» خبر

رئيس پليس راهور استان اردبيل خبرداد:

درنشست مشترک رياست دانشگاه
باکارکنان سماعنوان شد

راهاندازي خودروي کنترل مکانيزه
ثبت تخلفات در اردبيل
اردبيل-خبرنگاررسالت:
رئيس پليس راهور استان اردبيل از راهاندازي يک دستگاه خودروي
کنترل مکانيزه براي ثبت تخلفات خودروهاي ساکن و در توقف مانده
خبر داد.رحيم آقامحمدي در جمع خبرنگاران در اردبيل اظهار کرد:
در  10روز اخير خودروي کنترل نامحسوسي را در اردبيل راهاندازي
کردهايم که عملکرد قابل توجهي را داشته به طوري که  65دستگاه
وسيله نقليه گران قيمت و لوکس در شهرک آزادي و مولوي که
اقدام به آلودگي صوتي و برخي تخلفات ميکردند متوقف شده و به
پارکينگ منتقل شدند.وي گفت :اين تخلفات شامل ايجاد آلودگي
صوتي و همچنين استفاده از تلفن همراه بوده که به صورت مکرر
تخلفات رانندگان ثبت و نسبت به اعمال جريمه براي آنها اقدام
کرديم.رئيس پليس راهور استان اردبيل بيان کرد :در  10روز اخير
در مجموع  365فقره ثبت تخلفات مخاطرهآميز توسط خودروهاي
کنترل نامحسوس انجام شده است .آقامحمدي در مورد راهاندازي
خودروي کنترل مکانيزه ثبت تخلفات خودرو در توقفگاهها و به
صورت ساکن نيز گفت :توسط اين خودرو که هفته آينده راهاندازي
ميشود خودروهايي که در توقفگاهها به شکل غيرقانوني پارک کنند
از طريق سامانه ثبت تخلفات آنها انجام شده و با پردازش فيلم برداشت
شده به درب منازل آنها تخلفات ارسال خواهد شد.

مديرکل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و
گردشگري آذربايجان شرقي در بناب خبرداد:

جشنواره کباب بناب از سال 97
بين المللي برگزار خواهد شد

بناب -خبرنگاررسالت:
مدير کل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري آذربايجان
شرقي گفت :جشنواره کباب بناب ازسال آينده بهصورت بين المللي
برگزار مي شود.بر اساس اين گزارش ،مرتضي آبدار در حاشيه افتتاح
نمايشگاه صنايع دستي و توليدات روستايي و همچنين نمايشگاه
بناب قديم در جشنواره کباب بناب طي گفتگويي با خبرنگاران از
برگزاري جشنواره کباب بناب بهصورت بين المللي از سال آتي خبرداد.
وي سپس با اشاره به اينکه شهرستان بناب در مسير گردشگري
جنوب تبريز 2018قرارگرفته است؛ تصريح کرد :با تعريف  5مسير
گردشگري براي اين رويداد خواسته ايم ضمن برگزاري تبريز2018
به صورت استاني از ظرفيت آن در سطح استان نيز استفاده کنيم.
مديرکل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري آذربايجان شرقي
افزود :جشنواره کباب بناب امسال بصورت استاني برگزار ميشود
که در کنار آن توليدات صنايع دستي و محصوالت روستايي استان
آذربايجان شرقي به نمايش گذاشته شده است .آبدار اذعان کرد :در
اين نمايشگاه از 90غرفه  30غرفه به شهرستان بناب و  60غرفه
به ساير شهرهاي کشور اختصاص يافته و ما در ادامه سعي داريم
اين جشنواره بهصورت بين المللي اجرا شود.

روياي خانه دار شدن اعضاي يک شرکت
تعاوني مسکن مهر در شهرستان سراوان
سراوان -خبرنگاررسالت:
با توجه به اينکه اهداف تعاوني مسکن مهر در ابتدا ترويج و تحکيم
مشارکت تعاون عمومي و تامين مسکن براي آحاد مردم فاقد مسکن
با اولويت قشر کم در آمد در نظر گرفته شده است اما تعاوني مسکن
مهر کارکنان شهرداري محمدي شهرستان سراوان با  156اعضا که
در سال  1389تاسيس شده است و مدت  7سال از شروع کار تعاوني
و با مشارکت حداکثر اعضا با سرمايه پانزده ميليارد و ششصد ميليون
ريال و همچنين وام هاي دولتي در مجموع با سرمايه  78ميليارد
ريال پيشرفت قابل مالحظه اي نداشته و هيئت مديره و مسئوالن
شرکت تعاوني مسکن مهر کارکنان شهرداري محمدي هيچ گونه
پاسخگويي در برابر اعضاي نداشته و شفافيت مالي را به اعضا ارائه
نمي دهند .يکي از اعضاي اين شرکت تعاوني به خبرنگار ما گفت :در
حاليکه  156اعضاي شرکت تعاوني مسکن مهر کارکنان شهرداري
محمدي مکررا تقاضاي حسابرسي به اسناد مالي داشتهاند ولي مدير
عامل و هيئت مديره هيچ گونه اقدامي نکرده اند و از پاسخگويي به
مردم سرباز مي زنند.انور دهواري اظهار داشت  :با وجود گذشت
7سال از تاسيس اين تعاوني هنوز پيشرفت فيزيکي  40درصد هم
نداشته و اعضاي اين تعاوني از قشر کم درآمد و بيشتر کارگر در
شرايط بدي زندگي ميکنند که تمام اميد و آرزويشان در داشتن
همين خانه خالصه ميشود .وي افزود  :اين شرکت هيچگونه
پيشرفت فيزيکي در ساخت و ساز ندارد و هيچگونه شفافيت مالي
ارائه نميدهد و مرتب به اعضا فشار مي آورد تا پول بيشتري براي
ساخت پرداخت نمايند.

قاتل جوان  18ساله در كمتر از
 9ساعت در نيشابور دستگير شد
نيشابور -خبرنگار رسالت:
فرمانده انتظامي نيشابور از دستگيري جوان  18ساله متهم به قتل
در كمتر از  9ساعت در اين شهرستان خبر داد.سرهنگ حسين
بيات مختاري در جمع خبرنگاران اظهار داشت :ساعت 23:14
دقيقه مورخه  96/06/14يك مورد نزاع دسته جمعي در محدوده
خيابان سيمرغ به مركز  110اعالم كه بالفاصله ماموران كالنتري
 13قدس به محل اعزام شدند .وي افزود :در تحقيقات ميداني
در محل حادثه مشخص شد چهار مرد جوان به علت اختالفات
قبلي با سالح سرد با يكديگر درگير كه يكي از آنان از ناحيه
گردن مجروح و توسط عوامل امدادي به بخش «آيسييو» بخش
بيمارستان  22بهمن انتقال يافت.فرمانده انتظامي نيشابور اضافه
کرد :در ادامه تحقيقات مشخص شد كه ضارب اصلي  25ساله با
رها كردن موتورسيكلت خود بالفاصله از محل متواري شده است
و اين در حالي بود كه صبح روز چهارشنبه مورخه  96/06/15از
بيمارستان اعالم شد كه مجروح  18ساله عليرغم تالش فراوان
پزشكان معالج فوت کرده است.بيات مختاري خاطرنشان كرد :با
اعالم قتل تيم هايي از كارآگاهان تشخيص هويت و دايره مبارزه با
جرائم جنايي با دستور مقام قضائي تحقيقات خود را براي شناسايي
و دستگيري متهم اصلي آغاز كردند.
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امکان تحصيل دانشجويان
خارجي دردانشگاه
آزاداسالمي وسماواحدساوه

ومقررات ميباشد.دکترحيدري سپس به جذب دانشجودردانشگاه آزاداسالمي
اشاره کردوگفت :عليرغم کاهش جمعيت دانشجويي ووجودتعدادزيادي
ازمراکزآموزشي درشهرستان ساوه خوشبختانه باالترين ميزان جذب
دانشجودرشهرستان راداشته ايم .وي درادامه به جذب دانشجوي خارجي
دردانشگاه آزاداسالمي اشاره کردوگفت:بسترالزم جهت جذب دانشجوي
خارجي اماده شده است رياست دانشگاه آزاداسالمي درپايان ازاعتمادمردم
به دانشگاه آزاداسالمي تقديروتشکرکردوگفت:خوشبختانه مجموعه
دانشگاه آزاداسالمي داراي جايگاه بسيارخوبي است وبايدباايجادهمدلي
وهمزباني،تکريم ارباب رجوع وحسن برخورد ورعايت قوانين ومقررات
اداري قدردان اعتمادمردم باشيم.

ساوه -خبرنگاررسالت:
به گزارش روابط عمومي سما،دکترحيدري رياست د انشگاه آزاداسالمي
واحدساوه بااعالم ا ين خبرگفت:مجموعه دانشگاه آزاداسالمي وسماواحدساوه
به عنوان يکي ازبزرگترين ومهمترين مراکزآموزشي درسطح کشورباداشتن
امکانات وتجهيزات آموزشي مناسب واستاندارد،به آموزش وتربيت نيروي
انساني ميپردازدوي درادامه نيروي انساني باتجربه،متعهدومتخصص مجموعه
عظيم دانشگاه آزاداسالمي راازسرمايه هاي دانشگاه دانست وگفت:دردانشگاه
آزاداسالمي وسماواحدساوه براي تعداد  200نفرعضوهيئت علمي تماموقت
و  300نفرکارمندبه طورمستقيم اشتغال ايجادگرديده است دردانشگاه
آزاداسالمي هيچکسي سهام دارنيست وکليه پرداختهامطابق قوانين

شهرستان
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رئيس دانشگاه علوم پزشکي قزوين:

نماينده مردم شاهرود و ميامي در مجلس:

عمليات ساخت محور ميامي-جيالن آغاز شد
ميليارد تومان انجام شد که همزمان قير رايگان نيز
با رايزني هاي صورت گرفته از سوي وزارتخانه به
اين طرح تخصيص خواهد يافت و اميدواريم به
زودي شاهد تکميل اين پروژه باشيم.وي افزود :مسير
ميامي-جيالن با وجود مشکالت اقتصادي دولت
متاسفانه قادر به جذب اعتبارات ملي نيست لذا بايد
به همين منوال با اخذ اعتبارات طي دو تا سه سال
آينده اين محور را تکميل کرد تا دسترسي مردم
به ميامي و در نهايت کريدور تهران-مشهد تسهيل
شود.عضو خانه ملت با اشاره به رفع مشکالت طرح
هادي روستاهاي مزج و جيالن گفت :بنياد مسکن
از اعتبارات شاهرود در رابطه با طرح هادي اقدام
ميکند و خوشبختانه بيشترين اعتبار در اين حوزه
از سوي کميته برنامه ريزي شهرستان به اين بخش
تعلق گرفته که بايد در توزيع همين اعتبارات بين کل
روستاهاي بخشهاي تابعه دقت نظر شود تا بتوانيم
شاهد اجراي طرح هادي و تکميل آن باشيم.

شاهرود-خبرنگاررسالت:
نماينده مردم شاهرود و ميامي در مجلس شوراي
اسالمي با اشاره به تخصيص2.5ميليارد تومان اعتبار
براي راه ميامي-جيالن ،گفت :ساخت اين پروژه
با پيگيري هاي صورت گرفته آغاز شد.سيدحسن
حسيني شاهرودي در جمع مردم روستاي مزج ضمن
اشاره به آغاز به کار ساخت راه جيالن-ميامي ،بيان
داشت :طبق قراردادي که با پيمانکار منعقد شده،
زيرسازي ۱۳کيلومتر از اين راه با اعتبار دو و نيم

قائم مقام توليت آستان قدس رضوي تاكيد كرد؛

استاندار اردبيل:

هزينه دو هزار ميليارد تومان در حوزه
برق استان اردبيل
کنگره پژوهشي دانشجويان دانشگاههاي علوم
پزشکي کشور نيز در ادامه اين مراسم ،ضمن بيان
اينکه در فرآيند برگزاري اين کنگره ،تالش شده از
ابتکارات خود دانشجويان بهره برداري شود؛ گفت:
اين کنگره با حمايت هاي مادي و معنوي کميته
کشوري تحقيقات دانشجويي وزارت بهداشت و
دانشگاه علوم پزشکي قزوين پس از  10ماه تالش
شبانه روزي ،به مدت چهار روز در بخش هاي
تخصصي ادامه دارد.

برنامهريزي جدي براي حفظ و توسعه باغات امام رضا در سطح كشور

مشهد-خبرنگاررسالت:
قائم مقام توليت آستان قدس رضوي گفت :بايستي با استفاده از
فناوريهاي نوين كشاورزي و باغداري سطح زيركشت و كيفيت
محصوالت را افزايش داده و از موقوفات امام رضا(ع) صيانت و مراقبت
كنيم .سيد مرتضي بختياري در مراسم بهره برداري از ١٠٠هكتار باغات
متراكم مجموعه ملك آباد كه با حضور معاون وزير جهاد كشاورزي،
رئيس و اعضاي شوراي شهر مشهد و مسئوالن استاني برگزار شد،

(ع)

بر لزوم تعامل با دانشگاه ها و مراكز علمي و تحقيقاتي كشور تاكيد
و استفاده از فناوري هاي نوين كشاورزي و باغداري را از مهمترين
رويكردهاي آستان قدس رضوي براي حفظ و توسعه باغات و مزارع
دانست.وي اظهار كرد :توليت آستان قدس رضوي دستور داده اند كه
در مجموعه باغات و مزارع امام رضا(ع) نبايد هيچ درختي قطع شود
كه اين مهم نشان دهنده توجه و دقت وي در موضوع است .بختياري
با اشاره به انعقاد و تبادل تفاهمنامه هايي با وزارت جهاد كشاورزي،

دانشگاه ها و مراكز دانش بنيان كشور اذعان داشت :آستان قدس رضوي
درصدد است تا با نوسازي باغات سطح شهر مشهد كه ٣٥درصد فضاي
سبز اين شهر مقدس را شامل مي شود ،فضاي مطلوبتر و زيباتري
را براي زائران و مجاوران فراهم نمايد.وي گفت :براي نوسازي باغ
ملك آباد ٢هزار و  ٩٠٠درخت قطع شد كه به جاي آن  ٧٠هزار اصله
درخت كاشته شد و بنا داريم كه در ازاي قطع هر درخت آفت زده،
 ١٠٠اصله درخت جوان و مرغوب كاشته شود.

هدف اصلي راهداران استان سمنان؛

کسب رتبه اول در کاهش تصادفات در سال  96در کشور است

سمنان-خبرنگاررسالت:
در جلسه شوراي راهداري استان سمنان  ،هدف
اصلي اداره کل راه و ترابري استان سمنان باال بردن
ضريب ايمني محورهاي مواصالتي استان و کسب رتبه
اول کاهش تصادفات کشور اعالم گرديد.به گزارش
روابط عمومي اداره کل راه و ترابري استان سمنان
 ،مديرکل راه و ترابري استان در ابتداي اين جلسه

که به ميزباني اداره راه و ترابري شهرستان گرمسار
و باحضور نماينده مردم شريف شهرستان هاي
گرمسار و آرادان  ،امام جمعه شهرستان گرمسار ،
کليه معاونين  ،روساي ادارات ستادي و شهرستانها و
شرکت راهداري فعال در استان برگزار گرديد ،ضمن
خوشامد به کليه حاضرين در جلسه اظهار داشت :حفظ
بيت المال و نگهداري از اموال ،دستگاهها و ماشين

آالت ادارات بايد در اولويت امور ادارات و شرکت
قرار گيرد.
نماينده مردم شريف شهرستانهاي گرمسار و آرادان
که مهمان ويژه اين جلسه بود در ابتدا ضمن
تقدير و تشکر از زحمات راهداران گفت :با توجه
به اعياد پيش رو و جاري راهداران و زحمتکشان
اين مجموعه ميبايست راه اخالقي موالي متقيان

حضرت علي(ع) را سرلوحه کار خود قرار دهند.
همچنين وي در ادامه تعهد به حقظ منافع ملي و
مردم را از اهم امور دانست .در ادامه دکتر کاتب
اظهار داشت :بحث راه ،تصافات ،حوادث و اينکه حفظ
جان رانندگان در دستان عوامل مستقر در راهها به
خصوص راهداران پرتالش است خواهان اين بود که
هيچگاه در انجام کاراها قانع نباشيم .

از سوي شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در دولت يازدهم صورت گرفت:

سرمايه گذاري 7هزار و 832ميليارد ريال بخش خصوصي و مشارکت مردمي در اجراي طرح هاي آبفا

اصفهان-خبرنگارسالت:
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان طي سالهاي  92تا  95با
استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و مشارکت مردمي بيش از 7
هزار و  832ميليارد ريال سرمايه گذاري در اجراي پروژه هاي آب
وفاضالب در گوشه و کنار استان اصفهان در دستور کار قرار داد.
مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بيان اينکه در
چندسال اخير رويکردي را پيش گرفتيم که ظرفيت بالقوه بخش

خصوصي را در اجراي پروژه هاي آب و فاضالب را بالفعل درآورديم
اظهار داشت :درچندسال گذشته به اين سمت پيش رفتيم که
ظرفيت هاي سرمايه گذاري بخش خصوصي و مشارکت مردمي
را در استان شناسايي شود و با فراهم نمودن زمينه هاي همکاري
از ظرفيت سرمايه گذاري اين بخش استفاده نموديم .زيرا مادامي
که از توانمندي بخش خصوصي استفاده شود مي توانيم خدمات
خود را توسعه دهيم و به تناسب آن پيشرفت و کيفيت ارتقا

مديرعامل شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد خبرداد؛

انجام موفقيت آميز تعميرات اساسي و كلي
پااليشگاه خانگيران در سال 96

مشهد-خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد
از پايان موفقيت آميز تعميرات کلي سال 96
در اين مجتمع گازي خبرداد.به گزارش روابط
عمومي شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد،
مهندس سيد مجيد منبتي با اعالم اين خبر افزود:
به منظور آماده سازي پااليشگاه براي توليد پايدار
در فصل سرما و همزمان با هفته دولت ،تعميرات
كلي واحدهاي عملياتي به مدت پنج روز با
موفقيت انجام شد.وي اظهارداشت :در اين مدت
 520عنوان كار بازسازي و پيشگيرانه برنامه ريزي

با استعداد هفت هزار و  500نفر روز انجام شد
که  90درصد نيروهاي عمل كننده را نيروهاي
محلي تشکيل مي دادند.مهندس منبتي تصريح
کرد :به منظور بهبود گردش مالي در منطقه حدود
300قلم كاالي مصرفي مورد نياز تعميرات كلي
نيز از بازار منطقه تامين گرديد.اين مقام مسئول
بيان داشت :براي جلوگيري از توقف توليد احتمالي
و پايداري برق اتاق فرمان مرکزي پااليشگاه ،دو
خط تغذيه ديگر مستقيم از نيروگاه به اتاق فرمان
کشيده شد و مدار فرمان ديگ هاي بخار فشار
قوي نيز اصالح گرديد.

مييابد.مديرعامل و رئيس هيئت مديره شرکت آب و فاضالب استان
اصفهان اعالم کرد :عالوه بر توانمندي و منابع بخش خصوصي در
داخل کشور انتظار مي رود منابع و ارز خارجي در شرايط تعريف
شده استفاده گردد زيرا با حضور بيش از پيش بخش خصوصي
توسعه و پيشرفت در جامعه افزايش مي يابد و بهدنبال آن رضايت
عمومي به دسترسي آحاد مردم به خدمات و تجهيزات نيز ارتقا
مي يابد.

مدير امور منابع آب گرگان و آق قال خبر داد:

برگزاري جلسه کميته مشترک تعادل بخشي
آبهاي زيرزميني با جهاد کشاورزي گرگان

گرگان-خبرنگاررسالت:
مدير امور منابع آب گرگان و آق قال از برگزاري جلسه
کميته مشترک تعادل بخشي آبهاي زيرزميني با
جهاد کشاورزي شهرستان گرگان خبر داد.به گزارش
روابط عمومي شرکت آب منطقه اي گلستان ،در
اين جلسه ابتدا مهندس مومني معاون فني و
اجرايي مديريت جهاد کشاورزي گرگان گزارشي از
آخرين وضعيت اراضي زير کشت و نوع کشت هاي
شهرستان ارائه نمودند و در ادامه احمد جهان تيغ
ناظر طرح تعادل بخشي گرگان وآق قال گزارشي
از آخرين وضعيت منابع آبي شهرستان ارائه نمود

و با اشاره به عملکرد سال  95طرح تعادل بخشي
در شهرستان گرگان و آق قال گفت :جمع آوري
 5مورد ادوات دستگاه حفاري غير مجاز ،انسداد
 115مورد چاه غير مجاز 147،مورد معرفي به دادگاه
چاههايغيرمجاز،کنترلونظارتبرعملياتحفاري
دستگاههايمجاز،کنترلکشتوجلوگيريازاضافه
برداشت چاه هاي پروانه دار ،اطالع رساني از طريق
پيامک انبوه به کشاورزان ،برگزاري 8جلسه شوراي
حفاظتشهرستانگرگانوبرگزاريجلساتمتعدد
اطالع رساني با بهره برداران ،روحانيون ،مسئولين
شهرستان و نيروي انتظامي شمرد.

دادستان عمومي و انقالب مرکز استان کردستان:

براي حادثه فوت دو کولبر بانهاي پرونده قضائي تشکيل گرديد

سنندج-خبرنگاررسالت:
دادستان عمومي و انقالب مرکز استان کردستان در گفتگو با
خبرنگارما با اشاره به تشکيل پرونده قضائي در حادثه فوت
دو کولبربانه اي كه درحين وارد كردن محموله قاچاق به
داخل کشور فوت شدند ،گفت :تحقيقات در مورد اين اين دو

كولبرآغاز و متهمين بازداشت شدند .اکبر جوهري با اشاره
به حادثه فوت دو کولبر در مرزهاي شهرستان بانه افزود:اين
دو کولبر در حال وارد کردن محموله قاچاق به داخل کشور
بودند وماموران به سمت آنها تيراندازي ميکنند كه منجر به
فوت اين دوتن ميشودوي با بيان اينكه محموله قاچاق اين

کولبران مواد محترقه بوده است اظهارداشت :متاسفانه در اين
ماجرا دوکولبر فوت ميکنند .دادستان عمومي و انقالب مرکز
استان کردستان در پايان گفت :در اين زمينه پرونده قضائي
در سازمان قضائي تشکيل وتحقيقات در حال انجام و متهمان
شناسايي و بازداشت شده اند.

دستاوردهاي شرکت گاز
استان مرکزي در سال 1395

مدير عامل شرکت گاز استان مرکزي به سواالت مطرح شده درحاشيه
جلسه مجمع عمومي شرکت گازاستان مرکزي پاسخ داد.ايشان درپاسخ
به سوال بهترين شاخص عملکردي در سال  1395چه بوده است،
توضيح داد :شرکت گاز استان مرکزي در سال  1395در زمينه عوامل
کليدي و شاخص هاي مختلف از جمله :ثبات و پايداري جريان گاز،
سيستمهاي اندازه گيري و مانيتورينگ ،توان و انضباط مالي و وصول
مطالبات،اصالح فرآيندها« ،اچاسايي» ،زمان ارائه خدمات و پوشش
شبکه گازرساني اقدامات بسيار خوب و مؤثري انجام داده است ولي به

نظر ميرسد مهمترين شاخص عملکردي اين شرکت تکريم و مديريت
روابط با مشتريان ميباشد که از طريق پياده سازي و استقرار سيستم
مديريت رسيدگي به شکايات براساس استاندارد ISO10002:2014
و استقرار سيستم مديريت سنجش رضايتمندي مشتريان براساس
استاندارد  ISO10004:2012و پياده سازي و استقرار سامانه ارتباط
با مشتري (سيآرام) از طريق  4درگاه ارتباطي ( - 1سايت اينترنت
شرکت گاز استان مرکزي  - 2تلفن گويا - 3پيام کوتاه و - 4مراجعه
حضوري) درسال 1395محقق گرديده است.

اراک – خبرنگار رسالت :
مديرعامل شرکت گازاستان مرکزي گفت  :با اقدامات انجام شده در
سال هاي گذشته و سال ،1395درصد خانوار تحت پوشش گاز طبيعي
در سطح استان مرکزي به بيش از  99درصد رسيد .جواد مهندس

خبر

دانشجويان ،پژوهشگران آينده و نويد بخش جامعه خواهند بود
قزوين-خبرنگاررسالت:
دکتر منوچهر مهرام ،رئيس دانشگاه علوم پزشکي
قزويندرآيينآغازبهکارهجدهمينکنگرهپژوهشي
دانشجويان دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور در
قزوين ،گفت :در شرايطي که همه درگير مسائل
اقتصادي يا گرفتار بازي هاي سياسي هستند،
دانشجويان ،با عالقه مندي ،وقت و عمر خود
را صرف تحقيق کنند و اين موضوع مي تواند
نويد بخش ،آينده اي ارتقا يافته براي جامعه ما
باشد.دکتر مهرام ضمن معرفي اجمالي دانشگاه علوم
پزشکي قزوين ،مبني بر اينکه پنج دانشکده ،حدود
سه هزار دانشجو ،پنج مرکز تحقيقات باليني ،تعداد
 277عضوهيئتعلميودوشرکتدانشبنيانثبت
شده و چهار مجله دارد؛ عنوان کرد :دانشجويان ما
در فرآيند برگزاري اين کنگرهها نشان داده اند که
فعاليت هاي مهم و بزرگي را مي توانند بر عهده
بگيرند.دکتر عرفان ترابي ،دبيرکل هجدهمين
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کسب مقام اول تيم واليبال مردان دانشگاه
علومپزشکي قزوين در مسابقات واليبال کارمندي

 16واحد پتروشيمي در چابهار در حال
فعاليتهستند

اختتاميه دومين جشنواره مد و لباس اسالمي ايراني
در البرز برگزار شد

قزوين -خبرنگاررسالت:
به گفته سيد حسن موسوي ،کارشناس روابط عمومي دانشگاه ،تيم واليبال مردان دانشگاه
علوم پزشکي قزوين در مسابقات واليبال کارمندي استان به مقام قهرماني اين دوره از مسابقات
دست يافتند.موسوي گفت :در اين دوره از مسابقات که با حضور  ۱۶تيم در ۴گروه در
سالن ورزشي دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) برگزار شد ،تيم واليبال مردان دانشگاه
علوم پزشکي قزوين با  ۶بازي و تنها با يک ست باخت ،در فينال تيم جهاد کشاورزي را
با نتيجه دو بر صفر شکست داد و به مقام قهرماني اين مسابقات نايل گرديد .تيم جهاد
کشاورزي و سازمان نظام مهندسي به ترتيب به مقام دوم و سوم اين دوره از مسابقات را
کسب نمودند .اسامي بازيکنان تيم واليبال مردان دانشگاه علوم پزشکي قزوين عبارتند از :
رضا بابايي ،حسين زارع ،حبيب قنبري ،رفيعي چگيني ،جواد بابا ،سيد حسن موسوي ،رضا
کيماسي ،مصطفي نصيري ،حميد خجسته ،مجتبي نصيري و اسماعيل احمدي با مربيگري
اکبر خليلي و سرپرستي حامد بابايي.

زاهدان -خبرنگاررسالت :
مديرعامل منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار در مصاحبه با اصحاب رسانه گفت  :راهبرد
موثر بر اقتصاد محلي که با تکيه بر توانمنديهاي منطقه اقداماتي تعريف شده که هم اکنون
16واحد فعال پتروشيمي که صددرصد محصوالت آنها صادر ميشود را در چابهار داريم .اين
مسئول گفت :توليد در چابهار با رويکرد صادرات پايينترين هزينه را به دنبال دارد ،در بحث
شيالت نيز شهرک تخصصي شيالت راهاندازي شده که با مطالعات امکان سنجي تمرکز را بر
فرآوري و بسته بندي و بازاريابي قرار دادهايم.کردي اضافه کرد :راوري و بسته بندي برنج نيز
از ديگر اقداماتي بود که در چابهار در حال انجام است و توسعه يافته به گونه اي که 13واحد
فرآوري برنج در چابهار در حال فعاليت است.وي افزود :در حال تبديل شدن به قطب برنج
هستيم ،در بحث فرآوري و بسته بندي مواد غذايي 197 ،قرارداد سرمايهگذاري کوچک و
متوسط در يک سال گذشته منعقد شده است ،که تاکنون فعاالن و سرمايهگذاران زيادي
در اين زمينه جذب و وارد فضاي توليد شدهاند.

کرج  -خبرنگار رسالت:
آئين اختتاميه دومين جشنواره مد و لباس اسالمي ايراني در سالن زنده ياد استاد سيروس صابر اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمي استان البرز برگزار شد .مراسم اختتاميه دومين جشنواره مد و لباس اسالمي ايراني با
حضور حميد قبادي مشاور معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي و دبير کارگروه ساماندهي مد و لباس کشور،
علي اصغر زياليي مدير امور استان هاي کارگروه ساماندهي مد و لباس کشور ،محسن کاشف مدير نظارت
و ارزيابي کارگروه ساماندهي مد و لباس کشور و رضا نيک طبع دبير بخش صنعت کارگروه ساماندهي
مد و لباس کشور و ابراهيم شريفي معاون هنري سينمايي اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان البرز
و جمعي از هنرمندان و عالقهمندان به اين صنعت برپا گرديد.حميد قبادي مشاور معاون وزير فرهنگ و
ارشاد اسالمي و دبير کارگروه ساماندهي مد و لباس کشور هدف از اين جشنواره را ايجاد ساختار مناسب
براي ساماندهي طراحان پوشاک ،زمينه سازي براي کشف ظهور استعدادها و خالقيت هاي نو ،مرتبط با
پوشاک اسالمي ايراني ،ايجاد اشتغال پايدار براي طراحان مد و لباس استان ،ترويج طرح هاي استاني مناسب
با سليقه ها و تجليل از طراحان و تالشگران توسعه پوشاک ايراني اسالمي عنوان کرد.

اردبيل-خبرنگاررسالت:
استاندار اردبيل گفت :استان اردبيل به قطب توليد برق کشور تبديل شده
است که در چهار سال گذشته دو هزار ميليارد تومان در حوزه برق استان
اردبيل هزينه شده است.مجيد خدابخش در جمع خبرنگاران در اردبيل
اظهار داشت :از پروژههاي شاخص استان که در هفته دولت افتتاح شده و
به بهرهبرداري رسيد گازرساني به  100روستاي استان بود که همزمان با
اين امر گازرساني به  147روستا نيز در استان آغاز شد.وي با بيان اينکه تا
پايان سال  96به تمام روستاهاي باالي  20خانوار در سطح استان اردبيل
گازرساني انجام خواهد شد ،تصريح کرد :در راستاي افزايش رفاه و آسايش
ساکنان در مناطق روستايي تالش مي کنيم تا روستاييان را از خدمات هر
چه بيشتر بهرهمند کنيم که اجراي پروژههاي گازرساني در اين زمينه نقش
مهمي ايفا ميکند.خدابخش با اشاره به افتتاح مجتمع صنايع غذايي لمان
با حضور معاون رئيس جمهور و نيز کشتارگاه صنعتي آرتا جوجه سبالن
به عنوان يکي از مجهزترين کشتارگاههاي طيور کشور بيان کرد :براساس
برنامهريزيهاي انجام شده نيروگاه برق  chpانگوت در شهرستان گرمي
نيز بزودي افتتاح و به بهرهبرداري خواهد رسيد.

فرودگاه تفريحي آموزشي
باغرود نيشابور افتتاح شد
نيشابور -خبرنگار رسالت:
فرودگاه باغرود نيشابور با هدف فعاليت تفريحي و آموزش فنون و اشاعه فرهنگ
هوانوردي هواپيماهاي فوق سبك و گاليدر و بالنهاي پروازي كه با هواي گرم
كنترل ميشوند افتتاح شد .معاون استاندار و فرماندار نيشابور در مراسم افتتاحيه
گفت :براي افتتاح اين فرودگاه که يكي از پروژههاي خوب در زمينه گردشگري
است از اعتبارات شهرستان صد ميليون تومان به اين فرودگاه اختصاص داديم
تا بتوانند باند فرودگاه را توسعه دهند.سعيد شيباني افزود :راه اندازي فرودگاه
آموزشي و تفريحي باغرود نيشابور با همکاري بخش خصوصي و کارشناسان
و خلبانان مرکز آموزش فنون و خدمات هوايي فرودگاه بينالمللي هاشمينژاد
مشهد با رعايت تمامي موارد ايمني در سه مرحله کوتاه مدت ،ميان مدت و
بلندمدت انجام ميشود .همچنين معاون فني و عمراني فرمانداري نيشابور
اظهار کرد :براي شروع بهکار اين فرودگاه ميبايست نسبت به رفع مشکالت
و ايجاد زير ساختهاي الزم از قبيل آماده سازي و افزايش متراژ باند پروازي،
احداث سالن انتظار و استراحت مهمانان و مراجعان و ايجاد بوفه پذيرايي ،توسعه
آشيانه تعميرات و نگهداري هواپيماها و پاراگاليدر اقدام شود.

پيش بيني ورود  30هزار زائر پاکستاني
به مقصد عتبات عاليات از مرز ميرجاوه
زاهدان -خبرنگاررسالت :
معاون امنيتي و انتظامي استاندار سيستان و بلوچستان  ،در جلسه
برنامه ريزي ستاد اربعين استان جهت ميزباني از زائران پاکستاني گفت :پيش
بيني مي شود امسال حدود  30هزار زائر پاکستاني به مقصد عتبات عاليات
از مرز ميرجاوه وارد کشور شوند که تاکنون حدود  15دستگاه اتوبوس بدين
منظور وارد استان شده است.علي اصغر ميرشکاري افزود :استان سيستان و
بلوچستان به دليل همجواري با کشور پاکستان  ،هر ساله ميزبان چندين
هزار زائر پاکستاني است که به منظور سفر به کربالي معلي و مشهد مقدس
از مرز ميرجاوه وارد اين استان مي شوند .وي اظهار داشت :زائران کشور
پاکستان پس از ورود به ايران در زائرسراي پايانه مرزي ميرجاوه اقامت نموده
و از خدمات اين زائرسرا استفاده مي کنند .ميرشکاري تصريح کرد :عالوه بر
ارائه خدمات اقامتي و تغذيه اي در اين زائرسرا  ،اهداي بسته هاي فرهنگي ،
مراقبت هاي بهداشتي از جمله ويزيت پزشک و ارائه داروهاي اورژانسي و
واکسيناسيون زائران در محل اين زائرسرا انجام مي شود .

مديرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي استان کردستان:

در حال حاضر 1621تعاوني
در کردستان فعاليت دارند

سنندج-خبرنگاررسالت:
مديرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي استان کردستان در نشست خبري با
خبرنگاران رسانه هاي گروهي در سنندج گفت :در حال حاضر يکهزار و
 621واحد تعاوني با  969هزار و  442عضو و اشتغالزايي  14هزار و 226
نفر در سطح استان فعال است.احمد رشيدي از بهرهبرداري  40شرکت
تعاوني و يک اتحاديه همزمان با اين هفته در کردستان خبر داد و افزود:
در حال حاضر يکهزار و  621واحد تعاوني با عضويت  969هزار و 442
نفر و اشتغالزايي  14هزار و  226نفر در سطح استان فعال است.وي بابيان
اينكه  330تعاوني که  114تعاوني آن از  10درصد تا  30درصد پيشرفت
فيزيکي دارند و نيازمند تسهيالت 40ميليارد تومان هستند در سطح استان
در دست اجرا است اظهار داشت :اين تعاونيها به ستاد اقتصاد مقاومتي
اعالم شده است و با داشتن  4هزار و  868نفر عضو زمينه اشتغال  3هزار
و  758نفر را فراهم ميکنند رشيدي با اشاره به اينكه در راستاي اجراي
بسته تعاون روستا وزارت تعاون ايجاد  947تعاوني با اشتغال تعداد  26هزار
و  218نفر هدفگذاري کرده است تصريح کرد :در مرحله اول اين طرح
يکهزار تعاوني در هزار روستا تعريف شده که سهم استان کردستان ايجاد
 24تعاوني در  24روستا و در مرحله بعد هم  22تعاوني و در مجموع سهم
کردستان در اين بسته از طرح تعاون روستا  46تعاوني در  46روستاست
كه در روستاهايي با جمعيت باالي  50خانوار اجرا ميشود.

آغاز عمليات اجرايي  10پروژه
گازرساني در استان اصفهان
اصفهان-خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت گازاستان اصفهان ،ضمن گراميداشت هفته دولت و ياد و خاطره
شهيدان رجائي و باهنر در خصوص آخرين دستاوردهاي شرکت گازدر راستاي
ارتقاي کيفيت خدمات رساني به مشترکين و همچنين پروژههاي آماده افتتاح
در اين هفته بيان داشت :به همت کارکنان خدوم اين شرکت در راستاي خدمات
گازرساني ،توسعه و نگهداري شبکه هاي گاز و ارتقاي سطح رضايت مندي
مشترکين؛  10پروژه گازرساني با هزينهاي بالغ بر 47ميليارد و 360ميليون
ريال بهره برداري و آماده کلنگ زني مي شود .سيد مصطفي علوي گفت:
تعداد؛ چهارپروژه با هزينه بالغ بر يک ميليارد و  680ميليون ريال مشتمل بر
گازرساني به روستاي بارونق کاشان ،احداث ساختمان اداره گاز قمصر کاشان
و توسعه و تجهيز ساختمان اداري گاز شهرستان هاي مبارکه و گلپايگان است
که اين چهار پروژه عمراني آماده افتتاح و بهره برداري است .

نخستينجلسهکميته
پژوهش بهزيستياستان
باارائه هفت پژوهش
برگزارشد
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گرگان-خبرنگاررسالت:
نخستين جلسه کميته پژوهش بهزيستي استان باارائه 7پژوهش  ،با حضور کليه
اعضاي اين کميته در محل سالن کنفرانس بهزيستي استان برگزار شد.دراين
جلسه ابتدا مشاور و قائم مقام مدير کل بهزيستي استان با اشاره به اولويتهاي
پژوهشي درسازمان بهزيستي  ،بر نقش و اهميت اين پژوهش ها درارتقاي کمي
و کيفي فعاليتهاي سازمان تاکيد نمود.
در ادامه معاون پشتيباني بهزيستي استان بهمنظور ارتقاي سطح کيفي محتواي
پژوهش هاي علمي ،خواستار هماهنگي معاونتهاي تخصصي اين اداره کل با
دفتر پژوهش تاقبل از ارائه پروپوزالها در اين کميته شد .سپس دبير کميته

شهرستان

خبر

نمايندگان خراسان رضوي در
رشتههاي معارفي مسابقات سراسري
قرآن کريم خوش درخشيدند
مشهد-خبرنگاررسالت:
در آغازين روزهاي چهلمين دوره مسابقات سراسري قرآن کريم،
نمايندگان شايسته خراسان رضوي موفق به کسب دو عنوان
برتردررشته هاي معارفي شدند.
با پايان يافتن مسابقات بخش اول چهلمين دوره مسابقات سراسري
قرآن کريم برگزيدگان رشتههاي معارف و تفسير قرآن کريم ،اذان،
دعاخواني و مديحهسرايي اعالم شد.
سيد محمود سجادي ،سيد مجتبي جليلي زاده و سيد ابوالفضل
علوي ،هر سه نماينده خراسان رضوي بودند که به مرحله نهايي
رشته تفسير چهلمين دوره مسابقات کشوري راه يافتند که از اين
سه نماينده خراسان رضوي ،سيد مجتبي جليلي زاده ،توانست
در رشته تفسير قرآن کريم رتبه دوم چهلمين دوره مسابقات
سراسري را کسب کند.

محمد قاسم يپور در اختتاميه کارگاه تکني کهاي مصاحبه و تاريخ شفاهي :

براي اولين بار در استان گيالن :

متقاضيان نصب انشعاب آب  ،پکيج
انشعاب را از فروشنده طرف قرارداد
دريافت مي نمايند
رشت-خبرنگاررسالت:
به گزارش دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و
فاضالب استان گيالن ،معاون مالي و پشتيباني اين شرکت از عقد
قرارداد جهت فروش مستقيم پکيج انشعابات به متقاضيان انشعاب
آب خبر دادمحمود فيروزي معاون مالي و پشتيباني آبفاي گيالن
با اشاره به اينکه براي اولين بار در استان جهت تأمين پكيجهاي
انشعاب آب بالغ بر  21ميليارد ريال قرارداد منعقد نموديم
افزود :بر اين اساس تنخواهي معادل قرارداد از سوي شرکت
طرف قرارداددر اختيار انبار اين شرکت قرار داده و متقاضيان،
هزينه خريد پکيج را به شرکت فروشنده پرداخت مينمايند.
وي هدف از انعقاد اين قرارداد را ذخيره کافي موجودي انبار و
کاهش دوره نصب انشعاب آب عنوان کرد که رضايت مشترکين
را در پي خواهد داشت.

نايب رئيس شوراي اسالمي زرين شهر :

ساختن شهر ،به دست خود مردم
انجام مي شود
فوالدشهر – خبرنگاررسالت:
نايب رئيس شوراي اسالمي زرين شهر گفت:شهر تنها محدود
به پل ،تقاطع و معابر نيست و عمران شهري صرفا پرداختن به
چنين اموري تعريف نمي شود از اين جهت براي شناخت شهر
بايد تعريف دقيق داشت.شهر سازه اي چند بُعدي و زنده است
که فرهنگ ،ارتباطات ،روابط اجتماعي و تعامل درون سازماني
اهميت آن را تبيين مي کند و شوراي شهر محل سياستگذاري
و نظارت بر اين سازه است که حتما بايد ابعاد گوناگون شهر و
زندگي شهري را با نگاه انسان مدارانه در کارکردش لحاظ کرده
تا جنب و جوش الزم در شهر به وجود آيد و قطعا شهر بي صدا،
شهر توسعه نيافته اي است که شهروندان آن از نشاط اجتماعي
الزم برخوردار نيستند
سودابه باقري افزود :اعضاي منتخب شوراي شهرمي دانند که
ورود آن ها به شورا آغاز فرآيند «پاسخگويي» آن هاست واز اين
جهت تک تک اعضاء شوراي اسالمي زرين شهر بهتر است همواره
خود را در اتاق شيشه اي و شفاف تصور کنند و همواره داليل
تصميمات و مصوبات خود را با افکار عمومي درميان بگذارند و
حتي اگر ذهن و زبان مطالبه گري نيز در ميان شهروندان وجود
نداشته باشد آن ها خود دست به کار شده و با اطالع رساني
ِ
درست تصميمات ،درعمل به موکالن خوداحترام بگذارند
دقيق و
و مهمترين پيشنياز اين رويکرد ،ايجاد شفافيت اطالعات براي
تمام شهروندان است.باقري تاکيد کرد :شهر خوب ،يافتني نيست؛
ساختن شهر ،به دست خو ِد مردم انجام مي شود
ساختني است و
ِ
لذا بايد توجه داشت يکي از مهم ترين عوامل پيشرفت و توسعه
شهري ،همان مشارکت هاي مردمي در فعاليت هاي شوراي اسالمي
شهر و شهرداري است.

»

فرماندار بناب در جلسه شوراي اداري اين شهرستان اعالم کرد:

تاريخ شفاهي
تاريخي مردمي است

قم-خبرنگاررسالت:
جلسه پاياني و اختتاميه کارگاه «تکنيکهاي مصاحبه
و تاريخ شفاهي» با حضور محمد قاسميپور در سالن
سوره حوزه هنري قم برگزار شد.به گزارش روابط عمومي
حوزه هنري استان قم ،در  8جلسه برگزار شده اين
دوره مباحثي مانند آشنايي مقدماتي با تاريخ شفاهي،
اصول و فنون مصاحبه مقدماتي و پيشرفته ،آموزش
خاطرهنگاري ،شناخت قالبها و گونههاي نوشتاري

پرداخت يارانه براي توليدکنندگان کشمش در بناب
از سوي دولت

بناب-خبرنگاررسالت:
فرماندار بناب از پرداخت يارانه براي توليدکنندگان
کشمش از سوي دولت خبر داد .براساس اين
گزارش ،ولي اهلل فرج اللهي در جلسه شوراي اداري
شهرستان بناب در جمع مسئوالن و اعضاي دوره
پنجم شوراي اسالمي شهر بناب و روستاهاي تابعه
با بيان اينکه يارانه توليدکنندگان کشمش از سوي
دولت پرداخت مي شود؛ اظهار کرد :عليرغم
محدوديت هاي منابع اعتباري دولت پرداخت
يارانه توليدکنندگان کشمش براي اولين بار بعد
از انقالب اسالمي در کشور پرداخت ميشود.وي
اضافه کرد :سطح باغات بناب يک هزار و 283
هکتار است که بابت هر کيلو کشمش توسط
دولت 500تومان پرداخت مي شود و تاکنون
 80درصد مطالبات کشاورزان پرداخت شده
است.نماينده عالي دولت در شهرستان بناب

براي توليد اثر از خاطرات شفاهي توسط اساتيد شناخته
شدهي تاريخ شفاهي و ادبيات پايداري مطرح شد.محمد
قاسميپور در جلسه پاياني اين دوره آسيبهايي که
ممکن است مصاحبهگر در هنگام مصاحبه و پس از
آن با آن روبرو شود را تشريح کرد .وي به حاضران
هشدار داد« :مراقب باشيد هدايت مصاحبه را از دست
ندهيد .به حوزههايي که مصاحبه شوند عالقه ندارد
وارد نشويد .همچنين حواسپرتي حين مصاحبه از
آسيبهاي اين حوزه است ».قاسميپور در ادامه به
شخصيتپردازي در مصاحبه اشاره کرد و گفت «:از
آسيبهاي جدي در مصاحبه تاريخ شفاهي ،اين است
کهشخصيتمصاحبهشوندهدرذهنمصاحبهگرشکل
نگيرد تا بخواهد جنبههاي مختلف او را حين مصاحبه
تکميل کند .شخصيتپردازي حين انجام مصاحبه کار
تنظيم و تدوين را راحت ميکند و براي مصاحبه شونده
مزاحمتهاي دوباره و پياپي ندارد».

تصريح کرد :آذربايجان شرقي در بين استان هاي
کشور اولين استان است که بيشترين اعتبار را
در اين زمينه جذب کرده است.فرج اللهي سپس
با تبريک هفته دولت اذعان کرد :هفته دولت
بهترين فرصت براي بيان عملکرد دولت است و
از مسئوالن انتظار مي رود عملکرد مجموعه هاي
خود را براي مردم اطالع رساني کنند و مردم را
از اقدامات انجام شده باخبر کنند.

معاون سياسي و اجتماعي استاندار سيستان و بلوچستان:

اثبات مطالبه حقوق ملت ايران در صحنه هاي بين المللي متاثر از فرهنگ دفاع مقدس و شهادت است

زاهدان -خبرنگاررسالت :
معاون سياسي و اجتماعي استاندار سيستان و بلوچستان ،در ستاد
گراميداشت برنامه ريزي هفته دفاع مقدس استان از اثرگذاري دفاع
مقدس در صحنه سياست به عنوان يک ارزش ياد کرد و گفت :اثبات
مطالبه حقوق ملت ايران در صحنه هاي بين المللي و در پاي ميز مذاکره
متاثر از فرهنگ دفاع مقدس و شهادت است.علي اصغر جمشيدنژاد
بيان داشت  :با بزرگداشت مناسبت هاي ارزشي بايد هويت سازي و

تقويت عرق ملي را در جامعه تقويت نماييم .معاون استاندار افزود :
يک بعد گراميداشت مناسبت ها تقويت اعتقادات ،باورها و ارزشهاي
کشور است که برگرفته از خون شهداست و بعد ديگر آن جمهوريت
و اسالميت نظام جمهوري اسالمي ايران است که بر اساس اعتقادات
ديني شکل گرفته و اسالميت ماهيت اصلي اين نظام مي باشد.وي
گفت  :اگر در جهت تقويت هويت ملي خودمان تالش نکنيم دچار
مشکالت جدي خواهيم شد و انگيزههايي که امروز به آن افتخار

ميکنيم چيزي از آن باقي نمي ماند  .جمشيدنژاد يادآور شد  :در
همه کشورها شهدا و جانبازان جنگ از اهميت ويزه اي برخوردارند
اما در کشور ما دفاع مقدس ابعادي فراتر از ميهنپرستي دارد و جهاد
جزئي از مباني اعتقادي و فروع دين و به نوعي تلقي عمل به تکليف
و با اهميت تر است  .وي افزود  :دفاع مقدس در کشور ما هم ارزش
ملي و معنوي دارد و هم اينکه فراتر از نگاههاي جناحي بوده و همه
ساليق را در بر مي گيرد.

مديرکل غله و خدمات بازرگاني استان کردستان :

اعتماد نابجا باز هم دردسر ساز شد
نيشابور -خبرنگار رسالت:
فرمانده انتظامي شهرستان نيشابور گفت :فردي که با سوء استفاده
از اعتماد دوستش اقدام به برداشت غير مجاز از حساب بانکي وي
کرده بود ،شناسايي و دستگير شد.
سرهنگ حسين بيات مختاري اظهار داشت :با ارائه مرجوعه قضائي
از سوي مردي جوان مبني بر برداشت اينترنتي غيرمجاز از حساب
وي ،رسيدگي به پرونده در دستور كار كارشناسان پليس فتا اين
فرماندهي قرار گرفت.وي افزود :در بررسيهاي به عمل آمده
مشخص شد متهم به طور سريالي از طريق رمز دوم کارت عابربانک
شاکي پرونده اقدام به برداشت غيرمجاز و پرداخت اينترنتي قبوض
ميکرده است.
فرمانده انتظامي شهرستان نيشابور تصريح کرد :کارشناسان پليس
فتا پس از يک سري تحقيقات فني متهم را شناسايي و با هماهنگي
مقام قضائي دستگير کردند.بيات مختاري عنوان کرد :متهم 23ساله
که دوست مالباخته است در مواجهه با مستندات پليس به بزه
انتسابي و برداشت غير مجاز يك ميليون و  300هزار ريال از حساب
دوستش به صورت اينترنتي اعتراف کرد.

با حضور مسئوالن استاني و شهرستاني در شهر
دهدشت برگزار شد
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افتتاح شركت صنعتي و توليدي ياسين
شيمي ققنوس در شهرستان خرمدره
خرمدره  -خبرنگار رسالت:
طي مراسمي در هفته دولت با حضور مهندس درويش اميري
استاندار زنجان و هيئت همراه و محمدي فرماندار و حجتاالسالم
حسيني امام جمعه و جمعي از مسئولين استاني و شهرستاني
شركت صنعتي و توليدي شيمي ققنوس با اشتغالزايي  18نفر
افتتاح شد.

پژوهش نيز راهکارهايي را در مورد چگونگي بررسي و نحوه تاييد پروپوزالها
ارائه نمود .دراين جلسه  7پژوهش مطرح شدکه از نظر موضوع و کاربردي بودن
آنها درسازمان بهزيستي مورد تدقيق و بررسي اعضاء کميته قرار گرفت که ازاين
تعداد  3پروپوزال مورد تاييد اعضا واقع شد ومقررشد:معاونتهاي تخصصي باتوجه
به نيازمنديهاي اين سازمان ،آنها(3پروپوزال) را مورد اصالح و بازبيني قرارداده
وطرح هايي که متناسب با رويکرد پژوهش محور مي باشدرابه جهت طرح و
تاييد به دبيرخانه پژوهش ارائه دهند ودرنهايت نيز ،معاونتها شوراي پژوهشي،
پژوهشهايي که موجب افزايش رغبت و همبستگي سازماني مي شوند را در
اولويت کار خود قرار دهد.

خبر »

سنندج-خبرنگاررسالت:
مديرکل غله و خدمات بازرگاني استان کردستان
گفت :ميزان مصرف گندم کردستان ساالنه
 180هزار تن است که هم اکنون  5/3برابر
آن يعني  630هزار تن گندم در سيلوهاي
دولتي و انبارهاي بخش خصوصي اين استان
ذخيره شده است .به گزارش روابط عمومي

ميزان مصرف گندم کردستان ساالنه  180هزار تن است

سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان جمال
صالحي افزود :بر اساس سياست هاي دولت
در خصوص تامين امنيت غذايي و حمايت از
کشاورزان کار خريد تضميني محصول گندم
کشاورزان استان کردستان در حال انجام است
که تاکنون  512هزار و  737تُن از محصول مازاد
بر نياز کشاورزان خريداري شده تا ميزان گندم

ذخيره شده فعلي در اين استان به  630هزار
تن برسدو تاکنون حدود  200هزار تن گندم
نيز به  9استان کشور حمل شده است .وي
اظهارداشت :سازمان جهاد کشاورزي کردستان
در سال جاري پيش بيني خريد گندم مازاد بر
نياز استان را با سقف  526هزار تني قرار داده
بود که تاکنون  97درصد از اين ميزان شامل

 512هزار و  737تن تحقق يافته و همچنان کار
خريد تضميني ادامه دارد صالحي با بيان اينکه
ارزش کل گندم خريداري شده  670ميلياردو
 417ميليون ريال است،تصريح كرد :تاکنون
44درصد از اين ميزان يعني حدود  292ميليارد
و  320ميليون ريال از سوي بانک کشاورزي به
حساب بهره برداران پرداخت شده است.

رئيس دانشکده ت ربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه مازندران:

مرکز پايش دانشگاه مازندران اولين مرکز تحقيقاتي در حوزه ورزش کشور است

بابلسر – خبرنگار رسالت:
رئيس دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه مازندران گفت:
مرکز پايش و ارزيابي دانشگاه مازندران اولين مرکز تحقيقاتي در حوزه
ورزش در کشور است .به گزارش «پايگاه خبري ميالد بابلسر» و به
نقل از روابط عمومي دانشگاه مازندران ،دکتر رزيتا فتحي در آيين
افتتاح سالن تندرستي دانشگاه مازندران با بيان اين نکته که دانشکده
علومورزشي دانشگاه يکي از موفق ترين دانشکده هاي علوم ورزشي در

کشور است ،گفت :در حال حاضر در سه مقطع کارشناسي ،کارشناسي
ارشد و دکترا و در سه رشته فيزيولوژي ورزشي ،بيومکانيک ورزشي
و آسيب شناسي و مديريت ورزشي دانشجو مي پذيرد .وي ادامه داد:
اعضاي هيئت علمي اين دانشکده جزء برترين ها در کشور هستند ،به
گونه اي که در چندين دوره ،جزء پژوهشگران برتر کشوري و استاني
انتخاب شدند که مايه افتخار دانشکده و دانشگاه است .دکتر فتحي با
اشاره به اين که دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه در صدد

از طريق صندوق هاي صدقات کميته امداد؛

رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان:

البرزي ها ماهانه  900ميليون تومان
صدقه مي دهند

کرج  -خبرنگار رسالت:
مردم نيکوکار البرز به طور متوسط ،ماهانه 900
ميليون تومان به عنوان صدقات به مددجويان
تحت حمايت اين نهاد در البرز کمک مي کنند و
100درصد وجوه صدقات براي نيازمندان ساکن
البرز هزينه مي شود.به گزارش رسالت البرز و به
نقل از روابط عمومي کميته امداد حضرت امام
خميني(ره) استان البرز؛ مديرکل کميته امداد البرز
با اشاره به اينکه مردم بخشي از صدقات و انفاقات
خود را به ساير موسسات خيريه و مساجد پرداخت
مي کنند ،گفت :البرزي ها طي پنج ماه نخست

تشکيل قطب علمي فيزيولوژي ورزشي کاربردي در وزارتخانه است،
افزود :خوشبختانه مراحل اصلي آن در وزارتخانه مورد تاييد قرار گرفته
و تاسيس اين قطب مي تواند در خدمت پيشبرد اهداف پژوهش هاي
کاربردي ورزشي باشد .از طرفي شايد اين نکته اهميت داشته باشد
که اين دانشکده عالوه بر امکانات آموزش و پژوهشي خوبي که فراهم
کرده است ،موقعيت جغرافيايي دانشکده خاصاً به گونه اي است که
پتانسيل فعاليت هاي بي شماري در حوزه ورزش دارد.

سال رقمي بالغ بر  4/5ميليارد تومان به کميته
امداد صدقه پرداخت کرده اند.محمد محمدي فرد
اظهار داشت :طي سال  95بيش از  100ميليارد
ريال صدقه پرداختي مردم به کميته امداد البرز
از طريق  216هزار صندوق بزرگ معابر ،متوسط
ادارات و مراکز تجاري وکوچک خانگي جمع آوري
شده است .وي افزود :بدون محاسبه تسهيالت
اشتغال و ساير وام ها ،سهم کمک هاي مردمي
در پرداخت هاي بالعوض اين نهاد به محرومان
حدود  30درصد است که بخش قابل توجهي از
آن را نيز صدقات تشکيل مي دهد.

کردستان با سه ميليون هکتار وسعت سرزميني
مستعد توسعه زنبورداري است

سنندج-خبرنگاررسالت:
رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان در
آستانه برگزاري جشنواره زنبور عسل گفت :کردستان
بامساحتسرزمينيقريببه  3ميليونهکتارومراتع
بسيار غني بالغ بر يک ميليون و  300هزار هکتار،
جنگلهاي با سطحي بيش از  300هزار هکتار و
مزارع کشاورزي بيش از يک ميليون 200هزار هکتار،
سرزميني بسيار مناسب براي زنبورداري است به
گزارش روابط عمومي سازمان جهاد کشاورزي استان
کردستان؛ كريم ذوالفقاري با بيان اينکه در استان
کردستان زنبورداران بسيار توانمندي داريم افزود:

امروزه بيش از 60درصد ملکه مورد نياز زنبورداريهاي
استان توسط زنبورداران بومي استان توليد مي شود
وي توليد ژل رويال را يکي از هدفگذاري هاي
اصلي زنبورداري استان عنوان کرد و اظهارداشت:
آنچه که مهم و قابل تامل است بحث صنايع تبديلي
و صنايع پسين است که خوشبختانه با مشارکت
خوب بنياد برکت تفاهمنامه اي براي احداث کارخانه
بسته بندي و فرآوري محصول عسل با سرمايه گذاري
بيش  13ميليارد تومان منعقد شده است .گفتني
است جشنواره زنبور عسل  23شهريور ماه  96در
شهرستان مريوان برگزار مي شود.

با بهرهبرداري از پاياب خداآفرين

 ۴۲هزار هکتار از اراضي ديم استان اردبيل به آبي تبديل ميشود

اردبيل-خبرنگاررسالـت:
مديرعامل شرکت آب منطقهاي استان اردبيل گفت :با اتمام عمليات اجرايي
پاياب خداآفرين به عنوان بزرگترين شبکه آبي شمال غرب کشور ۴۲هزار
هکتار از اراضي ديمي اردبيل آبي ميشود.اصغر سليمانزاده در گفتگو با
خبرنگار رسالت در اردبيل در مورد تکميل و بهرهبرداري از سد خداآفرين

در استان اظهار داشت :شبکه خداآفرين به عنوان بزرگترين شبکه آبي
شمال غرب کشور در مساحت  18هزار هکتار در حال اجرا و احداث
است که درجه يک و دو اين سد در مساحت  10هزار هکتار امسال به
بهرهبرداري ميرسد که با بهرهبرداري از اين سد  42هزار هکتار از اراضي
ديم استان به آبي تبديل ميشود.وي با اشاره به ظرفيت اشتغال اين سد

در استان افزود :در حالحاضر در فازهاي مختلف اين سد براي چهار هزار
نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم زمينه اشتغال فراهم آمده که اين
تعداد افراد اعم از پيمانکار ،کارگر ،راننده ماشينآالت سنگين به صورت
دو شيفته در حال انجام عمليات هستند که دورنماي ايجاد اشتغال در
اين سد بعد از اتمام و بهرهبرداري کامل  26هزار نفر است.

حضور گسترده دانشگاهيان
دانشگاه آزاد اسالمي قزوين در
مراسم تشييع پيکر مطهر سه شهيد
مفقوداالثر

استادان ،کارکنان ،دانشجويان و اعضاي هيئت رئيسه دانشگاه آزاد
اسالمي قزوين ،همراه با ساير اقشار مردم در مراسم تشييع پيکر
مطهر  3شهيد مفقود االثر دفاع مقدس شرکت کردند .به گزارش
روابط عمومي دانشگاه آزاد اسالمي قزوين ،همزمان با سالروز شهادت
امام محمدباقر(ع) ،پيکر مطهر  ۳شهيد مفقوداالثر شناسايي شده،
ولياهلل خمسهاي ،حجت االسالم جمشيد آقاجاني و محمد ذوالفقاري
در قزوين تشييع شد.در اين مراسم که با حضور گسترده ي مردم و
مسئوالن همراه بود ،استادان ،کارکنان ،دانشجويان و اعضاي هيئت

رئيسه دانشگاه آزاد اسالمي قزوين نيز در کنار ساير اقشار مردم
پيکر مطهر  3شهيد دفاع مقدس را از مقابل امامزاده اسماعيل(ع) به
سمت امامزاده حسين(ع) و گلزار شهدا تشييع کردند .شهيد ولياهلل
خمسهاي چهارم آذر  ،۱۳۴۴در روستاي بهشتيان بخش آبگرم از
توابع شهر بوئينزهرا به دنيا آمد .اين شهيد بزرگوار يکم فروردين
 ،۱۳۶۵در مريوان توسط نيروهاي عراقي به شهادت رسيد و اثري
از پيکرش به دست نيامد ،چهارم مهر ماه سال  ،۹۳تفحص و اکنون
پس از آزمايشات «دياناي» شناسايي شده است.

قزوين -خبرنگاررسالت:

تجليل از دانش آموزان ممتاز
جامعه ايثارگري

دهدشت-خبرنگاررسالت:
ويژه برنامه (جوانه هاي اميد ) تجليل از دانش آموزان ممتاز
جامعه ايثارگري با حضور مسئوالن استاني و شهرستاني در شهر
دهدشت برگزار شد .به همت اداره بنياد شهيد و امور ايثارگران
شهرستان کهگيلويه ويژه برنامه جوانه هاي اميد تجليل از
دانشآموزان ممتاز جامعه ايثارگري با حضور امام جمعه ،امام
جمعه موقت،معاون فرماندار ،معاون فرهنگي مدير کل بنياد شهيد
استان کهگيلويه و بويراحمد روابط عمومي فرمانداري،کارکنان
بنياد شهيد،خانواده هاي شهدا و ايثارگران و دانش آموزان ممتاز
جامعه ايثارگري در سالن شهيد آويني اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمي شهرستان کهگيلويه برگزار شد.
سيد کمال الدين دولتخواه ،رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران
شهرستان کهگيلويه دراين مراسم ضمن عرض خير مقدم
و خوشامد گويي از مسئوالن و خانواده هاي ايثارگران که
در جلسه حضور داشتند گفت؛يکي از دغدغه هايي که بشر
تا کنون دنبال او بوده است مقوله توسعه بوده و هر کدام از
انديشمندان و کساني که دنبال تبيين مقاله توسعه بودند نظر
خاصي را براي رسيدن به توسعه پايدار براي هر کشوري تفسير
مي کردند.وي افزود؛نيروي انساني رشد توسعه پايدار را براي هر
کشوري هموار ميکند اما چه کساني را نيروي کارآمد براي
آيندگان به عنوان يک امر مهم پرورش بدهد،قطعا جوانه هاي
اميد،دانشآموزان،دانشجويان اين نيروهاي انساني هستند که
اگر خوب تربيت شوند ،آينده کشور مديون اين هاست.

اهداي خون جمعي از کارکنان
شرکت گاز استان مرکزي
اراک – خبرنگار رسالت :
به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان مرکزي همزمان
با روز اهداي خون و ايام دهه کرامت و فرارسيدن والدت
باسعادت هشتمين اختر تابناک امامت و واليت حضرت
ثامنالحجج علي ابن الموسي الرضا(ع) ،جمعي از کارکنان
شرکت گاز استان مرکزي با حضور در سازمان انتقال خون
اراک در راستاي گسترش مسئوليت اجتماعي خود واحدي
از خون خود را اهدا كردند.برپايه اين گزارش کارکنان اين
شرکت ساالنه چندين مرحله اقدام به اين امر خداپسندانه
مينمايد و واحدي از خون خود را به نيازمندان اهداء
مي نمايد و هدف از اجراي اين برنامه را گسترش مسئوليت
اجتماعي اين شرکت است.

در راستاي توسعه دولت الکترونيک؛

 14نوع فرم تقاضا و خدمت
در شرکت گاز استان اصفهان به
صورت مکانيزه ايجاد شده است
اصفهان-خبرنگارسالت:
به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان اصفهان ،مديرعامل
اين شرکت بابيان اين مطلب و با اشاره به اقدامات انجام شده
در راستاي توسعه دولت الکترونيک گفت :با استقرار سامانه هاي
الکترونيکي مردم و شبکه دولت ،اتوماسيون اداري ،سيستم5s
(نظام آراستگي) تا حد زيادي استفاده کاغذ در مکاتبات
اداري گاز اصفهان حذف شده است.مهندس علوي ،با اشاره
به اجراي طرح الکترونيکي فرم هاي تقاضا در ارائه خدمات
به واحدها و کارکنان بيان داشت :اين طرح از سال  83آغاز
شد و در هر سال تعدادي از فرم ها ي مربوط به تقاضاها و
درخواستها که بهصورت کاغذي و دستي انجام مي شد ،
مکانيزه شده و در سيستم اتوماسيون اداري شرکت تعريف
گرديد.وي ،اظهار داشت :در حال حاضر  14نوع فرم تقاضا
شامل؛ فرم درخواست وسيله نقليه ،اخذ شماره پروانه انجام
کار ايمني ،درخواست مجوز تردد افراد/خودرو ،درخواست
گواهي اشتغال به کار ،درخواست دو ماه علي الحساب حقوق،
وام اضطراري ،علي الحساب حقوق و دستمزد ،کاريابي،
بازرسي فني ،درخواست فوق العاده جذب ،ماموريت ،علي
الحساب وام ها ،درخواست خدمات راه دور سختافزار و نرم
افزار ،الکترونيکي شده و در سامانه اتوماسيون اداري (بريد)
اين شرکت قرار گرفته است.

مدير عامل شرکت گاز استان
کهگيلويه و بويراحمد:

 230روستاي استان کهگيلويه و
بويراحمد از نعمت گاز طبيعي
برخوردار شده اند
ياسوج -خبرنگاررسالت:
مدير عامل شرکت گاز استان کهگيلويه و بويراحمد اظهار
داشت :در دولت تدبير و اميد  230روستاي استان کهگيلويه و
بويراحمد از نعمت گاز رساني طبيعي بهره مند شده اند .رحمان
خادم در مراسم بهره برداري از طرح گاز رساني روستاي چير
به نمايندگي از  14روستا در کهگيلويه گفت :اعتبار اين پروژه
 6ميليارد و  749ميليون ريال بوده است .خادم تصريح کرد:
در اين طرح  23هزار و  800متر شبکه لوله پلي اتيلن کار
گذاشته شده است.
وي شاخص بهرهمندي شهرستان کهگيلويه از نعمت گاز رساني
طبيعي را  48درصد بيان نمود و خاطر نشان کرد :با بهرهبرداري
از طرحهاي در دست اجرا اين شاخص تا چند سال آينده به
بيش از  81درصد خواهد رسيد .مديرعامل شرکت گاز استان
کهگيلويه و بويراحمد گفت :در هفته دولت امسال روستاهاي
چير ،پوزه ،کوهبرد ،دوبند ،سرمست دم مهد و کلگه پهن
با جمعيتي بالغ بر  982نفر در قالب  226خانوار از نعمت
گازطبيعي برخوردار شدند.

طي مراسمي با حضور استاندار از پزشکان و
داروسازان برگزيده استان قزوين تجليل شد

معاون استاندار بر ساماندهي وضعيت مسکن
خانواده هاي شهدا و ايثارگران تاکيد کرد

تقدير از نمونه هاي
گاز اصفهان در جشن واليت

قزوين -خبرنگاررسالت:
به بهانه روز پزشک و روز پرستار طي مراسمي که از سوي سازمان نظام پزشکي
و دانشگاه علوم پزشکي برگزار شد ،پزشکان و داروسازان استان مورد تقدير
قرارگرفتند.
در اين مراسم که با حضور همتي استاندار -داود محمدي نماينده مردم قزوين،
آبيک و البرز در مجلس شوراي اسالمي -دکتر مهرام رئيس دانشگاه علوم پزشکي
قزوين -دکتر خردمند رئيس سازمان نظام پزشکي و جمعي از پزشکان و داروسازان
و ساير رشته هاي پزشکي و پيراپزشکي عصر روز جمعه  10شهريور در سالن
همايش هاي دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) برگزار شد ،از پزشکان-
دندانپزشکان -داروسازان -ماماها -کارشناسان پروانه دار استان تجليل به عمل
آمد .در اين مراسم همتي استاندار ،دکتر خردمند رئيس سازمان نظام پزشکي و
دکتر مهرام رئيس دانشگاه علوم پزشکي قزوين به ايراد سخن پرداختند.

زاهدان -خبرنگاررسالت :
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار سيستان و بلوچستان  ،در جلسه شوراي تامين مسکن
استان ساماندهي وضعيت مسکن خانواده هاي شهدا و ايثارگران را از اولويت برنامه هاي اين
دولت و ضروري ترين برنامه هاي شوراي تامين مسکن استان بيان کرد  .باقر کرد جهت رفع
مشکل مسکن خانواده هاي شهدا و ايثارگران استان ادارات راه و شهرسازي و مجموعه ذيربط
را مکلف به رفع موانع واگذاري زمين کرد.وي افزود  :در شهرهايي که زمين جهت واگذاري
مسکن به خانواده هاي شهدا و ايثارگر وجود ندارد تعداد متقاضيان را جهت بررسي و تعيين
تکليف در جلسه ي آتي ارائه نمايند تا در صورت نبود زمين ،ارزش ريالي آن ارزيابي شده و
اين مشکل رفع گردد.معاون هماهنگي امور عمراني استاندار ضمن تاکيد بر واگذاري زمين
جهت احداث مسکن به خانواده هاي داراي دو معلول و بيشتر گفت  :سازمان بهزيستي و
کميته امداد تعداد متقاضيان مسکن را جهت واگذاري هر چه سريعتر مسکن به خانواده هاي
تحت پوشش به اين دفتر اعالم نمايد تا اين مشکل رفع گردد.

اصفهان-خبرنگارسالت:
 51نفر از کارکنان نمونه شرکت گاز استان اصفهان در جشن دهه واليت و عيد سعيد غدير خم مورد
تقدير قرار گرفتند.به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان اصفهان ،جشن عيد سعيد غدير خم با
حضورجمع زيادي از کارکنان اين شرکت برگزار شد و در حاشيه آن  51نفر از کارکنان نمونه مورد
تقدير قرار گرفتند.سيد مصطفي علوي ،مديرعامل شرکت گاز استان اصفهان ،ضمن تبريک اين عيد
خجسته به ساحت مقدس امام زمان (عج) و عاشقان واليت گفت  :به برکت اين روز مهم و تاريخي،
دور هم جمع شده ايم تا اين عيد بزرگ را جشن بگيريم  .وي ،خاطر نشان کرد :مسئله امامت و واليت
از اجزاء الينفک جامعه توحيدي است و جامعه اي که امام نداشته باشد ،قطعاً پايدار نخواهد بود
و بزرگ ترين آسيب ها را متحمل خواهد شد .مديرعامل شرکت گاز استان اصفهان ،با تاکيد بر سه
استراتژي اصلي اين شرکت مبني بر سرآمدي در عمليات ،بهبود عملکرد اقتصادي و ارتقاء بهره وري
بيان داشت :هدف ما حرکت به سمت تعالي است  ،اگر دچار سکون و رخوت شويم از صحنه رقابت و
خدمات رساني اثر بخش عقب مي مانيم و رضايت عمومي از خدمات ما کاهش مي يابد.

