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استاندار اردبيل:

موزه علوم و فنون آران و بيدگل
به بهره برداري رسيد
کاشان  -خبرنگاررسالت:
نخستين موزه بخش خصوصي آران و بيدگل با عنوان علوم و فنون
روز پنجشنبه در آييني با حضور جمعي از مسئوالن اين شهرستان
گشايشيافت.رئيسادارهميراثفرهنگي،صنايعدستيوگردشگري
آران و بيدگل در حاشيه گشايش اين موزه افزود :اين موزه با پنج
ميليارد ريال سرمايه گذاري در زميني به مساحت يک هزار مترمربع
در رشته هاي رياضي ،فيزيک ،الکترونيک ،نجوم و علوم آزمايشگاهي
داير شده است .مجيد نوري بيان کرد :موزه علوم و فنون نخستين
موزه بخش خصوصي داراي مجوز ميراث فرهنگي در اين شهرستان
است که در راستاي نهادينه سازي ارزش هاي علم و فن مبتني بر
رويکردکارآفرينانهراهاندازيشد.وياضافهکرد:موزهازسويموسسه
خيريه صالحون به بهره برداري رسيده و در آن ابزار و تجهيزات الزم
براي توليد دستگاه هاي مورد نياز علوم و فنون گوناگون با بهره گيري
از مهندسي معکوس گردآوري شده است.
رئيس اداره ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري آران و
بيدگل همچنين عنوان کرد :با توجه به کمبود تجهيزات و امکانات
در برخي مرکزهاي آموزشي شهرستان آران و بيدگل ،آنها مي توانند
با هماهنگي موسسه خيريه صالحون از ظرفيت هاي موزه علوم و
فنون استفاده کنند.

بيش از  18هزار نفر
از بيکاران اردبيل
شاغل شدند

»

نيشابور -خبرنگار رسالت:
فرمانده انتظامي نيشابور از كشف يك ميليارد و  50ميليون ريال انواع
قرص و داروي غير مجاز در اين شهرستان خبر داد.سرهنگ حسين
دهقانپور اظهار داشت :در پي دريافت خبري مبني بر توزيع گسترده
انواع قرص هاي غير مجاز توسط فردي سودجو در سطح شهر نيشابور،
بالفاصله پيگيري موضوع در دستور كار پليس قرار گرفت.وي با بيان
اينکه كارآگاهان دايره مبارزه با قاچاق كاال پليس آگاهي پس از انجام
تحقيقات الزم و اطمينان از صحت موضوع اين فرد را شناسايي و پس
از هماهنگي قضائي وي را دستگير کردند ،گفت :ماموران در بازرسي
از مخفيگاهش يک هزار و  687عدد انواع قرص و شربت هاي غير مجاز
که بنا بر نظر کارشناسان يك ميليارد و  50ميليون ريال ارزش گذاري
شده را كشف کردند.فرمانده انتظامي نيشابور با اشاره به معرفي متهم
به مراجع قضائي ،بيان كرد :موفقيت ماموريت هاي پليس حاصل
همكاري و مشاركت شهروندان در تامين امنيت است و شماره تلفن
 110به صورت شبانه روزي آماده پاسخگويي به تماس هاي ضروري
و پليسي شهروندان است.

گردشگري شهر در مسير سبز؛

فرمانده انتظامي استان تهران خبرداد:

چشمه قل قل جاذبه گردشگري
طبيعي در دامغان
دامغان -خبرنگاررسالت:
چشمه قلقل در  ۲کيلومتري شمال روستاي دشتبو در  ۶۰کيلومتري
شمال غربي شهرستان دامغان در ميان يک تنگ کوچک و سرسبز
واقع شده است.آب چشمه قل قل از انتهاي شكاف هفت متري اين
كوه سنگي جوشيده و خارج ميشود و به همين مناسبت اهالي منطقه
از گذشتههاي دور به آن چشمه قلقل يا قلقله ميگويند .آب اين
چشمه سرد و خوشگوار ميباشد و چون در ارتفاعات منطقه تويه دروار
واقع شده ،از چشماندازهاي طبيعي بسيار زيبايي برخوردار است .اين
چشمه با آبدهي  ۴۵ليتر در ثانيه باالترين حجم آبدهي را در مجموعه
چشمههايمنطقهتويهدروارشهرستاندامغانداراميباشد.منطقهاي
که چشمه قل قل در آن واقع شده داراي جاذبههاي ديگري همچون
امامزاده ميرجبرئيل ،بقاياي يک قلعه قديمي و يک آبشار آکواريومي
در منطقه انگورستاني ميباشد و در بهار و تابستان و اوايل پاييز
تفرجگاهي خاطرهانگيز براي مراجعهکنندگان است.

جلسه تبيين خدمت جديد مرسوالت
استراتژيک بومي در پست
استان گيالن برگزار شد
رشت -خبرنگاررسالت:
به گزارش روابط عمومي پست استان گيالن  ،در اين جلسه ضمن
بررسي و تشريح بخشنامه ارسالي ،پياده سازي آن در استان گيالن
برنامه ريزي شد و وظايف هر يک از اعضاي کارگروه تعيين و به
آنان ابالغ گرديد.خدمت جديد « مرسوالت استراتژيک بومي » با
هدف حمايت از توليدکنندگان بومي و معرفي آنان از طريق درگاه
الکترونيکي بازار پست ايجاد گرديده است و با اعمال تخفيفات
ويژه پستي و تسهيل در ارسال محصوالت استراتژيک و بومي هر
استان به توسعه محصوالت،اشتغال و درآمدزايي مردم منطقه
کمک خواهد نمود.براساس برنامه ريزيهاي صورت گرفته اقدامات
اطالع رساني،تبليغات و بازاريابي در زمينه مرسوالت استراتژيک
بومي آغاز خواهد شد و جلسات ويژه با حضور روساي ادارات پست
شهرستانهادر هفته آتي برگزار و اجراي اين سرويس در استان
تسريع خواهد شد.

نماينده مردم کهگيلويه در مجلس شوراي اسالمي:

كشف قطعات قاچاي يخچال فريزر در
شهرستان قدس

شهرستان قدس -خبرنگاررسالت:
فرمانده انتظامي استان از كشف انبار قطعات
يخچال فريزر به ارزش  3ميليارد ريال در
شهرستان "قدس" خبر داد.سردار "محسن
خانچرلي" در گفت و گو با خبرنگارما گفت:
در پي دريافت خبري مبني بر دپو و توزيع
قطعات لوازم خانگي قاچاق توسط فردي در

تعرفه برق شهرستانهاي کهگيلويه و چرام
کاهش يافت
دهدشت  -خبرنگاررسالت:
با پيگيريهاي نماينده مردم شهرستان در
مجلس و تصويب هيئت دولت تعرفه برق
شهرستا نهاي کهگيلويه و چرام کاهش
يافت.عدل هاشميپور در اين باره اظهار
داشت :با تالش ،رايزني و مکاتبات متعدد
با دستگاههاي مختلف خصوصا وزارت نيرو،
تعرفه برق شهرستانهاي کهگيلويه و چرام
به نرخ گرمسيري محاسبه ميشوند.
نماينده مردم کهگيلويه در مجلس ضمن
قدرداني از مسئوالن مربوطه و دخيل در
اين موضوع به ويژه مساعدتهاي وزارت
نيرو و شرکت توانير افزود :شدت گرماي
هوا به خصوص در فصل تابستان ،افزايش
بهاء برق و از طرفي محاسبه برق به شيوه

يکي از انبارهاي شهرستان "قدس" رسيدگي
به موضوع در دستور کار کارآگاهان پليس
آگاهي قرار گرفت.وي افزود :کارآگاهان با
اقدامات اطالعاتي و استفاده از شگردهاي
پليسي ،محل دپو را شناسايي کرده و پس
از هماهنگي با مرجع قضائي به محل اعزام
شدند.فرمانده انتظامي غرب استان تهران
تصريح کرد :ماموران در بازرسي انجام شده2 ،
هزار و  500عدد انواع قطعات قاچاق يخچال
فريزر کشف کردند.سردار خانچرلي در
پايان با اشاره به اينكه کارشناسان ارزش
اين محموله را  3ميليارد ريال برآورد
کرده اند،گفت :در اين زمينه يک متهم
دستگير و پس از تشکيل پرونده مقدماتي
به مرجع قضائي معرفي شد.

گرمسيري براي شهرهاي مجاور اين مناطق
داليل و مستندات کافي بود که خوشبختانه
به سرانجام رسيد و نرخ برق در ماههاي
گرم سال (تير و مرداد) به نرخ گرمسيري
محاسبه خواهد شد.هاشميپور اظهار
داشت :تير و مرداد سال  ۹۷نيز شامل اين
مصوبه ميشود.

رئيس کميته امداد چرام خبرداد:

ياسوج -خبرنگاررسالت:
رئيس کميته امداد چرام گفت 294 :طرح اشتغالزايي از ابتداي سال
جاري تاکنون از محل اعتبارات امدادي و بانکي براي مددجويان اين
نهاد اجراشده است .به گزارش سايت خبري کميته امداد ،عبدالرشيد
کريمي نسب بابيان اينکه ايجاد اشتغال پايدار براي مددجويان
تحت حمايت يکي از اساسيترين برنامههاي اين نهاد است ،گفت:
از محل منابع اعتباري کميته امداد و بانکهاي عامل شهرستان 6

ميليارد و  875ميليون تومان تسهيالت اشتغالزايي به مددجويان
و ساير اقشار نيازمند اين شهرستان از ابتداي سال جاري تاکنون
پرداختشده است.
وي بابيان اينکه از محل پرداخت تسهيالت اشتغالزايي به مددجويان
 294فرصت شغلي ايجادشده است ،افزود :با راهاندازي و بهرهبرداري
از اين طرحهاي اشتغالزايي براي  500نفر در شهرستان چرام شغل
ايجادشده است.

کريمي نسب اظهار کرد :طرحهاي اشتغال مددجويان در بخشهاي
دامداري ،گاوداري ،زنبورداري ،خياطي ،گليمبافي ،کشاورزي و
طرحهاي خدماتي اجراشده است.رئيس کميته امداد چرام با اشاره به
اينکه برگزاري دورههاي آموزشي براي مددجويان يکي از راهکارهاي
کميتهامدادبرايايجاداشتغالموفقوپايداراست،گفت:بيشاز154
نفر از مددجويان و فرزندان مددجوي اين نهاد براي فراگيري و کسب
مهارت در دورههاي آموزش فني و حرفهاي شرکت کردهاند.

دبير ستاد امر به معروف و نهي از منکر کردستان:

مطبوعات بايد پيگير وعدههاي مسئوالن باشند
سنندج -خبرنگاررسالت:
دبير ستاد امر به معروف و نهي از منکر استان
کردستان در نخستين همايش و کارگاه آموزشي
سواد رسانهاي با عنوان فضاي مجازي سالم ،مفيد
و ايمن که در مجتمع فجر سنندج بابيان اين
مطلب كه هرجا که افراد منافع خود را بر ديگري
ترجيح دهند فساد روي ميدهد و مسئوالن بايد

بدانند که خادم و نوکر مردم هستند و نبايد مردم
را ناديده بگيرندو مطبوعات براي از بين بردن فساد
وپارتيبازيتالشکنند،گفت:مسئوالنبايدسطح
و توقعات خود را پايين بياورند و خود را با مردم
هماهنگ کنند و حدالمقدور سفره خود را با مردم
در يک حد بدانند.
محموداهلل مرادي بااشاره به اينكه هرکدام از ما

بايد سربازي براي انقالب باشيم و براي ترويج تفکر
راستگويي ،صداقت و انعکاس واقعيت جامعه به
مسئوالن گام برداريم بر حفظ فرهنگ بومي توسط
اصحاب رسانه تاکيد کرد .دبيرستاد امر به معروف
و نهي از منکر کردستان اعالم کرد :اصحاب رسانه
بازوي توانمند و زبان گوياي امر به معروف هستند
و بايد با منکرات مبارزه کنند.وي درپايان با بيان

اينكه بايد تفکر راستگويي و صداقت در جامعه
ترويج شودو حفظ فرهنگ بومي مورد تاکيد ستاد
امر به معروف استان است و بايد مورد توجه قرار
گيرد خواستار زنده شدن روحيه مطالبهگري در
مطبوعات شد وتصريح كرد:مطبوعات بايد پيگير
وعدههاي مسئوالن باشند و واقعيات را به جامعه
منعکس کنند.

رئيس اتاق بازرگاني  ،صنايع  ،معادن و کشاورزي استان اردبيل:

اردبيل استان بيست و هفتم در دريافت يارانه تسهيالت است
اردبيل -خبرنگاررسالت:
رئيس اتاق بازرگاني  ،صنايع  ،معادن و کشاورزي استان اردبيل گفت:
در پرداخت يارانه تسهيالت هم توازن منطقه اي رعايت نشده و اردبيل
استانبيستوهفتمدردريافتيارانهتسهيالتاست.حسينپيرموذن
در جلسه دولت و بخش خصوصي در اتاق بازرگاني اردبيل افزود:
اشتغال زايي در بخش صنعت اردبيل براي سال  98به تعداد سه هزار

نفر مد نظر قرار گرفته در حالي که براي استان هاي برخوردار اشتغال
 22هزار نفري برنامه ريزي شده است.وي اضافه کرد :دليل اصلي
اين تبعيض ها رعايت نشدن توازن منطقه اي است که دولت بايد
در اين زمينه تجديد نظر کند.رئيس اتاق بازرگاني ،صنايع  ،معادن
و کشاورزي استان اردبيل با بيان اينکه در پرداخت يارانه تسهيالت
هم توازن منطقه اي رعايت نشده  ،گفت :اردبيل استان بيست و هفتم

با ب رنام ههاي متنوع فرهنگي و اهداي ۵هزار جلد کتاب؛

امداد فرهنگيکانون در سيستان و بلوچستان به استقبال
نوروز ميرود
زاهدان -خبرنگاررسالت:
طرح امداد فرهنگي کانون پرورش فکري کودکان
و نوجوانان «پيک اميد» از روز  ۲۰اسفند فعاليت
خود را در استان سيستان و بلوچستان آغاز
کرد«.پيك اميد» كار مشترك معاونت فرهنگى
و بسيج كانون است كه با حضور  30نفر از مربيان
داوطلب و جهادگر كانون پرورش فکري کودکان
و نوجوانان برگزار ميشود.اولين اردوى اين طرح
با همكارى اداره كل كانون استان سيستان و

بلوچستان در  9روستاي زاهدان و زابل است که با
حضور مربيان بومي و مربيان سيار کانون از سراسر
کشور همراه خواهد بود .اين ويژهبرنامه که از روز
 ۲۰تا  ۲۲اسفند برگزارشد با اهداي پنج هزار جلد
کتاب و سه هزار عدد اسباببازي و وسيل ه کمک
آموزشي همراه بود .مربيان کانون از سراسر کشور
در برنامههاي مدون به اجراي فعاليتهايي مانند
اوريگامي ،قصهگويي ،نمايش خالق ،کاردستي،
روزنامه ديواري ،سرود و ...پرداختند.

در دريافت يارانه تسهيالت است.پيرموذن بيان کرد 88 :ميليارد ريال
يارانهتسهيالتبرايواحدهايتوليديوصنعتياستاناردبيلدرنظر
گرفته شده که در مقايسه با استان هاي ديگر بسيار اندک است.وي با
بيان اينکه واحدهاي توليد مستقر در شهرک هاي صنعتي نيازمند
تسهيالت سرمايه در گردش هستند ،افزود :در حال حاضر اين واحدها
به  2هزار و  500ميليارد ريال تسهيالت نياز دارند.

رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري ميامي خبرداد:

کاشت  41هزاردرخت در هفته منابع طبيعي و
آبخيزداري
سمنان -خبرنگاررسالت:
محمدعلي رضايي رئيس اداره منابع طبيعي و
آبخيزداري شهرستان ميامي از توزيع  ۴۱هزار
اصله نهال طي هفته منابع طبيعي در سطح اين
شهرستانخبردادوگفت:ايناقدامبرايجلوگيري
از فرسايش خاک و ضرورت درختکاري انجام
ميشود.محمدعلي رضايي ضمن بيان اينکه طي
هفتهمنابعطبيعيسالجاري۴۱هزاراصلهنهال
در ميامي توزيع ميشود ،ابراز داشت :اين نهالها
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كشف مواد محترقه و سيگار قاچاق
از دو باب مغازه در دزفول
دزفول -خبرنگار رسالت:
سرپرستفرماندهيانتظاميدزفولازكشف427عددانواعموادمحترقه
و  2هزار و  200نخ سيگار قاچاق در اين شهرستان خبر داد.
سرهنگ «حسين عيدي» در بيان جزئيات اين خبر گفت :در راستاي
طرح عملياتي مبارزه با قاچاق كاال و با توجه به نزديكي پايان سال و
توزيع مواد محترقه غيرمجاز در دزفول ،موضوع بهصورت ويژه در دستور
كار ماموران پليس امنيت عمومي اين شهرستان قرار گرفت.
وي افزود :ماموران پليس امنيت عمومي دزفول با انجام كارهاي
اطالعاتي موفق شدند دو باب مغازه كه در امر توزيع و فروش سيگار
قاچاق و مواد محترقه غيرمجاز در سطح اين شهرستان فعاليت
ميكردند را شناسايي كنند.
اين مقام انتظامي ادامه داد :ماموران پليس امنيت عمومي دزفول
پس از هماهنگي با مرجع قضائي در بازرسي از مغازههاي مذكور،
موفق به كشف  427عدد انواع مواد محترقه غيرمجاز و  2هزار و 200
نخ سيگار خارجي فاقد هرگونه مجوز گمركي شدند.

فرماندار تالش:

ايجاد  294فرصت شغلي براي مددجويان چرامي

باغ گياه شناسي اصفهان بعداز20سال
تاسيس ميشود
اصفهان -خبرنگاررسالت:
مديرعامل سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان گفت :ايجاد
باغ گياه شناسي اصفهان با مساحتي بالغ بر  44هکتار در محدوده شمال
پارک ناژوان مكان يابي شده است .به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي
شهردارياصفهان،فروغمرتضايينژاددرارتباطبااحداثباغگياهشناسي
در منطقه ناژوان اظهار کرد :باغ گياه شناسي از جاذبههاي گردشگري
خاص هر کشور محسوب مي شود .در دنيا باغات گياهشناسي متعددي
وجود دارد که ميليون ها نفر بازديدکننده را جذب مي كند که از مهم
ترين اين باغ ها مي توان به باغ «کيوگاردن» لندن اشاره کرد که در دنيا
بي نظير است .وي با بيان اينکه در شهرهاي مشهد ،شيراز ،تبريز و تهران
باغات گياه شناسي متعددي وجود دارد ،ادامه داد :باغ گياه شناسي در
جاده تهران – کرج نيز بازديدکنندههاي زيادي را به خود جذب کرده
و هر ساله جشنواره هاي مختلفي در آن برگزار مي شود.

شهرستان
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فرمانده انتظامي نيشابور اعالم کرد:

کشف داروهاي غيرمجاز در نيشابور

اردبيل -خبرنگاررسالت:
استاندار اردبيل گفت :از مجموع  20هزار شغل تعهد شده براي سال جاري در استان
اردبيل تاکنون بيش از  18هزار نفر شاغل شده اند.اکبر بهنامجو در نشست مشترک
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و کارگروه اشتغال استان اردبيل اظهار کرد :اين
تعداد شغل در سايه همکاري و همدلي مجموعه دستگاه هاي اجرايي  ،تالش بخش
خصوصي و پيگيري روند تسهيل در سرمايه گذاري در استان ايجاد شده است.وي
بيان کرد :مراحل راست آزمايي براي اين تعداد شغل از سوي تيم هايي متشکل از
استانداري،فرمانداريهاواداراتذيربطانجامشدهواميدميروددرزمانباقيمانده
از سال باز هم شاهد افزايش رقم مربوط به اشتغالزايي در استان باشيم.

استاندار اردبيل با اشاره به اينکه هر چند انتقادهايي از سوي بعضي افراد در زمينه
تعداد مشاغل جديد و تالش هاي انجام شده در اين ارتباط مطرح مي شود اما با
يک قضاوت منصفانه بايد گفت در چنين وضعيت اقتصادي شاغل کردن بيش از
 18هزار نفر از بيکاران اين استان يک کار مهم و شايسته است.بهنامجو ادامه داد:
با لحاظ  65هزار نفر بيکاري که از سال  1365در استان اردبيل وجود داشته اند و
اينکه هر سال بيش از هشت هزار نفر بر تعداد بيکاران منطقه اضافه مي شوند رفع
مشکل بيکاري اين تعداد يک کار بزرگ محسوب مي شود اما با در نظر گرفتن همين
موضوع براي رساندن آمار بيکاري به يک رقم قابل قبول بايد اين روند در سال آينده
به شکل جديتر ادامه يابد.

از نوع اقاقيا ،عرعر ،زبانگنجشک ،کاج ،سنجد،
سرو شيراز ،سرو خمرهاي و ابريشم مصري خواهد
بود که توزيع نهالهاي مثمر نظير سنجد ،توت و
زيتوندربيننمازگزاراننمازجمعهانجامشد.وي
بابيان اينکه شش بوستان روستايي در آخرين روز
هفته منابع طبيعي و آبخيزداري در شهرستان
ميامي افتتاح ميشود ،اضافه کرد :چهار بوستان
در بخش کالپوش و دو مورد در بخش مرکزي
ميامي به بهرهبرداري خواهد رسيد.

مدير روابط عمومي اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي کردستان:

طرح توسعه تعاوني  ۱۶۳ريخته گري کردستان افتتاح شد

سنندج -خبرنگاررسالت:
مدير روابط عمومي اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي کردستان
گفت :طرح توسعه تعاوني  163ريخته گري کردستان ،توليد کننده
انواع بوش خودروهاي سبک و سنگين افتتاح شد.ثقتي افزود:با
حضور استاندار کردستان ،فرماندار شهرستان سنندج ،مدير کل

تعاون ،کار و رفاه اجتماعي کردستان ،رئيس سازمان صنعت ،معدن
و تجارت ،مديران و مسئولين ارشد استاني و جمعي از تعاونگران
استان طرح توسعه تعاوني  163ريخته گري کردستان ،توليد
کننده انواع بوش خودروهاي سبک و سنگين افتتاح شد افتتاح
شد .وي اظهارداشت :شرکت تعاوني  ۱۶۲ريخته گري سنندج

توليد کننده انواع شمش فوالد ساده کربني و کم آلياژ به ميزان
سه هزار تن ،انواع ساچمه از فوالد الياژي به ميزان  ۱۵۰۰تن،
انواع بوش خودرو به ميزان  ۱۵۰۰۰۰عدد ،ظرفيت اسمي توليد
 ۶۰۰تن و با سرمايه گذاري  ۴۸ميليارد ريال براي  ۵۱نفر ايجاد
اشتغال نموده است.

تقديرمديرعامل شرکت مهندسي
آب وفاضالب کشور از مديردفتر
قراردادهاي شرکت آب وفاضالب
استان مرکزي

اراک – خبرنگار رسالت :
مهندس حميدرضا جانباز مديرعامل شرکت مهندسي آب وفاضالب
کشور با اهداء لوح تقدير از ليالاميدواري مدير دفتر قراردادهاي شرکت
آب وفاضالب استان مرکزي  قدرداني نمود .به گزارش روابط عمومي
شركت آب و فاضالب استان مركزي با توجه به تالش هاي مدير دفتر
قراردادهاي شرکت آبفا استان مرکزي درکارگروه قراردادهاي شرکت
مهندسيآبوفاضالبکشور،طيمراسميحميدرضاجانبازمديرعامل

شرکت مهندسي  با اهداء لوح تقدير از وي تقدير نمود  .در قسمتي از
اين لوح آمده است  :همواره امور قراردادهاي شرکت هاي آب وفاضالب
بهعنوانبستروجايگاهيمناسببهجهتتعهداتوتکاليفسازمانياز
نقشخطيروبرجستهايبرخورداربودهاست.بيشکتعامل،همفکري
وتشريکمساعيجنابعاليدرقالبحضوردرکارگروهقراردادهاومميزي
بهعملآمده،اثراتمثبتومدقنيرادرارتقاءدانشوآگاهيدفاترقراردادها
بهعنوانيکبخشمهمواستراتژيکبههمراهداشتهاست.

کارگاه آموزشي سالمت و پدافند غيرعامل
در شرکت آب منطقه اي گلستان برگزار شد

انتخاب شهردار اصفهان به عنوان نماينده
شهرداران کالنشهرها

چهل و دومين مسابقات سراسري حفظ و مفاهيم
قرآن کريم در خرمشهر برگزار شد

گرگان -خبرنگاررسالت:
کارگاه آموزشي سالمت بانوان و پدافند غيرعامل با حضور فعال بانوان شرکت آب منطقه اي گلستان
در سالن اجتماعات کوثر اين اداره برگزار شد.در جامعه کنوني بانوان به عنوان نيمي از جمعيت
نقش بهسزايي در اشتغال وتوليد جامعه دارند واز اين رو پرداختن به مقوله کار بانوان وارتباط آن
با وضعيت سالمت آنان امري اجتناب ناپذير است.به گزارش روابط عمومي شرکت آب منطقهاي
گلستان ،در اين کارگاه آموزشي که با هدف ارتقاء سطح سالمت جسمي و روحي کارکنان برگزار
شد ،خانم دکتر ساالري در خصوص سالمت بانوان و بيماري هاي روحي و جسمي تهديد کننده
بانوان ،توجه به تغذيه ،انواع سرطان هاي شايع در بين بانوان ،مراجعات ضروري به پزشک به منظور
پيشگيري و درمان بيماريها ،به ارائه آموزش و توضيحات پرداختند.محمدي معاون اداره کل
پدافند غيرعامل استان نيز در ادامه اين جلسه اظهار کرد :در دفاع غير نظامي دشمن از راه هاي
مختلفي قصد آسيب رساندن به کشور را دارد که از جمله مي توان به تهديدات در حوزه سايبري،
زيستي  ،فني و مهندسي و جنگ نرم و تهديدات هوشمند اشاره کرد.

اصفهان -خبرنگاررسالت:
نوروزي شهردار اصفهان در يکصدمين نشست مجمع شهرداران کالنشهرهاي ايران كه
در تهران برگزار شد ،به عنوان نماينده شهرداران کالنشهرها در شوراي گفتوگوي دولت
و بخش خصوصي انتخاب شد.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان ،اين جلسه پيش از ديدار شهرداران
کالنشهرها با دكتر جهانگيري معاون اول رئيسجمهور برگزار شد و تعيين وضعيت بدهي
دولت به شهرداران و رسيدگي به معضالت استخدامي در شهرداري ها از جمله مهم ترين
محورهاي مورد بحث در اين جلسه بود.
همچنيندراينجلسهدكترنوروزيشهرداراصفهانبهعنواننمايندهشهردارانکالنشهرها
در شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي انتخاب شد .پيش از اين تقي زاده خامسي
شهردار سابق مشهد مقدس ،اين سمت را بر عهده داشت .همچنين در اين جلسه مقرر شد
نشست بعدي شهرداران كالن شهرها ارديبهشت ماه  ،98در شهر شيراز برگزار شود.

خرمشهر -خبرنگاررسالت:
رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي خرمشهردر خصوص اين دوره از مسابقات سرا سري
حفظ و قرائت ومفاهيم قرآن کريم با اعالم دو برابر شدن تعداد شرکت کنندگان در اين
دوره نسبت به سال گذشته افزود ۳۵۰ :شرکت کننده از شهرهاي آبادان –خرمشهر-
شادگان-مينو شهر و حومه در اين دوره شرکت کردنند که مسابقات شفاهي حفظ قرآن
کريم در جامع القرآن درهفته آينده برگزار ميگردد.رضا مرداني افزود :اين مسابقات با
همکاري اداره آموزش و پرورش خرمشهر و همچنين اداره اوقاف واداره فرهنگ و ارشاد
اسالمي برگزار گرديد .کارشناس قرآني اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي خرمشهر نيز در اين
باره گفت :آزمون قرآن و عترت بطورهم زمان در سراسر کشور در برگزارمي شود .شاهين
خزلي استقبال خواهران از اين مسابقات رابيشتر از برادران اعالم کرد و افزود:اين مسابقات
در سه حوزه حفظ کل قرآن  -جزء سي ام قرآن کريم و همچنين مفاهيم و معارف قرآن
کريم و اهل بيت (عليهم السالم)برگزار گرديد.

طرح نظام سالمت طرح بزرگ و ملي
در عرصه سالمت است
تالش -خبرنگار رسالت:
دكتر علي اكبري مدير كل بيمه سالمت گيالن به همراه رئيس بيمه
سالمت تالش با فرماندار تالش ديدار كرد و گفت :طرح نظام سالمت
يك طرح بزرگ ملي در عرصه داخلي بعد از برجام بود.
زماني كه مردم از لحاظ دارو و تجهيزات درماني در تنگنا بودند اين
طرح آغاز شد و توانست ميزان قابل توجهاي از رضايت مردم و مسئولين
را در پي داشته باشد .اين طرح با هدف كاهش ميزان پرداخت از
سوي بيماران بستري ،حمايت از پزشكان در مناطق محروم و حضور
پزشكان متخصص مقيم در بيمارستانها ارتقاي كيفيت خدمات
ويزيت در بيمارستانها ميباشد.

مسئول سابق نمايندگي ولي فقيه درقرارگاه منطقهاي
شمال غرب عنوان کرد:

واردات بيش از  10هزار گوشي موبايل
با شناسنامه يک فرد مرده!

بناب -خبرنگاررسالت:
مسئول سابق نمايندگي ولي فقيه در قرارگاه منطقه اي شمال غرب
کشور طي سخناني با گراميداشت ياد و خاطره شهدا و امام شهدا(ره)
گفت :شهدا در دوران دفاع مقدس با سالح ايمان بر دشمن تا دندان
مسلح پيروز شدند.حجت االسالم ابوالفضل واليي اظهار کرد :در
ابتداي صحبت هاي خود الزم و وظيفه ديدم در چنين روزي از
مرحوم آيت اهلل شيخ يوسفعلي باقري بنابي ياد کنم که پرچم واليت
در منطقه بر دوش آن مرد جليل القدر بود.
حجت االسالم واليي با انتقاد از عدم نظارت در کشور اذعان کرد:
نظارت در کشور به حدي ضعيف و پايين است که مرده ها نيز از
قبر بلند شده و به قاچاق موبايل مبادرت مي کنند.وي تصريح
کرد :اخيرا تعداد  10هزار و  500دستگاه گوشي تلفن همراه
بهصورت قاچاق وارد کشور و بعد از بررسي معلوم شده نفري که با
شناسنامه وي اين گوشي ها وارد کشور شده 4 ،سال پيش مرده
است.مسئول اسبق نمايندگي ولي فقيه در قرارگاه منطقهاي
شمال غرب کشور گفت :در يک جاي ديگر زني که در کرمان
با شير يک گاو زندگي خود را مي گذراند و تحت پوشش کميته
امداد امام خميني(ره) است ،با شناسنامه وي  600دستگاه خودرو
پورشه وارد کشور کردند.

جلسه هماهنگي مرمت سدهاي
کوچک مخزني و آببندان ها
برگزار شد
گرگان -خبرنگاررسالت:
جلسه هماهنگي جهت مرمت سدهاي کوچک مخزني و آببندان ها با
حضور شرکت آب منطقه اي گلستان و جهاد کشاورزي ،در سالن کوثر
شرکت آب منطقه اي گلستان برگزار شد.به گزارش روابط عمومي
شرکت آب منطقه اي گلستان ،معاون حفاظت و بهره برداري شرکت
در اين جلسه گفت :در اجراي کارهاي مرمت و بهبود آببندان ها،
رعايت اولويت مولفه هاي فني و پايداري سازه ها ضرورت دارد و با
توجه به وجود نيازمندي هاي ريپ رپ واجراي بتني کردن کانال هاي
ورودي و خروجي وتجهيز نقطه تحويل حجمي آب ،نصب تابلوهاي
هشدار دهنده مي تواند به عنوان اولويت هاي اول کار در مراحل
طراحي و اجرايي مشاوران فني طرح قرار گيرد.
مهندس حسين دهقان افزود :از طرفي با توجه به کاهش حدود 40
درصدي رواناب سطحي رودخانه ها ،ايجاد هر گونه ظرفيت افزايش
آب بندان ها مورد نظر آب منطقه اي نمي باشد و صرفا در مقاطعي
که نياز به کار ضروري و بر اساس مطالعه فني مورد نياز باشد ميتواند
مورد بررسي قرار گيرد.معاون آب و خاک جهاد کشاورزي استان
نيز در اين جلسه گفت :اجراي مولفه هاي فني از جمله ريپ رپ
وبتني کردن کانال هاي ورودي وخروجي وخاکريزي  ،از اولويتهاي
تصميم گيري در مسائل فني وبرآورد پروژه ها است.مهندس فاضل
گلعلي پور بيان کرد :با توجه به اعتبارات ابالغي ،تسريع در انجام
کارها مورد انتظار است که اين روند مي بايست با هماهنگي شرکت
آب منطقه اي صورت گيرد.

جلسه کميته فني و ترافيک شهرداري
اراک برگزار شد
اراک – خبرنگار رسالت :
به گزارش اداره ارتباطات و اموربين الملل شهرداري اراک ،جلسه
کميته فني و ترافيک شهرداري اراک در محل دفتر معاون امور زير
بنايي و حمل و نقل شهري و با حضور رياست کميسيون فني و عمراني
شوراي اسالمي کالنشهر اراک ،معاون عمراني فرمانداري شهرستان
اراک ،رئيس پليس راهور استان مرکزي و رئيس پليس راهور شهرستان
اراک جهت بررسي موضوعات ترافيکي و ايمني و همچنين بررسي
مسائل ترافيکي در ايام پاياني سال برگزار گرديد.

