با حضور نماينده ولي فقيه در
گيالن و جمعي از مسئوالن
استاني در رشت :

8

ستاد استاني بيست و
سومين جشنواره قرآن
و عترت وزارت بهداشت
تشکيل شد

رشت-خبرنگاررسالت:
جلسه ستاد استاني بيست و سومين جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت با
حضور جمعي از مسئوالن و مقامات استاني و آيت اهلل رسول فالحتي – نماينده
ولي فقيه و امام جمعه رشت برگزار شد و طي آن فرايند برگزاري جشنواره بزرگ
قرآني دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور تشريح شد.
دکتر شاهرخ يوسف زاده چابک  -رئيس دانشگاه علوم پزشکي گيالن ،ضمن
تشکر از حمايت هاي نماينده ولي فقيه و امام جمعه رشت از برنامه هاي
فرهنگي و قرآني حوزه سالمت در استان ،گفت :هر ساله جشنواره هاي قرآني
وزارت بهداشت به ميزباني يکي از دانشگاه علوم پزشکي کشور برگزار مي شود
که در اين خصوص افتخار ميزباني بيست و سومين جشنواره قرآن و عترت

شهرستان

توسط فرمانده انتظامي خرم دره ؛

طبق قانون ،شرکت عمران فوالدشهر بايد اين شهر را ترک کند

برنامههاي هفته نيروي انتظامي
خرم دره تشريح شد
خرم دره – خبرنگار رسالت:
همزمان با فرا رسيدن هفته نيروي انتظامي  ،سرهنگ قاسمي فرمانده
انتظامي شهرستان خرم دره در نشستي با خبرنگاران برنامههاي اين
هفته رو تشريح كرد .سرهنگ قاسمي ،فرمانده انتظامي به سخنراني
فرمانده انتظامي در قبل خطبههاي نماز جمعه ،برگزاري صبحگاه
مشترك ،اهداي خون توسط كاركنان ،تجليل از خادمان نماز ،مانور
موتور سيكلتها ،نشست با اساتيد دانشگاهها ،ديدار با خانواده معظم
شهدا ،نشست با متعمدين ،گلباران و غبار روبي مزار شهدا ،برگزاري
مسابقات قرآني كه در اين هفته برگزار ميشود اشاره كرد.

مديرعامل شرکت آب منطقه اي گلستان تصريح:

کاهش بارندگي و افزايش دما در سال
آبي  96-97نسبت به دوره درازمدت
گرگان-خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت آب منطقه اي گلستان گفت :ميزان بارش هاي سال
آبي  97-96در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته  15درصد افزايش
و نسبت به دوره دراز مدت  8و نيم درصد کاهش را نشان مي دهد.
همچنين ميزان بارندگي شهريور ماه نسبت به دوره شاخص درازمدت
 65درصد کاهش نشان مي دهد .به گزارش روابط عمومي شرکت
آب منطقه اي گلستان ،مهندس علي نظري اظهار کرد :درجه حرارت
ايستگاه محوطه اداره گرگان (معرف دشت حوضه آبريز گرگانرود -قره
سو) در مدت مهر لغايت ماه جاري ،نسبت به دوره شاخص  4/4درجه
افزايش و در ايستگاه نراب (معرف ارتفاعات)  7/3درصد افزايش داشته
است.وي بيان کرد :جريان رودخانه ها نيز در مدت مهر لغايت ماه جاري
نسبت به دوره شاخص در حوضه قره سو  82و نيم درصد کاهش و
در حوضه گرگانرود  60و نيم درصد کاهش را نشان مي دهد.مهندس
نظري افزود :ذخيره آبخوان هاي کم عمق استان در شهريور ماه سال
جاري ،در مقايسه با شهريور ماه سال گذشته  97/31ميليون متر مکعب
کاهش و در مقايسه با متوسط  25سال گذشته  274/6ميليون متر
مکعب کاهش نشان مي دهد.

مديرکل ارتباطات و فناوري اطالعات آذربايجان غ ربي:

زيرساخت هاي ارتباطي منطقه آزاد
ماکو توسعه مي يابد

اروميه-خبرنگار رسالت:
مديرکل ارتباطات و فناوري اطالعات آذربايجان غربي گفت :زيرساختهاي
ارتباطي منطقه آزاد ماکو توسعه مي يابد .قاسم جليلي نژاد با اشاره به ظرفيت
هاي منطقه آزاد ماکو با دارا بودن زيرساخت هاي ارتباطي در منطقه اظهار
داشت :با توجه به توسعه خدمات الکترونيک ،گسترش دولت و بانکداري
الکترونيک و خريد و فروش هاي اينترنتي آماده همکاري در زمينه هاي
مختلف با سازمان منطقه آزاد ماکو هستيم .مديرکل ارتباطات و فناوري
اطالعات آذربايجان غربي از تهيه مدل و برنامه کسب و کار طرحها و
پروژه هاي شرکت هاي فعال حوزه  ICTو روش هاي سرمايه گذاري با
همکاري سازمان منطقه آزاد ماکو خبر داد و افزود :حمايت از شرکتهاي
دانش بنيان ،ايده هاي نو و فناورانه از جمله سياست ها و برنامه هاي وزارت
ارتباطات و فناوري اطالعات است و در استان نيز همين امر در راستاي
توسعه اشتغال پايدار دنبال مي شود .وي افزود :خصوصي سازي و جذب
سرمايه گذاران بزرگ براي حمايت از شرکت هاي بومي و فعاالن حوزه
«آي .سي .تي » استان گامي مهم و تاثير گذار در فعال کردن اين حوزه و
ايجاد اشتغال در استان به شمار مي رود و اين امر نيازمند تعامل و همکاري
تمامي ارگان ها و سازمان هاست.

امام جمعه بناب:

افرادي که با احتکار اجناس براي
مردم مشکل تراشي مي کنند،گرفتار
غضب الهي خواهند شد
بناب -خبرنگاررسالت:
امام جمعه بناب گفت :سرانجام ظالم و ستمگر گرفتار شدن در دورخ الهي
است.بر اساس اين گزارش ،حجت االسالم شيخ مصطفي باقري بنابي با
اشاره به آيه  135سوره انعام که فرمان قاطع به جمعيت کفار مي دهد؛
گفت :اگر تاريخ را درست بررسي و مطالعه کنيم خواهيم ديد که هيچ
يک از ظالمان و ستمگران عاقبت خوبي نداشته اند و در عذاب الهي گرفتار
شده اند و اگر غير از اين فکر کنيد ،سخت در اشتباهيد.وي تصريح کرد:
امروز شياطين دنيا از ترامپ گرفته تا دولتمردان رژيم غاصب صهيونيستي
و آل سعود ،جهنمي را که روشن کرده اند در آن مي سوزند و يقين کنيد
زندکي براي آن ها عين يک جهنم است و آنهايي که به ملت هاي مظلوم
خيانت کرده اند ،هميشه در آتش دوزخ گرفتارند.رئيس شوراي فرهنگ
عمومي شهرستان بناب تأکيد کرد :افرادي که با احتکار اجناس براي مردم
مشکل تراشي مي کنند،گرفتار غضب الهي خواهند شد.

ميزباني بقعه امامزادگان ياسر و ناصر
طرقبه از يک ميليون و  ۴۵۴هزار زائر
داخلي و خارجي
مشهد-خبرنگاررسالت:
يک ميليون و  ۴۵۴هزار زائر از ايران و سراسر جهان در  6ماهه نخست
سال  ۹۷مهمان حريم ملکوتي آستان مقدس امامزادگان ياسر و ناصر
عليهماالسالم طرقبه شانديز شدند.حدود  ۴۰درصد تشرف زائران در اين
 6ماهه مربوط به کشورهاي خارجي با بيش از  ۵۸۰هزار زائر ميباشد.
باالترين آمار زائران خارجي مربوط به کشورهاي ،عراق ،پاکستان ،لبنان
و ساير کشورهاي اسالمي حاشيه خليج فارس است ،و زائران کشورهاي
افغانستان ،هندوستان ،آلمان ،انگلستان و کشورهاي آفريقايي نيز تشرف
کمتري را به اين آستان مقدس داشته اند .بيشترين تشرف زائران مربوط
به مرداد ماه سال جاري با  ۳۳۷هزار و  ۷۴۵نفر مي باشد ،که از اين تعداد
 ۱۳۵هزار نفر زائر خارجي بودند.بيشترين تشرف زائران کاروان هاي زيارتي
در ماه هاي ذي الحجه و دهه اول محرم بوده و به طور متوسط هفته اي
 ۱۰تا  ۱۵کاروان زيارتي و در ماه هاي تير و مرداد امسال روزانه بين  ۷تا
 ۸هزار زائر و در ماه هاي فروردين بين  ۵تا  ۶هزار زائر از شهرهاي مختلف
ايران و کشورهاي جهان به اين بارگاه ملکوتي مشرف شده اند.

مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بوي راحمد مطرح کرد:

پرداخت  1/2ميليارد تومان براي
خدمات درماني مددجويان

»
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نايب رئيس شوراي اسالمي فوالدشه ر:

خبر

دانشگاههاي علوم پزشکي کشور بر عهده دانشگاه علوم پزشکي گيالن نهاده
شده است و اين در حالي است که دانشگاه علوم پزشکي گيالن بعد از  22سال
براي بار دوم ميزباني متسابقين قرآن و عترت  68دانشگاه علوم پزشکي کشور
را عهده دار شده است.
رئيس دانشگاه علوم پزشکي گيالن ،تصريح کرد :متسابقين برگزيده بيست و
سومين جشنواره قرآن و عترت دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور که در مرحله
مقدماتي در  43رشته در بخش هاي آوايي ،هنري ،ادبي ،پژوهشي ،و فناوري
با هم به رقابت پرداخته اند ،مجددا براي کسب مقام هاي کشوري ،زير نظر 25
تن از داوران زبده کشور به مدت  3روز در مجتمع فرهنگي رفاهي زيبا کنار به
رقابت خواهند پرداخت.

خبر »

فوالدشهر  -خبرنگاررسالت:
نايب رئيس شوراي اسالمي فوالدشهر گفت:هم
اکنون به دليل وجود شرکت عمران و شهرداري
ضعف مديريتي در بخش فوالدشهر وجود
دارد و سبب شده خدمت رساني تضعيف
شود و ما از بدو شروع دوره پنجم به دنبال
تعامل،هم افزايي و همگرايي بوديم که با اين
روش مشکالتي از شهر حل شود و خدماتي
به مردم ارائه شود و طي جلسه اي که با

مديرعامل شرکت عمران داشتيم گفته شد
تنها راه برونرفت از اين معضل تعريف هدف
مشترک است.علي محمدليموچي افزود :طي
جلساتي که با مسئوالن مربوطه داشتيم و طبق
قانون اگر شرکت عمران نخواهد وظايف خود
را انجام دهد بايد شهر را ترک کند.عالوه براين
طبق قانون شهرهاي جديد در ماده 22،21،20
تکليف شرکت عمران که يک شرکت وابسته
به دولت و شرکت سازنده شهر جديد است
به صراحت بيان شده که پس از استقرار 10
هزار نفر جمعيت،شهرداري و شوراي اسالمي
در آن شهر تشکيل مي شود و وظيفه شرکت
عمران به پايان مي رسد.وي بيان کرد  :يکي
از سياست هاي شهرداري در برنامه هاي خود
با توجه به افق جمعيت  350هزار نفري در
 15سال آينده احداث پايانه مسافربري براي
بخش فوالدشهراست.

شهردار قدس عنوان کرد:

افزايش  1/5متر مربعي سرانه فضاي سبز در شهر قدس
شهرستان قدس -خبرنگاررسالت:
شهردار قدس با اشاره به افزايش بيش از
 5/1متر مربع سرانه فضاي سبز شهر قدس،
از لزوم توجه به کاشت گياهان مقاوم با
شرايط کم آبي در بوستان ها و فضاي سبز
سطح شهر خبر داد.مسعود مختاري شهردار
قدس با اشاره به جايگاه فضاي سبز در
محيط شهري گفت :فضاي سبز به عنوان
بخشي از کاربري هاي عمومي همواره يکي از
ضروريات جامعه شهري و زندگي شهروندي
محسوب مي شود .اهميت فضاي سبز در
محيط هاي شهري بدين حد است که به
عنوان يکي از شاخصه هاي توسعه يافتگي
جوامع مطرح و نبود آن به معني عدم وجود
نشاط و سرزندگي در شهرها تلقي مي شود و
از اين رو داراي کارکردهاي مختلفي از جمله
کارکرد زيست محيطي ،کارکرد زيباشناختي،

کارکرد ترافيکي و ...است .وي با اشاره به
اهداف طراحي و احداث بوستان هاي محلي
افزود :احداث فضاهاي سبز و پارکهاي
محله اي از يک سو با تأثير بر سالمت روان
شهروندان بهواسطه تلطيف و آرامش روحي
و تامين اوقات فراغت شهروندان منجر به
توسعه نشاط و پويايي اجتماعي شهروندان
مي شود و از سوي ديگر زيباسازي سيما و
منظر شهري را به دنبال دارد.

شهردار اصفهان در نشست با مديران سرمايه گذاري كالنشهرها:

در حوزه سرمايه گذاري بايد از چنبره عناوين رها شد

اصفهان-خبرنگاررسالت:
راي تحقق توسعه پايدار بايد بخش خصوصي مشارکت كرده و در
اجراي پروژه ها به كار گرفته شود .نوروزي در سيزدهمين نشست
مديران سرمايه گذاري و مشاركت هاي مردمي شهرداريهاي
كالنشهرهاي كشور با بيان اينكه محور فعاليت اين جلسه موضوع
توسعه پايدار است،اظهار كرد :ما نيز در اصفهان به دنبال توسعه
پايدار شهرنشيني بوده و محور فعاليت هاي خود را بر مبناي
توسعه انساني ،محيط زيست و نگاه به نسل هاي آينده متمركز

كرده ايم .وي با بيان اينكه توسعه پايدار تنها بشر امروزي را
مورد توجه قرار نمي دهد ،تصريح كرد :بايد ضمن استفاده از
منابع به گونه اي عمل کنيم تا آيندگان نيز بتوانند از اين منابع
بهره مند شوند .شهردار اصفهان ادامه داد :براي توسعه پايدار
بايد بخش خصوصي مشارکت كرده و در اجراي پروژه ها به كار
گرفته شود .اين ما هستيم که بايد توانمندي بخش خصوصي
را مورد حمايت قرار داده و با کاهش تصدي گري شهرداري ها
آنها را به ميدان بياوريم تا شهر ،ارزان اداره شود و ارائه خدمات

با کيفيت باشد .وي با بيان اينكه برگزاري اين جلسات و تشکيل
يک دبيرخانه در تهران مي تواند منجر به تعامل ميان شهرها
شود ،افزود :در خصوص موضوع اشتراك سرمايه ها ،فاينانس ها
و  ....تاكنون تعامل زيادي بين كالنشهرها وجود نداشته است.
نوروزي اضافه كرد :در موضوع سرمايه گذاري ،شهرداري ها اسير
برخي عناوين شده اند که چالش هايي را براي آنها به وجود آورده
است .در واقع شهرداري ها در چنبره عنوان ها گرفتار شده اند
که اين موضوع يک آسيب است.

باحضور معاون عمراني استانداري مرکزي؛

مراسم تقدير از برگزيدگان حوزه گردشگري استان مركزي برگزار شد

اراک – خبرنگار رسالت:
مديرکل ميراث فرهنگي استان گفت :بايد خدمات
نوين در دايره حفظ سنت هاي زيستي ،نقطه
طاليي گردشگري ايران باشد .مراسم تقدير از
فعاالن برگزيده حوزه گردشگري استان مرکزي
همزمان با هفته گردشگري در محل فرهنگسراي
آيينه اراک و با حضور معاون هماهنگي امور
عمراني ،فرماندار اراک،مديرکل صدا و سيما،

مديرکل پست و مديرکل ميراث فرهنگي استان
برگزار شد.به گزارش روابط عمومي اداره کل
ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان
مرکزي ،مديرکل در مهرماه  97در اين مراسم
گفت « :تقدير از فعالين برتر حوزه گردشگري
در حقيقت يک مشوق عمومي براي تمامي
افراد حاضر در اين صنعت است چراکه با ادامه
روند انتخاب برترين ها ،به نقطه طاليي "رقابت

عمومي" مي رسيم که اين مسئله در بازاريابي
گردشگري بسيار حائز اهميت است».سيد محمد
حسيني افزود « :متاسفانه در مبحث گردشگري
در ايران آنچنان که بايد موفق نبوده ايم چراکه
مسير مناسبي را براي توسعه گردشگري انتخاب
نکرده ايم .در حال حاضر اين صنعت را به صورت
سنتي مديريت کرده و پيش برده ايم در حاليکه
در دنياي امروز گردشگري الکترونيک باب گشته

و شعار سال سازمان جهاني گردشگري نيز بر
آن استوار شده است.او در ادامه افزود « :انتقال
فرهنگ عمومي از گردشگري سنتي به نگاه
مدرن مستلزم باور عمومي مديران است تا در
نهايت به نهادينه شدن فرهنگ اين ديدگاه
در جامعه رسيم .خدمات نوين در دايره حفظ
سنت هاي زيستي ،نقطه طاليي گردشگري
ايران بايد باشد »

معاون وزير بهداشت و درمان:

تکميل بيمارستان  ۴۰۰تختخوابي اسالمشهر جزء اولويت هاي وزارت بهداشت است
اسالمشهر-خبرنگاررسالت:
معاون توسعه مديريت و منابع وزير بهداشت و درمان پس از بازديد
از روند تکميل بيمارستان  ۴۰۰تختخوابي اسالمشهر گفت :تکميل
و راه اندازي اين بيمارستان جزء اولويت هاي وزارت بهداشت و
درمان است .به گزارش روابط عمومي فرمانداري اسالمشهر دکتر
سيد علي صدرالسادات با بيان مطلب فوق اظهار داشت :وزير

بهداشت و درمان پس از بازديد از اين بيمارستان در سال ۹۵
بصورت ويژه روند احداث اين مجموعه عظيم درماني را پيگيري
مي کند و تاکنون جلسات متعددي در اين زمينه با حضور دکتر
هاشمي برگزار شده است.وي با بيان اينکه به تازگي پروژه تکميل
بيمارستان  ۴۰۰تختخوابي اسالمشهر از وزارت مسکن و شهرسازي
به وزارت بهداشت و درمان واگذار شده ،افزود :بر اساس توافقات

از سوي مدير کل راه و شهرسازي صورت گرفت:

اعالم نتايج انتخابات اعضاي هيئت مديره سازمان نظام
مهندسي ساختمان استان بوشهر

بوشهر-خبرنگاررسالت:
رئيس دستگاه نظارت بر انتخابات هشتمين دوره
هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان
بوشهر اظهار کرد :اين انتخابات در مرکز استان
و شهرستانها در سالمت کامل برگزار شد .به
گزارش پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي به
نقل از روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي
استان بوشهر  ،رستمي با ابراز رضايت از ميزان
استقبال اعضاي نظام مهندسي تصريح کرد:
در مجموع يک هزار و چهارده نفر اعضاي
نظام مهندسي معادل  ۲۰درصد در انتخابات
اين دوره شرکت کردند.وي يادآور شد :اعضاي
منتخب هشتمين دوره هيئت مديره سازمان

نظام مهندسي ساختمان بوشهر به مدت سه
سال هدايت اين سازمان را در استان بر عهده
خواهند داشت.
در اين دوره  6نفر در گروه عمران ،سه نفر
در گروه معماري و شهرسازي  ،دو نفر در
گروه تاسيسات ( يک نفر در رشته برق،
يک نفر در رشته مکانيک )،به عنوان نفرات
اصلي و براي هرکدام از اين شاخه ها يک نفر
علي البدل براي يک دوره سه ساله انتخاب شدند.
براساس گزارش اداره کل راه و شهرسازي بوشهر
نتايج آراء نامزدهاي هشتمين دوره انتخابات
هيئت مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان
استان برگزار شد.

بررسي مسائل و مشکالت بازاريان
شهرستان بابل در جلسه اي با حضور
مسئولين اين شهرستان
بابل -خبرنگاررسالت:
در جلسه اي با حضور مسئولين شهرستان بابل نحوه رفع
مسائل و مشکالت بازاريان اين شهرستان مورد بررسي قرار
گرفت و تصميمات الزم اتخاذ گرديد .در اين جلسه که در سالن
اجتماعات اتاق اصناف شهرستان بابل برگزار شده بود رئيس

رئيس دانشگاه علوم پزشکي استان کردستان :

اولويت بندي،نيازسنجي صحيح و علمي يکي از
موثرترين راهکارهاي هزينه گذاري صحيح است

سنندج-خبرنگاررسالت:
رئيس دانشگاه علوم پزشکي استان کردستان در
اجالس مديران دانشگاه علوم پزشکي استان كه
با حضور اعضاي هيئت رئيسه ،مديران ستادي
دانشگاه و شبکه هاي بهداشت و درمان شهرستانهاي
تابعه ،روساي مراکز پزشکي آموزشي درماني
سنندج ،مراکز بهداشت ،بيمارستان هاي استان
و دانشکده ها در سالن اجتماعات ستاد دانشگاه
برگزار گرديد با اشاره به لزوم حفظ و ارتقاي
پيشرفت هاي دانشگاه و غلبه بر سختي ها و
تنگناها با تاکيد بر منابع و توان داخلي گفت:
نظارت و مراقبت هاي مديران و مسئولين از
واحدهاي تحت امر بايد به درستي و به صورت

اتاق اصناف شهرستان بابل ضمن تقدير از حمايتهاي اداره
صنعت ،معدن و تجارت از بازاريان اين شهرستان يادآورشدند:
با توجه به شرايط موجود انتظار داريم کاالهايي که هم در
مغازه و هم در انبارواحدهاي صنفي وجود دارد بهعنوان
احتکار حساب نگردد .چون بعلت ظرفيت کم مغازه ها ،بازاريان
مجبورند يک نمونه را در مغازه و مابقي را درانبار نگه دارند با
همين منظر انتظار داريم شأن و منزلت بازاريان شريف حفظ
گردد بايد راه حلي براي عبور از وضعيت فعلي انديشيده شود
تا بازاريان شريف دلگرم گردند و در تامين مايحتاج مردم
بيشتر تالش نمايند .در ادامه اين جلسه ظرافت نايب رئيس

نمايشگاهي از کتابهاي آسيبديده
در کتابخانه امامرضا(ع) قوچان
مشهد-خبرنگاررسالت:
مجتمع فرهنگي و کتابخانه امامرضا(ع) قوچان ،از مجموعه کتابخانههاي وابسته به آستان
قدس رضوي ،در حرکتي جالب توجه با برپايي نمايشگاهي ،کتابهاي آسيبديده اين
کتابخانه را در معرض ديد عموم قرار داد و مخاطبان خود را به مهرباني با کتاب دعوت
کرد ،.همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد ،نمايشگاهي از کتابهاي آسيبديده با
عنوان «با من مهربانتر باش» در تاالر گردش کتاب بانوان مجتمع فرهنگي و کتابخانه
امامرضا(ع) قوچان برگزار شده است .رئيس مجتمع فرهنگي و کتابخانه امامرضا(ع)
قوچان هدف از برپايي اين نمايشگاه را آشنا کردن اعضا با شيوه برخورد صحيح با
کتاب ،فرهنگسازي براي حفظ کتاب به عنوان يک سرمايه فرهنگي و اجتماعي،
آگاهيبخشي به مراجعان براي حفظ اموال موقوفه و نشان دادن جبرانناپذيري
خسارتهاي وارده به کتاب ذکر کرد و اظهار داشت :در برخي موارد آسيبهاي جدي
همچون تخريب ،خطکشي و آبخوردگي به کتاب وارد ميشود و آن را از دسترس
سايران خارج ميکند.وي ادامه داد :در اين نمايشگاه ،تعداد  73نسخه کتاب در معرض
ديد عموم قرار گرفته که اين کتابها بر اساس آسيبهاي وارد شده به آنها در سه
دسته کتابهاي داراي خطکشي و جلد آسيبديده ،کتابهايي که آبخوردگي و
رطوبت دارند و کتابهايي که کام ً
ال تخريب شدهاند ،تقسيم شده است.

صورت گرفته ادامه روند تکميل اين بيمارستان نيز توسط مشاوران
و پيمانکار فعلي انجام خواهد شد.معاون وزير بهداشت و درمان ،با
بيان اينکه ان شاءا ...تا پايان سال آينده شاهد تکميل اين بيمارستان
خواهيم بود ،گفت :نوساناتي که در بازار در ماههاي اخير رخ داد
قدري ادامه روند احداث بيمارستان را با کندي مواجه کرد که اين
امر نيز با برنامه ريزي هاي صورت گرفته برطرف مي شود.

منظم انجام گيرد تا نواقص ،ايرادات و مشکالت به
روشني و در اولين فرصت شناسايي شده و رفع
گردد.دکتر سيامک واحدي با تأکيد بر ضرورت
صرفه جويي در منابع مختلف در واحدهاي تحت
پوشش دانشگاه افزود :همه بايد صرفه جويي
را سرلوحه اقدامات و کارهايمان قرار دهيم تا
نيازمنديهاي دانشگاه کاهش يابد و در شرايط
کنوني که به نوعي در يک جنگ اقتصادي با
استعمارگران خارجي هستيم با شيوه مديريت
انقالبي و جهادي و با پيروي از راه شهداي گرانقدر،
سعي نماييم بدون چشمداشت و فقط در راه
رضاي پروردگار و خدمت رساني با کيفيت به
مردم حرکت کنيم.

اول اتاق اصناف گفت :تمام مغازه دارها بهعلت مساحت کم
مغازه مجبورند اجناس را در انبار نگه دارند انتظار ما ايناست
با رعايت کامل قانون نسبت به بازرسي اقدام شود تا شأن و
منزلت بازاريان شريف مثل گذشته حفظ گردد.در ادامه روساي
اتحاديه هاي صنفي حاضر در جلسه مشکالت اعضاي تحت
پوشش اتحاديه ها را تشريح و از رئيس اداره صنعت  ،معدن
و تجارت شهرستان بابل خواستند با توجه به شرايط موجود
در بازار و کمبود بعضي از اجناس مورد نياز مردم  ،با حمايت
بيشتر از بازاريان زمينه را براي تامين مايحتاج مردم از سوي
بازاريان فراهم نمايند.

ياسوج-خبرنگاررسالت:
يک ميليارد و  253ميليون تومان براي ارائه خدمات درماني مددجويان
کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد در6ماهه نخست سال جاري پرداخت
شد .مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد گزارشي از خدمات درماني
ارائهشده به مددجويان در سال جاري ارائه داد .به گزارش سايت خبري
کميته امداد ،فريد محبي ،مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد،
بابيان اينکه يکي از راهکارهاي اين نهاد در حمايت از مددجويان ارائه
خدمات درماني است ،گفت :يک ميليارد و  250ميليون تومان در
سرفصل بيمه خدمات درماني و خدمات ويژه درماني ازجمله فرانشيز
بستري ،پاراکلينيک ،دارو ،هزينه نگهداري در منزل در 6ماهه نخست
سال جاري براي مددجويان اين نهاد هزينه شده است .وي با اشاره به
اين که بيمه پايه براي مددجويان ساکن شهرهاي با جمعيت بيش از
 ۲۰هزار نفر اجرا ميشود و مددجويان ساکن در روستاها و شهرهاي
زير  ۲۰هزار نفر از خدمات بيمه سالمت روستائيان و عشاير بهرهمند
هستند ،افزود 10 :هزار و  176نفر از مددجويان شهري داراي کارت
بيمه کميته امداد هستند ،که درمجموع  477ميليون تومان از ابتداي
سال جاري تاکنون براي اين افراد هزينه شده است.

ثبت اختراع در روش هاي
ازديادبرداشت از مخازن نفت توسط
کارشناس نفت و گاز مسجدسليمان
مسجد سليمان-خبرنگاررسالت:
کارشناس و محقق جوان شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان
موفق به کسب اختراع و ثبت آن جهت بهکارگيري روش هاي ازدياد
برداشت از مخازن نفت شد .به گزارش روابط عمومي شرکت بهره
برداري نفت و گاز مسجدسليمان  ،مهندس سعيد گل شکوه کارشناس
اداره بهره برداري اين شرکت توانست  2گواهي ثبت اختراع در سطوح
 2و  3را از بنياد ملي نخبگان کشور و همچنين ثبت بين المللي در
اداره ثبت اختراع کشور آمريکا را براي پروژه تحقيقاتي خود با عنوان
" ساخت مغزه با خصوصيات قابل کنترل " را کسب نمايد .اين طرح
که در جشنواره اختراعات و ابتکارات رويش دماوند بعنوان يک طرح
خالق و نو آور شناخته و از آن تقدير گرديده در مدت زمان  3سال
و با هدف بهدست آوردن راههايي براي ازدياد برداشت از مخازن نفت
توسط سعيد گل شکوه کارمند ابواب جمعي شرکت بهره برداري نفت
و گاز مسجدسليمان و با همراهي  3محقق جوان ديگر به نام هاي
رضا خرميان – معصوم شعبان – يوسف تمثيليان و راهنمايي هاي
استاد احمد رمضاني سعادت آبادي به نتيجه رسيده است .وي اظهار
داشت  :به منظور پياده سازي روش هاي ازدياد برداشت در يک مخزن
مدنظر بايستي آزمايشات مختلفي در آزمايشگاه به منظور امکان سنجي
روش هاي مختلف ازدياد برداشت نفت صورت پذيرد .بدين منظور
اين آزمايشات بايستي روي نمونه هايي از سنگ مخزن تحت عنوان
مغزه انجام شود تا بتوان تصميم درستي در ارتباط با انتخاب بهترين
روش ازدياد برداشت داشت که اختراع مذکور کمک شاياني را در اين
راستا ايفاد مي کند.

مديرکل ورزش و جوانان استان اردبيل خبر داد:

احداث پنج پيست اسکي استاندارد در اردبيل
اردبيل-خبرنگاررسالت:
مديرکل ورزش و جوانان استان اردبيل گفت ۵ :پيست اسکي استاندارد
براي استقبال از ورزشکاران در رويدادهاي ورزشي زمستاني در
اردبيل احداث مي شود.بهرام آقاخاني در نشست همانديشي برگزاري
رويدادهاي ورزشي در فصل زمستان در اردبيل اظهار کرد :هماکنون
طرح مطالعاتي چند پيست اسکي در استان اردبيل براي احداث در
حال انجام است اين پيستها را تا آغاز زمستان با اولويت قرار دادن
مناطق گردشگري همچون آلوارس و اندبيل خلخال بتوانيم راهاندازي
کنيم .وي با اشاره به اينکه هماکنون  5پيست اسکي استاندارد در
استان احداث مي شود ،اضافه کرد :در حال آمادهسازي براي ميزباني
از مسابقات بينالمللي و ملي هستيم هماکنون مجموع پيستهاي
اسکي آمادهسازي شده و در دست مطالعه پيست اسکي آلوارس
براي استقبال از ورزشکاران ملي و بينالمللي و ميزباني از رويدادهاي
ورزشي آماده بوده است بهطوريکه با برنامهريزيهاي انجام شده
يک باب پيست اسکي ديگر نيز در کناردست پيست اسکي آلوارس
احداث خواهد شد .مديرکل ورزش و جوانان استان اردبيل با اشاره به
آخرين وضعيت پيست اسکي اندبيل خلخال افزود :در منطقه اندبيل
شهرستان خلخال نيز يکي از جذابترين پيستهاي اسکي کشور
و حتي جهان احداث ميشود که در واقع احداث و اتمام اين پروژه
ورزشي ميتواند در کنار رونق گردشگري منطقه آورده اقتصادي نيز
براي اين نقطه از استان که قابليت فراواني هم در بحث گردشگري
طبيعي دارد ،داشته باشد.

امضاء تفاهم نامه همکاري پژوهشي
مشترک بين شرکت گاز استان مرکزي
و دانشگاه آزاد اسالمي اراک
اراک – خبرنگار رسالت :
به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان مرکزي همزمان با
چهارمين روز مهرماه سالجاري نشست مشترکي بين مديرعامل
اين شرکت وهيئت همراه و مسئولين دانشگاه آزاد اسالمي اراک
در راستاي گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه و حمايت مالي از
پروژههاي پژوهشي و تحقيقاتي  ،برگزار گرديد .براساس اين گزارش
در ابتداي اين جلسه دکتر حيدري رئيس دانشگاه آزاد اسالمي
اراک ضمن عرض خير مقدم و تشکر از حضور مسئولين شرکت
گاز در دانشگاه ،از عالقه مندي مراکز علمي به انجام پروژههاي
پژوهشي مبتني برتوليدات علمي کاربردي خبر داد .ايشان ابراز
اميدواري نمودند که اساتيد دانشگاه با شناخت بيشتر از نيازهاي
واقعي صنعت  ،با انجام تحقيقات عملياتي  ،موجب جلب اعتماد
صنعت به دانشگاه شوند.

جلسه شوراي اداري شهرستان کاشان با حضور
وزيرارتباطات وفناوري اطالعات برگزار شد

يارانه تسهيالت از محل قانون استفاده متوازن
ازامکانات کشورسال  96تامين شد

کاشان -خبرنگاررسالت:
جلسه شوراي اداري شهرستان کاشان باحضور وزير ارتباطات وفناوري اطالعات
ونماينده مردم کاشان درمجلس شوراي اسالمي وفرمانداروسايرمسئولين کاشان
برگزارشد .محمدجواد آذري جهرمي در جلسه شوراي اداري کاشان با اشاره به
جنبه هاي تاريخي و تمدني اين شهرستان گفت  :هنر دستي ،طبيعت ،فرش ،توليد
گالب و افتخار شست و شوي خانه خدا ظرفيت هاي خوب گردشگري اين خطه
مي باشد.وي اظهارداشت  :کاشان با مجموع اين ظرفيت ها و با توجه به اقبال
گردشگران خارجي ويترين کشور محسوب مي شود و ارائه خدمات در آن مورد قضاوت
بين المللي است.وزير ارتباطات و فناوري اطالعات اضافه کرد :سه سامانه در اين
راستا براي مرنجاب مهيا شده که مشکل برق و تملک دارد و راه اندازي آن نيازمند
برطرف شدن اين مسائل است .وي با اشاره به دريافت  33شکايت از کاشان در
وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات بيان کرد  :شکايت ها از کيفيت خدمات مانند
تاخير و کندي سرعت ،مشکل آنتن دهي کامل در چند روستا ،صورتحساب افزون
بر بسته هاي تشويقي استفاده شده و عدم پاسخگويي بود .سرپرست فرمانداري ويژه
کاشان نيز در ادامه گفت :ظرفيت هاي فناوري در اين منطقه شرايط مناسبي به
وجود آورده و پوشش کامل اينترنت روستايي داريم.

زاهدان-خبرنگاررسالـت:
در طرح اشتغال پايدار روستايي تا کنون به  188طرح به مبلغ بالغ بر 23ميليارد تومان تسهيالت
توسط بانک هاي عامل پرداخت گرديده است مسعود قائني سرپرست معاونت امورصنايع سازمان
صنعت  ،معدن و تجارت استان در رابطه با اقدامات موثر کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان
سيستان وبلوچستان  ،اظهار داشت  :پيگيري و تامين مابه التفاوت يارانه واحدهاي مازوت سوز
استان (کوره هاي آجرپزي) و واحد توليدي گچ به مبلغ  6ميليارد تومان  ،تامين يارانه تسهيالت
ازمحل قانون استفاده متوازن ازامکانات کشورسال  96به مقدار 10ميلياردريال که تخصيص داده
شده و بههمين منظور قرارداد اسناد خزانه با بانک صنعت و معدن منعقد و در مرحله پرداخت به
واحدهاي ذيربط مي باشد  ،از جمله اهم اقدامات موثر کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان
مي باشد  .وي افزود  :برگزاري جلسات ويژه کارگروه در خصوص تعيين تکليف واحدهاي تملک
شده توسط بانک هاي عامل به منظور واگذاري و فعال شدن مجدد واحدها  ،در خصوص بند و
تبصره  16قانون بودجه سال  ، 97بانک هاي ملي ،تجارت و صنعت و معدن  ،اعالم آمادگي نمودهاند
که با توجه به شرايط لحاظ شده در آيين نامه تمايلي جهت استفاده از مصوبه وجود ندارد و در
صورت ابالغ بند ط و يا تبصره  35سال  ، 96مطلوبتر خواهد بود و تشکيل جلسه و تشريح ابالغ
دستورالعمل اجرايي تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي سال ( 1397طرح رونق توليد ،بازسازي و
نوسازي و تکميل طرح هاي نيمه تمام) از ديگر اقدامات اين کارگروه مي باشد .

