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خبر

1500اثر به جشنواره ملي جايزه ادبي
بوشهر ارسال شد
بوشهر– خبرنگاررسالت:
رئيس سازمان فرهنگي ،اجتماعي و ورزشي شهرداري بندر بوشهر با
اشاره به برگزاري جشنواره ملي دو ساالنه جايزه ادبي بوشهر گفت:
بيش از يکهزار و  ۵۰۰اثر از سراسر کشور به دبيرخانه اين رويداد ملي
در بوشهر ارسال شده است .محمدصادق سعيدي در بوشهر جايگاه
فرهنگي بوشهر را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت :بوشهر در عرصه
علم و ادب در کشور پيشتاز است چراکه نويسندگاني همچون صادق
چوبک ،رسول پرويزي ،علي دشتي ،منيرو روانيپور ،احمد آرام و
شاعراني مانند منوچهر آتشي ،علي باباچاهي ،علي قنبري ،جاللپور
جايگاه ادبي بوشهر را آشکار کرده است .وي ،با اشاره به برگزاري
جشنواره ملي دو ساالنه جايزه ادبي بوشهر افزود :در سومين دوره
برگزاري اين جشنواره با وقفه چهار ساله از بهمن ماه برنامه آن آغاز
و تا  20اسفند يکهزار و  500اثر در بخش شعر و داستان از سراسر
کشور ارسال شد .ايشان از ارسال  539اثر در بخش داستان کوتاه
منتشرشده و  571شعر منتشرنشده به اين جشنواره خبر داد و بيان
کرد :در برگزاري جشنواره ادبي و ملي بوشهر  123رمان منتشرنشده
پ شده 70 ،مجموع ه شعر منتشر شده و  145مجموع ه شعر
و چا 
پ شده به دبيرخانه جشنواره سومين دوساالنه ملي جايزه ادبي
چا 
بوشهر ارسال شده است .سعيدي ،با اشاره به اينکه آثار در سه مرحله
از سوي هيئت داوران در دو بخش داستان و شعر غيرکالسيک انجام
شده است خاطر نشان کرد :در اين مرحله در مجموع  46مجموعه
پ شده 57 ،رمان منتشر نشده و داستان کوتاه چاپ
داستان و رمان چا 
نشده به مرحله دوم راه يافتند .وي از فراخوان چهارمين دوساالنه ملي
جايزه ادبي بوشهر خبر داد و خاطر نشان کرد :فراخوان اين برنامه با
رويکرد گفتوگوي بينالملل منتشر و در آن بر ادبيات عرب و ادبيات
فارسيزبانان کشورهاي همسايه تاکيد ميشود.

رئيس سابق دانشگاه علوم پزشکي همدان:

همدان بهترين شهر براي پرورش
پزشک طب سنتي است
همدان -خبرنگار رسالت:
حبيباهلل موسوي بهار گفت :همدان با توجه به ظرفيتهاي موجود بهترين
شهر براي پرورش پزشکان طب سنتي است .آيين تکريم و معارفه رئيس
دانشگاه علوم پزشکي همدان با حضور امام جمعه همدان ،معاون کل وزارت
بهداشت و درمان و آموزش پزشکي ،معاون سياسي و امنيتي استاندار و جمعي
از مسئوالن استاني در سالن همايشهاي دانشگاه علوم پزشکي همدان برگزار
و با تکريم از زحمات  6ساله حبيباهلل موسوي بهار ،رشيد حيدري مقدم به
عنوان رئيس اين دانشگاه معرفي شد .در بخشي از اين مراسم رئيس سابق
دانشگاه علوم پزشکي همدان با اشاره به عملکرد  6ساله خود در بخشهاي
مختلف اظهار داشت :موفقيتها در حوزه آموزش در اين  6سال چشمگير
بوده و حجم آموزش  2برابر شده و از  55رشته تکميلي به  88رشته دست
يافتيم .در بخش ديگري از اين مراسم رئيس جديد دانشگاه علوم پزشکي
همدان با بيان اين که رکورد رياست دانشگاه علومپزشکي همدان در دستان
دکتر موسوي بهار است اظهار داشت :همواره با ايشان رابطه شاگرد و استادي
داشتم .رشيد حيدري مقدم با اشاره به اين که از بهورزان تا اعضاي هيئت
علمي براي دانشگاه همدان زحمت کشيدند گفت :با اينحال بهورزان در خط
مقدم حضور دارند .وي با تاکيد براينکه ما بايد ورود بيمار به بيمارستانها را
کم کنيم که بار اصلي اين کار بر دوش بهورزان است،گفت :کشور درگير يک
جنگ تمام عيار بوده و در نتيجه زمان اداي دين ماست .ايشان تصريح کرد:
فردي که رياست دانشگاه را برعهده ميگيرد همانند کسي است که کشتي
نياز به تعمير را بر روي درياي متالطم تعمير کند .حيدري مقدم تصريح کرد:
براي موفقيت در مسئوليتم دست ياري به سوي فعاالن حوزه بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکي استان دراز ميکنم.

شهردار قدس اعالم كرد:

سکونتگاههاي غير رسمي
مهمترين چالش توسعه پايدار شهري
شهرقدس -خبرنگاررسالت:
مسعودمختاريشهردارقدس،بااشارهبهپيامدهايجبرانناپذيرحاشيهنشيني
و سکونتگاههاي غير رسمي در توسعه پايدار شهري ،گفت :سياست هاي
بازآفريني شهري با جديت دنبال مي شود .شهردار قدس گفت :طي دهه هاي
اخير به تدريج سکونتگاه هاي غيررسمي به طور عمده در حاشيه کالنشهرها
و شهرهاي بزرگ کشور ،خارج از برنامه رسمي توسعه شهري شکل گرفته
و گسترش يافته است .وي با بيان اينکه امروزه سکونتگاههاي غير رسمي به
عنوانيکيازچالشهايتوسعهپايدارشهريمطرحهستند،افزود:مشکالتي
همچون گراني مسکن ،درآمد پايين و نبود شغل دلخواه ،مهاجران را مجبور
به زندگي در حاشيه کالنشهر تهران و شهرستان هاي اطراف آن مي کند
که اين حاشيه نشيني به نوبه خود منجر به بروز مشکالت متعدد اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي و غيره مي شود .ايشان با اشاره به اينکه وجود شهرکهاي
اقماري و سکونتگاههاي غيررسمي اطراف شهر يکي از مهمترين معضالت
شهرستان قدس است ،ادامه داد :نزديکي به پايتخت و وجود کارخانه ها،
صنايع و معادن متعدد در جوار شهرستان ،از جمله عواملي مي باشند که اين
شهرستان را به مکاني مناسب براي مهاجرت ها تبديل کرده است .شهردار
قدس در خاتمه نبود مديريت يکپارچه و جامع شهري را يکي از معضالت
عمده در شهرها برشمرد.

هنرمندان ري ،نمايش «ببعي و آش
بربري» را در تهران اجرا ميکنند
شهرري– خبرنگاررسالت:
هنرمندانرينمايشعروسکي«ببعيوآشبربري»رادرفرهنگسراي
مللتهراناجراميکنند.بهگزارشروابطعموميادارهفرهنگوارشاد
اسالمي شهرستان ري ،نمايش شاد و موزيکال «ببعي و آش بربري»
ويژه کودکان به نويسندگي سيدحسين فدايي حسين و کارگرداني
خدايار کاشانه در خرداد و تير ماه در فرهنگسراي ملل اجرا مي شود.
در اين نمايش علي بيک محمدي ،محمود رضا سليماني ،فاطمه
عبدالهي و پرنيان نقاشي به ايفاي نقش مي پردازند .اين نمايش در
بهمن ماه سال  97براي مردم شهرري اجرا شده بود .نمايش مذکور
با تعيين وقت قبلي در سانس  10صبح ويژه مدارس مقطع دبستان
و عصرها در سانس  17:30ويژه عموم اجرا مي شود و عالقه مندان
جهت تهيه بليت مي توانند با تلفن  09351072411تماس بگيرند.
گفتني است فرهنگسراي ملل در خيابان قيطريه ،بوستان قيطريه
واقع است.

معاون وزير صنعت:

«فوالد خراسان» درختي
است که ثمره آن
نهادينه کردن فرهنگ
» توسعه در استان است

نيشابور -خبرنگار رسالت:
مهندس خداداد غريب پور گفت« :فوالد خراسان» درخت بالنده اي است که ثمره آن «نهادينه
کردن فرهنگ توسعه و نوسازي» در استان و منطقه است .وي در بازديد از مجتمع فوالد خراسان
و نشست با مديرعامل ،معاونان و مديران اين شرکت ،افزود :اين شرکت در کنار سرمايه گذاري
روي طرح هاي توسعه به «بازسازي و نوسازي خطوط توليد» هم اهتمام داشته است .ايشان
با بيان اين که شرکت هاي موفق ،به جاي «سوددهي» بر «سودآوري» تمرکز دارند ،تاکيد
کرد :نگاه سهامداران مجتمع فوالد خراسان از اين حيث در خور قدرداني است ،زيرا به جاي
دريافت سود کوتاه مدت ،به سرمايه گذاري و ايجاد منفعت بلندمدت و پايداري اقتصادي و
اجتماعي فکر کرده اند و نگاه توسعه گرا هم همين «انباشت» سود را به جاي «دريافت» سود
ايجاب مي کند .غريب پور درباره لزوم بهره برداري هر چه سريع تر از «کارخانه توليد کنسانتره

فوالد خراسان» در محل معادن سنگان ،با بيان اين که «با وجود همه توفيقات ،تاخير در
راه اندازي کارخانه سنگان ،مشکلي جدي در مسير فوالدسازي در شرق ايران است» ،تاکيد
کرد :ما آمادگي داريم که کمک کنيم و اميدوارم همه دستگاه هاي مرتبط و خود فوالد خراسان
نسبت به اين راه اندازي هر چه سريع تر اين کارخانه اهتمام ويژه داشته باشند ،زيرا راه اندازي
کنسانتره سازي در سنگان نه تنها پايداري توليد فوالد را در شرق کشور تامين و تضمين
مي کند ،بلکه با توجه به اين که پهنه معدني مذکور در استان خراسان رضوي واقع شده ،حق
فوالد خراسان است که به عنوان مجتمعي بومي ،در بهره برداري از اين ظرفيت اولويت داشته
باشد .وي با تاييد مشکالت تبادل ارز حاصل از صادرات فوالد براي «مجتمع فوالد خراسان»
ابراز اميدواري کرد که با تمهيد ساز و کاري سه جانبه ميان وزارت صنعت ،فوالد خراسان و
بانک مرکزي ،اين مشکل حل شود.

شهرستان
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محسن جعفرينژاد:

مکانهاي دفع زباله درکهگيلويه و بويراحمد
استاندارد نيست

ياسوج -خبرنگار رسالت:
مديرکلحفاظتمحيطزيستکهگيلويهوبويراحمد
گفت:مکانهايدفعزبالهدرشهرهاوروستاهاياين
استان استاندارد نيست .محسن جعفرينژاد اظهار
داشت:طبقبررسيهايانجامشدهتوسطکارشناسان
مکانهاي دفع زباله در استان استانداردهاي الزم را
ندارند و با توجه به شرايط موجود اين مناطق در نظر
گرفته شده است .وي سرانه پسماند در کهگيلويه
و بويراحمد را بيش از ميانگين کشوري عنوان کرد
و افزود :سرانه پسماند در کشور  650گرم بوده در
حالي كه در اين استان بيش از يک کيلوگرم است.

جعفرينژاد با اشاره به نقش تاثيرگذار رسانهها در
زمينه کاهش توليد زباله عنوان کرد :مردم استان
در زمينه مصرف غذايي ،مصارف پالستيکي و
دورريزهاوضعيتخوبيندارندکهانتظارميرودهمراه
با مباني اسراف را کنترل کنيم .وي خاطرنشان کرد:
تفکيک از مبدا پسماندها ضروري بوده و بايد تمامي
نهادها در اين زمينه برنامه ويژهاي داشته باشند.
جعفرينژاد با اشاره به اينکه در زمينه بازيافت زباله
کارهايي انجام شده ولي در آغاز راه هستيم ،ادامه
داد :پسماندهاي ويژه يک بحث اقتصادي بوده که
بايد بتوانيم از اين ظرفيت استفاده کنيم و هم اکنون
به ديگر استانها انتقال مييابد و به نوعي هزينهبر
است .مديرکل حفاظت محيط زيست کهگيلويه
و بويراحمد با اشاره به اينکه طرح جامه مديريت
پسماند در بسياري از شهرهاي استان نهايي شده
است ،تصريح کرد :در زمينه پسماندهاي روستايي
نگراني داريم زيرا در حاشيه روستاها و محورهاي
مواصالتي رها ميشوند و در واقع چهره طبيعت را
زشت و منابع آب و خاک را آلوده ميکنند.

استاندار مازندران:

 220ظرفيت اقتصادي در استان مازندران
شناسايي شد

احمد حسين زادگان در نشست خبري با اصحاب
رسانهمازندراناظهارداشت:نمايشگاهتوانمنديهاي
صادراتي همايش بين المللي اتاق هاي بازرگاني
همايش بين المللي فرصت هاي سرمايه گذاري
رويدادهاي مهم اقتصادي استان است .وي افزود:
مازندرانظرفيتالزمرابرايرشدوتوسعهاقتصادي
دارد که آسيب ها شناسايي و اقدامات الزم جهت
رفع آن برداشته شد تا با توجه به ظرفيت کشاورزي،
گردشگري،صنعتوصنايعتبديليمانندشيالتبه
نقطه رشد و ايده آل دست يابيم .ايشان تصريح کرد:
درزمينهکاهشريسکتجاريفعاالنتفاهمنامهاي
با صندوق توسعه ضمانت به مبلغ يک ميليارد دالر
به امضا رسيد تا تجار ريسک کمتري در مراودات
تجاري متقبل شوند .حسين زادگان گفت :در
شرايط موجود اقتصادي تحريم ظالمانه در کشور
يکي از کارهاي مهم افزايش مبادالت تجاري با
کشورهاي همجوار است تا ارزآوري براي کشور
داشته باشيم .وي ادامه داد220 :ظرفيت اقتصادي
در استان شناسايي شد کتابچه اين موضوع نيز

تدوين و به چند زبان ترجمه شد همچنين اين
همايش فرصتي جهت ديدار بامراکز ،واحدها،
صنايع دستي ،ساحل ظرفيت فرهنگي صنعت
کشاورزي شد .استاندار مازندران تصريح کرد:
هدف ما شناساندن ظرفيت هاي استان در قالب
نمايشگاه ،همايش و گفتوگوست که مي توانيم
با افزايش مراودات ظرفيت و پتانسيل استان را
به نحو مطلوب به فعالين اقتصادي معرفي کنيم
کهپنل هايي در درزمينه زيرساخت ،انرژي،
گردشگري،کشاورزي و صنعت از برنامه هاي اين
همايش است.

مدي رعامل انجمن اهداي عضو ايرانيان استان اردبيل خبرداد:

اردبيل -خبرنگاررسالت:
مجيد محمد غريباني گفت :در حال حاضر بيش از  18هزار نفر از اهالي استان
اردبيل براي اهداي عضو در صورت ابتال به مرگ مغزي اعالم آمادگي کردند .وي
اظهار کرد :از اين تعداد براي  12هزار نفر کارت اهداي عضو صادر شده و صدور
کارت براي  6هزار نفر نيز در مرحله مقدماتي است .ايشان خاطرنشان کرد :ما
با هماهنگي دانشگاه علوم پزشکي و پشتيباني انجمن موفق شديم در يک کار
تشکيالتي و منسجم امر اهداي عضو را به صورت يک حرکت خداپسندانه مورد

است .وي با اشاره به اينکه تاکنون  180نفر با اهداي عضو زمينه نجات ديگران را
فراهم کردند ،تصريح کرد :ما در سالجاري جشن نفس برگزار نخواهيم کرد و
در سال آينده با توجه به افزايش تعداد ثبت نام کنندگان براي اهداي عضو جشن
نفس برگزار خواهد شد .غريباني افزود :امسال عمده تمرکز ما جلب و جذب نظر
هموطنان براي عضويت در انجمن و دريافت کارت اهداي عضو است و در کنار آن
با برگزاري همايشهاي فرهنگي و همچنين اعطاي نشان عالي انجمن ايرانيان
سعي داريم تا آنها را به عنوان سفيران اهداي عضو معرفي کنيم.

مديرعامل شرکت فوالد مبارکه در ديدار با رئيس دانشگاه اصفهان:

 75درصد تکنولوژي صنعت فوالد کشور بومي سازي شده است

اصفهان –خبرنگار رسالت:
جلسه شوراي عالي دفتر همکاريهاي شرکت فوالد
مبارکه و دانشگاه اصفهان با حضور مهندس عظيميان
مديرعامل شرکت ،معاون تکنولوژي ،مدير تحقيق و
توسعهورئيسدانشگاهاصفهانبههمراهمعاونآموزشي،
معاونپژوهشيومديرواحدارتباطباصنعتايندانشگاه
تشکيل شد .مهندس عظيميان در اين ديدار با تأکيد بر
اهميت تعامل صنعت و دانشگاه تصريح کرد :استفاده از

چراغ دانش ميتواند در توسعه تکنولوژي و چرخه توليد
و اقتصاد کشور نقش به سزايي داشته باشد .وي ادامه
داد :به گونه اي برنامه ريزي کرده ايم تا پنج سال آينده
به اين هدف مهم و تعيين کننده برسيم .وي خاطرنشان
کرد :اينکه فوالد مبارکه بزرگترين توليدکننده فوالد
کشور و خاورميانه است خوب است ،ولي کافي نيست؛
بايد از اين مرحله عبور کنيم و صاحب تکنولوژي شويم.
ايشان تصريح کرد :در حال حاضر با اتکا به دانش فني

شرکتهاي داخلي  ۷۵درصد تکنولوژي توليد فوالد را
کسب کرده ايم و نياز به تالش بيشتري است که به ۱۰۰
درصد تکنولوژي بومي دسترسي پيدا کنيم و براي تحقق
اين امر راهي جز استفاده از دانش داخلي که به خصوص
در دانشگاه ها توليد مي شود نداريم و اين براي صنعت
فوالد کشور يک الزام است .دکتر طالبي رئيس دانشگاه
اصفهان نيز گفت :ظرفيت و پتانسيل دانشگاهها بسيار
باالستوشايدهماکنوناز۵۰درصداينظرفيتاستفاده

ميشود .اين تجربه شرکت هاي بزرگ و موفق دنياست
که دانشگاه ها را به دل صنعت برده اند .رمز موفقيت در
اين مقوله اين است که دانشگاه در همکاري نزديک با
صنعت قرار داشته باشد و در اتاق هاي فکر مشترک از
دانش کسبشده استفاده کند .گفتني است در پايان اين
نشست بر توسعه ارتباط و همکاريهاي دوجانبه شرکت
فوالد مبارکه و دانشگاه اصفهان تأکيد شد و قراردادهاي
همکاري در زمينه هاي مختلف به امضا رسيد.

مديرعامل شرکت گاز استان کردستان:

فروردين امسال  ۲۸۷ميليون مترمکعب گاز طبيعي توسط مشترکين شرکت گاز كردستان مصرف شد

سنندج -خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت گاز استان کردستان بااشاره به اينكه در فروردين ماه سال
 ۹۸توسط مشترکين شرکت گاز استان کردستان ۲۸۷ميليون مترمکعب گاز
طبيعي مصرف گرديد گفت :مشترکين شرکت گاز استان کردستان در سال
 ۹۷بامصرف ۲ميلياردو ۹۵۱ميليونو ۷۲۱هزارمترمکعبگازطبيعيقدمبه
سالجديدگذاشتند.مهندساحمدفعلهگريبابياناينکهمصرفگازطبيعي

در هر سال با افزايش روبه رو بوده است افزود :در سال  ۹۶مشترکين شرکت
گاز استان کردستان با احتساب مصرف نيروگاه تا پايان سال  ۲ميليارد و ۶۹۹
ميليون و  ۶۴۷هزار و  ۹۴مترمکعب گاز مصرف کردند که اين مصرف در سال
 ۹۷به  ۲ميليارد و  ۹۵۱ميليون و  ۷۲۸هزار و  ۶۴۹مترمکعب افزايش يافته که
 ۹/۳درصد افزايش مصرف را آشکار مينمايد .وي اظهار داشت :ميزان مصرف
گاز طبيعي در فروردين ماه سال  ۹۸نسبت به سال  ۹۷با افزايش  ۱۴درصدي

مجيد استادکاظمي:

نوسازي تاکسيهاي فرسوده کالنشهر كرج
در دستور کار قرار گرفت

کرج -خبرنگار رسالت:
مجيد استاد كاظمي رئيس سازمان حمل و نقل
بار و مسافر شهرداري کرج با اشاره به اين که
سايت نوسازي تاکسيهاي فرسوده از آذر ماه
سال  ۹۶مسدود شده بود ،اضافه کرد :اکنون اين
سايت باز است و صاحبان تاکسي براي تعويض
خودروهاي فرسوده با  ۲مدل خودرو پژو ۴۰۵
و سمند ميتوانند اقدام کنند .وي با بيان اينکه
اين طرح با اختصاص اعتبارات ملي از سوي
دولت انجام ميشود ،افزود :صاحبان تاکسي
که در سالهاي گذشته در سامانه مذکور ثبت
نام کرده اند ،با دريافت مبلغ  ۴۰۰ميليون ريال
وام ،ميتوانند خودروي خود را به  ۵۰ميليون
ريال واگذار ميبايست  ۲۰۰ميليون ريال نيز

آورده داشته باشند تا تاکسي نو در اختيارشان
قرار گيرد.استاد کاظمي گفت :در اين خصوص
تفاهم نامهاي بين اتحاديه تاکسيرانيهاي شهري
و شرکت ايران خودرو منعقد شده که بر اساس آن
دو محصول پژو  ۴۰۵و سمند  EF۷براي تحويل
به تاکسي داران انتخاب شده است .رئيس سازمان
حمل و نقل بار و مسافر شهري شهرداري کرج
افزود :قيمت پژو  ۴۰۵به مبلغ  ۶۶۰ميليون ريال
و سمند  EF۷به مبلغ  ۷۸۰ميليون ريال براي
واگذاري به متقاضيان اين طرح تعيين شده است.
کالنشهر کرج  ۱۱۵خط تاکسيراني دارد و ۱۲
هزارو  ۵۰۰دستگاه تاکسي در کرج وجود دارد
که از اين تعداد حدود هفت هزارو  ۷۰۰تاکسي
خطي و مابقي گردشگري هستند.

مواجه بوده و مصرف فروردين ماه سال گذشته ۲۵۲ميليون و ۵۳۴هزار و۵۶۵
مترمکعب بوده که اين ميزان در سال  ۹۸و با احتساب افزايش مصرف به ۲۸۶
ميليون و ۹۱۳هزارو ۸۱۳مترمکعب رسيده است .مهندس فعلهگري در پايان
توسعه هرگونه خدمت را مرهون همکاري و همراهي مردم و مشترکين ذکر
کرد و از همراهي مردم شريف استان کردستان در مصرف بهينه گاز طبيعي در
فصول سرد سال تشکر و قدرداني نمود.

مدير کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي:

 ۸۵تبعه خارجي غيرمجاز شاغل در لرستان
شناسايي شد

خرم آباد -خبرنگار رسالت:
عليآشتابدرجمعخبرنگارانايناستانبااشاره
به شناسايي بيش از  85تبعه خارجي غير مجاز
شاغلدرلرستاناظهارداشت:باتوجهبهضرورت
شناسايي و جلوگيري از اشغال فرصتهاي
شغلي توسط اتباع بيگانه غير مجاز در استان،
سال گذشته در اين زمينه بيش از  80مورد
بازرسي مشترک با نيروي انتظامي و يک هزار
و  72مورد بازرسي توسط بازرسان کار استان
انجام و  85تبعه خارجي غيرمجاز شاغل در
لرستان شناسايي شد.
وي بابيان اينکه هرگونه به کارگيري اتباع
خارجي در واحدهاي کارگاهي ممنوع است
افزود :کارفرمايان متخلف برابر قانون از يک روز

تا  90روز حبس و پرداخت چند برابر دستمزد
يک کارگر جريمه ميشوند .مدير کل تعاون،
کار و رفاه اجتماعي لرستان با بيان اينکه سال
گذشته در اين رابطه  12کارفرماي متخلف
شناسايي و به مراجع قضائي معرفي شدند
عنوان کرد :ساماندهي اشتغال اتباع خارجي
در استان يک موضوع با اهميت و حساس است
و تبعات حضور غير مجاز اتباع بيگانه در استان
يعني اشغال فرصتهاي شغلي موجود که بايد
جوانان بومي استان در آن شاغل باشند .آشتاب
به لزوم جايگزيني نيروهاي بومي به جاي اتباع
بيگانه در واحدهاي کارگري لرستان تاکيد کرد و
گفت 73 :نفر جايگزين اتباع بيگانه در واحدهاي
کارگري استان لرستان شدند.

معاون سياسي و اجتماعي استاندار سيستان و بلوچستان:

قوم بلوچ؛ مرزداران واقعي و وفادار به نظام جمهوري اسالمي هستند

زاهدان -خبرنگار رسالت:
علي زيني وند در مراسم تکريم و معارفه فرماندار سرباز بيان داشت :قوم بلوچ
از مرزداران واقعي و وفادار به جمهوري اسالمي ايران هستند و بايد نظام براي
رفاهحالمردماينمنطقهبيشازپيشبهتوسعهزيرساختهايالزمدرسراسر
استان توجه کند .وي گفت :با تداوم آرمان هاي انقالب آينده اي درخشان تر
براي نظام مقدس جمهوري اسالمي در پيش داريم .ايشان تصريح کرد:
شهرستان سرباز به بلنداي تاريخ و با قدمت تاريخي ،جايگاه پرورش علماي
بزرگ ،شاعران ،مرزداران عزيز به استواري کوهستان و مردماني استوار دارد

مديرکل نوسازي مدارس استان گيالن:

بيست و يکمين جشنواره خيرين مدرسهساز استان گيالن
در سيام خرداد ماه جاري برگزار ميشود
رشت–خبرنگار رسالت:
به گزارش روابط عمومي چهارمين جلسه ستاد برگزاري بيست و يکمين جشنواره خيرين مدرسهساز استان گيالن با
حضور اعضاي ستاد و نمايندگاني از سازمان منطقه آزاد انزلي و سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گيالن به رياست
مديرکل نوسازي مدارس استان برگزار شد .مهندس علي دقيق ،مديرکل نوسازي مدارس استان گيالن در اين جلسه
ضمن تشکر از همدلي و همراهي اعضاي اجرايي ستاد ،اظهار کرد :جشنواره خيرين مدرسهساز استان گيالن امسال با
رويکرد «افزايش ايمني مدارس با مشارکت خيرين مدرسه ساز» در تاريخ 30خرداد ماه در هتل شهرزاد الهيجان برگزار
خواهد شد.وي از آمادگي کامل ستاد برگزاري بيست و يکمين جشنواره خيرين مدرسهساز استان براي برگزاري اين
جشنواره خبر داد وتاکيد کرد :خيرين مدرسه سازانسانهاي ارزشمندي هستند و بايد به بهترين وجه ممكن مورد تكريم
قرار گيرند.مديرکل نوسازي مدارس گيالن با بيان اينکه به همت خيرين محترم مدرسه ساز ،استان گيالن توانست جزء
استانهاي برتر در تحقق تعهدات خيرين مدرسه سازدر سال ماضي باشد ،خاطرنشان کرد :خيرين مدرسه ساز نقش مهم
و ماندگاري در توسعه و تکميل زير ساخت هاي آموزشي دارند.

و وطن خواهي ،ايران خواهي و اسالم دوستي آنان زبانزد عام و خاص است.
وي ادامه داد :قوم با اصالت بلوچ يک قوم مرزدار و وفادار به انقالب است و نگاه
جمهوري اسالمي ايران به استان سيستان و بلوچستان نگاه توسعه اي است.
زيني وند اظهار داشت :در نظام جمهوري اسالمي ايران و در تمامي دولت ها
براي خدمت رساني به مردم نگاه قوميت و مذهب وجود نداشته و ندارد.
وي بيان کرد :با نگاه ويژه نظام به سيستان و بلوچستان در حوزه گاز ،ريل و
ساير زيرساخت ها اقدامات خوبي در اين استان صورت گرفته است .معاون
استاندار به برخي تخلفات در سطح کشور ،استان و شهرستان سرباز اشاره

انتصاب سرپرست امور مهندسي و اجراي
طرحهاي شرکت گازاستان گلستان
گرگان– خبرنگاررسالت:
به گزارش روابط عمومي ،طي حکمي از سوي مديرعامل شرکت گازاستان گلستان،
محمد رضا قنبريان به سمت سرپرست امور مهندسي و اجراي طرحهاي شرکت
منصوب و در مراسمي که به همين منظور با حضور اعضاي هيئت مديره و هيئت رئيسه
شرکت برگزارشد حکم سرپرستي توسط مهندس محمد رحيم رحيمي به ايشان
اعطاء شد .دراين حکم مديرعامل شرکت گازاستان گلستان با توجه به چشم انداز
شرکت ،برفعال سازي ساختار امور مهندسي و اجراي طرحها  ،بهبود شرايط کيفي،
منطقي نمودن زمان اجرا ،اتخاذ روشهاي مهندسي براي اجراي اقتصادي طرحها
 ،پياده سازي مهندسي ارزش  ،نظارت مستمرو تسريع در پروژه هاي گازرساني ،
رعايت الزامات  HSEدر طراحي پروژه ها و اجراي طرحهاي گازرساني وساختماني
تاکيد داشته وتوفيق روزافزون درانجام مسئوليتهاي محوله با بهره گيري از نيروهاي
متعهد،متخصص وشايسته شرکت از پيشگاه خداوند متعال مسئلت نمود.

خبر

بازديد مشترک مديران شرکت هاي
توزيع برق  ،مخابرات و آب و فاضالب
استان مرکزي
اراک – خبرنگاررسالت:
در راستاي بهسازي وساماندهي کانال تاسيسات آب  ،برق ومخابرات واقع
در منطقه چهار کوي صنعتي شهر اراک  ،مديران شرکت هاي توزيع برق
 ،مخابرات و آب و فاضالب استان از تاسيسات موجود در اين کانال ها
بازديدنمودند.بهگزارشروابطعموميشرکتآبوفاضالباستانمرکزي
مهندس سعيد سرآباداني مدير امور آب و فاضالب شهرستان اراک در
اين خصوص اظهار داشت  :با توجه به اينکه يکي از وظايف مهم امور آب
و فاضالب شهرستان اراک مديريت وبهره برداري صحيح ازشبکه هاي
توزيع آب به منظور آبرساني مناسب و با کيفيت به شهروندان مي باشد،
در اين بازديد مشترک ساماندهي و بهسازي شبکه و همچنين معضالت
و مسائل مربوط به کانال عبور تاسيسات کوي صنعتي مورد بررسي قرار
گرفت و تصميم گيري شدکه بهترين اقدام اجرايي گردد .سر آباداني در
پايان تصريح کرد  :منطقه کوي صنعتي شهر اراک داراي کانال مشترک
تاسيسات آب ،برق وتلفن مي باشدکه علي رغم گذشت بيش از  50سال
ازعمر آن هنوز کيفيت مناسبي دارد و فقط نياز به ساماندهي و بهسازي
شبکه هاي داخلي توسط دستگاههاي ذيربط مي باشد.

مديرکل بنياد مسکن انقالب اسالمي چهارمحال و بختياري:

ثبت نام 18هزار نفر براي اهداي عضو در اردبيل
توجه و دقت نظر قرار دهيم .وي يادآور شد :دو سال پياپي استان اردبيل در
شناسايي بيماران مرگ مغزي براي اهداي عضو در کشور جزو استانهاي ممتاز
و برتر کشور بوده و از لحاظ تعداد اهداي عضو به عنوان يک شاخص مهم در ايثار
يک استان رتبه هشتم کشور را داريم .غريباني به فعاليتهاي گسترده فرهنگي،
علمي ،آموزشي و تخصصي اين انجمن براي ارتقاي آگاهي مردم و خانوادهها
اشاره کرد و گفت :در دو ماه اول امسال پنج مورد اهداي عضو در استان اردبيل به
ثبت رسيده در حالي که در مدت مشابه سال قبل اين تعداد کمتر از دو مورد بوده
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کرد و گفت :تا روشن شدن مسئله و اثبات جرم نبايد يک موضوع رسانه اي
شود تا شأن و آبروي يک انسان بي گناه حفظ شود .وي با بيان اينکه همه
فرمانداران و بخشداران در مورد برگزاري انتخابات پيش رو بايد مطيع قانون
بوده و نبايد حامي يک کانديداي خاص باشند ،خاطرنشان کرد :در بحث
انتخابفرماندارانشايستهساالري،جوانگراييواستفادهازبانوانونخبگان
متخصص در پست هاي فرمانداري و بخشداري مدنظر استانداري است .در
اين مراسم محمدانور بجارزهي تکريم و سليم کدخدا به عنوان سرپرست
فرمانداري معرفي شد.

شهردار قرچک تاکيد کرد:

توساز در بستر رودخانه
برخورد شديد با ساخ 
جاجرود
قرچک– خبرنگاررسالت:
توساز
شهردار قرچک گفت 2 :خانه مسکوني در بستر رودخانه جاجرود قرار دارد و از هرگونه ساخ 
در بستر رودخانه بهشدت جلوگيري ميکنيم .به گزارش روابط عمومي شهرداري قرچک ،محسن
خرمي شريف در گفتوگو با روزنامه سبزينه با اشاره به وجود دو خانه مسکوني ديگر در بستر رودخانه
جاجرود در منطقه باقرآباد ،اظهار داشت :به کساني که بخواهند در حريم رودخانه ساختوساز
داشته باشند ،هيچ مجوزي داده نميشود .وي تصريح کرد :شهرداري در محدوده شهري رودخانه
ديواره سازي کرده است تا مانع عبور عابران و خودروها شود و تدابير الزم براي عبور و مرور با طراحي
پل عابر پياده و احداث جاده مخصوص انديشيده است .اين مدير شهري با اشاره به وجود دو خانه
مسکوني در بستر رودخانه جاجرود ،گفت :دو ملک در حريم بودند که در سالهاي قبل ساخته شدند
و شهرداري يکي را تملک و تخريب کرد و براي ديگري توافقاتي شده و منتظر مجوزهاي الزم براي
توساز در بستر رودخانه بهشدت جلوگيري ميکنيم.
تخريب هستيم و از هرگونه ساخ 

هشت ميليارد ريال اعتبار به اقشار
کم درآمد روستايي چهارمحال و
بختياري اختصاص يافت

شهرکرد -خبرنگار رسالت:
مهندس رئيسي اظهارداشت :در راستاي اجراي برنامههاي جامع اقشار
کم درآمد روستايي مبلغ هشت ميليارد ريال از محل حساب  100حضرت
امام(ره) به استان ابالغ شد .وي افزود :با احتساب مبلغ فوق تاکنون حدود
 50ميليارد ريال به استان اختصاص يافته که  38ميليارد ريال آن به صورت
بالعوض به خانوارهاي داراي دو عضو معلول ،مددجويان کميته امداد ،طالب
فاقد مسکن و ساير اقشار محروم روستايي که از تسهيالت احداث مسکن
استفاده نمودهاند ،پرداخت شد .ايشان بيان کرد :مابقي مبالغ فوق متناسب
با پيشرفت فيزيکي ساختمان ايشان پرداخت ميشود .رئيسي با اشاره به
پرداخت تسهيالت جهت مقاومسازي مسکنهاي غيرمقاوم و فرسوده در
استان خاطرنشان کرد :ميطلبد مردم استان از شرايط موجود در استان
بهرهمند و در راستاي مقاومسازي واحدهاي مسکوني خود اقدام کنند .وي
گفت :با توجه به اينکه امسال سال رونق توليد است و مسکن به عنوان يک
صنعت پيشران است بنابراين با مقاوم سازي و ساخت مسکنهاي جديد
ميتوان زمينه اشتغال زيادي از افراد را در استان ايجاد کرد .مهندس رئيسي
درادامهبااشارهبهآسفالتمعابرروستاينوآباداظهارداشت:درراستاياجراي
طرح هادي روستايي مبلغ  3047ميليون ريال تاکنون در روستاي نوآباد
هزينه شد .وي افزود :آسفالت معابر اين روستا به ميزان  7200مترمربع با
 2485ميليون ريال اعتبار و  67تن قير در خردادماه سال جاري انجام شده
است .مديرکل بنياد مسکن انقالب اسالمي چهارمحال و بختياري بيان
کرد :تاکنون  183/562مترمربع از معابر  19روستاي شهرستان شهرکرد
با  25/357ميليون ريال آسفالت شده است.

تعويض  60دستگاه کنتور خراب
مشترکين غيرخانگي در رضوانشهر
رضوانشهر -خبرنگاررسالت:
سيدحسينکاظمزادهمديرامورآبفايرضوانشهربااشارهبهلزومتعويضکنتورهاي
خراباظهارداشت:بهمنظوراندازهگيريدقيقمصارفمشترکينومحاسبهواقعي
ميزان هدر رفت آب نسبت به تعويض کنتورهاي خراب مشترکين غيرخانگي
در شهرهاي رضوانشهر و پره سر اقدام شد وي در ادامه افزود :تعويض  60دستگاه
کنتور آب براي مشترکين غيرخانگي شهرهاي رضوانشهر و پره سر با هزينه اي
بالغ بر  150ميليون ريال انجام شد که  31کنتور در شهر رضوانشهر و  29کنتور
در شهر پره سر تعويض شد.مدير امور آبفاي رضوانشهر همچنين اظهار داشت:
در راستاي واگذاري انشعاب آب به شهروندان نسبت به توسعه شبکه توزيع آب به
طول  300متر با اعتباري بالغ بر  310ميليون ريال در رضوانشهر اقدام شد.

ساخت ايستگاه سوم آتش نشاني
شهر کهريزک
کهريزک -خبرنگاررسالت:
شهردارکهريزکدرراستايجانماييمناسبايستگاهآتشنشانيازسطح
شهر کهريزک بازديد کرد .نعمت زاده در اين بازديد ميداني به اهميت
و ضرورت ارتقاي سرانه امداد و ايمني شهر اشاره کرد و گفت :باتوجه به
موقعيت جغرافيايي شهر کهريزک و همجواري با شهرک هاي صنعتي و
جاده هاي ترانزيتي ،وقوع حوادث در اين شهر از ضريب باالتري برخوردار
است به همينمنظور ساخت يک ايستگاه آتش نشاني جديد در فهرست
اولويت هاي شهرداري تعريف شده است .شهردار کهريزک اظهار داشت:
باتوجه به محل احداث دو ايستگاه آتش نشاني شهر ،ايستگاه سوم بايد
در موقعيت مکاني مناسبي جانمايي شود که بتواند همپوشاني مناسبي
در شهر داشته باشد .وي افزود :درحال حاضر مجوز ساخت سومين
ايستگاه آتش نشاني از سوي استانداري تهران صادر شده است که با
ساخت اين ايستگاه جديد عالوه بر ارتقاي ضريب امنيت شهر مي توانيم
خدمات امدادي و ايمني مناسبي نيز به ساير روستاها و شهرهاي همجوار
نيز ارائه دهيم.

حدود  10هزار متر مربع از اراضي بستر
رودخانه ها در شهرستان تالش رفع تصرف شد
تالش -خبرنگاررسالت:
به گزارش روابط عمومي شرکت سهامي آب منطقه اي گيالن مدير امور
منابع آب شهرستان تالش گفت  :با توجه به قوانين توزيع عادالنه آب و در
راستاي حفظ حقوقبيتالمال و آزادسازي حريم و بستر رودخان ه هاي
شهرستان تالش  10 ،هزار متر مربع از بستر رودخانه کرگانرود که توسط
يک فرد تصرف شده بود  ،با پيگيري حقوقي چندين ساله توسط حکم
مقام قضائي رفع تصرف شد .بهرام پور افزود  :با شناسايي و اخطاريه مبني
بر عدم شخم و کاشت اراضي شاليزاري به متصرف طي دوسال گذشته
توسط اين امور و پيگيريهاي حقوقي صورت گرفته ،موفق به آزادسازي
زمين مذکور به مساحت  10هزار متر مربع با همکاري دادستان شهرستان
و فرمانده نيروي انتظامي تالش شده ايم .وي تاکيد نمود ؛ با هر گونه تخلف
از اين دست در چارچوب قانون به شدت برخورد خواهيم کرد.

