» خبر

از سوي نظام مهندسي ساختمان ساوه
انجام شد:

اهداي  10کانکس به زلزله زدگان
کرمانشاه
ساوه-خبرنگاررسالت:
رئيس نظام مهندسي ساختمان ساوه ازاهداي  10عددکانکس
به زلزله زدگان کرمانشاه خبرداد.
رضاسقايي افزود :هزينه اين تعدادکانکس ازسوي نظام مهندسي
ساختمان ساوه تامين شده است .وي بيان کرد :باتوجه به سکونت
بخش اعظمي از زلزله زدگان غرب کشوردرچادرونيازمبرم آنان
به سکونت درکانکس به دليل برودت هواوسرمالذااعضاي نظام
مهندسي ساختمان شهرستان دريک اقدام خيرخواهانه اقدام
به تامين هزينه خريد  10عددکانکس کردندکه اين کانکسها
براي زلزله زدگان استان کرمانشاه ارسال خواهدشد .سقايي
بيان کرد :کانکس  هاي اهدايي داراي قابليت  هاي کاربري
متفاوتي هستندکه هم ميتوان ازآنهابراي ايجادسرپناه براي
زلزله  زدگان وهم برگزاري کالس درس براي دانش آموزان يا
استقراراکيپهاي بهداشتي ودرماني استفاده کرد .وي اظهارکرد:
درروزهاي اوليه وقوع زلزله درغرب کشورنيزمحموله اقالم غذايي
وبهداشتي بامشارکت اعضاي نظام مهندسي ساختمان ساوه به
مناطق آسيب ديده از زلزله ارسال شد.

مديركل راه وشهرسازي استان اصفهان در ديدار با
مسئولين شهرستان خور و بيابانك؛

احداث جاده نايين -انارك – خور –
طبس از اولويتهاي راه وشهرسازي
اصفهان-خبرنگاررسالت:
با حضور مديركل راه وشهرسازي استان و جمعي از مسئولين
شهرستان ،مسائل ومشكالت حوزه راه وشهرسازي شهرستان
خوروبيابانك مورد بررسي قرار گرفت.به گزارش روابط عمومي
اداره كل راه وشهرسازي استان اصفهان ،در ديدار مديركل راه
وشهرسازي استان با علي استوار فرماندار شهرستان خوروبيابانك
و شهرداران شهرهاي خور ،جندق و فرخي مشكالت و مسائل
مربوط به حوزه راه وشهرسازي اين شهرستان مورد بررسي
قرار گرفت.
در اين ديدار كه در محل اداره كل راه وشهرسازي استان برگزار
شد ،حجت اله غالمي گفت :احداث  355كيلومتر باند دوم
نايين – انارك – خور – طبس از جمله اولويتهاي اين اداره
كل است كه محور نايين به انارك در حال احداث و ادامه
مسير نيز تا حوزه راههاي استان در شهرستان خوروبيابانك
با تامين اعتبارات الزم انجام خواهد شد.وي با توجه به عمده
مشكالت مطرح شده در شهرستان كه به روكش آسفالت
محورهاي موجود مربوط بود اظهار داشت :انجام عمليات
روكش آسفالت با توجه به ارتباط كاري توسط اداره كل
راهداري و حمل ونقل جادهاي انجام مي شود كه الزم است
پيگيري گردد.

در نشست کميته همياري تشکل هاي مردمي
ستاد دهه فجرمطرح شد؛

ارائه 6ميليارد تومان خدمات
به مددجويان کميته امداد
در دهه فجر

ياسوج-خبرنگاررسالت:
اولين نشست کميته همياري تشکل هاي مردمي ستاد دهه فجر
با حضور اعضا و به رياست کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد
برگزار شد .به گزارش سايت خبري کميته امداد ،فريد محبي،
مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد ،در اين نشست
گفت :به دليل شرايط خاص حاکم بر جامعه اميدواريم امسال
ايام اهلل دهه فجر با شکوه تر از سالهاي گذشته برگزار شود .وي
به برنامههاي کميته همياري تشکل هاي مردمي اشاره کرد و
افزود :برنامه هايي که به صورت مشترک بين همه دستگاهها
برگزار مي شود و به عنوان خروجي کميته همياري است و
برنامه هاي ديگر برنامه هاي اختصاصي دستگاههاي عضو است
و همچنين از ارائه  6ميليارد تومان خدمات به مددجويان
كميته امداد خبرداد.
محبي با اشاره به اينکه کميته همياري ستاد دهه فجر در
زمينه عدالت اجتماعي ،تأمين اجتماعي و محروميتزدايي
فعاليت مي کند ،افزود :بايد تالش کنيم دستاوردهاي انقالب
را در حوزه محروميت زدايي و به خصوص در مناطق محروم
نشان دهيم.
وي به برنامه هاي اين ايام اشاره کرد وگفت :برنامه ها بايد
براي مردم ملموس باشد و برنامه هاي اجرايي کميته همياري
و تشکلهاي مردمي اين ستاد بيشتر مردمي باشد و مردم و
محرومين که خود صاحب اصلي اين انقالب هستند در برگزاري
اين جشن ها نقش ايفا نمايند.

دو دستگاه شيرفلکه  150ميليمتري
درشبکه آبرساني آوه
را ه اندازي شد
اراک – خبرنگار رسالت :
عمليات نصب و راه اندازي دودستگاه شيرفلکه  150ميليمتري
درشبکه آبرساني شهر آوه با موفقيت انجام شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان مرکزي
ابوالفضل جعفري رئيس اداره آب و فاضالب شهر آوه از اجراي
عمليات زونبندي و مديريت فشار شبکه شهر آوه با هدف مديريت
شبکه وخدمت رساني هرچه مطلوب تر به شهروندان خبر داد.
وي در ادامه عنوان کرد :به منظور تقويت فشار آب در دو منطقه
اميرکبير و واليت شهر آوه  2دستگاه شير فلکه روي تاسيسات
آبرساني اين شهر نصب و راه اندازي گرديد.
گفتني است شهر آوه با  1510مشترک آب در جنوب شهر
ساوه قرارگرفته است و در سال  93تاسيسات آب اين شهر به
شرکت آب و فاضالب استان مرکزي واگذار گرديد.

»

جلسه ستاد دهه فجر
در ساختمان شهرداري
فوالدشهر برگزار شد

فوالدشهر  -خبرنگاررسالت:
به مناسبت فرا رسيدن سي و نهمين بهار انقالب اسالمي اولين جلسه ستاد دهه
فجر شهر فوالدشهر با حضور روسا  ،نمايندگان ادارات و نهادهاي شهر در ساختمان
شهرداري برگزار شد .ايزدي معاون توسعه مديريت و منابع شهرداري در سخناني با
گراميداشت ايام اهلل دهه فجر انقالب اسالمي گفت :اکنون درآستانه سي ونهمين
سالگرد پيروزي شکوهمند انقالب اسالمي ايران قرار داريم و اميدواريم که بتوانيم
برنامه هاي در خور شايسته اي براي نسل جوان و مردم عزيز داشته باشيم.جانشين
ستاد دهه فجر فوالدشهرادامه داد :برنامه هاي دهه فجر با مشارکت گسترده ادارات
و مردم در تمامي شهرانجام مي گيرد.وي با بيان اينکه امسال بيشتر برنامه کاري
کميته ها ،برنامه تبييني و دستاوردهاي انقالب مي باشد گفت :ملت ايران عزتش

در استقالل آزادي و جمهوري اسالمي است که اين هم مرهون فداکاري شهدا و
امام راحل و پيشکسوتاني است که در انقالب زحمت کشيدند .رئيس اداره ارتباطات
و دبير ستاد،دهه فجر را تجلي صبر ،استقامت و پشتکار مردم هميشه در صحنه
ايران دانست و افزود :اگر امروز عزت و اقتدار داريم و نظام جمهوري اسالمي ايران
در منطقه حرف اول را مي زند ،مرهون خون شهدا و پيروزي مردم و انقالب در
سال ۵۷است.وي پيروزي انقالب اسالمي را نتيجه حضور گسترده مردم واليتمدار
و رهبري داهيانه بنيانگذار کبير انقالب اسالمي حضرت امام خميني(ره) برشمرد و
بيان کرد :امروز نيز به برکت وجود مقام عظماي واليت و رهبري هوشمندانه ايشان
و به پشتوانه مردم غيور و دلير ،نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران با قدرت و
اقتدار در حال حرکت به سوي تعالي و پيشرفت است.
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مديرعامل شرکت گاز استان گلستان :

فرماندار قدس:

پيشگيري از ساخت و ساز غير مجاز در اولويت
برنامه هاي فرمانداري قدس است

شهرقدس-خبرنگاررسالت:
فرماندارقدس،درجلسهپيشگيري،مقابلهوساماندهي
ساخت و سازهاي غير مجاز گفت :در اين کارگروه
تاکيد بر پيشگيري از ساخت و ساز غير مجاز است و
در اين زمينه با هر شخص و هردستگاهي متخلفي
که کوتاهي کرده باشد برخورد و به مراجع قضائي
معرفي خواهد شد .به گزارش اداره روابط عمومي
فرمانداري شهرستان قدس  ،سيد مهدي محمدي در

اين جلسه با اشاره به نقش مهم گشت هاي کنترل
و نظارت در مقابله با تخلفات ساخت و ساز غيرمجاز
تصريح کرد :گشت هاي نظارتي بايد پيشگيري را
در دستور کار قرار دهند  ،از ايجاد ابنيه غيرمجاز
جلو گيري نمايند و با مسئوليت بيشتري نسبت به
ارائه گزارش تخلفات ساخت و ساز عمل نمايند.اين
مسئول در خصوص برخورد با تخلفات ساخت و ساز
افزود :مجموعه فرمانداري با همکاري دادگستري و
دادستان شهرستان براي مقابله با متخلفان ساخت
و ساز غير مجاز عزم جدي دارد و نسبت به اجراي
قانون با هيچ کس مماشات نخواهيم کرد.محمدي
با اشاره به وجود ساخت و سازهاي غيرمجاز در
شهرقدس اظهار کرد :شهرداري قدس کمر همت
ببندد و از انفعال موجود خارج شود و با تکليف و
وظيفه قانوني خودش به اين موضوع ورود پيدا کند
و جلوي ساخت و سازهاي غيرمجاز را بگيرد.

تاکنون 38روستاي شهرستان آزادشهر
گازرساني شد

گرگان-خبرنگاررسالت:
مهندس صفرعلي جمال ليواني گفت:ازمجموع
 50روستاي شهرستان آزادشهرتاکنون  38روستا
و  24واحد صنعتي عمده شهرستان از نعمت
گاز بهره مند شده اند.وي تصريح کرد:در همين
رابطه عمليات گازرساني به روستاي خوش ييالق
شهرستان نيزدر دست اجرا مي باشد،ضمن اينکه
اقدامات مطالعاتي و طراحي براي گازرساني به
9روستاي ديگراين شهرستان نيزآغازشده است
و انشاء ا ...تا پايان سال  97تمامي روستاهاي
شهرستان که شرايط گازرساني را دارند از اين
انرژي پاک بهره مند خواهند شد .مهندس صفرعلي
جمال ليواني اظهارداشت:درحال حاضر درسطح
شهرستان آزادشهر نزديک به بر 403کيلومترشبکه
اجراشده،تعداد 15هزار و 105انشعابات نصب،تعداد27
هزار و  240مشترک جذب و  27هزار و 409

خانوار نيز ازنعمت گازطبيعي بهره مند شده اند.
وي درادامه ضمن تقديرازهمکاري بسيارخوب
مسئولين استان وشهرستان  ،درخواست داشت
تا همچنان نهايت همکاري را با اين شرکت در
زمينه رفع موانع اداري موجود و اخذ مجوزهاي
الزم و آزاد سازي مسيرعبورلوله گاز ياري رسانند
تا انشاء ا ...وقفه اي درروند اجراي پروژه هاي
گازرساني بهوجود نيايد.

عضو خانه ملت :

۱۲منطقه اقتصادي جديد در کشور تأسيس مي شود

شاهرود-خبرنگاررسالت:
عضو خانه ملت علت عدم استقبال از سرمايهگذاري در شاهرود
را فقدان توجيه اقتصادي براي سرمايهگذاران به دليل فاصله اين
شهرستان از مراکز اصلي فروش يعني پايتخت دانست و گفت :به
دنبال اين هستيم که در اليحه اخير طرحشده در مجلس براي
ايجاد هفت منطقه آزاد و حدود ۱۲منطقه ويژه اقتصادي ،با ارائه
مدارک معتبر ،توسعه متوازن را تا حدودي در استان محقق کنيم.

حسيني شاهرودي با اشاره به پتانسيل شهرستانهاي نزديک پايتخت
مثل گرمسار و سمنان براي جذب سرمايه و محروميت شاهرود
در اين زمينه ،گفت :اولويت اصلي ما و وجه قالب در منطقه ويژه،
تسهيل فعاليت تعاونيهاي توليدي ،روستايي و کشاورزي ،صنايع
تبديلي براي صادرات است و دراينبين نيز محصوالت کشاورزي
در رديف اول اولويت قرار ميگيرند که در شيوه حملونقل کنوني
کيفيت خود را از دست ميدهند.وي نکته اساسي را در زمينه

منطقه ويژه اقتصادي ،جانمايي صحيح دانست و گفت :اولويت
اصلي در محدوده جاده شاهرود و ميامي ،حدفاصل شاهرود و
ايستگاه راهآهن بسطام است.
نماينده مردم شاهرود و ميامي بابيان اينکه در استان سمنان معموالً
سرريز صنعت ،اول در ايوانکي ،آرادان ،گرمسار ،سرخه و سمنان به
دامغان و شاهرود ميرسد ،تأکيد کرد :اميدواريم با تالش مسئوالن
اين طرح در شاهرود به موفقيت برسد.

مديرکل بهزيستي استان اردبيل:

اردبيل-خبرنگار رسالت:
مديرکل بهزيستي استان اردبيل گفت :در
استان اردبيل  232کودک خياباني که 179
پسر و  53دختر هستند شناسايي شده اند که
بيشتر آنها داراي خانواده هستند.بهزاد ستاري
در جمع خبرنگاران اظهار کرد :خانواده هاي
اين کودکان بيشتر ساکن حاشيه شهر بوده
و به داليل فقر مالي  ،فقر فرهنگي  ،فقدان و

 232کودک کار در استان اردبيل شناسايي شده اند

يا اعتياد يکي از والدين به کار در خيابان ها
سوق داده شده اند.وي بيان کرد :يک هزار
و  23مورد خدمات مددکاري  800 ،مورد
مشاوره اي  33 ،مورد حرفه آموزي و 13
مورد اشتغالزايي براي اين کودکان توسط
بهزيستي انجام شد.
مديرکل بهزيستي استان اردبيل با بيان اينکه
اين کودکان بيشتر در گروه سني  12تا 15

سال قرار دارند  ،افزود :بيشتر اين کودکان به
دنبال کسب درآمد هستند که بر اساس قانون
حقوق کودکان نبايد کار کنند.
ستاري گفت :در  9ماه امسال يک ميليارد
و  880ميليون ريال کمک بالعوض به اين
کودکان اختصاص يافت.
وي تصريح کرد :همچنين در همين مدت 29
کودک بازمانده از تحصيل از بين اين کودکان

شناسايي و به آموزش و پرورش معرفي شدند.
مديرکل بهزيستي استان اردبيل از ايجاد مرکز
ساماندهي کودکان خياباني در اردبيل خبر
داد و گفت :اين مرکز با هدف ارائه خدمات
به کودکاني که داراي سرپناه مناسب نيستند،
راه اندازي شده و تمام خدمات از جمله
بهداشتي  ،تغذيه و اسکان را به صورت شبانه
روزي به اين کودکان ارائه مي دهد.

مديرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي آذربايجان شرقي :

عدم توسعه شهرک صنعتي بناب ريشه در عدم همکاري برخي ادارات شهرستان بناب دارد
بناب -خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي استان آذربايجان شرقي
اذعان کرد :در شهرک صنعتي بناب زمين خالي براي واگذاري به
سرمايه گذاران نداريم!بر اساس اين گزارش ،سيدمرتضي نيرومند
در جلسه تسهيل و رفع موانع توليد و بررسي مشکالت واحدهاي
صنعتي و کشاورزي شهرستان بناب با اعالم اين مطلب افزود:
شرکت شهرک هاي صنعتي از  18دستگاه خدمات مي گيرد و

اگر همکاري بين اين دستگاه ها نباشد ،موفقيتي حاصل نميشود
و اين در حالي است که به اعتراف مسئوالن و صنعتگران عزيز
بايد قبل از شهرک هاي صنعتي تبريز به فکر شهرک صنعتي
بناب باشيم.وي عدم توسعه شهرک صنعتي بناب را متوجه عدم
همکاري برخي دستگاه هاي اداري در شهرستان بناب دانست و بر
مساعدت و همکاري دستگاه هاي اداري بويژه ادارات منابع طبيعي
و ثبت اسناد و امالک شهرستان تأکيد کرد.اين گزارش حاکي است،

مديرکل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوين :

تقويت شبکه حمل و نقل
از ملزومات توسعه است

قزوين-خبرنگاررسالت:
افشين پيرنون مديرکل راهداري و حمل و نقل
جاده اي استان قزوين دراين ديدار گزارشي
از عملکرد راهداري و حمل و نقل جاده اي
استان قزوين در ارتباط با ساختار تشکيالتي اداره
کل ،تعداد نيروي انساني حوزه راهداري ،طول
راههاي تحت پوشش و نحوه نگهداري و تعداد
ماشينآالت راهداري و تعمير و نگهداري آنها،
پروژههاي ايمني راهها ،نگهداري راهها ،نگهداري
ابنيه فني ،ماشين آالت و تجهيزات ،راهداري جاري
با بهره گيري از توان موجود در ادارات ،حمل و
نقل جاده اي در بخش کاال و مسافر جاده اي،
ايمني و ترافيک  ،اقدامات حقوقي و برگزاري
جلسات کميسيون هاي ماده  11و ،12فني و
نظارت ،اقدامات وفعاليتهاي مستمر ،سامانههاي
هوشمند ثبت تخلفات ،تردد شمارهاي الکترونيکي،

تابلوهاي پيام متغير «وياماس» ،سامانه پاسخگويي
تلفني اطالعات راهها  ،141سامانه «آياواس» و
اندرويدي  - 141تارنماي  ،ir.141فني نظارت و
بازرگاني ،مجتمع هاي خدماتي -رفاهي ،صدور
مجوز نصب و بهره برداري از تابلوهاي اختصاصي
وتبليغاتي،برگزاريکميسيونهاينرخگذاريدراستان،
جانمايي و نصب پل هاي عابر پياده در محورهاي
حوزه استحفاظي استان ،فناوري اطالعات و ...
ارائه کرد.در ادامه اين ديدار روساي تشکل هاي
صنفي شرکت ها و رانندگان در بخش حمل
و نقل کاال و مسافر جاده اي و مجتمع هاي
خدماتي -رفاهي استان مطالبات خود را براي
زاهدي استاندار قزوين مطرح کردند .عبدالمحمد
زاهدي گفت :بخش حمل و نقل يکي از دشوارترين
بخش هاي خدماتي در هر کشور است که توجه
بيشتري را مي طلبد.

تجهيز مخزن ذخيره آب شهر
فردوسيه به سامانه گندزدايي
شهريار -خبرنگار رسالت:
مخزن آب شرب شهر فردوسيه شهرستان شهريار مجهز به سامانه
گندزدايي تمام اتوماتيک مايعي و سيستم پايش لحظه اي کيفي
شد.مدير دفتر کنترل کيفيت و بهداشت آب شرکت آب و فاضالب
شهرها و شهرکهاي غرب تهران با اعالم اين خبر گفت :در راستاي
اجراي تعهدات ،اين دفتر اقدام به حذف سيستم گندزدايي پودري

رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت آذربايجان شرقي نيز در اين
جلسه با اشاره به وضعيت مناسب صنعت و توليد در بناب گفت:
از  30واحد توليدي و صنعتي نمونه استان  5واحد آن مربوط به
واحدهاي توليدي شهرستان بناب است که افتخار بزرگي براي اين
شهرستان و همچنين استان هستند.حسين نجاتي بر آمادگي اين
سازمان براي رفع مشکالت واحدهاي توليدي و صنعتي شهرستان
بناب تأکيد کرد.

طي دو روز؛

رويداد ايده هاي آسماني
در شهر کهک برگزار شد

قم-خبرنگاررسالت:
مديرکل اطالع رساني و تبليغ نوين اظهار
داشت :برخي هنوز برگزاري چنين رويدادهايي
را خالف شئون حوزه و طلبگي مي دانند در
صورتي که هدف ما اين است که اين رويدادها
کمکي در راستاي توان افزايي طالب و مبلغان
در مسير سربازي امام زمان (عج) باشد.
رويداد ايده هاي آسماني روزهاي چهارشنبه
و پنج شنبه  ۱۴و  ۱۵دي ماه در شهر کهک
با حضور مديرکل اطالع رساني و تبليغ نوين
دفتر تبليغات اسالمي و رؤساي ادارات اين
اداره کل برگزار شد.در اين دو روز کارگاههايي
براي طراحي بوم ايده و نحوه ارائه مؤثر يک
ايده به سرمايه گذار برگزار شد و در پايان
گروههاي شرکت کننده ايده هاي خود را
براي ارائه نهايي به هيئت داوران آماده

و جايگزين آن با ايجاد سامانه گندزدايي تمام اتوماتيک آب ژاول
مخزن ذخيره آب زميني خاوه شهر فردوسيه کرد.
وي افزود :به لحاظ اهميت و حساسيت کيفيت آب شرب ايستگاه
مذکور به  ۵دستگاه سنجش لحظه اي پارامترهاي کيفي آب
از نوع توليد داخل و ايراني در محل مخزن  ۵۰۰۰مترمکعبي
خاوه در شهر فردوسيه تجهيز شد.
محمد بزرگمهر اظهار داشت :اين طرح در راستاي اجراي تکاليف
مجمعي و اقدامات استراتژيک دفتر کنترل کيفيت در سال ١٣٩٦
بوده و به اجرا در آمده است.مدير دفتر کنترل کيفيت و بهداشت
آب آبفاي شهرها و شهرکهاي غرب از جمله اهداف اين طرح را

کردند.در مراسم اختتاميه اين رويداد دکتر
اباذر جعفري مدير کل اطالع رساني و تبليغ
نوين دفتر تبيلغات اسالمي حوزه علميه قم
ضمن تشکر و قدرداني از زحمات صورت
گرفته جهت برگزاري اين رويداد گفت :طالب
شرکت کننده در اين رويداد طي دو روز اخير
نشان دادند که نه تنها در اين کار جدي
هستند بلکه در کار تيمي هم يک نماش
مثال زدني داشتند و اين جاي خوشحالي و
اميدواري براي آينده عرصه تبليغ نوين و
ايده پردازي توسط طالب و مبلغان است.وي
با ابراز اميدواري به ادامه اين استارت آپ ها
توسط دفتر تبليغات اسالمي اظهار داشت :در
استارت آپ هاي آينده قصد داريم رويدادها
را تخصصي کنيم و دامنه گرايشات را محدود
تر و دقيق تر کنيم.

ارتقاي راندمان و بهبود فرايند کلريناسيون  ،افزايش ماندگاري
و ضريب اطمينان ميزان کلر آزاد باقيمانده در شبکه توزيع ،
کاهش خطاي انساني  ،کنترل از راه دور و مديريت لحظه اي
کيفيت آب شرب  ،کاهش عدم انطباق هاي سيستم قبلي ،
بهينهسازي و کاهش مصرف مواد گندزدا ، ،مديريت حوادث
کيفي در شرايط عادي و اضطرار و ...عنوان کرد.بزرگمهر در پايان
گفت :اندازه گيري همزمان  ۵پارامتر اصلي فيزيکي و شيميايي
آب از قبيل دما  ،کلر  ،کدورت  PH ،و هدايت الکتريکي اشاره
نمود و قابليت انتقال ديتا و اتصال به شبکه تله متري از ديگر
مزاياي اين سامانه مي باشد.

ارتقاي ارائه خدمات بهداشت و درمان
به شهروندان با همياري نفت و گاز مسجدسليمان

77ميليارد ريال براي اجراي طرح فاضالب
مسكن مهر بوشهر اختصاص يافت

انتصاب مشاور استاندار در امور روحانيون و رابط
ائمه جمعه و جماعات

مسجد سليمان -خبرنگاررسالت:
با همكاري و مساعدت مديريت شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان  ،وضعيت
ارائه خدمات در بخش بهداشت و درمان به شهروندان اين شهر وضعيت مطلوب تري
گرفت و موجب رشد و ارتقاي كيفي اين بخش گرديد  .به گزارش روابط عمومي شركت
بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان  ،با دستور مهندس قباد ناصري مبني بر مساعدت
و همكاري با شبكه بهداشت و درمان اين شهرستان بهمنظور تسريع در راه اندازي
مركز «امآرآي» اين شهر  ،همكاران بخش ترابري با اعزام بموقع ماشين آالت موجب
تسريع در جابه جايي و نصب تجهيزات اين مركز گرديدند .آسفالت محوطه مركز
«امآرآي» و محوطه سازي ساختمان بيمارستان قديم  22بهمن كه هم اكنون بهعنوان
يك مركزي آموزش بهداشت و درمان استفاده مي گردد توسط اداره خدمات مهندسي
شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان از ديگر اقدامات اين شركت در ارتقاي
وضعيت بهداشت و درمان شهرستان بود .

بوشهر-خبرنگاررسالت:
مدير عامل شركت آب و فاضالب استان بوشهر گفت :اجراي خط انتقال ،شبكه داخلي ،خط انتقال
اصلي و نصب انشعاب فاضالب مسكن مهر سايت بهمن بوشهر در دستور كار شركت آبفا قرار گرفت
كه براي اجراي اين پروژه  ۷۷ميليارد ريال اختصاص يافت.به گزارش روابط عمومي و آموزش همگاني
شركت آب و فاضالب استان بوشهر ،كيقباد ياكيده با بيان اينكه طرح جمع آوري فاضالب در شهرها
و نقاط مختلف استان بوشهر در اولويت قرار گرفته اظهار داشت :در اين راستا طرح فاضالب در سه
شهر بوشهر ،گناوه و ديلم در دستور كار قرار گرفته است.وي ،با بيان اينكه هم اكنون بيش از  ۵۰هزار
خانوار بوشهري از طرح شبكه جمعآوري فاضالب بهرهمند هستند تصريح كرد :طرح فاضالب بوشهر
پيشرفت فيزيكي باالي  ۷۵درصد دارد كه با وارد مدار شدن بخشي از شبكه ،روزانه به طور متوسط
 ۴۲هزار متر مكعب فاضالب جمعآوري و تصفيه ميشود .مديرعامل شركت آب و فاضالب استان
بوشهر از اجراي طرح فاضالب در مسكن مهر سايت بهمن بوشهر خبرداد و گفت :طرح فاضالب در
اين سايت مورد توجه قرار گرفته و  ۲كيلومتر شبكه فرعي اجرا شد.

کرج-خبرنگاررسالت:
استاندار البرز با صدور حکمي ،حجت االسالم و المسلمين شيخ فضل اهلل ذاکري ،معاون
نظارت و امور شرعي نمايندگي ولي فقيه در جمعيت هالل احمر را به عنوان مشاور
استاندار در امور روحانيون و رابط ائمه جمعه و جماعات ،منصوب کرد.به گزارش رسالت
البرز و به نقل از پايگاه اطالع رساني استانداري البرز؛ در حکم محمدعلي نجفي استاندار
البرز خطاب به حجت االسالم والمسلمين شيخ فضل اهلل ذاکري آمده است :خدمت در
نظام مقدس جمهوري اسالمي موهبتي است بس عظيم که در سايه تعامل و ارتباط
مؤثر با آحاد مختلف جامعه از جمله علما و روحانيون معزز نتايج اثر بخش آن بيشتر
نمود مي يابد .نظر به سوابق ارزشمند جنابعالي به موجب اين ابالغ به عنوان «مشاور
استاندار در امور روحانيون و رابط ائمه جمعه و جماعات» منصوب مي شويد .رجا واثق
دارم با توکل بر خداوند متعال در انجام امور محوله جهت پيشبرد اهداف دولت تدبير
و اميد موفق و مويد خواهيد بود.
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خبر

عمليات بهسازي  6حلقه چاه شهريار
پايان يافت
شهريار -خبرنگار رسالت:
مدير امور آبفاي شهرستان شهريار با اعالم اين خبر افزود :با توجه
به نياز بهسازي چاه هاي موجود آب شرب ،با اولويت  ۵حلقه چاه در
مناطق فاز يک انديشه ميدان آزادگان ،شهرک هاي صدف فني حرفه
اي ،مسکن مهر ،کاروان چاه گسترش و شهرک و آيين بعثت ۳
عمليات بهسازي انجام و به پايان رسيد .وي افزود  :مجموعه عمليات
بهسازيهاي انجام شده در راستاي مبحث پدافند غير عامل و افزايش
ضريب ايمني انجام شده است.
ناصر محرمي اظهار داشت :از ديگر اهداف بهسازي و بازسازي تاسيسات،
جدا از ايمنسازي آنها و افزايش ضريب امنيتي ،فرهنگسازي در زمينه
مصرف بهينه آب است.

اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي
در نيمروز
زاهدان -خبرنگاررسالت :
فرمانده انتظامي شهرستان نيمروز از اجراي طرح امنيت اجتماعي در
راستاي برقراري امنيت پايدار در اين شهرستان خبر داد .سرهنگ"حسن
آشياني گفت :طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و با هدف پاكسازي نقاط
آلوده در سطح شهرستان با حضور کليه يگان هاي انتظامي انجام شد.وي
افزود :در پاکسازي نقاط آلوده و جرم خيز شهرستان 9نفر خرده فروش
دستگير و  57كيلوگرم انواع مواد مخدر نيز کشف شد.اين مقام انتظامي
با اشاره به ساير دستاورد هاي اين طرح بيان داشت :در اجراي اين
طرح  5معتاد متجاهر نيز از سطح شهر جمع آوري و به کمپ ترک
اعتياد تحويل داده شدند.فرمانده انتظامي شهرستان نيمروز در پايان
خاطرنشان کرد:طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و برخورد با متخلفان
همچنان ادامه خواهد داشت چرا که اين طرح ها نقش بسزايي در
پيشگيري از وقوع جرم در سطح جامعه دارد.

دبير ستاد اجرايي کنگره  5400شهيد کردستان:

نهضت تأليف کتاب با محوريت
مجاهدتهاي خاموش کردستانيها
آغاز شود
سنندج-خبرنگاررسالت:
دبير ستاد اجرايي کنگره  5400شهيد کردستاني در مراسم افتتاحيه
اولين کارگاه استاني نويسندگي ويژه اين کنگره گفت :مجاهدتهاي
خاموش مردم کردستان سرشار از ظرفيتهاي بزرگ براي تأليف آثاري
ماندگار است و در اين مسير انتظار ميرود با نقشآفريني نويسندگان
استان نهضت تأليف کتاب آغاز شود.ابراهيم حسيني افزود:روحيه
انقالبي و انقالبي عمل کردن ،روحيه شهادت طلبي ،جهاد در راه
خدا ،تبعيت از رهبري ،وحدت و همدلي از جمله مؤلفههاي مکتب
دفاعي رزمندگان اسالم بود و با تکيه بر اين ويژگيها طي چهار دهه
از عمر با برکت انقالب اسالمي توانستهايم با انواع توطئهها مقابله
کنيم.وي بابيان اينكه در بحث کنگره بحث جناح و حزب و گروه و
مذهب نداريم و گراميداشت ياد و خاطره شهدا و شناساندن سيره
واالي شهداي استان از جمله اهداف ما در کنگره ملي  5400شهيد
کردستاني است اظهارداشت :نقش مردم کردستان در جريان پيروزي
انقالب يک دنيا حرف براي گفتن دارد لذا افتخارات کردستان بايد
براي تاريخ نوشته شود و ثبت گردد ودر کنگره ملي شهدا روي
عرصههاي فرهنگ و هنر از جمله توليد فيلم ،موسيقي و ساير
رشتههاي هنري تاکيد ويژهاي داريم.

با صدور نخستين محموله بزرگ فوالدي از فوالد
خراسان به جنوب شرق آسيا

استان خراسان رضوي در زمره
صادرکنندگان بزرگ فوالد
قرار گرفت

نيشابور -خبرنگار رسالت:
با صدور نخستين محموله قابل توجه شمش فوالدي از «مجتمع
فوالد خراسان» به بازارهاي جنوب شرق آسيا ،استان خراسان
رضوي وارد ليست صادرکنندگان عمده فوالد به بازارهاي بين
المللي شد.معاون بازاريابي و فروش مجتمع فوالد خراسان با اعال
م اين مطلب ،تشريح کرد :در روزهاي پاياني سال  2017ميالدي
(هفته اول دي ماه  )1396يک محموله  25000تُني شمش ،که
نخستين محموله صادراتي عمده فوالد خام اين شرکت به بازارهاي
بين المللي است ،براي صادرات به بازارهاي جنوب شرق آسيا
بارگيري شد که نشان از توفيق بزرگترين جبهه صنعتي شرق
کشور در راستاي سياستهاي اقتصادي و افزايش توليد و اشتغال
است.محمدحسن پارسا با بيان اين که اين محموله 25هزارتني ،از
سوي يک شرکت مشترک ايراني -آلماني خريداري شده و با هدف
توليد محصول نهايي در کارخانه هاي نوردي به جنوب شرق آسيا
صادر شده است ،افزود :کيفيت باالي محصول توليدي در فوالد
خراسان و مطلوبيت شمش فوالدي در بازارهاي جهاني از مهم ترين
داليل توفيق صادرکنندگان شمش در کشورمان است.

طي  10ماه سال جاري صورت گرفت؛

جابه جايي بيش از  800هزار مسافر
توسط ناوگان حمل و نقل
بيرون شهري پايانههاي مسافربري
اراک – خبرنگار رسالت :
سيداحمد ميرمحمدي سرپرست سازمان حمل و نقل؛ بار و مسافر
شهرداري اراک در اين خصوص گفت :طي  10ماهه سال جاري طي
 27881سرويس به ميزان  800هزار نفر مسافر از طريق پايانههاي
مسافربري اراك صورت پذيرفت .وي تصريح كرد :همچنين طي 10
ماهه سال جاري بيش از  800هزار نفر مسافر از طريق سه پايانه
مسافربري (مركزي ،الغدير و فراهان) خارج شدهاند كه از اين تعداد به
ترتيب  518879به وسيله اتوبوس 291206 ،مينيبوس و 38212
خودروهاي سواري سفر خود را انجام دادهاند كه كمترين ميزان سفر
در ارديبهشت ماه با تعداد  71200نفر وبيشترين ميزان سفردر شهريور
ماه با تعداد  117140نفر انجام شد.

