معاون استاندار و فرماندار نيشابور:

تقويت رضايتمندي مردم و
انتقال دستاوردهاي انقالب
رسالت مسئوالن است

8

نيشابور -خبرنگار رسالت:
معاون استاندار و فرماندار نيشابور گفت :تقويت رضايتمندي مردم و انتقال
دستاوردهاي انقالب به نسل جديد ،رسالت مسئوالن است.سعيد شيباني
در مراسم تجليل از فعاالن ستاد دهه فجر نيشابور در تاالر اداره تبليغات
اسالمي اين شهرستان ،افزود :مسئوالن بايد با همت و استمرار تالش خود
بنا به مقتضيات جديد کشور ،مسائل تحريم ها ،مشکالت مردم و برنامههاي
سال جديد را اجرايي کنند.وي اضافه کرد :انصافا رسانههاي کشوري و محلي

شهرستان
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فرمانده انتظامي استان تهران خبرداد:

خبر

فرمانده انتظامي تالش از كشف پنج تن
چوب جنگلي قاچاق خبر داد
تالش – خبرنگار رسالت:
سرهنگ حسين جمالدار گفت :ماموران پاسگاه انتظامي جوكندان
در پي دريافت خبري مبني بر اينكه فردي در حال حمل چوبهاي
قاچاق با يك دستگاه كاميون است بررسي موضوع را در دستور كار
قرار دادند .اين مقام انتظامي افزود :ماموران پليس با انجام تحقيقات
از صحت موضوع ،اطمينان حاصل كرده و خودرو مورد نظر را حين
تردد در حوزه استحفاظي شناسايي و متوقف كردند .وي با بيان
اينكه در بازرسي از خودرو مورد نظر پنج تن چوب جنگلي قاچاق
كشف شد تصريح كرد :كارشناسان ارزش چوبهاي كشف شده را
 75ميليون ريال اعالم كردند .سرهنگ جمالدار با اشاره به اينكه
چوبهاي كشف شده به اداره منابع طبيعي شهرستان تالش تحويل
داده شد ،گفت :در اين راستا متهم  43ساله پس از تشكيل پرونده به
مرجع قضائي معرفي شد .فرمانده انتظامي شهرستان تالش در پايان
خاطرنشان كرد قطع درختان جنگلي به تاراج بردن منابع ملي بوده
و تبعات زيستمحيطي زيادي در پي دارد.

به همت سازمان دانشآموزي منطقه  18راه اندازي شد:

کارگاه آموزش کاريکاتور و انيميشن
در مدرسه والفجرمنطقه 18

چهاردانگه – خبرنگار رسالت:
سازمان دانشآموزي منطقه  18با همکاري باشگاه فيلم و مستند
ارم کارگاه آموزش کاريکاتور و انيميشن را در دبيرستان متوسطه
اول والفجر راه اندازي کرد.به گزارش « پايگاه خبري ميالد رسالت»
مدير عامل باشگاه فيلم و مستند ارم وابسته به انجمن روزنامهنگاران
مسلمان با اعالم اين خبر افزود :اين باشگاه اولين دوره آموزش
کاريکاتور و انيميشن را همزمان با يازدهمين جشنواره پويانمايي
تهران با شرکت دانش آموزان عالقهمند و با حضور محمد عمراني
دبير هنرو دوره ديده کالسهاي شگردهاي فانتزي نويسي و محمد
کاظم فرحناک هنر آموز هنرستان سماييان ،مربي پرورشي و بازيگر
تئاتر و تلويزيون برگزار مي کند.به گفته رضا طالب دراولين دوره اين
کارگاه آموزشي تعداد  30نفر از دانش آموزان دبيرستان متوسطه
اول والفجر منطقه  18اصول طراحي کاريکاتور و انيميشن  ،نگارش
فيلمنامههاي  30ثانيهاي براي انيميشن  ،شگردهاي فانتزي نويسي
و....را تمرين و تجربه خواهند نمود.

کسب رتبه نخست معاونت تجاري
مخابرات منطقه اصفهان در زمينه
بازاريابي همراه اول کشور
اصفهان -خبرنگاررسالت:
کسب رتبه نخست حوزه بازاريابي و فروش همراه اول بين استان هاي
هم گروه توسط مخابرات منطقه اصفهان ،معاونت تجاري مخابرات
منطقه اصفهان حائز رتبه نخست حوزه بازاريابي و فروش همراه اول
بين استان هاي هم گروه شد.عباس لطفعليان معاونت بازاريابي و
فروش همراه اول با اهداي لوح سپاسي ازط زحمات و تالشهاي
مشايخي معاون تجاري مخابرات منطقه اصفهان و همکاران اين
معاونت در راستاي پيشبرد اهداف راهبردي بازاريابي و فروش همراه
اول و خدمت رساني به هم وطنان عزيز قدرداني کرد.

راه توسعه دامغان؛

صنعت توريسم وبازرگاني بين المللي
پسته است
دامغان -خبرنگاررسالت:
دکتر مهدي احساني فرد مدرس دانشگاه و فعال اجتماعي دامغان
گفت  :دامغان با توجه به موقعيت جهاني ومنطقه اي در محصول
استراتژيک پسته وباعنايت به توليدباالي پسته مرغوب وسالم،
مستعدصادرات مستقيم مي باشد که تحقق منطقه ويژه اقتصادي
و تسهيل امور گمرکي ،اين مهم امکان پذير است .وي ادامه داد :
باتوجه به اينکه دانشگاه پيام نور دامغان و دانشگاه غيرانتفاعي توران
در رشته بازرگاني دانشجوآموزش مي دهند ودانشگاه سراسري نيز
در رشته اقتصاد خروجي دارند مي توان با يک برنامه ريزي درست و
آموزش اين جوانان با تشکيل وتوسعه شرکتهاي مديريت صادرات
و واردات ،بازرگاني بين المللي پسته را درشهرستان اجرا ونهادينه
کرد .دکتر احساني فرد افزود  :اين کار باعث ورود ارز مستقيم به
شهرستان،توسعه و تقويت بانکداري،توسعه باغداري و ايجاد اشتغال
براي چند قشر از جامعه شهرستان خواهدشد .اين فعال اجتماعي
ومدرس دانشگاه ادامه داد  :کشورترکيه بايک برنامه ريزي صحيح
درصنعت توريسم توانست ازبحران اقتصادي نجات يافته و به يک
اقتصاد تراز اول درمنطقه تبديل شود .لکن اين کار را با بهکارگيري
يک مديربازرگاني توريسم در راس هرم انجام داد.احياي صنعت
توريسم بهروش علمي راهکار دوم توسعه دامغان است.

ميدان شهرک فرهنگيانسه بناب افتتاح
و مورد بهره برداري قرار گرفت
بناب -خبرنگاررسالت:
طي مراسمي باحضور فرماندار ،نماينده مردم بناب در مجلس شوراي
اسالمي ،شهردار ،اعضاي شوراي اسالمي شهر ،جمعي از مسئوالن و
اهالي ميدان شهرک فرهنگيان سه بناب افتتاح و مورد بهره برداري
اهالي و شهروندان قرار گرفت.بر اساس اين گزارش ،شهردار بناب در
آيين افتتاح اين ميدان با ارائه گزارشي از روند احداث و تکميل اين
ميدان گفت :اين ميدان در  950مترمربع که عمليات اجرايي آن
از سال  1393کليد خورده بود ،احداث شده است که با افتتاح اين
ميدان مشکالت ترافيکي ضلع شرقي ميدان ،ساکنان اهالي شهرک
فرهنگيان سه و قسمتي از مشکالت ترافيکي شهر را رفع خواهد کرد.
محبوب تيزپاز افزود :جهت تکميل اين ميدان بالغ بر  12ميليارد و
 780ميليون ريال هزينه شده است.کليددار شهر بناب با بيان اينکه
سيماي عمومي بناب بهخصوص از لحاظ آسفالت خيابان ها و معابر
سيماي مناسبي ندارد؛ اظهار کرد :با تصويب شوراي اسالمي شهر
بناب کارخانه آسفالت  120تني تمام اتوماتيک خريداري و سال 98
در بناب راه اندازي خواهد شد که با راه اندازي اين کارخانه قسمتي
از مشکالت شهرداري حل خواهد شد.

درخصوص اطالع رساني برنامههاي دهه فجر نيشابور عملکرد خوبي داشتند
و فضاي مناسبي براي نشاط انقالبي مردم شکل گرفت.شيباني تاکيد کرد:
مسئوالني که در ارزيابي ستاد دهه فجر عملکرد ضعيفي دارند بايد به فرمانداري
توضيح بدهند.مسئول ستاد دهه فجر نيشابور هم با تقدير از رسانههاي گروهي
بابت پوشش خوب حداقل  800عنوان برنامه فرهنگي اجتماعي اين ستاد،
گفت :فضاسازي خوب و انجام کارهاي فاخر از ويژگيهاي برنامههاي چهلمين
سالگرد پيروزي انقالب اسالمي در نيشابور بود.

پنجمين قهرماني پياپي تيم فوتسال
معاونت تجاري در مسابقات کارکنان
مخابرات منطقه اصفهان

»

شهردار اردبيل:

اجراي طرح خيبر  4و پاک سازي نقاط آلوده
در غرب استان تهران

شهرستان قدس -خبرنگاررسالت:
فرمانده انتظامي استان از اجراي طرح خيبر4
و دستگيري  109سارق حرفه اي و سابقه دار
خبر داد.
سردار"محسنخانچرلي"درگفتوگوباخبرنگار
ما با اشاره به اجراي طرح خيبر  4در فرماندهي
انتظامي غرب استان تهران ،گفت :با اقدامات و
برنامهريزي هاي انجام شده و همچنين کار
اطالعاتي ،اين طرح براي برخورد با سارقان و
مالخرانبهمرحلهاجرادرآمد.ويافزود:دراجراي

خبر »

بيش از  ۵۰طرح در قالب استقبال از نوروز در اردبيل
برگزار ميشود

اين طرح تعداد  109سارق حرفه اي که از ابتداي
سال97تاکنون616فقرهسرقترادرغرباستان
تهران انجام داده بودند ،دستگير شدند.
اين مقام ارشد انتظامي با اشاره به اينکه طرح
خيبر  4با حضور فعال پليس اجرا شد ،تصريح
کرد :اجراي اين طرح ها در راستاي پيشگيري از
سرقت و پاک سازي نقاط آلوده از وجود سارقان
است که به صورت ويژه در دستور کار پليس قرار
دارد.فرماندهانتظاميغرباستانتهراندرپايان
سخنان خود با اشاره به هدف پليس از اجراي اين
گونهطرحهاکههمانتضمينامنيتشهروندانو
داشتنشهري سالم،زيباوامن است ،خاطرنشان
کرد :پليس خدمتگزار و حامي مردم و در همه
حال به فکر امنيت و آرامش شهروندان است و
در اين راه از هيچ تالش و کوششي دريغ نخواهد
کرد و با توجه به شناسايي ،پايش و کنترل مداوم
اين مجرمان ديگر حوزه اين فرماندهي مکان
مناسبي براي جوالن آنها نيست.

اردبيل -خبرنگاررسالت:
شهردار اردبيل از برگزاري بيش از  ۵۰طرح
در قالب استقبال از نوروز خبر داد.حميد
لطفاللهيان در آيين خانه تکاني شهري در
اردبيل اظهار داشت :در قالب طرح استقبال
از بهار آيين خانه تکاني شهري با حضور
مسئوالن و مديران شهري با هدف پاکيزگي
شهر برگزار شد.وي بيان کرد :در آخرين
روزهاي اسفند به برکت الطاف الهي مفتخر
شديم جشن خانه تکاني شهري را به منظور
نظافت و پاکسازي عيدانه شهر برگزار کنيم
تا همپاي طبيعت در تغيير به زيباييها
پيشقدم باشيم.لطفاللهيان گفت :بدين
منظور با روحيه اي سرشار از نشاط و تواني
مضاعف و با بهکارگيري حداکثر تجهيزات قدم
در پاکسازي و زيباسازي شهر براي شهروندان
و مسافران گذاشتيم تا با نهايت سادگي نوروز
را جشن گرفته و از مهمانان نوروزي استقبال

کنيم.شهردار اردبيل افزود :با فعاليت نيروهاي
خدوم خدمات شهري و تجهيزات کامل شهر
براي ورود مسافران و گردشگران آماده شده
و بدين منظور مکان هاي اقامتي و نمازخانه
و سرويس بهداشتي ها نيز مجهز شده است.
لطف اللهيان افزود :بيش از  200دستگاه از
دستگاههاي خدمات شهري اعم از ماشينهاي
رفت وروب ،برداشت زباله ،کمپرس و غيره
در سطح شهر فعال شده و پاکسازي شهر را
انجام خواهند داد.

در  11ماهه سال جاري محقق شد؛

ياسوج -خبرنگارسالت:
مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد گفت :حاميان طرح
اکرام ايتام و محسنين اين نهاد هشت ميليارد و  153ميليون تومان
در  11ماهه سالجاري به فرزندان معنوي خود کمک کردند.
به گزارش سايت خبري کميته امداد ،قباد مبشري ،مديرکل
کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد گفت :اين نهادبهمنظور حمايت
از کودکان بيسرپرست و نيازمند طرح اکرام ايتام و محسنين

کردند ،گفت 1048 :نفر از فرزندان ايتام تحت حمايت کميته
امداد کهگيلويه و بويراحمد و  5110نفر از فرزندان محسنين
اين نهاد بدون حامي هستند.
وي بادعوت از خيران نيکوکار در زمينه ياري نيازمندان در آستانه
سال نو ،خاطرنشان کرد:خيران و نيکوکاران هم استاني و خارج
استان براي حمايت از ايتام و فرزندان محسنين کميته امداد
ميتوانند به دفاتر اين نهاد مراجعه کنند.

رئيس سازمان کتابخانههاي،آستانقدس رضوي

کتابخانههاي آستان قدس رضوي متحول ميشود
مشهد -خبرنگاررسالت:
رئيس سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد
آستانقدسرضوي در نخستين جلسه مشترک با
رؤساي کتابخانههاي وابسته درونشهريِ آستان
قدس،برلزومتحولبنياديناينکتابخانههاتأکيد
کردوخواستارتبديلاينکتابخانههابهپايگاههاي
تأثيرگذار فرهنگي در محالت شد.
حجتاالسالم والمسلين سيدجالل حسيني

در اين نشست ،ضمن بزرگداشت فرار رسيدن
ايام ماه رجب ،کارکنان و مسئوالن کتابخانهها
را به بهرهمندي هرچه بيشتر از اين ايام توصيه
کرد و اظهار داشت :ما به عنوان کساني که بايد
تعاليبخشفرهنگمردمباشيم،ضرورياستکه
خود نيز از طهارت نفس برخوردار باشيم.
وي همچنين مسئوالن اين کتابخانهها را به
خدمت جهادي فراخواند و گفت :اين تعبير به

معناي آن است که آن فردي که ما را مشاهده
ميکند ،حتي از خطورات ذهني و قلبي ما نيز
آگاه است؛ از اينرو بايد کارمان را خالصانه انجام
دهيم و خدمت جهادي بايد در نهادهاي آستان
قدس رضوي متبلور باشد.
حسيني با بيان اينکه کتابخانههاي آستان قدس
رضوي حداکثر از  40تا 50درصد ظرفيت خود
استفاده کردهاند ،گفت :من قائل به بازنگري

در کتابخانهها و نحوه اداره و تأثيرگذاري
آنها هستم.
وي به انتظار علمايي چون آيتاهلل سيستاني از
کتابخانه اشاره و تصريح کرد :آيتاهلل سيستاني
کتاب و کتابخانه رادر جايگاه تمدنساز ميدانند
و بنابر نظر ايشان کتابخانه بايد در ارتقاي فرهنگ
و رفع مشکالت اجتماعي و فرهنگي جامعه نقش
اثرگذار داشته باشد.

 750کالس درس اردبيل آماده اسکان مسافر شد
اردبيل -خبرنگاررسالت:
مديرکل آموزش و پرورش استان اردبيل گفت :بيش از  750کالس
درس اردبيل آماده اسکان فرهنگيان مسافر و خدماترساني به
مسافران فرهنگي در تعطيالت عيد نوروز است.احمد ناصري در
جلسه هماهنگي استقبال از مسافران فرهنگي در اردبيل اظهار
داشت :بيش از  750کالس درس اردبيل آماده اسکان فرهنگيان
مسافر و خدماترساني به مسافران فرهنگي در تعطيالت عيد نوروز

استاندار گلستان در جلسه شوراي حفاظت از منابع آب استان:

ايجاد سامانه هاي استحصال باران ازبهترين روش هاي
زودبازده براي مقابله با بحران کم آبي است
گرگان -خبرنگاررسالت:
استاندار گلستان گفت :پيشنهاد مي شود تا ايجاد
سامانه هاي استحصال از آب باران به عنوان يکي
از بهترين روش هاي زودبازده براي مقابله با بحران
کم آبي در دستور کار قرار گيرد .به گزارش روابط
عمومي شرکت آب منطقه اي گلستان ،سيد مناف
هاشمي در شوراي حفاظت از منابع آب و کارگروه
سازگاري با کم آبي استان با بيان اينکه اين روش
در گذشته و خصوصا در ميان قوم ترکمن معمول
بوده ،اظهار کرد :استفاده از آب باران ،روشي بسيار
سادهوموثراستکهميتواندبراياستفادهدرموارد

غير شرب و غيربهداشتي نظير شستشوي حياط،
آبياري باغچه و  ...مورد استفاده قرار گرفته و در
صرفهجوييمصرفآبموثرباشد.استاندارگلستان
با اشاره به روز ملي آب اظهار کرد :جا دارد براي
روز ملي آب اهميت بيشتري قائل شويم .شرايط
کشور به گونه اي است که بايد راه هاي مختلفي
را به کار ببريم تا استفاده بهينه اي از آب داشته
باشيم و تالش هاي همه جانبه اي هم مردم ،هم
مسئولين ،هم دانشگاه ها و ...انجام دهند ودر اين
رابطه نياز به کار فرهنگي جدي است تا بتوانيم
اذهان را به سمت مشکالت آب سوق دهيم.

استقبال از گردشگران ديدهاند و خدماترساني به گردشگران را
مبناي کار قرار دادهاند و  92مدرسه در اين زمينه مبناي کار قرار
داده شده است.وي بيان کرد :خدمات ويژه در مدارس نسبت
به سال گذشته  40درصد افزايش يافته است و از  28اسفند ماه
مدارس و مراکز رفاهي آموزش و پرورش استان آماده استقبال از
مسافران فرهنگيان است و در صورت صالحديد مسافران استاني
به مسافران غيرفرهنگي نيز خدمات ارائه ميشود.

درجلسه کارگروه مديريت پسماند شهرستان بناب مطرح شد:

انتقاد رئيس اداره حفاظت محيط زيست بناب از عدم
اجراي طرح تفکيک زباله در مبداء
بناب -خبرنگاررسالت:
رئيسادارهحفاظتمحيطزيستشهرستانبناب
خواستاراجرايطرحتفکيکزبالهدرمبداءازسوي
شهرداري شد!بر اساس اين گزارش ،صياد لطفي
در نشست کارگروه مديريت پسماند شهرستان
بناب با انتقاد از عدم دفن بهداشتي زباله توسط
شهرداري اظهار کرد :در محل فعلي که زباله
دفن مي شود ،دفن زباله اصولي اجرا نشده و عدم
توجه به اين موضوع مشکالت زيست محيطي را
به دنبال خواهد داشت.وي همچنين با بيان اينکه
طرح تفکيک زباله در مبداء بايد توسط شهرداري

اجراييشود؛افزود:تمامخودروهايحملزبالهبايد
داراي حفاظ الزم باشند که به علت عدم رعايت آن
زباله ها در اطراف شهر و روستاها پخش ميشود.
عضو کارگروه مديريت پسماند شهرستان بناب
تأکيد کرد :در صورت عدم رعايت اين موضوع
خودروهاي حمل زباله اي که بدون حفاظ باشند،
نسبتبهتوقفآنهاازطريقدستگاهقضايياقدام
خواهد شد.لطفي در ادامه سخنان خود بر اجراي
طرح تفکيک زباله ،فنس کشي کامل محل دفن
زباله و پاک سازي اطراف ورودي هاي روستاهاي
منطقه تأکيد کرد.

دبير ستاد امر به معروف و نهي از منکر کردستان:

مطبوعات دستدرازي برخي افراد به بيتالمال را افشا کنند
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
برگزارشد ،گفت :مطبوعات بايد دست روي کساني بگذارند که
به اموال دولتي دستدرازي و يا اطرافيان خود را بهجاي جوانان
تحصيلکرده استخدام ميکنند.

محمود اهللمرادي با اشاره به اينکه مطبوعات بايد چشم بيناي
نظام جمهوري اسالمي براي تحقق فرمايشات مقام معظم رهبري
در راستاي مبارزه با فقر و فساد و تبعيض باشند ،افزود :گاهي
تهمتهاي ناروا به مسئوالن زده ميشود که پايه و اساس نداردو
مطبوعات بهجاي اين موارد بايد دست روي کساني بگذارند که
به اموال بيتالمال دستدرازي ميکنند و يا اطرافيان خود را
بهجاي جوانان تحصيلکرده استخدام ميکنند.

اراک – خبرنگار رسالت :
  مهندس يوسف عرفاني نسب سرپرست شرکت آب وفاضالب
استان مرکزي ضمن بازديد از تصفيه خانه فاضالب شهر اراک در
جريان عملکرد و وضعيت اين تصفيه خانه قرار گرفت .به گزارش
روابط عمومي شرکت آب وفاضالب استان مرکزي مهندس سعيد
سرآباداني مدير امور آب وفاضالب شهرستان اراک اظهار داشت :طي
جلسه اي که در ابتداي اين بازديد در سالن اجتماعات تصفيهخانه
فاضالب اراک برگزار شد گزارشي در خصوص وضعيت تصفيهخانه
فاضالب شهر اراک ارائه شد.
در ادامه مهندس عرفاني نسب ضمن تقدير و تشکر از زحمات
مديريت و کارکنان تصفيه خانه فاضالب اراک از تاسيسات
تصفيهخانه فاضالب و روند آن بازديد بهعمل آورد .گفتني است
شهر اراک داراي  3تصفيه خانه فاضالب به روش هاي برکه تثبيت
و لجن فعال مي باشد که طي سال هاي  76،82و  90به بهره برداري
رسيده و با مجموع ظرفيت تصفيه  77/000متر مکعب فاضالب در
شبانه روز  365،هزار نفر از شهروندان شهر اراک را تحت پوشش
خدمات دفع بهداشتي فاضالب قرار داده است.

جانبازان شهداي زنده هستند و
بايد قدر آنها را بدانيم
سنندج -خبرنگاررسالت:
استاندار کردستان در جلسه شوراي ترويج فرهنگ ايثار و شهادت
استان ،بابيان اين مطلب كه هيچ کار ماندگاري براي شهدا انجام
نداده ايم وکارهاي انجام شده کليشه اي بوده و فراموش مي شود
گفت :چاپ کتاب و نامگذاري کوچه ها به نام شهدا اقدامات خوبي
است اما بايد اقدامي کلي و ماندگار مانند ساخت موزه صورت گيرد
که محلي براي يادآوري هم باشد.
بهمن مرادنيا بااشاره به اينكه در طول سال کارهاي زيادي از
سوي دستگاه هاي مختلف استان انجام مي شود که زودگذر و آني
هستند و بايد برنامه هاي محدود و بدون پراکنده کاري ولي خاص
و تاثيرگذار داشته باشيم بر لزوم توجه و حفظ حرمت و منزلت
جانبازان ،آزادگان و ايثارگران نيز تاکيد کرد وافزود :اين عزيزان،
شهداي زنده هستند و بايد قدر آنها را بدانيم و توجه شايسته اي
به آنان داسته باشيم.
وي در اين جلسه اظهار داشت :گراميداشت شهدا نبايد منوط
به يک روز خاص باشد بلکه در طول سال بايد برنامههاي متعدد
داشته باشيم و از خانواده هاي آنان نيز ديدار و سرکشي کنيم
و همه دستگاه هاي استان موظف هستند در آستانه سال نو از
خانواده شهداي مجموعه خود سرکشي نمايند.

شهردار اصفهان:

مديرکل آموزش و پرورش استان اردبيل:

است.وي تصريح کرد :خدماترساني مراکز فرهنگي به گردشگران
در سه طرح ويژه الف و ب خواهد بود تا بتوانيم رضايت مسافران
فرهنگي در اردبيل را فراهم کنيم.مديرکل آموزش و پرورش استان
اردبيل گفت :امسال مراکز خدماترساني رفاهي و کالسهاي درس
اردبيل در نوروز براي جذب گردشگران و مسافران فرهنگي رضايت
همهجانبه از خدمات آموزش وپرورش داشته باشند.ناصري تصريح
کرد :بيش از  500نفر همکاران فرهنگي آموزشهاي الزم را براي

بازديد سرپرست شرکت آب
وفاضالب استان مرکزي از تصفيهخانه
فاضالب شهر اراک

استاندار کردستان:

کمک هشت ميليارد توماني حاميان به ايتام کهگيلويه و بويراحمد
را در اولويت برنامههاي خود دارد .وي با اعالم اينکه در حال
حاضر  9817حامي نيکوکار در کهگيلويه و بويراحمد از فرزندان
معنوي خود حمايت ميکنند ،افزود :اين حاميان نيکوکار حمايت
از  5227نفر را برعهده دارند که از اين تعداد  2994نفر از ايتام
و  2233نفر از فرزندان محسنين هستند.
مبشري با اشاره به اينکه حاميان نيکوکار در سال جاري هشت
ميليارد و  153ميليون تومان به فرزندان معنوي خود کمک

اصفهان -خبرنگاررسالت:
در رقابت هاي فوتسال کارکنان مخابرات منطقه اصفهان که با
حضور  16تيم در  4گروه برگزار شد همانند پنج سال گذشته تيم
قدرتمند معاونت تجاري در بازي فينال با غلبه بر تيم خوب معاونت
شبکه در يک بازي بسيار جذاب و حساس با نتيجه نزديک  2بر
 1قهرمان اين مسابقات شد وتيم هاي معاونت شبکه و معاونت
تجاريدوم وسوم شدند  .درپايان هدايا و مدال هاي قهرماني توسط
مدير مخابرات منطقه اصفهان اهدا شد .

وي با بيان اينکه اگر مطبوعات نباشند کارکرد مسئوالن نمود
نخواهد يافت ،اظهارداشت :امروز تفاوت بين مردم و مسئوالن
تفاوت بين زمين و آسمان است و مطبوعات بايد نقش خود را
در راستاي از بين بردن فساد و پارتيبازي و رانتخواري ايفا
کنندو مطبوعات بايد پُلي باشند براي انسانهايي که به مسئوالن
دسترسي ندارند و دردمند هستند چرا که امر به معروف اصلي،
اين است که مشکالت جامعه را به مسئوالن برسانيم.

تکميل پروژه سالن اجالس
نيازمند مشارکت بخش خصوصي است
اصفهان -خبرنگاررسالت:
شهردار اصفهان با اشاره به اينکه بخش هايي از پروژه اجالس
سران شهر اصفهان تا  90درصد پيشرفت داشته است ،گفت :بهره
برداري کامل از اين طرح نيازمند مشارکت بخش خصوصي براي
ساخت هتل ها و مجتمع هاي تجاري سالن اجالس است.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان ،نوروزي
در مورد طرح سالن اجالس سران اصفهان نيز با بيان اينکه در
سال  90اين سالن کلنگ زني شد و قرار بود شهريور  91تمام
شود  ،گفت :اين پروژه چندين بار مورد بازديد قرار گرفت،
چندين جلسه داشتيم و کار را به طور جدي پيگيري کرديم
تا بخش عمده اي از بدهي پيمانکاران پرداخت شد و اکنون
پروژه سرعت خوبي دارد .بخش هايي از اين طرح تا  90درصد
هم پيش رفته است.

مديرکل بنياد شهيد وامورايثارگ ران چهارمحال وبختياري عنوان كرد:

برگزاري  60عنوان برنامه بهمناسبت
هفته گراميداشت شهدا

شهرکرد  -خبرنگاررسالت:
تبيين حضور و رشادت هاي ايثارگران درهشت سال دفاع
مقدس بسترسازي وايجاد ظرفيت الزم توسط رسانههاي جمعي
وتوانمندسازي بنياد شهيد وامورايثارگران درحوزه هاي فرهنگي
اجتماعي الزمه انتقال فرهنگ ايثاروشهادت به نسل جوان است.
يکي ازضروريات جامعه امروز نشروترويج فرهنگ ايثاروشهادت
است که اين امر برعهده رسانه ها مي باشد .فريبرزنجفي مديرکل
بنياد شهيد وامورايثارگران استان چهارمحال وبختياري با اشاره
به سالروز تاسيس بنياد شهيد در 22اسفند سال  58به خدمات
ارائه شده توسط اين بنياد به جامعه ايثارگران پرداخت وگفت:
رضايت حداکثر خانواده ايثارگران ازاهم اولويتهاي اين بنياد
مي باشد .وي تعظيم وتکريم خانواده شهدا وترويج فرهنگ ايثارو
شهادت را ازجمله رويکرد هاي تاسيس اين بنياد برشمردوگفت:
بستر سازي وتوسعه ظرفيتهاي الزم ونهادينه کردن فرهنگ
ايثاروشهادت تبيين ونقش برجسته ايثارگران درهشت سال
دفاع مقدس نيزازاهدافبنياد مي باشدکه رسانه درنشروتبيين
اين امرمهم نقش بهسزايي دارند.

افتتاح طرحهاي خود اشتغاليجامعه هدف بهزيستي
الهيجان و مسکن توانخواهان بهزيستي رشت

افتتاح پروژه هاي شرکت آب منطقه اي
گلستان در شهرستان آق قال

سومين همايش ملي علوم زيستي در دامغان
برگزارشد

رشت -خبرنگاررسالت:
طرحهاي خود اشتغالي جامعه هدف "اداره بهزيستي الهيجان" با حضور نادم مسئول
ستاد اقامه نماز ،سرهندي وخانم خوش نظر کارشناسان اشتغال اداره کل بهزيستي گيالن
افتتاح گرديد .همچنين در دهه مبارک فجر ،سه واحد مسکن توانخواهان اداره بهزيستي
شهرستان رشت با حضور مديرکل بهزيستي استان گيالن ،معاون حوزه مشارکتهاي
مردمي و اشتغال ستاد ،مدير بهزيستي رشت و جمعي از کارشناسان ستادي و شهرستاني
افتتاح گرديد همچنين بازارچه سنتي مركز روزانه سالمندان موج شادي الهيجان با
حضور آقاي تكاملي معاونت توانبخشي وآقاي طوفاني مسئول محترم بازرسي بهزيستي
گيالن در اين ايام افتتاح گرديد.

گرگان -خبرنگاررسالت:
در مراسمي با حضور معاون هماهنگي امور عمراني استانداري ،مدير عامل شرکت
آب منطقه اي گلستان و جمعي از مديران استاني و شهرستاني پروژه هاي شرکت
آب منطقه اي گلستان در قالب پروژه هاي عمراني شهرستان آق قال افتتاح شد.به
گزارش روابط عمومي شرکت آب منطقه اي گلستان ،مهندس امين عموزاد مدير
منابع آب شهرستان هاي گرگان و آق قال در خصوص پروژه هاي اين شهرستان
اظهار کرد :اليروبي و ساماندهي رودخانه قره سو و سرشاخه ها ،ديواره سازي رودخانه
زيارت و ديواره سازي و ساماندهي مسيل عباس آباد از جمله پروژه هاي قابل افتتاح
اين شهرستان بود.

دامغان -خبرنگاررسالت:
همايش ملي علوم زيستي در دانشگاه آزاد اسالمي واحد دامغان باحضورمسئولين شهرستان،
اساتيدودانشجويان برگزارگرديد .دبير همايش دراين باره گفت  :از  200مقاله ارائه شده به دبيرخانه
همايش  143مقاله پذيرفته که  125مقاله به صورت پوستر و  18مقاله به صورت سخنراني ارائه
شد.ويدا حجتي افزود  :ميکروبيولوژي  ،علوم آزمايشگاهي  ،بهداشت محيط  ،سلول هاي بنيادي و
زيست شناسي گياهي و جانوري از محورهاي اين همايش  2روزه بود.محمد نبيوني رئيس انجمن
زيست شناسي ايران هم در اين همايش با بيان اينکه ايران در بخش سلول هاي بنيادي و مهندسي
بافت جزء  10کشور برتر دنياست گفت :ساالنه  80هزار دانشجو در گرايش هاي علوم زيستي در
دانشگاه هاي کشور پذيرفته مي شوند .در اين همايش از  6پژوهشگر برتر تجليل شد.

