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اجراخواني داستانهاي انقالب
اسالمي در مدارس قم
قم -خبرنگار رسالت:
همزمان با ايام دهه فجر انقالب اسالمي و با حضور دو گروه اجراخوان،
داستانهاي انقالب در مدارس استان قم براي دانشآموزان روايتشد.
به گزارش روابط عمومي حوزه هنري استان قم ،همزمان با ايام دهه
فجر انقالب اسالمي و با حضور دو گروه اجراخوان ،داستانهاي انقالب
در مدارس استان قم براي دانشآموزان روايتشد .هنرمندان اجراخوان
در اين اجراخواني با استفاده از پردههاي نقاشي و بازي برخي صحنهها
دو داستان به قلم محمدرضا آزاد مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد
ادبيات نمايشي را روايت ميکنند .اجراخواني "جشن" که در مدارس
دخترانه استان روايت ميشود ،داستان چند دختر دانشآموز است که
در دوران انقالب ،در جريان برگزاري جشني که شرط حضور در آن
برداشتن حجابشان است ،در برابر کشف حجابشان امتناع ميکنند.
اين اتفاق باعث ميشود تا آنها بيش از پيش به مخالفت با رژيم پهلوي
بپردازند و وارد جريان مبارزات انقالبي شوند و حتي در دوران پس از
انقالب هم نهضت فکري امام خميني(ره) را همراهي کنند.

»

در ايام اهلل دهه مبارک فجر و رشت -خبرنگار رسالت:
با حضور استاندار گيالن صورت در دهه مبارک فجر ،مراسم افتتاح دو پروژه و کلنگ زني يک پروژه با اعتباري بالغ
بر  1160ميليارد ريال انجام شد.ساالري استاندار گيالن در مراسم افتتاحيه پروژه هاي
گرفت:
شرکت سهامي برق منطقه اي گيالن گفت :در دهه مبارک فجر امسال  1280پروژه
با اعتبار  1855ميليارد تومان به بهره برداري مي رسد که اين پروژه ها نسبت به دهه
افتتاح و کلنگ زني
فجر سال گذشته  5/1برابر رشد داشته است.استاندار گيالن افزود :روند فعاليتها و
 1160ميليارد ريال
حرکت ها،روند رو به رشد و حرکت به سمت جلو است و با اين تالش ها بايد اميد در
پروژه در شرکت برق جامعه را ترويج و زنده نگه داريم.استاندار گيالن با اشاره به اهميت راه اندازي پروژه
پست 20/63كيلوولت ميرزاکوچک رشت گفت :افتتاح و بهره برداري از اين پروژه
منطقه اي گيالن
مهمترين مشکل و چالش طرح توسعه واحدهاي صنعتي در شهرک صنعتي سپيدرود

در سال جاري محقق شد؛

درزگيري ترک هاي آسفالت معابر
منطقه 20
شهرري -خبرنگار رسالت:
معاون فني و عمران شهرداري منطقه  20از آغاز طرح درزگيري
روکش آسفالت معابر سواره رو با هدف افزايش عمر روکش آسفالت
خبر داد.يوسف علي دهقان با بيان اين مطلب گفت :با رويکرد اقتصاد
مقاومتي مبتني بر کاهش هزينه ها ،انجام درزگيري آسفالت معابر
در دستور کار مديريت شهري منطقه قرار گرفت که در افزايش عمر
آسفالت سهم بسزايي خواهد داشت.دهقان با اشاره به اينکه تاکنون
 12هزار و  500مترطول از معابر شهري با درزگيري مرمت شده اند،
افزود :درزگيري خيابان هاي فدائيان اسالم ،کميل ،قدس ،شهيد
غيوري ،شهيد رجب نيا در حال انجام است و با شناسايي معابر آسيب
ديده ،موارد ديگر نيز در برنامه اجرايي قرار مي گيرد.وي مساعد
بودن شرايط جوي و دماي محيطي مناسب را از الزامات اجراي
اين طرح برشمرد و گفت :اجراي درزگيري ترک هاي آسفالت به
عنوان يک روش نگهداري پيشگيرانه از تخريب آسفالت و اليه هاي
بستر معابر سواره رو محسوب مي شود.

مديرکل تعزيرات حکومتي البرز خب رداد:

تخلف در فاکتورهاي يک بيمارستان
کرج -خبرنگار رسالت:
تخلف  ۲۲ميليارد ريالي در يک بيمارستان کرج کشف شد .مختاري
مديرکل تعزيرات حکومتي البرز ضمن اعالم اين خبر گفت :اين
بيمارستان با ارائه خدمات مازاد بر نياز بيماران و اکثرا خارج از
تعهدات بيمه اقدام به اضافه دريافت از بيماران کرده است.وي با بيان
اينکه با بررسيهاي فني انجام شده از صورتحساب حدود  4هزار
و  200نفر از بيماران بالغ بر  22ميليارد ريال اضافه دريافت کشف
شده است ،افزود :مردم به صورت حساب نهايي زمان ترخيص دقت
نمايند زيرا اين بيمارستان با اضافه کردن دو رديف به صورت غيرقانوني
و مبهم در صورت حساب بيماران اقدام به دريافت مبالغي از يک
ميليون ريال تا هفت ميليون ريال از بيماران کرده است.
وي افزود :پرونده اين تخلف در يکي از شعبه هاي بدوي تعزيرات
حکومتي شهرستان کرج رسيدگي مي شود.

فرماندار شاهرود:

معدنبوکسيتشاهرودتعطيلميشود
شاهرود -خبرنگاررسالت:
فرماندارشاهرود درمصاحبه باخبرنگاران شاهرود گفت :بنده درطي
هفتماه گذشته و زمان حضورم بيشترين جلسات را با مسئولين
شرکت بوکسيت داشته ام و با رايزني هاي انجام شده مجوز برداشت
 ۱۳۱۳هکتاري اين شرکت به۱۵۰هکتار کاهش يافته و بنده مخالف
فعاليت معدن نيستم اما باتخريب طبيعت ومحيط زيست مخالفم که
شاهوار حوضه آبخيز شهرستان ميباشد واز طرفي اين شهرستان
منطقه بسطام قطب کشاورزي هستند و نبايد کوچکترين صدمه اي
با توجه به نرخ باالي بيکاري به اين بخش وارد شود بنابراين بايد
حوضه هاي آبريز تسطيح واحيا شود بايد محيط زيست که از لحاظ
پوشش وآسيب به زيست حيوانات شده اصالح شود ودرصد تخصيصي
به روستاي همجوار معدن پرداخت وطبق توافق انجام شده پنجاه
درصد ازعمليات فرآوري باايجاد يک کارگاه درشاهرود وجذب نيروي
کار از منطقه به مرحله انجام برسد که درغير اينصورت طبق قانون
بايدمعدن بوکسيت شاهرود تعطيل شود چون مطالب عنوان جزء
تعهدات شرکت درقبال شهرستان ومنطقه ميباشد.

مديرعامل جمعيت هالل احمر استان کردستان درجمع اصحاب رسانه هاي استان:

ايجاد  2370فرصت شغلي براي مددجويان و
نيازمندان کهگيلويه و بويراحمد

اعطاي كتاب رايگان به كاركنان
پليس نيشابور

با هدف افزايش عمر روکش آسفالت انجام شد:

شهرستان

پنجشنبه  18بهمن 1397
اول جمادي الثاني  7-1440فوريه - 2019سال سي و چهارم-شماره 9430

فرمانده انتظامي نيشابور خبرداد:

نيشابور -خبرنگار رسالت:
فرمانده انتظامي نيشابور از اعطاي كتاب رايگان به كاركنان پليس
شهرستان در راستاي ترويج فرهنگ مطالعه خبر داد.سرهنگ حسين
دهقان پور با تشريح شاخصه هاي پليس دانش بنيان و جامعه محور
و تقدير از كاركناني كه مطالعه را در برنامه هاي روزانه و زندگي خود
قرار داده اند ،افزود :کتاب و کتابخواني از سنتهاي ارزشمند اسالمي
است زيرا که کتاب ابزار دانش پژوهي است و دانش شاخص برتري
است.وي با اشاره به فرمايش مقام معظم رهبري كه فرمودند " امروز
كتابخواني و علم آموزي نه تنها يك وظيفه ملي كه يك واجب ديني
است" بيان كرد :مطالعه عالوه بر گسترش آگاهي ،رشد قدرت تفکر،
آموختن مهارتهاي زندگي باعث آگاهي از راهحلها و استفاده از
تجربيات ديگران در رفع مشكالت خواهد شد ،ليكن بايد کتابخواني
را از خانواده شروع کرد ،چرا كه بنيادهاي عادت به مطالعه در خردسالي
و نخست در خانواده شکل ميگيرد.

را رفع کرده است ،لذا از مهندس بلبل آبادي مدير عامل شرکت سهامي برق منطقه اي
گيالن تشکر مي کنم«.عظيم بلبل آبادي» مدير عامل شرکت سهامي برق منطقه اي
گيالن در خصوص پروژه هاي پست 20/63كيلوولت ميرزاکوچک رشت و افزايش ظرفيت
ترانسفورماتورهاي پست 20/63کيلوولت رشت مرکزي گفت :اين پروژه ها جهت تامين
انرژي مطمئن وپايدار صنايع و کارخانجات مستقر در شهر صنعتي سپيدرود رشت و در
راستاي اشتغالزايي مردم فهيم ،شريف و شهيدپرور استان گيالن و همچنين افزايش
ضريب اطمينان و حفظ پايداري شبکه فوق توزيع استان گيالن افتتاح و بهره برداري
شده اند.بلبل آبادي در خصوص پروژه پست 20/63كيلوولت ميرزاکوچک رشت گفت:
اين پروژه مهم و زيربنايي در شهر صنعتي سپيدرود رشت با ظرفيت نامي  80مگاولت
آمپر در سال  1395در زميني به مساحت حدود  7250متر مربع آغاز شد.

ياسوج -خبرنگار رسالت:
مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد گفت:
 2370طرح اشتغالزايي بااعتبار  49ميليارد تومان
از ابتداي سال جاري تاکنون براي مددجويان و ساير
اقشار نيازمند استان اجراشده است .به گزارش سايت
خبريکميتهامداد،قبادمبشريمديرکلکميتهامداد
کهگيلويه و بويراحمد ،بابيان اينکه ايجاد اشتغال از
طريقاجرايطرحهاياشتغالزايييکيازسياستهاي

11پايگاه جادهاي و  6پايگاه موقت در سطح كردستان
فعال هستند

سنندج -خبرنگار رسالت:
مديرعامل جمعيت هالل احمراستان کردستان در جمع
اصحاب رسانه هاي استان در سنندج ،بابيان اينكه در
کارگروه مديريت بحران ،امداد و نجات و آموزش همگاني
مهمترين رسالت هالل احمر است ،گفت :جمعيت هالل
احمر در استان کردستان در چند حوزه فعاليت نموده
و در قالب معاونتهاي امداد و نجات  ،امور جوانان ،
امورداوطلبان  ،آموزش و بهداشت و درمان و توانبخشي
به رسالتهاي ذاتي خود عمل ميکند.به گزارش روابط
عمومي و ارتباطات مردمي جمعيت هالل احمراستان ،
محمدباقر محمدي در حوزه امداد و نجات که در 10ماهه
امسال توسط هالل احمر استان انجام شده ،اشاره کرد
و افزود 11 :پايگاه جادهاي و  6پايگاه موقت در سطح
استان فعال بوده و آمادگي پاسخگويي به حوادث جاده اي
مي باشدوي بااشاره به اينكه هالل احمر کردستان با
برخورداري از پايگاه امداد هوايي و بالگرد و تيم واکنش

اصلي کميته امداد است ،گفت :از ابتداي سال جاري
تاکنون 2370طرح اشتغالزايي بااعتبار  49ميليارد
تومان براي مددجويان و ساير اقشار نيازمند اين استان
اجراشده است که اشتغال روستايي و عشايري بخشي
از آن است.وي با اشاره به اينکه بهمنظور ايجاد اشتغال
در مناطق روستايي و عشايري استان 73ميليارد تومان
از منابع صندوق توسعه ملي براي اشتغا لزايي دو هزار
و  953نفر از مددجويان و نيازمندان ساکن در اين
مناطق اختصاصيافته است ،يادآور شد :تاکنون
 3380نفر از مناطق روستايي و عشايري استان در
سامانه کارا (کار،تعاون و امور اجتماعي) بهمنظور
اجراي طرح اشتغال ثبتنام کردهاند .وي بابيان اينکه
کميته امداد همواره با ايجاد فرصتهاي شغلي براي
مددجويان و ارائه تسهيالت اشتغالزايي به آنان،
جهت رساندن آنها به خودکفايي و درنهايت خروج
از گردونه حمايت تالش ميکند.

سريع فعال ،در صورت نياز و مواقع بحراني آمادگي
خدمترساني در استان و حتي استانهاي با شرايط
بحران را دارد اظهارداشت :تيمهاي امداد و نجات هالل
احمر استان در طول  10ماهه امسال در  503مورد حادثه
حضور داشته که  379مورد از اين تعداد حوادث جادهاي
بوده است كه در قالب اين تعداد عمليات امداد و نجات،
 289نفر حادثه ديده به مراکز درماني انتقال داده شده و
 144نفر نيز به صورت سرپايي درمان شدهاند.

امام جمعه دامغان:

انقالب اسالمي به رهبري امام ،تفکر جهانشمول اسالم را از انزوا خارج کرد

دامغان -خبرنگار رسالت:
امام جمعه دامغان با بيان اينکه مهم ترين نتيجه انقالب ملت ما
برپايي حکومت اسالمي بوده ،گفت :انقالب اسالمي به رهبري امام
خميني(ره) تفکر جهانشمول اسالم را از انزوا خارج کرد .حجت
االسالم والمسلمين سيد محمد حسينيان اظهار داشت :انقالب
اسالمي ملت ما نمايشي ماندگار از قدرت اسالم و پيروزي تفکر
الهي شيعه بر تفکر استکباري جدايي دين از سياست است.امام

جمعه دامغان با اشاره به نقش مهم امام خميني(ره) و انقالب
اسالمي در خروج اسالم به عنوان دين و تفکر جهان شمول
آن از انزوا ،اضافه کرد :جلوگيري از اختالف افکني مذهبي
مستکبران در بين شيعه و سني براي رسيدن به اهداف شوم
خود و ايجاد وحدت بين اقوام و پيروان مذاهب مختلف در کشور
از ديگر دستاوردهاي قيام و پيروزي انقالب اسالمي به رهبري
خميني کبير است.

خطيب نماز جمعه دامغان با اشاره به اينکه قدرت و عزت امروز
کشورمان در منطقه و جهان به برکت خون شهدا ،جانفشاني
ايثارگران و نفوس قدسيه امام و رهبري حاصل شده است ،خاطر
نشان کرد :رهايي از سلطه و بيداري ملت ما و ديگر ملتهاي
مسلمان از ديگر دستاوردهاي انقالب اسالمي است اما بايد گفت
که مهمترين نتيجه انقالب ملت ما برپايي حکومت اسالمي بوده،
دستاوردي که هدف همه ائمه معصومين(ع) بوده است.

همزمان با گراميداشت دهه فجر صورت گرفت:

صرفه جويي  272ميليون متر مکعبي آب در بخش کشاورزي
اروميه -خبرنگار رسالت:
رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي
گفت  :صرفه جويي  272ميليون متر مکعبي آب
در بخش کشاورزي استان دستاورد  40سالگي
انقالب اسالمي است.رسول جليلي در نشست
خبري با اصحاب رسانه که به مناسبت ايام مبارک
دهه فجر در سالن همايش مرکز آموزش عالي

شهيد باکري جهاد کشاورزي استان ترتيب يافت،
با گراميداشت چهلمين سالگرد پيروزي انقالب
اسالمي و اياماهلل دهه فجر اظهارکرد :تبيين و
ارائه دستاوردهاي  40ساله انقالب اسالمي به
مردم در دهه فجر وحدت بخش و اميد آفرين
است .جليلي بازخواني آرمانهاي انقالب و امام
راحل براي نسل جوان را ضروري دانست و

گفت :برنامه هاي سازمان جهاد کشاورزي با
شعار محوري افتخار به گذشته و اميد به آينده
در  40سالگي انقالب اجرايي خواهند شد و دهه
فجر امسال رنگ و بوي فاطمي خواهد داشت
که بايد قداست ايام فاطميه در برنامه هاي اين
دهه مد نظر قرار گيرد.
اين مسئول تاکيد کرد :اين طرحها شامل  5طرح

شبکههاي فرعي آبياري و زهکشي در پاياب
سد آغ چاي ،دشت نازک  1و  ،2پاياب سد
سيلوه دشت پيرانشهر و حاج ابراهيم با مجموع
مساحت  7550هکتار و با سرمايه گذاري بالغ
بر  5/1887ميليارد ريال و اشتغالزايي 1510
نفر به صورت مستقيم در  3شهرستان پلدشت،
چايپاره و پيرانشهر مي باشد.

بهرهبرداري از  150پروژه شهرداري اردبيل در سالجاري
اردبيل -خبرنگار رسالت:
شهردار اردبيل گفت :در سالجاري شهرداري اردبيل به رغم
تنگناهاي درآمدي و مالي بيش از  150پروژه را در حوزههاي
مختلف افتتاح و تقديم شهروندان کرده است.
حميد لطفاللهيان اظهار کرد :همزان با آغازين روز دهه فجر و
در تقارن لحظه تاريخي ورود امام راحل به ميهن اسالمي شاهد
برگزاري همايش بزرگ پيادهروي در مجموعه شورابيل بوديم.وي

مديرعامل شرکت آب منطقهاي گلستان:

 42پروژه شرکت آب منطقه اي گلستان در دهه فجر
افتتاح شد
گرگان -خبرنگار رسالت:
مديرعامل شرکت آب منطقه اي گلستان از
افتتاح 42پروژه اين شرکت در ايام اهلل دهه
فجر امسال با اعتباري بالغ بر  37ميليارد ريال
خبر داد .به گزارش روابط عمومي شرکت آب
منطقه اي گلستان ،مهندس علي نظري با بيان
اين مطلب اظهار کرد :اين  42پروژه با برآورد
ريالي  37ميليارد ريال در سه بخش تامين
و عرضه آب ،بهبود بهره برداري و حفاظت
از منابع آب و مهندسي رودخانه است که
افتتاح شد.مدير عامل شرکت آب منطقه اي
گلستان با بيان اينکه ،سه پروژه قابل افتتاح در

بخش تامين و عرضه آب ،يک پروژه در بهبود
بهره برداري و حفاظت از منابع آب و  38پروژه
قابل افتتاح نيز در بخش مهندسي رودخانه از
پروژه هاي قابل افتتاح دهه فجر امسال بود ،
افزود :احداث کانال انتقال آب محمدآباد ،احداث
کانال بتني سد کوچک مخزني والغوز ،اليروبي
وساماندهي رودخانه قره چاي ،اليروبي مسيل
قشالق ،اليروبي و ساماندهي رودخانه قره سو
و سرشاخهها ،ديواره سازي رودخانه زيارت،
ديوارهسازي وتثبيت بستر رودخانه گز شرقي و
اليروبي و ساماندهي رودخانه نيل برگ راميان
از جمله اين پروژه هاست.

گردهمايي بزرگ سران طوايف و
عشاير چهار شهر خوزستان در منطقه
آزاد اروند برگزار شد
خرمشهر -خبرنگار رسالت:
گردهمايي بزرگ سران طوايف و عشاير بندرماهشهر ،شادگان،
آبادان و خرمشهر بهمناسبت فرارسيدن چهلمين سالگرد پيروزي
انقالب اسالمي ،به ميزباني خرمشهر در محدوده منطقه آزاد

سرپرست معاونت صنايع دستي استان مرکزي؛

مديرعامل شرکت آب و فاضالب کاشان:

 99/6درصد جمعيت شهري منطقه کاشان از آب سالم
بهره مند شد

اروند برگزار شد.به گزارش روابطعمومي و اموربينالملل سازمان
منطقه آزاد اروند ،گردهمايي بزرگ سران طوايف و عشاير عرب
شهرستانهاي بندرماهشهر ،شادگان ،آبادان و خرمشهر به ميزباني
ن همايشهاي اتاق
ناحيه مقاومت بسيج خرمشهر در محل سال 
بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي اين شهر برگزار شد.اسماعيل
زماني مديرعامل سازمان منطقه آزاد اروند ،قدرتاهلل طميميان
معاون فرهنگي ،اجتماعي و گردشگري سازمان منطقه آزاد اروند،
رياضعليفرحاني مدير روابط عمومي و امور بينالملل سازمان
منطقه آزاد اروند نيز در اين برنامه حضور يافتند .ائمه جمعه آبادان،

معاون وزير و مديرعامل شرکت ملي گاز ايران:

را نيز با هدف ارتقاي سالمت و نشاط عمومي اجرايي کند تا فضاي
اين شور و نشاط به وجود آيد.لطفاللهيان از اهداي  40دستگاه
دوچرخه به شرکتکنندگان در اين همايش خبر داد و بيان کرد:
در کنار برگزاري اين همايش بزرگ پيادهروي شهرداري با تمام
امکانات خود در نمايشگاه دستاوردهاي  40ساله انقالب حضور
پررنگي دارد تا براي همشهريان ابعاد مختلفي از خدمات ارائه
شده را بازگو کند.

کاشان  -خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت آب و فاضالب کاشان گفت:
 6/99درصد جمعيت شهري به تدريج در سال هاي
پس از پيروزي انقالب شکوهمند اسالمي در
شهرستانهاي کاشان و آران و بيدگل از نعمت
آب آشاميدني سالم و بهداشتي برخوردار شدند.
محمدرضا اسدي افزود :گسترش و توسعه خدمات
زيرساختي با وجود افزايشجمعيت ،حاشيهنشيني
و توسعه نامتوازان شهري فرصت مناسبي فراهم
کرده تا همه همشهريان از نعمت آب آشاميدني
سالم بهره مند شوند .وي بيان کرد :واگذاري 38
هزار و  443فقره انشعاب آب در دهه چهارم،

خبر

قبور شهداي شهر تالش غبارروبي شد
تالش -خبرنگار رسالت:
به گزارش روابط عمومي شهرداري تالش؛ مهندس شهرام غنيزاده شهردار
جديد تالش با همراهي رئيس و اعضاي شوراي اسالمي شهر و معاون
اداري مالي و توسعه منابع انساني ،جمعي از كاركنان و ريش سفيدان
با حضور در گلزار شهدا و مزار شهداي گمنام تالش ضمن غبارروبي و
گلباران با آرمانهاي رفيع ايشان تجديد ميثاق نمودند.

تيم جراحي پالستيك مناطق محروم
در دزفول مستقر شد
دزفول – خبرنگار رسالت:
تيم جراحي پالستيك و ترميمي مناطق محروم با نام موسسه ملي
مرهم براي انجام جراحيهاي رايگان در بيمارستان گنجويان دزفول
مستقر شد.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهرستان دزفول با اعالم اين خبر گفت:
موسسه مرهم يك سازمان مردم نهاد به سرپرستي پروفسور عبدالجليل
كالنتر هرمزي بوده و تخصصيترين تيم جراحي پالستيك و ترميمي
مناطق محروم جهان است.
يوسف پريدار افزود :اين تيم نسبت به ويزيت و درمان رايگان شكاف
لب ،شكاف كام و ناهنجاريهاي همراه تولد جمجمه ،سر و صورت در
نقاط مختلف كشور اقدام ميكند.
وي اظهار داشت :ممكن است برخي از جراحيها از نوع پيچيده ترميمي
باشند كه ادامه آنها در تهران انجام خواهد شد.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي دزفول افزود :اين تيم تاكنون جراحيهاي
پالستيك و ترميمي رايگان ديگري در ديگر استانهاي كشور همچون
ايالم و خراسان انجام دادهاند.

استاندار سيستان و بلوچستان:

شهردار اردبيل خبر داد:

خاطرنشان کرد :در اين برنامه که با استقبال گسترده همشهريان
روبه رو شد خانوادههاي اردبيلي در جشن  40سالگي انقالب
براي ارتقاي سالمت جسمي و روحي خود به ورزش روي آورده و
سعي کردند تا شهرداري را در حرکت بزرگ پيادهروي با خانواده
همراهي کنند.
شهردار اردبيل افزود :تمام تالش شهرداري بر اين است تا در کنار
اجراي طرحهاي عمراني و خدماتي برنامههاي فرهنگي و اجتماعي

همزمان با ايام دهه فجر؛
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 34هزار و  367فقره انشعاب در دهه سوم28 ،
هزار  983فقره در دهه دوم و  20هزار و 121
فقره انشعاب در دهه نخست انقالب بخشي از
خدمات نظام جمهوري اسالمي به شهروندان
در بخش آب و فاضالب است .مديرعامل شرکت
آب و فاضالب کاشان تصريح کرد :هم اکنون
 145هزار و  93فقره انشعاب آب در حوزههاي
خانگي ،صنعت ،اداري ،تجاري و فضاي سبز در
اختيار شهروندان و مجموعه شهري مي باشد
که  23هزار و  179فقره انشعاب آن مربوط به
پيش از انقالب ،در باز ه زماني سالهاي 37
تا  57است.

شادگان و بندرماهشهر ،فرمانداران بندرماهشهر ،شادگان ،آبادان،
اعضاي شوراي تأمين شهرستانهاي آبادان و خرمشهر از ديگر
حاضران اين برنامه بودند.در اين گردهمايي بزرگ و باشکوه آيتاهلل
سيدمحمدعلي موسويجزايري نماينده وليفقيه در خوزستان با
ظرفيت برشمردن لغو رواديد براي گردشگران خارجي در حوزه
سرزميني منطقه آزاد اروند ،گفت :حضور گردشگران کشور دوست
و برادرمان عراق در حوزه منطقه آزاد اروند براي تأمين مايحتاج
خود با توجه به وجود امتياز لغو رواديد اتفاقي مهم در زمينه رونق
اقتصادي و معيشت مردم اين منطقه است.

نماينده مردم بناب در مجلس شوراي اسالمي:

نشست و هم انديشي با پيشکسوتان و هنرمندان
صنايع دستي استان مركزي

صنعت گاز ،انقالبي ترين صنعت و نماد خدمت
به هموطنان در ايران اسالمي است

مخالف استاني شدن
انتخابات هستم

اراک – خبرنگار رسالت:
به گزارش روابط عمومي اداره کل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان
مرکزي ،سرپرست معاونت صنايع دستي در نشست با پيشکسوتان و هنرمندان
صنايع دستي عنوان کرد« :طراحي سنتي ،ريشه و پايه تمام رشته هاي صنايع
دستي است».کاظمي در اين نشست که به مناسبت دهه مبارک فجر برگزار شد
اظهار داشت :آموزش طراحي سنتي براي شاغلين صنايع دستي از سال آينده در
دستور کار قرار گرفت .
او افزود :طراحي سنتي ريشه و پايه تمام رشتههاي حوزه صنايع دستي است و
ميتواند در کيفيت آثار توليد شده تاثير مستقيم داشته باشد.گفتني است در اين
نشست هنرمندان و پيشکسوتان  13رشته صنايع دستي از جمله قلمزني ،آثار فلزي،
مينا و در رشته چوب ،منبت ،مشبک حضور داشتند .همچنين هنرمندان در رشته
سفالگري  ،سفال تخت ،سفال حجمي؛ در بخش کتابت و نگارگري  ،هنرمندان
خوشنويس و رشته تذهيب و نگارگري و هنرمندان در رشته سنگهاي قيمتي و
نيمه قيمتي در جلسه حاضر بودند.

مشهد -خبرنگار رسالت:
معاون وزير و مديرعامل شرکت ملي گاز ايران گفت :صنعت گاز ،انقالبي ترين صنعت و
از حيث مسئوليت پذيري جزء دستگاه هاي خدمت رسان در  40سالگي انقالب اسالمي
به هموطنان است.به گزارش روابط عمومي شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد،
مهندس حسن منتظر تربتي در بازديد از واحدهاي عملياتي پااليشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد
در دهه فجر افزود :در قبل از انقالب فقط يک روستا به شبکه گاز متصل بود اما امروز
 27هزار روستا به شبکه گاز متصل شده است و در حال حاضر توسعه بخش روستايي
به گونه اي پيش ميرود که هر روز تعداد  10روستا را به شبکه گاز متصل مي کنيم.
وي تصريح کرد :طبق برنامه ريزيهاي صورت گرفته درصدد هستيم هر سال حدود
سه هزار روستا را به شبگه گاز متصل کنيم و روستاهايي که قابليت گاز رساني
را دارند تا سه سال آينده به شبکه گاز کشور متصل شوند.مديرعامل شرکت ملي گاز
ايران بيان داشت :مجموع گاز توليدي پااليشگاههاي گازي کشور حدود  800ميليون
متر مکعب در روز است که به لحاظ ارزش حرارتي معادل پنج ميليون بشکه نفت
مي باشد.

بناب -خبرنگار رسالت:
نماينده مردم بناب در مجلس شوراي اسالمي گفت :طرح استاني شدن انتخابات مجلس شوراي
اسالمي بعد از تصويب مجلس به کميسيون ارجاع شده است و بنده مخالف استاني شدن انتخابات
هستم .چرا که زيرساخت هاي اين طرح هنوز در کشور آماده نيست و از آنجايي که اين طرح
را طرح موفقي نمي بينم ،اميدوارم شوراي نگهبان نسبت به رد اين طرح اقدام نمايد.بر اساس
اين گزارش ،ضياءاهلل اعزازي در نشست خبري با اصحاب رسانه به مناسبت چهلمين سالگرد
پيروزي انقالب شکوهمند اسالمي با تبريک ايام اهلل دهه مبارک فجر و تشريح دستاوردهاي
انقالب اسالمي گفت :اگر منصفانه قضاوت کنيم نظام جمهوري اسالمي در  40سال گذشته در
تمام زمينه هاي علمي ،نظامي و عمراني پيشرفت هاي چشمگيري داشته که اين موفقيت ها
را مديون امام راحل و خون پاک شهدا هستيم.وي سپس اجراي پروژه استاديوم ورزشي 10
هزار نفري بناب را از جمله طرح هاي در حال تکميل اين شهرستان نام برد و افزود :تاکنون
براي اجراي اين پروژه ملي که عمليات اجرايي آن از سال  89آغاز شده است 220 ،ميليارد
ريال اعتبار هزينه شده و با جذب  15ميليارد تومان اعتبار اختصاصي سال  99سال اتمام اين
پروژه خواهد بود.

مناطق آزاد بايد از آزادي عمل
برخوردار باشند
زاهدان -خبرنگار رسالت:
استاندار سيستان و بلوچستان در نشست مشترک شوراي معاونين
دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و مديران عامل مناطق آزاد کشور
که با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي ،مشاور رئيسجمهور و
دبير شوراي عالي مناطق آزاد کشور و نمايندگان حوزههاي انتخابيه
چابهار و ايرانشهر در مجلس در چابهار برگزار شد با انتقاد از موانع
پيش روي فعاالن اقتصادي و چالشهاي به وجود آمده در فضاي
کسبوکار مناطق آزاد ،گفت:منطقه آزاد چابهار بهواسطه موقعيت
ژئوپليتيکي ويژه ،نقش موثري در محروميتزدايي استان ،رونق
فضاي اشتغال و کسبوکار و همچنين برقراري امنيت در استان،
دارد و با همه مناطق آزاد کشور متفاوت است.احمد علي موهبتي
افزود 50:سال پيش چابهار بهعنوان يکي از  12منطقه استراتژيک
کشور براي توسعه کشور شناسايي و فرودگاه و نيروي دريايي اين
منطقه از همان زمان پيشبيني شده است.
وي گفت :اگر تجارت و کسبوکاري در مناطق آزاد وجود داشته
باشد ،اين مناطق ميتوانند خأل بزرگ گردشگري و نشاط کشور
را پر کنند .استاندار سيستان و بلوچستان تصريح کرد :قرار بود
مناطق آزاد ،از آزادي عمل برخوردار باشند ،اما اکنون تمام قوانين
و دستورالعملهاي اقتصادي و تجاري سرزمين اصلي را در مناطق
آزاد هم اعمال ميکنند.

معاون سرمايه گذاري و مشارکت هاي مردمي
شهرداري قزوين خبر داد:

تهيه  30بسته فرصت سرمايهگذاري
در شهرداري قزوين
قزوين -خبرنگار رسالت:
عليرضا ترابي ،معاون سرمايه گذاري و مشارکت هاي مردمي شهرداري
قزوين از تهيه  30بسته فرصت سرمايهگذاري در شهرداري قزوين
خبر داد.عليرضا ترابي ،معاون سرمايه گذاري و مشارکت هاي مردمي
شهرداري قزوين گفت :گردشگري ،فرهنگ سالمت ورزش ،حمل و نقل
و ترافيک ،محيط زيست ،سيما و منظر شهري ،تجارت و کسب و کار
و نوسازي بافت فرسوده از رويکردهاي اصلي بستههاي سرمايه گذاري
است.
به گزارش روابط عمومي معاونت سرمايه گذاري و مشارکت هاي
مردمي شهرداري قزوين؛ ترابي خاطر نشان کرد :شهرداري به واسطه
توان باالي فني ،اجرايي و تخصصي خود ،در طول ادوار مختلف
هميشه به مدد ساير دستگاه هاي استان از جمله ادارات کل ،فرهنگ
و ارشاد اسالمي ،آموزش و پرورش ،ورزش و جوانان ،ميراث فرهنگي
و صنايع دستي و گردشگري ،محيط زيست و  ...در پروژههاي مختلف
شهري آمده است.

فرمانده انتظامي استان اصفهان خبرداد:

روندکاهشي نزاع در استان اصفهان
اصفهان -خبرنگار رسالت:
فرمانده انتظامي استان اصفهان با بيان اينکه جرم ناشي از ضرب
و جرح موردنياز به پزشکي قانوني در استان اصفهان در  ۹سال
گذشته با کاهش روبه رو بوده است  ،گفت  :در  ۹سال اخير
کمترين نزاع در اصفهان را در سال  ۹۶شاهد بودهايم.سردار مهدي
معصوم بيگي در نشست خبري با بيان اينکه در حوزه نزاع منجر
به جرح افراد در سال  ۹۶تعداد  ۳۷هزار و  ۷۵۱نفر در اصفهان
تحت معاينه پزشکي قانوني قرار گرفتند که نسبت به سال قبل ۲/۳
درصد کاهش داشته است  ،بيان داشت  :اصفهان در رتبه چهاردهم
نزاع کشور به نسبت جمعيت (سومين استان پرجمعيت کشور) قرار
دارد که نسبت خوبي است.وي با بيان اينکه در زمينه متوفيان
ناشي از عوارض سوء مواد مخدر در سال  ۹۶ميزان  ۳/۷درصد
کاهش را شاهد بوديم که اين نرخ در کشور  ۲/۴درصد بوده است
 ،بيان داشت  :بر اين اساس اصفهان در اين زمينه رتبه دوازدهم
کشور را به ازاي هر  ۱۰۰هزار نفر دارد.فرمانده انتظامي استان
اصفهان با اشاره به رويکرد پليس در زمينه مبارزه با خودروهاي
آالينده اظهار داشت  :با همکاري شهرداري اصفهان طرح ديدهبان
در اصفهان در حال انجام است که به شکل سرصحنه خودروها از
نظر آاليندگي کنترل ميشوند.

