» خبر

با هدف ارتقاي امنيت رانندگان صورت گرفت؛

برگزاري دوره آموزشي
ايمني ماشين آالت در سازمان
مديريت پسماند

کرج-خبرنگاررسالت:
با هدف ارتقاي سطح امنيت رانندگان ناوگان موتوري سازمان
مديريت پسماند ،دوره آموزشي ايمني ماشين آالت برگزار
شد.به گزارش رسالت البرز و به نقل از پايگاه خبري مديريت
شهري کرج؛ دوره آموزشي ايمني ماشين آالت به منظور
افزايش سطح آگاهي پرسنل تعميرگاه و موتورپول مناطق
برگزار شد.ايمني و سالمت در محيطِ کار اصلي ترين موضوع
اين دوره آموزشي بود.از جمله موارد مطرح شده در اين دوره
ِ
تعريف ماشين آالت ايمن و ناايمن ،انواع خطرات
ميتوان به
مکانيکي ،روشهاي ايمن در استفاده از ابزارها و ماشين آالت،
ايمني ابزار برقي و ايمني برق اشاره کرد.به منظور صيانت از
نيروي انساني و حفظ سالمت پرسنل با هماهنگيهاي انجام
شده معرفي نامههاي پرسنل به منظور انجام معاينات دورهاي
در مراکز مجاز به آنها تحويل داده شد تا براي تشکيل پرونده
پزشکي اقدام کنند.

»

مزون بهار ،قهرمان
واليبال جام رمضان
فوالدشهر

فوالدشهر-خبرنگاررسالت:
اولين دوره مسابقات واليبال بانوان فوالدشهر(جام رمضان)باحضور 6تيم از واليباليست هاي
فوالدشهري به همت شوراي اسالمي وشهرداري فوالدشهردرسالن شهرداري برگزار شد.اکرم
کنارنگعضوشوراياسالميفوالدشهرگفت:کمبودامکاناتوفضاهايمناسب،بزرگترينمعضلي
است که مانع ازورزش کردن بانوان ميشود درصورتي که طي سال هاي اخيرحضوروموفقيت
بانوان دررشتههاي ورزشي چشمگيربوده امادرکنار اين همه قهرماني ومدال آوري،نبود
امکانات،سالنهاي ورزشي وفضاهاي مناسب تمريني در خور شأن بانوان،در بسياري ازمواقع
باعث شده تاحتي ورزشکاران وقهرمانان نيز ازعرصه ورزش دورشوند.عضوشوراي اسالمي
فوالدشهرافزود :زنان ازلحاظ مادري درجامعه سهمي بزرگ دارند.ورزش آن ها رابراي انجام
وظايف مقدس مادري آماده ترساخته وباعث مي شودنسلي سالم وفعال ونيرومندبهوجودآورند.

زاهدان -خبرنگاررسالت:
استاندار سيستان و بلوچستان در ديدار با جمعي از اعضاي
احزاب اصالح طلب و حاميان دولت گفت :تمام وجود و تجربهام
را براي توسعه استان به کار بسته ام و براي انتخاب مديران
شايسته ساالري را مالک قرار داده ام.
سيد دانيال محبي در نشست با جمعي از احزاب اصالح طلب
و حاميان دولت که در استانداري برگزار شد ،با بيان اينکه
سيستان و بلوچستان داراي عقبماندگيهاي فراواني است و
همه توان و وجودم را براي سرعت بخشيدن به توسعه استان
به کار بسته ام ،تصريح کرد :هيچ يک از بستگان و اقوامم را به
استان نياورده ام و جز رفع مشکالت مردم و توسعه استان هدف
و دغدغه ديگري ندارم.وي با ذکر اين مطلب که يکي از داليل
عقب ماندگي استان ،عدم سرمايهگذاري بخش خصوصي است؛
اظهار داشت :بخشي از مردم استان به داليل اعتقادي از تسهيالت
بانکي براي سرمايه گذاري استفاده نمي کنند و بخشي هم به
دنبال سرمايه گذاري هاي زودبازده هستند و از سرمايهگذاري
در طرحهاي کالن هراس دارند که اين موضوع باعث شده است
استان در زمينه سرمايه گذاري بخش خصوصي که مهمترين
عامل توسعه است ،ضعيف باشد.نماينده عالي دولت در سيستان
و بلوچستان گفت :بستر توسعه در فکر و فهم افراد است و براي
توسعه فيزيکي بايد تفکر توسعه اي تقويت شود.

با حضور شهردار رشت و اعضاي تيم ملي دوچرخه سواري ايران صورت گرفت؛

سنندج-خبرنگاررسالت:
مديرکل کميته امداد استان کردستان بابيان اينكه کميته
امداداستان در ماه رمضان از طريق اجراي سه طرح ويژه
زمينه مشارکت خيران براي کمک به نيازمندان را فراهم کرده
است گفت :طرح اکرام ايتام و محسنين ،مفتاح الجنه و اطعام
نيازمندان سه طرح ويژه است که کميته امداد در اين ماه با
اجراي آنها زمينه کمک به نيازمندان را فراهم کرده است.
محمد رسول شيخي زاده،بااشاره به اينکه طرح اکرام ايتام و
محسنين باهدف حمايت از کودکان يتيم و محسنين نيازمند
اجرا ميشود ،افزود :محسنين کودکاني هستند که به دليل
وجود مشکالت سرپرست براي تأمين نيازهاي اساسي زندگي
خود نيازمند ياري خيران هستندو خيران جهت مشارکت در
اين طرح ميتوانند با قبول حمايت از يک يا چند کودک يتيم
و محسنين نيازمند ،بهصورت ماهانه مبالغي در حد توان خود
بهحساب اين کودکان واريز کنند.وي بابيان اينکه از ديگر
برنامههاي ويژه کمک به نيازمندان در اين ماه طرح مفتاح
الجنه و ديدار با نيازمندان است،اظهارداشت :اين طرح باهدف
رفع نيازهاي اساسي نيازمندان با فراهمسازي زمينه حضور
مسئوالن و خيران در منازل خانوارهاي نيازمند صورت ميگيرد
که در اين ديدارها ضمن اهداي کمکهاي نقدي و غيرنقدي
مشکالت آنها نيز بررسي و پيگيري ميشود.

فرماندار بناب:

هيچ کنترلي به نحوه برداشت
از چاههاي غيرمجاز صورت نمي گيرد
بناب -خبرنگاررسالت:
فرماندار بناب گفت 4 :هزار و  700حلقه چاه غيرمجاز در
شهرستان بناب وجود دارد و در کنار آن  3هزار و  500حلقه
چاه مجاز نيز در اين شهرستان مورد استفاده قرار مي گيرند.
بر اساس اين گزارش ،امين رفيعي در جلسه مشترک شوراي
حفاظت از منابع آب و کشاورزي شهرستان بناب با اعالم اين
مطلب افزود :عليرغم اينکه بر نحوه برداشت آب از چاههاي
مجاز کنترل و نظارت صورت مي گيرد اما هيچ کنترل و نظارتي
بر نحوه برداشت آب از چاه هاي غيرمجاز در اين شهرستان
صورت نمي گيرد.وي با بيان اينکه استفاده غيرمجاز از چاههاي
غيرمجاز در منطقه از جمله داليل بروز بحران درياچه اروميه
است؛ تأکيد کرد :دولت در کنار تشکل هاي مردم نهاد در
بحث فرهنگ سازي و تغيير الگوي کشت اقدامات الزم و
مؤثري را انجام داده است .رئيس شوراي حفاظت از منابع آب
و کشاورزي بناب سپس با اشاره به افزايش  80درصدي ميزان
بارش در سطح شهرستان اذعان کرد :از ابتداي فصل بارشها
 295ميلي متر باران در سطح شهرستان باريده است که اين
ميزان نسبت به مدت مشابه  164ميلي متر بود که  80درصد
بارش ها بيشتر بوده است.

نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي :

آغاز احداث جاده تندرستي
شامل الين دوچرخه و پياده رو

رشت-خبرنگاررسالت:
به گزارش واحد خبر مديريت ارتباط با رسانههاي
شهرداري رشت،مراسم کلنگ زني احداث
جاده تندرستي رشت،واقع در محدوده تاالب
عينک با حضور شهردار رشت،اعضاي تيم ملي
دوچرخه سواري و جمعي از مديران شهرداري
برگزار شد.دکتر مسعود نصرتي شهردار رشت
در اين مراسم با ابراز خرسندي از حضور تيم
ملي دوچرخه سواري ايران در آغاز ساخت
جاده تندرستي تاالب عينک اظهار کرد:
با افتتاح اين جاده يک مجموعه به فضاي

تحريم هاي جديد
توليد ملي را نشانه گرفته است

اصفهان-خبرنگاررسالت:
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسالمي گفت:
در تحريم هاي جديد ما در واردات خودرو تحريم نيستيم
اما در انتقال فناوري و خريد قطعات تحريم هستيم
و اين يعني تحريم هاي آمريکا توليد ملي را هدف
قرارداده است .حميدرضا فوالدگر در نشست خبري
درباره تحريمهاي جديد آمريکا با بيان اينکه شرکتهاي
اروپايي به دنبال قطع رابطه با صنايع ايران هستند و
اين در حالي است که هم در دولت يازدهم و هم در
دولت دوازدهم ما اين را بارها به دولت متذکر شديم که
تضمين کافي را بگيريد اما گرفته نشد ،اظهار کرد :اين به
ما نشان مي دهد که در زمينه قرارداد هاي بين المللي
بايد با دقت بيشتري رفتار کنيم تا با چنين مشکالتي
برخورد نکنيم .رئيس کميسيون نظارت بر اجراي اصل
 44قانون اساسي مجلس شوراي اسالمي تصريح کرد:
ما در سه ماه اخير طرح هاي مختلفي داشتيم که يکي
از آنها طرح حمايت از صنايع دستي بود که اميدواريم
هرچه سريعتر ابالغ شود ،همچنين در زمينه خودرو
سازي طرح هايي را داريم که در طول يک برنامه

ورزشي شهر رشت افزوده مي شود.وي هزينه
اجراي پروژه جاده تندرستي را حدود ۱/۵
ميليارد تومان اعالم کرد و گفت :اين پروژه
در دو خط به عرض  ۵متر و به طول ۱۷۰۰
متر تا  ۲کيلومتر اجرا مي شود.
شهردار رشت پروژه جاده تندرستي را يک
پروژه بازآفريني دانست و يادآور شد :براي
بهره برداري از اين پروژه مشارکت بخش
دولتي را خواهيم داشت.دکتر نصرتي با اشاره
به اينکه در تاالب عينک تمرين قايقراني
صورت مي گيرد بيان داشت :با افتتاح جاده
تندرستي ورزش دوچرخه سواري نيز در
محدود تاالب عينک انجام مي شود.وي با
اشاره به اينکه بايد از ظرفيت تاالب عينک
به خوبي استفاده شود اذعان داشت :يکي از
داليل تضعيف تاالب عينک و ساير تاالب ها
عدم نظارت اجتماعي است و با راه اندازي
جاده تندرستي نظارت اجتماعي در تاالب
عينک افزايش مي يابد.

5ساله تعرفه ها تدريجي کاهش يابد و خودروسازي
ملزم شود تا کيفيت خود را افزايش دهد هرچند اين
طرح مخالفهايي هم دارد.اين نماينده مجلس درباره
مسئله آب اشاره کرد :همه دولت ها در طول سالهاي
گذشته در بحث آب به استان اصفهان لطمه زده اند،
طرح انتقال آب به يزد در دولت سازندگي بود اما با شرط
تأمين آب از تونل سوم کوهرنگ بوده است ،شرطي
که در دولت اصالحات بدون اين شرط اجرا شد؛ از
سوي ديگر آمارهاي مصرف نشان مي دهد که يزد دو
برابر مصرف معمول آب استفاده مي کند و گزارش هم
نميدهند که اين مازاد کجا مصرف مي شود.

در نشست کميته راهبردي بررسي شد:

ارزيابي ميزان تحقق وصول مطالبات شرکت گاز استان گلستان در سال 96

گرگان-خبرنگاررسالت:
دراولين نشست کميته راهبردي وصول مطالبات گازگلستان در
سال  97که باحضورمديرعامل ،اعضاي هيئت مديره وهيئت رئيسه
گازگلستان در محل سالن اجتماعات شرکت برگزار شدميزان
تحقق عملکرد شرکت در بخش وصول مطالبات مورد ارزيابي
قرار گرفت .به گزارش روابط عمومي،در آغاز دبير جلسه عملکرد
شرکت را به تفکيک شهرستان تشريح نموده و نتايج ارزيابي را

که ماحصل آن دستيابي به سطح نسبتاً مناسب بوده به تالش
و اعمال سياستهاي راهبردي مطلوب و توجه ويژه مشترکين
گاز طبيعي علي الخصوص بخش خانگي به پرداخت بموقع
صورتحساب معطوف داشته و موفقيت شرکت را در اين بخش
که حاکي از همدلي و همکاري تمامي ارکان شرکت مي باشد
ارج نهاد .در ادامه هريک از رؤساي ادارات گازرساني از طريق
ويدئو کنفرانس ،مسائل و مشکالت فرا روي وصول مطالبات

را بيان نموده و متناسب با آن،براي حل چالشهاي مورد نظر،
سياست شرکت در سال جاري تشريح و تبين شد .دراين جلسه
مديرعامل گازگلستان ضمن تشکر از زحمات همکاران،مطالبي
را درخصوص اهميت وصول مطالبات معوق شرکت بهعنوان
يکي ازعوامل اصلي درچرخه درآمد شرکت بيان نموده که
جذب به موقع آن توسعه گازرساني و سطح خدمات قابل ارائه
و همچنين تحقق اهداف شرکت را بههمراه دارد .

معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد کشاورزي استان سمنان:

مديرکل کميته امداد استان کردستان:

هماکنون 58هزار خانوار از خدمات
کميته امداد كردستان بهر ه مند هستند

شهرستان
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استاندار سيستان و بلوچستان :

شايسته ساالري ،مالک انتخاب
مديران است

زنان به عنوان نيمي ازاجتماع ومديرخانه ومسئول نظم وتربيت کودکان خود،براي حفظ
نشاط،شادابي وسالمتي،به ورزش نيازمندهستند واگرجامعه اززنان غافل بماندضررهاي غيرقابل
جبراني راشاهد خواهدبود.چراکه زن اگروجودش ضايع شودتنها براي خودش نيست بلکه
به کل جامعه ضرر مي رسدوخانواده ها که ارکان جامعه اندمتزلزل وبي ثبات وغيرقابل دوام
خواهند شد.در ادامه مهدي عسكري مديرامور ورزشي شهرداري وعضوهيئت برگزارکننده اين
مسابقات گفت :در واقع هرقدر افراد از نظرجسماني توانمندترباشنداز نظررواني وآرامش اعصاب
دروضعيت بهتري قرار دارند.وي ادامه داد:اين نتايج مثبت براي خانمها بيشترازآقايان است.
بنابراين بايد توجه به ورزش بانوان بيشتر باشدوشرايطي فراهم شود که بانوان بتوانندهفتهاي
دوسه جلسه درمحلکاروخانه تحت نظرمربيان اهل فن ورزش کنند.در پايان اين مسابقات
تيم مزون بهار به مربيگري نجمه ماليري مقام اول را کسب کرد.

 112هزار تن گندم در استان سمنان توليد ميشود
سمنان -خبرنگار رسالت:
معاون بهبود توليدات گياهي سازمان جهاد کشاورزي
استان سمنان با بيان اينکه امسال بر اساس بررسيها
پيشبيني ميشود تا بيش از  112هزار تن محصول
در گندمزارهاي اين استان برداشت شود گفت:
امسال برنامهريزي براي خريد بيش از  100هزار
تن از گندم مازاد کشاورزان استان سمنان انجام

شده است .لطفاهلل رضايي در جلسه ستاد برداشت
غالت و خريد گندم استان سمنان در سالن جلسات
شهيد شاهي استان سمنان اظهار داشت :براي
تأمين کمباينهاي مورد نياز در برداشت گندم
از مزارع استان سمنان با استفاده از کمباينهاي
موجود در اين استان و کمباينهاي مهاجر تمهيدات
الزم انديشيده شده است.وي با اشاره به اينکه

موضوع تأمين سوخت کمباينهاي مورد استفاده
در فصل برداشت گندم و حملونقل بين شهري
اين محصول بايد تسهيل شود خاطرنشان کرد :بر
اساس برنامهريزي انجام شده برداشت غالت در
استان سمنان امسال با بهکارگيري 280کمباين
بومي و مهاجر انجام ميشود.معاون بهبود توليدات
گياهي سازمان جهاد کشاورزي استان سمنان با

تأکيد بر لزوم افزايش بهرهوري در هر مرحله از
توليد گندم به عنوان محصول استراتژيک اين استان
تصريح کرد :در اين راستا همانند سالهاي گذشته
موضوع مهم کاهش ريزش گندم در هنگام برداشت
با نظارت دقيق بر روند فعاليت کمباينها در مزارع
گندم استان سمنان امسال نيز از اولويتهاي سازمان
جهاد کشاورزي است.

مديرعامل شرکت گاز استان گيالن خبر داد:

جذب بيش از سه هزار مشترک گاز در ارديبهشت ماه

رشت-خبرنگاررسالت:
به گزارش روابط عمومي گاز گيالن -حسين اكبر مديرعامل
شرکت گاز استان گيالن از جذب  3هزار و چهارصد مشترك
جديد گاز در ارديبهشت ماه امسال خبر داد.مديرعامل شرکت
گاز استان با اعالم اين خبر افزود :با جذب اين تعداد مشترك
مجموع مشتركين گاز در گيالن به يك ميليون و  20هزار
مشترك افزايش يافته است.مهندس اكبر ادامه داد :اين آمار

نسبت به مدت مشابه سال قبل  3درصد افزايش يافته است
و با احتساب مشتركين جديد جذب شده ،درصد بهره مندي
خانوارهاي روستايي گيالن به  93/4درصد رسيده است.وي
اظهار داشت :هم اكنون  1908روستاي استان از نعمت گاز
بهره مند مي باشند كه بر اساس برنامه ريزي هاي بهعمل آمده
با گازرساني به  42روستاي باالي  20خانوار ديگر اين ميزان تا
هفته دولت به  1950روستا افزايش مي يابد.مديرعامل شركت

موفقيت فناوران حوزه گياهان دارويي؛

امام جمعه سمنان:

ثبت دو اختراع جديد در مرکز رشد جهاد دانشگاهي
اردبيل
اردبيل-خبرنگاررسالت:
فناوران مستقر در مرکز رشد فناوري گياهان
دارويي جهاددانشگاهي اردبيل موفق به ثبت دو
اختراع جديد شدند .سرپرست معاونت فناوري
مرکز رشد گياهان دارويي جهاددانشگاهي اردبيل
در جمع خبرنگاران با اعالم اين خبر افزود :اين
اختراعها شامل محلول گياهي التيام دهنده
التهاب ريه و برونش و تسکيندهنده سرفه هاي
حاد و مزمن و پماد گياهي التيام دهنده التهاب
پوستي زخم بستر و کاهنده درد و سوزش است.
مهران محمدي به صدور گواهينامه اختراع براي

گاز استان گيالن در پايان اظهار داشت :مهم ترين هدف شرکت
گاز افزايش سطح رضايتمندي مردم و مشترکين عزيز مي باشد
و اين شرکت عالوه بر عمليات توسعه گازرساني در استان با
راه اندازي پروژه هاي کيفي نظير پروژه قرائت و چاپ همزمان
صورتحساب ،ايجاد اپليکيشن خدمات الکترونيک گاز و امکان
پرداخت غيرحضوري از طريق سايت ،تلفن  3415و  ....گامهاي
مؤثري در اين زمينه برداشته است

انسجام ملي ،توطئه هاي دشمنان را
خنثي ميکند
سمنان -خبرنگار رسالت:
نماينده وليفقيه در استان و امام جمعه سمنان
با اشاره به حضور حماسي مردم در روز جهاني
قدس گفت :انسجام ملي و حضور يکپارچه مردم
در صحنههاي مختلف توطئه هاي دشمنان را
خنثي ميکند.
آيتاهلل سيدمحمد شاهچراغي با قدرداني از
حضور گسترده مردم در اين راهپيمايي ،افزود :روز
قدس روز ابراز انزجار از حمايت بي حد و حصر
رژيم غاصب اشغالگر قدس است و همه آزادگان
جهان در اين روز براي حمايت از آرمانهاي

اين دو محصول از سوي سازمان ثبت اسناد و
امالک اشاره و خاطرنشان کرد :اين دو اختراع
توسط سعيد ناصري و سيده سيمين دخيل پور
از فناوران شرکت "شفا درمان پاک داروي سبز"
مستقر در مرکز رشد فناوري گياهان دارويي
جهاددانشگاهي اردبيل به ثبت رسيده است .وي
اضافه کرد :محصوالت ثبت شده ،جزء طرح هاي
فناورانه اين مرکز و مورد حمايت جهاددانشگاهي
مي باشد که پس از اخذ مجوز از مراجع ذيصالح
به عنوان محصول دانش بنيان قابليت بهره برداري
عمومي خواهند داشت.

فلسطين به پا ميخيزند.وي بيان کرد :وظيفه
مسلمان جهان ،ايستادگي برابر اين جنايات است
و روز جهاني قدس تا زمان محو اين غده سرطاني
و فتح بيتالمقدس ادامه مييابد .شاهچراغي
ضمن قدرداني از حضور گسترده و يکپارچه مردم
کشور و استان سمنان در روز جهاني قدس،
بيان کرد :مردم ايران همانند سالهاي گذشته
به نداي رهبري براي حضور پرشور در صحنه
پاسخ دادند و دشمنان بدانند مردم آزاده جهان
دست از حمايت از آرمان فلسطين که آزادسازي
سرزمينشان است ،برنخواهند داشت.

رئيس اداره بهداشت ،بيم ههاي اجتماعي و درمان کميته امداد استان کردستان:

 6100خانوار مددجوي کردستاني تحت پوشش بيمه اجتماعي قرار دارند

سنندج-خبرنگاررسالت:
رئيس اداره بهداشت ،بيمههاي اجتماعي و درمان
کميته امداد استان کردستان بابيان اينکه يکي از
برنامههايي که اين نهاد باهدف کمک به توانمندسازي
خانوارهايتحتحمايتانجامميدهدبيمهاجتماعي
مددجويان است ،گفت :حق بيمه آنها توسط اين
نهاد پرداخت ميشودوکميته امداد زنان سرپرست
خانوار شهري زير 50سال سن و همچنين مددجويان

سرپرست خانوار مجري طرحهاي اشتغال  18الي
 50سال را بيمه اجتماعي مي کند.
به گزارش سايت خبري کميته امداد ،آزاد زاهدي،
با اشاره به اينکه هماکنون 6هزار و صد خانوار
مددجوي کميته امدادکردستان بيمه اجتماعي
شدهاند و حق بيمه آنها توسط اين نهاد پرداخت
ميشود ،افزود :دو هزار و  19نفر از اين افرادزنان
سرپرست خانوار و هزار و  415نفر نيز مجريان

طرحهاي اشتغال و دو هزار و  666خانوار نيز
نزد صندوق بيمه کشاورزان ،روستاييان و عشاير
بيمه شده اند.وي با اشاره به اينکه براي حق
بيمه اين تعداد پنج ميليارد و  500ميليون
تومان توسط اين نهاد در سال  96پرداختشده
است،اظهارداشت :تاکنون  174نفر از مددجويان
تحت حمايت کميته امداد اين استان از طريق
اين طرح مستمريبگيرتأمين اجتماعي شده و از

چرخه حمايت اين نهاد خارجشدهاند و اين تعداد
افراد ساالنه مبلغ يک ميليارد و  346ميليون تومان
از تامين اجتماعي مستمري دريافت مي کنند.
زاهدي بابيان اينکه از اهداف اصلي اين طرح کمک
به استقالل اقتصادي خانوارهاي تحت حمايت و
درنهايت توانمندي آنها است ،تصريح كرد :بيمه
اجتماعي مددجويان در کنار خدمات درماني و
بهداشتي اين نهاد صورت ميگيرد.

اجراي طرح ضيافت کتاب درخانه هاي
بازي کاشان

ش
اعضاي شوراي فرهنگ نيشابور به جنب 
اهداي عضو پيوستند

سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري اراک
مدير پروژه اميرکبير شد

کاشان -خبرنگاررسالت:
مدير عامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري کاشان با اشاره به انتخاب کاشان به عنوان
پايتخت کتاب ايران گفت :همزمان با ماه مبارک رمضان و برنامه جشنواره"ضيافت خوبان"به
منظور شناخت بيشتر نونهاالن طرح"ضيافت کتاب"در تعدادي از خانه هاي بازي تحت نظارت
سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري کاشان اجرا مي شود.مرتضي والي زاده اظهار داشت :با
توجه به آغاز يادگيري از سنين کودکي و نيز اهميت سن رشد در ترغيب کودکان براي
مطالعه،طرح"ضيافت کتاب" همزمان با جشنواره"ضيافت خوبان" در خانه هاي بازي قصر
کودک ،سرزمين کوچولوها ،آل ياسين ،کودک نابغه ،کاله قرمزي و خانه بازي شاپرک ويژه
کودکان مقطع سني 3تا  6سال برگزار مي شود.وي يادآور شد :در اين برنامه که از سري
برنامه هاي "جشنواره ضيافت خوبان" معاونت فرهنگي اجتماعي سازمان فرهنگي ورزشي
شهرداري کاشان است،کودکان از طريق معرفي کتاب با موضوعات فرهنگ شهروندي همچون
آپارتمان نشيني ،حمل و نقل و ترافيک ،فضاي مجازي ،فرهنگ استفاده صحيح از وسايل
موجود در پارک ها و همچنين اخالق و آداب مهماني و ضيافت رمضان آشنا مي شوند.

نيشابور -خبرنگار رسالت:
اعضاي شوراي فرهنگ عمومي نيشابور با برپا کردن کاربرگ مربوط به جنبش اهداي عضو
مرگ مغزي به بيماران نيازمند پيوستند.در جلسه اين شورا افراد حاضر با پذيرش پيشنهاد
مشترک امام جمعه و فرماندار حاضر به اهداي عضو به هنگام مرگ مغزي و نيز اهداي خون
شدند.امام جمعه و رئيس شوراي فرهنگ عمومي نيشابور گفت :ماه رمضان فرصتي براي
مسئوالن و مردم براي معنوي و ديني کردن فضاي زندگي است .حجتاالسالم سيد قاسم
يعقوبي با اشاره به اينکه شاهد روزهخواري بعضي افراد در سطح عموم هستيم از رفتار اينگونه
افراد که آنها را بي توجه به دين و غافل خواند اظهار تاسف کرد.وي از نيروي انتظامي خواست
با متخلفان ورزشي که ارزشهاي اسالمي را زير سوال ميبرند ،برخورد کند.رضا ترشيزيان
رئيس اداره ورزش و جوانان نيشابور نيز با اشاره به برگزاري محافل ورزشي بعد از افطار در
هشت بوستان شهري در پاسخ به انتقاد امام جمعه نيشابور از حضور بسيار دوچرخهسواران
زن در معابر عمومي گفت :ما درخصوص تردد دوچرخهسواران بانوان و همچنين اردوهاي
مختلط ورزشي مجوز ندادهايم و اگر تخلفاتي مستند گزارش شود آمادگي برخورد داريم.

اراک – خبرنگار رسالت :
طي حکمي از سوي مهندس تاجران شهردار کالنشهر اراک و به دليل اهميت پروژه اميرکبير
( 58متري) عليرضا بياتيان سرپرست معاونت خدمات شهري شهرداري اراک ،مدير اين پروژه
شد.در اين حکم آمده است :با توجه به سوابق و تجربيات ارزنده شما ،با حفظ سمت و پست
سازماني و به موجب اين حکم جنابعالي را به سمت مدير پروژه بزرگراه اميرکبير  58متري
شهرداري اراک منصوب مينمايم .اميدوارم با استعانت از خداوند متعال و پيروي از منويات
مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و بهرهگيري از نيروي متخصص و تصميمگيري در چارچوب
قوانين و مقررات در توزيع عادالنه خدمات و اعتالي روزافزون جايگاه واقعي شهر اراک ،نقشي
موثر ايفا نموده و با همانديشي و همکاري تنگاتنگ و صميمانه شهروندان بتوانيد فصل نويني
را در گسترش خدمات زيربنايي ،در راستاي اجرايي شدن پروژه بزرگراه اميرکبير با توجه به
وقفه چندين ساله و تحقق بخشيدن برنامههاي توسعه شهري و اهداف راهبردي شهرداري
که متضمن منافع و مصالح عامه مردم ميباشد را مهيا و اسباب پيشرفت ،توسعه و تعالي همه
جانبه شهر اراک را فراهم آوريد.
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با حضور گسترده اهالي اردبيل؛

پيکر دو شهيد مرزباني تشييع شد
اردبيل-خبرنگاررسالت:
با حضور اهالي دو شهر اردبيل و بيلهسوار پيکر مطهر دو شهيد مرزباني
با حضور گسترده اهالي شهيدپرور اين دو شهر تا جايگاه ابدي تشييع
شد.در مراسمي که در شهر اردبيل و بعد از اقامه نماز شهيد از مقابل
مصالي اين شهر برگزار شد پيکر شهيد محبوب قرباني در دستان مردم
شهيدپرور اردبيل تشييع تا در زادگاه اين شهيد واالمقام در روستاي
جبهدرق به خاک سپرده شود.همچنين در شهرستان بيلهسوار و با
حضور استاندار اردبيل و اهالي اين شهر واليتمدار و شهيدپرور پيکر
شهيد مدافع وطن يوسف پيرانه تا جايگاه ابدياش تشييع و در ميان
حزن و اندوه مردم به خاک سپرده شد.دو شهيد مرزباني استان اردبيل
شهيدان قرباني و پيرانه دو روز پيش در عمليات تروريستي منطقه
مرزي غرب کشور در درگيري با اشرار مسلح به شهادت رسيدند.
استاندار اردبيل با اداي احترام به شهداي مدافع وطن اظهار کرد :اين
شهيدان در حقيقت تضمينکننده امنيت ،صالبت و شکوه اين کشور
هستند که اجازه نميدهند دست معاندان و گروهکهاي خبيث به
سمت اين کشور دراز شود.

فرماندار قدس :

قدس ريشه در اعتقادات ،باورها
و مکنونات قلبي ما دارد
شهرستان قدس-خبرنگار رسالت:
فرماندار قدس در جمع راهپيمايان روز قدس گفت :امروز اگر ملت
ايران و ساير ملت هاي جهان در آخرين جمعه ماه مبارک رمضان در
اين راهپيمايي حضور پيدا مي کنند  ،يک تکليف ،وظيفه الهي و سياسي
و اجتماعي را به عرصه ظهور مي گذارند .علي اصغر ناصر بخت فرماندار
شهرستان قدس افزود :امروز در لبيک چندين باره به رهبري انقالب
و موالي خودمان توفيق پيدا کرديم تا در مراسم راهپيمايي روز جهاني
قدس حضور پيدا کنيم.وي ادامه داد :امروز با حضور در مراسم راهپيمايي
روز قدس مقارن در روز قدري عظيم که تکليف الهي و اجتماعي مان
بود عمل کرديم و خداوند متعال را شاکريم که به ما توفيق پيروي
از مکتب آل اهلل را عنايت کرده است.فرماندار قدس با اشاره به حائز
اهميت بودن روز قدس بيان کرد :اين روز متعلق به مکاني است که
در واقع نزد مسلمين و جهان اسالم از اهميت خاص و فوق العاده اي
برخوردار است.وي خاطرنشان کرد :امروز اگر ملت ايران و ساير ملتهاي
جهان در آخرين جمعه ماه مبارک رمضان حضور پيدا مي کنند در اين
راهپيمايي ،يک تکليف ،وظيفه الهي و سياسي و اجتماعي را به عرصه
ظهور مي گذارند.

نماينده مردم لنجان در مجلس شوراي اسالمي:

توليدکنندگان فوالد ،بيشترين اقدامات
را در راستاي استفاده بهينه از آب
انجام دادهاند
اصفهان-خبرنگاررسالت:
نماينده مردم لنجان در مجلس شوراي اسالمي در گفتگو با خبرنگار ما ،در
خصوص اقدامات شرکتهاي توليدکننده فوالد در راستاي کاهش مصرف آب
با توجه به کاهش ميزان بارندگيها در کشور ،اظهار داشت :توليدکنندگان
فوالد بيشترين اقدامات را در راستاي استفاده بهينه از آب انجام دادهاند.
محسن کوهکن با اشاره به اينکه موضوع کاهش و صرفه جويي در مصرف
آب براي توليدکنندگان فوالد از اهميت بسيار زيادي برخوردار است ،ادامه
داد :اقدامات توليدکنندگان آهن و فوالد در راستاي حفاظت از منابع آب
خوب بوده است.نماينده مردم در مجلس شوراي اسالمي با تأکيد بر اينکه
مجتمع فوالد سبا در شرايط فعلي با جمعآوري پساب و تصفيه و بازچرخاني
آن در فرايند در حال توليد است خاطرنشان کرد :شايد در سطح کشور
ازنظر استفاده بهينه از آب بيشترين اقدامات در اينجا صورت گرفته ،هرچند
هنوز ظرفيت براي ادامه کار وجود دارد.

مديرکل مديريت بحران آذربايجان غ ربي خبرداد:

خسارت ۷۵۰ميليارد توماني به بخش
کشاورزي آذربايجان غربي
اروميه-خبرنگاررسالت:
مديرکل مديريت بحران آذربايجان غربي از خسارت ۷۵۰ميلياردي
تگرگ و سرمازدگي به بخش کشاورزي استان خبرداد.اميرعباس
جعفري به خسارات سيل و سرمازدگي در استان اشاره کرد و افزود:
طي سال جاري حوادث مختلفي همچون تندباد ،توفان،سيل ،تگرگ
وسرمازدگي در استان حادث شده و خسارات فراوان مالي در بخش هاي
کشاورزي ،مسکن ،راه و ابنيه ايجاد کرده که بيشترين ميزان خسارت
مربوط به بخش کشاورزي در اثر تگرگ و سرمازدگي است.وي ادامه
داد ۷۵۰ :ميليارد تومان خسارت به بخش کشاورزي ۱۰،ميليارد تومان
در بخش مساکن روستايي و شهري ۶ ،ميليارد تومان بخش راه و ابنيه
و۳ميليارد تومان به ساير موارد ازجمله آب وبرق و گاز وارد شده که
تمامي موارد توسط کارشناسان ارزيابي و به وزارت کشور ابالغ شده
تا تصميم نهايي اتخاذ شود.

برگزاري طرح هر شهروند
يک آتشنشان هر هفته يک محله
در پارک گل نرگس
اراک – خبرنگار رسالت :
طرح "هر شهروند يک آتشنشان هر هفته يک محله" در محل پارک
گل نرگس کوي مشاور برگزار شد.
آتشپاد دوم مسعود آقازيارتي رئيس سازمان آتشنشاني شهرداري
اراک در اين خصوص اظهار داشت :طرح "هر شهروند يک آتشنشان
هر هفته يک محله" در محل پارک گل نرگس در ابتداي کوي مشاور
برگزار و مربيان اين سازمان شهروندان را با اصول اوليه ايمني آشنا
کردند.آقازيارتي با بيان اينکه اميدواريم با فرهنگسازي ايمني در سطح
جامعه شاهد کاهش بروز حوادث و آتشسوزي باشيم؛ افزود :اين طرح
آموزشي در سال جاري در قالب آموزش شهروندي هر هفته در يکي
از محلهها و پارکهاي سطح شهر برگزار ميشود و طي آن مربيان
اين سازمان آموزش كار با خاموش كنندههاي دستي ،آشنايي با انواع
خاموش كنندهها ،نحوه پناهگيري و ايمني در برابر زلزله ،و آشنايي با
ناايمنيها در منازل را به همشهريان ارائه مينمايند.

