» خبر

در چهارمين روز از هفته دولت:

كلنگ آغاز عمليات اليروبي و
ساماندهي رودخانه گز در شهرستان
سيريك به زمين زده شد
بندر عباس-خبرنگاررسالـت:
در چهارمين روز از هفته دولت با حضور معاون سياسي ،امنيتي و اجتماعي
استانداري هرمزگان كلنگ آغاز عمليات اليروبي و ساماندهي رودخانه
گز در شهرستان سيريك به زمين زده شد.به گزارش روابط عمومي
شركت آب منطقه اي هرمزگان ،هوشنگ ماليي مدير عامل شركت آب
منطقهاي هرمزگان در اين مراسم ضمن نكوداشت ياد و خاطره شهيدان
رجايي و باهنر عنوان كرد :خدمت خالصانه با ايمان و اتكا به نيروي الهي از
ويژگيهاي بارز اين دو مرد بزرگوار بود و بايد سرلوحه كار و تالش تمامي
خدمتگزاران نظام باشد .وي در ادامه سخنان خود درباره آغاز عمليات
اليروبي رودخانه گز توضيح داد :مهمترين مشکل و نابساماني رودخانه
گز ،سيلگيري محدودههاي مسکوني و اراضي کشاورزي به هنگام طغيان
رودخانه و وارد آمدن خسارات مالي در اين مناطق است كه با در نظر
گرفتن و احتمال وقوع سيلهاي آتي ،ساماندهي رودخانه گز در دستور
کار شرکت سهامي آب منطقهاي هرمزگان قرار گرفت.

»

اولين جلسه ستاد
برگزاري هفته دفاع
مقدس برگزار شد

فوالدشهر  -خبرنگاررسالت:
اولين جلسه ستاد برگزاري هفته دفاع مقدس با حضور امام جمعه و فرمانده
مرکز مقاومت بسيج فوالدشهر،اصحاب رسانه و ديگر مسئوالن اين بخش در
محل مرکز مقاومت بسيج سپاه برگزار شد.حجت االسالم مسعود سرافراز امام
جمعه فوالدشهرگفت:جنگ تحميلي و دوران دفاع مقدس گنجينه اي براي
نظام جمهوري اسالمي است که مي تواند راهگشاي بسياري از مشکالت
کنوني جامعه ما باشد چراکه جوانان ما با ايستادگي ،صبر،مقاومت،وحدت
و همدلي در برابر دشمن ايستادند.وي ادامه داد:مسئوالن بايد به روشني با
مردم سخن بگويند و با توجه به اينکه دشمن راههاي متفاوتي را براي ضربه
زدن به اين کشور در پيش گرفته است،با برنامه ريزي منسجم براي هفته

بناب -خبرنگاررسالت:
فرماندار بناب گفت :استفاده از تمام ظرفيت دستگاه هاي اجرايي
براي پيشگيري و مبارزه با معضل اجتماعي اعتياد يک ضرورت و
نياز اصلي است.بر اساس اين گزارش ،امين رفيعي در نشست شوراي
هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان بناب افزود :اجراي برنامههاي
دقيق و بهره مندي از ظرفيت هاي اجتماعي و خالقيت و نوآوري
موجب باال رفتن آمادگي جامعه در اقدامات پيشگيرانه مي شود و
نبايد از ظرفيت هاي موجود غافل بود .وي تصريح کرد :مهم ترين
محور مبارزه با مواد مخدر اقدامات پيشگيرانه است و خانواده ها با
تبيين و آموزش مهارت هاي زندگي بايد موجب کاهش آسيب ها
و افزايش اثرات مقابله شوند.رئيس شوراي هماهنگي مبارزه با مواد
مخدر شهرستان بناب اظهار کرد :در  5ماه گذشته امسال بيش از
 89کيلوگرم انواع مواد مخدر در سطح شهرستان بناب کشف و 205
نفر توزيع کننده کل و خرد مواد مخدر دستگير و  450نفر معتاد
متجاهر نيز دستگير و تحويل مراکز ترک اعتياد شده اند.

معاون امور استانهاي صدا و سيما :

چهارمحال و بختياري جزءمراکزبرتر
صداسيماي مراکزاستانهاست
شهرکرد -خبرنگاررسالت:
معاون امور استانهاي صدا و سيما گفت :چهارمحال و بختياري
در جشنوارههاي قبلي گوي سبقت را از بسياري مراکز ربوده است
و اين استان جزء دو يا سه مراکز برتر است و بايد منتظر باشيم
تا وضعيت اين استان در اختتاميه هم ديده شود .علي دارابي در
کيمسيون خبري بيست و يکمين جشنواره توليدات مراکز استانها
اظهار داشت :فضاي مجازي امروزه به يک ابر رسانه تبديل شده و
در عصر ارتباطات رسانهها و اطالع رساني عرصه را به ساير رسانهها
تنگ کرده است و تحوالت حوزه فناوري رسانه سبب شده است که
دنياي ارتباطي پيچيدهاي را شاهد باشيم که به بازنگري مفهومي در
بسياري از حوزهها منجر شده است.وي با اشاره به مخاطرات فضاي
مجازي براي نسل جوان افزود :صدا و سيما بايد با رعايت بايستههاي
فضاي مجازي در اين فضاي رقابتي نقش آفرين باشد.

در سومين روز از هفته دولت صورت گرفت:

بهره برداري از ايستگاه تقليل فشار
گاز سعدآباد از توابع بخش بزرک
کاشان -خبرنگاررسالت:
افتتاح ساختمان اداري و پست امداد نياسر کاشان همزمان با سومين
روز از هفته دولت طي مراسمي و با حضور مديرعامل شرکت گاز
استان اصفهان و معاون برنامه ريزي و توسعه فرمانداري ويژه کاشان
از ساختمان اداري و پست امداد گاز بخش نياسر شهرستان کاشان
بهره برداري شد.مهندس سيدمصطفي علوي مديرعامل گاز استان
اصفهان در آيين بهره برداري از اين ساختمان اداري و امدادي گفت:
براي تملک و اجراي اين پروژه که در عرصه اي به مساحت 800
مترمربع و در زيربنايي بالغ بر  220متربع ساخته شده،افزون بر
8ميليارد و  500ميليون ريال هزينه شده است .وي افزود :با بهره
برداري از اين ساختمان امدادي که طي مدت  18ماه ساخته شده
است ،زمان حضور نيروهاي امدادي در حوادث احتمالي به تأسيسات
گاز در سطح بخش نياسر به حداقل ممکن مي رسد.

افتتاح هفت پروژه کشاورزي
در هفته دولت نيشابور
نيشابور -خبرنگارر سالت:
معاون سازمان استان و مدير جهاد کشاورزي نيشابور گفت 7 :پروژه
زيربخش کشاورزي در هفته دولت که شامل يك طرح مجتمع
گلخانهاي 3 ،طرح آبياري قطره اي 2 ،طرح آبياري سطحي و يك طرح
انتقال آب با لوله است ،افتتاح مي شود.محمدعلي فرهمند راد افزود:
پروژه هاي مزبور با اعتباري بالغ بر  38ميليارد و  500ميليون ريال
و اشتغالزايي بيش از  260نفر با حضور مسئوالن استاني و شهرستاني
به بهره برداري مي رسد .وي ادامه داد :پروژههايي که در هفته دولت
افتتاح مي شوند با اعتبار  5/38ميليارد ريال به بهرهبرداري رسيده،
که  3ميليارد ريال آن به صورت خودياري و  5/35ميليارد ريال ديگر
در قالب اعتبارات ملي استاني هزينه شده است.وي اضافه کرد :با
افتتاح اين  7پروژه شاهد ايجاد اشتغال براي  264نفر خواهيم بود
که از اين تعداد حدود  80نفر به صورت مستقيم و مابقي به صورت
غير مستقيم مشغول به کار مي شوند.
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مديرکل راه و شهرسازي آذربايجان غ ربي خبرداد:

فرمانده ناحيه سپاه ساوه:

بهره برداري از تقاطع غيرهمسطح کيلومتر 25
خوي – قطور

فرماندار بناب :

دستگاه هاي اجرايي ،تمام ظرفيت
هاي خود را براي پيشگيري و مبارزه
با مواد مخدر بهکار گيرند

دفاع مقدس مي توان پوز دشمن را به خاک ماليد.در ادامه سرهنگ پاسدار
پرويز اميدي فرمانده مرکز مقاومت بسيج فوالدشهر بيان کرد:ايران اسالمي
بر دو بال استوار است.گذشته سرخ و آينده سبز.گذشته سرخ که يادآور خون
شهدا است و آينده سبزکه ظهور امام زمان(عج) مي باشد.فرمانده مرکز
مقاومت بسيج فوالدشهر با اشاره به برنامه ريزي متمرکز،منسجم وگسترده
براي هفته دفاع مقدس توضيح داد:برنامه هاي متفاوتي براي مردم عزيز بخش
فوالدشهر در نظرگرفته شده که رژه نيروهاي مسلح،برگزاري نمايشگاه ادوات
جنگي،برگزاري نمايشگاه نقاشي و چالش عکس و غيره از جمله اين برنامه ها
هستند.در پايان هر کدام از مسئوالن به ارائه نقطه نظرات خود براي برگزاري
هر چه بهتر اين مراسم ها پرداختند.

اروميه-خبرنگار رسالت:
مديرکل راه و شهرسازي آذربايجان غربي
گفت :همزمان با هفته دولت ،يک باب
مدرسه  12کالسه در اروميه کلنگ زني و
همچنين مراحل احداث و بهره برداري تقاطع
غيرهمسطح کيلومتر  25خوي  -قطور نيز
آغاز مي شود.
ابراهيم مبارک قدم اظهار کرد :دهها طرح
عمراني راه و شهرسازي به ارزش  ۲۰۳ميليارد
ريال با استفاده از اعتبارات عمراني ملي و
استاني همزمان با هفته دولت در اين استان
به بهره برداري مي رسد و اين ميزان اعتبار

راهيان نور موجب قدرت نمايي نظام اسالمي در
برابرجهان سلطه است

ساوه-خبرنگاررسالت:
سرهنگ اسدارعلي رسولي درآيين اعزام کاروان
راهيان نورشهرستان ساوه به مناطق عملياتي غرب
کشوربااشاره برضرورت تبيين رشادتهاي رزمندگان
8سال دفاع مقدس اظهارداشت:هرفکروهرمکتبي
براي آن که بتوانداستمرارداشته باشدنيازبه توجه
به آرمان هاي شهداو ترويج و زنده نگهداشتن
آنهادارد،قطعاشهادت درگفتمان انقالب واسالم
به عنوان يکي ازآرمانهاي اساسي ومهم مطرح
است،لذابايدشهادت به عنوان عامل دعوت کننده
وعنصربقايانقالبواسالممعرفيشودويافزود:اردوهاي
راهيان نورضروري است چراکه احياکننده فرهنگ
شهادت،مقاومتوبهشکلکلياحياگرگفتمانانقالب
اسالميميتواندباشدفرماندارناحيهسپاهساوهتصريح
کرد:امروزکه درتمام اطراف جمهوري اسالمي جنگ
وناامنيبيدادميکند،اردوهايراهياننورميتواندمسبب
شکراين نعمت مجهول،يعني امنيت موجوددرنظام
جمهورياسالميرابجاآوردهوازآنپاسداريکندرسولي
بيان کرد :درحقيقت خون شهدااطفاکننده آتش
ناامنيهابودوامروزيادشهداحافظ امنيت کشوراست.

براي اجراي طرح هاي مرمت و بازسازي
حاشيه شهرها ،بهسازي و آسفالت روستايي
و کلنگ زني و احداث تقاطع غيرهمسطح
و مکان هاي آموزشي در استان هزينه شده
است.وي ادامه داد 6 :طرح در بخش ساماندهي
حاشيه شهرها با حدود پنج ميليارد ريال
هزينه در شهرستان هاي اروميه ،خوي،
مهاباد و بوکان به بهره برداري مي رسد.
مديرکل راه و شهرسازي آذربايجان غربي
با اشاره به افتتاح دو پروژه مهم که ساليان
سال مردم منتظربهره برداري اين پروژه ها
هستند تصريح کرد :از دو پروژه ملي راه آهن
مراغه و بيمارستان  ۲۲۰تختخوابي خوي به
تمام رسيده که راهآهن اروميه – مراغه ۱۵
مهرماه و بيمارستان نيز در هفته دولت افتتاح
خواهد شد.وي بيان کرد :همزمان با هفته
دولت ،يک باب مدرسه  12کالسه در اروميه
کلنگ زني مي شود و همچنين مراحل احداث
و بهره برداري تقاطع غيرهمسطح کيلومتر
 25خوي  -قطور نيز آغاز مي شود.

همين اردوهاي راهيان نورميتواندباعث ترويج اين
فکرمقدس براي ايجادامنيت درمنطقه بشودوي ادامه
داد :درحقيقت راهيان نورهمچون رژه جنگي ومايه
قدرت نمايي نظام اسالمي دربرابرجهان سلطه است
فرمانده ناحيه سپاه ساوه خاطرنشان کرد:راهيان
نورحافظ امنيت داخلي ومنطقه اي نيزهست،وقتي
بدخواهانداخلي ياخارجي،ملترادارايروحيهشهادت
،ضدفسادوضدنفاق ببيند،قطعاًباعث ميشوددشمن
دردشمني خودتغييرجدي بدهدوي افزود:دراعزام
راهيان نور شهرستان ساوه100نفرازجامعه کارگري
وبسيج خواهران به مناطق عملياتي کشوربه مدت
سه روزاعزام ميشوند.

مديرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي استان اردبيل خبرداد:

ايجاد  36واحد توليدي در مناطق روستايي اردبيل
اردبيل-خبرنگاررسالت:
مديرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي استان اردبيل گفت :اشتغال
و توليد در روستاها با هدف مهاجرت معکوس در دستور کار است و
بر اين اساس  36واحد توليدي در مناطق روستايي استان اردبيل
ايجاد مي شود.
علي نظري شيخ احمد در جمع خبرنگاران اظهار داشت :بيشتر

اين واحدها در جهت تحقق طرح ملي توليد پوشاک در روستاها با
پرداخت تسهيالت بانکي کم بهره اجرا خواهد شد.وي افزود :هدف
اصلي از اجراي طرح ملي پوشاک روستايي اشتغالزايي ،رونق توليد،
جلوگيري از مهاجرت روستاها و مهاجرت معکوس است.
نظري با بيان اينکه توسعه و رشد صنعت استان به توسعه صنايع
کوچک و متوسط بستگي دارد ،تصريح کرد :بيش از  92درصد

از توليد صنعت کشور مربوط به فعاليت در حوزه صنايع کوچک
و متوسط است طوري که باالي  40درصد از اشتغال کشور را به
خود اختصاص داده است.مديرعامل شرکت شهرک هاي صنعتي
استان اردبيل ادامه داد :شهرک هاي صنعتي ،محلي مناسب
براي سرمايه گذاري است و تمامي امکانات و زيرساخت ها در
آن مهيا شده است.

ميان ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) و استانداري فارس منعقد شد:

تفاهمنام ه براي توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي و محروميتزدايي فارس
شيراز-خبرنگاررسالت:
در جريان سفر رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت
امام(ره) به استان فارس ،تفاهمنام ه  6500ميليارد
ريالي ميان اين ستاد و استانداري فارس براي
توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي و محروميتزدايي
استان فارس به امضا رسيد .دکتر محمد مخبر در

مراسم انعقاد اين تفاهمنامه با اشاره به تواناييها و
قابليتهاي استان فارس گفت :دشمنان در جنگ
امروز اقتصاد کشور و معيشت مردم را مورد هدف
قرار دادهاند و براساس آن ،يک جنگ رواني را
آغاز کردهاند .رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت
امام(ره) با مقايس ه اقتصاد ايران در پيش و پس

از انقالب اسالمي تصريح کرد :امروز کشور به
لحاظ منابع ،امکانات و استعدادها ،از ظرفيتها
و توانمنديهاي بينظيري برخوردار است .وي
تأکيد کرد :همانطور که امور جنگ تحميلي را
به دست مردم سپرديم و پيروز شديم ،اقتصاد را
هم بايد به دست مردم سپرد .ما نبايد تصديگري

کنيم ،بلکه بايد سياستگذاري و پشتيباني داشته
باشيم .دکتر مخبر يادآور شد :محوريت کار در ستاد
اجرايي فرمان حضرت امام(ره) محروميتزدايي و
توانمندسازي اقتصادي با ايجاد اشتغال در چارچوب
اقتصاد مقاوتي است .اقتصاد مقاومتي چيزي جز
اقتصاد را به خود مردم سپردن نيست.

در چهارمين روز از هفته دولت اعالم شد

ارائه تسهيالت سربازي به  200مددجوي کهگيلويه و بويراحمدي
ياسوج-خبرنگاررسالت:
 200نفر از فرزندان پسر مددجويان تحت حمايت کميته امداد
کهگيلويه و بويراحمد در سال جاري از تسهيالت سربازي اين
نهاد بهرهمند شدند.
مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد در چهارمين روز
از هفته دولت گزارشي از ارائه تسهيالت سربازي اين نهاد به
مددجويان ارائه کرد .به گزارش سايت خبري کميته امداد ،فريد

محبي ،مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد ،گفت :بر
اساس قانون يکي از فرزندان پسر خانوادههاي بدون سرپرست
يا داراي سرپرست ازکارافتاده يا خانوادههاي داراي سه فرزند
دختر و بيشتر تحت حمايت کميته امداد ،از معافيت سربازي
بهرهمندميشوند .وي با اشاره به اينکه  200نفر از فرزندان
مددجويان تحت حمايت کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد از
ابتداي سال جاري تاکنون از تسهيالت سربازي بهرهمندشدهاند،

مديرعامل آبفاي گيالن :

تکميل طرحهاي آبِي در دست اجرا ،نيازمند
اعتبار است
رشت-خبرنگاررسالت:
به گزارش دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني
شرکت آب و فاضالب استان گيالن  ،مديرعامل
اين شرکت در نشست خبري با اصحاب رسانه
با بيان اينکه اعتبارات مورد نياز براي تکميل
طرحهاي آبِ در دست اجرا ،هفت هزار و
 857ميليارد ريال است گفت :براي تکميل
طرحهاي فاضالب در دست اجرا 22 ،هزار و
 422ميليارد ريال اعتبار نياز است.مهندس
حسيني با اشاره به تصفيه خانه هاي آب و
فاضالب در سطح استان تصريح کرد :آبفاي
گيالن از ابتدا دو تصفيهخانه آب داشت که
هماکنون به  13تصفيهخانه رسيد و براي

جمع آوري بهداشتي و تصفيه فاضالب نيز 4
تصفيه خانه احداث شدمديرعامل آبفاي گيالن
گفت :در حال حاضر  63درصد منابع آبي از
منابع سطحي 70 ،درصد چاه و هفت درصد
از چشمه تأمين ميشود و در برنامه ششم
توسعه در نظر داريم جمعيت تحت پوشش
آب را از  99/9درصد به  99/97در استان
ارتقاء دهيم.وي با اشاره به تکميل رينگ آب
رشت افزود :اجراي بخش دوم اين پروژه در
مراحل عقد قرارداد مي باشد که با اجراشدن
آن ،دو منبع هوايي در دو نقطه رشت به هم
متصل ميشوند و فشار يکنواختي را در تمام
نقاط شهر شاهد خواهيم بود.

استاندار سيستان و بلوچستان بر
افزايش آگاهي مردم در راستاي
مصرف بهينه آب تاکيد کرد
زاهدان-خبرنگاررسالت:
استاندار سيستان و بلوچستان در جلسه شوراي حفاظت از
منابع آب استان بر فرهنگ سازي وافزايش آگاهي هاي مردم

افزود :در اين زمينه  29نفر از خدمت سربازي معاف شدهاند.
محبي بابيان اينکه هدف از ارائه تسهيالت سربازي به مددجويان
کمک به کاهش مشکالت خانوادهها و توانمندسازي آنان است،
تصريح کرد :در اين خصوص  170نفر از فرزندان مددجويان
به نزديکترين يگان خدمتي محل سکونت خود منتقلشدهاند
و 11مددجو نيز از کاهش تعرفه صدور کارت پايان خدمت
بهرهمند شدهاند.

نماينده عالي دولت در استان البرز :

کشور با انگيزه مضاعف دولت ،روي ريل توسعه و
پيشرفت حرکت ميکند
کرج-خبرنگاررسالت:
نماينده عالي دولت در استان البرز گفت :دولت
با وجود تمام سختي و هجمههايي که بر آن
وارد ميشود تمامي تالش خود را ميکند تا
بتواند هر چه بيشتر خدمات رساني کرده و
کشور را به توسعه و پيشرفت برساند.
به گزارش رسالت البرز و به نقل از پايگاه
اطالع رساني استانداري البرز؛ محمد علي
نجفي در جشنواره معرفي ارقام زراعي و
باغي که در موسسه تحقيقات اصالح و تهيه
نهال و بذر برگزار شد ،با بيان اينکه البرز
حدود  ۶۸هزار هکتار اراضي زراعي دارد،
افزود :اين استان بخش قابل توجهي از سبد

در زمينه مصرف بهينه آب تاکيد کرد .دانيال محبي در اين
جلسه اظهار داشت :فرهنگ سازي در زمينه مصرف آب بايد
در اولويت قرار گيرد.
وي افزود :همه مردم بايد به اهميت آب پي ببرند و احساس
خطر در زمينه وقوع بحران آب و کم آبي در وجود آنها نهادينه
شود.
استاندار بيان کرد :برداشت غير کارشناسي و غير قانوني از منابع
آب زير زميني در بخش کشاورزي و بي توجهي به روشهاي

غذايي خانوادههاي ايراني را تامين ميکند.
وي با اشاره به اينکه استان البرز از ساليان
دور به عنوان قطب کشاورزي علمي ايران
مطرح است ،ادامه داد :البرز در حوزه محصوالت
باغي يکي از مراکز اصلي توليد و توزيع
بذر و نهالهاي اصالح شده در سطح کشور
محسوب ميشود.
نجفي گفت :استقرار قديميترين مراکز علمي،
آموزشي و پژوهشي حوزه کشاورزي از حدود
يکصد سال پيش در اين استان حکايت از
ظرفيتهاي اقليمي ،جغرافيايي ،آب و خاکي،
نيروي انساني و موقعيت ويژه استان در حوزه
کشاورزي داشته است.

بهينه مصرف آب معضلي است که در شرايط بحراني فعلي
همچنان گريبان گير بخش کشاورزي است.
محبي به وجود چاه هاي غير مجاز در استان و برخوردهاي سلبي
اشاره کرد و گفت :اقدامات سلبي هم در کنار فرهنگ سازي الزم
است اما به تدريج و با قاعده دامنه اين اقدامات سلبي را کوچک
کنيم و در کنار آن مردم به گونه اي آگاه شوند که بدون برخورد
تنش زا و به صورت خود خواسته از حفر چاه هاي غيرمجاز و
برداشت هاي غير مجاز خودداري کنند.

 چاپ و رونمايي از کتاب داستانهاي رضوي
(کبوتر حرم) در دامغان

بالگرد -آمبوالنس دانشگاه علوم پزشکي سمنان
بهره برداري شد

زوج واقفي که در گمنامي به فکر مردم شهرشان
هستند

دامغان-خبرنگاررسالت:
رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان دامغان از چاپ و رونمايي کتاب
داستانهاي رضوي (کبوتر حرم) در اين شهرستان خبر داد .محمد طالبي گفت:
اين کتاب مشتمل بر مجموعه اي از  ٥٥اثر برگزيده مرحله شهرستاني و تنها
حاوي داستان هايي است که از لحاظ نقد ادبي هيچگونه ويرايش و نقدي بر آنها
وارد نشده است.وي با اشاره به اينکه اين مجموعه شامل داستان هايي در رده
مختلف سني است متذکر شد :اين افتخاري است براي مسئوالن فرهنگي که
نوجوانان نيز با فرهنگ رضوي آشنايي دارند.رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي
شهرستان دامغان گفت :داستان هاي کوتاه با محوريت داستان هاي رضوي از
مجموعه آثار ارسالي سال  ٩٧به دبيرخانه است که نسبت به سال گذشته ٨٠
درصد رشد دارد.در قالب برگزاري جشنواره ملي داستان رضوي که به ميزباني
سمنان برگزار مي شود اختتاميه چهاردهمين جشنواره ملي داستان رضوي (کبوتر
حرم)  ١٥شهريور به ميزباني سمنان برگزار مي شود.

سمنان -خبرنگار رسالت:
رئيس دانشگاه علوم پزشکي استان سمنان گفت :همزمان با هفته دولت ،بالگرد-
آمبوالنس اين دانشگاه به همراه محل فرود آن در بيمارستان کوثر سمنان
بهره برداري شد.
نويد دانايي افزود :در قالب افتتاح  99طرح شهرستان سمنان به مناسبت هفته
دولت ،بالگرد آمبوالنس دانشگاه علوم پزشکي استان سمنان به همراه جايگاه
اختصاصي آن با حضور سيد شهاب الدين چاوشي استاندار سمنان ،احمد همتي
نماينده مردم سمنان ،مهديشهر و سرخه درمجلس شوراي اسالمي و سيد عباس
دانايي فرماندار سمنان بهره برداري شد .وي با اشاره به افتتاح  2طرح از  25طرح
افتتاحي هفته دولت در حوزه دانشگاه علوم پزشکي استان سمنان با حضور استاندار
در دومين روز از هفته دولت ،خاطر نشان کرد  :بهره برداري از بالگرد -آمبوالنس
يکي از  2طرح حوزه بهداشت و درمان شهرستان سمنان بود که در واقع ،يکي از
 6بالگردي است که وزارت بهداشت و درمان به کشور وارد کرده است.

يزد-خبرنگاررسالت:
سرپرست اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان کوهبنان از وقف ملک مسکوني زوج واقف
کوهبناني در شهر يزد جهت کمک به نيازمندان اين شهرستان در استان کرمان خبر
داد و گفت :اين زوج جوان نخواستند نامشان فاش شود.حسن جعفري؛ سرپرست اداره
اوقاف و امور خيريه شهرستان کوهبنان درباره وقف ملکي در يزد اظهار کرد :در راستاي
اقدام نيک و ارزشمند زوج خير کوهبناني ،منزل مسکوني بهمساحت  110متر مربع در
يزد جهت کمک به فقرا ،زوج هاي جوان و بيماران نيازمند در شهرستان کوهبنان استان
کرمان وقف شد .وي با اشاره به اينکه در متن وقفنامه اداره اوقاف شهرستان به عنوان
متولي ملک قرار داده شده تا پس از حيات واقفان نسبت به اجراي نيت وقف اقدام کند،
تصريح کرد :اين زوج جوان نخواستند نامشان فاش شود .سرپرست اداره اوقاف و امور
خيريه شهرستان کوهبنان گفت :کمک به مخارج برنامههاي عزاداري و روضهخواني و
تأمين هزينههاي عمليات عمراني و فرهنگي مهديه شهرستان نيز از ديگر نيات ذکر شده
در وقفنامه است.
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خبر

 100جهيزيه به نوعروسان نيازمند
دزفول اهدا شد
دزفول  -خبرنگار رسالت:
100جهيزيه در آييني با حضور مسئوالن استان خوزستان به نوعروسان
نيازمند شهرستان دزفول اهدا شد.
به گزارش خبرنگار ما ،فرمانده سپاه حضرت ولي عصر (عج) استان
خوزستان در آيين اهداي اين جهيزيهها در محل نمازخانه بسيج
ناحيه مقاومت دزفول گفت :خانواده يكي از اركان نظام است و هر چه
قويتر باشد توان جامعه بيشتر و هر چه ضعيفتر باشد توان جامعه
نيز كمتر ميشود.
سردار شاهوارپور مردم ايران و جوانان را پشتوانه نظام دانست و افزود:
دشمنان مردم را يك ظرفيت در كشور ميدانند لذا اگر خانوادهاي
قوام نگيرد و فرزندآوري نداشته باشد به طور قطع كشور آسيبپذير
ميشود.
وي اضافه كرد :متاسفانه در سالهاي اخير كمتر به اين موضوع پرداخته
شده و آسيبها و لطمات زيادي به كشور وارد شده است.

دبير اجرايي طرح ملي سالم بر امام خبر داد:

همراهي حدود  60درصد مساجد
مشهد مقدس با طرح ملي سالم بر امام
مشهد-خبرنگاررسالـت:
دبير اجرايي طرح ملي سالم بر امام با بيان اينکه اين طرح در حال
حاضر در حدود  60درصد مساجد مشهد مقدس اجرا مي شود ،گفت:
همزمان با عيد سعيد غدير موج دوم اجراي طرح سالم بر امام در
گستره ملي آغاز خواهد شد .مهدي رجب پور با اشاره به اينکه طرح
ملي سالم بر امام با محوريت آستان قدس رضوي و به همت هيئت و
کانون فرهنگي جواداالئمه عليه السالم مشهد مقدس از دهه کرامت
سال  96آغاز شده ،گفت :اين طرح به دنبال آن است که قرائت زيارت
امين اهلل به نيت زيارت امام رضا عليه السالم در مساجد ،بقاع متبرکه
و مراکز عمومي سراسر کشور را در روزهاي چهارشنبه نهادينه کند.
وي با اشاره به حضور ساالنه حدود  30ميليون زائر در مشهد مقدس،
افزود :طبق آمارها ميانگين حضور زائران در مشهد مقدس بين سه
تا چهار روز است .اين موضوع نشان مي دهد که زائران حضرت رضا
عليه السالم که به مشهد مشرف مي شوند نيز  361روز سال در مشهد
مقدس حضور ندارند و ميليون ها ارادتمند حضرت نيز توفيق تشرف
برايشان فراهم نمي شود.

مدير کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان کردستان:

طرح تابستانه کتاب در کتابفروشي هاي
کردستان آغاز شد
سنندج-خبرنگاررسالت:
مدير کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان کردستان از آغاز طرح
تابستانه کتاب در کتابفروشي هاي عضو اين طرح در استان خبرداد
وگفت :معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي به منظور
رونق بخشيدن به بازار کتاب و ترويج کتابخواني ،تسهيالتي را در قالب
يارانه خريد کتاب از طريق کتابفروشي هاي سراسر کشور ،مستقيماً
به خريداران کتاب پرداخت مي کند كه در اين راستا عالقه مندان به
کتاب و کتابخواني از  ٣٠مرداد تا  ٨شهريور مي توانند از تخفيف ١٥
تا  ٢٥درصدي خريد کتاب بهره مند شوند .به گزارش روابط عمومي
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي کردستان ،جالل قلعه شاخاني افزود:
عالقهمندان و خريداران کتاب با همراه داشتن کارت ملي ،ميتوانند
از تخفيف  ۱۵تا  ٢٥درصدي خريد کتاب در اين طرح تا سقف يکصد
هزار تومان استفاده کنندوي اظهارداشت ٢٣ :کتابفروشي در مرکز
استان  ١٢کتابفروشي در شهرستان هاي تابعه استان در اين طرح
ثبت نام و آماده عرضه کتاب به عالقه مندان هستند.

استاندار لرستان :

برجام اتفاق درستي بود
خرم آباد-خبرنگاررسالت:
استاندار لرستان گفت :برجام ثابت کرد که ايران حقانيت دارد و از
طرف ديگر حرفهاي ايران در مورد دشمن اصلي و شيطان بزرگ در
صحنه بين المللي ثابت شد.وي افزود :کشوري که ايران را به شکستن
هنجارها متهم مي کرد با روسياهي پيش قدم در نقض معاهدات
بينالمللي شد.خادمي اظهار داشت :هر چند امروز ملت ايران در
نهايت وحدت در کنار همديگر هستند و داراي اهداف مشترک هستند
گروهي کوچک از روز نخست به دنبال ايجاد مشکل براي برجام بودند.
وي ادامه داد :امروز خروج آمريکا از برجام باعث تضعيف آن شده و
آنها دولت را مقصر مي دانند .خادمي گفت :چرا امروز که تغييراتي در
ارز اتفاق افتاده است هيچ عامل خارجي را موثر يا مقصر نمي دانند
و همه چيز را به مديريت دولت ارتباط مي دهند .وي تاکيد کرد که
اين تحليل هاي غلط شبه سياسي و سياسي بازي است و آنچه که
اتفاق افتاد در برجام پيروزي دولت بود و بدعهدي آمريکا نيز پيروزي
دولت و نظام است.استاندار لرستان گفت :روزي با اتفاق هر راي براي
ملت ايران از تمام کشورها مي گرفتند و امروز اروپا تمام قد در برابر
اين بدعهدي ايستاده است.

مديرعامل سازمان پايانههاي مساف ربري قزوين خبر داد؛

اعزام  880زائر به سرزمين وحي
از پايانه آزادگان قزوين

قزوين-خبرنگاررسالت:
علي محمدحسيني ،مديرعامل سازمان پايانههاي مسافربري شهرداري
قزوين گفت :امسال  880نفر زائر به سرزمين وحي از پايانه آزادگان
قزوين اعزام شدند .به گزارش روابط عمومي سازمان پايانههاي مسافربري
شهرداري قزوين؛ محمدحسيني افزود :امسال اعزام  880نفر زائر به
سرزمين وحي از پايانه آزادگان قزوين با  22دستگاه اتوبوس انجام
شده است.
محمدحسيني بيان کرد :طبق نظرسنجي انجام شده زائرين و همراهان
با مشکل خاصي براي اعزام از پايانه آزادگان مواجه نبودند و از کيفيت
ارائه خدمات راضي بودند .اين مسئول با تاكيد بر تكريم ارباب رجوع و
فراهم آوردن زمينههاي مساعد به منظور سفري آرام براي مسافران،
گفت :همه تالش کساني که در پايانهها انجام وظيفه ميکنند اين
است که شرايط مناسبي را براي شهروندان مسافر فراهم کنند تا هيچ
نگراني براي سفر نداشته باشند.

