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رفع ضعف فشار آب شرب 6 هزار خانوار 
روستايى شهرستان رودسر

ــر امروز با  ــتايى رودس مدير امور آب و فاضالب روس
اعالم اين خبر گفت: به منظور تقويت فشار آب شرب اين 
تعداد خانوارِ 34 روستاى اين شهرستان 2 دستگاه پمپ 

شناور نصب و راه اندازى شد. 
 مهدى عليزاده افزود: آب آشاميدنى اين روستاها از 
مجتمع هاى آبرسانى روستايى سرمستان و بى باالن در 
حال تامين است.  وى، اعتبار هزينه شده براى راه اندازى 
پمپ هاى اين 2 مجتمع آبرسانى را بيش از 200 ميليون 
ريال عنوان كرد.  به گفته عليزاده؛ در زمان كنونى 3 هزار 
ــتا تحت پوشش مجتمع آبرسانى  و 100 خانوارِ 18 روس
سرمستان و 2 هزار و 900 خانوارِ 16 روستا تحت پوشش 

مجتمع بى باالن قرار دارند.

حفر و تجهيز و راه اندازى 1 حلقه چاه در 
شهرستان اسالمشهر

ــارد ريال ، عمليات  ــارى بالغ بر 5 ميلي ــا اعتب        ب
ــماره 10 در چهاردانگه  حفر و تجهيز و راه اندازى چاه ش
انجام شد. به گزارش روابط عمومى شركت آب و فاضالب 
جنوب غربى استان تهران مدير امور آبفاى شهر چهاردانگه 
با اعالم خبر مذكور اظهار داشت : با عنايت به فصل گرم 
ــترش محدوده  ــرف آب و از طرفى بلحاظ گس و اوج مص
شهرى و حوزه جمعيتى و وجود شهركهاى صنعتى در اين 
منطقه ، عليهذا در همين راستا و پيرو دستور و تاكيدات 
ــوص تامين و توزيع  ــركت در خص مدير عامل محترم ش
ــهروندان و مشتركين محترم  مطلوب آب آشاميدنى ش
 اين شهر يك حلقه چاه جديد در چهاردانگه حفارى و به
ــريح  ــن آذرى ضمن تش ــيد .  محس ــره بردارى رس  به
ــخصات پروژه مذكور خاطر نشان ساخت : عمليات  مش
ــارى معادل پنج  ــماره 10 با هزينه اعتب ــارى چاه ش حف
ميليارد و دويست ميليون ريال از محل اعتبارات جارى و 
داخلى و پس از تملك زمين مورد نظر در منطقه حسين 
ــهر از اواسط خرداد ماه سال جارى آغاز شد و  آباد اين ش
ــس از اتمام عمليات حفارى و تجهيز چاه با لوله جداره  پ
14 اينچ و لوله كيسينگ 26 اينچ و انجام آزمايش پمپاژ 
 با آبدهى به ميزان 18 ليتر بر ثانيه در مرحله بهره بردارى 

قرار گرفت .  

افتتاح احداث مسجد روستاى ميدان نمك از 
توابع شهرستان ثالث باباجانى

ــجد روستاى ميدان نمك از توابع  افتتاح احداث مس
ــتا مال قادر  ــالث باباجانى با حضور ماموس ــتان ث شهرس
ــتان پاوه ، فرماندار شهرستان  قادرى امام جمعه شهرس
ــتان  ــام جمعه شهرس ــدار ، ام ــى ، بخش ــالث باباجان  ث
ــازى  ــتاد معين بازس ــاد،  مهندس آوررئيس س ــازه آب ت
بنيادمسكن كردستان ومسوولين. در اين مراسم ماموستا 
ــتان پاوه طى سخنانى  مال قادر قادرى امام جمعه شهرس
ــجدازتالش وخدمات  ــاره به اجروپاداش ساخت مس بااش
ــتان درثالث باباجانى  ــكن كردس ــتادمعين بنيادمس س
ــتا از محل كمك هاى  ــكركرد وى گفت در اين راس تش
ــتادمعين بنياد مسكن كردستان  خيرين با همكارى س
ــپس مهندس آور گزارشى  ــجد ساخته شده،س اين مس
ــازى وتالش كاركنان ستادمعين بنياداستان  ازروندبازس

راارايه داد.

دو سالن ورزشى در حاشيه شهر اراك افتتاح 
خواهد شد

ــهردار كالنشهر اراك در كارگاه   مهندس تاجران ش
آموزشى آشنايى با مفاهيم بازآفرينى رويكردها و تجارب 
ــنبه هفتم مرداد ماه، با حضور استاندار،  موفق صبح يكش
معاون عمرانى استاندارى و فرمانداران و شهرداران استان 
ــالن الغدير استاندارى برگزار شد،  مركزى كه در محل س
ــت: تنها با استفاده بهينه از زمين هاى سطح  اظهار داش
ــازى، آموزش و اطالع رسانى  ــهر به همراه فرهنگ س  ش
ــه فرصت تبديل  ــهرى را ب مى توان محدوديت هاى ش
نمود. وى با اشاره به مشاركت شهردارى با سازمان ميراث 
ــتان مركزى در پروژه   فرهنگى، صنايع و گردشگرى اس
امام على(ع) جهت بهسازى و نوسازى حاشيه شهر، ادامه 
ــتا دو سالن ورزشى 1000 مترمربعى  داد: در همين راس
ــده كه در آينده اى نزديك  در مناطق ناكارآمد احداث ش

افتتاح خواهد شد.

تجليل از فعاالن در امر برگزارى نماز جماعت 
در شركت گاز استان مركزى

به گزارش روابط عمومى شركت گاز مركزى،همزمان 
با ششمين روز مرداد ماه سالجارى،طى مراسمى با حضور 
حميد رمضانى معاون بهره بردارى و اعضاى شوراى اقامه 
نماز اين شركت و امام جماعت ناحيه دو گازرسانى اراك 
ــركت  و جمعى از كاركنان اين ناحيه در نمازخانه اين ش
ازكاركنان فعال درامربرگزارى نمازجماعت تجليل بعمل 
آمد. بر پايه اين گزارش اين امر در پى تصميمات گرفته 
ــركت گاز استان مركزى  ــوراى اقامه نماز ش ــده در ش ش
وموافقت مديرعامل اين شركت صورت پذيرفت و هدف از 
برگزارى آن ترغيب و تشويق نمودن كاركنان به برگزارى 

هرچه باشكوهتر نماز جماعت مى باشد.

پيگيرى تأمين اعتبار ساماندهى و جلوگيرى 
از ورود فاضالب بهداشتى به دو رودخانه 

زرجوب و گوهررود
ــاماندهى  ــار و پيگيرى س ــتاى تأمين اعتب در راس
وضعيت رودخانه هاى زرجوب و گوهررود و جلوگيرى از 
ورود فاضالبهاى بهداشتى به اين دو رودخانه با مشاركت 
ــركت و آب وفاضالب روز يكشنبه هفتم  شهردارى و ش
ــت سرپرست شهردارى  مردادماه مهندس على بهارمس
ــت به همراه مهندس سيد اميرحسين علوى رييس  رش
ــات جداگانه اى در دفتر  ــالمى شهردر جلس شوراى اس
ــازمان  كاردكتر نوبخت معاون رييس جمهور و رئيس س
برنامه و بودجه كشور، مهندس جانباز معاون وزير نيرو و 
مدير عامل شركت مهندسى آب و فاضالب كشور و دكتر 
عدل معاون فنى، امور زيربنايى و توليدى سازمان برنامه و 

بودجه كشور به بحث و تبادل نظر پرداختند.
گفتنى است كه در اين جلسات پيگيرى در خصوص 
ــغ باقيمانده از محل 25درصد پيش  پرداخت مابقى مبل
ــورت گرفت كه  ــوز  ص ــت قرارداد احداث زباله س پرداخ

توسط دكتر عدل قول مساعد داده شد.

اخبار

ــعود حق لطفى مديركل مس ــازى در شوراى قـزويــن  راه و شهرس
ــتان گفت: پروژه جاده دسترسى ناحيه  مسكن اس
ــهرى مهرگان در مرحله نقشه بردارى و انتخاب  ش
ــكل،  ــير قرار دارد و در صورت عدم وجود مش مس
ــه زمين ــت ب ــه دول ــداث آن در هفت ــگ اح  كلن

 خواهد خورد.
ــوان كرد:  ــازى عن ــر كل راه و شهرس      مدي
ــرگان با توجه  ــى مه ــوع احداث راه دسترس موض
ــازى و  ــاون وزير راه و شهرس ــاعد مع به قول مس
ــازمان ملى زمين و مسكن در دستور  مديرعامل س
كار قرار گرفته و راه و شهرسازى هزينه هاى آن را 

پرداخت خواهد كرد.
ــرد: تعداد 19  ــى همچنين اضافه ك حق لطف
واحد مدرسه در مهرگان ساخته شده و ما آمادگى 
ــار بگذاريم تا  ــه 10 قطعه زمين در اختي داريم ك
ــدارس پاى كار  ــازى م ــوزش و پرورش و نوس آم
بيايند. همچنين يك سوم هزينه ى ساخت نيز در 
ــب با پيشرفت كار كمك  صورت آغاز پروژه متناس

خواهيم كرد.

ــورت گرفته با  ــه تفاهمات ص ــاره ب وى با اش
ــرد: در حال انتقال  ــهردارى محمديه عنوان ك ش
حدود 10 تا 12 ميليارد تومان زمين به شهردارى 
ــتيم تا در اين اراضى موضوع احداث  محمديه هس
ــهردارى ش كار  ــتور  دس در  ــى  روبناي ــات   خدم

 قرار بگيرد.
ــتا  ــازى در همين راس ــركل راه و شهرس مدي
ــن براى احداث كالنترى به  گفت: 3000 متر زمي
نيروى انتظامى واگذار شده و يك قطعه زمين هم 

به دادگسترى تحويل داده شده است. 
 حق لطفى دبير شوراى مسكن استان  قزوين 
با ارايه گزارشى از وضعيت مسكن مهر عنوان كرد: 

ــات احداث واحدهاى  ــا كنون 96 درصد از عملي ت
مسكونى در مسكن مهر استان در باالى شهرهاى 
ــيده و 88 درصد آن ها  ــزار نفر به پايان رس 25 ه

نيز افتتاح شده اند. 
ــتا حايز  ــه در اين راس ــاره به اينك ــا اش وى ب
ــتيم افزود:  28هزار  ــور هس ــوم در كش رتبه ى س
و 347  ــزار  ه ــه  ــه، س ــد در محمدي واح و 85 
در  ــد  واح  253 و  ــزار  ه  2 ــك،  آبي در  ــد  واح
ــد در الوند و ــزار و 926 واح ــار ه ــتان، چه  تاكس

ــر قزوين در  ــكن مه ــج هزار و 848 واحد مس  پن
شهرهاى باالى 25 هزار جمعيت احداث شده اند.

ــتان ادامه داد: به جز  ــوراى مسكن اس دبير ش

ــه در حدود  ــكل دار در مهرگان ك ــاى مش واحده
ــد، باقى واحدها تا پايان سال  1140 واحد مى باش

97 تحويل متقاضيان خواهد شد.
ــداد 700 واحد  ــرد: تع ــى اضافه ك ــق لطف ح
ــا توجه به تفاهم  ــتيم كه ب خالى در مهرگان داش
ــده بين راه و شهرسازى، كميته  نامه ى منعقد ش
ــد را وزارت راه و  ــتاندارى، 420 واح ــداد و اس ام
 شهرسازى تقبل و بخشى از مبالغ آنرا هم پرداخت

 كرده است.
ــه ى گزارش  ــازى اراي ــركل راه و شهرس مدي
ــط مهندسين ناظر از اساسى ترين موضوعات  توس
ــند دانست و خاطرنشان  براى صدور پايان كار و س

كرد: در اين راستا بايد مصوبه ى الزم االجرايى در 
ــورا داشته باشيم كه در صورت عدم تعيين  اين ش
تكليف، مهندسين ناظر به شوراى انتظامى معرفى 

شده و جايگزين براى آنها تعيين گردد.
ــه هاى تامين  ــان اينكه موضوع بيم وى با بي
ــكن مهر دو بخش  ــراى واحدهاى مس اجتماعى ب
ــه جانبه  ــت، اضافه كرد: در بخش واحدهاى س اس
ــازى است، در  كه متولى آن اداره كل راه و شهرس
ــده است. بخش  همان ابتدا مبالغ بيمه پرداخته ش
ديگر واحدهاى تعاونى است كه در حوزه اداره كل 
تعاون است و موضوع بايد توسط اين دستگاه مورد 

پيگيرى و تعيين تكليف قرار گيرد.

 انجام عمليات نقشه بردارى و انتخاب مسير راه دسترسى
 مهرگان در استان قزوين 

امروزه ديگر مردم از شهردارى  ــارات ديگرى دارند. آنها از مـشـهـد انتظ
ما مى خواهند در شهرشان نشاط و اميد برقرار سازيم 
كه در هر شهرى و در هر نقطه از شهر نيز، نشاط به 
ــا اجراى يك  ــود، جايى ب گونه اى ديگر حاكم مى ش
برنامه فرهنگى و جايى نيز با اجراى يك پروژه، حال 

وظيفه شهردارى شناسايى اين راه هاست. 
ــهردار مشهد مقدس گفت: مردم از ما اميد و   ش

نشاط و همچنين اجراى قانون مى خواهند.
تقى زاده خامسى در گردهمايى مديران رسانه هاى 
كشورى در مشهد كه به ميزبانى شهردارى اين شهر 
ــن دوران زندگيم  ــت: بهتري ــد، اظهار داش برگزار ش
ــگار، پس از رد  ــى بود كه به عنوان يك روزنامه ن وقت
ــه، صفحه يك آن را نيز  ــردن همه صفحات روزنام ك
ــت.  وى افزود:  ــتيم و روزنامه زير چاپ مى رف مى بس
كار روزنامه نگارى مخصوصا در حوزه مكتوب، بسيار 
ــت زيرا در رسانه مكتوب، چون مدير  لذت بخش اس

ــخصى وجود دارد، پاسخگويى هم هست، اما در  مش
دنياى مجازى هنوز كسى پاسخگوى اخبار منتشره 
نيست. شهردار مشهد مقدس ادامه داد: در دهه هفتاد 
كه معاون شهردار تهران بودم، اولين اقدامم، برداشتن 
ديوار پارك ها بود. اين اقدام براى ما آسان و كم هزينه 
اما براى مردم جذاب بود. در اقدامى ديگر، با برداشتن 
ــل، مانع پارك  ــگاه هاى اتومبي پل هاى مقابل نمايش
خودروها در پياده روها شديم كه اين اقدام يك َشبه 
نيز به مذاق مردم خوش آمد. تقى زاده خامسى عنوان 

كرد: در آن دوران بيش از 208 پل و يك هزار پارك 
ــاختيم كه همه مورد استقبال مردم قرار  در تهران س
گرفت اما امروز هيچكدام از اين اقدامات، براى مردم 
ــده است. وى  جذابيت ندارد و همه جزو وظايف ما ش
ــهردارى انتظارات  تاكيد كرد: امروزه ديگر مردم از ش
ديگرى دارند. آنها از ما مى خواهند در شهرشان نشاط 
و اميد برقرار سازيم كه در هر شهرى و در هر نقطه از 
شهر نيز، نشاط به گونه اى ديگر حاكم مى شود، جايى 
با اجراى يك برنامه فرهنگى و جايى نيز با اجراى يك 

پروژه، حال وظيفه شهردارى شناسايى اين راه هاست. 
ــى با بيان اين مطلب كه مردم امروز  تقى زاده خامس
ــد، افزايش  ــان بخواهن ــعه خياب ــش از اينكه توس بي
ــد، ابراز كرد: مهمتر از  ــاده رو و پياده راه مى خواهن پي
ــردم از ما اجراى قانون مى خواهند. آنها  همه اينكه م
ــخ مناسبى دريافت  از اينكه هى مراجعه كنند و پاس
ــده اند كه ما بايد اين مشكل را با  ــته ش  نكنند، خس
آى تى و هوشمندسازى حل كنيم. ديگر نبايد مردم 
ــد و بروند. وى با  ــهردارى بياين براى يك امضا، به ش

اشاره به اينكه براساس آمار گرفته شده، انتظار مردم 
براى گرفتن پروانه ساختمانى در شهردارى حتى به 
ــيد كه اين مسير با اصالحاتى،  ــه سال هم مى رس س
ــت: حال ديكر  ــدن بود، اذعان داش ــيار كوتاه ش بس
مطالبات مردم از شهردارى ها عوض شده است كه ما 
بايد به عنوان شهردارى هاى كالن شهرها اين مطالبات 
ــهد مقدس گفت:  ــهردار مش ــايى كنيم. ش را شناس
 مطالبات مردم از ما متفاوت شده است لذا ما هم بايد 

متفاوت باشيم.

شهردار مشهد مقدس در گردهمايى مديران رسانه هاى كشورى در مشهد

لزوم تغيير مديريت شهرى در راستاى مطالبات و انتظارات مردم

تاکید شھردار مشھد برسرعت بخشی 
وم به اجرای فضای سبز مناطق  محر

ــهردار مشهد مقدس در بازديد  ــبز مـشـهـد ش تعدادى از پروژه هاى فضاى س
ــژه مناطق  ــاط مختلف به وي ــهد كه در نق ــهرى مش  ش
ــت، بر سرعت  كم برخوردار و محروم در حال احداث اس
ــوردار  ــاى مناطق كم برخ ــراى پروژه ه ــه اج ــى ب  بخش

تاكيد كرد.
تقى زاده خامسى با حضور در مناطق يك، 2، 3 ، 
ــهردارى مشهد مقدس از پروژه هاى در  5 ،9 و 10 ش
ــهد  ــهردار مش حال اجراى اين مناطق بازديد كرد. ش
ــراى پارك هاى خطى  ــد اج ــه از رون ــدس در ادام مق
ــتى حد فاصل حسابى تا  حدفاصل رفيعى تا ابرار، راس
ميثاق و بزرگراه شهيد چراغچى نيز بازديد و از نزديك 

در جريان اقدامات انجام شده قرار گرفت.
ــى همچنين از پروژه هاى در حال  تقى زاده خامس
اجراى فضاى سبز درمناطق كم برخوردار شهر مشهد 
ــداث منطقه  ــاى خطى در حال اح ــه پارك ه از جمل
دروى و بولوار باهنر حدفاصل شهرك شهيد رجايى تا 
شهرك باهنر بازديد وسپس با حضور درمحله مهرمادر 
ــر45 از نزديك در  ــهد و ح ــع در خواجه ربيع مش واق
ــعت حدود  جريان روند احداث پارك خطى باغو با وس
ــعت 6,8 هكتار  10هزار مترمربع و پارك انصار با وس
ــهد است  كه در يكى از كم برخوردارترين مناطق مش
قرار گرفت و بر تسريع در بهره بردارى از فضاهاى سبز 

مناطق كم برخوردار تاكيد كرد.
ــه از پل پرتوى  ــهد مقدس در ادام ــهردار مش ش
ــهد نيز بازديد  ــاى بولوار وكيل آباد مش ــع در انته واق
ــم اندازى زيبا در  ــتورات الزم را براى ايجاد چش و دس

كوهپايه حاشيه اين پل صادر كرد. 

کسب رتبه برتر ملی مسابقات قرآن توسط 
دانش آموزان استان بوشھر

معاون پرورشى و فرهنگى آموزش و  ــببـوشـهـر بوشهرازكس ــتان  اس ــرورش   پ
ــهر در سى  ــتان بوش  رتبه هاى برتردانش آموزان پسراس
ــورى  ــابقات قرآن، نماز وعترت كش ــمين دوره مس وشش
خبرداد. سيروس فتحى در گفت و گوبا خبرنگاران گفت: 
ــاز وعترت  ــابقات قرآن،نم ــمين دوره مس ــى وشش  در س
ــور كه در بخش آوايى برگزار شد  ــر كش دانش آموزان پس
دانش آموزان سيد طه حسينى رتبه اول كشورى، عليرضا 
ــهيل سالمى رتبه پنجم  ــورى و س بازيارى رتبه دوم كش
ــورى را در بخش قرائت تحقيق كسب كردند. وى با  كش
بيان اينكه اين دانش آموزان موفق به كسب سه رتبه برتر 
در بخش آوايى مسابقات قرآن ، عترت و نماز شدند افزود: 
اين بخش از مسابقات شامل قرائت تحقيق، قرائت ترتيل، 
ــه 22 دانش آموز از  ــت ك حفظ عمومى و حفظ ويژه اس
ــابقات حضور داشتند. معاون  ــهر در اين مس ــتان بوش اس
ــتان بوشهر به  ــى و فرهنگى آموزش و پرورش اس پرورش
سطح برگزارى اين مسابقات اشاره كرد و بيان داشت: اين 
ــى در رشته هاى  ــابقات در دو بخش آوايى و پژوهش مس
ــجاديه، احكام و انشاى نماز  قرآن، نهج البالغه، صحيفه س
ــابقات باعث  ــود. فتحى افزود: اين نوع مس ــزار مى ش برگ
ــناخت و پرورش استعداد هاى دانش آموزان، شكوفايى  ش
خالقيت هاى دانش آموزان وهمچنين توسعه رويكرد هاى 
تربيتى در بين دانش آموزان مى شود. وى اهميت آموزش 
قرآن در دوره ابتدايى را مهم دانست و يادآور شد: توجه به 
آموزش قرآن در اين دوره كه شكل گيرى شخصيت فردى 
و اجتماعى كودكان است و همچنين كنجكاوى و تشنگى 
يادگيرى در بين آنان نسبت به دوره هاى تحصيلى باالتر 

بيشتر است، از اهميت خاصى برخوردار است.

ح کھورت  یان طر برگزاری نشست مجر
دانشگاه ھای علوم پزشکی سراسر کشور

به گزارش روابط عمومى دانشگاه  ــتان سمنان؛  با سـمـنـان علوم پزشكى اس
ــات و فناورى  ــك زاده معاون تحقيق ــور دكتر مل حض
ــت  ــكى نشس ــت، درمان و آموزش پزش وزارت بهداش
ــكى  ــگاه هاى علوم پزش ــان طرح كهورت دانش مجري
ــر كشور به ميزبانى دانشگاه علوم پزشكى استان  سراس

سمنان برگزار شد.
ــك زاده و  ــور دكتر مل ــا حض ــت كه ب ــن نشس اي
ــكى  ــگاه هاى علوم پزش مجريان طرح كهورت از دانش
ــمنان، مازندران، اصفهان، رفسنجان و يزد آغاز شد،  س
ــگاه علوم پزشكى استان  ــت دانش  دكتر دانايى سرپرس
ــك زاده معاون  ــر مقدم به دكتر مل ــمنان ضمن خي س
ــت و مجريان طرح  ــاورى وزير بهداش ــات و فن تحقيق
ــور؛ بيان داشت: دانشگاه علوم پزشكى  كهورت در كش
ــمنان هم همچون ساير دانشگاه هاى مجرى  استان س
ــالمت مادران و فرزندان تمام تالش خود را در  طرح س
ــى نماييم تا اين  ــرد اهداف اين طرح م ــرا و پيش ب اج
برنامه ملى مهم و اثرگذار در زندگى و آينده مردم عزيز 
ــاهد نتايج  ــرفت كرده و ش ــنت پيش ايران به نحو احس

مطلوب آن در كشور باشيم.
ــر ملك زاده معاون تحقيقات و فناورى وزارت  دكت
ــكى ضمن قدردانى از  بهداشت، درمان و آموزش پزش
دانشگاه علوم پزشكى استان سمنان كه ميزبان برگزارى 
ــراى برنامه كهورت،  ــان نمود: اج ــت بود، بي اين نشس
مطالعه مهمى است كه تاثير زيادى بر وضعيت سالمت 
مردم دارد و اگر بتوانيم اين مطالعه را در همين مقياس 
ــرح ادامه دهيم، در  ــتر مجريان اين ط با همكارى بيش

آينده شاهد نتايج بسيار خوبى خواهيم بود.

 برگزاری مراسم استقبال از پرچم 
امام رضا(ع) در شرکت نفت گلستان 

ــت و در  ــا دهه كرام ــان ب همزم ــتانه سالروز والدت با سعادت گـلسـتـان آس
حضرت ثامن الحجج على بن موسى الرضا(ع)، كاروان 
ــدام حرم رضوى همراه با پرچم متبركه آن حضرت  خ
ــى منطقه  ــراورده هاى نفت ــركت ملى پخش ف به ش
ــت و كاركنان اين  ــوى مديري ــده و از س ــتان آم گلس

مجموعه مورد استقبال قرار گرفتند.
ــتان در اين  به گزارش روابط عمومى منطقه گلس
ــى افتخارى، مدير منطقه ضمن تبريك  ــم عيس مراس
ــم از خدام  ــندى و تجليل و تكري ــراز خرس ــام و اب اي
ــلمانان در گرو عمل به  ــوى گفت: عزت مس حرم رض
ــول خدا(ص) و ائمه(ع)  قرآن و پيروى از خاندان رس
ــن راه گام  ــه در اي ــت ك ــل ان اس ــد و عاق ــى باش  م
ــك به  ــته و مجاهدت نمايد زيرا پيروى و تمس برداش
ــه(ع) و نايب برحقش مقام عظماى واليت  ما را به  ائم
ــنايى رهنمون و كشور را از آسيب ها  ــعادت و روش  س

نجات مى دهد.
ــم با  ــزارش در ادامه اين مراس ــن گ ــر پايه اي  ب
ــركت، خادمين  ــم متبركه به نمازخانه ش انتقال پرچ
ــت صلوات خاصه  ــوى به ذكر مداحى و قرائ  حرم رض
ــكريزان پرچم  ــا(ع) پرداختند و حاضرين اش امام رض

متبركه را زيارت كردند.
ــم نيز حجت االسالم كميلى  در خاتمه اين مراس
استاد حوزه و دانشگاه رضوى ضمن تشكر از استقبال 
ــدار و مجموعه كاركنان  ــكوه مدير واليتم گرم و با ش
ــم ياد بود  ــتان، هدايايى را به رس ــركت نفت گلس ش
ــركت ملى پخش  ــان لياقت به مدير ش و تبرك و نش

فراورده هاى نفتى منطقه گلستان اهدا كرد. 

جذب ۳میلیارد تومان اعتبار برای 
وین توسعه مکانیزاسیون در قز

ــاورزى  ــازمان جهاد كش رئيس س استان قزوين گفت: از ابتداى سال قـزويــن
ــه ميليارد و 824 ميليون تومان اعتبار  جارى تاكنون س

براى توسعه مكانيزاسيون استان جذب شده است .
ــه در جلسه ستاد مكانيزاسيون استان  فاطمه خمس
ــعه مكانيزاسيون  ــال جارى براى توس اظهار كرد: در س
ــارد و 460  ــارى 6 تاكنون 30 ميلي ــتان از خط اعتب اس
ميليون تومان اعتبار تخصيص يافته كه از اين ميزان سه 

ميليارد و 824 ميليون تومان جذب شده است.
ــده براى  وى بيان كرد: از اين ميزان اعتبار جذب ش
ــيون معادل 12 و نيم درصد سهميه  ــعه مكانيزاس توس

استان است.
ــته در بحث جذب  ــه تصريح كرد: سال گذش خمس
ــد اما امسال با  ــيون؛ اعتبارات خوبى جذب ش مكانيزاس
همكارى و اقدامات انجام شده؛ تاكنون اعتبارات خوب و 
مناسبى جذب شده است. رئيس سازمان جهاد كشاورزى 
ــتان قزوين با بيان اينكه استفاده از تجهيزات نو و به  اس
ــاورزى مى تواند در توسعه اين بخش موثر باشد  روز كش
ــاورزان را براى جذب تسهيالت و خريد  گفت : بايد كش
ــوند.  ــويق و ترغيب ش ــيون جديد و نوين تش مكانيزاس
ــه تصريح كرد: براى توزيع عادالنه بر اساس برش  خمس
مراكز جهاد كشاورزى اقدام به توزيع و تخصيص اعتبارات 
مكانيزاسيون شود. رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان 
قزوين با اشاره به اينكه جهاد كشاورزى جزو دستگاههاى 
ــهيالت كارا است گفت : اين امر مهم بخاطر  برتر در تس
ــيدن تسهيالت بوده است كه در  پيگيرى در به ثمر رس
بخش مكانيزاسيون نيز بايستى با پيگيرى، شرايط را براى 

جذب خط اعتبارى مكانيزاسيون فراهم كرد.

 آغاز عملیات احداث 
پارک بانوان اسالمشھر

كلنگ احداث نخستين  پارك ويژه  ــتان اسالمشهر با اسـالمشهـر بانوان در شهرس
حضور امام جمعه، شهردار، اعضاى  شوراى اسالمى شهر 
ــئولين و بانوان شهرستان اسالمشهر، در  وجمعى از مس
ــكان اضطرارى  اين  مجموعه پارك مديريت بحران و اس

شهر به زمين زده شد.
ــالمى  ــوراى اس ــب رئيس  ش ــرور ناي ــب مس ارين
ــوان ،طى  ــى پارك بان ــن كلنگ زن ــهر، در آيي اسالمش
 سخنانى اظهار كرد:اسالمشهر يكى از شهرهايى است كه 
ــهروندان  ــهرتهران ندارد وش ــى باش ــه اى  چندان فاصل
ــهرى  ــد كه امكاناتى درخورش ــهرى انتظاردارن اسالمش

درنزديكى تهران را داشته واز آن بهره مند شوند.
مسرور افزود: بانوان اسالمشهرى كه بيش از نيمى از 
ــهروندان را تشكيل مى دهند، داشتن يك  جمعيت از ش
ــلم خود مى دانند و يكى از  پارك اختصاصى را حق مس
ــته هاى قانونى بانوان شهرستان داشتن  فضاها و  خواس
مجموعه هاى فرهنگى ، ورزشى و رفاهى مختص  بانوان 
ــهر اسالمشهر، تاكيد  ــت. تنها بانوى عضوپارلمان ش اس
ــهر ظرفيتهاى مورد نياز را براى  كرد:شهرستان اسالمش
ايجاد پاركى در شان بانوان دارد ،در دوره هاى قبل پارك 
فدك به طور غير كارشناسى بعنوان پارك بانوان در نظر 
گرفته شده بود كه هيچ گونه استفاده اى براى بانوان اين 

شهرستان نداشت.
وى تصريح كرد:اميدواريم باهمكارى اعضاى شورا كه 
نمايندگان  مردم هستند و شهردار اسالمشهر كه با جديت 
ــتكار تمام در حال خدمت به مردم است،بزودى و  و پش
ــارك احداث  و مورد  ــاه ترين زمان ممكن اين پ  در كوت

بهره بردارى قرار مى گيرد.

 مھارت آموزی باید در تمام اجزای 
جامعه تعمیم یابد

ــت: مهارت  ــهردار اصفهان گف ش ــوزي در تمام عرصه ها ضروري اصـفـهـان آم
است، و اين مهم بايد در تمام اجزاي جامعه صورت گيرد 

تا گامي تاثير گذار در جامعه برداشته شود.
ــه علني  قدرت اهللا نوروزي در چهل و دومين جلس
شوراي اسالمي شهر اصفهان ضمن تبريك و تهنيت روز 
ملى مهارت، كارآفرينى و آموزش هاى فنى افزود: جوانان 
ــته فني و حرفه اي با همت واالي خود  ــتان در 8 رش اس
مدال كسب كردند كه الزم است از اين جوانان به منظور 

تشويق و ايجاد انگيزه حمايت جدي شود.
ــوزي در تمام  ــه مهارت آم ــد بر اين ك ــا تاكي  وي ب
عرصه ها ضروري است و با بيان اينكه تشويق و حمايت از 
اين جوانان مي تواند انگيزه اي را براي ساير جوانان استان 
ــت: اين مهم بايد در تمام اجزاي  فراهم كند، اذعان داش
جامعه صورت گيرد تا گامي تاثير گذار در جامعه برداشته 
ــازي را وظيفه همه  ــهردار اصفهان توانمندس ــود.  ش ش
ــات آموزشي دانست و تصريح كرد:  دانشگاه ها و موسس
ــي مي بايست توانمند سازي را معيار عمل  مراكز آموزش
ــي به صورت  خود قرار دهند و عالوه بر دوره هاي آموزش
ــتور كار  تئوري و آكادميك مهارت هاي تجربي را در دس
خود قرار دهند. در صورت وقوع چنين اتفاقي دانشجويان 

ديگر نگران شغل و آينده خود نخواهند بود.
ــجويان در تمام  ــه دانش ــن ك ــه اي ــاره ب ــا اش  وي ب
 رشته ها بعد از فارغ التحصيلي مهارتي و تجربه اي كسب

ــد در تمام  ــارت آموزي باي ــه داد: مه ــد، ادام ــرده ان   نك
رشته هاي علوم انساني و فني و مهندسي تعميم يابد. اين 
دوره هاي آموزشى منجر مى شود تا فارغ التحصيالن در 
آينده بتوانند از فرصت هاى شغلى بهترى برخوردار شوند.

یرساخت ھای بندرگاه  سازمان بنادر ز
ابوموسی را توسعه می دھد

مديركل بنادر و دريانوردى هرمزگان  گفت: سازمان بنادر زيرساخت هاى بـندرعبـاس
بندرگاه ابوموسى را توسعه مى دهد

ــت  ــاره به برگزارى نشس ــراد عفيفى پور با اش اله م
ــادر و دريانوردى  ــئوالن اداره كل بن ــن مس ــترك بي مش
ــتان ابوموسى اظهار داشت: با  هرمزگان با فرماندار شهرس
همكارى قابل تقدير فرماندار اين شهرستان، انتقال مالكيت 
ــت هكتار از اراضى پسكرانه بندرگاه ابوموسى  حدود هش
ــت. وى افزود: در پى  ــازمان بنادر در دست انجام اس به س
ــدارى براى ورود جدى تر  مذاكرات صورت گرفته با فرمان
ــعه دريايى جنوبى ترين مرز  ــازمان بنادر به روند توس س
ــاخت ها و  ــعه زيرس ــى ايران، چندين پروژه براى توس آب
ــتور كار قرار گرفته كه از جمله آنها احداث  روبناها در دس
 ساختمان هاى ادارى، مرجع دريايى، مركز فرعى جستجو 
و نجات دريايى و حصاركشى اراضى پسكرانه اين بندرگاه 
است. به گفته عفيفى پور، تعميرات اساسى زيرساخت هاى 
بندرى با ايجاد و توسعه شبكه هاى برق و آبرسانى به شناورها 
در حال انجام است. از سوى ديگر، پروژه اليروبى حوضچه 
بندر با افزايش عمق به 8 متر براى جذب شناورهاى بزرگتر 
نيز از مهرماه سال جارى كليد مى خورد. مديركل بنادر و 
دريانوردى استان هرمزگان تصريح كرد: اقدامات الزم براى 
انتقال دو فروند رمپ و اسكله فلزى شناور بندرگاه ابوموسى 
ــهيد رجايى و انجام تعميرات  به تعميرگاه دريايى بندر ش
اساسى آنها در دستور كار است. وى اضافه كرد: اختصاص 
ــتگاه ژنراتور براى پشتيبانى از سيستم راديويى و  يك دس
مخابراتى مستقر در برج كنترل بندرگاه و تامين تجهيزات 
VDR ــامانه ــنج و س ــرى همچون يو.پى.اس، بادس  ديگ

(ضبط مكالمات راديويى) نيز انجام خواهد شد.


