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خبر

رئيس شوراي هماهنگي نظام
پزشکي هاي استان گيالن:

بازديد رئيس بازرسي شرکت ملي
نفت ايران از زادگاه نفت
مسجدسليمان-خبرنگاررسالت:
رئيس اداره بازرسي شرکت ملي نفت ايران و هيئت همراه از زادگاه
نفت ايران و خاورميانه بازديد نمودند .
به گزارش روابط عمومي شرکت بهرهبرداري نفت و گاز مسجدسليمان،
کيومرث کرمي مقدم که در اين بازديد از سوي محمدرضايي رئيس
اداره بازرسي شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب و کارشناسان
بازرسي شرکت ملي نفت ايران همراهي ميشد با حضور در شرکت
بهرهبرداري نفت و گاز مسجدسليمان با مديرعامل و اعضاي هيئتمديره
اين شرکت ديدار و گفتوگو کرد  .کرمي مقدم سپس بهمنظور
بررسي شرايط توليد در اين شرکت با همراهي مهندس قباد
ناصري مديرعامل و ساير اعضاي هيئتمديره به واحد نمکزدايي
و بهرهبرداري هفت شهيدان رفت و ضمن حضور در ميان کارکنان
اين کارخانه در جريان مشکالت  ،شرايط و چگونگي توليد نفت و
گاز در اين شرکت قرار گرفت .

»

پرداخت مطالبات
جامعه پزشکي از
مهمترين دغدغههاي
نظام پزشکي است

با حضور دكتر الريجاني؛

دستگيري سارق باتري خودروها
در بناب

بناب -خبرنگار رسالت:
فرمانده نيروي انتظامي بناب از دستگيري سارق باتري خودروها
در اين شهرستان خبر داد.
بر اساس اين گزارش ،سرهنگ سهراب شفقي در گفتوگويي با
خبرنگاران با اعالم اين مطلب گفت :در پي وقوع چندين فقره
سرقت باتري خودرو موضوع بهصورت ويژه در دستور کار مأموران
انتظامي اين شهرستان قرار گرفت.وي افزود :با انجام کارهاي
تخصصي پليسي ،مأموران نيروي انتظامي موفق شدند سارق را
شناسايي و با هماهنگي مقام قضائي وي را دستگير کنند.اين افسر
انتظامي بابيان اينکه در بازرسي از محل متهم مقادير زيادي اموال
مسروقه کشف شد؛ افزود :فرد دستگيرشده به  10فقره سرقت
باتري خودروها اعتراف کرده است.
شفقي در ادامه تصريح کرد :فرد دستگيرشده پس از تشکيل پرونده
براي سير مراحل قانوني تحويل مقامات قضائي شد.

قمپز سي و هشتم با حال و هواي
شب يلدا
قم-خبرنگاررسالت:
سي و هشتمين محفل طنز قمپز با موضوع شب يلدا و گراني
آجيل با حضور طنزپردازان و عالقهمندان به طنز در سالن سوره
حوزه هنري استان قم برگزار شد.به گزارش روابط عمومي حوزه
هنري استان قم ،سي و هشتمين محفل طنز قمپز با موضوع
شب يلدا و گراني آجيل با حضور طنزپردازان و عالقهمندان
به طنز در سالن سوره حوزه هنري استان قم برگزار شد .سي
و هشتمين محفل طنز قمپز با پخش نماهنگي از زندهياد
ابوالفضل زرويي نصرآبادي آغاز شد و دکتر عباس احمدي
مجري و کارشناس محفل قمپز يادي از آن طنزپرداز برجسته
کرد .شب يلدا و گراني آجيل موضوع ويژه سي و هشتمين
محفل طنز قمپز بود و به همين مناسبت سالن محل برگزاري
و دکور برنامه حال و هواي متفاوتي داشت .مهمان ويژه اين
محفل محمد مجتبي احمدي طنزپرداز شناختهشده کرماني
بود که همان ابتداي برنامه همراه با عباس احمدي در صدر
مجلس ،پشت کرسي نشست.

ب راي هيئت مديره انجمن هنرهاي نمايشي استان ته ران

دو هنرمند از شهرري انتخاب شدند

شهرري-خبرنگاررسالت:
دو هنرمند از شهرستان ري به جمع هيئتمديره انجمن هنرهاي
نمايشي استان تهران پيوستند.در انتخابات صورت گرفته انجمن
هنرهاي نمايشي استان تهران ،حميدرضا صفار نويسنده ،کارگردان،
بازيگر و مسئول انجمن نمايش شهرستان ري بهعنوان عضو
هيئتمديره و همچنين مجيد قرباني نويسنده ،کارگردان ،بازيگر
و مدرس کارگاههاي آموزش نمايش بهعنوان بازرس انتخاب
شدند.اميرحسين شفيعي ،عليرضا ترامشلو ،سامان ناصري و
ابراهيم رهگذر نيز بهعنوان ديگر اعضاي هيئتمديره انجمن
هنرهاي نمايشي استان تهران انتخاب شدند.

در نشست 40سالگي انقالب مطرح شد:

طرح تأمين آب شهرستان بندرلنگه
بهرهبرداري شد

تجليل از دانشجويان و پژوهشگران
برتر البرز

فرمانده نيروي انتظامي شهرستان بناب خبر داد:

شهرستان
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به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه علوم پزشکي البرزانجام شد

کرج-خبرنگاررسالت:
در مراسمي از  50دانشجو و پژوهشگر برتر دانشگاه علوم
پزشکي البرز با حضور معاون وزير بهداشت،درمان و آموزش
پزشکي ،تجليل شد .معاون برنامهريزي راهبردي و هماهنگي
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي در اين مراسم که به
مناسبت گراميداشت هفته پژوهش برگزار شد گفت :افزايش
نشاط اجتماعي در سالمت روحي مردم و کاهش مرگومير تأثير
بسزايي دارد.دکتر علياکبر حقدوست افزود :طبق بررسيها شمار
مرگومير زير 65سال ايران نسبت به ديگر کشورهاي منطقه
باالتر است که بايد علت آن را جستوجو و براي پيشگيري از
آن برنامهريزي کرد.وي افزود :هرچند مصرف غذاهاي چرب،
دخانيات و کمتحرکي علت بسياري از مرگوميرها در ايران و
جهان است اما مشکالت اجتماعي در کاهش نشاط و افزايش
بيماريها تأثيرگذار است .معاون وزير بهداشت  ،درمان و آموزش
پزشکي بابيان اينکه سرعت علمي دنيا باال است و اگر ما با
روند کنوني پيش برويم آسيب ميبينيم افزود:بايد بپذيريم که
مديريت ما در سطح آموزشي دانشگاهها معيوب است و افتخاراتي
که کسب کرديم کمکم رنگ ميبازد.

رشت-خبرنگاررسالت:
دکتر انوش بزريگر عضو شوراي عالي نظام پزشکي و رئيس شوراي هماهنگي
نظام پزشکيهاي استان گيالن به همراه اعضاي هيئتمديره نظام پزشکي رشت
با حضور در دفتر مدير درمان تأمين اجتماعي گيالن  ،با ايشان مالقات نمودند.
در اين ديدار بسيار صميمانه اعضاي نظام پزشکي استان گيالن ضمن تقدير از
حسن ارتباط سازمان تأمين اجتماعي با کليه پزشکان و داروسازان استان  ،خواستار
پي گيري و تسريع پرداخت مطالبات سازمان تأمين اجتماعي به جامعه پزشکي
استان شدند.همچنين اعضاي نظام پزشکي استان ضمن بااهميت خواندن نقش
سازمان تأمين اجتماعي در ايجاد امنيت شغلي براي جامعه پزشکي  ،تأمين اعتبار
و تسريع در پرداخت مطالبات جامعه پزشکي را از مهمترين دغدغههاي نظام

پزشکي دانسته و عنوان نمودند که در شرايط خطير کنوني  ،نگهداشت سطح
کيفي خدمات ارائهشده به بيماران استان  ،رابطه مستقيم با دريافت مطالبات
سازمان تأمين اجتماعي داشته لذا خواستار همراهي ويژه اين سازمان شدند.در
ادامه ديدار دکتر شهدي نژاد مدير درمان تأمين اجتماعي استان گيالن ضمن
گراميداشت خاطره دکتر نوربخش مديرعامل فقيد سازمان تأمين اجتماعي که
از اعضاي فعال و تأثيرگذار در نظام پزشکي کشور بودند  ،جايگاه ارزشمند و
تأثيرگذار نظام پزشکي استان را در اعتالي نقشآفريني جامعه پزشکي برشمردند
و از سعهصدر و همکاري ايثار گرا نه جامعه پزشکي استان قدرداني نمودند.ايشان
اذعان نمودند که حوزه درمان تأمين اجتماعي تمام همت خويش را براي بهروز
نمودن مطالبات پزشکان و داروسازان مبذول مينمايند.

بندر عباس-خبرنگاررسالت:
با حضور دكتر الريجاني رئيس مجلس شوراي
اسالمي ،طرح تأمين آب شهرستان بندرلنگه
و كنگ بهرهبرداري شد .مراسم بهرهبرداري از
اين طرح آبرساني همچنين با حضور استاندار
هرمزگان ،نمايندگان مردم هرمزگان در مجلس،
«مسعود خشايي» معاون برنامهريزي و امور
اقتصادي آبفاي كشور انجام شد.مديرعامل آبفاي

اجراي 480طرح اشتغالزايي براي مددجويان کميته
امداد کهگيلويه و بويراحمد

ياسوج-خبرنگاررسالت:
قائممقام کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد گفت :از
ابتداي ديماه تا پايان سال جاري 480طرح اشتغالزايي
براي مددجويان اين نهاد در شهرستانهاي استان اجرا
ميشود .به گزارش سايت خبري کميته امداد ،نشست
شوراي سياستگذاري و راهبري بزرگداشت چهلمين
سالگردپيروزيانقالباسالميباحضورنمايندهوليفقيه
در استان ،استاندار و مديران دستگاههاي اجرايي برگزار
شد .ارسالن جالل فرد قائممقام کميته امداد کهگيلويه
و بويراحمد در اين نشست گزارشي از برنامههاي اجرايي
ادارات عضو کارگروه روستا و محروميتزدايي ازجمله
آموزشوپرورش ،امور عشاير ،تعاون کار و رفاه اجتماعي،
نوسازي مدارس ،بيمه سالمت ،صندوق کارآفريني
اميد ،شرکت گاز و بيمه روستايي و عشايري استان
ارائه داد .وي به برنامههاي اجرايي کميته امداد استان
به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي

هرمزگان در اين مراسم از اجراي طرح تأمين
آب شهرستان بندرلنگه خبر داد و گفت :اين
طرح در قالب سه پروژه؛ خط انتقال آب به طول
 6كيلومتر ،احداث يك باب ايستگاه پمپاژ و
يك باب مخزن به حجم  10هزار مترمكعب
اجراشده است .امين قصمي ،هدف از اجراي اين
پروژهها را افزايش ظرفيت آب توليدي از طريق
آبشيرينکنها در راستاي تأمين آب پايدار
شهرهاي بندرلنگه و كنگ و ارتقاء بهداشت و
افزايش رضايت عمومي بيان كرد و گفت :اين
پروژهها درمجموع بااعتبار 147/7ميليارد ريال
اجراشده است .وي با اشاره به پتانسيلهاي موجود
در استان هرمزگان و ارائه بسته پيشنهادي
وزارت نيرو در خصوص مديريت تنش آبي در
اين استان ،از دکتر الريجاني خواستار حمايت
از اين بسته در جلسه سران سه قوه شد.

اشاره و بيان کرد :يکي از مهمترين اهداف و برنامهريزي
نهاد خودکفايي و توانمندسازي مددجويان و افراد
نيازمند با اجراي طرحهاي اشتغالزايي است .جالل
فرد به اجراي طرحهاي اشتغالزايي براي مددجويان
کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد اشاره و اظهار کرد:
از ابتداي ديماه هر هفته 40طرح اشتغال جمعاً480
طرح بااعتبار  9ميليارد و  600ميليون تومان در
شهرستانهاي استان تا پايان سال اجرا ميشود.

مدير مرکز امور خادمان آستان قدس رضوي خبر داد:

ثبتنام بيش از  161هزار خادميار در طرح خادمياران رضوي
مشهد-خبرنگاررسالت:
مدير مرکز امور خادمان آستان قدس رضوي از ثبتنام بيش از
 161هزار نفر در بخش خادم ياري سايت آستان قدس رضوي خبر
داد .علياکبر عصار نيا در گردهمايي خادم ياران دفتر نمايندگي
آستان قدس رضوي در استان همدان اظهار کرد :تاکنون 161
هزار و  640نفر در بخش خادم ياري سايت آستان قدس رضوي
ثبتنام کردهاند که از اين تعداد سهم استان همدان  3هزار و

 41نفر بوده است.وي تصريح کرد :در سامانه ثبتنام خادم ياري
آستان قدس رضوي  26عرصه تخصصي وجود دارد که هر فرد
ميتواند پس از انتخاب يک عرصه ،متناسب با ظرفيت و تخصص
خود ثبت کند.مدير مرکز امور خادمان آستان قدس رضوي بابيان
اينکه اگر فردي نميتواند در عرصههاي تخصصي فعاليت کند
ميتواند در عرصههاي خدمت عمومي فعال شود ،عنوان کرد :تا
امروز  53هزار و  342خدمت در بخشهاي مختلف ثبت کردهاند

که بيانگر ظرفيتهاي موجود در کشور است.
وي با اشاره به اينکه در حال حاضر ميانگين ثبتنامهاي روزانه ما
در کشور در بخش خادم ياري  750نفر است ،عنوان کرد :هنوز
وضعيت نيمي از افراد ثبتنام کننده مشخص نشده است به همين
دليل رابطين ما در شهرستانها بايد با بررسي مدارک ارسالي،
وضعيت افراد متقاضي براي خادم ياري را تعيين تکليف کنند.

معاون داوطلبان جمعيت هاللاحمر استان اصفهان اعالم کرد:

 60ميليارد ريال ارزش اقتصادي خدمات داوطلبان هاللاحمر استان اصفهان در  6ماهه امسال
اصفهان-خبرنگاررسالت:
معاون داوطلبان جمعيت هاللاحمر استان اصفهان
بابيان اينکه کار داوطلبانه به توسعه اقتصادي منجر
ميشود ،گفت  :نخستين بار در جمعيت هاللاحمر
بررسي شد که ارزش اقتصادي خدمات داوطلبان
در  6ماهه اول امسال نزديک  60ميليارد ريال بوده
است.عليمحمد هاشمي در نشست خبري با تأکيد

بر اهميت کار داوطلبان اظهار کرد  :اگر کشور ،شهر
و خانوادهاي به دنبال توسعه است يکي از اقداماتي
که بايد انجام دهد کار داوطلبانه است کار داوطلبانه
عالوه بر جنبه اقتصادي  ،توسعه اجتماعي هم ايجاد
ميکند ،بسياري از معضالت اجتماعي ازجمله اعتياد
و طالق از طريق کار داوطلبانه قابلحل و بررسي
است ،شعار ما در معاونت داوطلبان اين است که

«حلقه بين نياز نيازمندان و توان توانمندان »
تسهيلگر اقدامات داوطلبانه هستيم؛ از بعد شخصي
هم کار داوطلبانه باعث ايجاد توسعه در وجود
شخص ميشود ،کار داوطلبانه  2حسن شادتر
زندگي کردن و بهتر متوجه شدن معناي زندگي
و توانمندتر شدن را دارد.وي با اشاره به فعاليت
داوطلبان جمعيت هاللاحمر استان اصفهان در 4

گروه حمايت ،هدايت ،مهارت و مشارکت  ،درباره اعزام
کاروانهاي سالمت به مناطق محروم خاطرنشان
کرد :امسال از  20کاروان سالمت و نيکوکاري 3
مورد بروناستاني شامل کاروان شاخص سالمت
سراوان در سيستان و بلوچستان  ،کاروان دندانپزشکي
در منطقه زلزلهزده کرمانشاه و کاروان سالمت در
منطقه ريگان کرمان بوده است.

شهردار سنندج:

اجراي طرح ساماندهي دستفروشان با مشاركت و تعامل شهروندان امکانپذير است
سنندج-خبرنگاررسالت:
شهردار سنندج در جلسه با تعدادي از نمايندگان دستفروشان
خيابان فردوسي اين شهر كه با حضور در شهرداري با شهردار
و جمعي از مديران شهرداري ديدار نمودند گفت :اجراي طرح
ساماندهي دستفروشان با مشارکت و تعامل شهروندان و
دستفروشان امکانپذير است.

به گزارش ارتباطات و امور بينالملل شهرداري سنندج ،مهندس
حشمت اله صيدي بابيان اينكه پس از يک سال کار دقيق و
کارشناسي شده طرح ساماندهي دستفروشان تدوين و جهت
اجراي آن مجوزات الزم اخذشده است .مهرومومها که يکي
از مطالبه بحق شهروندان ساماندهي دستفروشان در هسته
مرکزي است و بارها مديران شهرداري به خاطر عدم اجراي

مديرکل امور شهري و شوراهاي استانداري اردبيل:

براي نخستين بار در مناطق شهري صورت گرفت؛

سال آينده اعتبارات شهرداريهاي اردبيل افزايش مييابد
اردبيل-خبرنگاررسالت:
مديرکل امور شهري و شوراهاي استانداري اردبيل
گفت :در سال  ۹۸منابع مالي و اعتبارات شهرداري
و دهياريهاي استان اردبيل افزايش خواهد يافت.
مسعود امامي يگانه در ديدار چندي از مسئوالن
اجرايي شهرستان نير اظهار داشت :افزايش اعتبارات
و منابع مالي شهرداريها و دهياريهاي استان
براي سال آينده از مهمترين برنامههايي است که
مبناي کار قرارگرفته است که اجراي طرحهاي
عمراني در شهرستانهاي اردبيل سرعت خوبي
به خود خواهد گرفت.
وي بيان کرد :در صورت تأمين اعتبارات مالي
توسعه شهرها و روستاها به شکل مناسبي اجرايي

ميشود که در اين زمينه شهرداريها همکاري
همهجانبهاي با ما در راستاي تعريف پروژههاي
شاخص اجرايي و تکميل پروژهها دارند که به
دنبال زيباسازي شهري و فراهم آوردن امکانات
مناسب براي فراهم کردن زيرساختهاي گردشگري،
تفريحي و موارد مشابه هستيم.مديرکل امور
شهري و شوراهاي استانداري اردبيل گفت :ارائه
خدمات مطلوب به همشهريان و گردشگران
و تدوين برنامه جامع توسعه شهري و اجراي
طرحهاي توسعه پايدار شهري نيازمند همکاري
همهجانبه شهرداريها است و تحقق اين موضوع
وظيفه شهرداران و دهياران استان را سنگينتر
از هميشه خواهد کرد.

طرح ساماندهي دستفروشان موردانتقاد قرار گرفتند.وي با
اشاره به اينكه قرار است نسبت به اجراي فاز نخست طرح
ساماندهي دستفروشان اقدام نماييم اظهار داشت :مديران
اين شهرداري آمادگي الزم براي برگزاري جلسات متعدد با
نمايندگان دستفروشان رادارند و اميدواريم که با برگزاري اين
جلسات بتوانيم به تعامل الزم برسيم.

تشکيل تيم واکنش اضطراري در منطقه9
چهاردانگه – خبرنگار رسالت:
شهردار منطقه 9از تشکيل تيم واکنش اضطراري
باهدف امدادرساني و آموزش به شهروندان منطقه
و مناطق همجوار در شرايط بحراني در ورودي
غربي پايتخت خبر داد.به گزارش « پايگاه خبري
ميالد رسالت » و به نقل از روابط عمومي شهرداري
منطقه،9سيد علي مفاخريان با اشاره به تشکيل
تيم واکنش اضطراري گفت :با استفاده از تجربيات
و تخصصي که در حوزههاي مختلف اجرايي و
عملياتي وجود دارد ترکيبي ازنيروهاي مستعدي که
عالقهمندبهفعاليتهايواکنشاضطراريميباشند
فراخوان شده و با آموزشهاي متناسب با شرايط
بحراني امکان حضور بموقع و انجام اقدامات اوليه

به شهروندان محالت منطقه 9و مناطق همجوار را
فراهم ميکنند.وي افزود:اکثر شهروندان در مواجهه
با مشکالتي که مرتبط با آتشسوزي ،جابهجايي
خودرو ،موضوعات مرتبط به برش بتن و درختاني
که در شرايط بحراني باعث گرفتاري آنها شده و
خصوصاً در زمان زلزله به علت فقدان آموزشهاي
الزم دچار سردرگمي ميشوند.مفاخريان بيان
داشت:با تمرينهاي مستمر در مانورها و قرار گرفتن
در شرايط بحران بهصورت عملي و کسب تجربه
افراد تيم واکنش اضطراري به تبحر الزم رسيده
عالوه بر نقش امدادرسانيتر نقش مربي ميتوانند
به آموزش شهروندان در جهت کاهش خسارات
احتمالي در مواقع بحراني بپردازند.

مدير منابع آب کاشان:

 16حلقه چاه آب غيرمجاز در کاشان مسدود شد
کاشان -خبرنگار رسالت:
مدير منابع آب کاشان گفت 16 :حلقه چاه آب عميق و نيمه عميق
غيرمجاز از ابتداي سال جاري تاکنون در اين شهرستان مسدود شده
است.حسن جوکاري افزود :ميزان آبدهي اين چاههاي غيرمجاز از
يک تا  2ليتر بر ثانيه بود که برخي از آنها بهصورت توافقي و برخي
نيز با حکم قضائي مسدود شدند.وي همچنين از شناسايي و توقيف
هشت دستگاه حفاري غيرمجاز چاه آب با حکم قضائي در اين

مدير جهاد کشاورزي شهرستان دامغان:

باغ مادري پسته در دامغان ايجادمي شود
دامغان-خبرنگاررسالت:
مدير جهاد کشاورزي شهرستان دامغان گفت :باغ مادري پسته درزمينه تهيه
و توزيع انواع پيوندکهاي تجاري پسته در اين شهرستان ايجادمي شود .سيد
محسن طباطبائيان افزود :توسعه و افزايش مراکز باغ مادري در جهت بهبود
استانداردهاي باغداري از اهميت بااليي برخوردار است.
مدير جهاد کشاورزي شهرستان دامغان تصريح :اين باغ مادري درزمينه تهيه و
توزيع انواع پيوندکهاي تجاري پسته در اين شهرستان فعاليت خواهد داشت.وي
به سفر معاون موسسه گواهي نهال کشور و گروه نهال معاونت باغباني وزارت جهاد
کشاورزي به شهرستان دامغان خبر داد و گفت :بهمنظور صيانت از سرمايهگذاري
باغداران شهرستان درزمينه توسعه باغهاي جديد ،رفع دغدغه اصلي تأمين
پيوندک و پايههاي مقاوم ،ايجاد خانه مادري پسته در اين سفر مقررشده است.
وي اضافه کرد :ايجاد باغ مادري باهدف توليد و تأمين اندام تکثيري پيوندک و
پايه مقاوم در ارقام تجاري پسته با حفظ اصالت ژنتيکي مشخص ايجادمي شود.
طباطبائيان بيان کرد :مقدمه اوليه احداث باغ مادري در زميني به مساحت 11
هکتار دريکي از کانونهاي توليدي باثبات شهرستان دامغان با مشارکت بخش
خصوصي و دولتي انجامشده است.

شهرستان خبر داد.مدير منابع آب کاشان با تأکيد بر ترويج فرهنگ
صرفهجويي در مصرف بيان کرد 15 :حلقه چاه آب نيز امسال مجهز
به کنتور هوشمند شدند.به گفته وي ،هماکنون  350حلقه چاه آب
عميق و نيمه عميق با ميزان آبدهي از نيم ليتر تا  40ليتر بر ثانيه
در شهرستان کاشان فعال ميباشد که تاکنون براي افزون بر 200
حلقه کنتور هوشمند نصبشده که بيش از  20ميليون مترمکعب
از منابع آبي را کنترل کرد.جوکاري با تأکيد بر لزوم اجراي طرحهاي

نوين آبياري اضافه کرد :با توجه به کويري بودن بخشهايي از کاشان،
کشت محصوالت آب بر بايد در اين شهرستان متوقف و با محصوالت
نيازمند آب کمتر جايگزين شود.وي عنوان کرد :طرح تعادل بخشي
آب در دشت کاشان بهعنوان يکي از حوزههاي فالت مرکزي ايران
بسيار ضروري بوده و کنترل برداشتهاي مجاز با نصب کنتورهاي
هوشمند ،جلوگيري از برداشت غيرمجاز و حفر چاههاي فاقد پروانه
ازجمله راهکارهاي اين مهم است.

همايش معرفي استارتآپ ويکند در نيشابور
برگزار شد

بازديد از شرکتهاي مينو خرمدره
و شوکوپارس

نيشابور -خبرنگار رسالت:
همايش معرفي رويداد استارتآپ ويکند همزمان با هفته پژوهش توسط معاونت پژوهش،
برنامهريزي و نيروي انساني ،اداره آموزشوپرورش نيشابور برگزار شد.دکتر نوري زاده برگزارکننده
چندين رويداد موفق بهعنوان مدرس و سخنران اين همايش ضمن معرفي استارتآپ ويکند
گفت :شرکتهاي زيادي به کمک اين رويدادها ميتوانند مسير فعاليت کارآفرين خود را
بهدرستي پيدا کنند و به توليد پايدار برسند .وي شرکت همياب 24را نمونه موفق شکلگرفته
در اولين استارتآپ نيشابور عنوان کرد که اکنون در سرتاسر ايران داراي فعاليت است.اين
مدرس دانشگاه خلق ايده و ايده پردازي را پيشنياز تشکيل يک استارتآپ دانست و اضافه
کرد :در اولين روز از رويدادهاي سهروزه استارتآپ ويکند گروهها به بيان و دفاع از ايدههاي
خود ميپردازند و درنهايت ايدههاي برتر شناسايي ميشوند.نوري زاده افزود :مرحله بعد تقويت
اين ايده هست که مجدد توسط تيم داوري بازبيني ميشود و در پايان برگزارکنندگان از
ايده برتر حمايت مالي ميکنند و به عملي شدن آن کمک ميکنند.در ابتداي اين همايش
معاون پژوهش ،برنامهريزي و نيروي انساني آموزشوپرورش نيشابور بر شناخت و استفاده
از پديدهها و ابزار نوين براي رشد و تعالي آموزش و پرورش تأکيد کرد .داوود عظيمي گفت:
استارتآپ را ميتوان راهي براي بروز و بارورسازي خالقيتهاي دانش آموزان دانست و در
راستاي اقتصاد مقاومتي به توليد کمهزينه و ماندگار دستيافت.

خرم دره-خبرنگاررسالت:
دکتر عباسيان فر مديرعامل ،دکتر رضايي رئيس هيئتمديره ،دکتر غالث و دکتر رامندي
اعضاي هيئتمدير ه شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان از شرکتهاي صنعتي مينو خرمدره
و شوکوپارس بازديد کردند.در اين بازديد که بيش از  5ساعت به طول انجاميد ،از بخشهاي
مختلف توليدي ،انبارهاي مواد اوليه و انبارهاي محصوالت توليدي بازديد به عمل آمد و با
حضور مديران عامل اين شرکتها و مديران خطوط توليد و انبارها ،آخرين وضعيت هرکدام از
آنها موردبررسي قرار گرفت.
دکتر عباسيان فر در اين بازديد ،ضمن تشريح اوضاع سخت اقتصادي بهويژه در  6ماه ه اول
سال جاري ،گفت :مسال را خيلي بد شروع کرديم؛ اوضاع غيرقابلپيشبيني اقتصاد کشور
ازيکطرف و طوالني شدن انبارگرداني شرکت پخش قاسم ايران از سوي ديگر باعث شده بود
که در سهماه ه بهار عم ً
ال شرکت توفيقات خوبي را نداشته باشد و از اوايل خردادماه که بنده
مديرعامل گروه شدم ،ميزان موجودي انبارهاي فروش قاسم ايران به  64روز رسيده بود و چون
محصوالت توليدي داراي تاريخ انقضا بودند و شرکتهاي توليدي بايد روزانه توليد ميکردند،
عم ً
ال شرايط سختتر شده بود؛ ولي خوشبختانه امروز ميتوانم بگويم که باهمت ،همکاري و
همدلي تمام عزيزان و کمک فوقالعاد ه بازار موجودي کاالهاي توليدي در انبارهاي فروش قاسم
ايران به  21روز رسيده است.
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خبر
شهردار قرچک:

تمام منازل مسکوني قرچک
بيمه آتشسوزي ميشوند
ورامين-خبرنگاررسالت:
شهردار قرچک گفت :تمامي منازل مسکوني شهر قرچک بيمه
آتشسوزي ميشوند.محسن خرمي شريف در جمع خبرنگاران
اظهار داشت :در حال حاضر منازل مسکوني شهر قرچک فاقد
بيمه آتشسوزي هستند و با توجه به جمعبندي که با اعضاي
شوراي شهر داشتهايم تا سال  70 ،98هزار باب منزل مسکوني را
بيمه آتشسوزي ميکنيم.وي افزود :اجراي بيمه منازل مسکوني
قرچک از دهه مبارک فجر امسال شروع ميشود و تمامي واحدهاي
مسکوني شهر قرچک را شامل ميشود.شهردار قرچک تصريح کرد:
تا جايي که بتوانيم بايد از حريقهاي احتمالي پيشگيري کنيم،
چون حادثه خبر نميکند.اين مدير شهري بابيان اينکه در سال
 ،96پنجاه باب منزل مسکوني در شهر قرچک دچار حريق شده
بود ،افزود :اين بيمه آتشسوزي ،خسارتهاي وارده به اثاثيه و
تأسيسات منازل مسکوني را جبران ميکند.

پژوهشگران برتر سمناني موردتقدير
قرار گرفتند
سمنان-خبرنگاررسالت:
به گزارش روابط عمومي مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و
منابع طبيعي استان سمنان (شاهرود)  ،به مناسبت بزرگداشت
هفته پژوهش و فناوري ،در مراسمي در سالن اجتماعات مرکز
با حضور مسئولين ،محققين ،کارشناسان ،بهرهبرداران ،اعضاي
تشکلها و اصحاب رسانه استان سمنان در  28آذرماه سال جاري
از مقام پژوهشگران برگزيده مرکز تجليل به عمل آمد .اين محققين
برتر آقايان دکتر عليرضا محمدي از بخش تحقيقات زراعي و باغي
مرکز ،دکتر سيد حسن موسوي فضل و دکتر سيد حميدرضا
ضياءالحق از بخش تحقيقات فني و مهندسي مرکز بودند که با
اهداء لوح تقدير از تالشهاي ايشان در عرصه پژوهش و فناوري
تجليل به عمل آمد.

جشنواره فراگيري نخستين واژه ( آب )
در شهر ساوه برگزار شد
اراک – خبرنگار رسالت:
جشنواره فراگيري نخستين واژه (آب) طي  3برنامه در  3روز متوالي،
براي  360دانشآموز کالس اولي ساوجي در محل کانون پرورش
فکري کودکان و نوجوانان شهر ساوه برگزار شد .به گزارش روابط
عمومي شرکت آب و فاضالب استان مرکزي مهندس ابوالفضل
شهباز مديرعامل شرکت آب و فاضالب شهرستان ساوه اظهار
داشت  :اين جشنواره باهدف فرهنگسازي مصرف بهينه آب در
بين کودکان و در راستاي برگزاري جشنواره سراسري فراگيري
نخستين واژه در سطح کشور براي  360دانشآموز کالس اولي در
شهر ساوه برگزار شد .وي در ادامه تصريح کرد :برنامههاي شاد و
متنوع شامل اجراي نمايش  ،برگزاري مسابقه و توزيع بستههاي
کمکآموزشي ازجمله برنامههاي اجراشده در جشنواره فراگيري
نخستين واژه در شهر ساوه بود.

قائ ممقام کميته امداد چهارمحال و بختياري عنوان کرد:

حمايت کميته امداد چهارمحال و بختياري
از 556بيمار خاص و صعبالعالج

شهرکرد -خبرنگار رسالت:
قائممقام کميته امداد استان چهارمحال و بختياري گفت 81 :بيمار
خاص و  475بيمار صعبالعالج تحت حمايت کميته امداد استان
هستند.نجف علي حيدري گفت :تأمين سالمت رواني بيماران و
کاهش دغدغههاي آنها در پرداخت هزينههاي درمان از رويکردهاي
مهم و اساسي کميته امداد است.حيدري بابيان اينکه  81بيمار
خاص تحت حمايت کميته امداد استان هستند افزود 11 :نفر از
مجموع اين بيماران تحت پوشش بيمه امداد و مابقي از خدمات
بيمه درماني ساير سازمانها بهرهمند ميشوند.قائممقام کميته امداد
استان با اشاره به حمايت اين نهاد از  475بيمار صعبالعالج استان
مطرح کرد :هزينههاي شيميدرماني و پرتودرماني اين بيماران در
صورت داشتن کارت درمان کميته امداد بهصورت کامل از سوي اين
نهاد پرداخت ميشود و در صورت استفاده از بيمه ساير مؤسسات
درماني درزمينه پرداخت فرانشيز به آنها کمک ميشود.وي بابيان
اينکه بيماران صعبالعالج زمينگير و بهتنهايي توانايي انجام امور
شخصي خود را ندارند بيان کرد :ماهانه  100هزار تومان عالوه
بر کمک به پرداخت فرانشيز و خريد تجهيزات پزشکي موردنياز
بهحساب اين بيماران واريز ميشود.

مديرعامل شرکت آب منطقهاي گلستان خبر داد:

 87درصد برداشت سفرههاي آب زيرزميني
توسط چاههاي مجاز انجام ميشود
گرگان-خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت آب منطقهاي گلستان گفت 13 :درصد برداشت
سفرههاي آب زيرزميني از طريق چاههاي غيرمجاز و مابقي توسط
چاههاي مجاز در استان انجام ميشود.به گزارش روابط عمومي
شرکت آب منطقهاي گلستان ،مهندس علي نظري اظهار کرد:
از  16هزار و 300حلقه چاه غيرمجاز در استان تاکنون 2هزار و
 530حلقه چاه مسدود المنفعه شده است و در سال جاري نيز 4
هزار حلقه چاه تعيين تکليف ميشوند.
مديرعامل شرکت آب منطقهاي گلستان بيان کرد :حدود  12هزار
چاه غيرمجاز در استان عمقي کمتر از  20متر دارند و سياست
ما اين است که ابتدا چاههاي عميق که هرکدام از آنها با حدود
 20چاه کمعمق ازلحاظ آبدهي برابري ميکند را تعيين تکليف
نماييم.مهندس نظري بابيان اينکه  32گروه گشت و بازرسي در
استان شبانهروز کنترل چاههاي غيرمجاز و مجاز را انجام ميدهند،
گفت :چاههاي مجاز نيز اگر بيش برداشت انجام دهند از منظر
قانون غيرمجاز محسوب ميشوند و از کشاورزان و بهرهبرداران
عزيز تقاضا داريم به جهت رعايت قانون و مصرف بهينه آب پروانه
بهرهبرداري را مالک عمل قرار دهند.

