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مدير عامل شرکت آب و فاضالب اصفهان اعالم کرد:

خبر
مسئولخواهرانناحيهبسيجدانشجوييخورستان:

نخستين دوره آموزشي خادم االربعين
ويژه دانشجويان خوزستاني برگزار شد

اهواز -خبرنگار رسالت:
مسئول خواهران ناحيه بسيج دانشجويي خوزستان به برگزاري
نخستين دوره تخصصي ،تربيتي آموزشي خادم االربعين ويژه
دانشجويان کارشناسي و کارشناسي ارشد اشاره كرد و گفت :اين اولين
دورهاي است که در کل کشور با اين سطح و با اين مخاطبين برگزار
شده است .حکيمه لويمي درباره نخستين دوره تخصصي ،تربيتي
آموزشي خادم االربعين اظهار داشت :در آستانه اربعين حسيني،
ناحيه بسيج دانشجويي خوزستان دور ههاي تربيتي آموزشي دو
روزه به عنوان خادمين االربعين و در محل مرکز آموزشي اين ناحيه
برگزار کرد .وي ادامه داد :از چندي پيش تبليغات دوره خادمين
آغاز شد و  130نفر ثبت نام کردند که در نهايت با مصاحبه و گزينش
تنها  43نفر از خواهران دانشجوي کارشناسي و کارشناسي ارشد
از مناطق مختلف استان مجاز به شرکت در اين دوره شدند .لويمي
بيان کرد« :راهبرد اين دوره تربيت خادم با روحيه جهادي و نقش
آفريني در عرصههاي مختلف خدمترساني با هدف افزايش بصيرت،
افزايش مهارت ،تقويت روحيه جهادي ،افزايش معرفت و ورود به بدنه
جامعه است ».گفتني است باتوجه به نظر سنجيهايي که در انتهاي
هر کالس صورت ميگرفت کيفيت اولين دوره تخصصي ،تربيتي
آموزشي خادم االربعين در ناحيه بسيج دانشجويي استان خوزستان
رضايتبخش اعالم شده است.

رئيس پليس آگاهي بوشه ر:

زمي نخواري  ۶۰ميليارد ريالي
در بوشهر کشف شد

بوشهر-خبرنگاررسالت:
سرهنگ جوشن سهرابي از کشف يک فقره زمين خواري به ارزش ۶۰
ميليارد ريال در بوشهرخبر داد .ايشان در جمع خبرنگاران در بوشهر از
امنيت پايدار استان خبرداد و اظهار داشت :با تعامل و همکاري همه
جانبه مردم و مسئوالن امنيت پايدار و مطلوبي در استان حاکم است
که اين مهم زمينه توسعه و پيشرفت را فراهم کرده است .وي با اشاره
به اينکه تجاوز به منابع طبيعي ،تعرض به سرمايههاي کشور و حقوق
همه مردم به ويژه نسل آينده اين سرزمين است ،بيان کرد :زمين
خواران بدون در نظر گرفتن حق عامه مردم در بهرهمندي از نعمتهاي
خدادادي با هدف رسيدن به سودهاي کالن اقدام به تصرف زمين و
منابع طبيعي ميکنند که براي مقابله با اين مشکل ،همکاري همه
مردم و دستگاههاي نظارتي الزامي است .سهرابي از کشف زمين خواري
يک هکتاري در بوشهر خبر داد و اظهارداشت:در پي دريافت اخباري
مبني بر تصرف اراضي دولتي متعلق به اداره منابع طبيعي در يکي
از محالت بوشهر توسط فردي سودجو ،کارآگاهان پليس آگاهي
تحقيقات و بررسيهاي خود را در اين خصوص آغاز کردند .رئيس
پليس آگاهي بوشهر با بيان اينکه  10هزار متر مربع با مدرک جعلي
کشف شد ،تصريح کرد :ماموران با بررسيهاي انجام شده ،فردي که
با استفاده از مدارک جعلي اقدام به تصرف 10هزار متر مربع از اراضي
متعلق به اداره منابع طبيعي کرده را شناسايي و دستگير کردند .وي
با بيان اينکه کارشناسان ارزش ريالي زمين تصرف شده را  60ميليارد
ريال اعالم کردند ،گفت :در همين راستا يک متهم دستگير و پس از
تشکيل پرونده در اختيار مرجع قضائي قرار گرفت.

مديرکل ميراث فرهنگي ايالم:

اقامتگاههاي بومگردي روستايي
فرصتي ممتاز ب راي توسعه ايالم است

ايالم -خبرنگاررسالت:
عبدالمالک شنبهزاده گفت :اقامتگاههاي بومگردي روستايي فرصت
ممتاز براي توسعه ايالم است .ايشان اظهار داشت :شعار امسال هفته
گردشگري «آموزش ،مهارت ،اشتغال» تعيين شده که در اين راستا
آموزش عکاسي و معرفي ظرفيتهاي گردشگري در دستور کار قرار
دارد .وي از افتتاح  40اقامتگاه بومگردي در استان ايالم خبر داد و
بيان کرد :اين پروژهها که نقش مهمي در اشتغال و رونق روستاها
دارد بر اساس ظرفيت روستاها مورد توجه قرار دارد .مديرکل ميراث
فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي استان ايالم ،گردشگري را يکي
از ظرفيتهاي مهم استان دانست و خاطر نشان کرد :استان ايالم در
بخشهاي کوهستاني ،منابع طبيعي ،آثار باستاني و روستايي داراي
ظرفيتهاي باالي گردشگري است که توسعه زيرساختهاي اين
حوزه در دستور کار قرار دارد .وي بيان کرد :در راستاي رونق توليد و
ايجاد اشتغال اقامتگاههاي بومگردي روستايي استان ايالم بر اساس
ظرفيتهاي روستايي افزايش مييابد .شنبهزاده گفت :سرمايه گذاري
در حوزه گردشگري استان ايالم بازده بسيار خوبي براي سرمايهگذاران
دارد و در اين راستا از سرمايه گذاراني که قصد سرمايه گذاري در
استان ايالم داشته باشند بجد حمايت ميشوند.

برگزاري مسابقات بهره برداري شرکتهاي
آبفاي کشور در اصفهان

اصفهان-خبرنگاررسالت:
مهندسهاشمامينيدرهمايشيکهباحضور400
نفر از شرکت کنندگان در اولين دوره مسابقات
مهارت فني و تخصصي بهره برداري شرکت هاي
آب و فاضالب کشور برگزار شد گفت :هدف از
برگزاريايندورهمسابقاتدرنهايتارتقاءکيفيت،
استانداردسازيوبهروزرسانيخدماتبهمردممي
باشد.ايشان با بيان اينکه مسابقات مهارت فني و
تخصصي بهره برداري شرکت هاي آب و فاضالب
در کشورهاي مختلف برگزار مي شود اعالم کرد:
با همکاري سازمان يونسکو با هدف کسب ارتقاء
مهارت هاي تخصصي در صنعت آبفا برگزار مي
شود که در اين ميان مي توان به برگزاري همه

کالله–خبرنگاررسالت:
خبرنگار روزنامه «رسالت» مدير انجمن روزنامه نگاران مسلمان شعبه
استان گلستان شد .سخنگوي انجمن روزنامه نگاران مسلمان با اعالم
اين خبر افزود :طي حکمي از سوي سيد نظام الدين موسوي دبير
کل انجمن روزنامه نگاران مسلمان ،محمد عمراني خبرنگار رسالت،
عضو هيئت مديره و دبير کميته محيط زيست انجمن با حفظ سمت
به مديريت شعبه استان گلستان اين تشکل منصوب شد .به گفته
مقداد ذکي زاده ،حکم صادره براي نامبرده و معرفينامه او به عنوان
مدير شعبه استان گلستان به زودي تسليم استانداري استان گلستان
مي شود تا فعاليتهاي صنفي و رسانه اي شعبه انجمن در استان
گلستان به صورت قانوني و رسمي آغاز شود.

در بنادر غرب هرمزگان جابه جايي کاال
از چهار ميليون تن ف راتر رفت
بندرعباس -خبرنگاررسالت:
قاسم عسکري نسب از جابه جايي حجمي افزون بر
چهار ميليون تن انواع کاال در بنادر غرب هرمزگان و
ترابري ايمن بيش از  ۲۹۱هزار مسافر و گردشگر در
مسيرهاي داخلي و بين المللي خبر داد .ايشان با بيان
گزارشيازعملکرد6ماههنخستسال۹۸اظهارداشت:
در نيمه نخست امسال ،در مجموع چهار ميليون و ۳۰
هزار و  ۳۴تن انواع کاال در بندر لنگه و بنادر وابسته
به آن تخليه و بارگيري شد که از اين رقم ۹۴۲ ،هزار
و  ۴۸۲تن مربوط به کاالهاي غير نفتي و  ۳ميليون و
 ۸۷هزار و  ۵۵۲تن به فرآورده هاي نفتي است .وي
با اشاره به صادرات  ۳۸۹هزار و  ۹۰۶تن کاالي غير
نفتي در بنادر غرب هرمزگان گفت :از اين ميزان،
حجم صادرات محصوالت کشاورزي ،دامي و احشام
در بندرلنگه  ۱۳۸هزار و  ۲۹۷تن است .عسکري نسب
حجم واردات اينگونه کاالها را  ۳۵هزار و  ۱۸۴تن اعالم
کرد و افزود :اين رقم در همسنجي با مدت مشابه سال
گذشته کاهش  ۷درصدي داشته است .مدير بنادر و
دريانوردي بندر لنگه اظهار کرد :طي دوره زماني ياد
شده ،حجم ترانزيت کاالهاي غيرنفتي (که عمده آن
محموله خودرو بوده است) به  ۱۵۲هزار و  ۷۶۰تن

رسيد که نشانگر رشد  ۱۰درصدي در همسنجي با
مدت مشابه سال پيش از آن است .عسکري نسب
تعداد شناورهاي ورودي به بنادر غرب هرمزگان را
 ۱۴هزار و  ۶۶۳فروند اعالم کرد و افزود :از اين ميزان،
ظرفيت بارگيري  ۶۰۵فروند شناور ،باالي هزار تن و
 ۱۴هزار و  ۶۶فروند از شناورهاي پهلو گرفته در اين
بنادر ،زير هزار تن بوده که اين ميزان نمايانگر رشد ۲۱
درصدي است .وي گفت :از آغاز سال جاري تاکنون،
بيش از  ۲۹۱هزار و  ۵۴۶هزار نفر مسافر و گردشگر از
بنادر لنگه ،آفتاب و چارک به مقصد کيش ،ابوموسي
و ساير جزاير خليج فارس جابه جا شدند که بندرلنگه
با ترابري بيش از  ۳۱هزار نفر مسافر ،توانست رشد ۶۵
درصدي را به ثبت برساند.

مديرعامل گاز گلستان خبر داد:

تعمير و نصبشيرقطعاتوماتيکبررويخطانتقالسراسريگاز 30اينچسرخس-نکا

گرگان -خبرنگاررسالت:
با همکاري شرکت گاز استان گلستان و خطوط
انتقال گاز مناطق  9و  4شرکت ملي گاز ايران
عمليات نصب شير اتوماتيک و تعمير شبکه 30
اينچ گاز سرخس– نکا در منطقه روستاي دشت
حلقه شهرستان مينودشت با موفقيت انجام
شد .مهندس رحيمي در اين رابطه گفت :در پي
جاري شدن سيالب در ابتداي سال جاري در
استان گلستان به ويژه شهرستان مينودشت و
بروز خسارت به بخشي از خط انتقال  30اينچ
سراسري واقع در روستاي چهل چاي ،حسب
پيگيري هاي به عمل آمده و جلسات صورت
گرفته با شرکت ملي گاز ايران و همچنين مناطق
عملياتي  4و  9انتقال گاز برنامه انجام تعميرات
الزم بر روي اين خط مورد موافقت قرار گرفت.
ايشان افزود :همزمان با قطعي شدن زمان اجراي
عمليات ،سناريوي برگزاري مانور افت فشار براي
آمادگي هر چه بيشتر پرسنل شرکت گاز استان

گلستان تدوين و از سوي مديريت محترم عامل
دستور برگزاري جلسه مديريت بحران در ساعت
 6صبحروزجمعه 5مهر98صادرواعضايکميته
بحران در زمان مقرر تشکيل جلسه و تصميمات
الزم براي کنترل پايداري گاز در سطح استان و
چگونگي برگزاري مانور اتخاذ شد .وي تصريح

کرد :با عنايت به حساسيت موضوع و سنگين
بودن شرايط اجراي کار ،که قطع گاز يک
شهر و  34روستا و  57واحد صنعتي را به همراه
داشت ،براي اجراي عمليات هماهنگي هاي
الزمباديسپچينگشرکتمليگازجهتمتوازن
نمودنفشارگازدرسطحاستان،ادارهکلمديريت

بحران استانداري ،فرمانداريها و دستگاههاي
ذيربط در چهار شهرستان گنبد  ،مينودشت،
راميان و آزادشهر صورت پذيرفت تا بابت تأمين
سوخت جايگزين واحد هاي صنعتي و اطالع
رساني جامع به مشترکين گرامي که با قطع گاز
مواجه خواهند شد ،نيز اقدام الزم انجام پذيرد.
وي اظهار داشت :دغدغه اصلي ما انجام کار
بدون حادثه و کاهش زمان اجراي کار بود چرا
که مدت زمان پيش بيني انجام کار  72ساعت
درنظر گرفته شده بود که با همت و تالشهاي
صورت گرفته اين مدت در کمتر از  48ساعت
بدون هيچ مشکلي اجرا شد تا هر چه سريعتر
نسبت به برقراري جريان پايدارگاز براي تمامي
مشترکين اقدام شود .مهندس رحيمي مدير
عامل گاز گلستان در خاتمه گفت:وصل جريان
گاز مشترکين از صبح روز شنبه  6مهرماه 98
شروع شد و تا ساعت  14همان روز ادامه داشته و
گاز تمامي مشترکين وصل گرديده است .

محرابي ،رئيس ستاد فرمان اجرايي حضرت امام(ره):

واحدهاي مسکوني ارزان قيمت ب راي اقشار کم درآمد و فاقد مسکن ساخته م يشود

زاهدان -خبرنگاررسالت:
تعداد هزار و  ۸۰۰واحد مسکوني ارزان قيمت براي
فاقدين مسکن با همکاري ستاد اجرايي فرمان
امام (ره ) در استان ساخته مي شود .محرابي
در سفر به سيستان و بلوچستان و در نشست
شوراي مسکن استان از احداث  ۱۸۰۰مسکن
ارزان قيمت در سطح استان خبر داد و گفت:
ستاد فرمان اجرايي حضرت امام(ره) در راستاي
اجراي تأكيدات مقام معظم رهبري در احداث

و عرضه مسکن براي اقشار کم درآمد ،آمادگي
دارد تعداد هزار و  ۸۰۰واحد مسکوني ارزان قيمت
براي فاقدين مسکن واجد شرايط در سطح استان
سيستان و بلوچستان احداث نمايد .رئيس ستاد
فرمان اجرايي حضرت امام(ره) خاطرنشان کرد:
تعداد اين واحدهاي مسکوني منوط به ارائه زمين
از سوي مسکن و شهرسازي است و محدوديت و
سقفي براي احداث وجود ندارد و در صورت ارائه
زمين از سوي وزارت راه و شهرسازي آمادگي

با حضورسرپرست فرمانداري انجام شد؛

برگزاري جلسه کارگروه مديريت پسماند شهرستان
مسجدسليمان

مسجدسليمان -خبرنگاررسالت:
جلسهکارگروهمديريتپسماندشهرستانمسجدسليمان
به رياست حجت االسالم والمسلمين حيدر حجتي نيا
سرپرست فرمانداري و با حضور تعدادي از مسئوالن
دستگاههاياجراييمرتبطدرشهرستاندرمحلسالن
جلسات فرمانداري برگزار شد .سرپرست فرمانداري در
اينجلسهباتأكيدبرلزوممديريتپسمانددرشهرستان
اظهار داشت  :مديريت پسماند يکي از مباحث ضروري
جهت سالمت بخشي به جامعه است و ايجاد محيطي
سالم و بدون آلودگي و تأمين بهداشت رواني و اجتماعي
مردم وظيفه ماست و همه مسئوالن مرتبط بايد براي

طيحکميازسويدبيرکلانجمنروزنامهنگارانمسلمان:

خب رنگار«رسالت»مديرانجمن
روزنامه نگاران مسلمان شعبه استان
گلستان شد

ساله نمايشگاه ايفاد که با هدف کسب آخرين
دستاوردهاي صنعت آبفا در کشور آلمان برگزار
مي شود مي توان اشاره کرد زيرا در حاشيه اين
نمايشگاهمسابقاتکسبمهارتهابرگزارميشود.
ناصراکبريمعاونبهرهبرداريشرکتآبوفاضالب
استان اصفهان نيز هدف از برگزاري اين مسابقات را
ايجاد بستر مناسب جهت پيشبرد اهداف شرکت
هاي آب و فاضالب ،تهيه استانداردهاي الزم براي
انجامفعاليتهايحوزهصنعتآبوفاضالبايجاد
انگيزه و روحيه نشاط در بين کارکنان دانست و
افزود :توسعه مشارکت جمعي ،انتقال تجربيات
اجرايي و عملياتي همکاران در سطوح مختلف،
ارتقاء دانش و مهارت فني اکيپ هاي عملياتي،
شناخت دقيق نقاط ضعف و قوت عمليات اجرايي
توسعه کار تيمي و يافتن استعدادهاي ويژه ،ارتقاء
وضعيتايمنيکارگاهها،آموزشهايعمليجهت
افزايشسرعت،دقتوکيفيتانجامکار ،شناسايي
ميزان قابليت تيم هاي واکنش سريع ،استفاده از
مسابقه مهارت فني به عنوان کارگاه آموزشي و به
کارگيري و معرفي تجهيزات نوين از اهداف ديگر
برگزاري اين مسابقات مي باشد.

مدير بنادر و دريانوردي بندر لنگه:

تحقق اين موضوع مشارکت و همکاري کنند .وي در
ادامهخاطرنشانکرد:حفظمحيطزيست،کاريکاداره
بهتنهايينيستبلکههمهدستگاههابايدنسبتبهحفظ
آن احساس مسئوليت کنند .ايشان با اشاره به اهميت
بازيافت و تفکيک پسماند و ضرورت آموزش هاي الزم
دراينخصوصاظهارداشت:مشارکتشهرونداندرامر
تفکيک پسماند موجب حفظ محيط زيست مي شود و
الزمهاينامرارائهآموزشهايالزمباهمکارينهادهاي
متولياست.حجتينيادراينجلسهبرپيگيريواجراي
دقيق مصوبات تا حصول نتيجه از سوي اعضاي کارگروه
مديريت پسماند شهرستان تأكيد کرد.

وجود دارد که بيشتر از اين تعداد ،واحد مسکوني
احداث نماييم .وي گفت :براي اينکه اين واحدهاي
مسکوني با شرايط مناسب ارائه شود سهم آورده
را براي متقاضيان به صفر رسانده ايم و تسهيالت
مناسبي را براي واجدين در نظر گرفته شده
است .ايشان ادامه داد :اين تسهيالت شامل ۱۶۰
ميليون تومان تسهيالت از صندوق يکم مسکن
براي افرادي که از اين تسهيالت استفاده نکرده اند
و سهم دارند و همچنين ميزان  ۱۰۰ميليون

تومان تسهيالت با سود  ۱۸درصد براي کساني
است که از صندوق يکم سهمي ندارند و ميتوانند
استفادهنمايند.بيجارمعاونهماهنگيامورعمراني
استانداري نيز اجراي اين طرح را کمک شاياني
براي حمايت از اقشار کم درآمد عنوان کرد و
افزود :اجراي اين طرح نيازمند احصاء ،معرفي
و شناسايي اراضي ،ارزش گذاري اراضي و روش
واگذاري واحدهاي احداثي است که متعاقباً براي
اين امور تصميمگيري خواهد شد.

فرمانده انتظامي شهرستان دزفول :

سارقان اموال و طالجات مادر شهيد در دزفول
دستگيرشدند

دزفول -خبرنگاررسالت:
سرهنگ روح اله گراوندي از دستگيري سارقان به
عنف که ماه گذشته با ورود به منزل مادر شهيد اقدام
به سرقت اموال و طالجات وي کرده بودند ،خبر داد.
ايشاندرگفتوگوباخبرنگارپايگاهخبريپليسگفت:
به محض دريافت خبر سرقت به عنف اموال و طالجات
اينمادرعزيزوباتوجهبهجريحهدارشدنافکارعمومي،
شناسايي سارقان به صورت ويژه در دستور کار پليس
دزفول قرار گرفت .وي افزود :ماموران پليس آگاهي با
انجام اقدامات فني و اطالعاتي گسترده 2سارق که يک
ماهدرشهرستانهايهمجوارمتواريبودندراشناسايي

وپسازهماهنگيبامرجعقضائيدريکعملياتتعقيب
و گريز و به کارگيري قانون سالح و تير اندازي در نهايت
دستگير کردند .سرهنگ گراوندي ادامه داد  :سارقان
پسازمواجههحضوريوشناساييتوسطمالباختگان
به6فقرهسرقتعاديمنزلو2فقرهسرقتبعنفمنزل
اعتراف کردند .وي با اشاره به معرفي متهمان به مراجع
قضائي ،اظهار داشت :امنيت و آرامش حق شهروندان
است و مجرمان و مخالن نظم و امنيت عمومي بدانند
کهازچنگالعدالتوقانونراهگريزيندارندوبااقدامات
هوشيارانه پليس به دست قانون سپرده شده و به سزاي
اعمال خود خواهند رسيد.

هشدار فرماندار ساوجبالغ به امورآب:

در صورت تک رار حادثه سيالب در رودخانه کردان ،همه عواقب آن به عهده امور آب است

کرج -خبرنگار رسالت:
فرماندارساوجبالغدرچهارميننشستمديريتبحرانشهرستانکسب
رتبهاولفرمانداريشهرستانساوجبالغرادرکشورحاصلتالشهمکاران
فرمانداري و دستگاه هاي اجرايي بيان کرد و گفت  :فرمانداري ساوجبالغ
امسال مقام اول را در کشور از آن خود کرده است و اين کار بسيار سخت
و دشوار است و اميد وارم اين رتبه حفظ شود ودر سال  ۹۸باز هم به اين
رتبه دست يابيم .پاليز گير در واکنش به سيالب سال جاري ضمن اخطار
به امورآب شهرستان گفت :اگر امسال يا بهار سال آتي هر اتقاقي در

مديرامورآبوفاضالبروستاييصومعهسرا:

آب شرب چهار روستاي
شهرستان صومعه س را وصل شد

حجت االسالم محمد مهدي شريف تبار:

تبليغ سفر رايگان اربعين ،ظلم نسبت به زائر است

شهرکرد -خبرنگاررسالت:
معاون امور استان هاي کميته فرهنگي و آموزشي اربعين کشور با بيان اينکه تبليغ سفر رايگان اربعين ،ظلم نسبت به زائر است ،گفت :سفر اربعين از سفر هاي
کم هزينه و از سفر هاي حماسه آفرين تاريخ تشيع است .ايشان در نشست کميته فرهنگي ،آموزشي اربعين استان چهارمحال و بختياري گفت :اربعين
بهترين فرصت آزمايش همدلي ها و همراهي هاست ،همه ما در رفتار و گفتارمان دوستدار و خواهان حضرت اباعبداهلل الحسين هستيم و اربعين فرصتي
است تا عشق و ارادت خود را با خلق حماسه عظيم اربعين به نمايش بگذاريم .وي با بيان اينکه همدلي ها و همکاري بين خادمان اربعين ثمرات بسياري
را به دنبال دارد ،افزود :همه برنامه هاي اربعين از ابتدا تا انتها چه در کشور ما ايران و چه در کشور عراق ،مردمي هستند و هر کس قدم در اين مسير
مي گذارد با عشق مي آيد ،حقيقت و هويت اربعين در حوزه فعاليت ها ،همين اجتماع قلوب است .حجت االسالم شريف تبار ادامه داد :اينکه گفته مي شود
همه فعاليت ها مردمي هستند ،پس نهادها و دستگاه هاي فرهنگي چه نقشي در اين زمينه ايفا مي کنند و يا اينکه ادارات بخواهند جدا جدا تصميم گيري
کنند ،کساني که اين گونه تفکر را داشته باشند ،به نظر بنده در حوزه مباحث فرهنگي ،عقب مانده فرهنگي است که هنوز مسائل اصلي و هويت اصلي اربعين
را درک نکرده است و بايد دانست که اين موضوع اگر مطرح شود ،يک انحراف است .وي گفت :مديريت فضاي مجازي و رسانه ها در موضوع اربعين هم بايد
مورد توجه قرار گيرد ،شبهات ايجاد شده از سوي دشمن در خصوص سفر اربعين بايد به صورت علمي و دقيق پاسخ داده شود و نسبت به اطالع رساني ها،
وحدت رويه بين همه تشکل هاي مردمي کشور وجود داشته باشد.

رودخانه کردان بيفتد مسئوليت آن متوجه شمامي باشد و بهانه بي پولي
را به هيچ وجه قبول نمي کنم .وي گفت  :امور آب متعهد به تأمين
ايمني الزم اين رودخانه حد فاصل تهراندشت است که از سال هاي
گذشته کار ذخيره سازي آب صورت گرفته و در سيالب بهار سال جاري
تخريب و بخش عمده اي از منطقه را سيالب فرا گرفت که اگر اين حادثه
تکرار شود مقصر آمور آب است و من وظيفه خودم مي دانم تا بر عليه
اين سازمان اعالم جرم کنم .وي به بخشداران ،شهرداران و دهياران هم
هشدار داد و گفت :شما مسئول بحران منطقه خود هستيد .بايد به روز

باشيد و در طي سال بيش از پنج مانور را اجرا نماييد .فرماندار ساوجبالغ
افزود :اين که در اين نشست شرکت مي کنيد صرف رفع تکليف وبيان
بيالن عملکرد نباشد .شما بايد هميشه آماده باشيد .وي گفت :اگر غفلت
کنيد دودش به چشم خودتان مي رود ،به مردم اعتماد بدهيد که هميشه
آماده هستيد اگر غير اين باشد بهتر است اين مسئوليت را رهاکنيد ،چون
شوخي بردار نيست .شما با جان و مال مردم سر وکار داريد .پاليز گير
افزود :شرکت نفت وگاز از حاال آماده باشند و همکاري الزم را با ادارات
خدمات رسان داشته باشند.

رشت -خبرنگاررسالت:
ابراهيم پارسا گفت :با تعويض پمپ شناور مجتمع آبرساني کسماء
و نصب و راه اندازي يک دستگاه پمپ جديد ،آب آشاميدني 1200
خانوا ِر سه روستاي تحت پوشش اين مجتمع شامل روستاهاي
کسماء  ،جيرمحله کسماء و قصابسرا وصل شد.
مدير امور آب و فاضالب روستايي صومعه سرا اعتبار هزينه

شده براي نصب و راه اندازي اين پمپ را بيش از  220ميليون
ريال ذکر کرد.
وي همچنين از رفع قطعي آب شرب روستاي اباتر خبر داد و
گفت :با صرف هزينه اي بالغ بر  80ميليون ريال پمپ آب اين
روستا تعمير و راه اندازي شد .پارسا افزود :با انجام اين اقدام
آب آشاميدني 743خانوار اين روستا وصل شد.
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مديرکلآموزشوپرورشآذربايجانشرقي:

« طرح نماد» با هدف پيشگيري
از آسي بهاي اجتماعي در مدارس
اج رايي م يشود

تبريز -خبرنگاررسالت:
جعفرپاشاييگفت:دانشآموزاندورهابتداييدرمعرضآسيبهاياجتماعي
قرار دارند که «طرح نماد» با رويکرد پيشگيري از بروز اين آسيبها اجرايي
ميشود.ايشان در آيين افتتاح گردهمايي معاونين تربيت بدني و سالمت و
آموزش ابتدايي استانهاي سراسر کشور ،اظهارداشت :با تمام مشکالت و
محدوديتهاي مالي وزارت آموزش و پرورش و دولت ،معاونت تربيت بدني و
آموزش ابتدايي از موفقترين و با ثباتترين حوزهها بودهاند .وي خاطرنشان
کرد :قطعاً اقدامات ،فعاليتها و شاخصهاي اين دو معاونت دورههاي بعدي
الگو و شاخص خواهد بود .پاشايي به علل موفقيت اين دو حوزه از آموزش و
پرورش اشاره کرد و گفت :در حوزه تربيت بدني شاخصها بيانگر عملکرد
هستند ،فقط در اجراي المپياد درون مدرسهاي بيش از هزار تيم ورزشي در
استان آذربايجان شرقي ايجاد شده است .وي ادامه داد :گرد هم آوردن اين
همهدانشآموزهنراست،دانشآموزيکهدرمعرضانواعمختلفآسيبهاي
دشمن قرار دارد .پاشايي ،اجراي طرح نظام مراقبت اجتماعي دانش آموزان
(نماد) را از ديگر اقدامات مهم آموزش و پرورش خواند و ابراز داشت :دانش
آموزان دوره ابتدايي در معرض آسيبهاي اجتماعي قرار دارند که طرح نماد
با رويکرد پيشگيري از بروز اين آسيبها اجرايي ميشود .ايشان با تقدير از
فعاليتهاي حوزههاي آموزش ابتدايي و تربيت بدني ،اذعان داشت :اين دو
حوزه عليرغم تمام مشکالت و با کمترين امکانات ،بهترين عملکرد را از
خود نشان ميدهند.وي هدف از برگزاري اين اجالس را ،توجه به ورزش
و سالمت دانش آموزان در سطوح پايه تحصيلي عنوان کرد و افزود :بايد
در مقاطع پيش دبستاني و دبستان ،بايد به سالمت روحي و جسمي دانش
آموزان توجه ويژهاي شود.

فرمانده انتظامي استان کردستان:

هم راهي مردم کردستان با
نيروي انتظامي قابل ستايش است

سنندج -خبرنگاررسالت:
سردار علي آزادي در نشست خبري با خبرنگاران رسانه هاي گروهي استان
كه به مناسبت هفته ناجا برگزار گرديدضمن بيان برنامهها و عملکرد نيروي
انتظامي گفت :ديدار با نماينده ولي فقيه در استان ،عطرافشاني گلزارهاي
شهدا ،نمايشگاههاي مختلف به ويژه آسيبهاي اجتماعي با مشارکت جامعه
دانشگاهي ،تجليل از بازنشستگان و خانواده پرسنل نيروي انتظامي و ارائه
خدمات مضاعف به شهروندان در مراکز خدمات درماني از جمله برنامههاي
هفته ناجا در استان است.وي افزود :پليس عالوه بر اقدامات سلبي اقدامات
ايجابيراهمدردستورکارقراردادهکهانتظارميرودمردمبرايپيشبرداهداف
خود با نيروي انتظامي همراه باشند هر چند که همراهي مردم کردستان با اين
نيرو قابل ستايش است .ايشان اظهارداشت :اگرچه فضاي مجازي ميتواند
ظرفيتي براي رسيدن به توسعه باشد اما امروزه به يک تهديد تبديل شده
که مهمترين دليل آن عدم آشنايي مردم با اين فضا و مخاطرات آن است
ي شده اما ما
البته دراين زمينه از طريق رسان ه ملي و ساير رسانهها اطالعرسان 
معتقديم کافي نيست و به همين منظور آموزش عمومي به عنوان يک هدف
مهم از سوي انتظامي استان دنبال ميشود .سردار آزادي با اشاره به اينكه
ارتباط تنگاتنگ نيروي انتظامي وپليس موجب ميشود برنامههاي خاصي
در راستاي ارتقاي نحوه برخورد با مردم براي مجموعه برگزار شود ،تصريح
کرد :اميدواريم اصحاب رسانه مانند گذشته در طول اين هفته برنامهها و
عملکرد نيروي انتظامي را به اطالع مردم برسانند.

طرح کنترل و پايش مناطق
شکار ممنوع دامغان آغاز شد

دامغان-خبرنگاررسالت:
در طرح كنترل و ياپش مناطق شكار ممنوع دامغان  3گروه از محيط بانان در
منطقه شکار ممنوع طالو ،شيربند و سفيدکوه آرسک حوالي چشمه سارها
که محل استقرار وحوش است گشت زني کرده و مناطق مذکور را از استتار
و کمين شکارچيان براي شکار وحوش پاکسازي مي کنند .در مرحله اول
اين طرح در منطقه شکار ممنوع طالو شيربند  4خانه کول که محل استقرار
شکارچيان غيرمجاز بوده شناسايي و تخريب شده است .حفاظت و پايش
مستمر ،ايجاد منابع آبي و آبشخور و پوشش گياهي مناسب از مهمترين عوامل
افزايش  15درصدي جمعيت وحوش در مناطق زيست محيطي شهرستان
دامغان است .وسعت مناطق شکار ممنوع سفيد کوه آرسک و طالو شيربند
دامغان  146هزار هکتار است که انواع چهارپايان و انواع پرندگان وحشي
در آن زيست مي کنند.

بازديد مسئوالن شهرستان قدس
از سازمان حمل و نقل و ت رافيك
شهرداري ته ران

شهرقدس– خبرنگاررسالت:
فرماندار،رئيسشوراياسالميشهر،شهردارورئيسادارهحراستشهرداري
به همراه ساير اعضاي شوراي تأمين شهرستان قدس از سازمان حمل و نقل
و ترافيک شهرداري تهران بازديد کردند .بنا بر اين گزارش؛ کنترل ترافيک
راه هاي مواصالتي منتهي به شهر قدس ،تأکيد بر لزوم برنامهريزي جهت
اعمال روشها و اقدامات مؤثر در جهت ارتقاي ايمني و افزايش ظرفيت و
بهرهوري شبکه معابر شهر و لزوم برنامهريزي ،نظارت ،همکاري و هماهنگي
ل و نقل و ترافيک بهويژه در زمينه کاهش تقاضاي
با نهادهاي مجري حم 
سفرهاي شهري و توسعه ک ّمي و کيفي سيستمهاي حملونقل عمومي از
جمله مباحث مطروحه در اين جلسه بوده است .گفتني است؛ اتخاذ تمهيدات
و تدابير الزم به منظور مرتفع نمودن مشکالت ترافيکي در راه ها و محورهاي
مواصالتي منتهي به شهر قدس با توجه به داليلي مانند تراکم باالي جمعيتي
شهر ،نامناسب بودن زيرساخت ها و عدم شکل گيري شهر بر اساس اصول
شهرسازيدرساليانگذشته،مهاجرپذيري،همجواريشهرقدسباپايتخت
و نزديکي با برخي از شاهراه هاي ارتباطي در راستاي خدمات رساني هرچه
بيشتر و بهتر به شهروندان بسيار حائز اهميت است که اين جلسه در همين
راستا برگزار گرديد.

سرپرست نمايندگي ميراث فرهنگي دليجان خبر داد:

معاون صنايع دستي استان اردبيل خبرداد:

اراک– خبرنگاررسالت:
علي مشهدي سرپرست اداره ميراث فرهنگي در شهرستان دليجان در تکميل
اين خبر گفت :اقامتگاه بوم گردي نراقي ها واقع در شهرستان دليجان شهر نراق
با حضور مشاور مديرعامل صندوق کارآفريني اميد کشور افتتاح شد .وي در ادامه
افزود :به مناسبت هفته دولت اين اقامتگاه آماده بهره برداري و ارائه خدمات به
گردشگران شد .ايشان اظهار داشت :خانه تاريخي مشهور به خانه تاريخي حاج
محمد ابراهيم واقع در محله باالي شهر تاريخي نراق به مساحت  250متر مربع
پس از مرمت و بازسازي با حجم سرمايه گذاري  7ميليارد و  500ميليون ريال
و با هزينه بخش خصوصي و اخذ تسهيالت به مبلغ يک ميليارد ريال بازسازي و
مهيا شده است .مشهدي افزود :اين اقامتگاه داراي چهار واحد و به ظرفيت 15
تخت و واحد پذيرايي با ظرفيت  40نفر آماده و پذيرايي از مسافرين مي باشد.
و زمينه اشتغال سه نفر را به صورت مستقيم فراهم کرده است.

اردبيل -خبرنگار رسالت:
ملکه گلمغانيزاده با اشاره به ثبت نشان جغرافيايي براي گليم عنبران گفت :در حال حاضر به دليل کيفيت باالي توليدات گليم عنبران به شهرت جهاني
دست يافته و درصدد هستيم عنبران را به عنوان شهر ملي گليم کشور و بعد از آن شهر جهاني معرفي کنيم .ايشان در جلسه ارائه گزارشات آخرين وضعيت
صنايع دستي و گليم عنبران نمين اظهار داشت :اهميت به توسعه صنايع دستي کشور و استان و نيز احياي اين صنعت بسيار ارزشمند به عنوان يک موضوع
مهم و اساسي حائز اهميت بوده و بايد تمام توان خود را براي تحقق اهداف مورد نظر در اين زمينه بهکار بگيريم .وي بيان کرد :يک هزار و  500گليمباف در
حال حاضر در عنبران فعاليت دارند و طبق برآورده انجام يافته به طور ميانگين ساالنه 60هزار متر مربع گليم در «عنبران» نمين توليد ميشود که اين نشان
از موارد حائز اهميت مردم منطقه به اين صنعت است و به همين منظور بايد مسئوالن نيز حمايت همهجانبهاي داشته باشند .معاون صنايع دستي اداره کل
ميراث فرهنگي ،گردشگري و صنايع دستي استان اردبيل تصريح کرد :در حال حاضر به دليل کيفيت باالي توليدات گليم عنبران به شهرت جهاني دست
يافته و درصدد هستيم با توسعه صادرات توليدات در راستاي معرفي عنبران به عنوان شهر ملي گليم اقدامات مناسبي انجام دهيم .گلمغانيزاده تصريح
کرد :ثبت نشان جغرافيايي براي گليم عنبران انجام يافته و بعد از ثبت ملي درصدد هستيم عنبران را به عنوان شهر جهاني گليم نيز معرفي کنيم .وي بيان
کرد :تحقق شعار سال و نيز حمايت از توليدات داخلي و رونق توليد نقطه عطفي براي حمايت از توليدات داخلي است و در اين زمينه بايد با برنامهريزيهاي
انجام يافته اشتغالهاي زودبازده مثل گليمبافي را حمايت کرده و تا مرحله تجاريسازي دنبال کنيم.

افتتاح خانه بوم گردي ن راقي ها

معرفي عنب ران به عنوان شهر ملي گليم کشور

