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خبر

اجراي  31طرح عمراني
در منطقه  3شهرداري کاشان

کاشان -خبرنگاررسالت:
مدير منطقه  3شهرداري کاشان از اجراي  31طرح عمراني در
منطقه  3اين شهرداري با ميانگين پيشرفت فيزيکي  68درصدي
خبر داد.سيدمحمدرضا متشکره ،مدير منطقه  3شهرداري کاشان،
در هفتاد و چهارمين جلسه رسمي شوراي اسالمي شهر کاشان
که با ارائه گزارش پروژه هاي عمراني منطقه  3شهرداري کاشان
برگزارشد گفت :اين طرح ها با اعتبار  31ميليارد و  595ميليون
تومان با پيشرفت فيزيکي هر کدام از پنج تا  100درصد و به طور
ميانگين در مجموع با  68درصد پيشرفت فيزيکي در حال اجرا
است.وي افزود :احداث ساختمان شهرداري منطقه  ،3احداث
ساختمان آمفي تئاتر و غرفه هاي فرهنگسراي فيض کاشاني،
احداث ساختمان اداري پارک شهربانو،جدول گذاري و بلوک فرش
معابر شهرک  22بهمن ،بلوک فرش خيابان بخارايي ،احداث پارک
شهرک  22بهمن ،زيرسازي ،آسفالت و بلوک فرش خيابان درب
اصفهان ،زيرسازي حاشيه ميدان امام علي(ع) ،زيرسازي مسير ميدان
فيض به ميدان صنعتکار ،آسفالت خيابان غياث الدين جمشيد و
احداث خانه فرهنگ کوي حسينپور تعدادي از مهم ترين اين
پروژه هاي اجرايي است.

رئيس صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير
استان اردبيل:

اردبيل در بيمه عشاير ،جزء پنج استان
برتر کشور است
اردبيل-خبرنگاررسالت:
رئيس صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان  ،روستائيان و عشاير استان
اردبيل گفت :اين استان در زمينه تحت پوشش قرار دادن جامعه هدف
جزء پنج استان برتر کشور است.رضا عبداللهي در جمع خبرنگاران
اظهار داشت :هم اکنون  50هزار و  750نفر عضو اين صندوق
مي باشند.وي بيان کرد :ميانگين کشوري پوشش اين صندوق در
کشور  30درصد است که استان اردبيل با  47درصد پوشش جامعه
هدف در رديف استان هاي موفق قرار دارد.رئيس صندوق بيمه
اجتماعي روستائيان و عشاير استان اردبيل ادامه داد :دولت تدبير و
اميد در راستاي افزايش رفاه اجتماعي روستائيان و عشاير اقدامات
ارزنده اي انجام داده طوري که  2برابر حق بيمه پرداختي از سوي
کشاورزان روستائيان و عشاير توسط دولت تامين مي شود .عبداللهي
افزود :به منظور توسعه خدمات صندوق بيمه در مناطق مختلف
استان اردبيل  12بخش به عنوان پايلوت انتخاب شده است.وي با
بيان اينکه مشگين شهر جزء شهرستان هاي پيشرو در اين زمينه
ميباشد ،تشريح کرد 22 :درصد افراد تحت پوشش در مشگين
شهر ساکن مي باشند و از تعداد  2هزار و  880مستمريبگير هزار
و  100نفر از اهالي اين منطقه هستند.

با حضور مديرکل بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي
دفاع مقدس صورت گرفت؛

تجليل از فرزندان شهيد شاغل
منطقه يک شهرداري رشت

رشت-خبرنگاررسالت:
مراسم تجليل از فرزندان شهدا و خانواده هاي ايثارگر کارکنان
منطقه يک شهرداري رشت با حضور سرهنگ عباس بايرامي
مديرکل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس در
دفتر مدير منطقه يک شهرداري رشت برگزار شد .سرهنگ
عباس بايرامي مديرکل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع
مقدس اظهار کرد :استان گيالن  ۸هزار شهيد ۲۴ ،هزار جانباز
و بيش از  ۲هزار و  ۶۰۰ايثارگر دارد و اکثر خانواده ها در
دوران دفاع مقدس نقش آفريني کردند.مديرکل بنياد حفظ
آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس امنيت و آسايش ايران امروز
را مرهون خون شهدا دانست و گفت :همه ما مديون شهدا و
خانواده هاي آنان هستيم.وي با اشاره به اينکه بايد در کتب
درسي شهداي گرانقدر ما به عنوان قهرمانان اصلي دنياي امروز
به دانش آموزان معرفي شوند گفت :امروزه تکليف ما است که
اسناد مربوط به شهدا و خانواده هاي آنان را جمع آوري کنيم.
ناصر عطايي مدير منطقه يک شهرداري رشت در اين مراسم
اظهار داشت ۳۵ :نفر از همکاران شهرداري منطقه يک ايثارگر،
فرزندان ايثارگر و خانواده هاي معظم شهدا هستند.

دبير اج رايي کميته فرهنگي ستاد دهه فجر دامغان خبرداد:

اجراي بيش از۱۰۰عنوان برنامه
فرهنگي ويژه دهه فجر در دامغان

دامغان-خبرنگاررسالت:
دبير اجرايي کميته فرهنگي ستاد دهه فجر شهرستان دامغان از
برگزاري بيش از  ١٠٠عنوان برنامه فرهنگي در اين شهرستان
به مناسبت چهلمين سالگرد پيروزي انقالب و همزمان با دهه
مبارک فجر خبر داد.
محمد طالبي در نشست مشترک برنامهريزي کميتههاي فرهنگي،
هنري دامغان در سالن کنفراس مجتمع فرهنگي و هنري شهيد
شاهچراغي افزود :در آستانه چهلمين سال پيروزي انقالب اسالمي
يکي از مهمترين اهداف گراميداشت دهه فجر ،پيش برد برنامهها
به سمت توسعه نشاط اجتماعي با لحاظ گراميداشت سالروز
شهادت خانم حضرت فاطمه (س) است.
وي با اشاره به عناوين اين برنامه ها ادامه داد :برگزاري نمايشگاه
کتاب ،برگزاري جشنهاي ويژه انقالب ،محافل قرآني ،نمايشگاههاي
هنرهاي تجسمي ،رونمايي از کتاب ،اکران فيلم فجر ،کارگاه
آموزشي ،طرح مهيار ،نشست ادبي  -شب شعر ،نقد فيلم با موضوع
انقالب ،ايستگاه فرهنگي ،غرفه توانمنديهاي دانشگاهها از جمله
دانشگاه دامغان و روند تحول آموزش عالي ،ارائه کتابچههاي
الکترونيکي از فعاليت ها ،انتشار ويژه نامه ،تقدير از ٤٠استاد
انقالبي ،نمايشگاه عکس انقالب و اعزام  ٤٠نفر از دانشجويان
نخبه به مشهد مقدس از جمله اين برنامهها است.
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ياسوج-خبرنگاررسالت:
مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد گفت :بهمنظور ايجاد سرپناهي امن
مديرکل کميته امداد کهگيلويه و براي مددجويان  880مورد عمليات عمراني ازجمله ساختوساز و خريد مسکن
بويراحمد تصريح كرد:
مددجويي در  9ماهه سال جاري براي مددجويان اين نهاد انجام شد .به گزارش
سايت خبري کميته امداد ،قباد مبشري ،مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد
ارائه  880مورد عمليات گفت :يکي از مهمترين برنامههاي کميته امداد ارائه خدمات عمراني به مددجويان
و ساخت مسکن مناسب براي آنان است چراکه رفع مشکل مسکن مددجويان
عمراني به مددجويان
عالوه بر توانمندسازي خانوارهاي تحت حمايت ،آنها را از بروز آسيبهاي اجتماعي
کهگيلويه و بويراحمد
حفظ ميکند .وي با اشاره به ارائه  880مورد خدمات عمراني براي مددجويان در

 9ماهه سال جاري افزود :در اين زمينه چهار ميليارد و  244ميليون تومان براي
اجراي فعاليتهايي ازجمله خريد و ساخت مسکن مددجويي ،تکميل واحدهاي
نيمهتمام ،تعميرات و بهسازي در مناطق محروم ،بهسازي سرويسهاي بهداشتي
و ساير موارد هزينه شده است .مبشري بابيان اينکه ارائه خدمات عمراني بر اساس
نيازسنجيهاي انجامشده از خانوارهاي مددجو انجام ميشود تا وضعيت و شرايط
زندگي آنها بهتر شود ،اظهار کرد :بيش از  108واحد مسکن در سال جاري براي
مددجويان ساختهشده که  40واحد تحويل آنان داده شد و در ايام دهه فجر به
مناسبت چهلسالگي انقالب  40خانوار مددجوي ديگر صاحبخانه شده و مابقي
واحدها نيز تا پايان سالتحويل مددجويان ميشود.
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مدير مخابرات منطقه کردستان:

مدير کل دفتر سالمت ،جمعيت ،خانواده و مدارس وزارت بهداشت خبرداد:

گيالن ،استان آخر کشور در رشد جمعيت ،ازدواج و
باروري

رشت-خبرنگاررسالت:
مدير کل دفتر سالمت ،جمعيت ،خانواده و مدارس
وزارت بهداشت ،از کاهش نرخ رشد جمعيت،
ازدواج و فرزندآوري در گيالن خبر داد و گفت:
گيالن ،استان آخر کشور در رشد جمعيت ،ازدواج و
باروري است .در اين زمينه ،ميزان طالق در گيالن
نيز در مقايسه با ساير استان هاي کشور باالست.
حامد برکاتي ،مدير کل دفتر سالمت ،جمعيت،

اولين روستاي استان کردستان داراي فناوري
 FTTHشد

سنندج-خبرنگاررسالت:
مدير مخابرات منطقه استان کردستان:با اشاره به
اينکه توسعه و تقويت زيرساختهاي مخابراتي
استان در سرلوحه برنامه هاي مخابرات منطقه قرار
دارد گفت :آساوله به عنوان اولين روستاي استان
از مزاياي فيبرنوري بهره مند مي شودودرحال
حاضر اقدامات زير ساختي در اين روستا آغاز
شده و تا کنون  4کيلومتر فيبرنوري در آساوله
کابلکشي شده است.
به گزارش روابط عمومي مخابرات منطقه کردستان،
دکتر آزاد حکمت بابيان اينكه اين پروژه 30درصد
پيشرفت داشته و براي اجراي سرويس FTTH
در آساوله  ،اعتباري بالغ بر  15ميليارد ريال از
محل اعتبارات داخلي تخصيص داده شده است
افزود :درروستاي آساوله يک هزار و  500خانوار
ساکن هستند و با اتمام اين پروژه ،ساکنان اين

خانواده و مدارس وزارت بهداشت ،هدف کلي برنامه
همکاري مشترک بين دستگاهي را ،ارتقاي کمي
و کيفي برنامه آموزش هاي هنگام ازدواج ،عنوان
کرد و افزود :برخورداري زوجين در آستانه ازدواج
و پس از آن ازمهارت ها و توانمندي هاي بيشتر
براي آغاز و ادامه زندگي مشترک براي افزايش
رضايتمندي از زندگي زناشويي و نهايتا تحکيم
بنيان خانواده ،از ديگر اهداف اين برنامه است.دکتر
برکاتي ،با اشاره به رشد باروري در کشور ،اظهار
کرد :بر اساس سرشماري سال  ، ۹۵باروري کلي
در کشور  ۲/۰۱در پنج ساله منتهي به سال ۹۵
بوده است.وي رشد جمعيت در کشور را 24/1
اعالم کرد و افزود :در بين استان هاي کشور،
استان گيالن ،کمترين رشد جمعيت و نرخ باروري
را دارد .همچنين ميزان ازدواج و فرزند آوري در
گيالن کاهش داشته است.

روستا مي توانند از خدمات سرويس FTTH
بهره بگيرند.
وي به ورود تکنولوژيهاي جديد مخابراتي به
استان از جمله فيبر نوري اشاره و اظهارداشت:
مخابرات کردستان به جديدترين تجهيزات مخابراتي
مجهز است وشاخص تکنولوژي مخابراتي کردستان
که به مشتريان ارائه مي شود از پيشرفتهترين
شاخص هاي مخابراتي جهان است.

مدير صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان سيستان و بلوچستان:

با اعتمادسازي ،زمينه مشارکت مردم را براي کمک به توسعه در محالت حاشيه نشين فراهم كنيد

زاهدان-خبرنگاررسالت:
اماناهلل شاقوزايي مدير صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان ،روستائيان
و عشاير سيستان و بلوچستان در جريان بازديد از دفاتر تسهيلگري
در محالت قاسم آباد ،شيرآباد و کارخانه نمک زاهدان ،با مثبت ارزيابي
کردن فعاليت اين دفاتر در توانمندسازي مردم و ايجاد تغيير در محالت
حاشيه نشين ،اظهار داشت :دفاتر تسهيلگري با نقشي چند بعدي
که در زمينه تقويت بنيه اقتصادي و کالبدي محالت حاشيه نشين

به آنها واگذار شده مي توانند با اعتمادسازي و توانمندسازي زمينه
مشارکت مردم را براي کمک به توسعه و رفع آسيب هاي اجتماعي در
محالت حاشيه نشين فراهم کنند .وي با بيان اينکه دفاتر تسهيلگري
پل ارتباطي بين شهروندان و مسئوالن هستند ،افزود :اين دفاتر با
تاکيد بر رويکرد مشارکتي و توانمندسازي ساکنين و انجام مطالعات و
جمع آوري اطالعات الزم با فعاليت ميداني و حضور در بطن محالت
نقش موثري در اين زمينه ايفا ميکنندو موجب سرعت بخشي به

روند ساماندهي سکونتگاههاي غيررسمي و حاشيه شهرها مي شود.
شاقوزايي تغيير نگاه مردم و رسيدن به اين باور که توسعه محالت و
بهبود وضعيت موجود بدون مشارکت مردمي و روحيه مطالبه گري
امکانپذير نيست را از اهداف اين دفاتر درخصوص توانمندسازي
عنوان کرد و گفت :ضرورت توجه تسهيلگران به زيرساخت هاي
فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي در مناطق حاشيه شهر نقش مهمي
در توانمندسازي مردم دارد.

در اولين جشنواره ملي بازار مبل رهنان مطرح شد؛

ميراث مبل رهنان برندي براي توسعه صنعت مبل
اصفهان-خبرنگاررسالت:
اولين جشنواره ملي بازار مبل رهنان با همکاري
شهرداري اصفهان و در راستاي حمايت از صنايع
بومي و هنر – صنعت مبل ،در منطقه  11شهر
افتتاح شد .به گزارش اداره ارتباطات رسانهاي
شهرداري اصفهان ،در اولين جشنواره ملي
بازار مبل رهنان که در منطقه رهنان اصفهان

افتتاح شد ،انواع مبلمان منزل ،اداري ،اتاق
خواب کودک ،سرويس خواب ،ميز و صندلي
در قالب بيش از  ۵۰۰فروشگاه به مشتريان
عرضه ميشود.
هدف از اين جشنواره ارائه توانمندي هاي استان
اصفهان در زمينه صنعت چوب و مبلمان به
تمام کشور است.

اين جشنواره با همکاري سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان اصفهان ،شهرداري
منطقه  ١١اصفهان ،صدا و سيما و مساعدت
امام جمعه رهنان برگزار شده و تا پايان سال
 ۹۷ادامه دارد.نايب رئيس شوراي اسالمي شهر
اصفهان ،در آيين افتتاح " جشنواره ملي بازار
مبل رهنان " با بيان اينکه صنعت مبل رهنان

در تمام کشور زبانزد است ،اظهار کرد :از زماني
که بحث الحاق رهنان به اصفهان مطرح شد،
اتفاقات خوبي در اين منطقه افتاد که بايد
استمرار داشته باشد تا حق و حقوق مردم
اين منطقه لحاظ شود .امروز ما به عنوان
ميراث دار ،مسئول حفظ و انتقال اين صنعت
به آيندگان هستيم.

دبيرخانه بازار هنر در سنندج راهاندازي شد
سنندج-خبرنگاررسالت:
با حضور مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي ،مديرکل و معاونان
فرهنگ و ارشاد اسالمي کردستان و جمعي از هنرمندان استان،
دبيرخانه بازار هنر در سنندج و به ميزباني کانون آگهي تبليغاتي
فاي راهاندازي شد.
علياصغر سيدآبادي مشاور وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در امور
برنامهريزي در اين مراسم بابيان اينكه تصميم بر آن است که در

با همكاري بخش خصوصي صورت گرفت؛

بهرهبرداري از خدمات نوين در  15دوچرخهسراي
جديد اصفهان

اصفهان-خبرنگاررسالت:
 ۱۵دوچرخه سرا با حضور شهردار اصفهان،
اعضاي شوراي شهر و مديران شهري با همکاري
بخش خصوصي در  ۱۵نقطه اصفهان به
بهره برداري رسيد.
نوروزي در آيين بهره برداري از خدمات
جديد  15دوچرخه سرا در اصفهان اظهار كرد:
تاكيد ما بر داشتن شهري پايدار ،زيست پذير
و شهري با محيط زيست سالم است .براي
دسترسي به چنين شهري ناگزير به انجام
برخي اقدامات مانند كاهش ضايعات ،فاصله
گرفتن از سوخت هاي فسيلي ،كاهش آلودگي
هوا و انجام رفتارهاي مناسب ترافيكي هستيم.
وي يكي از مالك هاي اين رفتار مناسب را

توسعه فرهنگ دوچرخهسواري ذكر كرد و افزود:
قرار است بالغ بر  100كيلومتر مسير دوچرخه
احداث شود زيرا بدون داشتن زيرساخت هاي
الزم دوچرخه سواري امكان ندارد .تاكنون سه
كيلومتر مسير ويژه دوچرخه ايجاد شده كه بايد
اين مسير توسعه بيشتري داشته باشد.شهردار
اصفهان با بيان اينكه نگاه ما به توسعه استفاده
از دوچرخه است ،ادامه داد :دوچرخه بايد ابزاري
براي حل مسائل شهري باشد و وسيلهاي صرفا
تفريحي نباشد .شهرداري به دنبال جايگزيني
دوچرخه به جاي ماشين است و مي خواهد
دوچرخه وسيله اي در جهت كاهش آلودگي
هوا و رساندن راكب به مقصد ،مراكز خريد،
محل كار ،ادارات و  ...باشد.

روند آمادهسازي پروژههاي
قابل افتتاح گازگلستان
در دهه مبارک فجر بررسي شد
گرگان-خبرنگاررسالت:
با هماهنگي واحد برنامه ريزي گازگلستان جلسه کنترل
پروژه باحضورمديرعامل واعضاي هيئت مديره وتني چند از رؤسا

فرهنگ و ارشاد اسالمي کردستان نيز در اين مراسم به ظرفيتهاي
هنري و فرهنگي کردستان اشاره کرد و گفت :بازار هنر نقش بسيار
مهمي در توسعه اقتصادي هنرمندان خواهد داشت و کانون آگهي
تبليغاتي فاي با بهرهمندي از توانمندي نيروهاي خالق خويش و
تجربه درخشان در راستاي توليد فيلم در بخش نمايش خانگي و
اجراي پروژه ايران مديکال ميتواند در اين عرصه نيز به هنرمندان
استان خدمات شايان توجهي را ارائه کند.

در اولين نشست کميته تامين مسکن محرومان استان البرز مصوب شد:

اختصاص  ۳۲۰۰واحد مسکن مهر به مددجويان
کميته امداد

کرج-خبرنگاررسالت:
سه هزار و  ۲۰۰واحد مسکن مهر در شهرهاي
هشتگرد ،ماهدشت و مهرشهر به خانوارهاي تحت
حمايت کميته امداد البرز اختصاص يافت.مديرکل
کميته امداد البرز در خصوص اولين نشست
کميته مسکن محرومان استان البرز توضيحاتي
ارائه کرد.به گزارش سايت خبري کميته امداد،
محمد محمدي فرد ،مديرکل کميته امداد البرز با
اشاره به اينکه در اين طرح براي هر واحد مسکن
مهر با متراژ تقريبي  ۷۵مترمربع حدود چهل
ميليون تومان پرداخت اوليه الزم است گفت:
کمک بالعوض و تسهيالت قرضالحسنه کميته
امداد ،پسانداز اوليه خانوارهاي تحت حمايت و
کمک خيران سه منبع مالي براي خانهدار شدن

و مسئولين واحدهاي ستادي در خصوص بررسي پروژه هاي
دهه فجر برگزارگرديد.
به گزارش روابط عمومي در آغاز ولي ا ...مقصودلو دبير جلسه،گزارشي
از پروژه هاي گازرساني دربخشهاي مختلف ومشکالت موجود
در روند اجرايي آن ارائه نمود .درادامه جلسه نيز پس ازبحث
و تبادل نظر و ارائه پيشنهادات حاضرين تصميمات مهمي در
راستاي تسريع در اجرا و آماده سازي پروژه ها براي افتتاح
در ايام ا ...دهه مبارک فجراتخاذ شد .دراين جلسه همچنين

خبر

"کله پوکها" بار ديگر به حوزه هنري
قم ميآيند
قم-خبرنگاررسالت:
نمايشنام ه "کله پوکها" نوشته نيل سايمون از  20تا  23دي ماه
 1397از ساعت  17و  30دقيقه در سالن سوره حوزه هنري قم
نمايشنامهخواني ميشود .در اين اجراء الهام محمودي ،مهدي کاشي،
محمد حيدري ،عليرضا وفصي ،محمدرضا سبحاني ،مرتضي مصطفيزاده،
فاطمه موسوي ،هانيه کياني ،مهسا عسگري و سيد مصطفي مقيمي
به خوانش نمايشنامه ميپردازند و محمد حيدري به عنوان دستيار
کارگردان ،محمد سعادتمند منشي صحنه ،فاطمه رشيد نريتور ،محمد
حيدري انتخاب موسيقي ،عباس جالليپور اپراتور نور و مهدي پاشويي
به عنوان طراح بروشور ،گروه را همراهي ميکنند .شايان ذکر است که
تمامي عوامل اجرايي اين اثر را هنرجويان کارگاه تئاتر اولين تجربه
حوزه هنري قم تشکيل ميدهند.

رئيس اتاق بازرگاني سمنان مطرح کرد:

توسعه گردشگري و جذب سرمايه گذار
سمنان-خبرنگاررسالت:
به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني  ،صنايع  ،معادن و کشاورزي
سمنان؛ رئيس اتاق نشست مشترکي را با فرماندار مهديشهر برگزار
کرد .علي اصغر جمعه اي توانمندي بخش گردشگري شهرستان
مهديشهر را مهم بر شمرد و بيان داشت  :مهديشهر ظرفيت هاي
گردشگري ،فرهنگي و منابع طبيعي بسيار زيادي دارد  ،جا دارد
مسئوالن نگاه ويژه اي به اين شهرستان داشته باشند .رئيس
اتاق سمنان ادامه داد :با توجه به مناطق بکر اين منطقه جا دارد
کمپ گردشگري در اين منطقه احداث شود .جمعه اي فرهنگ
ايل عشايري اين منطقه را يکي از پتانسيل هاي سرمايه گذاري
دانست و اضافه کرد  :فرهنگ  ،آداب و رسوم مردمان اين منطقه
مي تواند توجه گردشگران داخلي و خارجي را به اين منطقه جلب
نمايد .وي از تعامل کميسيون گردشگري اتاق سمنان با اتاق هاي
مشترک بازرگاني ديگر کشورها خبر داد و اضافه کرد  :کميسيون
گردشگري اتاق توانسته تعامالت بسيار خوبي با تورليدرهاي بين المللي
برقرار نمايد .حسن ارگي فرماندار شهرستان مهديشهر از آمادگي
سرمايهپذيري شهرستان در بخش گردشگري خبر داد و اظهار
داشت  :شهرستان مهديشهر مي تواند جذب توريسم را در سطح
بين المللي داشته باشد.

در اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي انجام شد؛

پلمب  13قهوه خانه متخلف در البرز

با حضور مشاور وزير ارشاد؛

 ٩استان کشور دبيرخانه فرهنگ و هنر راه اندازي شود و از کسب
و کارهاي فرهنگي و هنري در قالب اين گذرها حمايت خواهد شد
گفت :حمايتهاي ويژهاي را در راستاي حفظ و اعتالي هنر در
کردستان انجام خواهيم داد و بدون شک راهاندازي دبيرخانه بازار
هنر در اين استان نويدبخش آيندهاي روشن براي تجاريسازي آثار
هنري و گسترش کسب و کارها در اين عرصه خواهد بود.سامان
احمدي معاون امور هنري ،سينمايي ،سمعي و بصري اداره کل
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مددجويان است.وي بابيان اينکه استاندار البرز
رياست کميته تأمين مسکن محرومان را بر عهده
دارند افزود :در اين کميته مديرکل کميته امداد
البرز بهعنوان دبير و فرمانداران شهرستانهاي
استان ،مديرکل بنياد مسکن انقالب اسالمي،
مديرکل بهزيستي استان ،مديرکل بانک مسکن
و مديرعامل شرکت عمران شهر جديد هشتگرد
نيز اعضاي آن را تشکيل ميدهند .محمدي فرد
با اشاره به حضور مديرکل دفتر تأمين مسکن
و امورمهندسي ساختمان کميته امداد کشور
در اولين نشست اين کميته گفت :سه هزار و
 ۲۰۰واحد مسکن مهر در شهرهاي هشتگرد،
ماهدشت و مهرشهر به خانوارهاي تحت حمايت
کميته امداد البرز اختصاص يافت.

مديرعامل گازگلستان با اشاره به وضعيت پروژه هاي در حال
اجرا،رهنمودهاو راهکارهاي مناسبي را پيشنهادنموده و درخصوص
اتمام بموقع عمليات گازرساني در موعد مقررتاکيد کردند.
مهندس رحيمي درادامه افزود:شايسته است واحدهاي مرتبط
تعداد پروژه هاي گازرساني دربخشهاي روستايي و صنعتي
که تا دهه پيروزي انقالب به اتمام خواهند رسيد را شناسايي
کرده تاهرچه سريعتر موانع موجود برطرف و برابر اولويت آماده
بهره برداري شوند.

معرفي برنامههاي کنترلي واحد بيماريهاي غيرواگير
براي تشکلهاي خيريه سالمت استان قزوين

محورهاي مواصالتي چهارمحال و بختياري
لغزنده است

شهردار كهريزك از آغاز طرح توزيع فيش عوارض
نوسازي در اين شهر خبر داد

قزوين-خبرنگاررسالت:
دکتر نسرين تنکابني ،کارشناس برنامههاي خطرسنجي سکتههاي قلبي و
مغزي ،در نشستي که به دعوت شوراي بانوان مجمع خيرين سالمت و نمايندگان
تشکلهاي خيريه سالمت را با برنامههاي گروه پيشگيري و کنترل بيماريهاي
غيرواگير آشنا کرد .اين برنامه ها در سطح پايگاهها و مراکز جامع سالمت استان
قزوين در حال اجراست .اين کارشناس ،برنامههاي خطرسنجي سکتههاي قلبي
و مغزي؛ پيشگيري و كنترل بيماري ديابت؛ پيشگيري و كنترل بيماري فشارخون
باال؛ غربالگري و تشخيص زودهنگام سرطانهاي پستان ،روده بزرگ و دهانه
رحم؛ غربالگري کم کاري تيروئيد نوزادان؛ پيشگيري و کنترل بيماري فنيل
کتونوري و پيشگيري از بروز بتاتاالسمي ماژور را توضيح داد و بيان کرد :اجراي
کامل اين برنامهها ميتواند از بروز بسياري از بيماريها جلوگيري کند.به گفته
خيرين و با افزايش سواد
دکتر تنکابني ،ميتوان با همکاري تشکلهاي مردميّ ،
سالمت شهروندان و معرفي مراکز و پايگاههاي سالمت ،به اين هدف دست يافت
خيرين در پيشگيري از بيماريها و اموري غير
و به دنبال آن ،از پتانسيل باالي ّ
از درمان ،استفاده کرد.

شهرکرد -خبرنگاررسالت:
مديرکل راهداري و حمل و نقل جادهاي چهارمحال و بختياري از بارش برف و باران
در محورهاي مواصالتي استان خبرداد و گفت :هيچ محوري در استان مسدود نيست.
احمد جمشيدي درگفتوگو با خبرنگاران از بارش برف و باران در محورهاي مواصالتي
چهارمحال و بختياري خبر داد و گفت :در گردنههاي چري ،شاهمنصوري ،گوشنگلي،
رخ ،خُ لک ،زرديا و در محورهاي مواصالتي شهرستانهاي الران ،شهرکرد ،بن و کيار
بارش برف و در مابقي محورها نيز بارش باران گزارش شده است.مديرکل راهداري و
حمل و نقل جادهاي چهارمحال و بختياري با تأکيد بر اينکه هيچ محوري در استان
مسدود نيست ،خاطرنشان کرد :بهعلت بارش برف و باران ،تمامي محورها لغزنده است
و رانندگان از سفرهاي غيرضرور به مناطق کوهستاني پرهيز کنند.احمد جمشيدي
با عنوان اين مطلب که راهداران در بارش هاي اخير در استان چهارمحال و بختياري
به صورت  ۲۴ساعته و شبانه روزي در جاده ها براي آرامش مردم کوشش کردند،
گفت :در زمان بارش ها در سال جاري راهداران با ريختن  ۵۴۹۸تُن شن و نمک در
جادههاي استان چهارمحال و بختياري مانع از يخ زدگي جاده ها شدند و تردد را براي
مردم شريف استان بي خطر و آسان کردند.

شهرري-خبرنگاررسالت:
شهردار کهريزک از آغاز طرح توزيع فيش عوارض نوسازي و بهاي خدمات پسماند در شهر
کهريزک خبر داد.
نعمت زاده با اشاره به اين خبر گفت :تاکنون اطالعات جامع و کاملي از مناطق مسکوني ،تجاري،
اداري و صنعتي شهر وجود نداشت به همين منظور در راستاي شناسايي نقطه به نقطه شهر
طرح مميزي محالت مسکوني و تجاري کهريزک اجرا شد که در اين طرح  ۱۸هزار پالک واحد
مسکوني ،تجاري ،اداري و صنعتي شناسايي شد.وي افزود :درحال حاضر در راستاي تحقق طرح
درآمد پايدار شهر ،اطالعات ستاد مميزي شهرداري کهريزک دريافت و از سوي واحد نوسازي
شهرداري فيش هاي عوارض نوسازي و بهاي خدمات پسماند صادر شده است.شهردار کهريزک
اظهار داشت :در فاز اول طرح توزيع فيش هاي عوارض ،واحدهاي مسکوني مشمول اين طرح
شده اند و از تاريخ  ۹دي ماه توزيع فيش هاي نوسازي و پسماند در بين  ۱۳هزار و ۴۰۰
واحد مسکوني شناسايي شده در شهر توزيع مي شود.وي به اهميت و ضرورت صدور فيش هاي
نوسازي و پسماند اشاره کرد و گفت :بخش قابل توجهي از درآمدهاي ثابت و پايدار شهرداري ها
از محل عوارض تامين مي شود و شهروندان درصورت همکاري مناسب جهت وصول بموقع فيش هاي
عوارض نوسازي و پسماند مي توانند نقش موثري در توسعه شهر ايفا کنند.

کرج-خبرنگاررسالت:
 13واحد صنفي متخلف درالبرز به علت رعايت نکردن قوانين و مقررات
صنفي پلمب شد .سرپرست پليس امنيت عمومي فرماندهي انتظامي
البرز افزود :در اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و ساماندهي صنوف
فاقد پروانه کسب و متخلف ،طرح نظارت و کنترل بر اصناف از سوي
ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومي در شهرستانهاي مختلف اين
استان به اجرا درآمد  .سرهنگ عباس شاهي گفت :در اجراي اين طرح
از 177واحد صنفي در مناطق گردشگري استان البرز بازديد شد که
 13واحد صنفي متخلف به علت عدم رعايت قوانين و مقررات صنفي
پلمب و براي  53واحد ديگر اخطاريه پلمب صادر شد.سرپرست پليس
امنيت عمومي استان البرزبا اعالم تداوم و تشديد اين گونه برنامهها و
اقدامات کنترلي و نظارتي پليس از عموم شهروندان خواست در صورت
مشاهده هرگونه تخلف ،موضوع را طي تماس با مرکز فوريتهاي پليسي
110به ماموران اطالع دهند.اکنون دراستان البرز  490واحد صنفي
قهوه خانه فعال است.

معاون امور دريايي اداره کل بنادر و دريانوردي
استان هرمزگان:

 7330فقره سند دريانوردي
در هرمزگان صادر شد

بندرعباس – خبرنگاررسالت:
معاون امور دريايي اداره کل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان
از صدور  7330فقره سند دريانوردي طي  9ماهه سال جاري
در اين استان خبر داد .به گزارش روابط عمومي اداره کل بنادر
و دريانوردي استان هرمزگان" ،اسماعيل مکي زاده" از برگزاري
يکهزار و  411نفردر آزمون شايستگي دريانوردي از آغاز امسال تا
ابتداي دي ماه جاري خبر داد و گفت :اين آزمون ها در زمينه هاي
فرماندهي ،افسري عرشه و مهندسي مربوط به شناورهاي چوبي
و فلزي برگزار شده است.وي با بيان اينکه طي  9ماه اخير ،در
مجموع هفت هزار و  330فقره سند دريانوردي در اين استان صادر
شده است ،اظهار داشت :تعداد پنج هزار و  30فقره از اين اسناد
مربوطه به گواهينامه هاي دريانوردان بوده است .مکي زاده افزود:
اين تعداد گواهينامه دريانوردي شامل سه هزار و  202فقره به
گواهينامه هاي اصلي(گواهينامه تعيين سمت در شناور) مربوط است
و يکهزار و  828فقره نيز به گواهينامه هاي جانبي(آموزش هاي
جنبي از جمله مباحث ايمني) است.

سرپرست شهرداري اراک از تجهيزات و
ماشين آالت زمستانه شهرداري بازديد نمود
اراک – خبرنگار رسالت:
به گزارش اداره ارتباطات و امور بين الملل شهرداري اراک ،در ساعات
ابتدايي بارش در شهر اراک و با توجه به پيش بيني اداره هوا شناسي
مبني بر تداوم بارش ها در شهر اراک ،مهندس شالي بگ سرپرست
شهرداري ،از وضعيت تجهيزات و ماشين آالت زمستانه مجموعه موتوري
شهرداري بازديد نمود و از نزديک آمادگي تجهيزات زمستانه جهت
ارائه خدمات مطلوب به شهروندان در زمان بارش را مورد بررسي قرار
داد .مهندس شالي بگ سرپرست شهرداري اراک در حاشيه اين بازديد
با بيان اينکه ستاد زمستانه شهرداري از اوايل فصل پاييز فعاليت خود
را آغاز نموده و با برنامه ريزي هاي مطلوب و مناسب ،از سطح آمادگي
بااليي در زمان بارش برخوردار مي باشد ،اظهار اميدواري کرد که
امسال با تجهيز ماشين آالت زمستانه و استقرار گسترده مخازن نمک
در سطح شهر و همچنين تالش نيروهاي ستاد زمستانه ،بتوانيم در
فصل زمستان عملکرد مناسبي را داشته باشيم و موجبات رضايتمندي
شهروندان را نيز فراهم نماييم.

