» خبر

امام جمعه شيراز:

مبارزه کننده با استکبار نبايد
مستکبر باشد
شيراز-خبرنگاررسالت:
نماينده ولي فقيه در استان فارس گفت :کساني که مي خواهند با
استکبار مبارزه کنند نبايد حتي در ابعاد کوچکتر مستکبر باشند و
کسي که مال مردم را مي خورد و ظلم مي کند مرد ميدان مبارزه
نيست ،.آيت اهلل لطف اله دژکام تاکيد کرد :اکثر مشکالت امروز
جامعه از کمبود و عدم توجه مناسب به تقواست.وي ادامه داد :اگر
تقوا وجود داشته باشد مشکالت اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي و...
برطرف مي شود زيرا بخش زيادي از اين مشکالت از بي تقوايي
است.امام جمعه شيراز يادآور شد :شايد امروز مشکالت فرهنگي و
اقتصادي در جامعه نمايان باشد و رفع آنها الزم است اما آنچه که
باعث رفع مشکل به طور ريشه اي مي کنه توسعه تقواست.آيت اهلل
دژکام تاکيد کرد :برخي مواقع تقوا را دست کم مي گيريم و بايد
به گونه اي خودمان را آماده کنيم نه اينکه فقط به دنبال شعار
و نشان دادن باشيم.نماينده ولي فقيه در استان فارس در بخش
ديگري از سخنان خود با اشاره به حضور چشمگير مردم در مراسم
اربعين حسيني گفت :در استان فارس شاهد حضور عزاداران در حرم
مطهر حضرت شاه چراغ(ع) بوديم که اين واليتمداري و عشق به
امام حسين(ع) مايه افتخار براي هر مومن و مسلمان بود.

مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي
شمال استان کرمان:

نمايشگاه بزرگ کتاب ناشران ايران
 ۱۹آبان در کرمان آغاز بهکار ميکند

»

خدمات متنوع
ستاد اجرايي فرمان
(ره)
حضرت امام
در اربعين حسيني

ايالم -خبرنگاررسالت:
ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) امسال نيز همانند سالهاي گذشته و حتي
به شکل گستردهتري در برگزاري مراسم اربعين حضور داشت و به زائران حسيني
در زمينههاي مختلف خدمترساني کرد.
به گفت ه دکتر محمد مخبر ،رئيس ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) ،اين ستاد
امسال نيز به مانند سالهاي گذشته ،جزء نهادهايي است که تدارک وسيعي را براي
خدمات گسترده و متنوع به زائران اربعين حسيني پيشبيني کرده بود .استقرار
چندين موکب در مناطق چذابه ،شلمچه ،مهران ،کربالي معلي ،نجف اشرف و
مسير بين اين دو شهر ،حمايت از برپايي  35موکب مردمي ،فراهم کردن امکانات

درماني و دارويي براي  50هزار بيمار ،مساعدت در اعزام  800زائر اولي و تدارک
گ توسط اين ستاد براي رفاه حال زائران ،از جملهي اين اقدامات
بزرگترين پارکين 
به شمار ميرود .وي در مراسم اعزام خادمان موکبهاي ستاد اجرايي فرمان حضرت
امام(ره) در مسير راهپيمايي زائران اربعين و عتبات عاليات اظهار داشته بود :در اين
سفر هر قدم را به ياد يکي از شهداي دفاع مقدس برداريد .شهيدان دلبست ه امام
حسين(ع) بودند .حضرت امام(ره) و شهدا را در اعمال و خدمات خود شريک و
براي رهبر معظم انقالب دعا کنيد .مديرعامل بنياد اجتماعي برکت احسان نيز در
زمين ه خدمترساني به زائران اربعين حسيني توسط ستاد اجرايي فرمان حضرت
امام(ره) ،به بيان جزئيات اين اقدامات پرداخت.
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معاون ب رنامه ريزي و امور اقتصادي شرکت تواني ر:

طراحي هاي شبکه برق بايد بر اساس اقليم جديد
صورت بگيرد

رشت-خبرنگاررسالـت:
دکتر رجبي مشهدي معاون برنامه ريزي و امور
اقتصادي شرکت توانير در کارگروه بهينه سازي
طراحي خطوط و بررسي حريم ها گفت :در
سال آينده با کمبود توليد نيروي برق در کشور
روبه رو خواهيم بود که بخشي از اين کمبود ،با
احداث نيروگاههاي جديد حرارتي و تجديدپذير
و بخش ديگري از آن بايد از طريق مديريت
بهينه مصرف انرژي برق تامين شود.وي افزود:
بهطور حتم اين کمبود توليد نيروي برق تامين

ميشود ،اما نکته مهم اين است که بخش انتقال
هم بايد به خوبي انجام وظيفه نمايد به نحوي که
در هيچ منطقه اي ما شاهد محدوديت انتقال
براي تامين برق نباشيم .همچنين در بخش توليد
نيروگاههاي جديدي که وارد مدار مي شوند به
لحاظ اتصال به شبکه ،هيچگونه مشکلي را نبايد
داشته باشند .بايد پيش بيني هاي الزم در اين
بخش انجام گيرد تا چنانچه شرايط فوق العادهاي
براي شبکه به وجود آمد بتوانيم با بهکارگيري
کامل ظرفيت هاي موجود در حوزه بهره برداري
شبکه ،پايداري و امنيت شبکه را تضمين کنيم.
معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي شرکت توانير
با اشاره به پديده تغيير اقليم ،گفت :از تهديدات
جدي که در سالهاي اخير با آن مواجه بوديم،
بحث پديده هاي مرتبط با تغيير اقليم است که
نمونه هاي بارز آن ،ريزگردها ،طوفان ،سيل،
گرد و غبار و بارش برف هاي سنگين مي باشدکه
تاب آوري شبکه را تحت تاثير قرار مي دهد.

مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد مطرح کرد:

شرکت 1400مددجوي کهگيلويه و بويراحمد
در پيادهروي اربعين

ياسوج-خبرنگاررسالت:
 1400نفر از مددجويان تحت حمايت کميته امداد
کهگيلويه و بويراحمد در پيادهروي اربعين و زيارت
عتبات عاليات امسال شرکت کردند .مديرکل کميته
امداد امام خميني(ره) کهگيلويه و بويراحمد در
مصاحبه با صداوسيماي مرکز استان گزارشي از
حضور مددجويان درپيادهروي اربعين امسال ارائه داد.
به گزارش سايت خبري کميته امداد ،فريد محبي،
مديرکل کميته امداد کهگيلويه و بويراحمد با اشاره
به اينکه برگزاري اردوهاي آموزشي و زيارتي يکي از
مهمترين اقدامات کميته امداد براي مددجويان است،
گفت :ايجاد زمينه الزم براي شرکت مددجويان در
مراسم اربعين يکي از اين برنامههاست .وي با اشاره
به اينکه  1400نفر از مددجويان کميته امداد در
پيادهروي اربعين حسيني و زيارت عتبات عاليات
شرکت کردند ،افزود :در اين زمينه  770ميليون
تومان هزينه شده است .محبي با اشاره به اهميت
برگزاري مراسم اربعين حسيني و زنده نگهداشتن

کرمان -خبرنگاررسالت:
مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي شمال استان کرمان گفت:
هفدهمين نمايشگاه بزرگ کتاب ناشران ايران در کرمان از  ۱۹تا
 ۲۴آبان ماه برگزار مي شود .محمدرضا عليزاده در نشست خبري
برگزاري هفدهمين نمايشگاه بزرگ کتاب ناشران ايران در کرمان
و چهارمين نمايشگاه مطبوعات و رسانه هاي استان کرمان اظهار
داشت :برگزاري نمايشگاه کتاب محلي براي عرضه و فروش کتاب
نيست بلکه يک رويداد بزرگ فرهنگي محسوب مي شود.وي افزود:
آنچه که بيش از فروش کتاب و حضور ناشران حائز اهميت است
برنامه ريزي براي فعاليت ها و برنامه هاي جنبي نمايشگاه کتاب از
جمله نقد و بررسي کتاب و نشست هاي مرتبط با حوزه کتابخواني،
تاالرهاي گفتوگو و برنامه هاي متنوع در حوزه کودکان است.
عليزاده بيان کرد :يکي ديگر از برنامه هاي جنبي نمايشگاه کتاب
امسال ،برگزاري نمايشگاه مطبوعات استان توسط خانه مطبوعات
استان کرمان است که در تاريخ  ۲۳آبان ماه اختتاميه جشنواره
مطبوعات استان کرمان برگزار مي شود.

طرح جامع مرمت و احياي بازار اراک در دست تهيه است

امام جمعه زاهدان:

فرمانده انتظامي استان قزوين:

تسخير سفارت آمريکا واکنشي
به خباثت هاي اين دولت
استعمارگر بود
زاهدان -خبرنگاررسالت:
امام جمعه زاهدان گفت :اقدام دانشجويان در تسخير سفارت
آمريکا واکنشي به خباثت هاي اين دولت استعمارگر بود که
جلوي بسياري از دسيسه ها و توطئه ها را گرفت ،.آيت اهلل
عباسعلي سليماني اظهار داشت :در روز اربعين مسلمانان
عظيم ترين مراسم سوگواري را در کشورها و شهرهاي مختلف
به ياد عاشوراي حسيني برپا کردند و در شهر کربال نيز عزاداري
اربعين حسيني با عظمت و شکوه خاصي برگزار شد.وي با اشاره
به اينکه راهپيمايي اربعين يکي از بزرگترين اجتماعات بشري
است ،گفت :اساساً اهميت زيارت اربعين به اين دليل است که
در اين روز با تدبير الهي ياد نهضت حسيني و ياد خاندان پيامبر
اکرم (ص) براي هميشه در تاريخ جاودانه شد.نماينده ولي فقيه
در سيستان و بلوچستان با اشاره به اينکه پياده روي اربعين به
نوعي مانور قدرت مسلمانان است ،ادامه داد :هيچ قدرتي توان
مقابله با اين اتحاد را ندارد زيرا دشمنان زماني که اين حضور
ميليوني و گسترده را ميبينند ترس و وحشت در دلشان
ايجاد مي شود .وي گفت :همچنين بايد از همه زائرين و خدام
ابا عبداهلل الحسين (ع) و همه کساني که در اين راه زحمت
کشيدند و با حضور ميليوني خود آن هم در حساسترين زمان
ممکن خودشان را به راهپيمايي اربعين رساندند و دشمنان را
نااميد کردند ،تشکر کرد.

معاون استاندار لرستان تاکيد کرد؛

ضرورت همکاري
دستگاههاياجرايي در برگزاري
برنامههاي هفته کتاب
خرمآباد -خبرنگاررسالت:
معاون سياسي امنيتي استانداري لرستان بر ضرورت همکاري
دستگاههاي اجرايي در برگزاري برنامههاي هفته کتاب در اين استان
تاکيد کرد .حبيب اله خجسته پوردر جلسه انجمن کتابخانههاي
عمومي لرستان با بيان اينکه مدرسه «ميثاق» دو سال بوده که
بدون استفاده و رها شده است ،اظهار داشت :آموزش و پرورش
در قالب يک قرار داد اين مدرسه را به مدت دو سال در اختيار
نهاد کتابخانه هاي عمومي قرار دهد.وي با بيان اينکه اين مدرسه
قابليت اين را دارد که تبديل به کتابخانه شود ،افزود :بعد از دو سال
اين مدرسه به صورت کتابخانه تحويل آموزش و پرورش خواهد
شد.معاون سياسي امنيتي استانداري لرستان با اشاره به هفته کتاب
و کتابخواني نيز تصريح کرد :طي اين هفته نامگذاري ها تنها براي
تلنگر زدن است و کل سال بايد با کتاب مأنوس باشيم.
خجسته پور با تاکيد بر اينکه در هفته کتاب که از  ۲۴تا  ۳۰آبان
بوده براي تبليغ موضوع کتاب و کتابخواني است ،گفت :در اين
رابطه همه دستگاهها بايد همکاري الزم را براي برگزاري برنامههاي
هفته کتاب داشته باشند.

واقعه عاشورا ،افزود :هدف از اعزام مددجويان به اماکن
زيارتي ،تقويت باورهاي ديني ،ترويج سبک زندگي
اسالمي و ايجاد روحيه نشاط و شادابي معنوي در
بين خانوارهاي مددجو است .وي با اشاره به برگزاري
اردوهاي زيارتي در شهرهاي مشهد مقدس ،قم و
کربال باهدف آشنايي مددجويان با معارف ديني و
معنوي،يادآور شد۷۰۶:دانشآموز دختر و پسر مقطع
متوسطه دوم و افراد شرکتکننده در طرح سديد-ويژه
دانشجويان و طالب علوم ديني-بااعتبار 150ميليون
تومان در اين اردوهاي زيارتي شرکت کردند.

معاون ميراث فرهنگي استان مرکزي:

اراک – خبرنگار رسالت :
« طرح جامع مرمت بازار تاريخي اراک در راستاي حفاظت،
احيا و تعيين کاربري جديد در دست تهيه است تا شاهد ارائه
جامع ترين برنامه مرمتي براي اين مجموعه تاريخي باشيم».
به گزارش روابط عمومي اداره کل ميراث فرهنگي ،صنايع
دستي و گردشگري استان مرکزي ،معاون ميراث فرهنگي روز
يک شنبه  6آبان  97با اعالم اين خبر گفت « :در اين طرح،

انجام مطالعات آسيب شناسي ،تعيين عوامل مخل و فرساينده
و بررسي وضعيت بام مدنظر است تا بتوان تمام اقدامات مرمتي،
عمراني ،زيباسازي و تغيير کاربري ها را طبق اصولي واحد و
کارشناسي انجام داد».
محسن کريمي افزود « :در ادامه اين طرح ،نقشه برداري
دقيق ،برداشت کامل وضعيت موجود و تهيه نقشه کاداستر
صورت مي گيرد تا وضعيت ملکي تمام واحدهاي تجاري،

سرمايه گذاري در پدافند غير عامل تضميني براي آسايش است
قزوين-خبرنگاررسالت:
فرمانده انتظامي استان قزوين گقت:
سرمايه گذاري در پدافند غير عامل تضميني براي
آسايش و آرامش و از جمله موثرترين و پايدارترين
روش هاي دفاع در مقابل تهديدات است .سردار
مهدي محمودي اظهار کرد :نيروي انتظامي در
شرايط و بحران هاي مختلف نقش محوري در

برقراري نظم و امنيت دارد به همين منظور
رعايت اصول پدافند غير عامل در اولويتهاي
برنامه کاري اين نيرو قرار دارد.
اين مقام ارشد انتظامي عنوان داشت :مقام معظم
رهبري و فرماندهي معظم کل قوا(مد ظله العالي)
در اين مورد مي فرمايند :اگر محافظت نظامي
(پدافند غيرعامل) نباشد ،تمامي دستاوردهاي

منشأطبيعت را در قالب مديريت بحران و حوادث
طبيعي دنبال مي کنند.فرمانده انتظامي استان
يادآور شد :با توجه به وجود تهديدات بالقوه
دشمنان و خطراتي که متوجه کشور است
و همچنين تهديدات طبيعي و غيرطبيعي؛
توجه به پدافند غير عامل امري ضروري و
اجتناب ناپذير است.

مديرکل دامپزشکي قم:

نخستين آزمايشگاه کنترل لبنيات کشور در قم به بهرهبرداري ميرسد
قم -خبرنگاررسالت:
مديرکل دامپزشکي استان قم گفت :نخستين آزمايشگاه
بررسي ميزان تقلب شير و لبنيات کشور در قم افتتاح ميشود
که در اين آزمايشگاه ميزان افزودنيهاي غير مجاز بررسي
خواهد شد.
مهدي رفيعي در جلسه شوراي پدافند غير عامل استان قم که
در سالن امام جواد(ع) استانداري قم برگزار شد ،ضمن ارائه

گزارشي از عملکرد اين مرکز در زمينه پدافند غير عامل ،گفت:
کارگروه دامپزشکي استان در زمينه پدافند غير عامل خوب
ورود کرده است و در اين زمينه  ۲۴مصوبه که  ۱۴مصوبه در
دامشهر و  ۱۰مصوبه در جعفرآباد تصويب کرده است.
وي افزود :در زمينه پدافند غير عامل عملکرد مناسبي داشتيم
از جمله برگزاري رزمايش پدافند زيستي ،بحث تفکيک علوفه
از دام در دامشهر که در حال آمادگي زيرساختهاي آن هستيم

معاون استاندار خبر داد :

آمادگي کامل خراسان رضوي براي ميزباني از زائران
در دهه آخر صفر
مشهد-خبرنگاررسالت:
معاون سياسي اجتماعي و امنيتي استاندار
خراسان رضوي گفت :استان از آمادگي کامل
براي ميزباني زائران امام هشتم در دهه پاياني
ماه صفر برخوردار است.به گزارش ستاد خبري
پويش شهروند مهمان نواز  ،محمدرحيم نوروزيان
اظهار داشت :بر اساس تجارب سالهاي گذشته
و جلساتي که در شوراي ترافيک و شوراي تامين
استان برگزار شده است استان و شهر مقدس
مشهد براي ارائه خدمات شايسته به زائران
رضوي در دهه پاياني ماه صفر آمادگي کامل
را دارند.وي عنوان کرد :مناسبتهايي همچون

دهه پاياني ماه صفر نقش بسزايي در نهادينه
کردن فرهنگ ميزباني و ارائه سيره و منش
امام رضا (ع) دارد.نوروزيان ادامه داد :عالوه
براينکه جلساتي با دستگاه هاي اجرايي استان
و مجموعه آستان قدس رضوي براي هماهنگي
در ارائه خدمات به زائران برگزار شده است ،با
استان هاي همجوار همچون خراسان شمالي،
گلستان ،سمنان و خراسان جنوبي نيز جلساتي
برگزار شده است و تدابيري انديشيده شده
است تا زائران و به ويژه زائران پياده با کمترين
مشکل به مشهد تشرف پيدا کرده و عزاداري
خود را به نحو شايسته اي انجام دهند.

و همچنين مستندسازي از رزمايش زيستي مهمترين اقدام
اين نهاد در زمينه پدافند غير عامل است.مديرکل دامپزشکي
قم در بحث ايجاد يک آزمايشگاه مرکزي دامپزشکي که اخيرا ً
با اعتبار دفتر مقام معظم رهبري به بهرهبرداري رسيده و اين
استان نخستين استاني است که در کشور مجهز به آزمايشگاه
براي بررسي ميزان تقلب شير است و در اين آزمايشگاه ميزان
افزودنيهاي غير مجاز بررسي خواهد شد.

معاون فرهنگي شهردار اصفهان خبرداد:

حركتي در راستاي توسعه کانون هاي سالمت و تشکيل
مجمع سالمت در محالت شهر اصفهان
اصفهان-خبرنگاررسالت:
معاون فرهنگي شهردار اصفهان و رئيس
سازمان فرهنگي ،اجتماعي و ورزشي شهرداري
اصفهان تفاهم نامه اي با موضوع توسعه سالمت
شهروندي را با دكتر طاهره چنگيز رئيس
دانشگاه علومپزشكي اصفهان امضا كرد .به
گزارش اداره ارتباطات رسانه اي شهرداري
اصفهان ،توسعه کانونهاي سالمت و تشکيل
مجمع سالمت در محالت شهر اصفهان ،فراگير
شدن سالمت در جامعه با تعامل و انجام
فعاليتهاي بين بخشي از مهم ترين اهداف
و رويكردهاي اين تفاهم نامه است.بر اساس

اين تفاهمنامه شهرداري اصفهان متعهد شده
که در خانههاي  ١۶گانه سالمت و  ٢٢٠کانون
سالمت تحت پوشش خود ،براي توانمندسازي
مخاطبان از طريق برگزاري کارگاههاي علمي،
اطالعرساني عمومي وتبليغات محلي اقدام کند.
دانشگاه اصفهان نيز بر اساس اين تفاهم نامه
متعهد است براي همکاري ،هدايت و تسهيل
فرآيند تدوين سياست و اجراي مداخالت
سالمت محور مرتبط با سالمت محالت ،با در
اختيار قراردادن شاخصها ،آمار و اطالعات
موجود بر اساس پژوهشهاي انجام شده،
اقدامات الزم را انجام دهد.

در جريان بازديد مشاور شهردار تهران در امور بانوان از مجموعه شه ربانو مطرح شد:

استفاده از پتانسيل تشکل هاي بومي شهرري در اولويت

شهرري-خبرنگاررسالت:
مشاور شهردار تهران در امور بانوان با حضور در مجموعه شهربانو
منطقه  20گفت :استفاده از پتانسيل  NGOها براي فعاليت در
واحدهاي تحت پوشش اين مجموعه موجب کاهش هزينه ها و ارائه
خدمات بهينه به شهروندان مي شود.فاطمه راکعي که به مناسبت
روز جهاني کودک از جشنواره مادر و کودک مجموعه شهربانو

اجرايي شدن سامانه پاسخگويي به استعالمات
منابعطبيعي(سا َمط)درشهرستانلنجان

فوالدشهر -خبرنگاررسالت:
روح اهلل کاظمي ،رئيس اداره منابع طبيعي وآبخيزداري شهرستان لنجان با
بيان اجرايي شدن سامانه سامط دراين شهرستان اظهار داشت :طي بند پ ماده
 67قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوري اسالمي ايران دستگاههاي
اجرائي موظفند نسبت به الکترونيکي کردن کليه فرآيندها و خدمات با قابليت
الکترونيکي و تکميل بانک هاي اطالعاتي مربوط ،تا پايان سال سوم اجراي
قانون برنامه اقدام کنندکه در اين راستا دستگاه هاي اجرائي ميتوانند به منظور
الکترونيکي کردن فرآيندها و خدمات از مشارکت بخش خصوصي استفاده
نمايند .وي ادامه داد:سامانه سامط يک فرآيند الکترونيکي جهت پاسخگويي
به استعالمات بدون مراجعه متقاضي به ادارات منابع طبيعي ميباشد ،که عدم
نياز به مراجعه حضوري ارباب رجوع و تسريع در امور،شفافسازي اطالعات
و رصد استعالمات از مهم ترين مزاياي اين سامانه مي باشد.کاظمي گفت:
مراجعين مي توانند جهت پاسخگويي به استعالمات ،به دفاتر پيشخوان دولت
که قابليت اتصال به اين سامانه را دارندمراجعه نمايند.

منطقه بازديد کرد،ضمن تقدير از عملکرد اين مجموعه گفت :انجام
طرح هاي پژوهشي ،تعيين وضع موجود و برنامه ريزي براي اجراي
برنامه هاي هدفمند در اولويت فعاليت هاي اين منطقه قرار گيرد.
راکعي به اهميت ارتقاء سالمت بانوان و خانواده ها اشاره کرد و
گفت :با استفاده از ظرفيت مراکز کوثر مي توان در راستاي طبخ
و عرضه غذاهاي سنتي استفاده شود.وي ادامه داد :برنامه ريزي

خبر

نماينده ولي فقيه و امام جمعه استان اردبيل:

اربعين نماد اتحاد و همبستگي
دلدادگان حسين(ع) است

بناب -خبرنگاررسالت:
نماينده ولي فقيه در استان اردبيل و امام جمعه اردبيل گفت :راهپيمايي
اربعين نماد اتحاد و همبستگي دلدادگان حسين(ع) و نماد وحدت و
هويت امت اسالمي است.
بر اساس اين گزارش ،آيت اهلل سيدحسن عاملي در اجتماع مسئوالن
و قشرهاي مختلف مردم شهرستان بناب در مصالي اعظم اين شهر
با انتقاد از عدم پرداخت به اوصاف ائمه اطهار(ع) اظهار کرد :بشکند
آن قلم هايي که نگذاشتند اوصاف ائمه اطهار(ع) به نسل هاي آتي
منتقل شود .وي با اشاره به تأثير جهاني همايش اربعين حسيني(ع)
افزود :راهپيمايي اربعين حسيني(ع) ميعادگاهي عليه استکبار جهاني
بويژه آمريکاي جنايتکار است.عضو مجلس خبرگان رهبري با بيان
اينکه بزرگ ترين درس کربال توحيد است؛ تصريح کرد :دنيا مبهوت
اين حضور ميليوني بوده و برايشان اين سوال مطرح است که عامل
اصلي اين تجمع بي نظير چيست؟!آيت اهلل عاملي در ادامه اذعان کرد:
اجتماع عظيم اربعين حسيني مانور وحدت و نمايش قدرت مسلمانان
و تصوير هويت اصلي امت اسالمي است.

رئيس سازمان مديريت و ب رنام هريزي استان اردبيل:

اداري ،مسکوني و سراها مشخص شود».او در ادامه گفت:
«تهيه جزئيات اجرايي و طرح مرمت و احيا بخش هاي مختلف
بازار و همچنين متره و برآورد در جهت مرمت جامع نيز در
اين طرح تهيه مي شود .برنامه احيا سراها و بخش هاي ديگر
بازار نيز از طريق دسته پيشنهادات تئوري و اجرايي نيز ارائه
مي شود تا جامع ترين برنامه راهبردي مرمت و احياي بازار
تاريخي اراک تهيه شود».

فرهنگي ،اقتصادي و علمي و سياسي در يک
نصف روز هدر مي رود.
وي با اشاره به تقسيم بندي تهديد در ادبيات
استراتژيک به تهديدات طبيعي و غير طبيعي
يا انسان ساخت گفت :در تعريفي که از پدافند
غير عامل شده است در واقع موضوع پدافند
غير عامل تهديداتي با منشا دشمن است و
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براي اجراي ورزش همگاني و فراهم کردن امکانات براي حضور
فعال بانوان در بوستانها براي حفظ سالمت آنان ضروري است.فرهاد
افشار شهردار منطقه  20به نقش و اهميت حضور بانوان در تاريخ
اسالم اشاره کرد و افزود :نقش بانوان در جامعه کنوني تغيير کرده
و با تغيير رويکردهاي سنتي ،جايگاه و اثربخشي آنان در خانواده ها
و جامعه ارتقاء يافته است.

رئيس امورمالي و پشتيباني گازگلستان ازبرگزاريدوره
آموزش رانندگي به روش تدافعي دراين شرکت خبر داد

پنجمين جلسه شوراي حفاظت از اراضي کشاورزي
ملي و منابع طبيعي استان کردستان برگزار شد

گرگان-خبرنگاررسالت:
رحمت محمد شفيع گفت :دوره آموزش رانندگي به روش تدافعي با حضوردکتر حجازي
استاد دوره و بيش از  100نفر از رانندگان شرکت بهمدت يک روز درمحل سالن اجتماعات
گاز گلستان برگزار شد .رئيس امور مالي و پشتيباني شرکت گاز استان گلستان هدف از
اجراي اين دوره آموزشي را آشنايي رانندگان با مقررات مربوطه دانست و گفت  :در اين دوره
رانندگان شرکت در بخش هاي تاکسيراني با کليات اهميت رانندگي به روش تدافعي به منظور
ايمن سازي ناوگان حمل ونقل شرکت آشنا شدند.
محمد شفيع گفت:محتواي اين دوره شامل کليات واهميت رانندگي به روش تدافعي ،
مقررات عمومي و آشنايي با مجموعه مقرارت راهنمايي و رانندگي  ،انواع تصادفات و بررسي
علل آنها ،نکات ايمني در رانندگي  ،بازديد و بازرسي به موقع خودرو  ،محورهاي رانندگي
و ويژگيهاي راننده  ،عالئم و هشدارهاي راهنمايي  ،تکنيک هاي رانندگي و كاهش ميزان
تصادفات ،کاهش مصرف سوخت ،كاهش استهالک وسيله نقليه ،تقليل خسارات حوادث و
مهمتر از آنها افزايش ضريب ايمني راننده و سرنشينان و موارد مرتبط ديگر بوده است که
بهصورت مطلوبي ارائه گرديد .

سنندج-خبرنگاررسالت:
پنجمين جلسه شوراي حفاظت از اراضي کشاورزي ملي و منابع طبيعي استان کردستان
باحضورمعاون سياسي امنيتي استانداري ،رئيس دادگستري استان ،دادستان استان كردستان،
شهردار ،سنندج ومديران کل ادارات مربوطه ،در راستاي پيشگيري وجلوگيري از تغيير
کاربري غير مجاز اراضي کشاورزي ،انجام اقدامات ترويجي وآموزشي به منظور اطالع رساني
و آگاهي بخشي به بهره برداران وکارشناسان مراکز جهاد کشاورزي ،استفاده از ظرفيتهاي
قانوني موجود به منظور جلوگيري از جرم ،انجام اقدامات حقوقي وقضائي عليه متخلفين
تغيير کاربري غيرمجاز اراضي کشاورزي در سالن جلسات سازمان جهادکشاورزي استان
کردستان در سنندج برگزارشد.
رئيس کل دادگستري استان کردستان در اين جلسه با بيان اينكه انجام وظيفه و خدمت
صادقانه به مردم اعتمادسازي به نظام را فراهم ميکند گفت :حمايت از حقوق بيت المال به
عنوان يک اولويت بايد دردستور کار مديران استان قرارگيردمحمدرضا مترقب افزود :دستگاه
قضائي با همه توان در راستاي جلوگيري ومقابله با متصرفان اراضي کشاورزي ،ملي و منابع
طبيعي با دستگاههاي مربوطه همکاري الزم را انجام خواهد داد.

 99ميليارد تومان به حساب شهرداريها
و دهياريها پرداخت شد
اردبيل-خبرنگاررسالت:
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان اردبيل گفت :از محل
ارزش افزوده بيش از  99ميليارد تومان عوارض وصول و به حساب
شهرداريها و دهياريها و همچنين عشاير پرداخت شد.داود شايقي که
با همراهي مدير کل امور مالياتي استان اردبيل از ادارات امور مالياتي
گرمي ،بيلهسوار و جعفرآباد بازديد ميکرد با قدرداني از اقدامات انجام
شده توسط امور مالياتي اظهار کرد :با تغييرات بنيادين انجام شده
شاهد بهبود روند وضعيت موجود و تسهيل در ارائه خدمات به مردم
منطقه باشيم.وي از پيشگامي اين اداره کل در استقرار باجههاي ميز
خدمت اعم از حضوري و الکترونيکي در سطح ادارات امور مالياتي ابراز
خرسندي کرد و افزود :استانداردسازي فضاي اداري انجام شده در اداره
کل امور مالياتي گامي اساسي در تکريم ارباب رجوع و کاهش زمان
انجام خدمات است.رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان اردبيل
خاطرنشان کرد :اين امر درارتقاي سطح رضايتمندي مردم از خدمات
دولت بسيار بااهميت و ارزشمند محسوب ميشود.

نمايشحقيقترويصحنهتئاترنيشابور
نيشابور -خبرنگار رسالت:
مسئول هنري اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي نيشابور گفت :نمايش
«حقيقت» به نويسندگي مهدي حسن زاده و زهره احمدي و کارگرداني
هادي سکاکي در سالن پالتو چکاوک نيشابور به روي صحنه رفت.
حميدرضا آتشي افزود :اين نمايش با بازيگري هنرمندان صاحب نام تئاتر
نيشابور يلدا دهجوريان ،رضا خشو ،سمانه قنبري ،تيارا خرمدل ،ابوالفضل
مجدي ،زينب محمدآوي ،طراح پوستر محمود محروقي ،موسيقي سهيل
قرباني ،انتخاب موزيک و افکت علي محمديان ،گريم الهه سالمي و محمد
حجتي و عوامل اجرايي گالره اميري عسکري ،عاطفه صفايي ،اکرم گرمابي،
حميد پنجه باشي و محمد شادمهري در نيشابور اجرا مي شود .وي با اشاره
به داستان نمايش اظهار داشت :نمايش «حقيقت» داستاني درخصوص
اتفاق هاي روز عاشوراست که در اين داستان نويسنده و کارگردان به
محاکمه عناصر اصلي طبيعت مي پردازند.آتشي اضافه کرد :اين نمايش
با حضور معاون استاندار و فرماندار ،مشاور مديرکل و رئيس اداره فرهنگ
و ارشاد اسالمي ،رئيس اداره بهزيستي و اعضاي شوراي اسالمي شهر
نيشابور به نمايش درآمد.

کلنگي که در زمين ماند؛

زورخان ه بينالمللي همدان در انتظار زمين
همدان-خبرنگاررسالت:
درحالي  ۲ماه و چندروز قبل کلنگ ساخت يک زورخانه بينالمللي در
همدان به زمين زده شد که شهرداري در واگذاري زمين براي ساخت
طرح امروز و فردا مي کند و همچنان قدمي براي ساخت برداشته نشده
است .همدان بهعنوان يکي از قطبهاي رشته ورزش زورخانهاي و
پهلواني در کشور از قديمااليام شناخته ميشده بهطوري که اولين
پهلوان همدان به قرن هفتم و زماني که پورياي ولي در اين ورزش
فعاليت ميکرد مربوط ميشود چراکه آن زمان همدانيها پهلواني به نام
پهلوان پيله همداني داشتند که قدرت و تخصص بسياري در اين رشته
داشت.علي ميرزاي همداني ،احمد کوه کش ،سيد احمد بطائي ،پهلوان
گودرزي ،پهلوان قياسي ،پهلوان سيد ميرزا آقا سجادي ،محمدقاسم
بکتاش تويسرکاني و عزتاله بيات نيز از ديگر پهلوانان اين استان بودهاند.
اين پروژه با زيربناي  ۶۵۰مترمربع و با  ۲۲ميليارد ريال از اعتبارات
استاني در زميني که از طرف شوراي شهر و شهردار اختصاص پيداکرده
کلنگ زني شد اما با گذشت  ۲ماه و چندروز از کلنگ زني طرح هنوز
هيچ اقدامي در اين خصوص صورت نگرفته است.

معاون آموزش و پرورش بوشه ر:

بوشهر کمتحرکترين استان کشور است
بوشهر -خبرنگاررسالت:
معاون تربيت بدني و سالمت آموزش و پرورش بوشهر گفت :بوشهر
کمتحرکترين استان کشور است .حسن قلندري در همايش تقدير
از برگزيدگان رقابت هاي علمي تخصصي معلمان تربيت بدني استان
بوشهر گفت :مديران مدارس بايد نگرش خود را نسبت به تربيت بدني
عوض کنند ،خانواده ها به سختي دانش آموزان را وادار به فعاليت هاي
آموزشي مي کنند در صورتي که به فعاليت هاي ورزشي به شدت
عالقهمند هستند .معاون تربيت بدني و سالمت آموزش و پرورش استان
بوشهر تصريح کرد :يکي از ريشهدارترين بخش هاي آموزش و پرورش
تربيتبدني با قدمت  ۹۰ساله است ،؛ وقتي حوزه تربيت بدني در اولويت
استان شود اتفاقات بسيار خوبي براي چشم انداز  ۱۵ساله استان خواهد
افتاد ،در کنار آن سالمت جسمي و روحي جامعه تضمين مي شود با
وجود اينکه استان بوشهر در کم تحرکي رتبه اول را داراست.وي افزود:
اگر همين نخبگان ما که در فضاي مجازي انرژي خود را صرف بحثهاي
عزل و نصب مديران دستگاهها ميکنند صرف کودکان در دبستان کنند
روي تغيير سبک زندگي در آنان اثر مطلوبي خواهد گذاشت.

