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خبر

رئيس جهاد کشاورزي کرمانشاه :

مصرف کود شيميايي در استان کرمانشاه
کمتر از ميانگين کشوري است

مدير آبفاي رودبار خبرداد:

افزايش سرعت انجام تعمي رات
با نصب ج رثقيل دستي بر روي پمپ
شماره يک بره سر

رودبار -خبرنگاررسالت:

به گزارش دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضالب استان گيالن،
مدير آبفاي رودبار از طراحي و نصب يکدستگاه جرثقيل دستي برروي چاه شماره
يک بره سرخبر داد .محمد مهدي شيرزاد مدير آبفاي رودبار ضمن اشاره به تالش
آبفاي رودبار در ارائه خدمات رساني مطلوب به شهروندان شهر بره سرگفت :به منظور
افزايش سرعت تعميرات و کاهش هزينه ها ،اين امور اقدام به طراحي جرثقيل دستي
بر روي چاه شماره يک بره سر نمود .شيرزاد در پايان افزود :با سرويس تابلو برق و پمپ
چاه مذکور ميزان آبدهي چاه به ميزان يك ليتر بر ثانيه افزايش پيدا کرد.

كرمانشاه -خبرنگار رسالت:
نوربخشحاتميبااشارهبهاينکهسرانهمصرفکود
شيمياييدرکشاورزيدرايرانکمترازجهاناست
گفت :مصرف کود شيميايي در استان کرمانشاه نيز
کمتر از ميانگين کشوري است .وي با بيان اينکه
از دو ميليون و  500هزار هکتار وسعت استان
کرمانشاه يک ميليون و  500هزار هکتار جنگل و
مراتع است اظهار داشت 950 :هزار هکتار اراضي
زراعي آبي ،ديم وباغي در استان وجود دارد .حاتمي
با اشاره به اينکه استان کرمانشاه به عنوان يکي از
قطبهاي مهم کشاورزي هنوز به جايگاه واقعي
خود نرسيده است گفت :بارندگي استان کرمانشاه

بازديد مدير شبكه بهداشت
شهرستان محالت از تأسيسات آب و فاضالب

محالت–خبرنگار رسالت:

به منظور آشنايي با نحوه كاركرد تأسيسات آب و فاضالب شهرستان محالت دكتر نامغ
مدير جديد شبكه بهداشت شهرستان محالت به همراه كارشناسان اين مركز از تصفيه
خانه هاي آب و فاضالب و همچنين آزمايشگاه آب و فاضالب امور آبفاي شهرستان
محالت بازديد نمودند .به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان مركزي
طي اين بازديد با ارائه گزارشي توسط مهندس عباس نظري مدير امور آب و فاضالب
شهرستان محالت از نحوه عملكرد و فرآيند تصفيه خانه هاي آب و فاضالب اين شهر و
همچنين آزمايش هايي كه براي اطمينان از سالمت و بهداشت آب شرب شهر و كيفيت
پساب خروجي فاضالب منطبق با استانداردهاي ملي كشور انجام مي شود ،بازديد
كنندگان در جريان كاركرد تأسيسات آب و فاضالب قرار گرفتند.

شاهرود -خبرنگار رسالت:
مديريت آموزش پرورش شاهرود و معاونان ايشان به
همراه برخي از دست اندرکاران آموزش وپرورش به
مناسبت۱۷مرداد،پذيرايخبرنگارانوپاسخگويآنان
بودند که اين جلسه درنوع خود طي چندسال گذشته
در بين همه ادارات وخودآموزش وپرورش کمنظير
بود .موسوي مديريت اين اداره در ابتدا باتبريک اين
روز ويادوخاطره شهيد صارمي گفت :تمام مجموعه
تالشداردعليالرغممشکالتموجودوجاريدرکشور
کمترين کمبودها براي شروع سال تحصيلي وجود
داشته باشد ،ما تالش کرديم باهماهنگي هاي انجام
شدهبرخيمدارسدرپايهچهارمازدوکالسبرخوردار
شوند .وي گفت :ما در همه مدارس مديران ساعي و
زحتمکشوک متوقعيداريمواينيعنياينکهآموزش
وپرورشمحلخدمتوجهاديکارکردناست.درادامه
آقاي عامريان معاونت آموزش متوسطه نيز افزود:
پژوهشسراي شاهرود طي پنجتا ۶سال گذشته رتبه
برتراستان را از آن خود نموده و درجشنواره خوارزمي

كوچصفهان -خبرنگار رسالت:

در پي انتشار فيلمي در فضاي مجازي در مورد وضعيت نامناسب آب شرب روستاي
اللهدشت بخش کوچصفهان رشت مدير عامل شرکت آبفار با بيان اينکه به دليل بافت
مناطق جلگهاي اين استان سفرههاي زيرزميني آن داراي آهن و منگنز بااليي هستند
افزود :در حال حاضر بيشترين تعداد سيستمهاي تصفيه فيزيکي حذف آهن و منگنز
کشور در گيالن به ويژه در شهرستان رشت قرار دارد ،مديرعامل شرکت آب و فاضالب
روستايي گيالن از وجود  ۶۴سامانه تصفيه فيزيکي در کشور خبرداد و گفت ۳۲ :سامانه
تصفيه فيزيکي فقط در شهرستان رشت قرار دارد .وي با اشاره به وضعيت اقليمي و
جغرافيايي اين استان و پايين بودن عمر مفيد شبکه توزيع آب افزود :با توجه به اينکه
جنس لولههاي خطوط توزيع آب در روستاي الله دشت کوچصفهان گالوانيزه است
مقدار آهن و منگنز هم در اين روستا بيشتر است.

هرند -خبرنگار رسالت:

جشنواره «لبخند آب» با رويکرد مصرف بهينه آب با حضور بيش از سه هزار و500
نفر درشهر هرند اصفهان برگزار شد .در اين جشنواره عباسي مدير آبفاي هرند با
اشاره به هدف از برگزاري اين برنامه عنوان کرد :هدف از برگزاري جشنواره لبخند
آب ،آموزش و ترغيب مردم به مصرف صحيح آب با زبان هنر است .در اين جشن
هنرمندان در قالب برنامه هاي متنوع و شاد راههاي مصرف صحيح آب را به اقشار
مختلف جامعه آموزش مي دهند .وي ادامه داد :جشن لبخند آب همه حاضرين
در اين برنامه را که از گروه وطبقات مختلف جامعه هستند بسيار هنرمندانه و
شاد به مصرف درست آب ترغيب مي کند .در ادامه اين برنامه جعفري رئيس
شوراي اسالمي شهر هرند گفت :تا قبل از اينکه شرکت آب و فاضالب از طريق
لوله کشي آب را به داخل خانه ها بياورد مردم هرند از آب قنوات و چاهها براي رفع
نياز هاي خود استفاده مي کردند بنابراين دسترسي آسان به آب شرب دليل بر
مصرف ناصحيح آن نمي باشد .وي افزود :از مردم مي خواهيم با مصرف بهينه آب
از اين منبع حياتي به خوبي نگهداري کنند تا آيندگان هم از آن بهره کافي ببرند
که در اين ميان نقش خانم هاي خانه دار از ساير افراد جامعه بارزتر مي باشد .و
اگر برنامه هايي از اين قبيل که باحضور هنرمنداني مانند آقاي دليران مي باشد
بيشتر از اين برگزار شود قطعا مردم هم به نکاتي که در رابطه با مصرف درست
پرداخته مي شود بيش از پيش توجه ميکنند.

پليس در مقابل قانونگري زان مقتدرانه
عمل خواهد کرد
شهرضا -خبرنگار رسالت:
اقتدارنيرويانتظاميموجبوحشتمجرمينميباشد
اينمطلبراسرهنگصادقکاظمزاد،فرماندهينيروي
انتظامي شهرستان شهرضادرجمع خبرنگاران بيان
داشت وافزود :پليس ضمن رعايت حقوق شهروندي
درمقابلقانونگريزانمقتدرانهعملخواهدکرد.وي
درادامه افزود :پليس در رويکردجامعه محوري خود
نقش تبعيت از قانون ورعايت حقوق شهروندي را در
اولويت فعاليت هاي خود قرارداده است .فرماندهي
انتظامي شهرستان شهرضا انجام دقيق ،منظم
وبهينه مأموريت ها را نشانه اعتماد مردم به پليس
دانستوافزود:عملکردنيرويانتظاميبايدبهگونهاي
باشدکه براي شهروندان موجب آرامش ،آسايش و
امنيتوبرايارازلواوباشناامنباشد.ويتأکيدنمود:
امنيت رواني ،فضاي مناسب براي تفريح آحادجامعه
ازعواملي است که اگر درکناريکديگروجودنداشته
باشدامنيت جامعه برهم ريخته وارکان آن مختل
مي شود .سرهنگ کاظمزاد برخوردبا ارازل و اوباش،
قاچاقچيان موادمخدر و سارقان را ازبرنامه هاي
اين نيرو ذکر نمود و اظهار داشت :برخورد جدي با

برهم زنندگان امنيت عمومي ،مقابله با حمل و
توزيع مواد مخدر وبرخورد با سارقان ازاولويت هاي
مهم فرماندهي انتظامي اين شهرستان مي باشد.
وي درادامه موفقيت دراين طرح هارانيازمندتعامل
وهمکاريآحادجامعهودستگاههايمختلفدانست.
درپايانسرهنگکاظمزادخاطرنشانساخت:پليس
شهرستانتمامتالشوتوانخودرادراجرايبرنامههاي
فرهنگي بکارگرفته تا بابرخوردهاي مناسب
باناهنجاريهاي ترافيکي نسبت به کاهش تصادفات
و تخلفات و پيشگيري وکاهش جرائم وارتقاء امنيت
اجتماعي به عنوان بازوي اجرايي قانون آسايش
وامنيت رابراي جامعه فراهم نمايد.

طيمراسميبهميزبانيآموزشوپرورششاهرود ازخبرنگارانتجليلشد

توضيح شركت آبفار در خصوص
وضعيت نامناسب آب آشاميدني
روستاي الله دشت كوچصفهان

جشنواره لبخند آب با رويکرد
مصرف بهينه آب در شهر ه رند
اصفهان برگزار شد

دوبرابرميانگينکشوريوميزانتبخيروتعرقيک
سوم ميزان کشوري است اما با وضعيت مطلوب در
زمينه کشاورزي فاصله بسيار داريم .ايشان با بيان
اينکهمهمترينخألدربخشکشاورزياستانعدم
شناختنسبتبهظرفيتهايموجودوعدممعرفي
آنها است افزود :سرانه درآمد بهرهبرداران در بخش
کشاورزي نسبت به عملکرد منفي است و بسياري
از آنها مجبور به کاهش سطح اراضي و تعداد دامها
يا دريافت تسهيالت از بانکها ميشوند .حاتمي
با اشاره به اينکه با احياي تنها دو محصول نخود
و زعفران بسياري از مشکالت بخش کشاورزي
رفع ميشود عنوان کرد :استان کرمانشاه رتبه
نخست توليد نخود در کشور را دارد و گاهي بيش
از نيمي نخود کشور در کرمانشاه توليد ميشود
اما جايگاه استان در اين زمينه مطلوب نيست.
حاتمي با اشاره به اينکه يکي از مشکالت بخش
کشاورزي عدم تعريف استراتژي روشن ،جامع و
واقعبينانه در بخش کشاورزي است افزود :در اين
راستا تالش شده برنامهاي جامع و واقعبينانه و تا
حدودي بدبينانه تدوين شود.

فرمانده نيروي انتظامي شهرستان شهرضا :

مقامات برتر کشوري و استاني کسب نموده ايم
و درسال گذشته دبيرآن علوم تجربي دوره اول
متوسطه رتبه اول کشور را از آن خود نمودند امسال
هم سوم شدند .در ادامه جلسه همچنين آقاي
حکيمي نماينده خيرين مدرسه ساز نيز گفت :اگر

نباشند خيرين شاهرودي دربحث آموزش وپرورش
مجموعه مشکالت زيادي دارد اما آنقدر اين افراد
خوب وبه موقع وارد عمل شده اند که کمتر مشکلي
حل ناشدني ميباشد .وي بيان کرد :سال گذشته
اين دوستداران علم وتحصيل بالغ بر دو ميليارد و

يکصد ميليون تومان به اين مقوله کمک نموده اند
و در ميداني ديگر خيرين فرهنگي از حقوق خود
درشهرک بهشتي و در منطقه کم برخوردار شهر
يک مدرسه آماده تحويل را دارند که اينها همه خود
نويد روزهاي بهتر را ميدهد.
صداقت مدير کانون بازنشستگان فرهنکيان شاهرود
هم درادامه جلسه گفت :ما در شاهرود حدود۲۶۰۰
بازنشسته داريم که اين آمار از شاغلين بيشتراست و
به همت مديريت محترم شاهرود و مسئولين استاني
اينادارهمبلغ۳۰۰ميليونتومانوامبدونقرعهکشي
به همکاراني که گرفتاري يا مشکلي داشته اند داده
ودربحث تأمين داروي عده معدودي که مشکالتي
داشته اند اقدامات خاص صورت گرفته ،اينها صورت
نگرفته جزءباهمدلي و تالش تمامي دست اندرکاران
فرهنگي ،اميدواريم باهمت همه بتوانيم در آينده
نزديک خدمت بهتري را به همکارانمان ارائه دهيم.
درپايان مراسم هم ازتمامي خبرنگاران حاضر تجليل
به عمل آمد.

معاون آب و فاضالب روستايي استان اردبيل خبر داد:

برخورداري  90درصد روستاهاي استان اردبيل از شبکه آب پايدار
اردبيل -خبرنگار رسالت:
هستند .وي با بيان اينکه بخشي از خطوط انتقال به طوري که از يک هزار و  700روستاي استان تومان از اين محل به استان اختصاص خواهد

سيدنورالدينپرندک،معاونآبوفاضالبروستايي و شبکههاي آبرساني روستايي دچار فرسودگي اردبيل ساکنان  978روستا با جمعيت  120هزار يافت و اميدواريم با  500ميليارد تومان برآورد

اردبيل گفت :بيش از  90درصد روستاهاي استان
از شبکه آب پايدار برخوردار هستند .ايشان در
جمع خبرنگاران اظهار کرد :ما برخالف آب
و فاضالب شهري هم در توليد و هم انتقال و
نگهداري تأسيسات آب در مناطق روستايي
دخيل هستيم به طوري که بيش از  90درصد
روستاهاي استان از شبکه آب پايدار برخوردار

در آستانه روز خب رنگار؛

اصحاب رسانه ري ،پروژه عم راني
قيامدشت را کلنگ زني کردند

قيامدشت -خبرنگار رسالت:

همزمان با روز خبرنگارعمليات اجرايي پروژه خيابان دسترسي شهرک
قائم و امامت به بلوار آزادي قيامدشت با حضور جمعي از مسئوالن و
اصحاب رسانه ،شهردار قيامدشت ،ومعاون عمراني فرماندار ري آغاز شد.
حسين ترکاشوند ،شهردار قيامدشت در حاشيه اين مراسم گفت :با توجه
به مشکالتي که مردم شهرک هاي قائم و امامت براي تردد به بلوار آزادي
دارند ،اجراي آسفالت اين مسير در دستور کار قرار گرفت .وي ميزان اعتبار
تخصيص يافته براي اجراي اين پروژه را  ۹۰۰ميليون تومان اعالم کرد و
گفت :با مجوز شوراي شهر قيامدشت پروژه آسفالت مسير دسترسي از
شهرک قائم و امامت به بلوار آزادي قيامدشت ،آغاز شده و قبل از فصل سرما
و بارندگي به اتمام رسيده و مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت .شهردار
قيامدشت در بخش ديگري از سخنان خود ،ايجاد امکانات و تسهيالت به
منظور رفاه شهروندان را از اولويت هاي بخشداري دانست و افزود :در سال
هاي گذشته و قبل از استقرار شهرداري و شوراي اسالمي شهر قيامدشت،
با وجود اعطاي مجوز تاسيس زيرساخت هاي اوليه مواصالتي و دسترسي
معابر فرعي اين محدوده به خيابان هاي اصلي ،اين پروژه ها اجرا نشده بود
که خوشبختانه در دوره مديريت جديد عملياتي شد و در مدت چهار ماه به
بهره داري خواهد رسيد .در ادامه اين مراسم ،اصحاب رسانه به اتفاق شهردار
و اعضاي شوراي اسالمي شهر ضمن حضور در يادمان شهداي گمنام و اداي
احترام به شهدا و تجديد ميثاق با آرمانهاي شهداي گرانقدر ،از پروژه هاي
عمراني قيامدشت بازديد کردند و از نزديک در جريان روند فعاليت هاي
مديريت شهري اين بخش قرار گرفتند.

شده و ما ناچار به اصالح و ترميم آنها هستيم وي
خاطرنشان کرد :اگر قرار است ادغامي بين آب و
فاضالب شهري و روستايي رخ دهد قطعا اين ادغام
به نفع ما خواهد بود .پرندک بيان کرد :تخصيص
اعتبارات استاني در حد صفر است و ما به رغم
کمبود اعتبارات در بخش نگهداري ،توزيع و تأمين
بهداشت آب شرب روستايي اهتمامي جدي داريم

رئيس سازمان جهاد کشاورزي کردستان:

 ۱۶۱۶طرح در کردستان ،تسهيالت اشتغال پايدار
روستايي دريافت کردند

سنندج –خبرنگاررسالت:
خالد جعفري در سومين جلسه کارگروه توسعه
سرمايهگذاريکشاورزياستانکردستان،گفت:
يك هزار و  ۶۱۶طرح به منظور توسعه کشاورزي
تسهيالت اشتغال پايدار روستايي را از بانک هاي
عامل دريافت کردند .به گزارش روابط عمومي
سازمانجهادکشاورزياستانکردستان،جعفري
با اشاره به اينكه پرداخت تسهيالت اشتغال پايدار
روستاييبهمنظوراجراييکردنطرحهايبخش
کشاورزي بايد رصد و بررسي شود افزود :در اين
راستا  ۱۴۹ميليارد تومان تسهيالت به يک
هزار و  ۶۱۶نفر از محل اشتغال پايدار روستايي

پرداخت شده است و همچنين مبلغ پنج ميليارد
و۵۳۷ميليونتومانکمکبالعوضآبياريتحت
فشار از محل بند دال تبصره چهار قانون بودجه
سال  ۹۷پرداخت شده است .وي اظهار داشت:
همچنين  ۴۸۲نفر با مبلغ  ۳۵ميليارد و ۵۰۰
ميليون تومان تسهيالت سرمايه در گردش از
محل بند الف تبصره  ۱۸قانون بودجه سال ۹۷
به بانک معرفي شده است .جعفري تصريح كرد:
 ۱۳طرح احداث گلخانهاي نيز براي دريافت
مبلغي حدود  ۵۰ميليارد تومان تسهيالت از
محل اعتبارات بند الف تبصره  ۱۸قانون بودجه
سال  ۹۷به بانک معرفي شده اند.

خانوار و  400هزار نفر تحت پوشش خدمات آب
و فاضالب روستايي هستند.وي افزود :تنها 700
روستا غير تحت پوشش ما هستند و تالش ما بر
اين است تا مجتمعهاي آبرساني اجرايي در سطح
استان را تکميل کنيم .وي از جذب  88ميليارد
تومان منابع اعتباري از رديف ملي و صندوق
توسعه خبر داد و تصريح کرد :امسال  30ميليارد

اعتباري در سالهاي آينده بتوانيم  15مجتمع
آبرساني را با پوشش  920روستا به انجام برسانيم.
ايشان بيان کرد :در دو سال گذشته پروژههاي
آبرساني در  130روستا در سطح استان افتتاح
شده و ما با دستگاههاي مختلف از جمله سپاه،
بسيج سازندگي ،بنياد علوي ،قرارگاه خاتم االنبيا
و  ...همکاري داريم.

ناصر اکبري اعالم کرد:

برگزاري اولين دوره مسابقات کشوري مهارتهاي
فني و تخصصي شرکت هاي آب و فاضالب

اصفهان–خبرنگاررسالت:
معاونبهرهبرداريشرکتآبوفاضالباستاناصفهان
گفت:اوليندورهمسابقاتکشوريمهارتهايفني
وتخصصيشرکتهايآبوفاضالبدرسطحکشور
در پنج محور مورد ارزيابي قرار مي گيرد .اکبري
افزود :شرکتهايي که در اولين دوره مسابقات
مهارتهاي فني و تخصصي حضور مي يابند در
پنجمحوردرزمينهکنترلکيفيآب،نصبانشعابات
آب ،نصب انشعابات فاضالب ،آماده سازي تابلوهاي
برق وتعميرات خطوط اصلي به رقابت مي پردازند.
ويهدفازبرگزارياوليندورهمسابقاتمهارتهاي
فني و تخصصي شرکتهاي آب و فاضالب کشور را،

ارتقا سطح دانش فني بهره برداران دانست و خاطر
نشان ساخت :مسابقات کشوري مهارتهاي فني و
تخصصي شرکتهاي آب و فاضالب به منظور ارتقاء
سطح دانش و آگاهي بهره برداران برگزار مي شود
که مسلما رقابت در مهارتهاي فني و تخصصي
دستاوردهاي قابل توجهي بههمراه دارد .معاون
بهره برداري شرکت آب وفاضالب استان اصفهان
اعالم کرد :مرحله استاني اين دوره از مسابقات که
در مهر ماه برگزار ميشود بهره برداران شرکتهاي
آب و فاضالب شهري و روستايي در استانهاي خود
سطح مهارتهاي فني وتخصصي آنها مورد ارزيابي
قرار مي گيرد.

مديرعامل شرکت آب منطقه اي استان مرکزي اعالم کرد:

آبرساني به شهر امي رکبير تا دو ماه آينده

اراک – خبرنگار رسالت
مهندس عزت اله آمره اي گفت :آبرساني به شهر جديد اميرکبير با
اعتبار  50ميليارد ريال تا دو ماه آينده به پايان مي رسد .وي با اشاره
به اينکه عمده مشکالت شهر اميرکبير اراک کمبود منابع آبي است
گفت:طرحآبرسانيبهشهرجديداميرکبيربااعتبار50ميلياردريال
تا دو ماه آينده به پايان مي رسد .مهندس عزت اله آمره اي افزود:
تاکنونچندعملياتحفاريبرايتأمينآبآشاميدنيساکنانشهر

اميرکبير اراک توسط اين شرکت انجام شده اما يا عمليات حفاري
به سطوح سنگي رسيده يا آب بي کيفيت بوده است .وي ادامه داد:
تعهد دولت براي تأمين آب  ۲۵هزار نفر جمعيت در اين شهر بوده
است و آب مورد نياز براي اضافه جمعيت احتمالي بايد از طريق
شرکتعمراناميرکبيرتأمينشود.مهندسآمرهايگفت:آبرساني
به شهر اميرکبير اراک از جمله طرح هايي است که به علت مهم
بودن موضوع خدمات شهروندي در کمترين فرصت درحال انجام

است .يادآور مي شود دو روز پيش جمعي از مردم ساکن در شهر
امير کبير با حضور در استانداري مرکزي از مسئوالن خواستند به
مشکالتاينشهرتازهتاسيسرسيدگيکنند.شهرجديداميرکبير
واقع در کيلومتر ۴۰محور اراک  -سلفچگان در زميني به مساحت
 ۱۴۰۰هکتار با محدوده قانوني براي اسکان حدود  ۱۰۰هزار نفر
طراحي شده که با توجه به قرار داشتن اين شهر در مسير جاده
اراک به تهران از موقعيت خوبي برخوردار است.

رئيسسازمانصمتسيستانوبلوچستان:

زاهدان-خبرنگار رسالت:
در سه ماهه ابتدايي سال  ، 1398ميزان تجارت خارجي استان
به رقم مثبت  168ميليون و  310هزار و  486دالر رسيده است
نادرميرشکار رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان ،اعالم
داشت :طي سه ماهه ابتدايي سال  ،1398ميزان تجارت خارجي
استان به رقم مثبت  168ميليون و  310هزار و  486دالر رسيده

است .وي ادامه داد :اين رقم اعالم شده در رابطه با تراز تجارت
خارجي استان طي مدت مذکور ،بدون احتساب آمارهاي منطقه
آزاد چابهار مي باشد.
رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت استان ،درپايان خاطرنشان
کرد :ميزان و رقم تجارت خارجي با احتساب ميزان صادرات و
واردات به دست مي آيد.

طي سه ماه ابتداي امسال
ت رازتجارتخارجيسيستانوبلوچستان
مثبتشدهاست

شهردار کهريزک خبرداد:

نامگذاري بوستان بزرگ محله کريم آباد به نام خب رنگار

کهريزک -خبرنگار رسالت:
اسماعيل نعمت زاده ،شهردار كهريزك  ۱۷مرداد ماه روز ملي خبرنگار را به تمامي فعاالن حوزه خبر به ويژه اصحاب رسانه شهرستان
ري تبريکگفت .شهردار کهريزک اظهار داشت :روز خبرنگار ،روز پاسداشت تالش بيوقفه انسانهاي آگاهي است كه با قلم خود در
سرزمينآگاهيقدمميزنند.ويخبرنگارانرا تصويرگرانحقوحقيقتعنوانکردوگفت:رسالتسنگينيکهاينقشربرعهدهدارند،
مصداق بارز جهاد محسوب مي شود و باعث افتخار است که خبرنگاران ري مهد کهن تاريخ و تمدن ايران صادق ترين و امين ترين
فعاالن اين عرصه هستند و همواره در مسير آگاه سازي ،انتقاد سازنده و رشد و تعالي اين سرزمين فعاليت مي کنند .ايشان در
ادامه به نامگذاري بوستان بزرگ توتستان محله کريم آباد کهريزک به نام خبرنگاران اشاره کرد و گفت :نام گذاري اين بوستان به
نام خبرنگاران ،اداي احترام به اين قشر محسوب مي شود و مديريت شهري کهريزک همواره با برقراري ارتباط موثر و دوسويه با
خبرنگاران ،حمايت از آنان و نامگذاري اولين بوستان به نام خبرنگار ،دين خود را به فعاالن و جهادگران اين حوزه ايفا کرده است.
نعمت زاده در پايان خاطرنشان کرد :ما در حوزه مديريت شهري براين باور هستيم که خبرنگاران رکن مهم تعالي شهر هستند و
انتشار بموقع اخبار و انتقاد سازنده آنان همواره راهگشاي راه خدمت ما بوده است که اميدوارم با استفاده از ظرفيت هاي ارزشمند
اين قشر بتوانيم همواره پرچم پرافتخار مديريت شهري شهر کهريزک را بر فراز شهر مهر و همدلي به اهتزاز دربياوريم.

سرپرست اداره تبليغات اسالمي شهرستان رباط کريم :

واقعه غدير در شهر پ رند بازسازي مي شود

رباط کريم -خبرنگار رسالت:
سرپرست اداره تبليغات اسالمي شهرستان رباط کريم گفت :واقعه غدير در شهر
پرند بازسازي مي شود .حجتاالسالم ناصر حيدري درجلسه شوراي هيئت هاي
مذهبي اين شهرستان با اعالم اين خبر افزود :برگزاري برنامه هاي فرهنگي و
ديني در هيئت هاي مذهبي با توجه به مخاطبين بي شماري که در رده هاي سني
نوجوانان و جوانان دارند ،نقش مهمي در شناساندن فلسفه غدير در جامعه دارد.
وي با اشاره به اعياد ويژه دهه امامت و واليت اظهار داشت :ويژه برنامه جشن هاي
اعياد سعيد قربان و غدير عالوه بر شهرها در روستاهايي که داراي روحاني مستقر
هستند نيز با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.
حيدري اضافه کرد :پايان بخش برنامه هاي فرهنگي دهه امامت و واليت ،برپايي
صحنه بازسازي واقعه غدير در شهر جديد پرند خواهد بود که همچون سال هاي
گذشته با دعوت از اقشار مختلف مردم برگزار مي شود.

خبر
معاون سازمان جهاد کشاورزي گيالن خبرداد:

توزيع  ۱۸هزارتن نهاده هاي دامي يارانه اي
ميان مرغداران گيالني

رشت -خبرنگار رسالت:
مهندس علي اکبرنژاد گفت :در تير ماه سال جاري بيش از  ۱۸هزار
تن انواع نهاده هاي دامي يارانه اي ميان مرغداران فعال گيالن توزيع
گرديد .وي افزود  :در راستاي توليد گوشت مرغ در تير ماه سال جاري
حدود  ۵/۸ميليون قطعه جوجه ريزي توسط مرغداران انجام گرفت
و بر اين اساس حدود  ۱۸۵۰۰تن نهاده بين شرکت هاي تعاوني و
زنجيره هاي توليد با هدف توليد گوشت مرغ توزيع گرديد.وي خاطر
نشان کرد :کشتار مرغ در استان حدود  ۴۰۰تن در روز مي باشد و
هيچگونه مشکلي در توليد و عرضه گوشت سفيد مرغ نداريم.مهندس
چائيچي؛ مدير امور طيور افزودند :عمده توزيع اين نهاده ها ذرت و
کنجاله سويا بوده است که مقدار سوياي توزيع شده  ۱۲۷۶۵تن و
ذرت توزيع شده نيز  ۵۸۲۵تن مي باشد.

جشن وصال بيش از  200زوج بخش زبرخان
در خرو نيشابور برگزار شد

نيشابور -خبرنگار رسالت:
جشن وصال بيش از  200زوج بخش زبرخان به همت مؤسسه
مردمي خانواده مطهر و کانون ازدواج صحيح و آسان شهرستان
نيشابور در سالروز ازدواج حضرات اميرالمومنين(ع) و زهرا(س) در
شهر خرو نيشابور برگزار شد .در اين مراسم که با مشارکت زوجين و
مسئوالن تشکيل شد حجت االسالم غالمي ،امام جمعه شهر خرو و
حجت االسالم مرتضي تيجاني مديرعامل مؤسسه مطهر به اهميت
توانمندي زوجين و بيان اهداف اين کارگاه ها پرداختند .در ادامه
زوجين از کارگاه استاد اصغريار با موضوع راه هاي رسيدن به صميميت
بين زوجين بهره مند شدند و در پايان به زوجين شرکت کننده در
کارگاه هديه اي اعطاء شد.
گفتني است :اين کارگاه ها در چهار هفته با موضوعات توانمند سازي
و مهارت افزايي زوجين در سبک زندگي اسالمي ،بررسي مسائل
بهداشت فردي ،اجتماعي ،بررسي مسائل حقوق متقابل شرعي و
قانوني زوجين و اهميت شناخت مسائل روحي و رواني زن و مرد براي
زوجين تشکيل مي شود و در ادامه به زوجين شرکت کننده در اين
کارگاه ها بن تخفيف ويژه خريد کاالي جهزيه اهدا شد.

مدير شبکه بهداشت و درمان دامغان اعالم کرد:

بهره برداري از  15مرکز بهداشتي و
خانه بهداشت تا پايان امسال در دامغان

دامغان -خبرنگار رسالت:
 15مرکز بهداشتي ،درماني و خانه بهداشت تا پايان امسال در دامغان
به بهره برداري مي رسد .دکترپور محمدي در جلسه اهداي اعتبار نامه
اعضاي جديد نظام پرستاري بااعالم اين مطلب گفت :در دو سال اخير
هشت خانه بهداشت در روستاهاي دامغان افتتاح و تا پايان سال هم 15
مرکزوخانهبهداشتدرروستاهاافتتاحميشود.ويافزود:ارائهخدمات
بهداشتي و درماني مهمترين اهداف احداث اين مراکز بهداشتي است.
ايشانبهکمبودپرستاردربيمارستانواليتدامغاناشارهکردوتصريح
کرد :با توجه به مصوبات مجلس براي جذب نيرو تا پايان سال اميدواريم
مشکل کمبود پرستار در دامغان حل شود .در پايان اعتبارنامه اعضاي
جديد نظام پرستاري اهدا شد .در انتخابات نظام پرستاري دامغان
 140نفر شرکت کردند که از بين  24کانديدا  9نفر به عنوان اعضاي
نظام پرستاري به مدت چهار سال انتخاب شدند.

با همراهي اصحاب رسانه انجام شد؛

دوچرخه سواري شهردار منطقه 20
در يک «سه شنبه بدون خودرو»

شهرري -خبرنگار رسالت:
شهردار منطقه  20در آستانه روز خبرنگار و در پويش سه شنبه هاي بدون
خودرو همراه با خبرنگاران دوچرخه سواري کرد .فرهاد افشار شهردار
منطقه  20به مناسبت  17مرداد روز خبرنگار ،اين بار سه شنبه هاي
بدون خودرو را با همراهي جمعي از خبرنگاران رسانه هاي شهرري رکاب
زد .اين پويش با حضور شهردار و مديران ارشد منطقه  20و جمعي از
اصحاب رسانه از ساختمان مرکزي شهرداري منطقه  20آغاز شد و
مسير ميدان هادي ساعي ،ميدان شهيد غيبي ،ميدان نماز ،خيابان امام
حسين(ع) ،خيابان فدائيان اسالم ،ميدان حرم حضرت عبدالعظيم(ع)،
ميدان شهداي شاملو ،ميدان هادي ساعي تا ساختمان مرکزي منطقه
 20را رکاب زدند .وي در حاشيه اين پويش گفت :پويش سهشنبههاي
بدون خودرو در راستاي تدابير شهردار تهران مبني بر استفاده از وسايل
حمل و نقل پاک انجام مي شود تا با هدف استفاده کمتر از خودروهاي
تکسرنشين شهروندان حداقل در روزهاي سهشنبه ب ه جاي استفاده از
خودروي شخصي ،از حمل و نقل پاک استفاده کنند .ايشان با بيان اينکه
خبرنگاران در اطالع رساني و فرهنگ سازي مسائل اجتماعي نقش مهم و
موثري دارند ،افزود :خبرنگاران نقش واسطه بين مردم و مسئولين را ايفا
ميکنند و انتقال دهنده مسائل و مشکالت از مردم به مسئولين هستند.
گفتني است در پايش اين پويش از سوي شهردار منطقه  20تعداد هفت
دستگاه دوچرخه به قيد قرعه به خبرنگاران اهدا شد.

مدير امور آبفاي بندرانزلي خبرداد:

اصالح شبکه آب منطقه آزاد انزلي

انزلي -خبرنگار رسالت:
به گزارش دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني آبفاي گيالن ،مدير
امور آبفاي بندرانزلي از اصالح شبکه توزيع آب در داخل محدوده
منطقه آزاد تجاري صنعتي انزلي خبر داد.محمود اميري مدير امور
آبفاي بندرانزلي با اشاره به احداث پارکينگ طبقاتي در منطقه آزاد
انزلي و لزوم جابه جايي بخشي از شبکه توزيع آب شرب گفت :اين
موضوع با لوله گذاري  80مترلوله پلي اتيلن به قطر  160ميلي متري
انجام گرديد .وي گفت :لوله گذاري به صورت پيماني و با هزينه اي بالغ
بر  370ميليون ريال از محل اعتبارات جاري امور انجام شد.

شهردار شهرستان قدس اعالم كرد:

افتتاح فاز اول پارک بانوان ،گامي مهم در تحقق نيازهاي بانوان شهر قدس

شهرقدس -خبرنگاررسالت:
مسعود مختاري ضمن اعالم خبر افتتاح فاز نخست پارک بانوان به بيان جزئيات اين طرح پرداخت و ديدگاه هايش را در اين خصوص تشريح کرد.
وي با تبيين رويکرد ارتقاي جايگاه و منزلت اجتماعي زنان به عنوان رکن اساسي پويايي و سرزندگي اجتماعي ،گفت :توجه به بانوان يعني تالش
براي ارتقاي نشاط خانوادگي در تربيت فرزنداني شاداب و اثرگذار در جامعه است .ايشان افزود :بانوان از بعد روحي و رواني و از بعد جسمي نيازمند
فعاليت و حضور بيشتر در اجتماع هستند و هر چقدر حضور زنان در يک جامعه پر رنگ تر باشد آن جامعه ايمن تر و مديريت آن اثر بخش تر است.
شهردارخاطر نشان کرد :زنان به عنوان نيمي از جامعه نقش مستقيمي در بهره وري هزينه هاي زيرساختي و فرهنگي جامعه ايفا مي نمايند و زنان
آگاه سرمنشأ تربيت نسل هاي موفق در آينده هستند .وي در ادامه گفت :به همين منظور شناسايي نياز هاي زنان و تعريف طرح هايي بر مبناي آن
رويکردي صحيح و درست در راستاي تقويت توانمندي هاي آنان است و پارک بانوان تنها گامي مثبت در رفع نيازهاي اجتماعي مغفول مانده بي
شمار آنهاست .مختاري تصريح کرد :پارک بانوان با سبک معماري مختص به خود که نشأت گرفته از شرايط فرهنگي جامعه است داراي ويژگي ها
و امکاناتي براي انجام فعاليت ها و تجمعات بانوان و فرزندانشان را در يک منطقه خوب و در دسترس شهر قدس فراهم مي نمايد .وي در پايان گفت:
اميدواريم کاربري اين مجموعه مطابق آنچه مورد انتظار است بتواند به غني سازي اوقات فراغت بانوان و ترويج فعاليت هاي ورزشي و افزايش
سرمايه اجتماعي آنها کمک نمايد.

