» خبر

نماينده مردم اردبيل در مجلس:

فرمانده انتظامي ويژه غرب
استان تهران:

ميزان توليد ساالنه سيبزميني
در استان ارديبل  720هزار تن است
اردبيل-خبرنگاررسالت:
نماينده مردم شهرستان هاي اردبيل ،نير ،نمين و سرعين در
مجلس گفت :ميزان توليد ساالنه سيبزميني در استان 720
هزار تن است و تمام تالش ما بر اين است که بتوانيم کليه موانع
و مشکالت پيش روي سيبزمينيکاران استان را برطرف کنيم.
رضا کريمي در نشست تخصصي سيبزمينيکاران در اردبيل
اظهار داشت :توسعه سردخانههاي مدرن سيبزميني در اردبيل
نيازمند حمايت بخش خصوصي است که اين مسئله براي ما حائز
اهميت است.وي با اشاره به اين که اردبيل قطب توليد سيبزميني
است بيان کرد :اهميت به توسعه صنايع تبديلي و تکميلي ساالنه
 300هزار تن بر توليد مازاد بر نياز استان اضافه ميکند که اهميت به
اين موارد براي ما بسيار حائز اهميت است.نماينده مردم شهرستانهاي
اردبيل ،نير ،نمين و سرعين در مجلس گفت :بسترهاي مناسب
صادرات محصول سيبزميني به کشورهاي خارج با هدف ايجاد
بسترهاي مناسب براي ما اولويت اساسي است.

»

روزانه
سههزارماموريت پليسي
درشهرستانهااجرامي شود

کالله – خبرنگار رسالت:
همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد دبستانيهاي روستاي دشتي
به پويش «نه» به کيسه پالستيکي وجمع آوري درب بطري
پيوستند.به گزارش " پايگاه خبري ميالد گلستان " دبير کل
انجمن دوستداران طبيعت گلستان سبز با اعالم اين خبر افزود:
دانش آموزان دبستان  3کالسه روستاي دشتي با همکاري صميمانه
مديريت دبستان در سال تحصيلي گذشته تحت آموزش هاي محيط
زيستي انجمن انجمن دوستداران طبيعت گلستان سبز شهرستان
کالله قرار گرفته بودند همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد با
دريافت کارت عضويت انجمن و بروشورهاي آموزشي به همکاري
با پويش جمعآوري درب بطري هاي پالستيکي و استفاده کمتراز
کيسه هاي پالستيکي پرداختند.
به گفته حسين شيخ در صورت همکاري مسئولين آموزش و
پرورش و حمايت ديگر نهادهاي مسئول پويش جمع آوري درب
بطريهاي پالستيکي و استفاده کمتراز کيسه هاي پالستيکي براي
حفظ طبيعت در سال تحصيلي جديد در تمامي دبستان هاي شهر
و روستاهاي تابعه شهرستان کالله اجرا خواهد گرديد.

ساخت و نصب دستگاه سيستم کنترل
گسترده در پااليشگاه گاز شهيد
هاشمي نژاد
مشهد-خبرنگاررسالت:
رئيس تعميرات ابزاردقيق شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد از
ساخت و نصب سامانه کنترل گسترده در اين مجتمع گازي خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد ،علي
بيات در اين خصوص گفت :نمونه اوليه کارت ها و ماژولهاي اين
سيستم با همت کارشناسان داخلي ساخته شد و پس از موفقيت
در آزمايش عملياتي ،در مدار فرمان واحد چهار بازيافت گوگرد
قرار گرفت.وي اضافه کرد :سيستم هاي کنترل گسترده ،يکي از
اجزاي مهم و اساسي در بخش اتوماسيون صنعتي و ابزار دقيق
مي باشد که دانش فني ساخت آن ها به لحاظ پيچيدگيهاي
باالي تکنولوژي آن ها ،تنها در اختيار کشورهاي معدودي در
دنيا مي باشد.
بيات ادامه داد :سيستم کنترل گسترده توليد داخل شرکت منطبق
با مشهورترين استانداردهاي کنترلي اروپا طراحي و توليد و بومي
شده اخيرا ً مراحل تست ميداني را با موفقيت پشت سر گذاشته ،
امکان ارائه قابليت هاي بيشتري نسبت به نمونه خارجي را فراهم
آورده است.وي تاکيد کرد :طراحي ،ساخت و عملياتي شدن اين
سيستم با هدف تحقق شعار حمايت از توليد داخل در راستاي
اقتصاد مقاومتي ،به منظور رفع نيازهاي اساسي صنعت نفت ،گاز
و ساير صنايع کشور صورت پذيرفته است.

مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد اعالم کرد

گرگان-خبرنگاررسالت:
استاندار گلستان با تاکيد بر اهميت فرهنگسازي در زمينه
مديريت مصرف آب گفت :فرهنگسازي در اصالح الگوي
مصرف در همه بخش ها اعم از شرب ،صنعت و کشاورزي
ضروري است و بايد به صورت منسجم براي افزايش بهره وري
آب در همه بخش ها کار فرهنگي و تبليغاتي صورت گيرد
و صدا و سيما نيز در اين زمينه همکاري نمايد.به گزارش
روابط عمومي شرکت آب منطقه اي گلستان ،دکتر سيد مناف
هاشمي در جلسه شوراي حفاظت از منابع آب استان اظهار
کرد 87 :درصد آب استان در حوزه کشاورزي 3 ،درصد حوزه
صنعت و  10درصد در حوزه شرب ومصارف خانگي استفاده
مي شود ولي بايد نيازسنجي دقيق تري براي تخصيص در اين
حوزه ها صورت گيرد.استاندار گلستان بيان کرد :کميته 5
نفرهاي شامل صنعت ،کشاورزي ،آب منطقه اي ،سازمان برنامه و
حوزه معاونت عمراني تشکيل شود و به موضوع سهميه آب هر
بخش در استان به صورت تخصصي تر بپردازد و نتايج در جلسه
بعد ارائه گردد.دکتر هاشمي تصريح کرد :استان به سمت توسعه
و صنعتي شدن حرکت مي کند و نياز است در حوزه کشاورزي
براي کاهش استفاده ّآب و بهره وري بيشتر ،اصالح روشهاي
آبياري ،اصالح روش هاي کشت يا تغيير نوع محصول برنامهريزي
صورت گيرد و سهم آب صنعت نيز با مطالعات و جلسات
کارشناسي افزايش يابد.

مديرکل مي راث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري آذربايجان غ ربي خبرداد:

بهرهمندي  700خانوار نيازمند زياليي از خدمات
کميته امداد

ياسوج-خبرنگاررسالت:
 700خانوار نيازمند در دهستان زياليي شهرستان
بويراحمد تحت حمايت کميته امداد کهگيلويه
و بويراحمد بوده و از خدمات حمايتي اين
نهاد بهرهمندمي شوند .مديرکل کميته امداد
کهگيلويه و بويراحمد گزارشي از خدمات ارائهشده
به دهستان زياليي شهرستان بويراحمد در زمينه
محروميتزدايي از اين دهستان در سال جاري

بازديد بيش از سه هزار مسافر خارجي از موزه هاي
آذربايجان غربي

اروميه-خبرنگار رسالت:
مديرکل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري
آذربايجان غربي از بازديد بيش از 3هزار مسافر
خارجي از موزه هاي آذربايجان غربي خبر داد.
جليل جباري با بيان اينکه در  6ماهه نخست
سال جاري 105 ،هزار و 73نفر از موزه ها و
سايت موزه هاي تحت پوشش اين اداره کل
بازديد کرده اند ،اظهار داشت :اين آماردر مقايسه
با مدت مشابه سال قبل،رشد  4درصدي دارد.
وي افزود :از مجموع آمار بازديد کنندگان فوق
 3هزار و  302نفر بازديد کنندگان خارجي و
مابقي بازديدکنندگان داخلي بودند ضمن اينکه
سايت موزه تخت سليمان تکاب با داشتن آمار
 ،52812پربازديدترين مکان تاريخي استان در
 6ماهه نخست سال بوده است.مديرکل ميراث
فرهنگي صنايع دستي و گردشگري آذربايجان

ارائه داد .به گزارش سايت خبري کميته امداد،
فريد محبي ،مديرکل کميته امداد کهگيلويه و
بويراحمد ،با اشاره به اينکه  700خانوار نيازمند
در زياليي تحت پوشش کميته امداد است ،گفت:
طبق تفاهمنامه امضاءشده استانداري کهگيلويه و
بويراحمد با دفتر مناطق محروم رياست جمهوري
طرح پايلوت محروميتزدايي دهستان زياليي آغاز
شد .وي بابيان اينکه بعد از انعقاد تفاهمنامه با دفتر
مناطق محروم  83واحد مسکوني براي نيازمندان
در دهستان زياليي ساختهشده است ،افزود35 :
واحد مسکوني ديگر با مشارکت کميته امداد،
سپاه فتح و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره)
براي مددجويان اين نهاد در زياليي در دستور کار
قرارگرفتهاست.محبياحداث 56سرويسبهداشتي
براي مددجويان زياليي را از ديگر برنامههاي
کميته امداد در سال جاري اعالم کرد.

غربي گفت :کاخ موزه باغچه جوق ماکو که يکي
از پربازديدترين اماکن تاريخي استان به شمار
مي رود به دليل اينکه در دست مرمت مي باشد
امکان بازديد از آن فراهم نيست.
جباري تصريح کرد :درصد رشد فروش بليت
نيز  3درصد بوده و در مجموع 3224745000
ميليون ريال درآمد کسب شده از فروش بليت
به حساب خزانه دولت واريز شده است.

فرمانده انتظامي استان اصفهان گفت:

برخورد قاطع فرماندهي انتظامي استان اصفهان با قانونگريزان و مخالن نظم و امنيت
اصفهان-خبرنگارسالـت:
فرمانده انتظامي استان اصفهان گفت :نيروي انتظامي با رويکرد
مقتدرانه و امين بودن ،تالش دارد تا ملجأ و پناهگاهي براي مردم
و مظلومان باشد و با گردنکشان ،قانونگريزان ،سارقان و مخالن
نظم و امنيت به طور قاطع برخورد کند .سردار مهدي معصومبيگي
در مراسم صبحگاه مشترک فرماندهي انتظامي استان اصفهان به

مناسبت هفته ناجا اظهار کرد :نيروهاي انتظامي به عنوان سربازان
واليت و خادمان مردم با چشماني بيدار و هوشيار به طور شبانهروز
آماده تامين امنيت اين مرز و بوم هستند.وي به شعار هفته نيروي
انتظامي ،با عنوان «پليس مقتدر ،امين مردم» اشاره کرد و افزود:
اين  2ويژگي در نيروي انتظامي از هم جداييناپذير هستند و نيروي
انتظامي از بطن مردم ،براي مردم ،در کنار مردم و خدمتگذار مردم

است.فرمانده انتظامي استان اصفهان در تشريح رويکرد مردممحوري
نيروي انتظامي بيان داشت :رويکرد امنيت استان  ،مردم پايه است
و به دنبال اين هستيم که مشارکت مردم در حفظ و توليد امنيت
حداکثري باشد و تا کنون مساعدت مردم و همراهي آنها براي
توليد امنيت ،بسيار خوب بوده و در ارزيابيهاي انجام شده  ،امنيت
استان در تمامي مؤلفهها بسيار خوب و مطلوب بوده است.

آيت اهلل فالحتي ،نماينده ولي فقيه در گيالن :

شهدا ،نگين انقالب اسالمي در دنياي بشريت هستند
رشت-خبرنگاررسالت:
نماينده ولي فقيه در گيالن ،شهدا را نگين انقالب
اسالمي در دنياي بشريت توصيف کرد و افزود:
امروز افتخار ميکنيم مردم ايران مجاهداني را
از سال  ۵۷به ويژه در دفاع مقدس تقديم انقالب
اسالمي کردندبه گزارش ايثار گيالن ،آيتاهلل رسول
فالحتي ،نماينده ولي فقيه در استان گيالن در

يادواره شهيد گمنام و  ۶۶شهيد واالمقام منطقه
دستک بندر کياشهر ،که به همت بنياد شهيد
و امور ايثارگران استان گيالن برگزار شد،اظهار
کرد :نام ايران اسالمي با نام شهيدان گره خورده
است.وي شهدا را نگين انقالب اسالمي در دنياي
بشريت توصيف کرد و افزود :امروز افتخار ميکنيم
مردم ايران مجاهداني را از سال  ۵۷به ويژه

در دفاع مقدس تقديم انقالب اسالمي کردند.
امام جمعه رشت ،با بيان اينکه مجاهدان صدر
اسالم براي جامعه اسطوره و شگفتيآفرين بودند،
تصريح کرد :در طول چهل سال از انقالب اسالمي
شاهد رشد و بالندگي جواناني هستيم که عليه
قدرتهاي سلطهگر و رژيم صهيونيستي ايستادند
و روح تاريخ را سفيد کردندآيتاهلل فالحتي ،به

وظيفه مسلمانان در تعاليم ديني اشاره کرد و
گفت :مردم بايد ايامي را که الگوساز و الگودهنده
هستند ،زنده نگه دارندوي قيام امام حسين(ع)
که موجب شکسته شدن ابهت يزيد شد را درسي
براي تمام آزادگان جهان دانست و بيان کرد :اگر
انسان براي رضاي خداوند عملي را انجام دهد،
آن عمل ماندگار خواهد شد.

در دومين نشست اختصاصي مطرح شد

توزيع بيش ازهشت ميليارد ريال تجهيزات ورزشي درچهارمحال وبختياري
شهرکرد-خبرنگاررسالت:
حميدکريمي درنشست مديران ومسئوالن ورزش استان گفت :طي
6ماهه گذشته بيش از 8ميليارد و پانصد ميليون ريال تجهيزات
ورزشي خريداري و در سطح استان توزيع شده است.
مديران و مسئوالن ورزش و جوانان استان در دومين دورهمي
امسال خود ،درباره مشکالت و راه هاي توسعه و پيشرفت در
حوزه هاي ورزش و امور جوانان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

به گزارش روابط عمومي اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال
و بختياري ،مديران و مسئولين ادارات ورزش و جوانان سراسر
استان در دومين نشست اختصاصي خود با مدير کل ،معاونين
و روساي ستادي ،وضعيت فعلي ،ضرورت هاي ورزش ،مسائل
پيش رو ،راهکارهاي توسعه و پيشرفت ورزش و جوانان را
بررسي کردند.
حميد کريمي ،مدير کل ورزش و جوانان استان در اين جلسه

مديرکل بيمه سالمت سمنان:

استاندار گلستان در جلسه شوراي حفاظت از منابع
آب استان:

فرهنگسازي در مديريت مصرف
آب در استان گلستان ،ضروري است

شهرستان
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دبير انجمن دوستدران طبيعت گلستان سبز کالله:

دبستانيهاي روستاي دشتي به پويش
«نه» به کيسه پالستيکي پيوستند

اسالمشهر-خبر نگاررسالت :
همزمان باگراميداشت نيروي انتظامي با حضور سردار محسن خانچرلي
فرمانده انتظامي ويژه غرب استان تهران ،مسعود مرسلپور فرماندار
شهرستان و حجت االسالم نوروزي نماينده ولي فقيه و امام جمعه
کالنتري  ۱۹امام خميني(ره) در سومين روز از هفته نيروي انتظامي در
شهرک امامخميني(ره)( مسکن مهر)افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومي فرمانداري اسالمشهر در اين مراسم که جمعي
از خانوادهاي معظم شهدا ،مسئوالن اسالمشهر و فرماندهان انتظامي
شهرستان نيز حضور داشتند ،محسن خانچرلي در سخناني ضمن تبريک
هفته نيروي انتظامي اظهار داشت :اسالمشهر مهمترين شهرستان غرب

استان تهران است و بايد کالنتريهاي اين شهرستان را افزايش دهيم.
وي در ادامه با اشاره به اينکه برقراري امنيت بدون مشارکت مردم و
مسئوالن ميسر نيست ،افزود :با توجه به محدوديت هاي نيروي انتظامي در
منابع مالي و امکانات و همچنين توسعه روز افزون شهرها ،مردم ،خيرين
امنيت ساز و مسئوالن ما را ياري دهند تا بتوانيم اماکن و امکانات نيروي
انتظامي را نيز توسعه دهيم.سردار خانچرلي با بيان اينکه روزانه بيش
از  ۵۵۰۰تماس تلفني با تلفن  ۱۱۰در  ۶شهرستان غرب استان تهران
برقرار ميشود ،گفت :معموالً نيمي از اين تماس ها عملياتي ميشود و
روزانه  ۳هزار ماموريت توسط پليس در اين شهرستان ها اجرا مي شود
که رقم قابل توجهي است.

نظارت بر ارائه خدمات طرح تحول سالمت
تقويت شود
سمنان -خبرنگار رسالت:
مديرکلبيمهسالمتاستانسمنانگفت:سطحبندي
نشدن ارائه خدمت و کمبود اعتبار از چالشهاي
اساسي در اجراي طرح تحول سالمت در اين
استان است و نظارت بر ارائه خدمات نيز بايد
تقويت شود.
رضا ممتحن افزود :با سطحبندي مراجعه
کنندگان به نهادهاي درماني مي توان در
منابع مالي اجراي طرح تحول سالمت مديريت
مطلوبي داشت.وي با بيان اين که اعتبارهاي
مصوب و تخصيصي براي اجراي طرح تحول
سالمت در استان سمنان چندان قابل توجه
نيست ،گفت :اکنون اعتبار اين بخش از محل

هدفمندي يارانه ها تامين مي شود که بايد
دولت با رويکردي راهبردي منابع مالي ديگري
نيز براي اجراي اين طرح مهم درماني کشور در
نظر بگيرد.ممتحن ادامه داد :قبل از اجراي اين
طرح مهم ملي در کشور ،بيماران خاص عالوه
بر درد بيماري ،دغدغه مالي براي درمان هم
داشتند که با تالش دولت تدبير واميد بخش
قابل توجهي از مشکالت اين قشر از جامعه
کاهش يافت.به گزارش ايرنا 449 ،بيمار خاص
هموفيلي ،تاالسمي ،ام.اس ،ديابت ،دياليزي و
پيوند کليه در استان زير پوشش بيمه سالمت
قرار دارند که ماهانه چهار ميليارد ريال اعتبار
هزينه درماني آنان است.

نشست مشترک مديران
سيستان و بلوچستان با
هيئت پاکستاني درخصوص
سفر زائران پاکستان انجام شد
زاهدان-خبرنگارسالت:
اين نشست مشترک به رياست محمدهادي مرعشي ،معاون

گفت :اولين گام براي شفافيت و عدالت پرداخت در منابع
مالي را با انعقاد تفاهمنامه هيات هاي ورزشي برداشتيم و در
دومين گام نيز تفاهم نامه با شهرستان ها را انجام خواهيم
داد.کريمي ،توجه به نقاط محروم ،توزيع شاخص مند اعتبارات
ورزشي ،حرکت به سمت چشم انداز مشخص و قابليت ارزيابي
واقعي عملکرد مديران در سال آينده را از مهمترين امتيازات
اين تفاهمنامه ها دانست.

مديركل تعاون و كار هرمزگان:

 166ميليارد تومان تسهيالت اشتغال روستايي
در هرمزگان پرداخت شد
بندر عباس-خبرنگاررسالت:
مديركل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي هرمزگان
گفت :با اجراي طرح حمايت از توسعه وايجاد
اشتغال پايدار در مناطق روستايي وعشايري،
 289ميليارد تومان تسهيالت به استان اختصاص
داده شده است كه از زمان ابالغ اعتبارات
تاكنون 166 ،ميليارد تومان به  341طرح
پرداخت شده است .مهندس سليمي با اشاره
به اينكه اين تسهيالت از محل صندوق توسعه
ملي در بخشهاي مختلف اقتصادي اعطا
ميشود ،افزود :از مجموع طرح هاي ثبت
شده در سامانه كارا 626 ،پرونده در دبيرخانه
كارگروه به مبلغ بيش از  608ميليارد تومان

امنيتي و انتظامي استاندار در راس هيئت ايراني و محمد طاهر،
معاون استاندار ايالت بلوچستان در رأس هيئت پاکستاني در
استانداري سيستان و بلوچستان برگزار شد .معاون امنيتي و
انتظامي استاندار در اين جلسه اظهار اميدواري کرد اين نشست
مشترک که هيئت پاکستاني با طي مسير  700کيلومتري از
کويته پاکستان براي تسهيل در امري مقدس در آن حضور
يافته اند ،بتواند بخشي از مشکالت زائران را مرتفع نموده و
موجبات ايجاد شرايط بهتري را براي آنها فراهم آورد .وي افزود:
جمهوري اسالمي ايران به عنوان کشوري مهمانپذير براي بهبود

تاييد شده كه از اين تعداد  518طرح با مبلغ
 504ميليارد تومان به بانكها ارسال شده
است.وي اضافه كرد :بيشترين طرحهاي تاييد
شده مربوط به بخش كشاورزي با  353طرح
است.مهندس سليمي در خصوص تسهيالت
اشتغال فراگير بيان داشت :براي اجراي طرح
اشتغال فراگير در استان نيز  ۳۵۲ميليارد
تومان تسهيالت بانکي در نظر گرفته شده
است كه از  134طرح تاييد شده  110طرح به
مبلغ بيش از  146ميليارد تومان به بانكهاي
عامل ارسال شده كه از اين تعداد 17 ،طرح
مصوب شده كه تاكنون تسهيالت سه طرح
پرداخت شده است.

شرايط زوار پاکستاني در طي اين سفر مقدس خدماتي را ارائه
نموده است .معاون استاندار اظهار داشت :خدمات دهي به زوار
پاکستان در دو وجه اقدامات دولتي و خدمات مردمي ارائه
ميشود.مرعشي براي کاهش زمان معطلي زوار و سرعت ورود
از پاکستان هم خواستار نصب گيتهايي در نقطه مرزي توسط
دولت پاکستان شد .صدور ويزاي چندبار ورود به جاي ويزاي
يکبار ورود از ديگر پيشنهادات محمدطاهر بود که مرعشي معاون
امنيتي و انتظامي انعکاس اين موضوع به مرکز و تصميمگيري
در مورد آن را را وعده داد.

برگزاري سومين جلسه شوراي فرهنگي
وگسترش فعاليتهاي قرآني شهرستان قدس

جذب و پذيرش مشمولين وظيفه در شرکت
مديريت منابع آب ايران در سال 97

مراسم افتتاحيه هفته جهاني فضا در نياسرکاشان
برگزارشد

شهرستان قدس -خبرنگاررسالت:
سومين جلسه شوراي فرهنگي و گسترش فعاليتهاي قرآني شهرستان قدس به رياست
حجت االسالم جوکار امام جمعه شهرستان برگزار شد.سومين جلسه شوراي فرهنگي
و گسترش فعاليتهاي قرآني شهرستان قدس با حضور امام جمعه ،فرماندار،نمايند ه
مجلس شوراي اسالمي وديگر اعضاء در محل دفتر امام جمعه برگزارشد.
حجت االسالم والمسلمين جوکار در اين جلسه گفت:الزم است نسبت به توسعه
پايگاههاي قرآني در مساجد،پايگاهاي بسج و کانونهاي فرهنگي هنري اهتمام ويژهاي
بهعمل آيد وهمچنين آموزشهاي تخصصي به مربيان قرآني از سوي اداره تبليغات
اسالمي صورت گيرد.امام جمعه شهرستان قدس ادامه داد :تشکيل مجمع قاريان و
حافظان شهرستان بايد در اولويت قرار گيرد و نسبت به برجسته سازي شخصيت هاي
قرآني که دارد مقام كشوري دارند نيز ،اقدامات شايسته انجام شود.ناصربخت فرماندار
و نايب رئيس شورا گفت:بايستي در پرورش استعدادهاي قرآني از جمله حفاظ تالش
مضاعف داشته باشيم و سهم شهرستان را با توجه به جمعيت موجود از هدف گذاري
مقام معظم رهبري محقق سازيم.

گرگان-خبرنگاررسالت:
معاون منابع انساني ،مالي و پشتيباني شرکت آب منطقه اي گلستان از جذب و پذيرش
مشمولين وظيفه در شرکت مديريت منابع آب ايران و شرکت هاي تابعه آن خبر داد.به
گزارش روابط عمومي شرکت آب منطقه اي حبيب ا...شاکري اظهار کرد :وزارت نيرو
به منظور تحقق و عملياتي نمودن برنامه هاي وزير نيرو و در راستاي اجرايي نمودن
برنامه توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي کشور جهت استفاده بهينه از متخصصان
در زمان صلح و سوق امکانات علمي کشور به سوي سازندگي و بالندگي ،برقراري
ارتباط با صنعت و افزايش سطح بهره وري و اثربخشي کارکنان وظيفه مامور ،اقدام
به راه اندازي سامانه امريه سربازي به آدرس  amriyeh.moe.gov.irبمنظور ايجاد
فرصت برابر و همچنين شفافيت بخشيدن به فرآيند جذب و پذيرش مشمولين وظيفه
در صنعت آب و برق نموده است.وي افزود :داوطلبان امريه سربازي اعزام نوبت 97/10/1
به آدرس  amriyeh.moe.gov.irجهت ثبت نام مراجعه نمايند و همچنين تاکيد
شده است جهت تسهيل فرآيندها و تکريم ارباب رجوع از هر گونه مراجعه حضوري به
حوزه ستادي يا شرکت مادر تخصصي خودداري گردد.

کاشان -خبرنگاررسالت:
مراسم افتتاحيه هفته جهاني فضاباحضورمعاون رئيس جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي،
صنايع دستي و گردشگري ووزيرارتباطات وفناوري نماينده کاشان درمجلس شوراي اسالمي
وسايرمسئولين کاشان برگزارشد.
معاون رئيس جمهور ورئيس سازمان ميراث فرهنگي درآيين افتتاحيه هفته جهاني فضا در
نياسر کاشان گفت  :گردشگري در زمينه هاي تجاري ،طبيعي ،علمي ،ورزشي و فرهنگي
مي تواند رونق بگيرد که در اين ميان نجوم يکي از شاخه هاي جديد است که برخي کشورها
در آن فعال هستند .وي اضافه کرد :گردشگري به رغم نياز به سرمايه گذاري اندک ارزآور بوده،
بخش هاي گوناگون اقتصادي را به حرکت در مي آورد و درآمد کسب و کارهاي کوچک را
افزايش مي دهد.علي اصغرمونسان بيان کرد :سرمايه گذاري اندک به ازاي هر فرصت شغلي
در مقايسه با ساير حرفه ها و سرعت ايجاد شغل از ديگر مزيت هاي گردشگري مي باشد و
از اين رو دولت آن در دستور کار قرار داده است.معاون رئيس جمهور ادامه داد :گردشگري
مي تواند حتي تاريخ و فرهنگ را اوج بخشيده بين ملت ها و دولت ها تعامل ايجاد کند به طوري
که هر گردشگر خارجي در بازگشت از ايران سفيري براي جمهوري اسالمي مي شود.
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خبر
مدير عامل شرکت گاز استان کردستان:

تعداد روستاهاي گازدار کردستان به
يكهزار و ۱۴۵روستا افزايش يافته است
سنندج –خبرنگاررسالت:
مدير عامل شرکت گاز استان کردستان بابيان اينکه آهنگ توسعه در
زمينه پايداري انرژي در فضاي شهرها و روستاهاي استان کردستان
طنين انداز شده است گفت :يکي از مهمترين شاخص هاي توسعه يافتگي
هر جامعه ميزان بهره مندي مردم آن از سطح رفاه و آسايش بيشتر و
مطلوب تر است که شرکت گاز استان با گسترش شبکه هاي گازرساني
در سطح شهرها و روستاها و افزايش ضريب برخورداري جمعيت استان
در جهت آرامش فکري ساکنان اين خطه از مملکت اسالمي قدم هاي
ارزنده و موثري برداشته و راه را براي توسعه صنايع توليدي و خدماتي
هموار نموده است مهندس احمد فعله گري به وضعيت موجود گازرساني
روستايي در سطح استان اشاره کرد وافزود :تا سال  ۱۳۸۳تنها ۱۶
روستا از نعمت گاز طبيعي برخوردار بود ند اما با افتتاح پروژه هاي
گازرساني روستايي در هفته مبارک دولت تعداد روستاهاي گازدار به
يك هزار و  ۱۴۵روستا افزايش يافته است وهمچنين در حال حاضر
 ۲۹شهر از نعمت گاز طبيعي برخوردار مي باشند.

افزايش برداشت گوجه فرنگي
از مزارع کشاورزي نيشابور
نيشابور -خبرنگار رسالت:
مدير جهاد کشاورزي نيشابور از برداشت  29هزار و  750تن گوجه
فرنگي از مزارع کشاورزي اين شهرستان خبر داد.محمدعلي فرهمندراد با
اعالم اينکه اين ميزان از سطح  850هکتار از مزارع کشاورزي شهرستان
صورت پذيرفته است ،افزود :در مقايسه با سال گذشته با  25هزار و
 920تن از  720هکتار سطح زيرکشت افزايش يافته و متوسط برداشت
گوجه فرنگي در هر هکتار  35تن است که عالوه بر تأمين نيازهاي
داخلي نيشابور براي مصرف به ساير شهرستان هاي خراسان رضوي و
ديگر استان هاي کشور صادر مي شود.
وي اضافه کرد :به طور متوسط هر کيلوگرم گوجه فرنگي 14هزار ريال
به فروش مي رسد که در مجموع  416ميليارد ريال عايد گوجه کاران
اين شهرستان شده و اشتغالزايي  850نفر بطور مستقيم و  102هزار
نفر غير مستقيم را به دنبال دارد.

فرماندار بناب :

شهرستان بناب از امن ترين شهرستانهاي
کشور است
بناب -خبرنگاررسالت:
فرماندار بناب گفت :شهرستان بناب از شاخصه هاي امنيت برخوردار
است و جزء شهرستان هاي امن در کشور است.بر اساس اين گزارش،
امين رفيعي در جمع فرماندهان و نيروهاي نظامي و انتظامي و مسئوالن
شهرستان در مراسمي به مناسبت گراميداشت هفته نيروي انتظامي،
ضمن تقدير و تشکر از زحمات شبانه روزي نيروهاي انتظامي اظهار
کرد :در سايه تالش شبانه روزي نيروهاي انتظامي و همدلي و همکاري
ساير نيروهاي نظامي ،انتظامي امنيت در شهرستان برقرار است.رئيس
شوراي تأمين شهرستان بناب با بيان اينکه زيربناي توسعه امنيت است؛
افزود :نيروي انتظامي پشتوانه اي مطمئن ،قدرتمند و قابل اتکاء براي
امنيت و آرامش کشور است و در کنار تالش و همکاري ساير نيروها
امنيت در سرتاسر کشور برقرار است.رفيعي تصريح کرد :نيروهاي
مسلح کشورمان امروز يکدل و يکصدا همگام با مردم و با تبعيت از
مقام معظم رهبري براي ايستادگي در برابر دشمنان و تداوم عزت و
اقتدار ايران اسالمي هم قسم شده اند.

مديرعامل شرکت گاز استان مرکزي بيان كرد:

مصرف بيش از يک ميلياردو294ميليون
مترمکعب گازطبيعي توسط نيروگاه
حرارتي شازند
اراک – خبرنگار رسالت :
مصرف بيش از دو ميلياردو951ميليون مترمکعب گازطبيعي در 6
ماهه نخست سالجاري در استان مرکزي به گزارش روابط عمومي
شرکت گاز استان مرکزي محمدرضا سميعي ،مديرعامل اين شرکت از
مصرف بيش از يک ميلياردو294ميليون مترمکعب گازطبيعي در شش
ماهه نخست سالجاري توسط نيروگاه حرارتي شازند استان مرکزي
در راستاي کاهش آلودگي زيست محيطي که برابر بابيش از44درصد
کل مصرف استان مي باشد خبرداد.ايشان تحويل گازطبيعي به صنايع
و ترغيب ايشان به استفاده از اين سوخت پاک را فعاليتي در زمينه
گسترش مسئوليت اجتماعي شرکت گاز استان مرکزي دانست و در
اين زمينه گفت:استفاده از گاز طبيعي بهجاي ديگر سوختهاي فسيلي
يکي از راهکارهاي عملي و موثر در راستاي کاهش آلودگي ناشي از
استفاده از سوختهاي فسيلي مي باشد که خوشبختانه شرکت گاز
استان مرکزي در اين زمينه موفق عمل کرده و با گازرساني به صنايع
عمده و جز در سطح استان در تحقق اين امر عملکرد مناسبي داشته
و با تالش شبانه روزي کارکنان خدوم خود سعي برتداوم گازرساني
به نقاط را در برنامه واهداف خود تعريف نموده است.

بيرون آوردن چنگک کشاورزي از بدن
مرد 60ساله در بيمارستان شفاي تاکستان
قزوين-خبرنگاررسالت:
چنگک کشاورزي  25سانتيمتري از قسمت بازو و شانه مرد  60سالهاي
که قرباني حادثه اي عجيب شده بود -توسط دکتر فرناز سرخوشرحماني ،متخصص ارتوپدي و دکتر مهدي حاجيزاده ،متخصص جراحي
عمومي ،در بيمارستان «شفا»ي تاکستان خارج شد.مصطفي چترروز،
مدير پرستاري بيمارستان «شفا»ي تاکستان با بيان اين خبر ،گفت:
روز  11مهر  1397در حادثه اي عجيب ،سقوط چنگک از خودروي
وانت در حال حرکت ،باعث جراحت موتورسوار  60ساله شد .وي ادامه
داد که بيمار با ورود دو شاخه از چنگک کشاورزي در قسمت هموروس
و اسکاپوالي دست چپ ،دچار آسيب جدي شده بود.به گفته چترروز،
جسم خارجي ،موجب خونريزي شديد و محدوديت حرکت کل اندام
شده بود که با انجام دو عمل جراحي مشترک ،ميلههاي چنگک ،خارج
و بافتهاي آسيب ديده ،ترميم شدند.

