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مدير عامل شرکت برق کردستان :

خبر
مديرکل اوقاف و امور خيريه استان یزد:

اداره موقوفات يزد با تعيين متولي
از طرف واقف انجام م يشود

يزد-خبرنگاررسالت:
حجتاالسالم و المسلمين حسين زارعزاده با بيان اينکه اداره موقوفات با
تعيين از طرف واقف انجام ميشود ،گفت :وقفنامه را ميتوان به گونهاي
تنظيم کرد که توليگري و مديريت آن توسط فردي معرفي شده از طرف
واقف انجام شود .ايشان اظهار داشت :نبي مکرم اسالم ميفرمايند پرونده
انسان با مرگشان بسته ميشود مگر سه قشر از جامعه که پرونده آنها
همچنان باقي ميماند و در آن امور مختلف نوشته ميشود .وي تصريح
کرد :يکي از قشرهايي که پرونده آنها پس از مرگ باز ميماند و براي آنها
ثواب نوشته ميشود ،افرادي هستند که از خود بنايي به وقف گذاشتهاند
و مردم از آن در طول تاريخ استفاده مي کنند .مديرکل اوقاف و امور خيريه
استان يزد با اشاره به اينکه در استان يزد مجموعه هاي وقفي بسيار بزرگي
وجود دارد که قدمت آنها به بيش از چندصد سال مي رسد ،عنوان کرد:
تنها خدا مي داند که اين بناها چقدر در ارتقاي درجه و رشد جايگاه واقفان
آنها تاثيرگذار بوده است .زارعزاده افزود :بخشي از دينداري مردم يزد را
ما وابسته به واقفان خيرانديشي هستيم که از مال و دارايي خود به وقف
کردن اماکن ديني و حوزههاي علميه پرداختند .وي با اشاره به اينکه تمام
نيازهاي قديم مردم در ايران بر اساس موقوفات انجام ميشد ،گفت :آب
انبارها ،مساجد ،حمامها و موارد مختلف ديگر موقوفاتي بودند که براي
رفع نيازهاي مردم انجام ميشد .زارعزاده ادامه داد :حتي ما موقوفاتي
داشتيم که براي زوار ائمه(ع) کفش تولید ميکردند و برخي از وقفها
هم با نياتي بوده که از جمله آن ميتوان به تأمین پوشاک زمستانه براي
نيازمندان اشاره کرد.

رئيس دادگستري شهرستان قشم خبرداد:

ورود دستگاه قضائي
هرمزگان به نحوه واگذاري برخي
اراضي ساحلي قشم

بندرعباس-خبرنگار رسالت:
مسعود رحماني از ورود دستگاه قضائي استان هرمزگان به نحوه واگذاري
برخياراضيساحليخبردادومصوباتجلسهايبرايبررسياينموضوعرا
تشريحکرد.ايشانازوروددستگاهقضائياستانهرمزگانبهنحوهواگذاري
برخياراضيساحليخبردادوگفت:دراينزمينهشورايحفاظتازاراضي
در محل دادگستري و با حضور دادستاني و کليه نهادهاي متولي از جمله
سازمان منطقه آزاد و شيالت و منابع طبيعي ،اداره ثبت ،جهاد کشاورزي
و نهادهاي ديگر تشکيل شد .رحماني افزود :توقف عمليات اجرايي در
مورد برخي اراضي ،اتخاذ ترتيبي براي دسترسي آسان عموم به سواحل
و پرهيز از هرگونه خدشه به نماي دريا از طريق واگذاري اراضي و احداث
بنا ،رعايت فواصل قانوني در واگذاري اراضي جهت پرورش ميگو و ساير
آبزيان از محل سکونت عموم در اين جلسه مصوب شد.
رئيس دادگستري قشم در ادامه عنوان کرد :همچنين ترتيبي اتخاذ شد تا
در مورد حواشي پيش آمده اطالعرساني دقيق توسط نهاد متولي صورت
گيرد تا موجبات برداشت خالف واقع منتفي شود.

مسئول بسيج رسانه استان مازندران:

نخستين جشنواره رسانهاي ابوذر
در مازندران برگزار م يشود

ساري -خبرنگار رسالت:
عبدالمهدي حقشناس از برگزاري نخستين جشنواره رسانهاي ابوذر در
استانمازندرانخبرداد .حقشناسافزود:اينجشنوارهدرمحورهايدفاع
مقدس و جبهه مقدس ،اقتصاد مقاومتي و رونق توليد ،مبارزه با آسيبهاي
اجتماعي ،محروميتزدايي ،بسيج و حوزههاي اقدام ،مسائل صنفي
خبرنگاران ،بصيرت و دشمنشناسي و دستاوردهاي انقالب برنامهريزي
شده است .مسئول بسيج رسانه مازندران گفت :اصحاب رسانه مازندران
با ارائه محورهاي فوق در موضوعات عکس ،مستند ،گزارش ،موشنگراف،
کليپ،کاريکاتورويادداشتدراينجشنوارهشرکتکنند.حقشناسبابيان
اينکه اميدواريم استقبال اصحاب رسانه استان که در حوزه ايثار و شهادت
فعاليتچشمگيريدارندباالباشد،گفت:اصحابرسانهاستانبايدآثارخود
را تا بيستم آبان  98به نشاني آي دي resaneabozarmazandaran
بسيج رسانه مازندران ارسال کنند.

رئيس جهاد دانشگاهي لرستان :

مشاغل خانگي زنان
در شهرستانهاي سي لزده لرستان
توسعهم ييابد

خرم آباد-خبرنگار رسالت:
سيدعلي نادر دهقاني گفت ۱۷۰ :نفر از زنان اين استان بهويژه از
شهرستانهاي سيلزده پلدختر و دلفان براي اجراي طرح الگوي
توسعه نوين مشاغل خانگي انتخاب شدند .ايشان در جلسه شوراي
برنامهريزي و توسعه استان لرستان که با حضور معصومه ابتکار معاون
رئيسجمهور در امور بانوان و خانواده برگزار شد ،ضمن اشاره به اجراي
طرح الگوي نوين توسعه مشاغل خانگي اظهار داشت :الگوي نوين
توسعه و ساماندهي مشاغل خانگي با همکاري وزارت کار در حال
انجام بوده که ما در اين برنامه به يک مدل رسيديم که شامل آموزش
و توانمندسازي است .وي افزود :استان لرستان در اجراي طرح الگوي
نوين توسعه مشاغل خانگي بهعنوان يک پايلوت در کشور بود و مشکل
خاصي در اين زمينه نداشت .رئيس جهاد دانشگاهي لرستان با بيان
اينکه براي اجراي طرح الگوي توسعه نوين مشاغل خانگي با تشکيل
دبيرخانه ،تيم علمي و تيم اجرايي مزيتهاي نسبي اين استان مورد
تحليل قرار گرفت ،عنوان کرد :بعد از بررسيهاي انجامشده جهت
اجراي اين طرح از بين  350نفر بانوي معرفيشده توسط دفتر امور
بانوان استانداري لرستان 170نفر انتخاب و بين شهرستانهاي مختلف
اين استان تقسيم شد .وي بيان کرد :اين افراد بیشتر از شهرستانهاي
پلدختر و دلفان انتخاب شدند ،زيرا آنها بیشترين آسيبها را در سيل
اخير متحمل شدند.

 ۹روستاي کردستان برق رساني م يشود

سنندج –خبرنگاررسالت:
هيوا لهونيان از برق رساني به  9روستاي فاقد برق
در استان از محل اعتبارات عوارض برق سال  98با
اعتباري بالغ بر  36ميليارد و  500ميليون ريال در
سالجاري خبر داد و گفت :برق رساني به  ۹روستا
از طريق احداث شبکه توزيع برق در دست اقدام
مي باشد ويک روستاي ديگر نيز از طريق توسعه
سيستم خورشيدي مشکل برق رساني آنان رفع
خواهد گرديد .ايشان افزود ۱۴۹ :خانوار با احداث
۲۹/۱۰کيلومترشبکهفشارمتوسطهوايي،احداث
 ۱۰دستگاه پست هوايي و احداث  ۳/۴کيلومتر
شبکه فشار ضعيف با اعتباري بالغ بر  26ميليارد
و  ۵۰۰ميليون ريال برقدار خواهند شد ،همچنين
اعتباري بالغ بر  ۱۰ميليارد ريال براي برق رساني

به ۴۰خانوار عشاير (هه وارهايهورامان) از طريق
سيستم هاي پرتال قابل حمل خورشيدي نيز
هزينه گرديده است .وي به پيشرفت فيزيکي ۵۰
درصدي در  6ماهه اول سالجاري در پروژه برق
رساني به روستاها اشاره كرد و اظهارداشت :در
اين پروژه روستاهاي صالح ديالن ،حمه کوژراو،
کوخ بروژ و تپله قو شهرستان بانه قبال از طريق
سيستم خورشيدي برقدار شده بودند که به دليل
معيوب شدن سيستم هاي خورشيدي در سال
 ۹۸با احداث شبکه توزيع عمليات برق رساني
صورت مي گيرد .لهونيان در ادامه با اشاره به
روستاي نعمت آباد بيجار تأکيد کرد :اين روستا
از طريق توسعه سيستم خورشيدي تأمين برق
خواهد شد .وي در پايان با اشاره به اينكه بقيه
روستاهايموجوددراينپروژهعظيمکهبااحداث
شبکه توزيع عمليات برق رساني به اين روستاها
براي اولين بار صورت مي گيرد ،گفت :روستاهاي
قيصه در بيجار ،سيد آباد در سقز و کاني ،کبود،
پيران کهنه ،دره مر و ليو از شهرستان مريوان و
روستاي کريم آباد از دهگالن از جمله روستاهايي
است که در قالب اين پروژه تأمين برق آنان در
دستور کار قرار گرفته است.

توسط شرکت گاز استان گيالن برگزار شد؛

برگزاری دوره آموزشي الگوي سنجش سالمت اداري
رشت -خبرنگاررسالت:
حسيناکبرمديرعاملشرکتگازاستانگيالندر
دورهآموزشيالگويسنجشسالمتاداريضمن
عرض خيرمقدم به مدعوين و مهمانان ،گزارشي
از اقدامات و عملکرد شرکت در سالهاي گذشته
را بيان نمود .ايشان با اشاره به نزديک شدن به
پايان عمليات توسعه گازرساني در استان گفت:
شرکت گاز استان گيالن همراستا با سياست هاي
شرکت ملي گاز در نيم قرن دوم فعاليت خود،
پروژههايکيفيگستردهايازقبيلقرائتآنالين
صورتحسابگاز،مرکزپيامواتفاقاتمتمرکزگاز،
تلفن3415جهتاستعالموپرداختصورتحساب
ونرمافزارموبايليخدماتالکترونيکگازگيالنرا
به منظور افزايش رضايتمندي مردم و مشترکين
عزيز و در راستاي ارتقاء سالمت اداري به انجام
رسانده است .وي ادامه داد :اجراي موفقيت آميز
پروژه هاي کيفي در کنار اجراي درست و نظام
مند ساير امور سبب گرديد که اين شرکت در
جشنواره سرآمدي و بهبود مستمر شرکت ملي
گاز موفق به دريافت تنديس شود .اکبر همچنين
با اشاره به کسب رتبه دوم سالمت اداري توسط
شرکتگازاستانگيالنبرايدومينسالپياپيدر

سطح شرکت هاي گاز استاني گفت :اين موفقيت
با تالش و زحمات همه همکاران به ثمر نشسته
و الزم است اين روند همانند گذشته با جديت
دنبال شود .وي گفت :اين شرکت در سال  96با
الگوپذيري از استان اردبيل اقدام به راه اندازي
پروژه قرائت آنالين صورتحساب نمود و توانست
به عنوان اولين شرکت گاز استاني ،اين پروژه را
درسراسراستانبهاجرادرآورد.اکبرافزود:اجراي
پروژه مذکور زيرساخت الزم براي اجراي طرح
حذفصورتحسابکاغذيگازبهطورکاملفراهم
نموده است و هم اکنون پس از دو ماه از شروع
اطالع رساني درخصوص اين طرح ،بيش از 70
درصد از مشترکين اطالعات خود را به شرکت
گاز استان گيالن ارسال کرده اند.

مديرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبرداد:

تصويبواجراي21پروژهبهبوددرحوزهمسئوليتهاياجتماعي

اصفهان -خبرنگاررسالت:
 21پروژه فرهنگي ،اجتماعي HSE ،و ورزشي با
همفکري و همکاري اعضاي کميته مسئوليتهاي
اجتماعيشرکتگازاستاناصفهانتعريفوطيسال
جارياجراييشدهاست.مهندسعلويدستاوردهايي
همچون؛کسب تنديس زرين از وزارت نفت ،تنديس
زرين برند برتر ،لوح صنعت سبز ،سالمت اداري و  ...در
 3سال اخير وکسب عنوان روابط عمومي سرآمد در
چهاردهمين جشنواره فرهنگي روابط عمومي هاي
استاناصفهاندرمحورمسئوليتهاياجتماعيحاصل
پروژه هاي بهبود تعريف شده طي سال جاري عنوان
کرد.ايشانبهاجرايحدود15هزارنفرساعتآموزش
مصرف ايمن و بهينه در سطح استان در سال هاي
 96و  97اشاره کرد و گفت :اين آموزش هاي مردمي
منجر به کاهش  45درصدي فوت مصرف کنندگان
گاز طبيعي طي اين دو سال شد .وي گفت :برگزاري
نشستهمانديشيمسئوليتهاياجتماعيدرسطح
استان و اخذ نيازها و انتظارات جامعه به منظور تدوين

برنامههايبهبودوايجاداثربخشيبيشتردربرنامههاي
شرکت ،انعقاد تفاهم نامه به منظور استفاده از ظرفيت
مشترکسازمانها،ارگانهاونهادهایينظير؛آموزش
و پرورش استان ،مرکز بهداشت استان ،سازمان نظام
مهندسي و ،...برگزاري سمينار صيانت از شريانهاي

حياتي،اجرايفرآيندنظرسنجياز80سازماندولتي
و خصوصي و همچنين آحاد مردم به منظور تدوين
نيازها و انتظارات واقعي آنها ،از مهمترين پروژه هاي
بهبود تعريف شده در اين راستا بود .مهندس علوي،
همچنيناجرايبرنامههايفرهنگي-ورزشيبهمنظور

افزايش سطح رضايتمندي خانوادههاي کارکنان،
همکاريباسازمانرفاهي-تفريحيشهردارياصفهان
براي نصب بنرها و بيلبوردهاي فرهنگ سازي مصرف
ايمن و بهينه گاز طبيعي در سطح شهرهاي اصفهان،
نجفآباد ،نايين ،شاهينشهر و  ، ...عقد تفاهم نامه با
سازمانصداوسيمايمرکزاصفهانبراياجراي435
دقيقهبرنامههايفرهنگسازيراديوييوتلويزيونيو
 48مصاحبه با اصحاب رسانه ،مشارکت در برنامه هاي
ملي ،مذهبي و خيرخواهانه نظير راهپيمايي ها،
اهداي خون ،بازديد از خانواده هاي معزز شهدا و ،...
توسعه برنامه هاي ورزش همگاني نظير کوه گشت،
پياده روي و  ،...حمايت از طرح ملي نهمين جشنواره
کتابخوانيرضوي،برپايينمايشگاهسالمتوآموزش
تغذيه سالم ويژه کارکنان در راستاي فرهنگ سازي
سالمت و تغذيه سالم در خانواده ها ،حمايت از
انجمن اوتيسم استان اصفهان از برنامه هاي مهم
فرهنگي در حوزه مسئوليت هاي اجتماعي در اين
شرکت بوده است.

مديرکل تعاون استان اردبيل :

بيش از  53هزار اردبيلي زير پوشش صندوق بيمه اجتماعي کشاورزي ق رار گرفتند

اردبيل – خبرنگاررسالت:
قاسمرحيميگفت۵۳:هزارو۳۰۰نفرتحتپوشش
صندوقبيمهاجتماعيکشاورزان،روستائيانوعشاير
استان قرار گرفتند .ايشان در جلسه تشريح اجراي
طرح پوشش بيمه روستائيان و کشاورزان در اردبيل
اظهار داشت :در حال حاضر  53هزار و  300نفر تحت
پوششصندوقبيمهاجتماعيکشاورزان،روستائيان
و عشاير استان قرار دارند .وي بيان کرد :توسعه بيمه

اجتماعي به عنوان يک اولويت اساسي براي دولت
است به گونهاي که دولت با حمايت جدي از بيمه
اجتماعي روستائيان دو برابر حق بيمه را دولت به
عنوان کارفرما ميپردازد بيمهشدگان روستايي
دغدغهبيمهنداشتهباشند.رئيسشورايهماهنگي
دستگاههاي زيرمجموعه وزرات تعاون ،کار و رفاه
اجتماعي در استان اردبيل با اشاره به بهرهمندي
افرادمشمولدرجامعههدفباپرداختسالييکبار

رئيس اداره تعاون روستايي دامغان :

 ۳۰۰تن شکر دولتي طي نيمه اول سال جاري
در دامغان توزيع شد

دامغان -خبرنگاررسالت:
اسماعيل شوکت آبادي گفت :در  ۶ماه نخست
سالجاري ،حدود  ۳۰۰تن شکر به صورت دولتي
در بين مردم اين شهرستان توزيع شده است.وي
افزود :شکر دولتي بنا به درخواست واحدهاي صنفي
به آنها واگذار و زيرنظر مأموران بازرسي اصناف،
توزيع شده است .ايشان ادامه داد :توزيع  ۳۰۰تن
شکر دولتي با همکاري اتحاديهها و با هدف تنظيم
بازار ،جلوگيري از افزايش قيمت و کمک به اقشار
هدف در اين شهرستان صورت گرفته است .شوکت
آبادي به توزيع بيش از چهار هزار تن علوفه در  ۶ماه
نخست سالجاري در بين دامداران دامغان اشاره
کرد و گفت :کاهش دغدغههاي دامداران از اهداف

تعاونروستايياستکهدراينراستا،در۶ماهنخست
امسال چهار هزار و  ۱۱۷تن علوفه در شهرستان
توزيع شده است .وي اضافه کرد ۲ :هزار و  ۵۰۰تن
خرماي تنظيم بازار نيز در  ۶ماه نخست امسال به
ويژه در ايام ماه مبارک رمضان بين توزيع کنندگان
عرضه شده است .شوکت آبادي اظهار داشت:
حمايت از توليد کنندگان ميتواند آنها را به توليد
هرچه بيشتر تشويق کند که در همين راستا در
 ۶ماه نخست سال جاري ۲ ،هزار و  ۶۴۳تن شير
توليدي گاوداران دامغان از سوي شبکه تعاون
روستايي شهرستان خريداريشده است .به گفته
وي ۲۰ ،تن برنج خارجي نيز در نيمه نخست امسال
در دامغان توزيع شد.

حق بيمه گفت :ميزان حداقل بيمه  270هزار تومان
و حداکثر  660هزار تومان حق بيمه در نظر گرفته
شده است .رحيمي تصريح کرد :در حال حاضر
دو هزار و  700خانوار روستايي از صندوق استان
مستمري ماهانه دريافت ميکنند که از اين تعداد
يک هزار نفر بازنشسته شدهاند و  100نفر مستمري
از کارافتادگي و يک هزار و  600نفر نيز مستمري
بازماندگان دريافت ميکنند و افزايش ضريب نفوذ

بيمه در جامعه هدف براي ما اولويت اساسي است.
مديرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي استان اردبيل
افزود :افرادي که شرايط عضويت در صندوق بيمه
اجتماعي روستائيان را دارند و هنوز بيمه نيستند با
مراجعهبهکارگزاريهايصندوقدرسطحاستانوبا
عضويت در صندوق ميتوانند از مزاياي آن بهرهمند
شوند و با آرامش و اميد به آينده ،تالش مضاعف در
سنگر توليد داشته باشند.

رئيس واحد تعميرات خط منطقه شمال شرق اعالم کرد:

تسطيح 144کيلومتر از مسير خط  20اينچ
شاهرود-سبزوار

شاهرود-خبرنگاررسالت:
عمليات تسطيح مسير خط لوله  20اينچ
شاهرود-سبزوار در منطقه شما لشرق در
کمترين زمان ممکن انجام شد .به گزارش
روابط عمومي رئيس واحد تعميرات خط
منطقه با اعالم مطلب باال گفت :کارتسطيح
مسير و احداث گرده ماهي روي خط لوله فوق
در حد فاصل کيلومتر 480الي  624انجام
گرديد .يوسف نقوي افزود :در اين عمليات
همچنين لوله يابي ،احياي تاج ،رفع آبردگيها،
اصالح رودخانهها و بازگشايي آب راهها نيز
انجام گرفت .وي ادامه داد :آب گرفتگيهاي
متعدد مسير در گذشته و از بين رفتن گرده

ماهي حريم خط و همچنين تخليه نخالههاي
ساختماني در اين مسير ،بر ضرورت انجام
عمليات تسطيح ميافزود .ايشان امکان تردد
راحتتر از مسير و دسترسي سريع به خطوط
لوله انتقال در مواقع اضطراري را از مزيتهاي
اين عمليات دانست و تأکید کرد :احراز هويت
محدود خطوط لوله يکي ديگر از مزيتهاي
انجام عمليات تسطيح مسير خطوط ميباشد.
رئیس واحد تعميرات خط منطقه شمالشرق
تصريح کرد :با اين عمليات و انجام گرد ماهي،
مسير خطوط لوله براي اشخاص ثالث و بوميان
محلي مشخص و امکان تجاوز آگاهانه به حريم
مسير به حداقل خواهد رسيد.

مدير کل ميراث فرهنگي مرکزي :

بيش از  90ب رنامه فرهنگي و جشنواره هاي متعدد طي  18ماه گذشته برگزار شده است

اراک–خبرنگاررسالت:
مديرکل ميراثفرهنگي ،گردشگري و صنايعدستي استان مرکزي
با گراميداشت هفته گردشگري و به تشريح اقدامات شاخص
صورتگرفته در حوزه گردشگري و سرمايهگذاري استان طي 18
ماه گذشته پرداخت .عليرضا ايزدي با بيان خبر فوق گفت« :تعداد
پروژههاي گردشگري در حال ساخت استان تاکنون  70طرح با
حجم سرمايه گذاري  ۳۵هزار ميليارد ريال است ».ايشان در ادامه
با اشاره به صدور مجوز  35پروژه گردشگري طي  18ماه گذشته

اظهار کرد« :اين پروژهها شامل يک هتل آپارتمان  10 ،اقامتگاه
بوم گردي  9 ،سفره خانه سنتي  6مجتمع تفريحي گردشگري1 ،
آموزشگاه گردشگري و  8دفتر خدمات مسافرتي است ».ايزدي
افزود« :در  18ماه گذشته ،مجوز بهرهبرداري  1هتل و  10اقامتگاه
بومگردي صادر و براي  222نفر اشتغالزايي مستقيم در اين حوزه
ايجاد شد ».وي گردشگران ورودي به مراکز اقامتي استان در مدت
مذکور را  149هزار گردشگر داخلي و  13530گردشگر خارجي
اعالم کرد .ايزدي با اشاره به نقش مهم آموزش در ارائه خدمات

مناسب به گردشگران و جذب بيشتر گردشگر اضافه کرد« :به
منظور توانمندسازي ذينفعان اين حوزه 906 ،نفر از شاغالن در
تأسيسات گردشگري و  77نفر از جوامع محلي طي اين مدت
آموزش ديدهاند ».مديرکل ميراثفرهنگي در خصوص وضعيت
تشکلهاي غيردولتي در حوزه گردشگري نيز تصريح کرد12 :
تشکل در سه حوزه گردشگري ،ميراثفرهنگي و صنايعدستي
فعال است که از اين تعداد  10تشکل در حوزه گردشگري فعاليت
بيشتري دارند».

کرج -خبرنگاررسالت:
جوان کرجي پس از فارغ التحصيلي مسافت  ۸هزار و ۳۰۰
کيلومتري را به عشق بازگشت به ميهن با پيام تندرستي،
شادابي و آزادي روح و جسم؛ رکاب زد.

مهدي عليي فارغ التحصيل مقطع دکتراي عمران از
دانشگاه لندن است که در پايان دوره تحصيلي خود با هدف
به کار گيري تجربيات خود و در جهت شکوفايي بيشتر
ميهن ،اين مسير را رکاب زنان طي کرد تا بتواند عالوه بر
تحقق پيام خود نقش مؤثري در آباداني و پيشرفت وطن
خويش داشته باشد .وي گفت :دليل حضور بر مزار شهداي

گلگون کفن ميهن و اداي احترام به آنان حقي است که آنها
به واسطه نثار خون و جانشان براي حفظ ايران اسالمي بر
گردن همه دارند.
عليي در جوار آستان مقدس امام زاده طاهر (ع) مورد
استقبال عموم قرار گرفت و توليت اين آستان مقدس از
اين حرکت وي تقدير و تشکر کرد.

از لندن تا کرج به عشق ميهن

فرماندار نج فآباد :

ميانگين توليد زعف ران در شهرستان نج فآباد دو ب رابر
ميانگين کشوري است

نجفآباد– خبرنگاررسالت:
سومين جشنواره طالي سرخ (زعفران) هشتم تا دهم آبانماه در روستاي دماب و شهر دهق از توابع شهرستان نجفآباد در غرب اصفهان برگزار
شد .مجتبي راعي در مراسم آغاز سومين جشنواره طالي سرخ شهر دهق با بيان اينکه بيش از  9هزار هکتار از زمين هاي کشاورزي شهرستان به
کشت گياهان زراعي و باغي اختصاص پيدا کرده است ،گفت :در  120هکتار آن زعفران کشت مي شود و با برگزاري جشنواره زعفران سطح زير
کشت اين محصول در  2سال گذشته به  60هکتار افزايش يافته و ميانگين توليد زعفران در شهرستان  2برابر ميانگين کشوري شده است .ايشان
ميانگين برداشت زعفران را در کشور حدود  4کيلوگرم اعالم و خاطر نشان کرد  :اين رقم در استان اصفهان و شهرستان نجف آباد به  8کيلو گرم در
هکتار افزايش يافته و در برخي مزارع بخش مهردشت نجفآباد تا  30کيلوگرم در هکتار برداشت زعفران صورت گرفته و 60درصد زعفران توليد
شده در شهرستان نجف آباد مربوط به بخش مهردشت و شهر دهق است .وي مشکل عمده صادرات زعفران را نبود صنعت فرآوري و بستهبندي
دانست و تصريح کرد  :يافتن بازارهاي صادراتي براي محصول زعفران نيازمند ايجاد و توسعه صنعت فرآوري و بستهبندي است و بايد در اين زمينه
اقدامهاي اساسي انجام شود و نقاط ضعف در مورد بستهبندي و صادرات زعفران مورد توجه جدي قرار گيرد.

توسط معاون وزيرآموزش و پرورش:

مدرسه مسکن مهر نيشابور افتتاح شد

نيشابور -خبرنگاررسالت:
باالخره بعد پنج سال از افتتاح مجتمع  1500واحدي مسکن مهر نيشابور ،اين مجتمع صاحب يک
واحد آموزشي شد که آن را معاون عمراني وزير آموزش و پرورش افتتاح کرد .در اين مراسم دبستان
دو شيفته شقايق هاي مهر  1و  2با حضور نمايندگان نيشابور در مجلس شوراي اسالمي و دکتر
رخشاني مهر معاون وزير و رئيس سازمان نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس کشور مورد بهره برداري
رسمي قرار گرفت .اين مدرسه در زميني به مساحت دو هزار و  500مترمربع در سه طبقه با
زيربناي هزار و  200متر مربع شامل  15اتاق که  9باب آن کالس درس و باقي اداري و آزمايشگاه و
 ...است با اعتبار يک ميليارد و  800ميليون تومان ساخته و تجهيز شده است .بازديد از دبيرستان
در حال ساخت اين منطقه با جمعيت پنج هزار تن که جمعيتي بالغ بر برخي شهرهاي اقماري
نيشابور دارد و نيز مذاکره با هيئت امناي حوزه علميه نيشابور بر سر اختالف مالکيت هنرستان
وکيلي  8از ديگر برنامه هاي اين مقام ارشد آموزش و پرورش کشور بود .در مدرسه مذکور در دو
شيفت  170نفر دختر و  150نفر پسر در مقطع ابتدايي تحصيل مي کنند.
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درشهرکها صنعتيسیستانوبلوچستاناعمالميشود؛

کاهش تعرفه حمل و نقل ريلي
ب راي صنعتگ ران مستقر در
سيستانوبلوچستان

زاهدان -خبرنگاررسالت:
سرپرست شرکت شهرکهاي صنعتي سيستان و بلوچستان گفت
 :بر اساس مذاکره و تفاهم با اداره کل راه آهن جنوب شرق قرار شد
تعرفه حمل و نقل ريلي براي صنعتگران مستقر در شهرکها و نواحي
صنعتي سيستان و بلوچستان تا ميزان حمل و نقل جاده اي کاهش
پيدا کند .مهندس عليرضا راشکي اظهار داشت :اين ميزان کاهش
بدون در نظر گرفتن حجم و يا وزن خاصي با همکاري اداره کل راه آهن
جنوب شرق اعمال مي شود .وي افزود :عالوه بر اين قرار شد با مذاکره
اداره کل راه آهن جنوب شرق با هیئت مديره در فاز دوم با توجه به
استقبالصورتگرفتهميزانديگريتخفيفاعمالشودتاحملونقل
ريلي براي واحد هاي توليدي با قيمتي پايين تر از حمل و نقل جاده اي
در نظر گرفته شود .ايشان يادآور شد :در اين نشست پيرامون ظرفيت
شهرک صنعتي زاهدان در خصوص توليدات مورد نياز راه آهن و شبکه
ريلي کشور بحث و بررسي شد .مهندس راشکي ادامه داد :قرار شد
در خصوص ادوات ريلي آزمايشهاي استاندارد وبررسي ا پيرامون
کيفيت محصوالت توليدي ريلي از جمله فنر  ،کليپس و ساير اقالمي
که در شهرک صنعتي زاهدان ميرجاوه توليد مي شود اعمال و پس از
مطمئن شدن از کيفيت آنها ،خريد از واحد هاي مذکور انجام شود.
وي ياد آور شد:همچنين بنا به پيشنهاد شرکت شهرکهاي صنعتي
سيستانوبلوچستانواستقبالادارهکلراهآهنجنوبشرقمطالعات
الزم و نقشه برداري ها در خصوص خطوط فرعي ريلي براي شهرک
صنعتي زاهدان ميرجاوه در دستور کار قرار گرفت

مدير عامل شرکت آب منطقهاي همدان:

سدهاي همدان در نخستين ماه
د
از سال آبي  ۹۸سي راب ش 

همدان -خبرنگاررسالت:
منصور ستوده گفت:سدهاي همدان در نخستين ماه از سال آبي  ۹۸سيراب
شد.ايشاناظهارداشت:ازابتدايسالآبي98يعنيپاييزتاکنون57ميليمتر
بارندگيدراستانرخدادهاست.ويگفت:اينرقمدرمدتمشابهسالگذشته
 34ميلي متر و در ميانگين بلندمدت  40ساله  26ميليمتر بوده که بارندگي
امسال نسبت به سال گذشته  70و نسبت به ميانگين بلندمدت  115درصد
افزايش داشته است .مدير عامل با اشاره به وضعيت منابع آبي استان هم بيان
کرد :سد اکباتان نزديک به  20ميليون متر مکعب آب داشته و  59درصد آن
پر است .ستوده افزود :هزار و  90ليتر در ثانيه آب از سد اکباتان براي مصرف
شرب همدان خارج شده و سد آبشينه هم که ذخيره دوم شهر همدان به
شمار ميرود؛  2ميليون متر مکعب آب داشته و  40درصد آن پر است .وي
اعالم کرد 81 :درصد سد شيرين سو کبودرآهنگ معادل  3ميليون و 600
هزار متر مکعب 90 ،درصد سد کالن مالير معادل  40ميليون و  500هزار
متر مکعب و  78درصد سد سرابي تويسرکان معادل  7ميليون و  230هزار
متر مکعب پر است .ستوده گفت :سد شنجور رزن  4ميليون و  50هزار متر
مکعب آب داشته و  78درصد آن پر است و سد نعمت آباد اسدآباد هم 750
هزار متر مکعب آب داشته و  16درصد آن پر است .گفتني است :افزايش مقدار
بارندگي در يک سال گذشته سبب شد تا سدهاي استان همدان در وضعيت
بسيار خوبي قرارگرفته و چند سد به طور کامل پر شوند.

بازديد مديرکل موزه ها و مرکز
اسناد صنعت نفت از زادگاه نفت

مسجدسليمان -خبرنگاررسالت:
دکتر اکبر نعمت الهي با حضور در زادگاه نفت آخرين وضعيت اجرايي موزه
گنجينهنفتمسجدسليمانرامشاهدهوبررسيکرد.ايشاندراينبازديديک
روزه با حضور در دفتر مهندس قباد ناصري مديرعامل شرکت با وي و دست
اندرکاران اجراي پروژه موزه نفت مسجدسليمان ديدار و گفتوگو کرد .وي
طي سخناني با تقدير از زحمات و اقدامات صورت گرفته توسط شرکت بهره
برداري نفت و گاز مسجدسليمان جهت تسريع در روند اجراي پروژه موزه
نفت در مسجدسليمان گفت  :با مساعدت و موافقت وزير نفت بودجه مناسبي
جهت پرداخت مطالبات پيمانکار اجرايي و سرعت بخشيدن به روند اجرايي
پروژه از سوي شرکت ملي نفت ايران تصويب شده است .دکتر نعمت الهي با
اشاره به اينکه چون مسجدسليمان مهد اولين هاي کشور است مي بايست
اين مهم ،مبناي کار قرار گيرد ،افزود :مي بايست فرهنگ تمدني که با پيدايش
نفت در اين منطقه و کشورمان شکل گرفت با استفاده از شيوه ها و شگردهاي
مختلفبهتصويرکشيدهوبهعموممنتقلشود.ويهمچنينبهحضورتيمهاي
مختلفي از شرکت ملي نفت ايران به منظور بررسي شرايط و جمع آوري
اطالعات به منظور به تصوير کشيدن و روايت تاريخچه فعاليت هاي اکتشاف -
حفاري و بهره برداي نفت در اين منطقه خبر داد و گفت  :با هماهنگي هاي
صورت گرفته کارشناسان مديريت اکتشاف در اين منطقه حضور پيدا کرده
و اطالعات مربوطه را گردآوري و دسته بندي خواهند کرد.

مديرعامل شرکت آب منطقه اي گيالن :

اليروبي رودخانههاي لنگرود با وجود
سنبل آبي با مشکل مواجه مي شود

لنگرود-خبرنگاررسالت:
خرمي رئیس هیئت مديره و مديرعامل شرکت آب منطقه اي
مهندس ّ
گيالن در حاشيه اين بازديد گفت  :اميدواريم بتوانيم با توجه به
بازديدهايي که انجام شده است برنامهريزي الزم براي تسهيل در
اليروبي رودخانههاي لنگرود تا چمخاله انجام دهيم تا در فصل بارش
شاهد وقوع سيالب نباشيم .ايشان با اشاره به درگيري رودخانههاي
اين شهرستان با گياه مهاجم سنبل آبي افزود :سنبل آبي مشکل را
مضاعف و اليروبي را سخت کرده است که انتظار مي رود با همکاري
خرمي در ادامه
ساير ارگانها اين طرح به زودي اجرايي شود .مهندس ّ
با تأکيد بر اينکه شرکت آب منطقهاي گيالن برنامهريزي براي اليروبي
رودخانههاراانجامدادهوبرداشتهايالزمازطريقمشاورصورتگرفته
است ،گفت :به زودي پيمانکار براي اليروبي رودخانههاي شهرستان
لنگرود اعزام خواهد شد.

مدير امور نمايشگاههاي داخلي جمهوری اسالمی ایران:

10رويداد نمايشگاهي به مي زباني کاشان برگزار م يشود

کاشان -خبرنگاررسالت:
مدير امور نمايشگاههاي داخلي شرکت سهامي نمايشگاههاي بينالمللي جمهوري اسالمي ايران با اشاره به ظرفيتهاي منطقه کاشان در زمينههاي
گوناگون ،از برگزاري دستکم  ۱۰نمايشگاه بزرگ به ميزباني اين منطقه خبر داد .حميدرضا آملي در همايش «توسعه صادرات فرش ماشيني ،فرصتها
و چالشها» به ميزباني اتاق بازرگاني کاشان گفت :توليد گالب و عرقيات گياهي ،فرش ماشيني و گردشگري از جمله ظرفيتهاي اين منطقه است و
ميتوان نمايشگاههاي مرتبط را در آن برگزار کرد .ايشان يادآور شد :صنعت نمايشگاهي گرچه در دنيا پيشينهاي  ۱۰۰ساله دارد اما در ايران نمايشگاه
بينالمللي بازرگاني از سال  ۱۳۴۸آغاز شد و امروزه بيش از  ۶۱۰رويداد نمايشگاهي در کشور در حال برگزاري است .وي بيان کرد :پيشتر رويکرد
برگزاري نمايشگاهها مبتني بر مجري محوري و فروش بود اما اکنون در کنار بازارداري ،با فراهم شدن زمينههاي تبادل اطالعات تخصصيتر شده و
ميتواند بازرگانان ملي را بينالمللي کند .آملي اضافه کرد :امروزه در صنعت نمايشگاهي انتظار ميرود در کنار عرضه کاال ،حضور هیئتهاي تجاري
خارجي ،کارشناسان و دانشگاهيان و برگزاري همايشهاي جانبي نيز مورد توجه قرار گيرد که کاشان در اين زمينه ظرفيت خوبي دارد .وي تأکید
کرد :سازمان توسعه تجارت ايران  ۱۰ميز به استان اصفهان داده که  ۲ميز تخصصي گالب و فرش ماشيني به کاشان واگذار شده تا همه ساز و کارهاي
مورد نياز فراهم شود .شهرستان کاشان براي نخستينبار از  ۲۶تا  ۳۰آذرماه ميزبان نمايشگاه تخصصي ،همايش و فن بازار فرش ماشيني و صنايع
وابسته در سطح ملي و بينالمللي خواهد بود.

