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شهرستان

خبر
معاون خريد ذوب آهن اصفهان اعالم کرد:

رونمايي از سايت و اپليکيشن
معدن مارکت

اصفهان -خبرنگاررسالت:
با حمايت ذوب آهن از اپليکيشن و سايت معدن مارکت در نمايشگاه
ايران کانمين  2019رونمايي شد .مهندس محمد جعفر صالحي با بيان
اينکه اين سايت و نرم افزار موجب خواهد شد تأمين کنندگان مواد اوليه
کارخانجات فوالدي و ساير صنايع وابسته به طور نظام مند و يکپارچه
در تعامل باشند ،گفت :بر اساس برنامه هاي اين نرم افزار ،تمام معادن
در سطوح مختلف اکتشاف و توليد  ،شناسايي و جذب خواهند شد .وي
افزود  :شرکت هاي معدني در فضاي اين سايت و اپليکيشن توانمندي ها
و دستاوردهاي خود را عرضه خواهند كرد .معاون خريد ذوب آهن اصفهان
هماهنگي بيشتر بين شرکت هاي معدني و فوالدي را باعث رونق توليد و
شکوفايي اقتصاد کشور دانست و گفت :اين اپليکيشن مي تواند با تسريع
تبادالت اطالعاتي در حوزه معدن و صنايع وابسته براي رفع موانع توليد
فضاي مناسبي را فراهم آورند.

استاندار سيستان و بلوچستان اعالم کرد:

 ۴۱مصوبه حاصل سفر دبيرکل ستاد
مبارزه با موادمخدر به سيستان و
بلوچستان

زاهدان -خبرنگاررسالت:
احمدعلي موهبتي گفت :در سفر دو روزه سردار اسکندر مومني دبير کل ستاد
مبارزه با موادمخدر کشور به اين استان تقريبا  ۴۱مصوبه به تصويب رسيد .ايشان
در نشست خبري دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر کشور با اصحاب رسانه اظهار
داشت :مصوبات يادشده در حوزههاي مقابلهاي ،پيشگيري و فرهنگي استان است
که بسيار اهميت دارد و بخشي از اقدامات نيز زيربنايي و نيازمند اعتباري بالغ بر ۲۰
ميليارد تومان است .وي گفت :بحث موادمخدر و آسيبهاي اجتماعي ،فرهنگي،
اقتصادي ،سياسي و امنيتي آن در جامعه آنقدر عميق و شفاف است که نياز به
ورود و آشنايي بيشتر نيست و عمق فاجعه در حوزه مواد مخدر آنقدر زياد است
که به همه مجموعهها در حوزههاي انساني و مادي آسيب ميزند .موهبتي گفت:
دامنه اعتياد به موادمخدر آنقدر گسترده است که از آثار مخرب آن طفل تازه به
دنيا آمده تا انسانهاي مسن و آگاه رادر برگرفته است .استاندار با بيان اينکه اين
استان در زمينه مبارزه با موادمخدر نسبت به ساير نقاط کشور رتبه نخست را
دارد ،افزود ۲۶ :درصد ترياک دنيا در سيستان و بلوچستان کشف ميشود و در
اين زمينه اقدامات مقابلهاي خوبي تاکنون انجام شده است .وي بيان کرد :امسال
 ۱۵۴تن موادمخدر در سيستان و بلوچستان کشف شده که باالترين ميزان اين
کشفيات را انتظامي اين استان داشته و پس از آن مرزباني با  ۳۳تن ،اطالعات
 ۲۷تن و بسيج و سپاه  ۱۰تن در رتبه هاي بعدي قرار دارند .موهبتي ادامه داد:
 ۵۰درصد کشفيات موادمخدر از نوع ترياک بوده اين در حالياست که بيشترين
کشفيات نيز مربوط به شيشه بوده است .وي خاطر نشان کرد :اختياراتي به هر يک
از فرمانداريهاي سيستان و بلوچستان داده شده اما مشروط به اينکه فرمانداران
با شورا توافقنامه امضا کنند.
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فرمانده جديد سپاه بي تالمقدس کردستان:

تالش م يکنيم امنيت پايدار در کردستان
تداوم داشته باشد

سنند ج – خبرنگاررسالت:
سردار سيدصادق حسيني گفت :تالش ميکنيم
امنيت پايدار در کردستان تداوم داشته باشد و در
عرصه خدماترساني و محروميتزدايي از هيچ
تالشيفروگذارنخواهيمبودواميدوارمباهمياريو
همکاريهمکارانوسايرمسئوالنبتوانيمخدمات
ارزشمنديبهمردماستانکردستانارائهکنيم.وي
درمراسمتوديعومعارفهفرماندهسپاهبيتالمقدس
کردستانبااشارهبهاينكهمردمسلحشوروغيرتمند،
مؤمن ،انقالبي ،مرزدار و دشمنشناس در حوادث
گوناگون با اقدام بموقع خود برگ زريني در تاريخ
کردستان به ثبت رساندهاند ،افزود :خداوند را بار
ديگر شاکر هستم که توفيق خدمت در کردستان
را به من عطا کرد چرا که در دوران دفاع مقدس در
مناطقعملياتيايناستانحضورداشتهاموامروزدر
دورانسالهايپايانيخدمتدوبارهتوفيقخدمت
در اين خطه و براي اين مردم فهيم و انقالبي را پيدا
کردهام .ايشان با بيان اينکه مأموريت سپاه صيانت

کرج -خبرنگاررسالت:
طرح بيمه سالمت براي بيماران مزمن در قالب ارائه خدمات درماني
در منزل اجرا مي شود .عضو هيئت رئيسه سازمان بيمه سالمت گفت:
عرصه خدمات رساني بيمه سالمت ديگر به بيمارستانها محدود
نمي شود .محمد ميرزا بيگي ادامه داد :اين پوشش بيمه اي براي  ۵بيماري
سکته قلبي ،سکته مغزي ،سرطانها و بيماران آي سي يو و سي سي يو در
منزل است .وي افزود :تحقيق و مطالعه اين طرح از چند سال پيش آغاز
شده و به صورت پايلوت در استانهاي کرمان ،همدان و بخشي از تهران از
سال گذشته آغاز شده و با توجه به مثبت بودن نتيجه به زودي در سراسر
کشور اجرايي مي شود.

فرمانده انتظامي رباط کريم خبر داد:

کشف  ۴۰کيلوگرم مواد مخدر
در رباط کريم

رباط کريم-خبرنگاررسالت:
فرمانده انتظامي شهرستان رباط کريم گفت :باند سوداگران مرگ با
 ۴۰کيلوگرم ترياک در شهرستان رباط کريم دستگير و جهت بررسي و
بازجويي به پليس مبارزه با مواد مخدر انتقال يافتند .شهرام پور سعادت
اظهار داشت :مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر در پي گشتزنيهاي
نامحسوس در محور تهران -ساوه به يک دستگاه خودروي کشنده هوو با
يک سرنشين مشکوک شده و به راننده آن دستور ايست دادند .وي گفت:
مأموران خودرو را متوقف و در بازرسي از آن  ۴۰کيلوگرم ترياک کشف و
متهم را دستگير و جهت بررسي و بازجويي به پليس مبارزه با مواد مخدر
انتقال دادند .فرمانده انتظامي شهرستان رباط کريم عنوان کرد :متهم
دستگير شده در بازجوييهاي پليسي جرم خود را قبول داشته و در ادامه
اذعان داشت که مواد مخدر را از يکي از استانهاي جنوب شرقي کشور
بارگيري کرده و قصد توزيع آن را داشته که با هوشياري مأموران موفق
به اين کار نشدم .قاچاقچي دستگير شده پس از تشکيل پرونده قضائي و
گذراندن مراحل قانوني روانه زندان شد.

دستگيري رئيس و چهار کارمند
اداره بهزيستي مالرد

مالرد-خبرنگاررسالت:
دادستان عمومي و انقالب شهرستان مالرد از دستگيري رئيس و چهار
کارمند اداره بهزيستي اين شهرستان خبر داد .جواد جبله گفت :اتهام
اين افراد اختالس است و پرونده آن ها در مجتمع قضائي کارکنان دولت
در حال رسيدگي است .وي افزود :البته دستگيري رئیس بهزيستي اين
شهرستان حدود  ۲۰روز پيش انجام شد ،اما تحقيقات سبب شد ،تا به
تازگي چهار کارمند بهزيستي نيز دستگير شوند.

دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر:

امسال  ۶۰۰تن موادمخدر در کشور
کشف شده است

زاهدان -خبرنگاررسالت:
سرداراسکندرمومنيگفت۶۰۰:تنانواعموادمخدر
از ابتداي امسال تاکنون در سراسر کشور کشف شده
که نشان دهنده رشد ۱۵درصدي در مقايسه با مدت
مشابه سال قبل است .ايشان در نشست خبري با
اصحاب رسانه در زاهدان اظهار داشت :تمامي
دستگاهها در سيستان و بلوچستان به طور جدي
در زمينه مبارزه با موادمخدر در تالش هستند که
با توجه به شرايط موجود پشتيباني از اين استان
در اولويت قرار دارد .وي گفت :جمهوري اسالمي
ايران در حوزه مبارزه با موادمخدر با تمام توان وارد
ميدانشدهودراينراهسيستانوبلوچستاندرخط
مقدم جامعه جهاني قرار دارد .سردار مومني بيان
کرد :در زمينه مقابله با موادمخدر استان سيستان
و بلوچستان با کشفيات  ۲۵درصدي از ميانگين
کشوري نيز پيشي گرفته که اين جاي تقدير دارد.
ويادامهداد :سهمجمهورياسالميايراندرکشف
ترياک در جهان  ۹۰درصد و در کشف مرفين ۶۷

درصد است .دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر
گفت :بر اساس نظرسنجي انجام شده سيستان و
بلوچستان در حوزه مقابلهاي شرايط بسيار خوبي
داشته و  ۸۰درصد مردم اين استان آماده مبارزه با
مواد مخدر هستند .وي افزود :سال گذشته دو هزار
و  ۴۱۰سازمان مردم نهاد در کشور وجود داشت
که امسال به سه هزار سازمان افزايش يافته و در
سيستان و بلوچستان نيز نزديک به  ۱۰۰سازمان
و مؤسسه فعال است که اين امر نشانگر عزم ملي
براي مبارزه با مواد مخدر و کاهش آسيب اجتماعي
است .سردار مومني بيان کرد :تجهيزات کشف شده
در سيستان و بلوچستان به همين استان اختصاص
مييابد و اين يکي از اولويتهاي ستاد مبارزه با مواد
مخدراست.ويهمچنينگفت:جانفشانينيروهاي
انتظامي و امنيتي در مرزها را هيچ چيزي نميتواند
جبران کند اما حق کشفها به آنها واگذار ميشود
گرچه کاري که ارزش جان انسانها را داشته باشد
انجام نميشود.

نايب رئيس کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسالمي:

۱۰درصدمنابعصندوقتوسعهمليبهبخشکشاورزياختصاصمييابد
اردبيل -خبرنگاررسالت:
رضا کريمي گفت :در برنامه ششم توسعه پيشبيني شده معادل
 ۱۰درصد منابع صندوق توسعه ملي به بخش کشاورزي اختصاص
يابد که اين ميزان ضريب خوداتکايي محصوالت کشاورزي را در
پايان برنامه ششم تا  ۹۵درصد ارتقا ميدهد .وي در بازديد از
طرحهاي آبخيزداري استان اردبيل اظهار کرد :صندوق توسعه
ملي در سالهاي اخير ظرفيت خوبي براي حمايت از طرحهاي
سرمايهگذاري و توانافزايي در اين حوزه است که کارکردي
متفاوت يافته است .ايشان خاطرنشان کرد :با تقويت اين بخش

به نظر ميرسد ضريب خودکفايي در توليدات بخش کشاورزي
افزايش يابد و ايران روز به روز به مقصد نهايي در تأمين نياز داخلي
و حتي صادرات محصوالت نزديکتر شود .نماينده مردم اردبيل،
نير ،نمين و سرعين گفت :مجلس شوراي اسالمي در برنامه ششم
توسعه فرصتهاي خوبي را در برقراري عدالت در بخش کشاورزي
و همچنين افزايش توان بهرهبرداران و فعاالن اين بخش ايجاد
کرده تا خألهاي احتمالي رفع شود .وي خاطرنشان کرد :مکانيزه
کردن کشت به همراه ارتقاي توان آبياريهاي مدرن و هدفمند در
کنار تقويت شرکتهاي دانش بنيان در بخش کشاورزي فرصت

خوبي را براي تحولآفريني اين بخش رقم زده که انتظار ميرود
در سطح ملي و استان اردبيل نتايج و ثمرات آن به عينه مشاهده
شود .کريمي بيان کرد :تا زماني که زنجيره توليد و عرضه به بازار
به صورت سودآور با ارزش افزوده معقول براي بهرهبرداران و فعاالن
بخش ميسر نشود ،نميتوان به تحول و نقشآفريني اين حوزه
اميدوار بود .وي افزود :در برنامه ششم از منابع صندوق توسعه
ملي تسهيالت خوبي براي صاحبان دانش ،فن و سرمايهگذاران
در نظر گرفته شده که هر استان به تناسب داشتههاي کشاورزي
ميتواند از اين ظرفيت استفاده کند.

مدير عامل ذوب آهن اصفهان:

توسعه نامتوازن زنجيره فوالد باعث بح ران در تأمين مواد اوليه شده است

اصفهان -خبرنگاررسالت:
مهندس منصور يزدي زاده در پنل نقش دولت
در تسهيل و توسعه در آمدهاي غيرنفتي که در
سومين روز از نمايشگاه بين المللي ايران کانمين
 2019برگزار شد ،توسعه نامتوازن زنجيره فوالد
را عامل اصلي بحران در تأمين مواد اوليه به ويژه
سنگ آهن براي شرکت هاي فوالدي دانست و

گفت :ما روي کاغذ هم کمبود سنگ آهن داريم.
امروز بزرگترين دغدغه فوالدسازان تأمين مواد
اوليه است که به شرکت هاي فوالدي ديگر نيز
سرايت کرده است .ايشان ادامه داد :متأسفانه
توسعههادربخشمعدنبهجايآنکهافقيصورت
بگيرد ،به صورت عمودي انجام گرفته است و امروز
شرکتهايي مانند گلگهر و چادرملو خود درگير

توليد فوالد شده اند .به همين دليل اخيرا فوالد
مبارکه نيز دغدغه تأمين مواد اوليه را مطرح کرده
است.وييکيديگرازچالشهايتأمينمواداوليه
را صادرات سنگ آهن بدون توجه به نياز داخل
عنوان نمود و گفت :ذوب آهن مخالف صادرات
نيست اما معتقد است ابتدا بايد نياز ظرفيت هاي
موجود در واحدهاي فوالدي تأمين شود .اين در

حالي است که هم اکنون نيز مقدار قابل توجهي
سنگ آهن از کشور صادر مي شود .مديرعامل
ذوب آهن اصفهان تعرفه  25درصدي عوارض
را فاقد بازدارندگي الزم براي صادرات دانست و
گفت :حتما اين عدد بايد افزايش پيدا کند اما با
اينوجودآمادگيخريدارينقدسنگآهنمعادن
کوچک را داريم.

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات :

عضو هيئت رئيسه سازمان بيمه سالمت خبرداد:

ارائه خدمات درماني به بيماران
مزمن در منزل

از انقالب اسالمي و خدماترساني به ملت است،
اظهار داشت :با استفاده از تمام ظرفيتهاي سپاه
و بسيج تالش خواهيم کردم تا خدمات هرچند
ناچيز را به اين مردم که در دوران دفاع مقدس و
طول عمر انقالب در کمرگاهها و پيچهاي سخت
نظام نقش خود را به بهترين شيوه ايفا کردهاند،
ارائه کنيم .سردار حسيني با اشاره به اينكه تکيه
بر بيگانگان ،غرب وحشي و آمريکاي جنايتکار
جز عقبماندگي ،هيچ نتيجه اي ندارد ،تصريح
کرد :انسجام و وحدت عمومي ،حضور اقشار در
عرصههاي مختلف ،کارآفريني ،جهاد علمي،
آگاهيسياسيوغيرهزمينهسازپيشرفتوآباداني
و خنثيشدن توطئههاي دشمنان و يأس و نابودي
آنها را فراهم ميکند.
وي گفت :از مجموعه سپاه ،بسيج و پيشکسوتان
جهاد و شهادت استدعا دارم همچون گذشته براي
عمران و آباداني و مبارزه با فرهنگ غلط غربي
عمليات رواني دشمن تالش کنند.

خبر

صنعت دفاعي در دوران تحريم به شکوفايي و بالندگي رسيده است
اراک – خبرنگاررسالت:
مهندس آذري جهرمي در بازديد از شرکت صنايع الکترونيک
ايران گفت :صنعت دفاعي در دوران تحريم به شکوفايي و بالندگي
رسيده است .ايشان با حضور وزير دفاع و مدير عامل صنايع
الکترونيک وزارت دفاع از توانمندي هاي مجموعه صاايران بازديد
کرد .وي در بازديد از سازمان صنايع الکترونيک ايران(صا ايران)
با قدرداني از فعاليت متخصصان و دانشمندان صنعت دفاعي در
مجموعه صاايران اظهار کرد :بحمداهلل مجموعه دفاعي کشور

در عرصههاي مختلف به ويژه حوزه فضايي دستاوردهاي بي
نظيري داشته است و از طريق هم افزايي با ساير مجموعه هاي
دانش بنيان کمک شاياني به پيشرفت و توسعه کشور داشته
است.آذري جهرمي پيشرفت هاي مجموعه فضايي صاايران را
ماحصل ايستادگي در برابر استکبار و شکوفايي در دوران تحريم
عنوان کرد و افزود :مجموعه صاايران مي تواند در قالب برگزاري
نمايشگاه ،جوانان و نخبگان دانشگاهي را در جريان پيشرفت
هاي غرور آميز صنايع الکترونيک ايران قرار داده و اميد و باور

رئیس اداره آموزش و پرورش کاشان :

ملي را ارتقا دهد .در اين بازديد مديرعامل صنايع الکترونيک
وزارت دفاع با تشريح فعاليتهاي شرکت صنايع الکترونيک ايران،
تنوع محصوالت توليدي ،پيچيدگيهاي فناورانه محصوالت،
تأمين نيازمندي هاي نيروهاي مسلح در حوزه هاي مختلف
رزم ،تعامل با وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و شرکت هاي
دانش بنيان و تأمين نيازهاي بخش خصوصي و دولتي راکه با
تحريم هاي ظالمانه روبه رو شده اند از موفقيت هاي ارزنده
صنايع الکترونيک وزارت دفاع در دوره اخير دانست.

مدير محيط زيست سازمان منطقه آزاد انزلي اعالم کرد:

يک باب مدرسه خيرساز در کاشان گشايش يافت

برداشت  ۴۸تن شلتوک سبز بج از  ۱۲هکتار زمين

اجرايي است که ساالنه تأثير آن را در طرحهاي مهر
ميبينيم و اگر اين طرح منطقهاي نباشد ،بسياري
از هدفها تحقق نمييابد .حسين مقنينصرآبادي
افزود:کاشانباتوجهبههمهکمبودهاموفقيتهاي
بسياريداشتهکهپذيرش۶۲درصديدانشآموزان
در دانشگاههاي دولتي ۱۵۰ ،رتبه زير يکهزار ،سه
رتبه دوم در المپيادهاي علمي و  ۱۱رتبه نخست در
مسابقات فرهنگي و هنري و اعزام  ۳۶۰دانشآموز
پسر و  ۴۸۰دانشآموز دختر به اردوهاي راهيان نور
تنها بخش کوچکي از اين دستاوردها و فعاليتهاي
آموزشي است .وي يادآور شد :در زمان حاضر ۳۲
مدرسه خريد خدمات با  ۳۴۰نيرو نفر داريم که
 ۶هزار دانشآموز کاشاني در آنها به تحصيل
اشتغال دارند.

کمپوست ،زنبور تريکو گراما و کودهاي زيستي براي
مبارزه با آفات و حشرات و همچنين تقويت زمين و
محصولاستفادهميشود.مديرمحيطزيستتقويت
مشاغل بومي -روستايي ،حفظ اشتغال مولد از طريق
حمايت از مشاغل پايدار ،و برندسازي محصوالت
کشاورزي ،را ازجمله مهمترين داليل اجراي طرح
مزبور اعالم کرد و افزود :سازمان منطقه آزاد انزلي
ظرف سه سال گذشته در راستاي يک برنامه پنج ساله
اقدام به اجراي طرح توليد برنج هاي ارگانيک با نام
«سبزبج»نمودهتاازطريقتوليدمحصوالتکشاورزي
سالم و با ارزش غذايي باال ،زمينه کاهش استفاده از
سموموکودشيميايي،افزايشامنيتغذاييوسالمت
کشاورزان و به ويژه مصرف کنندگان و حفظ منابع
آب و خاک استان گيالن فرآهم گردد.

کاشان -خبرنگاررسالت:
يک باب مدرسه خيرساز با ظرفيت پذيرش بيش
از  ۳۶۰دانشآموز در آييني با حضور استاندار
اصفهان و جمعي از مسئوالن شهرستان کاشان
گشايش يافت.
مدرسه دو هزار و  ۱۰۰مترمربعي حاج احمد زارع
که با طراحي نوين و به امکاناتي مانند کتابخانه و
يونيت دندانپزشکي مجهز شده ۱۲ ،کالس درس
دارد و با سرمايهگذاري  ۶۲ميليارد ريالي خانواده
اين خير بازسازي شده است .رئیس اداره آموزش
و پرورش کاشان در آيين گشايش اين مدرسه
گفت :اين شهرستان با  ۶۳هزار دانشآموز ،سه هزار
و  ۴۰۰نيروي شاغل و سه هزار و  ۵۰۰نيروي
بازنشستهيکيازبزرگترينومؤثرتريندستگاههاي

انزلي -خبرنگاررسالت:
به گزارش مديريت روابط عمومي و امور بين الملل
سازمان منطقه آزاد انزلي ،مدير محيط زيست اين
سازمانبابياناينکهدرسومينسالاجرايطرحتوليد
برنج هاي ارگانيک در محدوده منطقه ،با استقبال
کشاورزان از روستاهاي محدوده منطقه همراه بود،
اظهار داشت :با همکاري کشاورزان مساحت زير
کشت اين شيوه کاشت برنج از مرز  ۱۲هکتار مربع
عبور کرده و ميزان شلتوک برنج استحصالي از بالغ
بر  ۴۸تن بوده است .وي با اشاره به اينکه طرح توليد
محصوالت کشاورزي ارگانيک با محوريت محصول
برنج با حمايت اين سازمان به اجرا در مي آيد ،اضافه
کرد :در اين شيوه توليد ،استفاده از سموم و کودهاي
شيميايي حذف مي گردد و به جاي آن از ورمي

توسط شرکت برق گيالن صورت گرفت؛

توزيع بسته هاي لوازم التحرير بين دانش آموزان مناطق محروم

رشت-خبرنگاررسالت:
درادامهاجرايپروژهقبضسبز(حذفقبوضکاغذيبرق)بستههاي
لوازمالتحرير بهدانشآموزانمدارستککالسيوکانکسيمناطق
محروم شهرستان ماسال توسط شرکت توزيع نيروي برق استان
گيالن اهدا شد .اين بسته هاي لوازم التحرير با حضور نمايندگان

دفتر روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق استان گيالن ،امور
توزيع برق شهرستان ماسال و نماينده روابط عمومي اداره آموزش
و پرورش ماسال بين دانش آموزان روستاهاي سراکه ،توت نساء،
شالما  ،چسلي ،سليم آباد ،ماسوله خاني و اسبه ريسه اين شهرستان
توزيع شد .وزارت نيرو در راستاي حفاظت از محيط زيست از ابتداي

سال  98پروژه حذف قبوض کاغذي برق را از طريق شرکت هاي
توزيع برق سراسر کشور شروع و تا پايان شهريور سالجاري اجرايي
نمود .به اين دليل و باتوجه به صرفه جويي ريالي حاصله از اين پروژه
ملي و مهم ،مقرر گرديد بسته هاي لوازم التحرير بين دانش آموزان
مناطق محروم مدارس توزيع گردد.

معاونادارهکلبنادرودريانوردياستانبوشهرخبرداد:

خبر داد .ايشان افزود :با تجهيز کارگاه و اتمام مقدمات اجرايي ،فاز
نخست عمليات اليروبي خور بندر گناوه آغاز شده است .وي گفت:
درمرحله اول ،عمليات توسط شناور کاتر ساکشن الله از ابتداي
کانال ورودي آغاز و تا نزديکي اسکله سوخت رساني که از ازدحام
کمتر شناورها برخوردار هست انجام خواهد شد و در فاز بعد ،اين
روند تا محدوده اسکله رمپ ادامه پيدا خواهد کرد .قاسمي در
خصوص ميزان پيشرفت عمليات افزود :به علت ميزان زياد مواد

ضايعاتي همچون طناب والستيک که در حين تخليه و بارگيري
کاال در بستر دريا ريخته شده،عمليات با کندي روبه رو است .معاون
دريايي اداره کل بنادر و دريانوردي استان گفت :از ديگر موانعي
که در فازهاي بعدي پيشرفت عمليات اليروبي را با کندي مواجه
خواهد کرد تراکم شناورها در خورگناوه مي باشد  ،که اميد است
با مشارکت بيشتر لنج داران در زمينه جابه جايي شناورها ،روند
عمليات اليروبي طبق زمانبندي تعيين شده انجام شود.

آغاز عمليات اج رايي اليروبي
خور بندر گناوه

بوشهر -خبرنگاررسالت:
محمد قاسمي از آغاز عمليات اجرايي اليروبي خور بندر گناوه

جلسه پايش اهداف ،پروژه ها و اقدامات بهبود
در شركت گاز استان گيالن برگزار شد

رشت-خبرنگاررسالت:
در اين جلسه ،عملکرد  170شاخص ارائه شده و وضعيت شاخصها در سه حالت سبز(درصد تحقق باالي
 ،)85زرد( درصد تحقق  )70-85و قرمز (درصد تحقق زير  )75گزارش شدند .سپس شاخصهاي در وضعيت
قرمز مورد بررسي قرار گرفته و داليل انحراف از هدف اعالم گرديد .درخصوص برخي از اين شاخصهاي
نامطلوب راهکار ارائه شده و درخصوص برخي ديگر مقرر شد در جلسات تخصصي تحليل شوند .گفتني
است فعاليتهاي شرکت با  247شاخص در حوزه هاي مختلف پايش ميشوند که از اين تعداد  170شاخص
داراي دوره پايش  6ماهه ميباشند .در بخش دوم اين جلسه پروژه ها و اقدامات بهبود مندرج در توافقنامه
سطح عمليات ( )OLAمورد بررسي و پايش قرار گرفت .در  OLAشرکت گاز  27پروژه و  186اقدام بهبود
وجود دارد که برخي از آنها به اتمام رسيده و برخي در جريان مي باشد و تاکنون درصد تحقق  65حاصل
گرديده است .در اين جلسه ضمن تأکید بر انجام بموقع برنامه هاي بهبود ،عنوان شد ،توافقنامه سطح
عمليات سندي پويا بوده که در صورت لزوم تعريف هر برنامه بهبود در هر زمان توسط واحدها ،بايد به واحد
برنامه ريزي جهت بهروزرساني اعالم گردد.

رئيس سازمان جهاد کشاورزي کردستان:

اعتبارات الزم ب راي طرح توسعه باغات در کردستان
تخصيصيافت

سنندج – خبرنگاررسالت:
خالد جعفري در جلسه توسعه باغات استان گفت :اعتبارات الزم براي آغاز طرح توسعه باغات در کردستان
تخصيص يافته و اولويت تخصيص اعتبارات با افرادي است که خالقيت و شرايط ويژه را در اين زمينه داشته
باشند و به ازاي هر هکتار تا سقف چهار ميليون تومان تسهيالت در نظر گرفته شده است .وي افزود :چهار
هزار و  ۳۰۰هکتار از اراضي پاياب سد آزاد به باغات مثمر تبديل خواهد شد که براي پيشبرد پروژه تا کنون
 ۸۳ميليارد تومان هزينه شده و براي اتمام پروژه به تسهيالت بيشتر ديگري نياز داريم .ايشان با بيان اينکه
يک هزار هکتار از اراضي پاياب سد آزاد آماده غرس نهال است ،اظهارداشت :در سال جاري عمليات غرس
نهال در سطح  ۵۰۰هکتار از اراضي اين پروژه انجام خواهد شد .جعفري گفت :در حال حاضر  ۹۱درصد
پيشرفت فيزيکي در اين چهار هزار و  ۳۰۰هکتار داريم و ساالنه حدود  ۲۸ميليون مترمکعب آب براي اين
باغات مصرف خواهد شد.

نصب يك دستگاه كنتورحجمي
به قطر 300ميليمتر در منطقه
قنات ناصري شهر اراك

اراک– خبرنگاررسالت:
به منظور جلوگيري ازهدررفت آب و كاهش آب بدون درآمد ،امورآب
وفاضالب شهرستان اراك اقدام به نصب يك دستگاه كنتورحجمي
دريكي از مناطق شهر به صورت پايلوت نمود .به گزارش روابط عمومي
شركت آب و فاضالب استان مركزي مهندس سعيد سرآباداني مدير
امورآب و فاضالب شهرستان اراك دراين خصوص اظهار داشت :
درراستاي دستيابي به اهداف كاهش آب بدون درآمد و جلوگيري
از هدررفت آب اداره بهره برداري آب منطقه يك امورآب و فاضالب
شهرستان اراك دركوتاهترين زمان اقدام به نصب يكدستگاه كنتور
حجمي باقطر 300ميليمتر بر روي شبكه ورودي آب منطقه قنات
ناصرينمود.سرآبادانيدرادامهتصريحكرد:برايدستيابيبهاطالعات
دقيق در خصوص آب بدون درآمد كالنشهر اراك اين امور در نظر دارد
به صورت دقيق و علمي مبحث آب بدون درآمد را در دو يا چند منطقه
از سطح شهر اراك به صورت پايلوت اجرايي نمايد.

معاون استاندار البرز اعالم کرد:

ساخت سد انح رافي با اعتبار
دو و نيم ميليارد تومان

کرج-خبرنگاررسالت:
درويش پور در بازديد از رودخانه کردان خواستار تسريع در اجراي
سازه هاي اين آبراه شد .وي گفت :اين طرح که با اعتباري بالغ بر
دونيم ميليارد تومان آغاز شده به صورت حوضچهاي اجرا ميشود
و براي اجراي آن آببندي به ظرفيت  ۵/۱۲ميليون مترمکعب در
مسير رودخانه کردان ساخته ميشود .درويش پور ادامه داد :دبي
ساالنه رودخانه کردان  ۱۱۰ميليون مترمکعب است که بخشي از
آن به مصرف کشاورزي ميرسد و مابقي در دشتهاي شور جنوب
منطقه رها ميشود.
معاون استاندار البرز گفت :مهار سيالب اين رودخانه در صورت
بروز؛ بسيار سخت است ،اما با وجود حوضچهها عالوه بر ذخيره آب
و تأمين سفرههاي زير زميني؛ خطر سيالب روستاهاي پايين دست
را تهديد نميکند.

قاتل س رباز وظيفه
به قصاص محکوم شد

اسالمشهر -خبرنگاررسالت:
قاتل سرباز وظيفه که در منطقه چهاردانگه وي را به قتل رسانده بود
به حکم اعدام محکوم شد .رسيدگي به اين پرونده از  ۲۶خرداد سال
گذشته بهدنبال درگيري خونين در خيابان گلشهر چهاردانگه در
دستور کار مأموران پليس قرار گرفت .در بررسيهاي اوليه مشخص
شد که بهمن ۱۹ساله که در دوران مرخصي سربازي بسر ميبرد در
جريان درگيري با دو موتورسوار بر اثر ضربات چاقو به قتلرسيده
است .يکي از شاهدان حادثه به مأموران گفت :بهمن سرکوچه ايستاده
بود که ناگهان با دو پسرموتورسوار چشم در چشم شد و همين مسئله
باعث درگيري و در نهايت قتل بهمن شد .در ادامه رسيدگي به اين
پروندهمأمورانبارصددوربينهايمداربستهتوانستنديکيازمتهمان
بهنام جواد را شناسايي و دستگير کنند .اما او منکر قتل شد .پس از
بررسي پرونده قاضي متهم را به خاطر قتل عمد به قصاص نفس و به
خاطر اصابت چاقو به يک درصد ديه کامل و بهدليل شرب خمر هم
به تحمل  ۸۰ضربه شالق محکوم کرد.

سه هزارمتر زمين به محله
اسالمي گلستان اختصاص يافت

شهرري -خبرنگاررسالت:
زمينيبا مساحتبيشازسههزارمترمربعدرمجاورتوروديشهرک
گلستان شهرري براي احداث فضاي ورزشي و کسب و کار براي اهالي
اين محله اسالمي اختصاص يافت .در اقدامي پسنديده ،با موافقت
آستان مقدس حضرت عبدالعظيم عليهالسالم و به همت شهرداري
منطقه  ،۲۰زميني با مساحت بيش از سه هزار مترمربع در مجاورت
ورودي شهرک گلستان شهرري جهت احداث فضاي ورزشي و کسب
و کار براي اهالي اين محله اسالمي اختصاص يافت.

برخورد شديد کاميونت ايسوزو
با تير برق در شهريار

شهريار -خبرنگاررسالت:
برخورد يکدستگاه خودروي ايسوزو به تير برق واقع در شهريار،جاده
رزکان به دينارآباد حادثه آفريد.يک دستگاه خودرو خاور ايسوزو به
علت عدم رعايت قوانين و مقررات راهنمایي به تير چراغ برق برخورد
نموده که منجر به مصدوم شدن راننده ،سرنشين و بروز خسارت
مالي گرديده بود که با تالش عوامل آتش نشاني ضمن ايمن سازي
کامل جاده و جلوگيري از نشت گازوئيل و قطع سرباتري افراد مصدوم
باهمکاري اورژانس شهريار به بيمارستان انتقال و محل تحويل پليس
راهور مستقر در محل حادثه گرديد.

برگزاري طرح شهيد بهنام محمدي
در محل دانشگاه پيام نور فيروزکوه

فيروزکوه -خبرنگاررسالت:
کارگاه تخصصي زندگي در قالب جامعه شناسي با محوريت تله
هاي ارتباطي (ويژه دختران)؛ با عنوان طرح شهيد بهنام محمدي
در محل دانشگاه پيام نور شهرستان فيروزکوه برگزار شد .اين کارگاه
تخصصي با تدريس دکتر پورقاضي آسيب شناس اجتماعي در
محل دانشگاه پيام نور شهرستان فيروزکوه با عنوان طرح شهيد
محمدي برگزار شد.

استاندار اردبيل اعالم کرد:

گسترش روابط تجاري و اقتصادي بين اردبيل و عمان

اردبيل -خبرنگاررسالت:
اکبر بهنامجو گفت :روابط تجاري و اقتصادي اردبيل و عمان توسعه مييابد و در اين زمينه حمايت از سرمايهگذاران بخش خصوصي به عنوان
يک اولويت اساسي مطرح است .ايشان در نشست مشترک با سفير کشور عمان در اردبيل اظهار داشت :اهميت به توسعه روابط با کشور دوست
و همسايه عمان در بخشهاي مختلف براي ما حائز اهميت بوده و درصدد هستيم با برنامهريزي در اين زمينه موفق عمل کنيم .وي با اشاره به
اين که استفاده از ظرفيتهاي مختلف در بخشهاي مختلف نيز در دستور کار قرار دارد ،بيان کرد :با توجه به اين که اردبيل در صنعت فرش
و عسل شهرت جهاني دارد بدون شک با ورود به اين عرصه ميتوانيم توسعه تجاري و اقتصادي استان را رقم بزنيم .استاندار اردبيل بيان کرد:
توسعه صادرات غيرنفتي نيز بايد به اندازه صادرات نفتي مورد توجه واقع شود تا بتوانيم زيرساختهاي صنعت توريسم را فراهم کرده و به
خصوص در جذب گردشگران نيز اقدامات اساسي و مناسب انجام دهيم که اين موضوع براي ما يک اولويت اساسي است .بهنامجو بيان کرد:
حمايت از سرمايهگذاران بخش خصوصي به عنوان يک اولويت اساسي مطرح است و در اين زمينه درصدد هستيم زمينه حضور سرمايهگذاران
در استان را فراهم کرده و در امر حمايت از بخش خصوصي برنامهريزيهاي اساسي انجام دهيم .وي تصريح کرد :خوشبختانه روند توسعه
سرمايهگذاريهاي خارجي نيز در اردبيل رو به رشد است که درصدد هستيم با مطالعه و کشف پهنههاي معدني در اين استان براي توسعه
سرمايهگذاريهاي خارجي ورود جدي داشته باشيم و فعاليت اقتصادي را تداوم بخشيم.

