ديدار معاون امور هنري با جمعي
از هنرمندان چابهار؛

هاني
قطعه مريد و
ِ
بلوچ نسب اجرا شد
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چابهار -خبرنگاررسالت:
معاون امور هنري وزارت فرهنگي و ارشاد اسالمي در سفر به چابهار با هنرمندان
اين شهر ديدار و گفتگو کرد.به گزارش روابط عمومي معاونت امور هنري
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،سيد مجتبي حسيني در سفر به چابهار با
اسحاق بلوچ نسب؛ خواننده و نوازنده تنبورک ديدار کرد .اسحاق بلوچ نسب
در اين ديدار به همراه گروهي از هنرمندان ،قطعه مريد و هاني(قطعه اي
حماسي در فرهنگ بلوچ) را اجرا کرد .بلوچ نسب جزء هنرمنداني است که
بيش از  50هنرجو در انجمن موسيقي چابهار زير نظر وي ،موسيقي مقامي
را مي آموزند.
معاون امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي همچنين با حضور در

شهرستان

در دوره آموزشي حقوق شهروندي و شفافيت
مطرح شد:

اصفهان؛ محور حقوق شهروندي

»
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شهردار رشت خبر داد:

خبر

معاون سياسي ،امنيتي و اجتماعي استانداري سمنان:

نهادها براي توانمند سازي زنان
روستايي تالش کنند

سمنان -خبرنگار رسالت:
معاون سياسي ،امنيتي و اجتماعي استانداري سمنان گفت :نهادهاي
اجرايي با هم افزايي براي توانمند سازي و اشتغال زنان روستايي
اين استان تالش کنند .سعيد ناجي در کارگروه امور بانوان و خانوده
افزود :دستگاه هاي متولي روي برنامه هاي مختلف در بخش بانوان
در جهت شناسايي مواردي که به شکل خاص به اشتغال اين قشر از
جامعه اتفاق مي افتد تالش کنند .وي بيان کرد :زنان بخش مهمي
از جامعه را تشکيل مي دهند که توانمند سازي به آن ها کمک
مي کند به جايگاه واقعي خود دست پيدا کنند و اين ايفاگر نقش
مهم آن هاست.
وي با بيان اين که نبايد زنان را قشر جدايي در جامعه در نظر گرفت
بلکه بايد فضاي بيشتري در اختيار آنان قرار داد ،تصريح کرد :بانوان
نقش موثري در بخش خانواده و اجتماع مانند تربيت فرزندان ،حفظ
کانون خانواده ،ايجاد و حفظ بافت سالم اجتماعي و توسعه کشور
دارند و اين مهم فضاي بيشتري براي بانوان در بخش هاي مختلف را
مي طلبد .ناجي خاطرنشان کرد :نشست و فعاليت ها بايد در راستاي
پويايي جدي بانوان در دستگاه ها باشد و اقدامات در اين حوزه در
استان بايد به شکل تخصصي صورت گيرد.

نصب  ۱۰۰رشته انشعابات فاضالب
در شهرستان قدس
شهرستان قدس-خبرنگاررسالت:
 ۱۰۰رشته انشعاب فاضالب خانگي در شهرستان قدس نصب شد .بهزاد
رضواني مدير امور آبفاي شهرستان قدس با اعالم اين خبر گفت :با توجه
به ضرورت جمع آوري فاضالب هاي خانگي و بازچرخاني آن عمليات
لوله گذاري شبکه و نصب انشعابات فاضالب در خيابان دهخداي قدس انجام
شد .رضواني افزود :عالوه بر اين ،انشعابات فاضالب کوچه هاي جانبازان،
۹دي ،گودرزي ،خيبر و زنده دل انجام اجرا شده و اين روند تا پايان سال
ادامه خواهد داشت .بهزاد رضواني در پايان خاطر نشان کرد :پساب بدست
آمده از فاضالب هاي خانگي مي تواند مصارفي همچون آبياري فضاي سبز،
مصارف صنعتي و تغذيه سفره هاي زير زميني داشته باشد.

مدير کل ثبت احوال آذربايجان غ ربي خبرداد:

ثبت نام  236هزار و  253نفر از
آذربايجان غربي براي کارت ملي
هوشمند
اروميه-خبرنگار رسالت:
مدير کل ثبت احوال آذربايجان غربي با بيان اينکه تعداد
ثبتنام کنندگان کارت هوشمند ملي از ابتداي طرح در استان
يك ميليون و  950هزار نفر بودند که از اين تعداد يك ميليون و 710
هزار و  513نفر کارت هوشمند ملي خود را دريافت کردند ،گفت :از
ابتداي سال تا پايان خرداد ماه تعداد  236هزار و  253نفر از جمعيت
واجد شرايط در استان براي کارت هوشمند ملي ثبت نام کردند.
محمد حيرت انگيز اظهار داشت :از ابتداي سال تا پايان خرداد ماه
 192هزار و  171نفر در استان کارت ملي هوشمند دريافت کردند.
مدير کل ثبت احوال آذربايجان غربيگفت 2 :ميليون و  500هزار نفر
از جمعيت استان واجد شرايط دريافت کارت هوشمند ملي هستند.
وي با بيان اينکه تعداد ثبت نام کنندگان کارت هوشمند ملي از ابتداي
طرح در استان يك ميليون و  950هزار نفر بودند که از اين تعداد
يك ميليون و  710هزار و  513نفر کارت هوشمند ملي خود را دريافت
کردند ،تصريح کرد :از ابتداي سال تا پايان خرداد ماه تعداد  236هزار
و  253نفر از جمعيت واجد شرايط در استان براي کارت هوشمند
ملي ثبت نام کردند.

با حضور استاندار البرز در وزارت بهداشت انجام شد؛

بررسي وضعيت بيمارستان امام خميني

اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي چابهار با جمعي از هنرمندان تئاتر و انجمن
هنرهاي تجسمي چابهار به گفتگو پرداخت .در بخش ديگري از اين سفر،
دفتر تئاتر مردمي چابهار ،با حضور معاون امور هنري و هنرمندان تئاتر اين
شهر گشايش يافت.
حسيني در جمع هنرمندان تئاتر چابهار گفت :خوشحالم که در جمع هنرمندان
عزيز چابهار هستم .اينکه دو گروه ثبت شده تئاتر در اين شهرستان فعاليت
دارند و تعداد تئاترهاي اجرا شده ،هنرمندان و هنرجويان اين شهر بيانگر
ميزان رشد فعاليت هاي هنري اين منطقه است؛ قطعا استعداد و استطاعت
اين سرزمين آفتاب و اميد ،بسيار بيشتر از اين است .همه ما با کمک هم
بايد براي بهسازي امکانات اين منطقه ،بيشتر تالش کنيم.

خبر »

(ره)

کرج-خبرنگاررسالت:
استاندار البرز براي تعيين تکليف بيمارستان امام خميني (ره) با سيد
علي صدرالسادات معاون توسعه و مديريت منابع وزارت بهداشت ديدار
و گفتگو کرد.به گزارش رسالت البرز و به نقل از پايگاه اطالعرساني
استانداري البرز؛ محمد علي نجفي در ديدار با نماينده تام االختيار
وزير بهداشت در حوزه حل موانع بيمارستان امام خميني (ره) ،پيرو
پيگيريهاي قبلي ،گفتگو کرد.در اين نشست چند راهکار مطرح و
پيرامون آنها تبادل نظر شد تا در نهايت با بررسي بيشتر ،نتيجه اعالم
شود.الزم به ذکر است که پروانه بهرهبرداري بيمارستان امام خميني (ره)
کرج به نام سازمان پزشکي شفاست و هرگونه مسئوليت اين کار براساس
مقررات وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي مربوط به آن سازمان
بوده و تاکنون اين پروانه تغيير نام نداشته است.در اين نشست مقرر
شد ،نماينده بنياد شهيد و امور ايثارگران که سهمي از اين بيمارستان
دارد ،راهکارهاي مطرح شده را به استحضار مقام مافوق خود رسانده
و نتيجه را اعالم کند.

با اهداي لوح سپاس صورت گرفت؛

تقدير مدير کل ميراث فرهنگي
استانداري از همکار شرکت
آب و فاضالب استان مرکزي
اراک –خبرنگار رسالت :
سيد محمد حسيني مدير کل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان
مرکزي با ارسال لوح تقديري از همکاري و تالشهاي حميد رضا عزيز محمدي
يکي از همکاران شرکت آب و فاضالب استان مرکزي به منظور راهنمايي بازديد
کنندگان از موزه آب شهر اراک تقدير به عمل آورد.در بخشي از اين لوح آمده
است :بهطور حتم بيان عملکرد و حرکت به سوي موفقيت توسط سازمانها
عاملي موثر در رشد و توسعه هر کشور و باعث بهبود کيفيت زندگي آحاد مردم
است و هر تالشي براي ارتقاء اين سطح ستودني و هر عملي براي تحقق اين
همت موجب تحسين خواهد بود .اينجانب به پاس زحمات،تالش و همت
واالي حضرتعالي و همکاران ارجمندتان در ستاد خدمات سفر استان مرکزي
در سال  1397اين لوح تقدير را اهدا و از تمامي شما بزرگواران قدرداني مي
نمايم .اميد است به ياري خداوند سبحان تحت توجهات حضرت وليعصر(عج)
همواره موفق و پيروز باشيد.

افتتاح سه پروژه حفظ محيط زيستي
تا پايان سال

رشت-خبرنگاررسالت:
دکتر مسعود نصرتي در گفتگو با واحد خبر مديريت
اجرايي ارتباط با رسانه شهرداري رشت بيان کرد:
با توجه به توسعه بي رويه شهر و افزايش معضالت
زيست محيطي شهري پروژه هاي متعددي با
هدف حفظ محيط زيست و کاهش آلودگي آن در
شهرهاي در حال توسعه به اجرا در مي آيد.شهردار
رشت تصريح کرد :ترويج فرهنگ حفظ و ارتقاء
آگاهي هاي محيط زيست و استفاده از منابع تجديد

پذير در قالب اجراي پروژه هاي متعدد شهري از اهم
فعاليت هاي حوزه مديريت محيط زيست و توسعه
پايدار شهرداري هاست.وي افزود :يکي از فعاليت هاي
صورت گرفته در مجموعه مديربت شهري رشت در
راستايترويجفرهنگحفظمحيطزيستوآشناييبا
شيوه هاي نوين تأمين منابع انرژي احداث پارک انرژي
است.دکتر مسعود نصرتي يادآور شد :تجهيز شهري
متناسب با الگوهاي زيستي در ترکيب با الگوهاي
حمل و نقل ،با استفاده از مصالح بومي در سازه ها و
منطبقباويژگيهاياقليميوبومييکيازبرنامههاي
توسعه شهر رشت مبتني بر حفظ محيط زيست
است.شهردار رشت از افتتاح اولين دبيرخانه اکو سيتي
در ماه آينده خبر داد و گفت :مکان اين دبيرخانه در
سازمان سيما ،منظر و فضاي سبز شهري شهرداري
خواهد بود که پس از افتتاح آنبا انعقاد تعدادي تفاهم
نامه با سازمانهاي دولتي و مردم نهاد به طور رسمي
آغاز به کار خواهد کرد.

توسط مدير کل راه آهن هرمزگان

عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان
در سه ماهه سال 97تشريح شد

بندر عباس -خبرنگاررسالت:
به گزارش روابط عمومي اداره کل راه آهن
هرمزگان ،محمد پورفخري مدير کل راه
آهن هرمزگان عملکرد اين اداره کل را تشريح
نمودند:پورفخري افزود :عملکرد سه ماهه اين
اداره کل در زمينه بارگيري:يک ميليون و 978
هزار و 660تن انواع محموالت و مواد معدني
و کاالهاي تجاري در مبادي ايستگاههاي گل
گهر ،معدن گل گهر و بندرشهيد رجايي بارگيري
شده است که در مقايسه با مدت مشابه سال
قبل  4درصد از لحاظ تعداد واگن افزايش را
نشان ميدهد .ايشان افزودند :در زمينه تخليه
نيز به ميزان  3ميليون و131هزار و  918تن
انواع محموالت و مواد معدني در ساير خطوط
تخليه اين اداره کل شامل :پااليشگاه  ،منطقه
ويژه اقتصادي خليج فارس(بارکو) ،بندر شهيد
رجايي و خطوط تخليه دستي مانوري تخليه

با حضور مدير حقوقي سازمان صنايع کوچک:

شده است که اين ميزان نسبت به مدت مشابه
سال گذشته  17درصد رشد داشته است  .در
همين مدت عملکرد راه آهن هرمزگان به ميزان
5ميليون و 110هزارو 578تن کاال و محموالت
بوده که رشد 7درصدي را نشان داده و موجب
رسيدن تن کيلومتر مرزي به ميزان  1ميليارد و
964ميليون و 117هزار و 690تن کيلومتر شده
که رشد15درصدي را نسبت به مدت مشابه سال
گذشته نشان ميدهد.

دبير ستاد امر به معروف و نهي از منکر استان کردستان:

اشتغال ،رونق اقتصادي و توليد بزرگترين معروف در جامعه است

سنندج خبرنگاررسالت:
دبير ستاد امر به معروف و نهي از منکر استان کردستان در نشست
خبري با خبرنگاران و اصحاب رسانه استان اشتغال ،حمايت از توليد،
رونق اقتصادي و حفظ نظام را از مهمترين معروف ها درجامعه عنوان
کرد وگفت :مهمترين معروف هاي که در جامعه ما به فراموشي سپرده
شده است ،معروف اشتغال مردم ،توليد ،رونق اقتصادي ،توليد و حفظ
نظام است كه در همين راستا همايش ميثاق براي طاليه داران امر

به معروف و حمايت از کاالي ايراني همزمان با  ۱۲تير جاري در
سنندج و همچنين در تمامي شهرستان هاي استان با حضور توليد
کنندگان و مصرف کنندگان تا پايان تيرماه امسال برگزار مي شود.
محمود اهللمرادي بااشاره به اينكه متوجه کردن قشرهاي جامعه
به اهميت حمايت از کاالي ايراني  ،رشد و شکوفايي اقتصادي،
جلوگيري از فروپاشي بنيان خانواده هاو رونق توليد را از اهداف
برگزاري اين همايش نام برد وبا تاکيد بر شکوفايي کسب و کار و

رونق توليد افزود :اين مهم رسالت رسانه ها است که با حمايت از
توليد داخلي و معرفي توانمندي هاي کشور ،روحيه اميد و شکوفايي
را به جامعه تزريق کنند.اهلل مرادي با اشاره به نامگذاري امسال از
سوي مقام معظم رهبري تصريح کرد :مقام معظم رهبري سال ۹۷
را سال حمايت از کاالي ايراني معرفي کردند و الزم است با درک
جايگاه اين مهم ،متکي به توان داخلي توليد کنندگان ايراني باشيم
تا استقالل اقتصادي مان را حفظ کنيم.

معاون ب رنام هريزي و امور اقتصادي سازمان جهاد کشاورزي استان اردبيل خبرداد:

اردبيل-خبرنگاررسالت:
معاون برنامهريزي و امور اقتصادي سازمان جهاد
کشاورزي استان اردبيل گفت :در قالب طرحهاي
اشتغال پايدار روستايي و عشايري و اشتغال فراگير۴۹
ميليارد تومان تسهيالت اشتغال به روستائيان استان
اردبيل ارائه شد.محسن مصطفايي در جمع خبرنگاران
در اردبيل اظهار داشت :براساس هماهنگيهاي

انجام شده سرمايه گذاران بخش کشاورزي اردبيل
از تسهيالت يارانهدار با بهره بانکي چهار تا  6درصد
برخوردار ميشوند که بايد از اين فرصت به نحو
شايستهاي استفاده شده و در راستاي توسعه بخش
کشاورزي استان بکارگيري شود که تاکنون 49
ميليارد تومان تسهيالت در اين حوزه ارائه شده
است.وي طرح اشتغال پايدار روستايي و عشايري

کشاورزي استان اردبيل از کسب رتبه نخست
کشوري استان اردبيل در ارائه تسهيالت اشتغال
فراگير کشاورزي خبر داد و افزود :از ديگر طرحها
براي توسعه اشتغال با ارائه تسهيالت طرح اشتغال
فراگير بوده که متقاضيان راهاندازي اين طرحها
در استان از  40ميليارد تومان تسهيالت در اين
بخش برخوردار شدهاند.

معاون حفاظت و بهره برداري شرکت آب منطقه اي استان گلستان:

کاهش  22درصدي منابع آب زيرزميني گلستان در سال جاري
گرگان-خبرنگاررسالت:
معاون حفاظت و بهره برداري شرکت آب منطقه اي استان
نيز در خصوص وضعيت تامين آب در استان استان گفت :در
سال آبي جاري ،منابع آب زيرزميني  22درصد از حد نرمال
خود و رودخانه هاي استان  50تا  80درصد کاهش آورد
داشته است .به گزارش روابط عمومي شرکت آب منطقه اي
گلستان ،مهندس سيد محسن حسيني در برنامه گفتمان

سيماي گلستان ،با موضوع تامين آب شرب روستايي استان،
اظهار کرد :گلستان کمتر از  2و نيم ميليارد متر مکعب آب
تجديد پذير در زمان هاي نرمال دارد ،بايد اين مقدار را به
نحوي استفاده کنيم که براي تمام  2ميليون نفر جمعيت
استان ،هم آب شرب ،بهداشت ،صنعت و محيط زيست شان
تامين شود.
وي بيان کرد :دليل کاهش منابع آبي استان نيز ،به ميزان

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور:

کشفيات انواع مواد مخدر در سيستان و بلوچستان
 45درصد افزايش داشته است
زاهدان -خبرنگاررسالت :
معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در
جلسه توديع و معارفه دبير شوراي هماهنگي
مبارزه با مواد مخدر استان اظهار داشت  :تکليف
استان سيستان و بلوچستان بهعنوان خط مقدم
مبارزه با قاچاق مواد مخدر يک تکليف و تصميم
قطعي است و همه دستگاهها و سازمان هاي
مرکزي خط مقدم آنها سيستان و بلوچستان
است .وي تاکيد کرد :کشفيات انواع مواد
مخدر در استان سيستان و بلوچستان 45
درصد افزايش داشته است دبير سابق شوراي
هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان و معاون
امنيتي و انتظامي استاندار هم در اين جلسه

با گراميداشت ياد و خاطره شهداي هفتم تير و
دو شهيد استان در اين واقعه ،شهيد طباطبايي
نماينده مردم زابل و شهيد مالکي فرماندار
ايرانشهر  ،گزارشي ازعملکرد اين شورا طي ۴
سال گذشته را ارائه داد  .محمدهادي مرعشي
با بيان اينکه براي  ١٠٠نفر از معتادين بهبود
يافته ايجاد اشتغال شده است ،افزود :اين آمار
قابل قبول نيست اما بدليل اينکه اين استان
،استان صنعتي نيست ،نتوانسته ايم در حوزه
اشتغال و جذب معتادين بهبود يافته موفق
عمل کنيم.وي آمار کشفيات در سال گذشته
را  ۲۳۰تن اعالم کرد و از دستگيري  ۳نفر از
قاچاقچيان عمده مواد مخدر خبر داد.

ديدار مديرعامل و مديران شرکت
آب و فاضالب گيالن با آيت اهلل
فالحتي نماينده ولي فقيه در استان
رشت-خبرنگاررسالت:
در اين ديدار آيت اهلل فالحتي به اهميت آب در دنياي امروز و
آينده اشاره کرد و بيان داشت :جنگ آينده «جنگ آب» خواهد
بود ،سال هاي اخير پيشرفت هايي در حوزه آبرساني داشته
ايم و معتقديم که تمام پروژه هاي آبرساني و ساز و کار هاي

بارش  ،مدل بارش و افزايش دما و غيره برمي گردد.
مهندس حسيني در ادامه با بيان اين که استان گلستان 850
هزار هکتار اراضي قابل کشت دارد واين  2و نيم ميليارد آب
کفاف اين موضوع را نمي کند ،افزود :بيش از  6ونيم ميليارد
متر مکعب آب براي تامين همه بخش ها الزم است .بديهي
است وقتي منابع آب کاهش پيدا مي کند يعني اوضاع
بحراني است و بايد بيشتر به موضوع توجه کرد.

فرماندار بناب :

دانش آموزان را بهجاي تشويق به کتابخواني
با کتاب هاي کمک آموزشي مشغول کرده ايم
بناب -خبرنگاررسالت:
فرماندار بناب گفت :دانش آموزان را بهجاي
تشويق و ترغيب به کتابخواني با کتاب هاي کمک
آموزشي مشغول کرده ايم و اين به يک آفت
بزرگ تبديل شده است!بر اساس اين گزارش،
امين رفيعي در جلسه انجمن کتابخانه هاي
عمومي بناب با بيان اينکه فرهنگ کتابخواني
در کشور ضعيف شده است؛ افزود :بهخاطر
فشارهاي اقتصادي وارده به مردم از اصل مطلب
غافل شده ايم و فرهنگ سازي الزم را براي
ترويج کتابخواني انجام نداده ايم.وي سپس از
اختصاص  245ميليارد تومان اعتبار به بخش
نشر کتاب و مطبوعات و  157ميليارد تومان

مرتبط با آن در استان بايد حمايت شود.
نماينده ولي فقيه در استان گيالن در ادامه در خصوص استفاده
از پسماند هاي آبي ابراز داشت :بيش از نيمي از آب مصرفي
پسماند است و مي توان از آن استفاده بهينه داشت در همين
جهت توصيه ميکنم از طرحها و پروژه هاي دانشگاهيان با
موضوع آب حمايت هاي الزم صورت گيرد.
وي در ادامه افزود :نظريه هاي جديد در اين حوزه را دريافت
کنيد و از هر ايده علمي و پروژه در راستاي ساماندهي پساب
استفاده کنيد.امام جمعه شهرستان رشت در بخش ديگري از
سخنان خود در جمع مديران شرکت آب و فاضالب استان

جلسه داوري و حل اختالف  ۱۲واحد
صنعتي استان مرکزي برگزار شد
اراک – خبرنگار رسالت :
با حضور مهندس فرهاد اصل ايراني فام ،مدير حقوقي و امور
قراردادهاي سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران
و مسئوالن شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي جلسه حل
اختالف ،داوري و تعيين تکليف  ۱۲واحد غير فعال در اراک برگزار
شد.به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي استان
مرکزي مصطفي آمره مدير عامل شرکت در گفت :اين واحد هاي
صنعتي غير فعال بين سال هاي  ۸۰تا  ۹۰مجوز دريافت کرده
بودند ولي بنا بر داليلي ادامه فعاليت نداشته اند.وي افزود :بنا بر
مصوبه اين جلسه مقرر گرديد  ۳واحد از اين واحد ها فسخ قطعي
قرارداد ،يک واحد انصراف از ادامه فعاليت و به  ۸واحد ديگر هم
مهلت زماني مشخص براي تکميل ساخت و ساز و اخذ پروانه بهره
برداري داده شود .وي تاکيد کرد :با توجه به محدوديت اراضي در
اختيار شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي اولويت هاي واگذاري
به متقاضيان داراي صالحيت هاي مختلف است و اين شركت تمام
توان خود را براي تعيين تکليف هر چه سريعتر واحد هاي غير فعال
و برگشت آنان به عرصه توليد به کار بسته است.

مدير دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه
در آذربايجان غ ربي مطرح كرد:

پرداخت  49ميليارد تومان تسهيالت اشتغال به روستائيان استان اردبيل
را از جمله طرح ها براي دريافت اين تسهيالت
برشمرد و بيان کرد :اين طرح نقش مهمي در
توسعه اشتغال در مناطق روستايي و عشايري
استان داشته که متقاضيان سرمايهگذاري در اين
حوزه تاکنون توانستهاند از منابع پيش بيني شده
براي آن  9ميليارد تومان تسهيالت دريافت کنند.
معاون برنامهريزي و امور اقتصادي سازمان جهاد

اصفهان-خبرنگاررسالت:
هشتمين دوره آموزشي ويژه مديران شهرداري اصفهان با موضوع
"حقوق شهروندي و شفافيت" و با حضور معاون حقوق بشر و امور
بين الملل وزير دادگستري ،شهردار اصفهان ،تني چند از اعضاي
شوراي شهر و مديران شهري برگزار شد .به گزارش اداره ارتباطات
رسانه اي شهرداري اصفهان ،معاون حقوق بشر قوه قضائيه و امور
بين الملل وزير دادگستري با بيان اينکه بشر از نيمه دوم قرن
بيستم با انبوهي از جنازه ها ،معلوليت ها ،سختي ها و رنج هاي
بيشمار عبور کرد تا خويشتن را به دستيابي و کشف حقوق ذاتي و
بنيادين بشر برساند ،اظهار کرد :هنر بشر پس از جنايات بيشماري
که در جنگ هاي جهاني اول و دوم رخ داد اين بود که توانست
اين حقوق را از البه الي برگ هاي سياه و سفيد تاريخ کشف کرده
و فرا روي جامعه بشري بگذارد و هم اکنون نيز اگر مي خواهد
آرامش ،امنيت و صلح داشته باشد بايد به اين اصول پايبند بماند.
محمودعباسي تصريح کرد :اعالميه جهاني حقوق بشر که بر پايه
شعارهاي انقالبيون فرانسه رخ داد بستر ساز حرکت هاي نوين در
اين عرصه بود و در اصفهان نيز تمدن عظيمي وجود دارد که در
جاي جاي آن برگ هاي زرين حقوق بشري مي درخشد.

براي توسعه کتابخانه هاي عمومي در کشور خبر
داد و گفت :اين رقم براي نيازهاي کشور رقم
بسيار ناچيزي است و در بحث اختصاص اعتبارات
الزم به اين بخش با مشکالتي روبهرو هستيم.
رفيعي تأکيد کرد :براي بهبود شرايط موجود
بايد منابع مالي جديدي را تعريف کنيم!رئيس
انجمن کتابخانه هاي عمومي شهرستان بناب
همچنين ترويج مطالعه و توسعه کتابخانه ها را
از وظايف اصلي شهرداري ها برشمرد و خواستار
پرداخت نيم درصد درآمد شهرداري به حساب
کتابخانه هاي عمومي بناب شد و تأکيد کرد:
توجه به امور کتابخانه ها بايد جزء اولويت هاي
اصلي شهرداري قرار گيرد.

گيالن گفت :کار ماندگار به اتاق فکر نياز دارد ،بايد به درستي
انديشيد و مدبرانه عمل کرد و از ايده هاي خالقانه جوانان
بهره برد.وي در ادامه مسئله آموزش را يکي از دغدغه هاي
مهم حوزه مديريت مصرف برشمرد و افزود :با تبليغ شيوه هاي
درست مصرف آب و آموزش مهارت بهينه سازي مصرف
مي توان از بدمصرفي آب جلوگيري نمود.آيت اهلل فالحتي در
ادامه با تأکيد بر ساماندهي رودخانه هاي شهر رشت تصريح
کرد :رودخانه هاي شهر هم فرصت و ظرفيت است و هم تهديد
که با تدبير درست مي توان نسبت به ساماندهي و احياء اين
دو رودخانه اقدام نمود.

تخصيص 370ميليارد تومان به
حوضه آبريز درياچه اروميه در سال گذشته
اروميه-خبرنگاررسالت:
مدير دفتر استاني ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان غربي بااشاره
به اينکه در سال ۹۷هيچ اعتباري براي ستاد استاني احياي درياچه
اروميه تزريق نشده گفت :سال گذشته  ۳۷۰ميليارد تومان به کل
پروژه هاي حوضه آبريز درياچه اروميه تخصيصي يافته بود.فرهاد سرخوش
با رد اداي برخي در خصوص طرح انتقال آب به درياچه اروميه از وان
ترکيه اظهار کرد :فعال هيچ طرحي براي انتقال آب از خارج کشور به
درياچه اروميه مصوب نشده و در صورت نياز از منابع و حوزه داخلي
استفاده خواهد شد.وي با اشاره به اينکه پروژه انتقال آب کاني سيب
۶۰درصد پيشرفت فيزيکي دارد ادامه داد :با اتمام تونل انتقال آب
کاني سيب ،ساالنه  ۶۵۰ميليون مترمکعب آب به درياچه اروميه وارد
مي شود.مدير دفتر استاني ستاد درياچه اروميه در آذربايجان غربي
بااشاره به اينکه تراز فعلي درياچه اروميه امروز ۱۲۷۰.۷۸است تصريح
کرد :وسعت فعلي درياچه ۲هزار و  ۳۲۲کيلومتر مربع بوده و حجم
فعلي آب درياچه اروميه ۲ميليارد و ۸ميليون متر مکعب گزارش شده
است .وي با اشاره به اينکه با وجود بارندگيهاي چند روزه گذشته،
تراز درياچه اروميه افزايش نيافته است گفت :با توجه به اينکه ورودي
آب به درياچه اروميه وجود ندارد بنابراين شاهد هيچ گونه افزايش تراز
آبي نبودهايم .سرخوش بااشاره به اينکه در سال ۹۷هيچ اعتباري براي
ستاد استاني احياي درياچه اروميه تزريق نشده گفت :سال گذشته
 ۳۷۰ميليارد تومان به کل پروژه هاي حوضه آبريز درياچه اروميه
تخصيصي يافته بود.

مدير ملي پروژه امنيت غذايي ايران ايکاردا:

کشاورزي ايران نياز به فناوري هاي
پيشرفته دارد
سنندج-خبرنگاررسالت:
مديرهماهنگکنندهسازمانتحقيقاتبينالملليدرمناطقخشکدرآيين
بازديد از پروژه تامين امنيت غذايي ايران  -ايکاردا در پالدفورم نوآوري اقليم
سرد کردستان در روستاي جبرييليان سنندج با تاکيد بر اينکه کشاورزي
ايران نياز به فناوريهاي پيشرفته دارد ،گفت  :ايکاردا براي بهره وري بيشتر
عالوه بر بخش زراعت مي تواند در بخش مکانيزاسون نيز وارد عمل شود
و اين تکنولوژي را وارد ايران کند به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد
کشاورزي استان کردستان عبدوالعزيز نيان افزود :اين شرکت چند مليتي
مي خواهد پروژه هاي تحقيقي تنها با حضور پژوهشگران برگزار نشود و
عالوه بر محققان ،کشاورزان و سياستگذاران نيز در اين زمينه نقش داشته
باشند .وي اظهار داشت:در بخش مکانيزاسيون کشور استراليا مطالعات
گسترده اي را انجام داده و در اين زمينه به تکنولوژي هاي پيشرفته اي
رسيده است و ايکاردا مي تواند با اعزام مهندسين ايراني براي فراگيري اين
دانش اقدام کندو مهندسين ايراني مي توانند پس از فراگيري دانش مدرن
مکانيزاسيون ،با بومي کردن آن زمينه را براي تحول و بهره وري بيشتر
بخش کشاورزي فراهم کنند.ايکاردا مي خواهد در صورتي که کشاورزان در
مناطق مختلف با مشکل خاصي مانند وجود علف هرز روبرو شدند سموم و
تکنولوژي مورد نياز را در اختيار آنها قرار دهد و به همين خاطر بايد حداقل
 2سال اين سموم در پايگاه هاي نوآوري مورد آزمايش قرار گيرد.

برگزاري همايش تکريم از شبان و گله داران عشايري
استان اصفهان

در سال پايتختي کتاب کاشان خانه تکاني
کتب درسي برگزار مي شود

جلسه شوراي حفاظت از منابع آب زيرزميني
شهرستان مراوه تپه برگزار شد

اصفهان-خبرنگاررسالت:
مسئول بسيج عشايري اصفهان گفت  :نخستين بار همايش تکريم از شبان و گله داران عشايري استان
در شهرستان چادگان برگزار مي شود .سرهنگ دوم پاسدار بشير کياني نژاد در نشست خبري با اشاره به
جايگاه ويژه ي عشاير در وضعيت کنوني اقتصاد جامعه افزود  :استان اصفهان حدود  52هزار نفر عشاير کوچ
و  18هزار نفر نيمه کوچ و ساکن را در نقاطي مانندچادگان  ،فريدون شهر ،وردشت و پادنا سميرم ،جرقويه
و ...جاي داده است.وي با اشاره به اينکه فعاليت عشاير استان در شرايط کنوني اقتصاد بسيارسودمند است
و بايد با جديت از اين قشر عزيز و فعال حمايت شود گفت :عشاير استان اصفهان با يک ميليون واحد دامي
و تامين حدود  30درصد از لبنيات و  25درصد از گوشت قرمز مورد نياز استان و کشاورزي در 15400
هکتار زمين در نقاط مختلف استان ،تعداد  24500صنايع دستي و توليد ساالنه  25تن عسل مشغول
فعاليت هستند.مسئول بسيج عشايري اصفهان بيان کرد :در همايش تکريم شبان و گله داران عشاير که
 25تير ماه با حضور  400نفر از عشايرقشقايي و بختياري و مسئوالن مطرح استان برگزار مي شود ،قرار
است با توجه به مشکالت اصلي اين قشر از جمله کم آبي ،خدمات بهداشتي و درماني ،نگهداري و بهداشت
دام  ،بهبود وضعيت ايل راه ها و امنيت کوچ عشاير در حضور مسئوالن و اصحاب رسانه گامي موثر براي
حل اين مشکالت برداشته شود.

کاشان -خبرنگاررسالت:
مهدي بذر افشان ،مدير مرکز ارتباطات و امور بين الملل شهرداري کاشان
با بيان اينکه طرح خانه تکاني کتاب باهدف رشد فرهنگ کتابخواني ،حفظ
سرمايه هاي طبيعي و تجهيز کتاب خانه هاي مدارس در کاشان برگزار
مي شود ،گفت :با توافقي که با اداره آموزش و پرورش ،شرکت بازيافت و
گروه هاي نوشت افزاري شهر صورت پذيرفت مقرر شد دانش آموزان با تحويل
کتاب و دفترهاي بدون استفاده بُن دريافت کتاب و نوشت افزار هديه بگيرند.
وي افزود :اين طرح از ابتداي تيرماه آغاز و تا انتهاي مرداد ماه در سراسر
مدارس شهرکاشان برپا خواهد بود.بذرافشان با اشاره به اينکه کاشان به عنوان
پايتخت کتاب ايران از ظرفيت بااليي در زمينه رشدفرهنگ کتابخواني برخوردار
است ،گفت :شهرداري کاشان با حمايت از اينگونه طرح ها سعي در انجام
رسالت خود در زمينه رشد فرهنگ کتابخواني داشته و عالوه بر تربيت نسل
کتاب خوان ،با در چرخه قرارگرفتن کاغذهاي باطله کمک شاياني به حفظ
سرمايه هاي طبيعي خواهد کرد.

گرگان-خبرنگاررسالت:
جلسه شوراي حفاظت از منابع آب زيرزميني شهرستان مراوه تپه با حضور
فرماندار اين شهرستان در محل فرمانداري تشکيل شد.به گزارش روابط عمومي
شرکت آب منطقه اي گلستان اسماعيل تاجي ،فرماندار شهرستان مراوه تپه در
اين جلسه اظهار کرد :با توجه به کمبود بارندگي ،رعايت الگوي کشت ،بکارگيري
سيستم هاي نوين آبياري و کشت جايگزين شالي توسط جهاد کشاورزي در
دستور کار باشد.وي بيان کرد :همچنين کشت گياهان دارويي بايد بازار فروش
مشخصي داشته باشد تا کشاورز با يک سود باالتر اقدام به کشت شالي نکند و
نصب کنتورهاي هوشمند نيز روي چاه ها بايد به عنوان يک تکنولوژي براي
مديريت ،اجرايي شود .رئيس اداره منابع آب شهرستان کالله و مراوه تپه نيز در
اين جلسه گزارشي درخصوص برگزاري جلسات مستمر با کشاورزان ،نسق کاران،
وتوزيع اطالعيه در خصوص شرايط کم آبي در سال جاري وکاهش  20درصدي
سطح زير کشت چاه ها نسبت به پروانه بهره برداري صادره در سال  97وانسداد
چاه هاي غير مجاز ارائه نمود.

