» خبر

افزايش ۱۲درصدي تحويل
محصوالت فوالد مبارکه در سال۱۳۹۶
اصفهان-خبرنگاررسالت:
در سال  ۱۳۹۶فوالد مبارکه ۷ميليون و ۳۲هزار و  ۷۰۵تن از
محصوالت توليدي خود را به بازار داخلي و جهاني تحويل نمود
که اين ميزان تحويل محصول ،رشد  ۱۲درصدي داشته است.
اين خبر را محمود اکبري معاون فروش و بازاريابي فوالد مبارکه
اعالم کرد و با تأکيد بر اينکه در سال گذشته با توجه به نياز بازار
داخلي صادرات محصوالت شرکت ۱۷درصد کاهش يافته است،
گفت :از اين ميزان محصول ۸۲درصد به بازار داخلي و ۱۸درصد
به بازارهاي جهاني عرضه شده است.وي افزود :در سال  ۱۳۹۶به
ميزان ۵ميليون و ۷۴۰هزار و  ۵۵۴تن انواع محصوالت شرکت به
بازار داخلي عرضه شده که رشد ۲۲درصدي نسبت به سال ۹۵
داشته است؛ ضمن اينکه در بازه زماني مذکور تناژ ثبت سفارش
شده با ۱۲درصد رشد به ۷ميليون و ۲۰۷هزار تن و حمل ريلي
محصوالت با رشد ۶درصدي به يک ميليون و ۱۲۹هزار تن افزايش
يافته است.اکبري در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به رشد
کيفي محصوالت فوالد مبارکه گفت :نظرسنجي انجام شده از مشتريان
در انتهاي سال نشان ميدهد ميزان رضايتمندي مشتريان نسبت
به مدت مشابه سال قبل به ميزان ۲درصد افزايش يافته است که
اين امر نشان دهنده مؤثر بودن تالش مديريت و کارکنان فوالد
مبارکه در سال گذشته براي توليد و عرضه محصوالت کيفي و
مطابق نياز مشتريان است.

رئيس حوزه هنري آذربايجان غ ربي اعالم کرد:

اجراي  ۲۰ويژه برنامه در هفته هنر
و انقالب
اروميه-خبرنگاررسالت:
رئيس حوزه هنري آذربايجان غربي گفت :به مناسبت هفته هنر
و انقالب  ۲۰ويژه برنامه از  ۱۸فروردين ماه در سطح استان اجرا
ميشود.احد هوشمند قره باغ در نشست خبري با اصحاب رسانه
ي گاه هنر و هنرمند بوده و ميتواند
اظهار داشت :هفته هنر تجل 
مسائل و مشکالت جامعه را از ديد مسئوالن و مردم در قالب هنر
بيان کند .وي افزود :اکران فيلمهاي کوتاه توليدي هنرمندان حوزه
هنري با تقدير از عوامل فيلم کوتاه شکالت ساخته حوزه هنري ،هفته
فيلم حسنات با اکران فيلمهاي جشنواره با همين عنوان ،برگزاري
نمايشگاههاي تجسمي با موضوع کاالي ايراني ،جشن هنر انقالب
و تقدير از هنرمندان و اصحاب رسانه فعال از برنامه هاي شاخص
هفته هنر و انقالب است.رئيس حوزه هنري آذربايجان غربي برگزاري
ورکشاپ مينياتور ايراني با حضور استاد احمد رضا رحيمي به مدت
سه روز ،عصر شعر چکامههاي رجب با حضور نماينده محترم ولي
فقيه در استان ،ويژه برنامه يادهاي آشنا با زيارت مزار شهدا توسط
کارکنان و هنرمندان استان ،ارائه بليت نيم بها سينما را از ديگر
برنامه ها خواند.وي به فعاليت بيش از  ۲هزار هنرمند در استان
اشاره کرد و گفت ۲ :هزار و  ۲۹۲هنرمند در سطح آذربايجان غربي
مشغول فعاليت هنري هستند و  ۲هزار و  ۹۲۲اثر از اين هنرمندان
در ايام نوروز و ساير مناسبتها به اجرا در آمد.

مديرعامل آبفاي گيالن در ديدار با معاونين
و مديران شرکت:

مديران بايد تفکر  ،برنامه ريزي
و نظم و انضباط مالي داشته باشند
رشت-خبرنگاررسالت:
به گزارش دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضالب
استان گيالن  ،مديرعامل اين شرکت در اولين نشست با معاونين و
مديران آبفاي گيالن در سال  1397با تأکيد بر نظم و انضباط مالي
مديران گفت :براي دستيابي به اهداف شرکت مديران بايد تفکر و
برنامه ريزي داشته باشند.سيد محسن حسيني رئيس هيئت مديره
و مديرعامل آبفاي گيالن ضمن تقدير و تشکر از تالش و کوشش
همه همکاران در سال  1396افزود :عملکرد اين شرکت در سال
گذشته مطلوب بوده و در بخشهاي مختلف موفقيتهايي داشته است
که نتيجه زحمات يکايک کارکنان بوده است.وي کسب عنوان دستگاه
برتر اجرايي در هفته پژوهش  ،رتبه برتر در شستشوي مخازن ،اخذ
گواهينامه ايزو  17025براي آزمايشگاه شرکت  ،شرکت برتر در
محور نرم افزار و انتخاب برخي مديران در شهرستانها بعنوان مديران
برتر دستگاههاي اجرايي شهرستان را از اهم اين موارد عنوان کرد.
مديرعامل آبفاي گيالن همچنين اظهار داشت :سال  97بايد برنامه
جديد و افکار جديد داشت و تيم مديريتي شرکت بايد همچون
سال گذشته با آناليز برنامه ها  ،براي اجرايي شدن آن تدابير الزم
را بينديشند.وي با تشريح برنامه عملياتي شرکت براي سال  97از
سوي مديران بر افزايش راندمان در همه کارها به ميزان 20درصد،
تمرکز روي افزايش ميزان توليد آب  ،تمرکز روي درآمد و وصول و
استفاده از ظرفيت تبصره ها در توسعه بازار تأکيد کرد و يادآور شد:
الزمه رسيدن به اين اهداف اتحاد و همدلي است.

امامجمعه فرديس:

تقويت انرژي خورشيدي
آينده کشور را تضمين ميکند
فرديس-خبرنگار رسالت:
امامجمعه شهرستان فرديس گفت :با تقويت انرژي خورشيدي
ميتوانيم براي تأمين نيازهاي کشور در آينده دور اقدام کنيم.
حجتاالسالموالمسلمين علياکبر ايماني با اشاره به اينکه بايد در
راستاي تحقق شعار سال اقدام کنيم ،بيان کرد :حمايت از کاالي
ايراني در بهبود شرايط اشتغال نيز تأثير مستقيم و چشمگيري
خواهد داشت.خطيب نماز جمعه فرديس در رابطه با اقدامات اخير
دولت عربستان ،گفت :دولت عربستان در مقابل ايران بسيار احساس
ذلت ميکند و از همين رو دست همراهي بهسوي آمريکا و رژيم
صهيونيست بلند کرده است .وي ادامه داد :اقداماتي که دشمنان در
راستاي از بين بردن جمهوري اسالمي ايران انجام دادهاند ،تحريم
درآمدهاي ايران و بسته شدن ظرفيتهاي اقتصادي دنيا براي
نابودي و از بين بردن جمهوري اسالمي بوده است.

بناب -خبرنگاررسالت:
شهردار بناب با اشاره به اينکه هم اکنون حدود يک هزار واحد
مسکوني در شهرک فرهنگيان  3و کوي دادگستري وجود داشته و
ساکنان آن ها براي تردد به داخل شهر با ترافيک و مشکالت ديگري
گريبان گير هستند؛ گفت :به همين خاطر به نظر مي رسد احداث
ميدان در مقابل ورودي شهرک فرهنگيان  3ضروري است.
بر اساس اين گزارش ،نادر داوودي در جلسه مشترک شوراي هماهنگي
ترافيک و کميسيون ايمني حمل و نقل و سوانح شهري و جاده اي
بناب از انجام برخي تغييرات هندسي براي کاهش تصادفات در

شهردار بناب خبرداد:

احداث ميادين
و مسيرگشايي هاي
جديد در سال97

»

ميدان دوچرخه اين شهر خبرداد و افزود :ايجاد ميدان در ورودي
فرهنگيان  3در بلوار رسالت براي اتصال اين محل به خيابان آب
شمالي پيشنهاد مي شود که در صورت تصويب شوراي ترافيک در
کاهش حجم ترافيک هسته مرکزي شهر تا حدود زيادي تأثيرگذار
خواهد بود.وي همچنين از انتقال ميدان تره بار اين شهر خبرداد
و گفت :هم اکنون اين طرح مراحل اجرايي خود را طي مي کند.
شهردار بناب در ادامه تصريح کرد :رويکرد شورا و شهرداري در سال
 97اجراي طرح هاي مسيرگشايي در نقاط حادثه خيز به منظور
روان سازي ترافيک است.
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زارعيان مطرح کرد:

معاون امالک و اراضي آستان قدس رضوي:

تربيت نيروهاي متخصص از اولويتهاي اصلي
معاونت امالک و اراضي آستان قدس رضوي است

مشهد-خبرنگاررسالت:
معاون امالک و اراضي آستان قدس رضوي
گفت :بهرهگيري از ظرفيت نيروهاي متخصص
در اليههاي مديريتي به منظور بهبود امور و
کادرسازي از اولويتهاي اصلي معاونت امالک
و اراضي آستان قدس رضوي است.
به گزارش آستان نيوز ،غالمرضا رحمتي زاده گفت:
منابع هر سازمان در دو دسته منابع معنوي و
مادي تقسيم ميشوند که سرمايه انساني به عنوان

تالش همه جانبه رسانههاي مکتوب و مجازي
در راستاي تحقق سياست حمايت از کاالي ايراني

لنجان-خبرنگاررسالت:
زارعيان پژوهشگر ،مولف و استاد پيشگام روابطعمومي
الکترونيک با تاکيد بر نقش رسانهها در تحقق سياست
حمايت از کاالي ايراني تصريح کرد« :ضرورياست همه
رسانهها اعم از مکتوب و مجازي دست به دست هم داده
تا سياست حمايت از کاالي ايراني تحقق پيدا کند».به
گزارش خبرنگار روابط عمومي دانشگاه آزاد لنجان ،داود
زارعياندکترايعلومارتباطاتازدانشگاهعالمهطباطبائي،
گفت  :اصوال براي تحقق هر برنامهاي در کشور سه
زيرساخت اساسي مورد نياز است .اولين زيرساخت ،از
لحاظ فني مورد بررسي قرار ميگيرد .در بحث توليد
کاالي ايراني ضرورياست کارخانهها ،بخشهاي صنعتي
و مواد اوليه براي توليد فراهم باشد .زيرساخت دوم،
قانوني و حقوقي است .که بايد قوانين مربوط به کارگر،
کارفرما ،ماليات و ساير قوانين وجود داشته باشد .و در
نهايت زيرساخت سوم ،فرهنگي است که متاسفانه در
بخشهاي مختلف ازجمله ترافيک ،آپارتماننشيني و

با ارزشترين منابع يک سازمان ،به سازمان معنا
و مفهوم ميبخشد و زمينه تحقق اهداف سازماني
را فراهم مينمايد و رشد و توسعه سازمانها و در
پي آن جامعه و کشور ،در گرو استفاده صحيح از
سرمايههاي انساني است.وي در ادامه گفت :يکي
از شاخصهاي پيشرفت و توسعه سازمانها داشتن
سرمايههاي انساني خالق ،بهرهور و توانمند است
که اگر سازماني از اين مزيت برخوردار نباشد
نميتواند به هدفهاي سازماني خود دست يابد.
معاون امالک و اراضي آستان قدس رضوي عنوان
کرد :سرمايهگذاري و اعتماد به جوانان در هر
برههاي از تاريخ اين انقالب به خصوص در دوران
هشت سال دفاع مقدس اسالمي موفق بوده و
اين نشان از آن است که جوانان اين مرزو و بوم
با نشاط و انگيزه باال و فکري سرشار از نوآوري و
خالقيت ميتوانند امور جاري و توسعهاي سازمانها
را به بهترين نحو پيش ببرند.

البته حمايت از کاالي ايراني به آن کمتر توجه شده
است .لذا بايد همه رسانهها اعم از مکتوب و مجازي
دست به دست هم داده تا سياست حمايت از کاالي
ايراني تحقق پيدا کند .لذا عالوه بر برنامهسازي در
اين حوزه بايد بخشي از تبليغات رسانههاي صدا و
سيما به عنوان رسانههاي غالب و پرمخاطب در کشور،
رسانههاي مجازي و البته مطبوعات و نشرياتي که در
عرصه تخصصي منتشر ميشوند به اين امر اختصاص
پيدا کرده و در اين چارچوب اقدام شود.

معاون استاندار و فرماندار کاشان خبرداد:

آغاز برداشت گل محمدي از گلستان هاي کاشان

کاشان-خبرنگاررسالت:
معاون استاندار و فرماندار کاشان در آيين آغاز گل چيني و
گالبگيري اين شهرستان پيش بيني کرد امسال افزون بر 9500
تن گل محمدي از سطح  2500هکتار زمين هاي زير کشت
اين محصول برداشت شود.
حميدرضا مؤمنيان با بيان اينکه کاشان بيشترين ميانگين توليد
گل محمدي در کشور را دارد افزود :از اين ميزان برداشت گل
محمدي ،ساالنه حدود  15هزار تن گالب مرغوب در 1600

کارگاه سنتي 28 ،واحد صنعتي و 12واحد نيمه صنعتي توليد
مي شود.معاون استاندار اصفهان خاطرنشان کرد :پيش بيني
مي شود از اين ميزان گل حدود  2200کيلو اسانس طبيعي
به ارزش تقريبي هر کيلو  20ميليون تومان استحصال شود.
فرماندار همچنين  80هزار نفر روز اشتغال در موسم گل چيني
و گالبگيري در شهرستان کاشان را يادآور شد و گفت :زندگي
 2800خانوار به کشت ،توليد و برداشت گل محمدي وابسته
است و اين صنعت حدود  6هزار شغل پايدار و ثابت ايجاد کرده

است.وي توسعه کشت هاي کم آب بر را از مصداق هاي اقتصاد
مقاومتي بيان کرد و يادآور شد :توسعه دشت هاي گل محمدي
با کمترين سرمايه گذاري از ارزش افزوده بااليي برخوردار است.
مومنيان همچنين کيفيت و مرغوبيت گل محمدي و فرآورده
هاي آن در شهرستان کاشان را داراي شهرت جهاني دانست
و تصريح کرد :اين مهم موجب رونق صنعت گردشگري به
خصوص ورود گردشگران خارجي به کاشان در فصل بهار و
ايام گالبگيري شده است.

مديرعامل شرکت گاز استان اردبيل خبرداد:

اردبيل-خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت گاز استان اردبيل گفت :در سطح
استان اردبيل تعداد حوادث مشترکين گاز طبيعي
در سال  ۹۶نسبت به سال  ۹۵به ميزان  ۳۵درصد
کاهش داشته است.فيروز خدايي در مراسم عقد
تفاهمنامه همکاري ما بين شرکت گاز استان اردبيل
و سازمان آتش نشاني اردبيل اظهار داشت :اين

کاهش  35درصدي حوادث مشترکين گاز طبيعي در اردبيل
اقدام به منظور ارتقاي ضريب ايمني مشترکين
گاز استان به خصوص در زمان بروز حوادث امري
مهم در کاهش استرس و افزايش اعتماد در ميان
شهروندان در دستور کار قرار گرفته است.وي افزود:
با توجه به گسترش شبکههاي گازرساني در سطح
استان و افزايش تعداد مشترکين گاز طبيعي در
سالهاي گذشته براساس آمار اعالم شده ميزان

حوادث ناشي از گاز طبيعي به ميزان چشمگيري
کاهش يافته است.مديرعامل شرکت گاز استان
اردبيل تصريح کرد :با توجه به آموزشهاي همگاني
انجام شده در سطح استان اردبيل تعداد حوادث
مشترکين گاز طبيعي در سال  96نسبت به سال
 95به ميزان  35درصد کاهش داشته است که
اميد است در سال هاي آتي اين مقدار به حداقل

ممکن برسد.
خدايي بيان کرد :تمام تالش ما بر اين است که بتوانيم
در راستاي خدماترساني مطلوب به مردم منسجم
و هدفمند عمل کنيم و از هيچ تالشي در اين زمينه
دريغ نکنيم تا کسي از بابت مشکالت گازرساني
دغدغه نداشته باشد ،چرا که برخورداري از نعمت
گاز حق طبيعي و خدادادي همگان است.

رئيس اداره کتابخانه هاي شهرستان اشتهارد:

مردم اشتهارد در سال گذشته  40هزار نسخه کتاب به امانت بردند

اشتهارد-خبرنگاررسالت:
داود اسدي گفت :در سال گذشته قريب به  40هزار نسخه کتاب
از چهار باب کتابخانه عمومي توسط مردم به امانت رفت و بيش
از  4100نفر در سال گذشته به عضويت کتابخانه هاي عمومي
درآمدند .به گزارش رسالت البرز و به نقل از روابط عمومي اداره
کتابخانههاي عمومي شهرستان اشتهارد؛ رئيس اداره کتابخانههاي
عمومي شهرستان اشتهارد با اشاره به برگزاري برنامه هاي متنوع

فرهنگي در کتابخانه هاي عمومي اين شهرستان گفت :سال
گذشته سال پر رونق در حوزه کتاب و کتابخواني براي مردم
اشتهارد بود ،عالوه بر برگزاري مستمر نشستهاي کتابخوان توسط
اعضا و دانش آموزان اشتهارد و معرفي صدها عنوان کتاب برگزيده
به اعضا ،مراجعين و اهداي لوح و هدايايي براي تقدير و ايجاد
انگيزه در ميان مردم ،جلسات کانون ادبي به صورت هفتگي در
کتابخانه شهيد مطهري نيز برگزار شد و در اين برنامه نيز شعرا

با همکاري جهاد دانشگاهي دانشگاه صنعتي شريف؛

طراحي و ساخت دستگاه شستشوي آلتراسونيک
مبدل هاي حرارتي و تجهيزاتي مکانيکي آغاز شد

بوشهر-خبرنگاررسالت:
عمليات طراحي و ساخت دستگاه شستشوي
آلتراسونيک مبدل هاي حرارتي و تجهيزاتي
مکانيکي با همکاري جهاد دانشگاهي دانشگاه
شريف در مجتمع گاز پارس جنوبي آغاز شد .به
گزارش روابط عمومي شرکت مجتمع گاز پارس
جنوبي؛ نشست آغاز به کار پيمان پژوهشي "طراحي
و ساخت دستگاه شستشوي آلتراسونيک مبدلهاي
حرارتي و تجهيزات مکانيکي" در تاريخ  21بهمن
ماه ،با حضور کارشناسان و تيم نظارتي از مجتمع
گاز پارس جنوبي و نيز نمايندگان جهاد دانشگاهي
دانشگاه صنعتي شريف ،در محل ساختمان ستاد

مجتمع گاز پارس جنوبي برگزار گرديد.اين پروژه
که توسط واحد پژوهش و فناوري مجتمع گاز پارس
جنوبي در دست انجام است ،نخستين پروژهاي
است که در سطح کشور با هدف حمايت از ساخت
و بوميسازي دانش فني دستگاههاي شستشوي
آلتراسونيک در اين ابعاد اجرا مي شود.در اين پروژه
ملي ،که مهمترين هدف از انجام آن ،کاهش زمان
تعميرات اساسي پااليشگاه مي باشد ،از دستگاه
شستشوي آلتراسونيک براي شستشوي دسته
لوله مبدل هاي حرارتي تا طول  8متر و قطر
 2متر و تجهيزات مکانيکي درون سايت استفاده
خواهد شد.

بانوي مددجوي البرزي
با شخم زدن زمينهاي کشاورزي
نان درميآورد
کرج-خبرنگاررسالت:
زن سرپرست خانوار البرزي با دريافت  30ميليون تومان تسهيالت
اشتغال از کميته امداد البرز يک دستگاه تيلر خريداري کرده و
با شخم زدن و ارائه خدمات کاشت بذر ،علف زني و سمپاشي
زمينهاي کشاورزي نان درميآورد .وي ضمن کارآفريني براي
سه نفر خودکفا شده است.به گزارش رسالت البرز و به نقل

و نويسندگان آثار خود را به اشتراک گذاشتند .اسدي ادامه داد:
برگزاري نمايشگاه کتاب به تعداد بيش از  15نمايشگاه به مناسبتهاي
مختلف در تمامي کتابخانه ها و برگزاري برنامههاي فرهنگي (نقاشي-
قصه خواني -مهارتهاي زندگي -پذيرايي -اهداي جوايز) با همکاري
جمعيت حامي (تحت پوشش بهزيستي) در کتابخانه فرهنگسرا
مالصدرا و ساير کتابخانه هاي اين شهرستان از جمله کارهاي
فرهنگي اين نهاد فرهنگي بود.

توسط ادارات اوقاف و امور خيريه صورت مي گيرد؛

ثبت نام مسابقات سراسري قرآن کريم در ساوجبالغ
و نظرآباد

ساوجبالغ -خبرنگار رسالت:
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان
ساوجبالغ از برگزاري چهل و يکمين دوره
مسابقات سراسري قرآن کريم در روزهاي ،20
 24و  25ارديبهشت ماه با همکاري ادارات
اوقاف و امور خيريه شهرستان هاي ساوجبالغ
و نظرآباد خبر داد .حجت االسالم و المسلمين
سراغي گفت :اين دوره از مسابقات در رشته هاي
حفظ  5جزء 10 ،جزء 20 ،جزء ،حفظ کل ،قرائت
تحقيق ،قرائت ترتيل ،دعاخواني ،اذان و ابتهال و
همچنين رشته هاي معارفي شامل حفظ و معارف
موضوعي قرآن کريم ،حفظ و معارف احاديث و

از سايت خبري کميته امداد؛ بانوي پرتالش البرزي با اشاره
به سختيهاي زندگي که از دوران کودکي برايش آغاز شده
است ،گفت :من متولد يکي از شهرهاي خراسان شمالي هستم
و در آنجا بزرگ شدم ،پس از فوت مادر پدرم ازدواج مجدد
کرد ولي به دليل بيمهريهاي نامادري روزهاي پررنجي را
سپري کردم؛ تا اينکه پس از دريافت مدرک تحصيلي ديپلم با
تصميم قبلي به همراه يکي از دوستانم به تهران سفر کرديم
و مشغول به کار شدم.
مددجوي سختکوش البرزي بابيان اينکه پس از مدتي براي
ازدواج و تشکيل زندگي مشترک به زادگاه خود در خراسان
شمالي برميگردد افزود :متاسفانه شريک زندگيام نيز همراه

تفسير قرآن کريم برگزار مي گردد.وي افزود :با
توجه به واپسين روزها و مهلت محدود جهت
ثبت نام در اين دوره از مسابقات ،متسابقين
محترم مي توانند جهت سهولت ثبت نام در
هريک از بخش هاي مسابقه به سايت رسمي
مسابقات قرآن کريم جمهوري اسالمي ايران به
نشاني  www.Quraniran.irمراجعه يا با
شماره تلفن هاي  44221130و 44221140
و  45364803تماس حاصل نمايند و همچنين
ميتوانند از طريق فضاي مجازي به شماره تلگرامي
 09120562263نسبت به ارسال مشخصات و
رشته مورد عالقه اقدام نمايند.

خوبي برايم نبود و عزمي براي کارکردن و تأمين معاش نداشت؛
من مجبور بودم با کار کردن خرج زندگي خانواده را تامين کنم؛
حاصل اين دوره از زندگي پرفراز و نشيب ،هفت سال زندگي
مشترک ناموفق و يک دختر 6ساله بود که در نهايت منجر به
طالق شد.وي ادامه داد :پس از جدايي از همسر در سال ۹۳
به همراه دختر 6سالهام به شهر کرج مهاجرت کردم و با توصيه
يکي از آشنايان تحت حمايت کميته امداد قرار گرفتم؛ مدتي
از خدمات اين نهاد بهرهمند شدم ولي چون توانايي کار داشتم
کارشناسان بخش اشتغال کميته امداد به من توصيه کردند
با دريافت تسهيالت اشتغال شغل و حرفهاي که عالقه دارم را
راهاندازي کنم و مرا به سمت خودکفايي تشويق کردند.

 تصويب و ابالغ ارتقاء درجه فرمانداري
شهرستان پارس آباد از سه به دو

تاکيد فرماندار کرمان بر اهميت توجه بيشتر
به کانون

 ساماندهي کيوسکهاي مطبوعاتي نظرآباد
در دستور کار شهرداري قرار گرفت

پارس آباد مغان -خبرنگاررسالت:
فرماندار شهرستان مرزي پارس آباد مغان با اعالم اين مطلب گفتند  :باتالش و
پيگيريهاي بهعمل آمده و دستور مساعد مقام عالي استان و بازنگري و تصويب و ابالغ
وزارت کشور بعد از سالها درجه فرمانداري از  3به  2ارتقاء يافته و براساس آن سازمان
تفصيلي و پستهاي سازماني جديد تصويب و ايجاد گرديده است.
دکتر صمدي اضافه کرد :کليه فرمانداريها براساس شاخص هاي مختلف از جمله
جمعيت ،مساحت و مرزي بودن و  ...به ترتيب اولويت از  1تا  4تقسيم بندي ميشوند،که
متأسفانه در سنوات گذشته عليرغم اينکه شهرستان پارس آباد دومين شهرستان
بزرگ استان ميباشد با درجه  3بعد از فرمانداريهاي اردبيل  ،مشگين شهر ،خلخال
و گرمي قرار گرفته بود که با پيگيريهاي بهعمل آمده و بازنگري و تصويب و ابالغ
وزارت کشور بعد از سالها از  3به  2ارتقاء يافته و برهمين اساس سه معاونت سياسي،
امنيتي و اجتماعي – معاونت هماهنگي امور عمراني و معاونت برنامه ريزي و توسعه
در فرمانداري ايجاد و  2رئيس اداره و  3کارشناس مسئول به مجموع پستهاي سازماني
فرمانداري پارس آباد اضافه گرديده است.

کرمان-خبرنگاررسالت:
تخصيص و افزايش اعتبارات مراکز فرهنگي هنري کانون پرورش فکري کودکان
و نوجوانان از مهمترين مواردي بود که در ديدار مديرکل کانون کرمان با فرماندار
اين شهر بر آن تاکيد شد .علي بابايي فرماندار کرمان در اين ديدار با بيان اينکه
فرهنگسازي در هر زمينهاي بايستي از پايه و از دوران کودکي آغاز شود ،گفت:
بسياري از آسيبهاي اجتماعي حاصل غفلت از توجه به مسائل فرهنگي و اجتماعي
است.بابايي خاطر نشان کرد :اگر امروز فرهنگ کار و مسئوليتپذيري در بين
کودکان شکل گيرد ،در آينده تعداد افراد بيکار و بسياري از معضالت اجتماعي
کاهش مييابد.وي افزود :حاشيه شهرها توجه ويژهاي را ميخواهد ،اگرغافل شويم
در آينده آسيبهاي جبران ناپذير را شاهد خواهيم بود.فرماندار کرمان مراکز
فرهنگي هنري کانون را مکاني مناسب براي فرهنگسازي و پرورش کودکان و
نوجوانان دانست و يادآور شد :بخش زيادي از ادارات شهرستاني در سايه ادارات
ميمانند و کاري در اين حوزه انجام نميشود .خوشبختانه مراکز کانون در بخشها
و شهرستانها استقالل بيشتري دارند.

نظرآباد-خبرنگاررسالت:
مهندس يگانه شهردار نظرآباد گفت  :اين اقدام با هدف رفع سد معبر و رفاه حال شهروندان
در دستور کار قرار گرفته است.وي با اشاره به اينکه کيوسکهاي مطبوعاتي يکي از مناظر مهم
شهر به شمار مي روند و با توجه به اينکه در ديد شهروندان قرار دارند ،سيما و منظر شهري نيز
به آنها وابسته بوده و ساماندهي آنها امري ضروري مي باشد.اين مقام مسئول با اشاره به لزوم
توجه بيشتر به کيوسک ها از لحاظ بصري گفت :بحث ساماندهي و قانونمندسازي کيوسکهاي
مطبوعاتي جزء اولويت هاي اين شهرداري است.شهردار نظرآباد همچنين به ضرورت ترويج
فرهنگ مطالعه ميان شهروندان افزود :مطبوعات عامل توسعه و پيشرفت هر شهري محسوب
مي شوند و بايد نسبت به توزيع و فروش اين روزنامه ها در محلي مناسب اقدام کنيم که اين
امر سبب استقبال مردم از فرهنگ مطالعه روزنامه و مطبوعات خواهد شد.وي با بيان اينکه
شهرداري درقبال مردم درتمامي حوزه هاي مرتبط با خود مسئول است اظهار کرد :يکي از
مسائلي که بايد بهطور جدي درمورد آن تصميم گيري شود بحث کيوسکهاي مطبوعاتي سطح
شهر است که اگر چه با کاربري فرهنگي ايجاد شده اند اما فعاليتهاي ديگري درآنها صورت
مي گيرد وعم ً
ال کارکرد فرهنگي درمورد اين کيوسکها به حاشيه رفته است.

شهردار فوالدشهر عنوان كرد:
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چابک سازي و حرکت روبه جلو؛ از
برنامه هاي سال 97شهرداري فوالدشهر
فوالدشهر  -خبرنگاررسالت:
شهردار فوالدشهر در جلسه شوراي مديران شهرداري گفت :تکريم ارباب
رجوع و تسهيل در حل مشکالت مردم در حداقل زمان را مديران
و کارکنان مد نظر قرار دهند و از برخورد نا مناسب با ارباب رجوع
پرهيز کنند .فرهاد سليمي افزود :چابک سازي  ،حرکت روبه جلو ،
وحدت رويه و صميميت بين ادارات و واحدهاي شهرداري در سال 97
از برنامه هاي شهرداري است .سليمي در پايان با بيان اين مطلب که
در سال جديد با اراده اي مصمم و تالشي مضاعف در راستاي تحقق
اهداف شهرداري و ايجاد تحول در اين شهر گام برداريم  ،افزود  :الزم
است مديران در جهت ارتقاء کمي و کيفي خدمت رساني به مردم
تالش بيشتري داشته باشند.

مدير کل اوقاف و امور خيريه کردستان:

در سال گذشته  ۴۸وقف جديد
در استان كردستان ثبت شد
سنندج-خبرنگاررسالت:
مدير کل اوقاف و امور خيريه کردستان در جلسه تخصصي وقف با
استاندار کردستان وضعيت موقوفات استان را رو به پيشرفت دانست و
گفت  :در سال گذشته  ۴۸وقف جديد در استان ثبت شد که نسبت
به  ۷سال گذشته بي سابقه بوده است وهمچنين در راستاي حفظ و
حراست از موقوفات اسناد بيش از  ۱۵۰۰رقبه اخذ شد که مجموعاًبيش
از  ۸۵درصد از رقبات استان سند دارشده اند که اين مهم نقش بسزايي
در جلوگيري از تجاوز و سوءاستفاده از موقوفات دارد.به گزارش روابط
عمومي اداره کل اوقاف و امور خيريه کردستان ،حجت االسالم مصطفي
نوروزي با اشاره به فعاليت هاي قرآني اوقاف افزود :برگزاري مسابقات
قرآن از مرحله شهرستاني تا اعزام به مسابقات سراسري و راه يافتن
دو نفر از قاريان و حافظان استان در مرحله نيمه نهايي معتبرترين
مسابقات قرآني کشور ،برگزاري محافل انس با قرآن با حضور قاريان
مصري و کشوري و برپايي کارگاهها ،برگزاري طرح تربيت حافظان
قرآن کريم و تربيت بيش از  ۸۰۰۰مسجد و دوره هاي آموزشي از
اقدامات شاخص قرآني اوقاف در سال گذشته بود.

 ديدار جمعي از سرمايه گذاران
با شهردار هشتگرد
هشتگرد-خبرنگاررسالت:
توسعه و بهبود فضاي کسب و کار و حمايت از کاالي ايراني از جمله
مسائل مهم مطرح شده در اين نشست بوده است .بهمني شهردار
هشتگرد که تازه سکان مديريت اين شهر را در دست گرفته توجه به
جذب سرمايه گذار  ،توسعه اشتغال و بهبود کسب و کار را وظيفه همه
مسئولين دانسته و گفت  :اهميت توجه به اشتغال و مسائل مرتبط با
آن در حدي است که مقام معظم رهبري  ،امسال را حمايت از کاالي
ايراني نامگذاري نموده و برنامه ريزي و تالش در جهت تحقق اين
شعار وظيفه همه مسئولين است .بهمني گفت  :هرچند شهرداريها بنا
بر وظايف ذاتي و قانوني خود مي بايست در زمينه خدماتي  ،عمراني و
فرهنگي فعاليت نمايند ليکن توجه به موضوعات مهم کشور و برنامه ريزي
راهبردي براي همراهي با ساير دستگاهها مي تواند راهگشا باشد.توسعه
شهري متعادل و هدفمند  ،صدور مجوزهاي احداث مراکز تجاري ،راه
اندازي خطوط تاکسي درون شهري  ،اجراي پروژه هاي مشارکتي با
سرمايه گذاران  ،راه اندازي بازار ميوه و تره بار و  ..از جمله مواردي است
که در برنامه هاي آتي اين شهرداري قرار داشته و اميدواريم بتوانيم با
اجراي اين برنامه ها در روند ايجاد اشتغال موثر باشيم .

نيشابور بر بال سيمرغ عطار
پرواز ميکند
نيشابور -خبرنگار رسالت:
بزرگداشت روز ملي عطار نيشابوري  24و  25فروردين  97همزمان با
مبعث يگانه خلقت پيامبر اعظم(ص) با پيام وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي
در نيشابور و همزمان در ديگر نقاط کشور و کشورهاي جهان برگزار
ميشود.معاون استاندار و فرماندار نيشابور و رئيس ستاد بزرگداشت
روز ملي شيخ فريدالدين محمد عطار نيشابوري اظهارکرد :همايش
روز ملي عطار نيشابوري  24و  25فروردين 97با پيام دکتر سيدعباس
صالحي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و حضور دکتر حسن بلخاري
رئيس انجمن آثار و فاخر فرهنگي کشور ،شخصيتها ،عطارشناسان
و انديشمندان داخلي و خارجي از کشورهاي ژاپن ،بنگالدش ،ترکيه،
عراق ،افغانستان و پاکستان در نيشابور برگزار ميشود.سعيد شيباني
گفت :در اين روز پيام وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي همزمان به تمام
رايزنيهاي فرهنگي ايران در سراسر جهان مخابره خواهد شد و در برخي
از کشورهاي جهان آيين و مراسم ويژه بزرگداشت عطار نيشابوري اين
شاعر و عارف وارسته و شهير ايران و جهان برگزار ميشود.

همايش خانواده هاي آسماني
ياوران واليت با حضور فرمانده ناحيه
مقاومت بسيج دزفول برگزارشد
دزفول -خبرنگاررسالت:
به گزارش روابط عمومي ناحيه مقاومت بسيج دزفول اين همايش که
به همت حوزه مقاومت بسيج دانش آموزي برادران شهيد فهميده
دزفول برگزار شده بود  ،با هدف توجيه خانواده هايي که فرزندان آنها
از بين کليه مدارس سطح شهرستان انتخاب شده اند و قرار است طي
دوره هايي عقيدتي  ،فرهنگي  ،آموزش نظامي و  ....به عنوان نيروهايي
انقالبي به مدارس سطح شهرستان به عنوان فرمانده پايگاه يا سرگروه
حلقه هاي صالحين معرفي شوند  ،برگزار شد .فرمانده ناحيه مقاومت
بسيج دزفول در اين همايش طي سخنراني اي گفت  :اولويت تربيت
فرزندانمان بايد ،آموزش دادن سبک زندگي اسالمي و عمل به رهنمودهاي
پيشوايان دينيمان در زندگي باشد .سرهنگ پاسدار هادي سعادت زاده
در ادامه خاطر نشان کرد  :با توجه به نامگذاري سال پيش رو توسط
رهبر انقالب به نام حمايت از کاالي ايراني ،مي بايست تمام توانمان
را به کار بگيرم تا با همت مضاعف و از استفاده از نيروهاي جوان اين
مرز بوم اين شعار را به واقعيت تبديل کنيم؛ حمايت از کاالي ايراني ،
وظيفه اي است که بر دوش تک تک ما نهاده است.

