» خبر

رئيس سازمان صنعت  ،معدن و تجارت
سيستان وبلوچستان:

مديرعامل شرکت نفت ستاره
خليج فارس اعالم کرد :

کاالهاي اساسي اجازه خروج از مرز را ندارند
زاهدان-خبرنگاررسالـت:
رئيس سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان  ،گفت  :با توجه به افزايش
قيمت ارز امکان اين وجود دارد که اتباع کشورهاي همسايه مايحتاج
خود را از ايران تامين نمايند و در اين زمينه به منظور کنترل شرايط
بازار و تنظيم بازار داخل  ،تصميماتي به جهت جلوگيري از خروج برخي
کاالهاي اساسي و کاالهايي که تاثير زيادي در سبد خانوار خانواده دارند
انديشيده شده است  .نادر ميرشکار افزود  :تاکيدما بر اين است که کاالهاي
اساسي از مبادي غيررسمي کشور خارج نشوند و در صورتي که مشاهده
شود نيروهاي امنيتي و انتظامي برخورد الزم را صورت خواهند داد .
رئيس سازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان در پايان  ،اعالم داشت :
براساس درخواست وزارت صنعت  ،معدن و تجارت صادرات  7قلم کاال
از جمله کاغذ چاپ  ،شيرخشک صنعتي  ،شيرخشک اطفال  ،چاي فله
و بسته بندي و  ...با هدف تنظيم بازار کشور ممنوع شد .

»

عمل به مسئوليتهاي
اجتماعي در نفت
ستاره خليج فارس

بندر عباس-خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت نفت ستاره خليج فارس برخي از اقدامات اين شرکت در راستاي عمل
به مسئوليتهاي اجتماعي را تشريح کرد.به گزارش روابط عمومي شرکت نفت ستاره
خليج فارس« ،محمدعلي دادور» در ابتداي گفتوگو ضمن تکذيب هرگونه مصاحبه با
رسانههاي گروهي در يک هفت ه گذشته بيان داشت :اگر چه قسمت عمده مسائل منتشر
شده با رويکرد شرکت نفت ستاره خليج فارس منطبق بود اما برخي از مطالب نياز به
شفاف سازي دارد .وي افزود :طبق برنامهريزيهاي انجام شده شرکت نفت ستاره خليج
فارس به عنوان اولين بنگاه توليدي و اقتصادي هرمزگان دفتر مرکزي شرکت را با تمام
نفرات و تجهيزات به استان انتقال داد که اين اقدام ساليانه ميلياردها تومان درآمد براي
استان در پي خواهد داشت و باعث رونق کسب و کار در هرمزگان مي شود .شهرکسازي

در نشست خبري فرماندهي انتظامي شهرستان قدس؛

برنامه هاي نيروي انتظامي شهرستان قدس تشريح شد
آغاز شده است و تا يک هفته ادامه دارد  ،ويژه
برنامه هاي مختلفي در سطح يگانهاي نيروي
انتظامي در سراسر شهرستان برگزار خواهد شد.
وي ادامه داد :در اين هفته برنامه هاي اجتماعي
و فرهنگي متعددي پيشبيني شده اعم از تئاتر
خياباني،مسابقه دوچرخه سواري ،حضور پليس فتا
در مدارس ،رونمايي از فيلم کوتاه ،اجراي همايش
همياران پليس اجراي مانور يگان ويژه ناجا در
مدرسه شهيدسليمي همايش فرهنگ ترافيک در
سالن جلسات آتش نشاني ،طرح ياري و خدمات
درماني در مناطق محروم سطح شهرستان ،همايش
عفاف و حجاب ،اجراي نمايش عروسکي با مضامين
ترافيکي ،توزيع محصوالت فرهنگي اجتماعي ،مانور
موتور سواران آسيب هاي اجتماعي ،آسيب هاي
فضاي مجازي و برنامه هاي ديگري که با توجه
به نقش آموزش ،بويژه براي نوجوانان و جوانان در
پيشگيري از وقوع جرم،در هفته نيروي انتظامي با
ماموريتهاي پليس بيشتر آشنا خواهند شد.

آغاز جلسات بررسي گزارشات
حسابرسي شهرداري همدان

آبت اهلل دژکام:

جوان امروز با وجود گاليه ها
پاي آرمانهاي انقالبي ايستاده است
شيراز -خبرنگاررسالت:
نماينده وليفقيه در فارس گفت :نسل جوان امروز ايران اسالمي گاليه
دارد اما حرف ،عاليق و نگاهش ديني است و تا آخر پاي آرمانهاي ديني
و انقالبي خود ايستاده و خواهد ايستاد.به گزارش نهادنمايندگي ولي فقيه
در فارس ،آيتاهلل لطفاهلل دژکام در جمع فرماندهان ،کارکنان و پاسداران
پادگان بعثت نيروي دريايي سپاه با اشاره به تبليغات قوي رسانههاي
بيگانه از ابتداي انقالب تاکنون ،گفت :آنها ميخواهند به گونهاي القا
کنند که در اين چهل سال کاري انجام نشده و اين نگاه منفي از جانب
دشمن طبيعي است و آنها هيچگاه اقرار به موفقيت ما نخواهند کرد
.وي با تاکيد بر ضرورت بررسي منصفانه از  ۴۰سال گذشته با شناسايي
نقاط ضعف و قوت و چگونگي عمکرد در آينده ،افزود :عليرغم وجود
انقالبهاي متعدد در دنيا اما جامعترين شکل انقالب که ميتواند رخ
دهد انقالب سياسي -اجتماعي است که شامل همه ابعاد اقتصادي و...
ميشود.دستهبندي جامعه شناسان در مورد انقالب ايران نيز اين است
که از انقالبهاي سياسي -اجتماعي است .

شهردار کرمان :

درآمد شهرداري کرمان  ۵۰درصد
افزايش يافته است
کرمان -خبرنگاررسالـت:
شهردار کرمان از افزايش  ۵۰درصدي درآمد شهرداري کرمان طي
هفت ماه ابتداي امسال خبر داد ، .جلسه شوراي شهر کرمان با حضور
رئيس و اعضاي شورا و شهردار کرمان با دستور کار تصويب نهايي
آخرين مصوبات کميسيون ها برگزار شد.شهردار کرمان در نشست
عمومي شورا ضمن تشکر از زحمات آتش نشانان و گراميداشت هفته
نيروي انتظامي ،گفت :خوشبختانه انتخابات سازمان نظام مهندسي
با حضور پر شور و رشد  ۴۰درصدي مهندسان برگزار شد و اميدوار
هستيم مجموعه مديريت شهري بتواند در دوره جديد هيئت مديره
سازمان نظام مهندسي ،تعامل و همکاري بيشتري با يکديگر داشته
باشد.مهران عالمزاده از افزايش  ۵۰درآمد شهرداري در هفت ماهه اول
امسال خبر داد و افزود :اين اقدام در هيچ شهرداري کشور با توجه به
وضعيت اقتصادي کشور اتفاق نيفتاده است .عالم زاده تصريح کرد :سايت
شفافيت شهرداري کرمان پنج شنبه اين هفته رونمايي مي شود.

معاون بازسازي بنياد مسکن انقالب اسالمي خبر داد:

تحويل  ۲۰هزار واحد مسکوني
روستايي به زلزلهزدگان کرمانشاه

کرمانشاه -خبرنگاررسالت:
معاون بازسازي بنياد مسکن انقالب اسالمي ،از تحويل  ۲۰هزار
خانه مسکوني روستايي به زلزلهزدگان سرپل ذهاب استان کرمانشاه
در سالگرد زمينلرزه اين منطقه خبر داد ،.اميرمهديان در جمع
خبرنگاران به ميزباني روستاي کالپوش ميامي ،ضمن بيان اينکه در
سالگرد زلزله سرپل ذهاب مسکنهاي روستايي زلزلهزدگان تحويل
داده ميشود ،تأکيد کرد ۲۰ :هزار واحد مسکوني با تالش شبانهروزي
در روستاهاي سر پل ذهاب ساختهشده که بهزودي به مردم تحويل
داده ميشود.وي تاريخ تحويل منازل مسکوني فوقالذکر را بيست و
يکم مهرماه ۹۷اعالم کرد و افزود :نگراني بابت اعطاي منازل مسکوني
به زلزلهزدگان وجود ندارد.معاون بنياد مسکن کشور گفت :در شهر
سرپل ذهاب نيز شاهد خسارت شديد به هشت هزار و  ۵۰۰واحد
مسکوني بوديم که با تالش جهادي تاکنون اسکلت پنج هزار واحد
مسکوني ساختهشده است.

شهرستان
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رئيس کميته حسابرسي شوراي شهر همدان خبر داد:

همدان -خبرنگاررسالت:
رئيس کميته حسابرسي شوراي شهر همدان از شروع بررسي گزارشات
حسابرسي سال  ۹۶شهرداري همدان در اين شورا خبر داد ،.حسين
قراباغي در جلسه برگزاري جلسات بررسي گزارشات حسابرسي سال۹۶
شهرداري در جمع خبرنگاران افزود :جلسات بررسي تکاليف حسابرسي
سال  ۹۵و نيز شروع حسابرسي سال  ۹۶شهرداري همدان با حضور
مديران مالي و اعضاي کميته حسابرسي آغاز شده است.وي يادآورشد:
جلسات حسابرسي طبق بند  ۳۰تشکيالت وظايف شوراي شهر در
خصوص نظارت بر عملکرد شهرداريها ،انتخاب حسابرس و اعالم نواقص
به شهرداري برگزار مي شود.قراباغي اضافه کرد :حسابرسي شهرداري
همدان در مقايسه با بسياري از شهرهاي کشور ،پيشرو بوده و نگراني
در اين حوزه نداريم اما اهميت موضوع بيش از پيش است و بايد با دقت
انجام شود.قراباغي با بيان اينکه هدف از تشکيل جلسات حسابرسي اصالح
و بهبود فرآيندها است تا حسابرسان در چارچوب قانون حرکت کنند،
افزود :در انتخاب حسابرسان کيفيت کار را مالک قرار داده ايم.

نميکنيم دادور يکي ديگر از تصميمات مثبت شرکت نفت ستاره خليج فارس را امتناع از
شهرکسازي و ديوارکشي بين پرسنل اين شرکت و مردم شهر بندرعباس عنوان کرد و
گفت :هيچ امکاناتي را اختصاصي نخواهيم کرد و پرسنل نفت ستاره نيز تا پايان شهريور
ماه  98به همراه خانواده در شهر بندرعباس ساکن خواهند شد.مدير عامل شرکت نفت
ستاره خليج فارس اضافه کرد :آمادگي داريم دو دانش آموز موفق و افتخارآفرين هرمزگاني
که در آزمون کنکور  97رتبه  7و  9را کسب کرده اند تا پايان مقطع دکترا در رشته
مکانيک ،برق ،مهندسي نفت يا مهندسي شيمي بورسيه و به استخدام دائمي پااليشگاه
نفت ستاره خليج فارس در آوريم و هر ساله نيز دانشآموزان هرمزگاني که رتبه هاي
تک رقمي رشته رياضي و فيزيک را کسب کنند ،بورسيه خواهيم کرد و اين حرکت در
جهت ايجاد انگيزه بيشتر در دانش آموزان استان انجام ميگيرد.

شهرستان قدس-خبرنگاررسالـت:
فرمانده انتظامي شهرستان قدس در نشست خبري
با اصحاب رسانه كه به مناسبت هفته ناجا برگزار
شده بود گفت :برنامه هاي پيش بيني شده در
هفته ناجا با رويکردهاي اجتماعي در قالب آموزش
خواهند بود و درصدد هستيم تا بتوانيم با مشارکت
مردمي در جهت تحقق اهداف سازمانها به همان
نظم و امنيت مورد نظر برسيم .فالحي افزود:
همزمان با آغاز هفته ناجا که از  14مهرماه با
شعار «پليس براي امنيت و امنيت براي همه»

استاندار اردبيل خبرداد:

واگذاري طرح هاي نيمه تمام اردبيل به بخش خصوصي
اردبيل-خبرنگاررسالت:
استاندار اردبيل گفت :طرح هاي عمراني نيمه
تمام استان اردبيل براي سرمايه گذاري و هم
تعيين تکليف آنها به بخش خصوصي واگذار
مي شود.اکبر بهنامجو در نشست اقتصاد مقاومتي
استان اردبيل اظهار کرد :طرح هاي عمراني
نيمه تمام استان اردبيل براي سرمايه گذاري
و هم تعيين تکليف آنها به بخش خصوصي
واگذار مي شود.
وي افزود :هر طرح نيمه تمامي که در وضعيت
موجود خريدار ندارد بايد اجازه تغيير کاربري
يافته و قيمت ها نيز به گونه اي باشد که
سرمايهگذاران براي خريد آنها اشتياق داشته
باشند.استاندار اردبيل بيان کرد :تمام ادارات
و دستگاه هاي داراي طرح نيمه تمام بايد با
استفاده از اين فرصت مناسب تعداد آنها را
احصاء کرده و براساس شيوه نامه مربوطه و
قيمت گذاري به نحوي که متقاضيان توانايي

خريداري را داشته باشند ،در سايت ذيربط اعالم
کنند.بهنامجو افزود :کميته پروژههاي نيمهتمام
در استان تشکيل ميشود و در اين کميته بايد
رنامهريزيهاي الزم براي اتمام پروژهها و زمانبندي
آن مشخص شود و دستگاههاي مربوطه بايد
اهتمام ويژهاي داشته باشند.وي تصريح کرد:
بايد در راستاي برطرف کردن مطالبات مردمي
و مردمي کردن پروژههاي اجرايي استان نيز
گام اساسي برداشته شود تا در اين زمينه به
شکل مناسب عمل کنيم.

نماينده مردم بناب در مجلس شوراي اسالمي :

برخي مسئوالن مشکالت را بيش از حد بزرگنمايي مي کنند
بناب -خبرنگاررسالت:
نماينده مردم بناب در مجلس شوراي اسالمي گفت :دولت و مجلس
به جد در راستاي حل مشکالت توليدگران و صادرکنندگان تالش
مي کنند!بر اساس اين گزارش ،ضياءاهلل اعزازي در جلسه کارگروه
تسهيل و رفع موانع توليد شهرستان بناب که با حضور جمعي از
مديران کل استان ،معاون اقتصادي و توسعه منابع استانداري

آذربايجان شرقي و نيز جمعي از مديران واحدهاي توليدي و
صنعتي اين شهرستان برگزارشد ،با اشاره به هماهنگي بسيار باالي
دولت و مجلس در زمينه رفع مشکالت و موانع توليد کنندگان
و صادرکنندگان اظهار کرد :بايد کمک کنيم تا مشکالت و موانع
موجود را از سر راه برداريم.وي اضافه کرد :البته مشکالتي که مطرح
مي شوند ،تا اين حد هم نيستند و متأسفانه برخي از مسئوالن ما

مشکالت را بيش از حد بزرگنمايي مي کنند و فضاي آرام را به
هم مي ريزند.عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي
اسالمي تصريح کرد :مديران واحدهاي توليدي و صادرکنندگان
بايد امورات خود را با سياست هاي کلي کشور هماهنگ کنند و
در اين ارتباط مجلس براي حل مشکالت ارزي توليدکنندگان و
صادرکنندگان پيشقدم است.

  رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان :

 85ميليارد تومان به 953طرح کشاورزي كردستان پرداخت شد
سنندج-خبرنگاررسالت:
رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان در
جلسه کارگروه مشترک توسعه و سرمايه گذاري
جهاد کشاورزي استان گفت 85 :ميليارد تومان
تسهيالت به 953طرح کشاورزي از محل اشتغال
روستايي و اشتغال فراگير پرداخت شده است .خالد
جعفري افزود:طرح هاي کالن که مي تواند توجيه

اقتصادي مناسبي در سطح ملي و استاني فراهم
کند به عنوان طرح هاي اولويتي رسيدگي شده
است که از اين طرح ها مي توان به طرح هاي
گاوداري 1000راسي روزچنگ مريوان ،مجتمع
ايمان طيور ،طرح پرواربندي گوسفند ايزدي،
گلخانه کريمي ،طرح ژينانوش مريوان ،گاوداري
1000راسي و  3000راسي دهگالن اشاره کرد

.وي جذب به موقع تسهيالت در راستاي اثر بخشي
براي جلوگيري از تاثير تورم در اين تسهيالت
بايد اولويت اجراي طرح هاي اشتغالزايي در بخش
کشاورزي استان باشد اظهارداشت :توجه به توسعه
کسب و کار ،جذب سرمايه گذار توسعه و تکميل
ظرفيت هاي عرضه و توجه به طرح هايي باساختار
بخش کشاورزي در همه حوزه هاي ،دام و طيور،

زراعت و باغباني ،دامپزشکي و مکانيزاسيون ،براساس
رويکردهاي مشخص شده از اولويت هاي سرمليه
گذاري در اين بخش استجعفري با اشاره به اينكه
در اشتغال فراگير بخش کشاورزي تا کنون 12
ميلياردو پانصد ميليون تومان14 ،ميليارد تومان
مکانيزاسيون  150ميليون تومان سرمايه در گردش
پرداخت شده است.

ارمغان فوالد مبارکه براي سهامداران؛

بازدهي  ۹۲درصدي در  6ماهۀ اول سال  ۹۷و افزايش سرمايۀ
اصفهان-خبرنگارسالـت:
کارکنان متعهد و تالشگر فوالد مبارکه در شش ماهۀ اول سال جاري
با توليد  ۳ميليون و  ۶۵۰هزار تن انواع محصول و عرضۀ  ۳ميليون و
 ۵۸۰هزار تن از اين ميزان محصوالت به ارزش تقريبي  ۱۰هزار ميليارد
تومان ،رکورد جديدي از خود برجاي گذاشتند.معاون اقتصادي و مالي
شرکت فوالد مبارکه ضمن اعالم اين خبر گفت :اين شرکت با هدف
تأمين سود پايدار و افزايش ارزش براي سهامداران به عنوان مهمترين

ذينفعان خود علي رغم مشکالت ناشي از تحريم ها ،همواره توانسته است
عملکردي درخشان از خود بر جاي گذارد .اميرحسين نادري مديريت
خردمندانه ،خبرگي و دانش فني ارزشمند کارکنان و توسعۀ متوازن
خطوط توليد و بهره برداري شرکت براي توليد اقتصادي و سودآوري
مستمر را اصلي ترين مؤلفه هاي اثرگذار در دستيابي به اين موفقيتها
دانست.وي اظهار داشت :همانگونه که آمارها و جداول نشان ميدهد،
از عوامل مهم تأثيرگذار در رشد  ۴۶درصدي فروش شرکت نسبت به

رئيس شبکه دامپزشکي شهرستان دي ر:

صادرات بيش از پنج هزار تن انواع آبزيان
از شهرستان دير
بوشهر -خبرنگاررسالت:
رئيس شبکه دامپزشکي شهرستان دير از صادرات
بيش از  ۵هزار و ۸۰۰تن انواع آبزيان تازه
و منجمد به قطر و کشورهاي جنوب شرق
آسيا در ۶ماهه نخست سال جاري خبر داد،.
اسماعيل محمودي در نشست با خبرنگاران
با بيان اينکه تنها  ۱۰درصد فعاليت هاي
شبکه گسترده دامپزشکي مربوط به دارو و
درمان دام هاست اظهار داشت :وظيفه اصلي
ما تأمين امنيت غذاي مصرفي شهروندان از
طريق نظارت و کنترل بر دام و طيور منطقه
و مراکز توليد ،توزيع و عرضه فرآورده هاي
پروتئيني و آبزيان است.وي افزود :با توجه

به کمترين فاصله دريايي بندر دير با کشور
قطر تمام فعاليت هاي صادراتي استان به اين
کشور به سمت و سوي شهرستان دير متمرکز
است که در اين راستا شبکه دامپزشکي با
نمونهبرداري و قرنطينه و نظارت کامل بر
تمامي محمولهها پروانه صادراتي مورد تأييد
بهداشت اروپا صادر مي کند.
رئيس شبکه دامپزشکي شهرستان دير با
اشاره به صدور هزار و  ۳۹۹گواهي حمل
صادره در  ۶ماهه نخست سال جاري گفت:
بيش از۵هزار و  ۸۰۰تن انواع آبزيان تازه و
منجمد به قطر و کشورهاي جنوب شرق آسيا
صادر شده است.

مدت مشابه سال  ،۹۶افزايش  ۲۷درصدي مقدار فروش محصوالت
گرم در سال ( ۹۷عمدتا مربوط به بهره برداري و افزايش ظرفيت طرح
توسعۀ فوالدسازي و نورد پيوسته سبا از  ۷۵۰هزار تن به يک ميليون و
 ۶۰۰هزار تن ) و تختال هاي توليدي ماشين ريختهگري شماره ۵است؛
ضمن اينکه در کنار رشد توليد ،رشد قيمتهاي جهاني محصوالت و
در نتيجه ،رشد آن در بورس کاال نيز کمک قابل توجهي به افزايش
درآمد فروش شرکت کرده است.

معاون دانشگاه علوم پزشکي گيالن :

دريافت هزينه سونوگرافي از سوي متخصص زنان و
زايمان غيرقانوني است

رشت-خبرنگاررسالت:
دکتر اسماعيل نور صالحي معاون درمان
دانشگاه علوم پزشکي گيالن ،گفت :دريافت
هزينه سونوگرافي از سوي متخصص زنان و
زايمان غيرقانوني است و در اين خصوص به
 ۷نفراز متخصص زنان و زايمان استان که از
بيماران خود هزينه سونوگرافي دريافت کرده
بودند ،تذکر کتبي داده شد.وي با بيان اين که
نظارت بر مراکز ارايه دهنده خدمات سالمت يکي
از مهم ترين رسالتهاي معاونت درمان دانشگاه
است ،تصريح کرد :کارشناسان حوزه نظارت
بر درمان دانشگاه به صورت مستمر و شبانه
روزي بر عملکرد درمانگاهها ،بيمارستانهاي

دولتي و خصوصي ،مطبهاي پزشکان عمومي
و متخصص و نظارت مي کنند.معاون درمان
دانشگاه تاکيد کرد :اگر مردم از نحوه ارايه
خدمات مراکز بهداشتي درماني که به آن
مراجعه کرده اند ،ناراضي هستند ،ميتوانند
موضوع را از طريق سامانه ارتباط مردمي ۱۹۰
اطالع داده و مراتب را پيگيري کنند.وي با بيان
اين که نظارت بر مراکز درماني و مطبهاي
پزشکي بر اساس استاندارهاي صادره از سوي
وزارت بهداشت انجام ميگيرد ،اظهار داشت:
ارايه خدمات شهروندي در مطبها نيز يکي
از موارد مهمي است که در نظارتها مورد
توجه قرار مي گيرد.

رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت:

نظارت بر فروش نوشت افزار در سمنان تشديد مي شود

سمنان -خبرنگار رسالت:
رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان سمنان گفت :نظارت
بر نحوه فروش نوشت افزار با هدف جلوگيري از گرانفروشي و
تخلف در اين استان تشديد مي شود.
بهروز اسودي افزود 54 :بازرس اين سازمان و اتاقهاي اصناف
شهرستان ها ،بر نحوه عرضه و فروش نوشت افزار ،کيف و
کفش در استان نظارت ميکنند .وي بيان کرد :اين طرح از

19شهريورماه تا  10مهرماه به منظور بازرسي ،نظارت بر قيمت،
تامين و توزيع و خدمات اولويتدار ويژه آغاز سال تحصيلي در
اين استان اجرا شد .وي اجراي طرح گشت هاي مشترک را
از جمله برنامه هاي اولويت دار به منظور رصد بازار و نظارت
بر عملکرد صنوف ذکر و تصريح کرد :اين گشت ها با همکاري
اتاق اصناف ،اداره صنعت ،معدن و تجارت  ،بهداشت و نيروي
انتظامي انجام مي شود.اسودي خاطر نشان کرد :هدف از اجراي

طرح نظارت بر نحوه فروش نوشت افزار در استان سمنان ،اعمال
نظارت پيشگيرانه و جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي
عرضهکنندگان نوشت افزار و جلوگيري از عرضه انواع نوشت
افزار تقلبي و غيراستاندارد وارداتي و برخورد قانوني با کاالهاي
قاچاق در بازار با رويکرد حمايت از توليدات داخلي و همچنين
جلوگيري از هرگونه کمبود کاال ،کمفروشي و افزايش غيرمنطقي
قيمت ها و بروز تخلف هاي احتمالي است.

يک واحد صنعتي آالينده در کاشان
پلمب شد

 ۱۲ويژه برنامه در هفته گردشگري نيشابور
اجرا شد

در جلسات مشترک امور آبفا شهرستان شازند و بخشداري
هندودر مسائل بخش آب و فاضالب بررسي شد

کاشان -خبرنگاررسالت:
رئيس اداره حفاظت محيط زيست کاشان از پلمب يک واحد صنعتي به علت
ايجاد آلودگي و توجه نکردن به اخطارها در اين شهرستان خبر داد.حسين خادمي
به خبرنگاران گفت :اين واحد توليدي به علت توجه نکردن به اخطارهاي زيست
محيطي در جهت رفع آاليندگي و رهاسازي فاضالب خام حاصل از فرايند توليد،
تحت تعقيب قضائي گرفت.وي افزود :اين واحد آالينده فاضالب خام را بدون انجام
هرگونه عمليات تصفيه در محيط زيست رها مي کرد که تهديدي عليه بهداشت
عمومي محسوب مي شود.رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان کاشان
بيان کرد :مالک اين واحد توليدي به استناد قانون مجازات اسالمي از سوي مقام
قضائي به  91روز حبس تعزيري محکوم شده است .شهرستان کاشان داراي
2شهرک و چهار ناحيه صنعتي با بيش از يک هزار و  200واحد توليدي کوچک و
بزرگ مي باشد.وي در ادامه نيز از توقيف يک دستگاه خودرو متخلفان متواري در
منطقه حفاظت شده قمصر -برزک از سوي ماموران اجرايي اين منطقه حفاظت
شده خبر داد.

نيشابور -خبرنگار رسالت:
رئيس اداره ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري نيشابور ۱۲ ،برنامه ويژه و متنوع در
هفته گردشگري اين شهرستان را اعالم کرد.محمداسماعيل اعتمادي افزود :نمايشگاه عکس
جاذبه هاي گردشگري شهرستان با همکاري انجمن سينماي جوان در محل رباط عباسي برپا و
تخفيف ويژه اقامتي در تمام هتل ها و مراکز اقامتي و بازديد رايگان عموم مردم از مجموعه هاي
فرهنگي و تاريخي شهرستان در روز پنجم مهرماه فراهم شد .وي ،نواخته شدن زنگ گردشگري
در محل دبيرستان شاهد ابوذرغفاري ،اجراي تورهاي گردشگري يک روزه توسط آژانس هاي
گردشگري ،برگزاري نشست علمي ،تخصصي انجمن نويسندگان و پژوهشگران ابرشهر با موضوع
نکوداشت موالنا در محل سالن اجتماعات جهاد دانشگاهي ،برگزاري جلسه کارگروه توسعه
گردشگري شهرستان با حضور مديرکل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري خراسان
رضوي و مشاور طرح گردشگري محور بلوار عرفان ،برگزاري آزمون اولين دوره راهنمايان محلي
نيشابور ،حضور کارشناسان گردشگري در کالسهاي درس مدارس سطح شهر ،همايش تقدير از
خادمان و برگزيدگان گردشگري در محل هتل اميران ،بازگشايي موزه باستان شناسي شهرستان
در روز يازدهم مهرماه را از ديگر برنامه هاي اين هفته عنوان کرد.

اراک – خبرنگار رسالت :
به منظور بررسي مشکالت مربوط به بخش آب و فاضالب شهر هندودر از توابع شهرستان شارند
وايجاد راهکارهاي مناسب ،جلسات متعددي با حضورمهندس مددي بخشدار هندودر،رئيس
شوراي اسالمي شهر  ،مدير امورآب و فاضالب شازند ورئيس اداره آبفا آستانه و هندودر
برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت آب وفاضالب استان مرکزي مهندس رضا عليخاني مدير امور
آب و فاضالب شهرستان شازند اظهار داشت  :با توجه به مشکالت ناشي از کم آبي وکاهش
بارندگي در سال گذشته که کاهش آبدهي چاه ها وقنات ها تامين کننده آب شهر را در پي
داشته ،با تدابير و همکاري هاي سازمان هاي سياسي واجرايي و همچنين رعايت مردم در
مصرف درست آب  ،فصل گرم سال را بدون دغدغه وکمبود آب سپري نموديم.
مهندس عليخاني با اشاره به جلسات مشترکي که با حضوربخشدار هندودر و رئيس شوراي
اسالمي  اين شهر برگزارشد گفت  :اصالح شبکه آبرساني شهر ،جلوگيري از پرورش ماهي در
سد هندودر وکاهش مصرف آب فضاي سبز توسط شهرداري و مديريت در آبياري فضاي سبز
به عنوان اولويت هاي اجرايي در بخش آب از خروجي هاي اين جلسات بود.
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كوهنوردي كاركنان نيروي انتظامي
خرم دره
خرم دره – خبرنگار رسالت
همزمان با هفته نيروي انتظامي برنامه كوهنوردي كاركنان فرماندهي
انتظامي شهرستان خرم دره با حضور سرهنگ قاسمي فرمانده انتظامي
در كوههاي خليفهلو برگزار شد .در ادامه اين برنامه مسابقه طنابكشي
اجرا شد .در پايان به نفرات برتر جوايزي اهدا شد.

نشست مديرعامل گازگلستان با هدف
تکريم فرزندان شاهد شاغل در
اين شرکت برگزار شد
گرگان-خبرنگاررسالـت:
مهندس رحيمي مديرعامل شرکت گاز استان گلستان بهمراه گرزين
معاون تعاونو موسوي رئيس حراست بنيادشهيد و ايثارگران استان،شيخي
معاون اطالعات سپاه نينوا و سرهنگ ساوري معاون هماهنگ کننده
نيروي انتظامي استان ،طي نشستي صميميبافرزندان شاهد شاغل
شرکت گاز ديدار وگفتوگو كردند .به گزارش روابط عمومي در اين
نشست که در محل اردوگاه شيرآباد خان ببين برگزار شد مديرعامل
شرکت گازاستان گلستان ضمن ابراز خرسندي از برگزاري اين نشست
و قدرداني از تالشهاي فرزندان شهدا شاغل درشرکت گفت:در بحبوحه
انقالب اکثريت مردم چيزي براي خود نمي خواستندو نيت همگان
تنها از خودگذشتگي و ايثار براي انقالبشان بود.مديرعامل گازگلستان
با اشاره به اينکه حضور تعداد  31نفر از فرزندان شاهد در اين شرکت
افتخار بزرگي بوده که اين امر ضمن اينکه اين شرکت را در ميان
ساير سازمانها سرآمد کرده است،از توانائي و ظرفيت اين عزيزان
درعرصههاي مختلف خدمات رساني به مردم شريف استان نيز به نحو
مطلوبي استفاده مي شود.

رئيس اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي اروميه
خبر داد:

تالش جهادگرانه راهداران اروميه
در ايمن سازي محورها

اروميه-خبرنگار رسالت:
رئيس اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي اروميه ازمحورهاي پرخطر و
حادثه خيز اروميه بازديد ،و از نزديک درجريان اقدامات و مشکالت قرار
گرفت.صادق حبيب زاده در عزيمت به  4گردنه مهم شهرستان اظهار
داشت :گردنه قوشچي به طول  14کيلومتر با  24کيلومتر گاردريل در
باند رفت و برگشت و هم چنين  6عدد چراغ چشمک زن و روشنايي به
طول  14کيلومتر ايمن سازي شد.وي در تشريح عمليات اجرا شده در
ساير گردنه ها افزود :گردنه ايالنلو در محور اروميه-مهاباد به طول دو
و نيم کيلومتر با  4/5کيلومتر گاردريل زني و ايجاد روشنايي در کل
مسير و هم چنين گردنه جاده سرو به طول  4کيلومتر با  3کيلومتر
گاردريل و نيز گردنه سد شهرچاي به طول سه و نيم کيلومتر با اجراي
 2کيلومتر گاردريل ايمن سازي شد.اين مقام مسئول از آماده سازي
محور شهيد کالنتري و محور اروميه-سلماس نيز خبر داد و گفت:
به منظور برگزاري مسابقات تور آذربايجان با حضور ده تيم خارجي
و طي مسير از محورهاي مذکور عمليات آماده سازي شامل عمليات
چاله پرکني،لکه گيري آسفالت ،اصالح و مرمت سرعت گيرها ي
غيراستاندارد طي هفته جاري انجام ميگيرد.

رئيس کميسيون خدمات شهري فوالدشهر مطرح كرد:

فوالدشهر؛ شهر آي تي در استان
اصفهان

فوالدشهر  -خبرنگاررسالت:
عضو شوراي اسالمي فوالدشهر در مصاحبه با اصحاب رسانه ضمن
تشکر از نماينده مردم لنجان در مجلس شواري اسالمي گفت:با پيگيري
هاي ايشان طي مصوبه اي از مجلس فوالدشهر به عنوان شهر آي تي
در استان اصفهان معرفي شد.محمدرضا باقري عضو شوراي اسالمي
شهرافزود :زير ساخت شهر هوشمند ،آيتي و آيسيتي است که بر
پايه آن مي توان حوزه هايي همانندحمل و نقل ،محيط زيست ،مسائل
مربوط به ساخت و ساز در شهرسازي جديد ،فضاي سبز و حفظ منابع
اقتصادي را پوشش داد.رئيس کميسيون خدمات شهري گفت :مکانيزه
کردن جمع آوري زباله ها ،فرهنگ سازي براي تفکيک زباله هاي تر
و خشک از برنامه هاي اين کميسيون است .باقري افزود :در خصوص
فضاي سبز تمرکز ما بر روي پارک پرنيان است چرا که ظرفيت ها و
پتانسيل هايي دارد و مي توان با ساخت رستوران هاي چند منظوره
آن را به مکاني گردشگري و توريستي تبديل کرد .
وي ادامه داد  :احداث زيپ الين که يک ورزش يا تفريح مناسب براي
تمامي افراد در تمامي سن ها از خانم و آقا تا کوچک و بزرگسال مي
باشد در دستورکار قرارگرفت.

معاون استاندار ايالم:

ايران لنگرگاه ثبات در منطقه
بحران زده خاورميانه است
ايالم -خبرنگاررسالت:
معاون سياسي ،امنيتي استاندار ايالم گفت :ايران اسالمي با وجود
نيروهاي مسلحي مقتدر لنگرگاه ثبات در منطقه بحران زده خاور ميانه
است ،.محمد نوذري در صبحگاه مشترک نيروهاي مسلح اظهار کرد:
منطقه خاورميانه به جوالن گروه هاي تکفيري و تروريستي تبديل
شده و در اين ميان ايران اسالمي توانسته با توجه به هدايت هاي
مقام معظم رهبري حمايت هاي مردمي و وجود نيروهاي مسلحي
توانمند و هوشيار در آرامش و امنيت کامل باشد.وي افزود :دنياي
استکبار همواره تالش کرده در اين امنيت پايدار خدشه وارد کند و
با تحريک برخي گروهک ها آنها را وادار به انجام اعمال خرابکارانه
کند ولي در سايه اشراف اطالعاتي نيروهاي مسلح کمترين ضربهاي
از اين جانب به کشورمان وارد شده است.معاون استاندار ايالم تاکيد
کرد :بدون شک براي رسيدن به توسعه پايدار بايد از نيروهاي
مسلح مقتدر برخوردار بود ،حرکت در مسير توسعه پايدار بدون
نيروي انتظامي مقتدر ميسر نيست و در سايه همين نيروهاي
مسلح توانمند ارتش و سپاه قدرتمند مي توان گام هاي توسعه را با
صالبت بيشتري برداشت.

