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شهردار سنندج:

نماينده مردم بناب در مجلس شوراي اسالمي:

مطالبات داخلي نبايد ابزاري براي
سوءاستفاده دشمنان باشد!
بناب -خبرنگاررسالت:
نماينده مردم بناب در مجلس شوراي اسالمي ضمن تمجيد از
زحمات و مقام شامخ رانندگان شهيد گفت :در زمان جنگ تحميلي
رانندگان زحمات طاقت فرسايي را متحمل شدند!بر اساس اين
گزارش ،ضياءاهلل اعزازي در مراسم قدرداني از تالشگران عرصه
حمل و نقل جاده اي بناب که به مناسبت هفته راهداري و
حمل و نقل جاده اي و با حضور مديرکل راهداري و حمل و نقل
جاده اي آذربايجان شرقي ترتيب يافته بود ،با تأکيد بر اينکه
مطالبات داخلي مردم نبايد به عنوان ابزاري براي سوءاستفاده
دشمنان باشد؛ اظهار کرد :رانندگان مشکالت و مطالباتي داشتند
ولي همواره دشمنان سعي کردند اين مشکل را بسيار بزرگ و
غيرقابل حل جلوه دهند که با هوشياري بموقع خود رانندگان حل
شد.وي تصريح کرد :در کشور بايد به مطالبات تمام صنوف قبل از
برگزاري تجمع و اعتراض رسيدگي و به مطالبات قانوني آنها توجه
شود.عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينکه مشکل
اصلي امروز کشور به بحثهاي اقتصادي مربوط است؛ افزود :چرخ
اقتصاد در کشور توسط همين رانندگان مي چرخد.

اتمام فاز اول روشنايي مجموعه
عطار نيشابور
نيشابور -خبرنگار رسالت:
رئيس اداره ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري نيشابور
از اتمام فاز اول روشنايي مجموعه عطار اين شهرستان خبر داد.
محمداسماعيل اعتمادي افزود :اين پروژه با هدف تامين روشنايي
مجموعه عطار با اعتبار  400ميليون ريال از محل اعتبارات استاني
انجام شد.وي اظهار کرد :تعداد  30عدد پايه و چراغ پارکي مصوب
شوراي فني ميراث فرهنگي خراسان رضوي در ضلع جنوبي باغ
عطار نصب و به بهره برداري رسيد.
اعتمادي اضافه کرد :مجموعه عطار به شماره  1173در مورخ
 54/9/18در فهرست آثار ملي کشور به ثبت رسيده است.

برگزاري دورهمي کتاب و
کتابخواني در تاالر شهر الوند
قزوين-خبرنگاررسالت:
چهل و دومين برنامه دورهمي شهرداري با موضوع کتاب و کتابخواني
در تاالر شهر الوند برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شهرداري الوند؛در اين برنامه که با حضور
رضا گروسي فرماندار شهرستان البرز ،محمود محمودخاني دادستان
شهرستان البرز ،رويا اسماعيلي مديرکل کتابخانههاي عمومي استان
قزوين و ساير مسئولين شهرستان البرز برگزار شد ،از سه کتاب
به تأليف محمد رضا افشار و سعيد عاشقي رونمايي شد و باشگاه
کتابخواني شهرستان البرز نيز افتتاح گرديد.حبيبي شاعر پيشکسوت
و کامبيز جمشيدي خواننده مطرح الوندي از ديگر مهمانان اين
برنامه بودند که با اجراهاي خود حاضرين را به شوق واداشتند.در
پايان از فعاالن حوزه کتاب و کتابخواني به ويژه برندگان مسابقه
جشنواره رضوي و آداب روزه داري تجليل شد.

برگزاري دوره آموزشي
فرهنگسازي امنيتي در گاز گلستان
گرگان-خبرنگاررسالت:
بهمنظور آشنايي وارتقاء آگاهي ودانش ايمني امنيتي وحراستي پرسنل
در سازمان،دوره آموزشي فرهنگ سازي امنيتي با حضور مسئولين
و کارکنان شرکت گاز استان گلستان برگزار گرديد.به گزارش روابط
عمومي ،دراين دوره آموزشي که بهمدت يک روز بهطول انجاميد،دکتر
يدا ...کالني استاد دوره ،اطالعات مبسوطي در رابطه با راهکارهاي
پياده سازي امنيت،روشهاي مقابله با تهديدات و همچنين ديگرمباحث
امنيتي مطرح نمودندکه مورد توجه مسئولين و کارکنان قرار گرفت.
استاد دوره با بيان اينکه امنيت هم بهصورت نرم افزار و سخت افزار
و هم با تفکر درست محقق مي شود اظهار داشت:شايسته است احاد
مردم بخصوص کارکنان دستگاههاي دولتي قبل از انجام هرکاري
مباحث امنيتي وحراستي را مورد نظر قرار داده تا بتوان با هر گونه
تهديد ،مقابله و از تبعات آن جلوگيري نمود.

شهردار اميريه دامغان:

۲۱طرح عمراني در شهراميريه
درحال اجراست
دامغان-خبرنگاررسالت:
شهردار اميريه دامغان گفت:در حال حاضر  21طرح عمراني با اعتبار
 25ميليارد ريال در شهر اميريه در حال اجرا است که درصورت
تحقق بودجه پيشنهادي تا پايان سال جاري به بهره برداري ميرسد.
مهندس محمدعوض آباديان تصريح کرد :شهر اميريه حدود 20
ميليارد ريال طرح در بخش سرمايه گذاري دارد که شامل مجتمع
خدماتي و رفاهي ،احداث پمپ بنزين و احداث باغ گل محمدي به
مساحت  3/5هکتار است.وي افزود :شهر اميريه با توجه به موقعيت
جغرافيايي و آب و هوايي از شرايط خوبي در حوزه کشاورزي
برخوردار است.عوض آباديان گفت :در حريم شهر اميريه حدود
يک هزار و  400هکتار باغ پسته وجود دارد که امسال بر اثر سرما
و تگرگ  60تا  100درصد خسارت ديد.به گفته عوض آباديان،
وسعت محدوده خدمات امداد و نجات شهرداري اميريه چند صد
برابر محدوده خدماتي شهري است.وي اضافه کرد :شهرداري اميريه
در بخش مطالبات و ديون از  20ميليارد ريال طلب خود ،مبلغ
 10ميليارد ريال را در قالب اسناد خزانه درسال  96وصول کرد.
شهردار اميريه خاطر نشان کرد :کاشت چهار هکتار گل محمدي
در اين شهر در دست اقدام است که تا پايان سال يک و نيم هکتار
آن به بهره برداري مي رسد.
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عدم پرداخت حقوق و
مزايا ،مهمترين مشکل
پيش روي شهرداري
است

سنندج-خبرنگاررسالت:
شهردار سنندج در جلسه هم انديشي شهرداران و روساي شوراهاي اسالمي
شهرهاي استان کردستان ،با بيان اينکه  ۷۰درصد ساخت و ساختهاي
ي گيرد ،گفت :ادامه اين
غيرمجاز سنندج در زمينهاي قولنامهاي صورت م 
روند مشکالت زيادي را در زمينه ساخت و سازهاي غيرمجاز ايجاد کرده و
عالوه بر اين که ساختمانهاي غيرايمن و غيراستاندارد ساخته مي شود،
منابع و سرمايه ملي تلف شده و چهره شهر نيز مخدوش مي شود و با توجه
به اينکه نياز به صدور پروانه ندارند درآمدي نيز از اين راه عايد شهرداريها
نمي شود.حشمت اهلل صيدي با اشاره به اينكه يکي از خواستههاي شهرداران

استان ،اصالح سهم شهرداريها از ماليات بر ارزش افزوده است ،افزود :سال
 ۹۵سهم شهرداري سنندج  ۲۶ميليارد تومان بود که سال گذشته اين مبلغ
به  ۲۰ميليارد تومان کاهش يافت و با قانون جديد شهرهاي توسعه يافته و
برخوردار بيشتر از سهم ارزش افزوده شهرداريها بهره مي برند.وي با تأکيد
بر اينکه درآمد ارزش افزوده سنندج در قياس با شهرهاي مشابه در کمترين
ميزان است ،اظهارداشت :شهرهاي ديگر چهار برابر سنندج ،دريافت کرد ه اند
و اگر اين وضعيت در سال جاري نيز به همين شکل ادامه پيدا کند ،شکاف
طبقاتي عميقتري ميان شهرهاي اين استان با شهرهاي ديگر استانهاي
کشور شکل خواهد گرفت.

شهرستان
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آيت اهلل فالحتي در ديدار با مديرکل منابع طبيعي گيالن:

استاندار سيستان و بلوچستان:

دولت بايد به سيستان
نگاه ويژه داشته باشد

زاهدان-خبرنگاررسالت:
احمدعلي موهبتي استاندار سيستان و بلوچستان
در نشستي که با حضور وزير جهاد کشاورزي در
زابل برگزارشد؛ اظهار داشت :دولت بايد به منطقه
سيستاننگاهويژهداشتهباشدچراکهمردمسيستان
پاسداري از مرزهاي کشور را بر عهده دارند و الزمه
پاسداري از مرز تثبيت و نگه داشت جمعيت انساني
در اين منطقه است .استاندار ابراز اميدواري کرد:

اميدآفريني به مردم سيستان از برنامهها و اهداف اين
سفر باشد؛ چرا که با توجه به شرايط کنوني منطقه
سيستان؛ بعضي گفتمانها اميد را از مردم سلب مي
کنند.موهبتي تصريح کرد :برنامههاي توسعه اي و
پروژههاي مربوط به وزارت جهادکشاورزي از جمله
آبرساني با لوله و مالچ پاشي در سيستان با سرعت
بيشتري دنبال شود.وي گفت :يکي از اين پروژهها
طرح بزرگ آبرساني با لوله به  ۴۶هزار هکتار از
اراضي دشت سيستان است که دولت تاکنون ۹۰۰
ميليون دالر در اين بخش هزينه کرده و بايد به بهره
برداري مناسب برسد چرا که در حال حاضر عدم
شفافيت نظام بهره برداري از آب موجب نارضايتي
مردم شده است .رئيس شوراي حفاظت از منابع
آب استان همچنين خواستار برنامه ريزي دولت
براي تغيير الگوي کشت و استفاده از شيوههاي
نوين آبياري در اين منطقه شد.

جنگلها در حال از بين رفتن است بايد تمهيداتي
در اين زمينه انديشيده شود

رشت-خبرنگاررسالت:
به گزارش دفتر نماينده ولي فقيه در گيالن ،آيتاهلل رسول
فالحتي در ديدار با مديرکل منابع طبيعي گيالن و دست
اندرکاران گردهمايي مسئوالن حوزههاي نمايندگي ولي
فقيه در منطقه ۳ادارات کل سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخيزداريکشورباتاکيدبراينکهحفاظتازمحيطزيست
يکي از دغدغههاي استان است اظهار کرد :بيشترين
آسيبها توسط نيروهاي انساني به جنگلهاي گيالن
وارد مي شود و اين امر نيازمند توجه ويژه است.وي،
توجه به مراکز تحقيقاتي در احياي منابع طبيعي به
ويژه جنگلها را مهم عنوان کرد و افزود :امروز حفظ
محيط زيست از مسائل واجب محسوب مي شود زيرا
حيات مادي انسانها به آن گره خورده است.امام جمعه
رشت با بيان اينکه اراضي گيالن در حال تغيير کاربري
است ،تصريح کرد :هجوم بازنشستگان از استانهاي
ديگر سبب تخريب منابع طبيعي استان شده است.

آيت اهلل فالحتي ،خواستار فرهنگ سازي براي حفظ
منابع طبيعي گيالن شد و بيان کرد :امروز حفظ محيط
زيست امري واجب محسوب مي شود زيرا حيات مادي
انسانها به آن گره خورده است.وي به وجود پسماند و
شيرابههاي حاصل از آن در منطقه سراوان رشت اشاره
کرد و گفت :جمع آوري پسماند در محيط زيست سبب
آسيب به حيوانات و گياهان در جنگل شده و کاستن
از اين آلودگيها ارزشمند است.

مدير مخابرات منطقه گيالن:

تالش ما در جهت ارتقاء سرعت و کيفيت و ارائه خدمات به مشتريان است

رشت-خبرنگاررسالت:
مدير مخابرات منطقه گيالن با حضور در اداره مخابرات شهرستان تالش با
نماينده مردم شهرستانهاي تالش  ،رضوانشهر و ماسال ديدار و گفتوگو
کرد .مهندس آموئي با ارائه گزارشي از وضعيت مخابرات شهرستانهاي
حوزه انتخابيه جناب مهندس شکري  ،تالش را از شهرستانهاي پيشرو
در ارائه خدمات و سرويسهاي مخابراتي به مردم منطقه دانست
و افزود :همکاران ما در سراسر استان الخصوص شهرستان تالش با

جديت تمام بهطور شبانه روز در خدمت مشتريان عزيز و مردم شريف
منطقه هستند و تالش ما بر اين است تا با ارتقاء سرعت و کيفيت در
ارائه خدمات به مشتريان با کسب رضايت خدا و مشتريان  ،در رديف
استانهاي تراز اول کشور قرار گيريم.وي با اعالم رضايت از همکاري
متقابل دستگاههاي اجرايي شهرستان و مخابرات  ،ابراز اميدواري کرد
که با گسترش شبکه فيبرنوري در همه نقاط تالش  ،شهر الکترونيک
را عملياتي کنيم  .مهندس شکري با ابراز رضايت از عملکرد مخابرات،

روحيات مهندس آموئي را ستودني دانست و اظهار داشت :مخابرات
گيالن بهدور از هياهوي سياسي و رسانه اي  ،کارهاي خود را به نحو
مطلوبي پيگيري و هدف گذاري کرده است و من از عملکرد مخابرات
در استان و شهرستانهاي تالش و تابعه رضايت دارم.در اين جلسه
مقرر گرديد با همکاري ساير حوزههاي ارتباطي  ،مخابراتي و فناوري
اطالعات ،نسبت به گسترش شبکههاي مخابراتي در حومه شهر و بعضي
از روستاهاي فاقد ارتباط ،بررسي و اقدام الزم صورت گيرد.

در سفر دو روزه مديرکل كميته امداد مطرح شد؛

حمايت کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد از  40هزار خانوار نيازمند
ياسوج-خبرنگاررسالت:
مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد گفت:
در حال حاضر بيش از  40هزار خانوار نيازمند از
خدمات حمايتي اين نهاد بهره مند هستند .به
گزارش سايت خبري کميته امداد،قباد مبشري
مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد
در سفري فشرده و دوروزه از هفت اداره در
شهرستانهاي کهگيلويه ،بهمئي و لنده بازديد و

با فرمانداران،ائمه جمعه،فرماندهان سپاه،همکاران
امدادگر و 20خانواده مددجو ديدار کرد .مبشري
در ديدار با کارکنان کميته امداد ادارات دهدشت،
سوق ،لنده و بهمئي از امدادگران خواست تا
با سعه صدر پاسخگوي مراجعهکنندگان باشند
و همواره تکريم اربابرجوع را در دستور کار
خود قرار دهند .وي امدادگران را دعوت کرد تا
بهدوراز نگاه سياسي ،قومي ،قبيلهاي و طايفهاي

به نيازمندان خدمت کنند و خدمت صادقانه و
بيمنت را سرلوحه کار خود قرار دهند .مبشري در
ادامه با ائمه جمعه دهدشت ،سوق و لنده ديدار
کرد.مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد
در ديدار با ائمه جمعه گفت :خدا را شاکريم
که در يکنهاد خدمتگزار پاسخگوي نيازهاي
مردم نيازمند و قشر ضعيف جامعه هستيم.
قباد مبشري با يادآوري اينکه در حال حاضر

بيش از  40هزار خانوار تحت حمايت کميته
امداد کهگيلويه و بويراحمد است ،تصريح کرد:
شهرستان کهگيلويه بيشترين تحت حمايتيها
را دارد و در طرح تبصره  14هزار خانوار جديد
از اين شهرستان به چرخه حمايتي کميته امداد
وارد شدند و ما اميدواريم که براي کاهش فشار
اقتصادي روي اين خانوادههاي نيازمند خدمات
مطلوبي به آنها ارائه دهيم.

معاون آموزش و پژوهش جمعيت هالل احمر استان اصفهان تصريح كرد:

آموزش همگاني امداد و کمکهاي اوليه به  30هزار نفر در استان اصفهان
اصفهان-خبرنگاررسالت:
معاون آموزش و پژوهش جمعيت هالل احمر استان اصفهان
گفت :در بخش آموزش همگاني امسال باالي  30هزار نفر از
افراد مختلف آموزش امداد و کمکهاي اوليه را فرا گرفتند که
 3هزار نفر آنان از کارمندان دولت بودند.امير جالليان در نشست
خبري با اشاره به شروع به کارمرکز آموزشهاي تخصصي امداد و
نجات استان اصفهان از سال 89به عنوان يکي از  5مرکز آموزش

تخصصي در کشور اظهار کرد :مرکز اصفهان ميزبان دورههاي
بينالمللي ،کشوري ،منطقهاي و استاني است و در کنار آموزشها
به داوطلبان ،به دنبال اجرايي و عملياتي کردن اين آموزشهاست
وبا توجه به تاثير اين مرکز در مهارت ،آموزش و بازآموزي آموزشي
مي توان گفت اصفهان سردمدار مراکز آموزشي است.وي در بيان
آموزشهاي امسال مرکز آموزشهاي تخصصي امداد و نجات استان
اصفهان گفت :نخستين دوره آموزشي کاربران مراکز عملياتي

مدير امور دام سازمان جهاد کشاورزي استان اردبيل خبرداد:

در نشست مشترک مديران کشاورزي با رئيس اتاق سمنان:

فعاليت 100واحد گاوداري صنعتي شيري در استان
اردبيل-خبرنگاررسالت:
مدير امور دام سازمان جهاد کشاورزي استان
اردبيل گفت 100 :واحد گاوداري صنعتي شيري
در استان اردبيل فعاليت مي کنند .ولي سعادتي
در بازديد از تعدادي از واحدهاي صنعتي
دامداري استان اظهار کرد :اين استان داراي
کشتارگاههاي صنعتي و مدرن و کارخانههاي
متعدد توليد خوراک دام و کارخانههاي لبني از
توانمندي منحصر بفردي در سطح ملي برخوردار
است.وي بيان کرد 103 :واحد گاوداري صنعتي
شيري به ظرفيت  29هزار و  800راس 373 ،
واحد پرواربندي به ظرفيت  55هزار و 500
راس و  114واحد پرواربندي بره به ظرفيت
 44هزار و  75راس در استان فعال هستند.

مدير امور دام سازمان جهاد کشاورزي استان
اردبيل ادامه داد :در راستاي تحقق اهداف
اقتصاد مقاومتي و دستيابي به اشتغال پايدار
در استان فعاليتهاي امور دام بر مبناي توسعه
واحدهاي گاوداري صنعتي شيري و گوسفند
داشتي و فعال سازي واحدهاي غير فعال و
نيمه فعال استوار است.سعادتي تصريح کرد:
استان اردبيل يکي از مناطق مهم دامداري
و دامپروري کشور محسوب مي شود که به
دليل داشتن سه دشت حاصلخيز اردبيل ،
مغان و مشگين شهر و وجود  2شرکت کشت
و صنعت و دامپروري مغان و پارس پتانسيل
قابل توجهي در توليد گوشت قرمز  ،سفيد ،
انواع لبنيات و فرآوردههاي دامي دارد.

هماهنگکننده کشور ( )DECبا تلفن  111در ارديبهشت ماه ،
 9دوره لجستيک با حضور  480نفر از رؤساي سازمانهاي مختلف
و مسئوالن انبارهاي شعب کشور و دوره جستوجو با سگ براي
 83مربي سگهاي جستوجو و نجات در کشور با همکاري  6نفر
از مربيان بينالمللي آلماني به مدت  9روز برگزار شد و بر همين
اساس قرار است اين مرکز به عنوان مرکز آموزش تخصصي سگهاي
جستوجو و نجات شود.

اجماع تشکلهاي کشاورزي ضروري است

سمنان-خبرنگاررسالت:
نشست مشترک مديران کل جهاد کشاورزي
وتعاون روستايي با رئيس اتاق سمنان برگزار
شد .علي اصغر جمعه اي رئيس اتاق بازرگاني
،اقتصاد کشاورزي در استان سمنان را توانمند
خواند و بيان داشت :توليدات کشاورزي در
استان توانمندي خاص دارد ،تا آنجا که صنايع
وابسته به اين صنعت توانسته اند اثر گذاري
مناسب در اين حوزه داشته را باشند.
رئيس اتاق سمنان ادامه داد:هر چه تشکلهاي
کشاورزي کارآمدتر باشند مسير واردات و
صادرات محصوالت کشاورزي منسجم تر
خواهد شد .وي نقش تشکلهاي کشاورزي
در توسعه بازرگاني محصوالت کشاورزي

را بسيار مهم دانست و اضافه کرد :مرکز
آموزش اتاق سمنان اين آمادگي را دارد تا
کارگاه آموزشي تخصصي کشاورزي را براي
بهره برداران کشاورزري برگزار نمايد.احسان
عباسپور مدير کل تعاون روستايي استان در اين
نشست مشترک گفت :شرکت تعاون روستايي
تشکلهاي مختلف کشاورزي را در مجموعه
خود دارد ،عباسپور تصريح کرد :شرکت تعاون
روستايي با محوريت کشاورزي قراردادي اين
موضوع را به بهره بردان تبيين نموده است
که محصوالت کشاورزان پس از توليد مشکل
فروش نخواهند داشت وي ادامه داد :کشاورزي
قراردادي براي هشت محصول استراتژيک
استان سمنان آغاز شده است.

رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان:

تقويت تشکلهاي تعاون روستايي براي کسب موفقيتهاي آتي ضرورت دارد
سنندج-خبرنگاررسالت:
رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان در ديدار با پرسنل
ستادي سازمان تعاون روستايي استان کردستان بابيان اينكه اجراي
مهندسي جديد در تعاون روستايي استان زمينه موفقيت اين شبکه
را فراهم کرده است اظهار داشت :عملکرد سازمان و شبکه تعاون
روستايي بهعنوان بازوي فعال سازمان جهاد کشاورزي در پيشبرد

سياستهاي اين سازمان در بخش کشاورزي بسيار مهم و تاثيرگذار
است .به گزارش روابط عمومي سازمان جهادکشاورزي استان
کردستان ،خالدجعفري افزود :يکي از مزيتهاي ارزشمند تعاون
روستايي امانتداري شبکه تعاون روستايي است با توجه به اين
درآمد و منفعت آنها براي شخص خاصي نيست و به بهره برداران
بخش کشاورزي که اکثرا سهامداران شبکه تعاون روستايي هستند

برمي گردد کامال مورد حمايت مديريت و مجموعه سازمان جهاد
کشاورزي استان مي باشد .وي اظهارداشت :مديران فعلي مرکز و
استاني سازمان تعاون روستايي و اعمال سياستهاي جديد که با
اجراي مهندسي در تشکيالت و برنامههاي خود به تناسب روز بوده
است در حال تحقق و با اعمال اين رويه مديريتي قطعا اثر بخشي
آن در جوامع روستايي و کشاورزي بيشتر خواهد بود.

سامانه نظارت همگاني ()1888
راه اندازي شد

اجراي طرح بزرگ شبکه آبياري و زهکشي قره سو
و زرين گل

نشست هم انديشي مديرکل ميراث فرهنگي با
اعضاي جامعه هتلداران استان مرکزي برگزار شد

کرج-خبرنگاررسالت:
رئيس اداره امور اجرايي سامانه  137شهرداري کرج گفت :با راه اندازي سامانه نظارت
همگاني( ،)1888شهروندان بر عملکرد مديريت شهري نظارت ميکنند .مجيد کوليوند
در گفتوگو با پايگاه خبري مديريت شهري کرج ،اظهار کرد :با راه اندازي اين سامانه،
شهروندان مي توانند انتقادات ،پيشنهادات ،قدرداني و شکايات خود از پرسنل و واحدهاي
شهرداري را به گوش مسئولين برسانند.وي ادامه داد :عالوه براين ،صندوق صوتي
سامانه  137نيز راه اندازي شده و شهروندان مي توانند از طريق آن موارد مورد نظر
خود را در سيستم ثبت کنند.
وي با اشاره به بخشي از خدمات سامانه  137افزود :از طريق سامانه  137شهروندان
مي توانند شکايات و نقطه نظرات خود در خصوص وضعيت آسفالت ،معابر ،سيستم
حمل و نقل عمومي ،کيفيت فضاي سبز و ساير امور مربوط به خدمات شهري را
اطالعرساني کنند.اين مسئول با اشاره به تفاوت سامانه نطارت همگاني با سامانه 137
توضيح داد :از طريق اين سامانه شهروندان ميتوانند مشکالت ،انتقادات و پيشنهادات
خود در خصوص عملکرد بدنه شهرداري از کيفيت خدمات رساني گرفته تا نحوه
برخورد پرسنل را به اطالع مسئولين ذي ربط برسانند.

گرگان-خبرنگاررسالت:
شرکت آب منطقه اي گلستان به دنبال تامين مالي از روشهاي مختلف سرمايه گذاري و
با پيگيريهاي زياد در اواسط سال گذشته مبلغ  92/2ميليون يورو از بانک توسعه اسالمي
را براي اجراي طرح بزرگ شبکه آبياري و زهکشي قره سو و زرين گل اخذ نمود.به گزارش
روابط عمومي شرکت آب منطقه اي گلستان ،مدير عامل شرکت آب منطقه اي گلستان با
اعالم اين مطلب اظهار کرد :شرکت آب منطقه اي گلستان با اخذ تسهيالت از بانک توسعه
اسالمي به مبلغ  92/2ميليون يورو به دنبال احياي اراضي محدوده طرح مي باشد .مهندس
علي نظري افزود :از جمله اهداف اين طرح ،افزايش راندمان آبياري ،کاهش مصرف آب،
افزايش توليد محصوالت زراعي ،ايجاد اشتغال و توسعه پايدار ،بهبود سيستمهاي انتقال آب
و احداث سازههاي مربوط ،ايجاد سيستمهاي تله متري سد و شبکه ،اجراي مديريت يکپارچه
منابع آب حوضه آبريز ،جلوگيري از خسارات سيالب و ايجاد تشکلهاي آب بران در محدوده
طرح مي باشد.وي با بيان اينکه شرکت آب منطقه اي گلستان اين تسهيالت را در قالب
 13مولفه هزينه خواهد کرد ،گفت :يکي از مولفههاي اين تسهيالت ،پروژه اجرايي تکميل
شبکه آبياري و زهکشي قره سو و زرين گل ،احداث مرکز ملي آب و ساختمان توانمندسازي
بانوان منطقه و اجراي نيروگاه برقابي است.

اراک – خبرنگار رسالت:
به گزارش روابط عمومي اداره کل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان
مرکزي ،مديرکل در آذرماه  97در اين نشست گفت « :هتلداران استان خدمات مطلوبي
را به گردشگران ارائه مي دهند و از حيث خدمات دهي در وضعيت مناسبي به سر
ميبرند اما براي توسعه گردشگري و رضايت مندي توريست ميبايست با برنامه ريزي و
برنامه باوري حرکت کرد و از هر گردشگر در هتلها به عنوان يک فرصت و مبلغ براي
استان بهره مند شد».عليرضا ايزدي افزود « :حفظ شانيت و جايگاه هتلها يک اصل در
گردشگري است چراکه هر گردشگر ،مقدار زيادي از تصور ،امنيت ،رفاه و خدماتي را که
با خود به عنوان يک مبلغ به استانهاي ديگر مي برد از هتلها مي گيرد و آن را تسري
ميبخشد از اين رو اجراي برنامههاي کيفي کوتاه و بلند مدت در راستاي خدمات ،تبليغات
و تورهاي منسجم يک اصل اساسي در اين حوزه است».او در ادامه با اشاره به دور شدن
از فضاي شعارزدگي گفت « :متاسفانه بيش از اجرا ،به شعار دادن دلخوش کرده ايم در
حالي که اين شعارها نه تنها مشکلي را مرتفع نمي کنند بلکه باعث فرار سرمايه گذار
و گردشگر نيز مي شود .براي بزرگ شدن در حوزه گردشگري بايد بزرگ فکر کرد نه
اينکه شعار بزرگ داد».
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جلسه بررسي بند (و) و تبصره ()5
قانون بودجه در فرمانداري تالش
برگزار گرديد
تالش – خبرنگار رسالت:
جلسه بررسي بند (و) تبصره ( )5قانون بودجه به رياست سيدعيسي
مهدوي فرماندار و با حضور دكتر موالئي مدير كل امور اقتصاد و دارايي
استان گيالن ،معاونين فرماندار ،بخشداران ،شهرداران ،جمعي از روساي
ادارات و پيمانكاران در سالن اجتماعات فرمانداري تالش برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري تالش ،فرماندار تالش گفت :دولت
تدبير و اميد در رابطه با موضوعات شهرداريها و بحثهاي ديگر و
مطالبات در بند (و) تبصره  5قانون بودجه سياست گذاري بسيار خوبي
انجام داده است و حركتي در جهت حل مشكالت ايجاد كرده و بر
همكاري شهرداريها ،پيمانكاران و ادارات براي تسريع روند استفاده
از اين بند تأكيد نمودند.
در ادامه موالئي مدير كل امور اقتصاد و دارايي استان گيالن گفت:
حدود  10سال بود دولتها به دنبال آن بودند كه بند (و) تبصره 5
مصوب كنند و موفق نميشدند و پيمانكاران و فعاالن اقتصادي از
يك سمت به دولت بدهكار و از سوي ديگر درجايي طلبكار بودند و
هيچ قانوني براي اين كار وجود نداشت چون با اصل  53قانون اساسي
مغايرت داشت.

فرماندار ساوجبالغ:

 80درصد معابر شهري ساوجبالغ
مناسب سازي شد
ساوجبالغ-خبرنگاررسالت:
مديران با حضور فرماندار ساوجبالغ سوار بر ويلچر شدند تا رمپي که
در اداره خود ساختند فقط از سر تکليف نباشد و استاندارد الزم را
داشته باشد .فرماندار ساوجبالغ همراه با يک دستگاه ويلچر به صورت
ناگهاني به چند اداره پر مخاطب رفت و از مديران آنها خواست تا سوار
بر ويلچر از رمپ ساخته شده عبور کنند.
پاليز گير گفت :ادارات تامين اجتماعي  ،گاز  ،شهرداري هشتگرد در
ساخت رمپ استانداردهاي الزم را رعايت کردند ولي مابقي ادارات ظرف
يک هفته بايد به ترميم رمپهاي ساخته شده بپردازند تا استاندارد
الزم براي تردد را کسب کنند.

معاون سياسي و انتظامي فرمانداري قدس تصريح كرد:

آموزش اولين گام در کاهش
آسيبهاي اجتماعي

شهرستان قدس-خبرنگاررسالت:
معاون سياسي و انتظامي فرمانداري شهرستان قدس گفت :آموزش
اولين گام در کاهش آسيبهاي اجتماعي است واقدامات خوبي در
حوزه اموربانوان شهرستان قدس براي افزايش توانمنديهاي آنان
و کاهش آسيبهاي اجتماعي انجام شده است .علي اينانلو افزود:
استفاده از عناصر موثر خصوصا حوزه دانشگاه به صورت علمي با
واکاوي آسيبهاي اجتماعي ،مي تواند ما را در مديريت شهرستان
قدس و رسيدن به سطح رضايتمندي شهروندان کمک کند.وي با
تاکيد براين نکته که در حوزه بانوان بايد همت مضاعفي داشته باشيم؛
تصريح کرد :اگر برنامهها بر اساس اصول علمي دانشگاهي رصد شود،
قطع يقين نتايج قابل قبولي به دست مي آيد.
اينانلو با اشاره به مناطق آسيب پذير و فرسوده شهرستان قدس
ازجمله ،محمدآباد و شهرك عزيزي و مناطق حاشيه اي ،افزود :به
لحاظ اينکه نيمي از جامعه شهرستان قدس را بانوان تشکيل مي دهد،
طرحهاي مطالعاتي دانشگاهيان ازآسيبهاي اجتماعي وفرمهايي که
در اختيار مردم قرار مي دهند ،اطالعات دقيقي جمع آوري تا براساس
آن ،راهکارهاي علمي براي کاهش مشکالت و مسائل بانوان مناطق
کم برخوردار برنامه ريزي وعملياتي شود.

نمايشگاه عکس پيرامون در قم
افتتاح شد
قم-خبرنگاررسالت:
نمايشگاه گروهي عکس "پيرامون" با  ۵۴عکس مستند رنگي و سياه
و سفيد از  10عکاس کشور در نگارخانه فرهنگ قم افتتاح شد.به
گزارش روابط عمومي حوزه هنري استان قم ،نمايشگاه گروهي
عکس "پيرامون" با  ۵۴عکس مستند رنگي و سياه و سفيد از 10
عکاس کشور در نگارخانه فرهنگ قم افتتاح شد .اين نمايشگاه
 10مجموعه عکس مستند از  10عکاس؛ حميد سلطان آباديان،
حجت عطايي ،مهران مافي بردبار ،سلماز درياني ،سهيل زندآذر،
عليرضا وحيد ،شيوا خادمي ،مينا نوعي ،بهمن عزيزي ،اميرعلي
ميقاني با موضوعات زيست محيطي و جريانات اجتماعي را در بر
ميگيرد .در نمايشگاه عکس پيرامون هر مجموعه عکس با توضيحات
عکاس درباره مجموعهاش همراهاست .اين نمايشگاه تا  ۸دي ماه
 ۱۳۹۷برقرار خواهد بود.

مامورنماها در كمين افراد ساده و
زودباور!
نيشابور -خبرنگار رسالت:
رئيس پليس فتاي خراسان رضوي از شگرد جديد مجرمان در نقش
مامورنماها با مراجعه به شهروندان و لزوم هوشياري در اين رابطه خبر
داد.سرهنگ جواد جهانشيري گفت :باتوجه به دريافت تماسهاي
تلفني مردمي به پليس فتا مبني بر مراجعه افرادي تحت عنوان
مامور شركت برق به خانههاي آنها و درخواست ارائه كارت شناسايي
از ساكنان و يادداشت شماره كارت ملي مشخص شد اين افراد شياد
از طعمههاي خود مبلغي به بهانه طرح ساماندهي كنتور برق دريافت
مي كنند.وي افزود :كارشناسان پليس فتا پس از پيگيري الزم از
حراست شركت برق متوجه شدند افرادي كه تحت اين عنوان به
منازل شهروندان مراجعه مي كنند ،مامورنما هستند.
رئيس پليس فتاي خراسان رضوي اظهار داشت :برابر اعالم نمايندگان
شركت برق ،شهروندان مي توانند براي پيشگيري از وقوع چنين
موارد مجرمانه و تشخيص مامور اداره برق از مامورنماهاي قالبي،
كد شناسايي مامور را به سامانه  1000511121پيامك كنند و
در صورتي كه مامور واقعي باشد هويتش تاييد و چنانچه مامور
قالبي باشد هويتش تاييد نخواهد شد.

