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اسداهلل رازاني :

خبر
قباد ناصري اعالم کرد:

تحقق يک پروژه پر ريسک
در شرکت نفت و گاز مسجدسليمان

مسجدسليمان -خبرنگار رسالت:
مديرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان از انجام پروژه
پر ريسک مقدمات ايمن سازي و تعمير با دکل چاه  313ژوراسيک
مسجدسليمان خبر داد .به گزارش روابط عمومي شرکت بهره برداري
نفت و گاز مسجدسليمان  ،مهندس قباد ناصري با اعالم اين خبر افزود:
وجود درصد باالي هيدروژن سولفوره در مخزن گازي ژوراسيک ،فعاليت
توليدي و نظارت بر اين مخزن و رفتارهاي آنرا با ريسک باال مواجه ساخته
است .وي ادامه داد  :چاه  313مخزن گازي ژوراسيک به دليل نشت داخلي
شيرآالت سر چاهي و اشكال در كنترل الين شير ايمني درون چاهي در
دستور کار تزريق ژل پالگ موقت ،قراردادن پالك سيماني و تعمير با دكل
قرار گرفته و مقدمات ايمن سازي و توجيه پرسنل مربوطه با هماهنگي
مديريت تعمير ،تکميل و خدمات فني چاه ها  - HSE -معاونت امور
حفاري مديريت فني و مهندسي بهره برداري شرکت ملي مناطق نفتخيز
جنوب  -مهندسي بهره برداري و حراست شرکت بهره برداري نفت و گاز
مسجدسليمان و شركت ملي حفاري انجام شده است .وي تصريح کرد :
با بررسي جوانب مختلف کار  ،مقدمات ايمن سازي با برگزاري جلسات
متفاوت و طرح ها و کالس هاي توجيهي صورت گرفت و به زودي با استقرار
دکل حفاري عمليات تعويض شيرآالت سرچاهي و كنترل الين شيرايمني
درون چاهي انجام خواهد شد.

آتيه روستائيان با توسعه صندوق بيمه اجتماعي
تأمينم يشود

قزوين -خبرنگار رسالت:
رئيس صندوق بيمه اجتماعي روستائيان ،عشاير
و کشاورزان گفت :توسعه صندوق بيمه اجتماعي
روستائيان ،عشاير و کشاورزان در کشور ميتواند
نگراني بابت تأمين آتيه روستائيان را در کشور از بين
ببرد.اسداهللرازانيبيانکرد:بيمهاجتماعيروستائيان
با فراگيري گسترده در کشور براي خدمت رساني به
جامعه روستائيان ،عشاير و کشاورزان در کشور راه
اندزاي شده است که نزديک به  6ميليون خانوار در
روستاهاي کشور ساکن مي باشند و  50درصد اين
افراد تحت پوشش سايرنهادهاي بيمه اي هستند .وي
گفت :تا به امروز يك ميليون و  100هزار نفر بيمه پرداز

تنگستان–خبرنگاررسالت:
ن رفيعيپور با اشاره به برگزاري يادواره شهيد رئيسعلي دلواري سردار،
عبدالحس 
مبارزه با استعمار گفت :اين يادواره در راستاي کنگره سرداران و  ۲۰۰۰شهيد
استان بوشهر در زادگاه شهيد رئيسعلي دلواري  ۱۲شهريور برگزار ميشود .وي
در نشست بررسي برگزاري يادواره شهيد رئيسعلي دلواري ويژگيهاي اين شهيد
را برشمرد و با بيان اينکه رئيسعلي دلواري سمبل مبارزه با استعمار در جنوب
کشور است اظهار داشت :شهيد رئيسعلي دلواري نماد استعمارستيزي و ريشه
هويت انقالبي اين مرز و بوم است .فرماندار تنگستان تصريح کرد :مراسم يکصد
و چهارمين سالگرد شهادت سردار بزرگ مبارزات ضد استعماري جنوب ايران
شهيد رئيسعلي دلواري  12شهريور در زادگاهش دلوار برگزار ميشود .امام جمعه
دلوار هم  12شهريور سالروز شهادت رئيسعلي دلواري سردار بزرگ مبارزات ضد
استعماريجنوبايرانراروزمليمبارزهبااستعمارانگليسدانستوافزود:بههمين
مناسبت امسال نيز به رسم هر سال يادواره شهيد رئيسعلي دلواري در زادگاهش
دلوار برگزار ميشود ،حجت االسالم علي زاهد دوست با بيان اينکه اين يادواره در
راستايبرگزاريکنگرهسردارانو2000شهيداستانبوشهربرگزارميشودخاطر
نشان کرد :شهيد رئيسعلي دلواري با تکيه بر خداي متعال و فتواي علماي منطقه
همچون مجاهد برازجاني ،مجتهد اهرمي ،سيد عبداهلل بالدي همراه با ياران خود،
عليه اشغالگران وارد نبرد شده و نيروهاي متجاوز را شکست دادند.

شهردار کوهدشت:

نخستينفرهنگس راي
شهر کوهدشت احداث م يشود

کوهدشت -خبرنگار رسالت:
سجاد طرهاني با بيان اينکه نخستين فرهنگسرا در اين شهر احداث ميشود،
گفت :اگر قرار باشد نيرويي به شرکتهاي خدماتي طرف قرارداد شهرداري
افزوده شود ،بايد در راستاي خدمات به مردم فعاليت داشته باشد .وي در مراسم
تجليل از خبرنگاران اين شهرستان که بهمناسبت فرارسيدن روز خبرنگار در
شهرداري کوهدشت برگزار شد ،اظهار داشت :ظرفيت قلم و خبرنگاري اين
شهر ظرفيت خوبي بوده و شايد تا اين موقع از آن استفاده نکردهايم .ايشان با
تقدير از فعاليت و اطالعرساني خبرنگاران کوهدشت افزود :وظيفه خودمان
ميدانيم که در راستاي وظايف ذاتي شهرداري و کارهاي فرهنگي ،اجتماعي
با رسانهها همسو باشيم و بتوانيم از ظرفيت خبرنگاران اين شهرستان استفاده
کنيم .شهردار کوهدشت با تأکيد بر احداث فرهنگسراي اين شهر عنوان کرد:
همهچيز براي احداث فرهنگسرا در کوهدشت آماده است ،اما روي بهترين مکان
براي احداث آن هنوز بحث داريم.

کشفي خبرداد:

تدوين سند راهبردي مستقل
ب راي مناطق تنش دار جزيره قشم

بندرعباس–خبرنگاررسالت:
معاون راهبردي و نظارت بر بهره برداري شرکت مهندسي آب و فاضالب
کشور در نشست با استاندار و مديران آب استان هرمزگان ،هدف از سفر دو
روزهنمايندگانوزارتنيروبهاستانرارسيدگيبهمسائلومشکالتبخش
آب استان و به طور خاص جزيره قشم بيان کرد و گفت :پيرو جلسات برگزار
شدهدرتهرانپيرامونوضعيتکنونيآبشرباستان،مصوباتيداشتيمکه
با حمايت نماينده عالي دولت در استان ،در کمترين زمان ممکن مشکالت
آب در مناطق تنش دار قشم مرتفع مي شود .کشفي افزود :اين جزيره از
لحاظ توليد به سطحي رسيده است که مي توانيم با رفع نقاط انفصال،
بازسازي و اصالح شبکه هاي توزيع و ايستگاه هاي پمپاژ ،بخش عمده
مشكالت اين جزيره را برطرف كنيم .وي اضافه کرد :همچنين در بررسي
که طي هفته آينده انجام مي شود ،تغييري در جانمايي آب شيرين کن ها
خواهيم داشت و براي حل هرچه سريع تر مشکل آب مردم جزيره قشم ،بنا
داريم مشکل مناطق تنش دار را با استفاده از آب شيرين کن هاي موجود
جزيره ،در کمترين زمان ممکن و با کمترين هزينه مرتفع نماييم .در ادامه
اينجلسه،مديرعاملآبفايهرمزگانبااشارهبهوضعيتتخصيصاعتبارات،
تأمين رديف اعتباري براي پايداري آب شيرين کن هاي استان را ضروري
دانست و گفت :براي تحقق اين اعتبارات عالوه بر تالش مديران وزارت
نيرو ،کماکان نيازمند حمايت مقام عالي دولت در استان هستيم .امين
قصمي در خصوص مشکالت آب روستاهاي جزيره قشم ،اظهار داشت:
تالش داريم به زودي با تدوين سندي با الگوريتم واحد و در کمترين زمان
مشکالت اين جزيره را مرتفع نماييم .وي اضافه کرد :در همين رابطه ارتقاء
 12سايت آب شيرين در قالب آب شيرين کن يکصد هزار مترمکعبي شهر
بندرعباس انجام مي شود.

توليد مالمين و بازيافت گاز ک ربنيک درمحل
پتروشيميلردگان
شهرکرد -خبرنگار رسالت:
سرپرست سازمان صنعت،معدن و تجارت استان
چهار محال و بختياري در نشست مشترک شوراي
برنامه ريزي واقتصاد مقاومتي استان ،موضوع طرح
توسعهفوالدسفيددشتوتسهيالتتکميليپتروشيمي
لردگان را بررسي کرد .محمد کاظم منزوي گفت:
پيگيري طرح توسعه شرکت فوالد سفيددشت از
سه ماه پيش با شرکت فوالد مبارکه وسازمان توسعه
وبازسازي معادن وصنايع معدني ايران پيگيري شد
کهدرخصوصتامينمنابعمالي(تسهيالتارزي)اين
طرح عظيم به ميزان 95ميليون دالرمذاکرات انجام
شد .وي گفت :امکان بهره مندي از اين تسهيالت
مشروط به حضورهمه سهامداران شرکت فوالد
سفيددشت وکاهش سهم سهامدار دولتي به زير 10
درصد،مهياشد.ايشانبااشارهبهاينکهمبلغتسهيالت
پتروشيميلردگانازصندوقتوسعه150ميلياردتومان
است،گفت:درايننشستتسهيالتتکميليشرکت
پتروشيمي لردگان که دربيش از چهار ماه پيش در
حال پيگيري است با استفاده ازتسهيالت تبصره 18
کليد خورد وپس ازطي مراحل قانوني در بانک سپه

نيمي از آن که سهم بانک سپه بود به مرحله پرداخت
رسيد .منزوي افزود :سهم صندوق توسعه منوط به
موافقت وزارت صنعت ،معدن و تجارت دراستفاده
ازمنابع تبصره  18با پيگيري سازمان صمت استان
شد .وي افزود :با ابتکار آقاي دکتر پور محمدي مقرر
شدچهارپروژهپاييندستيپتروشيميلردگانتعريف
وبه سازمان برنامه وبودجه براي تامين تسهيالت
الزم ارائه شود که خوشبختانه پيش بيني الزم براي
مطالعاتواجرايدوپروژهاشتغالزايمرتبطبامواداوليه
شرکتمذکور(توليدمالمينوبازيافتگازگربنيک)
انجام وبهزودي جهت مقدمات اخذ موافقت به تهران
ارسال خواهد شد.

سرپرست فرماندار ويژه شهرستان ري :

فرماندار تنگستان :

يادواره شهيد رئيسعلي دلواري
 ۱۲شهريور برگزار م يشود

فعالتحتپوششدرکشورداريمکهسالگذشته150
هزار نفر به اين جامعه افزوده شد براي امسال برآورد
عضويت بيش از  250هزار نفر در اين بيمه اجتماعي
را داريم .ايشان خاطرنشان کرد :تا پايان  97دولت دو
هزارو700ميلياردتومانبهبيمهاجتماعيروستائيان
بدهي دارد که بخشي از آن پرداخت شده است .رازاني
عنوان کرد :در اين نوع از بيمه تنها يك سوم حق بيمه
از سوي روستائيان پرداخت مي شود و دو سوم آن از
سوي دولت پرداخته مي شود .وي گفت 25 :کارگزار
بيمه اجتماعي روستائيان در قزوين فعال است که
عملکردخوبيبهنسبتميانگينکشوريارائهکردهاند،
اين در حالي است که ما در برخي از استان هاي کشور
در حوزه کارگزاري ها مشکالتي داريم .رازاني تصريح
کرد :عملکرد خوبي از استان قزوين در اين حوزه
مشاهده شده است که با حضور آقاي رضايي مدير
بيمه در استان قزوين شاهد رشد بيشتر اين بيمه در
استان بوده ايم .وي خاطرنشان کرد :اگر بتوانيم همه
روستائيان استان قزوين را تحت پوشش اين بيمه قرار
دهيمقطعانگرانيبابتتامينآتيهروستائياندرکشور
از بين خواهد رفت.

محمد کاظم منزوي خبرداد:

کتابخانهمرکزنگهداريودرمانمعتادان«مهرسروش»افتتاحشد

شهرري -خبرنگاررسالت:
کتابخانه مرکز نگهداري و درمان معتادان «مهر
سروش»بااعتباريبالغبر۱۷۰ميليونريال12،
مردادماه با حضور مسئوالن استاني و شهرستان
ري در کهريزک به بهره برداري رسيد .اين
کتابخانه مجهز به بيش از  1800جلد کتاب
با موضوعات مختلف به ارزش  ۱۷۰ميليون
ريال است .راه اندازي کتابخانه مهر سروش
با همکاري معاونت فرهنگي و اطالع رساني
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان
تهران ،نهاد کتابخانه هاي عمومي و اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان ري انجام
شد .سرپرست فرماندار ويژه شهرستان ري در
اين مراسم با بيان اينکه  ۶۰۰معتاد متجاهر در
اين کمپ تحت درمان هستند ،اظهار داشت:
خانواده هاي معتادان در اين مرکز از نظر
اياب و ذهاب و تردد با مشکل روبرو هستند و
دستگاه هاي مرتبط بايد در اين زمينه وارد

عمل شوند .احمد اسماعيلي راد افزود :اجراي
برنامه هاي فرهنگي و آموزشي کمک زيادي
به بازگشت مددجويان به جامعه مي کند و
اميدوارم با برنامه هاي پيش بيني شده ،شاهد
ورود هيچ مددجويي به اين مراکز بازپروري

نباشيم« .مهرشاد کاظمي» معاون فرهنگي
و رسانه اي اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي
استان تهران نيز در اين مراسم اظهار داشت:
اين کتابخانه دومين کتابخانه عمومي در مراکز
بازپروري استان است که سال گذشته يک مورد

آن در مرکز بازپروري شفق به بهره برداري
رسيد .وي افزود :تمامي نهادها از جمله وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمي در کاهش آسيب اعتياد
و پيشگيري از آن سهيم هستند که اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمي استان تهران نيز عالوه
بر اجراي برنامه هاي آموزشي ،کتا بهايي
با مضامين مرتبط را در اختيار مددجويان
قرار مي دهد تا زمينه جلوگيري از بازگشت
آنان به دام اعتيار فراهم شود .در اين مراسم
همچنين اجراي موسيقي توسط هنرمندان
انجمن موسيقي و برنامه نمايشي توسط گروه
ماه مهربون شهرستان ري براي مددجويان
برگزار شد .هم اکنون  ۶۰۰معتاد در مرکز
بازپروري «مهر سروش» کهريزک نگهداري
مي شود که ظرفيت آن در سال آينده به پنج
هزار نفر افزايش مي يابد و مددجويان طي
مدت زماني  ۶ماهه در اين مرکز نگهداري و
روان درماني مي شوند.

استاندار سيستان و بلوچستان:

بخش خصوصي با نقش آفريني پايدار م يتواند تضمين فعاليت ها و روابط اقتصادي دو کشور باشد
کند و نيازمند ارتباط و تبادل اقتصادي و واردات و رقابت کند و حمل و نقل دريايي در حوزه کاال اسالمي ايران در سال هاي اخير در خصوص
زاهدان -خبرنگار رسالت:
احمدعلي موهبتي گفت :بخش خصوصي با صادراتباکشورهايديگرميباشد.موهبتيتصريح  از لحاظ حجم و وزن بسيار اثرگذار ميباشد .زيرساخت ها ،سرمايهگذاريهاي فراواني انجام

نقشآفريني باثبات و پايدار مي تواند تضمين
فعاليت ها و روابط اقتصادي کشورهاي همسايه
باشد لذا در راستاي مرتفع نمودن موانع بخش
خصوصي از هيچ تالشي دريغ نخواهم کرد .وي
در جمع خبرنگاران گفت :در دنياي امروز هيچ
کشوري نميتواند همه نيازهاي خود را تأمين

نمود:کشورهايمختلفدرجاهاييسرمايهگذاري
ميکنندکهمزيتويژهومطلقيدرآنوجودداشته
باشد .ايشان گفت :هزينه و زمان دو شاخص بسيار
مهم در مبادالت و ارتباطات اقتصادي است که
در خصوص کاهش هزينه ها حمل و نقل هوايي،
زميني و ريلي نميتواند با حمل و نقل دريايي

سرپرست فرمانداري شهرستان قدس:

تمام دغدغه شهرستان قدس ،حمايت همه جانبه
از صنعتگ ران است

شهرقدس -خبرنگار رسالت:
دکترليالواثقيدرخصوصبازديدخودازشرکتهاي
توليديفعالگفت:باتوجهبهبررسيهايصورتگرفته
از صنايع توليدي ،اين نتيجه حاصل شد که برخي از
توليدکنندههابرايافزايشخطتوليد،منتظرمساعدت
ودستور قانوني از سوي دستگاه هاي متولي هستند
و در اين بازديد درخواست مورد بررسي قرار گرفت و
حمايت هاي الزم انجام خواهد شد .وي افزود :فعاالن
اقتصادي با وجود اقتصاد مقاومتي و تحريم هايي که
بر اقتصاد کشور حاکم است؛ با قدرت چرخ دنده هاي
توليد را به حرکت درآورده اند و در قبال آن  ،ما
مسئوالن بايد حمايت هاي خود را از اين صنعتگران

داشته باشيم .ايشان با اشاره به اينکه حمايت دولت
درسال هايگذشته دراحياي واحدهاي صنعتي راکد
و نيمه فعال با ارائه تسهيالت زودبازده و سرمايه در
گردش مؤثر بوده است؛ تصريح کرد:کاهش فرآوري
در توليد محصول و عدم موافقت در افزايش خط توليد
همگي از جمله خسارت هاي فرسودگي ماشين آالت
واحدهاي صنعتي است که در بلندمدت مي تواند
باعث ورشکستگي صنايع توليدي شود .واثقي در
پايان تأكيد کرد :تمام دغدغه ما درشهرستان قدس
حرکت به سوي توسعه اقتصادي منطقه و حمايت
همه جانبه ازصنعتگران و سرمايه گذاران بخش
خصوص خواهد بود.

استاندار از چابهار به عنوان مزيتي که ميتواند
دروازه اي براي اتصال کشورهاي آسياي ميانه به
ويژه افغانستان به همه کشورهاي جهان باشد نام
برد و بيان داشت :چابهار مزيت استثنايي است که
همه کشورهاي همسايه بايد از آن در مبادالت
اقتصادي بهره ببرند .وي گفت :کشور جمهوري

دادهتاهمهکشورهايهمسايهازاينزيرساختها
بهره مند شوند و سفر اخير والي نيمروز افغانستان
به شناخت بيشتر از توانمنديهاي دو کشور
همسايه و دولتهاي ديگر کمک خواهد کرد و
بستر آرامش ،آسايش و رفاه را براي مردمان دو
کشور و ملت ها فراهم خواهد کرد.

توسط دانشگاه علوم پزشکي گيالن صورت گرفت؛

بهره مندي حدود سه هزار نمازگزار گيالني
از خدمات رايگان ميز خدمت

رشت -خبرنگاررسالت:
همزمان با چهلمين سال برپايي نماز جمعه ،ميز
خدمت دانشگاه علوم پزشکي گيالن ،در مصال هاي
برگزاري نماز جمعه استان ،برپا شد و حدود ۳هزار
نمازگزار از خدمات رايگان آن بهره مند شدند.
دکتر ارسالن ساالري سرپرست دانشگاه علوم
پزشکي گيالن با اشاره به فضليت نماز جمعه ،بر
آموزش هاي عمومي تأكيد کرد و گفت :استمرار
خدمت رساني به شهروندان به منظور ارتقاي
سالمت جامعه ،حائز اهميت است و در اين راستا
دانشگاه علوم پزشکي گيالن ،از تمام ظرفيت ها و
پتانسيلهااستفادهخواهدکرد.ويافزود :همزمان

با چهلمين سالروز برپايي نماز جمعه ،ميز خدمت
دانشگاه علوم پزشکي گيالن ،به طور همزمان
در مصال هاي برگزاري نماز جمعه  ۱۶شهرستان
در گيالن ،داير شد .دکتر ساالري ضمن تشکر از
همکاراندانشگاهکهدربرپايياينبرنامهارزشمند،
مشارکتکردند،خاطرنشانکرد:درمجموعحدود
سه هزار نمازگزار از خمات رايگان دانشگاه علوم
پزشکي گيالن در سطح استان بهره مند شدند .در
اينراستا،درشهرستانرشت،باارائهخدماترايگان
شامل؛ مشاوره سالمت ،ويزيت ،کنترل فشار خون
و قند خون و آموزش احياي قلبي ريوي ،به ۳۰۳
نمازگزار خدمت ارائه شد.

خبر
مهدي قيصري اعالم کرد:

افزايش  10هزار نفري دانشجو دردانشگاه
علمي کاربردي استان اصفهان

اصفهان -خبرنگار رسالت:
سرپرست دانشگاه جامع علمي کاربردي استان اصفهان گفت  :هم اکنون
نزديک به  16هزار دانشجو در  31مرکز آموزشي اين دانشگاه در استان در حال
تحصيلند که براي مهر امسال ظرفيت پذيرش دانشجو به  26هزار نفر خواهد
رسيد .مهدي قيصري در نشست خبري در تاالر شهروند اصفهان با اشاره به
افزايش  16درصد ي تعداد کد رشته ها نسبت به سال گذشته در دانشگاه
جامع علمي کاربردي استان اصفهان ،ظرفيت پذيرش دانشجو در مهر امسال
را در مقطع کارداني  15هزار و  690نفر در  226کد رشته محل و در مقطع
کارشناسي  10هزار و  465نفر در 150کد رشته محل اعالم و اضافه کرد46 :
کد رشته جديد در مقطع کارشناسي در سال تحصيلي  98 - 99متناسب با
ماموريتدانشگاهوخوشههايشغليتعريفشدهبرايمراکزمختلف،راهاندازي
ميشود.ويبابياناينکهبرخيرشتههاکهمخاطبنداشت،حذفورشتههاي
جديد جايگزين آنها شد ،برخي از رشته هاي جديد را موسيقي ايراني،
هنرهايتجسميگرافيکونقاشي،موسيقيآواز،آرايشزنانه،طراحيلباس،
الگوسازي پوشاک ،طراحي و فناوري دوخت ،دوخت هاي سنتي ،تصفيه خانه
آب،مهندسيفناوريصنايعبستهبنديمحصوالتکشاورزيوگياهاندارويي
و معطر برشمرد و افزود :از موسسات ،بخش خصوصي و اصناف دعوت مي
کنيم که براي راه اندازي مراکز آموزشي جديد در رشته هاي مهارتي مختلف
از جمله کشاورزي اقدام کنند و دانشگاه از ايجاد مراکز آموزشي جديد به
ويژه در کشاورزي ،طيور ،آبياري تحت فشار و گلخانه اي در مناطق مختلف
استان از جمله جنوب و غرب آن ،استقبال مي کند.

معاون استاندار و فرماندار نيشابور:

بسياري از عقب ماندگي هاي
درماني نيشابور جب ران شده است

نيشابور -خبرنگار رسالت:
سعيد شيباني گفت :بسياري از عقب ماندگي هاي جدي نظام سالمت نيشابور
طي پنج سال گذشته جبران شده و با همدلي ،عزم و اراده اي که در مجموعه
دانشکده پزشکي شکل گرفته اميدواريم راه روشني را طي کنيم ،هر چند
طوالنياست.ايشاندرجشنتجليلازدستاندرکارانبسيجمليکنترلفشار
خوننيشابوردرتاالراجتماعاتفضلابنشاذاناردوگاهشهيدرجايينيشابور،
افزود :حضور اين جمع چند هزار نفري از خانواده دانشکده علوم پزشکي در
جشن تجليل از دست اندرکاران بسيج ملي کنترل فشارخون نيشابور ،نشان
دهنده عالقه مندي اين گروه به سالمتي همشهريان است .وي اظهار کرد:
دانشکده علوم پزشکي نيشابور در عين انجام وظايف ذاتي خود ،رويکردهاي
فرهنگي و اجتماعي را سرلوحه کار خودش قرار داده تا مشارکت مردم را
در امر سالمت تقويت و افکار عمومي را تحريک کند تا جايي که مشارکت
خيران بسيار بيشتر شده است .رئيس کارگروه نظام سالمت نيشابور ادامه
داد :شکل درست اجرا در نيشابور سبب شد اين موضوع به يک طرح ملي
تبديل شود و حمايت هاي مسئوالن وزارتخانه را کسب کند .وي اظهار کرد:
مسئوالن مساجد و مدارس در اين بسيج ملي ،تالش مضاعفي داشتند چون
خودشان را مسئول کاهش بيماري هم محله اي هاي خود دانستند .اجراي
ميان پرده هاي نمايشي طنز توسط سهيل يزدان پناه و قطعات موسيقي
پاپ توسط امير تاجيک با استقبال و تشويق حاضران همراه بود .در ادامه از
پوستر حمايت کارکنان دانشکده علوم پزشکي نيشابور از محصوالت غذايي
کارخانجات نيشابور رونمايي شد.

مديرکل امور مالياتي لرستان :

بدهي مالياتي مؤديان لرستان
بخشيدهم يشود

خرم آباد -خبرنگار رسالت:
محمدرضا محمدي گفت :کليه اشخاص حقيقي و حقوقي در لرستان
اگر اصل بدهي مالياتي خود را تا پايان مهر ماه امسال پرداخت کنند
ميتوانند از بخشودگي صددرصد جرائم بهرهمند شوند .وي در جمع
خبرنگاران اظهارداشت :اين طرح به منظور کمک به فعاالن اقتصادي
و توليدکنندگان است بنابراين کليه مؤديان مالياتي اعم از حقيقي و
حقوقي که در همه منابع مالياتي داراي بدهي هستند ميتوانند جهت
استفادهازاينتسهيالتبهواحدهايمالياتيمادرسطحاستانمراجعه
کنند .مديرکل امور مالياتي استان لرستان عنوان کرد :بخشودگي
صددرصدي جرائم تنها تا مهرماه است و چنانچه مؤديان به ماههاي
بعد موکل کنند درصد بخشودگي کمتر ميشود و در نهايت اگر يک
مؤديدرپايانسالمراجعهکندبرايواحدهايتوليديميزانبخشش
جرائم  90درصد و براي ساير بخشهاي اقتصادي غير توليدي درصد
بخشش به  80درصد ميرسد.

نايب رئيس شوراي شهر همدان :

مديرکل کتابخانههاي اردبيل:

کتابخواني در کاهش آسيب هاي اجتماعي نقش مهمي دارد

اردبيل -خبرنگاررسالت:
پروانهرضاقليزادهبااشارهبهنقشاجتماعيوفرهنگيکتابخانههاي
عمومي در راستاي کاهش آسيب هاي اجتماعي گفت :اين
نهادهاي فرهنگي با برگزاري برنامه هاي مختلف کتابخواني
نقش مهمي را در جهت کاهش آسيب هاي اجتماعي ايفا
مي کنند .وي در جلسه انجمن کتابخانه هاي عمومي شهرستان
نمين با حضور امام جمعه ،فرماندار و مسئوالن کتابخانه ها در
شهرستان نمين و مديرکل کتابخانه هاي عمومي استان اظهار
داشت :در حال حاضر تعداد کتابخانههاي عمومي در سطح استان
اردبيل به  ۷۸باب افزايش يافته است که از تعداد کتابخانههاي

موجود در سطح استان  ۱۶پروژه به صورت مشارکتي اجرايي
شده و فعاليت ميکنند .مديرکل کتابخانه هاي عمومي استان
اردبيل افزود :نقش کتابخانه در ارتقاي آگاهي بخشي به جامعه
و تغيير نوع تفکر بشر چشمگير است .و بايد با استفاده از ظرفيت
فضاهاي مجازي و رسانه هاي ديجيتال ،در راستاي بسترسازي
براي ارتقاي سرانه مطالعه تالش کرد .امام جمعه نمين نيز در
اين نشست گفت :کتابخانه ها نبايد گرفتار بروکراسي اداري
شوند و کتاب به عنوان معلم مکتوب جامعه است که نقش بزرگي
در ارتقاي فرهنگ جامعه دارد .حجت االسالم صفر يوسفزاده
بيان کرد :دفتر امام جمعه براي هر نوع همکاري با کتابخانه ها

در حوزه هاي مختلف فرهنگي آمادگي دارد و کتابخانه ها بايد
از بخشي نگري خارج و به کليت نگر تبديل شوند .فرماندار
شهرستان نمين هم در اين جلسه اظهار کرد :استفاده از ظرفيت
نويسندگان بومي شهرستان در برگزاري برنامه هاي فرهنگي بايد
مورد توجه جدي قرار گرفته و در اين زمينه اقدام شود .عاطف
ناصري با تأكيد بر دعوت از خيرين و نويسندگان به جلسات
انجمن کتابخانه هاي عمومي شهرستان افزود :بايد به منظور
استفاده از ايده هاي خالقانه اين اقشار در راستاي ارتقاي سرانه
مطالعه اين مهم مورد توجه قرار گيرد و از ايده هاي نخبگان
جامعه و افراد مطرح در اين حوزه استفاده شود.

جلسه کميته فني شوراي
هماهنگي ت رافيک استان ته ران
در اسالمشهر برگزار شد

اسالمشهر -خبرنگاررسالت:
دهمينجلسهکميتهفنيشورايترافيکاستانباحضورنمايندگان
دستگاههاي ذيربط درشهرداري اسالمشهر برگزار شد .به
گزارش مرکز ارتباطات شهرداري اسالمشهر اين جلسه با
حضور نمايندگان دستگاههاي ذيربط پس از بازديد ميداني
از محل کارگاه مترو اسالمشهر و ارائه گزارش توسط کارشناسان

ومشاورين پروژه از روند پيشرفت مترو ،ازبلوارمخابرات روستاي
بهرام آباد نيز جهت بررسي وبازگشايي اين بلواربازديد به عمل
آورد و در ادامه جلسه کميته براي بررسي روند عمليات اجرايي
مترو وبازگشايي بلوار مخابرات به رياست مهندس محمود پور
معاون حمل ونقل وترافيک دفتر فني استانداري درسالن جلسات
شهرداري اسالمشهر برگزار شد.

مدير مخابرات منطقه کردستان :

وزارت ارتباطات  90ميليارد ريال ب راي توسعه پروژههاي مخاب راتي
سروآبادسرماي هگذاريم يكند

سنندج -خبرنگاررسالت:
دكترآزاد حکمت در مراسم افتتاح و کلنگ زني پروژههاي مخابراتي که در شهرستان سروآباد انجام شد ،از سرمايهگذاري حدود  ۹۰ميليارد ريالي وزارت
ارتباطات و فنآوري اطالعات براي ارتقاء ،توسعه و راهاندازي پروژههاي مخابراتي در شهرستان سروآباد خبر داد وگفت :با صرف هزينه  ۸۹ميليارد ريال
موفق شديم کلنگ زني فيبرنوري را در چهار روستاي قلعهجي ،دزلي ،اورامان و ناو را به طول  ۶۶کيلومتر انجام و سايت تلفن همراه روستاي گوشخاني را از
 ۲Gبه  ۳Gارتقاء دهيم .ايشان بااشاره به اينكه از مبلغ سرمايهگذاري شده فوق چهار ميليارد و 200ميليون ريال براي ارتقاء سايتهاي  2Gو  84ميليارد
و  800ميليون ريال نيز براي کابلکشي فيبرنوري روستاي مذکور هزينه شده است افزود 22 :خرداد ماه امسال در سفر وزير ارتباطات و فنآوري اطالعات
به کردستان انجام پروژههاي ياد شده تصويب شد وبر حسب وظايف محوله اين پروژهها در کمتر از دو ماه به منظور حذف مناطق محروم و کمتر توسعه
يافته به لحاظ امکانات ارتباطي و مخابراتي اجرا و عملياتي خواهد شد .نماينده مردم مريوان و سروآباد در مجلس شوراي اسالمي و فرماندار سروآباد نيزدر
مراسم افتتاح اين طرحها ،تالش و پيگيريهاي هميشگي مخابرات منطقه کردستان براي توسعه و ايجاد زيرساخت هاي مخابراتي را قابل تقدير دانستند
و گفتند :همکاري چشمگير اين مجموعه در چند سال گذشته رضايت شهروندان از خدمات و محصوالت ارائه شده مخابراتي را به دنبال داشته است.

فاز اول تعمير پست برق
 20کيلوولت تأسيسات آب
شکاکم الهيجان به اتمام رسيد

الهيجان -خبرنگاررسالت:
مديرامورآبفايالهيجانازتعميراتپستبرق20کيلوولتتأسيسات
آب شکاکم با صرف هزينه  50ميليون ريال ،تحت نظارت پيمانکار
نگهداري و تعميرات خبر داد.به گزارش دفتر روابط عمومي وآموزش
همگاني شرکت آب و فاضالب استان گيالن حامد حسن نژاد مدير
امورآبفايالهيجانبابياناينکهفرسودگيزيادپستبرقتأسيسات
آب شکاکم مي توانست موجب ايجادمشکل در آبرساني شود گفت:
با توجه به اهميت تأمين انرژي در آبرساني نياز به تعويض وتعمير
پست برق تاسيسات شکاکم احساس مي شد که در فاز اول نسبت به
تعميرات پست برق20کيلو ولت اين تأسيسات اقدام شد
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شوراي اجتماعي محالت در هشت
محله همدان تشکيل م يشود

همدان -خبرنگار رسالت:
حميد بادامي نجات گفت :عالوه بر چهار محلهاي که صاحب شوراي
اجتماعي بودند هشت محله جديد هم براي تشکيل شوراي اجتماعي
مشخص شدند .وي با بيان اين که تدوين طرح تشکيل شوراي
اجتماعي محالت از شوراي سوم کليد خورد اظهار داشت :اين طرح
در دوره چهارم شورا مصوبه گرفت اما به داليلي پيش از اجرا متوقف
شد .ايشان افزود :در دوره پنجم اعضاي شورا مصمم بودند اين طرح
اجرايي شود و با تشکيل شوراي اجتماعي چهار محله کوي کوثر،
کوي محمديه ،شهرک مدرس و جوالن به صورت رسمي اين طرح در
شوراي پنجم اجرايي شد .بادامي نجات با بيان اين که هدف از تشکيل
شوراي اجتماعي محالت مشارکت افراد محل در مديريت محله و
حل برخي مشکالت در خود محله است عنوان کرد :تشکيل شوراي
اجتماعي محالت در چهار محله همدان به خوبي جواب داده و قرار
شد هشت محله ديگر براي تشکيل شوراي اجتماعي مشخص شوند.
وي تصريح کرد :با تصميم اعضاي شوراي اسالمي شهر و شهرداري
همدان شوراي اجتماعي در هشت محله ششصد دستگاه ،سعيديه
باال ،آقاجاني بيک ،صدف ،زمينشهري ،شهرک مدني ،شهرک الوند
و منوچهري تشکيل ميشود.

حسين زينعلي :

ساالنه بيش از چهار هزار تن گياه دارويي در يک هزار و  ۶۰۰هکتار
سطح زير کشت استان مرکزي توليد مي شود

اراک–خبرنگار رسالت:
دبير اجرايي گياهان دارويي وزارت جهاد کشاورزي در سفر به استان مرکزي گفت :دامنه عرضه محصوالت گياهان دارويي در بورس گسترش مييابد و امسال عرضه محصوالت گالب
و شيرين بيان در بورس اوراق بهادار برنامه اولويت دار اين وزارتخانه است .حسين زينعلي در نشست کارگروه گياهان دارويي و طب سنتي استان مرکزي ،افزود :دو گياه دارويي زعفران
و زيره سبز اکنون در بورس اوراق بهادار عرضه مي شوند و برابر سياست هاي اين وزارتخانه عرضه گياهان دارويي که از نظر سطح زير کشت و يا گردش مالي شرايط مطلوب داشته
باشند در بورس اوراق بهادار دنبال مي شود .وي ادامه داد :عرضه گياهان دارويي در بورس اوراق بهادار افزايش شفافيت اقتصادي را در اين حوزه به همراه دارد .ايشان خاطرنشان کرد:
ارزش صادرات گياهان دارويي از کشور در سال گذشته  ۵۷۰ميليون دالر بوده است که ميزان صادرات اين محصوالت نسبت به مدت مشابه قبل از آن  ۱۲۰ميليون دالر افزايش يافته
است .زينعلي گفت :اميد مي رود که صادرات گياهان دارويي در سال جاري نسبت به گذشته جهش مناسبي را تجربه کند .وي ادامه داد :زعفران با  ۳۵۰ميليون دالر رتبه نخست را
صادرات گياهان دارويي کشور به خود اختصاص داده است و شيرين بيان ،موسير و باريجه در رتبه هاي بعدي قرار دارند .زينعلي پرداخت تسهيالت براي افزايش توليد گياهان دارويي
در کشور را از ديگر برنامه هاي وزارت جهاد کشاورزي عنوان کرد و گفت :در راستاي حمايت از توليد و کشت اين محصوالت به تمامي افرادي که مناطق کم برخوردار کشور در زمينه
زنجيره توليد اين محصوالت فعاليت مي کنند تسهيالت با نرخ سود هفت درصد و مناطق برخوردار با سود  ۹درصد پرداخت مي شود.

