» خبر

با حضور دکتر شهري معاون
توسعه مديريت ،پشتيباني و
مشارکت هاي مردمي
سازمان نوسازي کشور:

در نشست هماهنگي سازگاري با کم آبي اعالم شد:

استفاده از آب شرب در کارواش ها
ممنوع است
اصفهان-خبرنگاررسالت:
رئيس اتحاديه خدمات فني خودروهاي سبک مي گويد :به هيچ
عنوان اجازه نخواهيم داد براي شست و شوي خودرو از آب شرب
استفاده شود.روح اله چلونگر گفت :استفاده از آب شرب در کارواشها
ممنوع است و فقط کارواش هايي که چاه آب آن ها بسيار شور است
ميتوانند براي مرحله نهايي شست و شو از آب شرب شهري استفاده
کنند .در نشست هماهنگي سازگاري با کم آبي در شرکت آب و
فاضالب استان اصفهان سخن مي گفت افزود:در مجموع 115کارواش
در شهرستان اصفهان فعالند که در صورت مشاهده هرگونه تخلف
در اين خصوص ،پروانه فعاليت آن واحد صنفي لغو مي شود.رئيس
اتحاديه خدمات فني خودروهاي سبک در عين حال گفت :يکي از
شرايط اخذ و تمديد پروانه فعاليت کارواش ها ،بازچرخاني آب است
و به همين منظور کارواش ها ملزم به نصب دستگاه هاي جديدي
هستند که مي تواند آب مصرف شده در شست و شوي خودروها
را با بهره گيري از فناوري نانو تا  60مرتبه تصفيه و مورد استفاده
قرار دهد.وي همچنين از راه اندازي کارواش هاي سيار در آينده
اي نزديک خبر داد و گفت :اين کارواش ها مجهز به دستگاههاي
بخار سرد و گرم هستند که ميزان آب مصرفي براي شست و شوي
هر خودرو را تا سه ليتر کاهش مي دهد.

»

استاندار سمنان گفت :

کميته امداد در مهارت آموزي دانشجويان سمنان کمک کند

سمنان -خبرنگار رسالت:
استاندار سمنان گفت  :کميته امداد براي افزايش
اشتغالزايي و رونق کسب و کار به مهارت آموزي در
سيدشهابالدين

بيندانشجويانايناستانکمککند.
چاووشي در ديدار با پرويز فتاح رئيس کميته امداد
کشور در فرمانداري گرمسار افزود :رويکرد بدون
مددجو از رويکرد استانداري سمنان است که تا
چند سال آينده در استان اجرايي مي شود.وي
اظهارداشت :راه اندازي مجمع خيرين مهارتآموزي

مشهد-خبرنگاررسالت:
توليت آستان قدس رضوي آموزههاي غني نبوي و رضوي را اساسي
براي شکلگيري تمدن نوين اسالمي در جهان دانست ،.حجت
االسالم و المسلمين سيد ابراهيم رئيسي در مراسم اختتاميه «کنگره
بينالمللي نقش شيعه در پيدايش و گسترش علوم اسالمي» با بيان
اينکه امام باقر(ع) و امام صادق(ع) در تاريخ اسالم بيشترين نقش را
در تبيين علوم اسالمي و فرهنگ دين ،تنوير افکار عمومي و تفسير
آيات قرآن داشتهاند ،خاطرنشان کرد :به برکت انقالب اسالمي در
سالهاي اخير کارهاي بسياري خوبي در رابطه با علوم عقلي ،تفسير
قرآن و فقه و اصول اسالمي انجام شده است.عضو مجمع تشخيص
مصلحت نظام تفاوت دوران معاصر با سدههاي مختلف تاريخ اسالم
را حکم فرمايي فقه در جامعه ايران معرفي و خاطرنشان کرد :تفاوت
امروز با گذشته و دوران بزرگاني چون صاحب جواهر و شيخ انصاري
در اين است که در هيچ دورهاي فقه حکومت نميکرده و تمامي
ابعاد جامعه بر اساس اصول و مباني فقهي نبوده است؛ اما امروز در
جامعه فقه حکومت ميکند و سؤاالت بسياري در برابر انديشمندان،
فرهيختگان ،دانشگاهيان و حوزويان وجود دارد که بايد پاسخ اين
مسائل را با استفاده از فقه تمدن ساز جعفري يافت.

مشكالت و معضالت شهري با برخورد قهري رفع نمي شود
سنندج-خبرنگاررسالت:
شهردار سنندج كه بههمراه جمعي از مديران
شهرداري با فرمانده انتظامي اين شهرستان ديدار
كردندبا بيان اينکه براي رفع معضالت شهري بايد
راهکار مناسب و اصولي ارائه کرد گفت :مشکالت
و معضالت شهري با برخورد قهري رفع نمي شودو
رفع بسياري از معضالت و مشکالت سطح شهر
طبق قانون برعهده شهرداريها است و بايد شهرداري
نسبت به راهکار مناسب جهت رفع مشکالت شهري
اقدام نمايد.به گزارش روابط عمومي وامور بين الملل
شهرداري سنندج مهندس صيدي بااشاره به اينكه
يکي از مهم ترين مشکالتي که شهرداريها بصورت
جدي با آن مواجه هستند بحت دستفروشان و
جلوگيري از ساخت و ساز غير مجاز است افزود:
برخورد قهري راهکاري مناسب و اصولي جهت رفع
مشکالت شهري نظير دستفروشان نيست و بايد
بهصورت ريشه اي و اصولي نسبت به ساماندهي

اين افراد اقدام نمودودراين راستا طرح ساماندهي
دستفروشان از سوي اين شهرداري تدوين شده
که اميدواريم با حمايت دستگاههاي ذيربط به
ويژه نيروي انتظامي نسبت به اجراي آن اقدام
کنيم .شهردار سنندج در پايان بابيان اين نكته
كه متاسفانه طبق قانون شهرداريها اجازه صدور
مجوز ساخت در زمين هاي قولنامه اي را ندارند و
همين امر باعث شده تعدادي افراد سود جو اقدام
به ساخت و ساز غيرمجاز کنند.

نرخ سرانه مطالعه کاشان کمي بيشتر از دو برابرکشور است
کاشان -خبرنگاررسالت:
معاون استاندار و فرماندار ويژه کاشان در مراسم رونمايي از برنامههاي
پايتخت کتاب ايران که در سراي اهل قلم سي و يکمين نمايشگاه
بينالمللي کتاب تهران برگزار شد ،گفت :با فرهنگ سازي و
برنامهريزيهاي صورت گرفته نرخ سرانه مطالعه کاشان کمي بيشتر
از دو برابر کشور شده است.حميدرضا مومنيان با اظهار خرسندي از
انتخاب کاشان به عنوان پايتخت کتاب ،افزود :اميدواريم به دنبال

اين انتخاب ،اقدامات فرهنگي متعدد و اثربخش در حوزه فرهنگي
شهرستان انجام شود و دستگاهها و نهادهاي مختلف در همکاري با
يکديگر بتوانند از اين فرصت و زمينهاي که ايجاد شده است ،استفاده
کنند.وي ادامه داد :ما مدت چهار سال نامزد پايتخت کتاب بوديم
و باالخره در سال چهارم موفق شديم که اين عنوان را اخذ کنيم
که اين موضوع نشان ميدهد که برنامهها و فرهنگسازيها در اين
حوزه از جهتگيري درست و مناسبي برخوردار بوده است.مومنيان

با اشاره به نگاه فني به حوزه فرهنگ در دولت تدبير و اميد ،توضيح
داد :در آسيبشناسي فرهنگي شهرستان ،به اين نتيجه رسيديم
که در مسائل فرهنگي نشانههاي خوبي وجود ندارد و به همين
دليل در برنامههاي مختلف تالش کرديم که نوعي پويايي در کار
خود ايجاد کنيم و محور برنامههاي ما فعاليتهاي کتاب و ترويج
اين حوزه بود که خوشبختانه به نتايج خوبي رسيديم به طوري که
امروز به عنوان پايتخت کتاب کشور انتخاب شدهايم.

سرپرست ادارهکل ميراثفرهنگي ،صنايعدستي و گردشگري استان اردبيل:

ايدههاي توليد اپليکيشن گردشگري در اردبيل حمايت ميشود
اردبيل-خبرنگاررسالت:
سرپرست ادارهکل ميراثفرهنگي ،صنايعدستي و
گردشگري استان اردبيل گفت :ايدههاي مرتبط
با توليد اپليکيشنهاي گردشگري و معرفي آثار
تاريخي اين استان حمايت ميشود.نادر فالحي
در مراسم اختتاميه استارت آپ روستايي «شتاب
در روستا» در اردبيل اظهار داشت :استان اردبيل

قابليت هاي متعدد در عرصه گردشگري و صنايع
دستي را دارد و بههمين منظور ايدههاي مرتبط
با توليد اپليکيشنهاي گردشگري و معرفي
آثار تاريخي اين استان حمايت ميشود.وي
افزود :با اين وجود قابليتهاي اين استان به
صورت مطلوب و کافي در عرصه هاي ملي و
بينالمللي معرفي نشده و ما نيازمند ابزارهاي

مختلف معرفي توانمندي استان هستيم.
سرپرست ادارهکل ميراثفرهنگي ،صنايعدستي
و گردشگري استان اردبيل بيان کرد :بهمنظور
ي و تبليغ قابليتها ميتوان از اپليکيشنهاي
معرف 
متنوع استفاده کرد و در اين راستا از ايدههاي
نخبههاي جوان قويا استقبال و حمايت ميشود.
فالحي تصريح کرد :از جمله اينکه اين اداره

کل آماده تخصيص تسهيالت و امکانات به
ايدههاي عملي است تا فرصت معرفي جاذبههاي
تاريخي استان فراهم شود.وي به ضرورت توجه
به قابليتهاي استان در توليد صنايع دستي
اشاره و بيان کرد :ميتوان از ظرفيت فضاي
مجازي براي رونق بازار فروش صنايع دستي
استان استفاده کرد.

مديرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي چهارمحال و بختياري:

عزم دولت در جهت رفع بيکاري براي بيکاران چهارمحال و بختياري
شهرکرد-خبرنگاررسالت:
مديرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي چهارمحال و بختياري
تعداد بيکاران اين استان را  63هزار نفر اعالم کرد و گفت85 :
درصد اين افراد را فارغ التحصيالن دانشگاهي تشکيل مي دهند.
حفيظ اله فاضلي در نشست خبري با خبرنگاران افزود :براي رفع
معضل بيکاري در استان که باالترين نرخ را در ميان استانهاي کشور
به خود اختصاص داده دولت برنامه هاي متعددي در نظر گرفته

استاندار اردبيل:

است.وي اجراي طرح مشاغل خانگي با اختصاص اعتباري بالغ بر
 225ميليارد ريال را از مهمترين برنامه ها برشمرد و گفت :از
ابتداي اجراي اين طرح تاکنون در حدود  4هزار طرح به بانک هاي
عامل معرفي شده است.فاضلي همچنين از اختصاص يک ميليارد
و  500ميليون ريال اعتبار براي رونق اشتغال روستايي به استان
اشاره کرد و گفت :تاکنون  279طرح در کميته هاي شهرستاني
بررسي شده که از اين تعداد  159طرح با اعتباري بالغ بر 860

فرماندار لنجان درکارگروه سالمت:

وضعيت درماني استان اردبيل
مطلوب نيست
اردبيل-خبرنگاررسالت:
استاندار اردبيل گفت :متاسفانه در حال حاضر وضعيت درماني استان
اردبيل اصال مطلوب نيست با توجه به محروميت مضاعف در بهداشت
و درمان نيازمند برنامهريزيهاي اساسي و توجه مسئوالن هستيم.
اکبر بهنامجو در ديدار مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با مسئوالن
و نمايندگان مردم در مجلس در اردبيل اظهار داشت :با افزايش
مسافر در تعطيالت نه تنها تختهاي بيمارستاني و وضعيت موجود
پاسخگوي مراجعان نبوده بلکه تراکم زياد مراجعان باعث نارضايتي
مردم ميشود.وي افزود :اين استان داراي يک هزار و  900تخت
بيمارستاني است و نياز به افزايش سه هزار و  700تخت بيمارستاني
در استان وجود دارد .بهنامجو با اشاره به خدمات درماني تامين
اجتماعي در استان اردبيل بيان کرد :با توجه به افزايش جمعيت
در استان و توسعه شهري از زمان تاسيس تاکنون اين بيمارستان
توسعه فيزيکي و تجهيزاتي چنداني نداشته و نياز به توجه بيشتر
است.وي بيان کرد :بيمارستان سبالن تامين اجتماعي با کمترين
ظرفيت خود به فعاليت ادامه ميدهد و نياز به افزايش ظرفيت
تخت و تجهيزات پزشکي و ارتقاي خدمات دارد.بهنامجو با اشاره
به اينکه ساالنه هشت ميليون گردشگر وارد اين استان مي شوند
و تا سه سال آينده اين تعداد به  13ميليون افزايش خواهد يافت،
افزود :شرکتهاي بزرگ سرمايهگذاري براي فعاليت در استان اعالم
آمادگي کردهاند و سازمان تامين اجتماعي نيز ميتواند بويژه بحث
گردشگري در استان فعاليتهاي مناسبي را آغاز کند.

و اشتغال از ديگر برنامه هاي استانداري سمنان براي
افزايش آمار اشتغال در استان است.وي خاطرنشان
کرد  :بانک اطالعاتي نيازمندان و راست آزمايي براي
کاهش تکدي گري در استان از ديگر برنامههايي
است که مي تواند چهره شهرهاي استان را بدون
گدا جلوه دهد.چاووشي تصريح کرد  :طرح مهاجرت
معکوس و جا به جايي مردم از مناطق شهري به
روستاها از رويکردهاي اساسي استانداري سمنان
براي تثبيت جمعيت در مناطق روستايي استان
است.استاندار سمنان ادامه داد  :طرح کمک به
مددجويان مناطق روستايي به منظور جلوگيري
از مهاجرت از اقدامات مثبت براي رفع فقر در
اين مناطق از استان است.استاندار سمنان با بيان
اين که در سال گذشته حدود 10هزار شغل در
استان ايجاد شد که اين امر نشان دهنده تحقق
صددرصدي برنامه اشتغالزايي در سال  96از سوي
استانداري بوده است.

شهردارسنندج:

معاون استاندار و فرماندار ويژه کاشان:

توليت آستان قدس رضوي عنوان کرد:

آموزههاي نبوي و رضوي
اساسشکلگيري تمدن نوين اسالمي

شهرستان
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مديرعامل گازگلستان از اجراي
بيش از  8750کيلومترشبکه گاز
تا پايان سال  97خبرداد
گرگان-خبرنگاررسالت:
مهندس محمد رحيم رحيمي درمصاحبه با پايگاه خبري گازگلستان
با بيان خبر فوق گفت:شرکت گازاستان گلستان تاکنون در مجموع
توانست افزون بر  8757کيلومتر شبکه گاز را درسطح استان اجرا
نمايد .وي افزود:ازاين ميزان معادل  3324کيلومتر شبکه دربخش
شهري و  5433کيلومتر نيز دربخش روستايي اجرا شده است.وي
ادامه داد:در حال حاضر دراستان گلستان تمامي  29شهرو همچنين
 841روستا از نعمت گاز طبيعي برخوردار مي باشند .رحيمي تصريح
کرد :عمليات گاز رساني به  35پروژه روستايي نيز دردست اجرا
مي باشد وانشاء ا...تا پايان سال  97تمامي روستاهايي که قابليت
گاز رساني دارند دربرنامه گاز رساني قرار خواهند گرفت .مديرعامل
شرکت گاز استان گلستان درادامه درخصوص بهره مندي واحدهاي
صنعتي استان از گازطبيعي نيز اظهارداشت:اين شرکت تاکنون
توانست تعداد  621واحد صنعتي عمده و  64جايگاه سيانجي
را از نعمت گاز بهره مند سازد.

بيستمين جشنواره خيرين
مدرسه ساز استان گيالن
برگزار گرديد

رشت-خبرنگاررسالت:
بيستمين جشنواره خيرين مدرسه ساز استان گيالن با حضور دکتر شهري
معاون توسعه مديريت ،پشتيباني و مشارکت هاي مردمي سازمان  ،مهندس
مقدم مدير کل نوسازي استان گيالن،حاجتي مدير کل آموزش و پرورش
استان ،نمايندگان مردم رشت و نماينده مردم صومعه سرا در مجلس
شوراي اسالمي در سالن اجتماعات مجتمع رفاهي فرهنگيان دهکده ساحلي
بندرانزلي برگزارشد.علي اوسط اکبري مقدم با قدرداني از تالشهاي همکاران
خود در ادارات آموزش و پرورش و اداره کل نوسازي مدارس استان اذعان
داشت :اداره کل آموزش و پرورش و نوسازي مدارس استان همواره همسو
باهم و دريک جهت در توسعه فرهنگ و آموزش گام برداشته اندمدير کل

نوسازي مدارس استان گيالن تعليم و تربيت را اساس رشد و بالندگي يک
جامعه خواند وتصريح کرد :براي دستيابي به يک جامعه مدني بايد آموزش
و پرورشي پويا داشته باشيم وي افزود :خيرين گران سنگ ،انسانهايي
هستند که به اين باور رسيده اند با کمک به آموزش و پرورش کشور
ميتوانند نقش خود را در بندگي در مقابل خداوند تبارک و تعالي به خوبي
ايفا کنندمهندس مقدم خيرين را منتخبين خداوند دانست و گفت :در
کنار خيرين بودن سعادت بزرگي براي اداره کل نوسازي و تجهيز مدارس
استان است.مدير کل نوسازي مدارس استان يادآور شد :همه بر اين باور
هستيم که قدم خيرين براي اعتالي فرهنگ و پرورش فکري ايران اسالمي
بسيار موثر است .

ضمن عذرخواهي؛کارشناسان جلسه را ترک کنند
روسا دعوت شده بودند
فوالدشهر  -خبرنگاررسالت:
اولين جلسه کارگروه تخصصي سالمت وامنيت
غذايي شهرستان لنجان درسال جديد با حضور
فرماندارلنجان و اعضاء حاضردرمحل شبکه بهداشت
تشکيل شد .مهدي صفرخانلوفرماندارلنجان به
خاطراهميت حوزه سالمت وبهداشت شهروندان
درجلسه کارگروه سالمت ازهمه کارشناسان
دستگاه هاي ذيربط ضمن عذرخواهي،خواست که
جلسه را ترک کنند.زيرا روساي دستگاه ها براي
حل وفصل مسائل به جلسه دعوت شده بودند
ولي غيبت کردند.طرح تحول سالمت؛مشارکت
بين بخشي وبازاريابي اجتماعي وارتقاء فرهنگ
وسواد سالمت جامعه،گزارش عملکردکارگروه

سالمت درسال گذشته با  27/89درصد اجراي
مصوبات وبررسي اهم مصوبات اجرا نشده ودردست
اقدام ،بررسي آخرين وضعيت اجراي پروژه تصفيه
تکميلي پسآب انتقالي به فضاي سبز فوالدشهر
با 98درصد پيشرفت کار،آخرين وضعيت انتقال
چوبداران به ميدان جديد دام ورنامخواست،برداشت
غيرمجازوپمپاژمازادپسآب خروجي تصفيه خانه
فاضالب زرين شهرتوسط کشاورزان،پيگيري مجدد
مشکالت منطقه صنعتي وکارگاهي شهرسده
لنجان ،اتخاذ تدابير پيشگيرانه ومراقبتي بيماري
تب خونريزي دهنده کريمه کنگوواهداف روز
جهاني بدون دخانيات از تصميمات اتخاذ شده
در جلسه بودند.

پرداخت  51ميليارد ريال تسهيالت
مکانيزاسيون در نيشابور
نيشابور -خبرنگار رسالت:
معاون سازمان استان و مدير جهاد کشاورزي نيشابور گفت:
تسهيالت خط اعتباري مکانيزاسيون با هدف نوسازي ناوگان

ميليارد ريال به تصويب رسيده و به بانک هاي عامل معرفي شده
است.مديرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي چهارمحال و بختياري،
اجراي طرح اشتغال فراگير با اعتبار  4هزار ميليارد ريال را از ديگر
طرح هاي اجرايي در استان برشمرد و افزود :در اين طرح در قالب
 11رسته شغلي  686متقاضي در سامانه کارا ثبت نام کرده که از
اين تعداد  99طرح به تصويب رسيده و براي دريافت تسهيالت به
بانک هاي عامل معرفي شده است.

رئيس سازمان جهاد کشاورزي کردستان :

 ۷۵درصد توتفرنگي کشور در کردستان
توليد ميشود
سنندج-خبرنگاررسالت:
رئيس سازمان جهاد کشاورزي کردستان درنهمين
همايش ملي يافتههاي پژوهشي کشاورزي با
محوريت توت فرنگي که در دانشکده کشاورزي
دانشگاه کردستان برگزارشد ،از توليد ساالنه
 45هزار تن توتفرنگي در کردستان خبر داد
و گفت :بيش از  75درصد از کل توت فرنگي
کشور در کردستان توليد ميشودكه دراين راستا
 13هزار خانوار در کردستان در بحث توليد
توتفرنگي فعال است همچنين در اين استان
بزرگترين کارخانه فرآوري ميوه در منطقه با
 ۸۵هزارتن کل مواد خام در مريوان در حال
احداث است كه با بهره برداري از اين کارخانه

حمل و نقل کشاورزي و بهکارگيري ماشين آالت و ادوات نوين
در اين شهرستان آغاز شد.
محمدعلي فرهمند راد اظهار داشت :مبلغ  51ميليارد ريال تسهيالت
با بازپرداحت  ۵ساله براي دريافت  79دستگاه تراکتور سبک ،متوسط
و نيمه سنگين و  96دستگاه انواع ادوات از محل خط اعتباري ويژه
مکانيزاسيون سال  ،1396پرداخت شده است.وي افزود :در سال
 ،1397مبلغ  70ميليارد ريال تسهيالت خط اعتباري مکانيزاسيون

قسمتي از مشکالت توت فرنگي کاران برطرف
خواهد شد.به گزارش روابط عمومي سازمان
جهاد کشاورزي استان کردستان ،خالد جعفري
بابيان اينكه  7هزار و  500هکتار به باغات
استان اضافه ميشود که بخش قابل توجهي
از اين ميزان به کشت توتفرنگي اختصاص
خواهد يافت افزود :در کردستان  3هزار و
 200هکتار کشت توتفرنگي داريم وساالنه
نزديک به  45هزار تن توتفرنگي در استان
توليد و برداشت ميشود كه شرايط اقتصادي
مردم و توپوگرافي استان کردستان از داليل
مهم رسيدن استان به اين جايگاه در بحث
توليد توت فرنگي است.

براي شهرستان سهميه با نرخ  18درصد ابالغ که ميزان  3درصد
يارانه داشته و به کشاورزان با نرخ  15درصد پرداخت مي گردد.
مدير جهاد کشاورزي نيشابور ادامه داد :کشاورزان زحمتکش
شهرستان الزم است از طريق مراکز جهاد کشاورزي بخشها براي
تشکيل پروند ه پيگيري کرده تا تسهيالت فوق که نقش مهمي در
توسعه مکانيزاسيون بخش کشاورزي و بهرهوري دارد براي خريد
ماشينآالت و ادوات کشاورزي به آنها پرداخت شود.

تنظيم تفاهم نامه جهت بازنگري
طرح جامع اصفهان

عضويت همکار شرکت توزيع برق سمنان
درکارگروه تخصصي ايمني صنعت برق

منصور بيک وردي رئيس هيئت فوتبال
استان البرز شد

اصفهان-خبرنگاررسالت:
در جريان سفر يكروزه معاون وزير راه وشهرسازي و دبير شورايعالي
معماري و شهرسازي ايران به اصفهان ،تفاهم نامه بازنگري طرح جامع
اصفهان تنظيم و به امضاء رسيد.به گزارش روابط عمومي اداره كل راه
وشهرسازي استان اصفهان ،در نشستي كه با حضور محمدسعيد ايزدي
معاون وزير و دبير شورايعالي معماري و شهرسازي ايران  ،حجت اله
غالمي مديركل راهوشهرسازي استان ،قدرت اله نوروزي شهردار كالن
شهر اصفهان و اعضاي شوراي شهر و معاونين شهرسازي و معماري اداره
كل راه وشهرسازي و شهرداري برگزار شد ،تفاهم نامه بازنگري طرح جامع
شهر اصفهان به امضاء رسيد.حجت اله غالمي در ابتدا با اشاره به سابقه
طرح هاي توسعه شهري و فرا شهري اصفهان گفت :اولين طرح توسعه
شهري اصفهان در سال  1337توسط مشاور آلماني بنام كوكس با برداشت
وضعيت موجود اصفهان ،تهيه شد.اولين طرح جامع به فاصله يك دهه و
بهدليل شتاب تغييرات در دهه 40و نياز به گسترش شهر توسط مهندسين
مشاور ارگانيك تهيه و در سال  1350به تصويب رسيد .

سمنان -خبرنگار رسالت:
طي حکمي از سوي مهندس آرش کردي رئيس هيئت مديره و مديرعامل شرکت توانير،
مهندس حسين مهرانديش سرپرست دفتر ايمني و کنترل ضايعات شرکت توزيع برق
استان سمنان به عنوان عضو کارگروه تخصصي ايمني صنعت برق منصوب شد.گفتني است:
باتوجه به اهميت ايمني در صنعت برق کشور اين کارگروه تشکيل شده تا نسبت به تدوين
دستورالعمل هاي الزم در سطح شرکت هاي برق منطقه اي و توزيع نيروي برق اقدام نمايند.
يادآور مي شود :به روز نمودن رويه ها ،دستورالعمل ها و مقررات ايمني ،تهيه روش يکپارچه
تجزيه و تحليل و تصميم سازي حوادث ،تنظيم راهکارهاي پيشگيري از حوادث با استفاده از
تجربيات و تجزيه و تحليل حوادث گذشته ،آماده سازي دستورالعمل هاي تعيين صالحيت و
ارزيابي عملکرد ايمني پيمانکاران ،بخشي از وظايف پيشنهادي اين کارگروه مي باشد.الزم به
ذکر است :توسعه توانمندسازي ايمني پيمانکاران در بخش اچاساي ،تمهيد آيين نامه هاي
ايمني شهروندي و آموزش شهروندان در خصوص مخاطرات برق ،تعامل با سازمان هاي
خدمات رسان جهت توسعه فرهنگ ايمني برق ،ارتقاي آگاهي و ارائه راهکارهاي تخصصي
جهت پيشگيري از خطرات حوادث حريم شبکه هاي توزيع ،فوق توزيع و انتقال به عنوان
ديگر وظايف اين کارگروه به شمار مي رود.

کرج-خبرنگاررسالت:
مجمع انتخاباتي هيئت فوتبال استان البرز برگزار و طي آن منصور بيک وردي براي مدت  4سال
به عنوان رئيس هيئت انتخاب شد.به گزارش رسالت البرز و به نقل از روابط عمومي اداره کل
ورزش و جوانان استان البرز؛ مجمع انتخاباتي هيئت فوتبال استان البرز با حضور مهدي تاج رئيس
فدراسيون فوتبال ،طالقاني مسئول امور مجامع فدراسيون فوتبال ،امير غفراني مديرکل ورزش
و جوانان استان البرز ،کوليوند سرپرست معاونت توسعه امور ورزش ،مشايخي سرپرست هيئت
و اعضاي مجمع در سالن اجتماعات اداره کل ورزش و جوانان استان البرز برگزار شد.هوشنگ
افشاري ،نادر ايزدبين ،منصور بيک وردي و محمد حشمتي  4کانديداي احراز پست رياست
هيئت بودند که پيش از آغاز رأيگيري حشمتي و افشار انصراف کتبي خود را از حضور در ادامه
مجمع اعالم کردند.امير غفراني مديرکل ورزش و جوانان استان البرز با اشاره به اهميت و جايگاه
هيئت فوتبال در ورزش استان ،از اعضاي مجمع خواست تا همگي در جهت پيشبرد امور هيئت
به رئيس منتخب کمک کنند.
با انجام فرآيند رأي گيري ،در رقابتي بسيار نزديک و مهيج ،منصور بيک وردي با کسب  11رأي از
مجموع  21آراي موجود ،براي مدت  4سال به عنوان رئيس جديد هيئت فوتبال استان البرز انتخاب
و معرفي شد و نادر ايزدبين ديگر کانديداي احراز پست رياست هيئت نيز  10رأي کسب کرد.

5

خبر

بيست و سومين نمايشگاه بينالمللي
صنعت نفت برگزار شد
اهواز  -خبرنگار رسالت :
بيست و سومين نمايشگاه بين المللي نفت ،گاز ،پااليش و پتروشيمي
با حضور مهندس زنگنه وزير نفت ،يوري سنتورين دبيركل مجمع
كشورهاي صادركننده گاز (جي سي اف)  ،مارتيناداليچ ،معاون نخست
وزير اقتصاد كرواسي  ،جمعي از نمايندگان مجلس ،سفيران كشورهاي
خارجي و جمعي از مديران و كارشناسان شركت ملي مناطق نفتخيز
جنوب در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي تهران گشايش يافت.
به گزارش خبرنگار ماه ؛ مهندس زنگنه وزير نفت در اين مراسم طي
سخناني بر غيرسياسي بودن نفت تاكيد كرد و گفت  :سياسي كردن
بازار انرژي از طريق اعمال محدوديتهاي مالي  ،بازرگاني و تكنولوژي
به توليدكنندگان بازار لطمه وارد ميكند .وي در ادامه با بيان اينكه
ايران نزديك  110سال است كه در بازارهاي جهاني انرژي ايفاي نقش
ميكند تصريح كرد :ايران در همه اين مدت در عمل از آزادي در تبادل
و امنيت انرژي در بازارهاي جهاني و غيرسياسي بودن آن صيانت كرده
است .مهندس زنگنه افزود  :بازار انرژي بايد به صورت غيرسياسي اداره
شود تا روند توسعه ،تبادل و همكاريهاي آن با اختالل روبهرو نشود .وي
افزود  :صنعت نفت نه تنها از حيث حصول درآمدهاي نفتي و تزريق آن
به بودجه  ،بلكه از حيث اشتغالزايي و ايجاد حركت در اقتصاد و بازسازي
و نوسازي خود مي تواند پيشران باشد.

فرمانده نيروي انتظامي بناب اعالم کرد:

اجراي طرح پاک سازي نقاط آلوده
شهرستان از سوي نيروي انتظامي بناب
بناب -خبرنگاررسالت:
فرمانده نيروي انتظامي بناب از اجراي دوازده طرح پاک سازي نقاط آلوده
شهرستان طي 10روز گذشته خبرداد.بر اساس اين گزارش ،سرهنگ رمضان
اهللورديان در گفتگو با خبرنگاران با اعالم اين خبر افزود :در راستاي اجراي
طرح هاي ارتقاي امنيت اجتماعي ،پاک سازي نقاط آلوده شهرستان در
دستور کار اين نيرو قرار گرفت و در اين عمليات 72معتاد تابلودار و همچنين
 10قاچاقچي و توزيع کننده مواد مخدر دستگير شدند .وي تصريح کرد:
در اجراي اين عمليات پاک سازي  660گرم انواع مواد مخدر و نيز آالت
و ادوات استعمال مواد مخدر از توزيع کنندگان مواد مخدر کشف و ضبط
شد.اين افسر انتظامي تأکيد کرد :اجراي طرح هاي پاکسازي در نقاط
آلوده شهرستان با استقبال مردم و شهروندان مواجه شده و تداوم اجراي
طرح هاي پاک سازي جزء برنامه هاي اين نيرو قرار دارد.گفتني است،
شهرستان 140هزار نفري بناب در 110کيلومتري جنوب تبريز مرکز استان
آذربايجان شرقي واقع شده است.

مديرعامل شرکت گاز استان قزوين خبرداد:

برگزاري بيش از  26هزار نفر ساعت دوره
آموزشي در شرکت گاز استان قزوين
قزوين-خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت گاز استان قزوين گفت :در راستاي ارتقاي سطح دانش و
توانايي فني کارکنان اين سازمان  26هزار و  249نفر ساعت دوره آموزشي
حضوري و مجازي در سال  96برگزار شد.به گزارش روابط عمومي شرکت
گاز استان قزوين ،اسماعيل مفرد بوشهري بيان کرد :در سال گذشته
 25هزار و  265نفر ساعت آموزش حضوري و  984نفر ساعت آموزش
مجازي در حوزه مباحث شغلي ،عمومي و فرهنگي و بهبود مديريت در
قالب  152دوره آموزشي برگزار شد .به گفته وي اين ميزان دوره آموزشي
برگزار شده نسبت به سال قبل از آن  15درصد افزايش داشته است.
بوشهري از ميان دوره هاي آموزشي مختلف که براي پرسنل برگزار
مي شود از توجه ويژه سازمان به دوره هاي مربوط به اچاساي خبر داد
و افزود :در حوزه اچاساي بيش از  10هزار و  208نفر ساعت آموزش در
زمينه هاي ارزيابي ريسک ،ايمني حمل و نقل ،ايمني ترافيک و رانندگي
تدافعي ،رعايت الزامات اچاساي پيمانکاران ،ايمني و آتش نشاني و پست
امداد شبکه هاي شهري برگزار شده است.

دفتر فرهنگي اکو در کاشان افتتاح شد
کاشان -خبرنگاررسالت:
آيين افتتاح دفتر فرهنگي اکو در کاشان با حضور معاون اجرايي اکو ،شهردار
و فرماندار کاشان ،نايب رئيس شوراي اسالمي شهر ،اساتيد دانشگاه و جمعي
از فعالين فرهنگي در اتاق بازگاني کاشان برگزار شد .شهردار کاشان در
اين آيين با بيان اينکه دستاورد افتتاح دفتر اکو در کاشان توسعه و تعالي
فرهنگ است ،اظهار کرد :کاشان شهر رويدادهاست و مديريت شهري
حامي اين رويداد فرهنگي است.سعيد ابريشمي راد با تاکيد بر اينکه مقابل
آسيبهاي فرهنگي بايد هوشيار بود ،گفت :نبايد راهي را که دنيا طي کرده
است با آزمون و خطا مجدد طي کنيم چراکه ارتباطات ميتواند به عنوان
ميانبري براي استفاده از تجربه هاي موفق ديگر کشورها به کار گرفته
شود.به گفته وي هوشمندي و هدفمندي دو عنصري است که موفقيت را
تضمين مي کند .در ادامه اين آيين فرماندار کاشان با بيان اينکه يکي از
دستاوردهاي بزرگ اين شهر اتحاد است ،عنوان کرد :در حال حاضر کاشان
در آستانه يک جهش است و نياز کاشان در حوزه ارتباطات بين المللي
حس مي شود .حميدرضا مومنيان دانشگاه را برترين ظرفيت موجود در
حوزه فرهنگي برشمرد و گفت :دانشگاه بايد به ميدان توسعه ارتباطات
بين الملل و توسعه فرهنگ بيايد.

برپايي ايستگاه صلواتي در شرکت گاز
استان مرکزي
اراک – خبرنگار رسالت :
به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان مرکزي همزمان با فرا
رسيدن نيمه شعبان و ميالد باسعادت يگانه منجي عالم بشريت،حضرت
صاحب الزمان(عج)پايگاه مقاومت بسيج قائم آل محمد(ص)شرکت گاز
استان مرکزي باموافقت مديرعامل شرکت وبه همت واحد اجتماعي
رفاهي اقدام به برپايي ايستگاه صلواتي نمود ودراين ايستگاه ازمنتظران
ظهوروعاشقان حضرتش ومهمانان ومردم شريف شهر اراک به صرف
شربت وشيريني پذيرايي گرديد.برپايه اين گزارش اين ايستگاه در
ورودي اداره مرکزي شرکت گاز استان مرکزي برپا گرديد و عالوه بر
مردم ،مراجعه کنندگان به اين اداره مورد پذيرايي قرار گرفتند.شايان
ذکر است به سنت هرساله شرکت گاز استان مرکزي همزمان با آغاز
اعياد شعبانيه و نيمه شعبان اقدام به آذين بندي و توزيع شيريني و
شکالت در بين همکاران و مراجعهکنندگان خود مي نمايد.

