» خبر

مدير کل ميراث فرهنگي کرمان خبر داد:

اجراي طرح ضربتي توليد و اشتغال
در سهروستاي هدف گردشگري کرمان
کرمان -خبرنگاررسالت:
مدير کل ميراث فرهنگي کرمان از اجراي طرح ضربتي توليد
و اشتغال در سه روستاي هدف گردشگري ميمند شهربابک،
خبر بافت و ده بکري بم خبر داد.به گزارش روابط عمومي ميراث
فرهنگي استان کرمان ،محمود وفايي در جلسه توجيهي طرح
ضربتي توليد و اشتغال در  ۷۳روستاي هدف گردشگري کشور که
با حضور مديران و معاونان اداره کل ميراث فرهنگي استان کرمان
و کارشناسان اعزامي از سوي سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي
و گردشگري کشور برگزار شد ،گفت :به جزء سه روستاي ميمند
شهربابک ،خبر بافت و ده بکري بم ،روستاهاي مستعد ديگري جهت
قرار گرفتن در طرح ضربتي توليد و اشتغال وجود دارند.وي با انتقاد
از عدم مشارکت اداره کل ميراث فرهنگي استان کرمان در انتخاب
روستاهاي منتخب طرح ضربتي توليد و اشتغال بيان کرد :کرمان
پهناورترين استان کشور است که  ۲۳شهرستان دارد اما متاسفانه
در طرح ضربتي توليد و اشتغال در  ۷۳روستاي هدف گردشگري
کشور تنها سه روستا سهم اين استان است.

»

مراسم معارفه
مسئول بسيج دانشجويي
دانشگاه آزاد اسالمي
واحد لنجان برگزار شد

استاندار اردبيل بيان كرد:

احداث صنايع دارويي
بيماريهاي خاص در بروجر د
بروجرد -خبرنگاررسالت:
فرماندار بروجرد گفت :شرايط الزم براي احداث صنايع دارويي
بيماريهاي خاص با مشارکت سرمايهگذار بخش خصوصي در
بروجرد فراهم ميشود.علي کوراني فر در جمع خبرنگاران اين
شهرستان با اشاره به نشست اخير خود با سرمايهگذاران بخش
خصوصي متقاضي احداث صنايع دارويي اظهار داشت :در نشست
برنامهريزي و هماهنگي سرمايهگذاري مقرر شد هماهنگيهاي
الزم بهمنظور تسهيل درروند احداث صنايع دارويي بيماران خاص
در اين شهرستان صورت پذيرد.وي افزود :سرمايهگذار اين بخش
گروه اقتصادي نور است که با انجام ارزيابيهاي تخصصي الزم در
حوزه توليد دارو شرايط اين منطقه را براي احداث اين کارخانه
سنجيده و در صورت پذيرش شرايط اين شهر همه تعهدات
در حوزه اختيارات استان براي همکاري با اين شرکت درزمينه
احداث اين کارخانه انجام ميشود.فرماندار بروجرد بابيان اينکه
در حوزه توليد دارو براي بيماريهاي خاص احداث اين کارخانه
اقدامي نوين محسوب ميشود ،عنوان کرد :اين کارخانه از صنايع
با تکنولوژي باال ست که در صورت احداث ظرفيت بزرگي براي
اشتغالزايي ايجاد ميکند و در کنار ديگر استانهايي که تقاضاي
ميزباني اين کارخانه را داشتهاند امتياز بزرگي براي شهرستان
بروجرد محسوب ميشود.

رئيس آموزش وپرورش اسدآباد:

 ۱۸مدرسه با مشارکت خيرين
در اسدآباد احداث شده است
همدان -خبرنگاررسالت:
رئيس آموزش وپرورش شهرستان اسدآباد گفت :تاکنون ۱۸
مدرسه با مشارکت خيرين در شهرستان اسدآباد ساخته شده
است ،.رحمان سجادي در نوزدهمين جشنواره خيرين مدرسه
ساز شهرستان اسدآباد اظهار داشت :تاکنون در شهرستان اسدآباد،
 ۱۸مدرسه با مشارکت خيرين احداث يا تجهيز شده و  ۷قطعه
زمين نيز توسط خيرين براي ساخت مدرسه واگذار شده است.
وي افزود :در شهرستان اسدآباد  ۶۱۰نفر از کارکنان آموزش
وپرورش ماهانه مبلغي از حقوقشان خود را به حساب خيرين
مدرسه ساز واريز مي کنند.
رئيس آموزش و پرورش شهرستان اسدآباد گفت :سال گذشته
 ۶۵۰ميليون ريال از ساير وزارتخانه ها براي آموزش وپرورش
شهرستان دريافت شده است.وي عنوان کرد :تعمير  ۲۰سرويس
بهداشتي مدارس و نقاشي و زيباسازي  ۳۶مدرسه و واريز
 ۴۲۰ميليون ريال به حساب مدارس از جمله اقدامات سال گذشته
بوده که از جانب کمک هاي خيرين انجام شده است.سجادي بيان
کرد :اسدآباد از لحاظ دارابودن سيستم گرمايشي بخاري نفتي
کاربراتوري مدارس ،رتبه اول را در استان همدان دارد به طوري
که در حال حاضر ۶۱مدرسه شهرستان اسدآباد داراي سيستم
گرمايشي بخاري نفتي کاربراتوري است.

مديرعامل شرکت آب منطقه اي استان گلستان :

بستر سازي مناسب دولت
براي اشتغال جوانان

هنر در ارتباط با مخاطب
صيقل پيدا ميکند

فرماندار بروجرد خبرداد:

شهرستان
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دبير کميسيون هنر و معماري شوراي انقالب فرهنگي:

قم-خبرنگاررسالت:
دکتر محمد علي خبري در سومين عصرانه هنر انقالب اسالمي
حوزه هنري قم به آسيبشناسي وضع موجود هنر پرداخت.به
گزارش روابط عمومي حوزه هنري استان قم ،دکتر محمد علي
خبري دبير کميسيون هنر و معماري شوراي انقالب فرهنگي
گفت:هنر در ارتباط با مخاطب ،صيقل پيدا ميکندوي اضافه
کرد « :زماني ميتوانيم از هنر صحبت کنيم که جنبه عمومي
پيدا کند و به اجرا برسد .امروز چند تا نمايشگاه در شهر قم
است تا آثار هنرمندان را به نمايش بگذارد .چقدر اجراي نمايش
داريم؟ چقدر توليد فيلم داريم؟ چقدر آثار خوشنويسي داريم؟
امروز بضاعت هنر و حضور هنر در جامعه کمرنگ شدهاست .اگر
ما ميبينيم مث ً
ال در قم در شعر آييني حرکتي وجود دارد ،بدون
هيچ رودربايستي بگويم که فقط خود شاعران هستند که دارند
کاري انجام ميدهند .شرايط مطلوبي که بايد براي هنرمند وجود
داشته باشد ،اص ً
ال وجود ندارد».
وي در ادامه به اهميت و نقش مخاطب در هنر پرداخت و گفت:
«در بحث هنر يک وجه مهم مخاطب است .يک سوال اساسي اين
است که در هنر ما چقدر مخاطب حضور دارد؟ در تئاتر ما ،در
سينماي ما ،در موسيقي ما و در هنرهاي ديگر ما چقدر مخاطب
حضور دارد .هنر وقتي در ارتباط با مخاطب قرار ميگيرد ،صيقل
پيدا ميکند و در ارتباط با مخاطب است که هنرمند مشکالت و
کاستيهاي خودش را ميشناسد».

لنجان -خبرنگاررسالت:
سرپرست واحد لنجان در مراسم معارفه محمد سليميان به عنوان مسئول بسيج
دانشجويي شهيد آويني ،از خدمات محسن جمشيدي در دوران مسئوليت بسيج
دانشجويي اين واحدقدرداني کرد .سيدحميدرضا صادقيان با بيان اينکه بسيج
مظهر يک وحدت مقدس ميان افراد ملت است اظهار کرد«:بسيج دانشجويي
يكي از ارزندهترين يادگارهاي امام راحل بزرگوار ماست؛ لذاضرورياست دانشجوي
بسيجي از لحظههاي گرانبهاي جواني براي خودسازي علمي و فكري و روحي بهره
گرفته وبا هوشمندي و تالش مضاعف در ساختن سرزميني آباد خود را مسئول
بداند».محسن عليزاده ،مسئول بسيج دانشجويي شهرستان لنجان اظهار کرد:
«دانشجوي بسيجي ،هميشه بايد در حال فراگرفتن دانش و آماد هسازي علمي و

فكري خود براي شركت در پيشرفت كشورش باشد و چراغ ايمان و هدايت را نيز
در دل خود و در محيط دانشگاه برافروزد».وي افزود« :دانشجوي بسيجي كسي
است كه تمام ابعاد شايستگي خود را به نمايش ميگذارد و دشمن كمينگرفته
را از ياد نميبرد و با درايت خود ،از دانشگاه و كشورش در برابر دشمن مزدور
حمايت ميکند».سجاد محمدي ،مسئول حراست واحد لنجان با بيان اينکه
امروز كشور به دانشگاهي كه حقيقتاً اسالمي باشد ،نيازمند است،خاطرنشان
کرد«:در صحنهاي كه دشمن با ابزار فرهنگي و تكيه بر سالح تبليغ ،با حيله
به ميدان ميآيد ،چه كسي شايستهتر از دانشجوي بسيجي ميتواندبا درايت و
توان علمي خود در صفوف مقدم دفاع از کشور قرار بگيرد و با تكيه بر ايمان
صادقانه و عمل صالح ،دشمن را مغلوب نمايد».

اردبيل-خبرنگاررسالت:
استاندار اردبيل گفت :دولت تدبير و اميد بسترسازي
مناسبي براي اشتغال جوانان انجام داده و بايد
از اين فرصت ايجاد شده نهايت استفاده را
بکنيم.مجيد خدابخش در کارگروه تخصصي
اشتغال استان اردبيل افزود :دولت با حمايت
از طرح تکاپو و شرکتهاي دانش بنيان زمينه
و بستر خوبي را در اين زمينه فراهم کرده و

ضروري است مديران دستگاههاي اجرايي هم
اقدام عملي در اين راستا در جهت پيشبرد
امور انجام دهند .وي با بيان اينکه «دولت
متولي سياستگذاري و زمينه سازي جهت
ايجاد و تثبيت اشتغال است» اظهار کرد :دولت
بستر و امکانات الزم را براي اشتغال ايجاد
ميکند و بخش خصوصي بايد از اين امکانات
براي ايجاد فرصت هاي شغلي استفاده کند.
استاندار اردبيل اضافه کرد :اشتغال تنها مختص
واحدهاي توليدي نيست بلکه بخش اعظمي
از فرصتهاي شغلي در بخش خدمات صورت
مي گيرد.خدابخش حمايت دولت از سرمايهگذاران
بخش خصوصي را يادآور شد و افزود :دولت
تدبير و اميد حمايت از سرمايهگذاران را با هدف
مبارزه با معضل بيکاري در اولويت برنامههاي
خود قرار داده است.

سامانه سيستم يکپارچه حفاظت و بهره برداري
از منابع آب (ساماب)در گلستان راه اندازي مي شود

گرگان-خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت آب منطقه اي استان از
راه اندازي سيستم يکپارچه حفاظت و بهره برداري
از منابع آب (ساماب) از ابتداي ارديبهشت در
استان گلستان خبر داد.به گزارش روابط عمومي
شرکت آب منطقه اي گلستان ،مهندس علي
نظري اظهار کرد :اين سيستم در راه اندازي
کار مردم يک نياز و ضرورت است تا امورات
مربوط به مردم بدون معطلي انجام گيرد.
مدير عامل شرکت آب منطقه اي استان ،هدف
از راه اندازي اين سامانه را مديريت منابع
آب سطحي و زيرزميني استان عنوان کرد
و گفت :توسط اين سامانه کليه فعاليت هاي
مربوط به حفاظت و بهره برداري منابع آب
استان رصد مي شود.
مهندس علي نظري کاهش مراجعات مردم و

همچنين حل مشکالت مربوط به طرح احياء
و تعادل بخشي منابع آبهاي زيرزميني را از
ديگر اهداف راه اندازي اين سيستم عنوان کرد
و گفت :کليه زيرساخت هاي سخت افزاري،
نرم افزاري و ارتباطي موردنياز براي سامانه،
اعالمي از سوي دفتر فناوري اطالعات  ،توسعه
مديريت و تحول اداري شرکت مديريت منابع
آب ايران فراهم گرديده است.

مديرکل ورزش و جوانان سمنان:

حضور کمرنگ تماشاگران در مسابقات بين المللي ووشو جام پارس رضايت ما را برآورده نکرد

سمنان -خبرنگار رسالت:
مديرکل ورزش و جوانان استان سمنان گفت  :استقبال نکردن
جدي تماشاگران براي آيين افتتاحيه ششمين دوره از مسابقات
بين المللي ووشو جام پارس رضايت ما را بر آورده نکرده است.فرزاد
فتاحي افزود  :خالي بودن قسمت زيادي صندلي هاي سالن ورزش
غدير با ظرفيت چهار هزار نفر با وجود تبليغات موجب نارضايتي
اين اداره کل شده است.آيين افتتاحيه اين مسابقات بين المللي

در سالن غدير برگزار شد.وي خاطرنشان کرد :با هدف حضور قابل
توجه تماشاگران در سالن ورزشي غدير  ،تبليغات گسترده در
شهر سمنان شامل نصب بنر ،کمک از سازمان هاي مردم نهاد و
آموزش وپرورش و تلويزيون و شبکه هاي اجتماعي گرفته شده است.
تعداد تماشاگران روز نخست برگزاري مسابقات بين المللي ووشو در
سالن غدير بيش از  100نفر تخمين زده شد.وي با اشاره به اين که
با برگزاري مسابقات هر چه بيشتر در استان سمنان ،باعث نهادينه

شدن فرهنگ وافزايش تماشاگران خواهد شد  ،گفت :با توجه به اين
که اين مسابقات با حضور  12کشور خارجي برگزار شده انتظار ما
از همشهريان بيش از اين است.ششمين دوره مسابقات بين المللي
ووشو جام پارس در سالن غدير سمنان با حضور  12تيم از کشورهاي
عراق ،قزاقستان ،بلغارستان ،بالروس ،اندونزي ،سنگاپور ،برونئي،
هند ،لبنان ،ارمنستان ،افغانستان ،پاکستان و  2تيم از جمهوري
اسالمي ايران در سالن غدير سمنان برگزار شد.

درجلسه کارگروه آب و کشاورزي شهرستان بناب

سرماي زمستان به  70درصد باغات انگور بناب خسارت وارد کرد

بناب -خبرنگاررسالت:
فرماندار بناب گفت :احتمال طغيان رودخانهها
در اين شهرستان وجود دارد و از اين رو مسئوالن
بايد همچنان آمادگي خود را براي شرايط
بحراني آماده کنند.براساس اين گزارش ،ولي
اهلل فرج اللهي در جلسه کارگروه آب و کشاورزي
شهرستان بناب ضمن تقدير و تشکر از اقدامات

مسئوالن امور آب در امر مسيرگشايي رودخانهها
اظهارکرد :اقدامات به موقع مسئوالن امور آب
باعث شد اين شهر از خطرات آبگرفتگي و سيل
در امان باشد و امسال نيز در صدد هستيم
اعتبارات مورد نياز را براي مسيرگشايي رودخانهها
اختصاص دهيم.
وي سپس با اشاره به اقدامات کشاورزان منطقه

براي تغيير الگوي کشت تصريح کرد :در سايه
تالش و پيگيري مسئوالن شهرستان امسال
سطح زير کشت پياز در اين شهرستان به 307
هکتار کاهش يافته است و از اين رو جا دارد
جهت تشويق کشاورزان براي کشت جايگزين
آب و مورد نياز کشاورزان را به موقع تأمين
کنيم.رئيس کارگروه آب و کشاورزي بناب افزود:

براي اينکه بتوان از آب موجود استفاده بهينه
کرد ضروري است آبياري قطره اي توسعه يابد.
فرج اللهي با بيان اينکه صد در صد حق بيمه
محصوالت کشاورزي در سال  95پرداخت شده
است؛ خاطرنشان کرد :اين پرداختي ها با تأخير
همراه بود که از اين جهت از مسئوالن بيمه
محصوالت کشاورزي گله مند هستيم.

استاندار سيستان و بلوچستان در ديدار نوروزي با مديران :

با دو سرمايه گذار خارجي از کشورهاي ترکيه و ايتاليا براي سرمايه گذاري در سيستان و بلوچستان به توافق رسيديم

زاهدان -خبرنگاررسالت :
استاندار سيستان و بلوچستان در ديدار با مديران دستگاههاي
اجرايي تقارن ماه با برکت رجب را با آغاز سال نو نويد بخش
سالي متفاوت دانست و با اشاره به روند تکميل زيرساختها از
توافق با  2سرمايه گذار خارجي از کشورهاي ترکيه و ايتاليا براي
سرمايه گذاري در استان خبر داد  ، .علي اوسط هاشمي گفت :با
سرمايه گذار ايتاليايي براي توليد يک ميليون قطعه تراورس در

سال اول و ارتقاء آن به  3ميليون قطعه همراه با آوردن تکنولوژي
ساخت آن براي خط راه آهن چابهار  -سرخس به توافق رسيده
ايم .وي ادامه داد» همچنين با سرمايه گذار کشور ترکيه براي
ايجاد هايپر مارکت و کارهاي خدماتي در جنوب استان به توافق
رسيديم.نماينده عالي دولت دستاورد سفر گذشته خود به تانزانيا
را توافق با يک سرمايه گذار بومي استان مقيم اين کشور براي
ساخت نيروگاه  550مگاواتي در زاهدان نام برد که به زودي در

معاون استاندار و فرماندار ويژه نيشابور:

عطار نيشابوري متعلق به تمام دنيا و دنباله رو
عرفان حقيقي است

نيشابور -خبرنگار رسالت:
معاون استاندار و فرماندار ويژه نيشابور گفت:عطار
نيشابوري متعلق به تمام دنيا و کساني است که به
دنبال عرفان حقيقي مي گردند و مايه افتخار است
که اين عارف برجسته از اين آب و خاک و زاده
نيشابور است.سعيد شيباني در همايش بزرگذاشت
عطار نيشابوري در فرهنگسراي سيمرغ نيشابور،
اظهار داشت :عطار نيشابوري متعلق به تمام دنيا و
کساني است که به دنبال عرفان حقيقي مي گردند
و مايه افتخار است که اين عارف برجسته از اين آب

و خاک و زاده نيشابور است.وي تاکيد کرد :بايد از
برگزاري اين بزرگداشت ها در توسعه زيرساختهاي
فرهنگي و اقتصادي استفاده کرد و بررسي ابعاد
وجودي عطار مي تواند زمينه ساز اعتالي فرهنگ
جامعه شود.رئيس ستاد اجرايي بزرگداشت روز ملي
شيخ عطار نيشابوري ،خاطرنشان کرد :شخصيتها
و مشاهيري چون عطار ،خيام ،فضل بن شاذان و
صدها بزرگ ديگر ،تاريخ گرانسنگ اين سرزمين
هستند و فرهنگ ايراني و اسالمي ما در جهان با
وجود اين ابرمردان شناخته مي شود.

سفر مقامات عالي دولت کلنگ زني مي شود .هاشمي ادامه داد:
همچنين نيروگاه  160مگاواتي با مشارکت صندوق توسعه ملي در
چابهار به زودي کلنگ زني مي شود.وي با اشاره به انتقال خط گاز
از ايرانشهر به زاهدان با  760ميليارد تومان اعتبار گفت :مفتخريم
که توانستيم حق مردم را در اين زمينه احياء کنيم و در اين عصر
چشم ما به روي حق مردم باز بوده است چرا که اگر حقي را بدانيم
و ساکت باشيم ،مسئول هستيم .

در نيمه دوم سال گذشته صورت گرفت؛

اجراي سيستم آبياري تحت فشار در  526هکتار
از اراضي کشاورزي

کرج-خبرنگاررسالت:
مدير آب و خاک و امور فني و مهندسي سازمان
جهاد کشاورزي استان البرز ضمن تبيين عملکرد
 6ماهه دوم سال  ۹۵با تاکيد بر اهميت کمبود
آب و باالبردن راندمان آبياري گفت :سيستم
آبياري تحت فشار در سطح  ۵۲۶هکتار از اراضي
استان البرز در نيمه دوم سال  ۱۳۹۵اجرا گرديده
است .به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد
کشاورزي استان البرز؛ مهندس رضايي اظهار
داشت :اين در حالي است که بيش از ۵۴۳

هکتار از اراضي نيز باالي  ۷۰درصد در اجراي
سيستم آبياري تحت فشار پيشرفت فيزيکي داشته
که به زودي به مرحله اجرا و بهره برداري در
مي آيند.وي افزود :مديريت آب و خاک
سازمان براي سال  ۹۶در سطح  ۷۰۰۰هکتار
آمادگي اجراي انواع روش هاي نوين آبياري را
دارد و قرارداد طرح آبياري تحت فشار شرکت
تعاوني توليد روستايي ماهدشت به مساحت
 ۲۰۴۰هکتار منعقد شده و به زودي عمليات
اجرايي آن آغاز خواهد شد.

مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمدخبرداد:

اجراي 319طرح اشتغال از محل اعتبارات بانک کشاورزي استان کهگيلويه و بويراحمد

ياسوج-خبرنگاررسالت:
 319طرح اشتغال دامداري ،کشاورزي ،صنفي وخدماتي از محل
اعتبارات بانک کشاورزي با اعتباري بيش از  44ميليارد ريال از
ابتداي سال گذشته تاکنون براي مددجويان وافراد نيازمند اجرا شد.
مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد با مدير امور شعب بانک
کشاورزي استان ديدار و گفتگو کرد .به گزارش سايت خبري کميته

امداد ،فريد محبي در اين ديدار ،ضمن تقدير و تشکر از همکاري بانک
کشاورزي با کميته امداد درخصوص ارائه تسهيالت به مددجويان
اين نهاد گفت :با توجه به شعار امسال که تاکيد بر اقتصاد مقاومتي
و اشتغال و توليد است ،ما موظفيم که در اين زمينه و درخصوص
توانمندسازي خانواده هاي تحت حمايت ،تمام تالش خود را به کار
گيريم .وي با بيان اينکه امکان تحقق اهداف کميته امداد در راستاي

خدمات بهتر و مطلوب تر به نيازمندان ،با مشارکت ساير دستگاههاي
اقتصادي به خصوص بانکهاي عامل امکانپذير است ،افزود :نياز به
همکاري همه جانبه در بحث اشتغال مددجويان داريم و اميدواريم
که اين تعامالت روز به روز روند رو به رشدي بگيرد و شاهد پرداخت
تسهيالت بيشتري در زمينه هاي مختلف بهخصوص در بخش توسعه
کشاورزي و مشاغل خانگي باشيم.

مدير عامل شرکت گاز کردستان
از کارنامه درخشان روابط عمومي
اين شرکت تقدير کرد

طول سال هاي اخير يکي از برترين واحدها در ميان روابط عمومي
شرکتهاي گاز استاني و همچنين دستگاه هاي اجرايي استان
در زمينه ارزيابي عملکرد بخش هاي مختلف و کسب افتخارات
متعددبوده است به گزارش روابط عمومي شركت گازاستان کردستان
مهندس احمد فعله گري افزود :روابط عمومي اين شرکت در زمينه
ارزيابي عملکرد ،رضايتمندي ارباب رجوع ،فعاليت هاي تخصصي
روابطعمومي همواره جزء واحدهاي هاي برتر کشور و استان بوده
است وي اظهارداشت :روابط عمومي که قبال وظيفه مستند سازي و

شرکت در جشنواره شهيد رجايي را بعهده داشته مابين سالهاي
 ۸۳تا سال  ۹۰در زمينه ارزيابي عملکرد در بخش شاخصهاي
عمومي و اختصاصي موفق به کسب  6رتبه اول ،يک رتبه دوم و
يک رتبه سوم وهمچنين در ميان روابط عمومي شرکت هاي تابعه
شرکت ملي گاز ايران يک رتبه سوم و پنج رتبه اول نيز کسب
نموده است وهمچنين در زمينه رضايتمندي ارباب رجوع که دبيري
آن وظيفه رئيس روابط عمومي است در بين دستگاه هاي اجرايي
استان موفق به کسب  ۸رتبه نخست شده است.

سنندج-خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت گاز استان کردستان ،در جريان بازديد از واحد
روابط عمومي اين شركت گفت :روابط عمومي اين شرکت در

به مناسبت روز هنر انقالب اسالمي انجام شد :

برگزاري نمايشگاه نقاشي و قصه گويي در خانه
فرهنگ عالمه دهخدا
شهرقدس-خبرنگاررسالت:
به مناسبت روز هنر انقالب اسالمي نمايشگاه و ايستگاه نقاشي و قصه گويي به همت
سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قدس در خانه فرهنگ عالمه دهخدا برگزار شد .
نمايشگاه و ايستگاه نقاشي به همراه قصه گويي در خانه فرهنگ عالمه دهخدا سازمان
فرهنگي ورزشي شهرداري قدس برگزار شد.
اين برنامه با استقبال پرشوري از طرف کودکان خانه فرهنگ مواجه گرديد و آنان در
محيطي صميمي در کنار مربيان خود اقدام به کشيدن نقاشي نمودند .گفتني است
آثار به تصوير کشيده شده توسط کودکان اين مجموعه فرهنگي هنري در قالب
نمايشگاه در معرض ديد عموم قرار گرفت.همچنين از نفرات برتر و آثار برگزيده با
اهداي جوايزي تقدير و تشکر بهعمل آمد.

آمادگي شهرداري بوشهر براي اجراي برنامههاي
پايتخت کتاب

همراه اول اعالم کرد استفاده از سرويس
تماس بان کام ً
ال رايگان است

بوشهر -خبرنگاررسالت:
شهردار بندر بوشهر از آمادگي کامل شهرداري بوشهر براي اجراي برنامههاي پايتخت کتاب گفت .شهردار
بندر بوشهر درباره اهميت فرهنگ کتاب و کتابخواني گفت :کتاب يکي از مهمترين ابزارهاي فرهنگي است
که همواره عامل مهمي در تضمين رشد و پويايي جوامع بشري بوده و هست .غالمعلي ميگلينژاد با بيان
اينکه ميزان توجه به کتاب و کتابخواني ،نشانگر رشد فرهنگي و ملي هر کشور است افزود :بندر بوشهر
بندري تاريخي با گذشتهاي درخشان در زمينه علم و فرهنگ است که شهروندان فهيم آن از گذشتههاي
دور تاکنون به علم و دانش نگاه ويژهاي داشته و دارند .وي با پر اهميت خواندن انتخاب بوشهر به عنوان
پايتخت کتاب ايران اظهار داشت :اين اتفاقي مهم و مبارک براي گسترش فرهنگ و دانش در سطح
نه تنها شهر بوشهر که استان بوشهر است و با برنامهريزيهاي دقيق ميتوان از نتايج مثبت اين رويداد
بزرگ فرهنگي سود برد.شهردار بندر بوشهر با اشاره به اينکه کتاب احيا کننده و حافظ انديشههاي واال و
معرفت انساني است تصريح کرد :در بوشهر ظرفيتها و پتانسيلهاي فراواني براي ترويج فرهنگ کتاب و
کتابخواني دارد و مردم دانش دوست آن حتما از اين فرصت استثنايي استفاده خواهند کرد.

اراک – خبرنگار رسالت :
اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سيار ايران اعالم کرد :طي روزهاي اخير مطلبي
با مضمون هزينه دار بودن استفاده از سرويس «تماس بان» در شبکههاي اجتماعي
در حال انتشار بوده که کام ً
ال نادرست است.
همراه اول در اطالعيه خود تاکيد کرده فعال کردن و استفاده از سرويس
«تماس بان» رايگان بوده و هزينه اي ندارد.اين اپراتور در پايان ،ضمن مبهم دانستن
منبع اينگونه پيام ها در شبکههاي اجتماعي ،از مشترکين خود درخواست کرده جهت
کسب اطالعات صحيح به کانالهاي ارتباطي اين اپراتور همچون پرتال اينترنتي،
مرکز تماس مشترکين( )۹۹۹۰و صفحات رسمي اين اپراتور در شبکههاي اجتماعي
مراجعه کنند.گفتني است «تماس بان» سرويسي است که حتي در هنگام در
دسترس نبودن يا خاموش بودن تلفن همراه ،مشترک از کليه تماسهاي دريافتي
خود مطلع خواهد شد.
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 200هزار زائر در ايام نوروز امسالبقاع
متبركه در كهگيلويه و بويراحمد را
زيارت كردند
ياسوج -خبرنگار رسالت :
مدير كل اوقاف و امور خيريه كهگيلويه و بويراحمد اظهار داشت :
بيش از  200هزار زائر از ابتداي تعطيالت نوروزي تا كنون به بقاع
متبركه اين استان مشرف شدند  .حجتاالسالم سيد نوراله جنتيپور
گفت  :از مجموع 245امامزاده استان تشرف بيش از  200هزار زائر
به بقاع متبركه استان  60امامزاده در فصل بهار و تعطيالت نوروزي
پذيراي انبوه ارادتمندان است .وي افزود  :اداره كل اوقاف و امور خيريه
كهگيلويه و بويراحمد تدابير الزم براي پذيرايي از مسافران نوروزي
از جمله امكانات اسكان  ،ايجاد فضاي رفاهي و برنامههاي فرهنگي
انديشيده بود طرح آرامش بهاري با هدف تقويت بنيه ديني و اجتماعي
خانوادهها در سالهاي اخير مورد تاكيد قرار دارد.

تقدير از حوزه مهندسي و توسعه
شرکت آب و فاضالب استان تهران
شهريار -خبرنگاررسالت:
حبيب اهلل براتي معاون مهندسي و توسعه شرکت آب و فاضالب استان
تهران طي نامه اي از تالش و همت مهندس صالحي ،مديران و کارکنان
حوزه مهندسي و توسعه شرکت آب وفاضالب شهرها و شهرکهاي
غرب استان تهران به موجب اجرا و پيشرفت قابل توجه پروژه هاي
آب و فاضالب در سال  ١٣٩٥تقدير و تشکر کرد.

امام جمعه اصفهان:

رکود و رونق اقتصادي فوالد مبارکه
آثار زيادي بر اقتصاد ميگذارد
اصفهان-خبرنگاررسالت:
نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه اصفهان از فوالد مبارکه به
عنوان قطب مهم صنعتي استان و کشور ياد و تأکيد کرد :از آنجايي
که اين شرکت از صنايع مادر محسوب ميشود و شرکت هاي متعددي
به آن وابسته هستند ،رکود يا رونق و توسعه اين شرکت آثار زيادي
بر اقتصاد ميگذارد.
آيت اهلل سيد يوسف طباطبايي نژاد در ديدار نوروزي مديرعامل ،معاونان
و مديران فوالد مبارکه با ايشان خاطرنشان کرد :توجه به توسعه ،امر
مهمي در اداره و چرخه توليد و بقاء يک صنعت است ،بنابراين بايد
در شرايطي که شرکت به لحاظ مباحث مالي و در زمينه حقوق و
دستمزد کارکنان خود مشکلي نداشته باشد ،به اين مهم پرداخته شود.
نماينده مجلس خبرگان رهبري تصريح کرد :کارخانه هايي که سهام
آنها فروخته و به بخش خصوصي واگذارشده است ،بايد دقت بيشتري
در مخارج خود داشته باشند ،چرا که بخش خصوصي متعلق به مردم
است بنابراين بايد به گونه اي عمل کرد که فقط رضاي خدا در نظر
گرفته شود و حق کسي ضايع نگردد.گفتني است در اين ديدار بهرام
سبحاني مديرعامل شرکت فوالد مبارکه نيز ضمن ارائه گزارشي از
عملکرد فوالد مبارکه در سال  ۹۵و برنامه اين شرکت براي سال ۹۶
از رونق توليد و توزيع موفقيت آميز محصوالت فوالد مبارکه در سال
گذشته خبر داد و گفت :از مجموع  ۱۸ميليون تن فوالد توليد شده
در کشور ۹ ،ميليون تن سهم گروه فوالد مبارکه است که در سند
چشم انداز بايدتوليد فوالد کشور به  ۵۵ميليون تن برسد.

عضو شوراي اسالمي شهر قزوين در نطق پيش از دستور:

با توجه به وجود کد بودجه اي ؛ چرا
مصوبه کمک به مساجد اجرايي
نمي شود؟

قزوين-خبرنگاررسالت:
نطق پيش از دستور فاطمه اشدري،عضو شوراي اسالمي شهر قزوين
در جلسه پارلمان محلي قزوين ارائه شد .فاطمه اشدري با بيان اين
مطلب که شهردار منتخب شوراي اسالمي شهر قزوين،در دوره سوم
و چهارم که زحمات بسياري را در راه آباداني شهر ،آسايش و رفاه
شهروندان متحمل شده اند بيان کرد :سياست گذاري رسانه محلي با
عنوان"پيام شهر"در راستاي تنوير افکار عمومي يکي از اين مصاديق
به شمار مي رود که توسط اعضاي کميسيون فرهنگي با مسئوليت
اينجانب و نمايندگان شهرداري از سازمان فرهنگي ،روابط عمومي
شورا تنظيم وبه شهرداري ابالغ شد.وي ادامه داد :در چه تاريخي
اين موصوبه به مدير مسئول پيامشهر ابالغ گرديده؟آيا اجرايي شده
است؟چرا همچنان نسبت به موارد مطرح شده بي توجه بوده و روال
صحيح را رعايت نمي کنند؟ساده مي گويم:رسانه در انعکاس خبر
بايد شفاف و بدون ابهام باشد .و در انتقال اخبار و تصاوير آن به
مخاطبان خود که همانا مردم هستند ،بايد از تصوير و مطالب مرتبط
استفاده نموده  .با صداقت و درستي عمل نمايد و همين طور اخبار و
نقل و قول ها بايستي مورد تائيد ناطقان خود قرار گيرد.

آيت اهلل ايماني:

ارتش در دفاع از نظام
جمهوري اسالمي آينده نگر است
شيراز-خبرنگاررسالت:
نماينده ولي فقيه در فارس گفت :ارتش جمهوري اسالمي در موضوعات
دفاعي دغدغه مند و آينده نگر است ،.آيت اهلل اسد اهلل ايماني در ديدار
فرماندهان ارتش در فارس با نماينده ولي فقيه ،گفت :دفاع و يورش
دو اصل زندگي بشر است و نبود هيچکدام ممکن نيست.وي ادامه داد:
دفاع و داشتن ابزار دفاعي الزم و ضروري است و کسانيکه مي گويند
احتياج به دفاع و ابزار دفاعي نداريم نادرست است.امام جمعه شيراز
با اشاره به اينکه دفاع ،نگهدارنده کانون توحيد است ،گفت :حفظ
خانه خدا از شر دشمنان در گذشته به دليل دفاع بوده که اجازه داده
نشد مشرکان خانه خدا را تخريب کنند.آيت اهلل ايماني تاکيد کرد:
روزي که امام(ره) با نگاه تيزبين در بدنه ارتش نفوذ کردند و نيروهاي
برتر را به بدنه مردم کشاندند روز ارتش بود زيرا آنها اطالعات الزم را
مي دادند و دستورات را از امام(ره) دريافت مي کردند.نماينده ولي
فقيه در فارس ادامه داد :حضور همافران در  ۱۹بهمن ممکن است در
ظاهر امر عادي باشد اما به طور حتم چنين نبوده بلکه رابطه امام(ره)
با ارتش عميق بود و در کالم رهبر انقالب تبلور خاص دارد.

