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استاندار سيستان و
بلوچستان بر ضرورت
بازنگري شاخصهاي
ارزيابي عملکرد
دستگاههاي اجرايي
تاکيد کرد

زاهدان-خبرنگاررسالت:
استاندار سيستان و بلوچستان در نشست شوراي راهبري توسعه مديريت استان با
اشاره به ضرورت بازنگري شاخص هاي ارزيابي عملکرد دستگاههاي اجرايي استان،
اظهارداشت :شاخص هاي عمومي و اختصاصي در بسياري از موارد با الزامات و
شرايط دستگاههاي اجرايي استان مطابقت ندارد؛ از اين رو بايد در روند اين فرآيند
بازبيني و کارشناسي الزم صورت گيرد.استاندار گفت :دستگاههاي اجرايي بايد
با بررسي شاخص هاي اختصاصي  ،در صورتي که اين شاخصها با شرح وظايف
هريک از دستگاهها مصداق ندارد ،پس از هماهنگي با وزارتخانه متبوع  ،موارد را
به منظور اصالح و بازنگري به دبيرخانه اعالم کنند .محبي در ادامه با تاکيد بر
ارزيابي واقع بينانه عملکرد دستگاهها  ،خاطرنشان کرد :مستندات ارزيابي عملکرد

شهرستان

خبر

سالن تيراندازي خرمدره افتتاح شد

دزفول -خبرنگار رسالت:
رئيس اداره صنعت ،معدن و تجارت دزفول گفت :سه انبار احتكار كاال
توسط اداره صنعت ،معدن و تجارت و سه انبار در گشت مشترك با
نيروي انتظامي در شهرستان دزفول كشف شده است.
توگو افزود :سه انبار احتكار برنج ،الستيك
مهراب عبدالهي در اين گف 
و كاالي خانه در بازرسيهاي  40روز گذشته اداره صنعت ،معدن و
تجارت در دزفول كشف شد.
وي بدون اشاره به ميزان كاالهاي كشف شده اظهار داشت :پرونده
كشف انبارهاي احتكار شده در دست بررسي است.
رئيس اداره صنعت ،معدن و تجارت دزفول افزود :طي گشت مشترك با
نيروي انتظامي نيز سه انبار كاالي احتكار كشف شده كه اين پروندهها
نيز در دست بررسي است.

جلسه کميته فني منطقه دو شهرداري
اراک برگزار شد
اراک – خبرنگار رسالت:
به گزارش اداره ارتباطات و امور بينالملل شهرداري اراک؛ جلسه کميته
فني با بررسي پروندههاي اجرايي با حضور اعضاي کميسيون و زنديهوکيلي
شهردار منطقه در محل دفتر شهردار منطقه دو برگزار شد.
زنديه وکيلي شهردار منطقه دو اظهار داشت :در اين جلسه بررسي 12
پرونده که مهمترين آن در خواست مشارکت با شهرداري مرکز مبني بر
افزايش تراکم و اتمام مصوبات کميسيون ماده  5در سنوات قبل که تاريخ
اعتبار يکساله داشتند با استناد راي ديوان عدالت اداري مورد بررسي
قرار گرفت.زنديهوکيلي افزود :جلسات کميسيون فني به صورت منظم
هر هفته يک جلسه بعد از ساعت کاري با اعضاي اين کميسيون برگزار
و پروندههاي اين کميته مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.

حضور مديرعامل شرکت گاز استان
گلستان در مرکز سامد استان
گرگان-خبرنگاررسالت:
براساسبرنامهريزيانجامشده،مهندسمحمدرحيمرحيميمديرعامل،بههمراه
موذني معاون امور بهره برداري ،بلخي رئيس امور خدمات فني وفروش عمده
 ،خليل تبار رئيس گازرساني به صنايع و مقدسي رئيس روابط عمومي،براي
پاسخگويي به سواالت ودرخواستهاي شهروندان گلستاني در مرکز سامانه ارتباط
مردم و دولت (سامد)استان حضور يافتند .به گزارش روابط عمومي،مديرعامل
شرکت گاز استان گلستان و هيئت همراه با حضور در اين مرکز پس
ازاستماع سواالت ،درخواستها  ،پيشنهادات و انتقادات هم استانيهاي
گرامي که از طريق شماره تماس  111برقرارشد بهصورت مستقيم ،سواالت
مورد نظرهموطنان عزيز استان در بخشهاي مختلف توسعه گازرساني ،
خدمات رساني،اداري ،نصب انشعاب ،اشتراک پذيري  ،امداد رساني،اداري
و ساير درخواستهاي مرتبط راپاسخ گفتندوراهنماييهاي الزم ارائه
کردند.

رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان:

 47پروژه آبياري تحت فشار
درشهرستان ديواندره اجرا شده است
سنندج-خبرنگاررسالت:
رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان در ششمين روز از
هفته دولت كه بههمراه استاندار استان کردستان به منظور افتتاح
پروژههاي حوزه کشاورزي و ديگر بخش ها به شهرستان ديواندره سفر
کرد ،از راه اندازي شرکت توليد و فرآوري بذر که يکي از فاکتورهاي
توليد پايدار است ،در اين شهرستان خبر داد و گفت :اين شرکت در
حال حاضر مشغول به توليد بذر گواهي شده است.خالد جعفري به
فعاليت هاي انجام شده در حوزه فني و زيربنايي شهرستان در بخش
کشاورزي به احداث  9کانال و خط انتقال آب  ،احداث  3ايستگاه
پمپاژ مشارکتي ،گازرساني مجتمع گاوداري وعقد قرارداد هاي الزم
براي احداث مجتمع پرورش ماهي اشاره کردوافزود :از محل طرحهاي
اشتغال پايدار روستايي اعتباري بالغ بر يک ميليارد و چهارصد ميليون
تومان و از محل اشتغال فراگير مبلغ  830ميليون تومان تسهيالت
پرداخت شد.وي اظهارداشت :اجراي  47پروژه آبياري تحت فشار در
سطح  72هکتار و اجراي شبکه آبياري تحت فشار هزارکانيان در
سطح  220هکتار در سال جاري از مهمترين پروژه هاي حوزه فني و
زيربنايي بخش کشاورزي در اين شهرستان است.

توزيع  3500بسته لوازم التحرير در بين
دانشآموزان نيازمند از محل موقوفه
سيفالدوله
همدان-خبرنگاررسالت:
مديرکل اوقاف و امور خيريه استان همدان از توزيع  3هزار و 500
بسته حمايتي در قالب طرح «مهر تحصيلي» در بين دانشآموزان
نيازمند در استان همدان از محل موقوفه مرحوم ميرزا محمد ملقب
به سيف الدوله خبر داد.حجت االسالم محمد کاروند؛ مديرکل اوقاف
و امور خيريه استان همدان اظهار کرد 3 :هزار و پانصد دانش آموز
نيازمند اين استان در راستاي اجراي امينانه نيت واقفان همزمان
با شروع سال تحصيلي از بستههاي مهر تحصيلي از محل موقوفه
مرحوم ميرزا محمد ملقب به سيف الدوله بهرهمند ميشوند.وي
با بيان اينکه اين لوازمالتحريرها تا پايان نيمه دوم شهريورماه در
اختيار دانشآموزان قرار خواهد گرفت ،افزود :در اين طرح بستههاي
آموزشي و لوازمالتحرير در قالب بسته مهر تحصيلي شامل کيف،
قلم ،دفتر و ...از بهترين و با کيفيتترين نوع توليدات متناسب با
نياز دانشآموزان دورههاي مختلف تحصيلي در بين دانشآموزان
نيازمند توزيع ميشود.

پياده روي بازنشستگان
در علي آباد کتول
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استاندار کهگيلويه و بويراحمد :

تکميل و افتتاح طرحهاي عمراني نيمه تمام
کهگيلويه و بويراحمد اولويت مهم تيم مديريتي استان است

خرمدره  -خبرنگار رسالت:
با حضور حجت االسالم حسيني امام جمعه ،محمدي فرماندار،
كاظم زاده رئيس دفتر نماينده ،مسئولين ادارات و ارگانها ،فرمانده
سپاه و روساي هيئتهاي ورزشي سالن تيراندازي با تفنگ با اعتبار يك
ميليارد و  200ميليون ريال در شهرستان خرمدره افتتاح شد.

 6انبار احتكار كاال در دزفول
كشف شد

با اعمال ضريب دقت و به طور محتوايي بررسي تا فرايند ارزيابي به صورت درست
و منطقي انجام شود.رئيس شوراي راهبردي توسعه مديريت استان افزود :معيار
اصلي تعيين دستگاههاي برتر فعاليتهاي استاندارد و پشتکار و جديت هر يک
از دستگاهها خواهد بود.معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري
نيز در اين جلسه گفت :ارزيابي عملکرد سال  96دستگاههاي اجرايي استان در
دو بعد شاخصهاي عمومي و اختصاصي و بر اساس مستندات ارائه شده توسط
دستگاهها صورت گرفته است.عليرضا نورا با تاکيد برضرورت استقرار ميز خدمت
توسط دستگاههاي اجرايي؛ آن را حلقه ارتباطي ميان دستگاه اجرايي و ارباب رجوع
دانست و افزود :مراحل بازسازي محل استقرار ميز خدمت استانداري در حال انجام
است و به زودي به طور رسمي آغاز بکار خواهد کرد.
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ياسوج-خبرنگاررسالت :
استاندار کهگيلويه اظهار داشت :حاشيه سازي
 ،جنجال  ،هياهوو بزرگ نمايي کردن مشکالت
کمکي به توسعه ،پيشرفت و رشد استان کهگيلويه
وبويراحمد نمي کند ،بايد برنامه ريزي مدون
و کار تيمي وسيستمي جايگزين اين امورات
در استان شود .علي محمد احمدي استاندار
کهگيلويه و بويراحمدگفت :برنامه پنج ساله توسعه
استان تهيه تدوين شده است وتمام ظرفيت ها

مسائل و مشکالت استان در آن مشخص شده
است  ،مسائلي مانند مسئوليت پذيري  ،نظم،
پاي کار بودن  ،ارتباط با مردم عملياتي بودن
مديران اجرايي کهگيلويه و بويراحمد بايد بيشاز
پيش تقويت شود.وي اظهار داشت :تکميل و
افتتاح طرحها و پروژه هاي عمراني نيمه تمام
در حوزه هاي مختلف و ارتباط هر چه بيشتر
با بدنه دولت جزء اولويت هاي مهم کاري تيم
مديريتي استان کهگيلويه و بويراحمد است.
استاندار کهگيلويه و بويراحمد گفت :کهگيلويه
و بويراحمد به لحاظ جمعيت ومساحت در
رده هاي آخر کشور قرار دارد در حالي که از
نظر اعتبار ومنابع مالي جزء رتبه مياني کشور
است ،هرکدام از مديران اجرايي استان که
پاي کار بوده اند آثار مثبتي به دنبال داشته
و اقدامهاي ارزنده اي جهت توسعه و کاهش
مسائل ومشکالت آن انجام شده است.

شهردار اردبيل:

امام جمعه جديد شهر قدس معرفي شد

 200پروژه متنوع در شهر اردبيل
در حال اجراست
اردبيل-خبرنگاررسالت:
شهردار اردبيل گفت 200 :پروژه ريز و درشت و متنوع
به همت شهرداري در شهر اردبيل در حال اجراست.
فاللهيان در جلسه رسمي شوراي شهر اردبيل
حميد لط 
با اشاره به برگزاري هفدهمين برنامه استقبال از محرم در
مسجداعظماردبيلاظهارکرد:آئين تجليلازپيرغالمان
حسيني در قالب اين برنامه برگزار خواهد شد تا در
آستانه محرم پايتخت حسينيت حال و هوايي متفاوت
به خود بگيرد.وي کميت و کيفيت اجراي پروژههاي
عمراني را در فصل کاري نسبت به سالهاي گذشته
مطلوبتر خواند و خاطرنشان کرد :بيش از  200پروژه
ريز و درشت توسط شهرداري در شهر اردبيل در حال
اجراست که بخشي از اين پروژهها در هفته جاري به
بهرهبرداري رسيد و بخش ديگري از اين پروژهها نيز
در هفته دفاع مقدس به بهرهبرداري ميرسد .شهردار
اردبيل ادامه داد :ما تا زماني که فصل کاري اجازه ميدهد
با سرعت و کيفيت پروژهها را اجرايي ميکنيم و تا پايان

شهريور ماه تالش ميکنيم تا گزارش کاملي از روند
اجراي پروژهها را به اعضاي شوراي شهر ارائه کنيم.
لطفاللهيان بيان کرد :در هفتههاي گذشته يکي از
اعضاي شوراي شهر مطالبي را مطرح کردند که ما به
صورت مستدل و قانوني و شفاف پاسخهايي را براي
آنها آماده کرديم تا در روشنگري مباحث مطرح شده
انجام شود که با نظر هيئت رئيسه شورا آماده هستيم تا
در هفتههاي آينده اين پاسخ قانوني ،حرفهاي و حقوقي
را به شکل شفاف و روشن بيان کنيم.

ايجاد دبيرخانه دائم براي جشنواره ملي کباب بناب

بناب-خبرنگاررسالت:
فرماندار بناب گفت :جشنواره کباب بناب را بايد به سمتي ببريم
ضمن اينکه محل مخصوصي براي برگزاري جشنواره اختصاص داده
مي شود ،مهمانان در کنار آن از ساير پتانسيل و ظرفيت شهرستان
نيز استفاده کنند و در اقتصاد شهر تأثيرگذار باشد.
بر اساس اين گزارش ،امين رفيعي در آيين تجليل از دستاندرکاران
و برگزارکنندگان جشنواره ملي کباب بناب اظهارکرد :باگذشت

صورت گرفته بود.
نماينده عالي دولت در شهرستان بناب تصريح کرد :استقبال
قريب به  100هزار نفر طبق گفته مسئوالن برگزاري از اين
جشنواره آمار بسيار مناسبي است که در نهايت آرامش و سالمت
کامل برگزار شد و اين نشان داد که هماهنگي و همسويي در
بين عوامل برگزاري و عوامل نيروي انتظامي در سطح بااليي
وجود داشته است.

فرمانده سپاه ک ربالي استان مازندران :

در مسير رسيدن به هدف مراقب انحراف و زاويه پيدا کردن باشيم
شاهرود خبرنگاررسالت
سردار محمدحسين بابايي در شامگاه رزمايش
عاشورايي سپاهيان محمد رسول اهلل (ص) در
جوار حرم شهداي گمنام شاهرود در سخناني
با اشاره به آيات قرآن مبني بر صبرو استقامت
در راه هدف اظهار کرد :استقامت در قرآن به
معني ايستادگي کردن ،ادامه دادن و راه را

دنبال کردن و توقف نکردن است.
بابايي خاطر نشان کرد :ملتي که راهي را آغاز
مي کند براي رسيدن به نتيجه به استقامت
نياز دارد وي با اشاره سخنان رهبري در مورد
اينکه نهضت ما پنج مرحله دارد گفت :پيروزي
انقالب ،استقرار انقالب ،تشکيل دولت اسالمي
و جامعه اسالمي و تمدن اسالمي که ما در

مرحله تشکيل دولت اسالمي هستيم فرمانده
سپاه کربال مازندران با تاکيد بر مقاومت تا
تشکيل دولتي در تراز انقالب افزود :رهبري
تاکيد دارند که نبايد در راه رسيدن به هدف
متوقف شد و راه طوالني داريم و در مسير
رسيدن به هدف مراقب انحراف و زاويه پيدا
کردن باشيم.وي با اشاره به عوامل انحراف که

دو عامل بيروني و دروني است خاطر نشان
کرد :من و شما در تهديد عامل دروني هستيم
که تهاجم هواهاي نفساني است که اگر تأثير
گذارد ديگر نمي توان فرماندهي کرد و پاسدار
و بسيجي و روحاني هم نمي شناسد و شهوت
قدرت و مال و ثروت اگر اثرگذارد ما ديگر
انقالبي و حزب اللهي نيستيم.

واکنش نيازآذري به مصوبه شوراي ب رنامه ريزي استان مازندران ؛

اين چه سياستگذاري است که مهمترين شهر تجاري شمال کشور را ناديده مي گيرد
بابل-خبرنگاررسالت:
در پي مصوبه شوراي برنامهريزي و توسعه استان مازندران و
اعالم چند شهرستان به عنوان منطقهويژه اقتصادي  ،نيازآذري
نماينده بابل اين مصوبه را غيرکارشناسي خواند و خواستار تجديد
نظر آن شد.
نيازآذري با تشريح اينکه شهرستانبابل داراي پيشينه تاريخي

تجاري و بندري هست خاطرنشان ساخت :تراز تجاري و اقتصادي
شهرستان بابل از تراز تجاري برخي استانهاي کوچک ،هم بزرگتر
است حاال چطور شوراي برنامهريزي استان براي اعالم منطقه ويژه
اقتصادي اين مهم را توجه نکرد جاي نگراني و تامل دارد.نماينده
بابل با ابراز تاسف از ضعف تصميمکارشناسي شوراي برنامه ريزي
استان از استاندار مازندران خواست دراين خصوص تجديد نظر

مديرعامل آب منطقه اي گيالن مطرح کرد :

رشت-خبرنگاررسالت:
مديرعامل آب منطقه اي گيالن با بيان اينکه
در استان مجموعأ  14سد در حال احداث
داريم ،گفت :اين سدها باجديت در حال تکميل
هستند و تاکنون تامين اعتبار الزم صورت گرفته
است وي افزود زماني که وارد شرکت آب
منطقهاي گيالن شدم  ،نزديک به سه ميليارد
تومان اسناد خزانه براي پيمانکاران اخذ شده
بود که به طور مثال تنها براي سد پلرود به
 30ميليارد تومان اعتبار نياز داشتيم درکل
ميتوان گفت بارکودطرحهاي عمراني مواجه
بوديم.بيشتر پروژهها يا تعطيل يا نيمه تعطيل
بودند و در زمينه منابع مالي و تشکيالت اداري

کند .نيازآذري با اشاره اينکه شهرستان بابل از لحاظ شاخصهاي
مختلف انساني ،طبيعي ،کالبدي  ،اقتصادي به کالن شهرها
نزديکتر است و اندازه اقتصاد بابل به مراتب بزرگتر از شهرهاي
ديگر استان است خواستار اصالح مصوبه شوراي برنامهريزي
استان شد .وي افزود :البته از توسعه شهرهاي ديگر استانحمايت ميکنيم
اما از بيتوجهي به شهرستان تاريخي و بزرگ بابل نگرانيم.

وزير بهداشت:

آخرين وضعيت  14پروژه سدسازي در گيالن

بايد در سياستهاي داخلي و خارجي تجديدنظر کنيم

چالش جدي داشتيم.اگرچه سال  ،95سال نفس
گيري بود ولي شروع خوبي داشتيم و با همت
فراوان توانستيم بخشي از منابع مالي پروژه ها
را تامين کنيم .در سال  96خيز بلندي داشتيم
و در قالب منابع ملي و استاني مجموعا حدود
 204ميليارد تومان تخصيص اعتبار گرفتيم
که  150ميليارد تومان اعتبارات فاينانس سد
شفارود نيز به آن اضافه مي شد و توانستيم با
اين اعتبارات آب منطقه اي راوارديک چرخه
مهم عمراني کنيم .وي افزود  11سدالستيکي
را از اواخر سال  95وارد فاز اجرايي کرديم .که
در حال حاضر سدهاي الستيکي در جلگه از 20
تا  99درصد پيشرفت فيزيکي دارند.

نيشابور -خبرنگار رسالت:
وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي گفت:
بايد در سياست هاي داخلي و خارجي تجديدنظر
کنيم ،نياز است مسير سعادت و پيشرفت کشور
را با عزتمندي ،مقاومت و ايستادگي بر آرمانها
دنبال کنيم.دکتر سيدحسن قاضي زاده هاشمي
در مراسم افتتاح  25ميليارد تومان پروژههاي
دانشکده علوم پزشکي نيشابور ،افزود :اوضاع مستلزم
تجديدنظر در روابط بين خودمان و عرصه داخلي
است و اصولي که روابط ما را تنظيم ميکند
جز با قانون و اخالق مداري محقق نميشود و
البته در ايران خيلي ها قانون گريزند.وي اظهار
کرد :دولت نه از باب غفلت بلکه از باب واقعيت

مشکالت و تنگناهاي خاص و زيادي دارد؛ فعال
مديريت فعلي و وضعيت همين است شما مردم
راي دادهايد ،رئيس جمهور و مجلس را انتخاب
کرديد و آنان نيز وزير و مدير انتخاب کردند
پس بيخود اعصاب و روح و روان همديگر را
آزار ندهيد قطعا همين هستيم و بايد مديريت
کنيم.عضو کابينه دولت دوازدهم با بيان اينکه
به هر تقدير بايد واقعيت عقب ماندگي مزمن و
تقاضاي مردم و مسئوالن را با هم ببينيم ،تصريح
کرد :درآمدمان رو به کاهش است ،بايد بودجه
را مديريت کرد ،همچنين در حوزه اخالق مي
بينيم وضع مان با تابلوي جمهوري اسالمي
خيلي فاصله دارد.

مديرعامل شرکت آبفاي استان اصفهان در مراسم تجليل از کارکنان نمونه:

کارکنان بايد در صدد انجام فعاليت هاي ماندگار و اثرگذار باشند
اصفهان-خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در مراسم تجليل
از کارکنان نمونه سال  96گفت:کارکنان شرکت آبفاي استان
اصفهان با تعهد،تالش صادقانه توانستند نه تنها برچالش هاي
تامين آب در فصل بهار وتابستان غلبه کنند بلکه براي چهارمين
سال متوالي موفق به کسب مقام برتر در جشنواره شهيد رجايي در

بين دستگاههاي اجرايي استان گرديد.مهندس هاشم اميني تامين
آب شرب مشترکين در استان اصفهان را بسيار حائز اهميت برشمرد
و اعالم کرد :تامين آب شرب  56شهر و  300روستا از سامانه
طرح آبرساني اصفهان بزرگ آن هم در شرايطي که گاها تخصيص
آب شرب با کاهش  40درصدي مواجه مي شد کاري بس دشوار
بود،که فعاالن صنعت آبفا در استان اصفهان به خوبي توانستند اين

شهرستان قدس -خبرنگاررسالت:
حجت االسالم والمسلمين رضا جوکار به عنوان امام جمعه جديد
شهر قدس معرفي و از تالشهاي حجت االسالم والمسلمين سيد
ابوالقاسم ميراحمدي تجليل شد.مراسم تکريم و معارفه ائمه جمعه
شهر قدس با حضور حجت االسالم والمسلمين حبيب اله غفوري عضو
شوراي سياستگذاري ائمه جمعه کشور،نماينده مردم شهرستانهاي
قدس  ،مالرد و شهريار در مجلس شوراي اسالمي،فرماندار،رئيس و
اعضاي شوراي اسالمي هر،شهردار،فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه
شهرستان ،روحانيت معزز و ساير مسئوالن ادارات شهرستان در
فرمانداري شهرستان قدس برگزار شد .در اين مراسم حجتاالسالم
و المسلمين رضا جوکار به عنوان امام جمعه جديد شهر قدس
معرفي و از خدمات ارزنده حجت االسالم و المسلمين سيد ابوالقاسم
ميراحمدي امام جمعه سابق تقدير شد.
گفتني است امام جمعه جديد شهرستان قدس در بدو ورود با حضور
در گلزار شهداي شهرستان با اهداي شاخه گل و نثار فاتحه نسبت به
مقام واالي شهدا اداي احترام کرد .حجت االسالم و المسلمين رضا
جوکار پيش از اين به مدت  5سال امام جمعه قشم بود.

دبير مجمع جهاني حضرت علي اصغر
در آذربايجانغ ربي:

(ع)

همايش شيرخوارگان حسيني در 60نقطه
آذربايجان غربي برگزار مي شود

در آيين تجليل از دست اندرکاران و برگزارکنندگان چهارمين جشنواره ملي کباب بناب مطرح شد:
چهار دوره امروز احساس مي شود دبيرخانه دائم براي جشنواره
ملي کباب بناب ايجاد شود.
وي با اشاره به اينکه پس از چهار دوره برگزاري جشنواره کباب
بناب بايد نقاط ضعف و قوت آن آسيب شناسي و براي دوره
پنجم تقويت شود؛ افزود :اين جشنواره جزء معدود جشنوارههايي
است که به مدت  4روز برگزار مي شود و از اول صبح تا 12
شب ادامه مي يابد و براي اجراي آن با اين حجم کار تمهيداتي

علي آباد کتول-خبرنگاررسالت:
بهمناسبت گراميداشت (تکريم روز بازنشستگان )تعدادي از بازنشستگان
نيروهاي مسلح شهرستان علي آباد کتول در يک راهپيمايي
خانوادگي در مسير سد کبودوال شرکت کردند  .به گزارش خبرنگار
ما از عليآباد کتول در اين راهپيمايي که با استقبال عالقهمندان به
ورزش پياده روي همراه بود در پايان مراسم جوائزي از سوي کانون
بازنشستگان نيروهاي مسلح استان گلستان به شرکت کنندگان
در اين راهپيمايي اهدا شد .

مهم را انجام دهند.وي با بيان اينکه کارکنان آبفا با غيرت ،تعهد
سازماني زمينه هاي تامين آب شرب را در فصل بهار و تابستان
در استان فراهم کردند اظهار داشت :کارکنان آبفا با غيرت ،تمام
سعي و تالش خود را جهت تامين آب شرب مردم در سطح استان
به خرج دادند تا مشترکين با کمترين چالشي پيرامون تامين آب
مواجه شوند که دراين راستا موفق عمل کردند .

اروميه -خبرنگار رسالت:
دبير مجمع جهاني حضرت علي اصغر(ع) در آذربايجانغربي گفت:
وي بيان کرد :سال گذشته همايش شيرخوارگان حسيني در 52
نقطه آذربايجانغربي برگزار شده بود که امسال به  60نقطه افزايش
يافته و برگزار خواهد شد.امير شجاع زاده اظهار کرد :امسال همانند
سال گذشته در  5درمانگاه طرف قرارداد با مجمع همزمان با روز
جهاني شيرخوارگان حسيني نوزادان و شيرخواران به طور رايگان
ويزيت و معالجه ميشوند.
وي بيان کرد :سال گذشته همايش شيرخوارگان حسيني در 52
نقطه آذربايجانغربي برگزار شده بود که امسال به  60نقطه افزايش
يافته و برگزار خواهد شد.دبير مجمع جهاني حضرت علي اصغر(ع)
در آذربايجان غربي افزود :امسال براي نوزادان و شيرخوارگاني که
جهت پيشکش به صاحت مقدس حضرت علي اصغر(ع)  6ماهه
دشت کربال آماده ميشوند  15هزار دست لباس تدارک ديده
شده است.

رئيس کميته امداد:

تسهيالت کميته امداد افزايش مي يابد
ساوه -خبرنگاررسالت:
فتاح در جمع خبرنگاران با اشاره به رويکرد کميته امداد
اظهارداشت :اصلي ترين و محوري ترين برنامه کميته امداد
بحث اشتغالزايي وخوداتکايي جامعه تحت پوشش کميته امداد
است خوشبختانه هم دولت و هم مجلس توجه خاصي به نهاد
مقدس کميته امداد داشته اند .وي افزود:تسهيالت کميته امداد
افزايش مي يابدومنابع وامي نسبت به سال گذشته 2برابر شده
در سال گذشته حدود 2هزار ميليارد تومان بود و90درصد آن
جذب شد ولي امسال اين مبلغ به 4هزار ميليارد تومان رسيده
است رئيس کميته امداد کشور تصريح کرد :سال گذشته از
محل منابع 135هزار فقره وام خوداشتغالي داشتيم وتالش
خواهيم کرد اين حمايت ها بيشتر شود در سال جاري به
200هزار فقره وام خوداشتغالي برسد .فتاح بيان کرد:امسال
حقوق ومزايا خانواده تحت پوشش افزايش پيدا کرده واين
حمايت ها ادامه دارد تالش مي کنيم حمايت هاي نهاد کميته
امداد و بهزيستي فقط براي جامعه تحت پوشش خالصه نشود
وسبد کاال نيز عالوه بر خانواده تحت پوشش دهک هاي باالتر
نيز بتوانند برخوردار شوند .وي ادامه داد:در خصوص وام هاي
ضروري نيز سعي شده به شقف 5ميليون تومان برسد ودر کل
کشور مشکلي براي هديه جهيزيه نداريم.

 با حضور وزير جهاد کشاورزي؛

فاز اول مرکز فرآوري پسته شرکت
کشت و صنعت مرواريد سبز صددروازه
دامغان به بهره برداري رسيد
دامغان-خبرنگاررسالت:
همزمان بابرگزاري پنج روزه جشنواره ملي پسته دامغان وسفروزير
جهادکشاورزي به اين شهرچندين پروژه بخش کشاورزي شهرستان
افتتاح وموردبهره برداري قرارگرفت.محمدرضا کردي مديرعامل
شرکت کشت وصنعت صددروازه دامغان دراين باره گفت :فاز اول
اين شرکت با اعتبار  18ميليارد ريال از بخش خصوصي و مشارکت
بانک کشاورزي افتتاح و به بهره برداري رسيد  ،با افتتاح فاز اول
بهصورت مستقيم  11نفر و غير مستقيم  30نفر مشغول بهکار
مي شوند  ،وي ادامه داد  :فاز دوم که شامل بسته بندي و خالل
و طمع دادن پسته مي باشد حدود  60درصد پيشرفت فيزيکي
عمراني دارد و تا اوايل سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد  ،با
بهره برداري از فاز دوم  25نفر بصورت مستقيم و  30نفر بصورت
غير مستقيم مشغول بهکار مي شوند .

مرمت بخشي از ديواره هاي برج و باروي
سلجوقي کاشان

سربازان وظيفه اردوگاه حرفهآموزي
از نمايشگاه تخصصي موادمخدر بازديد کردند

زيرساخت هاي مخابراتي منطقه ويژه صنايع انرژي
بر پارسيان با مشارکت مخابرات اجرا مي شود

کاشان -خبرنگاررسالت:
رئيس اداره ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري شهرستان کاشان از مرمت بخشي
از ديواره هاي برج و باروي سلجوقيان در شهر کاشان خبر داد.به گزارش روابط عمومي
اداره ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري کاشان "محسن جاوري" با اعالم اين خبر
گفت :مرمت بخشي از ديواره برج و بارو ي سلجوقيان با اعتباري بالغ بر  600ميليون
ريال از محل اعتبارات ملي و در حال انجام است.محسن جاوري تاکيد کرد :برج و باروي
سلجوقي از بناهاي سلطان جالل الدين ملكشاه سلجوقي ( ) -455 485است كه در
سمت غرب كاشان متصل به باروي شهر ساخته شده  ،داراي حصار و باروي ضخيم و
معتبر با هشت برج مدور مرتفعي بوده است و آثار و بقاياي بهجا مانده از آن در نقاط
مختلف شهر كاشان مشهود است.رئيس اداره ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري
شهرستان کاشان افزود :برج و باروي اين قلعه نقش مؤثري در وضع نبرد و سرنوشت
مهاجم و مدافع آن داشته است  .از آن جمله در قرن حاضر همزمان با هرجو مرجهاي
اوايل مشروطه كه كاشان قريب به پانزده سال گرفتار تاخت و تاز ياغيان گرديد،قلعه
جاللي نيز شاهد آخرين صحنه هاي نبرد اين ماجراي خونين بود.

سمنان -خبرنگار رسالت:
سرپرست اردوگاه حرفهآموزي و کاردرماني سمنان از بازديد سربازان وظيفه و کارکنان
يگان حفاظت اين اردوگاه از نمايشگاه تخصصي مبارزه با مواد مخدر خبر داد .حسن
کريمکشته با اعالم اين خبر گفت :اين بازديد با هدف ارتقاي آگاهي و آشناسازي سربازان
وظيفه با انواع مواد مخدر و وسايل ممنوعه و نحوه جاساز نمودن مواد انجام شده است.
وي با تشکر از تعامل و همکاري مسئوالن ستاد مبارزه با مواد مخدر استان سمنان،
بيان کرد :کارشناسان پليس مبارزه با مواد مخدر استان در اين بازديد ،توضيحات الزم
را در مورد بخشهاي مختلف نمايشگاه بهويژه درخصوص مواد مخدر سنتي و صنعتي
و مضرات و آسيبهاي استفاده از آنها به پرسنل يگان حفاظت ارائه دادند .سرپرست
اردوگاه حرفهآموزي و کاردرماني همچنين با اشاره به برگزاري يک نشست صميمي با
مسئوالن پليس مبارزه با مواد مخدر استان در پايان اين بازديد گفت :در اين نشست
با حضور سروان محمدي فرمانده يگان حفاظت و گرامي مسئول حفاظت و اطالعات
اردوگاه و جمعي از کارشناسان مواد مخدر ،درخصوص ارتقاي همکاريهاي دوطرف
بحث و تبادل نظر شد.

بندر عباس-خبرنگاررسالت:
معاون مهندسي ،برنامه ريزي و توانمند سازي منطقه ويژه صنايع انرژي بر پارسيان گفت:
زيرساخت هاي مخابراتي منطقه ويژه پارسيان با مشارکت مخابرات استان هرمزگان
اجرا مي شود.به گزارش روابط عمومي منطقه ويژه صنايع انرژي بر پارسيان ،مهندس
مجتبي دهقاني در ديدار با مهندس يگانه مديرعامل مخابرات استان هرمزگان با بيان
اينکه جمعيتي بالغ بر  60هزار نفر نيروي کار در منطقه ويژه صنايع انرژي بر پارسيان
فعال خواهند شد ،بيان داشت :در چشم انداز  10ساله منطقه ويژه پارسيان توليد 18
ميليون تن پتروشيمي ،توليد  4ميليون تن فوالد و  0.6ميليون تن آلومينيوم ،توليد 750
هزار متر مکعب آب شيرين و توليد برق صنايع مستقر در منطقه با احداث نيروگاه برق
پيشبيني شده است.وي عنوان کرد :در حال حاضر  4سرمايه گذار توليد پتروشيمي با
حجم بيش از  10ميليون دالر سرمايه گذاري در مرحله تخصيص خوراک و دريافت زمين
از منطقه ويژه صنايع انرژي بر پارسيان قرار دارند.معاون فني و مهندسي منطقه ويژه
پارسيان اضافه کرد :مديرعامل مخابرات استان هرمزگان همکاري خوبي با منطقه ويژه
صنايع انرژي بر پارسيان داشته است.

