» خبر

شهردار منطقه چهار اراک خبر داد:

پخش و توزيع  945تن آسفالت
و اجراي  4552مترمربع کف فرش
در سطح معابر منطقه چهار
اراک – خبرنگار رسالت:
قاسمي شهردار منطقه  4اراک ضمن تشکر و قدرداني از
عملکرد موثر نيروهاي دايره اماني منطقه  ،طي بارندگي
آبان ماه  ،97به اهم اقدامات منطقه در خصوص برطرف
نمودن موانع و رفع احتمال هرگونه آبگرفتگي در سطح
معابر محدوده خدماتي منطقه 4پرداخت و اظهار داشت:با
توجه به تشکيل ستاد زمستانه و تاکيد مهندس تاجران
شهردار اراک مبني بر پيگيري مديران مناطق و روساي
سازمانهاي تابعه شهرداري در جهت رفع هرگونه احتمال
آبگرفتگي در سطح معابر شهري  ،در اين منطقه نيز با توجه
به اهميت موضوع و به منظور بهبود شرايط عبور و مرور
شهروندان  ،همچنين ارتقاي منظر شهري و پيشگيري از
بروز خسارتهاي ناشي از آبگرفتگي معابر  ،اقدامات مؤثري
در قالب اجراي پروژه هاي عمراني نظير جدولگذاري معابر
و هدايت آبهاي سطحي صورت پذيرفته که از ابتداي سال
جاري تاکنون بخش اعظمي از پروژه هاي مربوطه در اين
حوزه توسط دايره اماني صورت پذيرفته و اين روند همچنان
در حال پيگيري است .

سرپرست ميراث فرهنگي شهرستان خبرداد:

کشف آثار تمدن پيش از تاريخ
در شهرستان مشگين شهر

اردبيل-خبرنگاررسالت:
سرپرست ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري شهرستان
مشگين شهر گفت :آثار و نشانههاي تمدن به جامانده از انسان
دوران پيش از تاريخ در شهرستان مشگين شهر کشف شد.
ايمانعلي ايماني اظهار کرد :به غير از نقوش صخرهاي يا
سنگ نگارههاي دو روستا در بخش مرادلو در  10مکان جديد
نيز آثاري کشف شده است.
وي اضافه کرد :گستردگي و فراواني سنگ نگارهها و تنوع
حکاکي منطقه مشگين شهر يکي از نمونههاي کم نظير در
نقوش صخرهاي ايران و جهان است .به گفته سرپرست ميراث
فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري شهرستان مشگين شهر
به ضرورت تداوم مطالعات نقوش صخرهاي اشاره کرد و بيان
کرد :نقش هاي کشف شده از انسانهاي در حالت شکار با
کمان ،سواره در حال رفتارهاي موزون و جادوگرانه است.
ايماني ادامه داد :استلهاي بز کوهي ،نقشهاي لنگر کشي
ميادين شکار گوزن به صورتهاي فردي و جمعي ،تيراندازي
و صحنههاي جنگ نشانگر سکونت انسان در پيش از تاريخ
بخش ديگري از نقش و نگارهاست.

 ديدار با خانواده معظم شهدا
در خرمدره
خرمدره-خبرنگاررسالت:
رئيس دفتردکترعزيزي به همراه رئيس بنيادشهيدوامورايثارگران.
ومتعمدين باخانواده هاي معظم شهيد سيامک حيدري.
شهيدخليل توکلي  ،شهيدعلي اوسط مرسلي ،شهيدخسروپناهي،
شهيدمحمودجزکالنتري ديداروگفتوگوکردند.
دراين ديدارها.کاظم زاده رئيس دفتردکترعزيزي نماينده مردم
شهرستانهاابهرخرمدره-سلطانيه درمجلس ضمن گراميداشت
يادوخاطره شهداازمقاومت وصبوري خانواده هاي اين شهداقدرداني
کرد.وافزودهم اکنون شاهدامنيت ودستاوردهاي بزرگي در
عرصه هاي مختلف نظامي .علمي وفناوري درکشورهستيم.که
درسايه رشادت هاي شهداحاصل شده است .عزت وافتخارکنوني
جامعه اسالمي مامديون ومرهون خون شهداوايثارگري جانبازان
وآ زادگان است.کاظم زاده درادامه افزود:شهيدان نعمت هاي
خداوندبرماهستند.که ديدارازخانواده شهدااداي دين و
زمينهسازگسترش فرهنگ قدرداني وارج نهادن به مقام ومنزلت
خانواده شهداست .درپايان بااهداي لوح سپاس ازخانواده شهيدان
تقديربه عمل امد.
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کالله – خبرنگار رسالت:
دبير انجمن دوستداران طبيعت گلستان سبز :طي دو دهه
گذشته زمين خواران دو سوم قبرستان تاريخي قره شيخ کالله
را تصاحب کرده اند اين در حالي است که تمامي نهادهاي
مسئول در برابر اين زمين خواري آشکار سکوت کرده اند.به
گزارش " پايگاه خبري ميالد گلستان " حسين شيخ با بيان
اين مطلب افزود :قبرستان تاريخي قره شيخ در نزديکي دو
روستاي گرايلي و دشتي شهرستان کالله واقع شده و به دليل
فاصله اندک آن با مرکز شهرستان مي توانست بهترين تفرجگاه
مردم اين شهرستان و بسترمناسبي براي جذب گردشگر باشد
که متاسفانه سوء مديريت ها حتي کاربري آن بهعنوان گورستان
را هم در معرض تهديد قرار داده است.
دهيار سابق روستاي دشتي اضافه کرد :هرچند مسئوالن در
سالهاي گذشته بهدنبال توسعه استان بودند ولي بدون در
نظر گرفتن جامعه روستايي که نزديک به يک هزار روستا
مي باشد اين مهم امکانپذير نيست.دبير انجمن دوستداران
طبيعت گلستان سبز تصريح کرد :با وجود تصورهاي سبز در
اذهان مسافران عبوري از استان گلستان کوهي از محروميت
و سوء مديريت در اين استان وجود دارد به گونهاي که
هم اکنون به ساکنان بيش از  10۰روستاي استان با تانکر
آبرساني ميشود.

زاهدان-خبرنگاررسالـت:
استاندار سيستان و بلوچستان در جلسه شوراي اداري شهرستان نيکشهر که با حضور
معاون وزير نيرو برگزار شد ،اظهار داشت :کاهش نزوالت جوي و خشکساليهاي
استاندار سيستان و بلوچستان :اخير در پهناورترين استان کشور موجب سختي و مشقت مردم در جهت تامين
معيشت آنان گرديده است ،لذا شرايط کنوني استان نيازمند برنامهريزي و تالش
سيستان و بلوچستان
شبانهروزي مجموعه مديران مي باشد .سيد دانيال محبي گفت :شرايط استان
نيازمند برنامه ريزي
مي طلبد که مسئوالن بدون نگاه بخشي يا گرايش به شمال يا جنوب ،اولويت
کاري شان را توسعه کلي و همه جانبه استان قرار دهند ,و توسعه وقتي محقق
و تالش شبانه روزي
مي شود که انسانهاي جامعه آگاهي و مهارت کافي داشته باشند .وي افزود :کم
آبي در شرايط اقليمي کنوني استان موجب شده مردم عالوه بر نداشتن معيشت
مديران است
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استاندار کهگيلويه و بويراحمد :

مدير عامل شرکت آب منطقه اي گلستان:

دولت در خدمت جريان يا طيف
سياسي خاصي نيست

مطالعات جامع خليج گرگان با نگاه مثبت
مسئوالن کشوري و استاني انجام مي شود

گرگان-خبرنگاررسالت:
مديرعاملشرکتآبمنطقهايگلستانگفت:خليج
گرگان تنها خليج حوضه درياي خزر در ايران است و در
سال ۱۳۵۴بههمراهتاالبميانکالهبهعنواننخستين
مجموعه تاالبي در کنوانسيون رامسر به ثبت رسيده
است .به گزارش روابط عمومي شرکت آب منطقه اي
گلستان ،مهندس علي نظري در نشست تخصصي با
عنوان " خليج گرگان؛ تاالب ميانکاله  ،فرصت ها و
تهديد ها" که با حضور مسئوالن کشوري و استاني
ي
برگزار شد ،اظهار کرد :خليج گرگان بر اثر پسرو 
آب دريا دچار مشکل شد و فعاالن محيطزيست و
کارشناسان از اين بحران به وجود آمده نگران شده
و ما صداهاي انجمنهاي مردمي و گفتمان هاي
تخصصي و غيرتخصصي را شنيديم.وي افزود :در مورد
موضوع خليج گرگان آيت ا ...سيد کاظم نورمفيدي
نماينده ولي فقيه در استان گلستان نيز در راستاي

از کهگيلويه بازديد و مشکالت پروژههاي عمراني
و اقتصادي را از نزديک بررسي کرد .علي محمد
احمدي در نشست شوراي اداري کهگيلويه با اشاره
به بازديد از پروژههاي شهرستان اظهار داشت:
پتروشيمي با هماهنگي قوا و با  ۲بار حضور
وزير نفت و پيگيري نماينده مردم شهرستان در
حال اجراست و دنبال اين هستيم که خوراک
اين پتروشيمي تأمين شود.استاندار کهگيلويه و
بويراحمد از نيروگاه برق پادوک به ديگر پروژههاي
مهم شهرستان نام برد و گفت :اين نيروگاه به
عنوان نخستين نيروگاه سيکل استان بوده که
با سرمايهگذار خوب و پيگيريهاي مداوم فعال
است و هفته آينده با حضور نماينده مردم در
مجلس مسائل بانکي را دنبال خواهيم کرد.وي ،با
بيان اينکه ايستگاه پمپاژ دهدشت غربي سالها با
وجود حق مسلم کشاورزان تعطيل بود.

دهدشت -خبرنگار رسالت
استاندارکهگيلويهوبويراحمدگفت:دولتخدمتگزار
مردم است و در خدمت گروه،جريان يا طيف و
سليقه خاص نيست.علي محمد احمدي استاندار
کهگيلويه و بويراحمد با همراهي نماينده مردم
کهگيلويه بزرگ  ،معاون عمراني،رئيس سازمان
مديريت و برنامهريزي و تعدادي از مديران کل
دستگاههاي اجرايي در ادامه سفرهاي شهرستاني

حساسيت موضوع پيگيري هاي زيادي داشتند که
جاي تشکر و تقدير از ايشان دارد .مهندس نظري
افزود :سال  95طرح نجات خليج گرگان در سازمان
مديريت و برنامه ريزي استان به تصويب رسيد و در
ادامه براي اينکه بتوانيم از عهده اين مهم بربيايم
کارگروههاي تخصصي را شکل داديم و در سطح
کشور به بحث و همانديشي نشستيم تا راهکاري
براي نجات خليج گرگان انديشيده شود.

از ابتداي سال جاري تاکنون محقق شد

ارائه آموزشهاي فني و حرفهاي به  776مددجوي کهگيلويه و بويراحمدي
ياسوج-خبرنگاررسالت:
 776مددجوي کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد از ابتداي
سال جاري تاکنون از دورههاي آموزشي فني و حرفهاي بهرهمند
شدند .معاون اشتغال و خودکفايي کميته امداد کهگيلويه و
بويراحمد در ديدار با مديرکل اين نهاد گزارشي از دورههاي
آموزش فني و حرفهاي مددجويان در سال جاري ارائه داد.
به گزارش سايت خبري کميته امداد ،حميدرضا رحيمي نيا،
معاون اشتغال و خودکفايي کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد

با اشاره به اينکه توانمندسازي مددجويان مبتني بر اشتغال
پايدار رويکرد اساسي براي رفع فقر و محروميت است ،گفت:
 776مددجوي تحت حمايت اين نهاد از ابتداي سال جاري
تاکنون در کالسهاي آموزش فني و حرفهاي شرکت کردند
تا پس از آموزش مهارتهاي الزم وارد بازار کار شوند .وي
اعتبار هزينه شده براي ارائه آموزشهاي فني و حرفهاي به
مددجويان در سال جاري را  169ميليون و  526هزار تومان
اعالم و بيان کرد :آموزشهاي فني و حرفهاي به مددجويان

تحت حمايت در بخشهاي مهارتآموزي ،پايدارسازي مشاغل،
کارآفريني و حرفهآموزي دانش آموزان برگزار ميشود.رحيمينيا
بابيان اينکه آموزشهاي فني و حرفهاي در ارتقاء فرهنگ کار و
خودباوري و حفظعزتنفس و منزلت اجتماعي مددجويان بسيار
مؤثر است ،خاطرنشان کرد :اين آموزشها يکي از عوامل اصلي
در موفقيت فعاليتهاي اقتصادي و ايجاد مشاغل پايدار و موفق
توسط مددجويان و خروج تدريجي آنها از چرخه حمايتي اين
نهاد به شمار ميرود.

رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان:

ايجاد تشکلهاي قدرتمند و منسجم از اولويت هاي جهاد کشاورزي است
سنندج-خبرنگاررسالت:
رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان در
سومين جلسه کارگروه تخصصي صندوق حمايت
از توسعه بخش کشاورزي استان کردستان در
سال جاري گفت :سياست هاي جهاد کشاورزي
در راستاي شکل گيري ،ايجاد و تقويت تشکل ها
به منظور خدمت رساني به اعضاء و بهره برداران

بخش کشاورزي است .مهندس خالد جعفري افزود:
تشکلهاي کشاورزي بايد در خدمت اعضاي تشکل
و بهره برداران بخش کشاورزي استان باشند و بايد
با حمايت از اعضاء خود موجبات اشتغال و افزايش
درآمد آنها را فراهم سازندوي ايجاد تشکلهاي
قدرتمند و منسجم را از اولويت هاي تمام بخش هاي
سازمان جهاد کشاورزي دانست و اظهار داشت :براي

پيشبرد اهداف و سياست هاي توسعه اي بخش
کشاورزي وجود اين تشکلها الزم و ضروري است
جعفري از تخصيص  5درصد از دارائي هاي تمليکي
استان به صندوق حمايت از بخش کشاورزي در سال
گذشته خبر داد و تصريح کرد :در سال جاري نيز اين
ميزان از اعتبارات به اين صندوق اختصاص خواهد
يافت رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان

با بيان اينکه زنان روستايي استان کردستان هم به
لحاظ مالي و هم به لحاظ اجتماعي در موقعيت
بهتري نسبت به همنوعان خود در کشور قرار دارند
گفت :به باور بنده ،زنان روستايي استان کردستان
ميتوانند اين صندوق ها را در راستاي دستيابي به
اهداف و برنامه هاي که براي اين صندوق ها تعيين
و پيش بيني شده بهتر ياري کنند.

مدير عامل آب منطقه اي گيالن:

سه هزار نفر در کارگاههاي سدسازي استان گيالن اشتغال دارند
رشت-خبرنگاررسالت:
مهندس کاظم لطفي مدير عامل آب منطقه اي گيالن در جمع
اصحاب رسانه در شهرستان آستارا اظهار داشت  :درشرايطي قرارداريم
که با تغيير اقليم در کره زمين مواجهيم و مسئله آب در خاورميانه
در قرن اخير بي سابقه بوده است.مديرعامل شرکت آب منطقهاي
گيالن با اشاره به  ۵۹هزار کيلومتر مربع مساحت حوضه سپيد
رود بزرگ گفت :اين حوضه چهار برابر مساحت استان گيالن بوده

دبير انجمن دوستداران طبيعت گلستان :

زمين خواران دو سوم
قبرستان تاريخي قره شيخ را
تصاحب کرده اند

کافي ،هواي سالم هم نداشته باشند و زندگي پر تالطم و پر غبار کويري امان
مردم را بريده است .محبي بيان داشت :بهبود شرايط اقتصادي و معيشت مردم
از اولويت هاي مهم استان است که بايد تالش کنيم با مديريت صحيح و بدون
اعمال سليقه اين هدف را دنبال کنيم.
رئيس شوراي اداري استان تصريح کرد :تعامل و هم افزايي و فعاليت مديران با
استفاده از تيم کاري منسجم راندمان کار را در جهت رسيدن به اهداف مورد نظر
باال خواهد برد.استاندار سيستان و بلوچستان در ادامه قناعت و صرفه جويي و
تالش شبانهروزي مردم و مسئوالن را از جمله عوامل پيشرفت کشورهاي توسعه
يافته دانست و ابراز اميدواري کرد :از الگوها و روشهاي دستيابي به توسعه در
اين کشورها بهره بگيريم.

و در  ۵۰سال گذشته از ساالنه  ۴ميليارد متر مکعب ذخيره به
يک ميليارد و  ۶۰۰ميليون مترمکعب آب رسيده که با اين شرايط
در آينده نزديک تهديدات کم آبي به استان گيالن خواهد رسيد.
وي با بيان برنامه هاي تامين آب توسط شرکت آب منطقه اي
گيالن گفت  :برنامه ريزي براي بهره گيري ازآب ۵۴رودخانه جاري
داخل استان انجام شده و بايد سدهايي احداث کنيم که حوضه آب
آن در داخل استان باشد که بتوانيم منابعآب رادر داخل استان

معاون اموردريايي اداره کل بنادرودريانوردي استان هرمزگان:

 1800فقره شناسنامه دريانوردي در هرمزگان صادر شد
بندر عباس -خبرنگاررسالت:
معاون اموردريايي اداره کل بنادرودريانوردي استان
هرمزگانازصدورحدود 1800قرهشناسنامهدريانوردي
دراين استان طي هفت ماهه سالجاري خبرداد.به
گزارش روابط عمومي اداره کل بنادرودريانوردي
يزاده" ضمن اعالم اين
استانهرمزگان"،اسماعيل مک 
خبراظهارداشت :براساس الزامات کنوانسيون سازمان
جهاني کارت مامي دريانوردان براي فعاليتهاي
حرفه اي خودملزم به اخذ شناسنامه دريانوردي
ميباشنداز اين رويک هزارو  798فقره شناسنامه
دريانوردي درهرمزگان صادرشده است.وي افزود:

ازآغازامسال تاابتداي آبان ماه جاري،يک هزارو
 137نفرآزمون دريانوردي به ثبت رسيده واين
آزمونهايشايستگيدرحوزههايفرماندهي،افسري
عرشه ومهندسي وکاربري شناورهاي چوبي وفلزي
بوده است.مکيزاده بااعالم صدورسه هزارو 962
فقره گواهينامه دريانوردي طي نيمه نخست
سالجاري،افزود :ازاين تعداد،دوهزارو  613فقره
به گواهينامه هاي اصلي(گواهينامه تعيين سمت
درشناور) اختصاص داشته ويک هزارو  349فقره
مربوط به گواهينامه هاي جانبي(آموزشهاي
جنبي ازجمله مباحث ايمني) است.

مديريت کنيم .مديرعامل شرکت آب منطقه اي گيالن با اشاره به
رونق اشتغال در بحث سد سازي گفت :اکنون بيش از  ۳هزار نفر
در  ۱۸کارگاه مرتبط با سد سازي گيالن مشغول به کار هستند
و با توجه به برنامه ششم توسعه در استان گيالن  ۱۶سد در مدار
بهره برداري قرار خواهد گرفت که با اين تعداد سد ۳ ،هزار و ۹۰۰
ميليارد مکعب آب را مديريت ميکنيم که در اين صورت استان
گيالن يکي ازاستانهاي ثروتمندو پايداردرتامين آب خواهدبود .

فرمانده سپاه روح اهلل استان مرکزي :

راهبردهاي دشمن منجربه شکست است
ساوه-خبرنگاررسالت:
فرمانده سپاه روح اهلل استان مرکزي گفت :امروز
راهبردهايدشمنمنجربهشکستاست.سرداركريمي
افزود:تجربه40سالهنشاندادهماموفقهستيم.کشورايران
اسالمي غني ازمنابع خدادادي است و بابرنامه ريزي
دولت ومجلس ودرايت مقام معظم رهبري قله هاي
افتخارراطي کرده و ادامه خواهيم داد.سردارکريمي
درراهپيمايي13آبان بااشاره به علت بي اعتمادي ملت
ايران نسبت به آمريکااظهارداشت:تقويت وحمايت
نيروهايتروريستي،برهمزدنامنيتخاورميانه،مخالفت
باقطعنامه بين الملل عليه اسرائيل،ايجادتفرقه

داخلي،ترورشخصيتهايعلمي،تحريمهادرحوزههاي
مختلفعليهکشوراسالمي،تجزيهملتايراندرجنگ
کردستان،تجريه سيستان وبلوچستان،کودتاي
نوژه،اعتصابات دانشگاهي بخشي ازبي اعتمادي
ايران اسالمي نسبت به آمريکاي جنايتکاراست.
وي افزود:تقابل ايران اسالمي باآمريکامربوط به
بعدازانقالب نيست92،درصدتحريمهاي ظالمانه
عليه كشورماتوسط آمريکابوده واين تحريم مربوط
به امروزنيست ولي امروزهوشمندانه ترشده پيروزي
ازآن امت اسالمي است زيرااين وعده قرآن است ولي
نيازبه هوشمندي ووحدت داخلي دارد.

با حضور قائم مقام ها و روساي ادارات بازرسي مناطق 9و:10

از ناظرين فعال سامانه نظارت همگاني 1888تقدير به عمل آمد
چهاردانگه – خبرنگار رسالت:
نشست هم انديشي سامانه نظارت همگاني 1888مناطق 9و10شهري
با حضور قائم مقام ها و روساي ادارات بازرسي مناطق 9و،10رئيس
اداره مشارکتهاي مردمي سامانه،1888مسئولين و ناظرين فعال
سامانه نظارت همگاني مناطق  9و 10شهري برگزار شد.به گزارش
" پايگاه خبري ميالد رسالت " و به نقل ازروابط عمومي شهرداري
منطقه9؛داود لطفي قائم مقام منطقه 9با تشکر از ناظرين فعالي که

به عنوان بازوان مجموعه شهري با احساس مسئوليت دو چندان
نسبت به موضوعات شهري و شهروندي تالش مي کنند گفت:
مجموعه شهري منطقه 9با تاکيد ويژه بر نقش مشارکت در اجراي
مباحث شهري در جهت ايجاد شهر زيست پذير همسو با مديريت
ارشد شهري در تالش است تا با تمام توان با کمک ناظرين فعالي
که به عنوان بازوان شهرداري نسبت به رصد به موقع کم و کاستي ها
و رفع آن در اسرع وقت گامي در راستاي زيست پذيري و افزايش

رضايتمندي با کمک شهروندان مسئول از طريق سامانه نظارت
همگاني بردارد.در ادامه امامي قائم مقام منطقه 10بيان داشت:
مشارکت شهروندان باعث حل مشکالت مجموعه شهري در حوزه
نگهداشت و اداره بهتر شهر و زمينه افزايش رضايتمندي را فراهم
مي کند که با دقت نظر ناظرين در انجام وضايف در حيطه نظارت و
همکاران بازرسي ،گوش شنوايي براي شنيدن نقطه نظرات شهروندان
در جهت خدمت رساني باشيم.

نمايشگاههايي براي دانشآموزان
س رضوي
در کتابخانههاي آستانقد 

کلنگ آغاز عمليات عمراني بوستان خبرنگار
بر زمين زده شد

اهداي بيش از دو هزار جلد کتاب به کتابخانه زندان
مرکزي اصفهان

مشهد-خبرنگاررسالت:
به مناسبت فرارسيدن روز دانشآموز ،کتابخانههاي وابسته به آستانقدسرضوي در
مشهد و شهرستانها ،اقدام به برپايي نمايشگا ه کتاب و پوستر با موضوع دانشآموز و
نوجوان نمودند معاون امور کتابخانههاي وابسته به اين سازمان ،با بيان اينکه دانشآموزان
آگاه و رشيد ما در مبارزه با استکبار ،همواره نقشي فعال و فراموشنشدني ايفا کردند و
 13آبان سال  ،57يادآور ازخودگذشتگيهاي دانشآموزان غيور ايران اسالمي است ،به
مناسبت يوماهلل  13آبان و روز دانشآموز ،روز استکبار جهاني ،روز تبعيد امام خميني(ره)
به ترکيه و روز تسخير النه جاسوسي آمريکا ،از برگزاري نمايشگاه کتاب و نرمافزار
در کتابخانههاي وابسته به آستانقدسرضوي در مشهد و شهرستانها در موضوعات
يادشده خبر داد.حسين خسروي در ميان کتابخانههاي مشهد ،از نمايشگاهي که در
کتابخانه مسجد بزرگ امام رضا(ع) واقع در کوي اميرالمومنين(ع) ،وليعصر  25برپا
شده است ،ياد کرد و گفت« :در اين نمايشگاه با عنوان «هنر دانشآموزي» ،بيش از
 70جلد کتاب مربوط به مهارتهاي دانشآموزي ،مطالعه مفيد و موفقيت در امتحانات
و تحصيل ،به نمايش درآمده و قابل امانت به مراجعين است».

شهرري-خبرنگاررسالت:
ناصر مصيبي اظهار داشت :در راستاي افزايش سرانه فضاي سبز شهر کهريزک؛اجراي عمليات
ساخت بوستان کريم آباد در فهرست اولويت هاي واحد فني و عمران شهرداري قرار گرفت و
پس از اتمام طرح مطالعاتي اين طرح  ،عمليات اجرايي اين پروژه آغاز شد.وي افزود :بوستان
باغ توتي که بنا به تاکيد شهردار کهريزک به بوستان خبرنگار نامگذاري شده است حدود
۸هزار متر مربع مساحت دارد که در محله کريم آباد کهريزک واقع شده است که هم اکنون
عمليات جدولگذاري ،محوطه سازي ،نهر گذاري و تسطيح باغ راه هاي اين بوستان بزرگ
محلي در دستور کار واحد فني و عمران قرار گرفته است.وي در ادامه افزود :اين بوستان در
باغ توتستان قديمي محله کريم آباد جانمايي شده است که اجراي اين طرح عمراني عالوه
بر حفظ و احياي درختان کهنسال توت ،توسعه فضاي سبز محلي و تجهيز مکان با مبلمان
شهري وسايل و تجهيزات بازي و ورزشي را در راستاي افزايش رفاه اهالي محله و شهر به
همراه دارد.وي درپايان افزود :عمليات عمراني ساخت اين بوستان تا يک ما آينده به اتمام
رسيده و پس از اجراي عمليات تجهيز و زيباسازي بوستان ،درب بوستان خبرنگار واقع در
توتستان قديمي شهر به روي اهالي و مسافران باز مي شود.

اصفهان-خبرنگاررسالت:
معاون اجتماعي سازمان فرهنگي اجتماعي شهرداري اصفهان گفت :بيش از دو هزار جلد کتاب
با موضوعات فرهنگي ،اجتماعي ،روانشناسي و رمان به کتابخانه زندان مرکزي اصفهان اهداء
شد.مرتضي رشيدي در گفت و گو با خبرنگار ما اظهارکرد :با توجه به اينکه مديريت جديد
شهري اصفهان توجه ويژهاي به رفع مشکالت و چالشهاي اجتماعي دارد ،يکي از اهداف مهم
خود را ايجاد فضاي فرهنگي در زندان اصفهان دانست.
وي افزود :با توجه به اينکه در حال حاضر حدود  10هزار نفر زنداني در زندان مرکزي اصفهان
حضور دارند ،مديريت شهري اصفهان تصميم گرفت کتابخانه اين زندان را تجهيز کند ،از اين دو
بيش از دو هزار جلد کتاب با موضوعات فرهنگي ،اجتماعي ،روان شناسي و رمان را به آن اهداء
کرد .معاون اجتماعي سازمان فرهنگي اجتماعي شهرداري اصفهان با بيان اينکه يک تفاهمنامه
فرهنگي اجتماعي بين اداره کل زندانهاي اصفهان و سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان
نوشته شده و به زودي امضاء خواهد شد ،اظهارکرد :بر اساس اين تفاهم نامه شهرداري اصفهان
سالن ورزشي زندان اصفهان که از نظر عمراني مشکالت زيادي دارد را ساماندهي و تجهيزات
ورزشي مورد نياز را در آن نصب خواهد کرد.
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رئيس سازمان جهادکشاورزي کرمانشاه عنوان کرد:

کاشت زعفران در  ۲۱۱هکتار
از اراضي کشاورزي کرمانشاه

کرمانشاه-خبرنگاررسالت:
رئيس سازمان جهادکشاورزي استان کرمانشاه از کاشت زعفران در
 ۲۱۱هکتار از اراضي کشاورزي استان خبر داد ،.خسرو شهبازي در
بازديد از مزارع زعفران روستاي شاهيني سراب نيلوفر اظهار داشت:
زعفران در کرمانشاه سابقه کشت داشته است اما سالها مورد غفلت
واقع شده و از سال  ۹۰به بعد دوباره رونق گرفته است.
وي افزود :سال گذشته  ۱۰۵هکتار سطح زيرکشت اين محصول
بوده است که با تاکيد فرمانداران  ۱۰۶هکتار ديگر اضافه شده
است و در حال حاضر  ۲۱۱هکتار سطح زير کشت محصول زعفران
داريم.رئيس سازمان جهادکشاورزي استان کرمانشاه با بيان اينکه
کارگاههاي بستهبندي در سطح استان شکل گرفته است ،بيان کرد:
در حال حاضر دو کارگاه فعال در کوزران و سرابنيلوفر داريم.
وي گفت:طبق آزمايشهاي بهعمل آمده آناليز زعفران کشت شده
در کرمانشاه  ۳۰درصد بيشتر از خراسان است.وي تصريح کرد:
در استان کرمانشاه اين پتانسيل وجود دارد که از هر هکتار تا
 ۴۰کيلوگرم زعفران برداشت شود.

پوستر بيست و پنجمين جشنواره
بينالمللي تئاتر کودک و نوجوان
همدان رونمايي شد
همدان-خبرنگاررسالت:
پوستر بيست و پنجمين جشنواره بينالمللي تئاتر کودک و نوجوان
همدان رونمايي شد.اين مراسم در مدرسه ابتدايي «شهيد سردار
حاج حسين همداني» که در يکي از محالت حاشيه شهر همدان
قرار دارد ،برگزار شد.
در آئين رونمايي از پوستر جشنواره بيست و پنجم ،فرماندار
همدان ،مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي همدان ،مديرکل امور
اجتماعي استانداري همدان و هنرمنداني چون مجيد قناد ،حسين
محباهري  ،مريم کاظمي دبير جشنواره و اردشير صالحپور قائم
مقام و مشاور دبير حضور داشتند.دبير جشنواره بيست و پنجم
تئاتر کودک و نوجوان در اين مراسم با ابراز خرسندي از اينکه
در همدان و در جمع کودکان اين پوستر رونمايي ميشود ،اظهار
کرد :شعار امسال جشنواره «کودک و حقوق اجتماعي» و «کودک
و حقوق شهروندي» است که اميدواريم کودکان از حقوق خود
آگاه شوند.فرماندار همدان نيز ضمن تشکر از همه کساني که اين
بستر را براي برگزار جشنواره فراهم کردند ،اظهار کرد :اميدواريم
امسال جشنواره خوبي برگزار کنيم.

با تالش س ربازان گمنام امام زمان

(عج)

صورت گرفت:

کشف انبار بزرگ کود شيميايي تقلبي
در شهرستان بناب
بناب -خبرنگاررسالت:
دادستان عمومي و انقالب شهرستان بناب از کشف يک انبار بزرگ
کود شيميايي تقلبي به ارزش تقريبي  500ميليون ريال توسط
سربازان گمنام امام عصر(عج) اين شهرستان خبر داد.بر اساس
اين گزارش ،عليرضا دهقان در گفتوگويي با خبرنگاران با اعالم
اين خبر افزود :در راستاي مبارزه با قاچاق کاال و ساير جرائم
اقتصادي ،سربازان گمنام امام زمان(عج) شهرستان بناب با تالش
شبانه روزي موفق شدند قاچاق سازمان يافته کودهاي شيميايي
يارانه اي را همزمان با بناب در دو استان ديگر شناسايي و اين
باند را متالشي کنند.وي تصريح کرد :در اين عمليات  490کيسه
کود شيميايي تقلبي و تعداد يک هزار عدد گوني خالي تقلبي به
همراه دستگاه مربوط به دوخت و پلمب گوني ها نيز کشف و ضبط
شد.اين مقام قضائي دادگستري شهرستان بناب يادآور شد :طي
اين عمليات سربازان گمنام امام عصر(عج) توانستند  490کيسه
کود اوره يارانه اي توليدي شرکت هاي پتروشيمي را که بهطور
سازمان يافته تخليه و کودهاي تقلبي را به خارج از کشور قاچاق
مي کردند ،کشف کنند.

معرفيمديراننخستينجشنواره
سراسري تئاتر کوتاه (کافه/ساحل) کيش
کيش-خبرنگاررسالت:
مديران اجرايي نخستين جشنواره سراسري تئاتر کوتاه (کافه/
ساحل) کيش که با رويکرد ويژه به روز کيش و اهميت اين جزيره
در صنعت گردشگري ايران با حمايت از نمايشهاي خالق کوتاه
و فضا محور در جزيره کيش و به همت گروه تئاتر جزيره برگزار
ميشود ،معرفي شدند.به گزارش ستاد خبري اين جشنواره  ،عباس
نجاري دبير نخستين جشنواره تئاتر کوتاه کيش طي حکمي ،
عبدالرضا شيباني (قائم مقام و مشاور جشنواره) ،علي فريدوني
(مدير اجرايي)  ،زينب لک (مدير رسانه و ستاد خبري ) و الميرا
آقازاده (مدير روابط عمومي ) را منصوب کرد .

مديرکل تعزيرات حکومتي البرزخبرداد:

تخلف  20ميليارد ريالي يک شرکت
لبنياتي در البرز
کرج-خبرنگاررسالت:
مديرکل تعزيرات حکومتي البرز از تخلف  20ميليارد ريالي يک
شرکت توليدي لبنيات در اين استان خبرداد.
علي اکبر مختاري در گفت و گو با روابط عمومي اداره کل تعزيرات
حکومتي استان افزود :بازرسان تعزيرات حکومتي استان البرز در
پي افزايش قيمت برخي مواد لبني توسط يک شرکت توليدي
موضوع را به صورت ويژه دردستور کار خود قراردادند.وي اضافه
کرد :طبق بررسي هاي انجام شده اين شرکت خودسرانه اقدام
به افزايش نرخ محصوالت لبني مانند شير کم چرب و پرچرب
کرده بود.مختاري افزود :تخلف اين شرکت توسط سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان زنجان به تعزيرات حکومتي استان البرز
اطالع داده شد که ضرورت دارد مسئوالن استاني نظارت بيشتري
در اين زمينه داشته باشند.افزايش قيمت برخي محصوالت لبني
در البرز با گاليه مردم همراه شده بود.

