8

مشهد-خبرنگاررسالت:
با حضور توليت آستان قدس رضوي ،مرکز مجهز فوريتهاي پزشکي صحن
هدايت حرم مطهر رضوي افتتاح شد .مرکز مجهز فوريتهاي پزشکي صحن
با حضور توليت آستان قدس رضوي
هدايت حرم مطهر رضوي با حضور توليت آستان قدس رضوي و جمعي از
معاونين و مديران اين آستان مقدس افتتاح شد.توليت آستان قدس رضوي
مرکز مجهز فوريتهاي
در حاشيه اين مراسم اظهار داشت :حفظ سالمت زائران در حرم مطهر رضوي
پزشکي صحن هدايت
و اماکن متبرکه ضرورتي اجتناب ناپذير و از اولين وظايف خادمان آستان
مقدس رضوي است.حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسي با بيان
حرم مطهر رضوي
اينکه بايد تمام تالش خود را به کار ببنديم تا حضور زائران در حرم مطهر
افتتاح شد
و شهر مشهد مقدس اطمينان بخش و به دور از هرگونه آسيب و بيماري

شهرستان

خبر

عضو كميسيون ب رنامه و بودجه مجلس :

سازمان بنادر برنامههاي خوبي
براي توسعه گردشگري دريايي
تدوين كرده است
اهواز  -خبرنگار رسالت :
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت  :سازمان بنادر و دريانوردي
برنامههاي خوبي براي توسعه گردشگري دريايي تدوين كرده اما
استان مازندران ،پتانسيلهاي بيشتري دارد كه هنوز مورد توجه
قرار نگرفته است.
عزت اهلل يوسفيان مال درباره توسعه گردشگري دريايي به پايگاه
اطالع رساني سازمان بنادر و دريانوردي افزود  :سال هاي متمادي است
كه در مورد فاصله گرفتن كشور از درآمدهاي نفتي صحبت ميشود و
بارها وابستگي درآمدهاي نفتي براي كشور چالشزا شده است .وقتي
قيمت جهاني كاهش پيدا ميكند خود بهخود درآمدهاي ارزي كشور
كم ميشود .اين در شرايطي است كه وابستگي به گردشگري دريايي ؛
باعث ثبات اقتصادي مي شود.
وي ادامه داد  :بهترين جايگزين براي عدم وابستگي به درآمدهاي
نفتي ،صنعت گردشگري است كه تحت تاثير هيچ عاملي قرار نميگيرد.
از اين رو يكي از كارهايي كه مجموعههاي مختلف چون سازمان
ميراث فرهنگي و سازمان بنادر مي توانند با حمايت دولت به سرانجام
برسانند  ،انواع گردشگري و به خصوص گردشگري دريايي داخلي
و خارجي است.
نماينده مردم آمل با بيان اينكه گردشگري دريايي داخلي و خارجي به
منزله جذب مسافران كشور و ساير كشورهاست  ،تصريح كرد  :خيلي از
كشورهاي صاحب دريا  ،با جذب گردشگري دريايي درآمدزايي ميكنند.
در اين زمينه به توسعه و جايگاه مطلوبي دست پيدا كردند .از اين رو
ايران هم ميتواند در اين مسير رشد قابل توجهي پيدا كند.

اراک – خبرنگار رسالت :
فرزانه رحمتي ،رئيس کميسيون نظارت شوراي اسالمي کالنشهر
اراک با اشاره به اينکه شوراي دوره پنجم تمام تالشش بر اين بود که
نشاط اجتماعي را در سطح شهر افزايش دهد بيان داشت :المانهاي
شهري نقش بسزايي در تصويرسازي هويت شهري دارند؛ به همين
منظور ايجاد المانها بايد با دقت و وسواس خاصي همراه باشد و
مهمترين آفت در المانسازي ساده انگاري و سطحي نگري است.
وي در ادامه افزود :المانهاي نوروزي امسال با توجه به امکانات
موجود رضايتبخش بود.رئيس کميسيون نظارت شوراي اسالمي
کالنشهر اراک بيان داشت :با توجه به هزينههاي ساخت المانها
بهتر است به سمت ايجاد المانهاي ماندگار عمل نماييم ،المانهايي
که داراي کارکرد موقت نبوده و بعد از ايام نوروز هم با جانمايي
مناسب در نقاط مختلف شهر مورد استفاده قرار گيرد.
فرزانه رحمتي در خصوص افتتاح باغ اللهها بيان داشت :باغ اللهاي
که افتتاح گرديد نکته مثبت نوروز  97بود که مقرر گرديده اين
باغ به عنوان نمايشگاه دايمي گل و گياه در اختيار شهروندان
قرار گيرد.

عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران:

تصميمات در موضوع ارز نميتواند
رضايت بخش باشد
شهرري-خبرنگاررسالت:
عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران گفت :سياست تک نرخي از
سياستها اساسي دولت بوده و به عنوان يک برنامه در زمينه
يکسان سازي نرخ ارز مطرح است و ايرادي که به دولت در اين
زمينه وارد ميباشد اين است که چرا در وضعيت بحراني به دنبال
اصالح اين موضوع هستيد و ممکن است نتوانند اين کار را انجام
دهند .سيد حميد حسيني  ،عضو هيئت نمايندگان اتاق ايران و
صادرکننده نمونه کشور در گفتگو با خبرنگار روزنامه رسالت در
ارتباط با نوسانات اخير دالر اظهار داشت :اتفاقات بازار ارز را ميتوان
از سه منظر اقتصادي ،سياسي و رواني نگاه کرد که هر کدام به
نوعي بر روند نوسانات ارز موثر بودند.حسيني در مورد تاثير ساختار
اقتصادي بر ارز گفت :دولت در اين چند سال اخير اقداماتي در
ساختاري بانکي ،گمرکي و ماليات کشور داشته ،پس مسلما هر
نوع جراحي در کشور خونريزي و تبعاتي هم دارد ،به عنوان مثال
در اقداماتي که دولت در خصوص گمرک انجام داده است سبب
کاهش تخلفات گمرکي شده و درآمد دولت را به شدت افزايش
داده است و خألهاي گمرکي را نيز پايين آورده است.

رئيس دادگستري بناب عنوان کرد:

وکال و کارشناسان با استدالل
و نظرات کارشناسي درکنار قضات
به کاهش اطاله دادرسي کمک کنند
بناب -خبرنگاررسالت:
رئيس دادگستري بناب نقش وکال همراه با قضات را در تحقق
عدالت بسيار برجسته دانست و گفت :وکال بايد با استدالل و نظرات
کارشناسي خود به اجراي کامل عدالت و کاهش اطاله دادرسي در
محاکم کمک کنند.
بر اساس اين گزارش ،سعيد قاسمي وند در جلسه هم انديشي مشترک
وکال ،کارشناسان رسمي دادگستري و مسئوالن و قضات دادگستري
شهرستان بناب با بيان اينکه يکي از عوامل مهم ايجاد اعتماد مردم به
دستگاه قضائي ارتقاي امنيت و اجراي عدالت است؛ افزود :بايد تالش
کنيم اعتماد مردم به دستگاه قضائي را با احقاق حق و اجراي عدالت
حاصل کرده و از اين طريق امنيت را ارتقاء دهيم.وي اظهارکرد :دستگاه
قضائي تنها مختص به قضات و کارکنان نيست بلکه وکال و کارشناسان
رسمي دادگستري و ساير نهادهاي جنبي دستگاه قضائي نيز نقش
مهمي در جلب اعتماد مردم دارند؛ چرا که نظرات و فعاليت وکالء
و کارشناسان بهصورت مستقيم در صدور احکام و آراي دادگاه مؤثر
است.قاسمي وند يادآور شد :يکي از مواردي که باعث اطاله دادرسي
مي شود کشاندن قضات به مسائل حاشيه اي است که نبايد گرفتار
مسائل حاشيه اي شد.

استاندار چهارمحال و بختياري :

زمينه شناخت و آشنايي مردم
باکانون وکال بايد فراهم شود

»
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به گزارش روابط عمومي حوزه هنري استان قم

شهردار قدس خبر داد:

جشنواره شهرزاد و سيمرغ
در قم برگزار شد

قم-خبرنگاررسالت:
نخستين جشنواره سراسري «شهرزاد و سيمرغ»
ويژه کودکان و نوجوانان افغانستاني توسط کانون
ادبيفرهنگيکلمهباهمکاريحوزههنريقمبرگزار
شد.به گزارش روابط عمومي حوزه هنري استان قم،
نخستين جشنواره سراسري «شهرزاد وسيمرغ»
ويژه کودکان و نواجوانان افغانستاني توسط کانون
ادبي فرهنگي کلمه با همکاري حوزه هنري قم

برگزار شد.در همين راستا مراسم افتتاحيهجشنواره
سراسري «شهرزاد و سيمرغ» در سالن سوره حوزه
هنري قم برگزار شد .در ابتداي مراسم و پس از
پخش سرود دو کشور ايران و افغانستان ،مرضي ه
عليزاده ،دبير جشنواره ،گزارشي از آثار رسيده ارائه
کرد و از اقبال مخاطبان به اين جشنواره گفت.بخش
ي داستاننويسان
اصلي اين مراسم به داستانخوان 
کودک و نوجوان افغانستاني ساکن قم و ديگر
استانهاي کشور اختصاص يافت .اميد عليزاده،
مرتضي محمدي ،طاهرهاحمدي ،محدثهحسيني،
ميناعطايي،مهديهحسيني،حامدمحمديويگانه
محقق از جمله نويسندگان بودند که بخشي از
داستانهاي کوتاه خود را براي حاضران قرائت کردند.
همچنين کارگاههاي تخصصي داستاننويسي اين
جشنواره صبحپنجشنبه 20ارديبهشتماهدرسالن
آسمان حوزه هنري استان قم برگزار شد.

اتمام عمليات زيرسازي
و آسفالت خيابان شهيد شرعيان

شهرستان قدس – خبرنگاررسالت:
شهردار قدس از اتمام عمليات زيرسازي و
آسفالت خيابان شهيد شرعيان در محدوده
ميدان 9دي خبر داد.
مسعود مختاري شهردار شهرستان قدس با
بيان اينکه در راستاي تسهيل و تسريع در
روند عبور و مرور وسايط نقليه و کاهش بار
ترافيکي ،عمليات بهسازي و آسفالت معابر
داراي آسفالت فرسوده ادامه دارد ،گفت:
يکي از اين معابر ،خيابان شرعيان واقع در
محدوده ميدان 9دي بود که در سرتاسر اين
خيابان عمليات زيرسازي و آسفالت انجام
شد.شهردار قدس با اشاره به جزئيات اين
پروژه افزود :در عمليات اجرايي زيرسازي و
آسفالت خيابان شرعيان  412تن آسفالت در
مساحتي بالغ بر  2700مترمربع و با هزينه

 870ميليون ريال مورد استفاده قرار گرفت.
مختارى در پايان گفت :يکي از اولويتهاي
نخست مديريت شهري در سال جاري بهسازي
و آسفالت معابر شهر است که اين امر از ابتداي
امسال با اولويت قرار دادن معابر ،داراي
آسفالت فرسوده ،آغاز شده و اميدوارم در
طول هفتهها و ماههاي آينده شاهد ساماندهي
آسفالت معابر شهر باشيم.

رسانه ها در ترويج پرداخت زکات اثرگذار هستند
سمنان -خبرنگار رسالت:
نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه سمنان گفت :رسانههاي
گروهي در ترويج فرهنگ پرداخت زکات از سوي آحاد مردم
اثرگذار هستند .آيت اهلل سيدمحمد شاهچراغي در اولين نشست
شوراي زکات استان در دفتر امام جمعه سمنان افزود :زکات در
بين مردم به صورت شايسته تبيين نشده است و بايد براي تبيين
اين فريضه الهي در بين مردم تالش شود.وي اظهارداشت  :زکات

از ارکان و اساس اسالم و پرداخت زکات جزء عبادت مالي است
که مال را از حرام پاک مي کند و موجب فقر زدايي در جامعه
مي شود.معاون سياسي  ،امنيتي و اجتماعي استانداري سمنان
گفت :بايد تالش شود فرهنگ پرداخت زکات در بين مردم فراگير
شود.سعيد ناجي افزود  :بازتاب و انعکاس موفقيت هاي نظام در بين
مردم نقش غيرقابل انکاري در تشويق افراد براي پرداخت زکات دارد.
به گفته وي در سال گذشته در استان سمنان بيش از ميزان تعهد

زکات دريافت شد که تحقق اين مهم نشان دهنده رويکرد خوب
مردم نسبت به اين فريضه الهي است.وي تصريح کرد  :گسترش
پرداخت زکات به منزله گسترش و توجه به فرهنگ نوعدوستي،
فقرزدايي ،رفع محروميت و کمک به همنوعان است و بايد بيش
از گذشته فرهنگ سازي براي پرداخت زکات مد نظر قرار بگيرد.
مديرکل کميته امداد استان سمنان گفت :پرداخت زکات در جامعه
قريب است و بايد براي فراگير شدن اين مهم تالش کرد.

مديرعامل گاز گيالن:

مصرف گاز در گيالن از روند منطقي برخوردار است
رشت-خبرنگاررسالت:
به گزارش روابط عمومي گاز گيالن -حسين اکبر
مديرعامل شركت گاز استان گيالن از مصرف 600
ميليون مترمکعب گاز در فروردين سال جاري در
گيالن خبر داد.وي با اعالم اين خبر اظهار داشت:
اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته
دو درصد رشد داشته که با توجه به جذب 50

هزار مشترکين جديد گاز در يک سال گذشته
آماري بسيار مناسب مي باشد و نشان ميدهد
مصرف گاز در استان روندي بهينه و منطقي
دارد.مديرعامل شركت گاز استان گيالن ادامه
داد :خوشبختانه دماي هواي فروردين امسال در
مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود يک درجه
افزايش داشته که اين مسئله سبب کاهش مصرف

گاز در بخش خانگي و تزريق بيشتر گاز به بخش
صنعتي شده است.مهندس اکبر افزود :بيشترين
ميزان مصرف گاز در فروردين امسال متعلق
به بخش نيروگاهي با  247ميليون مترمکعب
گاز مي باشد و بخش هاي خانگي ،صنعتي،
حمل و نقل و تجاري به ترتيب با  5 ، 9 ، 40و
4درصد در رده هاي بعدي قرار دارند.وي افزايش

مصرف گاز در حوزه نيروگاهي و صنعتي و کاهش
آن در حوزه مشترکين خانگي را در راستاي استفاده
مطلوب از نعمت گاز بسيار ارزشمند دانست و
اظهار داشت :اجراي طرح سفيران انرژي در مدارس
شهري و روستايي و تعامل با فرمانداريها سبب
ترويج فرهنگ مديريت مصرف در سطح استان
گرديده است.

اجراي طرح خريد تضميني گندم در اردبيل با جديت
اردبيل-خبرنگاررسالت:
مديرکل هماهنگي امور اقتصادي استانداري اردبيل گفت :خريد
تضميني گندم و ديگر محصوالت کشاورزي درسطح استان بايد
در نهايت دقت و جديت و بدون حاشيه انجام شود.ارژنگ عزيزي
در جلسه کارگروه استاني خريد تضميني محصوالت کشاورزي
اظهار داشت :گندم کشاورزان بايد بدون دغدغه خريداري
شود تا کوچکترين مشکلي پيش نيايد و جلوي افرادي که با

معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي بيان كرد:

اصفهان؛ الگوي اجراي شبكه پروژه هاي
محركه توسعه

اصفهان-خبرنگاررسالت:
معاون معماري و شهرسازي وزير راه و شهرسازي
گفت :اصفهان مي تواند به صورت منحصر به فرد
در زمينه ايجاد شبكه پروژه هاي محركه توسعه
الگوي ديگر شهرهاي كشور شود .به گزارش
اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري اصفهان،
محمدسعيد ايزدي در نشست تخصصي شهرداري
اصفهان با موضوع فرايند طراحي و اجراي موفق
پروژه هاي محركه اظهار داشت :طي دهه هاي
گذشته كيفيت زندگي در شهرها روند نزولي
داشته و با چالش بين قديم و جديد روبه رو
بوده است.وي با اشاره به اين كه كشورهاي غربي
از پروژههاي ناموفق گذشته عبرت ميگيرد و

از اجراي مجدد آن جلوگيري مي كنند ،ادامه
داد :متاسفانه در كشور ما از اقدامات گذشته
درس هاي الزم گرفته نمي شود و بسياري از
آنها تکرار مي شود .معاون معماري و شهرسازي
وزير راه و شهرسازي با بيان اين كه در نظام
طرح ريزي و برنامه ريزي شهرها كوتاهي شده
است ،بيان کرد :امنيت و ايمني در طرح هاي
جامع و تفصيلي شهرها بايد مد نظر گرفته شود
و در طرحهاي جامع به کليد واژههاي ايمني
و امنيت که الزمه فضاهاي شهري است توجه
شود.وي افزود :الزم است در نظام طرح ريزي و
برنامه ريزي شهرها تحول ايجاد شود تا كيفيت
زندگي شهرها ارتقا يابد.

شود و مراکز داراي مشکل ،در نخستين فرصت نسبت به رفع مشکل
اقدام کنند تا گندم خريداري شده در سالمت کامل وبه دور از
آفات انباري ومحيطي نگهداري و حمل شود.عزيزي در خصوص
تسريع در پرداخت مطالبات گندمکاران و رانندگان اشاره و بيان
کرد :روند پرداخت مطالبات گندمکاران بايد به موقع انجام شود
و شرکتهاي ذيربط نيز مطالبات رانندگان را به موقع پرداخت
کنند تا در روند حمل گندم اختاللي پيش نيايد.

رئيس دانشگاه آزاد اسالمي پيشوا و ورامين:

منتظر بودجه دولت براي ساخت بيمارستان
دانشگاه نميمانيم
ورامين-خبرنگاررسالت:
رئيس دانشگاه آزاد اسالمي واحد پيشوا  -ورامين
گفت :منتظر بودجه دولت براي ساخت بيمارستان
دانشگاه آزاد پيشوا نخواهيم بود و در اواخر سال
گذشته از سازمان بودجه مرکزي دانشگاه مجوزهاي
الزم براي ورود بخش خصوصي براي ساخت
و تجهيز بيمارستان دريافت کرديم.حسينعلي
شيباني در گفتگو با خبرنگار روزنامه رسالت
اظهار داشت :با پيگيريهاي بهعمل آمده دانشگاه
آزاد اسالمي پيشوا بهعنوان قطب پزشکي جنوب
شرق استان تهران در نظر گرفته شده است.وي
گفت :مجوزهاي الزم از دانشکده علوم پزشکي
دريافت نموديم و رشتههاي پزشکي از قبيل اتاق

عمل ،بهداشت مواد غذايي ،پرستاري و جراحي
به دانشگاه اضافه شد .رئيس دانشگاه آزاد اسالمي
پيشوا و ورامين افزود :در حال حاضر هزار و ۲۰۰
دانشجوي پزشکي در دانشگاه آزاد اسالمي مشغول
به تحصيل هستند و با راهاندازي بيمارستان
دانشگاه ،رشتههاي پزشکي و دندانپزشکي
هم افزوده ميشود.وي در ادامه به روند ساخت
بيمارستان دانشگاه آزاد اسالمي اشاره کرد و
گفت:منتظر بودجه دولت براي ساخت بيمارستان
دانشگاه نخواهيم بود و در اواخر سال گذشته از
سازمان بودجه مرکزي دانشگاه مجوزهاي الزم
براي ورود بخش خصوصي به منظور ساخت و
تجهيز بيمارستان دريافت کرديم.

رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان قزوين :

 ۲۰۵هزار تن گندم از کشاورزان استان قزوين خريداري مي شود
قزوين-خبرنگاررسالت:
رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان قزوين پيش بيني کرد؛ در
سال زراعي جاري بيش از  ۲۰۵هزار تن گندم از کشاورزان استان
خريداري شود.به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد کشاورزي
استان قزوين مهندس فاطمه خمسه در جلسه ستاد خريد گندم
استان که با حضور منوچهر حبيبي معاون هماهنگي امور اقتصادي

استانداري قزوين و مديران برگزار شد با بيان اين مطلب افزود:
در سال زراعي جاري براي سهولت در امر خريد  ۲۲مرکز خريد
گندم با حجم  ۳۶۰هزار تن در استان کار خريد گندم از کشاورزان
را انجام مي دهند .
وي اظهار داشت  :بهمنظور کاهش هزينه کشاورزان ؛ امسال
برنامهريزي شده مراکز خريد به گونه اي باشد تا آنها هزينه

همايش هاي علمي جريان
گفتمانسازي براي معرفي جايزه
جهاني گوهرشاد است
مشهد-خبرنگاررسالت:
دبير جايزه جهاني گوهرشاد برگزاري پيش همايشهاي علمي را
جريان گفتمانسازي براي معرفي جايزه جهاني گوهرشاد دانست.
علي سروري مجد در نشست خبري همايش علمي «فرهنگ رضوي
و بانو گوهرشاد» که با حضور اصحاب رسانه در تاالر شيخ طوسي
بنياد پژوهش هاي اسالمي آستان قدس رضوي برگزار شد ،روند
اجرايي پيش همايش علمي را تشريح کرد.وي اظهار کرد :جايزه
جهاني گوهرشاد در راستاي اجراي بند  4حکم مقام معظم رهبري
به توليت آستان قدس رضوي مبني بر ترويج معارف قرآن و
اهل بيت عصمت و طهارت(ع) ب ه منظور جريانسازي فرهنگي
مبتني بر نيکوکاري برگزار ميشود که طي آن به  8بانوي نيکوکار
که اقدامات چشمگيري داشتهاند ،اين جايزه جهاني اهدا خواهد
شد.وي با اشاره به اينکه براي نيکوکاران شرکت کننده در اين
جشنواره هشت محور تعريف شده است ،بيان کرد :ايثار و شهادت،
مقاومت و بيداري اسالمي ،عرصه علمي ،آموزشي و پژوهشي ،تالش
در عرصههاي فرهنگي و رسانهاي ،وقف ،امور عمراني ،پزشکي و
مديريت و کارآفريني هشت محور در عرصه نيکوکاري است.

استاندار البرز:

مديرکل هماهنگي امور اقتصادي استانداري اردبيل خبرداد:

سوء استفادههاي مختلف گندمهاي غيراستاندارد و وارداتي را براي
فروش به مراکز ميبرند ،گرفته شود.وي درخصوص مشکل حمل
گندم خريداري شده توسط مراکز خريد گفت :بايد تمهيدات الزم
درخصوص حمل گندم در نظر گرفته شود تا روند خريد گندم
از کشاورزان با سهولت کامل انجام شود.مديرکل هماهنگي امور
اقتصادي استانداري اردبيل گفت :ازامکانات مراکز خريد به نحو
مطلوب درراستاي خدمترساني و خريد گندم کشاورزان استفاده

شهرکرد-خبرنگاررسالت:
استاندار چهارمحال و بختياري گفت :کانون هاي وکال آنطور که
در بين مردم شناخته شده نيست،پس الزم است اين شناخت که
موجب آشنايي مردم با قوانين مي شود در جامعه نهادينه شده و
مردم نسبت به حقوق اوليه خود آگاهي پيدا کنند.اقبال عباسي در
سي امين همايش اتحاديه سراسري کانون هاي دادگستري ايران
در فرهنگسراي شهرکرد گفت :استان چهارمحال و بختياري از
ديرباز به ظلم ستيزي شهره داشته و اگر ما بهعنوان مديران مردم
را آموزش دهيم و مردم را نسبت به حقوق خودشان آگاه کنيم
هيچ کس نمي تواند به آنها ظلم کند و اين وظيفه ما مديران و
حاکمان است.وي افزود :نهادهاي مدني اگر به وظايف خودشان با
اطالعات بهروز و شجاعت در اجراي قوانين وارد شوند هيچ کسي
مورد ظلم واقع نمي شود.عباسي با اشاره به نقاط ضعف کانون وکال
گفت :کانون هاي وکال آنطوري که در بين مردم شناخته شده
نيست،پس الزم است که اين شناخت که موجب آشنايي مردم با
قوانين مي شود در جامعه نهادينه شده و مردم نسبت به حقوق
اوليه خود آگاهي پيدا کنند.

دبير جايزه جهاني گوهرشاد:

امام جمعه سمنان :

رئيس کميسيون نظارت شوراي اسالمي
کالنشهر اراک :

شهر اراک امسال نوروز متفاوتي را
به خود ديد

باشد ،گفت :دارالشفاء خدمات متنوعي به بيماران ارائه ميکند ،اما براي موارد
اورژانسي و ضروري در حرم مطهر اين خدمات کافي نبود و به همين دليل
اين مرکز امروز افتتاح شد.وي ادامه داد :به زودي در نقاط ديگري هم مراکز
خدمات اورژانسي پزشکي در حرم مطهر اضافه ميشود تا در سريعترين زمان
ممکن در ايام ازدحام و شلوغي حرم مطهر رضوي به بيماران خدمات رساني
پزشکي ارائه شود.مدير عامل مؤسسه درماني آستان قدس رضوي هم در ادامه
درباره مرکز فوريتهاي پزشکي صحن هدايت حرم مطهر رضوي گفت :اين
مرکز پيرو تأکيد حجتاالسالم و المسلمين رئيسي بر اولويت قرار دادن حوزه
سالمت زائران حرم مطهر رضوي به دليل افزايش روز افزون تعداد زائران اين
آستان ملکوتي و دوري مراکز درماني از حرم مطهر راهاندازي شد.

خبر »

کمتري براي حمل و نقل پرداخت کنند.خمسه ياد آور شد  :در
سال زراعي جاري  ۱۳۷هزار و  ۵۴۶هکتار از اراضي کشاورزي
استان به زير کشت گندم رفته که از اين ميزان ۴۵هزار و ۶۲۸
هکتار گندم آبي و  ۹۱هزار و  ۹۱۸هکتار گندم ديم است .وي
پيش بيني کرد از اين ميزان سطح زير کشت بيش از  ۲۳۵هزار
و  ۱۵۰تن گندم برداشت شود.

براي ايجاد شهرک نساجي در
استان البرز با جديت پاي کار هستيم
کرج-خبرنگار رسالت:
استاندار البرز گفت :براي ايجاد شهرک نساجي در البرز با جديت
وارد عمل شديم و با تعامل و همافزايي درصدد تحقق اهداف اين
بخش خواهيم بود .به گزارش پايگاه اطالع رساني استانداري البرز؛
محمد علي نجفي در جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي
که در سالن شهداي دولت استانداري برگزار شد با بيان اينکه جاي
خرسندي دارد که حضور بخش خصوصي در اين جلسه بسيار
چشمگير است ،افزود :به طور قطع اين حضور تاثيرگذار خواهد بود.
وي با اشاره به چالشهاي موجود در خصوص ارز در کشور ادامه داد:
همه آگاهي دارند درآمدهاي ارزي کشور مناسب است .نجفي گفت:
بسياري از تالطمهاي موجود در بازار ارز منشا رواني دارد که بايد
در نظر داشت پشت اين موضوعات و ناآراميها اتاق فکري از سوي
معاندان وجود دارد .وي وضعيت نساجي در استان را مورد اشاره
قرار داد و اضافه کرد :به طور عمده با مشکل مواجه شديم و فضاي
واردات کاالهاي خارجي در روند مصرف تغيير ايجاد کرده است .با
توجه به شعار سال و چشم انداز دولت ،فرصتي فراهم شده تا در
صنعت نساجي دوباره با قدرت وارد عمل شويم و برندهاي معروف
و باکيفيت کار خود را آغاز کنند .نجفي افزود :جلسات تخصصي و
حضور فعال تشکلهاي تعاوني در خصوص احيا و تقويت صنعت
نساجي بايد شکل منسجم و قدرتمندي بگيرد.

مديرعامل شرکت گاز هرمزگان اعالم کرد:

گازرساني ،بيش از  40هزار خانوار
شهري و روستايي
بندر عباس-خبرنگاررسالت:
پارسا پروين ،مديرعامل شرکت گاز هرمزگان با اعالم اين خبر
گفت:براساس طرح جامع گازرساني ۱۸۷،هزار خانوار شهري و
روستايي بايد گازرساني شوند که تاکنون  ۴۰هزار خانوار از اين
تعداد به طور کامل گازرساني شدهاند ۵۱ ،هزار خانوار جهت
گازرساني به پيمانکار واگذار شدهاند و  ۹۶هزار خانوار ديگر نيز تا
سال  ۱۴۰۰بايد گازرساني شوند.به گزارش روابط عمومي شرکت
گاز هرمزگان پارسا پروين عنوان نمود :در حال حاضر حدود ۳۸
هزار خانوار شهري و  ۲هزار و  ۴۰۰خانوار روستايي در سطح استان
از نعمت گاز بهرهمند شده اند که از اين آمار تعداد  ۷هزار و ۷۰۰
مشترک گاز در سطح استان را تشکيل مي دهند«.پروين»با اشاره
به طرح جامع گازرساني بيان نمود :گازرساني به شهر بندرعباس
در قالب  14فاز تعريف شده که هم اکنون فاز چهارم و پنجم در
حال اجراست و فازهاي  6و  7در حال طراحي و تهيه پکيج پيمان
مي باشد و ساالنه  2تا  4فاز با توجه به بودجه مصوب کل استان
اجرا خواهد شد.وي اعتبار گازرساني به فازهاي شهر بندرعباس و
شهرهاي باقي مانده را بالغ بر  ۹۸ميليارد تومان و از محل بودجه
داخلي شرکت ملي گازاعالم کرد و افزود:عالوه بر اين ،مجلس شوراي
اسالمي نيز طرحي را مصوب کرده که بر اساس آن گازرساني به
سه استان هرمزگان ،سيستان و بلوچستان و جنوب کرمان از محل
درآمد حاصل از صادرات گاز ،اجرا و گازرساني به اين استان ها از
انشعاب خط  56اينچ هفتم سراسري تامين مي شود.

بازديد معاون درمان وزير بهداشت از مجتمع بيمارستاني
شهيد بهشتي و مرکز غربالگري سرطان کاشان

مدير دفتر روابط عمومي شرکت آب
منطقه اي گلستان منصوب شد

برگزيدگان نخستين جشنواره کشوري داستان کوتاه
نيشابور معرفي شدند

کاشان -خبرنگاررسالت:
معاون درمان وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي از مجتمع بيمارستاني شهيد
بهشتي و مرکز غربالگري سرطان کاشان بازديد کرد.
دکتر قاسم جان بابايي ،از بخش هاي مختلف اين بيمارستان از جمله شيمي درماني،
نازايي ،آنژيوگرافي ،انکولوژي و  ...بازديد نمود.دکتر جان بابايي خاطرنشان کرد:
هدف از اين بازديد بررسي و ارائه راهکار جهت حل مشکالت مجموعه درماني منطقه
کاشان است.وي ،در بازديد از مرکز غربالگري سرطان ،خواستار بهره مندي بيشتر
از ظرفيت فضاي فيزيکي موجود اين مرکز در راستاي راه اندازي مرکز توانبخشي و
بيماران خاص شد.
معاون درمان وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ،در بخشي از سخنان خود قول
همکاري در خريد تجهيزات اين مجتمع را داد.معاون درمان وزير بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکي دربازديدازبيمارستان کارگرنژادگفت :بيمارستان کارگرنژاد مي تواند
الگوي نمونه بيمارستان روانپزشکي کشور باشد.

گرگان-خبرنگاررسالت:
طي حکمي که از سوي مهندس علي نظري رئيس هيئت مديره و مديرعامل
شرکت آب منطقه اي گلستان ،خانم معصومه لواليي به عنوان مدير دفتر
روابط عمومي اين شرکت منصوب شد .به گزارش روابط عمومي شرکت آب
منطقهاي گلستان خانم معصومه لواليي پيش از اين رياست گروه منابع انساني
و آموزش شرکت و همچنين مشاور بانوان شرکت آب منطقه اي گلستان را
در رزومه خود دارد.در حکم انتصاب مدير جديد روابط عمومي اين شرکت
آمده است :با توجه به تجربه و سابقه مفيد جنابعالي ،به موجب اين ابالغ از
تاريخ صدور به عنوان مدير روابط عمومي اين شرکت منصوب مي شويد تا
وظايف محوله را تحت نظر اينجانب و در چارچوب قوانين ،آيين نامه  ،مقررات
و ضوابط ودستورالعمل هاي مربوطه انجام برسانيد.اميد است با اتکال به
خداوند متعال و با رعايت امانت و تقواي الهي در انجام مسئوليتي که عهده دار
مي شويد در به ثمر رسيدن اهداف واالي شرکت موفق باشيد.

نيشابور -خبرنگار رسالت:
مسئول کانون بسيج هنرمندان نيشابور و فيروزه گفت :نخستين جايزه ادبي داستان کوتاه
کشور در دو محور موضوعي "آزاد" و "آب" با معرفي برگزيدگان خود در فرهنگسراي وکيلي
نيشابور به کار خود پايان داد.
موسي نوکاريزي اظهاركرد :تمامي نويسندگان سراسر کشور بدون محدوديت سني با بيش از
 160اثر در نخستين جايزه ادبي داستان کوتاه کشور شرکت کردند.وي افزود :يکي از مسائل
و مشکالتي که باآن رو به رو هستم کمبود آب در دشت نيشابور و کشور است که دغدغه
برگزار کنندگان اين جشنواره بود و با موضوع «آب» به آن پرداختيم.مسئول کانون بسيج
هنرمندان نيشابور و فيروزه اضافه کرد :اين جشنواره با اهتمام بسيج هنرمندان ،اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمي نيشابور ،شرکت آب و فاضالب نيشابور و اداره امور آبفاي روستايي فيروزه در دو
محور موضوعي "آزاد" و "آب" برگزار شد.نوکاريزي يادآور شد :دبير اجرايي نخستين جايزه ادبي
داستان کوتاه کشور در نيشابور را اميد شمسايي عهده دار بود که آثار طي سه مرحله داوري شد
و داوران مرحله نهايي را سيما رحمتي ،رضا خماريان و زهره احمديان انجام دادند.

