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رئيس سازمان تبليغات اسالمي:

خبر
آي تاهلل شاهچراغي:

تکميل مصالي نماز جمعه
مطالبه جدي مردم سمنان از مسئوالن است

سمنان -خبرنگاررسالت:
نمايندهوليفقيهدراستانسمنانگفت:تکميلمصاليسمنانازمطالبات
جدي مردم از مسئوالن اين استان است .آيتاهلل سيدمحمد شاهچراغي
در ديدار با شهردار و مديران شهرداري و شوراي شهر سمنان که در دفتر
امامجمعه سمنان برگزار شد با تأکيد بر ساخت و تکميل مصالي سمنان
اظهار داشت :تکميل اين پروژه نياز به همراهي و تعاون و همکاري بيشتر
بين شهروندان و خيران در کنار مديران و مسئوالن اعم از شهرستاني،
استاني و حوزه مديريت شهري است.وي مشورت را از ويژگيهاي بارز
فعاليتهاي حوزه شهرداري و مديريت شهري عنوان کرد و گفت :اين
ويژگي بايد در تکميل پروژه مصالي سمنان نيز اعمال شود و از نظر و ايده
فعاالن ستاد برگزاري نماز جمعه نيز استفاده شود .ايشان از آحاد مردم
و مديران و مسئوالن دستگاههاي اجرايي خواست در ساخت و تکميل
مصالي بزرگ سمنان کمک الزم را داشته باشند؛ چراکه اين پروژه نياز به
اعتبار زيادي دارد .آيتاهلل شاهچراغي بيان داشت :مسئوالن بايد عالوه
بر توجه به امور عمراني به مسائل فرهنگي و مطالبات مردم در اين حوزه
توجهداشتهباشند.ويتأکيدکرد:يکيازمطالباتماازمجموعهشهرداري
و مديريت شهري توجه و پرداختن به نيازهاي فرهنگي مردم است که
اميدوارم اين مطالبه مورد توجه جدي اين مجموعه قرار گيرد .نماينده
وليفقيهدراستانسمنانبيانداشت:خوشبختانهدرحوزهخدماتشهري
نسبت به ساخت و تکميل مصالي سمنان نگاه ويژهاي وجود دارد و انتظار
ميرود که با اين نگاه در روند تکميل اين پروژه تسريع شود.

وزير ارشاد از پوستر جشنواره
قصههاي خوب رونمايي کرد

يزد -خبرنگاررسالت:
پوستر نخستين جشنواره ملي قصههاي خوب با محوريت بازآفريني
متون کالسيک ادب فارسي کودکان و نوجوانان جايزه استاد مهدي
آذر يزدي با حضور وزير ارشاد رونمايي شد .مراسم رونمايي از پوستر
جشنواره قصههاي خوب با حضورصالحي وزير ارشاد ،طالبي استاندار
و جمعي از مسئوالن و اصحاب فرهنگ ،هنر و رسانه استان يزد در خانه
فرهنگ صدوقي برگزار شد .نخستين جشنوراه ملي قصههاي خوب
مربوط به بازآفريني متون کالسيک ادب فارسي کودکان و نوجوانان
جايزه ويژه پير نيکانديش ادبيات کودک و نوجوان ،استاد مهدي
آذر يزدي است .اين جشنواره شامل چهار بخش است که بخش اول
آن مربوط به کتابهاي چاپ شده  5سال اخير به همراه جايزه ويژه
بخش نويسنده جوان و بخش دوم آن مربوط به داستان کوتاه در دو
بخش کودک با حداکثر  500کلمه و بخش نوجوان حداکثر يک هزار
و  500کلمه است .انتخاب بهترين تصويرگر  10کتاب به مرحله نهايي
رسيده و برگزاري کارگاههاي آموزشي با موضوع بازنويسي و بازآفريني
متون کهن براي نويسندگان جوان دو بخش ديگر اين جشنواره را شامل
ميشوند .بخش ويژه براي کودکان و نوجوانان هشت تا  17سال براي
بازنويسي يک اثر داستاني حداکثر  1500کلمهاي و بخش ويژه براي
گروه سني  18تا  35ساله و بازنويسي يک اثر داستاني دو هزار کلمهاي
است .عالقهمندان ميتوانند آثار خود را به دبيرخانه اين جشنواره به
نشاني يزد ،بلوار دانشجو ،اداره کل ارشاد استان ارسال کنند.

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس:

کارگروه صدور خدمات فني و
مهندسي در فارس تشکيل م يشود

شيراز -خبرنگاررسالت:
مرتضي سيفزاده گفت :به زودي کارگروه صادرات خدمات فني و
مهندسي فارس به رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي تشکيل
ميشود .وي در نخستين اجالس مديران صنعت ساختمان جنوب
کشور با تأکید بر توجه به صادرات خدمات فني و مهندسي استان
فارس ،اظهار داشت :فارس در زمينه خدمات فني و مهندسي ظرفيت
بااليي دارد و به زودي کارگروه صادرات خدمات فني و مهندسي
فارس به رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي تشکيل ميشود.
ايشان خاطرنشان کرد500:هزار مهندس عضو سازمان نظام مهندسي
کشور هستند و  35هزار مهندس اين سازمان در استان فارس
فعاليت دارند که ميتوانند نقش مؤثري در حوزه صادرات خدمات
فني و مهندسي و حوزه ساخت و ساز کشور داشته باشند .سيفزاده
با بيان اينکه در کشور حدود  5/1ميليون واحد مسکوني کمبود
داريم ،عنوان کرد :اگر ميانگين زيربناي هر ساختمان را  100متر
و هزينه ساخت هر متر را يک ميليون تومان در نظر بگيريم حداقل
100هزار ميليارد تومان براي ساخت اين واحدها مورد نياز است.
وي بيان کرد :اين رقم از بودجه کل کشور بيشتر است و تأمین اين
هزينه نقش برجسته بخش خصوصي در گردش مالي صنعت ساخت
و ساز را نشان ميدهد.

رئيس شبکه بهداشت پيشوا:

بيمارستان پيشوا احداث م يشود

پيشوا -خبرنگاررسالت:
امير اميني گفت :در حال پيگيري هستيم تا بيمارستان پيشوا که حق
مسلم مردم اين شهر است هرچه زودتر ساخته شود .وي اظهار داشت:
رايزني و پيگيريها در راستاي احداث بيمارستان را در دست اقدام
داريم و تالش ميکنيم هرچه زودتر بيمارستان اين شهر که حق مردم
انقالبي و واليتمدار شهرستان است ،ساخته شود .ايشان گفت :در
پاسخ به مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمي پيشوا که اذعان داشتند پيشوا
تا بيمارستان مفتح ورامين چند دقيقه فاصله دارد عرض ميکنم اگر
اين چنين بود با ديگر ارگانهاي ورامين نيز فاصلهاي نداريم .اميني
عنوان کرد :همانگونه که ديگر ارگانها جدا شدند بيمارستان نيز
بايد جدا شود چون نياز و حق مردم است .وي بيان داشت :تعيين و
تکليف بيمارستان دانشگاه آزاد اسالمي بايد انجام شود و با حمايت و
پيگيريهاي امام جمعه و فرماندار و نماينده مردم پيشوا در مجلس
در صورت تحويل و واگذاري به وزارت بهداشت و درمان سريعا شروع
به کار خواهيم کرد تا هرچه زودتر بيمارستان براي مردم عزيز اين
شهر ساخته شود.

مديرکل تعزيرات حکومتي استان کرمان:

مردم و شهر مه ران جزء حافظه ملت اي ران
هستند

ايالم-خبرنگاررسالت:
حجتاالسالم محمد قمي گفت :مردم و شهر مهران
جزء حافظه ملت ايران هستند .وي در جشن ميالد
پيامبر اعظم(ص) در صحن امامزاده سيدحسن
شهرستان مرزي مهران اظهار داشت :همه مردم
ايران نسبت به مهران و شهرهايي که مثل مهران
خدمتگزار زائران سيدالشهدا(ع) بودند قلبا قدردان
هستند.ويگفت:اربعينيکجلوهازاهتمامماستو
به فضل خداوند ما مطمئنيم اين سفر زيارتي اربعين
هرسالپررونقترازقبلميشود.ايشانافزود:سازمان
تبليغاتکشور،ستاداربعينسالآيندهراپرقدرتتر
از امسال تشکيل ميدهد و براي شهر مهران يک
مرکز و اداره ويژه در نظر و ايجاد ميشود .قمي بيان

خبر

مردم م راقب سودجويان در ش رايط اقتصادي
امروز جامعه باشند

کرد :ما آمدهايم از تکتک مردم شهر مهران قلبا
قدرداني کنيم بابت خدمت خالصانهاي که به زائران
اربعين داشتند .وي افزود :ما در کنار مردم هستيم
و خواهيم بود و فکر ميکنيم هر سال که ميگذرد
زحمتمردممهرانافزونترميشودوکارسنگينتر
و مردم بيشتري از اين دروازه به سمت کربال مشرف
ميشوند آينده نهچندان دور پررونق و توسعه يافته
پيشرويمهراناستوهويتبالند همردممهرانکه
خدمت به سيدالشهدا(ع) در آن نهادين ه شده است
انشاءاهلل قدرتمندتر شود .رئيس سازمان تبليغات
اسالمي افزود :خوش به حال مسئوالني که مانند
مردم اهميت اربعين را درک کردند و بدا به حال
مسئولي که در اين حرکت عظيم کمکاري کرده
باشد که البته اميدواريم چنين مسئولي نداشته
باشيم .قمي تصريح کرد :مردم و شهر مهران جزء
حافظه ملت ايران هستند ،مردم با شنيدن نام
مهران امروز کلي خاطره دوستداشتني در ذهن
آنها نقش ميبندد .وي ادامه داد :مردم ايران اين
شهر را دوست دارند ،سازمان تبليغات به اينجا آمد
که بگويد براي اين شهر و مردم اين ديار و هويت آن
احترام قائل است.

کرمان -خبرنگاررسالت:
ارسالن ميري با بيان اينکه مردم مراقب باشند تا
عدهايازشرايطپيشآمدهسوءاستفادهنکنند،گفت:
هميشه عدهاي سودجو هستند تا با سوءاستفاده از
شرايط اقتصادي جامعه به دنبال سودجويي از مردم
باشند .ايشان با تبريک هفته وحدت و سالروز ميالد
رسول گرامي اسالم(ص) و امام جعفر صادق(ع)
اظهارداشت :تعزيرات حکومتي يکي از مراجع
رسيدگي به تخلفات اقتصادي در جامعه است .وي با
اشاره به تاريخچه مبارزه و مقابله با تخلفات اقتصادي
در اسالم و ديگر جوامع بيان کرد :تعزيرات حکومتي
براي جلوگيري و مقابله با تخلفات اقتصادي از جمله
احتکار و گرانفروشي و رسيدگي تشکيل شده است.
ميريبابياناينکهتعزيراتحکومتيمرجعرسيدگي
به تخلفات اقتصادي گزارش شده ،بررسي و صدور
رأي است ،افزود :کار نظارت بهعهده ما نيست .وي با
اشارهبهاينکهدستگاههايمتعدديعهدهدارنظارت
و کشف تخلفات هستند ،گفت :پرونده تخلفات
اقتصادي پس از کشف به تعزيرات حکومتي ارجاع
دادهميشود.ايشانبابياناينکهتأمینحقوقمردم،
حاکميت،توليدکنندهومصرفکنندهباتعاملباساير

كسب مدال طالي جشنواره
بين المللي اخت راعات كره جنوبي
توسط رضا قوامي پور

قوا ،دستگاههاي نظارتي ،امنيتي و اقتصادي براي
مبارزه با تخلفات اين حوزه انجام ميشود ،افزود :در
پيشگيري از تخلفات اقتصادي دستگاههاي زيادي
نقش دارند .ميري با اشاره به اينکه اقدامات تعزيرات
حکومتي در اين زمينه گفت :با جلسات و تعامالتي
که با اصناف و بازاريان داشتهايم تالش شده تا موارد
قانوني آموزش داده شود تا از بروز تخلفات جلوگيري
شود چرا که تأمین ،توزيع و ذخيرهسازي کاالهاي
اساسي توسط بازاريان انجام ميشود .وي با بيان
اينکه گراني و گرانفروشي دو مسئله متفاوت است و
مردم بايد به آن توجه داشته باشند ،افزود :هميشه
عدهاي سودجو هستند تا در شرايط پيش آمده به
دنبال سوءاستفاده از مردم باشند.

استاندار سيستان و بلوچستان :

انباشتزبالههادراطرافشهرهايسيستانبايدپاکسازيشود

زاهدان–خبرنگاررسالت:
احمدعلي موهبتي گفت :همه مناطق سيستان به
ويژه ورودي شهرها به طور جدي با چالش انباشت
زباله مواجه است و اين مسئله حتي منجر به تذکر
مقامات کشوري در حين سفر به اين منطقه نيز شده
است .ايشان در نشست با فرمانداران ،شهرداران،
رؤساي شوراهاي اسالمي شهرهاي منطقه سيستان
ومديراندستگاههاياجراييعضوشورايهماهنگي
مديريتبحراناستان،اظهارداشت:ازآنجاييکهسيما
و منظر شهرها و روستاها معرف آن منطقه مي باشد
لذا انباشت زباله در ورودي و معابر شهري و روستايي؛
ظلمي بزرگ در حق مردم اين منطقه است که بايد
با همت مردم و دستگاه هاي متولي پاکسازي شود.
ويخاطرنشانکرد:منطقهسيستان؛تاريخوفرهنگ
بسيار غني دارد و متأسفانه اکنون با رايج شدن اين
رفتارهاي نامتعارف ،در فضاي مجازي و رسانه اي
تصاوير ناهنجار از اين منطقه نشان داده مي شود.
موهبتي افزود :اين جلسه را به طور ويژه و استثناء و

صرفا براي منطقه سيستان برگزار کرديم تا ماحصل
جلسه اين باشد که سيستان در جهت اصالح و آباداني
تکان بخورد .وي گفت :با اين حجم انباشت زباله و
نخاله هاي ساختماني به ويژه در مسيرهاي منتهي
به جاده اصلي ،چهره زيباي منطقه و فرهنگ غني

مردم منطقه سيستان در خطر است .استاندار اضافه
کرد :اگر ميخواهيم شهرهاي ما هدف گردشگري
باشد ،بايد تالش کنيم تا چهره شهرها تغيير کند و
بالطبع وقتي بديهي ترين اصول شهري و روستايي که
تميزيونظافتاسترارعايتنکنيم؛چگونهميتوانيم

ادعا کنيم شهر ما مقصد گردشگري است؟! نماينده
عالي دولت در استان بيان داشت :آغاز بهره برداري
از طرح  ۴۶هزار هکتاري دشت سيستان در آينده
نزديک ،اتفاق ميمون و مبارکي که الزم است همزمان
با اين جهش و اقدام خوب با جمع آوري زباله ها
و زيباسازي منظر و سيماي شهري و روستايي در
جهت حذف کاستيها و نواقص گام برداريم .موهبتي
گفت:بايدباوحدتهمهفرماندارانوشهردارانحوزه
سيستان ،يک جهش انقالبي شکل بگيرد تا اميد مرده
سيستان زنده شود.
وي افزود :همه مسئوالن اعم از بخش دولتي و
خصوصي بايد آسايش و راحتي را بر خودشان حرام
کنندوباتجميعامکاناتومشارکتمردمچهرهشهرها
وروستاهاراتغييربدهند.موهبتيدرپايانخاطرنشان
کرد :اول از همه بايد اراده قوي وجود داشته باشد و
برنامه مناسب توأم با اين اراده تدوين شود تا اقدامات
و اتفاقات بزرگ اجرايي شود و اراده قوي يک برنامه
اصولي و اجراي موفق را رقم بزند.

دبير نظام مشارکت و پيشنهادها:

بوشهر -خبرنگاررسالت:
مهندسباقرپاپريمقدمضمنتبريکهفتهوحدتو
ميالدباسعادتحضرترسولاکرم(ص)وهمچنينميالد
فرخنده حضرت امام جعفر صادق (ع) و گرامي داشت
روز اخالق و مهرورزي گفت :سيستم نظام مشارکت
اين شرکت در کنار تالش براي تحقق اهداف
سازماني ،همت به جاري سازي سه مؤلفه مؤثر از
جمله ايجاد وحدت و همدلي ،ايجاد فضاي آموزش و

نظام مشارکت به دنبال ايجاد تقدم تعقل بر عمل است
ترويج دهنده معارف سازماني و انساني و همچنين
توجه به اخالق مداري و مهرورزي نموده و به دنبال
ايجاد تقدم تعقل بر عمل است .وي افزود :ما با تالش
براي ترغيب کارکنان در انجام کار گروهي ،به دنبال
ارتقاء همدلي و وحدت در بين ايشان به عنوان اعضاي
جامعه سازماني خود هستيم و بقا و تعالي امور را در
تقيد به اخالقمداري و مهرورزي مي دانيم که ثمره
ايجادفضايکارگروهيدرسايهوحدتوهمدليافراد

با حضور شهردار اراک صورت گرفت؛

انتخاب اعضاي شوراي پژوهشي مرکز مطالعات و
پژوهش هاي شوراي اسالمي شهر

اراک– خبرنگاررسالت:
دريکيديگرازسرينشستهايهیئتامنايمرکز
مطالعات و پژوهش هاي شوراي اسالمي شهر اراک
که به رياست ايرج رضايي و با حضور مهندس فدايي
رئیس شوراي شهر ،مهندس شفيعي شهردار اراک
و اعضاي شوراي پژوهشي مرکز برگزار گرديد ،مقرر
شددرصديازبودجهشهرداريبهمرکزپژوهشهاي
شوراي شهر اختصاص يابد .همچنين در اين
جلسه غريبي ،حري ،انصاري ،رفيعي ،صداقت فر و

مصطفوي به عنوان اعضاي شوراي پژوهشي مرکز
مطالعات انتخاب گرديدند .خانمحمدي معاون
برنامهريزيوتوسعهسرمايهانسانيشهردارياراک
نيز يکي از اعضاي پژوهشي مرکز مطالعات شوراي
شهر مي باشد .الزم به ذکر است ،مرکز پژوهش هاي
شورا ،با هدف ايجاد يک مرکز پژوهشي در شهر
اراک به مرکزيت شورا و شهرداري و محوريت مراکز
پژوهشيودانشگاهيجهتآيندهپژوهيشهراراک
فعاليت خود را آغاز نموده است.

معقول و اخالقمدار ،غير از تعالي آن سازمان نخواهد
بود .پاپري مقدم در خصوص وضعيت عملکردي نظام
پيشنهادها اضافه نمود :هم اکنون نظام مشارکت با
عمري  11ساله در شرکت گاز استان بوشهر ،شامل
ساختار تشکيالتي با  17کميته فرعي به عنوان هميار
واحدها و يک کميته اصلي از مديران ارشد سازمان
مي باشد که امور فرآيندي پيشنهادهاي کارکنان
را برعهده دارند .وي گفت :حاصل اين کار گروهي

و تشکيالتي در سال  1397رقم خوردن سرانه 18
پيشنهاد به ازاي هر نفر با مشارکت بيش از  60درصد
کارکنان مي باشد و پيش بيني ميشود در سال جاري
اين نرخ مشارکت به  80درصد ارتقاء يابد .در پايان
ايشان با اشاره به نقش مديران ارشد سازمان در ترويج
و رشد نظام مشارکت و پيشنهادها ،از مديرعامل و
اعضاي کميته مرکزي نظام مشارکت براي همدلي و
ايجاد فضاي حمايتي ،تشکر نمود.

رئیس اداره ميراث فرهنگي استان مرکزی خبر داد:

آغازعمليات حفاظت اضط راري و رفع خطرگنبد
امام زادگان فضل و يحيي (ع) در محالت

محالت– خبرنگاررسالت:
مرحله حفاظت اضطراري ورفع خطر بناي
امامزادگانفضلويحيي(ع)ازاواخرهفتهگذشته
آغازگرديدهاست.بهگزارشروابطعموميميراث
فرهنگي،گردشگريوصنايعدستياستانمرکزي
به گفته مهدي لعل بار اين بنا با اعتباري بالغ بر
 ۳۰۰ميليون تومان که با همکاري و مشارکت
ميراث فرهنگي ،اداره کل اوقاف و هيئت امناي
امامزاده مرمت خواهد شد .ايشان درادامه گفت:

اينبنادارايگنبدپيازيدوپوستهشدهاستواين
گونهگنبدهااغلبدرقطراندازهايبزرگترازساق
گنبددارندوارتفاعآنهاازعرضشانبيشتراست.
لعل بار افزود :گنبد اين بنا درقسمت هاي نهاري
ونصف النهاري و همچنين در پايه ستون هاي
گنبدخانه و تويزه ها دچار ترک شده است .وي در
ادامه افزود :در اين مرحله گنبد استحکام بخشي
شده و به منظور اجراي پوشش حفاظتي در برابر
باران و برف داربست نصب خواهد شد.

استاندار البرز:

امنيت در البرز ارتقا يافته است

کرج -خبرنگاررسالت:
شهبازي از ارتقاي امنيت و شرايط اجتماعي استان البرز در
سطح کشور خبر داد .استاندار البرز در مراسم امحاي دو تن
و  800کيلوگرم مواد مخدر در ماهدشت استان البرز ،ضمن
قدرداني از خانوادههاي شهداي مواد مخدر حاضر در برنامه،
گفت :طبق اهداف انقالب و آموزه هاي ديني مبارزه با مواد مخدر
در دستورکار ما قرار دارد .ايشان با بيان اينکه نظام جمهوري
اسالمي ايران براي مبارزه با مواد مخدر هزينه زيادي را متقبل
شده است ،افزود :اين چند تن مواد مخدري که امحا مي شوند

ميتوانستند آينده جوانان زيادي را نابود کنند .وي ضمن تشکر
و قدرداني از مجموعه نيروي انتظامي استان البرز ،گفت :اين
مجموعه باعث شدند رتبه هاي امنيتي و اجتماعي البرز در سطح
کشور افزايش يابد .شهبازي افزود :ساير کشورها از مواد مخدر
کشف شده استفاده ديگري خواهند داشت درصورتي که ما طبق
فرامين ديني در اين زمينه اقدام خواهيم کرد .به گفته استاندار
البرز همه مسئولين موظف هستند مرگ خاموش و آزاردهنده
که توسط مواد مخدر ساري است را کنترل کنند .وي افزود:
باتوجه به وارونگي هوا و اينکه سعي داريم حداقل آاليندگي را

داشته باشيم ،از همين رو مواد سوزانده نخواهد شد .شهبازي
با اشاره به گزارش هاي ارائه شده در البرز گفت :از گزارش هاي
شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استفاده خواهيم کرد و
خواستار برگزاري دقيق جلسات هستيم؛ همچنين انتظار مي رود
از کميتههاي هفتگانه فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر استفاده
شود .وي با اشاره به اينکه مراحل اوليه راه اندازي اردوگاه ماده
 16البرز طي شد ،گفت :کمپ ماده  16براي استان بسيار حائز
اهميت است تا بتوانيم غربالگري را انجام دهيم و به بهبود شرايط
اجتماعي البرز کمک کنيم.

رئيس اداره اوقاف و امور خيريه نیشابور:

آن مربوط به امامزادگان است و باقي قدمگاه يا اشخاص مورد احترام
مردم هستند .ايشان در گفتوگو با خبرنگار ما ،افزود 23 :موقوفه
شامل زمين ،منزل ،باغ ،درختان پسته ،منابع آب و  ...از ابتداي امسال
تاکنون براي موضوعات مختلف وقف شده که بزرگترين آن پنج هزار
مترمربع زمين در حاشيه بلوار امام رضا(ع) براي ايجاد مجتمع خدمات
بين راهي براي زائران در نظر گرفته شده است .وي اظهار کرد :شهر
کاشمر با داشتن چهار بقعه معروف و حضور ميليوني زوار به دومین
شهر زيارتي استان معروف شده اما نيشابور با داشتن بقاع معروف و

قدمگاهي که بعد از حرم رضوي بيشترين زائر را در خراسان رضوي
دارد به اين عنوان مزين نيست و اين ظرفيت هاي فرهنگي اقتصادي
عمال رها شده است .رئيس اداره اوقاف و امور خيريه نيشابور با اشاره
به اينکه با توجه به حجم گسترده کار اوقاف نيشابور ،لزوم استقالل
اوقاف فيروزه از نيشابور بيش از پيش احساس مي شود تا حق فيروزه
نيز تضييع نشود ،افزود :در همين راستا در سامانه اوقاف ،چارت اداره
فيروزه تعيين شده و منتظريم فرمانداري آنجا ،مکان مناسبي را براي
استقرار اداره در نظر بگيرد.

 62بقعه نيشابور زير نظر اوقاف
هستند

نيشابور -خبرنگاررسالت:
حجت االسالم صادق خليلي گفت :تعداد بقاع نيشابور حداقل  96بقعه
است ولي  62بقعه آن زير نظارت اوقاف هستند که حداقل 50بقعه

امام جمعه اردبيل:

وحدت به عنوان يک اصل مهم و اساسي ب راي مردم است

اردبيل– خبرنگاررسالت:
آيتاهلل سيد حسن عاملي گفت :وحدت و يکپارچگي براي اقشار مختلف مردم به عنوان يک اصل مهم و اساسي است و در اين زمينه بايد مسلمانان
توطئههاي دشمنان را نقش بر آب کنند .وي در جشن وحدت عنبران اظهار داشت :وحدت و يکپارچگي براي اقشار مختلف مردم به عنوان يک اصل
مهم و اساسي است و در اين زمينه بايد مسلمانان با ارتقاي هوشياري و آگاهي؛ نقشهها و توطئههاي دشمنان را نقش بر آب کنند .ايشان با اشاره به اين
که اختالف بين شيعه و سني از اهداف اصلي دشمنان نظام مقدس انقالب اسالمي است ،بيان کرد :حتي سران سازمان سيا نيز به اين امر اعتراف کرده
و اگر ترس و وحشت در بين آنان ديده ميشود به دليل همين وحدت است که بايد ما نيز در اين زمينه آگاهانه رفتار کنيم .نماينده ولي فقيه در استان
اردبيل بيان کرد :موضوع تحت الشعاع قرار دادن منافع ملي و مسائل کالن با در نظر گرفتن منافع شخصي بسيار خطرآفرين خواهد بود که بايد در اين
زمينه تمام تالش و جديت خود را براي رفع اين مشکالت اساسي به کار گيريم و اجازه ندهيم که دشمنان هر چه ميخواهند انجام دهند .عاملي بيان
کرد :تفرقهافکني بين شيعه و سني کار هيچ مسلماني نيست و در اين زمينه بايد در فضاي مجازي مراقب حرکتهاي دشمنانه و اهداف متفرقانه آنان
باشيم و در مقابل با ارائه برنامههاي پرمحتوا درصدد خنثيسازي اين توطئهها اقدام کنيم که اين اقدام بسيار ارزشمند و قابل توجه است .وي تصريح
کرد :نبايد به دشمنان اجازه دهيم که با ايجاد دودستگي در بين شيعه و سني در امر ديني و مذهبي به اهداف شوم سياسي خود دست يابند چرا که
عدم توجه به اين مهم سبب خواهد شد که ارزشهاي دنياي اسالم بيارزش شده و به اختالفات مذهبي دامن زده شود.

شهردار شاهرود :

رنج خدماتي که انجام نداده ايم با ما باقي مانده است

شاهرود -خبرنگاررسالت:
مهندس احمدي که درحضور رسانه ها سخن مي گفت بيان داشت همين خدماتي
که طي دوسال گذشته ارائه شده بازحمت انجام داده ايم و رنج آنچه نتوانسته ايم
براي ما باقي مانده است .مامفتخريم که توفيق خدمت درکشور اسالمي ما در اين
شهر در خدمت به اين مردم قدرشناس ومهربان هستيم و آرزومنديم و تالش داريم
که حقوقي ازمردم ضايع نشود که اين يک اصل براي بنده و تمامي آناني که در
مجموعه شهرداري ارائه خدمت ميدهند .شهردار شاهرود افزود :اين رويکرد و
اين حجم کار طي دوسال به غير از مديريت جهادي و شبانه روزي و ايثار تمامي
دست اندرکاران مقدور نبود .مهندس جيراني درادامه جلسه گفت دو اصل مهم
در بخش شهرسازي توسط شهردار مورد تأکید قرارداشت ؛ اصل اول روان سازي
و اصل دوم سالم سازي تمام بخش ها که طي اين مدت تحول خاصي ايجادشد و
رضايت عامه مردم رادرپي داشت.
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رشت -خبرنگاررسالت:
اين جشنواره توسط کمپاني ( KEPCOشرکت نيروي برق کره جنوبي) و با
حمايتفدراسيونبينالملليمخترعين()IFIAباحضور۱۸۰شرکتکننده
از  ۳۰کشور جهان در شهر کوانگجو کره جنوبي برگزار شد .در اين دوره از
جشنواره و در بخش نمايشگاهي آن شرکتهاي بزرگي همچون هيونداي،
ايرباس ،زيمنس و  ABBنيز حضور داشتند .همچنين اجالس جهاني
رهبران انرژي و کنفرانسهاي تخصصي حوزه انرژيهاي تجديدپذير از ديگر
برنامههاي اين جشنواره بود .رضا قوامي پور پيش از اين در مسابقات جهاني
اختراعات کشور آلمان در سال  ۲۰۱۷و در مسابقات سوئيس در سال ۲۰۱۴
بابت اختراع هواپيماي بدون سرنشين خورشيدي و پرينتر ليزري موفق به
کسب مدال و جوايز ويژه شده بود .وي هماکنون به عنوان مديرعامل يک
شرکت فناور و در قالب يک تيم تخصصي پروژه هاي مختلف حوزه فناوري
را انجام مي دهد.

مدير مخابرات منطقه کردستان:

امسال  ۶هزار و  ۵۹۰پورت
 ADSLواگذار شده است

سنندج -خبرنگاررسالت:
دكترآزاد حکمت با اشاره اينکه در سال جاري  ۶هزار و  ۵۹۰پورت ADSL
به مشتريان مخابرات واگذار شده است گفت :يکي از فعاليتهاي چشمگير
ومثمرثمر مخابرات منطقه درجهت باالبردن رضايتمندي مشتريان اينترنت
پرسرعت است و هم اکنون  162هزار و  239پورت  ADSLمنصوبه در استان
موجود است که شرايط واگذاري آن به متقاضيان مهيا مي باشد .وي با اعالم
اينکه ارائه خدمات مخابراتي وارتباطي همسو با تکنولوژي هاي جديد در
جهان يکي از وظايف و برنامه هاي داراي اولويت در منطقه کردستان است،
افزود :در حال حاضر  952هزار و  49پورت  ADSLدر استان توسط مخابرات
به مشتريان واگذار شده که تعداد  6هزار و  590پورت آن در سال جاري انجام
شدهاست.دکترحکمتبهحذفنقاطمحرومودسترسيروستائيانبهخدمات
مخابراتي و ارتباطي با هدف اجراي پروژه هاي عدالت محور درکاهش شکاف
ديجيتاليبينشهرهاوروستاها اشارهكردواظهارداشت:اينترنتپرسرعتبه
عنوان ابزاري مهم در توسعه اقتصادي ،آگاهي روستائيان و حوزه هاي مختلف
نقش بسزايي داردو در راستاي اجراي برنامه هاي فوق ،تعداد  480روستا در
استان کردستان از مزاياي سرويس  ADSLبهره مند هستند.

مقام نخست دانشگاه صنعتي اصفهان
در مسابقات بين المللي حل مسئله
در حوزه حمل و نقل ریلی

اصفهان-خبرنگاررسالت:
تيم دانشکده مهندسي صنايع و سيستمها دانشگاه صنعتي اصفهان در
مسابقات بينالمللي حل مسئله در حوزه حمل و نقل ريلي (2019 RAS
 ،)INFORMSمقام نخست را به خود اختصاص داد .برترين هاي نهايي
مسابقات بينالمللي حل مسئله در حوزه حمل و نقل ريلي (2019 RAS
 )INFORMSدر نشست ساالنه مؤسسه تحقيق در عمليات و علم مديريت
که معتبرترين ارگان تحقيق در عمليات ( )Operations Researchدر
دنيا است و همه ساله با حضور بيش از  7هزار نفر از محققان و شرکتهاي
بزرگ صنعتي و خدماتي برجسته از سراسر دنيا برگزار مي شود به رقابت
پرداختند .در اين نشست و مسابقه علمي که  20الي  23اکتبر  2019و با
رقابت  53تيم از کشورهاي مختلف جهان ،در سياتل آمريکا برگزار شد ،تيم
دانشکده مهندسي صنايع و سيستم هاي دانشگاه صنعتي اصفهان متشکل از
آقايانپورياارسالني(دانشجويکارشناسيارشددانشکدهمهندسيصنايعو
سيستمها)،دکترمحمدرئيسينافچي(عضوهیئتعلميدانشکدهمهندسي
صنايعوسيستمها)ودکتروحيدفاميلدردشتي(پژوهشگرمرکزCIRRELT
کانادا) به مقام نخست اين رقابت ها دست يافت.همچنين در رقابت پوستر
 2019 RASاين نشست بين المللي ،پس از راهيابي  15پوستر به مرحله
نهايي ،تيم دانشکده مهندسي صنايع و سيستم ها دانشگاه صنعتي اصفهان
موفق شد رتبه نخست اين رقابت را نيز به خود اختصاص دهد .گفتني است:
مسابقات بينالمللي حل مسئله در حوزه حمل و نقل ريلي (2019 RAS
ي شود و اين براي
 )INFORMSاز سال  2010و به صورت ساالنه برگزار م 
اولين بار است که يک تيم از دانشگاههاي ايران موفق به کسب چنين مقامي
در مسابقات با اين سطح ميشود.

با هدف اصالح الگوي کشت؛

نخستينجشنواره استانيسيب زميني
درشهرستان قروه برگزار شد

قروه -خبرنگاررسالت:
رئيس جهاد کشاورزي کردستان در نخستين جشنواره استاني سيب زميني
كه با هدف رعايت الگوي کشت و مديريت منابع آبي در کنار تالش براي ايجاد
صنايع تبديلي و تکميلي و جلوگيري از خام فروشي با حضور کشاورزان نمونه
استاني در شهرستان قروه برگزار شد ،گفت :نخستين جشنواره استاني سيب
زميني در قروه با هدف معرفي روش هاي نوين کشت و ارقام جديد ،مديريت
منابع آبي و بهره وري بهينه با تجليل از کشاورزان منتخب برگزار شد .خالد
جعفريبابياناينکهسيبزمينيمحصوليمهمواستراتژيکاست،افزود:توليد
سيب زميني در کردستان حدود  305هزار تن از  8هزار و  100هکتار مربوط به
سال زارعي گذشته بوده و استان با اين ميزان توليد موفق شد رتبه پنجم توليد
سيب زميني در کشور را به دست آورد لذا برگزاري چنين جشنواره هايي در
اين راستا مهم هستند .وي از معرفي سيب زميني کار نمونه در روستاي دوسر
از توابع شهرستان قروه خبر داد و اظهار داشت :اين كشاورزاز هر هکتار بيش از
100تن سيب زميني برداشت کرده و اين را يکي از امتيازهاي ويژه براي استان
کردستان عنوان کرد .جعفري ظرفيت سردخانه و انبارهاي فني در استان را
بيش از 80هزارتن دانست و از صدور مجوز براي 110هزارتن سردخانه خبر داد
و گفت :هم اكنون دو هزار تن محصول سيب زميني صادر شده و روند صادرات
نيز مناسب است و فعال محدوديتي براي صادرات وجود ندارد .شايان ذكر است،
در پايان اين جشنواره از تعداد  13کشاورز نمونه استاني تجليل شد و بر حمايت
از کشاورزان و بخش کشاورزي در راستاي رونق توليد تأکيد شد.

دكتر مريم اخباري :

دومين كنف رانس بين المللي گل محمدي درقمصر کاشان برگزار مي شود

کاشان -خبرنگاررسالت:
رئيس پژوهشكده اسانس هاي طبيعي دانشگاه كاشان از برگزاري دومين کنفرانس بين المللي گل محمدي درقمصر خبرداد و افزود :حدود  90مقاله
به دبيرخانه اين كنفرانس ارسال شده که از اين تعداد 60 ،مقاله پذيرفته شده كه در روز برگزاري كنفرانس در قالب پوستر و سخنراني ارائه مي شود.
وي عنوان كرد در اين كنفرانس  3روزه 13 ،استاد برجسته از ايران و ساير كشورها براي ارائه سخنراني و تدريس كارگاههاي آموزشي دعوت شده اند.
ايشان با اشاره به اين كه شمارش معكوس براي آغاز اين رويداد آغاز شده ،افزود :كنفرانس بين المللي گل محمدي ،در نوع خود در دنيا منحصر به
فرد است و براي اولين بار در دنياست كه كنفرانسي با نام گل محمدي برگزار مي شود .دكتر اخباري ارائه مقاله و شركت دانشجويان و دانشگاهيان در
همايش را يكي از اهداف جزئي كنفرانس بر شمرد و عنوان كرد :هدف اصلي ،با توجه به ماهيت موضوع كنفرانس ،تأثيرگذاري در صحنه بين الملل،
جلب توجه دنيا به ايران در حوزه گل محمدي و حفظ برند آن به نام ايران و ارتقاء اطالعات و ارتباطات در صنعت ،بازار و تجارت است .دبير اجرايي
كنفرانس افزود :اين رويداد با همكاري مشترك شركت طبيب دارو ،اتحاديه انجمن هاي گياهان دارويي ايران و پژوهشكده اسانس هاي طبيعي
دانشگاه كاشان و با حمايت معنوي دانشگاههاي تهران ،اروميه ،لرستان ،كردستان و زنجان ،سازمان ملي استاندارد ايران و اداره استاندارد كاشان،
سازمان غذا و داروي كشور (اداره غذا و داروي كاشان) ،مركز تحقيقات گياهان دارويي و پژوهشكده گياهان دارويي جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران
در پژوهشكده اسانس هاي طبيعي قمصر برگزار مي شود.

