مديرعامل جمعيت هالل احمر
استان کردستان:

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

6

سنندج-خبرنگاررسالت:
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 آماده
پاسخگويي به حوادث جاده اي مي باشدوي بااشاره به اينكه هالل احمر کردستان با

شهرستان

خبر

رئيس سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات
شهرداري قزوين:

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

استاندار سيستان و بلوچستان:

مسابقه طراحي پوستر «پيشگيري از
اعتياد» در شهرستان ري
شهرري-خبرنگاررسالت:
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي و انجمن هنرهاي تجسمي شهرستان ري
در نظر دارد به منظور لزوم اطالع رساني در زمينه پيشگيري از اعتياد با
بهره مندي از هنرمندان خالق و ايجاد طرحهاي نو و بديع ،مسابقه طراحي
پوستر پيشگيري از اعتياد با شعار «ياريگر هم باشيم» را برگزار کند.
هنرمندان سراسر کشور به ويژه هنرمندان و طراحان گرافيک شهرستان
ري مي توانند با توجه به شعار مسابقه ،آثار خود را جهت شرکت در
مسابقه تا  15بهمن ماه  1397به صورت فايل 300dpi tiff cmyk
بر روي لوح فشرده به دفتر انجمن هنرهاي تجسمي شهرستان ري واقع
در ميدان نماز ،مجتمع فرهنگي و هنري شيخ ابوالفتوح رازي يا به نشاني
 shahrerey.tehran@farhangmail.irارسال کنند.

سرپرست معاونت صنايع دستي استان مرکزي:

مهارت توليد سفال روستاي برجک
خمين ثبت ملي شد
اراک – خبرنگار رسالت:
مهارت توليد سفال برجک شهرستان خمين به عنوان نمونه اي از
هنر ارزشمند سفالگري بدون چرخ به ثبت ملي رسيد.به گزارش
روابط عمومي اداره کل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري
استان مرکزي ،سرپرست معاونت صنايع دستي در بهمن ماه  97گفت:
« اين سفال که به "دوگوله برجکي" معروف است در روستايي با اين
نام از توابع شهرستان خمين توليد مي شود .اين سفالينه تماماً توسط
بانوان توليد مي شود و حتي مراحل توليدي مانند تهيه گل و فراهم
کردن مقدمات کار .براي تهيه اين محصول از چرخ سفالگري استفاده
نمي شود و تمام مراحل با دست انجام مي پذيرد .مواد اوليه مورد نياز
تماما بومي بوده و همچنين در ساخت سفالينه از ابزار بسيار ساده
دستي استفاده مي شود .در اين سفالينه ها لعاب به کار نمي رود و
تزئينات بسيار ساده به صورت خطوط مورب بر سطح ظروف ايجاد
مي شود».قاسم کاظمي افزود « :اين سفالينه بيشتر به صورت دوگوله
و ظروفي جهت نگهداري لبنيات(کشک،دوغ،روغن و  ،)...ترشيجات و
همچنين براي مراحل پخت نان ساخته مي شوند».

مدير کل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوي خبرداد:

اعزام حافظان کل قرآن
خراسان رضوي به کربالي معلي

مشهد-خبرنگاررسالت:
مدير کل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوي ،گفت:حافظان کل قرآن
کريم استان که در آزمون اسفند ماه طرح ملي تربيت حافظان قرآن
کريم حائز نمره قبولي شوند بدون قرعه کشي به سفر زيارتي عتبات
عاليات اعزام ميشوند .حجتاالسالم و المسلمين محمد احمد زاده،
مدير کل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوي ،با بيان اينکه براي آزمون
سراسري حفظ و مفاهيم قرآن کريم سال جاري جوايز ويژهاي در نظر
گرفته شده ،گفت :تمام حافظان کل قرآن کريم که در اين آزمون قرآني
شرکت و حائز نمره قبولي شوند ،بدون قرعه کشي به عتبات عاليات
اعزام خواهند شد.وي با اشاره به اينکه براي تمام حافظان  ۱۵جزء و
 ۵جزء قرآن که نمره قبولي را کسب کنند ،نيز سفر زيارتي قم و مشهد
با امکانات اسکان در نظر گرفته شده ،افزود :با توجه به منابعي که در
اختيار داشتيم با تامين اعتبار در سال جاري با هدف ايجاد انگيزش و
ارائه بستههاي تشويقي سعي کرديم تا قرآن آموزان و مربيان قرآني با
انگيزه بيشتري در راه قرآن قدم بردارند.

برگزاري کارگاه آموزشي آبياري
تحت فشار در محالت
اراک – خبرنگار رسالت:
کارگاه آموزشي باعنوان آبياري تحت فشار(زيرسطحي) با حضور  ۹۰نفر
از کشاورزان و بهره برداران شهرستان محالت برگزار شد.به گزارش روابط
عمومي شرکت آب منطقه اي مرکزي ،کارگاه آموزشي باعنوان آبياري
تحت فشار(زيرسطحي) در سالن جلسات مديريت جهاد کشاورزي محالت
با حضور  ۹۰نفر از کشاورزان و بهره برداران اين شهرستان برگزار شد.در
اين کارگاه آموزشي ،بني جمالي از پژوهشکده گل و گياه به عنوان مدرس
و محقق به بررسي ميانگين بارندگي ايران در مقايسه با متوسط جهاني
پرداخت و گفت :ايران از لحاظ آب و هوايي در منطقه خشک و نيمه
خشک قرار دارد بنابراين نياز به مديريت قوي براي افزايش راندمان آبياري
و باالبردن عملکرد به شدت احساس ميشود.وي در ادامه انواع روشهاي
آبياري تحت فشار و کم فشار را عنوان کرد و افزود :آبياري زيرسطحي از
هزاران سال پيش در ايران تحت عنوان آبياري سفالي اجرا مي شده که در
اين روش راندمان مصرف آب باالي ۹۵درصد است و از مزاياي آن ميتوان
به کاهش مصرف آب ،افزايش سطح زير کشت ،کاهش علف هرز ،کاهش
هزينه کارگري و کاهش ميزان سم و کود مصرفي اشاره کرد.

زاهدان-خبرنگاررسالت:
استاندار سيستان و بلوچستان گفت :بندر
راهبردي چابهار با فاصله نزديک به کشورهاي
حاشيه اقيانوس هند و متصل به آبهاي آزاد
براي ورود بخشي از کاالهاي اساسي کشور
مناسب و با صرفه اقتصادي است.
احمدعلي موهبتي در بازديد از زيرساختهاي
بندر شهيد بهشتي چابهار اظهار داشت:
اين بندر با زيرساخت هاي مناسب بندري

آيين تجليل از خانواده شهداي
مدافع حرم در دامغان برگزار شد

»

مديرعامل شرکت مخابرات ايران اعالم کرد:

بندر چابهار ،مکان مناسبي براي ورود کاالهاي اساسي
کشور است

سامانه يکپارچه بودجه با قابليت تحليل
بودجه پيشنهادي راهاندازي شد
قزوين-خبرنگاررسالت:
محسن اسفندياري ،رئيس سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات
شهرداري قزوين گفت :سامانه يکپارچه بودجه ريزي ،نظارت و اجرا
(سيبنا) با توجه به اعالم نياز مديريت بودجه شهرداري قزوين با قابليت
تحليل بودجه پيشنهادي راهاندازي شد.به گزارش روابط عمومي سازمان
فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري قزوين؛ اسفندياري اضافه کرد :از
قابليتهاي اين سامانه تعريف کاربر براي تمام واحدهاي بودجه سازمانها،
جهت تعريف بودجه پروژههاي پيشنهادي به همراه مستندات الزم
است .رئيس سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري خاطرنشان
کرد :همچنين اين سامانه با امکان ارتباط با اتوماسيون مالي ،نمايش
عملکرد رديفهاي بودجهاي را ممکن ميسازد و در نهايت با ارائه
تحليلهاي مختلف مديريتي هنگام پيشنهاد و اصالح بودجه ،اطالعات
ارزشمندي را ،براي اخذ تصميمات کالنشهري ،در اختيار مديران قرار
ميدهد.اسفندياري در ادامه اظهار کرد :بودجه پيشنهادي سال 98
کل شهرداري قزوين توسط اين سامانه ارائه و دفترچه بودجه در قالب
جديد به شوراي اسالمي شهر تقديم خواهد شد.

برخورداري از پايگاه امداد هوايي و بالگرد و تيم واکنش 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 289 ،نفر حادثه ديده به مراکز درماني
انتقال شده و  144نفر نيز به صورت سرپايي درمان شدهاند.محمدي بابيان اينكه در
حال حاضر  583نفر در قالب  118تيم عملياتي آموزشديده در سطح استان ساماندهي
شدهاند که در حوادث مختلف حضور دارند تصريح کرد :با شرکت  5هزار و  902نفر
 305کالس آموزشي برگزارشده و در قالب برنامههاي آگاهسازي عمومي نيز  3هزار و
 978نفر آموزشهاي الزم را در سطح استان فراگرفتهاند.
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راه اندازي سرويس "مهمان من" شرکت مخابرات
ايران از ابتداي بهمن ماه

رشت-خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت مخابرات ايران با اشاره
به تالش اين شرکت در مورد تحقق ارتباطي
فراگير براي تمام مشتريان در سراسر کشور
گفت :با راهاندازي سرويس جديد «مهمان من»
با کاربرد شارژ در مقصد ،تمام مشتريان
ميتوانند نسبت به دريافت تماس تلفني
مخاطبين خود بهگونهاي اقدام نمايند که هيچ
هزينهاي براي تماس گيرنده نداشته باشد.
به گزارش روابط عمومي و امور بينالملل
شرکت مخابرات ايران ،مهندس سيدمجيد
صدري ضمن تشريح سرويس مهمان من
افزود :در اين طرح که به ازاي تماس از کليه
شمارههاي تلفن ثابت شرکت مخابرات ايران
از اول بهمنماه سال جاري اجرايي مي شود،
درصورتيکه شماره متقاضي بهصورت شارژ در
مقصد نشانهگذاري شود ،تماس مخاطبين با

و تجهيزات پيشرفته قابليت تخليه و
بارگيري انواع کاال را دارد و کشتي هاي
بزرگ اقيانوس پيما توانايي پهلوگيري
را در آن دارند.
وي تصريح کرد :چنانچه راهآهن چابهار
 سرخس تکميل و جادههاي منتهي بهبندر چابهار از طريق استانهاي همجوار
کرمان و هرمزگان  2بانده و به بزرگراه
ارتقا پيدا کنند جابهجايي کاال رونق
گرفته و شاهد توسعه اين منطقه خواهيم
بود.استاندار سيستان و بلوچستان گفت:
همت دولت براي توسعه ،اشتغال و آباداني
اين استان ستودني است.وي بيان کرد:
نبايد کاالهاي سيستان و بلوچستان و
استان هاي همجوار از ساير بنادر ايران
با هزينه هاي باال وارد شوند بلکه اين امر
بايد از بندر چابهار صورت گيرد.

شماره موردنظر بهصورت رايگان محاسبهشده
و هزينههاي تماس براي فرد گيرنده تماس
منظور خواهد شد.
وي با اشاره به اينکه براي استفاده از اين
سرويس نياز به دريافت شماره جديد نميباشد،
افزود :کليه مشتريان شرکت مخابرات ايران
ميتوانند درخواست فعالسازي سرويس
مهمان من را روي شمارههاي جاري خود
داشته باشند.

رئيس شوراي اسالمي شه ر:

شهروندان باقرشهر اخالقمدار هستند
شهرري-خبرنگاررسالت:
در پي تجمع برخي از مالکين مجتمع صنعتي فرخي در خيابان
آيت اهلل کاشاني ورودي درب ساختمان شوراي اسالمي شهر،عيناهلل
آقاپور رئيس شوراي اسالمي باقرشهر گفت  :متاسفانه اين تجمع
در اثر تحرک برخي عوامل سودجو صورت گرفته است و روال کار
اين شهروندان به صورت قانوني حل شده است و مشکلي وجود
ندارد  .در خصوص صدور پروانههاي فاز سوم اين مجتمع هيچ

مشکلي که مربوط به شوراي اسالمي شهر باشد وجود ندارد .وي
که در زمان اين تجمع در جلسه اي خارج از محل شوراي اسالمي
بود در ادامه گفت  :در هفته گذشته با توجه به مراجعه حضوري
بنده در همراهي مالکين اين مجتمع به دفتر جناب آقاي شهردار
با توجه به پرداخت قانوني عوارض از سوي مالکين منع قانوني
در خصوص امورات ايشان وجود ندارد و دليل اين تحرک امروز
براي بنده و ديگر اعضاي شوراي اسالمي شهر و شهروندان حاضر

در هاله اي از ابهام قرار دارد و موارد از سوي مراجع مربوطه در
حال پيگيري است  .خود مالکين در جريان اين امور بودند و جاي
تعجب است که با پالکارد و بنر روبهروي شوراي اسالمي تجمع
کرده اند که در حال انجام است و خود آنها نيز مطلع هستند.
وي در ادامه افزود :شهروندان باقرشهر ،شهرونداني اخالقمدار و
قانونگرا هستند و به خوبي ميدانند که همه امور در مجراي قانوني
و نظارت قانون در حال انجام است.

مدير کل ميراث فرهنگي استان اردبيل:

دانشگاه ها در تدوين طرح تفصيلي گردشگري اردبيل مشارکت کنند
اردبيل-خبرنگاررسالت:
مدير کل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري
استاناردبيلخواستارمشارکتجامعهدانشگاهياستان
در تدوين طرح تفصيلي گردشگري اردبيل شد.نادر
فالحي در نشست همفکري با رئيس دانشگاه آزاد
اسالمي اردبيل در خصوص راه اندازي هتل اسکول

اردبيل تصريح کرد :بازنگري طرح جامع خروجي
مطلوبي ندارد و به همين دليل تهيه طرح تفضيلي
گردشگري در دستور کار قرار گرفته است.وي متذکر
شد :با وجود اينکه ميراث فرهنگي بخش دانشگاهي را
بازوي ياريگر امور آموزشي و پژوهشي خود مي داند،
اما ميزان همکاري و مشارکت مقبول نيست و انتظار

ما توسعه همکاري ها به ويژه در بخش آموزش و
پژوهشاست.مديرکلميراثفرهنگي،صنايعدستي
و گردشگري استان با اعالم آمادگي در خصوص راه
اندازي اولين هتل اسکول در شهر سرعين اضافه کرد:
عالوه بر اين در بحث آموزش فعاالن گردشگري و
صنايع دستي نيز آماده مشارکت با دانشگاه آزاد

اسالمي استان هستيم.در اين نشست رئيس دانشگاه
آزاد اسالمي استان اردبيل نيز در خصوص راه اندازي
هتل اسکول سرعين اعالم آمادگي کرد و گفت :در
فاز نخست فعاليت هتل اسکول آموزش نظري در
مرکز آموزش شهر سرعين و آموزش عملي در هتل
الله پيش بيني شده است.

در راستاي سازگاري با کم آبي صورت گرفت؛

استقرار  420ايستگاه سامانه پايش فشار شبکه آب در استان اصفهان
اصفهان-خبرنگاررسالت:
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان به منظور سازگاري با کمآبي
و نيز توزيع عادالنه آب  420 ،ايستگاه سامانه پايش فشار شبکه
در سطح استان راه اندازي کرد.مدير عامل شرکت آب و فاضالب
استان اصفهان گفت :ظرفيت توليد آب در تصفيهخانه آب باباشخعلي
 7/11مترمکعب در ثانيه است در حاليکه ميزان تقاضا جمعيت
بالغ بر  4ميليون نفري تحت پوشش طرح آبرساني اصفهان

بزرگ  5/14مترمکعب در ثانيه است که اين امر بيانگر کمبود
حدود  3مترمکعب در ثانيه است.مهندس هاشم اميني با بيان
اينکه در حال حاضر بزرگترين چالش پيش رو شرکت آب و
فاضالب استان اصفهان عدم تعادل ميان عرضه و تقاضاي آب است،
عنوان کرد :عدم تعادل ميان عرضه و تقاضاي آب در پيک مصرف
يکي از چالش هاي اساسي شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
مي باشد که در اين زمينه توسعه شبکه هوشمند توزيع آب در 10شهر

رئيس کميته امداد امام خميني (ره) کاشان:

به مناسبت هفته هواي پاک صورت گرفت؛

افزون بر  29ميليارد ريال به کميته امداد کاشان
اهدا شد
کاشان -خبرنگاررسالت:
رئيس کميته امداد امام خميني (ره) کاشان
گفت 29 :ميليارد و  507ميليون ريال در قالب
مشارکت هاي مردمي در سال جاري به اين
نهاد اهدا شده است.اميرحسين شيخ استرکي
افزود :افراد نيکوکار نزديک به  16ميليارد ريال
از کمک ها را در قالب  300صندوق صدقه اهدا
کردند و بيش از  13ميليارد و  585ميليون
ريال نيز شامل وجوهات اماني دريافت زکات،
سهمالسادات ،فطريه و کفارات بود.مشارکت هاي
مردمي اين مجموعه در  9ماهه سال گذشته 57
ميليارد و  796ميليون ريال بوده است .رئيس

برگزاري جلسه ستاد مراکز معاينه فني خودرويي سبک
شهرداري رشت

کميته امداد امام خميني (ره) کاشان همچنين
بيان کرد :امسال يک هزار و  599نفر حامي ايتام
و  580نفر حامي محسنين نيز افزون بر هفت
ميليارد و  196ميليون ريال در قالب کمک هاي
نقدي و غيرنقدي به  373نفر از ايتام زير پوشش
اين نهاد کمک کردند .وي پيش تر نيز از وجود
 200کودک با سرپرست ناتوان در زير پوشش
اين نهاد خبر داده بود که تحت پوشش طرح
محسنين نيستند.شيخ استرکي يادآور شد :سه
هزار و  678نفر در قالب پنج هزار و  939خانوار
هم اکنون از خدمات کميته امداد امام خميني
(ره) در شهرستان کاشان بهره مي برند.

تفاهمنامه همکاري بين اداره کل
تعاونکردستان و شوراي هماهنگي
مبارزه با مواد مخدر استان
منعقد شد
سنندج-خبرنگاررسالت:
مدير کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي کردستان ومعاون
اجتماعي و کارشناسان حوزه اجتماعي ،در ديدار با دبير

بزرگ استان ،توسعه  472سامانه پايش فشارشبکه درسطح استان ،
تکميل سامانه تله متري خطوط انتقال آب ،توسعه سيستم تله
متري شبکه توزيع آب در شهرهاي بزرگ استان ،تهيه نرم افزار
مديريت هوشمند شبکه و ايجاد زير ساختهاي مخابراتي براي
استقرار و توسعه شبکه هوشمند در سطح استان از جمله راهکارهايي
مي باشد که به منظور غلبه بر چالش کم آبي در استان در دستور
کار قرار گرفت.

رشت-خبرنگاررسالت:
بهگزارشواحدخبرمديريتاجراييارتباطبارسانههاي
شهرداري رشت ،به مناسبت هفته هواي پاک ،جلسه
ستاد مراکز معاينه فني خودرويي شهرداري رشت
برگزار شد.فاطمه شيرزاد رئيس کميسيون بهداشت،
محيط زيست و خدمات شهري شوراي اسالمي
رشت در اين جلسه با انتقاد از ضعف زيرسختها
در استان گيالن بيان کرد :تقويت زيرساخت بايد
مورد توجه مسئوالن قرار گيرد و خدمت به مردم
فرصتي است که در اختيار مديران قرار داده شده
است.وي با اشاره به اينکه زباله در گيالن موجب
آلودگي محيط زيست و هوا مي شود ،مطرح کرد:

شوراي مبارزه با مواد مخدر استان بر نحوه همکاري هاي
فيمابين تاكيد كرد و مقرر گرديد همکاريهاي الزم در
خصوص فعاليت هاي اجتماعي در حوزه آسيب ها  ،بيش
از پيش ارتقاء يابد.
به گزارش روابط عمومي اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي
کردستان  ،برهان صلواتي گفت :هر فردي بايد دو نکته را
همواره به ياد داشته باشد  ،نخست در هرکاري بايد رضاي
خداوند را سرلوحه کارش قرار دهد و دوم اينکه خدمت به
مستضعفان و محرومان را فراموش نکند.
دبير شوراي مبارزه با مواد مخدر استان کردستان نيز در

متاسفانه معضالت گيالن در سرسبزي آن پنهان
شده و هنوز مديريت صحيح زباله در گيالن صورت
نمي گيرد.شيرزاد با اشاره به اينکه بيش از  ۲هزار
تاکسي فرسوده در رشت وجود دارد گفت :تاکسي
فرسوده موجب افزايش آلودگي هوا خواهد شد و
همچنين مهاجرت بيرويه از سراسر استان ها
به گيالن موجب افزايش جمعيت ،آلودگي هوا،
آلودگي محيط زيست شده و اين موضوع نگران
کننده است.وي با انتقاد از عدم مديريت يکپارچه
شهري در شهرداري هاي کشور گفت :بسياري از
دستگاه هاي اجرايي با مديريت شهري هماهنگ
و متحد نيستند.

ادامه اين نشست ،با اشاره به افزايش آسيب هاي اجتماعي
ناشي از اعتياد،گفت :بسياري از معتادان در استان کردستان،
عالوه بر به وجود آوردن آسيب هاي اجتماعي ،ساالنه صدها
ميليارد تومان ثروت را دود مي کنند.
رحمان حريري بابيان اينكه خانواده ها ،مردم و مسئوالن
وظيفه دارند ،براي بازگشت افراد معتاد به جامعه و زندگي
مجدد تالش نمايند ،اشتغال پايدار معتادان را يکي از بهترين
راههاي حمايت از آنها دانست و افزود :اداره تعاون ،کار و رفاه
اجتماعي با اعطاي وام هاي اشتغال بدون بهره به بهبود يافتگان
نقش کليدي در بازگشت معتادان به زندگي را دارد.

دامغان-خبرنگاررسالت:
معاون عمليات و مقاومت مردمي سازمان بسيج مستضعفين در
اجتماع بزرگ مدافعان حرم و آيين تجليل از خانواده معظم شهداي
مدافع حرم شهرستان دامغان که با حضور امام جمعه ،فرماندهان
و نيروهاي نظامي و انتظامي ،برخي مديران دستگاه هاي اجرايي،
خانواده معظم شهدا ،جانبازان و ايثارگران ،بسيجيان و ديگراقشار
در تاالر منوچهري مجتمع شهيد شاهچراغي(ره) اين شهرستان
برگزار شد ،اظهار داشت :امروز اگر نظام اسالمي پابرجاست و ملت
ايران خار چشم دشمنان اسالم و انسانيت است ،همه به برکت ايثار
و جانفشاني شهداست.سردارساالرآبنوش با بيان اينکه امروز فضاي
مجازي و بخش اعظمي از رسانه هاي جهان در اختيار دشمن ميباشد
و بلندگوهاي آنان در اين عرصه بسيار قوي است ،خاطرنشان کرد:
فضاي مجازي از نقاط قوت دشمن است ،آنها باطل خود را بااستفاده
از هنر و رسانه حق جلوه مي دهند و پروژه فريب ملت و جوانان
ما را دنبال مي کنند.وي اضافه کرد :در يک دهه گذشته دشمن
با استفاده از اين نقطه قوت خود توانسته بود بر تفکرات جمعيت
کثيري از نسل سوم و چهارم انقالب اثر بگذارد ،جوانان ما کم کم
گرفتار حيله دشمن مي شدند که غرب دشمن ما نيست ،آمريکا
براي آشتي دست دراز کرده است؛ حتي هشدار دلسوزان کشور
و انقالب مبني بر پنهان بودن دست آهني دشمن زير دستکش
مخملي را دميدن در شيپور جنگ تعبير مي کردند ،اما عدو سبب
خير شد و مسئله برجام دشمن را بارديگر رسوا کرد ،امروز مردم
خود اثرات اعتماد به مستکبران را مي بينند.

شهردار بناب:

کاربري مسکوني در بناب
به اتمام رسيده است
بناب-خبرنگاررسالت:
شهردار بناب گفت :اصليترين مشکلي که باعث ايجاد بافت فرسوده
و حاشيه نشيني شده است ،نبود ساز و کار قانوني سهل و آسان است.
بر اساس اين گزارش ،محبوب تيزپاز نياري در جلسه ستاد بازآفريني
شهري پايدار شهر بناب با بيان اينکه بحث توجه به بافت هاي
فرسوده و ناکارآمد شهري طي ساليان اخير توسط دولت هاي مختلف
در قالب عناوين مختلف طرح شده است؛ افزود :اگر همت نشود با
بودجه و اعتبارات قطره چکاني دولتي پاسخگوي ترميم بافت هاي
فرسوده و ناکارآمد شهري نخواهيم بود و بايد از ظرفيتهاي محلي
براي احياي بافت هاي فرسوده و ناکارآمد استفاده شود.وي افزود:
 36هزار نفر از جمعيت  85هزار نفري شهر بناب در سکونتگاه هاي
غيررسمي و بافت هاي ناکارآمد ساکن هستند که  40درصد جمعيت
شهري را شامل مي شود .کليددار شهر بناب با اشاره به نياز اساسي
شهر به آسفالت از راه اندازي کارخانه آسفالت شهرداري بناب در
 6ماهه ابتداي سال آينده خبرداد و گفت :وجود تيرهاي برق در
محالت بافت هاي فرسوده و آن هم در وسط خيابانها و محالت به
عنوان يکي از معضالت جدي در اين شهر است که عامل بسياري
از تصادفات نيز شده اند.

سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي
و توسعه منابع استانداري اردبيل:

اردبيل در تامين آب بخش صنعت و
کشاورزي با کمبود مواجه است
اردبيل-خبرنگاررسالت:
سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري
اردبيل گفت :دشت اردبيل اعم از بخش کشاورزي و صنعت در حال
حاضر با کمبود آب مواجه است .عباس کريمي در جلسه بررسي
وضعيت ايجاد شهرکها و نواحي صنعتي استان اظهار داشت:
مسئوالن حوزه آب در گذشته دقت الزم را در جهت تامين آب از
قزل اوزن و ارس نکرده اند و به همين دليل حوزه هاي مختلف
با کمبود آب مواجه هستند.وي افزود :با تدبير استاندار و با تالش
نمايندگان اقدامات موثري اخيرا در بحث افزايش تخصيص آب انجام
شده است که نياز به برنامه ريزي دارد.سرپرست معاونت هماهنگي
امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري اردبيل بيان کرد :گسترش
صنعت و کشاورزي مستلزم تامين زير ساخت و خصوصا آب است
که اين موضوع بايد در گذشته به صورت مناسبي مديريت ميشد.
کريمي در ادامه با تاکيد بر تسريع در روند استعالمهاي نواحي و
شهرکهاي صنعتي گفت :دستگاههاي مربوطه بايد با تعيين تکليف
زمين هاي نواحي و شهرک هاي صنعتي مقدمات حضور سرمايه گذاران
را فراهم آورند.

آييناختتاميهنخستينکنفرانسمليشهر
دوستدار کودک در اصفهان برگزار شد
اصفهان-خبرنگاررسالت:
به گزارش اداره ارتباطات رسانهاي شهرداري اصفهان ،شهردار اصفهان
اظهار کرد :اين اميد را به مردم اصفهان مي دهم که اين شهر نه
تنها به شبکه شهرهاي دوستدار کودک مي پيوندد بلکه به شبکه
شهرهاي دوستدار افراد سالمند نيز اضافه مي شود.وي ادامه داد:
کنوانسيون بين المللي حقوق کودک بيش از  20سال است که
در ايران پذيرفته شده است و اگر حرف ،همايش يا عملي در اين
راستا انجام مي شود بر اساس مصوباتي است که در مراجع رسمي
کشور به تصويب رسيده و مسير قانوني خود را طي کرده است.
شهردار اصفهان ادامه داد :شهرداري اصفهان اعالم آمادگي مي کند تا
براي احياي حقوق همه شهروندان از هيچ کوششي فروگذار نباشند.
نماينده يونيسف در ايران نيز در اين آيين اظهار کرد :رهبران شهرها
مي توانند نقش بسيار موثري در برقراري ارتباط ميان شهروندان و
توسعه شهرها ايجاد کنند .بيش از سه هزار شهر و اجتماع در حال
حاضر شهرهاي دوستدار کودک هستند که جمعيتي در حدود 30
ميليون کودک را در حدود  40کشور در بر ميگيرد.
ويل پارکس تصريح کرد :بر اساس تجربيات ارزشمند شهرداري ها
وزارت کشور ايران از يونيسف درخواست کرد تا پروژه شهر دوستدار
کودک در ايران را آغاز کرده و آن را گسترش دهد.

رکوردشکني فوالد خراسان (نيشابور)
در صادرات

فرديس برترين شوراي آموزش و پرورش
در البرز را از آن خود کرد

بنياد برکت  500طرح اشتغالزايي در گرمسار
و آرادان راهاندازي ميکند

نيشابور -خبرنگار رسالت:
مدير بازاريابي و فروش مجتمع فوالد خراسان(نيشابور) گفت :اين مجتمع در 10ماه
نخست امسال توانسته است با صادرات 150هزار و  618تُن انواع فوالد ،رکورد
92هزار تني مدت مشابه سال گذشته را بيش از  67درصد ارتقا بخشد.مهندس
حسين بختياري افزود :با گذشت  10ماه از سال « 1397مجتمع فوالد خراسان»
نهتنها رکورد صدور محصوالت خود به فراي مرزها را نسبت به مدت مشابه سال
 96شکست ،بلکه در فاصله  2ماه مانده به پايان سال ،نصابي باالتر از کل صادرات
12ماه سال قبل را کسب کرد.وي اظهار داشت :فروش بيش از 150هزار تن فوالد
از اين مجتمع صنعتي ظرف  10ماه نخست سال در حالي صورت مي گيرد که اين
رقم براي کل سال گذشته  117هزار و  454تن بوده است که بر اين اساس ،صادر
کننده نمونه سال  1396خراسان رضوي ،توانسته ظرف  10ماه 28 ،درصد بيش از
 12ماه سال  1396انواع فوالد را صادر کند .به گفته بختياري ،صادرات شمش ،به
عنوان محصول نيمه نهايي اين مجتمع در سال جاري براي نخستين بار از ابتداي
تاسيس اين شرکت ،از مرز 100هزار تن گذشت.

کرج-خبرنگاررسالت:
فرماندار شهرستان فرديس گفت :شوراي آموزش و پرورش شهرستان فرديس در
البرز رتبه برتر را کسب کرد.
به گزارش پايگاه اطالع رساني شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي استان البرز،
ابوالفضل اينانلو در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود :شوراهاي آموزش و پرورش
بهترين فرصت براي رفع مشکالت تربيتي هستند .وي با اشاره به اهميت شوراها
در آموزش و پرورش اظهار داشت :شوراهاي آموزش و پرورش باالترين مرجع
تصميم گيري در آموزش و پرورش است.
رئيس شوراي آموزش و پرورش فرديس افزود :در شوراهاي آموزش و پرورش با
اتخاذ بهترين تصميمات  ،زمينه براي پيشرفت و توسعه حوزه هاي مختلف آموزش
و پرورش مهيا مي شود.
وي با بيان اينکه شوراهاي آموزش و پرورش نهادي از مشورت و اتحاد است گفت:
مشورت و شورا در نظام جمهوري اسالمي و بهخصوص در دين مبين اسالم جايگاه
ويژه اي دارد و بايستي در اين زمينه توجه خاص داشت.

سمنان-خبرنگاررسالـت:
بنياد برکت وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) تا پايان سال آينده  500طرح
اشتغالزايي را در شهرهاي گرمسار و آرادان راهاندازي ميکند.
در پي سفر محمد مخبر ،رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) به شهرستان گرمسار ،مقرر
شد که بنياد برکت وابسته به اين ستاد با اولويت مناطق روستايي از طريق الگوهاي مشارکتي
ت محور و بنگا ه محور خود تا سقف  300ميليارد ريال در اين
اشتغالزايي اجتما ع محور ،تسهيال 
مناطق سرمايهگذاري و مشارکت کند.
همچنين مقرر شد به مدت دو سال و تا پايان سال  ،98در قالب طرح اجتما ع محور «سحاب»
(سرمايهگذاري حمايتي اشتغال برکت) بيش از  500طرح اشتغالزايي در گرمسار و آرادان
راهاندازي شود.براي سال  ،97ايجاد  250طرح اشتغالزايي در شهرهاي گرمسار و آرادان در
دستور کار است که پس از انتخاب مجري و تسهيلگران ،ارائ ه آموزشهاي الزم و ثبتنام
ت سنجي ،تا به امروز  50طرح در زمين ه مشاغل خرد و خانگي از جمله
متقاضيان و اهلي 
پرورش دام سبک ،زنبورداري ،پرورش قارچ ،قاليبافي و  ...راهاندازي شده و  200طرح ديگر
در شرف راهاندازي است.

