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يازدهمينجلسهشورايمعاونينبهزيستي
استان گلستان با انتصاب مسئول روابط
عمومي اين اداره کل برگزارشد
گرگان-خبرنگاررسالت:
يازهمين نشست شوراي معاونين بهزيستي استان درراستاي بررسي
وبازبيني ابالغ و تخصيص اعتبارات سال جاري و بررسي ورفع مسائل
وچالشهاي پيش رو دراين زمينه  ،به رياست «دکترابراهيم غفاري»
مديرکل بهزيستي استان وبا حضور معاونين ومسئولين درسالنکنفرانس اين اداره کل برگزارشدکه درحاشيه اين نشست ،مراسم
توديع ومعارفه مسئول روابط عمومي بهزيستي نيز برگزارشد .دراين
جلسه طي حکمي ازسوي مديرکل بهزيستي استان ،آقاي حسن
عبداللهي به عنوان مسئول جديد روابط عمومي اين اداره کل معرفي
و با اهداي لوح سپاس از تالشها وخدمات چندين ساله سرکار
خانم ابطحي –مسئول سابق روابط عمومي نيز تقدير وتجليل شد.
مدير کل بهزيستي استان دراين مراسم طي سخناني ضمن تاکيد
براهميت جايگاه روابط عمومي و لزوم همدلي ،همفکري و همکاري
معاونين ومجموعه بهزيستي استان با واحد روابط عمومي ،خواستار
اطالع رساني به موقع توسط روابط عمومي وارتباط با ساير نهادها،
ادارات استاني و مطبوعات ورسانه ها شد.

همزمان با سالروز شهادت امامرضا(ع)
و به قدمت بيش از دو قرن؛

»

فرماندارساوجبالغ درجمع نيروهاي انتظامي
شهرستان

مديريت پدافند غيرعامل جان
مديريت بحران بهشمار مي رود

ساوجبالغ -خبرنگاررسالت:
رابطه پدافندغيرعامل بااقتصادمقاومتي،مقابله باقاچاق کاال وارز،اصالح
الگوي مصرف،حمايت ازتوليد داخلي پايداروپيشگيري از هدر رفت
منابع ملي را از سياستهاي مهم دراقتصاد مقاومتي بيان کرد.
وي گفت:ايران جزء  10کشور حادثه خيز وچهارمين کشور بالخيز
درجهان است ومديريت پدافند غيرعامل جان مديريت بحران
بهشمار مي رود.پاليزگير افزود:درمديريت بحران بدون سالح،موجب
افزايش آستانه تحمل مردم،بازدارندگي کشور دربرابر دشمن وکاهش
آسيبپذيري وآسان سازي خدمات رساني مي گردد.
فرماندارساوجبالغ هدف نهايي پدافند غيرعامل را حفظ کالبد کشور
دانست وگفت:حفظ کالبد کشور باحفظ سرمايه هاي مادي وانساني
کشور درمقابل تهديدات امکان پذير است که از طريق آموزش
وفرهنگ سازي محقق مي شود.وي افزود:حفظ جان مردم،حفاظت
از زيرساختهاي حياتي،استمرار خدمات ضروري به مردم،حفاظت از
تاسيسات وتجهيزات ،حفاظت سايبري،تامين نيازهاي مردم حفاظت
شهرها از کارکردهاي پدافند غيرعامل است.
وي درپايان موثرترين و پايدارترين روش دفاعي درکشورها را
پدافند غيرعامل دانست۰

اوليننشستعلميتخصصيقطبپژوهشي
فيلتراسيون شرکت ملي گاز ايران در
شرکت گاز استان مرکزي برگزار گرديد
اراک – خبرنگار رسالت :
به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان مرکزي اولين نشست
همانديشي قطب پژوهشي فيلتراسيون با حضور نمايندگان مديريت
پژوهش و فناوري و امور مهندسي شرکت ملي گاز ايران ،شرکتهاي
گاز استاني خراسان رضوي ،آذربايجان شرقي،کرمانشاه ،لرستان،
زنجان ،سمنان و مازندران همزمان با نهم آبان ماه سالجاري
به ميزباني شرکت گاز استان مرکزي در سالن کنفرانس اين
شرکت برگزار گرديد.برپايه اين گزارش در ابتداي اين نشست،
طراوتي رئيس روابط عمومي ضمن خوشامدگويي به مهمانان،
در خصوص اهميت مقوله فيلتراسيون نکاتي را ارائه نمود ودر
ادامه جواد مهندس مدير عامل شرکت گاز استان با اشاره به
موقعيت استراتژيک اين استان ،به بيان بخشي از توانمنديهاي
اين شرکت پرداخت.در ادامه شفيعي رئيس امور پژوهش و فناوري
شرکت گاز استان مرکزي ضمن اشاره به استانداردهاي گاز و
لزوم تصفيه اصولي آن به مسئوليتهاي اجتماعي اين شرکت در
زمينه کاهش گازهاي گلخانهاي پرداخت سپس هر يک از حضار
جلسه با ارائه نقطه نظرات خود به بحث وتبادل نظر پرداختند و
در پايان قطعنامه پاياني نشست علمي تخصصي قطب پژوهشي
فيلتراسيون قرائت گرديد.

شهرستان
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فرمانده تيپ  37سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبيل:

امنيتي که امروز در کشور حاکم است مديون خون شهدا و
رزمندگان است

هشتمين جلسه شوراي حفاظت
از منابع آب زيرزميني شهرستان
آزادشهر برگزار شد
آزادشهر-خبرنگاررسالت:
هشتمين جلسه شوراي حفاظت از منابع آب زيرزميني شهرستان
آزادشهر با حضور فرماندار و ديگر اعضا در محل فرمانداري اين
شهرستان برگزار شد.به گزارش روابط عمومي شرکت آب منطقه اي
گلستان ،حبيب شفاهي فرماندار شهرستان آزادشهر در اين مراسم
با اشاره به خشکسالي و کمبود منابع آبي ،بر لزوم همکاري کليه
نهادها و ارگان ها جهت کنترل و حفاظت از منابع آبي ،جلوگيري
از آلودگي آب رودخانه ها و حفظ کيفيت مطلوب آب و رعايت
مسائل زيست محيطي تاکيد نمودند.رئيس اداره منابع آب آزادشهر
و راميان نيز در اين جلسه اظهار کرد :متوسط بارندگي در شهرستان
آزادشهر از مهر  95لغايت شهريور  96حدود  381ميلي ليتر بود
که در مقايسه با دوره مشابه و دراز مدت به ترتيب  22و 35درصد
کاهش را نشان مي دهد .رواناب رودخانه هاي منطقه نيز نسبت
به دوره دراز مدت  68درصد کاهش داشته و سطح آب زيرزميني
استان در آبخوان هاي کم عمق و عميق نيز نسبت به ماه مشابه
دراز مدت  81و 453سانتي متر افت را نشان مي دهد.
مهندس جواد تيموري افزود :با توجه به کمبود منابع آبي ،صرفهجويي
در همه بخش ها به ويژه در کشاورزي ضروري است و مي بايست
همکاري بيشتري در پيشگيري از تجاوزات به بستر و حريم رودخانهها
و مجاري آبي سطح شهرستان به عمل آيد.گفتني است در اين
جلسه مقرر گرديد در خصوص پيشگيري از دخل و تصرفات غير
مجاز و غير اصولي در بستر و حريم رودخانه ها اطالع رساني و
همکاري الزم صورت گيرد.

بهبهان ميزبان بزرگترين
تجمع رضوي جنوب
کشور

اهواز-خبرنگاررسالت:
همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع) ،شهرستان بهبهان ميزبان بزرگترين
تجمع رضوي جنوب کشور ميشود .طبق يک سنت ديرينه مردم شهرهاي
بهبهان و منصوريه و ديگر مناطق اطراف در يک اقدام هماهنگ در سالروز
شهادت حضرت رضا(ع) مسير بيش از  14کيلومتري تا مسجد و قدمگاه
متبرک آن حضرت را در اين شهرستان با پاي پياده طي ميکنند و به
عزاداري ميپردازند.اين مراسم رأس ساعت  9صبح روز شهادت از مساجد
و امامزادگان اين شهرستان شروع ميشود و مردم ضمن عزاداري سالروز
شهادت امام هشتم شيعيان ،به سمت مسجد تاريخي آن حضرت حرکت و
نماز ظهر و عصر را در طول مسير به صورت دست جمعي اقامه خواهند کرد

و موکبهاي مردمي که به صورت خودجوش در طول مسير برپا ميشوند از
مردم عزادار پذيرايي خواهند کرد.تالش شده است به منظور الگوگيري ساير
شهرهاي مسير «جاده واليت» و داراي قدمگاه ،از اين حرکت راهبردي با
هماهنگي متوليان فرهنگي در کشور اين سنت حسنه به يک پويش کشوري
از شلمچه تا مشهدالرضا(ع) تبديل شود که مردم در سالروز شهادت امام
هشتم(ع) ضمن حضور در قدمگاههاي متبرک آن حضرت ،شعائر رضوي
را احيا کنند.الزم به ذکر است؛ آيين پيادهروي مردم شهرستان بهبهان تا
قدمگاه امام رضا(ع) با سابقهاي بيش از دو قرن و به طول  14کيلومتر ،هر
ساله و با حضور هزاران نفر از مردم اين شهرستان دراين شهرستان ودر
سالروز شهادت حضرت رضا(ع) برگزار ميشود.

پارس آباد مغان -خبرنگار رسالت :
وجب به وجب خاک ايران اسالمي معطر به خون
شهيداني است که در راه آزادي و دفاع از آرمانهاي
مقدس جمهوري اسالمي و انقالب جان خود را فدا
کردند.بعد از لحظات اوليه شهادت شهيد نيکنام
مهراوران در شمالغرب کشور 8 ،روز تالش کرديم
تا پيکر مطهر اين شهيد را از پايگاه به پايين انتقال
بدهيم و حتي از زبده ترين خلبانان هليکوپتر شيراز

در اين راه استفاده کرديم اما نامساعد بودن شرايط
جوي و صعب العبور بودن منطقه کار انتقال پيکر
شهيد مهراوران با مشکل مواجه کرده بود.امروز تيپ
 37سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبيل با اقتدار
در مرزهاي شمالغرب کشور مشغول پاسداري از
کيان ميهن اسالمي است و اجازه نفس کشيدن و
تعرض به دشمنان را نمي دهد.امنيتي که امروز در
کشور حاکم است مديون خون شهدا و رزمندگان
و ايثارگراني است که در صعب العبورترين نقطه از
کشور مشغول دفاع از مرزهاي کشور هستند.امروز
جبهه و خاکريزي مثل دفاع مقدس وجود ندارد و
خاکريزها به سمت جنگ نرم کشيده است بهطوري
که دشمن خانه و قلب مردم را نشانه گرفته است.يکي
از دستاوردهاي انقالب اسالمي ايران ،گره خوردن
بسيجيان کشورهايي همچون ايران ،سوريه ،لبنان،
عراق و افغانستان براي مقابله با دشمنان است.

با عنوان جاويدان انديشه عمو نوروز؛

نخستين موسسه فرهنگي و هنري روستايي
شهرستان بابل افتتاح شد

بابل-خبرنگاررسالت:
نخستين موسسه فرهنگي و هنري روستايي شهرستان
بابل با عنوان جاويدان انديشه عمو نوروز در زادگاه مرحوم
مکرمه قنبري در روستاي دريکنده بابل افتتاح شد.به
گزارش روابط عمومي اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي بابل،
نماينده مردم بابل در مجلس شوراي اسالمي در مراسم
افتتاح موسسه فرهنگي و هنري جاويدان انديشه عمو
نوروز در زادگاه نقاش هنرمند ،مرحوم مکرمه قنبري با
گراميداشت روز مازندران اظهار کرد :توجه به زيرساخت
حوزه گردشگري و توريست  ،معرف فرهنگ قوي مازندران
به نسل آينده است.حسين نيازآذري افزود :امروزه با ورود
خرده فرهنگ و تهاجم فرهنگي وجود چنين موسساتي
بسيار تاثيرگذار است.فرماندار بابل نيز در اين مراسم
اظهار کرد :اگر به مسئله فرهنگ توجه نشود بابل تنها
مکان ترانزيتي براي مسافران است و فرهنگ بومي و
محلي آن به فراموشي سپرده ميشود.قربانعلي وليزاده

افزود :در برگزاري همايش توسعه شهرستان بابل حتي
از داشتن هتل پنج ستاره براي اسکان مهمانان محروم
هستيم و بايد مهمانان را به هتل شهرهاي ديگر ببريم.
فرماندار بابل خواستار مشارکت جدي سرمايه گذاران شد
و تصريح کرد :سامانه ثبت ظرفيت شهرستان بابل راه
اندازي ميشود تا سرمايههاي واقعي شهرستان که در
نقاط مختلف کشور و حتي خارج کشور هستند شناسايي
و از ظرفيت آنها استفاده شود.

درنخستين همايش ملي تغيير اقليم و امنيت انرژي عنوان شد:

توجه به تغيير اقليم در طراحي خطوط و پستها جهت افزايش تاب آوري شبکه انتقال

رشت-خبرنگاررسالت:
نخستين همايش كشوري «تغيير اقليم و امنيت انرژي» با حضور
اساتيد برجسته و بنامي از دانشگاههاي صنعتي شريف ،علم و
صنعت و گيالن در دانشگاه گيالن برگزارشد.به همت كار گروه
تخصصي آب و انرژي و اداره كل پدافند غيرعامل استان گيالن
و با همكاري صنعت آب و برق استان گيالن ،دانشگاه گيالن
و اداره كل پدافند غير عامل استان گيالن ،نخستين همايش
" تغيير اقليم و امنيت انرژي " در دانشگاه گيالن برگزار شد.
اين همايش با حضور مقامات کشوري با موضوعات مختلفي

نظير تغيير اقليم در ايران با تاکيد بر فرينهاي اقليمي 30
سال اخير ،اثر تغييرات آب و هوايي بر پايداري و امنيت انرژي
برق ،مکانيسم هاي جبراني براي کاهش اثرات سوء تغيير
اقليم و راهکارهاي عملي در مواجهه با تغيير اقليم و امنيت
انرژي شروع بهکار کرد.دراين همايش سردار مطيعي معاون
انرژي پدافند غيرعامل کشور گفت:در پدافند غير عامل ،ما به
تهديدات طبيعي نمي پردازيم و تمرکز ما روي تهديداتي است
که دشمنان ايجاد مي کنند .پدافند غيرعامل ،اصلي است براي
هميشه .امروز جنگهاي نظامي در اولويت آخر قرار دارد .اما

تهديدات نظامي محور کار پدافند غيرعامل نيست .امروز با
گسترش روزافزون تروريست ،نگاه پدافند غيرعامل از حوزه
نظامي به حوزه امنيت کشيده شده است .امروزه رشد شهرهاي
هوشمند با استفاده از تکنولوژيهاي نو از جمله اينترنت اشيا از
موضوعات محوري پدافند غير عامل است .امروز همه ابرقدرتهاي
جهان تمرکزشان روي شهرهاي هوشمند است .ما بهدنبال
پدافند شهرهاي هوشمند هستيم.تمامي زيرساختهاي ما در
وابستگي شديد به يکديگر هستند.موضوع فناوريهاي نو مسئله
جدي وابستگي زيرساختها به يکديگر است.

نماينده مردم شاهرود و ميامي:

الزامات «افايتياف» بعد از يک سال هنوز در کشور بومي نشده است

شاهرود-خبرنگاررسالت:
دبير کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي
با اشاره به آثار و تبعات الحاق به «افايتياف»
گفت :الزامات «افايتياف» بعد از يک سال از
الحاق ،هنوز در کشور بومي نشده است.سيدحسن
حسيني شاهرودي درباره ارزيابي آثار و نتايج الحاق
جمهوري اسالمي ايران به «گروه ويژه اقدام مالي»
(«افايتياف») با گذشت حدود يک سال از اين

موضوع اظهار داشت :کارگروهي در کميسيون
اقتصادي مجلس تشکيل شده و اين موضوع را
بررسي کرده و نتايجي هم به دست آمده است.وي
ادامه داد :اما اينکه در صحنه عمل به طور دقيق
مشخص شود که بعد از الحاق به «افايتياف»
توسط وزير اقتصاد ،چه اتفاقاتي افتاده هنوز رصد
نشده و گزارش دقيقي هم به ما ارائه نشده است.
دبير کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي

تصريح کرد :شواهد نشان مي دهد که ما هنوز
نتوانسته ايم الزامات «افايتياف» را در کشور
خودمان عملياتي و بوميسازي کنيم؛ الزامات و مفاد
گروه ويژه اقدام مالي ،الزامات خوبي است مشروط
بر اينکه بوميسازي شود و اطالعات مالي در داخل
کشور بماند و در اختيار ديگر حوزه ها در خارج از
کشور قرار نگيرد.حسيني شاهرودي تاکيد کرد :اين
الزامات ابتدا بايد در داخل کشور به صورت بومي

عملياتي شود و موضوع مقابله با پولشويي و قاچاق
ارز جدي گرفته شود تا آن چيزي را که آنها تحت
عنوان مبارزه با تروريسم مطرح ميکنند ،بتوانيم
دنبال کنيم.وي گفت :بايد راهکارهايي را در داخل
ايران داشته باشيم تا الزاماتي را که گروه ويژه اقدام
مالي مطرح ميکند ،از جمله اينکه حساب هاي افراد،
جابهجاييها ،تراکنشهاي مالي و مبادالت پولي و
ارزي شفاف باشد ،بتوانيم اجرا کنيم.

مديرکل غله و خدمات بازرگاني استان کردستان :

کشاورزان كردستاني بيش از 944ميليارد ريال از دولت بابت محصول خود طلب دارند

سنندج-خبرنگاررسالت:
مديرکل غله و خدمات بازرگاني استان کردستان با بيان اينکه ميزان
خريد گندم مازاد بر نياز کشاورزان استان هم اکنون به  525هزار و
 405تن رسيده است،گفت :ارزش اين ميزان محصول حدود  6هزار
و  869ميليارد و  72ميليون ريال است که تاکنون حدود پنج هزار و
 924ميليارد و  630ميليون ريال آن پرداخت شده است .به گزارش

روابط عمومي سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان جمال صالحي
افزود:گندم کاران کردستان با توجه به توپولوژي متفاوت استان با ساير
مناطق کشور ،امسال  28درصد باالتر از ميانگين  58درصد کشور،
بهاي فروش گندم مازاد بر نيازشان را از دولت دريافت کرده اند.وي
اظهارداشت :ميزان مطالبات پرداخت شده گندم به کشاورزان اين استان
با  86درصد ،حدود  28درصد از ميانگين پرداخت شده به کشاورزان

مديرکل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان اردبيل:

نيازمند دانش حرفه اي در نگهداري
از موزهها هستيم

اردبيل-خبرنگاررسالت:
مدير کل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري
استان اردبيل گفت :به دليل اهميت و کارکرد موزهها
نيازمند دانش حرفه اي در نگهداري از موزه ها هستيم.
کريم حاجي زاده در نشست تخصصي موزه ها و
مراکز علمي اردبيل اظهارکرد :در احداث ،تجهيز
و نگهداري از موزه ها نيازمند به کار گيري دانش
حرفه اي هستيم .وي کارکرد اصلي موزهها را به
عنوان مخزن حافظه تاريخ و فرهنگ ملتها عنوان
کرد و افزود :بدون بازخواني حافظه و با فراموشي
آن ملتها قادر به اداره خود نخواهند بود.مدير کل

ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان
تصريح کرد :همچنان که فردي که حافظه خود را از
دست ميدهد قادر به اداره خود نيست ملتها نيز
با فراموشي حافظه تاريخي خود قادر به اداره خود
نخواهند بود.حاجي زاده تأکيد کرد :انسانها براي
رصد تحوالت زندگي خود از حافظه مدد ميگيرند
و به مثابه آن ملتها نيز نيازمند حافظهاي براي به
يادسپاري تجربيات خود دارند.وي گفت :موزهها
مخازني از تجربيات تاريخي و فرهنگي هستند و
احداث ،تکميل و نگهداري از موزهها از بنياديترين
اقدامات حفاظت تاريخي ملتهاست.

در کشور باالتر است که عمده علت باال بودن ميانگين پرداختي در اين
استان شرايط اقليمي و حمايت از کشت پاييزه است .صالحي تصريح
كرد :با توجه به اينکه هم اکنون کشاورزان استان  944ميليارد و 441
ميليون ريال از دولت بابت محصول خود طلب دارند انتظار مي رود
طبق برنامه اعالم شده از سوي وزرات جهاد کشاورزي اين بدهي نيز
تا پايان اين ماه (آبان) پرداخت شود.

رئيس اداره گمرک شهرستان بناب خبرداد:

صادرات بيش از  35هزار تن کاال از شهرستان بناب
از ابتداي سال جاري تاکنون

بناب -خبرنگاررسالت:
رئيس اداره گمرک شهرستان بناب گفت :از
ابتداي امسال تاکنون بالغ بر  35هزار تن انواع
کاال از شهرستان بناب به خارج از کشور صادر
شده است که درمقايسه با مدت زمان مشابه سال
قبل از لحاظ وزني143درصد افزايش داشته است.
براساس اين گزارش ،جالل الهي زاده در گفتگويي
با خبرنگاران با اعالم اين خبر ،ارزش ريالي کل
صادرات اين شهرستان را  121ميليارد تومان و
ارزش ارزي آن را بالغ بر  36ميليون دالر اظهارکرد
و افزود :اين ميزان صادرات از لحاظ ريالي  16درصد

و از لحاظ ارزي  8درصد نسبت به مدت مشابه
سال قبل افزايش داشته است.وي خاطرنشان کرد:
کشورهاي عراق ،اسپانيا ،ترکيه ،روسيه ،آذربايجان،
مالزي ،قطر ،امارات ،فرانسه و آلمان  10کشوري
هستند که عمده کاالهاي صادراتي از طريق گمرک
به آن ها صادر شده است.رئيس اداره گمرک بناب
تصريح کرد :از کل ميزان کاالهاي صادراتي بالغ
بر  16هزار تن را آرد گندم تشکيل مي دهد که
از محل واردات موقت گندم توسط شرکت آرد
اطهر از طريق گمرک بناب به کشورهاي عراق و
افغانستان صادر شده است.

اجراي طرح مساجد در منطقه9
چهاردانگه – خبرنگاررسالت:
همزمان با اجراي طرح مساجد ،سامانه 1888منطقه
 9اقدام به اجراي اين طرح در مسجد حضرت
صاحب الزمان(عج) کرد.به گزارش «پايگاه خبري
ميالد رسالت » وبه نقل از روابط عمومي شهرداري

منطقه ،9دکتر سيد علي مفاخريان شهردار منطقه با
اعالم اين خبر افزود :سامانه  1888با هدف گسترش
سالمت اداري ،تحقق مردمساالري ديني ،افزايش
سرعت خدماتدهي ،افزايش مشارکت شهروندان
و ارتقاي سطح رضايتمندي آنها راهاندازي شده و

دومين نشست سرمايه گذاري
در شهرداري کوهسار تشکيل گرديد
نظر آباد-خبرنگاررسالت:
نظر به نامگذاري سال  ۱۳۹۶به نام سال اقتصاد مقاومتي توليد
و اشتغال توسط رهبر معظم انقالب اسالمي در دومين جلسه
سرمايه گذاري و مشارکت شهرداري با حضور جناب مهندس

اجراي اين طرح گامي در جهت آشنايي هر چه
بيشتر شهروندان با اين سامانه است .وي اظهار
داشت  :شهروندان مي توانند پيام هاي خود را در
 4قالب شکايت ،انتقاد ،پيشنهاد و تقدير و تشکر در
اين سامانه ثبت کنند.شهردار منطقه  9در ادامه با

پاليزبان شهردار محترم و همچنين اعضاي محترم شوراي اسالمي
شهر و مسئولين شهرداري وسرمايه گذاران بخش خصوصي
در محل سالن جلسات شهرداري کوهسار تشکيل گرديد .در
ابتداي جلسه جناب آقاي گلباز به عنوان نماينده شوراي شهر
در کميسيون سرمايه گذاري ضمن عرض خيرمقدم اين شهر را
به عنوان شاخص ترين شهر در خصوص سرمايه گذاري بخش
خصوصي در استان البرز و استان هاي اطراف دانستند  .سپس
جناب مهندس پاليزبان شهردار محترم از فعاليت بيش از ۶۰

اشاره به مصاديق ماموريت در حوزه هاي مختلف
و تفاوت هاي  137و  1888ابراز اميدواري کرد:
برپايي طرح مساجد امکان آشنايي و مشارکت
بيشتر شهروندان و نمازگزاران را فراهم کند و
زمينهساز خدمت رساني موثر به آنها شود.

شرکت معتبر در سطح شهر کوهسار خبر داد که اين خود يکي از
بهترين دليل مي باشد که ريسک سرمايهگذاري در شهر کوهسار
را کاهش مي دهد و همچنين قابليتهاي بينظير توريستي و
گردشگري شهر کوهسار امکان سرمايه گذاري سودآور زود بازده
در اين شهر را فراهم مي نمايد .
وي شروع به کار مترو دليل ديگر ترغيب سرمايه گذاران رادر اين
شهر دانستند .در ادامه سرمايهگذاران از عزم جدي خود در شهر
کوهسار اعالم آمادگي و خواستار تسريع در اين امر گرديدند.

توقيف يک دستگاه حفاري غير مجاز
در شهرستان علي آباد کتول

آيين معارفه شهردارجديد شهرجديدهشتگرد
برگزار شد

دستگيري  35سارق و خرده فروش در طرح ارتقاي
امنيت اجتماعي

علي آبادکتول -خبرنگاررسالت:
رئيس اداره امور منابع آب شهرستان علي آباد کتول از توقيف يک دستگاه
حفاري غيرمجاز در اين شهرستان و در منطقه احمدآباد شيرنگ خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شرکت آب منطقه اي گلستان ،مهندس روح ا...
جالليان با اعالم اين خبر افزود :به دنبال گزارشهاي دريافت شده مبني
بر حفر چاه غير مجاز در روستاي احمدآباد شيرنگ ،گروه هاي گشت و
بازرسي منابع آب زير زميني اين اداره با هماهنگي نيروي انتظامي به محل
حفاري مورد نظر عزيمت کرده و پس از اقدامات و بررسي هاي الزم ،دستگاه
حفاري متخلف توقيف و به پارکينگ آب منطقه اي منتقل شد.وي از کليه
بهره برداران آب هاي زيرزميني در سطح شهرستان خواست تا در حفاظت
از منابع ارزشمند زيرزميني با خودداري از اضافه برداشت و حفر چاه هاي
غيرمجاز به ياري خادمان صنعت آب در اين شهرستان بيايند.

شهرجديد هشتگرد-خبرنگاررسالت:
آيين معارفه مهندس اصغر آقائي شهردارجديد شهرجديد هشتگرد باحضور مشاور رئيس جمهور در
اتاق اصناف كشور ،مشاور رئيس جمهور در بنياد نخبگان ،مدير کل دفتر امور شهري و شوراهاي
استانداري البرز ،فرماندار ساوجبالغ ،اعضاي شوراي اسالمي شهر و شهرداران ساوجبالغ ،خانواده معزز
شهدا  ،جانبازان و ايثارگران ،شهرستان ساوجبالغ در سالن همايش شهرداري برگزار شد.مهندس
اصغر آقائي با انتخاب نمايندگان منتخب مردم در شوراي اسالمي شهرجديد هشتگرد و تأييد حکم از
سمت استاندار البرز به عنوان شهردار شهرجديد هشتگرد انتخاب شد.وي متولدسال  1357در کرج
از خانواده اي مذهبي و ايثارگر ،فارغ التحصيل رشته مهندسي عمران و مهندس ناظر پايه يک سازمان
نظام مهندسي ساختماني استان البرز مي باشدابوالقاسم پاليزگير فرماندار ساوجبالغ نيز در مراسم توديع
و معارفه شهردارشهرجديد هشتگرد گفت :نقش شوراها و اعتمادي که مردم به آنها کرده اند بسيار مهم
و وظايف و مسئوليت هايي را که بر دوش آنها گذاشته بسيار سنگين است .وي اضافه کرد وحدت و
تعامل بين شورا و شهرداري تضمين کننده خدمت رساني صادقانه به مردم خواهد بود.

نيشابور -خبرنگار رسالت:
فرمانده انتظامي نيشابور گفت :پليس اين شهرستان با اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي  35خرده فروش و
سارق را دستگير كرد .حسين بياتمختاري اظهار داشت :در اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي پليس با محوريت
شناسايي و دستگيري سارقان خياباني ،خرده فروشان مواد مخدر در مناطق 14معصوم ،ابراهيمي ،مرتضيآباد،
سي متري ،رحمتآباد ،فرحبخش و گنبد سبز شهرستان به اجرا درآمد.وي افزود :در اين طرح كه با مشاركت
 14تيم عملياتي شروع شد ،پس از ردزنيهاي پليسي و اطالعاتي با همکاري ماموران پليس امنيت ،آگاهي ،يگان
امداد و كالنتريهاي درون شهري در يك اقدام عملياتي و ضربتي  27خرده فروش و  8سارق دستگير را کردند.
وي با اشاره به کشف  5دستگاه موتور سيكلت و كشف  4دستگاه خودرو سرقتي و كشف مقاديري مواد مخدر و
مشروبات الكلي بيان کرد :جلب رضايتمندي شهروندان و تحقق احساس امنيت همواره سرلوحه کار پليس است.
بياتمختاري با اشاره به معرفي متهمان به دادسرا و تقدير از همكاري خوب شهروندان اضافه كرد :هدف اصلي
اجراي طرحهاي ارتقاي امنيت اجتماعي ،پاکسازي نقاط آلوده و جرم خيز از برهم زنندگان نظم و امنيت عمومي
است که اين مهم با جديت و به صورت روزانه و مستمر توسط اين فرماندهي پيگيري ميشود.
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دوره آموزش ايمني و اطفاي حريق
در خرمدره برگزار شد
خرمدره  -خبرنگار رسالت :
دوره آموزشي ايمني و اطفاي حريق ويژه كارشناسان و پرسنل شاغل
در ادارات با حضور فرماندار در شهرستان خرمدره برگزار شد .به گزارش
روابط عمومي فرمانداري شهرستان خرمدره  :در اين دوره آموزشي
كه با حضور فرماندار  ،كارشناس و مدرس اطفاي حريق استان زنجان
و نمايندگان و كارشناسان ادارات شهرستان در محل سالن اجتماعات
فرمانداري برگزار شد .شركت كنندگان با مهارت هاي ايمني و اطفاي
حريق  ،انواع حريق و نحوه مواجهه با آن  ،انواع خاموش كننده ها و
روش استفاده از آنها و نيز كاربرد انواع كپسولهاي اطفاي حريق آشنا
شدند .فرماندار خرمدره در ابتداي اين جلسه با اشاره به بيانات مقام
معظم رهبري در موضوع پدافند غيرعامل و لزوم آمادگي هاي الزم
در برابر تهديدات و حوادث بر اهميت آموزش و حفظ آمادگي پيش
از وقوع هر بحران تاكيد كرد.

مراجعه بيش از 32هزار نفر به کتابخانه
علوم قرآن و حديث آستان قدس رضوي
مشهد-خبرنگاررسالت:
کتابخانه تخصصي علوم قرآن و حديث آستان قدس رضوي در  6ماه
نخست سال  ،96با بيش از  109هزار منبع ،پاسخگوي بالغ بر  32هزار
نفر از مراجعان بوده است رئيس اداره کتابخانه عمومي اين سازمان،
اظهار داشت« :جامعترين کتابخانه تخصصي علوم قرآن و حديث آستان
قدس رضوي ،با دارابودن بيش از  109هزار منبع چاپي ،الکترونيکي،
پاياننامه ،نشريه ،و منابع شنيداري و ديداري ،از ابتداي سال جاري
تاکنون ،به بيش از  32هزار نفر مراجعهکننده که  13هزار نفر آقا و
 19هزار نفر خانم بودهاند ،خدماترساني نموده است ».محمد مشايخي
با اشاره به اينکه از ابتداي سال بيش از  118هزار نسخه کتاب در
اين کتابخانه مورد مطالعه قرار گرفته است ،ادامه داد« :همچنين در
اين مدت ،کتابخانه تخصصي علوم قرآن و حديث با حدود  16هزار
نفر ،کتابخانه تخصصي ادبيات با بالغ بر  12هزار و  400نفر ،کتابخانه
تخصصي اقتصاد اسالمي با حدود  6هزار نفر و کتابخانه تخصصي
جغرافيا با نزديک به  4هزار نفر ،بيشترين تعداد مراجعهکننده را داشته
است ».وي با بيان اينکه نشريات متعدد تخصصي و حوزوي در زمينه
قرآن و حديث نيز در اين کتابخانه در اختيار محققان و مراجعان قرار
دارد ،افزود« :در اين کتابخانه تمام منابع اطالعاتي چاپي و الکترونيکي
گردآوري شده تا امکان دسترسي و استفاده از منابع علوم قرآني و
حديث براي پژوهشگران فراهم شود».

فرمانده انتظامي استان البرز:

همچنان فضا براي مجرمان ناامن است
کرج -خبرنگار رسالت:
فرمانده انتظامي استان البرز ضمن قدرداني از زحمات اصحاب رسانه
در انعکاس اخبار ،اطالع رساني در خصوص پيشگيري از جرائم و
گزارش عملکرد پليس ،آمار اقدامات انجام شده در حوزه مبارزه با مواد
مخدر را در عمليات هاي اخير شرح داد .سردار عباسعلي محمديان
با اعالم خبر خوش به البرزنشينان گفت :بر اساس درخواست هاي
مکرر مردم شريف استان و همچنين در راستاي مبارزه با مواد مخدر
اعم از خريد ،فروش و وجود معتادين در سطح استان به عنوان يکي
از اولويت هاي پليس ،بيش از  60نقطه از محل هاي تهيه و توزيع
مواد مخدر شناسايي شده و طي اجراي عمليات گسترده اي  37نفر
دستگير شده و بسته هاي آماده توزيع از آنها به دست آمد .وي افزود :از
مخفيگاه هاي دستگيرشدگان مقاديري مشروبات الکلي ،آالت استعمال
مواد مخدر و سالح هاي سرد کشف و ضبط گرديد.سردار محمديان
ادامه داد :همچنين با تالش مأموران انتظامي طي عمليات ديگري
 226کيلو مواد مخدر از نوع ترياک کشف و در اين رابطه تعداد  3نفر
قاچاقچي دستگير شده و تعدادي خودرو و وجوه نقد مربوط به اين
قاچاقچيان را ضبط کردند.وي با اشاره به آمار کشفيات از ابتداي سال
تا کنون اظهار داشت :از ابتداي سال جاري تاکنون بيش از  7تن انواع
موادمخدر اعم از صنعتي و سنتي کشف شده است.

بررسي عملکرد گاز استان اصفهان
براي حضور در نخستين جايزه سرآمدي
و بهبود مستمر وزارت نفت
اصفهان-خبرنگاررسالت:
عملکرد شرکت گاز استان براي حضور در نخستين جايزه سرآمدي و
بهبود مستمر وزارت نفت ،در دست ارزيابي و بررسي است.به گزارش
روابط عمومي با حضور  7ارزياب خبره ،عملکرد شرکت گاز استان
اصفهان بر اساس مدل سرآمدي«اييافكيوام» و منطق رادار از شنبه
مورخ  6آبانماه تا پايان روز سه شنبه  9آبان ماه مورد ارزيابي و سنجش
قرا ر گرفته است.در اين فرآيند ارزيابي ،عملکرد شرکت گاز استان
اصفهان بر اساس 10معيار رهبري ،استراتژي،افراد ،شراکت ها  -منابع،
فرآيندها -محصوالت و خدمات ،نتايج مشتري،نتايج منابع انساني،نتايج
جامعه،نتايج حاصل از کسب و کار و يکپارچه سازي مفاهيم اساسي بر
اساس مدل سرآمدي«اييافكيوام» مورد ارزيابي قرار گرفته تا بر اساس
نتايج حاصل از آن مشخص گردد که آيا اين شرکت مي تواند جزء پنج
شرکت برتر تابعه شرکت ملي گاز ايران براي حضور درنخستين جايزه
سرآمدي و بهبود مستمر وزارت نفت باشد؟الزم به ذکر است ،براي
حضور در اولين دوره جايزه سرآمدي و بهبود مستمر وزارت نفت11،
شرکت تابعه شرکت ملي گاز به عنوان گروه نخست انتخاب شده و
عملکرد هريک مورد ارزيابي قرار گرفته تا از ميان اين شرکت ها 5
شرکت انتخاب و به اين جايزه راه پيدا نمايند.

ثبت  11اثر تاريخي در گناوه
بوشهر-خبرنگاررسالت:
 11اثر تاريخي شهرستان گناوه در فهرست ملي به ثبت رسيد.کارشناس
باستان شناسي اداره کل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري
استان گفت :ازمجموع  30اثر تاريخي شناسايي شده در شهرستان گناوه
تاکنون  11اثر در فهرست ملي به ثبت رسيده است.سيدمهدي آذريان
افزود :بيشتر آثار تاريخي شهرستان گناوه تپه و تل هايي هستند که در
گذر زمان شکل گرفته اند و بايد در معرفي و آشناسازي مردم به منظور
حفظ و حراست آنها از هرگونه آسيبي ،برنامه ريزي و اطالع رساني با
همکاري دستگاههاي اجرايي و تشکل هاي مردم نهاد انجام شود.

