» خبر

معاون فضاي سبز شهري شهرداري اراک خبر داد:

امام جمعه سمنان :

رنگآميزي تعدادي از ايستگاههاي
اتوبوس شهر اراک

اراک – خبرنگار رسالت :
به منظور بهسازي و تغيير ظاهر ايستگاه هاي اتوبوس شهري ،سازمان
سيما ،منظر و فضاي سبز شهري اقدام به رنگآميزي تعدادي از
ايستگاههاي اتوبوس سطح شهر اراک کرد.حمزهلو معاون زيباسازي
سازمان سيما و منظر و فضاي سبز شهري شهرداري اراک بيان
داشت :با توجه به اينکه ايستگاههاي اتوبوس يکي از عناصر مبلمان
شهري است و روزانه تعداد زيادي از همشهريان از آن استفاده
ميکنند؛ رنگآميزي ايستگاههاي اتوبوس تاثير بسزايي در چهر ه
بصري شهر اراک دارد.وهاب حمزهلو در ادامه در خصوص اجراي
اين طرح گفت :با هدف تکريم ارباب رجوع و جلب رضايت آنها؛
همچنين ارائه خدمات بهتر به شهروندان ،تعدادي از ايستگاههاي
اتوبوس شهر اراک که از نظر بهسازي و رنگآميزي نياز به ترميم
داشتند را در دستور کار قرار داديم و در حال حاضر خيابانهاي
شريعتي ،خرم و قسمتهايي از کرهرود نيز با رنگآميزي ايستگاههاي
اتوبوس سعي بر آن داريم تا چهرهاي متفاوت را به تلطيف نماي
بصري و ترغيب حس شهروندان به استفاده از وسايل حمل ونقل
عمومي بيفزاييم.

سخنگوي شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

سناريويي براي جيرهبندي آب
اصفهان نداريم

اصفهان-خبرنگاررسالت:
سخنگوي شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به
کاهش  40درصدي آب انتقالي به تصفيه خانه باباشيخعلي،
گفت :سناريويي براي جيره بندي در دستور شرکت آب و
فاضالب استان اصفهان نيست و در صورتي که روند کم آبي
ادامه يابد ،تصميمات جديدي در خصوص مديريت آب اصفهان
اتخاذ خواهد شد.
سيداکبر بني طبا در خصوص افت فشار و قطعي آب اصفهان ،
اظهار کرد :پيش از کمبود و افت شديد آب روز گذشته اصفهان،
موضوع را در رسانه هاي جمعي اطالع رساني کرديم ،چرا که
ميزان آب انتقالي از زاينده رود به تصفيه خانه باباشيخعلي
 40درصد کاهش يافته بود ،بنابراين پيش بيني مي کرديم که
ذخاير منابع آب اصفهان رو به کاهش مي رود.وي افزود :روند
مديريت توزيع آب سد زاينده رود به گونه اي است که بتوانند
حداقل آب در سد براي تابستان و شهريور ماه ذخيره شود،
بنابراين مديريتي براي آزاد سازي آب در حال انجام است تا در
پايان فصل يا پاييز با مشکل کمبود آب مواجه نشويم.

»

ايجاد اشتغال در سمنان
مطالبه مردم از دولت
است

اردبيل-خبرنگاررسالت:
سرپرست اداره کل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري
استان اردبيل گفت :مجموعه جهاني شيخ صفي الدين اردبيلي
پايگاه ممتاز کشور به لحاظ اصول مرمت است .نادر فالحي با
اعالم اين خبر افزود :پايگاه شيخ صفي الدين اردبيلي در سال
 96و در بين  31پايگاه و  18بناي بزرگ توانست رتبه نخست به
خود اختصاص دهد .سرپرست اداره کل ميراث فرهنگي ،صنايع
دستي و گردشگري استان افزود :اين انتخاب به داليل مختلف از
جمله پژوهش ،رعايت اصول مرمتي در بناهاي تاريخي و صرفه
جويي استفاده از مصالح کهنه صورت پذيرفت.
فالحي اضافه کرد :موزه چيني خانه نيز در سال جاري در بين
موزه هاي متوسط کشور توانسته رتبه نخست را در زمينه
مرمت ،نوآوري و خدمات و اطالع رساني از آن خود سازد .وي
با تاکيد به اينکه اين موفقيت با وجود کمبود اعتبارات حاصل
شده است ،ادامه داد :با تالش بي وقفه کارشناسان بومي و با
صرفه جويي در مصالح توانستيم به رتبه ممتاز دست يابيم.
فالحي از جمله اقدامات شاخص صورت گرفته را محوطه سازي
بنا دانست و افزود :بيش از  300متر مربع از کاشي هاي معرق
که در حال ريزش بود زيرسازي شده است.

مدير کل کميته امداد امام خميني
آذربايجان غ ربي خبرداد:

رئيس شوراي اسالمي فوالدشهر خبر داد:

اروميه-خبرنگاررسالت:
مدير کل کميته امداد امام خميني(ره) آذربايجان غربيدر
خصوص ميزان زکات جمع آوري شده در سال  96افزود :در
سال گذشته  223ميليارد ريال زکات جمع آوري شده که
نسبت به مدت مشابه خود  14درصد افزايش يافته است.عزيز
سهندي در خصوص ميزان زکات جمع آوري شده در سال 96
افزود :در سال گذشته  223ميليارد ريال زکات جمع آوري
شده که نسبت به مدت مشابه خود  14درصد افزايش يافته
است.وي با اشاره به اينکه آذربايجان غربي براي سومين سال
پياپي رتبه برتر کشور را در خصوص جمع آوري زکات کسب
کرده است ،تصريح کرد :شهرستان هاي مهاباد ،بوکان و نقده
به ترتيب بيشترين زکات در بين ساير شهرستان هاي استان
را داشته اند.مدير کل کميته امداد امام خميني(ره) آذربايجان
غربي با اشاره به اينکه در 1700روستاي استان ،شوراي زکات
روستايي تشکيل شده است ،خاطر نشان کرد :تالش مي شود
در  1900روستاي داراي دهياري شوراي زکات تشکيل شود.
وي افزود :طرح جمع آوري زکات از اهالي  160روستا ،طرح
تکميل شوراي زکات روستايي در بيش از  1900روستاي داراي
دهياري و افتتاح حساب زکات روستايي در بيش از  1000روستا
از جمله برنامه هاي کميته امداد امام خميني(ره) استان در
سال جاري است.

مديرعامل شرکت گاز استان گيالن خبرداد:

احداث بازار طولي خطي در ابتداي بلوار وليعصر

فوالدشهر -خبرنگاررسالت:
علي محمدليموچي رئيس شوراي اسالمي
فوالدشهرگفت:شوراي اسالمي درخصوص
کميسيون هاي شش گانه درمباحث مختلف
اعم ازعمران،حمل ونقل،برنامه وبودجه،خدمات
شهري وتحقيق وتفحص ويژه،جهت بررسي
ونظارتبرحسنانجامکارشهرداريومسائلمتفاوت
درحيطه هاي مختلف،درحال انجام وظيفه است.
رئيس شوراي اسالمي فوالدشهرافزود:ازاولويت هاي

جذب بيش از سه هزار مشترک گاز در ارديبهشت ماه
رشت-خبرنگاررسالت:
به گزارش روابط عمومي گاز گيالن حسين اكبر
مديرعامل شرکت گاز استان گيالن از جذب
 3هزار و چهارصد مشترك جديد گاز در ارديبهشت
ماه امسال خبر داد.مديرعامل شرکت گاز استان با
اعالم اين خبر افزود :با جذب اين تعداد مشترك
مجموع مشتركين گاز در گيالن به يك ميليون و
 20هزار مشترك افزايش يافته است.مهندس اكبر
ادامه داد :اين آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل
 3درصد افزايش يافته است و با احتساب مشتركين
جديد جذب شده ،درصد بهره مندي خانوارهاي
روستايي گيالن به  93/4درصد رسيده است.وي
اظهار داشت :هم اكنون  1908روستاي استان
از نعمت گاز بهره مند مي باشند كه بر اساس
برنامه ريزي هاي به عمل آمده با گازرساني به 42
روستاي باالي  20خانوار ديگر اين ميزان تا هفته
دولت به  1950روستا افزايش مي يابد.مديرعامل

شوراي اسالمي،توسعه پارک پرنيان وارائه خدمات به
مردم دراين مکان تفريحي که يکي ازظرفيت هاي
فوالدشهربودهوباتالششهردارواستقبالسرمايهگذاران
درشهراقداماتي انجام وطرح هايي هم دردستورکار
قرارگرفته است.ليموچي ديگراولويت هاي شورا
رابرنامه ريزي درکليه زمينه هاي مديريت وخدمات
شهري درراستاي ارائه خدمات به مردم دانست.
همچنينپيگيرياجرايپروژههايعمرانيبراساس
نيازسنجي مردم وبراساس اولويت در شهرازجمله
ترمينال،اصالح ورودي هاي شهر،احداث ميدان
ميوه وتره ،احداث بازار طولي خطي در ابتداي بلوار
وليعصردر برزن،Dاتمام پروژه هاي نيمه تمام دوره
قبل که بخش عمده اي ازسرمايه مردم وشهرداري
درآن محل ها هزينه شده وعم ً
الدرمعرض فرسايش
قرارگرفتندوضرورت دارد اين پروژه هاتکميل وبه
بهره برداري برسدودراختيارمردم جهت استفاده
قرارگيرد.

شركت گاز استان گيالن در پايان اظهار داشت :مهم
ترين هدف شرکت گاز افزايش سطح رضايتمندي
مردم و مشترکين عزيز مي باشد و اين شرکت
عالوه بر عمليات توسعه گازرساني در استان با راه
اندازي پروژه هاي کيفي نظير پروژه قرائت و چاپ
همزمان صورتحساب ،ايجاد اپليکيشن خدمات
الکترونيک گاز و امکان پرداخت غيرحضوري از
طريق سايت ،تلفن  3415و  ....گام هاي مؤثري
در اين زمينه برداشته است.

 17ميليارد تومان زکات در کردستان جمعآوري شد
سنندج-خبرنگاررسالت:
مديرکل کميته امداد استان کردستان و دبير شوراي زکات استان در
نخستين جلسه شوراي زکات بابيان اينکه  17ميليارد تومان زکات
در سال گذشته دراستان جمع آوري شده است واين استان رتبه
ششم کشوري را دارد ،گفت :سه ميليارد و  600ميليون تومان از اين
مبلغ ،زکات غالت ،هفت ميليارد تومان زکات واجب 6 ،ميليارد و 400

ميليون تومان نيز زکات فطريه و کفاره بوده است و با جمعآوري اين
مبلغ شاهد رشد  50درصدي زکات کردستان بوديم.به گزارش سايت
خبري کميته امداد ،محمد رسول شيخي زاده ،درزمينه هزينه کرد
زکات جمع آوري شده سال گذشته افزود :تأمين  89فقره جهيزيه،
کمکهزينه درمان  50نيازمند ،کمکهزينه تحصيلي  452نفر ،آزادي
 9زنداني و پرداخت  39هزار مورد کمکمعيشت به ارزش  8ميليارد

و  200ميليون تومان و همچنين خريد ،ساخت و تعمير  114واحد
مسکن از محل زکات جمعآوري براي نيازمندان صرف شده است.
وي در زمينه هزينه کرد زکات براي پروژههاي عامالمنفعه به ساخت
و تعمير  131مسجد 40 ،خانه عالم ،هفت غسالخانه و پنج حسينيه
اشاره کرد و اظهارداشت  36 :درصد از زکات جمعآوريشده سال
گذشته نيزدر اين زمينه صرف شده است.

شهردار اصفهان در بازديد از بنياد تعاون زندانيان استان اصفهان خبر داد:

آمادگي شهرداري براي کمک به اجراي احکام جايگزين حبس
اصفهان-خبرنگاررسالت:
شهردار اصفهان با تاکيد بر جايگزين شدن احكام
حبس براي زندانيان و لزوم آموزش مهارت هاي
شغلي در فضاي زندان ها اعالم کرد :شهرداري
آمادگي دارد از زندانيان با مهارت در حوزه خدمات
شهري استفاده کند.به گزارش اداره ارتباطات
رسانه اي شهرداري اصفهان،قدرت اله نوروزي

كه روز گذشته به همراه مديركل زندان هاي
استان اصفهان ،از بنياد تعاون زندانيان استان
اصفهان،زندان مرکزي و كارگاه هاي حرفه
آموزي بازديد كرد و گفت :به جاي حبس
و زندان مي توان احكام جايگزين صادر كرد
چرا كه اگر اين رويكرد در كل كشور در پيش
گرفته شود،هم تنبيه اجتماعي را در پي خواهد

داشت و هم بر تعداد زندانيان افزوده نمي شود.
وي در بخش ديگري از اين بازديد با حضور در
كارگاه هاي حرفه آموزي از جمله صنايع دستي،
مينا كاري ،صنايع فلزي و مصالح ساختماني ...
از نزديك با فعاليت زندانيان در اين زمينه آشنا
شد .نوروزي با اظهار خرسندي از ايجاد چنين
فضايي در زندان ها براي مهارت آموزي گفت:

ايجاد شرايطي كه زندانيان بتوانند از وقت
خود در طول مدت حبس ،براي يادگيري يك
مهارت استفاده كنند نتايج مثبتي دارد كه
حتي بعد از آزادي آنها از زندان و بازگشت به
جامعه مفيد خواهد بود .به گفته نوروزي بايد
خالقيت زندانيان به ويژه در مسائل اجتماعي
جهت دهي شود.

مديرعامل آب و فاضالب روستايي آذربايجان غ ربي:

شاخص بهره مندي روستاهاي آذربايجان غربي از آب سالم به بيش از  75درصد رسيد
اروميه-خبرنگاررسالت:
مديرعامل آب و فاضالب روستايي آذربايجان غربي با اشاره به
اينکه طي سال گذشته به  64روستاي استان آبرساني شده
است ،گفت :شاخص بهره مندي روستاهاي آذربايجان غربي از
آب سالم به بيش از  75درصد رسيد.
کاظم محمدي اقدم در خصوص اجراي طرح هاي آبرساني،

اظهار کرد:در سال گذشته با  120ميليارد تومان اعتبار مصوب و
اختصاص  48ميليارد و 800ميليون تومان  ،اجراي طرح هاي
آبرساني به  64روستاي استان اتمام و بهره برداري از آنها آغاز
شد .وي با اعالم اينکه با بهره برداري از اين طرح ها  37هزار
و 600نفر جمعيت روستايي استان ازنعمت آب آشاميدني
سالم و بهداشتي برخوردار شده اند ،افزود:با اتمام اين طرح ها

معاون آموزش و پرورش استان اردبيل:

اردبيل-خبرنگاررسالت:
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش
استان اردبيل گفت 21 :شهرک پرجمعيت در
اردبيل وجود دارد که تنها  14مدرسه در اين
شهرکها احداث شده که هيچ تناسبي با جمعيت
دانشآموزي اين شهرکها ندارد .علي ورودي در
جمع خبرنگاران اظهار کرد :ما از سال گذشته
در موضوعاتي نظير وضعيت پوشش تحصيلي،
بحث کنکور و شاخصهاي در نظر گرفته شده
در حوزه تعليم و تربيت اطالعات دقيق و جامعي
در شوراي آموزش و پرورش ارائه کرديم تا با
همکاري مديران دستگاههاي اجرايي زمينه حل
برخي از اين مشکالت ،کمبودها و نارساييها

فراهم آيد.وي با بيان اينکه نيمي از مدارس
مشگينشهر و پارسآباد و  23درصد مدارس
شهر اردبيل هم اکنون دونوبته اداره ميشوند،
خاطرنشان کرد :ما به رغم اين کمبود فضاي
آموزشي در ارتقاي کيفي تحصيل دانشآموزان
تمام تالش و جديت خود را به کار گرفتيم.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان
اردبيل به آئيننامه آموزش و پرورش در احداث
يک واحد آموزشي در قبال احداث  200واحد
ساختماني اشاره کرد و گفت :متوليان اين
حوزه با هدف عمل نکردن به اين آييننامه به
ساخت  199واحد اقدام ميکنند تا اين قانون
مصرح را اجرا نکنند.

شاخص بهره مندي جمعيت روستايي استان از  72/4درصد
به  75/4درصد افزايش يافت.مدير عامآلب و فاضالب روستايي
آذربايجان غربي گفت 6/84 :درصد روستاهاي استان تحت
پوشش خدمات شرکت آب وفاضالب روستايي قرار دادند که
براي تحت پوشش قرار دادن مابقي روستاها نيز  162ميليارد
تومان اعتبار مورد نياز است.

نماينده مردم شهرستان هاي سمنان،

 21شهرک پرجمعيت اردبيل
تنها  14مدرسه دارد

نقض قانون موجب بي اعتمادي
در جامعه ميشود
سمنان -خبرنگار رسالت:
نماينده مردم شهرستان هاي سمنان ،مهديشهر
و سرخه در مجلس شوراي اسالمي گفت:
قانون محور همه اقدامات است و نقض آن
موجب بي اعتمادي در جامعه مي شود.احمد
همتي با اشاره به اين که اجراي قوانين در
همه سطوح به صورت صريح و شفاف امري
ضروري است ،افزود :اگر بخواهيم در مسير
توسعه حرکت کنيم اولين و محکمترين قدم
اين است که به اجراي قوانين پايبند باشيم
و عدالت در اجراي قانون را رعايت کنيم.وي
با اشاره به اين که اجراي قانون و قانونمداري
در ادوار مختلف و در شرايط بحراني براي

بسياري از کشورها به عنوان يک اصل مطرح
بوده است ،اظهارداشت :در جنگ جهاني دوم
و در کشورهايي که اکنون به عنوان کشورهاي
توسعه يافته و قدرتمند از آنان ياد مي شود
حتي در شرايط حساس قانون را مالک عمل
قرار داده و اگر جايي مطرح ميشد اقدامي به
صالح نيست و امنيت را تهديد ميکند باز هم
تالش ميشد قانون را اصل قرار دهند .همتي با
تأکيد بر اين که حرکت بر مدار قانون اعتالي
جوامع را به همراه دارد ،خاطرنشان کرد :بايد
تالش کرد با اجراي قانون در کشور اعتماد
عمومي را جلب و مسير توسعه را بيشتر از
گذشته هموار کرد.

مديرعامل بانک صادرات ايران پس از بازديد از دانشگاه آزاد اسالمي قزوين:

وقتي پيشرفت هاي دانشگاه آزاد قزوين را ديدم ،احساس کردم در استنفورد قدم برمي دارم
قزوين-خبرنگاررسالت:
مديرعامل بانک صادرات ايران و هيئت همراه از بخش هاي مختلف،
مراکز تحقيقاتي و دستاوردهاي دانشگاه آزاد اسالمي قزوين بازديد
و با پژوهشگران و محققان اين دانشگاه ديدار کردند.به گزارش
روابط عمومي دانشگاه آزاد اسالمي قزوين ،در اين بازديد و نشست
صميمي که دکتر مرتضي موسي خاني رئيس دانشگاه آزاد اسالمي
قزوين نيز حضور داشت ،دکتر حجت اله صيدي مديرعامل بانک

صادرات ايران به همراه جمعي از مديران و کارشناسان اين بانک،
از نزديک با آخرين دستاوردها و پروژه هاي تحقيقاتي دانشگاه
آشنا شدند.رئيس دانشگاه آزاد اسالمي قزوين در اين ديدار ضمن
خيرمقدم به مهمانان ،بر حمايت از محققان جوان کشور و پروژه هاي
داخلي تاکيد و تصريح کرد :در زمان تحريم ها ،دولت آمريکا ورود
نيروهاي متخصص را محدود نکرد؛ همه کاالهاي ايراني مشمول
تحريم شدند ،به جز نيروهاي متخصص که مي توانند در آنجا

امام جمعه بناب :

5

خبر

حمايت از توليد داخلي را
مسئوالن بايد از خود شروع کنند

مديرکل کميته امداد استان کردستان :

(ره)

افزايش  14درصدي زکات
جمع آوري شده در سال 96

شهرستان
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سرپرست اداره کل ميراث فرهنگي استان اردبيل:

بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي
پايگاه ممتاز کشور به لحاظ رعايت
اصول مرمت است

سمنان -خبرنگار رسالت :
نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه سمنان گفت :ايجاد اشتغال و
رونق توليد در اين استان مطالبه به حق مرم از دولت دوازدهم است.آيت اهلل
سيدمحمد شاهچراغي افزود :بيکاري يکي از مشکالت اساسي در نقاط مختلف
استان است و بايد مسئوالن امر براي رونق کسب و کار در سمنان بيشتر تالش
کند.وي اظهارداشت :بايد به عواقب بيکاري جوانان توجه داشت و اشتغال براي
دانش آموختگان بايد در محور برنامه هاي دولت قرار گيرد.وي خاطرنشان کرد:
دولتمردان صداي معترضاني که حرف صحيح ميزنند را بايد بشنوند چرا که

ايجاد اشتغال ،مطالبات مردم محسوب ميشود.شاهچراغي تصريح کرد :بخش
قابل توجه اي از بزهکاري هاي اجتماعي و نابساماني هاي اخالقي متاثر از فقر در
جامعه است و کاهش آمار بيکاري مي تواند گره گشاي مشکالت کنوني کشور
باشد.امام جمعه سمنان اضافه کرد :از هيچ دستگاهي پذيرفته نيست تا به دليل
کوتاهي مانع اجراي سياست هاي اشتغال آفرين شود چرا که اين سياست ها
موجب گره گشايي و رفع مشکالت استان و کشور مي شوند.شاهچراغي ادامه
داد :هرگونه موانع اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي توسط مديران دستگاه ها
بررسي و اعالم شود تا با هم فکري براي رفع آن اقدام شود.

ارزش افزوده ايجاد کنند.
دکتر موسي خاني با قدرداني از حمايت ها و همکاري هاي بانک
صادرات ايران در گذشته ،حضور مديريت عامل جديد اين بانک و
همکاران ايشان در دانشگاه آزاد اسالمي قزوين را به فال نيک گرفت
و گفت :به هر حال با نگاه مديريت جديد اين بانک اميدواريم اين
اتفاق دريچه جديدي براي افزايش حمايت ها و سرمايه گذاري بانک
صادرات ايران به منظور توليد محصوالت دانش بنيان باشد.

برتري شهرداري کرج در جشنواره
ستارگان روابط عمومي ايران

طرح هاي کشاورزي که به آب کمتري نياز دارد
جايگزين طرح هاي کشاورزي پر مصرف شود

معاون وزير راه و شهرسازي مشکالت طرح جامع
خارگ را بررسي کرد

کرج-خبرنگاررسالت:
در پنجمين جشنواره ستارگان روابط عمومي ايران که با حضور  ۲۵۰نفر از مديران
ارش ِد وزارتخانهها ودستگاههاي اجرايي سراسر کشور برگزار شد ،اداره کل ارتباطات
و روابط بينالملل شهرداري کرج به دليل درخشش در حوزه خبر به عنوان "ستاره
ارتباطي شهر" معرفي و از تالشهاي شهرداري کرج در اين حوزه قدرداني شد.
به گزارش رسالت البرز و به نقل از پايگاه خبري مديريت شهري کرج؛ پنجمين
جشنواره ستارگان روابط عمومي ايران با حضور محمد حسين مقيمي استاندار
تهران ،رمضان شجاعي کياسري قائم مقام وزير کشور در امور اطالعرساني و روابط
عمومي و جمعي از اساتيد ،مديران و دست اندرکاران حوزه روابط عمومي در دانشگاه
تربيت مدرس برگزارشد .در اين مراسم که  ۲۵۰نفر از مديران ارش ِد وزارتخانهها
ودستگاههاي اجرايي سراسر کشور در آن حضور داشتند ،اداره کل ارتباطات و روابط
بينالملل شهرداري کرج به دليل درخشش در حوزه خبر به عنوان "ستاره ارتباطي
شهر" معرفي و از تالشهاي شهرداري کرج در اين حوزه قدرداني شد.

زاهدان -خبرنگاررسالت :
از آنجايي که  ۱۰۰درصد استان با کمبود منابع آب مواجه است ،مجوز حفر چاه براي مصارف
کشاورزي ،تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود است لذا بايد مدلهاي جايگزين کشاورزي که
نياز به مصرف آب کمتري دارند جايگزين گردد.دکتر باقر کرد در جلسه تعيين تکليف چاه هاي
کشاورزي شهرستان دلگان اظهار داشت :با توجه به اينکه در حال حاضر با کمبود منابع آبي
روبه رو هستيم حفر چاه براي مصارف کشاورزي پذيرفته نيست و بايد مدل هاي ديگر اشتغال
از جمله پرورش شتر براي عشاير که نياز به مصرف آب کمتري دارد جايگزين گردد.
وي با تاکيد بر دقت نظر در احقاق حقوق کشاورزان شهرستان هاي دلگان و سراوان ،تفکيک
چاه هايي که در اراضي ملي و در اراضي مستثناء حفر شده اند را براي تصميم گيري هاي
بعدي خواستار شد.
کرد با بيان اينکه يک هزار و  ۷۴۰حلقه چاه کشاورزي در شهرستان ها وجود دارد ،گفت:
شرکت آب منطقه اي استان مي تواند در ازاي ارائه مستندات الزم پروانه بهره برداري براي
تعدادي از اين چاه ها صادر نمايد.

بوشهر-خبرنگاررسالت:
با حضور معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي مشکالت جزيره خارگ از جمله طرح
جامع اين جزيره بررسي شد ، .محمدسعيد ايزدي در بررسي مشکالت جزيره خارگ ضمن
بازديد از نقاط مختلف اين جزيره استراتژيک مطالبات مردم را مورد توجه قرار داد.وي با حضور
در جمع جزيره خارگ طرح جامع خارگ را مورد بررسي قرار داد و مردم ساکن در اين جزيره
خواستار تدوين و اجرايي شدن طرح جامع شهري اين جزيره شدند.مردم جزيره خارگ نيز در
بازديد معاون وزير راه شهرسازي از اين جزيره برنامههاي توسعهاي و رشد و بالندگي اين شهر را
منوط به تدوين و اجراي طرح جامع خارگ دانستند.ايزدي در اين سفر ضمن بازديد ميداني از
جزيره خارگ ،اماکن باستاني و ابنيههاي تاريخي و تاسيسات نفتي را مورد بازديد قرار داد.گفتگو
اهالي جزيره خارگ با معاون وزير راه و شهرسازي و بررسي دغدغه مسائل شهري و طرح جامع
خارگ از ديگر برنامههاي سفر معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي به جزيره خارگ
بود .ايزدي حل مشکالت و تحقق مطالبات مردم را در اولويت برنامهها دانست و تاکيد کرد :موارد
مطرح شده در نشست تخصصي با مسئوالن استان بوشهر بررسي و تصميم گيري ميشود.

بناب -خبرنگاررسالت:
امام جمعه بناب گفت :حمايت از توليد داخلي را وزرا و مسئوالن بايد از
خود شروع کنند .بر اساس اين گزارش ،حجت االسالم شيخ مصطفي باقري
بنابي در همايش رابطان شوراي امر به معروف و نهي از منکر شهرستان
با موضوع حمايت از کاالي ايراني با اشاره به نام گذاي سال به عنوان سال
حمايت از کاالي ايراني از سوي مقام معظم رهبري گفت :حمايت از توليد
داخلي بزرگ ترين اقدام براي حل مشکل اشتغال است و مسئوالن بايد
اين موضوع را از ادارات و خانواده هاي خود شروع کنند و در بين مردم
نيز به يک فرهنگ عمومي تبديل شود.وي افزود :سال هاست که رهبر
معظم انقالب اسالمي اقتصاد را محور تعيين شعار سال قرار مي دهند و
امسال نيز موضوع اقتصاد محور قرار گرفت اما تأکيد بر اين بود که ما بايد
از توليد داخلي حمايت کرده و آن ها را مصرف کنيم.رئيس شوراي امر به
معروف و نهي از منکر شهرستان بناب خاطرنشان کرد :حمايت از کاالي
ايراني يعني اجناسي که مي خواهيم تهيه کنيم ،اگر مشابه داخلي دارد
حتماً آن ها را خريداري کنيم و از خريد مشابه خارجي آن پرهيز کنيم و
بدانيم که اين کمال بي انصافي است که توليد داخلي را رها کرده و سراغ
کاالي خارجي برويم.

استاندار سيستان و بلوچستان :

نيروي انساني خالق و کارآمد از بستر
آموزش و پرورش رشد مي کند
زاهدان -خبرنگاررسالت :
استاندار سيستان و بلوچستان ضمن بيان اينکه از آنجايي که اساس و
محور توسعه؛ انسان است و نيروي انساني خالق و کارآمد از بستر آموزش
و پرورش رشد مي کندگفت  :ضرورت توجه بيشتر به نظام آموزشي و
تربيتي از اهميت بيشتري برخوردار مي شود.سيد دانيال محبي استاندار در
نشست شوراي آموزش و پرورش استان خاطرنشان کرد :دارا بودن عنوان
جوان ترين استان کشور براي سيستان و بلوچستان يک ظرفيت ارزشمند
و بهترين فرصت است تا با فراهم آوردن زيرساخت هاي مورد نياز از اين
ظرفيت در راستاي تعليم و تربيت مطلوب بهره برداري شود.رئيس شوراي
آموزش و پرورش استان ،آموزش و پرورش را هسته اصلي تعليم و تربيت
دانست و افزود :خانواده ها بايد با برقراري ارتباط مستمر و موثر با اولياي
مدارس در زمينه مسائل آموزشي و تربيتي دانش آموزان به يک جمع بندي
عقاليي برسند چرا که وقتي گوينده و شنونده به يک هدفمندي جامع
برسند ،برونداد آن گفتمان منطقي و تاثير گذار خواهد بود.

با بهره برداري از فاز اول پروژه مترو؛

طول مسير پل فرديس تا  45متري
گلشهر  17دقيقه خواهد شد
کرج-خبرنگاررسالت:
عضو شوراي اسالمي شهر کرج گفت :در صورت بهرهبرداري فاز اول
پروژه مترو کرج طول مسير ايستگاه پل فرديس تا  ۴۵متري گلشهر
ظرف  ۱۷دقيقه طي خواهد شد.به گزارش رسالت البرز و به نقل از
پايگاه اطالع رساني شوراي شهر کرج؛ محمد حسين خليلي اردکاني
در بيست و يکمين جلسه کارگروه اجرايي و فني سازمان قطارشهري
کرج يکي از اهداف اصلي اين دوره از شوراي اسالمي شهر کرج را
بهرهبرداري از فاز يک خط دو مترو ظرف مدت  ۳۶ماه عنوان کرد
و افزود :دليل حضور بنده در جلسات مترو ،نظارت بر روند ساخت
و رفع موانع و مشکالت پروژه و ارائه گزارش از نتايج اقدامات به
شهروندان شريف کرجي ميباشد .خليلي اردکاني تاکيد کرد :مترو
يک سيستم حمل و نقل پاک و دواي درد ترافيک و مشکالت زيست
محيطي بخصوص آلودگي هوا در کالن شهر کرج بوده و بايستي قبل
از موعد بهره برداري  ۳۶ماهه و در کوتاه ترين زمان ممکن جهت
سرويس دهي به مردم راه اندازي گردد.

معاون بازسازي و مسکن روستايي بنياد مسکن
استان بوشه ر:

2500واحد مسکوني روستايي
استان بوشهر مقاومسازي ميشود

بوشهر-خبرنگاررسالت:
معاون بازسازي و مسکن روستايي بنياد مسکن استان بوشهر گفت :در
راستاي اجراي عنوان طرح ويژه نوسازي و بهسازي مسکن روستايي امسال
۲هزار و  ۵۰۰منزل در روستاها و شهرهاي زير  ۲۵هزار نفر جمعيت
مقاومسازي ميشود .ساالر عبداللهي با اشاره به اجراي مقاوم سازي
واحدهاي مسکوني روستايي اظهار داشت :به منظور ارتقاء سطح ايمني ،
بهداشت و رفاه روستائيان  ،بنياد مسکن طرح بهسازي مسکن روستايي
را از سال  1374آغاز کرد.وي با بيان اينکه تا پايان سال  1383بيش از
 7هزار واحد مسکوني روستايي استان بوشهر مقاوم سازي شد گفت :با
توجه به استقبال روستائيان به منظور ساماندهي و حمايت از توليد و
عرضه مسکن مصوبه مجلس شوراي اسالمي در سال  1384طرحي با
عنوان طرح ويژه نوسازي و بهسازي مسکن روستايي اجرايي شد.معاون
بازسازي و مسکن روستايي بنياد مسکن استان بوشهر مقاوم سازي
ساالنه تعداد  200هزار واحد مسکوني در سطح کشور را مورد اشاره
قرار داد و بيان کرد :اين طرح در قالب تسهيالت بانکي ارزان قيمت
ساخت مسکن ابالغ که سهم استان بوشهر به طور متوسط ساليانه
 2500واحد مسکوني تعيين شد.

تقدير مديرکل پدافندغيرعامل استانداري
گلستان از مدير امور منابع آب گرگان
گرگان-خبرنگاررسالت:
مديرکل پدافند غير عامل استانداري گلستان و دبير شوراي پدافند غيرعامل
استان از مدير امور منابع آب شهرستان گرگان و آق قال تقدير کرد.به گزارش
روابط عمومي شرکت آب منطقه اي گلستان ،در متن تقدير نامه احمد تجري
مفرد خطاب به مهندس محسن جديدي آمده است :بدين وسيله از زحمات
و تالش هاي ارزنده جنابعالي در برگزاري هر چه باشکوه تر برنامه هاي
هفته پدافند غيرعامل و نيز برگزاري جلسات شوراي فرعي پدافند غير
عامل شهرستان گرگان و پيگيري مصوبات آن در راستاي راهبري هاي
پدافند غير عامل و ارتقاي پايداري ملي و تحقق اهداف عاليه نظام مقدس
جمهوري اسالمي ايران تقدير و تشکر مي نمايم.

