» خبر

مدير کل اوقاف و امور خيريه
کردستان:

با حضور وزير بهداشت و استاندار البرزصورت گرفت؛

راه اندازي پايگاههاي جديد
اورژانس هوايي کشور در البرز

کرج-خبرنگاررسالت:
مراسم افتتاح و رونمايي از پايگاههاي اورژانس هوايي کشور در البرز
با حضور وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ،استاندار البرز و
جمعي از مسئوالن در فرودگاه پيام کرج برگزار شد.به گزارش رسالت
البرز و به نقل از پايگاه اطالع رساني استانداري البرز؛ با حضور دکتر
قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت و محمد علي نجفي استاندار البرز
در مجموعه فرودگاه پيام ،اين  ۶پايگاه هوايي کشور در کرج ،تهران،
سمنان ،گرگان ،گناباد و ايرانشهر راه اندازي و از بالگردهاي جديد
رونمايي شد.اين بالگردها از پيشرفتهترين بالگردهاي هوايي براي
اين مورد در جهان است که داراي آي سي يو هوايي با ظرفيت
 ۸نفر به همراه خلبان است و براي امداد رساني به آسيب ديدگان
جادهاي و برون شهري مورد استفاده قرار ميگيرد.اين بالگردها
جزء تخصصي ترين هليکوپترهاي هوايي براي امداد رساني است
و براي اولين بار در کشور از اين نوع بالگرد استفاده خواهد شد
که مخصوص حمل بيمار در طول پرواز است و متعلق به شرکت
هواپيمايي ايرباس است که طي دو سال گذشته وارد کشور شده
است و دو فروند ديگر نيز در آستانه ورود به کشور است.

همزمان با رشد  ۱۵درصدي توليد در گروه
فوالد مبارکه صورت گرفت؛

رشد  ۲۷درصدي توليد فوالد خام
ايران
اصفهان-خبرنگاررسالت:
در چهارماهه اول سال ميالدي ،فوالد مبارکه با توليد  ۲ميليون و
 ۲۷۶هزار تن ،فوالد هرمزگان با توليد  ۵۰۵هزار تن و مجتمع فوالد
سبا با توليد  ۳۸۸هزار تن ،به ترتيب رشد  ۱۲و  ۶و  ۷۰درصدي را
به ثبت رساندند.به گزارش انجمن جهاني فوالد (World Steel
 ،)Associationدر مدت مذکور ،ايران  ۸ميليون و  ۱۲۷هزار
تن فوالد خام توليد کرد که در مقايسه با توليد سال گذشته (۶
ميليون و  ۳۶۹هزار تن)  27.6درصد رشد نشان ميدهد.اين گزارش
حاکي است توليد فوالد خام ايران در آوريل  ۲۰۱۸با رشد 12/4
درصدي به يک ميليون و  ۹۵۰هزار تن رسيد .اين در حالي است
که اين رقم در مدت مشابه سال گذشته يک ميليون و  ۷۳۵هزار
تن بود.توليد  ۶۴کشور فوالدساز جهان نيز در چهارماهه نخست
سال جاري ميالدي  ۵۷۵ميليون و  ۱۵۵هزار تن ثبت شد که
حاکي از رشد  ۴درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
همچنين ميزان توليد فوالدسازان جهان در آوريل  ،۲۰۱۸با 4/1
درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به  ۱۴۸ميليون
و  ۳۲۲هزار تن رسيد .اين رقم در آوريل سال گذشته  ۱۴۲ميليون
و  ۴۳۳هزار تن ثبت شد .طي چهارماهه نخست  ۲۰۱۸به ترتيب
چين با توليد  ۲۸۸ميليون و  ۹۶۹هزار تن ،هند با  ۳۵ميليون و
 ۳۸۱هزار تن ،ژاپن با  ۳۵ميليون و  ۱۲۹هزار تن ،روسيه با ۲۳
ميليون و  ۷۹۷هزار تن و کره جنوبي با  ۲۳ميليون و  ۶۹۶هزار
تن  ۵کشور برتر فوالدساز جهان بودند.

نماينده مردم آذربايجان شرقي در مجلس خبرگان رهبري :

عبادت ،تواضع ،شجاعت و صالبت
اميرالمؤمنين علي(ع)در شخصيت
امام راحل تأللو مي کرد

بناب -خبرنگار رسالت:
نماينده مردم آذربايجان شرقي در مجلس خبرگان رهبري
گفت :عبادت ،تواضع ،شجاعت و صالبت اميرالمؤمنين علي(ع)
در شخصيت بنيانگذار جمهوري اسالمي تأللو مي کرد.بر اساس
اين گزارش ،حجت االسالم والمسلمين محمدتقي پورمحمدي
اظهار کرد :امروز انقالب اسالمي ايران در جهان با نام امام
خميني(ره) شناخته شده و آن حضرت الگويي مناسب براي
جهانيان هستند.وي افزود :انقالب اسالمي ايران ثمره تالش
هاي شبانه روزي امام راحل بوده که توانستند ملت را بيدار
کنند و با مقابله در برابر مستکبران انقالب اسالمي را تأسيس
کردند .امام جمعه مراغه همچنين از امام خميني(ره) به عنوان
الگويي مناسب براي آزادگي نام برد و اذعان کرد :ايشان همواره
در برابر شرق و غرب و نيز در برابر تمام قدرت هاي شيطاني
استوار ايستادند و جمهوري اسالمي را بنا کردند.حجت االسالم
پورمحمدي تأکيد کرد :امام خميني(ره) با صالبت فرمودند«:
آمريکا از شوروي بدتر و شوروي از آمريکا بدتر و انگليس از هر
دو بدتر!»وي يادآور شد :امام خميني(ره) با شخصيت استوار
خود ،آمريکا و قدرت هاي شرق و غرب را تحقير و آنان را نزد
افکار عمومي درهم شکستند.

کاهش مصرف آب در فوالد مبارکه
تا  3/8مترمکعب بر تن توليد
اصفهان-خبرنگاررسالت:
راهبرد مصرف بهينه آب در فوالد مبارکه از ابتداي دوران ساخت
اين شرکت با طراحي و احداث تصفيهخانههاي مدرن و همچـــنين
اجـــــــراي طـــــرحهاي بازچرخاني آب در سيکل توليد همواره به
عنوان اولويت مدنظر بوده است .اين تفکر به همراه فرهنگ سازماني
کارکنان و با اجراي پروژه هاي متعدد ،مصرف آب در فوالد مبارکه را
به  3/8مترمکعب بر تن توليد ورق نورد گرم کاهش داده است که
اين کاهش مصرف نه تنها در فوالد مبارکه رکورد محسوب ميشود،
بلکه در مقايسه با ساير فوالدسازان داخلي و خارجي بي نظير است.
محمدحسن رحيمي ،رئيس گروه فني انرژي و سياالت فوالد مبارکه
در اين خصوص گفت :اين دستاورد بسيار مهم و ارزشمند بنا بر
تأکيد مديريت ارشد شرکت مبني بر مشارکت همه جانبه کارکنان
براي کاهش مصرف آب و با اجراي پيشنهادها و پروژههاي متعدد و
همچنين با سرمايهگذاريهاي فراوان به بار نشست.وي گفت  :روند
کاهشي مصرف آب در فوالد مبارکه با سرعت قابل مالحظهاي در
حال پيشرفت است ،در توضيح برخي اقدامات صورت پذيرفته در
راستاي استفاده بهينه از منابع آبي موجود و کاهش مصارف آب
در فرآيندهاي توليد هستيم .
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جشن نشاط معنوي در
پارک بهاران سنندج
برگزار شد

سنندج-خبرنگاررسالت:
مدير کل اوقاف و امور خيريه کردستان در مراسم جشن نشاط معنوي كه
با حضور خانواده هاي سنندجي در پارک شهرک بهاران سنندج برگزار شد
گفت :اين مراسم معنوي به مناسبت ماه پر برکت رمضان و با هدف ايجاد شور
و نشاط معنوي بين اقشار مختلف مردم برگزار وتا پايان تابستان جشنهاي
نشاط معنوي نيزدر شهرستانهاي مختلف استان برگزار مي گرددبه گزارش
روابط عمومي اداره کل اوقاف و امور خيريه کردستان ،حجت االسالم مصطفي
نوروزي افزود  :اين برنامه با مشارکت و همکاري بنياد فرهنگي مردمي

خاتم االوصياي استان کردستان و حوزه مقاومت بسيج منطقه بهاران برگزار
شد و خوشبختانه مورد استقبال مردم شريف شهرک بهاران سنندج واقع
گرديد .وي اظهار داشت:طرح نشاط معنوي تا پايان تابستان در جوار بقاع
متبرکه شاخص استان با بهره برداري از ظرفيت تبليغي مبلغين بومي و
اعزامي برگزار مي گردد حجت االسالم نوروزي تصريح کرد :بهره برداري از
ظرفيت آيات قرآن ،احاديث و روايات مذهبي در برنامه هاي اين جشن فضاي
معنوي خاصي را در کنار جنبه هاي آموزشي و تفريحي براي خانوادههاي
کردستاني فراهم مي آورد.
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استاندار سمنان:

مدير منطقه خليج فارس :

مدل تعالي سازمان «اييافكيوام» سبب تقويت
فرهنگ سرآمدي کارکنان مي شود

بندر عباس-خبرنگاررسالت:
بهگزارشروابطعموميشرکتخطوطلولهومخابرات
نفت ايران منطقه خليج فارس  ،مدير منطقه خليج
فارس گفت  :مدل تعالي سازمان با هدف تقويت
فرهنگ سرآمدي در بين کارکنان و تسهيل استقرار
رويکردهاي تعالي و دستيابي به نتايج واقعي و نهايتا
حرکت در مسير تعالي و بهبود مستمر سيستم و ارائه
خدمات مطلوبتر خواهد شد.عليرضا عطار بابيان
اينکه مشارکت همه پرسنل سبب نتايج اثربخش و
ملموس خواهد ،شد افزود  :پياده سازي اين مدل

تامين منابع آبي ،اولويت برنامه ريزي
سمنان است

سمنان -خبرنگار رسالت:
استاندار سمنان با اشاره به اين که سمنان به
عنوان استان معين پايتخت در مواقع بحراني
است ،گفت :تامين منابع آبي براي توسعه و رونق
اقتصادي و در مواقع بحراني در اولويت برنامه
ريزي استان است.
سيدشهاب الدين چاوشي در نشست شوراي
برنامهريزي استان افزود :فرهنگ سازي و اطالعرساني
مديريت صحيح آب بايد در راس کار دستگاهها
به خصوص آموزش و پرورش و شوراي فرهنگ
عمومي قرار بگيرد.وي خاطرنشانکرد :مصرف
بهينه آب بايد به يک باور همگاني تبديل شود و
با مديريت جدي و اصولي از چالشها در آينده
نزديک جلوگيري شود.به گفته وي ،برنامههاي
کوتاه ،ميان و بلند مدت ارائه شده و در زمينه
مصرف بهينه آب بايد زمان بندي مشخص داشته
و برنامه ريزي ها با جديت بيشتري دنبال شود.
وي اهتمام ويژه مديران دستگاههاي مرتبط براي

در درجه اول باعث خواهد شد که بدانيم در چه
نقطه اي از مدل تعالي قرارداريم و با يک خودارزيابي
واقعي با ساير مناطق و شرکت هاي همجوار مقايسه
نماييم و با تعريف يک سري اهداف و برنامه ها و
انجام چند پروژه در مسيري که تصميم گرفته ايم
حرکت نماييم.وي در ادامه با اشاره به فراهم سازي
زيرساخت هاي الزم براي پياده سازي اين مدل
بيان داشت  :ابتدا بايد با عزمي راسخ اعتقاد داشته
باشيم که پياده سازي اين مدل باعث رشد و تعالي
سيستم و ارتقاي جايگاه پرسنل منطقه خواهد شد
عالوه برآن تعريف صحيح و واقعي و مورد لزوم از
پروژههاي مرتبط جهت ارتقاي منطقه داشته باشيم
تا بتوانيم به هدف اصلي که همانا رسيدن به انتقال
ايمن  ،پايدار و مستمرمواد نفتي و ارتباطات صوت
و ديتا است برسيم.در ادامه مدير مدل تعالي منطقه
خليجفارس با اشاره به اينکه در سال جاري ملزم به اجرا
و پياده سازي مدل سازماني براساس مدل و الگوي
«اييافكيوام» در منطقه خليج فارس شديم.

جذب اعتبارات ملي در اين خصوص ،تصريح کرد:
از آنجايي که سهم اعتبارات ملي از اعتبارات قانون
بودجه بيشتر است ،مديران دستگاههاي متولي با
توجه به سفر وزير نيرو براي جذب اعتبارات ملي
متمرکز شود.وي به طرح هاي نيمه تمام در انتقال
آب چشمه قطري و کالپوش اشاره و اضافه کرد:
انتقال آب چشمه قطري در مرز بين استان سمنان
و گلستان با صرف هزينه هايي به داليل مختلفي
متوقف شده اما بايد با پيگيري مسئوالن استان
اجراي اين طرح ادامه و به اتمام برسد.

رئيس کميته امداد قلعه رئيسي مطرح کرد:

پرداخت دوميليارد تومان تسهيالت خوداشتغالي به مددجويان قلعه رئيسي
ياسوج-خبرنگاررسالت:
دو ميليارد و 395ميليون تومان تسهيالت خوداشتغالي و کارانگيزي
به  140نفر از مددجويان تحت حمايت کميته امداد قلعه رئيسي
در سال گذشته پرداخت شد.رئيس کميته امداد اداره قلعه رئيسي
گزارشي از عملکرد اين اداره در سال گذشته ارائه داد .به گزارش
سايت خبري کميته امداد ،ناصر ارغنده ،رئيس کميته امداد
قلعهرئيسي ،با بيان اينکه اين نهاد بهعنوان متولي امور محرومان
و نيازمندان جهت رفع مشکالت نيازمندان و فقرزدايي اقدامات

مؤثري انجام داده است ،گفت 15هزار خانوار با جمعيت چهار هزار
و  32نفر تحت حمايت و معيشت بگير کميته امداد قلعه رئيسي
هستند که از ابتداي سال گذشته تاکنون بيش از دو ميليارد و
 849ميليون تومان کمکمعيشت به آنهاپرداختشده است .وي
با اشاره به اينکه يکي از سياستهاي کميته امداد ارائه خدمات
تک و چند خدمتي به جامعه هدف و خروج تدريجي آنان از
چرخه حمايت است ،گفت :هرساله تعدادي از افراد تحت حمايت
کميته امداد بر اساس فاکتورهاي توانمندسازي پااليش ميشوند

تا افراد در نوبت حمايت بهخصوص زنان سرپرست خانوار که به
دليل فوت سرپرست ،طالق و زنداني بودن سرپرست آسيبپذيري
بيشتري در اجتماع دارند ،جايگزين آنان شوند .رئيس کميته امداد
قلعه رئيسي با اشاره به اينکه يکي از مهمترين اهداف اين نهاد
توانمندسازي مددجويان از راه اشتغالزايي است ،افزود :در اين
زمينه دو ميليارد و  395ميليون تومان تسهيالت خوداشتغالي
و کارانگيزي به 140نفر از مددجويان تحت حمايت در سال
گذشته پرداخت شد.

رئيس پليس آگاهي آذربايجان غ ربي خبر داد:

کشف اموال سرقت رفته  29ميليارد ريالي در آذربايجان غربي
اروميه-خبرنگاررسالت:
رئيس پليس آگاهي آذربايجان غربي در تشريح
عملکرد فرماندهي انتظامي استان از دستگيري
يك هزار و  40نفر سارق از آغاز سال جاري تاکنون
خبر داد و گفت :ارزش ريالي اموال مکشوفه به
سرقت رفته توسط اين سارقين  29ميليارد ريال
بوده است.سرهنگ سامان غني زاده با بيان اينکه

آذربايجان غربي جزء استان هاي امن کشور در
حوزه جرائم خشن و جنايي بوده است از کاهش
 44درصدي کاهش وقوع قتل در استان خبرداد
و گفت :کشف جرائم جنايي در سال جاري نسبت
به زمان مشابه سال گذشته افزايش  189درصدي
داشته است که انگيزه بيشتر جرائم کشف شده نيز
اختالف حساب و منازعات بر سر مسائل مالي و

نيز اختالفات خانوادگي بوده است .وي در تشريح
عملکرد فرماندهي انتظامي استان از دستگيري يك
هزار و  40نفر سارق از آغاز سال جاري تاکنون خبر
داد و تصريح کرد :ارزش ريالي اموال مکشوفه به
سرقت رفته توسط اين سارقين  29ميليارد ريال
بوده است.رئيس پليس آگاهي آذربايجان غربي با
بيان اينکه  91درصد از سرقت هاي انجام شده

در استان منجر به کشف شده است افزود :اين رقم
نسبت به زمان مشابه سال گذشته  5درصد افزايش
داشته است .سرهنگ غني زاده با اشاره به متالشي
شدن  14باند انواع سرقت در سال جاري خاطرنشان
کرد :در راستاي متالشي شدن اين باندها  39نفر
سارق که  168فقره سرقت را مرکتب شده بودند
دستگير و به مراجع قضائي معرفي شدند.

مهندس تاجران ،شهردار کالنشهر اراک خبرداد:

ساماندهي سرويسهاي ادارات و کارخانجات و جايگزيني آن با دوچرخه

اراک – خبرنگار رسالت :
مهندس تاجران شهردارکالنشهر اراک در روز جهاني دوچرخهسواري
و افتتاح مسير دوچرخهسواري خيابان جهانپناه که با حضور
محيط

مديرعامل شرکت توزيع نيروي برق استان ،مديرعامل
زيست استان ،رضايي عضو شوراي شهر ،مديران شهرداري و جمع
کثيري از ورزشکاران انجام شد ،ضمن تشکر از همکاري پليس
راهنمايي و رانندگي با شهرداري بيان داشت :اميدواريم که در آينده

با تعداد زيادي دوچرخه سوار در شهر اراک مواجه شويم چرا که
 50درصد آلودگي محيطزيست شهر اراک ناشي از آاليندههاي
متحرک ميباشد و اگر بتوانيم در اين خصوص اقدام شايستهاي
انجام دهيم که بهترين آن استفاده از دوچرخه و موتورسيکلت برقي
ميباشد ،اقدامات موثري جهت کاهش آلودگي هوا صورت گرفته
چرا که يک موتور سوار بنزيني  8برابر يک خودرو آلودگي ايجاد
مينمايد.وي در ادامه افزود :در شهر اراک که يک شهر صنعتي با

حسيني:

پرونده  15گروه حفار غيرمجاز در سال 96
به دستگاه قضا ارسال شد

اراک – خبرنگار رسالت:
« در سال  96جمعا  48پرونده قضايي در
واحد حقوقي اداره کل پيگيري که  15گروه
حفار و  10تورگردان غير مجاز قسمتي از
پرونده هاي مذکور بوده است».
به گزارش روابط عمومي اداره کل ميراث
فرهنگي ،صنايع دستي و گرد شگري استان
مرکزي ،با اعالم اين خبر گفت « :درسال
گذشته ،واحد حقوقي اداره کل در مجموع 48
پرونده حقوقي تخلفات حوزه ميراث فرهنگي
و گردشگري را مورد بررسي قرارداد که اين
تخلفات شامل  15مورد حفاري غير مجاز،
 14مورد تخلفات بازار تاريخي اراک 10 ،مورد

تورگرداني غير مجاز 6 ،مورد مکشوفات اشيا
و 3مورد کشف فلزياب بوده است».سيد محمد
حسيني افزود « :با آنکه يگان حفاظت اداره کل
بهصورت مرتب بازرسي هاي مدوني از بافت
تاريخي اراک دارد اما با توجه به وسعت اين
بافت امکان رصد لحظه به لحظه وجود ندارد
از اين رو همراهي و همکاري همشهريان و
مسئوليت پذيري آ ن ها در حفظ و نگهداري
اين اثر ارزشمند مي تواند بهترين چشم بينا
در ثبت تخلفات احتمالي باشد .شماره تلفن
 08633258041يگان حفاظت اين اداره
کل بهصورت شبانه روزي حاضر به دريافت
گزارشهاي مردمي است».

احداث سالن1200نفرهچلگرد
وفرهنگسراي باباحيدر
درشهرستان فارسان
شهرکرد-خبرنگاررسالت:
به گزارش روابط عمومي راه وشهرسازي چهارمحال وبختياري
داريوش حسيني با هدف بازديد از پروژه هاي راه وشهرسازي

آاليندگيهاي زياد ميباشد اگر بتوانيم براي کاهش اين آاليندهها
اقدام موثري انجام دهيم قطعا بسياري از مشکالت زيستمحيطي
را کاهش خواهيم داد.مهندس تاجران گفت :با مصوبه شوراي شهر
و حمايت اعضا از اقدامات زيستمحيطي شهرداري اميدواريم که در
سال جاري شاهد اين مهم باشيم که با يكهزار دستگاه دوچرخه
بتوانيم قدم موثري براي کاهش آاليندهها برداريم و در آينده تعداد
اين دوچرخه را افزايش دهيم.

مدير کل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان اردبيل:

عمليات روکش  256کيلومتر از محورهاي مواصالتي
اردبيل آغاز شد

اردبيل-خبرنگاررسالت:
مدير کل راهداري و حمل و نقل جادهاي
استان اردبيل گفت :با بهبود شرايط جوي
عمليات روکش آسفالت  256کيلومتر از
راهها و محورهاي مواصالتي استان اردبيل
آغاز شد.علي رحمتي در مراسم آغازين طرح
بهسازي و روکش آسفالت راههاي مواصالتي
در اردبيل اظهار کرد :با تامين اعتبار از محل
بودجه سال  96و با کمک فرمانداريها در همه
شهرستانهاي استان عمليات روکش را انجام
ميدهيم .وي به نزديکي ايام مسافرتهاي
تابستاني و ضرورت مرمت ،بهسازي و نگهداري
جادههاي استان اردبيل اشاره و خاطرنشان کرد:

شهرستان کوهرنگ وفارسان به اين شهرستانها سفر کرد.
داريوش حسيني در اين جلسه اولويت بندي پروژ ه هاي
نيمهتمام راه وشهرسازي در اين دوشهرستان را از اهداف
اين اداره کل دانست.وي با اشاره به وضعيت 5پروژه دردست
اقدام اين اداره کل درشهرستان کوهرنگ شامل احداث سالن
ورزشي 1200نفره چلگرد ،ساختمان فرمانداري کوهرنگ ،احداث
فرهنگسراي چلگرد،بهسازي و آسفالت جاده شيخ عليخان به
غاريخي وبهسازي و آسفالت راههاي روستايي اين شهرستان

بخشي از جادههاي استان اردبيل از لحاظ
آسفالت عريان و فقير به نظر ميرسند که ما
سعي داريم با اين عمليات روکش بخشي از اين
ضعف و نارساييها را برطرف کنيم .مدير کل
راهداري و حمل و نقل جادهاي استان اردبيل
بيان کرد :از  256کيلومتر عمليات روکش که
پيشبيني شده است  159کيلومتر به عنوان
راهاصلي و مابقي نيز در مناطق روستايي اجرايي
و عملياتي خواهد شد.رحمتي تصريح کرد :ما
با بيش از  20دستگاه ماشينآالت و امکانات
راهداري برنامههاي عمراني خود را در جادههاي
استان انجام ميدهيم تا به سرعت بتوانيم اين
برنامه را اجرايي و عملياتي کنيم.

گفت:درصورت تأمين اعتبار مورد نياز؛ تکميل و بهره برداري
پروژه هاي مذکور در سريعترين زمان ممکن صورت خواهد
پذيرفت .داريوش حسيني در حاشيه اين بازديدها از تکميل و
بهرهبرداري زمين چمن باباحيدر در سه بخش خبر داد.حسيني
در اين خصوص گفت :فاز اول اين پروژه شامل عمليات زيرسازي،
خاک ريزي و خاک برداري وکاشت چمن  ،فاز دوم شامل تکميل
حصار زمين چمن و فازسوم نيز شامل احداث ساختمان و ابنيه
فني اين پروژه ورزشي مي باشد.

چهار ملوان بلوچ که توسط دزدان دريايي
سوماليايي ربوده شده بودند ،آزاد شدند

ديدار معاونان شرکت آب منطقه اي گلستان
و صدا و سيما

بالتکليفي توسعه حرم امامزاده يحيي(ع) نيشابور
تمامي ندارد

زاهدان -خبرنگاررسالت :
چهار ملوان بلوچ که در سال  ١٣٩٤توسط دزدان دريايي سوماليايي ربوده شده بودند،پس
از ورود به استان در فرودگاه بين المللي زاهدان مورد استقبال آيت اهلل سليماني ،نماينده
ولي فقيه در استان و امام جمعه زاهدان ،سيد دانيال محبي استاندار سيستان و بلوچستان ،
مولوي عبدالحميد اسماعيل زهي امام جمعه مسجد مکي زاهدان و مولوي سالمي نماينده
مردم استان در مجلس خبرگان رهبري قرار گرفتند .اين ملوانان ،اعضاي خدمه لنجي هستند
که در سال  ۱۳۹۴در گروهي  ۲۱نفره براي صيادي و امرار معاش به آبهاي بينالمللي
رفته بودند ،که توسط دزدان دريايي سومالي ربوده شدند و مورد بدترين شکنجه ها قرار
گرفتند.وي ادامه داد :با تالش و پيگيري هاي وزارت اطالعات ،بعد از گذشت چهار سال اين
افراد آزاد و به وطن و آغوش خانواده هاي خود بازگشتند .محبي افزود :اين توان وزارت
اطالعات دولت جمهوري اسالمي است که با توانايي فني و اطالعاتي و هوشمندي ،آزادي
اين ملوانان را به نتيجه رساند چرا که پيدا کردن سرنخهايي از زندانيان در کشوري بيگانه
و رايزني با بعضي از سران آنجا کار پيچيده و سختي است و جاي تقدير و تشکر دارد.

گرگان-خبرنگاررسالت:
مهندس حسيني ،معاون حفاظت و بهره برداري شرکت آب منطقه اي گلستان و بلوکي
معاون سيماي اداره کل صدا و سيماي گلستان ديدار کردند.در اين ديدار که مهندس
لواليي مدير روابط عمومي و مهندس باشقره مدير دفتر حفاظت و بهره برداري شرکت
آب منطقه اي و پايين محلي مدير شرکت سروش استان گلستان نيز حضور داشتند در
خصوص بحران آب و نحوه همکاري بيشتر دو مجموعه بررسي و رايزني گرديد.در اين
نشست  ،مهندس حسيني پيرامون وضعيت آب استان و لزوم آموزش عمومي کشاورزان
و عامه مردم در زمينه "استفاده بهينه از آب" و "سازگاري با کم آبي" توضيحاتي ارائه
کرد.بلوکي معاون سيما نيز در خصوص "مخاطبين مختلف" و "راههاي برقراري ارتباط
با آنان از طرق گوناگون آموزشي و هنري" مطالبي را بيان نمود.
در اين جلسه پيرامون همکاري دفتر روابط عمومي و دفتر حفاظت و بهره برداري منابع
آب شرکت آب منطقه اي و شرکت سروش در جهت برنامه سازي و پخش از طريق
صدا و سيما توافقاتي حاصل شد.

نيشابور -خبرنگار رسالت:
جمعي از مردم بنا به دعوت هيئت امناي بقعه امامزاده يحيي فرزند حمزه فرزند قاسم فرزند
حضرت عباس علمدار کربال مبالغي را براي اين کار اختصاص داده بودند.دي ماه سال گذشته
يگان حفاظت اداره ميراث فرهنگي نيشابور مانع ادامه ساخت بناي فرهنگي و نمازخانه در جنب
بقعه امامزاده يحيي(ع) اين شهر شدند.
اين در حالي است که مسئول هيئت امناي بقعه امامزاده يحيي(ع) گفت :وضعيت عمراني بقعه
به گونهاي است که خيليها اين امامزاده را نميشناسند و حتي يک بار به بقعه ايشان مشرف
نشدهاند.عليرضا عارفخاني يادآور شد :در دهه فجر  ۹۵با همکاري اوقاف و ميراث ،کلنگ ايجاد
نمازخانه را زديم .نقشه اصلي هم به اطالع ميراث رسيد که گفتند به ادارهکل استان ميبرند و
جواب ميآورند که نياوردند و مانع ساخت و ساز جديد شدند.
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه نيشابور هم با بيان اينکه اوقاف بزرگترين نگهدارنده بناهاي
ميراثي است به فضاي کم بقعه امامزاده يحيي اشاره کرد که موجب محدوديت اجراي برنامههاي
متنوع فرهنگي و اجتماعي شده است.
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برگزاري مسابقات قهرماني تكواندو
در خرمدره
خرمدره  -خبرنگار رسالت :
اولين يادواره تكواندوكار شهيد آرمان اكبري در ردههاي سني نونهاالن،
نوجوانان و جوانان بسيجي در مجموعه ورزشي شهيد خرمي برگزار
شد كه با حضور امام جمعه ،جانشين سپاه  ،رياست ورزش و جوانان،
فرماندار و مسئولين ادارات و ارگانها به نفرات اول تا سوم هر وزن حكم
قهرماني و جوايزي ارزنده اهدا گرديد كه در اين مسابقات تيمهايي از
قزوين  ،شهرستانهاي استان زنجان شركت داشتند.

مديرکل بنياد مسکن انقالب اسالمي استان اردبيل خبرداد:

ساخت  300واحد مسکوني
برايمحرومان استان اردبيل

اردبيل-خبرنگاررسالت:
مديرکل بنياد مسکن انقالب اسالمي استان اردبيل گفت :امسال براي
اقشار کم درآمد و بي سرپناه  300واحد مسکوني توسط بنياد مسکن
و انجمن خيرين مسکن ساز در استان احداث مي شود.فرهاد سبحاني
در همايش بخشداران و دهياران پارس آباد اظهار کرد :امسال در کشور
سه هزار واحد مسکوني براي محرومين احداث مي شود که سهم استان
اردبيل هم  300واحد مي باشد.وي با اشاره به اقدامهاي اساسي در
مقاوم سازي مسکن روستايي بيان کرد :ميانگين مقاوم سازي مسکن
روستايي و شهرهاي زير  20هزار نفري استان اردبيل به  60درصد
رسيده است.مديرکل بنياد مسکن انقالب اسالمي استان اردبيل اضافه
کرد :در شهرستان پارس آباد مغان  70درصد خانه هاي روستايي
مقاوم سازي شده است.سبحاني گفت :بنياد مسکن آمادگي دارد با
عقد تفاهمنامه با دهياران طرحهاي اولويت دار روستايي که زيرسازي
آن انجام شده با تامين قير مشارکتي آسفالت کند.

آتش اختالف خانوادگي به جان
خانه افتاد
نيشابور -خبرنگار رسالت:
مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري نيشابور
از آتش سوزي يک باب منزل مسکوني در جريان بحث خانوادگي و
تهديد يکي از طرفين خبر داد.سيدمهدي حسيني افزود :با اعالم اين
آتش سوزي به سامانه  125ستاد فرماندهي آتش نشاني يک تيم از
آتش نشانان ايستگاه  2به محل اعزام شدند و آتش را خاموش کردند.
وي اظهار داشت :اين آتش سوزي زماني رخ داد که يکي از طرفين با
ريختن بنزين ديگري را تهديد کرد که متاسفانه نشت بنزين موجب
آتش سوزي شد.حسيني ادامه داد :تماس به موقع و سرعت عمل
آتش نشانان موجب شد که قبل از گسترش آتش ،با استفاده از
خاموش کننده دستي آتش نشانان آن را خاموش کنند.
وي اضافه کرد :خوشبختانه در اين حادثه کسي آسيب نديد و خسارت
زيادي نيز به خانه وارد نشد.
مديرعامل سازمان آتش نشاني نيشابور بيان کرد :در يک مورد
آتش سوزي ديگر در بلوار رسالت شرقي نيز روز گذشته توسط فرد يا
افراد ناشناس در انبار يک مغازه آتش افروخته شده بود که با سرعت
عمل آتش نشانان از گسترش آن نيز جلوگيري به عمل آمد.

مديرکل کميته امداد امام خميني (ره) سمنان:

کميته امداد امانتدار کمکهاي
مردم است

سمنان -خبرنگار رسالت:
مديرکل کميته امداد امام خميني (ره) سمنان گفت :اين نهاد
امانتدار واقعي مردم است و کمکهاي آنان براي افراد بي بضاعت و
محروم استان هزينه مي شود.سيد جواد رضوي افزود :کميته امداد
امروز به عنوان يک نهاد موثر و پويا در زمينه اشتغالزايي و محروميت
زدايي در مناطق مختلف کشور اقدام مي کند.وي اظهارداشت :امروز
رفع بخش قابل توجهي از مشکل بيکاري در جامعه از سوي اين
نهاد انجام مي شود و در  40سال گذشته صدها هزار تن از اقشار
کمدرآمد و محروم جامعه وارد بازار کار شدند.وي با اشاره به اتهامات
اخير به کميته امداد مبني بر انجام هزينه براي کشورهاي ديگر با
کمک هاي مردم ،خاطرنشان کرد :اين نهاد به هيچ عنوان کمکهاي
مردم ايران در ساير کشورها هزينه نمي کند.مديرکل کميته امداد
استان سمنان ادامه داد :کشورهاي مختلف با الگو برداري از اين نهاد
ارزشي به محرومان و فقرا کشورهاي خود کمک مي کنند و دشمن با
جوسازي درصدد ايجاد تفرقه در جامعه است.رضوي تصريح کرد :در
سال جاري با ارايه تسهيالت  170ميليارد ريالي و اجراي طرح هاي
اشتغال آفرين براي يکهزار و  160مددجوي اين نهاد در استان
شغل ايجاد شد.وي اضافه کرد :اين تسهيالت به صورت هدفمند و
با عنايت به رونق کارگاههاي در حال فعاليت و همچنين مشاغل
خانگي زير پوشش اين نهاد با هدف توانمند کردن مددجويان
پرداخت شده است.

رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان خبرداد:

استان کردستان پيشگام کشت نشائي
چغندر قند در کشور

سنندج-خبرنگاررسالت:
رئيس سازمان جهاد کشاورزي کردستان در بازديد و رونمايي از کشت
نشائي چغندر قند در شهرستان سقز كه با حضور معاون وزير جهاد
کشاورزي در امور زراعت ،مشاور رئيس سازمان تحقيقات کشاورزي
و منابع طبيعي کشور و مديران زراعت جهاد کشاورزي  ۱۲استان
کشور برگزار شد گفت :جهاد کشاورزي استان کردستان براي دومين
سال متوالي پيشگا ِم کشت نشاء چغندر قند در کشور شده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان
مهندس خالد جعفري افزود :در سال گذشته از  ۱۲۰هکتار کشت
نشائي چغندر قند در  ۱۰استان کشور ۲۰ ،هکتار به استان کردستان
اختصاص يافته بود.وي اظهار داشت :در سال جاري با خريد چند
دستگاه نشاء کار با هدف افزايش بهره وري آب در توليد اين محصول
اين ميزان به  ۴۰هکتار به صورت کشت مکانيزه افزايش يافت.مهندس
جعفري تصريح کرد :متوسط عملکرد چغندر قند در استان  ۷۰تن
در هکتار است که پيش بيني مي شود درسالجاري از مجموع ۱۵۰۰
هکتار چغندر قند بذري و نشائي کشت شده  ۱۰۰هزار تن چغندر
قند در استان برداشت شود.

