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در بازديد معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار
آذربايجان شرقي از مجتمع فوالد صنعت بناب مطرح شد:

هدف گذاري افزايش توليد ،ايجاد اشتغال
و صادرات در مجتمع فوالد صنعت بناب
بناب -خبرنگاررسالت:
معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار آذربايجان شرقي گفت :در
جلسه اي که با حضور مسئوالن وزارت کشور و مسئوالن بانک ها
به ميزباني آذربايجان شرقي برگزار خواهد شد ،سعي خواهيم کرد
مشکالت پيش روي واحدهاي توليدي و صنعتي از جمله مشکل
سرمايه در گردش مجتمع فوالد صنعت بناب را حل کنيم.براساس
اين گزارش ،علي نواداد در حاشيه بازديد از بخش هاي مختلف توليد
فوالد در مجتمع فوالد صنعت بناب در جمع مديران اين مجتمع
ضمن تقدير و تشکر از مديران اين شرکت در خصوص افزايش توليد
و ايجاد اشتغال اظهار کرد :تغيير جايگاه مديريت در اين شرکت باعث
تغيير وضعيت آن شده است.وي با بيان اينکه تمام تالش مديريت
استان حل مشکالت واحدهاي صنعتي است و هرگونه پيشرفت و
حل مشکل اين واحدها باعث خوشحالي استاندار آذربايجان شرقي
مي شود؛ افزود :استاندار محترم قطعا جايگاهي که در کشور دارند ،از
آن جايگاه براي حل مشکل سريع اين مجموعه و ساير مجموعه هاي
ديگر استفاده خواهند کرد.

اختتاميهمرحلهاستانيچهلميندورهمسابقات
قرآن کريم بانوان خراسان رضوي برگزار شد
مشهد-خبرنگاررسالت:
اختتاميه مرحله استاني چهلمين دوره مسابقات قرآن کريم بانوان
خراسان رضوي  16مرداد ماه بعد از نماز مغرب و عشا برگزار شد.به
گزارش خبرنگار ما ،مرحله استاني چهلمين دوره مسابقات قرآن
کريم بانوان خراسان رضوي با رقابت گروه هاي تواشيح به کار خود
پايان داد.اين مسابقات به ميزباني مشهد مقدس از  14الي 16
مردادماه در مجتمع آموزشي شهيد کامياب برگزار شد.متسابقين
دررشته هاي ترتيل ،قرائت ،حفظ  20 ، 10 ،5و حفظ کل قرآن
کريم ،دعاخواني و تواشيح از شهرهاي سراسر استان بايکديگر به
رقابت پرداختند.اختتاميه اين دوره از مسابقات در سالن اجتماعات
مجتمع آموزشي شهيد کامياب برگزار شد.

رئيس کل دادگستري استان کردستان:

بيش از ۵۴۳هکتار از اراضي كردستان
به بيت المال بازگشت داده شد
سنندج-خبرنگاررسالت:
رئيس کل دادگستري استان کردستان در جمع خبرنگاران رسانه هاي
جمعي استان در سنندج گفت :دستگاه قضا در راستاي خدمت رساني
مناسب به مردم اقدامات وبرنامه هاي ويژه اي را در دستور کار قرار داده
است و اين برنامه ها در دو بخش کمي و کيفي در استان کردستان
نيز اجرا مي شودعلي اکبر گروسي به حوزه کاهش جمعيت کيفري
در زندان هاي استان کردستان اشاره كرد و افزود ۱۲۰۰ :مورد بازديد
قضات از زندان هاي استان کردستان و تالش براي جلوگيري بازگشت
مجدد زندانيان از جمله برنامه هاي اين بخش بوده و انتظار مي رود
که در اين راستا شرايط بهتري را در استان کردستان شاهد باشيم و
هر روز شمار زندانيان در اين استان کاهش پيدا کند .وي با اشاره به
فعاليت هاي صورت گرفته در حوزه تصرف وصيانت از اراضي ملي و
بيت المال ،كردستان اظهار داشت :در سال گذشته دراين استان 2هزار
و  ۹۹۵پرونده دراين حوزه تشکيل شده است و همه اين پرونده ها هم
اکنون در نوبت رسيدگي قرار دارند .وي گفت:بيش از  ۵۴۳هکتار از
اراضي كردستان به بيت المال بازگشت داده شد.

جانشين انتظامي استان همدان خبرداد:

کشف  ۱۸ميليارد ريال کاالي قاچاق
در همدان
همدان  -خبرنگاررسالت:
جانشين انتظامي استان همدان از کشف  ۱۸ميليارد ريال کاالي
قاچاق توسط ماموران پليس آگاهي استان همدان خبر داد .سرهنگ
فرامرز به گذر در جمع خبرنگاران گفت :ماموران اداره مبارزه با
قاچاق کاال و ارز پليس آگاهي همدان در پي خبر واصله مبني بر
اينکه افراد يک باند قاچاق در امر انتقال محموله هاي کالن قاچاق
از مبادي جنوبي کشور به شهر مشهد و ساير نقاط کشور فعاليت
دارد ،شناسايي آنان را در دستور کار خود قرار دادند.وي افزود:
در پي تحقيقات به عمل آمده و با هدايت عملياتي اداره مبارزه با
قاچاق کاال و ارز استان خراسان رضوي دو دستگاه خودرو حامل
کاال و يک انباري محل نگهداري کاالهاي قاچاق در شهر مشهد
شناسايي و در نتيجه بازرسي صورت گرفته تعداد  ۹۳کارتن
اسباب بازي ۴۰۰ ،دست ميز تحرير و  ۵۳کارتن ظروف سراميکي
و  ۴۰قلم کاالهاي مختلف کشف شد.
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شهرري-خبرنگاررسالت:
فرمانده سپاه سيدالشهدا(ع) استان تهران با اشاره به اشراف دقيق امنيتي موجود در
استان تهران گفت :امنيت در مراسم تحليف مثال زدني بود .سرتيپ دوم پاسدار علي
فرمانده سپاه سيدالشهدا(ع) نصيري گفت :کار سپاه سيدالشهدا از سال  ۸۹و  ۹۰آغاز شده است و اين  ۶سال
بسيار زود گذشت و در تمام اين مدت شما نقش مهمي در اطالع رساني و ارتباط
استان تهران؛
با مخاطبين داشتهايد ،مخاطبين بايد از اين اقدامات مطلع باشند.نصيري با اشاره به
اشراف دقيق امنيتي در فرآيند اقدامات صورت گرفته از سوي حوزه هاي امنيتي گفت :شروع امسال مصادف
با مراسم ارتحال امام و انتخابات بود که فعاليت هاي خوب سپاه را شاهد بوديم و
مراسم تحليف
همچنين حوادث تروريستي که ما را در شرايط خاص امنيتي قرار داد و يک موقعيت
مثال زدني بود
امنيتي پايدار مي طلبيد ،در روزهاي ماه مبارک رمضان و شب هاي قدر که متاثر بود

ايالم-خبرنگاررسالت:
مديرکل دفتر جذب و سرمايه گذاري استانداري ايالم گفت :دولت
تدبير و اميد  ۲۴۰ميليارد تومان براي نوسازي واحدهاي توليدي
اين استان اختصاص داده است .حيدر نعمتي در جلسه بررسي روند
تسهيالت دهي به واحدهاي توليدي اظهار داشت :دولت يازدهم
با وجود کمبود شديد منابع درآمدي به دليل افت فاحش قيمت
نفت ولي در سال هاي اخير تالش کرده بخشي از واحدهاي توليد
که به تعطيلي کشيده شده بودند ،را احيا کند.وي ادامه داد :طي
چهار سال گذشته نيز با تزريق سرمايه در گردش تالش شد بخشي
از اين واحدها به چرخه فعاليت باز گردند.
مديرکل دفتر جذب و سرمايه گذاري استانداري ايالم تاکيد کرد :به
تازگي نيز دولت با پرداخت  ۲۴۰ميليارد تومان ديگر موافقت کرده
که اين مقدار عالوه بر تسهيالت سرمايه در گردش و سرمايه ثابتي
است که به واحدهاي توليدي در سال جاري پرداخت مي شود.
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مديرکل کانون پرورش فکري سمنان:

کتابخانه سيار روستايي سمنان با خودروي مخصوص تجهيز مي شود
سازمان مديريت و برنامهريزي کشور ،خودروهاي
تخصصي کتابخانههاي سيار روستايي ،تحويل مربيان
مراکز سيار روستايي شد.وي در ادامه افزود :در اين
مراسم يک دستگاه خودروي تخصصي کتابخانه
سيار روستايي مجهز به کتاب و امکانات سمعي
و بصري به کانون پرورش فکري استان سمنان
اختصاص يافت و از اين پس خدمات کانون به اعضاي
روستاهاي تحت پوشش کتابخانه سيار با کيفيت
مطلوبتري توسعه مي يابد.مديرکل کانون پرورش
فکري استان سمنان تاکيد کرد :نقش بيبديل
مربي در اين کتابخانه عالوه بر مسئوليت رانندگي
خودرو ،کتابدار و مربي فرهنگي ،برنامهريزي مناسب
زماني و مکاني براي ارائه خدمات کتابخانههاي سيار،
تعيين مکانهاي مناسب توقف کتابخانه سيار ،تدوين
آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي الزم است
که در اصل از وظايف مراکز کتابخانههاي سيار
محسوب مي شود.

سمنان -خبرنگاررسالت:
مديرکل کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان
استان سمنان ،گفت :يک دستگاه خودروي تخصصي
ويژه کتابخانه سيار روستايي به اين نهاد اختصاص
يافت .مهدي جمال از تخصيص يک دستگاه خودروي
تخصصي ويژه کتابخانه سيار روستايي در استان خبر
داد و افزود :در آييني با حضور عليرضا حاجيانزاده
ظ
مديرعامل کانون پرورش فکري و محمدرضا واع 
مهدوي معاون توسعه امور آموزشي و فرهنگي

فرماندار کرمان:

آب شهداد از لحاظ کمي و کيفي هيچ گونه مشکلي ندارد
کرمان  -خبرنگاررسالت:
فرماندار کرمان با اشاره به کلرزني و انجام اقدامات حفاظتي
از مخازن آب شرب گفت :آب شهداد از لحاظ کمي و
کيفي هيچ گونه مشکلي ندارد .محمدعلي توحيدي بعد
از بازديد از مخازن ،تاسيسات و شبکه آب شرب در جمع
مردم شهداد ،اظهار کرد :بعد از بررسي هاي انجام شده
در خصوص کيفيت آب شرب منطقه شهداد به اين نتيجه
رسيديم که آب شرب اين منطقه از لحاظ کمي و کيفي
هيچ مشکلي ندارد.وي افزود :اسناد و شواهد نشان دهنده
اين است که با کلرزني و اقدامات حفاظتي از مخازن آب
شرب مراقبت هاي بهداشتي صورت مي گيرد.توحيدي
با بيان اينکه شرکت آب و فاضالب منطقه شبکه توزيع
آب شرب را بررسي مي کند و در راستاي توزيع آب
آشاميدني سالم کوشا است ،گفت :در راستاي بازديد از
مخازن ،تاسيسات و شبکه آب اشاميدني شهداد به اين
نتيجه رسيده ايم که شرکت آب و فاضالب در اين منطقه
مسئوليت تامين آب آشاميدني بهداشتي ،سالم و استاندارد

را به خوبي انجام داده است.فرماندار کرمان تصريح کرد:
آب شرب منطقه شهداد به دليل شکستگي لوله انتقال
آب در مدت زمان اندکي کدر شده بود و کيفيت اوليه
را نداشت اما با اتصال مجدد به شبکه به کيفيت اوليه
خود بازگشت.وي بيان داشت :از آنجا که نان يکي از اقالم
ضروري در سبد کاالي مردم است بنابراين بايد نان از لحاظ
بهداشتي و کيفيت از وضعيت مطلوبي برخوردار باشد از
اين رو با توجه به شرايط آب و هوايي اين منطقه وضعيت
بهداشت و مسائل صنفي رعايت مي شود.

رئيس سازمان صنعت  ،معدن و تجارت سيستان و بلوچستان :

طي چهار ماهه سالجاري بيش از  115ميليون دالر کاال از سيستان و بلوچستان صادر شد

زاهدان -خبرنگاررسالت :
نادر ميرشکار رئيس سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان اظهار
داشت  :ميزان کل صادرات از گمرکات و بازارچه هاي مرزي استان
در مدت چهار ماهه سال  96به ارزش  115ميليون و  182هزار و
 722دالربه وزن  564هزار و 164تن رسيده است  .وي در ادامه افزود

 :طي مدت مذکور اقالمي از قبيل مصالح ساختماني ( سيمان )  ،گاز ،
گوگرد  ،خرما  ،کاشي به کشورهاي افغانستان  ،پاکستان  ،ترکيه  ،کويت
 ،امارات و ساير کشورها صادر شده است .ميرشکار در خصوص وضعيت
ترانزيت داخلي طي بازه زماني چهار ماه سال جاري از طريق گمرکات
استان اعالم داشت  :طي مدت مذکورترانزيت داخلي  ،به وزن  75هزار و

 485تن کاال به ارزش 91ميليون و  658هزار و  93دالر از گمرکات استان
ترانزيت داخلي گرديده است  .رئيس سازمان صنعت  ،معدن و تجارت
سيستان و بلوچستان خاطرنشان کرد  :طي  4ماهه امسال  ،کااليي به
وزن  305هزار و  643تن و ارزش  892ميليون و  774هزار و  295دالر
نيز از گمرکات استان ترانزيت خارجي صورت پذيرفته است .

رئيس سازمان بسيج رسانه مازندران:

خبرنگاران ،طاليه داران ترويج فرهنگ شهادت هستند

ساري-خبرنگاررسالت:
رئيس سازمان بسيج رسانه مازندران در ديدار با
خانواده شهيد رسانه زمان روشن بخش به مناسبت
هفته خبرنگار گفت :رسالت زنده نگه داشتن
فرهنگ شهادت بر دوش اصحاب رسانه است.
حسن افشار با بيان اينکه به فرموده رهبر فرزانه
انقالب امام خامنه اي زنده نگه داشتن ياد شهدا

کمتر از شهادت نيست افزود :در نظام مقدس
جمهوري اسالمي ايران ،ياد و خاطره شهدا جاري
است.او با اشاره به اينکه در شرايط حساس کنوني
و هجمه سنگين رسانه هاي معاند و استکباري
بمباران رسانه اي بر عليه ايران انجام مي دهند
يادآور شد :هوشياري اصحاب رسانه هاي داخلي
موجب شد تا در تمامي جريانسازي رسانه اي عليه

ايران ،غرب بازنده باشد.علي روشن بخش فرزند
شهيد روشن بخش نيز با بيان اينکه خبرنگاري در
ايران زماني مقدس است که تبليغات انقالب را به
همراه داشته باشد گفت :حراست از انقالب ،نظام،
آرمانهاي امام و شهدا و خط واليت و رهبري امروز
بر عهده خبرنگاران است.همسر شهيد زمان روشن
بخش نيز در اين ديدار از امت اسالمي خواست تا

واليت را فراموش نکنند و خط رهبري را حفظ
کنند .در اين ديدار رضايي مديرکل بنياد شهيد
و امور ايثارگران ،زارع معاون اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمي ،سرهنگ يعقوبي فرمانده ناحيه
مقاومت بسيج سپاه قائمشهر و برخي از مسئوالن
شهرستان و خبرنگاران و پيشکسوتان رسانه اي
حضور داشتند.

نجات مقني از زير آوار
نيشابور -خبرنگار رسالت:
مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني نيشابور از
نجات يک مقني از زير آوار در درون يک چاه به عمق ده
متر خبر داد.سيدمهدي حسيني گفت :با تماس شهروندان به
سامانه  125ستاد فرماندهي مبني بر ريزش آوار بر روي يک

مقني در درون يک چاه واقع در خيابان رحمت بالفاصله دوتيم
نجات از ايستگاههاي يک و  6به محل اعزام شدند.وي افزود:
نجاتگران آتش نشان پس از بررسي موقعيت حادثه با استفاده
از سه پايه نجات و ابزار نجات در ارتفاع به درون چاه رفته
و پس از رهاسازي پاي مقني از زير آوار وي را به باالي چاه

شهردار سده لنجان:

سرانه فضاي سبز سده لنجان چند برابر برخي از شهرهاي استان اصفهان است
فوالدشهر  -خبرنگاررسالت:
شهردار سده لنجان گفت :پيشازاين و بر اساس
قانون ،عوارض ارزشافزوده صنايع بهصورت
کامل به لنجان تعلق ميگرفت به همين خاطر
توزيع عوارض آاليندگي استاني شد ،اما حاال که
توزيع عوارض ارزشافزوده استاني شده انتظار
داريم تا تغييري در نحوه پرداخت عوارض
آاليندگي به لنجان صورت گيرد .وي با اشاره
به تصويب تجميع ماليات بر ارزشافزوده در
کشور اظهار کرد :شهرستان لنجان در مجاورت
چند صنعت بزرگ قرار دارد و بهتبع اين
مجاورت با مشکالت زيادي روبهروست و بر

مديرکل دفتر جذب و سرمايه گذاري استانداري
ايالم خبر داد:

اختصاص  ۲۴۰ميليارد تومان تسهيالت
به بازسازي واحدهاي توليدي ايالم

از حادثه تروريستي تهران و امنيت برگزاري مراسم نماز عيد فطر و راهپيمايي روز
قدس که امر امنيت ،مهم تر جلوه ميکردو دقت بيشتري نياز داشت  .گفتني است
که در استان تهران اشراف و رصد دقيق و کامل امنيتي حاکم است همانطور که در
مراسم تحليف و تنفيذ در روزهاي گذشته امنيت بسيار خوب و مثال زدني را شاهد
بوديم و حجم زيادي از اقدامات درحوزه هاي مختلف انجام شد تا بتوانيم از کشور و
مردم عزيز به خوبي صيانت کنيم.وي افزود :ما يک برنامه کامل براي اين اقشار داريم
و اولين گام ما توجيه کردن مسئولين محلي و همگام شدن آنها بود و دومين کار
بحث اقدامات توجيه خانواده ها بود و همچنين با ورود به مدارس نسبت به توجيه
دانش آموزان و معلمين کارهاي خوبي انجام شده است و در سال جاري  ۱۶۰نشست
کارگاهي با خانواده هاي دانش آموزان و معلمين صورت گرفته است.

همين اساس ضروري است تا بررسي دقيق
و علميتري روي تقسيم عوارض آاليندگي و
ارزشافزوده صورت گيرد.ميثم محمدي بابيان
اينکه تصويب تجميع ماليات بر ارزشافزوده
موجب ميشود مناطق پرجمعيت استان اصفهان
که در معرض آاليندگي صنايعي نظير ذوبآهن
قرار ندارند از اين عوارض بهرهمند شوند متذکر
شد :بالغبر  ۳۰درصد عوارض ارزشافزوده به
روستائيان تعلق ميگيرد و بر اساس آمار موجود
 ۲۳درصد از جمعيت استان اصفهان را روستائيان
تشکيل ميدهد که البته اين آمار هم جاي
بسي تامل دارد.

منتقل ساختند و براي ادامه کمکهاي اوليه و درمان تحويل
امدادگران اورژانس کردند.مديرعامل سازمان آتش نشاني و
خدمات ايمني نيشابور اضافه کرد :اين مقني در حال اليروبي
مسير قنات يکي از روستاهاي پايين دست بوده که بخشي از
خاک مسير قنات بر روي وي ريزش کرده بود.

به همت معاونت ترافيک منطقه صورت مي گيرد:

ساماندهي ترافيکي در شبکه بزرگراهي منطقه 9تهران
چهاردانگه – خبرنگار رسالت:
در جريان بازديد ميداني مهندس فغاني مدير
کل مهندسي و ايمني ترافيک شهرداري تهران
از شبکه معابر بزرگراهي منطقه  ،9مشکالت
ايمني تقاطع آيت اله سعيدي -شمشيري و
همچنين بزرگراه فتح در حد فاصل خيابان هاي
واشقاني فراهاني تا شهيد عبدالهي مورد
بررسي و رسيدگي قرار گرفت.به گزارش پايگاه
خبري ميالد رسالت و به نقل از روابط عمومي
شهرداري منطقه  ،9فرهاديان معاون حمل و نقل
و ترافيک منطقه  ،با ارائه گزارشي به توضيح
روند اجراي طرح هاي اصالح هندسي در بزرگراه

آيت اهلل سعيدي ،شامل ميدان بوتان – دوربرگردان
غرب به غرب زرند – ايستگاه اتوبوسهاي تندرو
«بي آر تي»  -بزرگراه آيت اهلل سعيدي تقاطع
شهيد بختياري (سي متري جي) ،احداث پل
هوايي عابر پياده مکانيزه  -بزرگراه آيتاهلل سعيدي
تقاطع شهيد برادران فالح – رفع مشکالت گره
ترافيکي در بزرگراه آيت اهلل سعيدي تقاطع قزوين
و شمشيري – نصب عالئم و تجهيزات کنترل
سرعت براي آرام سازي ترافيکي در بزرگراه
فتح ،محدوده دوربرگردان شريعت رضوي و
همچنين نصب تابلوهاي هدايت مسير در معابر
منطقه پرداخت.

معاون استاندار اردبيل:

برخي مسيرهاي توانمند گردشگري را به حال خود رها کرديم
اردبيل-خبرنگاررسالت:
معاون امور اقتصادي و توسعه منابع انساني استاندار اردبيل گفت:
ما از برخي مسيرهاي توانمند در حوزه گردشگري نظير مسيرهاي
گردشگري خلخال غفلت کرديم در حالي که سهم توليد ثروت
ما از بخش گردشگري بايد ارتقا يابد.اقبال عباسي در مراسم
گشايش نمايشگاه صنايع دستي و گردشگري استان اردبيل اظهار

مديرکل شيالت استان بوشه ر:

دريا روي صيادان بسته شد
بوشهر-خبرنگاررسالت:
مديرکل شيالت استان بوشهر گفت :در آستانه آغاز صيد ميگو
طرح «دريابس» در آبهاي استان بوشهر از16تيرماه اجرا
شد و هيچ صيادي با هيچ وسيله صيدي اجاز صيد آبزيان در
خليج فارس محدوده اين استان را ندارد.عباسعلي زندهبودي با

عضو شوراي اسالمي شهر کرج:

کرد :ما اگر بتوانيم به سه بخش صنايع دستي ،ميراث فرهنگي
و گردشگري به عنوان سرمايههاي زيربنايي در اين کشور توجه
کنيم بيشتر از بخش کشاورزي و صنعت ميتوانيم به فکر اشتغال
و توليد ثروت باشيم.وي با بيان اينکه  800ميليون دالر گردش
مالي بخش گردشگري در دنياست ،گفت :در اين بين ايران ،چين و
هندوستان قطب گردشگري در دنيا هستند که بايد سهم بيشتري را

از اين ارقام توليد ثروت داشته باشند.معاون امور اقتصادي و توسعه
منابع انساني استاندار اردبيل با بيان اينکه  256رشته صنايع دستي
ميتواند زمينه اشتغال  2/5ميليون نفر را فراهم کند ،گفت :ايران
جزء  10کشور برتر در هر سه حوزه گردشگري،ميراث فرهنگي و
صنايع دستي است اما فاصله ما در بيشتر کشور در بخش درآمدي
در اين حوزه بسيار باالست.

بيان اينکه گشتهاي تحقيقاتي پژوهشکده ميگو براي تعيين زمان
صيد ميگو راهي دريا شدهاند ،اظهار داشت :هر ساله براي تعيين
زمان صيد ميگو تيمهاي تحقيقاتي راهي خليج فارس ميشوند
که اکنون گشتهاي تحقيقاتي فعاليت خود را آغاز کردهاند.وي
با بيان اينکه هر ساله قبل از اعالم تعيين زمان صيد ميگو طرح
«دريابس» در آبهاي استان بوشهر اجرايي ميشود،تصريح کرد:
«دريابس» يکي از اهداف مديريت شيالت و مديريت ذخيره آبزيان
در آبهاي ساحلي استان بوشهر است.

مديرکل شيالت استان بوشهر با بيان اينکه طرح «دريابس» به
پيشنهاد صيادان استان بوشهر از سالهاي قبل در آستانه صيد ميگو
اجرايي ميشود ،افزود :در زماني که طرح «دريابس» اعمال ميشود
هيچ صيادي با هيچ وسيله صيدي و در هيچ نقطهاي در استان
بوشهر اجاز صيد آبزيان ندارد.زندهبودي با بيان اينکه «دريابس»
از امروز در آبهاي استان بوشهر اجرايي شده خاطرنشان کرد:
طرح «دريابس» تا قبل از آغاز فصيل صيد ميگو در خليج فارس
محدوده استان بوشهر اجرايي ميشود.

پسماندهايخانگي ،ميتوانند منابع عظيم انرژي
و درآمد باشند

مدير کل اداره کل ميراث فرهنگي استان مرکزي:

سازمان ميراث فرهنگي معرف
شناسنامه ايران است

استاندار گيالن:

کرج-خبرنگاررسالت:
عضو شوراي اسالمي شهر کرج با بيان اينکه انواع پسماندهاي خانگي ،ميتوانند منابع
عظيم انرژي و درآمد ،براي شهر و شهرداري باشند ،گفت :در اين خصوص بايد به تنوع
محصوالت توليدي با استفاده از مواد بازيافتي و لزوم سرمايهگذاري بخش خصوصي در اين
بخش ،توجه ويژه شود.به گزارش رسالت البرز و به نقل از پايگاه خبري مديريت شهري
کرج؛ امير حسام عباسي اذعان داشت :يکي از راههاي کسب درآمد در شهرداري ها،
استفاد ه بهينه از طالي کثيف ،يعني زباله است که ميتواند با تبديل شدن به کود و
وسايل بازيافتي ،دوباره وارد چرخ ه مصرف شده و سودآور نيز باشد.وي با بيان اينکه
انواع پسماندهاي خانگي ،ميتوانند منابع عظيم انرژي و درآمد ،براي شهر و شهرداري
باشند ،گفت :در اين خصوص بايد به تنوع محصوالت توليدي با استفاده از مواد
بازيافتي و لزوم سرمايهگذاري بخش خصوصي در اين بخش ،توجه ويژه شود.

اراک – خبرنگار رسالت :
به گزارش روابط عمومي اداره کل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان مرکزي ،مدير کل ميراث
فرهنگي اين مركز در مراسم افتتاحيه دفتر مسافرتي اراک گفت :امروز صنعت گردشگري در استان نيازمند
حمايت هر چه بيشتر بخش هاي دولتي و خصوصي است و در اين راستا با هدف رونق اجراي تور هاي درون
استاني،کشوري و بين المللي اداره کل ميراث فرهنگي براي ايجاد دفاتر و تاسيسات گردشگري تدابير ويژه اي
را در نظر گرفته است.سيد محمد حسيني در ادامه گفت :استان مرکزي با تالش براي تحقق سند چشم انداز
 ، 1404يکي از پيشگامان جذب سرمايه و تسهيل سرمايه گذاري در بخش گردشگري است و راه سرمايه گذاران
را در اين بخش بسيار هموار کرده و افتتاح اين دفتر نمونه اين رويکرد بوده و معرف شناسنامه ايران است.او در
پايان افزود :آژانس هاي خدمات مسافرتي و دفاتر گردشگري ،فرصت آشنايي مردم با طبيعت ،آثار باستاني ايران
و کشور هاي مختلف از طريق برگزاري تور هاي مدون و هدفمند را ايجاد مي کنند ،از اين رو جلوگيري از ادامه
فعاليت دفاتر بدون مجوز و کمک به دفاتر مجاز در عملکرد بهتر از باالترين اهميت برخوردار است.

رشت-خبرنگاررسالت:
استاندار گيالن منابع بخش خصوصي را منابع ملي عنوان و تأکيد کرد :همان حساسيتي که در حفظ منابع دولتي
دراستان وجود دارد درحفظ منابع بخش خصوصي نيز وجود داشته والزامي است ،.محمدعلي نجفي درنشست
شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي اظهار کرد :استفاده از سرمايه گذاري بخش خصوصي در حوزه هاي
مختلف در استان گيالن در رشد و توسعه استان بسيار تأثيرگذار است.وي با بيان اينکه منابع بخش خصوصي
جزء منابع ملي محسوب مي شود ،افزود :يکي از مهم ترين وظايف مسئوالن استان داشتن حساسيت نسبت به
حفظ منابع اين بخش همانند بخش دولتي است.استاندار گيالن به مشکالت حوزه گلخانه داران در استان اشاره
کرد و گفت :حمايت از اين بخش ضروري است و بايد در کنار تقويت گلخانه ها برنامه ريزي مناسبي براي راه
اندازي و احداث گلخانه هاي جديد نيز وجود داشته باشد.وي با اشاره به فعال شدن بيش از  ۱۰۰واحد توليدي
داراي مشکل ،راکد و نيمه راکد در کارگروه رفع موانع توليد استان ،خاطرنشان کرد :در اين ميان گلخانههايي
که داراي مشکل هستند نيز جزء اولويتهاي استان در اين بخش محسوب مي شود.

حفظ منابع بخش خصوصي همانند بخش دولتي
الزامي است
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دانش آموزان معلول لرستاني  ۶مدال
در رقابتهاي جهاني کسب کردند
خرمآباد-خبرنگاررسالت:
کاروان ورزشي دانش آموزان معلول لرستان موفق به کسب  ۶مدال از رقابتهاي
دووميداني  ۲۰۱۷سوئيس شدند .کاروان چهار نفره دانش آموزان معلول استان
لرستان با کسب  ۶مدال ارزنده طال ،نقره و برنز از رقابت هاي جهاني دو و ميداني
جوانان  ۲۰۱۷سوئيس بازگشت.تيم دووميداني دانش آموزان معلول لرستاني با
تالش هاي چند ساله هيئت ورزشي جانبازان و معلولين و انجمن ورزش معلولين
مدارس و هدايت گري مربيان تيم ملي مصطفي بهرامي و اردشير کاظمي در
مسابقات دووميداني معلولين جوانان جهان در کشور سوئيس با کسب يک نشان
طال ،يک نشان نقره و چهار نشان برنز به کار خود در اين مسابقات پايان داد.علي
سپهوند در اين دوره از مسابقات موفق به کسب مقام طال و برنز در ماده هاي
پرتاب نيزه و ديسک (کالس  )f۴۶زير  ۱۸سال شد.

قائم مقام وزير راه وشهرسازي در طرح مسكن مهر در
استان اصفهان:

تخصيص پنج ميليارد ريال جهت
ساخت مسجد مسكن مهر خميني شهر

اصفهان-خبرنگاررسالت:
احمد اصغري مهر آبادي با حضور در دو شهرستان خميني شهر و مباركه از
سايت هاي مسكن مهر اين دو شهرستان بازديد و بر تكميل وتحويل واحدها
تا پايان مهرماه تاكيد كرد.به گزارش روابط عمومي اداره كل راه وشهرسازي
استان اصفهان ،خدمات روبنايي در سايت هاي مسكن مهر از جمله خدماتي
است كه بايد از طريق مشاركت با دستگاههاي اجرايي مرتبط احداث گردد
كه از آن جمله ساخت مسجد  ،مدرسه  ،كالنتري  ،ورزشگاه و  ...مي باشد كه
در مجموعه مسكن مهر خميني شهر احداث مسجد و مدرسه به علت نبود
اعتبارات كافي و عدم پيگيري توسط دستگاههاي مرتبط ،تاكنون تكميل نشده و
از جمله دغدغه هاي ساكنين اين سايت ها محسوب مي شود.در نشست شوراي
مسكن شهرستان خميني شهر كه با حضور احمد اصغري مهرآبادي قائم مقام
وزير راه وشهرسازي در طرح مسكن مهر ،سيد محمدجواد ابطحي نماينده مردم
در مجلس شوراي اسالمي ،حجت اله غالمي مديركل راه وشهرسازي استان
و تني چند از مسئولين محلي برگزار شد ،ساخت مسجد مسكن مهر به راه
وشهرسازي استان جهت احداث و تكميل واگذار شد.مهرآبادي گفت :جهت
احداث مسجد به متراژ  600متر ،مبلغ پنج ميليارد ريال در نظر گرفته شده
كه با توجه به عدم پيگيري هاي الزم توسط دستگاههاي مربوطه جهت احداث
اين مسجد  ،اداره كل راه وشهرسازي ساخت مسجد را متقبل شد .

مدير عامل شرکت آب منطقه اي گلستان:

طرح احيا و تعادل بخشي براي تعادل بخشيدن
به مصرف آب هاي زيرزميني در حال اجراست
گرگان-خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت آب منطقه اي گلستان در برنامه تلويزيوني «آب سرچشمه
حيات» گفت :به دنبال تصويب طرح احيا و تعادل بخشي در مجلس شوراي اسالمي
طي  5سال اخير ،اين طرح هم اکنون براي تعادل بخشيدن مصرف آب هاي
زيرزميني در حال اجراست.به گزارش روابط عمومي شرکت آب منطقه اي
گلستان ،مهندس علي نظري با اشاره به اينکه ،باالي  90درصد از آب هاي
زيرزميني استان برداشت مي شود ،اظهار کرد 72:درصد آب هاي سطحي از
طريق سدسازي و ايستگاه پمپاژ و غيره تاکنون مهار شده است و براي مهار
مابقي نيازمند ادامه سدسازي هستيم که اين فشار بر آبهاي زيرزميني را برداريم.
سدها مي تواند هم در رويکرد ما به سمت آب شرب و هم کشاورزي بخشي از
مشکالت ما را برطرف کند.مهندس نظري با بيان اينکه سفره هاي آب زيرزميني
ما در حال حاضر تحمل بيش از اين مقدار برداشت را ندارند ،گفت 35 :هزار و
 365حلقه چاه در استان وجود دارد که در بخش شرب،کشاورزي و صنعت فعال
هستند،که  18هزار و  900حلقه مجاز و  16هزار حلقه غير مجاز است 87 ،درصد
آب زيرزميني استان توسط اين چاه هاي مجاز و  13درصد نيز توسط چاه هاي
غير مجاز برداشت مي شود .دليل برداشت کمتر از چاه هاي غير مجاز  ،کم عمق
بودن چاه هاي غير مجاز است که عمقي کمتر از  20متر دارند.

در دوره آموزشي ت ربيت م ربي و مشاور آماده سازي
شغلي بهزيستي مطرح شد:

کرمانشاه رتبه دوم توانمندسازي
مددجويان بهزيستي در کشور

کرمانشاه-خبرنگاررسالت:
معاون امور اجتماعي اداره کل بهزيستي استان کرمانشاه گفت :کرمانشاه پس
از يزد با خروج  ۳۲/۵درصد مددجويان از چرخه حمايتي ،رتبه دوم کشوري در
زمينه توانمندسازي شغلي مددجويان را دارد.به گزارش روابط بهزيستي استان
کرمانشاه ،دوره آموزشي تربيت مربي و مشاور آماده سازي شغلي براساس
الگوي( )LNSIEويژه مددکاران اجتماعي بهزيستي کرمانشاه و ايالم روز سهشنبه
با حضور رئيس گروه مطالعه و توسعه حمايت هاي اجتماعي بهزيستي کشور،
معاون امور اجتماعي ،کارشناس دفتر زنان و خانواده بهزيستي استلن و جمعي
از مددکاران کلينيک ها در محل مجتمع آموزشي فرهنگي بهزيستي کرمانشاه
برگزار شد.سيد قاسم محسني رئيس گروه مطالعه و توسعه حمايت هاي اجتماعي
بهزيستي کشور در اين دوره اظهار داشت :با توجه به اينکه استان کرمانشاه از
معضل بيکاري رنج مي برد ،بنابراين مددکاران اجتماعي مي توانند نقش مهمي
در کاهش بيکاري مددجويان و توانمندسازي آنها داشته باشند.

سومين جلسه شوراي هماهنگي فن بازار
منطقه اي استان مرکزي برگزار شد
اراک -خبرنگار رسالت :
سومين جلسه شوراي هماهنگي فن بازار منطقه اي استان در محل
ساختمان مرکز کسب و کار و فن بازار اراک برگزار شد.به گزارش روابط
عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي ،مصطفي آمره مدير
عامل شرکت در اين جلسه با اشاره به عملکرد سال  ۹۵اين شورا گفت:
سال گذشته  ۴هزار و  ۷۷۲نفر به صورت مجازي و  ۱۹۸نفر حضوري
دوره هاي تخصصي ترويج فن بازار و دارايي هاي فکري را در استان
فرا گرفتند.وي افزود 6 :نمايشگاه تخصصي با مشارکت فن بازارها سال
گذشته برپا شده و  ۳۵۶کاربر جديد به جمع بانک اطالعاتي فن بازار هاي
استان اضافه کرده که اين تعداد در مجموع به  ۸۰۰داده معتبر رسيده
است.وي تاکيد کرد :در سال  ۹۵همچنين  ۱۳طرح سرمايه گذاري
در بخش فن آورانه در استان مرکزي ۶ ،مورد تور صنعتي و فناوري
داخلي ۴ ،جلسه هم افزايي با دستگاه هاي مرتبط با بحث فن بازار ها
و بستر سازي و شبکه سازي متناسب با هدف اصلي مراکز فن بازارها
انجام شده است.

