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معاون ب رنامه ريزي معاونت استانداري و فرمانداري
نيشابور:

رئيس ستاد اجرايي فرمان
حضرت امام(ره):

اقدامات فرمانداري نيشابور
براي تنظيم بازار اعالم شد

نيشابور -خبرنگار رسالت:
معاون برنامه ريزي معاونت استانداري و فرمانداري نيشابور گفت:
امسال  39تن گوشت منجمد گوساله 41 ،تن مرغ منجمد 69 ،تن
عدس 108 ،تن شکر 400 ،تن برنج پاکستاني و  10هزار قوطي رب
گوجه توزيع کرده ايم.مهندس احمد بوژمهراني افزود :اولويت اصلي
کارگروه تنظيم بازار تامين کاال و بعد توزيع با قيمت مناسب است و
سعي دارد با افزايش عرضه ،کاهش قيمت کاالها را به دنبال آورد.
وي همچنين گفت :کارگروه گندم ،آرد و نان هشت جلسه عمومي
و  16جلسه فني با  80مصوبه داشته که در اين رابطه پس از 520
نوبت بازرسي 51 ،پرونده تخلف به اداره تعزيرات حکومتي ارسال
کرده ايم.عضو کارگروه مذکور ادامه داد 336 :واحد نانوايي به نرخ
دولتي شامل  149شهري و  177روستايي  85واحد نانوايي آزادپز
و پنج مجتمع نان سنتي در نيشابور فعاليت مي کنند.بوژمهراني
يادآور شد :پس از چهارسال به درخواست نانوايان براي افزايش
قيمت و با توجه 10درصد افزايش قيمت و  10درصد کاهش و
عمال افزايش  20درصدي قيمت نان موافقت به عمل آمد.

جمعي از کارکنان شرکت گاز استان
مرکزي Tواحدي از خون خود را
اهدا کردند
اراک – خبرنگار رسالت:
به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان مرکزي ،درروز
هشتم ديماه سالجاري،در راستاي گسترش مسئوليت اجتماعي
وترويج فرهنگ اهداي خون جمعي ازکارکنان اين شرکت با
حضوردرسازمان انتقال خون اراک واحدي ازخون خود را به
نيازمندان اهدا نمودند.بر پايه اين گزارش محمدرضاسميعي
مديرعامل شرکت گاز استان مرکزي ورئيس کميته مسئوليت
اجتماعي اين شرکت دراين خصوص گفت :اين اقدام خداپسندانه
وانسان دوستانه با استقبال مسئولين وکارکنان اين شرکت همراه
بوده وهمانطور که گفته شده (اهداي خون ،اهداي زندگيست)،
کارکنان اين شرکت ساالنه طي چند مرحله اقدام به اين امر
خداپسندانه مينمايند و واحدي از خون خود را به نيازمندان
اهدا ميکنند و بايد قدراين نعمت خدادادي را دانسته ودر راه
کمک به نيازمندان ازآن استفاده نمود چراکه دراين کاررضاي
خداوند متعال و جات جان انسانها قراردارد.

عمليات احداث هنرستان  6کالسه
خ ّيري فاطميه(س) لنگرودآغاز شد

رشت-خبرنگاررسالت:
عمليات اجرايي هنرستان 6کالسه فاطميه(س) شهرستان
لنگرود که توسط خانم احسان پور فرنود لنگرودي،از فرهنگيان
بازنشسته احداث مي شود ،آغاز شد.
اين پروژه با 6کالس درس داراي 3کارگاه،سالن اجتماعات،نمازخانه
و همچنين کتابخانه محله محور بازيربناي 1320مترمربع و با
تقبل  12ميلياردريال هزينه توسط احسان پور فرنود لنگرودي
درشهر لنگرود و با مشارکت اداره کل نوسازي،توسعه و تجهيز
مدارس استان گيالن به نام فاطميه(س)در دو طبقه احداث و
تقديم مردم نجيب و دانش آموزان اين ديار از کيان اسالمي
خواهد شد.شايان ذکر است براي احداث اين هنرستان 35
ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده که  12ميليارد ريال
آن توسط خير پرداخت خواهد شد.

کارکنان نوعدوست گازگلستان بالغ بر
 12هزار سي سي خون اهدا کردند
گرگان-خبرنگاررسالت:
کارکنان نوعدوست شرکت گازاستان گلستان به منظور كمك
به بيماران نيازمند خون درحرکتي انسان دوستانه ،از اکيپ
سيار سازمان انتقال خون استان استقبال کردند .در همين
راستا رئيس روابط عمومي گاز گلستان گفت:اکيپ سيار انتقال
خون استان طي هماهنگي هاي بهعمل آمده به منظور ياري
رساندن به بيماران نيازمند با استقرار در محل نمازخانه اداره
مرکزي از کارکنان اين شرکت خونگيري كردند .سيد جالل
ابوالقاسمي تصريح کرد:اين اقدام در راستاي احسان،حمايت و
مهرورزي انجام شده كه در همين رابطه کارکنان خيرو نوعدوست
گازگلستان در مجموع بيش از  12هزار سي سي از خون خود
را تقديم نمودند.رئيس روابط عمومي گازگلستان افزود:اکيپ
سيار انتقال خون همه ساله درچندين نوبت جهت خونگيري
در شركت گاز مستقر مي شوند.

تقدير مدير گازرساني شرکت ملي
گاز ايران از دبير کميته خريد و
پشتيباني تجهيزات
اراک – خبرنگار رسالت:
به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان مرکزي سعيد مومني
مدير گازرساني شرکت ملي گاز ايران با ارسال لوحي از محمد
زماني رئيس اداره گاز ناحيه2اراک ودبير کميته خريد وپشتيباني
تجهيزات اندازه گيري گاز تقدير به عمل آورد.بر پايه اين گزارش
در لوح تقديمي چنين آمده است:انديشه وتالش صديق ايران
اسالمي هيچگاه از يادها نخواهد رفت.اين لوح تقدير به پاس
تعهد وتالشهاي ارزنده جنابعالي در راستاي صيانت از منابع
کشور وحمايت از توليد داخل در فرايند ارزيابي و رتبه بندي
علمي توليد کنندگان وتامين کنندگان تجهيزات اندازه گيري
و رضايتمندي مشترکين وکاهش ميزان گازهاي محاسبه نشده
مي شود ،تقديم ميگردد.از خداوند متعال توفيق خدمتگزاري
بيشتر را برايتان مسئلت مي نمايم.
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در يک جنگ تمامعيار
اقتصادي هستيم

خرم آباد-خبرنگاررسالت:
رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) تأکيد کرد :امروز در يک جنگ
تمامعيار اقتصادي هستيم و دشمن بر معيشت مردم متمرکز شده است .دکتر
محمد مخبر در آيين بهرهبرداري از  ۵۰۰طرح اشتغالزايي اجتماعمحور و
تسهيالتمحور بنياد برکت ،مبادل ه تفاهمنامه مديريت و راهبري طرح پيشرفت
و آباداني شهرستان دلفان و همچنين افتتاح و شروع عمليات اجرايي ۱۱۰
پروژه عمراني برکت با بيان اين مطلب افزود :در اين جنگ تمامعيار اقتصادي،
اشتغالزايي راه اصلي حلي مشکالت معيشتي مردم را تشکيل ميدهد .وي
تصريح کرد :ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) به دو دليل استان لرستان را
به عنوان هدف اصلي براي آباداني و پيشرفت برگزيده است؛ اول به علت وجود

معضل بيکاري در استان ،و دوم به اين دليل که معتقديم از طريق لرستان
ميشود بخشي از مشکالت ساير نقاط کشور را حل و فصل کرد .دکتر مخبر با
اشاره به قابليتها ،امکانات و ظرفيتهاي استان لرستان خاطرنشان کرد :ماي ه
تأسف است در منطقهاي که به لحاظ آب ،خاک و تواناييها در ايران بينظير
است و با حفر  ۲متر خاک به آب ميرسيم ،شاهد بيکاري باشيم .رئيس ستاد
اجرايي فرمان حضرت امام(ره) با بيان اينکه دشمن از پيش از پيروزي انقالب
اسالمي درصدد توطئه بوده است ،عنوان کرد :پس از استقرار نظام جمهوري
اسالمي نيز با تحميل جنگ  ۸ساله ،حمايت از منافقين و غيره شروع به
توطئهآفريني کردند که خوشبختانه به يُمن رهبري امام راحل و مقام معظم
رهبري ،سرشان به سنگ خورده است.
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مديرعامل شرکت گاز استان گيالن:

مدير مخابرات منطقه کردستان:

عمليات برگردان مشترکين نورونتا از بستر  E۱به
 STM۱با موفقيت انجام شد

سنندج-خبرنگاررسالت:
مدير مخابرات منطقه استان کردستان گفت:
عمليات برگردان مشترکين نورونتا از بستر E۱
به  STM۱به تعداد بيش از  ۲۲۰مشترک با
پراکندگي استاني با موفقيت به انجام رسيدو
بهينه سازي شبکه مشترکين نورنتا،ارتقاء کيفيت
سرويس دهي ،تجميع مسيرارتباطي،تسهيل در
نگهداري،کنترل و مانيتورينگ وضعيت سرويس
و  ...از جمله اهداف اين برگردان است.به گزارش
روابط عمومي مخابرات منطقه کردستان ،دکتر آزاد
حکمت با اشاره به اينکه اين عمليات زمانبر مي

با ارائه خدمات شايسته به مردم ،دين خود را به انقالب
ادا کنيم

رشت-خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت گاز استان گيالن اظهار
داشت :با توکل بر خدا و تالش مسئولين
استاني و کشوري و همکاران شرکت گاز امروز
در آستانه چهلمين سال پيروزي انقالب ،شرکت
گاز به اقصي نقاط استان گازرساني نموده و
گاز را در دسترس مردم عزيز قرار داده است
و در ادامه بايد تالش نماييم تا مقدار ناچيز
باقيمانده را نيز به اتمام رسانيم.
مديرعامل شرکت گاز استان گيالن ادامه
داد :بحمداهلل هم اکنون تمام شهرها و 1942
روستاي استان از نعمت گاز بهره مندند و اين
گازرساني گسترده عالوه بر افزايش سطح
رفاه و رضايتمندي مردم عزيز استان ،سبب
گسترش صنايع و کسب و کارهاي کوچک
و محلي شده و زمينه مهاجرت معکوس از
شهرها به روستاها را بيش از پيش فراهم
نموده است.
وي بيان دستاوردهاي انقالب اسالمي به

باشدو در کمترين زمان ممکن يعني حدود سه ماه
انجام شد افزود :مشترکين اين سرويس بدون قطع
ارتباط در حين برگردان از بستر فوق به صورت
 ONLINEبهره مند بودندو طرح ابتکاري اين
عمليات توسط همکاران حوزه مديريت شبکه ديتا
ارائه شد و پس از تامين يک لينک  STM1بين
مرکز  PCو شهيد چمران در يک پروسه حساس
که مستلزم تخصص باالي فني بوده ،اين برگردان با
موفقيت انجام شد.وي اظهار داشت :در اين عمليات
تعداد  14ماژول نورونتا جهت استفاده در توسعه
ساير مراکز جمع آوري شده است که اين امر در
راستاي استفاده بهينه از تجهيزات مخابرات استان
وتحقق اهداف از پيش تعيين شده صورت گرفته
است.حکمت به برنامه ها و پروژه هاي اجرا شده
در منطقه در خصوص توصيه مقام معظم رهبري
براي حمايت از کاالي ايراني و اقتصاد مقاومتي
اشاره داشت وتصريح كرد :خوشبختانه با ابتکار و
همکاري پرسنل منطقه موفق شده ايم در اين راستا
اقدامات چشمگيري را به انجام برسانيم.

مردم را يک امر بسيار ضروري برشمرد و
اظهار داشت :بيان دستاوردهاي انقالب سبب
دلگرمي و افزايش اميد در مردم خواهد شد و
موجب مقاومت هرچه بيشتر ايشان در برابر
تحريمهاي ظالمانه کشورهاي زورگو خواهد
شد .مديرعامل شرکت گاز استان گيالن اجراي
برنامه هاي فرهنگي را نه يک هزينه بلکه يک
سرمايه گذاري دانست و اظهار داشت :اجراي
برنامه هاي فرهنگي سبب افزايش کارآمدي و
رضايت شغلي در سازمان و افزايش انگيزه و
دلگرمي در ميان خانواده ها خواهد شد.

توسط کميته امداد استان چهارمحال و بختياري:

زمينه ازدواج  1980مددجو در چهارمحال و بختياري فراهم شد
شهرکرد -خبرنگار رسالت:
معاون حمايت و سالمت خانواده کميته امداد استان چهارمحال
و بختياري گفت :در  9ماهه نخست امسال زمينه ازدواج 1980
نفر نيازمند با هزينه  6ميليارد و  63ميليون تومان در چهارمحال
و بختياري فراهم شده است.
مهرداد شريف پور گفت :تأمين جهيزيه نوعروسان نيازمند،

اعطاي جهيزيه به بانوان سرپرست خانوار در صورت ازدواج
مجدد و ارائه کمکهزينه ازدواج به پسران از خدمات کميته
امداد در حوزه تأمين هزينه ازدواج است.وي بابيان اينکه تأمين
جهيزيه يکي از اهداف اصلي اين نهاد براي خانوادههاي نيازمند
است افزود 1468 :جهيزيه براي نوعروسان نيازمند با هزينه 5
ميليارد و  188ميليون تومان فراهمشده است.شريف پور با اشاره

به اينکه پشت نوبتيهاي دريافت کمکهزينه ازدواج و جهيزيه
در استان به صفر رسيده است مطرح کرد 769 :ميليون تومان
هديه ازدواج به  477پسر تحت حمايت اين نهاد پرداختشده
است.وي ادامه داد :از ابتداي سال جاري  105ميليون تومان
براي ازدواج مجدد  35زن سرپرست خانوار تحت حمايت کميته
امداد استان پرداختشده است.

مديركل را ه و شهرسازي استان بوشه ر:

حمل و نقل به عنوان بستر و زيرساخت اثرگذار و اثرپذير در چرخه اقتصاد كشور مي باشد
بوشهر-خبرنگاررسالت:
مديركل راه و شهرسازي استان بوشهر،
حمل و نقل را به عنوان بستر و زيرساخت
اثرگذار و اثرپذير در چرخه اقتصاد كشور
عنوان کرد.
فرزاد رستمي مديركل راه و شهرسازي استان
گفت:حمل و نقل به عنوان بستر و زيرساخت

اثرگذار و اثرپذير در چرخه اقتصاد كشور
مي باشد و استان بوشهر به عنوان چهارراه
حمل و نقل كشور نيازمند توجه خاصي در
اين عرصه مي باشد.
وي ادامه داد:در  ۲۶آذر ۶۲با توجه به نياز
مردم به مايحتاج اوليه فرماني از سوي بنيانگذار
جمهوري اسالمي ايران حضرت امام راحل

مبني بر بسيج عمومي براي تخليه كاالها
و حمل به تمامي كشور صادر شد.در سال
۱۳۷۶شوراي عالي فرهنگ عمومي كشور
به همين مناسبت روز ۲۶آذررا روز حمل و
نقل نامگذاري نمودلذا ۲۶آذر روزي پرخاطره
براي مردم ماست.
رستمي با اشاره به اهميت استان بوشهر در

كشور و نقش آن به سبب وجود نفت و گاز،
مراكز علمي و وجود بنادر زيبا و وجود مناطق
گردشگري اين استان را به جهت حمل و
نقل مهم ارزيابي نمود واضافه نمود :وظيفه
همكاران ما در حيطه حمل و نقل چه در
بحث زيرساخت ها و چه بحث نگهداري و
بهره برداري وظيفه سنگيني است.

مديرکل اوقاف و امور خيريه کردستان:

دو مورد وقف جديد در کردستان ثبت شد
سنندج-خبرنگاررسالت:
مديرکل اوقاف و امور خيريه کردستان با اشاره به ثبت  ۲مورد
وقف در استان گفت :اين وقف هاي جديد توسط واقفين و
خيرين نيک انديش شهرستان مريوان و براي احداث مسجد
انجام شده است.
به گزارش روابط عمومي اداره کل اوقاف و امور خيريه
کردستان حجت االسالم مصطفي نوروزي افزود :يک قطعه

زمين مسکوني به مساحت  ۶۵متر و ارزش  ۳۵۰ميليون
ريال و مورد ديگر نيز يک قطعه زمين به مساحت  ۲۴۰متر
مربع و به ارزش يک ميليارد و  ۲۰۰ميليون ريال از جمله
وقف هاي جديد است که توسط واقفين خيرانديش رحمان
ابراهيمي و اقبال پور رحيمي وقف احداث مسجد در شهر
مريوان شده است .وي با بيان اينکه با ثبت اين دو مورد
تعداد وقف هاي جديد در سال جاري به  ۲۴مورد رسيده

فرمانده نيروي انتظامي بناب خبرداد:

دستگيري قاتل فراري پس از گذشت يک سال
از ارتکاب جرم در بناب
بناب -خبرنگاررسالت:
فرمانده نيروي انتظامي بناب از دستگيري
قاتل فراري پس از گذشت يک سال از ارتکاب
جرم در شهرستان بناب خبر داد.بر اساس اين
گزارش ،سرهنگ سهراب شفقي در گفتوگويي با
خبرنگاران در تشريح اين خبر اظهار کرد :در پي
انجام تحقيقات و اقدامات پليسي مخفيگاه قاتلي
که پس از انجام قتل جسد مقتول را سوزانده و
متواري شده بود ،در اطراف شهرستان اروميه
مورد شناسايي قرار گرفت.وي افزود :بالفاصله
مأموران پليس آگاهي با هماهنگي مقامات قضائي
به محل اختفاي قاتل مراجعه و دستگيري وي را

در دستور کار قرار دادند .اين افسر انتظامي بيان
کرد :با تحقيقات مقدماتي پليس پيرامون نحوه
قتل ،شناسايي قاتل آغاز و با انجام اقدامات فني و
تخصصي پليسي قاتل در يک عمليات غافلگيرانه
دستگير شد.به گفته شفقي ،با بررسي هاي بهعمل
آمده و اعترافات قاتل مشخص شد که قاتل با
انگيزه حفاري غيرمجاز براي پيدا کردن اشياي
عتيقه با عملي بي رحمانه و با خفه کردن مقتول
را به قتل رسانده بود.فرمانده نيروي انتظامي بناب
تصريح کرد :متهم پس از اعتراف به قتل و با
تشکيل پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل
مقامات قضائي شد.

است ،اظهار داشت :هشت مورد از وقف هاي امسال مربوط
به شهرستان بانه ۶ ،مورد مريوان ،پنج مورد بيجار ،سه مورد
سقز و  ۲مورد نيز مربوط به شهرستان سنندج بوده است.
حجت االسالم نوروزي تصريح كرد :اين رقبات شامل يک
مغازه به ارزش  ۳۰۰ميليون ريال ،يک قطعه باغ به ارزش
 ۲۰۰ميليون ريال و  ۱۰۷اصله درخت به ارزش  ۲ميليارد
ريال بوده است که شناسايي و ثبت شد.

مديرکل هواشناسي استان اردبيل خبرداد:

بهرهبرداري از نهمين سايت راداري هواشناسي کشور
در اردبيل
اردبيل-خبرنگاررسالت:
مديرکل هواشناسي استان اردبيل گفت :تا پايان
سال اين رادار به دليل پيشرفت  ۹۰درصدي
نهمين سايت راداري هواشناسي کشور در اردبيل
و در صورت مساعد بودن شرايط جوي هوا به
بهرهبرداري ميرسد.علي دولتيمهر در بازديد از
وضعيت نهمين سايت راداري هواشناسي کشور
در استان اردبيل اظهار داشت :براي کل کشور
 24سايت رادار هواشناسي در نظر گرفته شده
که نهمين سايت راداري هواشناسي کشور در
اردبيل به بهرهبرداري ميرسد.مديرکل هواشناسي
استان اردبيل با اشاره به پيشرفت  90درصدي

نهمين سايت راداري هواشناسي کشور در اردبيل
گفت :در صورت مساعد بودن شرايط جوي هوا
اين رادار تا پايان سال به بهرهبرداري ميرسد که
اين موضوع سبب کاهش مخاطرات در راههاي
استان و کشور خواهد بود.دولتيمهر تصريح
کرد :خوشبختانه با تزريق اعتبارات مناسب
انتظار ميرود اين پروژه هر چه سريعتر به
بهرهبرداري برسد و با توجه به اين که اتمام
اين سايت سبب کاهش خسارات احتمالي با
در نظر گرفتن نوع ،مکان و شدت بالياي جوي
و اقليمي ميشود که اين موضوع براي ما بسيار
حائز اهميت است.

در مسابقات قهرماني استان قزوين صورت گرفت؛

کسب مقام اول تيم واليبال کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي قزوين

قزوين-خبرنگاررسالت:
در مسابقات واليبال کارکنان دانشگاههاي آزاد اسالمي استان
قزوين ،تيم واحد قزوين به مقام قهرماني دست پيدا کرد.به
گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسالمي قزوين ،در اين
مسابقات که به ميزباني واحد تاکستان برگزار شد؛ در بازي
نهايي ،تيم واليبال کارکنان دانشگاه آزاد اسالمي قزوين موفق

شد در يک بازي زيبا و ديدني ،تيم ميزبان را با نتيجه قاطع
 3بر صفر شکست داده و ضمن کسب قهرماني به عنوان تيم
برتر استان قزوين جواز حضور در مسابقات کشوري را به دست
آورد.در سِ ت اول اين بازي تيم واليبال کارکنان دانشگاه آزاد
اسالمي قزوين با ارائه يک بازي هماهنگ با نتيجه قاطع 25
بر 16پيروز شد.در سِ ت دوم نيز تيم قزوين با زدن سرويسهاي

دقيق از تيم حريف پيش افتاد و در نهايت با نتيجه  25بر 21
اين سِ ت را هم از آن خود کرد.
در سِ ت سوم هم اين تيم قزوين بود که با ارائه يک بازي
هوشمندانه و آبشارهاي کوبنده با نتيجه  25بر  18اين سِ ت
را نيز با پيروزي پشت سر گذاشت و در پايان با نتيجه قاطع
 3برصفر برنده نهايي اين مسابقه شد.

مازندران ميزبان هفتمين سمينار مديران امور
سينمايي حوزه هنري

آتش سوزي خوابگاه دانشجويي توانير نيشابور
مهار شد

محور دامغان -جندق
کابوس سوداگران مرگ شد

ساري-خبرنگاررسالت:
هفتمين سمينار ساالنه مديران امور سينمايي حوزه هنري به ميزباني شهر ساري برگزار
شد .محمود کاظمي مدير عامل موسسه بهمن سبز در اين باره گفت :در هفتمين
سمينار ساالنه مديران امور سينمايي ،ضمن بررسي عملکرد پنج ساله گذشته موسسه
بهمن سبز(پخش،اکران و توزيع فيلم حوزه هنري) ،سياستگذاريهاي پنج ساله دوم و
اولويت هاي برنامه هاي اين موسسه طرح و به بحث گذاشتهشد .خوشبختانه عملکرد
حوزه هنري در بخش سينماداري ،ساخت و ساز و تجهيز سالنها قابل توجه بوده و
آمارها از رشد مخاطبان در سينماهاي اين نهاد خبرداد.وي ادامه داد :در سال 92
حوزه هنري  46سينماي فعال داشته و امروز  57سينما دارد .ظرفيت صندليها از
 27000عدد به  33340عدد رسيده است .ما در  29شهر سينما داشتيم و االن در
 34شهر صاحب سينما هستيم .تعداد سالن هايمان از  61به  111سالن رسيده
است .انشاءاهلل با توکل به خداوند و با توجه به حمايت مديران حوزه هنري ،اين روند
مثبت در پنج سال آينده هم ادامه مييابد.

نيشابور -خبرنگار رسالت:
مديرعامل سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري نيشابور گفت :آتشسوزي
در طبقه دوم خوابگاه دانشجويي مجموعه توانير با حضور بموقع آتشنشانان خاموش
شد.سيدمهدي حسيني اظهار داشت :با اعالم اين آتش سوزي به سامانه 125
بالفاصله سه تيم از آتش نشانان ايستگاه هاي  4و  3و  7به محل اعزام شدند و
اقدام به خاموش کردن آتش کردند.
وي افزود :آتش سوزي در طبقه دوم و در اتاقي واقع در انتهاي سالن رخ داده
بود که در لحظات اوليه نيز کسي متوجه بروز آن نشده و در اثر کندسوزي دود
فراواني در داخل اتاق جمع شده بود که با باز کردن درب توسط نگهبان دود در
سالن و ساير اتاق ها پخش شده بود.مديرعامل آتش نشاني نيشابور اضافه کرد:
آتش نشانان با استفاده از دستگاه تنفسي وارد سالن شدند و پس از اطمينان از
تخليه کامل افراد از داخل محدوده خطر با لوله کشي به طول  100متر آب را به
کانون حريق رساندند و آتش را خاموش کردند.

دامغان-خبرنگاررسالت:
فرمانده انتظامي شهرستان دامغان از کشف  185کيلوگرم مواد مخدر در محور کويري
دامغان  -جندق خبر داد.
سرهنگ سيد رضا علوي افزود :ماموران انتظامي در محور دامغان-جندق 185 ،کيلوگرم ترياک
در يک کاميون بنز راکشف کردند.فرمانده انتظامي شهرستان دامغان تصريح کرد :اين کاميون
بنز در 120کيلومتري دامغان متوقف و راننده خودرو به مراجع قضائي معرفي شد علوي اضافه
کرد:بار اين کاميون انواع لوله پليکا بوده است که پس از بازرسي دقيق و فني از کاميون با
استفاده از يک قالده سگ،مواد مخدر کشف شد.
به گفته علوي،در بازجويي از راننده مورد نظر مشخص شد،مقصد اين محموله مواد مخدر در
شمال کشور بوده است.فرمانده انتظامي شهرستان دامغان تصريح کرد:جاده دامغان-جندق يک
محور کويري است اما با حضور هدفمند ،موثر و قاطعانه پليس به کابوسي براي سوداگران مرگ
تبديل شده است .سال گذشته در زمينه مواد مخدر در دامغان بيش از  50خودرو توقيف و 40
باند تهيه،توزيع و فروش مواد مخدر نيز دستگير شدند.
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تقدير از منتخب دومين المپياد
فيلمسازي کشور در دامغان
دامغان-خبرنگاررسالت:
از هنرمند نوجوان دامغاني .کيانا کاظمي زند در انجمن سينما جوانان
دامغان با حضور فرماندار و رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان
تجليل شد .طي مراسمي از منتخب دومين المپياد فيلمسازي کشور
هنرمند توانمند انجمن سينماي جوانان شهرستان دامغان با حضور
فرماندار ،رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي و رئيس انجمن سينما
جوانان استان تجليل شد .سعيد خجسته فر مسئول انجمن سينماي
جوانان استان و نمايندگي دامغان گفت  :اين انجمن با حمايت رئيس
فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان دامغان در سال  ٩٦فعاليت خود
را آغاز کرد و با هدف تشويق نوجوانان و جوانان شهرستان به هنر
عکاسي و فيلمسازي و با گشايش موزه عکس با عملکرد  ٤٠ساله تئاتر
در دامغان اقدام به جذب عالقه مندان به فراگيري رشته هاي کارگرداني،
فيلمنامه نويسي ،عکاسي ،تصويربرداري ،تدوين و ...برگزاري آزمون و
دوره هاي يکساله فيلمسازي کرد.

پنجاهويکمين سالروز بزرگداشت
جهانپهلوان تختي در موزه
آستان قدس رضوي برگزار شد
مشهد-خبرنگاررسالت:
آيين بزرگداشت جهانپهلوان ،غالمرضا تختي در گنجينه مدال آستان
قدس رضوي و با حضور پيشکسوتان و مدالآوران اين ورزش پهلواني
برگزار شد.همزمان با پنجاهويکمين سالروز درگذشت مرحوم غالمرضا
تختي ،آيين بزرگداشتي براي دومين سال پياپي با حضور رئيس هيئت
کشتي خراسان رضوي ،مديرعامل مؤسسه تربيتبدني آستان قدس
رضوي و جمعي از مدالآوران و پيشکسوتان کشتي در مقابل ويترين
مدالهاي اهدايي مرحوم تختي در گنجينه مدال موزه مرکزي آستان
قدس رضوي برگزار شد .مسئول گنجينه مدال در ابتداي اين مراسم
به معرفي موزه پرداخت و با بيان تاريخچه شکلگيري گنجينه مدال
گفت :مرحوم تختي به دليل ارادت به امامرضا(ع) دروصيتنامه خود
سفارش کرده بود که مدالهايش به آستان قدس رضوي اهدا شود
و به دنبال اجراي اين وصيت در سال  1368و پيرويِ ساير قهرمانان
ورزشي و نخبگان علمي از وي ،گنجينه مدال در موزه مرکزي آستان
قدس رضوي ايجاد شد.

مدير آبفاي لنجان در همايش آب بانان در باغبهادران:

غفلت از مديريت مصرف آب  ،مانع
دسترسي پايدار به منابع آبي مي شود
اصفهان-خبرنگاررسالت:
بيکيان مدير آبفا لنجان درهمايش آبانان که با همکاري شرکت
آب و فاضالب منطقه لنجان و اداره آموزش وپرورش باغبهادران
برگزارشد گفت:غفلت از مديريت مصرف آب  ،مانع دسترسي پايدار به
منابع آبي مي شود .وي ياد آور شد  :شهر باغبهادران در غرب استان
اصفهان قرار دارد که تبعات وقوع خشکسالي در غرب استان به مراتب
کمتر از شرق استان بوده بهطوريکه هنوز آب روان از ميان شهر
باغ بهادران مي گذرد .درحاليکه تاالب گاوخوني سالهاست که خشک
شده و شرق استان شاهد تبعات ناگوار خشکسالي هستند.وي ميزان
بارندگي در کشور را کمتر از  30درصد بارندگي ها در دنيا برشمرد و
اظهار داشت :در حال حاضر متوسط بارندگي در دنيا  700الي 800
ميليمتر مي باشد در حاليکه اين رقم در کشور حدود  200الي 250
ميليمتر است بنابراين از آب بانان انتظار مي رود با بهره گيري از علم
و دانش اين منابع حياتي محدود را به نوعي مديريت کنند که آب به
همه متقاضيان در اقصي نقاط کشور برسد.

بازديد سرزده فرماندار از اداره گاز
گاليکش
گرگان-خبرنگاررسالت:
فرماندار گاليکش بههمراه ابولتختي معاون سياسي ،در بازديدي که
بدون اطالع قبلي و بهصورت سرزده از اداره گاز شهرستان داشتند از
نحوه فعاليت بخشهاي مختلف و روند خدمات رساني بازديد بهعمل
آوردند .در اين بازديد حسين مايلي بههمراه رئيس اداره گاز گاليکش از
نزديک به بررسي مسائل و مشکالت مراجعهکنندگان و نحوه پاسخگويي
کارکنان به مردم پرداخت و در اين خصوص ضمن ارائه رهنمودهايي
خاطرنشان کردند شايسته است مديران و کارکنان همواره تکريم
ارباب رجوع و نظم و انضباط اداري را سر لوحه امورات خود قرار
دهند.در ادامه پس از انجام بازديد در نشستي که به همين منظور در
دفتر رئيس اداره گاز انجام شد مهندس نظافتي ضمن خوشامدگويي
،گزارشي از وضعيت گازرساني و خدمات دهي در سطح شهرستان
ارائه نموده و خواستار همکاري و مساعدت فرمانداري در زمينه وصول
مطالبات معوق شدند.

در نشست جذب سرماي هگذاري استان سمنان:

مرکز خدمات سرمايهگذاري بايد
يک متولي داشته باشد
سمنان-خبرنگاررسالت:
به گزارش روابط عمومي اتاق بازرگاني ،صنايع ،معادن و کشاورزي
سمنان نشست مشترکي با حضور مديرکل امور اقتصاد و دارايي ،مديرکل
جذب سرمايهگذاري استانداري و کارشناسان ارشد سازمان مديريت
و برنامهنويسي در محل اين اتاق برگزار شد.علياصغرجمعهاي رئيس
اتاق بازرگاني سمنان در اين نشست گفت:مرکز خدمات سرمايهگذاري
توانسته است تاکنون به وظايف ذاتي خود عمل کند ،ولي براي توسعه
سرمايهگذاري نيازمند اولويتهاي مهمي هستيم .رئيس اتاق سمنان
ادامه داد:سرمايهگذار در بدو ورود جهت سرمايهگذاري با سازمانها و
دستگاههاي دولتي مختلفي مواجه ميشود که هرکدام نقش خدماتي و
نظارتي را عهدهدار هستند وي ادامه داد :دادهها و اطالعات سرمايهگذاري
ما منسجم نيستند و گاهي آنها حتي مطالعات اوليه را سپري نکردهاند
تا آنجا که سرمايهگذار تنها با عناويني روبهرو ميشود.رئيس اتاق سمنان
از ايجاد مرکز مشاوره خدمات سرمايهگذاري در محل اتاق بازرگاني
سمنان خبر داد و بيان داشت :مرکز مشاوره خدمات سرمايهگذاري در
محل اتاق بازرگاني ايران تشکيلشده و طي ماههاي آينده دراتاقهاي
شهرستان فعال خواهد شد.

