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با حضور مشاور عالی شهردار برگزار شد؛ 
اولین جلسه شورای روابط عمومی 

شهرداری اراک در سال ۹۸ 
اراک - تهمینـه دباغچـی:  اولیـن جلسـه شـورای روابـط 
عمومـی شـهرداری اراک بـه ریاسـت وهاب حمـزه لو مدیـر اداره 
ارتباطـات و امـور بیـن الملـل و با حضـور مهندس اخوان مشـاور 
عالی شـهردار و مسـوولین روابـط عمومی مناطق و سـازمان های 
تابعـه شـهرداری، با هـدف تعامل و همفکری هرچه بیشـتر روابط 
عمومـی هـا به منظور معرفـی خدمات مجموعه مدیریت شـهری 
و ایجـاد یـک پـل ارتباطی مطلـوب بین شـهروندان و شـهرداری 
و بالعکـس، در محـل ایـن اداره برگـزار گردیـد.  مهنـدس اخـوان 
مشـاور عالـی شـهردار اراک در ایـن نشسـت، روابـط عمومـی را 
چشـم و چراغ مجموعه برشـمرد و از فعالین حوزه روابط عمومی 
خواسـت تـا بـا اقدامات صحیـح و اصولـی فعالیت هـای مدیریت 
شـهری را اطالع رسـانی، همچنین با انجام فعالیت هـای نوآورانه، 
ارتباط شـهروندان با شهرداری و مشـارکت ایشان در فعالیت های 
شـهری را، بیشـتر نماینـد.  وهاب حمزه لـو مدیـر اداره ارتباطات 
و امـور بیـن الملـل شـهرداری اراک نیز در این نشسـت به تبیین 
ضـرورت هـای حوزه روابـط عمومی در مجموعه مدیریت شـهری 
پرداخـت و از مسـوولین روابـط عمومـی خواسـت بـا همـکاری 

بیشـتر، در جهت پیشـبرد اهداف شـهرداری تـالش نمایند

کشف بیش از 4 میلیارد ریال کاالی 
قاچاق از یک فروند لنج تجاری در 

بندرعباس
پایـگاه  فرمانـده  حسـین پور:  کیـوان   - بندرعبـاس 
دریابانـی بندرعبـاس از توقیـف یـک فرونـد شـناور حامـل بیش 
از 4 میلیـارد ریـال کاالی قاچـاق در این شهرسـتان خبـر داد. به 
گـزارش خبرنگار پايگاه اطالع رسـاني فرماندهی دریابانی اسـتان 
هرمـزگان، سـرهنگ کـوروش بازیـار در گفـت و گـو بـا خبرنگار 
ایـن پایـگاه بیـان داشـت: در پی کسـب خبـری مبنی بـر تخلیه 
غیرقانونـی یـک فرونـد شـناور تجـاری در اسـکله بندرخمیـر، 
بالفاصلـه مرزداران این شهرسـتان برای بررسـی بیشـتر به محل 
اعـزام شـدند. وی افـزود: مـرزداران ایـن پایـگاه ضمن شناسـایی 
شـناور، در بازرسـی از آن موفق شـدند 4 میلیارد و 500 میلیون 
ریـال انـواع کاالی قاچاق شـامل 960 تکه ظروف آشـپزخانه، 22 
عـدد سـیلندر گاز کولـر، 4 هزار و 400 عدد اسـباب بـازی، 840 
قلـم لـوازم تزئینـی خـودرو، یـک هـزار لیتـر روغـن خوراکی، 5 
دسـتگاه تلویزیـون، 5 دسـتگاه اتو پرس، 3 دسـتگاه جـارو برقی، 
یـک دسـتگاه آبسـردکن، یـک دسـتگاه یخچـال، 10 دسـتگاه 
موتـور کولـر و 8 قطعـه لـوازم یدکی ماشـین سـنگین را کشـف 
کننـد. سـرهنگ بازیار در خاتمـه تصریح کرد: ایـن کاالها از یک 
فرونـد شـناور تجـاری مسـتقر در اسـکله شهرسـتان خمیـر کـه 
خـارج از مجوز قانونی بارگیری شـده بود،کشـف و بـه همراه یک 

نفـر ناخـدای شـناور بـه مراجع قضایـی معرفی شـدند.

سامانه خدمات اینترنتی سیستم 
یكپارچه شهرسازی شهرداری 

باغستان راه اندازی شد
باغسـتان - فریبـا میرزایـی پنـدار: حسـن رنجبـر 
افـزود:  سـامانه  ایـن خبـر  اعـالم  بـا  باغسـتان  ، شـهردار 
مشـاهده وضعیـت پرونده شهرسـازی شـهروندان بـه منظور 
گـزارش گیـری از اقدامـات صـورت گرفتـه ، چـاپ اطالعات 
پرونـده، پیگیـری سـیر مراحـل پرونـده شهرسـازی و...  در 
وبسـایت شـهرداری باغسـتان فعـال گردیـد.  وی گفـت : 
شـهروندان باغسـتان میتواننـد  منبعد برای پیگیـری پرونده 
شهرسـازی خـود و مشـاهده آخریـن وضعیـت پرونـده  با در 
دسـت داشـتن شـماره پرونـده و کـد رهگیـری  بـا مراجعـه 
اینترنتـی آدرس  بـه  باغسـتان  شـهرداری  وبسـایت   بـه 

 www.baghestan.ir (http://www.baghestan.ir/(  
و لینک پیگیری پرونده شهرسـازی اقدام نمایند. شـهروندان 
میتواننـد بـا اخـذ کدرهگیری از واحدشهرسـازی، نسـبت به 

پیگیری پرونـده خود اقـدام نمایند.

بازدیدمیدانی 
فرماندارشاهرودازوضعیت آب شرب 

روستاهای بخش مرکزی 
شاهرود- حسـین بابامحمدی:  
معـاون اسـتاندار و فرماندارشـاهرود و 
بخشـدار مرکزی از روسـتاهای دهمال 
، راهنجـان و قلعه حاجـی در خصوص 
بهسـازی و روشـنایی معابـر و وضعیت 

آب شـرب  روسـتاهای بخش مرکزی بازدیدکردندودستورات 
راصادرنمودند الزم 

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی:
طرح راهبران شغلی در استان 

مرکزی اجرایی می شود 
امـداد  کمیتـه  مدیـرکل  دباغچـی:  تهمینـه   - اراک 
اسـتان مرکـزی بـا بیان اینکه اشـتغال پایدار و رونـق تولید در 
طرح هـای اشـتغال زایی کمیتـه امـداد اسـتان مرکـزی دنبال 
می شـود گفـت: طـرح راهبـران شـغلی در اسـتان مرکـزی 
اجرایـی می شـود.  قنبـر موسـی نژاد در گفت وگـو بـا خبرنگار 
تسـنیم در اراک، بـا اشـاره بـه طـرح راهبـران شـغلی اظهـار 
داشـت: طـرح راهبران شـغلی یکی از طرح های حوزه اشـتغال 
و خودکفایـی ایـن نهـاد اسـت، بهره گیـری از راهبران شـغلی 
گامـی موثـر در مسـیر توانمنـدی و فقرزدایی اسـت.وی افزود: 
اجـرای ایـن طـرح  موجـب بهره گیـری بهینـه از ظرفیت هـا 
اسـت کـه در ایجـاد اشـتغال پایـدار و رونق تولید مؤثر اسـت، 
هـدف از اجـرای طـرح راهبران شـغلی بهره گیـری از ظرفیت، 
تجـارب، تـوان علمـی و عملـی کارآفرینـان، نخبـگان، مراکـز 
اقتصـادی پویـا و پارک هـای فنـاوری در رشـته های مختلـف 
اعـم از تولیـد، خدمات، صنعتی، کشـاورزی و دامپـروری برای 
ایجـاد اشـتغال ثابـت مددجویـان زیر پوشـش اسـت. مدیرکل 
کمیتـه امـداد اسـتان مرکزی تصریح کرد: مسـکن مناسـب از 
مهم تریـن نیازهـای مددجویان زیر پوشـش اسـت، بیـش از 2 
هـزار و 600 خانوار زیرپوشـش کمیته امداد در سـطح اسـتان 
مرکـزی مسـتأجر هسـتند، بـا توجـه به منابـع محـدود، برای 
حـل مشـکل مسـکن ایـن خانواده ها نیازمنـد همکاری سـایر 

دسـتگاه های اجرایـی، مسـئوالن و خیران هسـتیم.

شهردارسمنان درجلسه شورای راهبردی امور 
ایثارگران بیان داشت؛

خدمات شایسته به ایثارگران یک 
ضرورت است 

سـمنان - حسـین بابامحمـدی: 
جلسـه شـورای راهبـردی امورایثارگـران 
شـهردار  حضـور  بـا  سـمنان  شـهرداری 
شـهرداری  حراسـت  مدیـر  سـمنان، 
سـمنان، مسـئول امورایثارگران شهرداری 
سـمنان و مشـاور اسـتاندار در امور ایثارگران در سـازمان فرهنگی 
اجتماعی و ورزشـی شـهرداری سـمنان برگزار شـد.در این جلسـه 
شـهردار سـمنان ضمـن ابـراز خرسـندی از تشـکیل ایـن جلسـه 
گفـت: در حـوزه ایثـار و شـهادت موانـع و کاسـتی هایی احسـاس 
مـی شـود و مـا قصـد داریـم در امورایثارگران شـهرداری سـمنان 
در حـد تـوان این موانـع را برطرف سـازیم و امیدواریم در سلسـله 
جلسـاتی کـه برگـزار خواهد شـد موانع و آسـیب های حـوزه ایثار 
و شـهادت را شناسـایی کنیـم و در جهـت رفـع آن هـا گامهـای 
موثـری برداریم.دکترسـید محمد ناظـم رضوی نیز در این جلسـه 
بـا گرامیداشـت یـاد و خاطـره شـهداي واالمقام انقالب اسـالمي و 
دوران دفـاع مقـدس گفـت: ارائـه خدمـات شایسـته بـه ایثارگران 
يـك ضـرورت و از جملـه راههـای ترویـج فرهنگ ایثار و شـهادت 
در ادارات و محیـط هـای کاری است.مشـاور اسـتاندار در امـور 
ایثارگـران بـا بیـان اینکه مسـئولیت امـور ایثارگـران باید بـه افراد 
ایثارگـر شـاغل در شـهرداری سـمنان واگـذار شـود، تصریـح کرد: 
رسـیدگی بـه امـور ایثارگـران در ادارات امری بسـیار مهم اسـت و 
الزم اسـت اینگونـه جلسـات بیـش از پیش تشـکیل شـود تا هیچ 
حقـی از ایـن عزیـزان در رونـد اجرایـی قانـون ایثارگـران ادارت 
تضییـع نشـود.محمد هـادی مظاهـری در بخش دیگر از سـخنان 
خود از شـهرداری سـمنان خواسـتار برگزاري دوره هاي آموزشـي 
بـراي فرزنـدان شـاهد و ايثارگر جديد االسـتخدام در این دسـتگاه 
شـد.وی در این جلسـه همچنین خواستار مستند سـازی پیرامون 
فعالیـت های امـور ایثارگران شـهرداری سـمنان شـد و گفت: اگر 
فرهنـگ ایثـار و شـهادت نبـود قطعـا بسـیاری از پیـروزی هـا در 
مقاطـع حسـاس و تاریخـی کشـور حاصـل نمی شـد. لـذا همه ما 
وظیفـه داریـم ایـن میـراث فرهنگی و انقالبـی را حفظ کـرده و به 
نسـل هـای آینـده منتقـل کنیم.عباس بابایی سرپرسـت سـازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشـی  و مسـئول امور ایثارگران در شهرداری 
سـمنان در پایـان خاطـر نشـان کـرد: بـدون ترديد، فرهنـگ ايثار 
و شـهادت، رمـز پيـروزي و ماندگاري انقالب شـكوهمند اسـالمي 
اسـت و در تـالش هسـتيم بـا حمايت هـاي مسـووالن ، گام هاي 
مثبتـي را در راسـتاي گسـترش و نهادينـه سـازي ايـن فرهنگ و 
همچنيـن رسـيدگي بـه مسـائل و مشـكالت خانواده هـاي معظم 

شـهدا، جانبـازان و ايثارگـران در شـهرداری سـمنان برداريم.

کشف و توقیف بیش از ۳۵هزار 
داروی مخدر و مكمل های غذایی و 

ورزشی قاچاق در لنگرود 
رشـت - علـی حیـدری : بیش 
از 35هـزار داروی مخـدر و مکمل های 
بـه همـت  قاچـاق  و ورزشـی  غذایـی 
واحد نظارت شـبکه بهداشـت و درمان 
شهرسـتان لنگـرود در ایـن شهرسـتان 
اطـالع رسـانی  پایـگاه  بـه گـزارش  توقیـف شـد.  و  کشـف 
دانشـگاه علوم پزشـکی گیالن ) وب دا(؛ طی بازدید مشـترک 
کارشناسـان واحد نظارت شـبکه بهداشـت و درمان شهرستان 
لنگـرود و نماینـدگان واحدهـای مختلـف نیـروی انتظامـی، 
محمولـه ی قاچـاق شـامل 35 هزار از انـواع داروهـای مخدر، 
مکمـل هـای تقویـت قـوای جنسـی، مکمـل هـای ورزشـی، 
غذایـی قاچـاق و موادغذایـی غیـر مجـاز در مـرداد مـاه سـال 
جاری از یک انبار در شهرسـتان لنگرود کشـف و توقیف شـد. 
الزم بـه ذکـر اسـت؛ پرونـده فـرد متخلـف جهت رسـیدگی و 

اقدامـات قانونـی بـه مراجـع قانونـی ذیربط ارسـال شـد

بیش از ۷ میلیارد ریال الستیک 
خارجی قاچاق در گلستان کشف شد

گـرگان - فرمانـده انتظامـی اسـتان گلسـتان گفـت: 225 
حلقـه السـتیک خارجـی قاچـاق بـه ارزش بیـش از ۷ میلیـارد 
قاسـمی  روح االمیـن  شد.سـردار  کشـف  کردکـوی  در  ریـال 
در جمـع خبرنـگاران اظهـار داشـت :مامـوران پلیـس آگاهـی 
اشـراف  و  میدانـی  تحقیقـات  از  پـس  کردکـوی  شهرسـتان 
اطالعاتـی، موفـق بـه شناسـایی انبار بـزرگ نگهداری السـتیک 
قاچـاق شـدند.وی تصریـح کـرد :بـا  هماهنگـی مراجـع قضائی 
و در بازرسـی از انبـار مـورد نظـر، 228 حلقه السـتیک خارجی 
قاچـاق مربـوط بـه خودروهـای سـنگین، کشـف که برابـر اعالم 
کارشناسـان ارزش ریالی آن ۷ میلیارد ریال برآورد شـده اسـت.

سـردار قاسـمی اظهـار داشـت : در ایـن عملیـات یـک متهـم 
دسـتگیر و پـس از تشـکیل پرونـده برای انجـام مراحـل قانونی 
بـه مراجع قضائی معرفی شـد.فرمانده انتظامی اسـتان گلسـتان 
در پایـان بـا اشـاره بـه تحویـل السـتیک های قاچاق بـه مراجع، 
گفـت: قاچـاق کاال یکـی از موانـع اصلی توسـعه اقتصـادی بوده 
و آسـیب های فراوانـی بـه رونـق تولیـد و کسـب و کار مـی زند، 
لـذا پلیـس بـا این پدیـده شـوم قاطعانـه برخـورد خواهـد کرد.

کشف زمین خواری میلیاردی در کردکوی 
و رامیان؛ متهمان دستگیر شدند

گـرگان - جانشـین فرمانـده انتظامـی گلسـتان از کشـف 
زمین خواری میلیاردی در شهرسـتان های کردکـوی و رامیان خبر 
داد.، بـه نقـل از پایگاه خبری پلیس، سـرهنگ مسـعود فـروزان با 
اعـالم این خبر، اظهارداشـت: در پی کسـب خبری مبنـی بر وقوع 
زمین خـواری در شهرسـتان کردکـوی، موضـوع بـه طور ویـژه در 
دسـتور کار مامـوران پلیس آگاهی قـرار گرفت.وی افـزود: ماموران 
بـا انجـام اقدامـات اطالعاتی و تحقیقـات میدانی با همـکاری اداره 
منابـع طبیعـی شهرسـتان موفـق شـدند، 6 هـزار و 380 متـر از 
اراضـی ملـی و طبیعـی را کـه بـه طـور غیرقانونـی تصـرف شـده 
بود، کشـف کنند.سـرهنگ فروزان بـا بیان اینکـه ارزش ریالی این 
اراضـی تصرفی بیش از چهـار میلیارد و 500 میلیـون ریال برآورد 
شـده اسـت، گفـت: در همین زمینـه یک متهم دسـتگیر و پس از 
تشـکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شـد.وی همچنین از رفع 
تصـرف بیـش از 9 هـزار مترمربـع از اراضی ملی بـه ارزش بیش از 
پنـج میلیـارد ریـال در شهرسـتان رامیان خبـر داد.وی ادامـه داد: 
مامـوران بـا انجام اقدامـات اطالعاتی و تحقیقـات میدانی به همراه 
نماینده اداره منابع طبیعی شهرسـتان موفق شـدند، 9 هزار و 300 
مترمربـع از اراضـی ملـی و طبیعی را که به طـور غیرقانونی تصرف 

شـده بـود، رفع تصـرف کنند.

اخبار ایراناخبار ایران نشست صمیمی جمعی از اساتید حوزه های علمیه قم و نجف در بیت عالمه طباطبایی
قـم - نشسـت صمیمـی تعـدادی از اسـاتید حوزه های 
علمیـه قـم و نجـف در بیـت عالمـه طباطبایـی رحمة اهلل 

علیـه برگزار شـد. 
در ایـن نشسـت کـه بـه میزانـی دارالقـرآن عالمـه طباطبایـی 
برگـزار گردیـد آیـات و حجـج اسـالم والمسـلمین سـید مجتبـی 
حسـینی نماینـده رهبـر معظـم انقـالب در عـراق، سـید فاضـل 
الجابـری الموسـوی رئیـس معهد امام حسـین)ع( درنجف، محسـن 
فقیهی عضو جامعه مدرسـین، ملکوتی اسـتاد حـوزه و عضو مجلس 
خبـرگان رهبـری، حسـینی کوهسـاری رئیـس بین الملـل حـوزه، 
واعـظ موسـوی اسـتاد حـوزه و رییـس انجمـن علمـی ارتباطـات و 
تبلیغ حوزه، مدنی رئیس جامعة الزهراء و چاووشـی مسـئول سـتاد 
تفسـیر اسـتان قـم حضور داشـتند. آیت اهلل سـید مجتبی حسـینی 
نماینـده رهبرمعظـم انقالب در عراق در سـخنانی در این نشسـت با 
اشـاره بـه وضعیـت کنونـی عراق گفـت: ما در عـراق به دنبال سـود 
بـردن نیسـتیم بلکه دنبـال عمل به وظیفه هسـتیم. اگر عـراق امن 
باشـد بـه تبـع بـرای مـا هـم نفـع دارد. اما هـدف ما این نیسـت که 

عـراق را بـرای منافـع خودمـان امن نگـه داریم.
وی بـا بیـان ایـن که عموم مـردم عراق از آمریکا متنفر هسـتند 
اظهار داشـت: در زمان رژیم بعث طی سـی سـال برنامه صبح گاهی 
همـه مـدارس اهانـت به امام خمینی بـود و آمریکا دلخـوش بود که 
بـا توجـه بـه ایـن سـابقه می توانـد پـس از سـقوط صـدام در عراق 
جایـگاه داشـته باشـد. امـا مـردم عـراق بـه تدریـج برائت خـود را از 
آمریـکا اعـالم کردنـد. نماینده رهبر انقـالب در عراق ادامـه داد: این 
سـخن ترامپ کـه گفت هفت تریلیـون دالر در عـراق هزینه کردیم 
ولـی در نهایـت بـه اهـداف خـود نرسـیدیم واقعیت درسـتی اسـت. 
االن آمریکایی هـا فقـط در مراکـز نظامی و پایگاه های عـراق که دور 
از شـهرها هسـتند حضور دارند. آیت اهلل حسـینی با اشـاره به عالقه 

مـردم عـراق بـه ایـران گفت: سـردار سـلیمانی عـزت بسـیار باالیی 
در تـوده مـردم عـراق دارد و از بنـده نیـز بـه خاطـر انتصابـی که به 
رهبـری دارم در مجالـس اسـتقبال باالیـی صورت می گیـرد.  وی با 
اشـاره بـه اهمیت تقـارب و هم گرایـی حوزه هایی علمیـه قم و نجف 
گفـت: هرچـه حـوزه  علمیه قم و نجف بـه هم نزدیک تر شـوند بهتر 
اسـت. البتـه بایـد این روند بـه صورت طبیعـی انجام شـود. نماینده 
رهبـری در عـراق با اشـاره بـه حادثه ورزشـگاه کربال اظهار داشـت: 
اسـتکبار بـه ایـن نتیجه رسـیده کـه با اسـلحه نمی شـود کار کرد و 
لـذا به سـمت رسـانه آمـده اسـت؛ االن صدها رسـانه فقـط با هدف 
شـیطنت ایجـاد شـده اند. حجت االسـالم و المسـلمین سـید فاضل 
الجابری الموسـوی اسـتاد تفسـیر حوزه علمیه نجـف و رئیس معهد 
تخصصی امام حسـین)ع( نیز در این نشسـت گفت: طی پنج سـال 

گذشـته پیشـرفت های زیادی در زمینه توسـعه و ترویج تفسـیر در 
حـوزه علمیـه نجـف انجام شـده اسـت. وی ادامه داد: من پیشـنهاد 
کـرده ام در ضمـن کتاب هایـی کـه طـالب بـرای سـپری کـردن هر 
مرحلـه از حـوزه امتحـان می دهنـد کتاب مجمـع البیـان و مباحث 
علـوم قـرآن هـم قـرار گیـرد. ایـن اسـتاد و پژوهش گـر حـوزوی بـا 
اشـاره به تجارب تبلیغی خود اظهار داشـت: در بسـیاری از کشـورها 
اولیـن چیـزی کـه از یـک عالـم شـیعه توقـع دارنـد ایـن اسـت که 
می توانـد عربـی صحبت کنـد یا نه؟ لـذا فراگیری زبان عربی بسـیار 

مهم اسـت.
حجت االسـالم و المسـلمین سـید مفیـد حسـینی کوهسـاری 
رئیـس مرکـز ارتباطـات و بین الملـل حـوزه نیـز در ایـن نشسـت 
صمیمـی اظهـار داشـت: حوزه هـای علمیـه قـم و نجـف هـر کـدام 

ظرفیت هـای خـاص خـود را دارنـد. قـم و نجـف دو بـال ارزشـمند 
نـه تنهـا بـرای ایـران و عـراق بلکه بـرای کل شـیعه و جهان اسـالم 
هسـتند.  وی بـا اشـاره بـه برنامه ریزی هـای دشـمن بـرای ایجـاد 
فاصلـه بیـن حوزه هـای علمیـه قـم و نجـف اظهـار داشـت: آن هـا 
بـه صـورت تخصصـی روی مباحثـی مانند نقـاط اشـتراک و افتراق 
حوزه هـای علمیـه قـم و نجف، تفـاوت نظر میـان رهبـری و مراجع 
ایـران و هـم چنیـن میان آیت اهلل سیسـتانی و مراجع عـراق مطالعه 
می کننـد. مدیـر عامـل خبرگـزاری حـوزه با اشـاره بـه فعالیت های 
ایـن رسـانه خبـری گفـت: اخبـار خبرگـزاری حـوزه از بیانـات و 
فعالیت هـای مراجـع معظـم تقلید به سـطح فضالء و طـالب محترم 
نیـز رسـیده اسـت. مرتضـی نجفـی قدسـی مدیـر دارالقـرآن عالمه 
طباطبایـی نیـز در ایـن نشسـت بـا اشـاره بـه اهمیـت نزدیکـی و 
هم گرایـی حوزه هـای علمیـه قـم و نجف، یکـی از بهتریـن راه کارها 
در ایـن زمینـه را فعالیت های قرآنی دانسـت. مدیـر دارالقرآن عالمه 
طباطبایـی با اشـاره بـه فعالیت های قرآنی کـه در حوزه علمیه نجف 
صـورت می گیـرد خواسـتار توجه بیشـتر متولیان امر به این مسـأله 
شـد. ایـن فعال قرآنی در همین زمینه پیشـنهاد کرد حسـینیه امام 
رضا علیه السـالم که توسـط مرحوم آیت اهلل هاشـمی شـاهرودی در 
نجف تأسـیس شـده بـه فعالیت هـای قرآنـی اختصاص یابـد. نجفی 
قدسـی هم چنیـن بـا اشـاره بـه شـبهه پراکنی های فراوان دشـمنان 
بـرای ایجـاد اختـالف میـان دو ملـت بـزرگ ایـران و عـراق اظهـار 
داشـت: شـبهات زیـادی برعلیـه زائـران ایرانـی در موسـم اربعیـن 
مطـرح می شـود و هم چنیـن در سـایر موسـم های زیارتـی شـبهات 
فراوانـی بـر ضـد زائـران عراقـی در ایـران در فضـای مجـازی مطرح 
ومنتشـر می گـردد کـه صرفا برای ایجـاد بدبینی بین دو ملت اسـت 
و ایـن در حالـی اسـت کـه منشـأ انتشـار هـر دوی این ها یـک جا و 

مخصوصـا انگلیـس مکار اسـت.

کرمانشـاه - بـه گـزارش روابط عمومی گاز اسـتان: جلسـه هم اندیشـی 
حسابرسـی داخلی شـرکت ملی گاز با هیأت مدیره و هیأت رئیسـه شـرکت 
گاز اسـتان کرمانشـاه در روز یکشـنبه مـورخ 13 / 5 / 98  در محـل سـالن 

کنفـراس اداره مرکزی گاز اسـتان تشـکیل گردید. 
در ابتـدای جلسـه : شـهبازی مدیرعامل گاز اسـتان کرمانشـاه با ارائه گـزارش جامع و 
کامـل از رونـد گازرسـانی دراسـتان از ابتداء تا کنـون و ارائه گزارش برنامه های گازاسـتان 
درسـال جـاری ، عنـوان نمودنـد که درحال حاضر دراسـتان کرمانشـاه 28 شـهر و 1263 

روسـتا گازدار و 5۷3000 مشـترک بـا ضریـب نفوذپذیـری 99 / 5  درصد ، مصرف کننده 
گاز طبیعـی مـی باشـند. درادامـه جلسـه: نقـدی رئیـس حسابرسـی داخلی شـرکت ملی 
گاز ضمـن بیـان چشـم انـداز و ماموریـت شـرکت ملـی گاز ایـران ، اهـداف حسابرسـی 
داخلـی را اصـالح سیسـتم عنوان نمود واهداف مهم وکلیدی سـال 98 حسابرسـی داخلی 
را از جملـه تمرکـز بـر بررسـی سیسـتم هـای نگهداشـت و تعمیـرات ، اعمـال کنترلهای 
الزم بررونـد تحقـق وصول مطالبات ،شناسـایی نقاط قوت و قابل بهبود،اسـتقرار سیسـتم 
هـای مکانیـزه و کنتـرل فرآیندهـای مرتبط بـا برگزاری مناقصـات مختلـف و روند اجرای 
قرارداهـا عنـوان نمودندکـه میبایسـت توسـط گاز های اسـتانی توجه ویژه ای درراسـتای 
انجـام ورعایـت موضوعـات مـورد نظر به عمـل آید. ایشـان یادآورنمـود: دامنـه فعالیتها و 
اهم مسـئولیت های حسابرسـی داخلی بررسـی فرآیندهای شـرکت و فرهنگ سـازی می 

باشـد و سیاسـت حسابرسـی را برمبنای دست گیری و حمایت از شـرکت های گازاستانی 
عنـوان کردنـد. وی افـزود: موضوعات بـا اهمیت و مـورد توجه حسابرسـی مباحث مربوط 
بـه منابـع انسـانی از جملـه توانمندسـازی ، جانشـین پروری ، شایسـته سـاالری وارزیابی 
360 درجـه و مباحـث مربـوط بـه مدیریـت مالـی از جملـه انتقال بـه دارایی هـا ، وصول 
مطالبـات ، تسـویه حسـاب پیمانهـا ، رعایـت قوانین و مقـررات و مباحثی همچـون برون 
سـپاری ، آماده سـازی شـرایط پیمانها قبل از واگذاری قراردادها ، نظر سـنجی از ذینفعان 
و مدیریـت انـرژی و ... مـد نظر می باشـد. درپایان ضمن اسـتماع سـواالت و نقطه نظرات 
همـکاران حاضـر در جلسـه از جملـه مشـکالت پیمانـی و قراردادهـا ، کاال ، انـدازه گیری 
و توزیـع، تعمیـرات و نگهـداری و ... بررسـی ودرخصـوص ابهامـات موجـود توسـط هیأت 

حسابرسـی پاسـخ های الزم ارائـه گردید.

قزویـن - شـرکت شـهرکهای صنعتـی بـا فرماندهـی نیـروی انتظامـی 
قزویـن تفاهـم نامـه همـکاری امضـا کردند.

در سـال رونـق تولیـد و در راسـتای امنیـت سـرمایه گـذاری، نظم و گسـترش دامنه و 
ابعـاد حفاظـت فیزیکـی و پیگیری از بروز بسـترها و آسـیب هـای موجود صنعتـی، تولید، 
اجتماعـی و وقـوع تخلـف و جـرم از طریـق اجـرای برنامـه های مشـترک علمـی، اجرایی، 
آموزشـی و فرهنگی، پژوهشـی و... و. صبح پنجشـنبه تفاهم همکاری مشـترک فی مابین 
شـرکت شـهرکهای صنعتـی اسـتان قزویـن و فرماندهـی نیـروی انتظامـی اسـتان قزوین 

منعقـد شـد. حمیدرضاخانپـور در حاشـیه مراسـم امضـاء تفاهـم نامـه بـا بیان اینکـه رفع 
موانـع تولیـد و ایجـاد بسـترهای الزم بـرای حمایت از سـرمایه گـذاری از وظایف اساسـی 
دولـت اسـت، اظهار داشـت: همـواره امنیت برای جذب سـرمایه گذار داخلـی و خارجی در 
شـهرکها و نواحـی صنعتـی از اولویـت ها بـوده و خوشـبختانه این مهم در کشـور عزیزمان 
ایـران علـی الخصـوص در منطقـه مهیـا مـی باشـد بطوریکـه در حـال حاضر 19 سـرمایه 
گـذار خارجـی شـهرکها و نواحی صنعتی اسـتان بـه فعالیت اقتصـادی و تولیدی مشـغول 
و رضایـت کامـل دارنـد. مدیـر عامـل شـرکت شـهرکهای صنعتـی اسـتان قزوین با اشـاره 
بـه اهـداف ایـن تفاهـم نامه افـزود: تببیـن و تدویـن دیدگاههـای امـام)ره( و مقـام معظم 
رهبـری در زمینه پیشـگیری از آسـیب های اجتماعی، اسـتقرار نظم و امنیـت، رونق تولید 
و امنیـت صنعتـی و سـرمایه گذاری،  اجـرای پروژه نظـارت الکترونیکی شـهرکها و نواحی 
صنعتـی اسـتان از طریـق دوربین های مدار بسـته و انتقـال اطالعات،  اقدامات پیشـگیرانه 
از قبیـل محلـه محور، حفاظت فیزیکی شـهرکها و کارخانجات، زمان محـور و ...،  نظارت و 
سـازماندهی بـر نحوه جذب، آمـوزش و بکارگیری نیروهای نگهبان و اسـتفاده حداکثری از 

ظرفیتهـای موسسـات حفاظتی و مراقبتـی زیرمجموعه نیروی انتظامـی و احداث کالنتری 
های مسـتقر از مهمترین اهداف این تفاهم نامه برشـمرد. در ادامه سـردار مهدی حاجیان 
فرمانده انتظامی اسـتان قزوین اظهارداشـت: یکی از مولفه ای جذب سـرمایه گذاری بحث 
امنیـت اسـت کـه موجب رونـق تولید و ایجاد اشـتغال می گـردد و این امنیت بسـتر تمام 
پیشـرفت هـای اقتصـادی و اجتماعـی را شـامل میشـود. فرمانده نیـروی انتظامی اسـتان 
نظـارت مسـتمر بـر واحدهـای صنعتـی و تولیـدی را از دیگـر وظایف دانسـته و افـزود: در 
راسـتای عـدم سـوء اسـتفاده برخـی از سـودجویان در تولیـد مـواد اولیه های غیـر مجاز و 
خطرنـاک نظـارت مسـتمر از ایـن واحدهای تولیـدی و صنعتی صورت گرفتـه و جلوگیری 
از سـرقتها و ایجـاد محیط امن برای سـرمایه گـذاران از دیگر وظایف این فرماندهی اسـت. 
ایـن تفاهـم نامـه بـه امضاء حمیـد رضا خانپـور رئیس هیئت مدیـره و مدیر عامل شـرکت 
شـهرکهای صنعتی اسـتان قزوین، سـردار مهدی حاجیـان فرمانده نیروی انتظامی اسـتان 
رسـیده اسـت. ایـن اولیـن تفاهـم نامـه مشـترک در کشـور فی مابین شـرکت شـهرکهای 

صنعتـی و فرماندهـی نیروی انتظامی اسـت.

همـدان - رسـتمی : سـرهنگ علـی قراباغـی  بـا اشـاره 
بـه افتتـاح 4500 پـروژه عمرانـی و محرومیت زدایـی توسـط 
سـپاه پاسـداران در سـطح کشـور عنـوان کـرد: ایـن پـروژه هـا 
در قالـب40000  پـروژه محرومیـت زدایـی سـپاه می باشـد که  
بخشـی از آن در سراسـر کشـور بـه صـورت همزمـان افتتاح می 
شـود. وی بـا بیـان اینکه ایـن پروژه ها بیشـتر برای عمـوم مردم 
در روسـتا ها و شهرسـتان های مناطـق محـروم اجـرا میشـود 
پـروژه عمرانـی و  اجرایـی 1040  خاطرنشـان کـرد: عملیـات 

محرومیت زدای سـپاه انصارالحسین)ع(  در سطح استان در حال 
اجـرا مـی باشـد و تمامی این پـروژه ها عام المنفعه بـوده و طبق 
برنامه ریـزی صـورت گرفتـه ایـن پـروژه ها در بـازه زمانـی چهار 
الـی شـش مـاه بـه بهره بـرداری مـی رسـند.  قراباغـی در ادامـه 
افـزود:  1040 پروژه عمرانی توسـط سـپاه انصارالحسـین )ع( در 
سـطح اسـتان همدان و در مناطق محروم و روستاهای دور افتاده 
بـا رویکـرد آب و اشـتغال در مناطـق محـروم اجـرا می شـود که 
همزمان با سراسـر کشور، بخشـی از پروژه های محرومیت زدایی 

سـپاه انصارالحسـین)ع( همدان که در مناطق محروم شهرستان 
فامنیـن اجرا میشـود افتتاح شـد.  قراباغی تصریح کـرد: این پروژه 
هـا کـه شـامل سـاخت آب بند و انتقـال آب بـه روسـتای زاغیلچه 
فامنین می باشـد با مشـارکت سـپاه انصارالحسـین)ع( و مردم این 
روسـتا اجرا شـد که امیدواریم با مشـارکت و همکاری دیگر دستگاه 
های اجرایی اسـتان بتوانیم با سـرعت بیشتری عملیات اجرایی این 
پـروژه هـا را در مناطـق محـروم و کم برخـوردار به اتمام برسـانیم و 
تحویـل مـردم ایـن مناطق بدهیـم.  وی در پایـان عنوان کـرد: نیاز 

اصلی برای تداوم انقالب اسـالمی و داشـتن آینده ای روشـن خدمت 
رسـانی و توجـه بـه مـردم می باشـد کـه بایـد در ایـن خصـوص به 

صورت جـدی وارد عمل شـد.

به همت سپاه پاسداران؛
آب بند روستای زاغیلچه شهرستان فامنین افتتاح شد

جلسه هم اندیشی حسابرسی داخلی شرکت ملی گاز با هیأت مدیره و 
هیأت رئیسه شرکت گاز استان کرمانشاه

امضای تفاهم نامه همکاری شرکت شهرکهای صنعتی بانیروی انتظامی قزوین

اهـواز - رحمـان محمـدی: روز خبرنـگار )1۷ مـرداد( 
فرصتـی اسـت تا از تـالش و از خودگذشـتی های کسـانی 
تقدیر شـود کـه در همـه اتفـاق های خـوب و بـد زندگی 
حضـور دارنـد و بـا ثبت و اطـالع رسـانی وقایع و بررسـی 
موشـکافانه و نقادانـه ایـن اتفاق ها در مسـیر اصـالح امور 

گام بـر مـی دارند.
خبرنـگاران شـاید هـم سنگرسـازان بی سـنگر باشـند چرا 

کـه گـزارش هـای هـر واقعـه ای کـه رخ مـی دهـد را منتشـر 
مـی کننـد امـا خـود کمتـر دیـده مـی شـوند و در پشـت 
صحنـه هسـتند. در صنعـت بـرق خوزسـتان نیـز خبرنـگاران 
حضـوری فعـال داشـته و در همـه روزهایـی کـه ایـن صنعـت 
پشـت سرگذاشـته و در همه فـراز و فرودهایـی آن، خبرنگاران 
نقـش تاثیـر گذار و اصـالح گری داشـته اند و همـواره در کنار 
مسـئوالن برق اسـتان نقش تعیین کننـده ای در حرکت رو به 

جلـوی صنعت برق ایفـا کرده اند. اینجانب ضمن گرامیداشـت 
خاطره شـهدای اصحاب رسـانه به ویژه شـهید گرانقدر محمود 
صارمـی، فرارسـیدن روز خبرنـگار را بـه تمامـی خبرنـگاران و 
اصحـاب رسـانه تبریـک گفتـه و بـر خـود واجـب می دانـم از 
خبرنگارانـی کـه در حـوزه صنعت بـرق فعالیت مـی کنند و به 
پـاس حضـور سـبزی که داشـته و دارند تقدیر و تشـکر کرده و 

قـدر دان تـالش هـای آنها باشـم.

به مناسبت روز خبرنگار
پیام تبریک مدیر عامل برق منطقه ای خوزستان

اردبیـل- مديرعامـل شـركت گاز اسـتان اردبیـل از مصرف 
۷58 میلیـون متر مکعـب گاز طبيعـي طي 4 ماهه سـال جاری 
در اسـتان خبـر داد و گفـت: بـا توجـه بـه گازدار بـودن تمامی 
شـهرها و بهره مندی بیـش از 94 درصد از خانوارهای روسـتایی 
مدیریـت مصـرف انرژی بیـش از پیـش حایز اهمیت می باشـد.  
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت گاز اسـتان اردبیـل، سـردار 

اسـماعیلی مدیـر عامل این شـرکت ، افـزود: از کل گاز مصرف شـده در 
اسـتان در مـدت یاد شـده ، 409 میلیون متر مکعب مربـوط به مصرف 
خانگـی، تجـاری و صنعتـی و 349 میلیـون متر مکعب گاز نیز توسـط 
نیروگاه سـیکل ترکیبـی اردبیل مصرف شـده اسـت. وی در ادامه اظهار 
داشـت: ایـن میـزان مصرف گاز طبیعی در اسـتان 11 درصد نسـبت به 
مدت مشـابه سـال گذشـته کاهش داشـته که بخش خانگی و صنعتی 

بـا 6 میلیـون متر مکعب رشـد و بخـش نیروگاه سـیکل ترکیبی اردبیل 
با 101  میلیون متر مکعب کاهش مصرف گاز نسـبت به سـال گذشـته 
مواجه بوده اسـت. در پایان مدیرعامل شـرکت گاز استان اردبیل تصریح 
کـرد: شـهروندان گرامی مـی توانند در مواقع بروز حـوادث مربوط به گاز 
طبیعـی و مشـکالت فنی  بـا واحد امداد شـرکت گاز اسـتان اردبیل در 

هر سـاعت از شـبانه روز با شـماره گیری 194 تمـاس بگیرند.

مصرف بیش از 758 میلیون مترمکعب گاز طبیعي در استان اردبیل طی 4 ماهه نخست سالجاری

اصفهـان - مرادیـان: مدیـر روابـط عمومـی و آمـوزش همگانی شـرکت 
آب وفاضـالب اسـتان اصفهـان گفـت:از تمامـی ظرفیت های اطالع رسـانی 
و فرهنـگ سـازی اسـتان در راسـتای اجـرای برنامـه های عملیاتـی پویش 

بانـوی آب اسـتفاده مـی گردد.
 سـید اکبـر بنی طباءپیرامـون برگزاری پویش ملـی بانوی آب افـزود:در این پویش 
برنامـه ریـزی شـده که حداقـل 20 هزار نفـر از بانوان شـاغل وخانه دار در سـال 98 با 
راهکارهـای تامین،تصفیه و مصرف بهینه آب آشـنا شـوندزیرا نقش بانـوان در مدیریت 

مصـرف بهینـه آب بسـیار مهم و حائز اهمیت اسـت. سـخنگوی شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان اصفهـان ادامـه داد:در ایـن پویش ، بازدید بانـوان از تصفیه خانـه آب ،حضور در 
خانـه فرهنـگ آب ، همـکاری و تعامـل با فرهنگسـراهای شـهرداری جهـت حضور در 
جمع بانوان و آموزشـهای الزم ،دعوت و اجتماع بانوان در شـهر های اسـتان،حضور در 
تجمعـات بانـوان دسـتگاههای اجرایی اسـتان از جمله محورهای عملیاتـی پویش ملی 
بانوی آب در اسـتان اصفهان می باشـد. بیش از 80 نفر از همسـران شـاغل در شـرکت  
بـرق منطقـه ایی اسـتان اصفهـان از تصفیه خانه باباشـیخعلی دیدن کردنـد که در این 
بازدیـد از نزدیـک بـا فرایند تصفیه آب آشـنا شـدند. در ایـن بازدید کارشـناس تصفیه 
خانـه آب اصفهـان  پیرامـون چگونگـی فراینـد تصفیـه گفـت: تـا کنون یـک لیتر آب 
غیراسـتاندارد از ایـن تصفیـه خانه به سـمت خانه های مردم روانه نشـده اسـت. فاز اول 
ایـن تصفیـه خانـه درسـال 68 بـا ورودی 5 متر مکعب بـر ثانیه به بهره برداری رسـیده 
اسـت . وی بـا بیـان اینکـه فـاز دوم تصفیـه خانه بـزرگ آب اصفهـان در سـال 86 و با 
ظرفیـت ورودی ۷.5 متـر مکعـب بر ثانیه راه اندازی شـده اسـت، افـزود: در این تصفیه 

خانـه آب بـه دو روش فیزیکی و شـیمیایی تصفیه می شـود.

وی بـا اشـاره بـه مراحل تصفیه آب در این تصفیه خانه اظهار داشـت: آشـغالگیری، 
تزریـق و اختـالط مـواد منعقـد کننـده، گندزدایـی بـا ازن، دو مرحلـه تـه نشـینی و 
فیلتراسـیون و ضـد عفونـی بـا کلـر از مراحل تصفیـه آب در این تصفیه خانه اسـت که 

فعالیت هـای صـورت گرفتـه برابر بـا آخرین اسـتانداردهای روز دنیاسـت.
ایـن کارشـناس تصفیـه خانـه آب  فاصلـه سـد چم آسـمان تـا تصفیه خانـه بزرگ 
اصفهـان را 8 کیلومتـر عنـوان کـرد و ابـراز داشـت: به دلیـل اختالف ارتفاع سـد تا این 
تصفیـه خانـه برخـالف بسـیاری از تصفیـه خانـه هـا آب به باال پمپـاژ نمی شـود و این 

امتیـاز بزرگـی بـرای ایـن تصفیـه خانه اسـت و ایـن فرایند ثقلـی صورت مـی گیرد .
همچنیـن در بازدیـد فراینـد تصفیـه  آب  خانـم نصـر آبـادی یکـی از بانـوان   این 
بازدیـد را بسـیار موثـر در رفـع ابهامات خـود در رابطه بـا کیفیت آب دانسـت و  افزود: 
مـن خیلـی وقـت اسـت که کیفیت آب شـرب اصفهـان از لحـاظ سـالمت  آب را مورد 
تردید داشـتم  براین اسـاس همیشـه قبل از اسـتفاده آب را می جوشـاندم اما االن که 
از نزدیـک بـا فرایند تصفیه آشـنا شـدم قطعا دیگـر این کار را نمی کنـم  در این بازدید 

متوجـه شـدیم آب بـا بهتریـن کیفیت در اختیـار مردم قـرار می گیرد.

آغاز پویش ملی بانوی آب با بازدید بانوان از تصفیه خانه آب اصفهان


