» خبر

مديرکل ثبت اسناد و امالک آذربايجان غ ربي خبرداد:

اجراي پروژه آرشيو الکترونيک پرونده هاي
اسناد وامالکدر آذربايجان غربي

اروميه-خبرنگار رسالت:
مديرکل ثبت اسناد و امالک آذربايجان غربي از اجراي پروژه ايجاد
آرشيو الکترونيک پرونده هاي اسناد وامالک در اين استان خبر
داد .امير جوان کيا اظهار داشت :پروژه ايجاد آرشيو الکترونيک
پرونده هاي اسناد وامالک آذربايجان غربي يکي از طرح هاي
مهم و استراتژيک استان در نگهداري از اسناد مردم عزيز استان و
جلوگيري از زائل شدن آن هاست.وي افزود :در حال حاضر بيش از
يك ميليون پرونده ملکي در کل استان موجود است که از اين ميان
حدود  60هزار پرونده متعلق به اداره ثبت اسنادو امالک شهرستان
سلماس بوده و باتوجه به اين تراکم پرونده ،اين شهرستان يکي از
اولويت مهم استان براي اجراي اين طرح است.مديرکل ثبت اسناد
و امالک آذربايجان غربي خاطرنشان کرد :بيش از 70درصد ثبت
الکترونيکي پرونده هاي ملکي سلماس به اتمام رسيده و اميدواريم
تا هر چه سريعتر اين روند را در شهرستان سلماس به پايان برسانيم.
وي ادامه داد :آرشيوسازي الکترونيکي پرونده ها يکي از راهکارهاي
مهم جلوگيري از تضييع حق و حقوق مردم و جلوگيري نابودي
اسنادي است که گاها قدمتي بيش از  90سال دارند.

»

امضاي تفاهم نامه
همکاري معاونت
امور هنري با منطقه
آزاد چابهار

چابهار-خبرنگاررسالت:
تفاهم نامه همکاري براي توسعه هنري ،ارتقاي فعاليت هاي هنري و گسترش حوزه
اقتصاد هنر بين منطقه آزاد تجاري چابهار و معاونت امور هنري وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي امضا شد.به گزارش روابط عمومي معاونت امور هنري وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمي ،سيد مجتبي حسيني؛ معاون امور هنري و عبدالرحيم کردي؛
مديرعامل منطقه آزاد چابهار تفاهم نامه همکاري امضا کردند.اين تفاهم نامه با
محوريت و براي همکاري ويژه در عرصه مد و لباس با توجه به مزيت هاي نسبي
منطقه ،پيشينه تاريخي و مشخصه هاي اجتماعي و فرهنگي چابهار در زمينه مد
و لباس ،پارچه و تزئينات لباس بين معاونت امور هنري و منطقه آزاد چابهار امضا
شد.اين تفاهم نامه در چهار سرفصل است :سرفصل نخست ايجاد نهادي براي معرفي

اصفهان-خبرنگاررسالت:
به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان اصفهان ،مرکز ارزيابي
و توسعه مهارت کارکنان اين شرکت ،با حضورمعاون وزير نفت و
مديرعامل شرکت ملي گاز ايران  ،مدير گازرساني و تعدادي از مديران
ارشد شرکت ملي گاز ايران و همچنين مدير عامل و مديران شرکت
گاز استان اصفهان در اين شرکت راه اندازي شد.معاون وزير نفت
در امور گاز  ،در اين خصوص بيان داشت ، :مرکز ارزيابي و توسعه
مهارت کارکنان به عنوان يکي از راهبردهاي توسعه شايستگي و
شکوفايي استعدادهاي بالقوه انساني در حوزه مديريت و رهبري
منابع انساني راه اندازي شده و از همين طريق تالش مي شود تا
فضاي مديريت و سرپرستي در شرکت با اتکا به پرورش مديران،
اعتماد سازماني از طريق توسعه و ،...توسعه و تقويت شود.حميد
رضا عراقي ،افزود :اين مرکز ،با رويکرد پرورش مديران و کارکنان
اين صنعت کمک مي کند تا دانسته ها به عمل تبديل شود،
از اين طريق که با استفاده از ابزارهاي ارزيابي علمي و روزآمد؛
توانمندي  ،دانش و مهارت افراد را شناسايي نموده ،تا بتوان براي
آنها مسير شغلي مناسبي تعريف کرد.

همزمان با روز ملي قلم صورت گرفت؛

آغاز به کار
انجمن ادبي مهتاب در نيشابور

نيشابور -خبرنگار رسالت:
همزمان با روز ملي قلم انجمن ادبي مهتاب
نيشابور در مرکز شماره سه کانون پرورش فکري
کودکان و نوجوانان اين شهر آغاز به کار کرد.
مسئول مرکز شماره سه کانون پرورش فکري
کودکان و نوجوانان نيشابور اظهارکرد :انجمن هاي
ادبي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان
امکاني براي بروز و ظهور استعداد و توانمندي

اعضاء نوجوان در زمينه ادبي است تا در آن به
خلق آثار ادبي و شعر و داستان مبادرت ورزند.
زهره اکبرآبادي گفت :اين انجمن ها در شهر هاي
مختلف با برگزاري کارگاه هاي ادبي و دعوت
از شاعران و نويسندگان فضايي براي رويارويي
انديشه ها و نقد و نظر پيرامون آثار اعضا را
فراهم مي آورد .مسئول انجمن ادبي مهتاب
نيشابور بيان کرد :نخستين جلسه اين انجمن در
روز ملي قلم در مرکز شماره سه کانون پرورش
فکري کودکان و نوجوانان آغاز به کار کرد که با
حضور فاطمه سوقندي و بهنام کياني شاعران
جوان نيشابوري و از اعضاء قديمي کانون همراه
بود.وي يادآور شد :در اين نشست همچنين دو
کتاب گلوبند سروده فاطمه سوقندي و نام من
فراموشي است سروده بهنام کياني از انتشارات
مايا به اعضاء معرفي شد.

اراک – خبرنگار رسالت :
محمدرضا کشاورزيان با تاکيد بر اهميت زيباسازي فضاي شهري
و نقش کليدي اين موضوع در ايجاد نشاط اجتماعي گفت :بخشي
از زيباسازي شهري مربوط به شبها ميشود و نورپردازي مناسب
مهمترين گزينهاي است که بايد مورد توجه قرار بگيرد.وي اظهار
کرد :سياست نورپردازي پلها و سازههاي شهر اراک از سال گذشته
به صورت جدي در دستور كار شهرداري اراک قرار گرفته و در اين
زمينه هم تاكنون موفق عمل شده است .کشاورزيان ادامه داد :در
سال جاري سيلوي اراک پيش از اين نورپردازي شده است و در
پايان سال جاري در ادامهي شبهاي نوراني پروژه هاي ديگري هم
انجام شده است.وي با اشاره به اينکه در پروژه نورپردازي پل زيرگذر
جهاد از المپهاي كممصرف  ۱۵وات استفاده شده است ،افزود :با
توجه به اينکه تغيير رنگ المپها ممكن است موجب تغيير در ديد
گ
راننده و بروز حوادث رانندگي شود ،در اين پروژه از المپهاي با رن 
ثابت زرد و سفيد استفاده شده است.سرپرست سازمان سيما ،منظر
و فضاي سبز اراک تاکيد کرد :با عملي شدن برنامههاي نورپردازي
اراک که از درخواستهاي چندساله شهروندان است ،چهره شهر
نسبت به گذشته تغيير ميکند ،با اين وجود مراقبت از تجهيزات
استفاده شده در اين سازهها و تداوم روشنايي پلها و سازههاي
نورپردازي شده به عزم جدي و نظارت دقيق در مشارکت شهروندان
در جهت حفظ و نگهداري آن مستمر نياز دارد.

مديرکل تبليغات اسالمي استان اردبيل:

حمايت از کاالي ايراني استراتژي بلند مدت
براي تحول اقتصاد مقاومتي است
اردبيل-خبرنگاررسالت:
مديرکل تبليغات اسالمي استان اردبيل گفت :حمايت از کاالي
ايراني استراتژي بلند مدت براي تحول اقتصاد مقاومتي است و
در اين زمينه برنامهريزيهاي مدوني انجام مييابد.حجتاالسالم
مهدي ستوده در ديدار با کارکنان اداره تبليغات اسالمي در
اردبيل اظهار داشت :حمايت از کاالي ايراني استراتژي بلندمدت
براي تحول اقتصاد مقاومتي است و در اين زمينه نياز است
برنامهريزيهاي مدوني انجام يابد تا بتوانيم در سالي که مزين
به نام حمايت از کاالي ايراني است عملي اقدام کنيم.وي با
اشاره به اين که اهميت به اين مسئله اقدام مهمي در برابر
توطئههاي دشمنان است افزود :دشمنان و استکبار جهاني
درصدد هستند با انواع تحريمها و ايجاد مشکالت نظام مقدس
جمهوري اسالمي ايران را تهديد کنند که به همين منظور ما
بايد با تقويت توليدات داخلي مشت محکمي بر دهان ياوهگويان
بزنيم.مديرکل تبليغات اسالمي استان اردبيل با بيان اين که
ترويج سبک زندگي اسالمي الزمه مقابله با تهاجمات فرهنگي
است گفت :در اين زمينه نيازمند برنامهريزيهاي منسجم و
هدفمند هستيم تابتوانيم با هوشياري و آگاهسازي مردم نقشهها
و توطئههاي دشمنان را به ياس و نااميدي تبديل کنيم.

اجراي ۲۱پروژه عمراني شهراميريه
دامغان طي سال جاري
دامغان-خبرنگاررسالت:
شهرداراميريه گفت:اين تعدادپروژه بااعتباري بالغ بر۲ونيم ميلياردتومان
درسال جاري درشهراميريه اجراء خواهدشد .مهندس محمدعوض
آباديان افزود:بودجه مصوب شده شهرداري اميريه درسال  ۹۷رقمي
بالغ بر ۳ميلياردتومان ميباشدوسال گذشته يک ميلياردتومان ازديون
معوق ومطالبات شهرداري ازارگانهاي دولتي وصول شدکه اين رقم
۵۰درصدمطالبات ومعوقات شهرداري بوده است .وي درادامه بابيان
اينکه باالي ۹۵درصدشهروندان اميريه ازعملکردشهرداري رضايت
دارنداظهارداشت:هدف شهرداري شهرسالم وبانشاط تکريم ارباب
رجوع وتعامل باشهروندان ميباشد که عوامل شهرداري همواره
دراين امور موفق عمل کرده است شهرداراميريه يکي ازمشکالت
بزرگ شهراميريه رانبودزمين مسکوني عنوان وتصريح کرد:طي
چندسال گذشته به دليل نبودزمين جهت ساخت وسازمسکن
به بافت فرسوده شهرتوجه ويژه شده و معابروزيرساختهاي آن
بازسازي که بااين وجودانگيزه شهروندان براي ساخت وسازدربافت
فرسوده افزايش يافته است.

مدير عامل شرکت گازاستان گلستان خبر داد:

رو نمايي از نرم افزارهاي وصول مطالبات
تسويه حساب گاز

گرگان-خبرنگاررسالت:
مهندس محمد رحيم رحيمي در گفتگو با پايگاه
اطالع رساني گاز گلستان در اين خصوص گفت:اين
شرکت با هدف توسعه خدمات الکترونيکي و
ارائه خدمات مطلوبتر به مشترکين گاز  ،با
استفاده از توان و ظرفيت کارشناسان داخلي
توانست خدمات وصول مطالبات  ،تسويه حساب
اقالم تعميراتي و ثبت داده هاي حفاظت از
زنگ (ديتا الگر) را بهصورت الکترونيکي و دو
سويه طراحي و پياده سازي نمايدوي افزود:در
طي همايشي که به همين منظور با حضور
اعضاي هيئت مديره  ،روئساي واحدهاي ستادي
و ادارات گازرساني در محل سالن اجتماعات
گاز گلستان برگزار شدازنرم افزارهاي مورد نظر
رونمايي شد .مديرعامل گاز گلستان درخصوص
اهميت نرم افزارهاي فوق گفت :اهميت

نرم افزارهاي مذکوراز اين جهت مي باشد که
براي اولين بار در سطح شرکت ملي گاز ايران
توسط کارشناسان گاز گلستان تهيه شده است
و اين افتخار مهمي براي اين شرکت مي باشد
که در حوزه الکترونيکي کردن خدمات خود
همواره پيشرو بوده و تاکنون توانسته است
تعداد زيادي ازخدمات خود را در بخش هاي
مختلف الکترونيکي نمايد.

در ديدار رئيس سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس با کارکنان تبيين شد:

مأموريتهاي سازمان کتابخانههاي آستانقدسرضوي در مرجعيت علمي مشهد
مشهد-خبرنگاررسالت:
رئيس جديد سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد
آستانقدسرضوي در اولين نشست خود با مجموعه کارکنان
اين سازمان بزرگ ،به تبيين مأموريتهاي اين سازمان در
سالهاي پيش رو پرداخت.
به گزارش روابط عمومي و امور بينالملل سازمان کتابخانهها ،موزهها
و مرکز اسناد آستانقدسرضوي دکتر مجتبي بذرافشانمقدم در

نخستين گردهمايي کارکنان اين سازمان  ،با اشاره به مأموريت
سازمان کتابخانه ها ...در اين مقطع تاريخي ،اهداف پيش روي
سازمان را تبيين کرد .وي به بيان مأموريتهاي ابالغ شده از
سوي توليت عظماي آستانقدس رضوي و منشور هفتگانه
مقام معظم رهبري پرداخت و اظهار داشت :برنامهريزي جامع
و به کارگيري روشهاي علمي و کارآمد براي ارتقاء و گسترش
خدمات کتابخانهاي ،حفاظت از اشياء ،نفايس ،مخطوطات و

سرپرست سازمان سيما منظر و فضاي سبز شهري شهرداري اراک:

نورپردازي پل زيرگذر جهاد با هدف
زيباسازي فضاي شهري صورت گرفت

شهرستان
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با حضور معاون وزير نفت افتتاح شد؛

مرکز ارزيابي و توسعه مهارت کارکنان
در شرکت گاز استان اصفهان

مد و لباس و طراحي و تزئينات وابسته در منطقه آزاد چابهار است .همچنين با
توجه به اينکه موزه اي در اين منطقه در حال ساخت است گالري هايي از موزه به
مد و لباس اختصاص پيدا مي کند تا به صورت دائمي و در سطح ملي طراحيها
و تزئينات مد و لباس را معرفي کند.سرفصل دوم تفاهم نامه ايجاد مدرسه عالي
هنر است که رويکرد اصلي آن احياي نظام استاد و شاگردي و استفاده از مدرسان
ملي ،شاخص و متخصص در زمينه مد و لباس است.
سرفصل سوم تفاهم نامه همکاري براي ايجاد آتليه ها و کارگاه هاي مربوط به
حوزه مد و لباس و صنايع وابسته است و تمهيد و پيش بيني بازار مناسب عرضه
به صورت بازارهاي دائمي و مجازي و رويدادهاي متناسب عرضه مانند نمايشگاهها
سرفصل چهارم اين تفاهم نامه است.

اسناد ارزشمند آستانقدسرضوي ،فراهمسازي زمينه ارتباط و
تعامل سازنده با ساير کتابخانهها و مراکز علمي فرهنگي داخلي
و خارجي ،به کارگيري فناوريهاي نوين و پيشرفتهاي جديد
در زمينه حفظ و معرفي آثار هنري اسالمي ،گسترش فرهنگ
کتابخواني و فراهمآوري منابع و متون مورد نياز محققان،
پنج هدف کلي هستند که سازمان کتابخانههاي آستانقدس
بايد در اين راستا حرکت کنند.

رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز:

راه برون رفت از قاچاق نگاه پيشگيرانه به اين پديده و ايجاد فضاي هوشمندانه است
بندر عباس-خبرنگاررسالت:
رئيس ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت:
راه برون رفت از قاچاق نگاه پيشگيرانه به اين پديده
است و دولت هم با اين نگاه به مقابله با قاچاق
کاال و ارز مي پردازد.سردار علي مويدي در نشست
خبري با خبرنگاران استان هرمزگان با بيان اينكه
قاچاق يک پديده بسيار پيچيده و داراي ابعاد متعدد

است ،عنوان كرد :ورود به مباحث اطالع رساني
در حوزه قاچاق بايد سنجيده و با در نظر گرفتن
قوانين و مقررات باشد و در حالي كه عين واقعيت
گفته ميشود نبايد موجب تشويش اذهان عمومي
شد.وي ادامه داد :ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کاال
و ارز به عنوان مرجع ملي که در موضوعات کالن
مرتبط با قاچاق اظهار نظر مي کند ،معتقد است

قبل از قطعي شدن هر پرونده اي ،رسانه اي کردن
موضوعات هزينه هايي براي مردم و نظام دارد و
به مصلحت نيست .رئيس ستاد مرکزي مبارزه با
قاچاق کاال و ارز افزود :سياست دولت و ستاد مبارزه
با قاچاق کاال اين است که هيچ موضوعي از مردم
نبايد پنهان شود اما اطالعات بايد زماني به مردم
داده شود که حداکثر استفاده را ببرند و هيچ شائبه

اي ايجاد نشود و هرگاه پرونده اي قطعيت پيدا کند
اطالع رساني الزم به مردم صورت خواهد گرفت.
مويدي با بيان اينكه مرزنشينان سرمايه هاي اصلي
نظام در جهت حراست از مرز و بوم ايران اسالمي
هستند ،تصريح كرد :مرزنشينان از دلسوزترين افراد
براي اين مرز و بوم هستند و نقش مرزنشينان در
کشور کامال ملموس است.

نمايند ه مردم جهرم در مجلس شوراي اسالمي:

 75درصد فعاليتهاي بنياد برکت معطوف به ايجاد اشتغال است

شيراز -خبرنگاررسالت:
نمايند ه مردم جهرم در مجلس شوراي اسالمي و رئيس کميسيون
عمران مجلس تمرکز بنياد برکت وابسته به ستاد اجرايي فرمان
حضرت امام(ره) بر بحث ايجاد اشتغال را مهم ارزيابي کرد و گفت:
رويکرد اصلي و فراگير فعاليتهاي بنياد برکت محروميتزدايي،
اشتغالزايي ،مشارکت و سرمايهگذاري در طرحهاي توليدي و
توانمندسازي اقتصادي در مناطق محروم و کمتر توسعهيافته است
و اين موضوع جاي تقدير و خوشحالي دارد.
دکتر محمدرضا رضايي که در جلس ه بررسي و پيگيري اقدامات

اشتغالزايي و زيربنايي بنياد برکت وابسته به ستاد اجرايي فرمان
حضرت امام(ره) در شهرستان جهرم سخن ميگفت ،افزود :در
کشور ما خأل اشتغال وجود دارد و فراهم کردن شرايط اشتغال و
ارائ ه تسهيالت ارزانقيمت به خصوص در مناطق محروم روستايي
توسط نهادهايي چون بنياد برکت همراه با حمايت و پشتيباني و
آموزشي که از متقاضيان شغل دارند ،ميتواند در بهبود وضعيت
معيشت مردم بسيار تأثيرگذار باشد و زمين ه ماندگاري آنها را در
اين مناطق مهيا کند .در واقع ،رويکرد جديد فعاليتهاي بنياد
برکت توليد ،اشتغال ،ماندگاري و عدم مهاجرت از روستاها به

مديرکل نوسازي مدارس استان گيالن:

فضاهاي آموزشي مقاوم ترين سازههادرمقابل
حوادث طبيعي هستند
رشت-خبرنگاررسالت:
مديرکل نوسازي مدارس استان گيالن
درديداربامديرکل جديدآموزش وپرورش
استان گفت :فضاهاي آموزشي مقاوم ترين
سازههادرمقابل حوادث طبيعي هستند .به
گزارش روابط عمومي مهندس مقدم مديرکل
نوسازي مدارس استان گيالن به همراه معاونين
ومديرعامل مجمع خيرين مدرسه سازاستان گيالن
باحضوردردفترمديرکل آموزش وپرورش استان
گيالن،انتصاب ايشان رابه عنوان مديرکل آموزش
وپرورش استان تبريک گفت.وي درديداربانادرجهان
آراي،مديرکل آموزش وپرورش استان گيالن،باارائه
گزارشي ازروندارتقاءمعماري مدارس درسالهاي
اخير،يادآورشد :تحول درمعماري فضاهاي آموزشي

ازجمله اصل مهمي بودکه دربرنامه هاي اجرايي
اداره کل نوسازي مدارس استان به آن پرداخته
شدوامروزماشاهدافتتاح مدارسي بامعماري نوين
براساس سندتحول بنيادين هستيم.مهندس
مقدم بابيان اينکه سازههابايددربرابرزلزله مقاومت
بيشتري داشته باشند،افزود :فضاهاي آموزشي
مقاومترين سازههادرمقابل حوادث طبيعي هستند.
وي دربخش ديگري ازسخنانش بااشاره به احداث
کتابخانه هاي محله محوربراي اولين باردراستان
گيالن،تصريح نمود:کتابخانه هاي فضاهاي
آموزشي که درمعابراصلي قرارميگيرندراباتوجه
به کمبودکتابخانههادرسطح استان،به
گونهاي درمدارس احداث نموده ايم که هم
محله محوروهم دانشآموزمحورباشند.

امضاي تفاهمنامه براي احداث
 800واحد مسکن مددجويي
ياسوج-خبرنگاررسالت:
 800واحد مسکن مددجويي در مناطق محروم براي مددجويان
کهگيلويه و بويراحمد با مشارکت کميته امداد ،سپاه فتح استان،
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) و همکاري ادارات استان در
سال جاري ساخته ميشود.

محمد خوش چهره در گفت و گو با رسالت:

عدم نظارت ،بازار را
آشفته كرده است

ادامه از صفحه 4
اين استاد اقتصاد خاطر نشان كرد :بي شک مسئولين بايد به اين موضوع
اهتمام داشته باشند که عدم چاره انديشي ودست روي دست گذاشتن در
آينده اي نه چندان دور منجر به ايجاد چالش هاي امنيتي در کشور خواهد
شد از اين رو پيش از اينکه مصالح ملي و امنيت کشور فداي بي تدبيري
برخي از مديران نشده بايد با توجه و نظارت بر همه عوامل درون زا و
برون زا راهکارهاي برون رفت از مشکالت را اجرا نمود.
وي تغييرات مديريتي را در کنار تغييرات ديدگاهي وسياست گذاري ها الزم
دانسته و درباره ضرروت اين موضوع عنوان نمود :غفلت ها و جهالت هاي
مديريتي تاثير شديدي بر ناکارآمدي اقتصادي داشته است به نحوي که

شهرها را به همراه دارد.مديرعامل بنياد برکت نيز در اين جلسه
با تأکيد بر اينکه بنياد برکت بنابر سياستهاي مبتني بر اقتصاد
مقاومتي ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) ورود جدي به حوز ه
ِ
اشتغالزايي داشته است ،تصريح کرد :با وجودي که تصور ميشود
بنياد برکت بيشتر در کار عمراني فعاليت دارد ،اما فلسف ه وجودي
و رويکرد اصلي آن ،اشتغالزايي و توانمندسازي اقتصادي مناطق
محروم و روستايي است و در حال حاضر  75درصد فعاليتهاي
ما معطوف به مشارکت در حوزهي اشتغال و مابقي به پروژههاي
عمراني اختصاص دارد.

استاندار البرز:

بانکها با ارائه گزارش مستمر ،مسئوالن را در جريان
علل تعللها قرار دهند
کرج-خبرنگاررسالت:
استاندار البرز گفت :بانکهاي عامل در بخش
اشتغال فراگير و اعطاي تسهيالت اين حوزه
بايد گزارش مستمر ارائه دهند که علل تعلل
در اين روند براي مردم و مسئوالن مشخص
شود.به گزارش رسالت البرز و به نقل از پايگاه
اطالعرساني استانداري البرز؛ محمد علي نجفي
در جلسه شوراي اشتغال استان که در سالن
شهداي دولت استانداري برگزار شد با اشاره به
اينکه بانکها بايد با جديت بيشتري همراهي
الزم را براي توسعه اشتغال فراگير و روستايي
داشته باشند ،افزود :البرز در حوزه کشاورزي
داراي ظرفيتهاي بسياري است و مساحت
کم اراضي زراعي نميتواند فعاليت اين بخش

را محدود کند از اين رو بايد تسهيالت بانک
کشاورزي در اين راستا ،هدفمند ارائه شود.
استاندار البرز بيان کرد :تمايل به ويالسازي در
زمينهاي اطراف ساوجبالغ باعث شده قيمت
زمين در اين منطقه  6برابر زمينهاي شمالي
شود ،از اين رو نبايد اجازه داد با چنين ساخت
و سازهايي بسترهاي کشاورزي از بين برود.وي
با بيان اينکه بسياري از مشکالت و آسيب هاي
اجتماعي بخصوص در حوزه جوانان ،ناشي از
بيکاري است ،ادامه داد :کشور در شرايط خاصي
قرار دارد و در معرض تهاجمهاي فرهنگي و
اقتصادي با چالشهايي مواجه است از اين رو
ايجاد اشتغال پايدار ميتواند تاثير بسزايي در
اين روند داشته باشد.

جلسه امضاء و عملياتي شدن تفاهمنامه همکاري در ساخت واحدهاي
مسکوني براي مددجويان کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد با
حضور فرمانده سپاه فتح استان و مديرکل کميته امدادبرگزار
شد .به گزارش سايت خبري کميته امداد ،فريد محبي ،مديرکل
کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد ،ضمن اشاره به تفاهمنامه ميان
اين نهاد و سپاه فتح استان گفت 800 :واحد مسکن مددجويي
با مشارکت سپاه و بنياد برکت براي مددجويان مناطق محروم با
ضريب  7و  8ساخته ميشود  .وي بابيان اينکه براي ساخت اين
واحدهاي مسکوني 28ميليارد تومان هزينه ميشود افزود :قرار

بر اين است که فاز اول در مناطق سردسيري استان اجرا شود
و براي انجام اين پروژه بايد سرعت کار را باال ببريم .محبي به
نظارت بر حسن انجام کار ،استحکام و زيبايي منازل مسکوني و
لزوم مشارکت دستگاهها و حمايت خيران در اين امر خير تأکيد
کرد .فرمانده سپاه فتح کهگيلويه و بويراحمد بهسرعت باال ،کيفيت
و دقت جهت اتمام واحدها تا پايان اسفندماه سال جاري تأکيد
کرد و گفت :اين فرصت ميتواند زمينه براي جذب بيشترسالهاي
آينده و کمک به افراد نيازمند ديگر باشد و انشاءاهلل که بتوانيم
کاري ارزشمند به ثمر برسانيم.

نمي توان عنوان کرد تنها با رفتن يک وزير مي توان از اين چالشها سر به
سالمت برد .تغيير رئيس بانک مرکزي که از ابتدا کارکرد قوي نداشته و
مديريت ايشان در حد پاسخگويي به نيازهاي کشور نبوده شايد ضروري
باشد اما نگاه به ساير عوامل و توجه داشتن به مجموعه عوامل ياد شده است
که مي تواند راهکاري کوتاه مدت در پيش روي اقتصاد کشور باشد تا در
نتيجه تغيير نگرش هاي کالن دولت و حتي فراتر از آن بتوان اقتصاد هزار تکه
کشور را جمع نمود .دکتر خوش چهره ناکارآمدي برخي تدابير اقتصادي را
نتيجه التهاب بازار عنوان کرده دراين باره گفت :نياز امروز اقتصاد ما در تغيير
نگرشهاي کالن حاکم بر نظام تصميم گيري ،سياست گذاري ،برنامه ريزي
و قانونگذاري کشور است .نگرشهاي کالن بايد حتما تصحيح شود و فراتر
از آن نحوه مديريت اجرايي است که بتواند تصميمات اتخاذ شده را به
منصه ظهور برساند .نظارت و کنترل بازار در کنار پيش بيني هاي اقتصادي
بسيار حائز اهميت است چرا که برخي تصميمات اشتباه منجر به آشوب
کشيدن بسياري از بازارها از جمله ارز وطال مي شود.
وي دراين باره افزود :متاسفانه برخي از مديران تجربه هاي

شکست خورده و سياست هاي ناکارآمد را همچنان تکرارمي کنند ,مثال
به جاي اينکه مديريت تقاضا کنترل شود با عدم مديريت در اين حوزه
اشتباه سالهاي قبل تکرار مي شود و تجربه شکست خورده اي براي يک
بار ديگر اقتصاد را در برابر تکانه هاي قوي قرار مي دهد ،بنابراين تغيير
رويکردها وسياست ها درکنار به کار گيري تيم قوي اقتصادي لزوم احياي
دوباره اقتصاد کشوربه شمار مي رود.
وي در پايان با ارائه راهکاري اظهار داشت :در پايان بايد همه مسئولين
اعم از دولتي و غير دولتي در کنار مردم با همت و اتحاد به دنبال ترميم
اقتصاد کشور باشند که بخش اعظم آن متوجه نمايندگان مجلس شوراي
اسالمي ودولتمردان در تنظيم قوانين الزم و اجراي نگرش هاي صحيح
کالن اقتصادي است که امنيت ملي را ارتقاء داده و اقتصاد را تجديد حيات
مي کند.در غير اين صورت و تداوم بي توجهي و عدم واقع بيني مسئولين
دولتي نمي توان انتظار بهينه شدن اوضاع را داشت چرا که آفت هاي
اقتصادي کشور بر تمامي اجزاي اقتصاد سايه افکنده و روز به روز آن را
ضعيف تر و نابود شدني خواهد کرد.
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خبر

مدير امور آبفاي شهرستان قدس خبر داد:

اصالح شبکه آبرساني به طول يك کيلومتر
شهرستان قدس-خبرنگاررسالت:
اصالح شبکه آبرساني به طول يک کيلومتر در شهرستان قدس اجرا
شد.بهزاد رضواني مدير امور آبفاي شهرستان قدس با اعالم اين خبر
گفت :به منظور جلوگيري از هدر رفت آب آشاميدني و اتفاقات احتمالي
به دليل فرسودگي انشعابات و شبکه ها در سطح شهرستان قدس
امور آبفاي قدس در راستاي بهبود کيفيت و کميت آب شرب اقدام به
شناسايي شبکه فرسوده در سطح شهرستان کرده است.رضواني افزود:
در حال حاضر اين امور اقدام به اصالح شبکه خيابان هاي وحدت
 ۱و ۲واقع در  ۲۰متري وليعصر به طول  ۱۰۰۰متر با لوله هايي به
اقطار  ۱۱۰و  ۱۶۰از جنس پلي اتيلن کرده که سهم بسزايي در کاهش
هدر رفت آب خواهد داشت.
رضواني در پايان خاطر نشان کرد طي اجراي اين عمليات  ۱۵۰رشته
انشعاب آب مشترکين اصالح و بازسازي شد.

فرماندار بناب:

بيش از 50درصد واحدهاي مسکوني
روستايي در بناب بهسازي و نوسازي شده اند
بناب -خبرنگاررسالت:
فرماندار بناب گفت :بيش از  50درصد واحدهاي مسکوني در روستاهاي
شهرستان بناب بهسازي و نوسازي شده اند.بر اساس اين گزارش ،امين
رفيعي در مراسم گراميداشت روز دهياري ها در نشست دهياران
شهرستان بناب با تبريک روز دهيار اظهار کرد :توجه به معماري
سنتي در روستاها ،اشتغال و مهاجرت معکوس ،انجام کارهاي عمراني،
افزايش درآمدزايي در روستاها و  ...از جمله مسائلي است که بايد مورد
توجه دهياران در روستاها قرار گيرند.وي با بيان اينکه دهيار به عنوان
مدير يک روستا در صف اول ارتباط بين مردم و مسئوالن بوده و اين
ازاهميت جايگاه دهياري هاست؛ افزود :بايد از اين جايگاه براي خدمت
به روستاييان استفاده کرد.
نماينده عالي دولت در شهرستان بناب با اشاره به منابع مالي محدود دولت
تصريح کرد :عليرغم کمبود اعتبارات دولت براي انجام زيرساختهاي
روستايي محدوديت اعتباري ندارد!به گفته رفيعي ،دهياران نبض مديريت
در روستاها هستند که بايد با مديريت اجرايي باالي خود در افزايش
توانمندي هاي روستا و شناساندن آن به جامعه تالش کنند.

مدير کل اوقاف و امور خيريه استان کردستان :

اجراي نيت از وظايف اصلي اوقاف است
سنندج-خبرنگاررسالت:
مدير کل اوقاف و امور خيريه استان کردستان دردومين جلسه کميسيون
رصد و نظارت بر حسن اجراي نيات موقوفات استان كه در اداره کل
اوقاف و امور خيريه کردستان برگزار شد اجراي نيت را از وظايف اصلي
اوقاف وا مور خيريه دانست و گفت :تمامي شهرستانها بايد در حوزه
اجراي نيت واقفين کوشا باشند.
به گزارش روابط عمومي اداره کل اوقاف و امور خيريه کردستان
حجتاالسالم مصطفي نوروزي در اين جلسه با اشاره به اهميت اجراي
نيت موقوفات در شهرستانها افزود :تمامي شهرستانها بايد با همکاري
و تعامل با نهادهاي حمايتي و اجتماعي همچون بهزيستي،کميته
امداد،علوم پزشکي،آموزش و پرورش و  ...نسبت به اجراي امينانه
نيت واقفين کوشا باشند .وي بابيان اينكه اجراي نيت يکي از وظايف
اصلي اوقاف و امور خيريه است و انجام درست و امينانه اين برنامه
موجب افزايش اعتماد مردم و ايجاد وقف هاي جديد در استان خواهد
شد اظهارداشت :اکثر اجراي نيت موقوفات استان مربوط به مساجد
مي باشد و اين مهم الزمه کارشناسي دقيق و حضور در مساجد داراي
موقوفه جهت اجراي امينانه نيت واقفين مي باشد.

استاندار سيستان و بلوچستان :

مبارزه با پديده قاچاق نيازمند
انگيزه قوي و انسجام همه جانبه است
زاهدان -خبرنگاررسالت :
استاندار سيستان و بلوچستان اظهارداشت :مبارزه با پديده قاچاق نيازمند
انگيزه قوي و انسجام همه جانبه است لذا بايستي راهبرد منجسم با
مشارکت همه دستگاههاي اثرگذار اتخاذ شود تا ضمن حمايت از توليد
داخلي؛ مبادله اقالم را به صورت نظام مند و ساماندهي شده در دستور
کار قرار دهد .سيد دانيال محبي در جلسه کميسيون برنامه ريزي ،
هماهنگي و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان با تاکيد بر تشکيل
کارگروه تخصصي ويژه در اين امر گفت :الزم است کارگروه تخصصي
ويژه ذيل همين کميسيون و با عضويت اعضايي که تأثير مستقيم
دارند؛ تشکيل شود تا بدون جانبداري و با برنامه ريزي همه اليهها و
سطوح کار را بررسي و کارشناسي و به يک راهبرد عملياتي مستمر
برسد.استاندار با تأکيد بر اينکه ساماندهي واردات دام از مبادي ورودي
استان يک ضرورت است؛ خاطرنشان کرد :نظام مندي و قانون مندي
الزمه امر واردات دام به کشور است لذا در بخش ساماندهي واردات دام
بايستي تيمي متشکل از دستگاههاي متناظر انتخاب شوند که از لحاظ
سالمت کاري و برنامه ريزي نسبت به ديگران بهتر باشند.

در شهرستان مالرد انجام شد:

نصبهفتدستگاهکنتور
الکترومغناطيسيبررويتاسيساتآبرساني
شهرستان قدس-خبرنگاررسالت:
هفت دستگاه کنتور التراسونيک و الکترومغناطيسي از ابتداي امسال بر
روي ورودي و خروجي مخازن و چاه هاي شهرستان مالرد نصب شد.
مدير امور آبفاي شهرستان مالرد با اعالم اين خبر افزود :بهدست آوردن
اطالعات دقيق از مقدار آب ورودي به شبکه آبرساني شهر و مقدار مصرف
آن و همچنين محاسبه دقيق ميزان توليد و هدر رفت آب از اهداف
نصب اين کنتور ها است .كريمي افزود :کاهش هزينه هاي عمليات
نشت يابي و برآورد دقيق هدر رفت و شناسايي محل هاي داراي نقص
را از ديگر مزاياي نصب کنتورهاي هوشمند به شمار مي رود.
خير اله کريمي تصريح کرد :برآورد ميزان توليد آب جهت ارزيابي
هدررفت شبکه هاي توزيع يکي از نياز هاي اساسي بخش مديريت
مصرف است و با نصب اين کنتورها اطالعات دقيقي از مقدار آب
ورودي به شبکه و مصرف آن و مقايسه ميزان هدررفت با ميزان آب
توليد شده به دست مي آيد.

