شهرستان

یوششم
سال س 
شماره9985

گ رامیداشت دهه فجر با 1040ب رنامه
در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-خبرنگاررسالت:
سردار علی محمد اکبری گفت :چهل و
دومین سالگرد فجر انقالب با اجرای بالغ بر
1040برنامهدرردههایبسیجوسپاهاستان
چهارمحالوبختیاریگرامیداشتهمیشود.
فرمانده سپاه قمربنی هاشم علیه السالم
با گرامیداشت فرارسیدن دهه فجر انقالب
اسالمی گفت :چهل و دومین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی از  12بهمن همزمان با سالروز ورود حضرت
امام خمینی(ره) به میهن اسالمی تا  22بهمن سالروز پیروزی انقالب
شکوهمند اسالمی امسال نیز با برنامه های ویژه و رعایت شیوه نامه های
بهداشتی و بیشتر با رویکرد فضای مجازی و رسانه ای برگزار می
شود.سردار علی محمد اکبری ،افزود :یکی از وظایف عمده ما در قالب
کمیته بسیج و نیروهای مسلح ستاد گرامیداشت دهه فجر استان،
تبیین دستاوردهای انقالب اسالمی و انتقال ارزش های انقالب به
نسل جوان است.وی ادامه داد :بالغ بر یکهزار و 40برنامه در سطح
پایگاه ها ،حوزه ها و نواحی مقاومت بسیج استان چهارمحال و بختیاری
همزمان با دهه فجر از  12بهمن تا  22بهمن طبق تقویم روزشمار
اعالم شده ،اجرا خواهد شد .فرمانده سپاه قمربنی هاشم علیه السالم
گفت :فضاسازی و بهروزرسانی تابلوهای تبلیغاتی ،نشست های خبری
فرماندهان نواحی مقاومت بسیج در سراسر استان ،دیدار با خانواده
معظم شهدا و جانبازان انقالب اسالمی ،آئین مهمانی الله ها ،رژه
موتوری  12بهمن که به مناسبت سالروز ورود تاریخی حضرت امام
خمینی(ره) به میهن از فرودگاه تا مصالی بزرگ شهرکرد برگزار
خواهد شد و همچنین رژه خودرویی  22بهمن ،نورافشانی بام ایران
و طنین بانگ اهلل اکبر همزمان با شب  22بهمن در سراسر استان،
تداوم طرح سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در مقابله با کرونا و
کمک مؤمنانه و حمایت از نیازمندان ،برگزاری رزمایش الی بیت
المقدس  10و رزمایش بصیرتی طرح ثامن ،از مهم ترین برنامه های
گرامیداشت دهه فجر امسال می باشد.سردار اکبری ،افزود :رزمایش
الی بیت المقدس  10با اعالم رمز توسط فرمانده کل سپاه از طریق
ارتباط تلویزیونی زنده همزمان با سراسر کشور روز  12بهمن ساعت 15
آغاز می شود.وی گفت :میقات صالحین و حضور حلقه های صالحین
بسیج در میعادگاه های نماز عبادی سیاسی جمعه سراسر استان،
تولید محتوا و انتشار در فضای مجازی با رویکرد تبیین دستاوردهای
42ساله انقالب اسالمی ،اجرای سرودهای پاتوقی ،مسابقات مختلف
فرهنگی ،ورزشی ،اعزام محدود گروه های جهادی و بسیج جامعه
پزشکی به مناطق محروم ،تجلیل از مدافعان سالمت و خانواده های
معظم شهدای عرصه سالمت ،برپایی ایستگاه های سالمت ،از دیگر
برنامه های گرامیداشت چهل و دومین سالگرد فجر انقالب اسالمی
در سطح استان چهارمحال و بختیاری است.فرمانده سپاه قمربنی
هاشم علیه السالم ،بیعت تاریخی عشایر غیور استان چهارمحال و
بختیاری با حضرت امام خمینی(ره) در  20بهمن  57را سند افتخاری
برای مردم استان برشمرد و گفت :به همین مناسبت دیدار عشایر
با نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و تجدید بیعت
با رهبر معظم انقالب برگزار خواهد شد .شب  22بهمن در سراسر
استان ،تداوم طرح سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در مقابله با کرونا
و کمک مؤمنانه و حمایت از نیازمندان ،برگزاری رزمایش الی بیت
المقدس  10و رزمایش بصیرتی طرح ثامن ،از مهم ترین برنامه های
گرامیداشت دهه فجر امسال می باشد.سردار اکبری ،افزود :رزمایش
الی بیت المقدس  10با اعالم رمز توسط فرمانده کل سپاه از طریق
ارتباط تلویزیونی زنده همزمان با سراسر کشور روز  12بهمن ساعت 15
آغاز می شود.وی گفت :میقات صالحین و حضور حلقه های صالحین
بسیج در میعادگاه های نماز عبادی سیاسی جمعه سراسر استان،
تولید محتوا و انتشار در فضای مجازی با رویکرد تبیین دستاوردهای
42ساله انقالب اسالمی ،اجرای سرودهای پاتوقی ،مسابقات مختلف
فرهنگی ،ورزشی ،اعزام محدود گروه های جهادی و بسیج جامعه
پزشکی به مناطق محروم ،تجلیل از مدافعان سالمت و خانواده های
معظم شهدای عرصه سالمت ،برپایی ایستگاه های سالمت ،از دیگر
برنامه های گرامیداشت چهل و دومین سالگرد فجر انقالب اسالمی
در سطح استان چهارمحال و بختیاری است.فرمانده سپاه قمربنی
هاشم علیه السالم ،بیعت تاریخی عشایر غیور استان چهارمحال و
بختیاری با حضرت امام خمینی(ره) در  20بهمن  57را سند افتخاری
برای مردم استان برشمرد و گفت :به همین مناسبت دیدار عشایر
با نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و تجدید بیعت
با رهبر معظم انقالب برگزار خواهد شد.

خبر

استاندار زنجان:

 ۷۹۱پروژه در زنجان افتتاح م یشود

زنجان-خبرنگاررسالت:
فتحاهللحقیقیدردیداربانمایندهولیفقیهدراستانزنجان،گفت:ایاماهلل
دهه فجر از ماههای مبارک است که هرگز فراموش نمیشود.وی با بیان
اینکه برای پروژههای راه استان زنجان نقشه راه ترسیم شده است ،اظهار
کرد :با همکاری ،اتحاد و همبستگی مدیران این پروژهها اجرایی و ثمرات
آن به عینه قابل مشاهده است.استاندار زنجان با بیان اینکه در دهه فجر
امسال  ۷۹۱پروژه با اعتباری بالغ بر  ۹هزار و  ۷۵۰میلیارد تومان افتتاح
و یا کلنگ زنی میشود ،گفت :با بهره برداری این پروژهها برای بیش از ۶
هزار نفر در استان اشتغال ایجاد میشود.حقیقی تأکید کرد :پروژههای
دهه فجر امسال از نظر تعداد  ۵۴درصد نسبت به دهه فجر سال گذشته
کاهش یافته و از نظر ریالی  ۱۶برابر افزایش یافته دارد.وی با بیان اینکه
اعتبار اختصاص یافته به پروژههای دهه فجر امسال در استان زنجان
نسبت به سال گذشته  ۲۸درصد افزایش دارد ،افزود ۶ :پروژه به صورت
ویدئو کنفرانس با حضور رئیس جمهور در دهه فجر افتتاح میشود.
استاندار زنجان ابراز داشت :برای این پروژهها بیش از هفت هزار و ۵۰۰
میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و برای بیش از دو هزار نفر اشتغال ایجاد
میشود.حقیقییادآورشد:باراهاندازی۹۹سایتروستاییتعداد۱۵هزار
خانواده روستایی به اینترنت پرسرعت متصل میشوند و برای این اقدام
بسیارمهم بیش از  ۱۳۰میلیارد تومان اعتبارهزینه شده است.
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شهردار اصفهان خبر داد:

یادداشت

فرمانده سپاه قم ربنی هاشم علیه السالم خبرداد:

چهارشنبه  29بهمن 1399
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صرفهجویی 18درصدیشهرداریدرمصرفانرژی

اصفهان-خبرنگاررسالت:
نوروزیبهدریافتدوجایزهملی،تندیسساختمانهای
سبزوجایزهانرژیازسویشهرداریاصفهاناشارهکرد
و با بیان اینکه این نهاد توانست در مصرف برق مجموعه
برترشناختهشود،گفت:داوریاینجوایزبرعهدهوزارت
نفت و نیرو و سازمان مدیریت صنعتی بود و اصفهان در
این ارزیابی ها برتر شناخته شد .ایشان تأکید کرد :بر
همین اساس شهرداری اصفهان سال گذشته موفق به
صرفهجویی20درصدیودر9ماههامسال18درصدی
در انرژی شد.وی به راه اندازی مرکز توانمندسازی زنان
سرپرستخانواردرشهراصفهانتوسطشهرداریاصفهان
در روزهای اخیر اشاره و اظهار کرد :در این مرکز برای
بانوانی که شغلی ندارند ،با کمک کمیته امداد و سازمان
میراثفرهنگیآموزشبرایمهارتآموزیارائهوزمینه
دریافت حقوق و بیمه فراهم می شود.شهردار اصفهان
از دریافت نشان شهر دوستدار کودک طی هفته آینده
خبر داد و گفت :شهر اصفهان با اقدامات دو سال اخیر
خود برای زیست پذیری شهر برای کودکان و دسترسی
آنها به فضاهای آموزشی و تفریحی از سوی یونیسف

نشان شهر دوستدار کودک را دریافت می کند .در ایران
تنهاشهرداریاصفهانتوانستهاستایننشانرادریافت
کند.ویافزود:درحالآمادهسازیزیرساختهاهستیم
تا نشان شهر دوستدار سالمند نیز به اصفهان اعطا شود.
از همین رو شهری جهانی مانند اصفهان باید در کنار
توسعه سیستم حمل و نقل ،شهری مناسب کودک و

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران:

عطر شهید در استان می پیچد

در جوار حرم شهدای گمنام مرکز فرهنگی و
موزه دفاع مقدس برگزار میشود ،گفت :پس از
این مراسم پیکر هشت شهید گمنام در اختیار
مسئولین چهار شهرستان بهشهر ،رامسر،
چالوس و آمل قرار میگیرد.سردار ملکی از
مراسم تشییع خودرویی پیکر شهدای گمنام
ساعت  ۹و ۳۰صبح یکشنبه دهم اسفند
در چهار شهر آمل ،چالوس ،رامسر و بهشهر
خبردادوگفت:پیکردوشهیدگمنامدردانشگاه
آزاد بهشهر و دو شهید گمنام نیز در دانشگاه
آیتاهلل آملی شهرستان آمل تدفین خواهند
شد.وی ادامه داد :همچنین پیکر دو شهید
گمنام در پارک شهرداری روبهروی مصالی
رامسر و دو شهید گمنام نیز در دانشگاه آزاد
واحدچالوسخاکسپاریمیشوند.سردارملکی
در ادامه از میزبانی استان مازندران از نهمین
کنگره بینالمللی داستان کوتاه «یوسف»
خبردادوگفت:اینمراسمبارعایتشیوهنامههای
بهداشتیوجمعیتمحدودپنجشنبه۱۴اسفند
ساعت  ۹صبح در سالن غدیر سپاه کربال برگزار
میشود.وی با بیان اینکه مازندران میزبان
مهمانان و برگزیدگان ملی کنگره خواهد بود،
ادامه داد :این مراسم به صورت زنده از شبکه
ملی پخش میشود.

ساری-خبرنگاررسالت:
سردار عبداهلل ملکی در جلسه استانی تشییع
شهدای گمنام از تشییع پیکر هشت شهید
گمنام و دو شهید باهویت در ایام وفات حضرت
زینب (س) خبر داد وبا بیان اینکه هشت شهید
گمنام سهمیه امسال استانبودکه در دو مرحله
پیشبینی کردیم اما به دلیل وضعیت قرمز
کرونایی انجام نشد ،گفت :جزئیات مربوط به
تشییع پیکر دو شهید با هویت در موعد مقرر
اطالعرسانی خواهد شد.سردار ملکی ادامه
داد :پیکر شهدا عصر جمعه هشتم اسفند
وارد استان میشود و مراسم استقبال توسط
موتورسواران تا مسجد فاطمه الزهرا (س) مرکز
فرهنگی و موزه دفاع مقدس برگزار میشود.
این مسئول با بیان اینکه مراسم وداع با شهدا
به صورت تلویزیونی و بدون حضور جمعیت

سالمندهمباشد.نوروزیدرخصوصدرخواستیکیاز
شهروندانمنطقه12برایاحداثخیابانیمابینخیابان
شهیدانامینیبهشاپورجدیدنیزاظهارکرد:برایاتصال
عاشقآبادبهشهرکصنعتیامیرکبیرازبینزمینهای
کشاورزیرفتوآمدهاییمیشودودرحالحاضرطرح
مصوبیبرایساختخیابانیدراینمحدودهنداریم؛هم

اکنونیکیازاقداماتمادراینخصوصتعریضوآسفالت
یک خیابان خاکی ،در دستور کار است.وی ادامه داد:
تا زمانی که سند و مصوبه ای مبنی بر احداث یک
خیابان جدید در منطقه ای نداشته باشیم ،نمی توانیم
اقدام به احداث خیابان کنیم اما ساماندهی این جاده
خاکی در دستور کار منطقه قرار دارد.شهردار اصفهان
در مورد ورود اتوبوس های شهرهای اطراف به اصفهان
که اغلب فرسوده و دارای آالیندگی است ،در پاسخ به
مطالبه یکی از شهروندان اظهار کرد :برای رفع چنین
مشکالتی ،تمام تالش ما این است که وقتی از شهرهای
دیگراتوبوسومینیبوسبهاصفهانواردمیشود،بعداز
ورودبهترمینالبرایحضورافراددرداخلشهراصفهان
ازمترواستفادهشود.ویبابیاناینکهشهرداریاصفهان
یک هزار و  200اتوبوس دارد که  700دستگاه فعال
است و یک هزار و  800اتوبوس روزانه چندبار به شهر
تردد دارند ،گفت :این اتوبوس ها اغلب برای رفت و آمد
شاغالن بخش های مختلف است که برای حل این
مسئلهبایدقطارحومهایتوسعهیابدیاساختاریمانند
ترمینال ها در چهار طرف شهر ایجاد شود.

معاون سیاسی استاندار سمنان خبر داد:

وضعیت مطلوب استان به لحاظ ناهنجاریها
سمنان-خبرنگاررسالت:
حبیباهللخجستهپوردرجلسهکارگروهاجتماعیو
فرهنگیبهمیزبانیسالنمدیریتبحراناستانداری
سمنانضمنبیاناینکهبهلحاظآسیبهایاجتماعی
سمنان به نسبت سایر استانهای کشور وضعیت
بهتریدارد،ابرازداشت:خوشبختانهمردماناستان
کوچکترین ناهنجاری و ضد ارزشی را نمیپذیرند
و واکنش نشان میدهند اما در این بین باید استان
را با گذشته آن مقایسه کرد که در این قیاس باید
تالشهایخودرابهنسبتسنواتقبلبیشترکنیم.
وی ضمن بیان اینکه میبایست بیش از پیش در
حوزه پیشگیری از آسیبهای اجتماعی فعالیت
کرد ،افزود :به خصوص در این ایام که به واسطه
شیوع کرونا جوان و نوجوان را به فضای مجازی که
آنها را نهی میکردیم بیشتر آنها را به سمت این
فضا ترغیب کردیم ،بنابراین مراقبت بیشتر الزامی
است.معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار
سمنان بابیان اینکه در مقایسه با بحث آسیبهای
اجتماعی۲۰سالعقبترهستیمواینمهممیطلبد
تا زحمات خود را برای جبران آن  ۵۰برابر کنیم،
ابرازداشت:اینکهدیگرانبهماحملهمیکنندشکی
نیست و بحث تهاجم فرهنگی در همه مجالس و
مجامع مطرح است تا اینکه رهبر معظم انقالب
جملهای را خطاب به جامعه بیان کردند که ،نگوییم

سنندج–خبرنگاررسالت:
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کردستان گفت:
زندهنگهداشتنیادوخاطرهپیروزیانقالبوانتقالمفاهیم
ورمزهایپیروزیانقالببااستفادهازمؤلفههایفرهنگی
و هنری به جوانان و نوجوانان امروزی یکی از مهمترین
اهدافبرگزاریبرنامههایفرهنگیوهنریوقرآنیویژه
گرامیداشتدههفجراست.عبیداهللرستمیافزود:برگزاری
محافل انس با قرآن در مرکز استان و شهرستان های
تابعه،آئینتجلیلازهنرمندانونویسندگانوروزنامهنگاران
پیشمرگمسلمان ُکردبهمناسبتسالروزتأسیسسازمان

پیشمرگان مسلمان ُکرد ،همایش شعر منطقه ای «مرد
میدان» در رثای شهید مقاومت حاج قاسم سلیمانی و
یاران با وفایش از جمله مهمترین برنامه های این ایام اهلل
است.وی ضمن اشاره به نامگذاری ایام دهه فجر مزین به
مفاهیمانقالبیاظهارداشت:آئینتجلیلازبانوانهنرمند،
نویسنده و روزنامه نگار مروج انقالب به مناسبت والدت
حضرت فاطمه(س) ،اهدای کتاب به  42روستای استان
به میمنت چهل و دومین سالگرد پیروز انقالب ،اجرای
کنسرتموسیقیآنالین،برگزاریجشنانقالبدرکانون
های مساجد روستایی سطح استان و نمایشگاه مجازی

هنر انقالب از جمله برنامه های شاخص این ایام است.
رستمیدرخصوصاکرانهمزمانجشنوارهفیلمفجردر
استان کردستان تصريح كرد :با رایزنی های بهعمل آمده
با سازمان امور سینمایی کشور ،ضمن اعالم آمادگی به
این سازمان مبنی بر اکران همزمان جشنواره فیلم فجر،
متقاضیاکرانکلیهفیلمهایحاضردرجشنوارهبودهایم.
دبیر شورای فرهنگ عمومی استان ضمن تأکید بر
باشکوه برگزار کردن برنامه ها و فعالیت های فرهنگی و
هنری گرامیداشت دهه فجر گفت :به منظور حفاظت از
سالمتی هنرمندان و مردم استان و رعایت پروتکل های

معاون مدیرعامل استان و رئیس جمعیت هالل احمر نیشابور:

تهاجمفرهنگیبگوییمشبیخونفرهنگی،یعنیما
نشستیم در خواب و رؤیا به سر میبریم و دیگران
به ما از جنس فرهنگ حمله کردند.خجسته پور با
بیاناینکهدراینحوزهکاهشآسیبهایاجتماعی
میبایست همه دستگاهها پایکار حضورداشته
باشند تا بر اساس دستورالعمل و ارزیابیها اقدامات
الزم را تدبیر کرد ،تصریح کرد :در استان سمنان
نیز خوشبختانه برنامههای خوبی به انجام رسید
ازآنجاکه استان متدین و ممتازی به شمار میرود
میزان حساسیت جامعه نیز بسیار بیشتر است.وی
ضمن بیان اینکه باید اقشار مختلف جامعه را با
استفاده از امربهمعروف و نهی از منکر و روشهای
استداللی قانع کرد ،افزود :در فضای مسمومی که
امروز در همه جای دنیا خاصه در کشور مورد هجوم
قرارگرفته باید فرزندان با استفاده از روشهای
استداللی هر بیان منفی را نپذیرند.

نیشابور-خبرنگاررسالت:
 ۱۲خانه هالل شهرستان های نیشابور،
فیروزه و زبرخان با حضور دکتر چنارانی
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای
اسالمی ،مهندس قامتی معاون استاندار
و فرماندار نیشابور ،دکتر فراهانی رئیس
خانه های هالل کشور و دکتر احمدی
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان،
افتتاح شد.معاون مدیرعامل استان و رئیس جمعیت
هالل احمر نیشابور در حاشیه این مراسم گفت:
همایش رونمایی از پروژه تاب آوری جوامع محلی
در مقابله با کووید  ۱۹در قالب ارائه آموزش های الزم

متناسب با فرهنگ هر روستا و توزیع
پک های بهداشتی بین خانواده های
کمبرخورداربامشارکتواحدتسهیالت
کوچک دفتر عمران سازمان ملل در
تهران( )SGPبرگزار شد.اسماعیل
شاه بیگی با اشاره به کلنگ زنی خانه
هالل روستای محمودآباد فضل از
امدادرسانی شبانه  6تیم نجاتگران
جمعیتهاللاحمرنیشابوربه۲۲۷نفرسرنشین۵۳
خودرو حادثه دیده ناشی از برف و کوالک و یخبندان
درمحور نیشابور به مشهد و اسکان اضطراری  ۳۵نفر
و انتقال یک نفر به مرکز درمانی خبر داد.

بهداشتی،سعیخواهیمکردبرنامههاوفعالیتهایایام
مبارک دهه فجر امسال در فضای مجازی باشد.رستمی
افزود :اختتامیه جشنواره تئاتر طنز «مال ،شانو و پیکه
نین»درایامدههفجربرگزارخواهدشد.مدیرکلفرهنگ
وارشاد اسالمی کردستان درپايان در رابطه با برنامه های
شهرستانی گفت :در همه شهرستان های تابعه استان
عالوه بر محافل انس با قرآن و گلباران مزار شهدا و دیدار
وهمدلیباشهداوایثارگراندورانانقالبودفاعمقدس،
برپایی جشن انقالب از جمله برنامه های شاخص حوزه
ایثار و شهادت در ایان دهه فجر خواهد بود.

فرماندار شهرستان آبیک بیان کرد:

 ۱۲خانه هالل نیشابور افتتاح شد

تعیین سخنگو در ادارات
آبیک-خبرنگاررسالت:
احمد پور گفت :مطالب مطروحه از
سوی خبرنگاران و فعاالن مجازی این
شهرستان تعیین سخنگو در ادارات
را پیشنهادی ارزنده و اقدامی صحیح
از سوی دبیر شورای رسانه شهرستان
دانست و توضیح داد :تذکر الزم دراین
زمینهبهمسئوالناداراتشهرستانداده
میشود تا روابط عمومیهای خود را معرفی کنند
و پاسخگوی خبرنگاران باشند.احمدپور ادامه داد:
اخبار سفرها و بازدیدهای مسئوالن استان قزوین
به شهرستان آبیک باید توسط خبرنگاران این

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان اعالم کرد:

شهرستان پوشش داده شود و انعکاس
یابد.بنابراین اگر از استان خبرنگاری به
همراهمسئوالندرشهرستانحضوریابد،
بایدازخبرنگارانشهرستانآبیکهمدر
برنامههاحضوریابند.فرماندارشهرستان
آبیکدرخصوصدریافتحقآالیندگی
از نیروگاه شهید رجایی اذعان کرد :این
نیروگاهدرحوزهشهرستانآبیکقراردارد
ودرحریمهیچشهریهمنیستوبایدبهروستاهای
همجوار این نیروگاه که از آلودگی متضرر میشوند
عوارض اختصاص یابد؛ اگرچه تشخیص این مهم
بر عهده محیط زیست است .

درخواست هم راهی خیرین ب رای احداث بیمارستان بقیه اهلل االعظم

کاشان-خبرنگاررسالت:
دکتر سیدعلیرضا مروجی ،با اشاره به اینکه این بیمارستان پس
از مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی بزرگترین مرکز درمانی
منطقه است ،افزود :مراحل اولیه ساخت این بیمارستان اعم از
مطالعه،طراحیواخذمجوزونصبایزوالتور(لرزهگیر)باهزینهکرد
 700میلیارد ریال به پایان رسیده که  70میلیارد ریال از این
مبلغ توسط خیرین تأمین شده است.وی تصریح کرد :با توجه
به اینکه این بیمارستان روی گسل زلزله قرار دارد نیاز بود ابتدا
ایزوالتور (لرزه گیر) نصب شده و سپس ستونها برپا گردد.ایشان
مساحت پروژه بیمارستان بقیه اهلل االعظم (عج) را  40هزار متر
مربع بیان کرد و افزود :برای تکمیل ساخت این پروژه  430میلیارد

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل:

خامفروشی،آفت محصوالت ت ولیدی شرکت کشت و صنعت مغان است

اردبیل-خبرنگاررسالت:
آیتاهلل سیدحسن عاملی در دیدار با اعضای هیئت مدیره کشت و صنعت دامپروری مغان اظهار داشت :خامفروشی ،آفت محصوالت تولیدی
شرکت است و راهاندازی صنایع تبدیلی و تکمیلی میتواند از راههای جلوگیری از خامفروشی باشد.وی با بیان اینکه با روحیه جهادی و
سرمایهگذاری میتوان شاهد راهاندازی صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان بود ،گفت :شرکت کشت و صنعت مغان باید چنان توسعه یابد
که عالوه بر افزایش تولید و اشتغال و رفع مشکالت کارگران و کارکنان بتواند در امور خیریه از قبیل احداث بیمارستان ،درمانگاه و مؤسسه
خیریه مشارکت کند.نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل بیان کرد :کشت و صنعت مغان قابلیتهای فراوانی در حوزه های
مختلف دارد و به عنوان یک ظرفیت بزرگ اقتصادی نه تنها برای منطقه بلکه برای کشور محسوب میشود که باید در حراست از این ثروت
خدادادی نهایت تالش خود را بهکار ببریم.عاملی با بیان اینکه باید تالش شود تولید محصوالت استراتژیک در این شرکت توسعه یابد،
تصریح کرد :اولویت اول شرکت ایجاد یک پژوهشکده قوی است و اولویت بعدی باید معطوف به بستهبندی محصوالت تولیدی و صادرات
آن باشد.وی افزود :باالترین درآمد حاصله در آخرین حلقه تولید است که برای دستیابی به آن راهی جز بستهبندی محصوالت و چگونگی
صادرات آن وجود ندارد و با انجام کارهای تحقیقاتی میتوان خألها و نارساییهای شرکت را شناسایی و نسبت به انجام کارهای کوتاه مدت،
میان مدت و بلند مدت اقدام کرد.

تومان اعتبار دیگر الزم است و در صورتیکه خیرین  50درصد
از این مبلغ را تأمین نمایند وزارت بهداشت  50درصد دیگر را
طی سال آینده پرداخت می نماید.به گفته وی ،این بیمارستان
با واقع شدن در ضلع جنوبی شهر کاشان (بلوار امام رضا (ع))
و مجاورت با آزادراه به لحاظ پدافند غیر عامل ،تکمیل کننده
نیازهای آموزشی درمانی منطقه و تقویت بخش خدمات درمانی
برای رفاه حال مردم و مراجعین بعد از بیمارستان شهید بهشتی
که در ضلع شمالی شهر کاشان بنا شده است ،می باشد.رئیس
دانشگاه علوم پزشکی کاشان ،به قدمت مر کز جنرال آموزشی
درمانی شهید بهشتی و مراجعه شهروندان منطقه و سایر شهرهای
همجوار اشاره کرد و گفت :از آنجاییکه این بیمارستان به تنهایی

ساخت بزرگترین و قطورترین لولههای
انتقال آب در ساوه

ساوه-خبرنگاررسالت:
این لوله ها با قطر سه و طول  12متر در کارخانه لوله صفا در ساوه ساخته
می شود و کاربرد آن درطرحهای بزرگ انتقال آب است.نیمی از این لوله ها ساخته
و راهی عسلویه شده و به زودی نیمی دیگر آن راهی این منطقه می شود.مدیر
کارخانه پوشش لوله صفا با بیان اینکه این طرح  2ماهه است ،گفت  :ارزآوری
این قرارداد بیش از  6میلیون دالر است.بهروش افزود :برای اجرای این طرح که
اولین بار است در کشور انجام می شود تجهیزات تولید باید ارتقا پیدا می کرد که
با اجرای این امر اکنون توان ساخت لوله های با قطرهای باال فراهم شده است.
گودرزی مدیر کنترل کیفیت کارخانه هم با اشاره به اینکه ساخت در پنج مرحله
انجام می شود ،گفت :تولید با رعایت جدیدترین استانداردهای جهانی است.

 ۳۰۵میلیارد ریال پرونده تخلف صنفی
در استان تشکیل شد

تبریز-خبرنگاررسالت:
یوسف پایدار در جلسه هماهنگی اجرای طرح نظارت و بازرسی نوروز ۱۴۰۰
استان افزود :در بازه زمانی یک ماهه کل بازرسیهای انجام شده در استان به
میزان  ۶هزار و  ۸۰۴فقره بوده و از این بابت استان رتبه سوم و از نظر میزان ارزش
ریالیتخلفاترتبه ۱۰کشوریراکسبکردهاست.ویبابیاناینکهدراینمدت
میانگین عملیات بازرسی به ازای هر بازرس  ۴۱فقره بوده است ،اظهار داشت:
با توجه به شرایط فعلی بازار ،طرح نظارتی نوروز  ۱۴۰۰امسال  ۱۵روز زودتر از
زمان مقرر سالهای قبل و از  ۱۵بهمن تا  ۱۵فروردین در استان اجرا میشود.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت ،معدن و تجارت آذربایجان شرقی با
تأکید بر ضرورت هماهنگی تمامی دستگاههای متولی اتحادیهها ،انجمنها،
اصناف و بازاریان در طرح نظارتی نوروز  ،۱۴۰۰گفت :طرح نظارتی نوروز ۱۴۰۰
در  ۲حوزه کاالیی و خدمات و بر اساس اولویتهای تعیین شده سازمان حمایت
مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ستاد تنظیم بازار میباشد.پایدار ،ادامه داد:
شهرونداندرخصوصانجامنظارتهایمستمردرسطحتأمین،توزیعوعرضهبه
ویژهدرزمینهکاالهایاساسیاطمینانخاطرداشتهباشندوازطریقهماهنگی
بااتاقاصناف،اتحادیهها،انجمنهاوهمکاریاصنافوبازاریاناستانبرنامههای
نظارت و بازرسی در خرید و فروشهای پایان سال مردم با جدیت دنبال خواهد
شد.وی با اشاره به ابالغیه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در
خصوص طرح نوروز  ،۱۴۰۰یادآوری کرد :امور نظارت و بازرسی صرفا منوط به
زمان اجرای طرحها نبوده و به صورت مستمر در ایام مختلف سال انجام میشود.
معاوننظارتوبازرسیسازمانصنعت،معدنوتجارتآذربایجانشرقیگفت:
میوهوترهبار،آجیل،خشکباروشیرینی،البسهوپوشاک،کیفوکفش،محصوالت
و منسوجات چرمی ،روغن موتور ،حبوبات ،مواد شوینده ،لبنیات ،گوشت مرغ،
گوشت قرمز ،تخم مرغ ،شکر و روغن نباتی از جمله کاالهای مشمول در این
طرح نظارتی است.پایدار ،افزود :در بخش خدمات نیز پایانههای حمل و نقل بار
و مسافر ،شرکتها و آژانسهای مسافرتی اعم از هوایی ،زمینی و ریلی ،انبارها و
سردخانهها،اماکنتفریحیوفرهنگیوغذاخوریهاورستورانهایبینشهری
مشمول اقدامات نظارتی در طرح نوروزی است.

افتتاح دفتر پایگاه مقاومت بسیج
شهید محبوب مرکز انتقال نفت سبزوار

شاهرود-خبرنگاررسالت:
دفتر جدید پایگاه مقاومت بسیج شهید محبوب مرکز انتقال نفت و
تأسیسات سبزوار در دهه بصیرت با حضور نماینده فرمانده پایگاه
مقاومت بسیج انصار منطقه شمالشرق و جمعی از بسیجیان این
مرکز افتتاح شد.به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و
مخابرات نفت ایران –منطقه شمال شرق؛ فرمانده پایگاه مقاومت
بسیج شهید محبوب در این مراسم ضمن گرامیداشت دهه بصیرت،
کار در مجموعه بسیج را عاشقانه عنوان کرد و اظهارداشت :در شرایط
کنونی جامعه بیش از هر زمان دیگر به خدمات بسیج نیازمند هستیم.
فرماندهپایگاهمقاومتبسیجانصارمنطقهشمالشرقنیزدراینرابطه
گفت :بیانیه گام دوم انقالب تکلیف ما بسیجیان را مشخصتر کرده،
لذا باید بصیرتر و فعالتر شویم که یکی از ملزومات آن فراهم کردن
زیرساخت الزم است.سید مصطفی سید رضایی افزود :دفتر پایگاه
شهید محبوب مرکز انتقال نفت سبزوار تاکنون در محیط کوچک
کانکس بود که با همکاری مدیر ،معاون فنی و حراست منطقه یکی از
اتاقهایدراختیارحراستونزدیکنمازخانهاینتأسیسات دراختیار
بسیجیانقراردادهشد.ویخاطرنشانکرد:حاالکهمجموعهمدیریت
منطقه شمالشرق ضرورت فراهم کردن مکان مناسب برای این پایگاه
را احساس و علیرغم همه مشکالت ،همکاری الزم برای استقرار دفتر
پایگاه را داشته ،انتظار داریم پایگاه بسیج شهید محبوب نیز فعالتر
شده و با توجه به فراهم شدن این فضا ،از استعدادهای بسیجیان مرکز
انتقال نفت و تأسیسات سبزوار بیشترین استفاده صورت بگیرد.وی
تصریح کرد :بسیج به طور قطع میتواند در هر عرصهای امیدآفرینی
و مردم را به نظام و انقالب امیدوار کند و هر چه بیشتر در باز کردن
گرهها و مشکالت گام مؤثر بردارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب بوشه ر:

تصفی هخانه آب روستای ع ربی
شهرستان دشتی با اعتبار
 ۱۲میلیارد ریال افتتاح شد

بوشهر-خبرنگاررسالت:
همزمان با ایام اهلل مبارک دهه فجر و باحضور فرماندار دشتی ،امام
جمعه شهرستان دشتی پروژه تصفیهخانه آب روستای عربی به
بهره برداری رسید .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با
اشاره به توسعه زیرساختها در عرصه تأمین آب آشامیدنی در شهرها
و روستاها اظهار داشت :تصفیهخانه آب روستای عربی شهرستان
دشتی در راستای تأمین آب آشامیدنی این روستا برای  ۴۴۱خانوار
روستاییاجراشدهاست.عبدالحمیدحمزهپوربابیاناینکهتصفیهخانه
آب روستای عربی شهرستان دشتی با اعتبار  ۱۲میلیارد ریال اجرا
شده است ،گفت :این پروژه شامل یک دستگاه به روش الکترودیالیز
به ظرفیت  ۲۵۰مترمکعب در شبانهروز راهاندازی شده است.وی
بیان کرد :افتتاح این پروژه کمک بزرگی در حل مشکالت تأمین آب
آشامیدنی این روستا میکند.

فرمانده انتظامی لرستان خبر داد:

توقیف محموله قاچاق کاال در کوهدشت

(عج)

نمی تواند پاسخگوی نیاز مراجعین باشد لذا به دلیل احساس
نیازی که در منطقه وجود داشت ،دانشگاه علوم پزشکی کاشان
در سال  95اقدام به احداث بیمارستان بقیه اهلل اعظم (عج) نمود
تا کمک حال بسیاری از بیماران کم بضاعت و همچنین افزایش
امکانات و خدمات درمانی برای مراجعین باشد.دکتر مروجی،
با بیان اینکه هیچ لذتی باالتر از خدمت به مردم و نجات جان
انسانها نیست ،از مشارکت خیرین برای احداث این بیمارستان
تقدیر و اظهار امیدواری کرد :با حمایت خیرین و دولت بتوانیم
طی سال آینده شاهد اتمام این پروژه و بهره برداری از آن باشیم
چرا که ارائه خدمات درمانی ایده آل ،مستلزم همت مردم ،خیرین
و مسئولین در کنار هم است.

مدیر کارخانه پوشش لوله صفا بیان کرد:

معاون سازمان صمت آذربایجانشرقی:

با همکاری مدیر ،معاون فنی و حراست منطقه
شمالشرق صورت گرفت؛

بهمناسبتگرامیداشتدههمبارکفجرصورتگرفت؛

برگزاری ب رنامه ها و همای شهای شاخصی در كردستان

خبر

کوهدشت-خبرنگاررسالت:
سردار حاجی محمد مهدیان نسب در سخنانی بیان داشت :در راستای طرح
مبارزهباکاالهایخارجیقاچاق،مأمورانانتظامیکوهدشتدرمحورخوزستان
به کوهدشت یک دستگاه تریلی کانتینر را توقیف کردند.وی افزود :در بازرسی
از خودروی مذکور  ۹۳دستگاه جاروبرقی ،آبمیوه گیری ،چای ساز ،ماشین
ظرفشویی و کولرگازی قاچاق فاقد مجوز کشف شد.فرمانده انتظامی لرستان
با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه ،اظهار داشت :کارشناسان ارزش
کاالهای کشف شده را  ۱۰میلیارد ریال برآورد کردند.سردار مهدیان نسب
خاطر نشان کرد :مبارزه با قاچاق کاال یکی از مأموریتهای اصلی نیروی
انتظامی است و پلیس با جدیت و قاطعیت در جهت رشد اقتصاد داخلی با
این پدیده شوم برخورد قانونی میکند.

با مشارکت بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی؛

نخستین جشنواره ملی پرچمداران انقالب اسالمی برگزار می شود

تهران-خبرنگاررسالت:
تالیف و ترجمه کتاب «خاطرات و تاریخ شفاهی شهدا و ایثارگران روحانی ،کتابهای مرجع و اسنادی» ،تحقیق و پژوهش ،چند رسانهای،
فیلم ،عکس و فیلمنامه از بخشهای پنجگانه این جشنواره است.نقش حضرت امام خمینی(ره) و امام خامنهای در انقالب اسالمی،
دفاع مقدس و مقاومت ،نقش مراجع عظام تقلید ،ائمه جمعه و جماعات در انقالب اسالمی و همچنین نقش روحانیت و حوزه های
علمیه در انقالب اسالمی نیز محورهای اصلی این جشنواره را تشکیل میدهد.جمعآوری اسناد شهدای روحانیت در دفاع مقدس و انجام
مصاحبهها و تهیه آرشیو تاریخ شفاهی برای تهیه دانشنامه شهدای دفاع مقدس از دیگر محورهای این جشنواره است؛ در این دانشنامه
افزون بر نقش امام راحل و مقام معظم رهبری در دفاع مقدس به نقش ائمه جماعات و علمای اعالم نیز پرداخته شده و همچنین از اولین
شهید دفاع مقدس روحانی مشهدی علی لعل پیشاوک و سایر شهدای روحانی از جمله شهید برونسی و شهید کاوه یاد شده است.
تدوین موسوعه جهاد و مقاومت از دیگر موضوعات این جشنواره است که تا کنون  3میلیون قطعه سند در این زمینه گویا سازی شده
است.یادآوری میشود :عالقهمندان برای شرکت در این جشنواره میتوانند تا تاریخ  20بهمن ماه آثار خود را به دبیرخانه جشنواره به
آدرس مشهد انتهای بلوار شهید بهشتی ،انتهای بلوار شهید خلیلی ،مرکز فرهنگی دفاع مقدس (داخل پارک کوهسنگی) ارسال و یا
در صورت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن  051138440501تماس حاصل فرمایند.

