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در شرکت گاز استان گلستان انجام شد:

انتصاب سرپرست بهره برداري
مرکز استان گلستان
گرگان-خبرنگاررسالت:
طي حکمي از سوي مهندس محمد رحيم رحيمي مديرعامل شرکت
گاز استان گلستان حامد ا ...مقصودلو بهعنوان سرپرست بهره برداري
مرکز استان معرفي گرديد .به گزارش روابط عمومي،درمراسمي که با
حضور مديرعامل و اعضاي هيئت مديره و هيئت رئيسه گازگلستان
بر گزار شد ،مهندس رحيمي ضمن اعطاء حکم مسئوليت سرپرست
بهره برداري مرکز استان ،ازخدمات ارزشمند سيد جواد مير شاهدهي
که در شرف بازنشستگي مي باشد نيزقدرداني کرد .شايان ذکر
است حامد ا ...مقصودلوپيش از اين مسئوليت رئيس خدمات فني
و مهندسي گازگلستان را به عهده داشت.

مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه
کردستان :

به مناسبت روز ملي خانواده؛

»

جشن بزرگ خانواده
در شهر صنعتي کاوه
برگزار شد

رئيس جمعيت هاللاحمر کهگيلويه :

با هدف کمک به نيازمندان طرح
ارمغان مهر برگزار ميشود
دهدشت-خبرنگاررسالـت:
رئيس جمعيت هاللاحمر کهگيلويه گفت :به مناسبت بازگشايي
مدارس طرح ارمغان مهر با هدف تأمين اقالم مورد نياز دانشآموزان
مناطق محروم در شهرستان اجرا ميشود.سيد عادل رهبريان در
گفتوگو با خبرنگاران از اجراي طرح «ارمغان مهر» در روستاهاي
شهرستان خبر داد و اظهار داشت :اين طرح به مناسبت فصل
بازگشايي مدارس و نياز دانشآموزان مناطق محروم به تهيه اقالم
مورد نياز تحصيلي اجرا ميشود.
رئيس جمعيت هاللاحمر کهگيلويه تصريح کرد:در اين طرح لوازم
مورد نياز دانشآموزان از قبيل نوشتافزار و لوازمالتحرير با همکاري
خيرين تهيه و توزيع ميشود.رهبريان گفت :بيست و ششمين
کاروان سالمت جمعيت هاللاحمر هفته آينده به روستاي کالب
از توابع بخش چاروسا سفر خواهد داشت.وي ،با بيان اينکه اين
کاروان متشکل از پزشک عمومي ،پزشک ارتوپد ،ماما و پرستار،
مربي امداد و کمکهاي اوليه است ،تصريح کرد :معاون داوطلبان
جمعيت هاللاحمر استان ،فرماندار شهرستان،بخشدار ،امام جمعه
قلعهرئيسي و خبرنگاران کاروان را همراهي ميکنند.

امام جمعه جديد علي آباد کتول معرفي شد
علي آباد کتول-خبرنگاررسالت:
حجت االسالم مهدي نژاد امام جمعه جديد علي آباد کتول پس
از استقبال با شکوه مردم و مسئوالن توسط حجت السالم عامري
رئيس شوراي سياست گذاري ائمه جمعه استان گلستان معرفي
شد و از زحمات حجت السالم شاهچراغي امام جمعه قبلي عليآباد
کتول تقدير بهعمل آمد .

معاون اج رايي سازمان قطار شهري اصفهان و حومه :

با اطمينان ريل ذوب آهن را در
قطار شهري استفاده خواهيم كرد

اصفهان-خبرنگاررسالت:
معاون اجرايي سازمان قطار شهري اصفهان و حومه با هيئت
همراه چهارم شهريور ماه از خط توليد ريل بازديد و با مهندس
محمد رضا کجباف مدير فروش داخلي شرکت  ،مهندس عبدالعلي
ملكي معاون امور فني و برنامه ريزي توليد و مهندس سيد
حسن ديباجي سرپرست كنترل كيفيت فوالدسازي شرکت
گفتوگو كردند.
اصغر دهقان معاون اجرايي سازمان قطار شهري اصفهان و حومه
در گفتوگو با خبرنگار ما گفت :ذوب آهن اقدامات مهمي در
جهت توليد اين محصول استراتژيك انجام داده است ،ريل يك
محصول مهم فوالدي است كه خأل توليد آن در كشور احساس
مي شد و اكنون كه ذوب آهن به اين تكنولوژي دست يافته
است ديگر احتياج به تامين ريل از خارج كشور و خروج ارز
نخواهيم داشت .
وي با اشاره به اين موضوع كه ريل توليدي ذوب آهن از کيفيت
مطلوبي برخوردار است  ،افزود :توليد ريل در ذوب آهن اصفهان
باعث مي شود تا هزينه هاي تمام شده در پروژه هاي قطار
شهري كاهش يابد و پروژه هاي اين مجموعه نيز با توجه به
سهولت دسترسي به اين محصول سريعتر انجام پذيرد .وي با
اشاره به اينكه با اطمينان از ريل ذوب آهن اصفهان در قطار
شهري استفاده مي كنيم گفت :ذوب آهن اصفهان مي تواند با
توليد ريل با كيفيت نياز كشور و منطقه را تامين كند .

شهرستان
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رئيس دانشگاه آزاد اسالمي آذربايجانغ ربي:

نتايج دورههاي کارشناسيباآزمون دانشگاه آزاد اسالمي
به زودي اعالم مي شود

بيش از  303ميليارد و  740ميليون
ريال به حساب خزانه واريز
شده است

سنندج-خبرنگاررسالت:
مديرشرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه کردستان
در چهارمين جلسه کارگروه فرآورده هاي نفتي استان بااشاره
به اينكه از ابتـداي سال جاري تاکنون از محل فعاليت جـايگاه
مـرزي عرضه فرآورده هاي نفتي باشماق مريوان مبلغي بيش از
303ميليارد و  740ميليون ريال به حساب خزانه واريز شده است
گفت  :با انسجام بخشي به فعاليت هاي شرکت ،تعامل و همکاري
با سايرادارات مستقر در بازارچه مرزي باشماق اين ميزان فروش
نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزايش  110درصدي همراه
بوده است .فريدون ياسمي مقدار فروش جايگاه از فروش در باک
و فروش ازتلمبه را  17ميليون  880هزارليتر عنوان و افزود :جمع
آوري دالالن سوخت،جلوگيري از عرضه خارج از شبکه نفتگاز،
جلوگيري از سوء استفاده احتمالي ،نظارت بيشتر ،درآمدزايي دولت،
صرفه جويي در مصرف سوخت ،تسريع در امور و کنترل کاميونهاي
ترانزيتي را از جمله مزاياي اجراي اين طرح برشمرد.

ساوه-خبرنگاررسالت:
داود ناصري با اشاره به تحرکات ضد فرهنگي دنياي استکبار خانواده اظهارداشت:
روز جهاني خانواده فرصت مناسبي براي ارتقاي سطح آگاهي عمومي در مورد
مسائل مربوط به خانواده است.وي افزود :دشمن با استفاده از فضاي مجازي،
شبکه هاي اجتماعي و برنامه هاي ماهواره اي به دنبال هويت زدايي و هدف
قرار دادن بنيان خانواده است بنابراين بايد با پيروي از سبک زندگي اسالمي
ايراني و برگزاري مراسمات فرهنگي توطئه هاي آنان را نقش بر آب کنيم
خانواده عالوه برگرامي داشت روز جهاني خانواده فرصت مناسبي براي ارتقاي

سطح آگاهي عمومي در مورد مسائل مربوط به خانواده است.وي افزود  :با توجه
به دارا بودن محيط مناسب براي برگزاري اينگونه مراسمات در شهر صنعتي
کاوه تصريح کرد :تالش مي کنيم در ايام مختلف فضاي سرگرمي و شادي
خانواده ها را در محيطي سالم فراهم آوريم .مهندس ناصري همچنين در اين
مراسم گزارشي از خدمات و اقدامات انجام شده در جهت جلب رضايت و رفاه
حال شهروندان ارائه کرد.الزم بهذکر است سخنراني دکتر عزيزي کارشناس
مسائل خانواده و اجراي برنامه هاي شاد ومتنوع ازقبيل موسيقي و نمايش
طنز از ديگربرنامه هاي اين مراسم بود.

اروميه-خبرنگار رسالت:
رئيس دانشگاه آزاد اسالمي آذربايجانغربي گفت:
نتايج دورههاي کارشناسي باآزمون دانشگاه آزاد
اسالمي در نيمه دوم شهريورماه اعالم خواهد
شد.محمود پوريوسف با اشاره به اينکه نتايج نهايي
دورههاي کارشناسي-ارشد سال  ۹۷دانشگاه آزاد
نيز در دهه اول شهريورماه اعالم شده است ،اظهار
داشت :نتايج دورههاي کارشناسيباآزمون دانشگاه

آزاد اسالمي نيز در نيمه دوم شهريورماه اعالم خواهد
شد.وي افزود :باتوجه به اينکه مهلت ثبت نام براي
دورههاي پذيرش براساس سوابق تحصيلي(بدون-
آزمون) دانشگاه آزاد تا  ۲۰شهريورماه ادامه دارد،
بنابراين نتايج نهايي پذيرش اين دورههادر دهه
سوم شهريورماه منتشر ميشود.رئيس دانشگاه آزاد
اسالمي واحد اروميه ،زبان و ادبيات فارسي ،زبان
و ادبيات انگليسي ،تربيت مترجم زبان انگليسي،
زبان و ادبيات فرانسه ،تاريخ و تمدن اسالمي ،علوم
تربيتي ،روانشناسي ،حقوق ،علوم قضائي ،علوم
اقتصادي ،حسابداري ،مديريت بازرگاني ،تريت
بدني و علوم ورزش ،رياضيات و کاربرد ،فيزيک،
فيزيک مهندسي ،زمين شناسي ،ميکروبيولوژي،
زيست شناسي سلولي و مولکولي ،علوم مهندسي،
مهندسي پزشکي ،مهندسي برق و ...را رشته هاي
مقطع کارشناسي پيوسته خواند.

رئيس شوراي اسالمي شهرقدس:

مديريت شهري به صورت شبانه روزي آماده
خدمت رساني به شهروندان است

شهرستان قدس -خبرنگاررسالت:
نقي علي وند رئيس شوراي اسالمي
شهرقدس در بازديد ميداني که رئيس
شوراي شهرستان ،شهردار و دادستان قدس
از مجتمع مسکوني کوي فرزان حضور
داشتند به لزوم حضور ميداني مسئوالن
در سطح شهر تاکيد و اظهار داشت :لمس
و درک صحيح مشکالت از نزديک و ديدار
چهره به چهره با شهروندان تاثير مطلوبي
در شناخت و پيگيري مسائل موجود دارد و
زمينه مناسب براي خدمات رساني شايسته
به شهروندان را فراهم خواهد آورد.
رئيس شوراي اسالمي شهرقدس با تاکيد بر
پاسخگويي و رسيدگي به درخواست هاي
شهروندان خاطرنشان کرد :شوراي اسالمي
و شهرداري قدس با تمام توان و قوا به

صورت شبانه روزي آماده خدمترساني
به شهروندان است و در اين راستا از هيچ
کوششي دريغ نخواهد کرد.
گفتني است :مشکالت و معضالت موجود
شهرک فرزان در بازديد ميداني شهردار
قدس و دادستان شهرستان و ديدار چهره
به چهره با ساکنين محل مورد بررسي
قرار گرفت.

فرماندار اردبيل:

اردبيل-خبرنگاررسالت:
فرماندار اردبيل گفت :با برنامه ريزي هاي انجام شده و با اجراي
طرح هاي مختلف کوتاه مدت و بلندمدت کيفيت آب آشاميدني
شهر اردبيل بهتر مي شود.جواد زنجاني با اشاره به تامين آب
آشاميدني اردبيل از سد يامچي اظهار داشت :با راهاندازي برج
آبگير در اين سد که اعتبار خوبي در دولت تدبير و اميد براي
آن اختصاص يافته ،بهزودي بخشي از مشکالت آب اين شهر حل
خواهد شد.وي بيان کرد :تامين آب سالم و حفاظت از محيط

کيفيت آب آشاميدني اردبيل بهتر مي شود
زيست از اولويت هاي دولت تدبير و اميد است و پيش بيني
مي شود در بودجه سال آينده اعتبار الزم براي شبکه آب اردبيل
تخصيص يابد.زنجاني برداشت هاي بي رويه از سفرههاي زير
زميني دشت اردبيل را نگران کننده خواند و افزود :فقدان نظارت
کافي در برداشت از سفره هاي آب زير زميني و نبود مديريت
مناسب در اين زمينه باعث ايجاد وضعيت نگران کننده کنوني
شده است.فرماندار اردبيل اعمال مديريت درست و برنامه ريزي
براي حراست و احياي دشت اردبيل را بهترين راهکار موجود ذکر

کرد و گفت :برنامههاي محيط زيست بايد به صورت منطقه اي
و استاني اعمال شود و اگر در اين زمينه سياست گذاري
درستي صورت گيرد مي توان بر بسياري از مشکالت زيست
محيطي فائق آمد.وي توسعه کشت محصوالت کم مصرف آب
را ياد آور شد و گفت :در اردبيل کشت  10هزار هکتار جو
به سبب کم مصرف بودن آب توسعه داده شده و در کشت
محصوالت سيب زميني هم محصول سانتا و سبالن جايگزين
رقم اگريا شده است.

در آستانه جشن عاطفهها اعالم شد

 11هزار دانشآموز و دانشجوي کهگيلويه و بويراحمدي چشمانتظار ياري خيرين
ياسوج-خبرنگاررسالت:
 11هزار و  75دانشآموز و دانشجوي تحت حمايت
کميته امداد کهگيلويه وبوير احمد در سال جاري
چش م انتظارسخاوت دستهاي نوازشگري هستند
که همواره به بهانههاي مختلف مهرباني را بين
همنوعان خود تقسيم ميکنند .مديرکل کميته

امداد کهگيلويه و بويراحمد به تشريح برنامههاي
جشن عاطفهها در سال جاري پرداخت .به گزارش
سايت خبري کميته امداد ،فريد محبي ،مديرکل
کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد ،بابيان اينکه
جشن عاطفهها فرصتي است براي عشقورزي
و مهرباني به کساني که نيازمند دستان گرم

همنوعانشان هستند ،گفت 11:هزار و 75دانشآموز
و دانشجوي تحت حمايت کميته امداد کهگيلويه
وبوير احمد 8711-دانشآموز و  2364دانشجو -در
سال جاري چشمبهراه حمايت خيران و مردم
نيکوکار در جشن عاطفهها هستند .وي با اشاره به
اينکه مرحله اول جشن عاطفههاهمزمان با سراسر

کشور در کهگيلويه و بويراحمد در روز پنج شنبه
پانزدهم شهريورماه در پايگاههاي مرکزي کميته
امداد و شانزدهم شهريور در مصالهاي نماز جمعه
برگزارشد ،يادآور شد 237 :پايگاه ثابت و سيار
در استان براي جمعآوري کمکهاي مردمي در
جشن عاطفهها برپا ميشود.

مدير عامل آب منطقه اي گيالن:

با هدف استفاده بهينه از منابع آبي  ،حوضه آبريز گيالن را تحت فعاليت سدسازي قرار داديم
رشت-خبرنگاررسالت:
مهندس کاظم لطفي مديرعامل شرکت آب منطقه اي گيالن
طي نشست با اصحاب رسانه بابيان اينکه در تمامي شهرهاي
استان گيالن اجراي پروژه هاي بزرگ عمراني متعلق به حوزه
آب در دست انجام است افزود با توجه به حساسيتي که در
کشور نسبت به مقوله آب وجود دارد نگاه به موضوع آب استان
و منابع آب کشور نگاه ويژه است.
وي با اشاره به کاهش  600ميليون متر مکعبي آب در سد

سفيدرود و ساير مجاري آبي در فصل زراعي امسال گفت با
توجه به شرايطي که در حوزه آبريز سد سفيدرود و در 54
رودخانه اي که در استان داشتيم و وضعيت بارشي که استان
گيالن با آن مواجه بود امسال سال ويژه اي بود و با تدابيري
که بر اساس علم  ،تجربه و تخصص انديشيده شد و با تالش
همکاران ،استان رااز بحران آب نجات داديم وانشاءاهلل در سالهاي
آتي هم مشکلي در تامين آب نخواهيم داشت.
لطفي در خصوص پروژه هاي آب منطقه اي گيالن در استان

معاون رئيس جمهوري:

تکميل طرح هاي نيمه تمام دولت  6هزار ميليارد ريال
اعتبار مي خواهد
سمنان -خبرنگاررسالت:
معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان امور اداري
و استخدامي کشور گفت :تکميل طرح هاي نيمه
تمام زيرساختي و عمراني دولت نيازمند حدود
 6هزار ميليارد ريال منابع مالي است .جمشيد
انصاري در نشست شوراي اداري استان سمنان
افزود :تکميل طرح هاي نيمه تمام و زيرساختي
کشور در صورت تخصيص  10درصد کل اعتبارات
به بخش عمران 13 ،سال طول ميکشد.وي ادامه
داد :در شرايط کنوني کشور سهم هزينه هاي جاري
از کل بودجه افزايش يافته است.وي افزود :در
برهه کنوني زمينه سرمايهگذاري در زيرساختها

محدودتر شده است و از بودجه سه هزار و 680
هزار ميليارد ريالي ( 368هزار ميليارد تومان)
حداکثر  10درصد را در حوزه عمران براي ايجاد
زيرساخت ها ميتوان اختصاص داد.انصاري به
برخي انتظارها براي تامين زيرساختها از طريق
بودجه عمومي اشاره و تاکيد کرد :نگاه برخي
متوليان امر بر اين است که با وجود منابع مالي
رشد و توسعه محقق ميشود و نتيجه حاکميت
اين تفکر ،صرف هزينه در بسياري از مناطق
بوده که توسعه اي در آن جا رخ نداده است و
باعث عقب ماندگي مناطق داراي ظرفيت توسعه
يافتگي شده است.

برگزاري سومين دوره جام
باشگاههاي کتابخواني در نيشابور
نيشابور -خبرنگار رسالت:
کارشناس فرهنگي اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي نيشابور از
برگزاري سومين دوره جام باشگاههاي کتاب و کتابخواني
کودک و نوجوان با برگزاري كارگاههاي آموزشي در مرکز سه
کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان اين شهر خبر داد.

عنوان کرد  130 :پروژه به طور ويژه در سطح استان گيالن از
دي ماه سال گذشته برآورد و طراحي شده و وارد فاز اجرا و
 128پروژه وارد مدار بهره برداري شده است .
مدير عامل آب منطقه اي گيالن در ادامه با بيان اينکه آب
يک ثروت است و استان گيالن به لحاظ داشتن فرصت آب،
استان ثروتمندي است افزود حرکت جمعيتي به سمت گيالن
به دليل وجود منابع آب از استانهاي ديگر از هم اکنون قابل
لمس مي باشد .

وزير ارتباطات وفناوري اطالعات:

 2215روستاي سيستان و بلوچستان تلفن ثابت
و اينترنت دارند
زاهدان-خبرنگاررسالت:
وزير ارتباطات وفناوري اطالعات گفت 2 :هزار و
 215روستاي سيستان و بلوچستان در يک سال
دولت دوازدهم از خدمات تلفن ثابت و اينترنت
بهره مند شدند.محمدجواد آذري جهرمي در
حاشيه نشست شوراي اداري و معتمدان شهرستان
ايرانشهر به خبرنگار ايرنا اظهار داشت 95 :درصد
از پنج هزار روستاي سيستان و بلوچستان ارتباط
کامل مخابراتي نظير تلفن ثابت ،همراه و اينترنت
ندارند و اين وضعيت غير قابل قبول است.
وزير ارتباطات وفناوري اطالعات گفت :سيستان و
بلوچستانبهدليلپراکندگيجمعيتومحروميتها

نرجس مقدم پاشا اظهار کرد :هدف از برگزاري سومين دوره
جام باشگاه هاي کتاب و کتابخواني کودک و نوجوان تقويت
مهارت هاي خوانش کتاب و مطالعه است که پژوهشگران و
مدرسان برجسته حوزه کودک و نوجوان استاد سولماز خواجهوند
و عادله خليفي در اين کارگاه ها در مرکز سه کانون پرورش
فکري کودکان و نوجوانان نيشابور حضور دارند و آموزشهاي
الزم را به مربيان ارائه مي دهند.
وي افزود :پس از آموزش هاي الزم هر مربي که بيشتر در يکي
از دستگاههاي آموزشي يا فرهنگي شهر فعال است (معلمان،

از برخي خدمات ارتباطي و امکانات بي بهره
است و بايد شرايط حضور سرمايه گذاران بخش
خصوصي در اين استان را فراهم کرد.عضو کابينه
دوازدهم گفت :بيش از يک ميليون و  500هزار
نفر جمعيت روستايي سيستان و بلوچستان در
پهنه اي وسيع و گسترده اي زندگي مي کنند به
طوري که هزينه توسعه ارتباطات در اين استان
به اندازه استاني است که بيش از پنج ميليون
نفر جمعيت دارد .وي اظهار داشت :دولت بيش
از  450ميليارد تومان و بخش خصوصي 132
ميليارد تومان در بخش ارتباطات در سيستان
و بلوچستان سرمايه گذاري کرده اند.

روحانيان ،مربيان کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان،
کتابداران کتابخانههاي عمومي و غيره) ميتواند باشگاههاي
کتابخواني کودک و نوجوان را راهاندازي کند.کارشناس فرهنگي
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي نيشابور اضافه کرد :سومين جام
باشگاههاي کتابخواني کودک و نوجوان ايران در نيشابور با اهتمام
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي،آموزش و پرورش ،شهرداري،
اداره کتابخانه هاي عمومي ،کانون پرورش فکري کودکان و
نوجوانان ،انجمن کتاب کودک سيمرغ و اتحاديه کتابفروشان
نيشابور آغاز به کار کرد.

بازسازي و نصب نرده ها و درهاي چوبي
در مجموعه جهاني باغ تاريخي فين

برگزاري رزمايش بزرگ عاشورائيان سپاهيان
محمد رسول اهلل (ص) در شاهرود

قرآن خطي مربوط به قرن دوازدهم ه.ق به کتابخانه
استان خراسان رضوي اهدا شد

کاشان -خبرنگاررسالت:
سرپرست مجموعه جهاني باغ تاريخي فين از بازسازي و نصب نرده ها و درهاي
چوبي مجموعه جهاني باغ تاريخي فين خبر داد.به گزارش روابط عمومي اداره
ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري شهرستان کاشان،سميه فرهادي با اعالم
اين خبر اظهار داشت :اين پروژه با مبلغي بالغ بر  125ميليون تومان و از محل
اعتبارات ملي انجام شد.وي افزود :با توجه به فضاهاي متعدد و وسعت زياد باغ
تاريخي فين و اينکه هر کدام از اين فضاها داراي در و پنجره هاي زيبايي هستند
و در طول ساليان متمادي اين در و پنجره ها آسيب ديده بودند يا درهاي آهني
به بعضي از فضاها الحاق شده بودند ،توجه به اين امر ضروري به نظر مي رسيد.
فرهادي ادامه داد :بازسازي و نصب نرده هاي چوبي با گره هاي هندسي اطراف
موزه ملي با متراژ  60متر،بازسازي و نصب درهاي چوبي سنتي و حذف درهاي
آهني الحاقي و تبديل آن به درهاي چوبي سنتي،تعويض در آهني ورودي فرعي
باغ فين با در چوبي سنتي و روغن کاري درها و پنجره هاي چوبي موجود  ،از
اقدامات اين پروژه مرمتي است.

شاهرود -خبرنگاررسالت:
با حضور قريب به  6هزار نفر بسيجي در قالب قريب به  ۲۵گردان بيت المقدس و کربال
و امام حسين (ع) و گردان هاي پياده تيپ  ۱۲قائم آل محمد (عج) وفاتحين و يک
گردان از شهرستان ميامي در جوار حرم شهداي گمنام شاهرود برگزار شد.اين مراسم
که با حضور فرمانده قرارگاه عملياتي لشکر  ۵۸تکاور ذوالفقار ،فرمانده گروه پدافند
هوايي  ۱۰محرم ،جانشين سپاه قائم آل محمد ( عج) ،فرمانده سپاه کربال مازندران،
مسئول دفتر نمايندگي ولي فقيه در سپاه استان سمنان ،فرمانده نيروي انتظامي
شهرستان،امام جمعه بسطام ،رئيس سازمان تبليغات اسالمي استان و شهرستان و
برخي مسئولين استاني و شهرستاني بعد از اداي احترام به مقام شهدا از يگان هاي
حاضر در ميدان سان ديدند.در اين مراسم سرهنگ شوقاني جانشين سپاه قائم آل
محمد ( عج) در سخناني با خيرمقدم به شرکت کنندگان در اين مراسم با تاکيد بر
آمادگي بسيجيان براي انجام خدمت در عرصه هاي مختلف جامعه گفت :بسيجيان
اين کشور علوي و فاطمي امروز آماده تر از هر زمان ديگر براي خدمت به نظام اسالمي
گوش به فرمان واليت هستند.

مشهد-خبرنگاررسالت:
 قرآن خطي ارزشمندي مربوط به قرن دوازدهم ه.ق که سالها توسط چوپاني معروف به «باباکوهي»
در صحرا تالوت مي شده است ،به واسطه يکي از خادمياران حرم رضوي ،وقف کتابخانه مرکزي
آستانقدسرضوي شد .رئيس اداره مخطوطات اين سازمان اعالم کرد :چوپاني معروف به باباکوهي
که سالها هنگام چراي گوسفندان ،قرآني خطي و قديمي به قدمت قرن دوازدهم را همراه داشته
و تالوت ميکرده است ،در اواخر عمر ،آن را به يکي از خادمياران حرم رضوي ميسپارد تا بتواند
اين قرآن نفيس را از هرگونه آسيب حفظ کند.حجتاالسالم محمدحسن نورينيا با بيان اينکه نوع
کاغذ ،نوع مرکب و کيفيت جلوه خط روي کاغذ ،قدمت اين مصحف شريف را ،اواخر قرن دوازدهم
يا اوايل قرن سيزدهم نشان ميدهد ،به ويژگيهاي اين قرآن خطي اشاره کرد و گفت :خط آن
نسخ ،جدولکشي به سرخي ،سجاونديها و نشانه فواصل بين آيات به ترنج و نشانها در حاشيه
به خط رقاع است.وي ادامه داد :اين قرآن ،يک بار صحافي شده و چون متأسفانه صحاف ،آشنا
به نسخه خطي نبوده است ،به نسخه بسيار آسيب زده که در نتيجه ،سربرگها ،کمند صفحات
و برخي نشانها در صحافي اوليه از بين رفته است .همچنين ،کتابت آن ،به قلم کاتبي معمولي
انجام گرفته که نشان از اهميت کتابت قرآن در همه دورهها و بين همه اقشار دارد.
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انهدام باند سارقان كابل و باتري
دكلهاي مخابراتي در دزفول
دزفول -خبرنگار رسالت:
جانشين فرمانده انتظامي استان از دستگيري سارقان كابل و باتري
دكلهاي مخابراتي با  22فقره سرقت در شهرستان دزفول خبر داد.
به گزارش پايگاه خبري پليس ،سرهنگ "سيدمحمد صالحي" در
تشريح اين خبر گفت :در پي وقوع چندين فقره سرقت كابل و باتري
از دكلهاي مخابراتي در سطح شهرستان دزفول ،شناسايي و دستگيري
سارقان به صورت ويژه در دستور كار ماموران انتظامي شهرستان
دزفول قرار گرفت.
وي افزود :ماموران كالنتري  11دزفول با گشتزني هدفمند باند
سهنفره سارقان كه در حال سرقت باتريهاي دكل بودند را شناسايي
و در عمليات تعقيب و گريز با رعايت قوانين به كارگيري سالح خودرو
مذكور توقيف شد.

پنجمين جشنواره ملي پسته
ايران  -دامغان برگزار شد
دامغان -خبرنگاررسالت:
بزرگترين رخداد اقتصادي و فرهنگي استان سمنان تحت عنوان
جشنواره ملي پسته دامغان به مدت ۵روز باحضورسفراي چندکشور
وزيرجهادکشاورزي ومعاونين تجار مسئولين استان سمنان وشهرستان
دامغان وباغداران وبهره برداران محصول استراتژيک پسته برگزارشد.رضا
زارع زاده دبيرجشنواره پسته دامغان بابيان اينکه شناساندن محصول
پسته دامغان وآشنايي بهره برداران باتکنولوژي روز درفرايندکاشت
داشت وبرداشت پسته ازمهمترين اهداف جشنواره محسوب ميشد
افزود :بيش از  55ليدر گردشگري کشور مهمان ويژه اين جشنواره بودند،
وي ادامه داد  :بازديد ليدرهاي گردشگري از آثار تاريخي و برگزاري
کارگاه هاي ميراث فرهنگي  ،ديدار با مديرکل ميراث فرهنگي استان
سمنان در معرفي جاذبه هاي گردشگري و تبادل نظر راه هاي تقويت
صنعت گردشگري دامغان  ،و انعقاد تفاهمنامه خواهرخواندگي با 5
شهر کويري به منظور گسترش تبادالت فرهنگي و مبادالت اقتصادي
از مهمترين فعاليتهاي  5روزه جشنواره بودند.

بازديد اعضاي کانون پرورش فکري
کودکان و نوجوانان شهرستان دليجان
ازتاسيسات امور آبفاي دليجان
اراک – خبرنگار رسالت :
به منظور گسترش فرهنگ مصرف بهينه آب در بين اقشار مختلف
جامعه شرکت آب و فاضالب استان مرکزي با همکاري کانون پرورش
فکري کودکان و نوجوانان هر ساله نسبت به فرهنگسازي مصرف بهينه
آب از طريق ظرفيت هاي موجود مراکز کانون در شهرهاي استان همچون
فعاليت هاي فرهنگي  ،هنري و ادبي اقدام مي نمايد .به گزارش روابط
عمومي شرکت آب وفاضالب استان مرکزي در اين راستا تعداد  40نفر
از اعضاء دختر و پسر مراکز کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان
شهردليجان از تاسيسات و تجهيزات آب و فاضالب اين شهر بازديد
نمودند .طي اين بازديد ضمن بيان مباحثي از سوي مهندس عباس
قلي پور فاضلي مدير امور آب وفاضالب شهرستان دليجان در مورد
صرفه جويي در مصرف آب و همچنين لزوم گسترش فرهنگ مصرف
بهينه آب  ،با توضيحات مسئول تاسيسات توليد و توزيع آب ش امور
آبفاي شهرستان دليجان نحوه تأمين  ،توزيع  ،گندزدايي و بهداشت
آب شهر براي بازديد کنندگان تشريح شد.

فرمانده سپاه ناحيه بناب :

رزمايش اقتدار عاشورايي در بناب
برگزار مي شود
بناب -خبرنگاررسالـت:
فرمانده سپاه ناحيه بناب از اعزام بيش از  20گروه جهادي از اقشار مختلف
از جمله بسيجيان جامعه پزشکي ،ادارات ،ورزشکاران و دانشآموزان
به مناطق محروم خبرداد و گفت :رزمايش اقتدار عاشورايي سپاهيان
حضرت محمد(ص) 2در شهرستان بناب برگزار مي شود.بر اساس اين
گزارش ،سرهنگ عمران دوستي در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره
به اينکه رزمايش اقتدار عاشورايي سپاهيان حضرت محمد رسول اهلل
(ص) 2در شهرستان بناب برگزار مي شود؛ تصريح کرد :رزمايش
اقتدار عاشورايي سپاهيان حضرت محمد رسول اهلل(ص) در دو مرحله
بوده که مرحله نخست آن اعزام گروه هاي جهادي از هفته گذشته در
شهرستان جهت خدمت رساني بي منت به مردم آغاز شده بود.وي افزود:
مرحله دوم رزمايش نيز تحت عنوان سپاهيان محمد رسول اهلل(ص)2
از روز شنبه  17شهريور ماه در اين شهرستان با حضور گروه هاي
جهادي متشکل از اقشار مختلف بسيج و ادارات خدمات رسان همراه
با بدرقه از سپاه آغاز شد.وي در ادامه يادآور شد :مرحله سوم رزمايش
همزمان با سراسر کشور در هفته دفاع مقدس با حضور گردان هاي
بيت المقدس و واکنش سريع در بناب با محوريت ايستادگي ،وحدت
و پيشرفت انجام مي شود.

کلنگ زني پروژه انتقال آب به دشت
خانميرزا
شهرکرد -خبرنگاررسالت:
آغاز عمليات اجرايي اين پروژه باحضور دکتر خالدي نماينده مردم
شهرستان لردگان در مجلس شوراي اسالمي،مهندس نظري معاون
استاندار ،دکتر غريب رئيس سازمان جهادکشاورزي  ،دکتر مرادي معاون
آب منطقه اي وجمعي از مديران ستادي استان وشهرستاني ومردمي
برگزارشد .رئيس سازمان جهادکشاورزي استان ،گفت :اين طرح در
راستاي سد ونک به منظور تعادل بخشي دشت خانميرزا در درسنوات
گذشته مورد تصويب قرار گرفته بود که قسمتي از آن اجرايي ولي
چندين سال است که بهدليل عدم تخصيص اعتبار راکد ماند تا در يکي
دوسال گذشته با پيگيريهاي انجام شده توسط سازمان جهادکشاورزي
استان چهارمحال و بختياري تامين اعتبار وعملياتي گرديد .دکتر
غريب،با اشاره به اهميت کشاورزي خانميرزا از نظر اقتصادي واشتغالزايي
گفت :با پيگيريهاي انجام شده در سال ۹۶مبلغ 2/35ميليارد تومان
تامين اعتبار شد که تاکنون با کمک استاندار محترم مبلغ 1/8ميليارد
تومان تخصيص داده شد و انشاءاهلل با تامين اعتبار کافي وکمک مردم
بتوانيم در کوتاه ترين زمان به بهره برداري برسانيم .

