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دومين جلسه شوراي حفاظت
منابع آب شهرستان گرگان در سال97
برگزار شد
گرگان-خبرنگاررسالت:
دومين جلسه شوراي حفاظت منابع آب شهرستان گرگان در سال 97
با حضور اعضا و معاون فرماندار در فرمانداري شهرستان برگزار شد.به
گزارش روابط عمومي شرکت آب منطقه اي گلستان ،در اين جلسه
ابراهيم دشتيان معاون فرماندار شهرستان گرگان ضمن تاکيد بر مصوبات
جلسات گذشته بر همکاري و تعامل همه جانبه اعضاي شوراي حفاظت
از منابع آب جهت به تعادل رسيدن منابع آب زيرزميني و گذر از بحران
آب تاکيد کرد .مدير امور منابع آب گرگان و آق قال و دبير شوراي حفاظت
از منابع آب شهرستان گرگان نيز در اين جلسه گزارشي از آخرين
وضعيت منابع آبي شهرستان ارائه کرد و گفت :کشاورزان بايد ضمن
تمديد پروانه هاي بهره برداري ،اخذ پروانه بهره برداري براي چاههاي
محفوره چاه به جاي چاه اقدام کرده و از بهره برداري قبل از تمديد يا
اخذ پروانه بهره برداري خودداري نمايند.محسن جديدي در ادامه در
خصوص نحوه صدور اخطاريه مشترکين اضافه برداشت و چاههاي غير
مرتبط توضيحاتي ارائه کرد و در ادامه جلسه مقرر شد اطالع رساني
توسط مراکز ترويج کشاورزي در خصوص کاهش حداقل  20درصدي
سطح زير کشت چاه هاي مجاز ،همکاري و تعامل شوراهاي اسالمي
و دهياري در خصوص معرفي چاه هاي غير مجاز به امور منابع آب
گرگان و آق قال ،پيش بيني جلسات اطالع رساني با حضور نمايندگان
کشاورزان و اعضاي شوراي حفاظت انجام پذيرد.

معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم
دادگستري استان اردبيل:

مقابله با ساخت و سازهاي غيرمجاز
در اردبيل تشديد مي شود
اردبيل-خبرنگاررسالت:
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان اردبيل
گفت :توسعه شهر به صورت غير متوازن و ناکارآمد موجب ايجاد پديده
حاشيه نشيني شده است که به همين دليل پيشگيري از ساخت و
سازهاي غيرمجاز در اردبيل تشديد ميشود .يوسف خدادادي در نشستي
با شهردار اردبيل اظهار کرد :اين معضل آثار سوء اجتماعي  ،فرهنگي و
اقتصادي بسياري را به وجود مي آورد که کل جامعه را درگير مشکالت
خود مي کند .وي افزود :دستگاه قضائي استان از سال  91براي حمايت
از اقدامات قانوني شهرداري پيشنهاد ايجاد واحد مديريت پيشگيري
از تخلفات شهري را با همراهي  16دستگاه اجرايي براي پيشگيري از
ساخت و ساز هاي غير مجاز و جلوگيري از تخلفات شهري ارائه کرد.
معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان اردبيل
بيان کرد :اين واحد از زمان تاسيس تاکنون اقدامات خوبي در حوزه
پيشگيري از تخلفات شهري داشته طوري که اين طرح مورد استقبال
ديگر استان هاي کشور قرار گرفت و در برخي از کالنشهرها نيز اين
واحد تاسيس و مورد بهره برداري قرار گرفته است.خدادادي تشريح
کرد :بايد هرگونه ساخت ساز از نظر داشتن پروانه ساخت و عدم پروانه
ساخت بطور مشخص معلوم باشد تا راهکار مقابله با آن سريع تر و
راحت تر انجام بگيرد.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و
گردشگري آذربايجان شرقي خبرداد:

حمايت از ايجادکنندگان
اقامتگاه هاي بوم گردي

بناب -خبرنگاررسالت:
رئيس سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان
آذربايجان شرقي از احياي زندگي روستايي و معماري روستاهاي
هدف گردشگري خبرداد.بر اساس اين گزارش ،مرتضي آبدار در جلسه
کارگروه ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري شهرستان بناب
با اعالم اين خبر ،يکي از طرح هاي اساسي حوزه ميراث فرهنگي،
صنايع دستي و گردشگري را ايجاد اقامتگاه هاي بوم گردي اعالم
و اظهارکرد :اين طرح در 3قسمت اقامتگاه روستايي ،طبيعت گردي
و بوم گردي عشايري اجرا مي شود.وي افزود :در راستاي حمايت از
متقاضيان بخش خصوصي و در جهت ترويج اقامتگاه هاي بوم گردي
 250ميليون ريال با سود  4درصد ،تسهيالت پرداخت مي شود.رئيس
سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري آذربايجان شرقي
سپس با اشاره به روستاي توتاخانه بناب تصريح کرد :اين روستا به لحاظ
معماري ويژه و طبيعت بکر اطراف آن جزء روستاهاي هدف بومگردي
معرفي شده است.آبدار ثبت ،صدور مجور و معرفي اين اقامتگاه ها به
گردشگران از طريق سايت هاي مجوز دار را از وظايف اين سازمان اعالم
کرد.وي همچنين با تأکيد بر ساماندهي هفته بازارها در سراسر استان،
از فروش اجناس خارجي در بازارچه هاي صنايع دستي انتقاد کرد و
گفت :در جهت حمايت از توليدات داخلي بازارچه هاي دائمي صنايع
دستي حق عرضه کاالهاي خارجي را ندارند.

رئيس شوراي اسالمي شهرستان قدس:

قدرداني از شکوه حضور مردم
در راهپيمايي روز جهاني قدس
شهرستان قدس-خبرنگار رسالت:
حسين چناقچي طي پيامي از حضور پرشور مردم روزه دار و مومن
شهرستان قدس در راهپيمايي روز قدس تشکر و قدرداني کرد.در متن
اين پيام آمده است :شهرستان قدس شاهد خلق حماسه اي ديگر
بود .مردم مومن و روزه دار اين شهرستان ثابت کردند که با آگاهي و
بصيرتي ستودني در مسير دفاع از حقوق ملت مظلوم فلسطين پايدار
و استوارهستند .در اين حضور که همه اقوام ،اقشار و ساليق سياسي
دوش به دوش هم فرياد مرگ بر اسرائيل سر دادند ؛ به دنيا اين پيام
را دادند که مبارزه با ظلم و استکبار جهاني و هرگونه تعرض و تعدي
آرمان مشترک همه ما است .حضورشما مردم در کنار مسئوالن در
راهپيمايي روز قدس که در واقع لبيکي به فرمايشات رهبر معظم
انقالب بوده ؛به تمام آنهايي که در سايه زور خواهان نابودي انديشه
وباورهاي صلح طلبانه هستند؛ ثابت شد که همواره حامي ودلسوز مردم
آزاديخواه ومظلوم غزه هستند.
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ياسوج-خبرنگاررسالت:
 327خانوار زنداني جرائم غيرعمد تحت حمايت کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد
قرار دارند و از خدمات حمايتي اين نهاد بهرهمندمي شوند .مديرکل کميته امداد
مديرکل کميته امداد کهگيلويه و کهگيلويه و بويراحمد در ديدار با مديرکل زندانهاي استان گزارشي از خدمات
بويراحمد مطرح کرد:
ارائهشده به خانوارهاي زندانيان تحت حمايت ارائه داد .به گزارش سايت خبري
کميته امداد ،فريد محبي ،مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد با اشاره به
حمايت کميته امداد
اينکه تمام خانوارهاي زنداني پشت نوبتاين نهاد تحت حمايت قرارگرفتهاند،گفت:
در حال حاضر  327خانوار زنداني تحت حمايت کميته امداد قرار دارند و از خدمات
کهگيلويه و بويراحمد
اين نهاد بهرهمندمي شوند .وي بابيان اينکه ميزان کمک و خدمات ارائهشده به
از  327خانوار زنداني
خانوارهاي زنداني همانند ساير خانوارهاي تحتحمايت است ،افزود :خدماتي از

قبيل کمکمعيشت ،فرهنگي ،تحصيلي،درماني ،تسهيالت اشتغال و کارگشايي،
آموزشهاي فني و حرفهاي ،معاضدت قضائي ،خدمات مشاورهاي و جذب حامي براي
فرزندان آنهابه خانوادههاي زندانيان ارائه ميشود .محبي بابيان اينکه خانوارهاي
نيازمند زنداني پس از شناسايي از خدمات اين نهاد بهرهمند ميشوند ،تصريح
کرد :خانواده زنداني تا زمان آزادي سرپرست تحت حمايت کميته امداد است و
بعد از آزادي زنداني نيز تسهيالت اشتغالزايي به فرد زنداني پرداخت ميشود.
وي با يادآوري تفاهمنامه منعقدشده ميان کميته امداد و سازمان زندانهاي
استان ،تأکيد کرد :هماهنگي و همکاري در ارائه خدمات بهتر به خانوادههاي
زندانيان ،توانمندسازي و تالش در جهت پيشگيري و بروز مجدد آسيبهاي
اجتماعي در خانوادههااز مهمترين اهداف اين تفاهمنامه است.

شهرستان
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با مشارکت شرکت پااليش نفت بندرعباس محقق شد

استاندار سمنان :

خام فروشي محصوالت در سمنان توجيه اقتصادي
ندارد

سمنان -خبرنگار رسالت :
استاندار سمنان گفت :خام فروشي محصوالت
کشاورزي توجيه اقتصادي ندارد و اين امر يکي
از داليل افزايش آمار مهاجرت و بيکاري در
بالدين
مناطق روستايي اين استان است.سيد شها 
چاوشي افزود :بايد با ايجاد صنايع تبديلي
در بخش هاي مختلف کشاورزي ،اشتغال و
درآمد بهره برداران در استان افزايش يابد.
وي اظهارداشت :استان سمنان توانمندي

آغاز ساخت باند دوم جاده تازيان
به بندرعباس

بندرعباس-خبرنگاررسالت:
عمليات اجرايي ساخت باند دوم جاده ارتباطي
شهر تازيان به بندرعباس با مشارکت شرکت
پااليش نفت بندرعباس آغاز شد.به گزارش روابط
عمومي شرکت پااليش نفت بندرعباس؛ اين جاده
که 15کيلومتر طول و يازده متر عرض دارد ،با
اعتبار 20ميليارد تومان ساخته ميشود.مديرعامل
شرکت پااليش نفت بندرعباس در آيين آغاز ساخت
اين جاده گفت 15 :ميليارد تومان از اعتبار اين
جاده از سوي شرکت پااليش نفت بندرعباس
و  5ميليارد تومان آن نيز با مشارکت اداره کل
راهداري و حمل و نقل جاده اي هرمزگان تامين
شده است.مهندس نامور افزود :مدت اجراي اين
پروژه  12ماه است و پيمانکار آن نيز از طريق
مناقصه عمومي و از بين پيمانکاران توانمند و
بومي هرمزگان انتخاب شده است .وي تصريح
کرد :نبود استانداردهاي الزم در اين مسير ،وجود

بااليي در توليد محصوالتي نظير انگور،
گياهان دارويي و پسته دارد که بايد عالوه
بر ايجاد راهکار براي صادرات اين محصوالت،
در راستاي صنايع تبديلي و تکميلي هم بايد
از خام فروشي جلوگيري شود.وي بر ايجاد
اشتغال پايدار در استان تاکيد و اضافه کرد:
در سال  96آمار بيکاري در سمنان کمتر
از  9درصد بود و بايد تالش کنيم با اتخاذ
تدابير راهبردي از جمله راه اندازي واحدهاي
فرآوري در بخش کشاورزي به افزايش اشتغال
در استان کمک کنيم.چاوشي با بيان اين
که آمادگي پرداخت تسهيالت کم بهره به
متقاضيان براي ايجاد اشتغال را داريم ،گفت:
در بخش هاي اشتغال به اين استان اعتبارات
خوبي اختصاص يافته است که در بخش هاي
مختلف به خصوص بخش کشاورزي آماده
پرداخت تسهيالت هستيم.

نقاط حادثه خيز ،ترافيک و حوادث جاده اي باال
از جمله داليل احداث باند دوم جاده تازيان به
بندرعباس است .مديرعامل شرکت پااليش
نفت بندرعباس گفت :در اين مسير  37دستگاه
ابنيه فني شامل آبنما و پل در نظر گرفته شده و
همچنين در حدود 350هزار متر مربع خاکبرداري،
170هزار متر مربع خاکري زي و  23هزار تن
آسفالت و  14هزار تن بتن ريزي از ديگر مراحل
اجراي اين طرح است.

رئيس اداره استعداد هاي درخشان آذربايجان غ ربي :

 6هزار دانش آموز منتظر نتايج آزمون ورودي مدارس استعدادهاي درخشان دوره دوم متوسطه هستند

اروميه -خبرنگار رسالت:
رئيس اداره استعداد هاي درخشان و دانش پژوهان جوان
آذربايجان غربي با اشاره به برگزاري آزمون ورودي مدارس
استعدادهاي درخشان دوره دوم متوسطه ،گفت 6:هزار و 621
دانش آموز استان منتظر نتايج آزمون ورودي مدارس استعدادهاي
درخشان هستند.
شهروز اله وردي زاده با اشاره به رقابت  6هزار و 621

دانشآموز استان در آزمون ورودي مدارس استعدادهاي درخشان
اظهار داشت 379 :دانش آموز در  14مدرسه استعداد هاي
درخشان آذربايجان غربي پذيرش مي شوند که از اين تعداد
 180دانش آموز دختر و  199دانش آموز پسر هستند.وي اظهار
داشت :آزمون ورودي مدارس استعداد هاي درخشان مربوط به
رشته هاي رياضي و فيزيک ،تجربي و انساني است.رئيس اداره
استعداد هاي درخشان و دانش پژوهان جوان آذربايجان غربي

خاطرنشان کرد :بيشترين تعداد شرکت کننده از شهرستان
اروميه به تعداد يك هزار و  726نفر و کمترين تعداد شرکت
کننده در حوزه شهرستان چالدران به تعداد  ۶۰نفر است.
الهوردي زاده با اشاره به اينکه نتايج آزمون ورودي مدارس
استعدادهاي درخشان در نيمه اول خرداد ماه اعالم مي شود،
گفت :شروع ثبت نام مدارس نيز يک هفته بعد از اعالم نتايج
آزمون آغاز مي شود.

مدير درمان تامين اجتماعي استان کردستان:

حذف دفترچههاي درماني و توليد نسخه الکترونيک گامي بلند در راستاي رضايتمندي و تکريم مخاطبين است
سنندج-خبرنگاررسالت:
مدير درمان تامين اجتماعي استان کردستان
گفت :اجراي حذف دفترچههاي درماني در مراکز
ملکي سازمان و توليد نسخه الکترونيک يکي
از مهمترين اقدامات سازمان تامين اجتماعي
در راستاي دولت الکترونيک است .

به گزارش روابط عمومي مديريت درمان تامين
اجتماعي استان کردستان ؛ دکتر هوشنگ
فوالدي افزود :از دي ماه سال  ١٣٩٥تاکنون،
ارائه خدمات درماني از طريق کارت ملي و
بدون استفاده از دفترچه هاي درماني کاغذي
در مراکز درماني ملکي استان كردستان صورت

گرفته و در اين راستا بالغ بر يك ميليون و
200هزار نسخه در مراکز ملکي اين سازمان
توليد شده که از اين تعداد يك ميليون و180
هزارو  540نسخه مربوط به پزشکان عمومي
و  19هزارو  460نسخه ،مربوط به پزشکان
متخصص بوده است.وي اظهار داشت :توليد

 ٢درصدي نسخ کاغذي در مواردي نظير عدم
ارائه خدمات مورد نظر پزشک در مراکز ملکي
سازمان ،اسرار فرد بيمه شده به دريافت خدمات
در مراکز غيرملکي و غيره بوده است که در
اين صورت پزشک به ناچار مجبور به توليد
نسخه فيزيکي شده است.

مهندس بلبل آبادي خبرداد:

ساخت ترانس اندازه گيري ولتاژ ژنراتور توسط متخصصان داخلي

رشت-خبرنگاررسالت:
در راستاي تحقق شعار سال «97حمايت از کاالي ايراني»،
متخصصان داخلي موفق به ساخت ترانس اندازه گيري ولتاژ
ژنراتور نيروگاه لوشان شدند.
مهندس «عظيم بلبل آبادي» مدير عامل شركت سهامي برق
منطقه اي گيالن در خصوص اين موفقيت گفت :در پي آسيب
ديدن يکي از ترانس هاي اندازه گيري ولتاژ ژنراتور واحد يک

نيروگاه لوشان که منجر به عملکرد راه هاي حفاظتي ژنراتور و
خروج واحد شد و به دليل اينکه ترانس مذکور قديمي و از نوع
خشک بوده و داراي نسبت تبديل خاصي مي باشد که در بازار
موجودي نداشت  ،لذا کار ساخت ترانس مشابه در دستور کار
قرار گرفت.وي افزود :با استعالمات انجام شده توسط شرکت
توليد نيروي برق لوشان ؛ شرکت نيروي رخش کردستان و
چند شرکت خارجي  ،اعالم آمادگي نمودند که نظر به حمايت

با حمايت از توليدکنندگان داخلي انجام شد؛

بي نيازي فوالد مبارکه
از واردات روغن هاي نورد

اصفهان-خبرنگاررسالت:
در راستاي سياستهاي فوالد مبارکه در حمايت
از شرکتهاي دانش بنيان داخلي ،کارشناسان
فوالد مبارکه با همکاري شرکت دانش بنيان
«به آرين صنعت اصفهان» توانستند به دانش
فني ساخت روغن هاي مورداستفاده در خط
نورد تاندم پنج قفسه اي فوالد مبارکه دست
يابند و ضمن قطع وابستگي به واردات اين
قبيل روغنها ،ساالنه حدود  ۱۲۰ميليارد ريال
صرفهجويي اقتصادي به بار آورند.رئيس خطوط
نورد سرد فوالد مبارکه ضمن تأييد اين خبر
گفت :در راستاي تکميل موفقيت دستيابي به
دانش فني و استفاده از روغن نورد ساخت

داخل در نورد دو قفسه اي ،اين بار با همکاري
مضاعف کارشناسان شرکت فوالد مبارکه اصفهان
با شرکت مذکور در عرصه توليد روغن نورد،
دستيابي به دانش فني و توان توليد روغن
نورد در تاندم ميل مداوم رقم خورد.محمود
رضا قرمزي در اين خصوص افزود :يکي از
مواد مصرفي استراتژيک در فرايند نورد سرد
در خطوط نورد ،روغن نورد است؛ به نحوي که
در فرايند نورد ،کاهش ضخامت ورق گرم به
ميزان موردنياز مشتري پس از اسيدشويي در
تاندم مداوم ،با اعمال نيرو و کشش بر روي ورق
در دماي محيط با پاشش مخلوط آب دمين و
روغن نورد صورت ميگيرد.

اولين جلسه کميسيون ماده  5و
کارگروه تخصصي امور زير بنايي و
شهرسازي استان گيالن در سال 97
برگزار شد

رشت-خبرنگاررسالت:
به گزارش روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي استان گيالن ،
اولين جلسه کميسيون ماده  5و کارگروه استان گيالن در

از صنايع داخلي  ،کار ساخت آن به شرکت ايراني سپرده شد.
که با ساخت ترانس و انجام تست هاي الزم  ،ترانس مذکور
به خوبي و با موفقيت مورد بهره برداري قرار گرفت .با ساخت
ترانس اندازه گيري ولتاژ ژنراتور نيروگاه لوشان توسط متخصصان
داخلي ضمن اين که پايداري واحد با تجهيز جديد افزايش
يافته است  ،نسبت به سفارش نمونه هاي خارجي صرفه جويي
نيز صورت گرفته است.

سرپرست معاونت سياسي و اجتماعي استاندار سيستان و بلوچستان:

بر واگذاري طرح ساماندهي متکديان
به بخش خصوصي تا کيد داريم

زاهدان -خبرنگاررسالت :
سرپرست معاونت سياسي و اجتماعي استاندار بر
واگذاري طرح ساماندهي و غربالگري متکديان
به بخش خصوصي تاکيد کرد.محمدهادي
مرعشي در جلسه طرح ساماندهي و غربالگري
متکديان به بخش خصوصي ضمن تاکيد بر
اجراي جلسات کارشناسي و پيگيري مشکالت
اظهار داشت  :اجراي موفق ساماندهي متکديان
و به نتيجه رسيدن اين امر تنها با برگزاري
جلسات و نشستها ميسر نمي شود چراکه در
گذشته جلسات متعددي در رابطه با اين موضوع
گرفته شده و مصوبات به دستگاهها ارجاع شده
اما متاسفانه اين مصوبات به داليلي معطل

سال  97برگزار گرديد .در اين جلسه که با حضور مهندس
شعبان پور معاون هماهنگي امور عمراني استانداري ،دبيري
اداره کل راه و شهرسازي و ساير دستگاههاي عضو کميسيون
برگزار شد ،مهندس انشا مديريت شهرسازي و معماري اداره
کل راه و شهرسازي استان گيالن گفت :بر اساس بند  7قانون
شورايعالي شهرسازي و معماري  ،تغييرات در طرح هاي
تفصيلي شهري ،پس از بررسي و تصويب در کميسيون ماده،5
مالک صدور پروانه براي شهرداري ها خواهد بودگفتني است
در اين جلسه پرونده شهرهاي تالش  ،صومعه سرا  ،رودسر ،

مانده است  .وي افزود  :شهرداري با توجه به
عدم توانمندي در حوزه مالي نمي تواند اين
موضوع را آنطور که بايد انجام دهد  ،بنابراين
سازمان قضائي وزارت کشور براي تحقق اين
موضوع بايد تخصيص اعتبار داشته باشد و
همچنين سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز
از محل اعتبارات استاني براي اين امر رديف
اعتباري اختصاص دهند چرا که بدون اعتبار
امکان اجراي اين امر وجود نداردمعاون استاندار
گفت  :جمع آوري متکديان و ساماندهي آنها
بايد براساس طرحي به بخش خصوصي واگذار
شود و دستگاههاي دولتي وظيفه نظارتي خود
را در اين امر انجام دهند.

لنگرود رضوانشهر  ،فومن ،رحيم آباد  ،آستانه اشرفيه ،تولم
شهر  ،لوندويل ،شاندرمن و بندر کياشهر مورد بررسي قرار
گرفته و آراي کميسيون در خصوص هريک از شهرهاي مذکور
صادر گرديد در ادامه جلسه کارگروه تخصصي امور زير بنايي
و شهرسازي نيز به بررسي کارشناسي  34مورد پرونده هاي
ساخت و ساز در خارج از محدوده و حريم شهر ها پرداختند .
الزم به ذکر است اين پرونده ها عمدتاً در خصوص ساخت و
ساز هاي وابسته به صنايع کشاورزي بوده که پس از بررسيهاي
الزم  ،راي هريک از آنها صادر گرديد.

حل مشکالت قطب گردشگري مذهبي نيشابور
در گرو عملکرد مسئوالن

ِ
ساخت سازههاي بتني
اولين دوره مسابقات
برگزار ميشود

ارائه طرح پيشنهادي سرمايهگذار پروژه اميرکبير
در صحن رسمي شوراي اسالمي اراك

نيشابور -خبرنگار رسالت:
رئيس هيئت امناي بقاع متبرکه امامزادگان عبداله و محمد نوههاي ابوحنيفه فرزند
اميرالمؤمنين(ع) از مسئوالن نيشابور در خواست کرد با حل مشکالت اين فضا ،راحتي
زائران (گردشگران مذهبي) را فراهم کنند .مهندس مهدي اکبرآبادي با اشاره به اينکه
در اطراف اين بقاع بوستاني است که روزانه صدها خانواده از فضاي سبز و وسايل بازي آن
براي گذراندن مفيد اوقات فراغت خود و کودکان شان استفاده ميکنند ،افزود :متاسفانه
شاهد معامالت آشکار خردهفروشان مواد مخدر در محل بوستاني هستيم که بايد محل
آرامش خانوادهها و زائران باشد .وي با اشاره به اينکه شاهد استعمال مواد مخدر در
سرويسهاي بهداشتي هستيم تا جايي که ماه گذشته شاهد فوت معتادي متجاهر در
آنجا بوديم ،يادآور شد :در قسمت گودال پارک شاهد تجمع و بازي قماربازان هستيم
درحاليکه سالهاي گذشته شاهد حضور جوانان کنکوري در آن محل بوديم.اين فعال
مذهبي تصريح کرد :حضور موادفروشان ،قماربازان ،دستفروشان که بعضي اجناس سرقتي
را عرضه ميکنند و تجمع کارگران ساختماني موجب حضور کمرنگ زائران شده تا جايي
که بعضي جرأت نميکنند بيايند و ازهمين روي وجوه واريزي به بقاع تاثير منفي و به
دنبال آن روي اجراي برنامههاي بقاع تاثير منفي گذاشته است.

کرج-خبرنگاررسالت:
رئيس مرکز علمي کاربردي شهرداري کرج از برگزاري اولين دوره مسابقات ساخت
سازههاي بتني در مهر ماه سال جاري خبر داد.به گزارش رسالت البرز و به نقل از پايگاه
خبري مديريت شهري کرج؛ عليرضا رحيمي ضمن اعالم اين خبر گفت :در راستاي
اهداف آموزشي و پژوهشي و به منظور توسعه و گسترش علوم فني و مهندسي و باال
بردن سطح علمي و تجربيات فني دانشجويان در زمينه ساخت بتن و اجراي سازههاي
بتني ،اين مرکز اقدام به برگزاري اولين دوره مسابقات سازههاي بتني در مهر ماه خواهد
کرد .وي افزود :هدف از برگزاري اين مسابقات افزايش تجربيات و ارزيابي توان علمي
و فني دانشجويان دانشگاههاي استان البرز در زمينه ساخت بتن در شرايطي نزديك
به شرايط كارگاهي است.رئيس مرکز علمي کاربردي شهرداري کرج همچنين يادآور
شد :مراحل تدوين آيين نامه مسابقه ،انتخاب داوران و ساير موارد مربوط به اين رويداد
علمي-پژوهشي در دستور کار اين مرکز قرار گرفته و پس از نهايي شدن و تکميل روند
برگزاري ،پوستر و فراخوان مسابقه مذکور جهت اطالع رساني و شرکت دانشجويان به
تمام مراکز علمي و دانشگاههاي سراسر استان البرز ارسال خواهد شد ،الزم به ذکر است
گروه آموزش عمران اين مرکز آماده پاسخگويي به سواالت احتمالي خواهد بود.

اراک – خبرنگار رسالت :
دکترکاوه فلک افالکي رئيس شوراي اسالمي کالنشهر اراک ،در صحن علني شوراي اسالمي
کالنشهر اراک در خصوص رفع مشکل قولنامهاي بودن امالک در شهر اراک به ويژه مطالبات
ساکنين شهرک ابوالفضل (ع) گفت :شوراي شهر تمام توان خود را براي حل مشکالت مردم
به کار گرفته و از هيچ کوششي دريغ نخواهد کرد.
وي بيان کرد :تمام کميسيونهاي شوراي اسالمي کالنشهر اراک و مجموعه شهرداري وظايف
خود را به خوبي انجام ميدهند اما رفع همه مشکالت شهري شهروندان بر عهده شوراي شهر و
شهرداري نيست ،بلكه بايد دستگاههاي مختلف نيز در اين راستا وظايف خود را به انجام برسانند.
محمدحسين فدايي رئيس کميسيون عمران و سرمايهگذاري شوراي اسالمي کالنشهر اراک ،در
اين خصوص اظهار داشت :اين شهرك و برخي مناطق حاشيهاي اراك درگير مشكالت اراضي
قولنامهاي هستند كه اخيرا اليحهاي براي حل مشكالت امالك قولنامهاي تصويب شد و تنها
يك جلسه نهايي براي اجراي اين اليحه باقي مانده است ،قطعا مشكالت طوالني مدت ظرف
مدت كوتاه رفع نخواهد شد.در ادامه ،جلسه رسمي شوراي شهر اراك ميزبان شركت پرشين
توسعه غدير جهت سرمايهگذاري در پروژه  ٥٨متري بود و سرمايهگذار در اين جلسه روند كاري
خود را تشريح كرد،که مقرر شد در کميسيون برنامه و بودجه بررسي شود.
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بندرعباس فعالترين مرز كشور در
ترانزيت ورود كاال طي دوماهه اول
سال 97
بندر عباس-خبرنگاررسالت:
به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان
هرمزگان باقرجوان در نشست خبري خود با اصحاب رسانه اعالم نمود :
بندرعباس با حمل 459047تن كاال  ،فعالترين مرز كشور با  29درصد
در زمينه ترانزيت ورودكاال دردو ماهه اول سال  1397بوده و پس از
بندرعباس مرزهاي پرويزخان( كردستان)  ،بازرگان آذربايجان غربي)
باشماق(كردستان) به ترتيب با  9 / 21و  9درصد به عنوان فعالترين
مرزهاي كشور در امر ورود كاالهاي ترانزيت بهشمار ميرود بطوريكه
 67درصد ازحجم ترانزيت به آنها اختصاص دارد  .اين مقام مسئول
درادامه اظهار كرد  :عمده ترين كاالهاي ترانزيت شده طي اين مدت
كاالهايي نظير مواد سوختي ،انواع قطعات يدكي وسائط نقليه  ،انواع
پنبه وسايل نقليه مسافري و مواد غذايي بوده است .
مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان هرمزگان ضمن اشاره
به سهم عمده حمل ونقل جاده اي كشور در جابهجايي كاال در سال
گذشته ودو ماهه اول سال جاري گفت  :بندر عباس بدليل دارا بودن
امكانات مناسب تخليه و بار گيري وبندر مهم شهيد رجايي بيشترين
سهم ترانزيت كشور را به خود اختصاص داده است .لذا توجه همزمان
به توسعه زير ساختهاي حمل ونقلي در مبادي ورودي وخروجي كاال
در شمال –جنوب وشرق –غرب كشور كه تكميل كننده كريدورهاي
حمل ونقل بين المللي هستند؛ جايگاه ايران را در اين صنعت بارزتر
خواهد كرد.وي در خاتمه افزود  :عملكرد ترانزيت جاده اي از  32مرز
فعال كشور  22مرز زميني و  10مرزآبي طي دو ماهه سالجاري در
مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه در حدود  1595هزارتن كاال از
كشور ترانزيت شده كه اين مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل
 11در صد افزايش داشته است .

برگزاري جلسه بررسي راهکارهاي
کاهش مصرف انرژي شرکت
بهرهبرداري نفت و گاز مسجدسليمان
مسجدسليمان-خبرنگاررسالت:
جلسه بررسي راهکارهاي بهينه سازي و کاهش مصرف انرژي در شرکت
بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان برگزار شد .به گزارش روابط عمومي
شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان  ،اين جلسه در سالن
جلسات اداره مرکزي و با حضور مديران  ،روسا و سرپرستان بخشهاي
مختلف و با رياست مهندس قباد ناصري مديرعامل اين شرکت برگزار
گرديد .مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان با اشاره
به بخشنامه استانداري خوزستان در خصوص کاهش ساعات فعاليت هاي
اداري بهمنظور صرفه جويي در مصرف انرژي گفت  :بارش هاي کم باران
در سال آبي امسال مشکالت بسياري را در بحث تأمين انرژي بوجود
ميآورد که الزم است تمهيدات شايسته اي در خصوص آن انديشيده شود.
مهندس قباد ناصري افزود  :با توجه به گرماي شديد تابستان و مشکالت
ناشي از احتمال قطع برق مي بايست در خصوص صرفه جويي مصرف
برق اقدامات فوري و کارگشا صورت پذيرد .وي با تأکيد بر بهينه سازي
مصرف انرژي و ترويج آن در سطح تمامي کارکنان و حتي خانواده ها گفت:
اعتقاد دارم که بهينه سازي مصرف انرژي مي بايست بهعنوان يک فرهنگ
و بخشي از زندگي روزمره ما تلقي شود و براي نهادينه شدن اين فرهنگ
تالش مضاعف داشته باشيم .

سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه
منابع انساني استانداري سمنان:

طرحهاي اشتغال آفرين در سمنان
معرفي ميشوند

سمنان -خبرنگار رسالت:
سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع انساني استانداري
سمنان گفت :طرح هاي اشتغال آفرين که توجيه اقتصادي دارند از سوي
مسئوالن دستگاه هاي اجراي استان معرفي شود .حشمتاله عسكري
در هشتمين نشست کارگروه تخصصي اشتغال افزود :در ارتباط با طرح
اشتغالزايي نشست هاي مفصلي با رئيس جمهوري و ديگر مسئوالن کشور
برگزار شده است.وي اظهارداشت :بايد از ظرفيت هاي مختلف استان در
کوتاهترين زمان ممکن بهره برد و طرح هاي اشتغال آفرين را در سمنان
اجرا کرد.عسكري تالش مسئوالن استاني و شهرستاني را براي جذب اعتبار
با معرفي طرحهاي بزرگ ضروري دانست و تأکيد کرد :فرماندار شهرستانها
در معرفي طرحهاي باالي  20ميليارد ريال در بخش صنعت ،کشاورزي و
گردشگري تمرکز کنند و هر شهرستان حداکثر تا برگزاري کارگروه اشتغال
بعدي ،طرحهاي بزرگ و توجيهدار معرفي کند.سرپرست هماهنگي امور
اقتصادي و توسعه منابع انساني استانداري سمنان فعاليت و مديريت جهادي
را در رسيدن به اهداف موثر دانست و تأکيد کرد :مديران با روحيه جهادي
و انقالبي در معرفي و ارائه طرحهاي مطلوب اقدام کنند چرا که مجموع
فعاليتها ،نماد عملکرد آنها محسوب خواهد شد.

رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان:

 ۷۳پروژه هفته جهاد کشاورزي
در کردستان افتتاح ميشود

سنندج-خبرنگاررسالت:
رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان در نشست خبري اعالم
برنامههاي هفته جهاد کشاورزي از افتتاح  ۷۳پروژه با  ۴۱ميليارد و ۵۲۵
ميليون تومان اعتبار همزمان با هفته جهاد کشاورزي در کردستان خبر
داد و گفت  :از اين  73پروژه  4پروژه مربوط به شيالت 16 ،پروژه مربوط
به بخش بهبود توليدات گياهي ،منابع طبيعي يک پروژه ،صنايع تبديلي و
تکميلي  10پروژه 19 ،پروژه آب و خاک و امور فني و مهندسي و 23پروژه
نيز مربوط به بخش بهبود توليدات دامي در استان است كه اين طرحها
و پروژهها به طور مستقيم براي  ۳۲۲نفر و غيرمستقيم براي يک هزار
و  ۱۶۷نفر شغل ايجاد کرده است مهندس خالد جعفري افزود :اصحاب
رسانه همواره همراه و همکار خوبي براي سازمان جهاد کشاورزي بوده و
در زمينه اطالعرساني در زمانهاي مختلف تالشهاي زيادي انجام دادهاند.
وي با اشاره به اينكه 500هزار قطعه مرغ و ساير ماکيان دراستان کردستان
وجوددارد ودر صنعت مرغداري رتبه اول در بين  8استان غرب کشوررا
داريم اظهارداشت :با توجه به اين جايگاه ،نياز به کارهاي جدي در بحث
ترويج و نگاه ويژه به اين بخش را افزايش ميدهدو مرغ بومي نيز در سطوح
مختلف در روستاهاي استان پرورش مييابد.

