مدير اداره بنادر و دريانوردي لنگه:
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شهرستان

زيرساخت ها در بنادر
غرب هرمزگان براي
سرمايه گذاران
فراهم است

بندر عباس-خبرنگاررسالت:
مدير اداره بنادر و دريانوردي لنگه مجموعه بنادر غرب هرمزگان را کانون
ثقل تجارت دريايي در منطقه خليج فارس دانست و از آمادگي اين مجموعه
براي حمايت از سرمايه گذاران بخش خصوصي در زمينه گردشگري دريايي،
حمل و نقل و راه اندازي خط مسافري لنگه به قطر خبر داد.به گزارش واحد
اطالعات و اخبار روابط عمومي اداره کل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان،
"قاسم عسکري نسب" در ديدار با يک هيئت سرمايه گذار داخلي اظهار
داشت :زيرساخت هاي اقتصادي بنادر غرب هرمزگان براي سرمايه گذاران
را فراهم است.
وي ضمن استقبال از مشارکت سرمايه گذاران داخلي و اعالم آمادگي کامل

پلمب يک کارگاه غير مجاز توليد
زولبيا و باميه در نيشابور

معاون مهندسي وتوسعه شرکت آب و فاضالاب
استان اصفهان خبرداد:

سمنان -خبرنگار رسالت:
نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه
سمنان گفت :مسئوالن دستگاه هاي اجرايي
با تالش مضاعف و ايجاد رونق کسب و کار
بيشتر ،نشاط و اميد را در جامعه تزريق کنند.
آيت اهلل سيدمحمد شاهچراغي افزود :اکنون
بيش از هر زمان ديگر کشور نياز به آرامش و
وحدت مردم و مسئوالن دارد و بايد با اتحاد

تامين  10درصدي آب شرب استان
اصفهان از طريق چاههاي جديدالحفر
اصفهان-خبرنگاررسالت:
معاون مهندسي وتوسعه شرکت آب و فاضالاب استان اصفهان گفت:
حفر حدود  80حلقه چاه در سطح استان اصفهان بايد در کمترين
زمان ممکن انجام پذيرد بطوريکه حداکثر در مردادماه اين چاهها بايد
در مدار بهره برداري قرارگيرند چرا که برآورد گرديد حداقل  10درصد
آب شرب از طريق چاههاي جديدالحفر تامين مي شود
حميد حکمتيان در نشستي که با پيمانکاران با هدف هماهنگي بيشتر
در تسريع روند اجراي پروژه هاي حفر وتجهيزچاهها برگزارشد اعالم
کرد :بحران کم آبي در استان اصفهان بسيارجدي است بگونه ايي
که تامين آب در فصل تابستان با چالش هاي زيادي مواجه است وي
افزود :براي اينکه بتوانيم در فصل تابستان آب شرب مردم را تامين
کنيم حتما بايد اين  80حلقه چاه در مدار بهره برداري قرارگيرد درغير
اينصورت احتما ل اينکه تامين آب شرب مردم با سختي روبهرو شود
مي رود.حکمتيان خطاب به پيمانکاران گفت:شما بايد بدون در نظر
گرفتن منفعت شخصي حفر وتجهيز چاهها را با دقت ،حساسيت
ويژه و سرعت دنبال کنيد چراکه بخشي از تامين آب شرب مردم به
نوع فعاليت شما در حفر وتجهيز چاهها بستگي دارد.

براي نخستين بار در کشور؛

فرماندار ساوجبالغ :

دولت تاکيد زيادي در اجراي
منشور حقوق شهروندي دارد
ساوجبالغ -خبرنگار رسالت:
فرماندار ساوجبالغ  :دولت تاکيد زيادي در اجراي منشور حقوق
شهروندي داردفرماندار ساوجبالغ در نشست با معاونين ،بخشداران
و مديران دوائر داخلي از اجرايي شدن بخشنامه دولت در خصوص
حقوق شهر وندي در نظام اداري از ابتداي تير ماه سال جاري خبر
داد .ابوالقاسم پاليز گير ضمن اشاره به دستورالعل پنج گانه رئيس
جمهور خواستار تکريم ارباب رجوع ،جلو گيري از سر گرداني مردم
در ساختمان هاي اداري دستگاههاي اجرايي ،پيشگيري از امکان بر
قراري ارتباط غير اصولي و مفسده آميز با کارکنان دولت و ايجاد نظام
اداري پاسخگو و کار امد در اجراي ماده ماده  ۱۷تصويب نامه شماره
 ۱۱۲۷۱۲۸مورخ  ۹۶/۱۲/۲۸شوراي عالي اداري شد وي گفت  :دولت
تاکيد زيادي در اين زمينه دارد و فرمانداري و بخشداري هاي تابعه
به عنوان نمايندگان عالي دولت در شهرستان الزم است در اين زمينه
پيشرو باشند.وي افزود :بر اساس اين بخشنامه از ابتداي تير ماه سال
جاري اجرا و همه مراجعين خدمات خود را از ميز خدمت که در
طبقه اول مستقر خواهد بود دريافت خواهند کرد .

مشاور عالي شهردار اصفهان خبرداد:

اختصاص  800ميليارد تومان
براي مترو اصفهان
اصفهان-خبرنگاررسالت:
مشاور عالي شهردار اصفهان گفت :توان فني و اجرايي ساخت خطوط
مترو و همچنين جذب بودجههاي اختصاص يافته براي احداث خطوط
در سازمان قطار شهري اصفهان وجود دارد .به گزارش اداره ارتباطات
رسانه اي شهرداري اصفهان ،جواد شعرباف در ديدار با مديرعامل
جديد سازمان قطار شهري اظهار داشت :اين سازمان از نظر توان فني
و اجرايي و سطحسواد و تجربه در شرايط خوبي قرار دارد .وي تصريح
كرد :مديرعامل جديد سازمان بايد تالش کند تمرکز خود را بر حل
مشکالت و توجه به دغدغههاي کالن مديريت استان و مديريت شهري
معطوف كرده و تالش شبانهروزي خود را براي پيش بردن اين موضوع،
به کار گيرد زيرا ابعاد فني پروژه مترو اصفهان بسيار سنگين است.
مشاور عالي شهردار اصفهان بيان داشت :بدون شک در آينده نيز با
همراهي نخبگان سازمان و در کنار مديران و پرسنل ،در تالش براي
ساخت خطوط همراه همگان خواهيم بود.وي اضافه کرد :در برنامه
سال  ،۹۷نزديک به  ۸۰۰ميليارد تومان بودجه براي سازمان قطار
شهري اختصاص يافته است.

راهاندازي تاالر گفتمان شهري در اردبيل
اردبيل-خبرنگاررسالت:
شهردار اردبيل گفت :با برنامهريزي شهرداري
براي اولين بار تاالر گفتمان شهري در اردبيل
راهاندازي ميشود .حميد لطفاللهيان در جلسه
ستاد بازآفريني شهري در استانداري اردبيل
اظهار کرد :ما سال گذشته  11جلسه و امسال
دو جلسه ستاد بازآفريني شهري را با محوريت
و دبيري شهرداري اردبيل برگزار کرديم تا در
يک اقدام مشترک با همکاري پنج دستگاه
بتوانيم پروژههاي متعددي را اجرايي و عملياتي
کنيم .وي خاطرنشان کرد :ما در محالت هدف
پروژههايي را تعريف کرديم و براساس اين
پروژههاي تعريف شده اهدافمان را در قالب
طرحهاي عمراني و خدماتي به پيش ميبريم
که اميدواريم امسال نيز بتوانيم در احداث و
راهاندازي اين پروژههاي مهم به ويژه آسفالت

توطئه هاي استکبار جهاني را خنثي کرد.وي
اظهارداشت :دشمن درصدد پاشيدن تخم تفرقه
در ايران است و بايد آحاد جامعه نسبت به
اين خصومت ها هوشيار باشند.وي خاطرنشان
کرد :يکي از راهبردهاي حياتي براي افزايش
نشاط اجتماعي در جامعه ،رونق کسب و کار
و حمايت ازکاالي داخلي است و با اين راهبرد
اميد در دل جوانان ايران بيش از پيش افزايش
مي يابد.شاهچراغي تصريح کرد :ترويج خريد
کاالي ايراني و توليد محصول با کيفيت اصلي
ترين راه براي تقويت اقتصاد ملي و تحقق
اقتصاد مقاومتي مدنظر رهبري است.امام جمعه
سمنان تصريح کرد :نتيجه رشد و شکوفايي
اقتصاد در کشور ،تامين منافع عمومي خواهد
بود و بر اين اساس اين توصيه را مي توان از
جنس امر به معروف دانست.

معابر و احداث سراي محالت موفق عمل کنيم.
شهردار اردبيل در مورد احداث مسکن اميد
به تعداد  300واحد در دو منطقه هدف شهر
اردبيل افزود :در مجموع در کنار احداث اين
 300واحد که نقشهها و طراحي آن در حال
انجام است سعي ميکنيم پارکهايي را نيز
در کنار اين مجموعهها به مساحت  29هزار
مترمربع اجرايي و عملياتي کنيم.

شهرکرد -خبرنگاررسالت:
در سال  1396بيش از 28ميليارد تومان به  2218نفر از مقرريبگيران
بيمه بيکاري که به علت هاي غير ارادي بيکار شده اند پرداخت
شد.به گزارش روابط عمومي اداره کل تامين اجتماعي استان
چهارمحال و بختياري ،مدير کل تامين اجتماعي استان با اعالم
اين خبر گفت :چشم داشت به صندوق بيمه بيکاري بجاي تمرکز
بر توليد و اشتغال ،از سوي برخي از کارفرمايان ،اقتصاد استان

کار ،بيکار موقت شناخته شود و همچنين کليه بيمه شدگاني که
به صورت غيرارادي و بهعلت مشکالت اقتصادي کارگاه و حوادث
غيرمترقبه مانند سيل ،زلزله ،جنگ  ،آتشسوزي و  ...بيکار شوند،
ميتوانند از مقررات اين قانون استفاده نمايند.تشخيص ارادي
يا غيرارادي بودن بيکاري بيمه شده ،بهعهده هيئتي متشکل از
نمايندگان اين سازمان و اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعي محل
اشتغال بيمه شده است.

معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و ب رنام هريزي استان اردبيل:

سهم بانوان از اشتغال در دستگاههاي اجرايي تنها  ۳۷درصد است
اردبيل-خبرنگاررسالت:
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان
مديريت و برنامهريزي استان اردبيل گفت :هماکنون
در مجموع  ۶۲دستگاه اجرايي استان اردبيل تعداد
 ۳۹هزار و  ۳۱۱نفر کارمند مشغول به فعاليت
هستند.سيدکريم عبادي در جلسه بررسي مشکالت
کارمندان دولتي که با حضور جمعي از مسئوالن و

مديران سازمان مديريت و برنامه و بودجه اردبيل
برگزار شد اظهار داشت :از مجموع  39هزار و 311
کارمند دولتي در سطح استان اردبيل  25هزار و
 512نفر کارمندان رسمي ميباشند که اين آمار
حدود  65درصد شاغلين دولتي در استان را شامل
ميشود.وي با اشاره به اينکه  63درصد مجموع
کارمندان رسمي و غيررسمي در استان اردبيل

آقايان و مابقي بانوان هستند افزود :سهم بانوان
از اشتغال در دستگاههاي اجرايي با عنوان دولتي
کارمندي تنها  37درصد ميباشد که اين تعداد
از بانوان و آقايان کارمند در  62دستگاه اجرايي
در حال فعاليت و خدماترساني در پست اداري و
دولتي ميباشند.معاون توسعه مديريت و سرمايه
انساني سازمان مديريت و برنامهريزي استان اردبيل

سطح سواد کارمندان دولتي استان اردبيل را بسيار
خوب و در سطح باال عنوان کرد و ادامه داد :به لحاظ
سطح سواد بيشترين آمار مربوط به کارکنان با
تحصيالت دانشگاهي ليسانس با  52درصد مجموع
کارکنان 14 ،درصد کارکنان مدرک فوق ليسانس،
 11درصد فوق ديپلم 3 ،درصد دکترا 13 ،درصد
ديپلم و  7درصد زيرديپلم هستند.

رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت آذربايجان غ ربي اعالم کرد:

بهره مندي  15هزار نفر از قاليبافان از خدمات بيمه قاليبافي
اروميه-خبرنگاررسالت:
رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت آذربايجان غربي گفت:
در حال حاضر  72هزار نفر بافنده در سطح استان به بافت فرش
دستبافت اشتغال دارند که از اين تعداد  15هزار نفر از خدمات
بيمه قاليبافي بهرهمند شدهاند .جعفرصادق اسکندري اظهار داشت:
از مجموع معرفيشدگان به بانکهاي عامل اعم از صادرات ،ملت
و تجارت براي اخذ تسهيالت مشاغل خانگي 442 ،نفر به حوزه

فرش دستباف اختصاص يافته است که در مجموع براي دريافت
تسهيالت به مبلغ  40هزار و  700ميليون ريال به بانکهاي عامل
معرفي شدند.وي خاطرنشان کرد :تاکنون از اين تعداد  280نفر ،در
مجموع مبلغ  19هزار و  350ميليون ريال به دريافت تسهيالت
مذکور موفق شدهاند.اسکندري در خصوص بيمه قاليبافان افزود:
در حال حاضر  72هزار بافنده در سطح استان به بافت فرش
دستبافت اشتغال دارند که از اين تعداد  15هزار نفر از خدمات بيمه

فرماندار نظرآباد :

تسريع در حل مشکل اهالي روستاي اقباليه
ضرورت دارد

نظرآباد -خبرنگار رسالت:
فرماندار نظرآباد گفت :اهالي روستاي اقباليه از
مشکالتي که در پي عدم صدور حکم دهيارشان
ايجاد شده شکايت دارند که با پيگيري هاي الزم
اين مشکل برطرف مي گردد۰دکتر محمدرضا
فالح نژاد در ديداري که با تعدادي از اهالي
روستاي اقباليه داشت پاي درد و دل ها و
بيان مشکالت آن ها اعم از عدم جمع آوري
منظم زباله ،مشکل آسفالت کوچه هاي روستا،
ووجود حيوانات ناقل بيماري از جمله سگهاي
بال صاحب در روستا به جهت تعويق صدور
حکم دهيار و...بود نشست.وي در خصوص
چگونگي حل مشکل اين روستائيان اظهار
داشت :بودجه هاي روستا که مي تواند در

در بازديد مدير کل مي راث فرهنگي استان مرکزي از کمپ گردشگري ميقان عنوان شد:

جهت نوسازي و روکش آسفالت معابر روستا
و جمع آوري زباله اهالي هزينه شود به حساب
دهياري درقالب ارزش افزوده پرداخت شده
و قطعا با صدور حکم دهيار واجد شرايط اين
مشکالت مرتفع خواهد شد.فرماندار نظرآباد
در خاتمه اين ديدار ضمن بيان قول مساعد
در خصوص پيگيري موضوع دهياري اقباليه
به اهالي روستا عنوان کرد :سالم گرم مرا به
تمام اهالي زحمتکش روستاي اقباليه رسانده و
اطمينان داشته باشيد با پيگيري هاي الزم در
اولين فرصت با بخشدار بخش تنکمان در ارتباط
با دليل تعويق ابالغ حکم اين دهيار صحبت
کرده و در صورت دارا بودن صالحيت دهيار
حکم وي به زودي صادر خواهد شد.

کسب رتبه پنجم دانشگاههاي برتر
کشور در حوزه علوم کشاورزي
توسط دانشگاه شهرکرد
شهرکرد -خبرنگاررسالت:
دانشگاه شهرکرد در حوزه علوم کشاورزي رتبه پنجم دانشگاههاي
برتر کشور را کسب کرد .به گزارش روابط عموي دانشگاه
شهرکردبر اساس رتبه بندي ملي دانشگاههاي برتر کشور،

مجوز احداث  2اکوکمپ و 7اقامتگاه بوم گردي در
روستاهاي منطقه صادر شده است

دانشگاه شهرکرد در حوزه علوم کشاورزي و بر اساس تمامي
معيارها رتبه پنجم دانشگاههاي برتر کشور را کسب کرد .در
اين رتبه بندي دانشگاه شهرکرد در حوزه علوم کشاورزي بر
اساس معيار توليد علم فنآورانه و نوآورانه رتبه  ،2بر اساس
معيار فعاليت هاي اجتماعي رتبه  5و بر اساس معيار کيفيت
توليد علم رتبه  9و بر اساس معيار کميت توليد علم رتبه 10
دانشگاه هاي برتر کشور را کسب کرد .براي اين رتبه بندي
ملي نخستين بار دادههاي اسکوپوس( )Scopusمبنا قرار
گرفته است و بر اساس فعاليتهاي پژوهشي دانشگاهها در

شهرداري سمنان به دنبال توليد برق
از پسماند است

سمنان -خبرنگار رسالت:
امروز بهره گيري از پسماند براي توليد برق يکي از رويکردهاي مهم کشورهاي پيشرفته دنياست
و شهرداري سمنان براي تحقق اين مهم پيگير جذب سرمايهگذار خارجي است که بخشي از امور
تاکنون انجام شده است .مديريت پسماند از مسائل بهداشتي و مديريت شهري است که شهرداريها
به صورت جدي با آن مواجه هستند ،دفن زباله همواره تبعات زيست محيطي جدي به همراه داشته
است و از سويي وجود انواع مواد تجزيهنشدني در داخل پسماند ،مديريت پسماند را به مسالهاي نيازمند
بهرهگيري از فناوري مبدل کرده است .توليد پسماند بخشي از جريان زندگي روزانه هر جامعهاي است
که توقفناپذير است ،ولي امروز با استفاده از تجهيزات پيشرفته مبتني بر فناوريهاي به روز ،از زباله
براي توليد برق استفاده مي شود که نمونه هاي آن در کشورهاي اروپايي به گونه اي است که ارزش
افزوده قابل توجهي از پسماند به همراه دارد .تجهيزات مربوط به توليد برق از زباله از فناوري پيشرفتهاي
برخوردار است که هنوز در ايران وجود ندارد و شهرداري سمنان که روزانه با مسئله مديريت 100
تن زباله مواجه است به دنبال جذب سرمايه گذار خارجي براي توليد برق از پسماند شهري است.
مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهرداري سمنانافزود :شهرداري سمنان در حال مذاکره با يک
سرمايه گذار کانادايي است و بررسي هاي اوليه از سوي اين سرمايه گذار انجام شده است .حميدرضا
پيوندي گفت :شرکت ستاره سرخ سپهر در کانادا براي توليد برق از پسماند شهر سمنان اظهار تمايل
کرده بود ،اين شرکت از تجهيزات پيشرفته کانادايي به اين منظور استفاده مي کند.

قاليبافي بهرهمند شدهاند .رئيس سازمان صنعت و معدن و تجارت
آذربايجان غربي گفت :از مهر ماه سال  1393پذيرش قاليبافان
ش سازمان صنعت،
جديد براي بيمه متوقف شده است اما با تال 
معدن و تجارت استان و مرکز ملي فرش ايران زمينه بهرهمندي
قاليبافان از خدمات صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان ،روستائيان
و عشاير فراهم شده و به زودي نحوه بهرهمندان اين قشر از خدمات
صندوق مذکور اطالعرساني خواهد.

اراک – خبرنگار رسالت :
حسيني :تمام پروژه هاي اداره کل در ميقان
و روستاهاي اطراف با در نظر گرفتن مباحث
زيست محيطي احداث مي شود« مجوز احداث
2کمپ گردشگري و  7اقامتگاه بوم گردي در
روستاهاي اطراف تاالب ميقان صادر شد تا
حدود  100اشتغال مستقيم و غير مستقيم
ايجاد شود».به گزارش روابط عمومي اداره کل
ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري
استان مرکزي ،مدير کل با اعالم اين خبرگفت:
« تاالب کويري ميقان اراک يکي از  10تاالب
مطرح کشور که از زيستگاه هاي مهم پرندگان
کمياب است که همين مزيت در کنار اکوسيستم
منحصر بفرد اين تاالب يکي از پتانسيل هاي

همزمان با ماه مبارک رمضان صورت گرفت؛

مشهد-خبرنگاررسالت:
همزمان با ماه مبارک رمضان و بهار قرآن ،نخستين نمايشگاه قرآن
عترت با همکاري اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي سرخس ،در محل
نمايشگاه هاي دائمي شهرک گاز شهيد مهاجر داير شد.به گزارش
روابط عمومي شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد ،در اين نمايشگاه
کتب قرآني و ادعيه ،اکران فيلم هاي جشنواره عيار با محوريت قرآن
و عترت ،طرح تعويض قرآن فرسوده با نو ،ارائه انواع محصوالت عفاف
و حجاب ،خوشنويسي قرآن توسط انجمن خوشنويسان در ديد عموم
قرار گرفته است.اين خبر حاکياست؛ اين نمايشگاه با رويکرد توجه به
نيازهاي نسل جوان و در رده سني جوان و نوجوان و کودک با اجراي
برنامه تالوت شبانه ،برنامه هاي تفسير و تبيين آيات قرآني و حضور
قاريان و تاليان استاني اجراي برنامه دارند.گفتني است :اين نمايشگاه
تا  25خردادماه آماده بازديد شهروندان سرخس مي باشد.

فرمانده نيروي انتظامي شهرستان بناب خبرداد:

پرداخت  28ميليارد تومان به مقرري بگيران بيمه بيکاري
را به سمت نابودي سوق مي دهد غالمرضا محمدي شرط الزم
جهت پرداخت بيمه بيکاري را غير ارادي بودن بيکاري دانست و
گفت :بيمه شدگان کليه کارگاههاي مشمول قانون کار و کشارزي
طبق شرايطي که در آيين نامه قانون بيمه بيکاري به آن اشاره
شده است مي توانند از مزاياي بيمه بيکاري بهره مند شوند به
صورتي که چنانچه بيمه شدهاي بهعلت تغييرات ساختار اقتصادي
کارگاه مربوطه و بهتشخيص وزارتخانه ذيربط و تأييد شورايعالي

چهارباغ -خبرنگار رسالت:
جمع آوري مصالح ساختماني جهت جلوگيري از تخريب اراضي
کشاورزي و پيشگيري از ساخت و ساز غير مجازبه دستور مهندس
عظيمي شهردار چهارباغ تمامي اکيپ هاي واحد کنترل نظارت
به همراه تجهيزات موتوري و خودروهاي سنگين عمراني اقدام به
جمع آوري مصالح ساختماني از سطح زمين هاي کشاورزي شهر
چهارباغ کردند.اين جهت جلوگيري از تخريب اراضي کشاورزي
و پيشگيري از ساخت و ساز غير مجاز صورت گرفت.به گفته
مهندس عظيمي شهردار چهارباغ عمليات واحد کنترل و نظارت
در روزهاي آتي در شهر چهارباغ و نواحي ملک آباد و مهدي آباد
ادامه خواهد داشت.

برپايي نمايشگاه قرآن و عترت
در شهرستان مرزي سرخس

مدير کل تامين اجتماعي استان چهارمحال وبختياري خبرداد:

افتتاح فاز اول پروژه انتقال
داده بر بستر فيبرنوري کرج
کرج-خبرنگاررسالت:
فاز اول پروژه «اف تي تي ايکس» اپراتور چهارم (انتقال داده بر بستر
فيبر نوري کالنشهر کرج) با ظرفيت  ۲۰هزار شماره با حضور استاندار
البرز در کرج به بهرهبرداري رسيد .به گزارش رسالت البرز و به نقل از
پايگاه اطالع رساني استانداري البرز؛ طي مراسمي با حضور استاندار
البرز و جمعي از مسئوالن ،اولين دارنده مجوز ايجاد شبکه پهن باند
بر مبناي فيبر نوري مخابراتي کشور با عنوان اپراتور چهارم در کرج
آغاز به کار کرد .اين پروژه در ارديبهشت  94در کرج آغاز شد و طرح
کلي اجراي شبکه فيبر در شهر کرج ،اجراي  200کيلومتر فيبر نوري،
حداقل  213هزار پورت منصوبه ،حداقل  132هزار پورت دايري است.
وضعيت اجراي شبکه در فاز اول براي مناطق اجراي شبکه فيبر نوري،
اجراي شبکه در بخش پسيو در فاز اول  64کيلومتر و اجراي  30هزار
پورت منصوبه ميباشد.حجم سرمايه گذاري در فاز اول پروژه کرج به
ميزان  58ميليارد تومان است.

»

شهردار اردبيل خبرداد:

مسئوالن نشاط و اميد را در جامعه تزريق کنند

نيشابور -خبرنگاررسالت:
مديرگروه بهداشت محيط و حرفه اي دانشکده علوم پزشکي نيشابور
از پلمب يک کارگاه توليد زولبيا و باميه در اين شهرستان خبر داد.
مهندس سعيد يگانه پور اظهار کرد :با توجه به اهميت سالمت روزهداران
عزيز در ماه مبارک رمضان و پيرو بررسي شکايت مردمي رسيده در
خصوص وجود کارگاه غير مجاز توليد مواد غذايي ،در يکي از مناطق
شهرستان ،بازديد و بررسي انجام شد.وي افزود :در اين بازديد مشترک
که با حضور رياست اداره اماکن و نيروي انتظامي منطقه انجام و پس
از شناسايي کارگاه و هماهنگي با دادستان محل مذکور پلمب شد و
از ادامه کار آن ممانعت به عمل آمد.

روز پرکار واحد کنترل و نظارت
شهرداري چهارباغ
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امام جمعه سمنان :

خبر

براي خدمات رساني و ارائه هرگونه تسهيالت به منظور تسهيل فرآيند سرمايه
گذاري گفت :بنادر غرب هرمزگان کانون ثقل تجارت دريايي در منطقه خليج
فارس و گزينه اي مناسب براي سرمايه گذاري در زمينه گردشگري دريايي،
حمل و نقل و راه اندازي خط مسافري لنگه به قطر است.مدير اداره بنادر و
دريانوردي لنگه با بيان اينكه زيرساختهاي مناسب اقتصادي و واردات و
صادرات در اين مجموعه براي سرمايه گذاران فراهم است ،افزود :گسترش
گردشگري دريايي ،حمل و نقل و راه اندازي خط مسافري لنگه به قطر نه
تنها به عنوان فرصتي براي بهرهوري اقتصادي سواحل و ايجاد شغل در اين
منطقه داراي اهميت است بلکه با تقويت بخش خصوصي در بنادر غرب
هرمزگان مي توانيم به رشد و توسعه اقتصادي دست يابيم.

خبر »

مهم گردشگري استان به شمار مي رود».سيد
محمد حسيني افزود « :اکوتوريسم ،گرايشي
نوين در صنعت جهانگردي و گردشگري است
که چشم اندازها و مناظر زيباي طبيعت از
کانون ها و جاذبه هاي مورد توجه در اين
نوع صنعت است.
با توجه به موقعيت جغرافيايي ويژه ،تنوع
و تعدد پديده هاي طبيعي موجود در تاالب
ميقان  ،مي توان با همکاري گسترده و بلند
مدت دستگاه هايي مانند محيط زيست ،منابع
طبيعي ،جهاد کشاورزي و فرمانداري اراک،
ضمن درنظر گرفتن مباحث زيست محيطي،
گردشگري و اقتصاد حول محور آن را رونق
بخشيد».

 5محور کميت علم ،کيفيت علم ،توليد علم فناورانه و نوآورانه،
فعاليتهاي اجتماعي ،ديپلماسي علمي و کيفيت محتواي علم،
 89دانشگاه کشور رتبهبندي شدند و اين  5محور از  25شاخص
تشکيل شدهاند و اطالعات رتبهبندي بر اساس آن دسته از
مقاالت دانشگاههاي کشور است که در مجالت و کنفرانسهاي
نمايهشده در پايگاه استنادي اسکوپوس( ) Scopusدر دوره
زماني  2013تا  2017منتشر شدهاند .به غير از شاخصهاي
رشد ،براي هر شاخص متوسط فعاليت دانشگاه در همين دوره
پنج ساله مبناي رتبهبندي قرار گرفت.

مديرعامل شرکت عمران هشتگرداز تعيين
تکليف  ۱۰هزار مسکن مهر خبر داد
شهرجديد هشتگرد -خبرنگار رسالت :
مديرعامل شرکت عمران هشتگرد از تعيين تکليف 10هزار مسکن مهر فاقد متقاضي
و راکد اين شهر با همکاري بانک مسکن خبر داد و گفت :در بسته سياستي ،واحدهاي
فاقد متقاضي و راکد به واحدهاي خودمالک تبديل و به سازندگان واگذار ميشود.
مهدي هدايت با يادآوري اينکه "اولويت کاري بنده تکميل پروژههاي مسکن مهر
با تمام خدمات زيربنايي و روبنايي و افتتاح مترو است" ،اظهار کرد :احداث مراکز
محالت ،مجموعههاي ورزشي ،مساجد ،کالنتريها ،مراکز درماني ،مدرسه و ...در
دست اجراست که تاکنون تعدادي از اين مراکز افتتاح شده است.وي با بيان اينکه
"موضوعات اجتماعي را بهعنوان يکي از تأکيدات وزير راه و شهرسازي در دستور
کار قرار دادهايم" ،تصريح کرد :باال بردن شاخصهاي شهر انسانمحور ،طرح جامع
حملونقل هشتگرد با محوريت ( TODتوسعه با اولويت حملونقل) در اولويت
برنامههاي کاري قرار دارد.وي در خصوص واحدهاي مسکن مهر هشتگرد افزود:
در حال حاضر حدود  10هزار واحد بدون متقاضي و راکد مسکن مهر در هشتگرد
داريم .طي دو ماه اخير اقدامات مؤثري براي تعيين تکليف اين واحدها صورت گرفته
بهطوري که يک بسته سياستي تعريف شده که در قالب آن با همکاري بانک مسکن
اين تعداد واحد از بالتکليفي بيرون ميآيند.

کشف تجهيزات الکترونيکي ميلياردي
غيرمجازدر بناب
بناب -خبرنگاررسالت:
فرمانده نيروي انتظامي شهرستان بناب از کشف تجهيزات الکترونيکي
غيرمجاز در بناب خبرداد .بر اساس اين گزارش ،سرهنگ رمضان
اللهورديان در گفتگويي با خبرنگاران با اعالم اين خبر افزود :مأموران
يگان امداد و مبارزه با کاالي قاچاق اين شهرستان در حين گشت زني
به  2دستگاه خودرو سواري و تريلي مشکوک شده و آنها را متوقف
کردند.وي تصريح کرد :در بازرسي از اين دو دستگاه خودرو تعداد يک
هزار و  309دستگاه تجهيزات الکترونيکي غيرمجاز کشف شد.اين
افسر انتظامي اذعان کرد :برابر اعالم کارشناسان اين محموله کشف
شده  3ميليارد ريال ارزش دارد.اللهورديان با بيان اينکه در اين ارتباط
يک نفر متهم نيز دستگير شده است؛ اظهار کرد :متهم پس از تشکيل
پرونده مقدماتي به همراه تجهيزات کشف شده تحويل مقامات قضائي
شد.گفتني است ،شهرستان  140هزار نفري بناب در  110کيلومتري
جنوب مرکز استان آذربايجان شرقي واقع شده است.

رئيس شوراي هماهنگي مديران دستگاههاي تابعه
وزارت نيرو در کردستان:

متوسط بارندگي امسال در کردستان
 30درصد افزايش داشته است

سنندج-خبرنگاررسالت:
رئيس شوراي هماهنگي مديران دستگاههاي تابعه وزارت نيرو در استان
کردستان در ديدار مديران صنعت آب و برق استان با نماينده ولي فقيه
منطقه کردستان گفت :متوسط ميزان بارندگي در کردستان نسبت به
سال قبل  30درصد و نسبت به دزار مدت  5درصد افزايش داشته است.
اقبال شاهنظري افزود:افزايش ميزان بارندگي در استان کردستان امسال
نسبت به سال قبل مطلوب بوده است اما نبايد از مديريت مطلوب منابع
آبي غفلت کنيم مديرعامل شرکت آب منطقهاي کردستان با اشاره به
اينکه شرکت آب منطقهاي کردستان تمهيدات الزم براي اطالعرساني،
آگاهي بخشي و فرهنگسازي را انجام داده و اقدامات خوبي در اين راستا
صورت گرفته است ،اظهارداشت :بايد همه بخشها بهويژه صداوسيما
و اصحاب رسانه و همه آحاد مردم همراهي و همکاري نمايند تا پيک
تابستان بدون قطعي آب و برق سپري شود.شاهنظري درپايان ضمن
گسازي توسط
درخواست از نماينده ولي فقيه کردستان مبني بر فرهن 
ائمه جمعه و جماعات و توصيه به مردم در راستاي مصرف بهينه آب و
برق گفت :بايد آب و برق به عنوان يک موضوع ملي ديده شود و همه
خود را در مقابل آن مسئول بدانيم.

از سوي مدير عامل شرکت گاز
استان گلستان سرپرست جديد اداره
گازعلي آباد کتول معرفي شد
گرگان-خبرنگاررسالت:
طي حکمي از سوي مهندس رحيمي مديرعامل شرکت گاز استان
گلستان غالمرضا خاني بهسمت سرپرست جديد اداره گازعلي آباد
کتول منصوب و طي نشستي به فرماندار شهرستان معرفي گرديد.
در اين نشست که درمحل فرمانداري شهرستان علي آباد کتول انجام
شد مديرعامل شرکت گازاستان گلستان با تقديرازمساعدت وهمکاري
فرماندار شهرستان ،گزارشي از وضعيت گازرساني وخدمات رساني
شرکت ارائه نموده و خواستار ادامه روند همکاري با سرپرست جديد
اداره گازشد .در ادامه هدايتي فرماندار شهرستان علي آباد کتول نيزاز
روند گازرساني و خدمات رساني منطقه ابراز رضايت نموده واز تالشهاي
صادقانه مديرعامل وکارکنان گازگلستان واز خدمات ارزنده خسروي
دردوران تصدي مسئوليت تشکر نموده وآمادگي خود را جهت هر نوع
همکاري با سرپرست جديد اداره گاز شهرستان اعالم نمود.

باستاني کاران بناب همچنان در انتظار تحقق وعده هاي
مسئوالن براي تکميل سالن ورزش باستاني
بناب -خبرنگار رسالت:
همزمان با شب ميالد باسعادت کريم اهل بيت(ع) مراسم جشن ميالد امام حسن
مجتبي(ع) با حضور جمعي از مسئوالن ،پيشکسوتان و ورزشکاران در زورخانه شهرداري
بناب برگزار شد.بر اساس اين گزارش ،در اين مراسم که با استقبال گرم عالقمندان
به ورزش باستاني برگزار شد ،ورزشکاران زورخانه اي پس از تالوت آياتي چند از
کالم اهلل قرآن مجيد ،پس از بجا آوردن آداب ورزش پهلواني و زورخانه اي وارد گود
زورخانه شدند .حرکات شنو رفتن ،ميل گرداني ،پا زدن ،چرخ زدن و سنگ گرفتن
از جمله برنامه هايي بودند که باستاني کاران در گود زورخانه به نمايش گذاشتند.با
توجه به اينکه جوانان و نوجوانان زيادي در سطح شهرستان هستند که عالقه زيادي
به اين رشته ورزشي دارند ولي به علت کمبود فضاي مناسب و امکانات الزم شرايط
الزم براي ثبت نام آن ها مهيا نيست و باستاني کاران بنابي همچنان در انتظار تحقق
وعده هاي مسئوالن و دولتمردان لحظه شماري مي کنند.احداث سالن ورزش باستاني
بناب در جريان دور دوم سفرهاي رياست جمهوري دولت دهم به تصويب رسيد که
از آن زمان تا کنون حدود  8سال مي گذرد ،اما مردم و عالقمندان به اين رشته
ورزشي در بناب بعد از گذشت اين همه سال همچنان چشم انتظار اقدام مسئوالن
براي تکميل اين سالن هستند.

