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استاندار سیستان و بلوچستان ابراز کرد:

خبر
شهردار شهر کوهسار:

با متخلفین ساخت و ساز غیر مجاز
در ح ریم شهر برخورد قانونی می شود

هشتگرد-خبرنگاررسالت:
مهندس عظیمی با اشاره به برخورد قانونی با هرگونه ساخت و ساز غیر
مجاز گفت :متخلفین بدانند نوبت آن ها هم می رسد .مأموران پلیس
ساختمان شهرداری کوهسار همیشه هوشیار و بیدار شهر را رصد می
کنند و در صورت نادیده گرفتن قانون ،برخورد قانونی با متخلفین صورت
خواهد گرفت.گفتنی است با توجه به دقت شهرداری و عوامل به تمامی
ساخت و سازهای شهر در صورت مشاهده هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز
توسط مأموران شهرداری جلوگیری و تخریب صورت می گیرد.در همین
راستا پلیس ساختمان شهرداری کوهسار با هوشیاری مأموران کنترل
و نظارت شهرداری از ساخت و ساز غیر مجاز در حریم شهر جلوگیری
بهعمل آورد.

مدیردفترحقوقیشرکتآبمنطقهایگلستانخبرداد:

استمالک  ۱۲هکتار اراضی
جهت احداث سایت جدید
روستای جنگلده باال

گرگان–خبرنگاررسالت:
مدیردفترحقوقیشرکتآبمنطقهایگلستانازاستمالک۱۲هکتاراراضی
جهتاحداثسایتجدیدروستایجنگلدهباالدرراستایتکمیلمخزنسد
نرماب مینودشت خبر داد.حمید حسامی درحاشیه در مراسم کلنگ زنی
احداث ساختمانهای روستای جنگلده باال که با حضور استاندار گلستان و
دیگر مقامات استانی و محلیبرگزارشد  ،اظهار کرد :درادامه تکمیل مخزن
سد نرماب در شهرستان مینودشت جهت جابهجایی روستای جنگلده باال
که درطرح جابهجایی اسکان قرارگرفته است۱۲ ،هکتار زمین درمجاورت
شهر مینودشت درمنطقه موسوم به نرموکند دراجرای الیحه قانونی نحوه
خرید وتملک اراضی وامالک برای اجرای برنامه های عمومی ،عمرانی و
نظامی دولت مصوب  ۱۳۵۸شورای انقالب تملک گردید.

مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان خبر داد:

احداث باند دوم محور
نایین– انارک–خور–طبس

اصفهان -خبرنگاررسالت:
علیرضا قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان در خصوص پروژه
احداث باند دوم محور نایین-انارک-خور-طبس اظهار کرد :این پروژه
یکی از اولویت دارترین پروژه های راهسازی اداره کل راه و شهرسازی
استان اصفهان محسوب می شود که در سال  1389عملیات اجرایی آن از
سمت نایین شروع شده و به طول  256کیلومتر در حوزه استحفاظی استان
اصفهان است.وی با بیان اینکه این پروژه در کریدور شمال به جنوب و شرق
به غرب واقع شده است ،گفت:این طرح بزرگ و ملي ،جاده طريق الرضا
که مسير بين اصفهان و خراسان رضوي است را به بزرگراه دوبانده تبدیل
میکند .و موجب افزایش ایمنی در تردد و جلوگیری از وقوع تصادفات
رخبهرخ می شود.ایشان با اشاره به اینکه این پروژه دارای چند فاز است
تشریح کرد :فاز اول و دوم آن که از نایین شروع و تا یک کیلومتری ایستگاه
راه آهن ادامه دارد در مجموع به طول  38کیلومتر و با هزینه 110میلیارد
ریال به بهره برداری رسیده است .فاز سوم این پروژه که از ایستگاه راهآهن
تا ابتدای شهرانارک است به طول  40کیلومتر و با هزینه  480میلیارد
ریال تا پایان تیرماه به بهره برداری می رسد.وی افزود:عملیات پلسازی
در این محور تکمیل شده است و تنها یک دستگاه پل با دهانه  26متر،با
پیشرفتفیزیکی  85درصد در دست اجرا است.قاری قرآن با بیان اینکه
فاز چهارم پروژه مربوط به مسیر مشجری تا سه راهی چوپانان به طول 30
کیلومتر است ،گفت :مطالعات فاز چهارم این پروژه به پایان رسیده و در
مرحله انجام مناقصه و انتخاب پیمانکار است.قاری قرآن اعتبار مورد نیاز
جهت تکمیل کل این محور را 2هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت:یکی
از دالیل اهمیت این پروژه ،نبود ایمنی در این محور و ترانزیتی بودن آن
است.گفتنی است :از زمان بهرهبرداری جاده خور طبس موسوم به طریق
لونقل بار و مساف ِر محور نایین خور به سمت
الرضا(ع) ترافیک جادهای ،حم 
استانهای خراسانرضوی و جنوبی ،افزایش یافت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان:

بیش از  ۱۲۷هزار تن محصول
کشاورزی فرآوری شد

سنندج-خبرنگاررسالت:
محمدفرید سپری ،بااشاره به اينكه سال گذشته در صنایع تبدیلی این
استان ۱۲۷ ،هزار و  ۶۵۲تُن از انواع محصوالت کشاورزی فرآوری و روانه
بازار مصرف داخلی و خارجی شد ،گفت :هم اکنون در این استان ۱۴۵
واحد فرآوری و صنایع تبدیلی با ظرفیت اشتغال یک هزار و  ۴۸۹شغل
مستقیم فعال است که سال گذشته در این واحدها  ۱۲۷هزار و  ۶۵۲تن
انواع محصوالتکشاورزی فرآوری شدهاست.ویافزود:اینمیزان محصول
فرآوری شده شامل هشت هزار و  ۳۰۲تن محصوالت باغی ۲۷ ،هزار و ۶۴۰
تُن محصوالت دام و طیور و  ۹۱هزار و  ۷۱۰تُن محصوالت زراعی بوده که
موجب اشتغالزایی مستقیم  ۳۶۲نفر نیز شده است.سپری با بيان اينكه با
همکاریبانکهایعاملاستان۴۷۹میلیاردو۱۱۸میلیونریالتسهیالت
با هدف ایجاد  ۴۰۹شغل جدید به واحدهای صنایع تبدیلی و فرآوری بخش
کشاورزی این استان پرداخت شد ،اظهار داشت:با استفاده از این میزان
تسهیالت  ۱۰۰هزار و  ۶۶۳تن محصول فرآوری شده تولید خواهد شد
واین میزان تسهیالت شامل  ۴۲۸میلیارد و  ۷۵۰تسهیالت احداث واحدها
و  ۵۰میلیارد و  ۳۶۸میلیون ریال تسهیالت سرمایه در گردش است.ایشان
تصريح كرد:در سال گذشته  ۳۷پروانه بهره برداری با امکان ایجاد ۴۲۵
فرصت شغلی در زیربخشهای مختلف کشاورزی کردستان صادر شده
که شامل چهار پروانه در بخش باغ ۱۳ ،پروانه در بخش زراعت ،پنج پروانه
در بخش دام ،هفت پروانه در بخش سردخانه ،هفت پروانه در بخش انبار و
یک پروانه در بخش شیالت است.وی در خصوص جواز تأسیسهای صادر
شده سال گذشته در این استان نیز گفت:در این مدت  ۸۰فقره پروانه با
 ۷۸۸شغل مستقیم صادر شده و عالوه بر آن  ۹۶طرح نیز با هفت هزار و
 ۷۷۴میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده در حال احداث است.

زاهدان -خبرنگاررسالت:
احمدعلیموهبتیبااشارهبهاینکهچابهارمهمترین
و استراتژیک ترین پروژه استان و کشور در منطقه
جنوبشرقاست،بهلزومشتابدهیروندساخت
اسکله های در دست اقدام در این بندر تأکید کرد.
ایشانبابیاناهمیتپروژههایگردشگریدرتوسعه
و تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی در منطقه،وبا
توجه به تمایل سرمایهگذاران به سرمایه گذاری
دربخشگردشگری،گفت:بایدمشوقهاوامتیازاتی
مناسب به ویژه برای طرح های عام المنفعه منظور
شودتاسرمایهگذارانبهایننقطهجذبشوند.وی
خاطرنشانکرد:باتوجهبهافزایشمحدودهقانونی
منطقه آزاد و دست اندرکار بودن دستگاه های
اجرایی مختلف در توسعه منطقه ،ساز و کار
مناسب برای جلوگیری از عدم تداخل امور انجام
شود.رئیس شورای هماهنگی مبادالت مرزی
استان به اهمیت توسعه تعامالت با پاکستان و
سایر کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت :بندر
گوادر را نه با دیده رقابت بلکه با دید رفاقت باید

تأکیدبرتکمیلاسکلههایبندرچابهار

نگاه کرد و بر اتخاذ مکانیسم توسعه همکاری ها
تأکید کرد.موهبتی همچنین بر افزایش گفتوگو
و کاهش تقابل و تعارض ها تأکید کرد و بیان
داشت :باید رفتار کنیم که فرصت ها را از دشمنان
جمهوری اسالمی ایران بگیریم چرا که دشمن به
دنبالاختالفوناآرامیاستومیخواهدآرامشرا

مهندس محمد صادق طهماسب پور ملکشاه:

۱۱۰هزار هکتار در شهرستانهای بابل و بابلسر
و فریدون کنار منابع طبیعی داریم

بابل-خبرنگاررسالت:
طهماسب پورکه سکان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
شهرستانهای بابل و بابلسر و فریدون کنار را عهده دار
می باشد ،اظهار داشت:در این شهرستانها ۱۱۰هزار
هکتار منابع طبیعی داریم که  ۷۹هزار هکتار از این
شامل جنگل ها و  ۳۱هزار هکتار آن را مراتع تشکیل داده
اند.وی گفت :قطورترین سرخ دار جهان که در منطقه
افراچال بابل که قطر آن حدود  ۲متر می باشد و نزدیک
به  ۲هزار سال سن این درخت می باشد توسط اینجانب
کشف شده و این درخت معروف به درخت زندگی می
باشد که خاصیت ضد سرطانی دارد.
وی افزود:عملکرد اداره و همکاران درحوزه نقشه برداری
و ممیزی در سال  ۹۸و سه ماهه اول سال  ۹۹مجموع

 ۴۸۸فقره از طریق صامت به استعالم ها پاسخ داده ایم
و  ۳۱فقره اعالم وضعیت داشته ایم که برای اراضی شیب
دار  ۴فقره و واگذاری قطعی هم  ۳فقره بوده است.در حوزه
حفاظت ماده ،۴۲قطع درختان جنگلی تعداد  ۳۳۶فقره
تشکیلپروندهشدهاستوتعداددرختانقطعشده۲۸۹۵
اصله ،ماده  ۴۸قاچاق چوب تعداد  ۲۴۱فقره که تعداد
قاچاقچیان بالغ بر ۲۴۱نفر و حجم قاچاق۲۷۸متر مکعب
میباشدوماده۵۵زمینخواری(تجاوزبهاراضیملی)۱۱
فقرهکهتعدادافرادمتجاوز۱۱نفربهمساحت۷۵۸۴مترمربع
که پرونده تشکیل شده است.توقف عملیات ساخت و ساز
غیرمجاز در اراضی ملی  ۳فقره به مساحت ۷۸۰۰
مترمربع و جلوگیری از تجاوز به اراضی ملی شده
است و بدون تشکیل پرونده  ۳۸۴فقره به مساحت
 ۷۰هکتار و  ۴۴۳۸مترمربع بوده است.اجرای احکام
قضائی صادره از محاکم قضائی شهرستانهای حوزه
استحفاظی  ۸مورد که  ۹هکتار و  ۹۶۶مترمربع می باشد.
خودروهای حامل چوب آالت قاچاق در توقیف (بازداشت
شده)  ۱۹۰دستگاه می باشد و آرای صادره از محاکم
قضائی حقوقی( ،له اداره ۱۳۸مورد)و (علیه اداره
۵۴مورد) و کیفری (له اداره ۴۷۵مورد)و (علیه اداره
۵۱مورد) می باشد.

از مردم ما بگیرد ولی ما باید تالش کنیم تا آرامش و
مسالمترابینمردمحفظکنیم.ویبربهکارگیری
وجذبنیرویبومیدرطرحهاوپروژههایمنطقه
تأکید کرد و با توجه به زیرساخت ها و مراکز علمی
و آموزشی سازمان بنادر ،خواستار توجه جدی به
تربیتنیرویانسانیبومیبرایاستفادهدرصنعت

یادداشت

وزش نسیم وحدت

و حمل و نقل و بنادر شد.ایشان با توجه به اهمیت
و پیوستگی مسائل فی مابین ایران و کشورهای
همسایه ،خواستار همه جانبه نگری در ترکیب
سفر هیئت های ایرانی به کشورهای همسایه و
حضورمدیرانوکارشناسانبخشهایمختلفدر
ترکیبهیئتهابرایپیگیریموضوعاتبااشراف
جامع بر امور شد.موهبتی ایجاد یک بندر خشک
و پارک لجستیک در حوزه شهرستان ایرانشهر
را ضروری و مهم دانست و خواستار برنامه ریزی
و تالش در این خصوص شد.استاندار سیستان
و بلوچستان احداث نیروگاه  25مگاواتی برق
سازمان بنادر و تأمین برق مورد نیاز آن را برای
پیشبرد طرح های توسعه ای بنادر جنوب استان
الزم دانست و با توجه به فرصت اندک جذب
منابع مالی پروژه ،خواستار صدور مجوز مربوطه
از سوی وزارت نیرو شد.نماینده مردم ایرانشهر
گفت :استاندار ما دلسوزانه و عاشقانه کار می
کند ،کار در سیستان و بلوچستان تنها با پروتکل
نمی شود بلکه باید عاشق بود.

معاون بهبود تولید دامی جهاد کشاورزی البرز:

ب رای اولین بار طرح تولید کرم ابریشم در استان
به بار نشست
کرج-خبرنگار رسالت:
مجتبیتقیزادهگفت:اولینمرحلهتولیدکرمابریشمدر
استان البرز با مشارکت زنان روستایی آغاز شده است و
بانوانکارآفریندر4هفتهمیتوانندتولیداینمحصول
با ارزش را به بار بنشانند.ایشان افزود:تخم نوغان در 5
مرحله پرورش و نگهداری می شود و از هر جعبه  40تا
 45کیلوگرم پیله تولید می شود که ارزش آن در بازار
هر کیلوگرم  75هزار تومان است.وی گفت:روستای
ولیان در شهرستان ساوجبالغ بهعنوان کانون توت
کشور شناسایی شده است و برای بهره گیری از این
زیرساخت ،نهال هایی هم توزیع شده تا بهره برداران
برایتأمینبرگتوتمشکلینداشتهباشند.مسئولامور
زنانروستاییوعشایریسازمانجهادکشاورزیاستان
البرز هم گفت:تولید کرم ابریشم برای توانمند سازی
اقتصادی زنان روستایی و ایجاد شغل در سال جهش
تولیداهمیتزیادیدارد.ثریازنگنهافزود:نحوهپرورش
کرم ابریشم در استان از بهمن سال گذشته شروع شده
است و آموزش بهره برداران روستایی همچنان ادامه
دارد و با همکاری صندوق اعتباری روستایی این طرح
از روستای شلمزار در ساوجبالغ بهره برداری شد که
موفقیت های خوبی در این مرحله به دست آمده است.

وی گفت :به منظور توسعه تولیدات و حمایت از این
شغل  2هزار نهال پیوندی در اختیار آموزش دیدگان
قرار داده شده است .رئیس اداره ترویج جهاد کشاورزی
ساوجبالغ هم گفت :جهاد کشاورزی از مشارکت در
صندوق های روستایی با حداقل آورده برای تولید
محصول و ایجاد اشتغال حمایت می کند.سیدحسین
حسینی گفت :زنان روستایی مشارکت زیادی در
طرح های ترویجی جهاد کشاورزی دارند و ما سعی
می کنیم تا در بخش های مختلف از مشارکت زنان
روستایی در تولید محصوالت متنوع استفاده کنیم.
مسئول صندوق اعتباری خرد زنان روستای شلمزار
نیز گفت:در تمام زمینه ها از اشتغال زنان روستایی
حمایت و پشتیبانی می کنیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند بیان کرد:
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خرمشهر -خبرنگاررسالت:
بیستمخردادماه1399کارخانهتولیدالمپوچراغهای
ال ای دی با حضور مدیرعامل ،معاون سرمایه گذاری،
مدیر نواحی صنعتی سازمان منطقه آزاد اروند و دیگر
مسئوالن محلی با حضور رسانه های محلی و استانی و
همچنین سرپرستی روزنامه هدف و اقتصاد در منطقه
آزاداروند،درسایتصنعتیخرمشهرباسرمایهگذاری
 ۱۸میلیارد و  ۷۵۵میلیون ریال افتتاح و به مرحله بهره
برداری رسید.این کارخانه زیر مجموعه شرکت توس
الکترونیک باتیس است که بهصورت ساالنه  ۸۰۰هزار

عددالمپظرفیتتولیددارد.اسماعیلزمانی،درآیین
بهره برداری از این کارخانه ،اظهار کرد :کمک های
سازمان منطقه آزاد اروند حمایت از سرمایه گذاران
است و چنانچه نیاز باشد در برخی از موارد بهواسطه
شرکت سرمایه گذاری در پروژه های تولیدی بهویژه
صادراتی که توجیه اقتصادی داشته باشند مشارکت
می کند.ایشان افزود :زمین مورد استفاده این کارخانه
متعلق به این سازمان است که به سرمایه گذار اجاره
داده شده است .زمینی نیز به این سرمایه گذار واگذار
شده که امیدواریم با توسعه این کارخانه و ساخت به

مدیرعامل شرکت آبفای جنوب غ ربی استان تهران :

بیش از  95۰۰انشعاب غیرمجاز در شهرستانهای
جنوب غرب ته ران قطع شد

رباط کریم–خبرنگاررسالت:
سید علی لدنینژاد از جمعآوری
 ۹هزار و  ۶۱۵انشعابات غیرمجاز و
تخلفات آبی در یک سال گذشته در
شهرستانهای جنوب غرب استان
خبر داد.ایشان در نشست خبری
هفته صرفهجویی در مصرف آب
اظهار داشت 2 :هزار و  400کیلومتر
شبکه توزیع در شهرستانهای جنوب غرب
با ظرفیت  125میلیون مترمکعب آبرسانی به
شهرها و روستاها انجام میشود.وی با اشاره به
وجود  107مخزن ذخیره آب شرب در شهرهای
جنوب غربی استان تهران تصریح کرد :در حوضه

فاضالب شهری ،تصفیهخانههای
شهرستانهای رباط کریم ،پرند
و بهارستان در دست احداث
است که  26درصد مشترکین این
شهرستا نها به فاضالب شهری
متصل شدهاند.ایشان با بیان اینکه
خط الغدیر 2از دو محل تصفیهخانه
شماره  6غرب تهران و سد ماملو
تغذیه خواهد شد ،افزود :بزر گترین پروژه
آبرسانی خط الغدیر  2است که با اعتباری بالغ
بر  400میلیارد تومان در دست اجرا می باشد
و شهرستان بهارستان و پرند از آب شُ رب با
کیفیت آن بهرهمند خواهند شد.

محل اصلی خود منتقل شود.وی یادآور شد :این روند
روالسازمانمنطقهآزادارونداست،واحدهایکوچک
صنعتی و صادراتی را حمایت می کنیم و درحد امکان
محلهاییرادراختیارآنهاقرارمیدهیمتامحلهای
دائمیخودرادایرکنند.زمانیازافتتاحشهرکصنعتی
شیمی شهر در منطقه آزاد اروند خبر داد و گفت:
در این شهرک واحد های شیمیای و پایین دستی
پتروشیمی ساخته خواهند شد ،زمین آن نیز تأمین
شده است و در حال مذاکره با سرمایه گذاران در
جهت استقرار واحد های تولیدی پایین دستی و

صادرات محور هستیم.به گفته مدیرعامل سازمان
منطقه ازاد اروند ،شهرک صنعتی شینی شهر در
زمینی به مساحت  ۱۱۰هکتار ساخته خواهد شد.در
ادامه این افتتاحیه سید علی موسوی نیز ،با اشاره به
اشتغال  ۳۰نفری در این کارخانه تولیدی ،اظهار کرد:
در این کارخانه برای  ۱۲۰نفر بهصورت غیر مستقیم
اشتغال ایجاد می کند.معاون سرمایه گذاری سازمان
منطقه آزاد اروند ،افزود :عمده تولیدات این کارخانه
هم نیاز داخلی را تأمین خواهد کرد و هم صادرات به
خارج از کشور را انجام می دهد.

مدیر کل میراث فرهنگی سمنان:

کرونا  ۳۳میلیارد تومان به گردشگری استان
خسارت وارد کرد

شاهرود–خبرنگاررسالت:
مهدی جمال ضمن بیان اینکه خسارت
گردشگریاستانسمنانازکرونا۳۳میلیارد
تومانبرآوردمیشود،ابرازداشت:جبران
خسارتواحدهایآسیبدیدهگردشگری
بهویژهبومگردیهابهفرمانوزیردردستور
کارهیئتدولتقرارگرفتهاست.ویضمن
بیان اینکه خسارت کرونا به گردشگری
استان سمنان به استانداری و وزارت اعالمشده است،
افزود :به هر واحد بومگردی دارای اشتغال بهرهمند از
بیمه  ۱۲الی  ۱۶میلیون تومان تسهیالت با تنفس
چهارماهه و نرخ  ۱۲درصد پرداخت میشود.ایشان با
بیان اینکه اکثر بومگردی ها به صورت خانوادگی اداره

میشود،ابرازداشت:انتظارمیرودواحدهای
بومگردیاستانبرایجلوگیریازاینضرر
و زیانها به صورت خانوادگی حتما بیمه
را جدی قلمداد کرده و پیگیر آن باشند.
جمال ضمن بیان اینکه امروز تعداد واحد
بومگردی استان سمنان از مرز  ۸۵واحد
گذشته است ،تصریح کرد :ضمن اینکه
اعتقادیهمبهارائهمجوزبههرفردیبدون
ضابطهنداریم،بومگردیدارایاستانداردهایخاصیو
نیازمندآموزشهایخاصگروهیوخانوادگیاست.وی
افزود:هدفازایجادواحدهایبومگردیتجربهگردشگر
در محیط روستایی است که این مهم برای گردشگر و
فرد پذیرشگر ،نیازمند آموزش خواهد بود.

رئیس شورای اسالمی شهر قدس:

شهر قدس با وجود  ۱۲هزار واحد صنفی فعال ،بار بزرگی از دوش دولت در حوزه اشتغال برداشته است

شهر قدس–خبرنگاررسالت:
حسین چناقچی ضمن خوشامدگویی و تشکر از همه تشکل ها و
اتحادیه های صنفی سطح شهر که همکاری دو جانبه ای با اتاق
اصناف داشتند ،گفت :شهرستان قدس دارای  ۱۲هزار واحد صنفی
فعال است و اتاق اصناف شهرستان قدس در حال حاضر  25اتحادیه
در خود دارد .این روز را به عموم صنوف تبریک می گوییم و بسیار
خرسندیم که بهعنوان یکی از خادمان کشور در حوزههای اقتصادی
و اشتغال یک روز به نام اصناف در تقویم مناسبتها وجود دارد.
چناقچی افزود :اصناف و بازاریان همان گونه که امام خمینی (ره)
به آن اشاره کرده اند ،بازوان ستبر انقالب هستند و همواره آماده اند
تا در کنار دولت ،در عرصههای سیاسی و اجتماعی نقشی پررنگ

معاون پژوهشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش اردبیل خبر داد:

برگزاری مسابقات قرآن،عترت و نماز دانشآموزان و فرهنگیان
به صورت مجازی

اردبیل–خبرنگاررسالت:
سید غالمحسین خلیلی موسوی اظهار داشت:مسابقات قرآن و عترت به صورت مجازی برگزار میشود و اداره آموزش و پرورش استان اردبیل
بستر برگزاری این مسابقات را در فضای مجازی فراهم کرده است.وی افزود:هدف از برگزاری مسابقات قرآن و عترت،ترویج فرهنگ قرآن در بین
دانشآموزان و فرهنگیان است و همچنین اولویت اساسی تحقق منویات مقام معظم رهبری در این زمینه است.ایشان تصریح کرد:علیرغم بیماری
ویروس کرونا برنامههای پرورشی و تربیتی آموزش و پرورش تعطیل نشده است بلکه در برنامههای شاد فضای مجازی و صداوسیما با روند بسیار
خوبی برگزار میشود.خلیلی موسوی بیان کرد:مسابقات قرآن و عترت و نماز دانشآموزان و فرهنگیان به صورت مرحله آموزشگاهی ،منطقهای و
استانی برگزار میشود که در مرحله آموزشگاهی صد هزار دانشآموز شرکت کردهاند.وی افزود:در مرحله منطقهای  4هزار دانشآموز و در مرحله
استانی نیز  1700دانشآموز حضور دارند که در این مسابقات دانشآموزان و فرهنگیان میتوانند آثار خود را بهصورت ویدئویی ارسال کنند و این
مسابقات در رشتههای قرائت ،نهجالبالغه ،سجادیه و مداحی است.ایشان از برگزاری پنجمین دوره مسابقات قرآنی فرهنگیان خبر داد و گفت:
این مسابقه نیز در رشتههای قرائت قرآن ،نهج البالغه و احکام به صورت مجازی برگزار میشود.

داشته و موجب تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ،حمایت از
کاالی ایرانی ،بهبود کسب و کار و اشتغال زایی شوند.ایشان با اشاره
به همکاری گسترده اصناف با ستاد ملی مبارزه با کرونا اظهار کرد:
اتاق اصناف ایران از ابتدای شیوع ویروس کرونا همکاریهای الزم
را با ستاد ملی مقابله با کرونا داشته است .وقتی که اعالم کردند
بازار باید تعطیل شود اصناف با دولت همراهی کردند .هرچند به
عقیده من ،جامعه اصناف در برخی جهات از جمله قانونگذاری ها
مظلوم واقع شده است.وی در ادامه شهر قدس را یک شهر
نیمه صنعتی خواند و اعالم کرد :شهرقدس با داشتن بیش از ۱۶۰۰
واحد تولیدی و صنعتی بزرگ و کوچک برند خاصی دارد .امروز
بیش از  ۵۰هزار بیمه شده در همین واحدهای صنفی مشغول

به کارند که رقم قابل قابل توجهی است و بار بسیار بزرگی از دوش
دولت برداشته است.چناقچی تشکیل کمیسیون اصناف ،صنعت و
مشارکت های مردمی را از دستاوردهای بسیار خوب در دوره پنجم
شورای اسالمی دانست و گفت :تشکیل کمیسیون اصناف ،صنعت و
مشارکت های مردمی با نگاه ویژه همکاران من در مجموعه شورای
اسالمی همراه بوده است تا این کمیسیون برای اولین بار در مجموعه
شوراهای اسالمی تشکیل شود.ایشان بیان داشت :پاسداشت ۲۴
شهید صنفی اولین طرحی بود که در کمیسیون اصناف پیشنهاد
شد و مورد استقبال همکاران من در شورای اسالمی شهر قدس
قرار گرفت و مصوب شد بهترین بلوار جدیداالحداث شهر به نام
شهدای اصناف نامگذاری شود.

مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر؛

روابط عمومی شهرداری با کسب رتبه نخست ب هعنوان
سرآمد روابط عمومی های استان معرفی شد

اسالمشهر -خبرنگاررسالت:
براساس جدیدترین ارزیابی عملکرد روابط عمومی های شهرداری های استان تهران ،روابط عمومی شهرداری
اسالمشهر رتبه نخست و به عنوان روابط عمومی سرآمد استان در سال  ۹۸شناخته شد.به گزارش مرکز ارتباطات
شهرداری اسالمشهر ،بر اساس این ارزیابی که توسط اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری تهران
انجام گردید روابط عمومی شهرداری اسالمشهر با کسب  ۸۶امتیاز در بین  ۴۲شهرداری به عنوان رتبه نخست و
بهعنوان روابط عمومی سرآمد استان معرفی شد.در متن تقدیرنامه ای که به امضای دکتر محسنی بند پی استاندار
تهران خطاب به سلمان فرج اللهی مدیر این مرکز رسیده ،آمده است:
اینجانب با عنایت به ارزیابی عملکرد شهرداری های استان تهران توسط اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل
استانداری تهران ،بر مبنای شاخص های علمی و تخصصی از شما و همکاران محترم به عنوان روابط عمومی
سرآمد استان تهران تقدیر می نمایم.

5

مشهد-خبرنگاررسالت:
یکی از معدود ترین کسانی که درست و بموقع می رود و باز درست و بموقع
می آید شهید است .اگر همین روز ها را ببینیم و رهاورد شهیدان آمده
را بررسی کنیم به این گزاره مؤمن خواهیم که درست و بموقع می آیند
درست همان زمانی که باید ،می آیند و به اعجاز حضور خود ،راه را نشان
می دهند .ماجرای بازگشت غواصان شهید و دست بسته را یادمان هست
چه عاشورایی خلق کرد در جامعه و چه سان همه افراد را با هر نگاه پای کار
آورد و لشکری فراهم ساخت از هنرمندان تا به رساترین و جهانی ترین
زبان ،به روایت کربالی  4بپردازند؟ یادمان هست ماهی هایی بال بسته،
چهره های رها در آب .پرواز ماهی و ده ها تصویر دیگر که خلق شد؟
یادمان هست مراسم تشییع شهدا در بلوار معلم مشهد که یک شهر را در
کالس بزرگ ترین معلم ها نشاند؟ حاال هم باز دارد همان اتفاق در گونه ای
دیگرتکرارمیشود192.شهیدتازهدارنددردههکرامت،ایرانراعطرافشانی
می کنند و در این قافله بزرگ ،شهید بزرگی است که انگار به رسالتی
بزرگ هم مبعوث شده است تا دگرباره نشان دهد قدرت ابطال سحر
شیاطین را آنان که آرزو مندان تفرقه اند و دست در دامان پر از بذر نفرت
می کنند و این بار اختالف سالح مخربی است که در دست گرفته اند؛
اختالف! این هم بذری است که دشمنان می کوشند در مزرعه ذهن
ایرانی و افغانی بکارند تا در جغرافیای واسط این دو ملت به بار بنشیند.
دو ملتی که فقط یک خط جبری جغرافیایی میان شان حائل است واال به
زبان و دین و فرهنگ ،اشتراکاتشان تا مرز یگانگی است .رسانه های بیگانه
نیز با پروپاگاندا می کوشند شکاف نبوده را ایجاد و به فاصله ای هولناک
تبدیل کنند اما در زمانه ای چنین یک اتفاق می افتد .یک نفر می آید
که شکاف را بپوشاند .صدایش را باید شنید و به گوش همه رساند؛ نسیم
افغانی .شهیدی که بازآمدنش ،پس از ده ها سال یک موج بلند ایجاد می
کند که دیگر امواج غیر واقعی را می خواباند .او اگر چه از جمله شهدایی
است که در تفحص های تازه ،پیدا و وارد کشور شده اما می توان او را
متمایز ترین و ممتاز ترین چهره ای دانست که بموقع تر از همیشه خود
را به میان معرکه رساند .او آمد تا به یاد بیاوریم که ما از یک پیکریم .بگوید
ما برادرانیم .برادران خونی و حقیقی .برادران همیشه .سردار باقر زاده
شهید را  31سال و عضو لشکر 5نصر اعالم کرد که خانواده ندارد اما دو
ملت ایران و افغانستان ،یک خانواده صد و چند میلیونی برای او به شمار
می روند و خانه نداشتنش هم به اندازه همه جغرافیای ایران و افغانستان
است .می آید و مهمان همیشه امام رضا(ع) می شود تا خود وصیتی
باشد از او برای ما که باید حول محور امامت و والیت برادر وار بمانیم.
سید زهیر مجاهد ،فعال فرهنگی افغان هم در مراسم بازگشت نسیم،
هنرمندانه یک تصویر را بازخوانی می کند؛ دست هایی از ارتش و سپاه
که برای تبرک یافتن به شهید افغان از هم سبقت می گیرند .و این یعنی
شهید نماد وحدت و نتیجه نیز روشن است؛ شکست اختالف و ارتقای
همدلی ایرانی و افغانی.

خبر

معاون عمرانی شهرداری دامغان بیان کرد:

ساماندهی و بازسازی گنبد زنگوله

دامغان-خبرنگاررسالت:
مهندس منصوربانی با اعالم این خبرگفت:عملیات ساماندهی و بازسازی
گنبد تاریخی زنگوله دامغان که ازبناهای قرن هفتم هجری قمری میباشد
آغاز شد.ایشان افزود:مقرر شد داخل گنبد را میراث فرهنگی بازسازی و
مرمت کند و محوطه سازی حریم اطراف گنبد،کف سازی،شیب بندی و
آجر فرش حریم آن با اعتبار  500میلیون تومان را شهرداری انجام دهد.
وی یادآورشد:این بنا از بناهای قرن هفتم هجری قمری و از خشت خام و در
دوران ایلخانی ساخته شده است و ارتفاع دیواره های آن به  6متر می رسد و
در فهرست آثار ملی کشور نیز به ثبت رسیده است.

شهردار رشت خبر داد:

آمادگی شهرداری ب رای ساخت
یادمان شهدا در مسکن مهر

رشت-خبرنگاررسالت:
دکترحاجمحمدیدرجلسهمربوطبهپیگیرییادمانشهدایگمنا ماظهارکرد:
شهرداری از مدتها پیش آمادگی خود را برای اجرای المان های شهدا در
منطقه مسکن مهر اعالم و مذاکرات الزم را با پیمانکار آن انجام داده است.
ناصر حاج محمدی با بیان اینکه نقشه قبلی طرح ،شامل هزینه های میلیاردی
و ارتفاع بلندی بود ،گفت :طرح فعلی بسیار زیباتر،انسانی تر و دارای ارتفاع
کمتری است.وی خاطر نشانکرد:به محض تصمیم به اجرای طرح المان از
سوی هیئت امنا  ،شهرداری آمادگی ساخت آن را دارد.در اینجلسه عالوه بر
شهردار رشت ،میرشمس مؤمنی زاده فرماندار شهرستان رشت،بایرامی مدیر
کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان گیالن،اصحابی فرمانده
سپاه ناحیه رشت،حاجی پور رئیس شورای اسالمی شهر رشت،شیرزاد رئیس
کمیسون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر رشت و فلک دوست رئیس
سازمان سیما منظر و فضایسبز شهری نیز حضور داشتند.

شهردار باقرشهر بیان کرد:

بازدید از گروه تخصصی
شهید رجایی ق رارگاه سازندگی
(ص)
خات ماالنبیا

باقرشهر–خبرنگاررسالت:
مهندسسعیداستادفرجبههمراهمدیرانامورمالیوفنیوعمرانیشهرداری
باقرشهر از گروه تخصصی شهید رجایی قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا (ص)
بازدید کرد و از نزدیک در جریان اقدامات این مجموعه قرار گرفتند.دراین
بازدید مهندس سعید استاد فرج توضیحاتی در خصوص مشکالت شهرداری
باقرشهر در اجرای پروژه پل غیرهمسطح شهید عباسعلی جعفرزادگان ارائه
کرد و با بیان اینکه این پروژه  50درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و در
ادامه ساخت اصلی ترین قسمت که ساخت عرشه روگذر می باشد و نیازمند
پیمانکاری مجرب با تخصص باال می باشد،ابراز امیدواری کرد با مساعدت و
همکاری گروه تخصصی شهید رجایی ،این پروژه به مرحله اجرا برسد.شایان
ذکر است پل غیرهمسطح شهید عباسعلی جعفرزادگان  ،بلوار شهید رجایی
را به بلوار شهید مددی متصل می کند و با احداث آن ،تردد شهروندان باقرشهر
به راحتی امکان پذیر می شود .

فرمانده مرزبانی هرمزگان:

یک فروند شناور حامل  ۸۸۸کیلو مواد مخدر توقیف شد

بندرعباس–خبرنگاررسالت:
سردار حسین دهکی اظهار داشت :مرزبانان هرمزگان با پیگیریهای شبانه روزی و اشراف کامل بر مرزهای آبی استان ،با اطالع از
اینکه یک گروه از قاچاقچیان مواد مخدر از سمت مرزهای آبی سیستان و بلوچستان قصد انتقال مواد مخدر به سمت نوار ساحلی
بندرلنگه و تخلیه آن را دارند ،بالفاصله موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.وی بیان داشت :سرباند قاچاقچیان که از
حضور مرزبانان در منطقه احساس خطر میکرد ،قصد به تعویق انداختن تخلیه مواد مخدر در فرصت دیگری را داشت که بر این اساس
مرزبانان استان با همکاری منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه پاسداران به محل مورد نظر عزیمت و پس از ساعتها کمین و تغییر
تاکتیک ،سوداگران را مجبور به تسلیم شدن کردند.فرمانده مرزبانی هرمزگان تصریح کرد :سوداگران مرگ که تمامی راهها را بر خود
بسته دیدند ،با رها کردن یک فروند شناور تندرو در حوالی تنب کوچک ،به کمک عوامل اسکورتی از محل متواری شدند.سردار دهکی
ادامه داد :مأموران در بررسی شناور توقیفی ،موفق به کشف  ۸۴۰کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و  ۴۸کیلوگرم هروئین شدند.
دهکی خطاب به افراد فرصت طلب و قانون شکن گفت :با توجه به حضور و اشراف مرزبانان در تمام نقاط استان ،در حوضه ساحل و
دریا و افزایش ضریب هوشیاری مرزبانان در شناسایی و کشف جرائم ،از این پس مجرمان به ویژه سوداگران مرگ در امان نخواهند
بود و با آنها برابر قانون برخورد خواهد شد.

