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رتبه هشتم
آذربايجان شرقي
درراهاندازي و
حمايت از شرکتهاي
دانش بنيان

تبريز –خبرنگار رسالت:
ي به رتبه هشتم کشور در
رئيس پارک علم و فناوري آذربايجان شرقي گفت:آذربايجان شرق 
راهاندازي و حمايت از شرکتهاي دانش بنيان رسيد .عبدالرضا واعظي در نشست خبري با
خبرنگارانازبرگزارياوليننمايشگاهچالشهاونيازهايصنايعوسازمانهاياستانآذربايجان
شرقي خبر داد و اظهار داشت :پارک علم و فناوري تالش ميکند با برگزاري اين نمايشگاه،
فناوران استان و حتي کشور را در راستاي رفع نيازهاي استان به همديگر وصل کرده و براي
تبديل ايده به محصول حمايت کند .وي با اشاره به اينکه اين نمايشگاه  29و  30خردادماه در
تبريز برگزار ميشود ،افزود :صنايع و سازمانها ميتوانند تا  10خردادماه ازطريق eastp.ir
ثبت نام کرده و آمادگي خود را براي معرفي نيازها و ورود فناوران براي رفع نيازها اعالم کنند.
واعظي ابراز داشت :شرکتهاي دانش بنيان قب ًال با دالر  3هزار توماني امکان رقابت با محصوالت

شهرستان

خبر

مدير کل شيالت استان اردبيل خبرداد:
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مديرکل تعزيرات حکومتي استان قم:

حکم  ۱۷پرونده قضائي در زمينه
قند و شکر در قم صادر شد
قم– خبرنگار رسالت:
پنجمين جلسه کارگروه تنظيم بازار استان با حضور بهرام سرمست
استاندار و جمعي از مديران و کارشناسان استان در سالن جلسات
امام جواد(ع) استانداري برگزار شد .در اين جلسه مديرکل تعزيرات
حکومتي استان قم با بيان اينکه در زمينه قند و شکر تعداد پروندههايي
که به تعزيرات وارد شده حدود  23پرونده از ابتداي سال بوده است
ادامه داد :از اين تعداد در مورد  17پرونده به مبلغ يک ميليارد و 509
ميليون ريال به اتهام گرانفروشي يا عرضه خارج از شبکه حکم صادر
شده است .مهدي رياضي افزود :بحث عرضه خارج از شبکه در زمينه
شکر يا بهصورت قاچاق بوده و از کشور خارج ميشود يا در توليدات
شرکتها استفاده و به شکل قانوني صادر ميشود و اين تفاوت قيمت
سبب ميشود که کنترل بيشتري داشته باشيم .در بخش ديگري از
اين جلسه رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان قم با تأکيد بر آناليز
گوشت گوسفندي از مبدأ تا کشتار اظهار داشت :دام زنده حدودا ً
 45هزار تومان خريداري ميشود ،بعد از آناليز گوشت ،قيمت نهايي
گوشت گوسفندي  100هزار تومان ميشود .رئيس سازمان جهاد
کشاورزي استان قم ابراز کرد :مرغ را قيمت  11هزار تومان خريد
ميکنيم که اميدواريم در آينده شاهد يک پايداري در اين زمينه
باشيم .اين ذخيرهسازي بهصورت ملي در حال انجام است اما اگر
مشکلي ايجاد شود و به بخش خصوصي تکيه کنيم بهتر است و در
اين زمينه دغدغهاي نداشته باشيم.

همايش تجليل از مؤلفان و نويسندگان
دامغان برگزار ميشود
دامغان -خبرنگار رسالت :
سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان دامغان از برگزاري
همايش تجليل از مولفان و نويسندگان اين شهرستان خبر داد .حسين
امينيان در نشست برنامه ريزي برگزاري اين همايش گفت :ارج نهادن
به کتاب و کتابخواني ،شناخت و معرفي نويسندگان متعهد و ارزشي
و آثار آنها ،شناسايي استعدادهاي درخشان در زمينه نويسندگي از
عمده اهداف برگزاري اين همايش است.وي با اشاره به ويژگي هاي
کتاب گفت :بهترين مولفه يک کتاب خوب ،کتابي است که پاسخگوي
نيازهايجامعهوحالل مشکالتجامعهباشد.امينيانگفت:نويسندگان
با پديد آوردن آثار شورانگيز ،شور زندگاني را با معنا در وجود انسان ها
پايدار مي کنند .مسئول انتشارات مهر حنظله نيزدر اين نشست با
راههاي مختلف رساندن پيام به جامعه متذکر شد :کتاب بهترين
ابزار براي رساندن پيام به مخاطب است چون ارزش قلم از هر چيزي
باالتر است .حجت االسالم منصور کوهي خاطرنشان کرد :اثر قلم و
کتاب است که جاودان مي ماند و به عنوان يک سند زنده و هميشگي
تا آخرين دوران حيات بشر باقي مي ماند .وي ادامه داد :به خاطر
اهميت کتاب بايد جايگاه نويسندگان و مولفان را پر رنگتر کنيم تا
افراد بيشتري را در اين مسير جذب نماييم .مسئول انتشارات مهر
حنظله گفت :اين همايش تير ماه به مناسبت روز قلم برگزار خواهد
شد و ضمن معرفي کتاب جامع مولفين و نويسندگان شهرستان
دامغان نمايشگاه آثار آنان نيز در حاشيه همايش داير خواهد شد و
از نويسندگان برتر تجليل ميشود.

انجمن خوشنويسان شهرري
«صاحبخانه» ميشود
شهرري -خبرنگاررسالت:
رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان ري ،از روند تکميل
ساختمان انجمن خوشنويسان شهرري بازديد کرد .سيد حسن صفوي
در اين بازديد گفت :شهرستان ري داراي ظرفيت بااليي از نظر حضور
اصحاب فرهنگ و هنر است و مهمترين آنان در زمره هنر خوشنويسي
هستند .وي افزود :در دوران نه چندان دوري ،بزرگان و پيشکسوتان
هنر خوشنويسي ايران در شهرري حضور داشتند و شاگردان آنان نيز
اکنون منشا اثر هستند .محمود فرجي رئيس انجمن خوشنويسان
شهرري نيز گفت :ساختمان جديد انجمن ،جنب دانشگاه فرهنگيان
در زميني با مساحت  365متر در  6طبقه با بيش از يک هزار متر بنا
داراي  5کالس ،کتابخانه ،دفتر اساتيد ،گالري و سالن اجتماعات
بوده که حدود  70درصد پيشرفت فيزيکي داشته است .وي اظهار
اميدواري کرد که با همکاري شهرداري ،فرمانداري و اداره فرهنگ و
ارشاد براي تکميل پروژه ،اين ساختمان در سال جاري به بهره برداري
برسد .انجمن خوشنويسان شهرري در سال  1359به همت استاد امير
حسين محمدي بنيان نهاده شد .كالسهاي انجمن توسط وي و با
تحمل مشقت هاي فراوان در مراكز مختلفي از جمله دبيرستان شهيد
مدرس و مركز تربيت معلم شهيد مفتح فعاليت خود را آغاز نمود و پس
از سال ها در كتابخانه زكرياي رازي ادامه فعاليت داد.

»

خيرين استان زنجان تجليل شدند

ت
اقدام صداوسيما ،فرصت نقشآفريني معاندين را گرف 

زاهدان -خبرنگار رسالت:
نماينده مردم سيستان و بلوچستان در مجلس
خبرگان رهبري گفت :اقدام بموقع صدا و سيما
در مورد هتاکي به مقدسات اهلسنت و برخورد با
عوامل شبکه و برنامه سبب شد رسانههاي معاند
فرصت دامنزدن به اين موضوع را پيدا نکنند.
مولوي نذيراحمد سالمي در زاهدان ضمن محکوم
کردن اقدام مداح هتاک در برنامه زنده به مقدسات
اهلسنتاظهارداشت:دشمناناسالمباديدنوحدت
در دنياي اسالم خشمگين هستند به همين دليل
هيچگاه از تالش براي تفرقهافکني بين برادران
اهل شيعه و سني کوتاه نميآيند .نماينده مردم

تجليل از فعاالن در امر برگزاري نماز
جماعت در شرکت گاز استان مرکزي
همزمان با ايام ماه مبارک رمضان

در همايش تحليل از خيرين؛

نماينده مردم سيستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبري:

افزايش توليد هزار تن ماهي
در استان اردبيل

اردبيل -خبرنگاررسالت:
مديرکلشيالتاستاناردبيلگفت:امسالنسبتبهسالگذشتهکه716
تن ماهي در استان توليد شده بود امسال اين ميزان به هزار تن افزايش
مي يابد .ميرآرمان واعظي در نشست با خبرنگاران اظهار کرد 50 :هزار
قطعه بچه ماهي قزل آال سهم توليد امسال استان مي باشد که از اين
ميزان  10هزار قطعه به شهرستان نير اختصاص يافته است .وي افزود:
در سال جاري ميزان توليد ماهيان سردآبي در استان  15درصد از مجموع
توليد ماهي است .مديرکل شيالت بيان کرد :با توجه به آغاز فصل بهار ،
رهاسازي بچه ماهيان سردآبي در استان شروع شده و پيش بيني مي شود
امسال بيش از هشت ميليون بچه ماهي سردآبي در بيش از  350مزرعه
سردآبيکهبهصورتاستخرهايتيپ،خردو2منظورههستند،رهاسازي
شود .واعظي به پرورش دهندگان ماهي در استان توصيه کرد بچه ماهيان
استخرهاي خود را از مراکز معتبر تهيه کنند که گواهي بهداشتي داشته
باشد .وي تصريح کرد :اردبيل استاني غيرساحلي بوده ولي داراي منابع
آبي و استعدادهاي بالقوه کشاورزي و آبزي پروري است که بيش از 300
واحد مزرعه و  400استخر پرورش ماهي در استان اردبيل فعال بوده و
چند سد معيشتي نيز در اين زمينه بهره برداري شده است .مديرکل
شيالت استان اردبيل ادامه داد :مطالعات انجام شده در دشت فتحعلي و
ي توان با استفاده از قابليت
سدخداآفرين و سبالن بيانگر اين است که م 
اين فضاها حدود هزار تن نيز توليد ماهي در اين سدها داشت.

چيني را نداشتند ولي اکنون با نرخ دالر فعلي ،محصوالت دانش بنيان ايراني به يک سوم مشابه
چيني که ارزانترين محصول بازار است ،توليد و عرضه ميشود که حتي کمتر از يک پنجم
مشابه اروپايي باشد و شرکتهاي دانش بنيان امکان رقابت در بازار بين المللي را يافتهاند .وي
با بيان اينکه از دي ماه سال گذشته بيش از  254ايده ثبت و داوري شدند افزود :اين تعداد،
رقم خوبي است چراکه به صورت ميانگين در هر روز  3تا  4ايده ثبت شده که تعدادي از آنها
قابليت تبديل ايده به محصول را دارند .واعظي خاطر نشان کرد :دولت و نظام به پارکهاي علم
و فناوري اعتقاد يافته چراکه در سالهايي که بودجه انقباضي است ،بودجه پارکهاي فناوري
 70درصد افزايش يافته است و بودجه پارک علم و فناوري آذربايجان شرقي هم در سال جاري
بيش از 150درصد رشد داشته و از رتبه بيست وچهار م کشوري به رتبه هشتم کشور در زمينه
بودجه راهاندازي و حمايت از شرکتهاي دانش بنيان رسيدهايم.
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زنجان -خبرنگار رسالت:
همايش تجليل از خيرين و سازمانهاي مردم نهاد
فعال استان با حضور استاندار ،نماينده ولي فقيه در
استان و امام جمعه زنجان و جمعي از مسئوالن و
خيرين زنجان برگزار شد .معاون سياسي امنيتي
استاندار زنجان در اين مراسم اظهار داشت :در نظام
فرهنگي اجتماعي ملت ما سازمانهاي مردم نهاد
بسيار مورد اقبال و اهميت از سوي مردم و مسئوالن
بودهواينسازمانهادرسرعتبخشيدنبهپيشگيري
ورفعآسيبهاياجتماعيبسيارتاثيرگذارهستند.
خدابخش مرادي گفت :تالشهاي سازمانهاي
مردمنهاددرزمينهساختومرمتمساجد،مدارس
و مراکز درماني بسيار قابل ستايش است و فلسفه
وجودياينچنينسازمانهاييهمانرفعآسيبهاي
اجتماعي است.نماينده ولي فقيه در استان و امام
جمعه زنجان نيز در اين همايش گفت :خوشبختانه
زنجان شهر فقها ،علما و سياستمداران بزرگ بوده و
هست و به اين افتخارات بايد فرهنگ کمک رساني
نوع دوستي و خير بودن را اضافه کرد و زنجان را
بايد شهر کريمان دانست.

سيستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبري
با بيان اينکه رهبر معظم انقالب اسالمي بارها بر
احترام به قوميتها و مذاهب تأکيد فرمودهاند و
بهفرموده ايشان اگر هر کسي دانسته يا ندانسته
به مقدسات اهلسنت و تشيع توهين کند ،مزدور
دشمن است تصريح کرد :از اينکه تنبيه مجازات
افراد نامعقول بهسرعت در دستور کار قرار گرفت
بسيار خرسنديم چرا که اين امر سبب شد مردم در
رابطه با دشمني ايران با خود توجيه شوند و هيچ
شکافيبينشيعهوسنيايجادنشود.ويخاطرنشان
کرد :يکي از آموزههاي مهم اسالمي ايجاد وحدت
و زدودن تفرقه از جامعه اسالمي است به همين
دليل دشمن بايد بداند اين نوع حرکات نابخردانه
هيچگاه بين شيعه و سني شکاف ايجاد نميکند.
وي با بيان اينکه امروز جمهوري اسالمي ايران يک
الگوي مناسب در زمينه وحدت محسوب ميشود
تصريح کرد :وحدت ميان شيعه و سني در جاي
جاي ايران اسالمي نمود پيدا کرده به همين دليل
دشمن از هر راهي براي تفرقهافکني ميان برادران
اهلسنت و شيعه استفاده ميکند.

کولرهاي قاچاق در اهواز توقيف شد
آيتاهلل علي خاتمي گفت :بايد از آمار دقيق
استانداري زنجان که در مورد انجمنهاي مردم نهاد
و خيريهها اعالم کردند تشکر کرد .در پايان اين
مراسم از خيرين و نيکوکاران در زمينههاي
مختلف اجتماعي ،فرهنگي و درماني و خيريني که
در زمينه سيل اخير کشور فعاليتهاي ارزندهاي
را انجام داده بودند با اهداي لوح يادبودي قدرداني
شد .همچنين از پروفسور ثبوتي به عنوان افتخار و
چهره ماندگار ملي و استاني در زمينه ارائه و ترويج
علم و خانواده مرحوم حسن غضنفريان و خانواده
مرحوم احمد مهدوي با ارائه لوح توسط استاندار
تجليل و قدرداني به عمل آمد.

علي افشاني:

سامانه خوداظهاري کنترل فشارخون در آذربايجان غربي راهاندازي شد

اروميه -خبرنگار رسالت:
رئيس کارگروه استاني ارتباطات و اطالعرساني بسيج ملي کنترل فشارخون
آذربايجانغربيگفت:شهروندانبعدازگرفتنفشارخونميتوانندبامراجعه
به سامانه خود اظهاري که به تازگي راه اندازي شده از وضعيت فشارخون
خود مطلع شوند .علي افشاني اظهار داشت :گذر سالمتي مجموعي از گذر
اپيدميولوژيکبيماريها،گذرجمعيتيوگذرفرهنگيبودهوايناصطالحهابه
اينمعنياستکهدرجهانامروزبيماريهايغيرواگيرجايگزينبيماريهاي
واگيرشدهاست.ويافزود:درگذشتهابتالبهبيماريهايحصبه،وبا،سرخک،

ماالريا ،سرخجه و فلج اطفال در بين مردم رايج بود اما در عصر کنوني اين
بيماريها جاي خود را به بيماريهايي مثل فشارخون ،ديابت و سرطان داده
است .ايشان تصريح کرد :شيوه نامناسب و غيرسالم زندگي فعلي ،دشمن
اصلي سالمت انسان بوده و به عبارتي عامل بيماريهاي غير واگير را نبايد در
ميکروبها جست و جو کرد .افشاني گفت :براي مقابله با بيماريهاي واگير،
از واکسيناسيون استفاده ميشود که اغلب در مراکز بهداشت و درمان صورت
ميگيرد و اما براي مبارزه با بيماريهاي غير واگير بايد شيوه صحيح زندگي
از طريق رسانهها و مدارس آموزش و فرهنگسازي شود .وي با بيان اينکه

فشار خون باال عامل اصلي بيماريهاي کليه ،قلب و عروق ،شبکيه چشم و
مغز انسان است ،افزود :فشارخون باال اولين عامل خطر مرگ در جهان بوده
و از  5نفر ايراني  1نفر مبتالبه فشارخون باالست و چون اين بيماري عالئمي
ندارد  40تا  50درصد از افرادي که فشارخون باال دارند از بيماري خود مطلع
نيستند .افشاني با اشاره به چگونگي انجام بخش غيرحضوري اين طرح ،گفت:
افرادي که توانايي گرفتن فشارخون خود و حتي اطرافيان را دارند ميتوانند
با مراجعه به سامانه خود اظهاري به نشاني  www.salamat.gov.irاز
وضعيت فشارخون خود مطلع شوند.

علي دروي شپور:

بهرهبرداري از قطعه اول و دوم آزادراه تهران ـ شمالدر دستور کارقرار دارد

کرج -خبرنگار رسالت:
معاون هماهنگي امور عمراني استانداري البرز با
بيان اينکه سال  ۹۸بهار راهسازي در اين استان
است،گفت :بهرهبرداري از قطعه اول و دوم آزادراه
تهرانـشمالدردستورکارقراردارد.عليدرويشپور
درمراسمبهرهبرداريازتعريضالينجنوبياتوبان
تهران ـکرج در محدوده گرمدره با اشاره به اينکه
حجم تردد در ساعت از آزادراه تهران ـ کرج حدود

 5/3برابر تردد ساير محورهاي کشور است ،اظهار
داشت :اين پروژه با  5/10کيلومتر با اعتباري بيش
از  20ميليارد تومان پيشبيني شده و بخش الين
جنوبي اتوبان تهران ـ کرج در محدوده گرمدره
در حدود  5/2کيلومتر با اعتبار  2ميليارد و 500
ميليون تومان اکنون آماده بهرهبرداري شده است.
معاون استاندار البرز بيان کرد :با برنامهريزيهاي
صورت گرفته و طي نظارت و بررسي جدي بر

روند کار اميد است  3فاز باقي مانده از اين پروژه در
سالجاري به بهرهبرداري برسد .وي عنوان کرد:
بهرهبرداريازقطعهاولودومآزادراهتهرانـشمال،
تکميل ادامه آزادراه همت تا جاده کرج ـ چالوس
که هر هفته نظارت و بررسي در اين راستا صورت
ميگيرد،تکميلقطاربرقيکرجـهشتگرد،تسريع
در تکميل آزادراه چرمشهر ـ آبيک و بهره برداري
محور هشتگرد ـ طالقان به جد در دستور کار استان

البرز قرار دارد .درويش پور گفت :با توجه به اهميت
راههاي البرز و پيگيريهاي استاندار البرز براي
تسريع در تکميل آنها ،هر هفته جلسات تخصصي
با حضور مسئوالن ارشد ملي در البرز و تهران
برگزار ميشود ،با بهره برداري از اين پروژهها و به
ويژه کمربند شمالي کرج که به ادامه همت متصل
مي شود ،گره ترافيک البرز باز ميشود و مردم البرز
شاهد ترددي آسان هستند.

صنايع پايين دستي مجتمعهاي پتروشيمي پارس جنوبي توسعه مييابد
بوشهر -خبرنگار رسالت:
مديرعامل منطقه ويژه پارس جنوبي با تاکيد بر توسعه زيرساختهاي
تاسيساتي گفت :در اين راستا با توسعه کريدور تاسيساتي منطقه ويژه
پارس زمينه تکميل زنجيره توليد محصوالت پايين دستي مجتمعهاي
پتروشيمي فراهم ميشود .سيد پيروز موسوي در نشست با نخبگان
سازمان منطقه ويژه پارس جنوبي با تاکيد بر توسعه زيرساختها براي
اجراي طرحهاي پايين دستي صنايع پتروشيمي اظهار داشت :منطقه

ويژه پارس جنوبي داراي ظرفيتهاي فراواني براي اجراي طرحهاي
توليد در حوزه صنايع پايين دستي است .وي گفت :در صورت تکميل
کريدور بسياري از صنايع که در توليد طيف متنوعي از محصوالت از
ارزش افزوده بسيار بااليي برخودار هستند در منطقه مستقر ميشوند
که عالوه بر توسعه اشتغال در آمد کشور نيز از اين بخش افزايش مييابد.
مدير عامل سازمان منطقه ويژه پارس جنوبي از توسعه زير ساختهاي
منطقه ويژه پارس جنوبي براي جذب سرمايهگذار خبر داد و بيان کرد:

تقديراستاندار چهارمحال و بختياري از مدير شرکت ملي
پخش فرآورده هاي نفتي منطقه

شهرکرد -خبرنگار رسالت:
درپيعملکردمطلوبشرکتمليپخشفرآوردههاي
نفتي منطقه چهارمحال و بختياري در مديريت
بحرانحادثهسيلفروردينماهسالجاري،استاندار
چهارمحال و بختياري از جعغر ساالري نسب مدير
منطقه تقدير کرد .به گزارش روابط عمومي اقبال
عباسي،استاندارچهارمحالوبختياريبااهداءلوح
سپاس از جعفر ساالري نسب مدير منطقه به پاس
عملکرد مطلوب در مديريت حادثه جاري شدن
سيالبهاي فروردينماه سال ، 98سوخترساني
سريع و به موقع به روستاها و مناطق در معرض

حادثه سيل قدرداني کرد و اقدامات مدير شرکت
ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه را در
ارتباط با شوراي هماهنگي مديريت بحران استان
شايسته تقدير دانست .جعفر ساالري نسب ،مدير
منطقه در اين خصوص اظهار کرد :انجام امر مهم
سوخت رساني به مناطق سيل زده ،حاصل پيش
بيني هاي الزم و تالش شبانه روزي کارکنان و
مسئوالن شرکت ملي پخش منطقه مي باشد و
در همين راستا تالش همکاران منطقه در جهت
پيشگيري از هر گونه مشکل و بحران سوخت در
استان شايسته تقدير است.

دسترسي آسان به خوراک و نزديکي به طيف متنوعي از محصوالت
پتروشيميميتواندنقشمهميدرتوسعهصنايعتکميليوپاييندستي
ايفا کند .وي ،جلوگيري از خام فروشي و افزايش صادرات کاالهاي غير
نفتي را از ديگر اهداف تکميل کريدور منطقه ويژه پارس جنوبي بر شمرد
و تاکيد کرد :کشور ما از ظرفيت بسيار بااليي براي تامين نيازهاي خود
برخوردار است بنابراين بايد بهصورت جدي ضمن جلوگيري از خام
فروشي محصوالت در صدد توسعه صنايع تکميلي باشيم.

بازديد مديرعامل شرکت انتقالگاز ايران از خطوط
انتقالگاز استانگلستان

گرگان -خبرنگار رسالت:
مهندس سعيد توکلي مديرعامل شرکت انتقال
گاز ايران به همراه مهندس رحيمي مديرعامل گاز
گلستان و داودي نژاد مدير منطقه  9عمليات انتقال
گاز از خط لوله شهرستان مينودشت و تيمورآباد
از توابع شهر فاضل آباد ديدن کردند .به گزارش
روابط عمومي ،در پي بروز سيالب اخير استان و
وارد شدن خساراتي به تاسيسات گاز رساني به ويژه
شبکه هاي سراسري انتقال گاز ،توکلي مديرعامل
شرکت انتقال گاز ايران با حضور در استان گلستان
از نزديک مناطق سيل زده استان را مورد بازديد قرار

داد .مهندس توکلي پس از بررسي وضعيت شبکه ها و
خطوط انتقال گاز استان و خسارتهاي وارده به آنها
مقرر داشت تا با ضريب اطمينان باال هرچه سريعتر
نسبت به مرتفع نمودن مشکالت موجود و بازسازي ،
تعميروياتعويضبخشهايآسيبديدهومقاومسازي
آنها اقدام نمايند .وي در پايان از هوشياري ،
همدلي  ،تالش و پيگيري مديران عامل شرکت
گازاستان گلستان و منطقه  9عمليات انتقال گاز که
در اين ايام سخت حضوري مستمر داشته و با انجام
اقداماتي مناسب موجبات پايداري جريان گاز را
فراهم نمودند تشکر و قدر داني نمود.

مديرعامل جمعيت هاللاحمر استان اصفهان:

هالل احمر بدون مردم معنا و مفهومي ندارد

اصفهان -خبرنگار رسالت:
مديرعامل جمعيت هالل احمر استان اصفهان گفت :هالل احمر
بدون مردم معنا و مفهومي ندارد و رشد و پوپايي اين جمعيت براي
کمک رساني به جامعه بدون حضور مردم امکان پذير نيست .محسن
مؤمني در نشست خبري به مناسبت روز جهاني صليب سرخ و هالل
احمر  ،با اشاره به نقش رسانه ها در افزايش آگاهي عمومي و فرهنگ
سازي افزود :در سيل فروردين امسال که گريبان بسياري از استان
ها را گرفت ،اطالع رساني خوب رسانه ها موجب شد تا کمک هاي

نقدي و غير نقدي نسبت به زلزله کرمانشاه افزايش يابد و  80درصد
لوازم اهدايي مردم نيز دست اول بود .وي با اشاره به نقش جمعيت
هالل احمر استان اصفهان در کمک به سيل زدگان خاطر نشان کرد :
نيروهاي اعزامي هالل احمر اصفهان به استان لرستان در شهرستان
پلدختر و  80نفر از نجاتگران نيز در اهواز مستقر شدند ولي اوج
تالش ما در منطقه عين دو خوزستان بود؛ در کنار هر يک از تيمهاي
امدادي براي حمايت رواني و عاطفي يک روحاني و روانشناس حضور
داشتند ،خيلي از طالب آموزشهاي امداد و نجات را نيز ديدهاند که

مديرعام لآبفايگيالن خبر داد:

تخصيص  55ميليارد تومان به پروژه هاي آب و
فاضالب انزلي از محل اعتبارات سفر رياست جمهوري
انزلي -خبرنگاررسالت:
سيد محسن حسيني رئيس هيئت مديره و مديرعامل آبفاي گيالن با اشاره به اينکه طرح
جمع آوري و ساماندهي فاضالب انزلي يک از اولويت هاي آبفاي گيالن است افزود :با توجه
به اقدامات خوب و سرمايه گذاري هايي که براي پروژه هاي اين شهرستان شده نشاندهنده
تمرکز بر شهرستان انزلي است وي همچنين اظهار داشت :تخصيص  55ميليارد تومان
از محل اعتبارات سفر رياست جمهوري به پروژه هاي آب و فاضالب انزلي و همچنين
استفاده از ظرفيت ماده  56براي طرح فاضالب انزلي ،بيانگر اهميت اجراي پروژه هاي
فاضالب در اين شهرستان است مديرعامل آبفاي گيالن با تأکيد بر کيفيت آب شرب انزلي
تصريح کرد :با توجه به تأمين آب شرب اين شهرستان از تصفيه خانه بزرگ آب گيالن از
کيفيت بااليي برخوردار بوده و با بهره برداري از مدول دوم اين تصفيه خانه سه مترمکعب بر
ظرفيت توليد آب افزوده و فشار متعارف آب در شبکه توزيع نيز تأمين خواهد شد .مديرعامل
آبفاي گيالن در ادامه يادآور شد :با توجه به فرسودگي شبکه توزيع آب در برخي نقاط و
لزوم اصالح شبکه به منظور تأمين و توزيع آب با کيفيت و مناسب ،انتظار مي رود بخشي
از اعتبار مورد نياز در کميته برنامه ريزي شهرستان تصويب و تأمين گردد.

اراک – خبرنگار رسالت:
به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان مرکزي،همزمان با سي
ويکمين روز از ارديبهشت ماه سالجاري و والدت باسعادت کريم اهل
بيت حضرت امام حسن مجتبي(ع) طي مراسمي با حضور محمدرضا
سميعيمديرعامل،اعضايشوراياقامهنماز،امامجماعتاينشرکت،
وجمعيازکارکنانشرکتازکارکنانفعالدرامربرگزارينمازجماعت
تجليل به عمل آمد .بر پايه اين گزارش دراين مراسم سميعي ضمن
سخنراني در راستاي اهميت نماز گفت:نماز يکي از ارکان اصلي دين
بوده و مانع از سقوط انسان به ورطه تباهي مي گردد واگر انسان نمازرا
درمتن زندگي خود قراردهد طوري که دروقت نماز به جز آن همه
چيزرافراموشنمودهومراعاتخضوعوخشوعنمازرابهجاآوردودراول
وقت وباجماعت نماز بخواند ،عاقبت اوختم به خير خواهدشد.درادامه
مراسم از پنج نفر ازکارکنان شرکت گاز استان مرکزي در امر برگزاري
نماز با اهداءلوح تقدير و هديه تجليل به عمل آمد.

حضورشان در کنار تيمهاي اعزامي موجب افزايش کارآمدي شده
بود .مؤمني گفت :براساس تحقيقات انجام شده  75درصد نيروهاي
موثر امدادگر در حوادث غير مترقبه افراد بازمانده از حادثه هستند
بنابراين بايد سطح آگاهي مردم را درمقابله با حوادث غير مترقبه و
جلوگيري از بحران در چنين شرايطي افزايش داد چرا که در صورت
آگاهي مردم براي مقابله با حوادث غيرمترقبه ،ميزان خسارت ها
کاهش و درصورت آگاه نبودن و دست زدن به اقدام هاي مخرب،
خسارات جبران ناپذيري به جامعه تحميل مي شود.

مشاور وزيرجهاد کشاورزي در امور سامانههاي نوين آبياري:

اهواز -خبرنگار رسالت:
فرمانده انتظامي استان خوزستان از کشف  ۵۰ميليارد ريال انواع کولر
قاچاق در بازرسي از يک انبار در شهرستان اهواز خبر داد .سردار حيدر
عباس زاده در جمع خبرنگاران ضمن تاکيد بر عزم جدي پليس در
برخورد با قاچاق کاال و ارز ،اظهار داشت :مأموران پليس آگاهي استان
خوزستان با اقدامات اطالعاتي موفق شدند يک انبار محل دپوي کاالي
قاچاق را در شهرستان "اهواز" شناسايي کنند .اين مقام ارشد انتظامي
تصريح کرد :در بازرسي از انبار مذکور  602عدد انواع کولرگازي فاقد
مجوز قانوني کشف شد.
سردار عباس زاده با بيان اينکه کارشناسان ارزش کاالهاي کشف شده
را بالغ بر  50ميليارد ريال برآورد کردند ،اظهار داشت :در اين رابطه
يک متهم دستگير و پس از تشکيل پرونده تحويل مرجع قضائي شد.
فرمانده انتظامي استان خوزستان در پايان خاطر نشان کرد :پليس
با تمام توان با قاچاقچيان و مخالن نظم اقتصادي برابر قانون رفتار
خواهد کرد و شهروندان مي توانند ،هرگونه موارد مشکوک را با شماره
تلفن  110به پليس اطالع دهند.

مديرکل بنياد مسکن استان اردبيل:

 450روستاي استان اردبيل
در معرض سيل قرار دارد
خلخال -خبرنگاررسالت:
مديرکلبنيادمسکناستان اردبيلگفت :ازيکهزارو 200روستايي
که در استان باالي  20خانوار هستند 450روستاي اردبيل در برابر
حوادث سيل ناشي از طغيان رودخانه ها قرار دارند.
فرهاد سبحاني در نشستي با فرماندار خلخال اظهار داشت :از
يک هزار و  200روستايي که در استان باالي  20خانوار هستند450
روستاي اردبيل در معرض سيل قرار دارند که با توجه به اين مسئله
بايد برنامهريزي براي اجراي طرحهاي مقابلهاي با سيل تداوم يابد.
وي با اشاره به اين که بايد اقدامات الزم براي جلوگيري از خسارات
جاني و مالي در دستور کار قرار داده شود بيان کرد :اگر اقدامات الزم
در اين زمينه انجام نشود زماني که سيل و بارندگيهاي شديد در
روستاهاي معرض آسيب اتفاق بيفتد بسياري از روستاهاي استان
دچار خسارات مالي و جاني غيرقابل جبران خواهند شد.
مديرکل بنياد مسکن گفت :اجراي پروژههاي طرح هادي و بازسازي
خانههاي تخريب شده توسط بنياد مسکن در استان با جديت و
اهتمام ويژه در دستور کار قرار گرفته است که در اين زمينه از
دستگاههاي اجرايي استان انتظار داريم نسبت به نظارت بر صدور
پروانه ساخت بنا در حريم رودخانهها و سيالبها اقدام کنند.
وي تصريح کرد :اردبيل به عنوان استان معين براي کمکرساني
به سيلزدگان خوشبختانه توانسته در اين زمينه موفق عمل کند
که اين امر براي ما يک اولويت اساسي بوده و درصدد هستيم با رفع
مشکالت موجود در اين زمينه به تمامي اهداف خود دست يافته و
با بهسازي خانههاي روستايي سيلزدگان موفق عمل کنيم.

اطالعات امالک باقرشهر در نوسازي
اين شهر طبقهبندي ميشود
باقرشهر -خبرنگاررسالت:
با اتمام طرح برداشت ميداني اطالعات امالک باقرشهر ،توسط واحد
نوسازي اين شهرداري ،مرحله ورود اطالعات امالک باقرشهر به
ساماندهي پردازش شروع شد .محسن فرجي مسئول واحد نوسازي
شهرداريوطراحومجريطرحمميزيباقرشهردرگفتوگوباخبرنگار
ما گفت :پس از اتمام اين فاز کاري ،بانک داده هاي تکميل شده به
واحدهاي شهرداري  ،نهاد نظارتي شوراي اسالمي و ادارات فرادستي
کمکميکندتاباگرافهاياطالعاتآماريبتواندبرنامهسازيبهتري
را به انجام برساند .گفتني است کليه مراحل طرح مميزي باقرشهر
توسط کارشناسان شاغل در مجموعه شهرداري و شوراي اسالمي
باقرشهر انجام ميشود.

سلگي مدير روابط عمومي
شوراي شهر قرچک شد
رئيسشوراياسالميشهرقرچکباصدورحکميمهديسلگيرابهسمت
مدير روابط عمومي شوراي اسالمي شهر قرچک منصوب کرد.
در حکم وي به مهدي سلگي آمده است جناب آقاي مهدي سلگي با
عنايت به تخصص ،تعهد و سوابق ارزشمند جنابعالي ،به موجب اين
حکمبهسمتمديرروابطعموميشوراياسالميشهرقرچکمنصوب
مي شويد .اميد است با استعانت از پروردگار متعال و تحت توجهات
حضرت بقيه اهللاالعظم (عج) و مدنظر قرار دادن رهنمودهاي مقام
معظم رهبري در خدمت به نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران،
پيشبرد و انجام مسئوليتهاي محوله به ويژه در حوزه روابط عمومي
موفق و مويد باشيد.

س دانشگاه علوم پزشکي گيالن:
رئي 

تاکنون دو ميليون و  100هزار هکتار از اراضي پاياب
کشور به سامانه هاي نوينآبياري مجهز شده است

بيش از  ۵۰درصد مرگ هاي ثبت شده درگيالن به علت
بيماريهاي قلبي عروقي و سکتههاي مغزي است

سنندج -خبرنگار رسالت:
مشاور وزيرجهاد کشاورزي در امور سامانه هاي نوين آبياري كشور در ديداربا سرپرست فرمانداري
شهرستان بانه بابيان اينكه تاکنون  2ميليون و  100هزار هکتار از اراضي پاياب کشور به سامانه هاي
نوين آبياري مجهز شده است گفت :در کل کشور  2ميليون  100هزار هکتار از حدود هشت ميليون
هکتار اراضي کشور به سامانه هاي نوين آبياري تبديل شده و کل اراضي ظرفيت الزم را براي
اجراي طرح هال نوين آبياري دارند .عباس زارع بااشاره به اينكه از اين ميزان بيش از يک ميليون و
 500هزار هکتار در اراضي پاياب منابع آبي کوچک سنتي اجرا شده که بيشترين ميزان را در انواع
سطوح اراضي دارد افزود :بيش از  90درصد توليد محصوالت کشاورزي با آب ارتباط مستقيم دارد
واجراي طرح سامانه هاي نوين آبياري به افزايش بهره وري آب و خاک ،خودکفايي کشور و امينت
غذايي کمک مي کنند .محمد امين زاده سرپرست فرمانداري بانه نيز به اهميت بخش کشاورزي
در اين شهرستان اشاره کرد و گفت :باتوجه به اينکه در چند سال اخير در بانه بازار تجار رونق بسيار
خوبي داشته بخش کشاورزي اين شهرستان توسعه چنداني نداشته است و ضروري است باتوجه
به رکود بازار و کاهش اشتغال بخش کشاورزي و با توجه به ظرفيتي هاي خوبي که بانه به لحاظ
کشاورزي دارد توليد و اشتغال توسعه يابد.

رشت -خبرنگار رسالت:
رئيس دانشگاه علوم پزشکي گيالن در نشست کارگروه سالمت و امنيت غذايي استان گيالن گفت :فاز
اول طرح بسيج ملي کنترل فشار خون باال در استان گيالن همزمان با سراسر کشور از  ۲۷ارديبهشت
ماه آغاز شده است و تا  ۱۷خرداد ماه ادامه خواهد داشت .وي افزود در فاز اول در راستاي آموزش و
افزايش آگاهي و سواد سالمت جامعه در زمينه فشار خون باال و عوارض اين قاتل خاموش با استفاده
از همه ظرفيت هاي اطالع رساني استان اقدام خواهد شود و در فاز دوم که از  ۱۷خرداد تا  ۱۵تير ماه
مي باشد ،گام عملياتي و غربالگري شروع مي شود که در اين فاز با استفاده از تمامي ظرفيت هاي بهداشتي
و درماني استان تمامي افراد باالي  ۳۰سال ،بيماران کليوي و زنان باردار در تمامي سنين غربالگري
خواهند شد .يوسفزاده چابک خاطرنشان کرد :بيماريهاي غيرواگير به صورت خاموش و آرام سالمتي
انسان را در معرض خطر قرار ميدهند و بسياري از افراد نيز خيلي دير متوجه بيماري خود ميشوند و
يا زماني متوجه بيماري خود مي شوند که ممکن است ديگر امکان کنترل بيماري وجود نداشته باشد.
وي اظهار داشت :مهمترين عامل زمينه ساز بيماريهايي نظير بيماريهاي قلبي و عروقي و سکته هاي
مغزي فشار خون باال بوده و از اين رو الزم است همه نسبت به کنترل فشار خون هوشيار باشند .ايشان
ادامه داد :در  ۲۵سال اخير ميزان شيوع بيماري فشار خون در کشور سه برابر شده است.

