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تقدير فرماندارخمين
از رئيس اداره گاز اين شهرستان
اراک – خبرنگار رسالت:
به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان مرکزي  ،احمد طهراني
فرماندار و رئيس ستاد تسهيل شهرستان خمين از ابوالفضل گودرزي
رئيس اداره گاز اين شهرستان با اهداء لوحي ،تقدير به عمل آورد .در
متن اين تقديرنامه چنين آمده  :تالش و کوشش در برطرف کردن
مشکالت توليد و حمايت از کارفرمايان يکي از اصولي است که باعث
رونقتوليدواستقاللاقتصاديوصادراتکاالهايايرانيبرايجايگزين
کردن نفت است .در اين راه موانعي وجود دارد که بايد با تعامل اين
موانع را برطرف نمود .ستاد تسهيل که براي رفع اين موانع به وجود
آمده ،باعث شده که کارفرمايان با نگاهي مثبت به مسئولين و با اميد
بيشتر به رفع اين موانع ،اميد به آينده را در دل خود زنده نگه دارند.
در اين راه از تالش و کوشش شما که باعث اين اميدواري شده است
کمال تشکر و قدرداني را مينمايم.

»

گرگان  -خبرنگاررسالت:
مهندس محمد رحيم رحيمي مديرعامل و اعضاي هيئت مديره گاز گلستان باحضرت
آيت اهللنورمفيدي نماينده ولي فقيه در استان وامام جمعه گرگان ديدار وگفتوگو کرد .به گزارش
روابط عمومي،در اين ديدار که با هدف بهره گيري از رهنمودهاي ارزشمند نماينده ولي فقيه دراستان
ديدار مديرعامل انجام گرفت،مديرعامل شرکت گاز با ابرازخرسندي از فرصت به وجود آمده،گزارشي از اقدامات و
عملکرد شرکت گاز در زمينه مديريت بحران سيل و رانش اخير استان و همچنين توسعه گازرساني و
شرکتگاز
خدمات رساني در سطح استان ارائه نمود .مهندس رحيمي افزود :با وقوع سيل شديد در استان گلستان
با نماينده ولي فقيه در ابتداي شروع سال جديد  ،کارکنان اين شرکت با حضور به موقع و با برنامه ريزي و تدابير الزم و انجام
اقدامات پيشگيرانه خوشبختانه گاز هيچ مشترکي در اين ايام بحراني قطع نشده است .وي ادامه داد:
در استان گلستان در چند روز گذشته نيز شاهد رانش زمين در شهرستان مينودشت بوديم که اين حادثه خساراتي

ديدار صميمانه مديرعامل آبفاي گيالن
با کارکنان امور آبفاي رضوانشهر
رضوانشهر  -خبرنگار رسالت:
سيد محسن حسيني رئيس هيئت مديره و مديرعامل آبفاي گيالن
در اين ديدار صميمانه از کارکنان به عنوان بازوان اجرايي شرکت ياد
کرد و افزود :حوزه خدمات مشترکين پيشاني ارتباطي با مردم است
و از اين رو بسيار حائز اهميت است و کارکنان بايد با احترام و سعه
صدر با ارباب رجوع برخورد نمايند .مديرعامل آبفاي گيالن با تأکيد
بر اينکه سپري نمودن مشکالت شرکت و کسب موفقيت ها با تالش
جمعي کارکنان صورت پذيرفته اظهار داشت :همکاران بايد در ارائه
خدمات قاطع باشند و با مشارکت و همدلي سال  98را موفق تر از سال
گذشته سپري نمايند تا شرکت آب و فاضالب به عنوان يک دستگاه
خدمات رسان و تأثيرگذار در اذهان مردم ماندگار گردد.

رئيس دانشکده علوم پزشکي:

 12هزار بيمار فشارخون در نيشابور
شناسايي شدند
نيشابور -خبرنگار رسالت:
رئيس دانشکده علوم پزشکي نيشابور گفت12 :هزار تن از مردم اين شهرستان
درپويشاندازهگيري فشارخونبهعنوانمبتالبهاينبيماريشناساييشدند
و تحت مراقبت قرار گرفتند .دکتر محسن عظيمي نژاد در نشست خبري
در سالن همايش بيمارستان حکيم نيشابور ،افزود :در مرحله اول حساس
سازي مردم را داشتيم و  56هزار تن مراجعه کردند که  60درصد آنها بانوان
بودند که متاسفانه  12هزار تن بيمار بودند که سه هزار تن آنها نمي دانستند
بيمار هستند تا جايي که  500تن داراي فشار خون باالي  16و  266تن آنها
داراي فشار خون باالي  18بودند و آنها را به پزشک ارجاع داديم و عمال جان
آنها را نجات داديم .وي اظهار کرد :کار بزرگ پويش اندازه گيري فشار خون
از يک دانشکده کوچک چون نيشابور در سطح ملي درخشيده و نيشابور به
عنوان پيشتاز يک کار ارزشمند در موضوع پيشگيري معرفي شده و االن در
نظام اداري وزارتخانه ،نيشابور به عنوان ارجاع استنادي(رفرنس) مطرح
شده است .عظيمي نژاد گفت :با کنترل فشار خون مي توانيم مرگ و مير ها
را کم کنيم زيرا فشار خون يکي از عوامل بيماري هاي قلبي و عروقي است
که هر آن امکان دارد اين فشار يکي از عروق مغزي را پاره کند .وي اضافه
کرد :بيش از  75درصد مرگ و مير کشورمان مربوط به بيماري هاي غير
واگير است که در رأس آن حداقل  40درصد آن بيماري هاي قلب و عروق
است و سرطان ها ،حوادث و بيماري هاي تنفسي مزمن در رتبه هاي بعدي
بيماري ها قرار دارند.

مدير جهاد کشاورزي گرمي مغان خبرداد:

اجراي پروژههاي آبياري کم فشار
درگرمي
گرمي -خبرنگار رسالت:
مدير جهاد کشاورزي گرمي مغان گفت :پروژه هاي آبياري کم فشار در
شهرستان گرمي طي سال جاري اجرا شد .امير بديرزاده درجمع خبرنگاران
اظهار کرد :اين طرح در راستاي کمک هاي فني و اعتباري بالعوض دولتي
براي افزايش راندمان آبياري و انتقال آب از طريق خطوط لوله هاي پلي اتيلن و
صرفه جويي در مصرف آب و بهينه سازي مصرف آب کشاورزي مورد توجه قرار
گرفته است .وي بيان کرد :طرح هاي آبياري کم فشار در اراضي اي به وسعت
 500هکتار از حوزه عمل اين شهرستان در روستاهاي شاعرلر  ،صيادآباد ،
قره خانبيگلو و هديلو در حال مطالعه و طراحي توسط مهندسان مشاور بوده
و امسال به مرحله اجرا در خواهد آمد .بديرزاده افزود :عمليات اجرايي طرح
آبياري کم فشار روستاي دامداباجا به مساحت  97هکتار و به طول خط انتقال
 6/5کيلومتر با صرف  82ميليارد ريال از محل اعتبارات بالعوض کمک هاي
دولتي از نيمه دوم فروردين ماه شروع شده و در حال انجام است.

اجراي 710متر لولهگذاري در ديلمان
رشت -خبرنگار رسالت:
به گزارش دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضالب
استان گيالن ،مدير امورآب و فاضالب سياهکل ازافزايش  710متر
شبکه توزيع آب شهر ديلمان خبر داد .دهدارگفت :در فروردين ماه
سال  98شبکه توزيع آب منطقه حسني محله ديلمان به ميزان 710
متر با اقطار  63و  75گسترش يافت .وي تصريح کرد :اين عمليات عالوه
برافزايش سطح برخورداري شهروندان ،امکان استفاده 20مشترک
جديد از اين نعمت الهي را فراهم نموده است.

انتصاب مدير بيمارستان
حضرت رسول اکرم (ص) رشت
رشت -خبرنگار رسالت:
دکتر بابک خسروي طي حکمي از سوي دکتر شهدي نژاد مدير
درمان تامين اجتماعي استان گيالن به عنوان سرپرست جديد
مديريت بيمارستان  ٢٠٠تختخوابي حضرت رسول اکرم (ص) رشت
منصوبگرديد.درمراسممعارفهسرپرستجديدمديريتبيمارستان
حضرت رسول اکرم(ص) از  ١٠سال تالش اسداهلل خوشخو مديريت
قبلي بيمارستان قدرداني گرديد.
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نادر فالحي:

مديرعامل برق منطقهايگيالن:

کوه سبالن ثبت جهاني ميشود

مديريت مصرف ،مانع از مصرف برق نيست

وي با اشاره به اين که تالش براي برگزاري همايش
علميبرايمعرفيکوهسبالنبابهرهگيريازظرفيت
اساتيد و کارشناسان علمي نتيجهبخش بوده و مورد
بحث و بررسي قرار گرفته است افزود :اميدواريم
برنامهريزيهاي الزم در اين زمينه ما را در تحقق
اهدافموردنظررهنمونكندوبتوانيمدرمعرفيآثار
جهاني و ملي استان پيشگام باشيم .مديرکل ميراث
فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان اردبيل
گفت :نيازمند بررسي و واکاوي جايگاه کوه سبالن
از ابعاد مختلف همچون موارد فرهنگي ،تاريخي و
طبيعي هستيم که اين موارد سبب منحصر به فرد
بودن کوه سبالن خواهد بود که اين مسئله نيز به
نوبه خود حائز اهميت است و بايد مورد توجه واقع
شود .وي بيان کرد :کوه سبالن با داشتن شکل و
ويژگيهاي منحصر به فرد يک بستر بسيار مناسب
براي جذب گردشگران داخلي و خارجي است که
در اين زمينه با بهرهگيري از نظرات کارشناسي شده
و فني بايد در معرفي اين مهم تالش خود را به کار
گرفته و با استفاده از ظرفيتهاي خود در امر جهاني
کردن اين اثر ارزشمند تالش کنيم.

شناسايي ۴۰۰واحد صنفي
فاقد پروانه کسب دردامغان
دامغان  -خبرنگاررسالت:
رئيس اتاق اصناف شهرستان دامغان از شناسايي واحدهاي صنفي
فاقد پروانه در اين شهرستان خبر داد .ابوالفضل روحاني افزود :در
شهرستان دامغان چهار هزار و  500واحد صنفي در قالب  115اتحاديه
توليدي و توزيعي فعاليت مي کنند که 400واحد صنفي فاقد پروانه
کسب ،شناسايي شدند .وي افزود :از  400واحد صنفي فاقد پروانه
کسب  15واحد پس از تذکرات الزم و زمان معين موفق به اخذ پروانه
کسب نشدند و از سوي اتاق اصناف پلمپ شده است .رئيس اتاق اصناف
گفت :سال گذشته هم  170واحد به علت نداشتن پروانه کسب پلمپ
شده بودند .روحاني يادآورشد :امسال از  493واحد صنفي بازرسي
انجام شده که  32مورد متخلف اقتصادي شناسايي که  58ميليون و
 600هزار ريال به جريمه محکوم شدند.

را به لوله هاي گاز موجود در منطقه وارد آورده که در اين زمينه شهر دوزين به همراه  21روستاي
مجاور قطع شده که با اقدامات انجام شده و حمايتهاي مسئولين در اولين فرصت جريان گاز آنها را
وصل نموديم .مهندس رحيمي همچنين از عنايات حضرت آيت اهلل نورمفيدي که نسبت به جايگاه
شرکت گاز توجه خاصي داشتند و همواره اين شرکت در نيل به اهدافش به ويژه در زمينه فرهنگ
سازي مديريت مصرف از طريق تريبون نماز جمعه ياري رسانده تشکر کرد و درخواست داشت تا در
اين ماه پر خيروبرکت از دعاهاي خويش کارکنان شرکت را بهره مند سازد .در ادامه حضرت آيت اهلل
نورمفيدي نماينده ولي فقيه دراستان نيزضمن عرض خير مقدم به مديرعامل و هيئت همراه و بيان
رهنمودهاي ارزنده،از زحمات و تالشهاي مجموعه گازگلستان بهويژه در مديريت بحرانهاي اخير
سيل و رانش زمين در استان و همچنين توسعه گازرساني و صيانت از گازطبيعي تقدير نموده و از
شرکت گاز استان گلستان به عنوان يکي از دستگاههاي خدمات رسان موفق ياد کرد.

اردبيل – خبرنگار رسالت:
مديرکلميراثفرهنگي،صنايعدستيوگردشگري
استان اردبيل گفت :با توجه به اين که کوه سبالن
با فرهنگ و تمدن استان اردبيل عجين شده تالش
و پيگيري براي ثبت جهاني اين کوه جواب داد و
ثبت جهاني کوه سبالن کليد خورد .نادر فالحي در
بازديد از پروژههاي ميراث فرهنگي استان اردبيل
اظهار داشت :با توجه به اين که کوه سبالن با فرهنگ
و تمدن استان اردبيل عجين شده تالش و پيگيري
براي ثبت جهاني اين کوه جواب داد و ثبت جهاني
کوه سبالن کليد خورد و مطالعات الزم در اين زمينه
توسطمسئوالنميراثفرهنگيبهاتمامرسيدهاست.

مديرعامل شرکت گاز استان کردستان:

سال  ۹۷بيش از  ۱۲هزار کيلومتر
شبکههاي گازرساني استان کردستان
مورد نشتيابي قرار گرفت
سنندج  -خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت گاز کردستان در جلسه هيئت رئيسه که در سالن
جلسات اين شرکت برگزار شد به اهميت و حساسيت نشتيابي

رشت -خبرنگار رسالت:
مهندس بلبل آبادي گفت :مديريت مصرف برق
مانع از مصرف برق نيست؛ بلکه برعکس ما اعتقاد
داريم به هر ميزان که ضروري و مورد نياز است
مي توان از انرژي برق استفاده نمود ولي تاکيد بر
اين است که از انرژي برق ،هوشمندانه ،صحيح و
بهينه،استفادهبهعملآيد.مديريتمصرفنيازبه
همراهي همگاني دارد .مديرعامل شرکت سهامي
برق منطقه اي گيالن افزود :مديريت مصرف نه
تنها در سطح ملي بلکه به لحاظ جهاني نيز از
اهميت ويژه اي برخوردار است.وي اضافه کرد:
با اقدامات بسيار کوچک و ساده مي توان بدون
هيچ هزينه اي مديريت مصرف را اعمال کرد .به
عنوان مثال اگر چنانچه درجه کولر را بين  ۲۴تا
۲۶درجه تنظيم کنيد همين اقدام کوچک ،حدود
 ۱۰درصد مصرف برق را کاهش مي دهد که اين
امر نه تنها به اقتصاد خانواده کمک مي کند و
هزينه هاي مصرف برق را کاهش مي دهد ،بلکه
اثرات بسيار مثبتي نيز در اقتصاد ملي دارد.وي
يادآور شد :صنعت برق بسيار هزينهبر و زمانبر

اشاره و آن را مهمترين عامل در جهت جلوگيري از هدررفت منابع
انرژي دانست وگفت :براي نشتيابي خطوط تغذيه و شبکه توزيع
گاز از ابتداي سال  ۹۷برنامهريزي مدوني تدوين گرديده و مطابق
با برنامهريزي مراحل انجام کار پيش رفته است .به گزارش روابط
عمومي ،مهندس احمد فعلهگري افزود :عمليات نشتيابي براي
کاهش هدررفت گاز طبيعي بسيار مهم است وبه دليل اينکه شرکت
گاز استان کردستان به عنوان قطب پژوهشي کاهش هدررفت
گاز طبيعي در سطح شرکت ملي گاز انتخاب گرديده وظيفه اين
شرکت را حساستر مينمايد و عمليات نشتيابي در مقياس ۱۲
هزار و  ۹۲۰کيلومتر عملکرد مطلوبي در حيطه وظايف بازرسي

است؛ به عنوان مثال براي احداث يک نيروگاه
هزار مگاواتي با تجهيزات مربوطه و شبکه هاي
انتقال و فوق توزيع و توزيع نيروي برق حدود 2
ميليارد دالر سرمايهگذاري نياز داريم و عالوه بر
آن ساخت اين نيروگاه  5تا  6سال زمان خواهد
برد.وي در بخش پاياني به يکي از توفيقات برق
منطقه اي گيالن اشاره کرد و گفت :در مباحث
ذخيره عملياتي و پيک سايي در سال هاي ۹۶
و  ۹۷شرکت سهامي برق منطقه اي گيالن  ،رتبه
اول را در سطح کشور به خود اختصاص داد و
بسيار موفق و مطلوب عمل کرده است.

مديرکل کميته امداد کردستان:

 58هزار خانواده مددجوي کردستاني بسته غذايي نقدي ميگيرند

سنندج  -خبرنگاررسنندج:
مديرکل کميته امداد کردستان گفت :بسته
نقدي غذايي از  ۱۰۰تا  ۳۰۰هزار تومان به حساب
خانوارهاي مددجويان کردستاني زيرپوشش اين
نهادواريزميشودكهمبلغواريزيبرايخانوادههاي
زيرپوشش براساس تعداد نفر خانوارها از  100هزار
تا  300هزار تومان تعيين شده است .محمدرسول
شيخيزاده با بيان اينکه به خانوارهاي  2نفره

 150هزار تومان و براي خانوادههاي سه نفره 200
هزار تومان در نظر گرفته شده است ،افزود250 :
هزار تومان براي خانوادههاي  3نفره و خانوارهاي
پنج نفر به باال نيز  300هزار تومان دريافت خواهند
کردو مبلغ تعيين شده براي پرداخت به مددجويان
تک نفره  100هزار تومان است و تمام مددجويان
زيرپوشش اين نهاد مشمول دريافت اين بستههاي
غذايي قرار ميگيرند .وي تعداد خانوارهاي تک

درپايان با اشاره به اينکه در حال حاضر  150هزار
نفر نيازمند در قالب  58هزار خانوار زيرپوشش
خدمات کميته امداد کردستان قرار دارند تصريح
کرد :واريزها به صورت کشوري و به مناسبت ماه
مبارکرمضانانجامميشود.گفتنياست؛درحال
حاضر  2ميليون خانوار نيازمند زيرپوشش خدمات
کميته امداد در کشور هستند که سهم کردستان
از اين ميزان  58هزار خانوار است.

بازسازي و بهسازي تاسيسات آبرساني و منابع آب شهر ميالجرد
اراک – خبرنگار رسالت:
درپي بارشوسيالبهاياخير،امورآبوفاضالبشهرستانکميجان
اقداماتي را به منظور بهسازي وبازسازي تاسيسات آبرساني و منابع آب
آسيب ديده اين شهرستان انجام داد .به گزارش روابط عمومي ،سيد
مهرداد بني جمالي مدير امور آب وفاضالب شهرستان کميجان در
اين خصوص بيان نمود :پس از بارندگي ها ي اخير در کشور و جاري
شدن سيالب در دشت ميالجرد علي رغم وجود تجهيزات ،خاکريز

 ،سيل بند و ديوارهاي بتني  ،ورود روان آبها به محوطه چاه هاي
شماره  4و  5تامين آب شرب شهر ميالجرد و نفوذ به دهانه و لوله جداره
چاه ها  ،باعث کدورت و تغيير کيفيت آب شرب اين چاه ها گرديد.
وي در ادامه تصريح کرد :به دنبال ايجاد شدن اين وضعيت اداره آبفا
ميالجرد بالفاصله چاه هاي آسيب ديده را از مدار بهره برداري خارج
و عمليات ترميم محوطه  ،بازسازي و بهسازي چاه هاي مذکور را آغاز
نمود .مدير امور آب و فاضالب کميجان از پايش  24ساعته کمي و

روند اجرايي پروژههاي عمراني باقرشهر درکارگروه
عمران بررسي ميشود

باقرشهر -خبرنگار رسالت:
مسئولواحدعمرانشهرداريباقرشهرازبرگزاري
اولين جلسه کارگروه پروژه هاي عمراني اين شهر
خبر داد  .بنا به گزارش روابط عمومي شهرداري
و شوراي اسالمي باقرشهر ،عباسي که به تازگي
مسئوليت واحد عمران را گرفته است هدف از اين
کارگروه را برنامهريزي جامع تر و تعريف زمان
بندي براي اجراي پروژه هاي در دست انجام
باقرشهر دانسته است که طي آن مقرر گرديده
کميت و کيفيت پروژه هاي عمراني مورد مداقه
بيشتري قرار گيرد.

عباسيدرگفتوگوباخبرنگارسايتاطالعرساني
شهرداري باقرشهر گفته است در جلسهاي که با
حضور مهندسين ناظر  ،پيمانکاران و واحدهاي
مربوطهبرگزارشد،نقاطضعفوداليلآنهابررسي
شد تا شاهد روند خدمترساني مطلوب تري به
شهروندان باشيم .عبداهلل عباسي مسئول واحد
عمران شهرداري باقرشهر در ادامه افزود پروژه
پارک گلخانه پارکه بحران و سوله ازدواج آسان با
حضور حاضرين در جلسه بازديد ميداني شد و به
منظور تسريع روند اجراي اين پروژهها ،دستوراتي
به عوامل اجرايي آنها داده شد.

کيفي منابع آب شرب به منظور اطمينان از کيفيت و سالمت آب
استحصالي در ايام بارندگي ،شست و شوي  35کيلومتر شبکه توزيع ،
 3کيلومتر خط انتقال و مخزن ذخيره آب  2000مترمکعبي شهر
ميالجرد جهت ارتقاء سطح بهداشت و کيفيت آب مصرفي شهروندان
و همچنين مجهز نمودن چاه شماره  4به سيستم راه انداز و کنترل از
راه دور به عنوان اقداماتي اساسي براي تامين و توزيع آب با کيفيت
مناسب براي شهروندان ميالجردي در اين زمان ياد نمود.

تشريح طرح هاي آبرساني روستايي
شهرستان رضوانشهر

رضوانشهر  -خبرنگار رسالت:
دبيرسفرهايشهرستانيشرکتآبوفاضالبروستايي
گيالنمهمترينتصميماتاتخاذشدهدرسفريکروزه
به شهرستان رضوانشهر را تشريح کرد .جمشيد عليپور
گفت :در جلسه اي که با حضور مديرعامل شرکت آبفار
استان،فرماندارونمايندهشهرستانرضوانشهردرمجلس
شوراياسالميبرگزارشد،تکميلوبهرهبرداريازمجتمع
آبرسانيبيجارکنتاهفتهدولتامسالدردستورکارقرار
گرفت.ويباتاکيدبربازسازيتاسيساتخسارتديدهاز
سيل؛ازراهاندازيديزلژنراتورمجتمعآبرسانيرودکنار
و احداث ديواره مجتمع حوريان خبر داد .عليپور افزود:

بازسازي5هزارمترازخطوطآبرسانيفرسودهشهرستان
رضوانشهر نيز در اين جلسه مصوب شد .وي ،با اشاره به
اينکهتاهفتهدولتسالجاريمجتمعآبرسانياهللبخش
محله تکميل و افتتاح مي شود ،گفت :تا چند روز آينده
مقدمات حفر چاه روستاي رودبارسرا فراهم خواهد شد
وي ،با تاکيد بر اينکه پس از ابالغ اعتبارات سفر رياست
جمهوري،باهماهنگيفرمانداريشهرستانرضوانشهر
آبرسانيبهروستاهايفاقدتاسيساتآبشربدراولويت
قرار مي گيرد ،افزود :مطالعات تامين آب شرب پروژه بام
سبز رضوانشهر به زودي توسط شرکت آبفار انجام و به
فرمانداري اعالم مي شود.

امامجمعه نيشابور:

مسئوالن وظيفه هدايت جامعه را در مسائل مختلف دارند نه همراهي با مردم

نيشابور -خبرنگار رسالت:
امام جمعه و رئيس شوراي فرهنگ عمومي نيشابور
گفت :مالک برنامه هاي شاد سياست گذاري شده
شهرستان ،برنامه هاي تلويزيون نيست.
حجت االسالم سيدقاسم يعقوبي در جلسه شوراي
فرهنگ عمومي نيشابور در تاالر اجتماعات اداره
تبليغات اسالمي نيشابور ،افزود :مسئوالن وظيفه
هدايت جامعه را در مسائل مختلف فرهنگي،
اجتماعي ،سياسي و اقتصادي دارند نه همراهي با
مردم .وي اظهار کرد :بايد ببينيم چه چيزي براي
مردم مفيد است ،ممکن است برخي هم تقاضاي
خارج از عرف داشته باشند که بدان توجه شود .اگر
برنامه اي ريختيم که خلق راضي باشد اما خالق
راضي نباشد خوب نيست ،من برنامه هايي را که با
لهو و لعب بخواهد مردم را شاد کند تاييد نمي کنم.
رئيسشورايفرهنگعمومينيشابورباانتقادازاداره
فرهنگ و ارشاد اسالمي اين شهرستان براي اينکه
متاسفانه اطالعات جامع برنامه هاي روز عطار به او

اطالع رساني نشده است ،تاکيد کرد :تمام مسائل و
برنامههاياثرگذارفرهنگيشهرستانبايددراينجا
مطرح و تصميم گيري شود و زير نظر رئيس شورا
اجرايي شود.؛ وظيفه اين شورا ،سياست گذاري و
نظارتبربرنامههايفرهنگيشهرستاناست.يعقوبي
اززحماتحسينعليپوردبيرسابقشورايفرهنگ

عموميشهرستانتقديروبرايرمضانعليبياتدبير
جديد اين شورا آرزوي موفقيت کرد.
همچنيننمايندهنيشابوروفيروزهدرمجلسشوراي
اسالمي گفت :بايد به دنبال شادي حالل باشيم؛
متاسفانه نشاطي را که بايد در مردم نمي بينيم که
يکي از علت هاي آن وضعيت بد اقتصادي است.

دکتر حميد گرمابي با بيان اينکه افسردگي روي
راندمان کاري شهروندان تاثير منفي مي گذارد،
اظهار کرد :موسيقي تنها راه نشاط نيست ولي بايد
رويهمهبرنامههاينشاطآفرينکارکرد.مديرعامل
سازمان فرهنگي،اجتماعي و ورزشي شهرداري
نيشابور هم به ارائه گزارشي از برنامه هاي مشترک
اين سازمان با بسيج و تيپ 21امام رضا(ع) در ماه
رمضان پرداخت .فرهاد حسامي افزود :اين جلسات
ازهشتبوستانشهريبامحوريتروحانيتبرگزار
مي شود که در آنها در امور ديني ،مشاور خانواده
و شبهات سياسي پاسخگو هستند .حميد حقيقي
معاونسياسيواجتماعيفرماندارينيشابورگفت:
برنامههايبزرگداشتروزمليخياممتناسبباماه
مبارکرمضاناجراميشود.سرهنگدوماسماعيل
عشقيمعاونفرهنگيناحيهمقاومتبسيجنيشابور
گفت :متاسفانه در مراسم عمومي روز ملي مفاخر به
شخصيت اين افراد کمتر پرداخته مي شود و بيشتر
دنبال موسيقي مي رويم.

جواد مزروعي:

 60ميليارد ريال تسهيالت به آسيب ديدگان سيل  97کاشان پرداخت شد

کاشان  -خبرنگار رسالت:
مديرمرکزمديريتبحرانوکنترلحوادثکاشانگفت:مالکانواحدهاي
مسکوني خسارت ديده در جريان سيل سال گذشته اين شهرستان
 60ميليارد ريال تسهيالت بانکي دريافت کرده اند .جواد مزروعي اين
تسهيالت را شامل  320فقره وام  150ميليون ريالي تعميرات و بازسازي
و  26فقره وام  500ميليون ريالي براي ساخت بنا عنوان کرد .وي گفت:
اين وام ها با کارمزد چهار درصد از سوي بنياد مسکن انقالب اسالمي

تامين اعتبار شده و از سوي بانک هاي عامل سپه ،رفاه ،مسکن ،ملت ،ملي،
تجارتوصادراتدراختيارمالکانواحدهايمسکونيآسيبديدهناشياز
سيل قرار گرفته است .مدير مرکز مديريت بحران و کنترل حوادث کاشان
يادآور شد :بارش باران و جاري شدن سيالب در فصل بهار سال گذشته به
 346واحد مسکوني اين شهرستان خسارت هايي وارد کرد که در اين ميان
 20واحد بين  80تا صد درصد تخريب شدند .وي اضافه کرد :بيشترين
حجم خسارت ها به واحدهاي مسکوني شهر کاشان وارد آمده بود که

خبر

معاون مهندسي و توسعه شرکت آب وفاضالب استان گيالن:

عليرغم تهديدات مخرب طغيان
رودخانه سفيدرود چاه هاي فلمن يک و
دو در مدار بهره برداري قرار دارند

فني محسوب ميگردد .وي گفت :با برنامهريزيهاي به عمل آمده
نشتيابي شبکههاي شهري اين استان با نرمافزار جامع و ردياب
نشتيابي از اول تير ماه سال  ۹۷آغاز گرديده و استفاده از اين
نرمافزارپيشرفتهباعثگرددهدررفتگازهايگمشدهبهميزانقابل
توجهي کاهش يابد و اين اقدامات سبب شود پايداري ارائه خدمات
به مشترکين گاز در سطح استان کردستان به ميزان قابل توجهي
افزايش يابد .مديرعامل شرکت گاز در جلسه پايان گفت :باالترين
متراژ نشت يابي متعلق به شهرستان سنندج با طول  ۲هزار و
 ۵۹۳کيلومتر و پايين ترين متراژ با طول  ۶۴۰کيلومتر مربوط به
شهرستان سروآباد است .

نفره زيرپوشش اين نهاد را  24هزار و  191خانوار
عنوان کرد و اظهارداشت 19 :هزار و  211خانوار دو
نفره ،هشت هزار و  422خانوار سه نفره ،چهار هزار
و  456خانوار چهار نفره و يک هزار و  ۹۵۶خانواده
پنج نفر به باال زير پوشش کميته امداد کردستان
هستند كه براي پرداخت سبد نقدي به اين  58هزار
و  236خانوار در مجموع اعتباري بالغ بر  86ميليارد
و  859ميليون ريال هزينه ميشود .شيخيزاده
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تمامي اين تسهيالت ارديبهشت امسال پرداخت شده است .بارش باران
در فصل بهار سال  97منجر به طغيان رودخانه هاي فصلي از جمله رودخانه
گازرگاه در شهر کاشان و آبگرفتگي واحدهاي مسکوني و معابر شهري،
تخريب زمين هاي کشاورزي ،سيل بندها و برخي تاسيسات زيربنايي
و راه هاي ارتباطي کاشان شد .بارش هاي رگباري باران و جاري شدن
سيالب در فروردين امسال نيز افزون بر  148ميليارد ريال به شهرستان
کاشان خسارت وارد کرد.

رشت -خبرنگار رسالت:
عليرضاغياثيمعاونمهندسيوتوسعهشرکتآبوفاضالباستانگيالن
در تشريح اقدامات انجام شده براي حفاظت از چاه فلمن در معرض آسيب
طغيان رودخانه سفيدرود گفت :باتوجه به افزايش دبي سرشاخه هاي آب
رودخانه ي سفيدرود و پرشدن مخزن سد منجيل ،شرکت سهامي آب
منطقه اي در مقاطع زماني مختلف اقدام به تخليه آب پشت سد نموده
است که موجب افزايش دبي و باال رفتن سطح آب رودخانه سفيدرود
در نواحي پايين دست رودخانه شده است .غياثي با اشاره به در معرض
خطر تخريب و سيالب قرار داشتن چاه هاي فلمن سنگر و تاسيسات و
تجهيزات مربوطه واقع در حاشيه رودخانه سفيدرود در پاياب سد سنگر
با ارزش سرمايه کنوني بالغ بر  10ميليارد تومان به دليل آبشستگي
ديواره رودخانه افزود :تيم هاي عملياتي شرکت متشکل از معاونت
مهندسي و توسعه ،معاونت بهره برداري ،مديريت بحران و امور آبفاي
مناطق رشت و سياهکل در منطقه مستقر شد و با همکاري امور آبفاي
مناطق رودبار ،بندرانزلي ،آستانه اشرفيه و الهيجان اقدام به حفاظت از
منابع تامين آب شرکت نمودند .وي با تاکيد بر حمايت و همکاري کليه
دستگاه ها و نهادهاي استان گفت :در اجراي اين عمليات استانداري و
ادارات آب منطقه اي ،راهداري و بنياد مسکن استان نيز با در اختيار
قراردادن بخشي از ماشين آالت و مصالح سنگي با شرکت آب و فاضالب
گيالن همکاري نمودند.

مديرکل ورزش وجوانان استان اردبيل خبرداد:

برگزاري جشنواره ملي بازيهاي
بومي محلي دراردبيل
اردبيل – خبرنگار رسالت:
مديرکل ورزش و جوانان استان اردبيل گفت :جشنواره کشوري و
منطقهاي بازيهاي بومي و محلي در پنج شهرستان استان اردبيل
برگزار ميشود .بهرام آقاخاني در دومين جلسه برنامههاي راهبردي
توسعه ورزش همگاني در اردبيل اظهار داشت :با محوريت همگاني
کردن ورزش و برگزاري جشنوارههاي کشوري بومي محلي و معرفي
سنتهاي استان در قالب اين جشنواره اين جلسه برگزار و تصميمات
الزم اتخاذ شد .وي از برگزاري جشنواره کشوري و منطقهاي بازيهاي
بومي و محلي در استان اردبيل خبر داد و افزود :بازيهاي بومي و
محلي ،احياي سنتها و ايجاد تحرک و نشاط را دنبال ميکند که تنوع
آيينها و آداب و سنن شهرها و روستاها دليلي روشن بر غناي فرهنگي
جامعه ما بوده و بايد در معرفي آنها تالش الزم را داشته باشيم .مديرکل
ورزش و جوانان استان اردبيل بيان کرد :تالش ميکنيم در کنار ايجاد
تحرک و نشاطدر جشنواره بازيهاي بومي و محلي در مناطق مختلف
استان آيينها و آداب سنن هر منطقه را معرفي کنيم .آقاخاني با بيان
اينکه ترغيب مردم به ورزش و احياي سنتها و آداب و سنن از جمله
اولويتهاي اداره کل ورزش و جوانان است ،گفت :امسال بايد همگان
براي ترغيب مردم به امر ورزش تالش کنيم و کاري کنيم که مردم
ورزش و تحرک را اولويت اول خود قرار دهند و بيشتر به فکر سالمتي
روحي و جسماني خود باشند .مديرکل ورزش و جوانان استان اردبيل
تصريح کرد :جشنواره کشوري و منطقهاي بازيهاي بومي محلي در
پنج شهرستان اردبيل ،مشگينشهر ،گرمي ،پارسآباد و خلخال در طول
تابستان امسال برگزار خواهد شد که در اين زمينه با برنامهريزيهاي
الزم بايد شاهد برگزاري هر چه بهتر اين رويداد باشيم.

برگزاري دوره آموزشي ايمني و
آتش نشاني براي کارکنان درشرکت گاز
گرگان -خبرنگاررسالت:
با هدف افزايش سطح آگاهي و اطالع کارکنان گازگلستان ،دوره آموزشي
ايمني و آتش نشاني عمومي براي کارکنان درمحل مرکز آموزش شرکت
برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي،در اين دوره قاسمي استاد دوره و از کارشناسان
مطرح سازمان آتش نشاني پيرامون اهتمام به مقوله ايمني و حوادث
و وقايع احتمالي درحين انجام کار و اقدمات پيشگيرانه ،سبک زندگي
ايمن نظم و ترتيب در محيط کار ،مديريت تغييرات با رويکرد ايمني ،
وسايل حفاظت فردي ،رفتارهاي مناسب فردي وگروهي هنگام وقوع
حادثه ،مديريت بحران  ،بازآموزي  ، HSEتعريف آتش وعوامل موثر در
ل و چگونگي
ايجاد آن،انواع حريق وروشهاي اطفاي آن ،انواع کپسو 
کاربرد آن ،آشنايي با سيستم هاي هشداردهنده،نقاط خطر،مجوز انجام
کار،ايمني کار در شب و  ...مباحثي را ارائه نمود .گفتني است در پايان
دوره نحوه مواجهه با حريق و اطفاي آن به وسيله کپسول هاي خاموش
کننده با ايجاد آتش واقعي ،به صورت عملي به کارکنان آموزش داده شد و
نکات مد نظر در خصوص کپسولها و نکات ايمني مرتبط با اطفاي حريق
و روشهاي مختلف آن توضيحات مبسوطي ارائه گرديد.

توزيع سبدغذايي بين نيازمندان
کميته امداد شهرستان دامغان
دامغان -خبرنگاررسالت:
رئيس کميته امداد دامغان بااعالم اين خبرگفت :يک هزار و  800بسته
سبد کاالهاي اساسي شامل برنج ،چاي ،روغن ،حبوبات ،ماکاروني ،مرغ،
خرما و پنير بين نيازمندان کميته امداد شهرستان دامغان توزيع شد.
حميدرضاکشاورزيان افزود :هزينه تهيه و توزيع اين تعداد بسته کااليي به
همت کميته امداد ،هفت مرکز نيکوکاري و خيران شهرستان تامين شد.
وي اضافه کرد :از اين تعداد سبد کااليي 700 ،بسته در بين مددجويان
کميته امداد و نيازمندان بخش اميرآباد دامغان و يک هزار و  100بسته
کااليي در بين مددجويان کميته امداد شهر دامغان ،ديباج ،کالته رودبار و
روستاهاي بخش مرکزي توزيع شد که در صورت کمک خيران اين تعداد
افزايش مي يابد .کشاورزيان اظهار داشت :ارزش ريالي هر سبد کااليي
به صورت ميانگين  2ميليون ريال و ارزش کل کاالهاي توزيع شده ،سه
ميليارد و  600ميليون ريال است .وي افزود :همکاري و مشارکت ساير
نهادها ،دستگاه هاي اجرايي ،مراکز نيکوکاري و موسسه هاي خيريه،
موجب مي شود که تا پايان ماه رمضان کمک هاي بيشتري براي نيازمندان
جذب شود .رئيس کميته امداد دامغان تصريح کرد :کميته امداد با شعار
توانمندسازي به سمت حمايت واقعي از نيازمندان حرکت ميکند که
در اين راستا طرح توزيع سبد کاال در طول سال انجام و در ماه مبارک
رمضان متناسب با اين ماه به صورت ويژه اجراميشود.

