» خبر

بازسازي تاسيسات الکترونيکال برق
مجموعه جهاني باغ تاريخي فين
کاشان -خبرنگاررسالت:
معاون مدير کل و سرپرست اداره ميراث فرهنگي،صنايع دستي
و گردشگري شهرستان کاشان از مطالعه،طراحي ،ايمن سازي و
بازسازي تاسيسات الکترونيکال برق مجموعه جهاني باغ تاريخي
فين خبر داد.
به گزارش روابط عمومي اداره ميراث فرهنگي،صنايع دستي و
گردشگري شهرستان کاشان،مهران سرمديان با اعالم اين خبر
اظهار داشت :اين پروژه با مبلغي بالغ بر  400ميليون تومان و از
محل اعتبارات ملي انجام شد.
سرمديان با تاکيد بر اهميت تجهيز باغ فين به سامانه هاي مختلف
استاندارد تأسيسات الکترونيکال و عملکرد بهينه تجهيزات الکتريکي
خاطر نشان کرد :اين فرايند براي تمام فضاها و قسمت هاي باغ فين
طراحي شده است.دبير منطقه شمالي ادارات ميراث فرهنگي،صنايع
دستي و گردشگري استان اصفهان افزود :در اين پروژه ساماندهي سيستم
نيرورساني و برق رساني روشنايي در تمام فضاهاي باز و سر پوشيده
باغ با کابل و سيم هاي استاندارد و مقاوم در مقابل حريق و حوادث
غير مترقبه طراحي شده است.

»

ورزش صبحگاهي
شهروندان باقرشهر
جام طالي
مشارکت گرفت

شهرري-خبرنگاررسالت:
همايش پياده روي بزرگ خانوادگي باقرشهر با حضور چندين هزار شهروند برگزار
و مسير استاديوم ايثارگران مجموعه عطر سيب شهرداري باقرشهر تا بوستان فدک
( بانوان) اين شهر با پاي پياده پيموده شد.
در اين همايش که با استقبال ويزه شهروندان روبهرو بود مديران شهري ادارات و
صنايع  ،ورزشکاران و هنرمندان ملي ،استاني و محلي حضور داشتند.زيباترين تصوير
اين برنامه که به درخواست کميسيون ورزشي شوراي اسالمي و تربيت بدني شهرداري
و شوراي اسالمي در دستور اجرايي و کاري روابط عمومي قرار گرفت  ،مشارکت
اغلب شهروندان در رده هاي سني مختلف بود  .تجمع شهروندان از ساعت هفت

ياسوج-خبرنگاررسالت:
دو هزار و  698زوج مددجوي کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد
در هشتماهه سال جاري با دريافت کمکهزينه ازدواج و تأمين
جهيزيه از اين نهاد ،به خانه بخت رفتند.
معاون حمايت و سالمت خانواده کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد
گزارشي از کمکهزينه ازدواج پرداختي به مددجويان در سال
جاري ارائه داد .به گزارش سايت خبري کميته امداد ،محمد
نظري ،معاون حمايت و سالمت خانواده کميته امداد ،بابيان اينکه
پرداخت کمکهزينه ازدواج بهمنظور گسترش فرهنگ ازدواج آسان
جوانان و تحکيم بنيان خانواده ،يکي از مهمترين برنامههاي اين
نهاد است،گفت :در اين زمينه و با پرداخت کمکهزينه ازدواج به
زوجهاي جوان دو هزار و  698زوج مددجو در هشتماهه سال
جاري زندگي مشترک خود را آغاز کردند.
وي پرداخت کمکهزينه تأمين جهيزيه به هزار و  387نوعروس
بااعتبار چهار ميليارد و  502ميليون تومان را يکي از برنامههاي
کميته امداد در زمينه کمک به ازدواج جوانان تحت حمايت اعالم
و بيان کرد :اين نهاد باهدف توانمندسازي مددجويان و تسهيل در
امر ازدواج جوانان کمکهزينه ازدواج آنان را پرداخت ميکند.

رئيس اداره شيالت و آبزي پروري خلخال خبر داد:

افزايش 50تني توليد آبزيان در خلخال
اردبيل-خبرنگاررسالت:
رئيس اداره شيالت و آبزي پروري خلخال گفت :با بهره برداري از
طرح هاي پرورش ماهي در حال اجرا  ،توليد ماهي در اين شهرستان
 50تن افزايش مي يابد.صفا يعقوبي در جمع خبرنگاران اظهار
داشت :ساالنه  350تن انواع ماهي سردآبي از جمله ماهي قزل آال
در اين شهرستان توليد مي شود که با تکميل و بهره برداري از
 2طرح مهم در حال اجراي پرورش ماهي در  2منطقه حجم توليد
ساالنه ماهي در خلخال به  400تن افزايش خواهد يافت.
وي افزود :در سال هاي گذشته با هدف پرورش ماهيان گرم آبي در
حاشيه رود قزل اوزن ،ايجاد زيرساخت هاي الزم از جمله راه دسترسي
به اين محل و پروژه برق رساني براي احداث مجتمع شيالتي و
آبزي پروري با ظرفيت توليد  300تن ماهي در چم روستاي
منامين از توابع بخش خورش رستم انجام شده ولي بهدليل کمبود
اعتبار تکميل آن به کندي پيش مي رود.رئيس اداره شيالت و
آبزي پروري خلخال با اشاره به پيگيري فرماندار و قول مساعد مسئوالن
استاني اظهاراميدواري کرد اين طرح در آينده اي نزديک تکميل و با
بهره برداري از آن ضمن افزايش توليد ساالنه ماهي در اين منطقه،
زمينه اشتغال بخش از بيکاران در اين مجتمع فراهم شود.

يادواره شهداي مداح
شهرستان دامغان برگزار شد
دامغان-خبرنگاررسالت:
هشتمين يادواره بزرگداشت ياد و خاطره  24شهيد مداح شهرستان
دامغان که با حضور خانواده معظم شهدا ،پيرغالمان و ذاکران
اهل بيت(ع) ،امام جمعه ،فرماندهان نظامي و انتظامي ،دادستان،
رؤساي اداره تبليغات اسالمي ،بنياد شهيد و امور ايثارگران و مديران
برخي ديگر از دستگاه هاي اجرايي و اقشار مختلف مردم به همت
کانون بسيج مداحان شهرستان دامغان در محل مسجد حضرت
اميرالمؤمنين(ع) برگزار شد از خانواده شهيد مداح ابراهيم رجببيکي
به نمايندگي از شهداي واالمقام اين قشر تجليل شد.
حجتاالسالم والمسلمين سيدمحمد حسينيان در اين يادواره
ضمن قدرداني از خدمات ذاکران اهل بيت(ع) و خادمان مجالس
سيدالشهدا(ع) در راستاي عمق بخشي و حفظ اعتقادات و باورهاي
ديني اظهار داشت :همه بايد تالش کنيم وجود نوراني حضرت
اباعبداهلل(ع) و ياران آن حضرت را خوب معرفي كرده و دين خود
را به عنوان مبلغان فرهنگ عاشورايي ادا کنيم.

افتتاح نمايشگاه پيشگيري از
آسيبهاي اجتماعي درنصيرآباد
خرم دره -خبرنگاررسالت:
باحضور جعفري رئيس اداره اموزش وپرورش.مهديخاني معاون
آموزش متوسطه.حجت االسالم احدي امام جماعت روستاي
نصيراباد.فرهنگيان ودانش آموزان نمايشگاه پيشگيري ازآسيب هاي
اجتماعي درمدرسه عالمه حلي افتتاح شد.که درافتتاح اين
نمايشگاه جعفري رئيس اداره آموزش وپرورش خرم دره هدف
ازبرگزاري اين نمايشگاه و آشنايي جوانان ودانش آموزان
باتاثيرموادمخدروماهواره درتخريب کانون خانواده هاوآگاهي
بخشي به خانواده هامخصوصادانش آموزان راعنوان کردِ.
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استاندار سيستان و بلوچستان:

اميدوارم شيريني سرمايه گذاري طرح آبياري با لوله
بر کام مردم سيستان بنشيند

ت ماه گذشته محقق شد
در هش 

اهداء کمکهزينه ازدواج به  2698زوج
مددجويکهگيلويهوبويراحمد

صبح در استاديوم ايثارگران و دميدن سوت ورزش همگاني در اين استاديوم بيانگر
مشارکت باالي شهروندان باقرشهري در برنامه هاي گروهي و ورزشي بود .حضور
شهروندان از منطقه  ، ۲۰کهريزک و حسن آباد نشان مي داد  ،اغلب خانواده ها از
ورزش هاي گروهي و خانوادگي استقبال مي کنند و الزم است مسئوالن مربوطه
طراحي هاي کاربردي ويژهاي را به اين منظور دردستور کار خود قرار دهند.عليرضا
ناصري پور ،شهردار باقرشهر با تقدير از برنامه ريزي خوب واحدهاي روابط عمومي
و تربيت بدني شهرداري گفت :حضور و همت همکاران خوبم در حوزه هايي چون
خدمات شهر  ،مديريت بحران فضاي مناسبي را براي اين حضور گسترده مردم فراهم
کرد که جاي تقدير دارد .

زاهدان-خبرنگاررسالت:
احمدعلي موهبتي استاندار سيستان و بلوچستان
در حاشيه بازديد از طرح آبياري  ۴۶هزارهکتاري
دشت سيستان به خبرنگاران گفت :عمليات
آزمايشي اين طرح براي برخي از پهنه هاي
کشاورزي شروع شده و اميدوارم تا پايان
سال به وضعيت مطلوبي برسد و همزمان
با  ۴۰سالگي انقالب اسالمي شيريني اين
سرمايهگذاري بزرگ ملي به کام مردم صبور
سيستان بنشيند.موهبتي گفت :در حال حاضر

 ۱۵۰ميليون مترمکعب آب مرده در چاه نيمه ۴
وجود دارد که قابل بهره برداري نيست بنابر
اين برنامه ريزي شده تا با بهره برداري از
اين آب در بخش کشاورزي بخشي از نياز
آبياري مزارع برطرف شود .وي افزود :اين
طرح به لحاظ ماندگاري جمعيت و ايجاد
اشتغال براي مردم و همچنين توليد ملي
بسيار حائز اهميت است چرا که وقتي توليد
باشد زمينه عزت و رفاه مردم نيز فراهم
ميشود.استاندار خاطرنشان کرد :اراده محکمي
براي به ثمر نشستن اين طرح بزرگ در بين
دستگاههاي اجرايي و پيمانکاران وجود دارد.
وي گفت :حداکثر بهره وري از اين آب را از
کشاورزان عزيز انتظار داريم تا با بهره گيري
از الگوهاي مناطق کم آب اين طرح به نتيجه
مطلوب برسد و با توجه به محدوديت منابع
آبي از کشت استراتژيک به کشت اقتصادي
تبديل شود.

مديردرمان تامين اجتماعي استان كردستان :

بيمارستان تامين اجتماعي سنندج در رديف
مراکز درماني برتر کشور قرار دارد

سنندج-خبرنگاررسالت:
دکتر هوشنگ فوالدي گفت :قريب به
 ٥٠درصد از مردم کردستان تحت پوشش
بيمه تامين اجتماعي هستند و اين سازمان
خود را موظف به فراهم نمودن نيازهاي درماني
آنان دانسته و در اين راه از هيچ تالشي دريغ
نميکند که نگاه به عملکرد چند سال اخير
و مقايسه آن با گذشته اين ادعا را به اثبات
ميرساند.
به گزارش روابط عمومي مديريت درمان
تامين اجتماعي استان كردستان دكتر
هوشنگ فوالدي بااشاره به اينكه سازمان
طرح افزايش دسترسي بيمه شدگان به خدمات
درماني رايگان را با هدف توسعه امنيت پايدار
سالمتي را در دستور کار قرار دارد افزود:
پروژههايي از قبيل توسعه بيمارستان تامين
اجتماعي سنندج و رساندن آن به سطح ١٠
بيمارستان برتر کشور ،توسعه بيمارستان سقز

به مساحت  ٣١٠٠متر ،تجهيز مراکز درماني به
امکانات ماموگرافي ،سونوگرافي ،ميکروسکوپ
،جراحي چشم ،تخت اتاق عمل و تجهيزات
آزمايشگاهي اجرا شدندوي اظهارداشت:همچنين
با  ٥٠ميليارد تومان اعتبار پروژههاي خريد
و نصب  ٤دستگاه راديولوژي سقفي کامال
مدرن ،خريد  ٧دستگاه آمبوالنس ،اجراي
طرح هتلينگ بيمارستان سنندج و احداث
درمانگاه در شهرستانهاي مريوان ،کامياران،
بانه و ديواندره اجرا شدند.

در راستاي تحقق اهداف توسعه شهري:

 120هزار برگه عوارض شهرسازي و نوسازي در سطح شهر قدس توزيع مي شود
شهرستان قدس-خبرنگاررسالت:
با توجه به تأثير حائز اهميت درآمدهاي پايدار شهري در پويايي
و احقاق اهداف توسعه شهري 120،هزار فيش عوارض شهرسازي
و نوسازي صادره شده و طي يک ماه آينده به دست شهروندان
و مالکان مي رسد.
گفتني است؛ عوارض ساختماني و بهاي خدمات به عنوان يکي
از مهمترين سياست گذاري ها در تأمين منابع درآمدي و مالي

شهرداري ها محسوب مي شود زيرا شهرداري به عنوان يک نهاد
غير دولتي به منظور ارتقاي کيفيت زندگي شهري و تامين بخشي
از هزينه هاي خدماتي و عمراني ،گسترش موزون و متناسب شهر
و تأمين تأسيسات زيربنايي و تجهيزات شهري و ...به پرداخت
اينگونه عوارض نياز دارد و هرگونه بيتوجهي به مقوله پرداخت
عوارض ساختماني و بهاي خدمات و مالياتهاي محلي آسيبهاي
محسوسي را در توسعه پايدار شهري به دنبال خواهد داشت.بر اين

اساس تمام کاربري هاي شهري اعم از تجاري ،مسکوني و خدماتي
و ...داراي تعرفه هايي هستند که توسط شوراي اسالمي شهر مصوب
مي گردند و اين نرخ هاي مصوب هر ساله به صورت منظم در
قالب فيش هاي عوارض و نوسازي به دست شهروندان مي رسد و
شهروندان براي انجام امور معامالتي ،نقل و انتقاالت خود و کسب
مجوزهاي قانوني از نهاد هاي مختلف به مفاصا حساب عوارض و
نوسازي ملک خود نياز خواهند داشت.

در بررسي وضعيت پروژه بزرگراه همت اعالم شد؛

پيشرفت  40درصدي پروژه بزرگراه شمالي در البرز
کرج-خبرنگاررسالت:
شهردار کرج :اين پروژه اکنون با ۴۰درصد
پيشرفت فيزيکي در حال اجرا است و اعتبار
اوليه اين پروژه نيز ۵۵۰ميليارد تومان است.
کمالي زاده افزود :حدود ۷۰درصد از معارضات
آزاد شده است که ميتواند ترافيک عبور
از محور و وسط شهر کرج را سر و سامان

دهد و همچنين ۱۱شريان اصلي شمالي و
جنوبي شهر را که در کوهپايه مسدود و
بن بست ميشد را آزاد کند.وي در ادامه
افزود :پروژه بزرگراه شمالي کرج از رودخانه
کرج شروع شده و تا بهشت سکينه به طول
حدود ۱۷کيلومتر با  ۱۱تقاطع و ۱۷پل
است.سرپرست استانداري البرز نيز گفت:

بهره برداري از بزرگراه شمالي کرج ترددهاي
اين کالنشهر را تا ۲۰سال تسهيل ميکند و
بخش عمدهاي از مشکالت ترافيکي شهر
کرج برطرف ميشود.شهبازي افزود :بر اساس
گزارشهاي ارائه شده ،شهرداري کرج حدود
هزار ميليارد تومان براي تکميل اين پروژه
بهعنوان مکمل بزرگراه همت نياز دارد.

وي در ادامه اضافه کرد :شهرداري کرج براي
ادامه مسير معارضاني دارد که در اين خصوص
نياز به همراهي و کمک وزارت راه و شهرسازي
است.وي گفت :ترافيک استان البرز ملي است و
اين استان بار ترافيک بيش از  ۱۲استان کشور
را بر دوش ميکشد بنابراين بايد نگاه و اعتبارات
ملي در اين رابطه وجود داشته باشد.

در نشست خبري بخشدار فوالدشهر با اصحاب رسانه مطرح شد:

پاسخگويي مسئوالن به مردم وظيفه اصلي آنان است
فوالدشهر-خبرنگاررسالت:
نشست خبري بخشدار فوالدشهر با اصحاب رسانه در سالن
اجتماعات بخشداري برگزار شد.
دهقان خدابنده بخشدار فوالدشهرگفت:حق گويي ،حق طلبي
و حق محوري وظيفه الهي هر بنگاه خبري است و بايد نتيجه
کار اطالع رساني براي جامعه،سود آور باشد.وي ادامه داد:
خبرنگاران با چشمان تيزبين و نکتهسنج خود ،مسائلي را که

در جامعه از چشمان مسئوالن پنهان مانده و ديده نميشوند
را از طريق بيان انتقادات و انعکاس اخبار نمايان و آشکار
ميسازند و دستاندرکاران را وادار ميکنند تا مشکالت را
رفع نمايند.
نماينده عالي دولت در فوالدشهرپاسخگويي مسئوالن به مردم
را وظيفه اصلي آنان خواند و افزود :اگر درخواست يا مشکلي به
دليل مسائل قانوني يا بودجه و اعتبار قابل انجام نيست و يا به

مسئول نمايندگي ول يفقيه در سپاه استان قزوين:

رئيس سازمان جهاد کشاورزي کردستان :

انسجام و وحدت در جامعه اسالمي باعث
پيشرفت ميشود
قزوين-خبرنگاررسالت:
مسئول نمايندگي وليفقيه در سپاه در مراسم
هفته وحدت و بزرگداشت هفته بسيج گفت:
انسجام و وحدت در دين و جامعه اسالمي باعث
رشد و پيشرفت و بالندگي ميشود.
به گزارش روابط عمومي ،حجتاالسال موالمسلمين
معبودي در مراسمي که در ساختمان ستادي
مخابرات منطقه قزوين به مناسبت هفته وحدت
و گراميداشت هفته بسيج با حضور جمعي از
مديران و کارکنان برگزار شد ،اظهار داشت :وحدت
تپش هماهنگ قلبها و آهنگ حرکت دستها
است ،وحدت اسالمي عامل اقتدار اسالمي در برابر

کفر و نفاق است.مسئول نمايندگي وليفقيه در
سپاه استان ادامه داد :اختالف آفت بزرگ عزت و
استقالل مسلمين است و جدايي و تفرقه آرزوي
شوم دشمنان ديرينه ما است.وي افزود :وحدت
همانند کشتي نوح (ع) است که همه را در
خود جايداده و تفرقه تازيانه عذاب الهي است
و اميد ميرود که در روزگاري که شياطين بذر
نفاق و تفرقه هستند تا در سرزمين مقدس
اسالم درخت دشمني پرورش دهند با بيداري
و هوشياري و يادآوري سخنان وحدتبخش
رسول خدا و ائمه معصومين (ع) نقشههاي شوم
استکبار نقش بر آب گردد.

زمان نياز دارد ،همين توضيحات هم بايد براي اطالع مردم از
زبان خود مسئول بيان شود.خدابنده تصريح کرد:پيگيري هاو
مکاتبات زيادي درخصوص کمبودامکانات پزشکي در فوالدشهر
صورت گرفته اما مسئوليت فراتر از اين است که من به تنهايي
پاسخگوي باشم چراکه اين بخش واقعا مورد بي توجهي قرار
گرفته و تقاضا داريم از مسئوالن شهرستان و استان نگاه ويژه اي
در بحث امکانات پزشکي فوالدشهر داشته باشند.

حمايت از صنايع تبديلي در حوزه گياهان دارويي
دراستان ضروريي است
سنندج-خبرنگاررسالت:
رئيس سازمان جهاد کشاورزي کردستان در
جلسه توسعه گياهان دارويي با محوريت
«کشت بيدمشک» گفت :کردستان به لحاظ
کشت گياهان دارويي به دليل تنوع گياهي و
ت بسيار
شرايط آب و هوايي و خاک مستعد ظرفي 
خوبي داردواستعدادهاي انساني و طبيعي استان
کردستان بايد در راستاي توسعه کشت گياهان
دارويي مورد استفاده قرار گيردبه گزارش روابط
عمومي سازمان جهاد کشاورزي استان کردستان
خالد جعفري بابيان اينكه باتوجه به سياستهاي
اخير وزارت جهاد کشاورزي درراستاي کشت

گياهان دارويي به ويژه فرآوري اين گياهان دراستان
کردستان مورد اولويت قرارگرفته است افزود:
اميدواريم با بهرهگيري از ظرفيتهاي موجود با
کشت انواع گياهان دارويي به ويژه بيدمشک گام
اساسي در راستاي تحقق اهداف در اين حوزه
برداريم.وي حمايت از صنايع تبديلي در حوزه
گياهان دارويي را در استان ضروري دانست و
اظهارداشت :باتوجه به استعداد و زمينههاي
مناسب و مستعد کشت گياهان دارويي در
استان ايجاد صنايع تبديلي اهميت زيادي دارد
و پيگيريهاي الزم براي اين مهم بايد به صورت
ويژه در دستور کار قرار گيرد.

با همکاري پااليشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد و اداره ارشاد سرخس؛

پانزدهمين نمايشگاه بزرگ کتاب سال در شهرستان سرخس آغاز بهکار کرد
مشهد-خبرنگاررسالت:
با همکاري شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد و اداره فرهنگ و
ارشاد شهرستان سرخس ،پانزدهمين نمايشگاه کتاب سال سرخس
با حضور قائم مقام اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوي ،امام
جمعه شهرستان ،مديران ارشد پااليشگاه و جمعي از مسئولين
شهرستان در محل نمايشگاه دائمي شهرک گاز شهيد مهاجر آغاز

به کار کرد.به گزارش روابط عمومي شرکت پااليش گاز شهيد
هاشمي نژاد ،ابوالفضل نعمتي رئيس روابط عمومي با اعالم اين
خبر افزود :امسال طبق سنوات گذشته شاهد برگزاري بزرگترين
رويداد فرهنگي استان پس از برگزاري نمايشگاه کتاب مشهد در
شهرستان مرزي سرخس هستيم و خوشبختانه تداوم برگزاري
اين نمايشگاه هر سال با استقبال پرشور مردم همراه شده است.

وي تصريح کرد :در پانزدهمين نمايشگاه کتاب سال سرخس،
چهار هزار و  500عنوان کتاب در دسترس عالقهمندان قرار
گرفته است و عموم عالقمندان مي توانند از تخفيف  50درصدي
بهره مند گردند.گفتني است :اين نمايشگاه به مدت  10روز صبح ها
از ساعت  9تا  12و بعداز ظهرها  16تا  22در محل نمايشگاه هاي
دائمي شهرک گاز شهيد مهاجر سرخس داير مي باشد.

برگزاري سومين پيش رويداد ملي استارتآپ
(ع)
اسباب بازي در دانشگاه امام رضا

افتتاح واحد پذيرش بيماران بين الملل
بيمارستان شهيد مطهري ذوب آهن اصفهان

انتقال مادر باردار توسط
بالگرد اورژانس  ۱۱۵نيشابور

مشهد-خبرنگاررسالت:
مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه بينالمللي (ع) از برگزاري سومين پيش رويداد ملي
استارتاپ اسباب بازي در مشهد خبر داد.به گزارش روابط عمومي دانشگاه بينالمللي امام
رضا(ع) ،مهدي گنجي در اين باره گفت :در اين برنامه مباحثي در خصوص تفکر طراحي در
صنعت اسباب بازي و بوم مدل کسب و کار توضيحاتي ارائه ميشود.وي با بيان اينکه حضور
عموم دانشجويان و عالقهمندان در اين برنامه آزاد است ،گفت :مرتضي عطايينژاد موسس
مرکز نوآوري و کارآفريني تک و بنيانگذار سامانه ايده شهر شهرداري مشهد و مصطفي پورعلي
توسعه دهنده کسب و کار و عضو هيئت مديره هلدينگ گرين وب از ارائه دهندگان اين پيش
رويداد هستند.يادآور مي شود؛ نخستين همايش ملي استارتاپي اسباب بازي به همت بنياد ملي
نخبگان در محورهاي «اسباب بازي با مفاهيم زيارتي»« ،اسباب بازيهاي تيمي»« ،اسباب
بازيهاي فکري ،آموزشي و مهارتي»« ،اسباب بازي با رويکرد آموزش مفاهيم شهروندي»،
«اسباب بازيهاي سنتي و محلي»« ،اسباب بازيهاي الکترونيکي» و «اسباب بازيهاي محيطي،
اجتماعي» از  27تا  30آذر ماه آذر ماه سال جاري در مشهد برگزار ميشود.

اصفهان-خبرنگاررسالت:
همزمان با ايام ماه مبارک ربيع االول واحد پذيرش بيماران بين الملل بيمارستان شهيد
مطهري ذوب آهن اصفهان با حضور مهندس منصور يزدي زاده مديرعامل ذوب آهن
اصفهان و تعدادي از ديگر مسئولين شرکت و اين بيمارستان  ،بيستم آبان افتتاح شد.دکتر
عليرضا آجداني رئيس بيمارستان شهيد مطهري در حاشيه اين افتتاح به خبرنگار ما گفت :
بيمارستان هايي که داراي رتبه درجه يک هستند مجوز جذب بيماران بين الملل را از
سوي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي دريافت مي نمايند بر اين اساس طي دو
سال گذشته بيمارستان شهيد مطهري مجوز مذکور را دريافت نمود .رئيس بيمارستان
شهيد مطهري تصريح کرد  :بر اين اساس تفاهم نامه اي با پزشکان متخصص استان در
زمينه هاي پوست و مو ،ليزر  ،گوش و حلق و بيني و  ...جهت انجام اعمال تخصصي در
اين بخش منعقد شد .دکتر قديري معاون بيمارستان شهيد مطهري نيز گفت  :با توجه به
خود گردان شدن بيمارستان از بهمن ماه سال  ، 95افتتاح واحد پذيرش بيماران بين الملل
در راستاي درآمد زايي بيمارستان به عنوان يک سياست موثر برنامه ريزي شد.

نيشابور -خبرنگار رسالت:
رئيس مرکز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشکي نيشابور از اعزام بالگرد اورژانس
 ۱۱۵نيشابور براي انتقال مادر باردار با شرايط اضطراري خبر داد.دکتر قاسم مشارموحد
گفت :به دنبال تماس با مرکز ارتباطات اورژانس و درخواست آمبوالنس براي مراقبت
و انتقال مادر باردار از خانه بهداشت روستاي بقيع بالفاصه آمبوالنس جاده اي کالته
محمد جان به محل اعزام شده است.وي ادامه داد :با توجه به شرايط اورژانسي مادر
باردار و درخواست بالگرد براي انتقال ،سريعا اتاق عمل زايشگاه بيمارستان هماهنگ و
يکدستگاه آمبوالنس به همراه ماما و پرستار زايشگاه در پد فرود بالگرد مجموعه فجر
مستقر شده و پس از تحويل گرفتن مادر باردار از بالگرد وي را به مرکز آموزشي پژوهشي
و درماني حکيم منتقل کردند.رئيس اورژانس پيش بيمارستاني نيشابور ضمن تشکر
از مديريت مجموعه فجر براي همکاري درخصوص استفاده بالگرد اورژانس از پد فرود
آن مجموعه ،افزود :راه اندازي پايگاه اورژانس هوايي و استفاده از بالگرد اورژانس زمان
انتقال مددجويان از مناطق کوهستاني و صعب العبور را کاهش داده است.
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نبود آنژيوگرافي بيماران شهرستان
گلپايگان را روانه كالنشهرها ميكند
گلپايگان – خبرنگار رسالت:
مهندس علي بختيار ،نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس
دهم با بيان اينكه مستاجر شدن بيماران شهرستاني در كالنشهرها
با نقض كمبود خدمات درماني در شهرستانها ارتباط مستقيم
دارد ،گفت :خدمات درماني بر حسب سطحبندي جمعيتي مانعي
براي پاسخگويي به نيازهاي درماني شهروندان است.
نماينده مردم درباره وضعيت ازدحام بيماران در بيمارستانهاي
دولتي كشور گفت :كمبود خدماترساني درماني و بهداشتي مناسب
در شهرستانهاي كوچك موجب شده است كه بيماران شهرستاني
براي درمان عازم مراكز درماني كالنشهرها شوند.
مهندس بختيار تصريح كرد :ارائه خدمات درماني به بيماران
برحسب جمعيت و سطحبندي جمعيتي يكي از اشكاالتي است
كه در توزيع عدالت درماني در كشور وجود دارد و اين امر نقض
بزرگي در ارائه خدمات درماني و بهداشتي به بيماران در كشور
تلقي ميشود.

برگزاري نشست آموزشي مديريت
مصرف آب درحوزه بسيج
نرجس دليجان
اراک – خبرنگار رسالت :
در راستاي گسترش فرهنگ مصرف بهينه آب  ،نشست آموزشي
مديريت مصرف آب ويژه بانوان عضو حوزه بسيج نرجس پايگاه
مقاومت عطيه يک دليجان برگزار شد  .به گزارش روابط عمومي
شرکت آب و فاضالب استان مرکزي  :عباس قلي پور فاضلي مدير
امور آب وفاضالب شهرستان دليجان بيان نمود طي اين نشست
آموزشي که در محل حوزه بسيج نرجس پايگاه مقاومت عطيه يک
دليجان برگزارشد  با توضيحات ارائه شده  ،خواهران بسيجي با
وضعيت منابع آبي دليجان  ،فرايند تامين و سالم سازي آب شرب
اين شهر آشنا شدند.
   وي در ادامه افزود  :در اين نشست آموزشي ضمن تاکيد بر لزوم
صرفه جويي در مصرف  ،ارائه راهکارهاي عملياتي براي مصرف
بهينه آب و نتايج حاصل از مديريت مصرف آب  ،کتابچه و بروشور
راهنما ي صرفه جويي در مصرف آب  و اقالم تبليغاتي  در بين
شرکت کنندگان توزيع شد.

مدير کل ميراث فرهنگي هرمزگان :

بندر کنگ به ثبت جهاني
نزديک مي شود

بندر عباس-خبرنگاررسالت:
مدير کل ميراث فرهنگي هرمزگان گفت :بندرکنگ به ثبت
جهاني نزديک مي شود .به گزارش روابط عمومي اداره کل
ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان هرمزگان،
در جلسه اي با حضور رضا برومند مدير کل ميراث فرهنگي
هرمزگان ،عباس نوروزي معاون ميراث فرهنگي ،ايوب زارعي
شهردار کنگ و شبان ميرشکرايي مدير پايگاه ناملموس سواحل
شرقي هرمزگان ،مدير کل ميراث فرهنگي هرمزگان با اشاره به
اينکه بندرکنگ به عنوان پايگاه مرکزي مناطق جنوبي کشور
مد نظر مي باشد ،افزود :با برگزاري همايش منطقه اي جنوب
و همچنين ايجاد پايشگاه هاي وابسته در شهرستانهاي اطراف
باعث گستردگي آثار ناملموس از بندرکنگ به ديگر شهرستانها
مي شود.وي استفاده از پتانسيل هاي شهرداران ،دهياران ،خيرين
و عالقهمندان مردمي در حفاظت از ميراث ناملموس را مهم
ارزيابي کرد و افزود :ثبت آثار ناملموس حتي توسط اشخاص
عالقمند موجب ثبت و پويايي اين آثار مي شود .برومند با اشاره به
تالش هاي شهردار کنگ در راستاي حفاظت از بافت تاريخي
بندرگنگ افزود :شهردار کنگ را به عنوان مدير پايگاه بندرتاريخي
کنگ به سازمان ميراث فرهنگي پيشنهاد کرده ايم که اميدواريم
اين مهم انجام پذيرد.

در راستاي رعايت حقوق شهروندي؛

از  83مورد ساخت وساز غيرمجاز
جلوگيري شد
قزوين-خبرنگاررسالـت:
اصغر بهنام زاده  ،سرپرست منطقه يک شهرداري قزوين
گفت  :در راستاي احترام به حقوق شهروندان و رعايت
آن ،از  83مورد ساخت وساز غير مجاز در آبان 1397
جلو گيري شد.به گزارش روابط عمومي منطقه يک شهرداري
قزوين؛ بهنام زاده افزود :در پي شکايات مردمي و گزارش
شهروندان ،اجرائيات منطقه يک شهرداري قزوين در محل
حاضر مي شود و بعد از بررسي هاي الزم از ساخت و ساز هاي
غير مجاز جلوگيري و لوازم و تجهيزات آنان را جمع آوري
و توقيف مي کند.

مسابقات شطرنج و فوتبال دستي
آتش نشانان نيشابور برگزار شد
نيشابور -خبرنگار رسالت:
مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري
نيشابور از برگزاري يک دوره مسابقات فوتبال دستي و شطرنج
براي آتش نشانان اين شهرستان در گراميداشت هفته بسيج
خبر داد.سيدمهدي حسيني گفت :در اين مسابقات  10نفر از
پرسنل در مسابقات شطرنج و  28نفر نيز در قالب  14تيم دو
نفره در مسابقات فوتبال دستي شرکت داشتند.
وي اظهار داشت :مسابقات شطرنج به صورت تک حذفي
برگزار شد که در پايان غالمرضا جوريان و حسين مبارکي به
مقام اول و دوم دست يافتند.مديرعامل سازمان آتش نشاني
نيشابور اضافه کرد :همچنين مسابقات فوتبال دستي نيز به
صورت دو حذفي برگزار شد که در پايان تيم هاي سيدحسن
رضايي و عباس مهرجو مقام اول ،سيدابراهيم حسيني و مهدي
فتح آبادي مقام دوم و آرش کريمي و رسول فياض بخش مقام
سوم را کسب کردند.

