» خبر

بيشاز6800كيلومترشبكه
و  233هزار عدد انشعاب گاز
در سطح استان گلستان نشت يابي شد
گرگان-خبرنگاررسالت:
رئيس بازرسي فني شركت گازاستان گلستان گفت:تا پايان سال
 96بيش از  6هزار و  800كيلومتر شبكه وتعداد  233هزار انشعاب
گاز نيزدر سطح استان نشت يابي شده است .وي افزود :هدف ما از
انجام عمليات نشت يابي در طي سال مشخص کردن نقاطي که
نشتي گاز دارند و ثبت و درج آنها و اطالع رساني مي باشد که در
اين زمينه پس از گزارش تيم نشت ياب موارد نشتي ومخاطره آميز
سريعاً به ادارات گازرساني اعالم شده و واحدهاي مربوط دراسرع وقت
نسبت به مرتفع شدن آن اقدام کردند  .مهندس صالح روشنيتصريح
کردند:نگهداري و مراقبت از تأسيسات گاز بويژه تأسيسات مدفون
شده اهميت بسزايي دارد به نحوي كه كوتاهي و غفلت از آن ميتواند
صدمات و خسارات فراوان و جبران ناپذيري به همراه داشته باشدوي
با تأكيد بر جدي گرفتن نشت گاز به مشتركين عزيز توصيه كرد:به
منظور حصول اطمينان از عدم وجود نشت گاز الزم است مشتركين
گاز خانگي سيستم هاي لوله كشي گاز داخلي منازل خود را حداقل
 6ماه يكبار با كف صابون نشت يابي كنند.
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شاعر نيشابوري برگزيده
سومين کنگره بينالمللي
شعر توحيدي يزد

اردبيل-خبرنگاررسالت:
رئيس مجمع خيرين مدرسهساز استان اردبيل از ساخت و تجهيز
 369مدرسه خيرساز در استان اردبيل در قالب يک هزار و 469
مدرسه خبر داد .جواد قرآننويس در جريان بيستمين جشنواره خيرين
مدرسهساز اردبيل در مجتمع فدک اين شهر اظهار کرد :در راستاي
ساخت مدارس از سوي خيرين استان اردبيل ما تاکنون موفق شديم
 2باب واحد آموزشي شبانهروزي 7 ،باب نمازخانه 3 ،باب کتابخانه و
 2باب کارگاه و آموزشگاه را ساخته و تحويل دهيم .وي همچنين به
ساخت و تجهيز يک باب خوابگاه دانشآموزي توسط خيرين اشاره و
خاطرنشان کرد :ما اين مجموعهها را براي استفاده تمام دانشآموزان
استان تحويل آموزش و پرورش دادهايم .رئيس مجمع خيرين مدرسهساز
استان اردبيل تصريح کرد :برخي از خيرين استان عالوه بر مدرسهسازي
اقدام به تحت پوشش قرار دادن دانشآموزان بيسرپرست از مقطع ابتدايي
تا پايان تحصيالت عالي نمودهاند که يک حرکت بزرگ و ماندگار در راه
خداست .قرآننويس برگزاري بيستمين جشنواره خيرين مدرسهساز
را با ياري خيران يادآور شد و گفت :استان اردبيل شاهد خيران بزرگي
در عرصه مدرسهسازي است که نام استان را در اين زمينه در کشور
ماندگار کرده است.

معاون خدمات شهري شهرداري کاشان خبر داد:

15ميليارد ريال خسارت
ناشي از وقوع سيل در کاشان

کاشان -خبرنگاررسالت:
محمد رضا عبدلي خالدي با بيان اينکه ميزان خسارت هاي ناشي
از وقوع سيل در کاشان بالغ بر15ميليارد ريال بوده است ،اظهار
کرد :تخريب  113حلقه از چاه هاي جاذب ،تخريب هزار متر
مربع جدول و تخريب آسفالت به ميزان  4500مترمربع از جمله
خسارات وارد شده در پي وقوع سيل در کاشان بوده است.وي با بيان
اينکه نيروهاي شهرداري کاشان براي کنترل سيل و رفع خطرات
احتمالي بسيج شده اند ،به تدابير و فعاليت هاي انجام شده جهت
رفع آبگرفتگي معابر اصلي و فرعي شهر و مشکل عبور و مرور مردم
در زمان بارندگي و سيل اشاره کرد و گفت :در هفته گذشته بيش
از850نفر براي دفع خطر سيل مشغول به فعاليت بوده اند .معاون
خدمات شهري شهرداري کاشان افزود :ماشين آالت به کارگيري
شده شامل لودر ،بابکت ،گريدر ،جرثقيل ،کاميون ،تانکر آب ،بيل
مکانيکي و جاروي مکانيزه با فعاليتي بالغ بر هزار ساعت سعي در
برقراري نظم و کاهش خطرات ناشي از آب گرفتگي کردند.

مديرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي استان کردستان:

خريد کاالي ايراني ،ارجنهادن به
زحمات کارگران است

سنندج-خبرنگاررسالت:
مديرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي استان کردستان در نشست خبري بااصحاب
رسانه هاي استان بابيان اينكه نقش اصحاب رسانه در تغيير هر حوزهاي اعم از
سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و غيره تعيينکننده و اساسي است و نقش يک
رسانه در توسعه هر جامعهاي کمتر از مدير نبوده و رسانهها پل ارتباط بين مردم
و مسئوالن هستند گفت :نگاه من به اصحاب رسانه اين است که اگر توسعه در
هر لحاظ در هر منطقه و شهري اتفاق ميافتد يک ضلح اين توسعه اصحاب
رسانه هستندبرهان صلواتي با يادآوري شعار امسال با عنوان "حمايت از کاالي
ايراني" واينكه خريد کاالي ايراني يک ضرورت و ارجنهادن به زحمات کارگران
است افزود :اين شعار کاملترين مطلب در مورد تحقق سياستهاي اقتصاد
مقاومتي است و حمايت از کاالي ايراني بايد يک ضرورت باشد و از قالب شعار
خارج شودكه منجر به افزايش توليد و اشتغالزايي و بهبود بازار کسب و کار و
توسعه اقتصادي شودو اصحاب رسانه به عنوان قشر تاثيرگذار ،نقش جدي در
تبديل شعار سال به يک فرهنگ همهگير دارند.

بازديد اعضاي ستاد بازآفريني شهري
(ع)
از فرهنگسراي سيدالشهدا
اراک – خبرنگار رسالت :
اعضاي ستاد باز آفريني شهري و سرپرست سازمان فرهنگي و اجتماعي
شهرداري اراک از فرهنگسرا سيدالشهدا (ع) بازديد نمودند.اعضاي ستاد
بازآفرينيشهريدراينبازديدضمننشستصميمانهباسرپرستسازمان
در راستاي پيشبرد اهداف فرهنگي ورزشي سازمان نقطهنظراتشان را
عنوان نمودند .در همين راستا سرپرست سازمان فرهنگي ،اجتماعي و
ورزشي شهرداري با تشکر از حسن نظر اعضاي اين ستاد افزود :پيشنهادها
و مشاورههاي راهبردي کارشناسان بازآفريني شهري راهگشاي سازمان
در اجراي برنامههاي فرهنگي و ورزشي خواهد بود.

بازديد استاندار البرز از مرکز
خدماتي حوزههاي علميه استان
کرج-خبرنگار رسالت:
با حضور استاندار البرز در مرکز خدماتي حوزههاي علميه استان ،مسائل
طالب در حوزههاي مسکن ،فرهنگي ،ورزشي و خدماتي مورد بررسي قرار
گرفت و تدابير الزم براي حل مشکالت اتخاذ شد .به گزارش پايگاه اطالع
رساني استانداري البرز؛ محمد علي نجفي در جلسه بررسي و رسيدگي
به مسائل طالب در محل مرکز خدمات حوزه هاي علميه البرز افزود :اين
قشر همواره در بيان مطالبات و درخواستها عموم مردم را در اولويت قرار
ميدهند ولي بسياري از طالب و آمرين به معروف با مشکالت معيشتي
مواجه هستند .وي ادامه داد :ما بهعنوان نمايندگان دولت موظف هستيم
براي تمامي اقشار مردم شرايط زندگي بهتر و رفاه را فراهم کنيم .نجفي
گفت :طالب و آمرين به معروف و ناهيان منکر وظيفه خطير و حساسي
در جامعه دارند از اين رو اگر از امکانات اوليه زندگي برخوردار نباشند ،در
مسير خود با مشکل مواجه خواهند شد .وي افزود :براي طالب حوزههاي
علميه نيز بايد شرايطي را مهيا کرد تا بتوانند از امکانات و ظرفيتهاي
فرهنگي ،ورزشي ،خدماتي و ...استان بهره ببرند.
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بخشدار مرکزي لنجان مطرح كرد:

شعار چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي
افتخار به گذشته،اميد به آينده

رئيس مجمع خيرين مدرسهساز استان اردبيل خبر داد:

ساخت 369مدرسه خيرساز در اردبيل

نيشابور -خبرنگار رسالت:
نرگس سادات اکرامي شاعر نيشابوري در بخش فارسي شعر بزرگسال مقام
برگزيده سومين کنگره بينالمللي شعر توحيدي يزد را از آن خود کرد.مسئول
فرهنگي اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي نيشابور اظهارکرد :کنگره بين المللي
شعر توحيدي با حضور  ۲۱۹شاعر از کشورمان و  ۴۰شاعر از  ۱۲کشور جهان
برگزار شد که در مجموع  ۹۲۷اثر به بخش داوري اين کنگره راه يافت که از اين
تعداد  ۸۶۸اثر در بخش داخلي و  ۵۹اثر در بخش بينالملل ارائه شد.رمضانعلي
بيات افزود :در اين کنگره عالوه بر شاعران کشوري  ۴۰شاعر خارجي از روسيه،

آذربايجان ،کامرون ،اندونزي ،پاکستان ،افغانستان ،هند ،سوريه ،سريالنکا ،مالي،
ليبريا و ترکيه حضور داشتند.وي يادآورشد :سومين کنگره بين المللي شعر
توحيدي در دو بخش بزرگساالن و کودک و نوجوان با محوريت توحيد و معارف
توحيدي ،شرح شاعرانه اسما و صفات خداوند متعال ،جلوههاي جمال و جالل
الهي در پديده هاي جهان هستي و تماشاي عظمت خداوند در عالم و گفتگوي
عارفانه با معبود در قالبهاي مختلف شعري برگزار شد.بيان اضافه کرد :نرگس
سادات اکرامي شاعر نيشابوري در بخش فارسي شعر بزرگسال مقام برگزيده
سومين کنگره بين المللي شعر توحيدي يزد را از آن خودکرد.

فوالدشهر  -خبرنگاررسالت:
جلسه برنامه ريزي براي مراسم سالگرد ارتحال
ملکوتي امام راحل (ره)،راهپيمايي روز جهاني
قدس و برگزاري جشن باشکوه چهلمين سالگرد
پيروزي انقالب جمهوري اسالمي با حضور بخشدار
مرکزي لنجان ،اعضاي شوراي هماهنگي تبليغات
اسالمي لنجان ،مسئوالن شهر و شهرستان و
با حضور خبرنگاران در محل فرمانداري برگزار

شد.ناصر حسيني منجزي بخشدار مرکزي لنجان
گفت:از اول انقالب شاهد جنگ هشت سال دفاع
مقدس،انواع تحريم هاي سياسي و اقتصادي ،ترور
شخصيت ها ،راه اندازي آشوب ،پروژه نفوذ و
اخيرا خروج از برجام که معاهده اي بين المللي
است،بوده ايم  .وي افزود :دشمن از راه هاي
مختلف تمام تالش خود را براي نابودي نظام
مقدس جمهوري اسالمي کرده است و همچنان
ادامه مي دهد اما ملت ايران با وحدت در مقابل
آنان ايستاده است.بخشدار مرکزي لنجان افزود:در
برجام به دنيا ثابت کرديم که اهل منطق و گفتگو
هستيم وبا خروج آمريکا از برجام حقانيت ما
ثابت شد .اوگفت :رئيس جمهور آمريکا بداند
ملت ايران با استعانت از خداوند و رهنمود هاي
مقام معظم رهبري(مدظله العالي) در برابر اين
ياوه گويي ها مي ايستد.

مديرعامل شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور در سومين جشنواره توانمندي بهره برداري:

پروژه عملگر برقي هوشمند آبفاي گيالن
بايد انبوه سازي شود

رشت-خبرنگاررسالت:
به گزارش دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني
شرکت آب و فاضالب استان گيالن ،دستگاه عملگر
برقي هوشمند به طراحي رضا عقيلي کارشناس
تله متري و سيستم هاي کنترل اين شرکت ،مورد
توجه بازديد کنندگان سومين جشنواره و نمايشگاه
توانمندي هاي بهره برداري قرار گرفت.بنا به اين
گزارش جانباز مديرعامل شرکت مهندسي آب
و فاضالب کشور باتوجه به اهميت اين طرح در
کنترل اتوماتيک شيرها و دريچه ها در صنعت
آب و فاضالب تصريح کرد :با انبوه سازي اين
پروژه امکان برخورداري از مزاياي آن براي ساير
شرکتها نيز فراهم خواهد شدامکان نصب برروي
انواع شيرها و دريچه ها در هر سايز و جنس
 ،داراي مکانيزم کنترل شير يا دريچه براساس
پارامترهاي کمي و کيفي سيال از اهم ويژگيهاي

اين دستگاه مي باشد.گفتني است با توجه به
پروژه ها و مقاالت علمي ارائه شده در غرفه آبفاي
گيالن ،اين غرفه پذيراي جمع کثيري از داوران
و بازديد کنندگان جشنواره بوده است که جانباز
رئيس هيئت مديره و مديرعامل ،پاکروح معاون
نظارت بر بهره برداري شرکت مهندسي آب و
فاضالب کشور از اهم بازديد کنندگان غرفه آبفاي
گيالن در اين جشنواره بودند.

مديرعامل آبفاي استان اصفهان در جلسه هم انديشي با اصحاب رسانه :

گذر از تابستان سخت با مديريت مصرف بهينه آب ميسر است
اصفهان-خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در جلسه هم انديشي
اصحاب رسانه و مسئوالن درباره مصرف بهينه و صرفهجويي آب
گفت :امکان ثبت درخواست متقاضيان لوازم کاهنده مصرف آب
با سامانه  1522شرکت آب و فاضالب استان اصفهان وجود دارد.
مهندس هاشم اميني در پاسخ به يکي از خبرنگاران که عرضه
رايگان لوازم کاهنده به مردم تاثير بسزايي در مصرف صحيح آب
داردعنوان کرد :طبق مصوبه مجلس شوراي اسالمي در سال95

شرکت آب و فاضالب مي تواند هر مشترکي که متقاضي لوازم
کاهنده مصرف باشد اين تجهيزات را در اختيار مشترک قرار دهد
و سپس به صورت اقساطي بر روي قبوض ،بهاي آن را دريافت کند
چرا که طبق قانون ،آبفا تا درب منازل ارائه دهنده خدمات ميباشد
وهزينه تاسيسات داخل منزل به عهده مالک مي باشد بدين
ترتيب از اقدامات اين شرکت در راستاي کمک به صرفهجويي آب
توسط شهروندان اين است که از  ۲۲ارديبهشت ماه هر مشترکي
تقاضاي نصب لوازم کاهنده مصرف دارد ميتواند شماره شناسه

قبض خود را به سامانه  ۱۵۲۲پيامک کند تا شرکت آبفا براي اين
امر اقدام کرده و مبلغ به تدريج بر قبض آب محاسبه ميشود.
مهندس هاشم اميني با بيان اينکه امسال در شرايط ويژهاي به
لحاظ اقليمي قرار داريم ،اظهار داشت :تغييرات اقليمي باعث کاهش
بارشهاي جامد و بارشهاي منجر به روان آبها شده است.اين در
حالياست که بارش هايي موثر هستند که بيش از  10ميليمتر
باشند هر چند که بارش هاي اخير هم بي تاثير در افزايش آبدهي
منابع نبوده است .

در آستانه ماه مبارک رمضان؛

جشن هزار «روزه اولي» دختر در بارگاه منور امام هشتم(ع) برگزار شد
مشهد-خبرنگاررسالت:
جشن روز اوليها با حضور هزار دختر که
در ماه مبارک رمضان امسال مکلف به روزه
گرفتن ميشوند ،در حرم مطهر رضوي برگزار
شد .در آستانه فرا رسيدن ماه مبارک رمضان
هزار روزه اولي دختر صبح امروز با حضور
در رواق حرعاملي آغاز اولين سال روزهداري

خود را جشن گرفتند.در اين مراسم آداب
و احکام روزهداري در قالب قصه ،نمايش و
سواالت ديجيتالي توسط کارشناسان ديني
براي کودکان بيان و فضايل و ثوابهاي ماه
مبارک رمضان و روزه داري ارائه شد.رئيس
اداره پاسخگويي به سواالت ديني آستان
قدس رضوي در حاشيه اين مراسم با بيان

اينکه اين جشنها به همت اداره پاسخگويي
به سواالت ديني و معاونت تبليغات اسالمي
آستان قدس رضوي براي تعظيم شعائر ديني
براي دهمين سال متوالي در جوار بارگاه منور
امام رضا(ع) برگزار ميشود ،ابراز کرد :در اين
مراسم کارشناسان ديني برنامههاي فرهنگي
متنوعي را ويژه کودکان و نوجوانان روزهاولي

اجرا ميکنند.حجت االسالم حسنزاده با بيان
اينکه شروع آغاز عبادت و تکاليف واجب ديني
در قالب جشن در حرم مطهر رضوي يک اتفاق
ماندگار در ذهن کودکان خواهد بود ،تصريح
کرد :هدف از برگزاري جشن روزه اوليها
آماده سازي ذهني و روحي کودکان براي
ورود به ماه مبارک رمضان است.

مدير عامل منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژي بر پارسيان:

بالغ بر  ۷۰درصد نيروهاي شاغل منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژي بر پارسيان بومي هستند
بندرعباس – خبرنگاررسالت:
مدير عامل منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژي بر پارسيان در جمع
خبرنگاران با تبريک روزملي خليج فارس و تاکيد بر اهميت اين روز
گفت :منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژي بر پارسيان از همه مجوزهاي
الزم برخور دار است.حسن شاهرخي با اشاره به اينکه مناطق ويژه
اقتصادي نيازمند مطالعات وسيع هستند گفت :تکميل مجوزهاي

مورد نياز مخاطبين يک منطقه ويژه الزمه فعاليت در آن منطقه
ويژه است و از اهميت بااليي برخوردار است.وي زير ساختهاي
يک منطقه ويژه را به دو دسته زير ساخت هاي دوران ساخت و بهره
برداري تقسيم کرد و افزود:حضور سرمايه گذاران بخش توليد نيز از
ديگر بخش هاي مهم و الزم در يک منطقه ويژه اقتصادي است.مدير
عامل منطقه ويژه اقتصادي صنايع انرژي بر پارسيان با اشاره به اينکه

رئيس مجمع نمايندگان استان آذربايجان شرقي:

اين که عنوان شود اروپا به برجام عمل مي کند
آب در هاون کوبيدن است
بناب -خبرنگاررسالت:
نماينده مردم بناب در مجلس شوراي اسالمي با
اشاره به اينکه هم اکنون بايد متحد باشيم؛ گفت:
اين که عنوان شود اروپا به برجام عمل مي کند ،آب
در هاون کوبيدن است!بر اساس اين گزارش ،ضياءاله
اعزازي در گفتگويي با رسانه هاي گروهي با اشاره
به خروج آمريکا از برجام تصريح کرد :بنده نيز اقدام
رئيس جمهوري سخيف آمريکا در خروج از برجام
را به فال نيک مي گيرم و اين اتفاق جديدي نيست
و تأثيري براي کشور ما نخواهد داشت.وي افزود:
پيشرفت هاي کشور ما در سايه تحريم ها حاصل
شده است و کام ً
ال مشخص بود که آمريکايي ها قابل

اعتماد نيستند و دوباره ثابت شد که آمريکا به هيچ
وجه قابل اعتماد نيست!عضو کميسيون آموزش و
تحقيقات مجلس شوراي اسالمي اذعان کرد :اگر در
بحث برجام تعدادي از مردم درخواست داشتند که
مسئوالن کوتاه بيايند و با دنيا تعامل داشته باشند،
همان مردم توجه کنند که آمريکايي ها و اروپايي
ها اهل تعامل نيستند و از اول رابطه آن ها با ما
خصمانه بوده است.اعزازي با بيان اينکه دشمنان
ما احمق هستند؛ گفت :تمام مردم و مسئوالن بايد
هوشيار باشند و قطع يقين تحت مديريت داهيانه
مقام معظم رهبري مردم ايران از اين ميدان نيز
سربلند بيرون خواهند آمد.

بال اجرا ماندن
طرحهاي مصوب هادي روستايي

ادامه از صفحه 4
- 6اما از اين  9پروژه و  9دستگاه اجرايي فقط يك مورد يعني دهداري
به اجرا درآمده و با استقرار دهيار از سوي وزارت كشور نه ديگر پروژه ها
به اجرا درآمده و نه به مالكين قطعات اجازه احداث سرانهاي مصوب
داده مي شود .سرانهاي كه نام باغ مسكوني در طرح مصوب شده دارد
به عنوان طرح هادي روستا بايد به اجرا در آيد.
- 7طرح هادي روستا يعني چه؟ آيين نامه اجرايي طرحهاي هادي
مصوب سال  76آن را اين گونه تصويب كرده.
طرح هادي عبارت است از طرح تجديد حيات و هدايت روستا به لحاظ
ابعاد اقتصادي و اجتماعي و فيزيكي.
- 8مرجع قانوني تصويب طرحهاي هادي روستايي كدام است؟ جواب
روشن است؛ شورا و كميته هاي فرعي آن.
سوال :اعضاي اين شورا چه كساني هستند؟ جواب :شوراي مركزي بنياد
مسكن موضوع ماده  10قانون تاسيس بنياد مسكن انقالب اسالمي
و اعضاء آن عبارتند از؛
الف-استاندار يا معاون عمراني يا معاون برنامه ريزي استانداري
ب-مدير كل بنياد مسكن استان
ج-مدير كل جهاد سازندگي استان
د -اداره كل مسكن و شهرسازي
ه -مديريت سازمان برنامه و بودجه استان
- 9مصوبات شوراي مذكور چگونه اعتبار اجرايي پيدا مي كند پاسخ
را آيين نامه چنين داده است :كليه مصوبات شوراي تصويب كننده
طرحهاي هادي با اكثريت آراء معتبر بوده و طرح بايد حائز حداقل
 3راي از  5راي اعضاء را داشته باشد.
 - 10اكنون سه سال از تصويب و  2سال از ابالغ طرح هادي روستايي

بيش از  ۹۹درصد اقدامات حوزه مطالعات مدير عامل منطقه ويژه
اقتصادي صنايع انرژي بر پارسيان انجام شده است گفت :خوشبختانه
در بحث مجوزها نيز ،مجوزهاي الزم باري فعاليت يک منطقه ويژه
اقتصادي از جمله مجوز استقرار گمرک ،مجوز احداث بزرگترين
بندر صنعتي -معدني ،مجوز رفع تعهد عرضي،مجوز محيط زيست
بندر و  ...در زمان مناسب گرفته شده است.

با هدف حمايت از شرکت هاي دانش بنيان صورت گرفت ؛

طراحي و بومي سازي دستگاه آشکارساز گاز
قابل اشتعال در پااليشگاه هاشمي نژاد
مشهد-خبرنگاررسالت:
مسئول آنااليزر و سيستم اعالم حريق و نشتي گاز
شرکت پااليش گازشهيد هاشمي نژاد از طراحي و
بومي سازي دستگاه آشکارساز گاز قابل اشتعال
در اين مجتمع خبرداد.به گزارش روابط عمومي
شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد ،جواد
ِ
اهميت
عاقلي با اعالم اين خبر افزود :با توجه به
شناسايي ِ
نشت گازهاي قابل اشتعال و انفجار در
تاسيسات گازي اين مجتمع و استفاده از اين
تجهيزات درسيستمهاي اعالم و اطفاء حريق ،بومي
سازي اين دستگاه توسط کارشناسان پااليشگاه
صورت گرفت.وي با بيان اينکه طرح بومي سازي

اقدسيه به فرمانداري ساوجبالغ توسط مدير كل بنياد مسكن استان
البرز مي گذرد ( )1اما مردم بين دهياري و ادارات جهاد و بنياد مسكن
هشتگرد سرگردان هستند و از آبادي و آباداني ساخت و ساز هم در
روستا خبري نيست.
- 11اداره بنياد مسكن هشتگرد دهياري و مالكين زمين هاي روستا
را به اداره جهاد سازندگي هشتگرد حواله مي دهد و اداره جهاد
سازندگي هشتگرد به اداره كل جهاد كشاورزي استان .اداره كل جهاد
كشاورزي استان به اداره كل بنياد مسكن استان ،مردم را به اداره كل
بنياد مسكن استان حواله مي دهد و اداره كل بنياد مسكن استان
متقاضيان را به اداره كل جهاد كشاورزي استان ( )2حواله مي كند.
اداره كل جهاد كشاورزي استان البرز متقاضيان را به اداره كل بنياد
مسكن حواله مي دهد )3( .بدين ترتيب متقاضيان آبادي روستا كه
يك ريال هزينه و بار مالي بر دولت تحميل نكرده و نمي كنند و كلي
عوارض و كارمزد هم بابت انشعاب آب و خيابان كشي بايد به دهياري
پرداخت كرده و خواهند كرد .بين ادارات مختلف شهرستان و استان
پاس كاري مي شوند.
و در اين رفت و آمد از خود مي پرسند پس طرح هادي مصوب مراجع
رسمي و مسئولين ،استانداري و ديگر ادارات مربوطه چه صيغه اي
است و به چه درد مي خورد؟اگر قانوني است چرا اجرا نمي شود و اگر
قانوني نيست چرا تصويب شده است؟
- 12نتيجه آنكه اگر طبق مقررات طرح هادي روستا با اكثريت آراي
اعضاء تصويب شده كه در مانحن فيه شده پس الزم االجراست فلذا
مخالفت يا نامه نگاري دو پهلوي جهاد استان با جهاد شهرستان چه
محلي از اعراب جز سرگرداني مردم دارد؟ چرا اجرا يا توقف طرح هادي
مصوب را اداره كل جهاد استان به شهرستان صريحاً اعالم نمي كند تا
مردم از سرگرداني سه ساله رها شوند و روستاي ويران را رها و دنبال
آبادي نروند؟ پس استاندار اين وسط چهكاره است؟
- 13ختم كالم؛ تهيه طرح هادي روستا تكليفي است كه مقنن در بندف

آشکار سازهاي گاز با هدف کاهش وابستگي به
محصوالت خارجي صورت گرفته است ،اظهارداشت:
از ديگر اهداف اجراي اين طرح تسهيل و تسريع
در دريافت قطعات يدکي ،کمک به توليد ،اشتغال
داخلي و حمايت از شرکت هاي دانش بنيان در
دستور کار قرار گرفته است.عاقلي تاکيد کرد :در
ساخت آشکارسازها از جديد ترين تکنولوژي هاي
روز دنيا باسنسورهاي الکترواپتيکي مادون قرمز
بهرهگيري شده است.وي همچنين گفت :ارزش
تقريبي سنسورهاي گاز مادون قرمز استفاده شده
دراين مجتمع گازي ،بالغ بر  9ميليارد و 100
ميليون ريال مي باشد.

ماده  194برعهده دولت نهاده .اين طرح بنابر آنچه كه قانونگذار
مقرر داشته زير نظر بنياد مسكن و تاييد بخشداري /بخش و با اطالع
دهياران و رؤساي شوراي اسالمي روستاها بايد در كميته اي متشكل
از رئيس بنياد مسكن استان به عنوان رئيس فرماندار شهرستان بخشدار
دار بخش ،نماينده سازمان مسكن شهرسازي استان و رئيس بنياد
مسكن شهرستان و نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان و نماينده
معاون امور عمراني استانداري به تصويب برسد و در مانحن فيه با
اكثريت اعضاء كميته مذكور به تصويب رسيد و مخالفت يا ممانعت
يا نامه نگاري دو پهلو و چند پهلوي يك عضو مثل جهاد استان
نمي تواند مانع از اجراي آن شود كه در مانحن فيه شده و عدم اجراي
طرح مصوب هادي در روستاي اقدسيه يا هر روستاي ديگر كه به
مثابه بالاجرا ماندن ماده  194و سه تبصره و ديگر بندهاي  16گانه از
قانون برنامه پنجم توسعه تلقي مي شود پرسش آخر اينكه ناظر حسن
اجراي تكليف دولت در اين ماده از قانون برنامه پنجم توسعه برعهده
كدام مرجع نظارتي و محكمه قضائي است؟ ديوان محاسبات كشور
اين وسط چه تكليفي دارد؟ آيا بايد  1311نفر از مالكين زمين در
اين روستا براي احقاق حق خود  1311پرونده در دادگستري تشكيل
دهند تا قانون با متخلف از اجراي قانون برنامه برخورد نمايد؟ اين يك
نمونه از طرحهاي مصوب هادي روستايي بوده كه وصف آن رفت اما
در گستره  31استان چند نمونه از اينگونه طرحهاي مصوب بال اجرا
داريم؟ چه كساني از دولت و بيرون از دولت تجديد حيات و توسعه
روستا و ارتقاي كيفيت زندگي روستايي را بر نمي تابند .اگر طرحي
قرار است به هر دليل اجرا نشود چرا آن را به تصويب مراجع صالحيتدار
مي رسانيم ولي بالاجرا ميگذاريم؟
پي نوشت ها:
( )1نامه شماره  21/68مورخ 95/1/15
( )2نامه شماره  31/484مورخ 97/1/30
( )3نامه شماره  12/23/97/3986مورخ 97/2/5
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شوراي اسالمي بخش نيسان ازآبفا
روستايي هويزه تقدير كرد
اهواز  -خبرنگار رسالت :
حسن بوعذار رئيس شوراي اسالمي بخش نيسان در راستاي آبرساني به
روستاهاي اين بخش از آبفا روستايي شهرستان هويزه تقدير به عمل آورد.
به گزارش خبرنگار ما رئيس شوراي اسالمي بخش نيسان در راستاي
تعويض شبكه توزيع آب شرب روستاي سعدون  2از امور آب و فاضالب
روستايي شهرستان هويزه تقدير بهعمل آورد .اين گزارش ميافزايد :
آيين بهرهبرداري از كارگزاري  1200متر شبكه توزيع آب شرب در
روستاي سعدون دو هويزه بهمن ماه سال گذشته برگزار شد.

معاون بهداشت و درمان بنياد شهيد و امور ايثارگ ران :

بنياد شهيد به  6هزار نفر خدمات
درماني خاص ارائه مي کند

سمنان -خبرنگار رسالت:
معاون بهداشت و درمان بنياد شهيد و امور ايثارگران با بيان اين که
 80تا  85درصد افراد زير پوشش اين نهاد از خدمات عمومي درماني
بهرهمندند ،گفت  :در کشور حدود  6هزار نفر خدمات درماني خاص از
اين بنياد دريافت مي کنند.عبدالرضا عباسپور در حاشيه افتتاح اولين مرکز
دياليز شاهد کشور در سمنان ،افزود :حدود يک ميليون و  700هزار نفر به
همراه خانوادههايشان زير پوشش خدمات بهداشتي و درماني بنياد شهيد
و امور ايثارگران هستند.وي اظهارداشت  :حدود  2هزار جانباز نخاعي700 ،
جانباز شيميايي و بيش از سه هزار جانباز اعصاب و روان از بنياد شهيد و امور
ايثارگران کشور خدمات خاص درماني مي گيرند.معاون بهداشت و درمان
بنياد شهيد و امور ايثارگران از در دست ساخت بودن مرکز دياليز شرکت
اسپيد شاهد در  9استان خبر داد و افزود  :اولين مرکز از اين مجموعه در
سمنان با  32تخت افتتاح شده است و در بقيه استان ها به مرور با ايجاد
زيرساخت و تامين تجهيزات از سوي شرکت اسپيد بهره برداري مي شود.
عباسپور خاطرنشان کرد  :از آنجا که ايجاد بخش دياليز صرفه اقتصادي
نداشته و بخش غيردولتي رغبتي به ايجاد چنين خدمتي در کشور ندارد،
بنياد شهيد و امور ايثارگران با توجه به توان خود و ظرفيت شرکت اسپيد
شاهد به کمک بخش بهداشت و درمان کشور شتافته است.

برگزاري پانزدهمين دوره مسابقات
رياضيات خيام نيشابوري
نيشابور -خبرنگار رسالت:
پانزدهمين دوره مسابقات رياضيات خيام در آستانه  28ارديبهشت ماه
سالروز ملي بزرگداشت حكيم عمر خيام نيشابوري به اهتمام خانه رياضيات
بين دانشآموزان در مقاطع اول و دوم متوسطه شهرستان نيشابور برگزار
شد.مسئول برگزاري پانزدهمين دوره مسابقات رياضيات خيام نيشابور اظهار
کرد :مسابقات رياضي همه ساله به اهتمام خانه رياضيات وگروه رياضي
آموزش و پرورش نيشابور همزمان با سالروز ملي بزرگداشت حكيم عمر
خيام نيشابوري اين رياضيدان بزرگ جهان بين تمام دانش آموزان مقطع
ابتدايي و متوسطه برگزار مي شود .محمد طاليي افزود :خيام روشي براي
حل معادله درجه  3ارائه داده که هنوز هم بهترين است ،اصل پنجم اقليدس
(اصل خطوط موازي) را اثبات کرده ،قواعدي براي بسط  2جمله اي ()a+b
ارائه کرده ،مثلث جبريي ارائه داده که امروز به نام مثلث خيام – پاسکال
معروف است و امسال نيز بر اساس سنوات گذشته پانزدهمين دوره مسابقات
با اقبال بيش از حد انتظار دانش آموزان برگزار شد.طاليي يادآور شد :پس
از برگزاري مسابقه  40تيم  3نفره برگزيده خواهد شد که برگزيدگان وارد
مرحله جشنواره ملي خيام مي شوند که اين جشنواره در فروردين  98برگزار
مي شود.وي عنوان کرد :مرحله دوم اين مسابقات بين اين تيم ها همزمان
با  28ارديبهشت سالروز ملي بزرگداشت حكيم عمر خيام نيشابوري در
آرامگاه خيام برگزار مي شود كه سواالت طراحي شدهاي بين دانش آموزان
به صورت كتبي ارائه خواهد شد و آنها براي اولين بار اين سؤاالت را ديده و
بر اساس علم رياضي و استنباط خود به آنها پاسخ مي دهند.

نماينده مردم شهرستان هاي کاشان و آران و بيدگل در دانشگاه:

بايد از ظرفيت هاي مردمي در توسعه و اعتالي
علوم و فناوري در دانشگاه ها استفاده شود
کاشان -خبرنگاررسالت:
نماينده مردم شهرستان هاي کاشان و آران و بيدگل در مجلس شوراي
اسالمي گفت :بايد از ظرفيت هاي مردمي و غيردولتي در توسعه و اعتالي
علوم و فناوري در دانشگاه ها استفاده شود.دکتر سيد جواد ساداتي نژاد
در پانزدهمين پودمان آموزشي مديران فني دانشگاه هاي علوم پزشکي
کشور در دانشگاه افزود :تالش خود را بر روي موضوع توسعه علم و فناوري
در کشور و بسترسازي به منظور ارتقاء هرچه بيشتر مشارکت بخش
غير دولتي معطوف نماييد.وي ،ارتباط موثر دانشگاه و صنعت و اجراي
حسابداري تعهدي را از عوامل موفقيت دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور
عنوان کرد.دکتر ساداتي نژاد ،خود را به عنوان عضو کميسيون آموزش و
تحقيقات دانشگاهي مجلس و مدافع وزارت بهداشت معرفي کرد و بحث
بسيار مهم فعلي وزارت بهداشت را لزوم درآمد زايي بيان نمود.وي ،سپس
نقدي را به طرح آمايش سالمت شوراي عالي انقالب فرهنگي وزارت بهداشت
مطرح نمود و افزود :سبک وزارت بهداشت در اين طرح آمايشي و منطقه
بندي بخشي ،عالوه بر ايجاد بوروکراسي ،انگيزه ها را کاهش مي دهد و
اظهار اميدواري کرد :در اين خصوص چاره انديشي شود.

فرمانده نيروي انتظامي بناب خبرداد:

دستگيري سارق حرفه اي سيم هاي کابل برق در بناب
بناب-خبرنگاررسالت:
فرمانده نيروي انتظامي بناب از دستگيري يک سارق حرفه اي سيم کابل
برق در بناب خبر داد .بر اساس اين گزارش ،سرهنگ رمضان اهلل ورديان در
گفتگويي با خبرنگاران با اعالم اين خبر گفت :در پي وقوع يک فقره سرقت
از تير برق موضوع در دستور کار کالنتري  12اين شهرستان قرار گرفت.
وي افزود :پس از شناسايي و دستگيري سارق ،وي در بازجوييهاي خود
به  5فقره سرقت به ارزش بيش از  300ميليون ريال سيم کابل سرقتي
اعتراف کرد.اين افسر انتظامي يادآوري کرد :سارق به انضمام پرونده جهت
سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضائي شد.اهلل ورديان به شهروندان
توصيه کرد :همشهريان عزيز مراقبت هاي الزم را در خصوص پيشگيري
از سرقت بهعمل آورند و هرگونه موارد مشکوک را از طريق فوريت هاي
پليسي به شماره  110گزارش و يا با سامانه  197در ميان بگذارند.گفتني
است ،شهرستان 140هزار نفري بناب در 110کيلومتري جنوب تبريز مرکز
استان آذربايجان شرقي واقع شده است.

