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هشت عنوان در نشست کتابخواني
دانشآموزان نيشابوري معرفي شد
نيشابور-خبرنگار رسالت:
رئيس اداره کتابخانههاي عمومي شهرستان نيشابور از معرفي هشت
عنوان کتاب توسط دانشآموزان مدارس امام خميني(ره) شهر چکنه
و دبستان دخترانه بنت الهدي اين شهر خبر داد.محمد زماني اظهار
کرد :کتابهاي تاريخ عصر حجر بهنويسندگي پاتريشيانتسلي و
يادگار عقاب بهنويسندگي علياکبر پرهيزگار و حکايتهاي شيرين
منطقالطير عطار نيشابوري بهنويسندگي محمدکاظم مزيناني در
دبيرستان امام خميني(ره) متوسطه شهر چکنه در نشست کتابخوان
اسفند ماه معرفي شد.وي بيان کرد :کتاب تاريخ عصر حجر شرح
مختصري از زندگي بشر در حدود هفت ميليون سال پيش است،
انسان آن دوره مانند حيوانات در غار زندگي و از گوشت هر حيواني
استفاده ميکرد ،زبان خاصي نداشت و با حرکات بدن و نقاشي
مفهوم حرف خود را منتقل ميکرد.

»

تجليل از پيشکسوتان
تقدير از يک عمر
تالش و سازندگي

مشهد-خبرنگاررسالت:
طي مراسمي با حضور مديران و کارکنان و به پاس يک عمر تالش و خدمت
صادقانه در صنعت گاز از  21بازنشسته شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد
تجليل بهعمل آمد.به گزارش روابط عمومي شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي
نژاد ،نماينده مردم شهرستان سرخس در مجلس شوراي اسالمي در اين مراسم
طي سخناني گفت :بايد از تجربيات پيشکسوتان توسط دستگاه ها و ارگان هاي
دولتي در قالب مشاوره ،فعاليت هاي کارشناسي و انجام پروژه هاي برون سپاري
شده ،استفاده بهينه صورت گيرد.سيد احسان قاضي زاده هاشمي تاکيد کرد:
صنعت نفت و گاز صنعتي تخصصي است و بايد از تجربيات به وجود آمده به شکل
مقتضي حداکثر استفاده را بهعمل آورد.همچنين مديرعامل اين شرکت در اين

ازسوي مديريت بودجه و تشکيالت دانشگاه صورت گرفت:

معاون فرهنگي اداره کل ارشاد اسالمي گيالن :

جشنواره جلوه هاي فرهنگ رضوي در رسانه ها
برگزار مي شود

رشت-خبرنگاررسالت:
حسين ابراهيميان معاون فرهنگي اداره کل
ارشاد اسالمي گيالن گفت :هفتمين جشنواره
جلوه هاي فرهنگ رضوي در رسانهها که ازسري
برنامه هاي پانزدهمين دوره جشنواره بين المللي
امام رضا (عليهالسالم) مي باشد با هدف
اشاعه وترويج فرهنگ منوررضوي،گسترش
فعاليتهاي فرهنگي،ادبي ومذهبي مرتبط باسيره

انتشارگزارش بودجه و تشکيالت
دانشگاه مازندران در سال 95

بابلسر  -خبرنگار رسالت:
گزارش عملکرد مديريت بودجه و تشکيالت دانشگاه مازندران در
سال  95ازسوي مديريت بودجه و تشکيالت دانشگاه منتشرشد.
به گزارش پايگاه خبري ميالد بابلسر و به نقل از روابط عمومي
دانشگاه مازندران ،مدير بودجه و تشکيالت دانشگاه مازندران در
گزارشي مبسوط و جامع با هدف معرفي و ارائه عملکرد يک ساله
اين مديريت  ،اهم فعاليت هاي انجام شده در اين حوزه را در سال
 1395عنوان نموده است .غالمعلي قنبرپوردر اين گزارش آورده
است :بودجه برنامه مالي يک دستگاه اجرايي است که شامل
پيشبيني درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار و نيز برآورد هزينهها
و مصارف در طول يک سال مالي است .به عبارتي ،برنامه مخارج و
مصارف دانشگاه در سند بودجه ساالنه لحاظ مي شود و برنامههاي
سند چشم انداز ،افق  10ساله و برنامه هاي ميان مدت در قالب
سياست هاي ساالنه بودجه اي تحقق مي يابد .دانشگاه هاي کشور
نيز به استناد بند (ب) ماده  20قانون بودجه برنامه پنجم توسعه
و استقالل در حوزه اداري ،مالي و ساير قوانين و مقررات موجود،
داراي اختيار بوده و براساس آيين نامه خاص عمل مي نمايند .در
اين راستا اعتبارات دانشگاه در قالب فصل اول (حقوق و مزايا) و
ساير فصول ابالغ مي گردد.

کرج-خبرنگاررسالت:
معاون مالي اقتصادي شهرداري کرج با بيان اينکه اعتبار اوليه
براي احداث پروژه بزرگراه شمالي رقمي برابر  515ميليارد تومان
است ،گفت :اين پروژه ،نخستين طرح عمراني کرج است که تمامي
منابع مالي آن از آغاز عمليات احداث تامين شده است و ۱۰۰۰
ميليارد تومان هزينه را تا پايان کار به خود اختصاص مي دهد.
به گزارش رسالت البرز و به نقل از پايگاه خبري مديريت شهري
کرج؛ فرج اهلل ايليات اظهار داشت :از سوي شهرداري کرج 700
ميليارد تومان زمين براي تهاتر پروژه بزرگراه شمالي معرفي شده
است و  30درصد اعتبار نقدي اين پروژه نيز با همکاري بانک شهر
تامين گرديد.وي افزود :کاهش ترافيک و آلودگي هوا مهمترين و
اساسي ترين دستاورد بهره برداري از بزرگراه شمالي مي باشد و بر
اين اساس الزم است همه دستگاه ها و بخش هايي که به نوعي در
اجراي اين طرح موثر مي باشند با مديريت شهري همکاري الزم
را در جهت به ثمر رسيدن اين هدف عالي داشته باشند.

مديرکل راه و شهرسازي استان مرکزي در کارگروه
توسعه مديريت اين اداره کل :

توجه به اجراي مباني مبحث
ارزشمند اقتصاد مقاومتي از رئوس
برنامه هاي ماست

اراک – خبرنگار رسالت:
بنا بر اعالم مديرکل راه وشهرسازي استان مرکزي  ،اين اداره کل
برنامه هاي متعددي را در راستاي اجرايي نمودن اصول و مباني
مبحث اقتصاد مقاومتي در سال جاري اجرا نموده است به گزارش
روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي استان مرکزي،مجيد
شارقي در پايان کارگروه توسعه مديريت اين اداره کل درخصوص
روند پيشرفت و اجراي اصول و مباني مبحث اقتصاد مقاومتي
گفت:در ماههاي پاياني سال اقتصاد مقاومتي ،اقدام و عمل قرار
داريم و اين مبحث ارزشمند در سالهاي اخير همواره مورد تاکيد
مقام عظماي واليت ( مدظله) و همچنين رياست محترم جمهور
قرار داشته و وزارت راه وشهرسازي نيز به تبع آن پيشبرد مباني
اين مبحث مهم را به عنوان يک استراتژي اصلي  ،مدنظر قرار
داده و به تمامي سازمانها و ادارات کل زير مجموعه خود ابالغ
نموده است.

اهل بيت(عليهمالسالم) بويژه حضرت امام
رضا(عليهالسالم) ،گراميداشت توليدکنندگان
وپديدآورندگان آثارحوزه فرهنگ رضوي وکمک
به انتشارگسترده تراين عرصه معنوي برگزار
مي شود.
وي محورهاي اين جشنواره را سبک زندگي رضوي،
فرهنگ رضوي و سيره سياسي اجتماعي رضوي
بيان نمود و افزود :تحکيم خانواده،فرزندآوري
وتربيت فرزند  ،رزق حالل  ،بهداشت فردي
وسالمت اجتماعي  ،امربه معروف ونهي ازمنکر،
انس باقرآن،نماز،دعاوزيارت ،هنرومعماري
دراماکن متبرک رضوي ،ابعاداقتصادمقاومتي،
انضباط اقتصادي ومبارزه بافساد و مقابله
باهجوم فرهنگ بيگانه وفرقههاي انحرافي از
جمله مباحث مهم محورهاي اين جشنواره
مي باشد.

شهردار سنندج :

شرکت ايرانسل دو ميليارد تومان به حساب شهرداري
واريز کرد

سنندج-خبرنگاررسالت:
شهردارسنندجدرنشستعلنيشورايشهرسنندج
گفت :با توجه به پيگيريهاي صورت گرفته كه در
زمينه رعايت عدالت در بحث انعقاد قراردادهاي
ايرانسل در شهر سنندج ،انجام دادهايم شرکت
ايرانسل  2ميليارد تومان به حساب شهرداري
واريز کردو پرداخت اين  2ميليارد تومان از سوي
ايرانسل به شهرداري به معني رسيدن مردم شهر
سنندج به حق و حقوق واقعيشان در اين زمينه
است که خوشبختانه با حمايت شوراي شهر از
شهرداري تحقق پيدا کرد دكترمنوچهر فخري
افزود :شرکت اميد جوان در ابتدا ادعاي طلب 5
ميليارد توماني كه از شهرداري داشت در کمتر
از چند روز اين ميزان را به  900ميليون تومان
کاهش داده است و در بررسيهاي انجام شده
مشخص شدكه از حسابها و ميزان پرداختهاي

شهرداري به شرکت اميد جوان طي سه سال
گذشته ،بيش از  70ميليارد تومان پرداخت
کرده است .وي اظهار کرد :شفافسازي اينکه
چه ميزان هزينه پرداختي سود بوده در دستور
کار شهرداري قرار گرفته است و حسابرسي ميزان
مبالغ پرداخت شده به اين شرکت طي فراخواني به
يکي از موسسههاي رسمي عضو جامعه حسابداران
ايران را در دستور کار قرار دادهايم.

رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) خبر داد:

هدفگذاري يک ميليون شغل در چهار سال آينده

شهرري-خبرنگاررسالت:
رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) با تأکيد بر اينکه
ظرف چهار سال گذشته بيش از  360هزار فرصت شغلي در
کشور ايجاد کردهايم ،گفت :براي چهار سال آينده ،ايجاد بيش
از يک ميليون شغل را هدفگذاري کردهايم .به گزارش خبرنگار
روابط عمومي بنياد برکت ،دکتر محمد مخبر در مراسم افتتاح
ِ
برکت ستاد اجرايي فرمان حضرت
 1000هکتار طرح جنگلکاري

امام(ره) که در منطقه مسعوديه تهران با حضور آيتاهلل محمدي
گلپايگاني رئيس دفتر مقام معظم رهبري و جمعي از مقامات
کشوري و لشکري برگزار شد ،خاطرنشان کرد :پس از ابالغ
سياستهاي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري(ره)،
به هيچ فعاليتي که در خارج از چارچوب اين سياستها باشد
نزديک نشدهايم .وي افزود :فعاليتهاي اقتصادي ما در مناطق
محروم و نگاهمان در ستاد اجرايي اين بوده که در پروژه ماندگار

نباشيم و پس از ايجاد ،از آنها خارج شويم .وي با تأکيد بر
اينکه کل اعتبار و منابع ستاد در مناطق محروم هزينه ميشود،
تصريح کرد :ظرف چهار سال گذشته بيش از  360هزار فرصت
شغلي در کشور ايجاد کردهايم.
رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) با اشاره به مشاغل
ايجاد شده در سطح کشور گفت :اين مشاغل در مناطق محروم
بوده و به جامعه تحصيلکرده اختصاص داشته است.

در هفته اول مسابقات فوتسال دسته دو کشور رقم خورد:

بناب -خبرنگاررسالت:
از هفته اول دور رفت مسابقات فوتسال دسته
 2کشور تيم فوتسال«جهان همتا سيکلت»
بناب در مقابل تيم«خالص سازان روي»
زنجان متوقف شد.براساس اين گزارش،
در اين ديدار که در مجتمع ورزشي
 4هزار نفري بناب و در حضور عالقهمندان

تساوي نماينده بناب در مقابل نماينده استان زنجان

به ورزش فوتسال برگزار شد ،تيم جهان
همتا سيکلت نماينده بناب در اولين ديدار
 2امتياز حساس خانگي را از دست داد و
در مقابل تيم خالص سازان روي زنجان به
تساوي بدون گل دست يافت.اين دوره از
مسابقات در  4گروه  8تيمي برگزار و تيمهاي
اول تا سوم هر گروه به مرحله دوم صعود

خواهند کرد و مرحله دوم نيز در  2گروه
 6تيمي بهصورت رفت و برگشت برگزار
خواهد شد و در اين مرحله نيز تيم هاي
اول و دوم هر گروه به مسابقات دسته اول
فوتسال کشور راه خواهند يافت.
تيم جهان همتاسيکلت بناب در گروه  2اين
مسابقات با تيم هاي پارس آباد اردبيل ،شهيد

دهقاني نيا اردبيل ،اروم آلياژ اروميه ،قايقران
تکاب ،خالص سازان روي زنجان ،مهيان تبريز
و ساکابخش سقز هم گروه است.
الزم به ذکر است تيم فوتسال جهان همتاسيکلت
بناب در هفته دوم اين مسابقات  18فروردين
ماه سال آتي مهمان تيم ساکابخش شهرستان
سقز خواهد بود.

رئيس کميسيون فني و عمراني شوراي شهر اردبيل:

معاون مالي اقتصادي شهرداري کرج:

بزرگراه شمالي ،نخستين پروژه
عمراني در زمينه تامين منابع مالي
است

شهرستان
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ديدار با خانواده شهداي مخابرات
منطقه لرستان
خرم آباد -خبرنگاررسالت:
مدير مخابرات منطقه لرستان به همراه جمعي از مديران از خانوادههاي
شهيد حاتمي  ،شهيد امرايي و شهيد پور کريمي اداره مخابرات
شهرستان کوهدشت سرکشي و ديدار نمود .به گزارش خبرنگار
ما از خرم آباد ،مهندس محمودي خدمت و قدرداني از خانواده
معظم شهدا را يک امر ضروري دانست و اظهار داشت :آسايش
و آرامشي که در جامعه حکم فرماست ،مديون همين فداکاري و
ايثارگري هاي خانواده معظم شهيدان است که پاداش آنان نزد
خدا محفوظ خواهد بود.

مراسم طي سخناني گفت :همکاران ما که امروز پس از سال ها فعاليت و تالش
شبانه روزي در مجموعه صنعت گاز و شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد به
کسوت بازنشستگي نايل آمدند در سنگر خدمت خالصانه از هيچ کوششي دريغ
نکردند و گرانبهاترين روزهاي خود را وقف خدمت به مردم کرده و در سختترين
شرايط و با امکانات محدود همواره در راه توسعه و خدمت به ميهن اسالمي گام
نهادند.سيد مجيد منبتي با بيان اينکه همکاران ما هم اکنون مسئوليت توليد گاز
در اين خطه از کشور را بر دوش دارند تصريح کرد :امروز چرخش صنعت با توليد
انرژي پاک و گاز طبيعي ميسر شده است و کارکنان پااليشگاه خانگيران با ايمان
و اعتقاد راسخ اين مسير را ادامه مي دهند تا گام هاي موثري در راستاي تحقق
اقتصاد مقاومتي برداشته شود.

مرکز کنترل ترافيک شهر اردبيل هنوز عملياتي نشده است

اردبيل-خبرنگاررسالت:
رئيس کميسيون فني و عمراني شوراي شهر اردبيل گفت :با
وجود اينکه در بودجه سال  95براي راه اندازي مرکز کنترل
ترافيک اعتباري مناسب پيش بيني شده بود اما با گذشت
 11ماه از سال اين پروژه در حد صفر پيشرفتي نداشته است.
عليرضا سليماني اظهار کرد :در حالي مدعي هستيم که بايد

 21ميليارد تومان تخفيف ساالنه شهرداري به شهروندان در
بودجه ساالنه گنجانده شود که تاکنون چنين الحاقي در بودجه
که ممکن است به افزايش درآمد شهرداري منجر شود وجود
نداشته است.وي با بيان اينکه اين کار اشتباه است که در متمم
بودجه بخواهيم آن را اعمال کنيم خاطرنشان کرد :در سال
آينده بايد مکانيزمي را تعريف کنيم تا شهرداري از ابتداي

فرمانداري لنجان :

سمن ها ،بازوي توانمند دولت محسوب مي شوند
فوالدشهر  -خبرنگاررسالت:
نشست فرماندار لنجان و مديرکل امور اجتماعي
و فرهنگي استانداري اصفهان با سازمان هاي
مردم نهاد شهرستان در محل فرمانداري برگزار
شد .فرماندار بيان کرد :دستاوردهاي دولت
يازدهم در عرصه هاي مختلف ،حاصل از مشي
اعتدالي با تکيه بر خرد جمعي و مشورت در
سطح ملي و بينالمللي بوده است .نماينده عالي
دولت در شهرستان افزود :سازمانهاي مردمنهاد
بازوي توانمندي براي دولت در به دست آوردن
موفقيتها در زمينه اجتماعي و فرهنگي به

شمار ميروند و اگر تعامل آنها با مسئوالن و
دولت بيشتر شود ،ميتوانند در رفع بسياري
از مشکالت اجتماعي و فرهنگي موثر باشند که
خوشبختانه اين همکاري در زمينههاي اجتماعي و
فرهنگي وجود دارد .وي با اشاره به اينکه شهرستان
لنجان بيشترين سمن و سازمانهاي مردم نهاد را
در بين شهرستان ها دارد گفت :از سال۱۳۸۶
تاکنون  ۹۳موردتقاضا از سوي داوطلبين جهت
تاسيس سمن در شهرستان به فرمانداري ارائه
شده که تعداد  ۵۳سمن موفق به ادامه کار و
تائيد هاي الزم شده اند.

سال اين تخفيفات را در رديف درآمدهاي خود محاسبه کند.
عضو شوراي شهر اردبيل با انتقاد از عملياتي نشدن بسياري از
پروژه هاي شاخص شهري در سال  95اضافه کرد :بسياري از
پروژه ها از پل قدس گرفته تا مرکز کنترل ترافيک و تقاطع
غيرهمسطح نيايش به حالت رکود درآمده و تخصيص اعتبار
اين پروژه ها در حد صفر بوده است.

نماينده فرهنگي موسسه عترت بوتراب مطرح کرد:

اهدا  650سبد کاال به ايتام کهگيلويه و بويراحمد
ياسوج-خبرنگاررسالت:
موسسه عترت بوتراب در قالب طرح صله رحم
 650سبد کاال به ايتام تحت حمايت کميته امداد
کهگيلويه و بويراحمد اهدا کرد.به گزارش سايت
خبري کميته امداد ،عباس پيدا مسئول کميته
تحصيلي و تربيتي موسسه خيريه عترت بوتراب
و نماينده فرهنگي موسسه در اين ديدار گفت:
زمينهفعاليتموسسهخيريهعترتبوترابآموزشي،
اجتماعي و حمايت از ايتام بوده و رسيدگي به امور
تحصيلي ايتام براي رسيدن به رشد و شکوفايي و
تهيه امکانات رفاهي براي آنان از مهمترين اقدامات

اين موسسه است.وي افزود :موسسه عترت بوتراب
در قالب طرح صله رحم 650سبد کاال به ايتام تحت
حمايت کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد در هفته
جاري اهدا کرد.پيدا تصريح کرد :هدف از تاسيس
مؤسسه خيريه عترت بوتراب خوي ،کمک به تامين
نيازهاي اساسي و رفع تنگناها و مشکالت مختلف
ايتام است که اين امر با بهره گيري از امکانات
مردمي مؤسسات و نهادهاي خيريه و نيز انجام
فعاليت هاي آموزشي ،اجتماعي ،فرهنگي ،سالمت،
حمايتي ،تبليغاتي و اعطاي وام قرض الحسنه به
ايتام تحت پوشش انجام مي گيرد.

در راستاي تبادل تج ربيات و تغيير رويکرد صورت گرفت:

بازديد معاون اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالي از مدارس عشاير سيار شهرستان مراوه تپه

مراوه تپه  -خبرنگار رسالت:
در راستاي ارتقاي کيفيت آموزش ،تبادل تجربيات ،تغييررويکرد،
نگرش وبازنگري در روش هاي تدريس و تحقق فرايندهاي آموزش
و يادگيري معاون آموزش ابتدايي اداره کل و کارشناسان آموزش
ابتدايي و عشايري استان  ،از مدارس عشايرسيار مستقر در
مراوه تپه بازديد کردند.به گزارش پايگاه خبري ميالد گلستان و به

نقل از شيروان خبر معاون آموزش ابتدايي اداره کل و کارشناسان
آموزش ابتدايي و عشايري استان  ،از مدارس عشايرسيار مستقر در
مراوه تپه استان گلستان در راستاي ارتقاي کيفيت آموزش ،تبادل
تجربيات ،تغييررويکرد ،نگرش وبازنگري در روش هاي تدريس و
تحقق فرايندهاي آموزش و يادگيري بازديد به عمل آوردند.به
گزارش پايگاه خبري تحليلي شيروان ؛ در اين بازديد معاون آموزش

ابتدايي استان را کارشناسان آموزش ابتدايي و عشايري اداره کل
آموزش و پرورش و ادارات شهرستان ها و سرگروههاي آموزشي
استان و راهبران آموزشي و تربيتي عشايرهمراهي ميکردند که
طي آن از 32مدرسه چند پايه عشايري شهرستان شيروان مستقر
در مناطق قشالقي شهرستان مراوه تپه استان گلستان بازديد به
عمل آوردند.

راهيابي شرکت فوالد مبارکه
اصفهان به فينال جايزه جهاني
مديريت دانش محور«امايكاايي»
آسيا در سال ۲۰۱۷

هدف معرفي سه سازمان دانشي برتر راه يافته به جايزه جهاني
«امايكاايي» در سطح قاره آسيا برگزار و در نهايت شرکت فوالد
مبارکه اصفهان موفق شد براي ششمين سال پياپي به عنوان سازمان
دانشي برتر ايران به جايزه جهاني «امايكاايي» در سطح قاره آسيا
راه يابد .به گزارش خبرنگار فوالد ،ششمين کنفرانس بين المللي
مديريت ارزش آفرين دانش با هدف ارزيابي ميزان خلق ارزش از
سرمايههاي معنوي برگزار شد و در آن دکتر سهراب پور ،رئيس
بنياد جايزه جهاني سازمان دانشي برتر در ايران با اهداي لوح تقدير
به دکتر سبحاني مديرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان از اين

شرکت به عنوان شرکت دانش محور ايراني و سازمان فيناليست
جايزه جهاني «امايكاايي» قدرداني نمود .بنابر اين گزارش ،دکتر
مهدي شفيعي زاده دبير جايزه ،در خصوص ششمين کنفرانس
بين المللي مديريت ارزش آفرين دانش گفت :در سال جاري ۷۰
سازمان ايراني مورد ارزيابي قرارگرفته اند که از اين تعداد ۴۵
سازمان وارد مرحله ارزيابي از نزديک شدند و پنج سازمان هم به
فينال ارزيابي رسيدند که در نهايت فوالد مبارکه اصفهان ،بانک
پاسارگاد و پتروشيمي بندر امام (ره) به عنوان سه سازمان دانشي
برتر در ايران انتخاب شدند.

اصفهان-خبرنگاررسالت:
ششمين کنفرانس بين المللي مديريت ارزش آفرين دانش با

مديرعامل گاز گلستان بربستن شير اصلي گاز
قبل از سفر تاکيد کرد

قفل درب استانداري بوشهر
باز نشده است

انتصاب رئيس امور ورزش شرکت نفت
و گاز مسجدسليمان

گرگان-خبرنگاررسالت:
مهندس صفرعلي جمال ليواني گفت:با عنايت به اينکه در آستانه سال جديد قرار
داريم وحجم مسافرت هم استانيهاي عزيز به ميزان قابل مالحظه اي افزايش خواهد
يافت بنابراين بايد دقت شود درصورتي که به منظورمسافرت يا امر ديگري منزل را براي
مدت طوالني ترک مي کنيد حتماً شيرهاي وسايل گاز سوز و همچنين شير اصلي گاز
بعد از كنتور را ببنديد.وي با اشاره به اينکه بستن شيرگاز قبل از سفر،يکي از مهمترين
عوامل پيشگيري از حوادث مي باشد افزود:دقت داشته باشيد با بستن شيرهاي مصرف
گاز،خطري منازل مورد نظر را تهديد نخواهد کرد و مشترکين عزيز مي توانند در کمال
آرامش به مسافرت خود ادامه دهند .جمال ليواني با بيان اينکه گاز طبيعي مايه آسايش
و آرامش هموطنان است ،تصريح کرد :رعايت نکات ايمني و توجه به پيامها وتوصيههاي
شرکت گاز ،ضامن رفاه و آسايش شما بوده وبسيار با اهميت مي باشد ضمن اينکه
بي توجهي به آن خطرات ناگواري را بههمراه دارد که غيرقابل جبران است.

بوشهر-خبرنگاررسالت:
موسسه فاران نقره اي(انجمن علم درخشان) در سال  1384با همت جوانان و نوجوان و دانشجويان و
مهندسين و ورزشکاران مومن و حزب ا...با شور و اشتياق فراوان و لبيک به امر رهبر معظم انقالب و با
هدف بهبود وضعيت فرهنگي _اجتماعي و مذهبي و آباداني هر چه بيشتر ايران اسالمي شروع به کار کرده
و تابه امروز هم در برنامه هاي فرهنگي ومذهبي و جشنواره هاي ملي و استاني و حتي مسابقات ورزشي
جهاني موفق عمل نموده است و تا به امروز دويست و پنجاه هزار نفر از فعاليت هاي مفيد و ارزشمند و
انقالبي اين نهاد بهر برده اند.ليکن اين نهاد خودجوش و مومن و انقالبي از طرف استانداري بوشهر با ظلم و
سوء مديريت ،بي تدبيري و بي مهري و نا اميدي و کج رفتاري وبي احترامي و حتي توهين و حمله ور
شدن به اعضا موسسه فاران نقره اي در ساختمان استانداري بوشهر (ارباب و رجوع) و مشکل تراشي روز
به روز مواجه مي باشد.لذا در اين خصوص به مسئولين مردمي و دلسوز کشوري نامه نگاري هايي صورت
گرفته و آنان با آغوش باز و متانت پذيرفتن و نامه هاي ما را به استانداري بوشهر جهت تاييد همکاري و
مساعدت و اقدام الزم و رسيدگي ارجاع دادند ولي باز قفل استانداري بوشهر باز نشده است .

مسجد سليمان-خبرنگاررسالت:
با حکم مدير منابع انساني شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان،
سرپرست امور ورزش اين شرکت منصوب شد  .به گزارش روابط عمومي
شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان  ،مهران نصيريان دوست در
اين حکم رضا احمد پور خاني که از جمله پرسنل قديمي و با سابقه اين
شرکت مي باشد به سمت سرپرست امور ورزش منصوب و از زحمات و
تالش هاي سلطانعلي حموله در مدت تصدي اين مسئوليت تقدير و تشکر
نمود  .رضا احمدپور متولد  1343و با مدرک کارشناسي حسابداري داراي
 31سال سابقه خدمت در بخش هاي مختلف شرکت بهره برداري نفت و گاز
مسجدسليمان خدمت کرده است  .وي همچنين از ورزشکاران و فوتباليست
هاي قديمي اين شهر است و طي سالهاي  1370تا  1387بهعنوان مسئول
امور اجرايي ورزش اين شرکت فعاليت داشته است .
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مديرکل اجتماعي استانداري اردبيل تصريح كرد:

بهکارگيري ظرفيت هاي فناوري
اطالعات براي توسعه اشتغال در اردبيل
اردبيل-خبرنگاررسالت:
مديرکل امور اجتماعي استانداري اردبيل با اشاره به اينکه بخش
ارتباطات و فناوري اطالعات محور اصلي توسعه استان اردبيل است،
گفت :نياز است که از ظرفيتهاي اين حوزه براي توسعه اقتصاد و اشتغال
منطقه استفاده شود.شفيع شفيعي در يازدهمين نشست توسعه اشتغال
در حوزه «آي سي تي» اردبيل اظهار کرد :بخش ارتباطات و فناوري
اطالعات محور اصلي توسعه استان اردبيل است و اميدواريم با رونق
کسب و کارهاي اينترنتي همزمان با توسعه اقتصادي و اشتغالزايي
شاهد توسعه اجتماعي و فرهنگي نيز در استان باشيم.
وي گفت :برآيند برگزاري اين نشستها تحقق ايجاد ،راهاندازي و توسعه
کسب و کار در حوزه ارتباطات و فناوري اطالعات است که اميدواريم
با حمايت مسئولين و دستگاههاي مربوطه بتوانيم اين وضعيت را به
حالت متعادل درآورده و شاهد رشد روزافزون اقتصاد و اشتغال در
استان اردبيل باشيم.

پارلمان محلي قزوين تصويب کرد؛

اليحه مساعدت  120ميليون توماني
مجموعه مديريت شهري قزوين
به راهيان نور
قزوين-خبرنگاررسالت:
اليحه مساعدت  120ميليون توماني مجموعه مديريت شهري قزوين به
برگزاري اردوهاي راهيان نور امسال به تصويب پارلمان محلي قزوين رسيد.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسالمي شهر قزوين؛ اليحه مساعدت
 120ميليون توماني مجموعه مديريت شهري قزوين به برگزاري اردوهاي
راهيان نور امسال(تعلق  80درصد به ناحيه قزوين و  20درصد به ناحيه
امام سجاد) به تصويب پارلمان محلي قزوين رسيد.
گفتني است ،ميزان اليحه اوليه شهرداري  100ميليون تومان بود که
با تأکيد شورا  20ميليون افزوده شد و کارکنان شهرداري نيز از همين
طريق به اردوهاي راهيان نور اعزام خواهند شد.

فرمانده انتظامي شهرستان ايرانشهر خبرداد:

طرح ارتقاي امنيت اجتماعي
در ايرانشهر اجرا مي شود

زاهدان -خبرنگاررسالت :
فرمانده انتظامي شهرستان ايرانشهر از اجراي طرح ارتقاي امنيت
اجتماعي و کشف بيش از يک تن و  204کيلو انواع مواد مخدر
توسط ماموران اين شهرستان خبر داد.سرهنگ "دوستعلي جليليان"
با اعالم اين خبر گفت :ماموران انتظامي اين شهرستان در راستاي
اجراي طرح کوثر و افزايش احساس امنيت در بين شهروندان با
تالش شبانه روزي خود موفق به دستگيري  16سارق شدند.اين
مقام انتظامي با اشاره به اجراي اين طرح به مدت يک هفته و
کشف بيش از يک تن و  204کيلوگرم انواع مواد مخدربيان داشت
 :از ديگر دستاورد هاي اين طرح کشف انواع کاالي قاچاق به ارزش
 2ميليارد و  550ميليون ريال و  17هزار و  740ليتر سوخت
قاچاق و دستگيري  9قاچاقچي در اين رابطه مي باشد که متهمان
پس از تشکيل پرونده مقدماتي جهت سير مراحل قانوني تحويل
مقامات قضائي شدند.

به همت بنياد برکت و با حضور رئيس مجلس؛

 40طرح زيربنايي در استان قم افتتاح شد
قم-خبرنگاررسالت:
مراسم افتتاح طرحهاي زيربنايي بنياد برکت وابسته به ستاد
اجرايي فرمان حضرت امام(ره) با حضور دکتر علي الريجاني ،رئيس
مجلس شوراي اسالمي در تاالر مرکزي شهر قم برگزار شد .اين
پروژهها شامل طرحهاي توانمندسازي اقتصادي ،زيربنايي ،ساخت
مدارس ،مساجد و مراکز فرهنگي ،خدمات سالمت الکترونيک،
قرضالحسنه ،حمايت مالي و بيمهاي ايتام و ...است .در نتيجه
اجراي بالغ بر  40پروژه در اين بخشها در استان قم نزديک
به  200ميليارد تومان سرمايهگذاري در اين استان شده است.
رئيس مجلس شوراي اسالمي در اين مراسم با تاکيد بر اينکه
مسير وفاق ملي در راستاي اشتغالزايي بايد ايجاد شود تصريح
کرد :مسائل انتخاباتي و سياسي هر ساله داريم و نياز کشور
است اما بايد توجه داشت که همه اينها ابزاري براي کار و
توليد و توسعه کشور است خصوصاً نبايد حرفهايي زده بشود
که توليد و اقتصاد مختل شود.علي الريجاني خاطرنشان کرد:
تمام ابزارهاي اقتصادي و ملي ما براي اين است که توليد راه
بيفتد و مشکالت ما حل شود و صادرات افزايش پيدا کند و بقيه
موارد لوازم اين امر است.

در راستاي رفاه حال شهروندان صورت گرفت؛

استقرار ستاد پاسخگويي ويژه عوارض
در شهرداري منطقه 9
چهاردانگه  -خبرنگار رسالت:
شهردار منطقه  9از استقرار ستاد پاسخگويي ويژه عوارض همزمان
با آغاز توزيع بيش از  96هزار قبض در سطح محدوده خبر داد و
گفت :اين ستاد در ساختمان اصلي منطقه مستقر شده و پاسخگوي
موديان است .به گزارش پايگاه خبري ميالد رسالت منطقه ، 9
حميد محسني با اعالم اين خبر اظهار داشت :ستاد ويژه پاسخگويي
در خصوص عوارض پايدار در اداره درآمد منطقه هرگونه ابهام و
اشکالي را براي شهروندان رفع مي کند و راهنمايي هاي الزم را نيز
خواهد داشت.وي افزود :کارشناسان اداره درآمد همواره پاسخگوي
موديان هستند و حتي بهصورت غيرحضوري و از طريق برقراري
تماس تلفني نيز پاسخگو خواهند بود .شهردار منطقه  9با بيان
اينکه شهروندان منطقه فقط تا پايان اسفندماه فرصت پرداخت
عوارض را دارند نيز گفت :در صورتي که موديان عوارض متعلقه
ملک خود را تا تاريخ  29اسفند پرداخت نمايند  ،عالوه بر بهره
مندي از  10درصد جايزه خوش حسابي مبلغ ساالنه عوارض  ،از
 1و نيم درصد جايزه خوش حسابي ماهانه بهاي خدمات مديريت
پسماند نيز برخوردار شوند.

