالت البرز و به نقل از پايگاه خبري
مديريت شهري کرج؛ مهندس حسين قماشي در جريان بازديد و نشست
با اعضاي کميسيون عمران و معماري شوراي اسالمي شهر کرج ،گفت:
در ابتدا به محضر عزيزان که نمايندگان مردم در دوره جديد شوراي
اسالمي شهر کرج و از چهره هاي علمي و دانشگاهي و فرهيخته هستند،
خير مقدم عرض مي کنم و يقين دارم که زيرساختهاي عمراني و
ترافيکي شهر به ويژه در حوزه حمل و نقل ريلي درون شهري طي
 4سال آتي دستخوش تغيير مثبتي خواهد داشت و مپنا نيز به عنوان
يک شريک تجاري سودآور در خدمت تحقق اهداف مديريت شهري
کرج خواهد بود .وي با بيان اينکه ما به پيشرفت هاي مطلوبي در زمينه
بومي سازي صنعت ساخت لکوموتيو دست يافتهايم و الگوي حرکت
مان نيز شرکت زيمنس آلمان مي باشد ،افزود :مپنا لکوموتيو مجهز
به سالن هاي بوژي ،بدنه ،رنگ ،مونتاژ و تست به منظور توليد انواع
لکوموتيو و واگن است و برنامه هاي آتي ما نيز توليد  150دستگاه
لکوموتيو زيمنس مي باشد.

معاون نيروي انساني و سازماندهي شرکت
فوالد مبارکه عنوان کرد:

ارسال کمکهاي گروه فوالد مبارکه
به مناطق زلزله زدۀ غرب کشور
اصفهان-خبرنگاررسالت:
در پي وقوع حادثۀ دلخراش زلزلۀ غرب کشور ،مديريت و کارکنان گروه
فوالد مبارکه دوشادوش اقشار مختلف مردم با ارسال کمکهاي نقدي و
غيرنقدي خود با اين عزيزان ابراز همدردي نمودند .به گزارش خبرنگار
فوالد ،اولين محمولۀ کمک هاي شرکت فوالدمبارکه به مناطق زلزله
زدۀ غرب کشور در قالب  ۵۰۰۰تخته پتو ۴۳۶۰ ،ثوب انواع لباس،
 ۱۵۰۰۰شل آب معدني ۲۰۰۰۰ ،قوطي انواع کنسرو غذا و ۲۰۰۰۰
قرص نان توسط  ۱۳دستگاه کاميون براي هموطنان نيازمند ارسال
شد.معاون نيروي انساني و سازماندهي شرکت فوالدمبارکه در مصاحبه
با خبرنگار فوالد ضمن اعالم اين خبر و عرض تسليت به خانواده هاي
داغدار زلزله زده گفت :در کنار فعاليتهاي اقتصادي فوالدمبارکه ايفاي
نقش محوري در توسعه اجتماعي کشور از مهمترين مأموريتهاي اين
شرکت است .در اين خصوص تمامي مديران و کارکنان شرکت ضمن
ابراز همدردي با هموطنان عزيز براي ارائۀ هرگونه کمک اعالم آمادگي
کردند و در همين راستا و در کوتاه ترين زمان ممکن با هماهنگي
مسئوالن ستاد بحران استان براي تهيۀ بخشي از اقالم موردنياز اين
عزيزان اقدام شد.اياز اسماعيلي در بخش ديگري از سخنان خود از
اعالم آمادگي مديران و کارکنان فوالدمبارکه براي تخصيص بخشي
از حقوق خود براي کمک به هموطنان زلزلهزده خبر داد و گفت:
ازآنجاکه کارکنان فوالدمبارکه در امور خير همواره پيش قدم بوده
اند ،در اين مورد نيز ترتيبي اتخاذ شده است تا همکاران بتوانند
نسبت به اين امر نيز اقدام کنند.

روشهاي علمي نوين
يکي ازامورزيربنايي توسعه پايدار
کشاورزي است
پارس اباد مغان -خبرنگار رسالت :
 دکتر عاليي عضو هيئت مديره و معاون کشاورزي دامپروري شرکت
کشت و صنعت و دامپروري مغان در جلسه کارگروه مديريت پسماندهاي
کشاورزي گفت :توجه به مديريت صحيح بقاياي گياهي و استفاده از
روشهاي علمي و نوين يکي از امور زيربنايي جهت توسعه پايدار
کشاورزي است.معاون کشاورزي و دامپروري شرکت کشت و صنعت
و دامپروري مغان در اين نشست به اقدامات انجام يافته شامل اجراي
طرح خاکورزي حفاظتي و افزايش قابل توجه ميکرو ارگانيزمهاي خاک
با کشت مستقيم ،کاهش مصرف سم و کود ،استفاده از مبارزه بيولوژيک
در سطح  ۱۲هزار هکتار و توليد محصول سالم ،استفاده از کودهاي
زيستي ،تهيه کمپوست در جهت مديريت بقاياي گياهي و استفاده از
فناوري نانو در جهت تصفيه پساب هاي کارخانه قند ولبنيات در شرکت
اشاره کرد و گفت :پسماند کشاورزي دو بخش دارد؛ يک بخش باقيمانده
محصوالت کشاورزي است که پسماند خطرناکي محسوب نميشود و
بخش ديگر پسماند خطرناک و ويژه کشاورزي است .با توجه به شرايط
موجود در کشور ما که بيش از  ۷۵درصد خاکها فاقد مواد آلي مورد
نياز هستند اين بخش از بقاياي گياهي ميتواند کمک بسياري براي
توليد کود کمپوست و بازگرداندن مواد آلي به خاک باشد.

توليد کاتد مس در شرکت بابک مس
ايرانيان تا پايان سال جاري
کرمان -خبرنگاررسالت :
مديرعامل شرکت بابک مس ايرانيان در نشست خبري با خبرنگاران با بيان
اينکه تا پايان سال جاري توليد کاتد در اين مجتمع راه اندازي مي شود
خاطرنشان کرد :اين مجموعه با هدف توليد  50هزار تن ساالنه مس کاتد
از کنستانتره کار خود را آغاز کرده و اگر اين ميزان توليدات محقق شود
 25درصد ظرفيت مس کشور در اين مجتمع توليد خواهد شد.محمدرضا
ميرزايي با بيان اينکه شهرستان شهربابک روي کمربند مس خيز ايران از
شمال شرق تا سيستان و بلوچستان قرار دارد گفت :حجم سرمايه گذاري
در منطقه شهربابک براي احداث کارخانجات شرکت بابک مس ايرانيان
بالغ بر يکهزار و  100ميليارد تومان است که توسط صندوق توسعه ملي
و بانک پاسارگاد سرمايه گذاري شده است.ميرزايي افزود :هم اکنون 95
درصد تجهيزات مورد نياز اين شرکت وارد کشور شده و در حال نصب
است.وي با بيان اينکه شرکت بابک مس ايرانيان چهارمين شرکت توليد
کننده لوله مسي است بيان کرد :اين شرکت از سال  88با مطالعات فني و
اقتصادي و نگاه ويژه به محيط زيست فعاليت خود را در شهرستان شهربابک
با  2تکنولو ِژي توليد کاتد با روشي نوين و لوله مسي فعاليت خود را آغاز
کرده است.مديرعامل شرکت بابک مس ايرانيان گفت :اين شرکت با حمايت
ميدکو کارخانه لوله مسي با ظرفيت  12هزار تن لوله مسي در شکلها و
سايزهاي مختلف با استفاده از جديدترين تکنولوژي روز دنيا در سال 95
به بهره برداري رسيد و اکنون در حال توليد است.

