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فرماندار سابق به عنوان مشاور
مديرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب
منصوب شد
بناب -خبرنگاررسالت:
فرماندار سابق بناب به عنوان مشاور مديرعامل مجتمع فوالد صنعت
بناب منصوب و مشغول به کار شد!
بر اساس اين گزارش ،به دنبال اعالم بازنشستگي ولي اله فرج اللهي
فرماندار بناب و خداحافظي وي از اين سمت ،ايشان طي حکمي
از سوي مديرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب به عنوان مشاور
مديرعامل اين مجتمع منصوب و کار خود را در اين شرکت آغاز
کرد.اين انتصاب در حالي است که هنوز آيين رسمي توديع و معارفه
فرمانداران سابق و جديد شهرستان بناب برگزار نشده است.اين
گزارش حاکي است ،ولي اله فرج اللهي پيش از اين حدود  12سال
و طي دو مرحله مسئوليت هاي بخشدار مرکزي ،معاونت فرماندار و
در نهايت سمت فرمانداري شهرستان بناب را بر عهده داشت.گفتني
است ،شهرستان  140هزار نفري بناب در  110کيلومتري جنوب
تبريز مرکز استان آذربايجان شرقي واقع شده است.

»

جشنوار ه دانشگاه بدون
دخانيات به ميزباني
دانشگاه شهركرد
برگزار شد

رشت-خبرنگاررسالت:
به گزارش دفتر روابط عمومي وآموزش همگاني شرکت آب وفاضالب
استان گيالن سيد محسن حسيني مديرعامل آبفاي گيالن به دعوت
فرماندار شهرستان شفت در شوراي اداري اين شهر حاضر شد و به
تشريح وضعيت شهرستان در حوزه ي آب وفاضالب پرداخت.وي
در ادامه با اشاره به اينکه جمعيت تحت پوشش آب 90درصد در
شهرهاي شفت و احمد سرگوراب است ،اين عدد را نزديک به نرم
استاني عنوان کرد.مدير عامل آبفاي گيالن گفت:وزارت نيرو براي
بيست سال آينده ،برنامه هاي متعدد آبرساني به شهرهاي مختلف
استان طراحي کرده است و برهمين اساس تعداد  20حلقه چاه
در کنار ماسوله رودخان حفر شده که اکثرا ً تجهيز شده و يا در
حال تجهيزهستند.مهندس حسيني گفت15/5:کيلومتر خط انتقال
براي آبرساني به شهرستان بايد اجرا کنيم که هزينه اي در حدود
 100ميليارد ريال در برخواهد داشت و اميدواريم با همکاري همه
مسئولين شهرستان اين کارسخت و پروژه ي بزرگ به بهترين
شکل ممکن انجام شود تا هرچه زودتر مردم عزيز شهرستان از
منافع آن بهره مند شوند.مديرعامل آبفاي گيالن همچنين با اشاره
به راه اندازي مرکز ارتباطات مردمي آبفاي گيالن گفت  :اين امکان
از طريق شماره سه رقمي  122انجام مي شود ،اما درگذشته محدود
به چهار خط آنالوگ و براي شهر رشت بود که با تجهيز اين سامانه
و تغيير آن به  60خط ديجيتال دريافت انتقادات،پيشنهادات،اطالع
به موقع از حوادث ورفع آن در سريعترين زمان امکان پذير شد ،
لذا با توجه به حضور اکثر مديران ورؤساي ادارات،انتظار است در
مجموعه هاي خود اطالع رساني نمايند تا از اين طريق مردم عزيز
شهرستان نيز د جريان اين امر قرار گيرند و از اين طريق شاهد
رضايتمندي بيشتر شهروندان عزيز شفت باشيم.

برگزاري اردوهاي آموزشي فرهنگي
فرمانده دلها در اصفهان
اصفهان-خبرنگاررسالت:
رئيس دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قم شعبه اصفهان از
برگزاري اردوهاي آموزشي فرهنگي«فرمانده دلها» براي آشنايي
دانش آموزان مقطع ابتدايي با اسوههاي ايثار و شهادت از طريق
متون درسي خبرداد .حجتاالسالم محمد قطبي در نشست خبري
با بيان اينکه در منظومه حيات بشري برخي از سرمايهها ازجمله آثار
تاريخي و ميراث ناملموس براي نسلهاي بعدي ماندگار ميشود
و برخي از اين سرمايهها نه تنها در تاريخ باقي ميماند بلکه براي
نسل هاي بعدي سازنده و حيات بخش است ،يکي از سرمايهها و
ارزشهاي نمادين در ادبيات و منظومه معرفتي شيعه را موضوع
«شهيد» دانست و خاطر نشان کرد :شهيد به درجهاي دست پيدا
ميکند که بر دل ها حاکم مي شود وميتواند در تمام جهان
تاثيرگذار باشد و از اين جهت جايگاه قابل توجهي براي تربيت
نسلهاي بعدي محسوب ميشود.وي از شهادت ،فداکاري و شهامت
به عنوان کليد دروازههاي تمدن اسالمي نام برد که بايد اين کليد را
از دوران کودکي به دست نونهاالن داد تا در اين مسير رشد کنند ،از
فعاليت  40گروه نوين تبليغي در دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه
قم شعبه اصفهان براي انتقال مفاهيمي همچون خدا ،حقيقت ،ايثار
و شهادت خبردادو افزود :روايتگري گروه شهيد مهرداد عزيز اللهي
براي انتقال مفاهيم ايثار و شهادت به دانش آموزان با محوريت
شهيد خرازي بهعنوان فرمانده دلها در فضاي گلستان شهداي
اصفهان يکي از اين برنامه هاست که اين گروه تئاتر ابتکاري به
خرج دادند تا کودکان درس فرمانده دل ها را که درمتن درسي
آموزش و پرورش وجود دارد با تمام وجود حس کنند وبه نوعي که
فضاي گلستان شهدا به شيوه معنوي به محيطي آموزشي تفريحي
براي دانش آموزان بدل شده است.

شهردار فوالدشه ر:

بلندمرتبه هاي فوالدشهر با چالش هاي مختلفي
مواجه هستند

فوالدشهر  -خبرنگاررسالت:
جلسه کميته بحران شهر فوالدشهر باحضور
شهردار و رئيس ستاد بحران  ،مسئوالن ادارات
و نهادهاي اين شهر برگزار گرديد.فرهاد سليمي
گفت :امروز بلند مرتبه هايي که نماد شهر
هستند با چالش مختلفي مواجه شده اند که
نه ظاهر مناسبي دارند و نه باطن قابل تاملي.
ساختمانهايي که شايد عمر مفيدشان به پايان
رسيده و اين سال ها با چالشي جديد و بزرگ

مسجدسليمان-خبرنگاررسالت:
در يك اقدام فرهنگي شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان
تعدادي بسته هاي فرهنگي ميان دانش آموزان كم بضاعت
مسجدسليماني توزيع كرد .به گزارش روابط عمومي شركت
بهرهبرداري نفت و گاز مسجدسليمان  ،در اين اقدام نوع دوستانه
كه با همت و مشاركت پرسنل نيك انديش اين شركت صورت
گرفت بسته هاي فرهنگي شامل لوازم تحرير ميان دانش آموزان
چند مدرسه اين شهرستان توزيع شد .همچنين تعدادي از اين
بسته هاي فرهنگي به چند روستاي واقع در حوزه ي عملياتي
اين شركت ارسال شد تا در اختيار دانش آموزان كم بضاعت
روستايي قرار گيرد .

روبهرو شدهاند که مجهز نبودن اين ساختمان
به سيستم اعالم و اطفاي حريق و مسدود
کردن پله هاي اضطراري تنها مواردي از آن
جمله است.شهردار فوالدشهر افزود :آتشسوزي
درساختمانهاي بلندمرتبه يکي از دشوارترين
حوادث شهري براي آتشنشانها است که هر
روز بيشتر ميشود البته بروز حوادث غيرمترقبه
نظير زلزله  ،آتشسوزي ممکن است در هر کجاي
دنيا رخ دهد و حوادث اخير اتفاق افتاده در کشور
در واقع زنگ خطري براي نقاط مختلف از جمله
بافت فرسوده و مراکز موجود در هسته مرکزي
سطح شهر است.وي اضافه کرد :از اين رو برجهاي
ساخته شده که در طول سال هاي گذشته به
کار خود ادامه مي دهند قطعا نياز به ساخت
يک بانک اطالعاتي شفاف که وضعيت واحدها
را به طور دقيق مشخص کرده و ايمني آنها را
تضمين کند وجود خواهد داشت.

شهردارسنندج:

صداقت واخالق مداري،مديريت هزينه وتكريم
شهروندان سرلوحه كار مديران قرار گيرد

سنندج-خبرنگاررسالت:
شهردار سنندج درنخستين جلسه شوراي اداري
شهرداري كه با حضور شهردار ،معاونين،مديران
مناطق و روساي سازمانهاي تابعه برگزار شد
با بيان اينکه دغدغه اصلي در حال حاضر
پرداخت حقوق کارکنان است گفت  :مديران
شهرداري بايد صداقت و اخالق مداري ،مديريت
هزينه و تکريم شهروندان را سرلوحه کار
خود قرار دهندو در حال حاضر يکي از مهم
ترين مشکالت عدم پرداخت بموقع حقوق
کارکنان است که متاسفانه بسيار زجر آور
است .به گزارش روابط عمومي وامور بين الملل
شهرداري سنندج  :مهندس حشمت اله صيدي
بااشاره به اينكه پيگيري وصول مطالبات از
امروز بايد با جديت تمام پيگيري شود و در
اين راه هم نبايد هيچگونه تبعضي قائل باشيم
افزود :يکي ديگر از راهکارهاي که مي تواند در

افزايش منابع مالي شهرداري تاثير گذار باشد
مديريت هزينه و صرفه جويي است و بايد از
هزينه هاي غير ضروري پرهيز شود.
وي اظهار داشت  :اعتماد يکي از بزرگترين سرمايه
اجتماعي است بنابراين احترام به حقوق حقوق
وتکريم شهروندان وصداقت و اخالق مداري بايد
سرلوحه کار تمامي مديران شهرداري باشد چرا
که در سايه تعامل و همدلي مي توان تمامي
برنامه ها و طرحها خود را اجرا نمود.

سرپرست فرمانداري بناب :

اماکن اداري شهرستان بناب براي رفت و آمد معلوالن و سالمندان مناسب نيست

بناب -خبرنگاررسالت:
سرپرست فرمانداري بناب از عدم حل مشکل رفت و آمد معلوالن
و سالمندان در ادارات شهرستان عليرغم اخطارهاي قبلي انتقاد
کرد.بر اساس اين گزارش ،امين رفيعي در جلسه مشترک کارگروه
مناسب سازي اماکن و شوراي سالمندان بناب گفت :وضعيت
موجود ادارات بناب براي مراجعان معلول و سالمند مشکل آفرين
است و متأسفانه ضرب االجل تعيين شده براي مناسب سازي

اماکن اداري نيز چاره ساز نشده است.وي با يادآوري بند 2قانون
جامع حمايت از معلوالن تصريح کرد :بر اساس اين قانون که
در سال 1383به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است،
کليه ادارات ،سازمان ها و نهادها موظفند در طراحي ،ساخت و
احداث ساختمان امکان دسترسي آسان معلوالن و حتي افراد
عادي را فراهم آورند.سرپرست فرمانداري بناب سپس با تقدير
از اقدام شهرداري در مناسب سازي ساختمان اداري و معابر

شهري براي تسهيل رفت و آمد معلوالن اذعان کرد :متأسفانه
اکثر ادارات شهرستان در اين خصوص کم لطفي مي کنند که
مي بايستي از محل اعتبارات تملک دارايي با اولويت اول اقدام به
مناسب سازي اماکن اداري خود نمايند؛ چرا که هرگونه کوتاهي
در اين زمينه پذيرفته نخواهد بود.رفيعي افزود :مناسب سازي
اماکن اداري نقش به سزايي در اعطاي امتياز ارزشيابي عملکرد
مديران در انتهاي سال خواهد داشت.

مديرکل کميته امداد استان اردبيل خبرداد:

کمک يک ميليارد و  ۶۶۰ميليون توماني مردم اردبيل به زلزلهزدگان کرمانشاه

اردبيل-خبرنگاررسالت:
مديرکل کميته امداد امام خميني(ره) استان اردبيل
گفت :مردم اردبيل تاکنون در مجموع يک ميليارد
و  ۶۶۰ميليون تومان به مردم زلزلهزده کرمانشاه
کمک کردند.حسين دشتي در جمع خبرنگاران
در اردبيل اظهار داشت :باتوجه به اينکه از همان
ساعات اوليه وقوع زلزله در استان کرمانشاه و برخي

شهرهاي حومه اين استان ،مردم استان اردبيل براي
کمک به مردم زلزلهزده شتافتند که اين کمک ها
به صورت نقدي و غيرنقدي همچنان ادامه دارد و
تاکنون بيش از يک ميليارد و  660ميليون تومان
توسط مردم اردبيل جمعآوري و به مناطق زلزله زده
ارسال شده است.وي افزود :در راستاي جمعآوري
و ارسال سريع کمک هاي مردمي استان اردبيل

به مناطق زلزلهزده کرمانشاه و دسترسي آسان
مردم به پايگاههاي جمعآوري کمکها  200پايگاه
سيار و ثابت در سطح استان اردبيل در نظر گرفته
شده که اين پايگاهها همچنان مشغول جمعآوري
کمک هاي نقدي و غيرنقدي مردم اردبيل هستند.
مديرکل کميته امداد امام خميني(ره) استان اردبيل
تصريح کرد :خوشبختانه کمکهاي مردم استان

اردبيل به قدري رضايتبخش و کمکحال جمعيت
هاللاحمر و کميته امداد و نيروهاي فعال در اين
حوزه بوده است که خيران عالوه بر اهداي کمکهاي
ل و انتقال
خودريال کميته امداد اردبيل را در نق 
اين کمکها به مناطق زلزلهزده ياري کردهاند و
در ارسال محمولههاي کمکي به مناطق زلزلهزده
و تسريع آن نقش مهمي داشتند.

مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان بوشه ر:

 ۷۵درصد سازههاي آبخيزداري استان بوشهر آبگيري شدند

بوشهر-خبرنگاررسالت:
مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان بوشهر گفت :از  ۶۴۰سازه
آبخيز استان بوشهر بيش از  ۷۵درصد در بارندگي هفته گذشته
آبگيري شدند.سهيل مهاجري در بررسي وضعيت بارندگيهاي
هفته گذشته استان بوشهر به نقش اجراي طرحهاي آبخيزداري
پرداخت و اظهار داشت :اجراي طرحهاي آبخيزداري در استان
بوشهر در اولويت قرار دارد چراکه اين طرحها ضمن استحصال

آبهاي روان در جلوگيري از بروز سيالب نقش مهم و تاثيرگذاري
دارد.وي با بيان اينکه اجراي طرحهاي آبخيزداري امسال در اولويت
برنامههاي استان بوشهر قرار دارد به ذخيره شدن آبهاي روان در
بارندگيهاي اخير اشاره و خاطرنشان کرد :سازههاي آبخيزداري در
شهرستانهاي مختلف استان حدود  20ميليون متر مکعب سيالب
را استحصال و ذخيره کردند.
مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان بوشهر با بيان اينکه

مديرعامل شرکت آبفاي استان قزوين:

رعايت اصول ايمني  ،مقدم بر پيشرفت پروژه هاست
قزوين -خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان قزوين
گفت :رعايت ايمني در محيط هاي کاري بويژه در
پروژه هاي اجرايي بسيار مهمتر از روند پيشرفت
پروژه ها است.به گزارش روابط عمومي شرکت
آبفاي استان قزوين؛ مهندس "احمد هجرانفر" در
مراسم معارفه سرناظر جديد طرحهاي فاضالب
قزوين و تاکستان و در جمع ناظرين مشاور اين
شرکت در تشريح اهميت رعايت موارد ايمني
افزود :در صورت بروز هرگونه حادثه ناشي از
غفلت در رعايت موارد ايمني و بهداشت کار،
خود مهندسين ناظرهم در صورت نياز در مراجع

با همت شركت بهره برداري نفت و گاز
مسجدسليمان انجام شد

توزيع بسته هاي فرهنگي ميان
دانش آموزان كم بضاعت

شهرستان
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 14ربيع االول  3-1439دسامبر - 2017سال سي و دوم-شماره 9096

مدير عامل آبفاي گيالن در ديدار با فرماندار شفت
عنوان کرد:

صرفهزينهايبالغبر100ميلياردريال
برايبهبودکيفيتآبشهرستانشفت

شهرکرد -خبرنگاررسالت:
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شهركرد ،جشنواره دانشگاه بدون دخانيات دانشگاههاي
منطقه  6كشور به ميزباني دانشگاه شهركرد در دو بخش همايش و نمايشگاه برگزار
گرديد .در بخش همايش اين جشنواره كه با حضور حجتاالسالم والمسلمين دكتر
سعيد صفي مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ،دكتر حميد يعقوبي
مديركل مشاوره و سالمت وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،دكتر پرويز افشار معاون
كاهش تقاضا و توسع ه مشاركتهاي مردمي و سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر
كشور ،اعضاي هيئت رئيسه و دانشگاهيان دانشگاههاي منطقهي  6كشور در دانشگاه
شهركرد برگزار گرديد ،دكتر شايان شامحمدي رئيس دانشگاه شهركرد ضمن خيرمقدم
به حاضران ،گفت :دانشگاه شهركرد با سه پرديس شهركرد ،فارسان و بروجن ،داراي

 8دانشكده 330 ،عضو هيئت علمي و حدود  8000دانشجو ميباشد و اين سرمايههاي
جوان كشور ميبايست همواره با آموزش از مواد مخدر مصون شوند.دكتر شامحمدي با
اشاره به برخي افتخارات دانشگاه شهركرد گفت :دانشگاه شهركرد سعي دارد عالوه بر
پيشتازي در عرصههاي علم و فناوري ،محيطي سالم و پرنشاط براي دانشجويان ايجاد
كند و در عرصههاي ملي و جهاني تأثيرگذار باشد.رئيس دانشگاه شهركرد گفت :گرايش
جوانان به دخانيات براثر عوامل فردي و محيطي ميباشد و در همين راستا مديريت
توسعه مركز

اوقات فراغت ،راهاندازي مركز طراحي زندگي ،راهاندازي كانون همياران،
مشاوره دانشگاه ،برگزار دورههاي آموزشي اجباري ،نصب وسايل ورزشي در محوط ه
دانشگاه جهت ايجاد نشاط و پويايي از جمله اقداماتي ميباشند كه در دانشگاه شهركرد
براي جلوگيري از گرايش جوانان به مواد مخدر انجام ميشود.

قضائي حضور مي يابند.وي با اشاره به زمانبر
بودن اجراي شبکه هاي آب و فاضالب گفت:
کارگاهها زير پاي مردم است زمينه حوادث و
آسيب ديدن مردم در اين پروژه ها بسيار باالست
که همين موضوع حساسيت رعايت موارد ايمني
در ترانشهها حفاري شده رارا گوشزد مي کند.وي
تصريح کرد :ناظرين بايستي بر نحوه محاسبات
و شرايط عمومي پيمان کامال مسلط بوده و با
مدير امور آبفاي شهرستان مربوطه در تعامل
باشند.وي در بخش ديگري اضافه کرد :ناظرين
پروژه ها بايستي با انجام وظايف و مسئوليتهاي
قانوني خود آشنا باشند.

شهرستانهاي جم ،دشتي و دشتستان از مناطقي بودند که بيشترين
تاثير از بارندگي اخير در سازههاي آبخيزداري داشتند افزود:
سازههايي که توسط منابع طبيعي در اين شهرستانها ساخته
شده لبريز از رحمت الهي شد .مهاجري با بيان اينکه  75درصد
سازههاي آبخيزداري استان بوشهر آبگير شدند تصريح کرد :از
 640سازه آبخيز استان بوشهر بيش از  75درصد در بارندگي هفته
گذشته آبگيري شدند.

فرماندار شهرستان اردبيل:

هالل احمر اردبيل در کمک به زلزلهزدگان فعال عمل کرده است
اردبيل-خبرنگاررسالت:
فرماندار شهرستان اردبيل گفت :تالش و
همت جمعيت هالل احمر اردبيل در ارتباط
با جمعآوري کمک به زلزلهزدگان غرب کشور
شايسته تقدير است و جمعيت هالل احمر
اردبيل در کمک به زلزلهزدگان فعال عمل
کرده است.جواد زنجاني در بازديد از سولههاي
تفکيک اقالم اهدايي مردم به زلزلهزدگان
غرب کشور در اردبيل اظهار داشت :جمعيت
هالل احمر استان اردبيل از همان لحظات
اوليه وقوع زلزله در کنار هموطنان زلزله زده
بودند.وي با بيان اينکه جمعيت هالل احمر

استان اردبيل دو نوع کمک در اين حادثه
انجام داده است ،افزود :کمک نخست همان
امدادرساني به مردم زلزله زده کرمانشاه است
که با حضور نجاتگران اين جمعيت در اين
مناطق و به خصوص در مناطق روستايي مشغول
عمليات امداد و نجات بوده و هستند.زنجاني
دومين نوع کمک جمعيت هالل احمر استان
اردبيل به هموطنان زلزلهزده را کمکهاي
غير امدادي بيان کرد و افزود :اين نوعکمک
به دو صورت نقدي و غيرنقدي تقسيمبندي
ميشود که در هر دو مورد جمعيت هالل
احمر اردبيل فعال است.

امام جمعه پارس آباد مغان:

چهار بانده کردن جاده مواصالتي مغان خواسته عمومي شهروندان اردبيل است
پارس آباد مغان -خبرنگار رسالت :
رئيس شوراي فرهنگ عمومي با بيان اينکه :بر همگان واجب
است تا آنجايي که امکان دارد به آسيب ديدگان زلزله استان
کرمانشاه ياري رساند .اظهار کرد:چهاربانده کردن جاده مواصالتي

مغان و تکميل بيمارستان جديد االحداث  ،بازگشايي فرودگاه
مطالبات اصلي مردم شهرستان پارس آباد از استاندار جديد
آقاي بهنامجو است.
گفتني است استاندار اردبيل به همراه هيئتي متشکل از مديران

کل استان اردبيل ازمحل اجراي طرح پاياب سدخداآفرين
مغان که ۱۶سال پيش آغاز واکنون دراجراي پاياب است با
حضور فرمانداران شهرستان هاي بيله سوار وپارس آباد مغان
بازديد كردند.

واگذاري بيمه اجتماعي بافندگان
قالي ،فرش ،گليم ،جاجيم به صندوق
بيمه اجتماعي کشاورزان روستائيان

واگذار گرديد.اماناهلل شاقوزايي مدير صندوق بيمه اجتماعي استان
در همايش آموزشي اعضاي شوراهاي اسالمي روستايي شهرستان
زاهدان ضمن تشريح برنامهها و سياستهاي دولت محترم در حمايت
از جامعه روستايي و عشايري در بحث بيمه اجتماعي اظهار داشت:
دولت مصمم است تا اين چتر حمايتي بيمه بازنشستگي را براي
اقشار آسيبپذير جامعه گسترش دهد.وي افزود :با امضاي تفاهمنامه
بين اين صندوق بيمه اجتماعي و اتحاديه سراسري تعاونيهاي
توليدکنندگان فرش دستباف شهري و روستايي ايران ،کليه فعالين

اين حوزه از صنايعدستي ميتوانند بيمه اجتماعي شده و جامعه
هدف ميتوانند از مزاياي ارزشمند بازنشستگي ،ازکارافتادگي ،فوت
و نقلوانتقال سوابق بيمهاي بهرهمند شوند.مدير صندوق بيمه
اجتماعي کشاورزان ،روستائيان و عشاير استان گفت :اين افراد
بين  18تا  50سال سن ميتوانند جهت عضويت و نامنويسي با
معرفي از اتحاديه يا شرکت تعاوني مربوطه به کارگزاران صندوق
در دهياريها ،تعاونيهاي عشايري ،تعاونيهاي روستايي و برخي
دفاتر پيشخوان خدمات دولت مراجعه نمايند.

زاهدان -خبرنگاررسالت :
بيمه اجتماعي کليه بافندگان قالي ،فرش ،گليم ،جاجيم و  ...شهري
و روستايي به صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان روستائيان و عشاير

مدير روابط عمومي فوالد مبارکه مطرح کرد؛

امام جمعه اهل سنت گنبدکاووس:

پايداري ،پاسخگويي و شفافيت سه استراتژي اصلي فوالدمبارکه
در حوزه ارتباطات

بايد اطالعرساني
در حوزه وقف تقويت شود

اصفهان-خبرنگاررسالت:
سيزدهمين سمپوزيوم بين المللي روابط عمومي با حضور رئيس کميته ملي توسعه پايدار ،دبير کل سمپوزيوم بين المللي روابط عمومي،
رئيس و عضو هيئت مديره ايپرا ،معاون وزير اقتصاد و دارايي و رئيس خصوصي سازي ،دبيرکل کميسيون ملي يونسکو و جمعي از
مديران و کارشناسان روابط عمومي سراسر کشور با موضوع «نقش روابط عمومي در تحقق اهداف توسعه پايدار» برگزار شد.
به گزارش خبرنگار فوالد در اين همايش که در مرکز همايش هاي کتابخانه ملي تهران و با اهداف کمک به جنبش نرم افزاري و
توليد علم در روابط عمومي ،نمايش دستاوردها و توانمندي هاي روابط عمومي ،توانمندسازي متصديان روابط عمومي و ارتقاي سطح
بينش ،دانش و مهارت هاي آنان ،اعتباربخشي به فعاليت هاي ارزنده روابط عمومي ها ،کمک به اعتالي روابط عمومي در کشور ،بسط
همکاري هاي بين المللي در حوزه روابط عمومي و نقش آفريني روابط عمومي ايران در سطح بين المللي برگزار شد ،محمدناظمي
هرندي مدير روابط عمومي شرکت فوالد مبارکه اصفهان به عنوان يکي از سخنرانان اين سمپوزيوم طي سخناني با موضوع «مسئوليت
اجتماعي و توسعه پايدار» گفت :در تعريف رويکردهاي اجتماعي يک سازمان بايد به ويژگيهاي آن سازمان و نوع ارتباط آن با جامعه
توجه شود.

کالله – خبرنگار رسالت:
امام جمعه اهل تسنن شهرستان گنبدکاووس با اشاره فعاليتهاي متعدد سازمان اوقاف و امور خيريه ،گفت :تربيت
حافظان قرآن توسط سازمان اوقاف تحسين برانگيز است.به گزارش " پايگاه خبري ميالد گلستان "  ،آخوند عبدالباسط
نوريزاد در ديدار با رئيس و کارکنان اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان گنبدکاووس به مناسبت هفته وقف ،اظهار
کرد :اميدواريم که هفته وقف بتواند نقشي موثري درفراگير کردن اين سنت حسنه در جامعه داشته باشد.وي با بيان
اينکه امروز بيش از هر زمان ديگري جامعه اسالمي نيازمند به فرهنگ وقف است ،افزود :اگر بتوانيم اين فرهنگ جامع
و راهگشا را در جامعه به عنوان يک روال جاري و هميشگي گسترش دهيم بدون ترديد بسياري از مشکالت کشور
خود به خود حل خواهد شد که از جمله آنها ،فقر ،بيکاري ،آسيبهاي اجتماعي و حتي مباحث فرهنگي و علمي
است.نوريزاد با اشاره به اينکه سازمان اوقاف و امور خيريه در حوزههاي بسيار خوبي ورود پيدا کرده است ،ادامه داد:
ورود جدي به حوزه تربيت حافظ قرآن کريم و فعاليتهاي متعدد و باشکوه قرآني در کنار امور خيريه و دستگيري
از نيازمندان و مستمندان از جمله اين عرصههاست که ميتواند کمکهاي شاياني به کشور و مردم عزيز کند.
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پيكرمطهر شهيد عباس كاظمي
در خرمدره تشييع شد
خرمدره  -خبرنگار رسالت :
پيكر مطهر شهيد واالمقام عباس كاظمي با حضور پرشور مسئوالن و
مردم شهيد پرور شهرستان خرمدره تشييع و در گلزار شهداي خرمدره
خاكسپاري شد .به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان خرمدره:
مراسم تشييع پيكر شهيد عباس كاظمي سرباز وظيفه نيروي انتظامي
در شهرستان بانه كه حين انجام وظيفه و بر اثر برخورد با مين به
جامانده از جنگ تحميلي به درجه رفيع شهادت نائل آمده با حضور
پرشور مسئوالن  ،خانواده هاي معظم شهداء و ايثارگران و اقشار مردم
شهيد پرور شهرستان خرمدره برگزار و در گلزار شهداي شهرستان
خرمدره آرام گرفت.

امور ايثارگران مناطق نفتخيز جنوب برگزار كرد

نكوداشت شهداي طريق الحسين

(ع)

اهواز  -خبرنگار رسالت :
يداشت سالگرد
امور ايثارگران شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب مراسم گرام 
عروج هفت تن از شهداي حله را كه از كاركنان يا بستگان نزديك كاركنان
اين شركت بودند  ،در مسجد امام حسين (ع) كوي فدائيان اسالم برگزار
كرد .به گزارش خبرنگار ما در اين مراسم كه با استقبال كم نظير كاركنان
شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب مواجه شد  ،حجت االسالم حيدري ،
مسئول قرارگاه فرهنگي و ستاد اقامه نماز استان خوزستان ضمن تسليت
شهادت امام حسن عسكري (ع) و تبريك آغاز امامت حضرت قائم (عج) ،
به تاكيد قرآن بر زنده بودن كساني كه در راه خدا جان داده اند اشاره كرد
و گفت  :قرآن كريم ما را به حياتي بشارت مي دهد كه ابدي است و اين
حيات ملكوتي در گرو اطاعت از خدا و پيامبر (ص) است .وي افزود  :كارواني
كه در حادثه حله قرباني تكفيريها شد  ،راهي جز راه خدا را نپيمود و
اكنون كه يك سال از عروج آنها مي گذرد مطمئن باشيد در آرامش بوده
و رحمت اليزال الهي شامل حالشان گرديده است.

ثبت رکورد جديد توليد فوالد خام
در مجتمع فوالد نيشابور
نيشابور -خبرنگار رسالت:
مدير فوالدسازي مجتمع فوالد خراسان(نيشابور) گفت :کارکنان متعهد و
تالشگر بخش کارخانه فوالدسازي  2فوالد خراسان در ادامه روند افزايش
توليد و ثبت رکورد ،در اين واحد که در ارديبهشتماه امسال به بهرهبرداري
رسيده است موفق به دستيابي رکورد ريختهگري روزانه  13ذوب در آبان
ماه  1396شدند .مهندس شفيعيان با اشاره به اين که رکورد قبلي توليد
در شهريورماه اتفاق افتاده است ،افزود :رکورد قبلي اين واحد تازه تاسيس
 12ذوب و توليد  1320تن فوالد خام در روز بود.وي علت رکورد جديد
را که در مرحله آزمايش واحد فوالدسازي  2روي داده است ،رفع برخي از
مشکالت فرآيند توليد اين واحد ذکر کرد .شفيعيان در ادامه اظهار اميدواري
کرد :در صورت مساعد بودن شرايط و رفع مشکالت ،با سعي و تالش تمام
کارکنان و حمايت تمام واحدهاي ستادي و پشتيباني شاهد ثبت رکوردهاي
ديگر تا رسيدن به ظرفيت متوسط روزانه ذوب که  18ذوب و ظرفيت اسمي
ساالنه اين کارخانه که  720هزار تن فوالد خام است ،باشيم.

مخزن تامين آب شهرک صنعتي
شهرستان محالت ساخته و نصب شد
اراک – خبرنگار رسالت :
با نظارت مسئوالن شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي مخزن0
 ۲۵متر مکعبي هوايي_ فلزي تامين آب شهرک صنعتي شهرستان
محالت ساخته و نصب شد.به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي
صنعتي استان مرکزي مصطفي آمره مصطفي با اعالم اين خبر گفت :اين
مخزن توسط شرکت سازنده به مدت ۴ماه با هزينه اي بالغ بر 4ميلياردو
589ميليون ريال ساخته شده و داراي ارتفاع  ۳۰متري است.وي افزود:
با تحويل نهايي اين مخزن ،آب مورد نياز واحد هاي توليدي مستقر در
شهرک صنعتي شهرستان محالت تامين مي گردد.

استاندار کردستان :

سرمايه گذاران نياز به تشويق و
حمايت دارند
سنندج-خبرنگاررسالت:
استاندار کردستان در جلسه رفع موانع و مشکالت شرکت فوالدگستر
الماس سرمايه گذاراني را که به کردستان مي آيند نيازمند تشويق و
حمايت همه جانبه دانست گفت :کساني که در کردستان سرمايه گذاري
مي کنند بايد حمايت شوند تا در آينده سرمايهگذاري هاي جديد انجام
دهند ونهايت همکاري از جانب دستگاههاي اجرايي با سرمايه گذاران را
خواستار شد چراكه سرمايه گذاران داراي اهليت با حمايتي که از آنها مي
شود در استان اشتياق به ماندن پيدا مي کنند.بهمن مرادنيابااشاره به اينكه
اگرسرمايهگذار فوالد سقز کارش با سهولت و بدون مانع پيش برود الگوي
براي ديگر سرمايهگذاران خارجي خواهد بود افزود :اجراي پروژه فوالد سقز
براي اشتغال زايي در استان مهم ميباشدواين پروژه با سرمايه گذاري هزار
ميليارد تومان براي  ٦۰۰نفر در فاز نخست شغل ايجاد مي کند.وي اظهار
داشت :سرمايه گذار عراقي اين پروژه براي احداث اين کارخانه فوالد از
هيچگونه تسهيالتي استفاده نمي کند و همين امر سهولت کار را به دنبال
خواهد داشت.مرادنيا قوانين اداري براي سرمايهگذاري را دست و پاگير
خواند وتصريح كرد :مديران استان از هيچ کمکي در راستاي به نتيجه
رسيدن اين طرح مضايقه نکنند.

قرعه كشي جوايز جشنواره هاي
همراه اول و تلفن هاي ثابت
در استان مركزي
اراک – خبرنگار رسالت :
با حضور مهندس ملک حسيني  ،مدير مخا برات منطقه مرکزي ،نماينده
دادستاني اراک ،روساي ادارات حراست ،بازرسي وروابط عمومي مخابرات
وجمعي از اصحاب رسانه استان ،آيين قرعه کشي جوايز اولين مرحله جشنواره
وصول مطالبات همراه اول ،دومين مرحله ترابرد پذيري همراه اول و اولين
مرحله جشنواره مشتريان خوش حساب تلفن هاي ثابت  ،مشتمل بر يک
دستگاه خودروي پژو  2 ، 206جايزه نقدي  50ميليون ريالي ،دهها دستگاه
گوشي هوشمند ولپ تاپ واينترنت پر سرعت رايگان  ،برگزارشد.

