» خبر

به همت سازمان کتابخانهها
موزهها و مرکز اسناد آستان قدس
رضوي انجام شد:

رئيس جهاد دانشگاهي چهارمحال و بختياري خبرداد:

خيزبلند جهاد دانشگاهي چهارمحال
و بختياري براي رفع مشکل بيکاري

شهرکرد -خبرنگاررسالت:
رئيس جهاد دانشگاهي چهارمحال و بختياري درجمع خبرنگاران
اظهارداشت :نگاه ما در گذشته براي ايجاد شغل ،پرداخت تسهيالت
بوده است؛ اما پرداخت تسهيالت بدون آموزش نه تنها باعث ايجاد
اشتغال نميشود ،بلکه باعث بهوجود آمدن بدهکار بيکار ميشود.
وي با بيان اينکه مشاغل خانگي در کشورهاي آسيايي کمک
شاياني به اقتصاد کرده است ،خاطرنشان کرد :در گذشته مشاغل
خانگي در کشور ما بهعنوان شغل کاذب معرفي ميشد و بايستي
ما اين تفکر را در بين مردم تغيير دهيم تا بتوانيم گامهاي مؤثري
در راستاي ايجاد اشتغال خانگي بر اساس مزيتهاي چهارمحال
و بختياري برداريم.به گفته وي ،سهميه چهارمحال و بختياري در
ايجاد مشاغل خانگي  2هزار نفر است .خليلي با اشاره به اينکه
چهارمحال و بختياري جزء هشت استان پايلوت کشور در اجراي
طرح مشاغل خانگي انتخاب شده است ،افزود :سهميه استان ما براي
ايجاد طرح مشاغل خانگي  2هزار نفر است که متقاضيان پس از
ثبتنام در سامانه جهاددانشگاهي آموزشهاي الزم براي راهاندازي
مشاغل خانگي را فرا ميگيرند و محصوالت توليدي آنها بهکمک
تسهيلگران به فروش ميرسد.

»

رئي سکل دادگستري استان هرمزگان:

گزارشي از فروش اراضي مناطق آزاد به بيگانگان
واصل نشده است

بندرعباس –خبرنگاررسالت:
رئيسکل دادگستري استان هرمزگان با بيان
اينکه در خصوص واگذاري زمين در مناطق
آزاد به بيگانگان تاکنون گزارشي وصول نشده
است ،گفت :در خصوص اغتشاشات ديماه
سال گذشته براي  190نفر پرونده تشکيلشده،
70نفر در دادسرا رفع تعقيب شدهاند ،براي
30نفر کيفرخواست صادرشده ،در دادگاه براي

برگزاري بيش از  37هزار نفر ساعت
آموزش براي کارکنان کميته امداد

مدير کل امور زندان هاي آذربايجان غ ربي:

 492زنداني آذربايجان غربي چشم انتظار
مساعدت هاي مردم هستند
اروميه -خبرنگار رسالت:
مدير کل امور زندان هاي آذربايجان غربي گفت :از اول سال 97
تاکنون ۴۹۲زنداني در سطح استان براي آزادي چشمانتظار کمک
 ۳۰ميليارد توماني مردم هستند.ميرعلي اکبر بني هاشم بااشاره
به اينکه از زمان تشکيل ستاد ديه تا کنون ۴هزارو  ۸۰۹نفر زنداني
غيرعمد آذربايجان غربي توسط اين ستاد آزاد شده اند ،گفت :درسال
گذشته نيز  ۳۰۱زنداني جرايم غيرعمد دراستان توسط ستاد ديه
آزادشده اندکه ازاين تعداد۲۹۲نفرآقاو۹نفرخانم بوده اند.مدير کل
امور زندان هاي آذربايجان غربي بااشاره به اينکه هدف اصلي ستاد
ديه رسيدگي به جرايم غيرعمد مثل نفقه ،مهريه ،حوادث کارگاهي
وبيمه است ،اظهار داشت :از زمان تشکيل ستاد ديه تا کنون ۴هزارو
 ۸۰۹نفر زنداني غير عمد آذربايجان غربي توسط اين ستاد آزاد
شده اند که از اين تعداد  301نفر مربوط به آزادي سال گذشته
است.وي بااشاره به اينکه براي آزادي زندانيان غير عمد درسال
گذشته  ۲۳ميليارد و ۵۰۰ميليون تومان نياز بود ،افزود:با اقدامات
انجام شده و گرفتن ۳۷درصد رضايت شاکيان ۲۶ ،درصد صدور
حکم اعصار توسط قضات۷ ،درصد آورده خودخانواده زندانيان و
تحقق ۷۰۰ميليون تومان کمک بالعوض توسط ستاد ديه استان
 ۳۰۱نفر از زندانيان از زندان آزاد شدند.

رئيس کل دادگستري استان اصفهان خبرداد:

کاهش زمان رسيدگي به پروندههاي
قضائي در محاکم استان اصفهان
اصفهان-خبرنگاررسالـت:
رئيس کل دادگستري استان اصفهان از کاهش چشمگير متوسط
زمان رسيدگي به پروندههاي قضائي در محاکم استان در  5سال
اخير خبر داد.احمد خسروي وفا در جمع خبرنگاران ،متوسط زمان
رسيدگي به پروندههاي قضائي در مراکز دادگستري استان اصفهان
را در سال  ، ۹۲يکصد و 57روز و در پايان سال  ، ۹۶يکصد و 28روز
اعالم کرد و گفت :ميانگين زمان رسيدگي به پرونده دردادگاه
کيفري يک ،از  ۴۱۴روز در سال  ۹۲به  ۲۶۵روز کاهش يافته
است.وي با بيان اينکه زمان رسيدگي در دادگاه حقوقي از ۱۵۸
روز در سال  ۹۲به  ۱۴۱روز در پايان سال  ۹۶کاهش يافته است،
افزود :در همين بازه زماني در دادگاه کيفري نيز زمان رسيدگي
به پروندهها از  ۱۲۴روز در سال  ۹۲به  ۸۹روزرسيدهاست اما در
بخش بازپرسي و دادستاني تغييري نداشتهايم .رئيس کل دادگستري
استان اصفهان با بيان اينکه اجراي احکام کيفري در سال  ۹۲حدود
 ۲۰۵روز بوده و اکنون به  ۱۸۸روز کاهش يافته است ،افزود :اجراي
احکام مدني نيز در سال  ۹۲حدود  ۴۴۴روز بوده که به  ۲۴۰روز
رسيده است.خسروي وفا در خصوص آخرين وضعيت پرونده تجاوز
به کودک افغان در خمينيشهر اظهار کرد :تعداد زيادي در اين
زمينه به عنوان مظنون احضار شده و مورد بازپرسي قرار گرفتهاند
ولي هنوز فرد مرتکب جرم شناسايي نشده است.
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مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمدخبرداد:

ياسوج-خبرنگاررسالت:
در سال گذشته  35دوره آموزشي در قالب دوره هاي تخصصي،
تعالي معنوي و فرهنگ عمومي با  37هزار و  136نفر ساعت
براي کارکنان کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد برگزار شد .دوره
آموزشي کارکنان و مديران حوزه نظارت و رسيدگي به شکايات
کميته امداد استان هاي يزد ،چهارمحال بختياري ،فارس ،بوشهر
و کهگيلويه و بويراحمد برگزار شد .به گزارش سايت خبري کميته
امداد ،فريد محبي ،مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد در
حاشيه اين دوره آموزشي گفت :در سال گذشته  35دوره آموزشي
در قالب دوره هاي تخصصي ،تعالي معنوي و فرهنگ عمومي به
تعداد  3927نفر در مجموع  37136نفر ساعت با اعتبار  820ميليون
ريال ،براي مديران و کارکنان کميته امداد استان برگزار شد .وي
افزود :همچنين در سه ماهه اول سال جاري  6دوره آموزشي با
اعتبار  78ميليون ريال براي کارکنان اين نهاد برگزار شده است.
محبي در ادامه گفت 27 :نفر از مديران و کارکنان حوزه نظارت
و رسيدگي به شکايات مردمي کميته امداد از استان هاي بوشهر،
فارس ،يزد ،چهار محال بختياري و کهگيلويه و بويراحمد به مدت
دو روز در دوره آموزشي شرکت کردند.

شاهنامهخواني در
بيست و سومين نشست
خوانش متون کهن
ادبيات فارسي

مشهد-خبرنگاررسالت:
بيست و سومين نشست خوانش متون کهن ادبيات فارسي ،به خوانش
بندهايي از شاهنامه فردوسي با حضور کارشناسان و ادبدوستان در محل
کتابخانه تخصصي ادبيات کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي پرداخت ،
به همت اين سازمان ،بيست و سومين نشست خوانش متون کهن ادبيات
فارسي با محوريت شاهنامه فردوسي ،با حضور دکتر سيد علي کرامتي استاد
ادبيات پارسي و جمعي از کارشناسان و ادبدوستان ،در محل کتابخانه
تخصصي ادبيات کتابخانه مرکزي آستان قدس رضوي برگزار شد .کرامتي
با بيان اينکه شاهنامه سراسر رسم و رسوم و عقايد و باورهاي ايرانيان را
بيان ميکند ،افزود :کساني که در سطح اول شاهنامهخواني هستند ،عموما

روايتهاي شاهنامه را داستان مينامند ،در صورتي که اينگونه نيست و
نبايد فردوسي را داستانسرا يا داستانپرداز دانست.وي با بيان اينکه هدف
فردوسي در بيان روايتهاي داستاني ،در واقع اليۀ دوم و باطني آن است،
ادامه داد :زماني که فردوسي قصد بيان مفهومي عميق و باطني را داشته،
به داستان متوسل شده است تا مفاهيمي را به رمز و راز و غير مستقيم به
مخاطب القا کند.اين استاد ادبيات فارسي ،انديشه کلي حاکم بر شاهنامه
را ،تقابل دو نيروي خير و شر دانست و تصريح کرد :در همه روايتهاي
شاهنامه دو قطب بر عالم هستي حکومت ميکند که همان دو نيروي خير
و شر است و دائما اين دو در تقابل با هم هستند که پيوسته در طول تاريخ
بشريت اين مسئله تکرار شده است.

17نفر محکوم و مابقي در حال رسيدگي هستند.
حجتاالسالموالمسلمين محمدصادق اکبري در
نشست خبري که به مناسبت هفته قوه قضائيه
برگزار شد ،اظهار داشت  :يکي از برنامههاي قوه
قضائيه رسيدگي به دعاوي ،شکايات و پروندهها
به جهت احقاق حق است ،در سال 258 ،96
هزار و  862پروند واردشده و در همين مدت
 258هزار و  280پرونده رسيدگي شده و از
سال  39 ،96هزار و  192پرونده باقيمانده که
موردبررسي قرار ميگيرد .رئيسکل دادگستري
استان هرمزگان اضافه کرد :يکي ديگر از برنامههاي
ما اولويت دادن به پروندههاي مسن است ،بايد
دو سال از سن پرونده گذشته باشد تا مسن
تلقي شود ،در سال  96اين سياست تعقيب
شده و  12درصد از تعداد اين پروندهها نسبت
به سال  95کاسته شده است.

استاندار اردبيل:

زمينه پشتيباني از سرمايهگذاران بخش خصوصي
در اردبيل عملياتي ميشود

اردبيل-خبرنگاررسالت:
استاندار اردبيل با اشاره به اين که تنها راه نجات از
مشکالت اقتصادي حمايت از بخش خصوصي است
گفت :به همين منظور نياز است تا زمينه پشتيباني
از سرمايهگذاران بخش خصوصي در اردبيل عملياتي
شود.اکبربهنامجودرجلسهستادتسهيلورفعموانع
توليد واحدهاي صنعتي و توليدي استان اردبيل اظهار
داشت :با توجه به اين که تنها راه نجات از مشکالت
اقتصادي حمايت از بخش خصوصي است ،به همين
منظور نياز است تا زمينه پشتيباني از سرمايهگذاران
بخش خصوصي در اردبيل عملياتي شود.وي افزود:
اگر بتوانيم بوروکراسيهاي اداراي و موانع بانکي
و مشکالت موجود بر سر راه سرمايهگذاران را از
ميانبرداريم رفع بيکاري به طور همهجانبه ملموس
خواهد بود و به دنبال آن توسعه و رشد اقتصادي
در استان را با توسعه همهجانبه حوزههاي مختلف

پيشبيني کرده و ميتوانيم به مرحله خودکفايي
در توليدات و محصوالت کشاورزي برسيم.استاندار
اردبيل بيان کرد :تعامل همهجانبه با مسئوالن همگام
با حرکت به سمت و سوي حمايت از توليدکنندگان و
سرمايهگذاران ميتواند ما را به خواستههايمان را ايجاد
 20هزار فرصت شغلي تا پايان امسال در استان است
برساند و معضل بيکاري و به دنبال آن آسيبهاي
اجتماعي را در منطقه به حداقل برساند.

مديرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان:

نقش آفريني آب انبارها براي گذر از بحران کم آبي در شهر ورزنه

اصفهان-خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان گفت:شهر ورزنه
در انتهاي رودخانه زاينده رود ،جايي که به تاالب بين المللي
گاوخوني ختم مي شود قراردارد که در تابستان سال جاري براي
گذر از بحران کم آبي اين منطقه آب انبارها وارد مدار بهره برداري
شدندمهندس هاشم اميني با بيان اينکه ورزنه در انتهاي خط
آبرساني اصفهان بزرگ در حوزه شهرستان اصفهان قرار دارد افزود:

برخورداري شرکت آبفاي استان اصفهان از شبکه هوشمند توزيع
منجر به آن شده که آب شرب بين تمام نقاط استان عادالنه توزيع
شود .اما از آنجايي که حجم ذخيره سد زاينده رود محدود است
براي گذر از بحران کم آبي ،استفاده از آب انبارها در شهر ورزنه
در دستور کار قرارگرفت .وي افزود :در حال حاضر بهدليل حجم
بسيار محدود ذخيره آب سد زاينده رود  30درصد تخصيص آب
طرح اين شهر نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش يافته است

که تالش شده با تعديل فشار و ترغيب مردم به مصرف بهينه ،
آب مورد نياز در اختيار مردم قرار گيرد.مهندس اميني عنوان کرد:
هم اکنون دو حلقه چاه در مدار بهره برداري قرار دارد و يک
حلقه چاه جديد نيز در حال حفر است اما از آنجايي که  ECآب
در شهر ورزنه بسيار باالست وبه بيش از  4هزار مي رسد  .مقرر
گرديد در آينده نزديک به روش  BOOدستگاه آب شيرين کن
در اين شهر راه اندازي شود.

استاندار خراسان رضوي:

نيشابور -خبرنگار رسالت:
استاندار خراسان رضوي از همسران شهدا به عنوان
همرزمان واقعي زرمندگان در دوران دفاع مقدس
و پس از آن ياد کرد.عليرضا رشيديان در جريان
سفر به نيشابور و ديدار با خانواده سردار شهيد
منصوري اظهار کرد :اجر و مزد مجاهدت افرادي
مانند اين شهيد بزرگوار که در دورههاي مختلف

همسران شهدا همرزمان واقعي رزمندگان هستند

اعم از غائله کردستان ،دوران دفاع مقدس ،واقعه
منا و دفاع از حرم اهل بيت(ع) در سوريه حضور
داشته؛ چيزي جز شهادت نمي توانست باشد.
وي نقش همراهي خانواده و همسران شهدا را
در دوران دفاع مقدس تعيين کننده دانست و
گفت :رزمندگان اسالم با وجود همسراني ايثارگر،
دغدغه امورات منزل و تربيت فرزندان را نداشته و

با طيب خاطر در عرصه هاي دفاع و جبهه هاي
نبرد حق عليه باطل حضور مي يافتند.استاندار
خراسان رضوي در ادامه به تشکيل کارگروه
ويژه براي اشتغال فرزندان شاهد و ايثارگر اشاره
و بيان کرد :هم اکنون تعداد پنج هزار فرزند
شاهد و ايثارگر جوياي کار در استان وجود دارد.
رشيديان به محدوديت هاي قانوني براي استخدام در

ارگانهاي دولتي اشاره کرد و افزود :تجربه موفقي
که سال گذشته براي ايجاد اشتغال در حوزه
مشاغل حمايتي براي مددجويان کميته امداد
داشتيم که منجر به ايجاد  16هزار اشتغال شد
الگوي مناسبي است تا از آن براي شکل گيري
فرصت هاي شغلي براي فرزندان شاهد و ايثارگر
استفاده کنيم.

معاون امور اجتماعي دانشگاه علوم پزشکي استان کردستان:

مشارکت همه نهادهاي جامعه و آحاد مردم ،در حفظ و توسعه سالمت امري ضروري است

سنندج –خبرنگاررسالت:
معاون امور اجتماعي دانشگاه علوم پزشکي کردستان با بيان اينکه،
مهمترين نياز انسان ها سالمتي است ،گفت :سالمتي صرفا به معناي
نداشتن بيماري جسمي نيست ،بلکه داشتن آرامش روحي و رواني،
معنوي و اجتماعي از ديگر ابعاد سالمت بوده و بنابراين تمامي ابعاد
جسمي ،رواني ،معنوي و اجتماعي را شامل مي گردد و نيز جامعهاي
سالم است که افراد و مردمان آن سالم باشند .دکتر بهرام کندايي

يکي از نيازهاي اصلي حوزه سالمت ،اجتماعي شدن سالمت بوده
و مشارکت همه نهادهاي جامعه و آحاد مردم ،در حفظ و توسعه
سالمت امري ضروري دانست وافزود:خوشبختانه در زمينه اجتماعي
شدن سالمت هم از نظر پژوهشي ،هم تئوري و هم اجرايي اقدامات
مناسبي در دانشگاه انجام شده که از آن جمله مي توان به تشکيل
معاونت اجتماعي در دانشگاه ،ايجاد مرکز تحقيقات عوامل اجتماعي
مؤثر بر سالمت ،تشکيل مجامع سالمت در شهرستا نها و بسياري از

امام جمعه بناب :

خانواده ها مواظب باشند فرزندان آن ها گرفتار بالي
خانمان سوز اعتياد نشوند

بناب -خبرنگاررسالت:
امام جمعه بناب گفت :خانواده ها و مسئوالن
مواظب و مراقب باشند تا فرزندان و جوانان اين
کشور گرفتار بالي خانمان سوز اعتياد نشوند.
بر اساس اين گزارش ،حجت االسالم شيخ مصطفي
باقري بنابي با اشاره به آغاز هفته مبارزه با مواد
مخدر و ضرورت مبارزه با اين بالي خانمان سوز
اظهار کرد :دشمن دست به دست هم داده که
جوانان را از ما بگيرند و براي آن انواع و اقسام
توطئه ها در نظر گرفته اند که يکي از اين
راه ها کشاندن جوانان به سمت اعتياد و تهي
کردن آن هاست.وي تصريح کرد :نبايد در برابر
جهاد مقدس مبارزه با اعتياد و مواد مخدر کوتاهي

کرد .از اين رو دشمنان با وارد کردن انواع و اقسام
مواد مخدر و روان گردان ها قصد دارند جوانان و
خانواده ها را گرفتار کنند.حجت االسالم باقري
بنابي اذعان کرد :شکست زماني رخ مي دهد
که ايمان ،اعتقاد و روح معنوي انسان و آن
جامعه آسيب ببيند.وي با بيان اينکه بسياري
از شکست ها در تاريخ مقدمه شکست هاي
بزرگ تري شده اند؛ يادآور شد :در اداره جنگ
هشت سال دفاع مقدس فرماندهان ،مديران
مخلص جبهه و جهاد همواره آبديده تر و زبده
تر شدند و براي آينده تاکتيک هاي جامع تر را
به کار بردند که نتيجه آن کسب پيروزي هاي
بزرگ تر در جبهه اسالم بود.

انعقاد تفاهم نامه براي ۱۶
پروژه عمراني شهرداري رشت
در حوزه سرمايه گذاري
رشت-خبرنگاررسالـت:
دکتر مسعود نصرتي در جمع اصحاب رسانه هاي مجازي استان
اذعان داشت :مشکالت شهرداري رشت با مکانيسم جديد در حال
تغيير است.شهردار رشت افزود :با توجه به وضعيت اقتصادي حاکم
در کشور و تاثير آن بر مديريت شهري  ،ورود بخش خصوصي
ميتواند نقش بسزايي در بهبود وضعيت اقتصادي شهر ودر نهايت

اقدامات ديگر اشاره نمود.وي اظهار داشت :مجمع سالمت در سطح
شهرستان ها با هدف کاهش نابرابري ها ،هماهنگيهاي بينبخشي
و ايجاد ساختار و نظاممند کردن مشارکتهاي اجتماعي در سالمت
ايجاد مي گردد و بايد توجه داشت که هدف از توسعه مسئوليت
اجتماعي اين نيست که سازمان ها در امورات بهداشت و درمان
وارد شوند ،بلکه بايد در حوزه مسئوليت پذيري اجتماعي سالمت
مشارکت داشته باشند.

رئيس شوراي اسالمي :

شهروندان کاشاني بيش از 60ميليارد تومان
عوارض نوسازي به شهرداري بدهکارند

کاشان -خبرنگاررسالت:
علي رسول زاده ،رئيس شوراي اسالمي شهر
در چهل و نهمين جلسه رسمي که با موضوع
بررسي وضعيت درآمدي شهرداري برگزار گرديد
گفت :از موضوعات بسيار حائز اهميت ما بحث
درآمدي شهر است.از يک طرف رکود اقتصادي
بسيار شديدي که در کل مملکت داريم و از
طرف ديگر تمام موانعي که براي دريافت پولها
و تعرفه هايي که مرتب با آراي ديوان عدالت
صادر مي شود.رسول زاده با بيان اينکه گردش
پولي نداريم و شرکت هاي توليدي با مشکالت
گوناگون مواجه هستند ،افزود  :بودجه جاري
ضمن اينکه تغييري نکرده افزايش هم پيدا

کشور داشته باشد.دکتر مسعود نصرتي مسدود شدن حساب مالي
شهرداري را يک فاجعه خواند و گفت :بسته شدن بيش از بيست
بار حساب شهرداري در طول  ۸ماه گذشته بسيار اسفبار است،
شهر رشت با وجود يک آراي قطعي در حوزه مديريت شهري و
بااخذ فرصت يک ساله در سنوات گذشته نتوانسته بدهکاريهاي
خود تسويه حساب کند،لذا شوراي پنجم شهردار منتخب اين
شورا پس از مواجهه با بيست و يک پرونده درطي حدود يک
سال اخير خوشبختانه توانست هر بيست و يک پرونده را تسويه
کند.شهردار رشت با تاکيد بر انعقاد تفاهم نامه براي  ۱۶پروژه
در حوزه سرمايه گذاري خاطرنشان کرد :براي اجراي اين اين
پروژهها با مراجعه  ۱۰۷سرمايه گذار روبهرو بوده ايم که اين

کرده است.ما بايستي براي مباحث درآمدي
بويژه درآمد هاي پايدار از نظرات کارشناسي
بهره ببريم و صرفا متکي به نظرات خودمان
نباشيم.رئيس شوراي شهر در ادامه افزود  :با
دريافت نظرات کارشناسي مبتني بر واقعيات
مي توانيم راه حل مناسبي جهت جلوگيري
از اضافه شدن مشکالت پيداکنيم و مباحث
درآمدي را از اولويت هاي کاري قرار دهيم.
عباس شافعي ،مديردرآمد شهرداري کاشان
در اين نشست به ارائه گزارشي از وضعيت
درآمدي شهرداري پرداخت و از بدهي بيش
از  60ميليارد توماني معوق نوسازي شهروندان
به شهرداري خبر داد.

براي شهر رشت بسيار ارزشمند است.او گفت :در  ۶هفته متوالي
 ۶پروژه افتتاح و  ۶پروژه کلنگ زني خواهد شد .براي پروژههايي
که در چهارچوب پيمانکاري است و مابقي پروژههاي قابل تعريف
در بودجه  ۹۷چه به صورت ملکي و چه به صورت نقدي تامين
مالي انجام شده است.دکتر نصرتي افزود :براي  ۳۴پروژه ۳۴
مدير پروژه گذاشته شده است و از اين تعداد .براي  ۲۰پروژه
کالن مقياس  ۲۰مدير پروژه نيز تعريف شده است.شهردار رشت
اذعان داشت :سال گذشته  ۲۵هکتار قطعات تفکيکي مسکوني
و تجاري و تملک مسير صورت گرفته که در اين زمينه تامين
مالي ها فقط براي پروژه هاي عمراني با موافقت شورا صورت
گرفته است.

آموزش و فرهنگ سازي
راهکار مقابله با بيابانزايي است

 53طرح کشاورزي شهرستان خاش
به بهره برداري رسيد

يازدهمين دوره مسابقات قرآني بهار در بهار ويژه
كاركنان و همسران گاز گلستان برگزار شد

سمنان -خبرنگار رسالت :
کارشناس جنگل داري اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري سمنان گفت  :آموزش و
فرهنگسازي براي جلوگيري از قاچاق تاغ ،راهکار مقابله با پديده بيابانزايي در اين استان
است .معصومه منظمي در حاشيه همايش مقابله با بيابانزايي افزود  :مقابله با بيابانزايي در اين
استان نيازمند ترويج فرهنگ حفاظت و مراقبت از عرصه هاي طبيعي در بين مردم است.وي
از بانوان و مادران به عنوان اثرگذارترين عضو خانواده در تربيت و آموزش فرزندان براي حفظ
طبيعت يادکرد و گفت :اين همايش با محوريت نقش و تاثير زنان در ترويج فرهنگ مقابله
با بيابان زايي برگزار شده است.وي تصريح کرد  :در اين همايش  70تن از زنان شاغل در
دستگاه هاي اجرايي حضور داشته اند.وي با بيان اين که آموزش به فرزندان از دوران کودکي
نقش مهمي در حفاظت و مراقبت از عرصه هاي طبيعي دارد ،ادامه داد :مدارس ،مهدکودک
و رسانه هاي جمعي براي فرهنگ سازي اين مهم بيش از پيش تالش کنند.وي با اشاره به
شعار امسال روز جهاني مقابله با بيابانزايي مبني بر اين که سرزمين ارزشمند است براي حفظ
و احياي آن سرمايه گذاري کنيم ،اضافه کرد :آموزش و پرورش ،رسانه ها ،مهدکودک ها
بايد بيش از پيش در فرهنگ سازي حراست از سرزمين،خطرات و اثرات ناشي از بيابانزايي
در سمنان تالش کنند.

زاهدان -خبرنگاررسالت :
با حضور سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري
 ٥٣طرح مختلف کشاورزي شهرستان خاش به بهره برداري رسيد.
سرپرست معاونت هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري در آيين
افتتاح  ٥٣طرح کشاورزي شهرستان خاش گفت :براي اجراي اين طرح ها افزون بر
 65ميليارد ريال هزينه شده است.عليرضا نورا اظهار داشت :شاخص ترين پروژه
افتتاح شده؛ سامانه آبياري نوين در سطح  ٤٨٠هکتار بود که براي اجراي آن
٣٣ميليارد ريال هزينه شده است .مجتبي پيري رئيس سازمان جهاد کشاورزي
استان هم در اين رابطه گفت :در سطح استان يکصد هزار هکتار آبياري نوين کار
مي شود که شهرستان خاش در اين مبحث پيشرو است و تاکنون در  6هزار هکتار
از اراضي کشاورزي اين طرح اجرا شده و  6هزار هکتار ديگر در دست تهيه طرح
بوده و يک هزار هکتار قابل بهره برداري است.وي گفت٨٥ :درصد از سهميه اجراي
طرحهاي نوين آبياري را دولت مي پردازد که  15درصد آن بر عهده متقاضي است
و اگر کشاورزي هم نتواند اين  ١٥درصد را پرداخت کند ،از محل تسهيالت دولتي
به آنها کمک مي شود.

گرگان-خبرنگاررسالت:
يازدهمين دوره مسابقات قرآني بهار در بهار ويژه كاركنان وهمسران شرکت باحضور 610نفر
ازعالقه مندان به اين کتاب آسماني درمحل دانشگاه پرديس گرگان برگزارگرديد .به گزارش
روابط عمومي،دراين مراسم شرکت کنندگان دررشته هاي مختلف به رقابت پرداختندکه
درپايان،نفرات برترهررشته دررده آقايان وبانوان بهصورت جداگانه مشخص ودرمراسم
اختتاميه که باحضورمديرعامل گازگلستان برگزار گرديد از نفرات برتر تجليل شد .
درمراسم اختتاميه اين مسابقات پس ازتالوت آياتي چندازکالم اهلل مجيد مديرعامل
گازگلستان ضمن خير مقدم  ،از برگزاري منظم اين مسابقات ابراز خرسندي نموده و از
متوليان برگزاري آن تشکر کرد.وي گفت:خوشبختانه يازدهمين دوره مسابقات قرآني
بهاردر بهار ويژه کارکنان وهمسران گازگلستان نسبت به سال گذشته با حضور گسترده
تري انجام شد و از رشد بسياري خوبي برخوردار بوده است ،بطوري که دردهمين دوره
مسابقات تعداد  430شرکت کننده داشتيم ولي در يازدهمين دوره اين تعداد به 610
نفر رسيد که بسيار حائز توجه است.
شايان ذکر است در پايان مراسم ازنفرات برتراين مسابقات بااهداي لوح تقدير و هداياي
ارزنده تجليل بهعمل آمد.
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بازديد از راه ارتباطي خرمدره
به شمال
خرمدره  -خبرنگار رسالت :
به گزارش روابط عمومي فرمانداري خرمدره ،بازديد از راه ارتباطي
خرمدره به شمال توسط عزيزي نماينده مردم منطقه در مجلس شوراي
اسالمي  ،محمدي فرماندار شهرستان خرمدره  ،ثنايي بخشدار بخش
مركزي  ،دكتر عطايي  ،كاظم زاده مدير دفتر نماينده و رئيس اداره
راهداري و حمل و نقل جادهاي صورت گرفت.
طي اين بازديد مقرر گرديد به لحاظ نداشتن رديف اعتباري و برنامه
مطالعه فني از طرف وزارت راه و شهرسازي بررسيها و پيگيريهاي
الزم براي اخذ مجوزهاي فوق به عمل آيد.
همچنين در اين بازديد فرماندار خرمدره از شروع عمليات اجرايي راه
ارتباطي روستاي اسالمآباد به فيلهورين به طول  6كيلومتر خبرداد و
گفت  :با اتصال راه مذكور  5روستاي داراي سكنه فيلهورين  ،نجفآباد،
گونج  ،علي آباد و نيارك كه در مسير خرمدره به لوشان قرار گرفتهاند
عمال ميتوانند از مسير خرمدره  ،لوشان و بالعكس بهرهمند شوند.

مديرعامل شرکت آب منطقهاي استان بوشه ر:

 20برنامه براي سازگاري بوشهر
با کم آبي تدوين شد

بوشهر-خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت آب منطقهاي استان بوشهر با اشاره به تشکيل
کارگروه سازکار با کمآبي گفت :در اين کارگروه  ۲۰برنامه و طرح
عملياتي در کميته استاني بوشهر آن تدوين شده است.شاهپور رجايي
در نشست با مسئوالن دستگاههاي اجرايي استان بوشهرميزان آب
مصرفي استان بوشهر ساالنه را يک ميليارد و  20ميليون متر مکعب
دانست و اظهار داشت :از اين ميزان  102ميليون متر مکعب از
منابع داخلي و  900ميليون متر مکعب از منابع سطحي است.
وي با بيان اينکه  41درصد منابع سطحي برداشت ميشود گفت:
54درصدآب مصرفي استان بوشهر از منابع زير زميني 41 ،درصد
از منابع سطحي و  5درصد از نمکزدايي تامين ميشود .مديرعامل
شرکت آب منطقهاي استان بوشهر با بيان اينکه  81درصد آب استان
بوشهر در بخش کشاورزي مصرف ميشود ،بيان کرد12 :درصد در
بخش آب شرب و يک درصد نيز در بخش صنعت مصرف ميشود.
رجايي از اجرايي شدن طرح سازگار با کمآبي خبرداد و افزود:
براي اجرايي شدن اين طرح در استان بوشهر  20برنامه عملياتي
تعريف و تدوين شده است.وي ،اعتبار مورد نياز براي عملياتي
شدن برنامه تدويني سازگار با کمآبي در استان را  4300ميليارد
تومان دانست و گفت:از اين ميزان اعتبار  380ميليارد تومان آن
از منابع عمومي ،بيش از  3هزار و  400ميليارد تومان از طريق
تسهيالت بانکي و  308ميليارد تومان از روش سرمايه گذاري بخش
خصوصي تامين اعتبار ميشود.

کتاب به سپيدي يک رويا در کتابخانه
مرکزي شهرستان قدس نقد شد
شهر قدس -خبرنگاررسالت:
مراسم نقد رمان تاريخي مذهبي «به سپيدي يک رويا» با حضور
فاطمه سليماني نويسنده  ،پروانه سراواني منتقد ،عيسي نيكخواه
رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان قدس و جمعي
از مسئولين شهرستان و دوستداران كتاب در كتابخانه مركزي
شهرستان قدس برگزار شد.اين کتاب در ارتباط با بخشي از
زندگي و سفر حضرت فاطمه معصومه (س) به خراسان و از زبان
سلطان نديمه ايشان ،به نگارش درآمده است .نويسنده در اين
کتاب از زبان يکي از نزديکان حضرت(س) ماجرا را پيش مي برد.
حتي زماني که نويسنده مي خواهد روايتي تاريخي را بيان کند،
بدون تصرف تاريخي و با ارجاع به يکي از نزديکان حضرت (س)
روايت را بازگو مي کند .کتاب رمان تاريخي مذهبي «به سپيدي
يک رويا» توسط انتشارات نيستان به چاپ رسيده است.
در بخشي از داستان آمده« :دوست داشت که به اخت الرضا
خطابش کنند .آنقدر که به نسبتش با علي ابن موسي الرضا مباهات
مي کرد .خودش اين لقب را به خودش داده بود .سه يا چهار سال
بيشتر نداشت ،چند نصراني به ديدار پدر بزرگوارش آمده بودند و
مثل هميشه براي محکوم کردن امام و شک و شبهه وارد کردن به
دين اسالم .جواب همه سوال هايشان را از امام گرفتند ،معجزه و
کرامت هم از امام ديدند ،اما باز هم به حقانيت امام شهادت ندادند،
فاطمه معصومه هم آنجا حاضر و ناظر بود .منتقد کتاب افزود:
کتاب به «سپيدي يک رويا» ،بر پايه روايات مذهبي و برگرفته از
منابع و رساله هاي شيعه است .داستان سفر حضرت معصومه(س)
از مدينه تا قم بوده و به شيوه اي نوشته شده که مرز ميان خيال و
واقعيت را به هم نزديک مي کند و خواننده را از نظر داستاني اغنا
مي کند .خواننده امروزي داستان هايي را مي پسندد که تحليل
و منطق در عناصر داستان وجود داشته باشد.

قمپز سي و چهارم فوتبالي شد
قم-خبرنگاررسالت:
سي و چهارمين محفل طنز قمپز با حضور طنزپردازان ،مسئولين
و مخاطبان پر تعداد عالقهمند به طنز در سالن سوره حوزه هنري
قم برگزار شد.به گزارش روابط عمومي حوزه هنري استان قم ،سي
و چهارمين محفل طنز قمپز با حضور طنزپردازان ،مسئولين و
مخاطبان پر تعداد عالقهمند به طنز در سالن سوره حوزه هنري
قم برگزار شد .در ابتداي جلسه عباس احمدي مسئول دفتر طنز
حوزه هنري قم و مجري برنامه از اکبر کتابدار پيشکسوت راديو
و محقق در حوزه طنز دعوت کرد تا لحظاتي درباره طنز براي
حاضران صحبت کند .سپس اميد مهدينژاد مهمان ويژه محفل
قپز در کنار عباس احمدي قرارگرفت.بخش اصلي اين محفل به
قرائت آثار منثور و منظوم توسط طنزپزدازان قمي اختصاص داشت
که با موضوعات آزاد يا فوتبال و جام جهاني که به عنوان موضوع
ويژه برنامه اعالم شدهبود ،سروده يا نوشته شدهبودند .احمد علوي،
يحيي سلطاني ،رضا عيوضي ،سيدجواد هاشمي ،عليرضا عليبيگي،
سيد محمد صفايي ،علي بهاري ،حديثه شريفي ،مهدي کبيري،
امين شفيعي ... ،غديري ،محمدحسين عليان ،انسيه آرزومندي و
مهين صفاري طنزپردازاني بودند که در اين عصر بهاري آثارشان را
براي حاضران قرائت کردند .همچنين مسعود اسماعيلي اخوانيهاي
را که جمعي از طنزپردازان قمي در وصف اميد مهدينژاد سروده
بودند خواند.

