خبر

عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث:

جشنواره رسانه ای امام رضا(
بسترساز توسعه گفتمان رضوی
است
ع)

تهران–خبرنگاررسالت:
حجت االسالم و المسلمین دکتر مهدی غالمعلی ،عضو هیئت علمی
دانشگاه قرآن و حدیث و یکی از نویسندگان برجسته کشورمان است
که در زمینه سیره امام رضا(ع)  5اثر از خود به جای گذاشته است.از
جملهاینآثارمقدمه100صفحهایحکمتنامهامامرضا(ع)ازآیتاهلل

ری شهری ،زندگی به سبک خورشید،امام رضا(ع) و زندگی که جزء
پرتیراژترین آثار در انتشارات بهنشر بوده و کتاب در جستوجوی
خورشید با موضوع بازشناسی یاران ،راویان و همراهان امام (ع) در
خراسان و همچنین کتاب ماه هشتم که  55سال از زندگی امام رضا(ع)
بهصورت داستانک در آن بیان شده است.وی در خصوص تأثیر کتاب و
ادبیات داستانی در ترویج سبک زندگی رضوی میگوید :اگر بخواهیم
مخاطب خود را در جهان مخصوصا در  10سال اخیر بازشناسی کنیم
متوجه خواهیم شد که رمان و داستانک بیشترین مخاطب را دارد
و عالقهشان به این سبک ادبیات داستانی است لذا اگر ما بتوانیم به
جای متنهای علمی و تحقیقی صرف با داستان کوتاه مطالب را منتقل
کنیم بسیاری از مخاطبین را جذب خودمان کردهایم و این به نظر
میرسد یک ضرورت است ولی متأسفانه روی این دو موضوع خیلی
کم کاری کردهایم لذا اگر این بستر تقویت شود قطعا بسیاری از افراد
را نسبت به سیره رضوی مجذوب کرده ایم.ایشان نقش رسانه را در
فرهنگ سازی بسیار مؤثر عنوان کرد و افزود :هیچ چیزی مثل رسانه
در فرهنگسازی مؤثر نیست ولی رسانه زمانی میتواند خوب کار کند
که از زیرساخت و اطالعات الزم و قوام و استواری علمی برخوردار
باشد نه اینکه از منابع ضعیف استفاده کند.وی ادامه داد :رسانهها در
هنگام خلق آثار خود مثل تاریخ نویسان هستند؛ اگر تاریخ اشتباه
نوشته شود و به تصویر برسد همان در ذهن همه اقشار نقش میبندد؛
مثال برای تولید کار رسانهای باید دارای اطالعات و مواد خام انتخابی
محکمی باشیم چرا که اگر اطالعات ما خرافه و از منبع موثقی برخوردار
نباشد نه تنها رسالت خود را نمیتواند به انجام برساند بلکه راه را نیز
کج خواهد رفت.
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شهردار قرچک خبر داد:

احداث سالن ورزشی چند منظوره
در خیابان گوهردشت

قرچک–خبرنگاررسالت:
محسن خرمی شریف با اشاره بر ضرورت توجه به ارتقای سرانه های
ورزشی در سطح شهر ،اظهار کرد :به منظور ارج نهادن به جایگاه ورزش
وتحققاهدافپیشبینیشدهدرزمینهارتقایجایگاهورزشوافزایش
سرانه ورزشی این سالن چند منظوره در دست ساخت است.وی با بیان
اینکهعملیاتاجراییساختاینسولهورزشیبهسرعتدرحالانجام
است ،افزود :در همین راستا مدیریت شهری با نگاهی ویژه به امر ورزش
و افزایش سرانه های ورزشی شهرداری ،ساخت سالن ورزشی چند
منظوره در انتهای خیابان گوهردشت را در دستور کار خود قرار داد.
شهردارقرچکدرپایانخاطرنشانکرد:اینسالنورزشیچندمنظوره
با برآورد هزینه تقریبی  10میلیارد ریال به مساحت  288متر مربع در
حال احداث است که امیدواریم طبق پیش بینی های صورت گرفته
در دهه فجر به بهره برداری برسد.
     

طی مراسمی صورت گرفت؛

تقدیر و تجلیل سرپرست
آموزش و پرورش استان مرکزی
از هنرآموز فداکار اراکی

اراک–خبرنگاررسالت:
مهندس مهدی طالبی ،هنرآموز هنرستان فنی و حرفه ای خوارزمی
ناحیه یک اراک ،به دلیل ابتال به ویروس کووید  19در بیمارستان
امیرالمؤمنین (ع) بستری شده بود و علیرغم حال نامساعد در ایام
بیماری،اقدامبهبرگزاریکالسهایبرخطخودازرویتختبیمارستان
نمودهودراینشرایطهمکالسهایخودراتعطیلننمود.اینهنرآموز
فداکار  با وجود ابتال به بیماری و نیاز مبرم به استراحت ،طی ایام
بستری در بیمارستان به صورت مستمر با هنرجویان خود در ارتباط
بود و جلوه ای زیبا از هنر معلمی را ترسیم کرد.بهرام حسین آبادی
سرپرست اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی  با حضور در منزل
این همکار فرهنگی پس از طی ایام قرنطینه ایشان و با رعایت کامل
پروتکل های بهداشتی ،طی دیداری کوتاه ،ضمن تقدیر از این عملکرد
فداکارانه و مسئولیت پذیری این همکار فرهنگی ،برای ایشان و همه
بیماران درگیر با این ویروس منحوس از درگاه خداوند متعال شفای
عاجل مسئلت نمود.

خبر

کاشانوآرانوبیدگلنیازمندشهرکگلخانهایاست

کاشان  -خبرنگاررسالت:
سیدجواد ساداتینژاد در نشست بررسی مشکالت
بخش کشاورزی و آب کاشان و آران و بیدگل افزود:
این شهرستانها اکنون با داشتن اراضی حاصلخیز از
منابعآبیسطحیوزیرزمینیمناسببرخوردارنیستند
و الزم است تا کشت گلخانهای در این حوزه توسعه
یابد.رئیس کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بخش کشاورزی
در کشور مظلوم واقع شده است ،اظهار داشت :انتظار
میرود این بخش همانند صنعت مورد توجه ویژه قرار
گیرد.ویتوضیحداد:همانطورکهنسبتبهصنعتگران
به عنوان تولیدکنندگان کشور نگرش حمایت و ارائه
کمکهای الزم وجود دارد باید به کشاورزان هم به
عنوان تولیدکنندگان ارزشمند کشور توجه و در
راستای رفع بیش از پیش مشکلهای آنان تالش
شود.نماینده کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای
اسالمی با اشاره به افزایش  ۲برابری کشت گلخانهای
در اصفهان در یک دهه گذشته اظهار داشت :کشت
گلخانهای در این استان از یکهزار هکتار به افزون بر

 ۲هزار هکتار افزایش یافته و اگر چه مثبت اما بسیار
کم است.ساداتی نژاد تصریح کرد :در شهرستانهای
کاشان و آران و بیدگل محدودیت زیادی در حوزه آب
وجود دارد که ضرورت توسعه بیش از پیش کشت
گلخانهای را نشان میدهد.وی با بیان اینکه ایجاد
شهرک گلخانهای در منطقه کاشان و آران و بیدگل

رئیس دانشگاه اصفهان خبر داد:

الحاق سه مرکز آموزش عالی به دانشگاههای مادر
استان

     

رشت–خبرنگاررسالت:
خلیل بهروزی فر ،نماینده مردم شریف شهرستانهای فومن و شفت
پیرامون بررسی وضعیت منابع آب این شهرستانها از مدیریت منابع
آب این شهرستان ها دیدار نمود.رضا محبوب خیرخواه مدیرمنابع آب
شهرستانفومنوشفتاظهارداشت:نمایندهمردمشریفشهرستانهای
فومن و شفت با حضور در محل مدیریت منابع آب شهرستانهای
فومن و شفت از نزدیک در جریان مسائل و مشکالت منابع آب این
شهرستانها قرار گرفت.وی تصریح کرد؛در این دیدار بررسی مسائل
بودجه ای پروژه های عمرانی به جهت احداث سردهنه های نهرهای
آبیاری اراضی کشاورزی تأکید شد.مدیرمنابع آب شهرستانهای
فومن و شفت افزود :اعمال مدیریت بیشتر بر امر برداشت مصالح
رودخانه ها با اولویت حفاظت از بستر و حرایم رودخانه ها با لحاظ
کردن اصول مهندسی رودخانه ها ،اهتمام ویژه بر رفع تصرف اراضی
دولتی و حرایم و بستر رودخانه ها و مسائل و مشکالت احتمالی تأمین
آب اراضی کشاورزی در سال زراعی پیش رو و همچنین مسائل و
مشکالت سدالسک  نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

شماره9925

نماینده مردم شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی:

طی مراسمی صورت گرفت؛

دیدار نماینده مجلس شورای اسالمی
از مدی ریت منابع آب شهرستانهای
فومن و شفت

شهرستان

یوپنجم
سال س 

اصفهان–خبرنگاررسالت:
هوشنگطالبیدربارهساماندهیمراکزآموزش
عالیدراستاناصفهانبراساسطرحساماندهی
مؤسسات و مراکز آموزش عالی توضیح داد و
گفت :براساس این طرح قرار است  ۳دانشکده
فنی مهندسی گلپایگان ،دانشکده ریاضی و
کامپیوتر خوانسار و مرکز آموزش عالی فنی و
مهندسیشهرضابهدودانشگاهصنعتیاصفهان
و دانشگاه اصفهان ملحق شوند.وی افزود :بر
همین اساس دانشکده خوانسار و شهر رضا به
دانشگاه اصفهان و دانشکده فنی مهندسی
گلپایگان به دانشگاه صنعتی اصفهان ملحق
خواهد شد.رئیس دانشگاه اصفهان با تأکید بر
اینکهقرارنیستردیفهایبودجهایهیچکدام

از این دانشکدهها حذف شود ،گفت :این سه
مرکز در واقع پردیسهایی هستند که به قوت
خودشان باقی خواهند ماند و فقط مدیریت
سیستمی آنها با دانشگاههای معین استان
خواهد بود.طالبی همچنین درباره طرح جدید
وزارت علوم برای مدیریت استانی آموزش عالی
نیز توضیح داد و گفت :براساس این طرح قرار
است یک شورایی در وزارتخانه ایجاد شود به
نام شورای مدیریت استانی آموزش عالی که
رئیس این شورا مقام وزارت است و  ۷نفر از
رؤسای دانشگاههای سراسر کشور از جمله
رئیس دانشگاه علمی کاربردی ،رئیس دانشگاه
فنی و حرفه ای ،پیام نور و رئیس دانشگاه آزاد
اعضای شورا را تشکیل میدهند.وی در ادامه
خاطرنشان کرد :در هر استانی تعدادی از
دانشگاههابهعنواندانشگاهمعینانتخابشدهاند
و رئیس آن دانشگاه باید شورای مدیریت
استانی را تشکیل دهند که اعضای این شورا
در استانها ،دانشگاههای دولتی هستند و یک
نماینده از هر یک از زیر نظامهای آموزش عالی
از جمله دانشگاه پیام نور ،علمی کاربردی و
فنی و حرفه ای حضور دارند.

یک ضرورت است ،گفت :نهادهای مربوطه هم باید در
ارائه مجوزها سرعت بیشتری به خرج دهند و موجب
دلسردی کشاورزان نشوند.فرماندار آران و بیدگل نیز
اظهار داشت :بخشهای کشاورزی ،صنعت ،خانگی و
فضایسبزبهترتیب۶،۶،۸۷ویکدرصدمصرفمنابع
آبی این شهرستان را به خود اختصاص دادهاند وبر این

پایه باید مصرف آب در بخش کشاورزی مدیریت شود.
اسماعیلبایبوردیبهامکانسنجیراهاندازیشهرک
کشاورزی  -گلخانهای با هدف مدیریت بهینه مصرف
آب کشاورزی و اجرایی کردن مدلهای مختلف
کشت گلخانهای از جمله هیدروپونیک (آبکشت) و
آیروپونیک (هوا کشت) برای کشت محصولهایی از
جمله زعفران ،گیاهان دارویی و صیفیجات در آران
و بیدگل اشاره کرد و افزود :این شهرستان در بخش
تولیدات زراعی و باغی ،ساالنه  ۸۶هزار تن محصول
شامل  ۸۱هزار تن گندم ،جو ،سبزی ،صیفیجات و
پنبه در بخش زراعی و پنج هزار تن محصول در بخش
باغی شامل پسته ،انار ،گلمحمدی ،زعفران ،خرما و
محصوالت گلخانهای روانه بازار میکند.وی با بیان
اینکه از  ۲۱هزار هکتار سطح کشت آران و بیدگل،
حدود پنج صدم درصد ( ۱۱هکتار) کشت گلخانهای
است ،افزود :برنامهریزی در حوزه کشاورزی این
شهرستان رفتن به سمت ترویج کشت گلخانهای به
عنوان تنها راه مقابله با کم آبی و افزایش بهرهوری در
بخش کشاورزی است.

معاون تبلیغی حوزههای علمیه خواهران:

منزلت حضرت معصومه نتیجه بندگی خداوند
و پیروی از امام معصوم است
(س)

قم-خبرنگاررسالت:
معصومه ظهیری اظهار داشت :مضجع شریف
کریمه اهل بیت فاطمه معصومه (س) نگین
انگشتری شهر مقدس قم است و آن حضرت
مهمانی بود که برای همیشه میزبان ایرانیان
شد.وی به نسب پاکیزه حضرت معصومه (س)
اشارهکردوادامهداد:نسبحضرتمعصومه(س)
و امام رضا (ع) از یک مادر ،به نام نجمه خاتون
معروف به ام البنین بود بر همین اساس امام
رضا (ع) عالقه خاصی به حضرت معصومه (ع)
داشتند زیرا بعد از  ۲۵سال خداوند این خواهر
را از همان مادر به ایشان عطا کرد.ایشان با اشاره
به شرایط زندگانی امام موسی کاظم (ع) ،عنوان
کرد :حضرت در شرایط بسیار دشواری زندگی
میکردند به گونهای که بیشتر عمر خویش را
به دور از خانواده در زندان ،حصر و تبعید سپری
کردند از این رو شرایط تربیتی کریمه اهل بیت
(ع) بیشتر تحت اداره و نظارت امام رضا (ع) انجام
میشد و همین سبب شد عالقه و انس این دو
خواهر و برادر به یکدیگر بیشتر شود.ظهیری
درباره نبوغ و استعداد کریمه اهل بیت (س)،
گفت :حضرت چشمه علم ،فضائل و استعداد و

شهر قدس-خبرنگاررسالت:
در نشست ستاد کرونای شهرستان كه به ریاست
لیال واثقی فرماندار قدس  و برخي از مسئولین
شهرستاندرسالناجتماعاتسازمانآتشنشانی
شهرداریقدسبرگزارشد،گفت  :شهرستانقدس
از حیث شیوع ویروس کرونا در وضعیت نارنجی
است و اين همت و تالش همه مردم و مسئولين را
ميطلبد كهآنرابهوضعيتسفيدبرسانيم.فرماندار
قدس افزود :هیچیک از وضعیتهای سهگانه در

شهرستان كه اسامي آنها در پایگاه اطالعرسانی
فرمانداری شهرستان به نشانی https://qods.
 ostan-th.irدرج شده تعطيل نمي شوند.وی
ادامه داد :مشاغل سطح  ۱و  ۲با رعایت تمامی
پروتکلهای بهداشتی مجاز به فعالیت بوده اما
فعالیت مشاغل سطح  ۳و  ۴ممنوع است.نماینده
عالی دولت در شهرستان قدس با تأکید برنحوه
فعالیت ادارات شهرستان ،عنوان کرد :فعالیت
ادارات ضروری شهرستان که لیست آنها به

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غ ربی:

 ۹هزار پرونده تخلف در بخش کاال و خدمات تشکیل شد
ارومیه–خبرنگاررسالت:
محمد اقوامی با بیان اینکه این تعداد
پرونده در مقایسه با مدت زمان مشابه
پارسال  ۱۰درصد افزایش نشان
میدهد ،افزود :از این تعداد  ۹هزار
و  ۳۰۲فقره توسط شعبات تعزیرات
حکومتیرسیدگیمختومهشدهاند.وی
با اشاره به اینکه صاحبان این پروندهها
به  ۱۶۰میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند  
ادامه داد :امسال بازرسیهای مشترک با سازمان
صنعت ،معدن و تجارت در زمینه تخلفات صنفی
افزایش یافته است.ایشان همچنین از رسیدگی
مختومه شدن  ۳هزار و  ۸۰۹فقره پرونده در بخش

قاچاق کاال و ارز طی  ۸ماه گذشته
سال جاری خبر داد و اظهارکرد:
امسال  ۳هزار و  ۷۸۷فقره پرونده
قاچاق توسط شعبات این اداره کل
تشکیل و رسیدگی شدهاند.اقوامی
افزود :بیشترین پروندههای وارد در
این زمینه قاچاق احشام ،سیگار،
البسه و سوخت است.وی با اشاره
به محکومیت بیش از  ۵۱میلیارد ریالی جزای
نقدی برای صاحبان  ۲هزار و  ۲۹۰فقره پرونده
گران فروشی از ابتدای سال جاری تاکنون ،اضافه
کرد:امسالدراینزمینه۲هزارو۳۰۵فقرهپرونده
گران فروشی تشکیل شده است.

ادارات و ارگانها اعالم شده با دو سوم ظرفیت
نیروی انسانی و سایر ادارات و ارگانها با  ۵۰درصد
نیروبهفعالیتخواهندپرداخت.واثقیخاطرنشان
كرد:تردد از شهر به شهر داخل استانهای تهران و
البرز محدودیت ندارد اما ورود و خروج خودروها
با پالک غیربومی بین شهرهای استانها ممنوع
بوده و در شهرستان قدس نیز این محدودیتها
با جدیت اعمال خواهد شد.فرماندار قدس ،افزود:
از اول آذرماه این محدودیتها اعمال میشود و

تخصیص  ۵هزار آمپول درمان
بیماری سالک به شهرستان

مورد اعتماد پدر و برادر بودند؛ همان داستان
معروف که حضرت در غیاب پدر پاسخ گفتند
سبب شد که امام موسی کاظم (ع) خطاب به
ایشان سه مرتبه «فداها ابوها» بفرمایند همانند
اصطالحیکهپیامبراکرم(ص)خطاببهحضرت
زهرا (س) فرمودند.ایشان با بیان اینکه حضرت
معصومه (س) مصدر حدیث و دارای جایگاه
رفیع در میان اهل بیت (ع) بودند ،ابراز کرد:
حضرت راوی حدیث بودند لذا نام ایشان جزء
راویان بیان میشود ،کریمه اهل بیت (س) با
نقل حدیث غدیر و ثقلین از راویان احادیث
امامت محسوب میشوند زیرا ایشان جایگاه
امامت را به خوبی میدانستند و برای مردم
نقل میکردند.

ضمانت اجرایی عدم رعایت مصوبات نیز شامل
تذکر کتبی ،انفصال از خدمت کارکنان و مدیران
دولتی ،پلمب واحدهای صنفی متخلف ،جریمه
نقدی برای ترددها و ...میباشد.فرماندار قدس در
پایانپیراموننحوهاطالعرسانیتغییراتاحتمالی
واعمالمحدودیتها،اظهارداشت:هرگونهتغییرات
احتمالی در اعمال محدودیتها ،از طریق ستاد
پیشگیری و مقابله با کرونا  درشهرستان قدس به
اطالع مردم شریف خواهد رسيد.

همدراستانپلمبشدهاست.خانیپور
تأکید کرد :در استان زنجان همکاری
واحدهای صنفی و خدماتی در اجرای
محدودیتهای کرونایی بسیار خوب
بوده است.وی افزود :بازرسی پلیس
اماکن از واحدهای صنفی و خدماتی
تا پایان اجرای طرح با قوت بیشتری
انجام خواهد شد.جانشین فرماندهی
انتظامی استان زنجان ،با بیان اینکه تنها راه قطع
زنجیره کرونا در استان زنجان رعایت بهداشت
فردی و اجتماعی است ،ابراز داشت :از اصناف
استان درخواست میشود تاپایان اجرای طرح
همکاری الزم را داشته باشند.

سردار مجید خبر داد:

دستگیری اعضای باند قمار و شرطبندی با گردش مالی  ۴۰میلیارد تومانی

ساری–خبرنگاررسالت:
رئیس پلیس فتای ناجا گفت :افرادی که با راه اندازی سایتهای
شرطبندی و تبلیغ آن در کانالهای تلگرامی جوانان و نوجوانان
را فریب می دادند توسط پلیس فتای استان مازندران شناسایی و
دستگیر شدند.سردار وحید مجید در تشریح این خبر اظهار داشت:
در پی رصد و پایش فضای مجازی و اعالم چندین نفر از شهروندان
مازندران ،کارشناسان پلیس فتا با وب سایتی رو به رو شدند که
در حوزه شرط بندی و اجاره تعدادی از کارت های بانکی و فریب
اشخاصبامهندسیاجتماعیمیپرداختند.ویافزود:باانجاماقدامات
اطالعاتی فنی مالکان وب سایت ،متهمان با هویتهای معلوم ساکن
شهرهای چالوس ،قائمشهر ،بابل ،ساری و  نور شناسایی شدند و با

معاون سیاسی استاندار سمنان:

توزیع کم کهای مؤمنانه بین نیازمندان استان ادامه دارد

سمنان–خبرنگاررسالت:
حبیب اهلل خجسته پور در مراسم تودیع و معارفه فرمانداران سابق و کنونی شاهرود به میزبانی فرمانداری ویژه شهرستان با بیان اینکه
اقدامات بسیار مناسب انجام شده در راستای کمکهای مؤمنانه در سطح استان ادامه دارد ،تأکید کرد :با همکاری و مشارکت بسیار
خوب مردم در رعایت پروتکلهای بهداشتی خوشبختانه در حال حاضر به وضعیت با ثباتی رسیدهایم.وی افزود :به علت همجواری
شاهرود با مناطق پر جمعیت و همچنین قرار گرفتن در کریدور غرب به شرق کشور شاهد افزایش میزان ابتال  و انجام پیکهای بعدی
در این شهرستان بودیم و همانطور که پیش بینی میشد وضعیت استان و کشور در فصل پاییز وضعیت نگران کننده و خطرناک
میباشد که خوشبختانه با انجام محدودیتهای شدید کرونایی از ابتدای آذر و همکاری مردم سبب تثبیت شرایط شد.معاون
استاندار سمنان با بیان اینکه به دلیل اعمال محدودیتها مجبور به تعطیلی محل کسب و نیز افرادی که به دلیل محدودیتهای
ترددی دچار مشکالتی شدند گفت :متأسفانه ما نه از میان خوب و بد و یا بد و بدتر ،بلکه از میان بدتر و بدترین مجبور به انتخاب شده
تا بتوانیم با این بیماری مقابله کنیم و امیدواریم هر چه زودتر شاهد ریشه کنی این بیماری باشیم.خجسته پور بیان کرد :متأسفانه
با فراگیری کرونا در اسفند سال گذشته تعداد زیادی از هموطنان ما بر اثر این بیماری جان باختند اما در کنار این بیماری و بالیای
بزرگ ،خوشبختانه شاهد همدلی و هم افزایی در ابعاد مختلف هستیم.

دامغان-خبرنگاررسالت:
دکتر پورمحمدی در جلسه بررسی وضعیت بیماری سالک شهرستان دامغان
گفت :یکی از روشهای درمان بیماری سالک تزریق آمپول گلوکانتیم است و ۱۲
هزار آمپول  به این شهرستان اختصاص یافته که  تاکنون ۵هزار آمپول  از سوی
وزارت بهداشت و درمان در اختیار مرکز درمانی دامغان قرار گرفت.ایشان افزود:
برای مبارزه با جوندگان تاکنون در  ۵۰روستا و  ۴مرحله النه کوبی انجامشده
است.رئیس شبکه بهداشت درمان شهرستان دامغان تصریح کرد :درمان بیماری
سالک به صورت رایگان است و افراد میتوانند با مراجعه به مراکز درمانی  ،درمان
شوند.به گفته دکتر پور محمدی ،روستائیان به ویژه باغداران باید در باغات با
مخزنها مبارزه کنند و  سالک را از بین ببرند.
     

طی مراسمی صورت گرفت؛

دیدار مدیر مرکز آموزش صنعت آب
و برق استان با مدیر عامل شرکت
آب منطقه ای گلستان

گرگان-خبرنگاررسالت:
مدیر عامل شرکت در این جلسه ،ضمن تشکر از تالشهای واحد آموزشی
صنعت در برگزاری دوره های آموزشی ،اظهار کرد :مباحث آموزشی در شرکت
باید نظام مند باشد ومباحثی باید به همکاران آموزش داده شود که کاربردی
بوده و در دانشگاه نیاموخته باشند تا به تسریع کار شرکت کمک نماید.مهندس
حسینی افزود :برای آموزش همکاران از مدرسینی استفاده شود که چه در
مباحث تخصصی و چه عمومی با فضای کار خدمت رسانی شرکت آشنا باشند.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان در ادامه تصریح کرد :سازوکاری فراهم
شود تا برای شرکت های تعادل بخشی و وصول و ...که با شرکت همکاری دارند
نیز مباحث آموزشی مرتبط فراهم گردد.مهندس اورسجی مدیر آموزش صنعت
آب و برق استان نیز بر همکاری های مستمر و همه جانبه با بخش آموزش شرکت
آب منطقه ای تأکید کرد.
     

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خبر داد:

 ۸۲واحد صنفی و خدماتی در استان پلمب شد

هماهنگی مراجع قضائی دستگیر شدند؛ این مجرمان سایبری با
مشاهده ادله تجهیزات هوشمند ،به بزه انتسابی خود اقرار کرده و
انگیزه خود را کسب درآمد به قیمت فریب نوجوانان و جوانان عنوان
داشتند.رئیس پلیس فتای ناجا با بیان اینکه تاکنون در تحقیقات
سایبری انجام شده  ۳۲۰کارت عابر بانکی که مورد استفاده متهمان
بوده کشف شده است ،ابراز داشت :کارشناسان گردش مالی وجوه
کالهبرداری شده را  ۴۰میلیارد تومان برآورد کرده اند.وی با اشاره به
اینکهمتهمانباتکمیلپروندهجهتسیرمراحلقانونیتحویلمراجع
قضائی شده است ،گفت :متهم جهت پولشویی و ادامه فعالیت های
مجرمانه خود ضمن ارتباط با کاربران در شبکه های اجتماعی با
فریب برخی از آنان ،اطالعات بانکی آنها را به بهانه استفاده از حساب

خرمآباد–خبرنگاررسالت:
بختیار رازانی در سخنانی با بیان اینکه متأسفانه به دالیل مختلف ،صنایع بزرگ
در لرستان ضعیف و یا حداقل وجود ندارند ،اظهار داشت :اندک صنایعی که در
استان وجود دارند معموال مربوط به دهههای خیلی قبل هستند و بنا بر این
لرستان ،استان صنعتی محسوب نمیشود.وی با اشاره به اینکه مزیتهایی که
در لرستان به خصوص حوزه آب وجود دارند میتوانند موجب شوند که لرستان
یک خاستگاه بزرگ صنعتی برای کشور باشد ،افزود :لرستان در حوزه صنایع
معدنی ،یک استان دارای پتانسیل است.ایشان با تأکید بر اینکه ارزش افزودهای
که صنایع معدنی باید در استان ایجاد کنند ،هنوز محقق نشده است ،افزود :به
طور مثال تنها یک کارخانه سیمان در لرستان و شهرستان دورود وجود دارد که
آن هم مربوط به سالها پیش است و این در حالی است که  ۱۰سال است که در
احداث کارخانه سیمان خرم آباد ماندهایم.رازانی ،بیان داشت :میزان تولید در
معادن استان مطلوب است اما حوزه فرآوری در استان شرایط خوبی ندارد.وی با
بیاناینکهکارخانههایفرآوریسنگساختمانیدراستانزیادداریم،تصریحکرد:
اما خطوط تولید این کارخانهها مربوط به  ۲۰تا  ۳۰سال پیش است ،واحدهایی هم
که خطوط جدید و نو دارند ،توان مالی مطلوبی ندارند.سرپرست سازمان صنعت،
معدن و تجارت لرستان در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه حدود  ۱۸شهرک
صنعتی در لرستان فعال هستند ،گفت :جمع مساحت این شهرکهای صنعتی
در استان حدود هزار و  ۶۰۰هکتار است.رازانی با اشاره به اینکه در استانهای به
نسبت توسعه یافته مانند کرج ،اصفهان ،خوزستان و استانهای همجوار مانند
کرمانشاه ،مساحت تنها یک شهرک صنعتی هزار و  ۴۰۰هکتار است ،افزود:
استان اصفهان  ۱۲هزار هکتار ،خوزستان حدود  ۱۰هزار هکتار ،همدان حدود
هفت هزار هکتار ،مرکزی حدود 6هزار هکتار شهرک صنعتی دارند.

رئیسشبکهبهداشتودرمانشهرستاندامغانخبرداد:

جانشین فرماندهی انتظامی زنجان:

زنجان–خبرنگاررسالت:
سرهنگ ایرج خانی پور با اشاره به
اجرای محدودیتهای کرونایی در
استان زنجان ،گفت :از زمان اجرای
محدودیتهای کرونایی تا  8آذرماه
بیش۶هزارفقرهبازرسیازواحدهای
صنفیوخدماتیتوسطپلیساماکن
استان انجام گرفته است.وی اظهار
کرد :دراجرای این طرح بیش از  ۳۴۰بازرس با
دو هزار و  ۷۸۸نفر روز دراین طرح مشارکت
داشتند.جانشین فرماندهی انتظامی استان
زنجان ،گفت :دراین راستا سه هزار و  ۵۰۰مورد
تذکرلسانیدادهشدهو۸۲واحدصنفیوخدماتی

فرسودگی خطوط تولید
کارخانههای سنگ استان

     

فرماندار قدس:

محدودی تهای کرونایی در شهرستان اعالم شد

سرپرست سازمان صمت لرستان ابراز کرد:

در شرکت های تجاری اخذ می کرد و در ازای آن مبالغ اندکی به
صورتماهانهبهآنانپرداختمینمود.اینمقامارشدانتظامیضمن
بیان اینکه راه اندازی و فعالیت در سایت های قمار و شرط بندی
بر اساس قانون جرم است ،به هموطنان هشدار داد :بر اساس ماده
 ۷۰۷قانون مجازات اسالمی هر کس آالت و وسایل مخصوص به
قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از
خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال
حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا  ۶میلیون ریال جزای نقدی
محکوم میشود؛ لذا از همه افراد به خصوص قشر نوجوان و جوان
انتظار میرود از فعالیت در چنین سایتهایی خودداری کنند و به
تبلیغات فریبنده آنها توجهی نداشته باشند.

قیمتگذاری گوشت مرغ قطع هبندی شده
در خ راسان رضوی

آریانی–خبرنگاررسالت:
علیرسولیانگفت:کمیتهکارشناسیمتشکلازنمایندگاندستگاههایاجرایی
در بخش تولید و توزیع گوشت مرغ قیمتی برای گوشت مرغ قطعهبندی شده
تعیین میکند.ایشان در نشست کارگروه تنظیم بازار خراسان رضوی اظهار
کرد :این اقدام برای کنترل قیمت گوشت قطعه بندی شده در بازار است که
در این راستا به زنجیرههای تولید گوشت مرغ در استان به اندازه نهادهای که
به نرخ دولتی میگیرند و میزان گوشتی که به قیمت مصوب عرضه میکنند
اجازه داده شود بخشی از گوشت مرغ قطعه بندی شده را به قیمت مصوب
بفروشند.وی گفت :با توجه به افزایش قیمت گوشت مرغ در هفته گذشته،
کارگروه تنظیم بازار خراسان رضوی ناگزیر از ممنوعیت خروج گوشت مرغ
منجمد از استان و ممنوعیت قطعه بندی گوشت مرغ و همچنین توزیع میزان
زیادی گوشت مرغ منجمد در خراسان رضوی بود.ایشان با اشاره به مصوبات
اخیر وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد :براساس این مصوبه واحدهای مرغداری
که نهاده دریافت میکنند موظفند  ۳۰درصد گوشت را به قیمت مصوب
ستاد تنظیم بازار کشور عرضه کنند که این مصوبه باید  در استان اجرا شود.
رسولیان افزود :این کمیته باید چارچوب محدودیتهای مربوط به خروج دام
از خراسان رضوی را نیز بررسی و به یک جمع بندی مشخص در این خصوص
برسد که بخش تولید را دچار آسیب نکند.معاون هماهنگی امور اقتصادی
استانداری خراسان رضوی گفت :برای جبران کمبود روغن نباتی در خراسان
رضوی طبق مذاکره استاندار با مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران توافق
شد به میزانی که روغن نباتی در بازار توسط واحدهای تولیدی استان توزیع
میشود سهمیه روغن خام به خراسان رضوی اختصاص یابد.وی اظهار کرد:
سهمیه روغن نباتی شهرستانهای خراسان رضوی نیز براساس جمعیت آنها
اختصاص مییابد و برخی شهرستانها شرایط خاص و جمعیت شناور دارند که
باید در اختصاص سهمیهها مدنظر قرار گرفته شود.رسولیان در ادامه افزود:
سهمیه گوشت مرغ منجمد به قیمت هر کیلوگرم  ۱۵۰هزار ریال در برخی
شهرستانها در شرایط گرانی گوشت مرغ جذب نشده و شهرستانها باید در
این خصوص پیگیر باشند.

رئیسسازمانساماندهیمشاغلشهریشهرداریکرجخبرداد:

طی مراسمی صورت گرفت؛

کرج–خبرنگاررسالت:
احمد خیری ساعت کار بازارهای کرج در هفته دوم آذرماه را اعالم کرد
و گفت :خريد غیر ضروری و ازدحام موجب شوک در بازار میشود.
ایشان گفت :با توجه به محدودیتهای کرونایی زمان فعالیت بازارها
در کرج تغییر کرده   است.وی ادامه داد :با این تفاسیر بازارهای سطح
شهر صبحها از ساعت    ۸:۳۰تا  ۱۳به شهروندان خدمات ارائه میکنند.
وی ساعات کاری بازارها در بعدازظهر را  ۱۵الی  ۲۰اعالم کرد و گفت:
توصیهمیشودشهروندانضمنرعایتفاصلهگذاریاجتماعیازحضور
غیر ضروری در فضای بازار بپرهیزند.خیری با بیان اینکه ازدحام و خرید
غیر ضروری موجب شوک به بازار میشود ،یادآور شد :بازارهای سازمان
ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی کرج همه روزه در
ساعات اعالم شده به شهروندان عزیز خدمات ارائه میکنند.

فوالدشهر-خبرنگاررسالت:
بهرامعبدالحسینیمدیرکلصداوسیمایاستاناصفهانوهیئتهمراهضمنحضوردرذوبآهناصفهانبامنصوریزدیزادهمدیرعاملومسئولینروابطعمومی
این شرکت  در خصوص فعالیت های رسانه ای و فرهنگی مشترک ،دیدار و گفتوگو کرد .عبدالحسینی در این دیدار ،ذوب آهن اصفهان را یکی از مراکز صنعتی
مهم کشور دانست که نقش مهمی در تحقق جهش تولید دارد و گفت :انعکاس دستاوردهای این شرکت در شرایط سخت اقتصادی کنونی موجب امید بخشی
است و از اهمیت باالیی برخوردار است .وی ذوب آهن را یکی از معدود صنایع کشور دانست که به لحاظ سابقه فعالیت های فرهنگی از جایگاه واالیی برخوردار
است و افزود :یکی از رویکردهای مهم صدا و سیما ،تولید برنامه های مشارکتی است و سازمان های بزرگی همچون ذوب آهن اصفهان که عالوه بر تأثیرات
اقتصادی و صنعتی ،به لحاظ اجتماعی و فرهنگی نیز دارای جایگاه مهمی هستند با  همکاری در تولید این برنامه ها ،نقش خود را در ارتقای فرهنگ جامعه به
ویژه در جهت آگاهی افکار عمومی از دستاوردهای صنعتی به خوبی ایفا می کنند .منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان نیز از همکاری رسانه ملی در
جهت اطالع یابی مردم از کار و تالش جهادی در بخش صنعت کشور و همچنین بیان مشکالت صنایع ،قدردانی کرد و اعالم آمادگی نمود که همچون گذشته،
همکاری های مشترک ذوب آهن اصفهان با صدا وسیمای مرکز اصفهان ،تداوم داشته باشد.

اعالم ساعت کاری بازارهای استان

نشست تعاملی مدی رعامل ذوب آهن اصفهان و مدیر کل صدا و سیمای
استاناصفهان

