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غدیر

موزه امام علی در دهه امامت و
والیت میزبان هنرمندان و عموم مردم

به گزارش مرکز اطالعرس��انی س��تاد برگزاری
دهه امامت و والیت در این ایام که از تاریخ ش��نبه
 93/7/12آغ��از میش��ود به م��دت  10روز میزبان
عالقهمندان و هنردوستانی است که به دنبال فرصتی
مناسب بودند تا از آثار فاخر غدیری و والیی و مرتبط
با ام��ام علی(ع) دیدن کنند .بنا ب��ه این گزارش در
ش��ب عید س��عید غدیر با حضور هنرمندان آیینی
کش��ور دومین فراخوان جشنواره هنری آثار مرتبط
با غدیر والیت و امام علی علیهالس�لام اعالم خواهد
شد .س��یدمحمد میرآقابابا ،مدیر مرکز اطالعرسانی
ستاد دهه امامت و والیت گفت :در این ایام مبارک از
تمام مدارس ،مساجد و پایگاههای بسیج ،دانشگاهها
و س��ایر مردم عزیز کشورمان دعوت میکنیم از این
نمایش��گاه دیدن کنند .وی گفت :در این فراخوان از
همه هنرمندان دعوت میکنی��م با خلق آثار فاخر
و ارزش��مند خود با موضوعات یاد ش��ده برگ زرین
دیگری از فعالیتهای فرهنگ��ی خود را رقم بزنند.
در این رقابت به برگزیدگان جوایزی تقدیم میشود.

همایش هماندیشی علمای اهل سنت
و شیعه در ارومیه برگزار میشود

به گزارش مرکز اطالعرس��انی ستاد برگزاری
دهه امامت و والیت ،دبیر اجرایی بنیاد بینالمللی
غدیر در استان آذربایجان غربی از برگزاری همایش
غدیرمحور وح��دت امت اس�لامی در مرکز این
استان خبر داد .حجتاالسالم والمسلمین مخبر،
دبیر اجرایی بنیاد در این استان هدف از برگزاری
این همایش را تقویت وحدت میان امت اسالمی
دانست و بیان کرد :این همایش با مشارکت بنیاد
بینالمللی غدیر و مجمع تقریب مذاهب در روز 16
مهرماه  93در شهر ارومیه برگزار میشود.

اجتماع بزرگ غدیریون
در میدان امام حسین(ع) تهران

شب عید غدیر در میدان امام حسین(ع) جشن
بزرگ غدیریون برگزار خواهد شد .به گزارش مرکز
اطالعرس��انی ستاد برگزاری دهه امامت و والیت در
شب عید سعید غدیر (عید اهللاکبر) مراسم باشکوه
جشن عید غدیر با حضور آحاد مردم والیتمدار تهران
و مسؤوالن کشوری و لشکری برگزار خواهد شد .بنا
به این گزارش ،در این مراسم باشکوه مردمی پرچم
مزین به نام موالی متقیان علی(ع) که از طرف حرم
مطهر آن امام هم��ام به بنیاد بینالمللی غدیر اهدا
شده اس��ت طی مراسم با ش��کوهی در میدان امام
حسین(ع) برافراشته خواهد شد.

اعضای ستاد برگزاری دهه امامت و
والیت با مراجع تقلید دیدار میکنند

به گزارش مرکز اطالعرسانی ستاد برگزاری دهه
امامت و والیت ،اعضای این س��تاد به مناسبت آغاز
فعالیت خود با برخی مراجع عظام تقلید در قم دیدار
خواهن��د کرد .این مرکز میافزاید برای بهرهمندی از
فرمایشات و ارائه رهنمودهای الزم در برگزاری هرچه
بهتر و باش��کوهتر این دهه مبارک ب��ه دیدار برخی
مراجع خواهیم رفت و باکسب فیض از محضر عالمان
دینی آماده اجرای فرمان رسول گرامی اسالم(ص) در
پاسخ به فرمایش ایشان در روز عید سعید غدیر خم
میشویم و با شعار «لبیک یا رسولاهلل» به استقبال
برگزاری شکوهمند دهه امامت و والیت خواهیم رفت.
ارتباطات

استقبال همراه اول از ایدههای
نوآورانه

همزمان با برگزاری نمایشگاه ایران تلکام،2014
همراه اول اقدام به جذب ایدههای نوآورانه میکند .به
گزارش ستاد خبری گروه مخابرات ،اپراتور اول تلفن
همراه کشور همزمان با برگزاری پانزدهمین نمایشگاه
بینالمللی صنای��ع مخابرات و اطالعرس��انی(ایران
تلکام ،)2014اق��دام به جذب ایدهه��ای نوآورانه با
موضوعات «سالمت همراه»« ،حمل و نقل همراه»،
«آموزش همراه»« ،دولت همراه»« ،اپلیکیشنهای
تلفن همراه» و «شهر هوشمند» میکند .ایدهپردازان
میتوانند جهت ثبت ایدههای نوآورانه خود از  14تا
 30مهرماه سال جاری به پرتال همراه اول به نشانی
 www.mci.irمراجعه کنند .همچنین عالقهمندان
میتوانند در ایام برگزاری نمایشگاه ،برای ثبت ایده
خود ب��ه غرفه نوآوری همراه اول ،واقع در س��الن 7
محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران بهصورت
حضوری مراجعه کنند.

ایرانسل اینترنت همراه رایگان
اهدا کرد

به مناسبت فرا رسیدن اعیاد سعید قربان و غدیر
و همزم��ان با برپایی پانزدهمین نمایش��گاه صنایع
مخابرات و اطالعرس��انی (ایران تلکام  ،)2014تمام
مش��ترکان جدیدی که در فاصله زمان��ی  12تا 21
مهر  93نسبت به خرید سیمکارت اعتباری ایرانسل
اق��دام و اولین تماس را از خ��ط خود برقرار کنند ،از
 100مگابایت اینترنت همراه رایگان بهرهمند خواهند
شد .به گزارش روابط عمومی ایرانسل ،بدین ترتیب
مش��ترکانی که در ب��ازه زمانی  12ت��ا  21مهرماه،
ثبتن��ام خود را تکمی��ل و اولین تم��اس را از خط
اعتباری ایرانسل خود برقرار کنند ،میتوانند از 100
مگابایت اینترنت همراه رایگان ب��ا اعتبار زمانی 72
ساعت استفاده کنند .این ترافیک هدیه ،عالوه بر سایر
پیشنهادهای تشویقی جشنواره پاییز ایرانسل نظیر
ش��ارژ 100درصدی هدیه ،بس��ته هدیه برای هر بار
شارژ ،آهنگ پیشواز و سیمکارت هدیه رایگان است.
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گلستان

کاهش  35درصدی مخازن سدهای شمال شرقی کشور

بحران کمبود آب به خراسان شمالی رسید

در س��ال آبی منتهی به مه��ر  93حجم آب
مخازن سدهای خراسان شمالی به طور متوسط
 35درصد کاهش یافته که کمترین میزان از زمان
بهرهبرداری سدهای استان محسوب میشود .به
گزارش مهر ،خراسان شمالی از جمله استانهای
نیمه خشک کشور به ش��مار میرود که همواره
با مس��اله کمبود آب مواجه بوده اما در سالهای
اخیر با روند کاهش بارندگی و افزایش خشکسالی،
کمبود آب در این استان به مرحله بحرانی رسیده
است .در قالب برنامههای دوم و سوم توسعه کشور،
 6سد با مجموع توان تنظیم و کنترل ساالنه 167
میلیون و ذخیرهس��ازی  249میلیون مترمکعب
آب در شهرس��تانهای مختلف خراسان شمالی
احداث ش��د؛ س��دهایی که افزون ب��ر تأمین آب
مورد نیاز برای مصارف ش��رب شهری و صنعتی،
 20هزار و  670هكتار زمين كش��اورزي و باغ را
هم زير پوشش ش��بكههای آبياري خود قرار دادهاند.
در چند س��ال اخیر روند کاهش ذخایر آبی سدهای
خراسان شمالی و به تبع آن مشکالت کمآبی در بخش
کش��اورزی و شرب تداوم داش��ته و مجموعه اقدامات
انجام ش��ده برای مقابله با این روند نیز نتوانسته تأثیر
پایداری داشته باش��د ،چرا که بنا به نظر کارشناسان
برای مقابله با بحران کمآب��ی روشهای کوتاهمدت و
حتی میانمدت چندان پاسخگو نبوده و تنها میتوانند
به عنوان مسکنی مقطعی عمل کنند حال آن که برای
درمان پایدار این درد باید اقداماتی اساسی نظیر تغییر
شیوه کشاورزی سنتی به صنعتی انجام شود .سال آبی
از مهرماه شروع میشود و در سال آبی منتهی به مهر
 93بنا به اعالم شرکت آب منطقهای خراسان شمالی
حجم آب مخازن سدهای این استان به طور متوسط
 35درص��د کاهش یافته که کمتری��ن میزان از زمان

بهرهبرداری سدهای استان محسوب میشود.
■■آب پاکی روی دست مردم ریخته شد
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان شمالی
در این زمینه در گفتوگو با مهر ،میگوید :سدهای این
استان در سال آبی جدید شرایط بیسابقهای را تجربه
میکنند ،چرا که حجم آنها به کمترین میزان از زمان
بهرهبرداری رسیده اس��ت .کاظم طاهریان میافزاید:
در س��ال آبی منتهی به مهرماه  93حجم آب مخازن
سدهای خراسان شمالی در مقایسه با دوره درازمدت
 10س��اله ،از  21تا  100درصد و به طور متوسط 35
درصد کاهش داشته است .وی اظهار میکند :بیشترین
کاهش حجم آب ذخایر س��دهای استان در مقایسه
ب��ا دوره درازمدت  10س��اله ،مربوط به س��د چری و
اس��فراین به ترتیب به میزان  100و  77درصد بوده،
این در حالی اس��ت که ذخیره آب سدهای شیروان و

شیریندره نیز به ترتیب  37و  21درصد کاهش داشته
است .طاهریان با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها 25
میلیون مترمکعب از آب ذخیره ش��ده در سد شیرین
دره بجن��ورد قابل بهرهبرداری اس��ت ،اضافه میکند:
اگر همین روند مص��رف آب و کاهش بارندگی ادامه
داشته باش��د ،با توجه به اینکه سد شیریندره منبع
تأمینکننده آب شرب شهر بجنورد است ،این سد در
سال آینده حجم آب مطلوب قابل بهرهبرداری نخواهد
داشت .وی تصریح میکند :با توجه به کاهش بارندگی
در خراسان شمالی ،کاهش حجم ذخایر سدهای این
استان قابل پیشبینی بود ،چرا که درسال آبی منتهی
به مهر  93متوس��ط بارش ثبت شده در ایستگاههای
اندازهگیری شرکت آب منطقهای خراسان شمالی 207
میلیمتر بود در حالی که این رقم در مقایس��ه با دوره
درازمدت  10ساله 21 ،درصد کاهش داشته است.

■■مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی
رمز عبور از بحران
يك كارشناس آب و توسعه پايدار در گفتوگو
با مهر ،با اش��اره به بحران کمآبی و خشکسالی در
اکثر مناطق ایران از جمله خراس��ان شمالی ،اظهار
میکند :متأسفانه در کنار شرایط خاص کشور ما از
نظر جغرافیایی و آب و هوایی و کمآبی سابقهدار در
ایران ،مسائل دیگری نیز این مشکل را تشدید کرده
است .مهدی کرمی میافزاید :در حالی که بیش از
 90درص��د از منابع آبهای س��طحی و زیرزمینی
کشور و خراسان شمالی در بخش کشاورزی مصرف
میش��ود ،شیوه کشاورزی و آبیاری در استان هنوز
سنتی است ،آن هم در شرایطی که راندمان آبياري
مزارع كش��اورزي در خراسان ش��مالی در بهترين
حالت به  35درصد هم نمیرس��د .به گفته وی در
چنین شرایطی شاید تأکید بر صرفهجویی در بحث
مصارف شهری و آب شرب مفید باشد اما درمان دائمی
این مشکل نیس��ت ،چرا که سهم مصرف آب در بخش
کش��اورزی اصال قابل قیاس با مصرف شهری و صنعتی
نیست .کرمی تصریح میکند :با توجه به وضعیت کمآبی
کشور ،مسؤوالن و کشاورزان راهی جز حرکت در مسیر
مدرن کردن کشاورزی ندارند ،چرا که در غیر این صورت
در چند سال آینده شاهد مرگ کشاورزی و تبعات بسیار
نگرانکنن��ده و ویرانگر آن خواهیم بود .این پژوهش��گر
میافزاید :در کوتاهمدت نیز باید كشاورزان و بهرهبرداران
با توجه به شرایط و میزان آب موجود برنامهها و الگوی
کشت و آبیاری زمینهای کشاورزی خود را تنظیم کنند
و از دیگر س��و با تدوین قوانینی مناسب ،نقش نظارتی
و هدایت دولت در زمینه رعایت الگوی کش��ت و بهبود
روشهای کش��اورزی افزایش یابد ،چرا که چارهای جز
این نیست.

برگزاري مراسم گراميداشت هفته دفاعمقدس در بندعباس
بندرعباس  ،خبرنگار وطن امروز :مراسم گراميداشت
هفته دفاعمقدس و آيين تجليل از خانوادههاي شهداي
محله برکهگرد بندرعباس به همت شهرداري منطقه 2
برگزار شد .به گزارش روابط عمومي و امور بينالملل
ش��هرداري بندرعباس ،ارجمند ،شهردار منطقه  2در
حاشيه برگزاري اين مراسم اظهارکرد :گراميداشت ياد
و خاطره شهدا و دالور مرديهاي رزمندگان اسالم در
دوران  8سال دفاعمقدس وظيفه همه مردم و مسؤوالن

است .وي با اشاره به اينکه هر فرد بايد دين خود را به
ش��هدا با ترويج فرهنگ ايثار و شهادت ادا کند ،افزود:
برگزاري مراس��مات مرتبط با رزمندگان و ش��هدا در
محالت مختلف موجب آشنايي هر چه بيشتر جوانان
و نوجوانان اين مناطق با فرهنگ ناب انقالب اسالمي
ميشود .ش��هردار منطقه  2بندرعباس با بيان اينکه
محالت قديمي بندرعباس شهداي زيادي را در دوران
 8سال دفاع مقدس تقديم کشور کردهاند ،خاطرنشان

نیاز ناوگان هوایی مسافری کشور به  ۳۰۰هواپیما
رئیس س��ازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه
هماکنون در برخ��ی فرودگاهها از  ۵درصد ظرفیتها
استفاده میشود ،گفت :با توجه به تقاضاهای موجود در
حال حاضر کشور نیازمند  ۳۰۰فروند هواپیماست .به
گزارش تسنیم به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری،
علیرضا جهانگیریان اظه��ار کرد :صنعت هوانوردی از
جمله صنایعی اس��ت که به واسطه تحریمها صدمات
زیادی بدان وارد شده و به همین دلیل حجم صنعت
نسبت به بازار با حداقل  50درصد کمبود ناوگان هوایی
مواجه است و بازار صنعت هوانوردی برای پاسخگویی
به تقاضاهای موجود هم اکنون به  300فروند هواپیما
در کشور نیاز دارد .رئیس سازمان هواپیمایی کشوری

اظهار کرد :هم اکنون از  85میلیون ظرفیت فرودگاهی
تنه��ا  45میلیون نفر اعزام و پذیرش صورت میگیرد
و در برخی فرودگاهها از  5درصد ظرفیتها اس��تفاده
میشود .جهانگیریان خاطرنشان کرد :در حال حاضر
به ازای هر فروند هواپیما 150 ،نفر نیروی متخصص
در صنعت مشغول فعالیت هستند که با اضافه شدن
یکصد فروند هواپیما به  15هزار نیروی انسانی جدید
در آین��ده نیاز داریم .وی تصریح ک��رد :هم اکنون در
مراکز جامع علمی -کاربردی کش��ور ح��دود 4900
دانشجو به تحصیل اشتغال دارند و در سال  1500نفر
فارغالتحصیل میشوند که با این تعداد فارغالتحصیل
باید گفت در آینده به فکر افزایش ظرفیت باشیم.

بالغ بر  6ميليون تن كاال از مرزهاي كشور ترانزيت شد
طي  6ماهه سال  ،93بيش
از  6ميلي��ون و  760ه��زار تن
كاال از كش��ور ترانزيت شد كه
نس��بت به مدت مش��ابه سال
گذشته 5 ،درصد افزايش يافته
است .به گزارش روابطعمومي
سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي ،محمدجواد
عطرچيان ،مديركل دفتر ترانزيت و پايانههاي مرزي
ب��ا اعالم اين خبر ،افزود :در پي اقدامات انجام ش��ده
از س��وي اي��ن س��ازمان در زمينه توس��عه و بهبود
زيرس��اختهاي حمل و نق��ل و تقويت كريدورهاي
ترانزيتي از مس��ير جمه��وري اس�لامي ايران طي
م��دت مذكور بالغ ب��ر  6ميلي��ون و  494هزار تن
انواع كاالهاي نفت��ي و غيرنفتي معادل  96درصد از
طريق جاده و  265هزار تن معادل  4درصد از طريق
راهآهن ترانزيت ش��د كه در مقايس��ه با مدت مشابه
سال گذشته ترانزيت جادهاي  6درصد افزايش يافته
اس��ت .وي اظهار داشت :از مجموع كاالهاي ترانزيت

ش��ده 3 ،ميلي��ون و  182هزار
ت��ن را مواد نفتي و  3ميليون و
 576ه��زار تن را مواد غيرنفتي
تش��كيل دادهاند كه عمدهترين
بخش مواد غيرنفتي كاالهايي
نظير مواد سوختي ،انواع پنبه،
كاالهاي ساختماني ،لوازم خانگي ،وسايل نقليه باري
و مسافري است .مديركل دفتر ترانزيت و پايانههاي
م��رزي افزود :در مدت زمان مذكور ،از ميان مرزهاي
كشور پرويزخان با يكميليون و  851هزار تن معادل
 27درصد فعالترين مرز در زمينه ترانزيت ورود كاال
به ش��مار ميرود .پ��س از آن مرزه��اي بندرعباس،
باش��ماق و بازرگان در ردههاي بعدي قرار دارند .وي
در بخش ديگري از س��خنان خود اظهار داش��ت :در
زمين��ه ترانزيت خروج كاال از كش��ور ،بندر امام با 2
ميلي��ون و  383هزار تن مع��ادل  35درصد در رده
نخس��ت و پس از آن مرزهاي بندرعباس ،سرخس و
لطفآباد در ردههاي بعدي قرار دارند.

احتمال کاهش بیشتر قیمت سکه و طال

رئیس اتحادیه کشوری فروشندگان طال و جواهر با
اشاره به کاهش قابل توجه قیمت جهانی هر اونس طال
تا  ۱۱۹۱دالر از شهروندان خواست حتما از واحدهای
مج��وزدار خرید کنن��د .به گزارش تس��نیم ،محمد
کشتیآرای در مصاحبه با رادیو اقتصاد افزود :نرخ سکه
بهار آزادی طرح قدیم و جدید روز ش��نبه  926هزار
تومان است و باز هم احتمال تغییر قیمت وجود دارد.
وی گفت :هر قطعه نیمسکه  462هزار تومان ،ربعسکه
 265هزار تومان و سکههای یک گرمی هم  170هزار
تومان فروخته میشود .کشتیآرای گفت :قیمت هر
گرم طالی 18عیار هم  94هزار و  580تومان اس��ت.
وی افزود :شهروندان برای اینکه از کیفیت و استاندارد
خرید طال مطمئن باش��ند ،حتما از واحدهای دارای

پروانه کس��ب و کار خرید کنند تا در صورت برخورد
با مشکل ،امکان پیگیری و فرصت جبران فراهم باشد.
بنا به این گزارش ،پس از آنکه اعالم شد که کارفرمایان
آمریکایی در ماه سپتامبر فرصتهای شغلی بیشتری
ایجاد کردهاند و نگرانیها از افزایش زودهنگام نرخ بهره
افزای��ش یافت ،قیمت طال  1/8درصد کاهش یافت و
برای اولین بار طی امسال به زیر  ۱۲۰۰دالر رسید .به
گزارش تسنیم به نقل از بلومبرگ ،قیمت طال که در
ماه مارس رشدی  16درصدی را از ابتدای سال تجربه
کرده بود ،اکنون در آستانه ثبت اولین کاهش متوالی 2
ساله از سال  1998تاکنون قرار گرفته است .قیمت فلز
زرد در سال گذشته میالدی  28درصد کاهش یافت
که بیشترین کاهش در  3دهه اخیر بود.

کرد :تکريم از خانوادههاي معظم ش��هدا ،جانبازان و
ايثارگران در ايام مختلف سال ،از ديگر اقداماتي است
ک��ه موجب دلگرم��ي اين عزيزان ميش��ود .ارجمند
با اش��اره به برخي ويژهبرنامههاي هفته گراميداش��ت
دفاعمقدس در منطقه  2شهرداري بندرعباس ،اضافه
کرد :در هفته دفاعمقدس امسال برنامههاي مختلفي با
همکاري حوزههاي مقاومت بسيج محالت برگزار شد
که از نظر کمي و کيفي رش��د قابل توجهي نسبت به

دورههاي قبل داشته است .وي با اظهار اينکه در هفته
دفاعمقدس هر منطقه از شهرداري بندرعباس مجري
يک برنامه شاخص بوده است ،گفت :تبليغات محيطي
و توزيع اقالم فرهنگي به مناسبت هفته دفاعمقدس از
ديگر اقدامات انجام شده در اين ايام بوده است .شهردار
منطقه  2بندرعباس پاسداش��ت خون شهدا را الزامي
دانست و افزود :بايد در هفته دفاعمقدس اقدامات در
خور شأني صورت گيرد.

آغاز دوباره عملیات تكمیل  ١٣حلقه چاه خلیجفارس
بندرعباس  ،خبرنگار وط�ن امروز :تکمیل پروژه حفاری
 ١٢+١در بخش خش��کی میدان گازی کیش بهعنوان
دومی��ن قطب گازی خلیجفارس کلید خ��ورد .معاون
مدیرعامل ش��رکت ملی حف��اری ای��ران در پروژههای
حفاری در این ب��اره اظهار کرد :در این پروژه  ١٢حلقه
چاه توسعهای و یک حلقه چاه تعمیری روی  2کالستر
 Aو  Bتکمیل میشود .محمدرضا تاکایدی افزود :این
پروژه یکی از پروژههای کلید در دست این شرکت است
ک��ه در اجرای آن تاکن��ون  ٨٥درصد حفاری چاهها به
صورت دستهای انجام شده است .وی گفت :اجرای ١٥
درصد حفاری باقیمانده در این میدان پس از یک وقفه
عملیاتی و بازسازی و نوسازی تجهیزات ،با استقرار دکل

حفاری  ٦١فتح روی لوکیشن و سیستم پانی بیس (ریل
کشنده دکل) با هماهنگی شرکت متقاضی در کالستر
 Bاز سر گرفته شد .تاکایدی با اشاره به اجرای عملیات
حفاری و تکمیل این چاهها براساس استانداردهای الزم
بوی��ژه در بحث حفاظت از محیط زیس��ت ،اظهار کرد:
متراژ نهایی حفاری در چاههای میدان کیش به حدود
 ٦٠هزار متر خواهد رسید .معاون مدیرعامل شرکت ملی
حفاری ایران در پروژههای حفاری افزود :از سوی شرکت
مهندسی و توس��عه نفت (متن) بهعنوان مجری طرح
توسعه میدان گازی کیش کارهای جنبی مرتبط با پروژه
نیز به ملی حفاری محول شده که پس از تکمیل پروژه
 ١٢+١انجام خواهد شد.

برگزاري مراسم قاليشويان كاشان در مشهد اردهال
مش�هد ،خبرن�گار وط�ن امروز:

مراسم سنتي -مذهبي قاليشويان
ب��ا حض��ور نماين��ده محت��رم
ول��ي فقي��ه ،سلس��له روحانيت
و اس��تانداران ق��م و اصفه��ان و
ميهمانان خارج��ي ،دبيركل اكو
در ايران و نماينده س��ازمان بينالمللي يونسكو و خيل
عظيمي از دوستداران امامت و واليت به همراه رونمايي
از لوح ثبت جهاني قاليش��ويان برگزار ش��د .به گزارش
«وطن امروز» ،مسعود سلطانيفر ،معاون رئيسجمهور
و رئيس ميراث فرهنگي و گردشگري كل كشور گفت:
ايراني��ان در طول تاريخ پرافتخ��ار خود همواره مردمي
حقطلب ،ظلمستيز و آزادانديش بودهاند كه تاريخ قبل
و بعد از ظهور اسالم اسالم مويد اين امر است .وي گفت:
همواره بعد از ظهور اس�لام در تمام محورهاي تاريخي
و نهضتهايي كه توس��ط ائمه در راستاي ظلمستيزي
انجام ميشد ايرانيان حامي ،ياور و پشتيبان و همراه ائمه
اطهار بودند .وي افزود :اس�لام همواره با ادب ،فرهنگ،

تجارت ،هنر ،ارتباطات اخالقي و
آزادانديش��ي رشد و نمو ميكند.
معاون رئيسجمهور اظهار داشت:
م��ا ايرانيان مس��لمان همواره در
طول تاريخ حاميان راستين ائمه
اطهار و نهضته��اي آنها بوده و
ميراث گرانبهاي بزرگان و پيامبر اس�لام را با تمام توان
و بضاع��ت خودمان حفظ کردهایم .وی افزود :س��ازمان
ميراث فرهنگي و گردشگري اقدام به جمعآوري اسناد
و م��دارك و تمام ملزوم��ات الزم براي ثبت اين ميراث
خواهد کرد و امروز بسيار خوشحالم كه مراسم مذهبي
و ارزشي قاليشويان اردهال به عنوان ميراث فرهنگي در
يونسكو به ثبت رس��يد و در تمام رسانهها گزارش شد.
وي در پايان متن لوح ثبت جهاني قاليشويان را چنين
قرائت کرد :كميته بينالملل حفاظت از ميراث فرهنگي
ناملموس ،مراس��م قاليشويان مشهد اردهال را براساس
پيشنهاد جمهوري اس�لامي ايران در فهرست معرفي
ميراث فرهنگي ناملموس بشريت به ثبت رساند.

كاهش  95درصدي حوادث در شركت نفت و گاز مارون

اهواز ،خبرنگار وطن امروز :مديرعامل شركت بهرهبرداري
نفت و گاز گاز مارون از كاهش ش��اخص رشد حوادث به
ميزان  95درصد در  6ماه اول س��ال  93نسبت به مدت
مشابه س��ال قبل خبر داد .سيدعبداهلل موسوي در آيين
گراميداش��ت  7مهر ،روز ملي ايمني و آتشنشاني ضمن
اظهار خرسندي از كاهش چشمگير ميزان حوادث در اين
شركت افزود :حفاظت از جسم و سرمايه همواره و در طول
تاريخ در انس��ان مشاهده شده است كه معناي جامعي از
ايمني را دربردارد و اين به مفهوم رعايت الزامات مورد نياز
جهت حفظ منابع انساني و تجهيزات يا تاسيسات است.
س��يدعبداهلل موس��وي همچنين در بيان اهميت ايمني
اذعان داشت :ايفاي نقش هر نفر از افراد سازمان به عنوان
بازرس ايمني از مظاهر امر معروف اس��ت ،چرا كه باعث

افزايش ضريب اطمينان فرآيند شده و ريسك ناشي از آن
را بهصورت قابل توجهي كاهش ميدهد كه به نوبه خود
يك ارزش سازماني محسوب مي شود .مديرعامل شركت
بهرهبرداري نفت و گاز گاز مارون امنيت پايدار كش��ور از
بركات واليت و دفاع مقدس دانست و همه كاركنان را به
پي��روي از ارزشهاي مذهبي و انقالبي دعوت کرد و اين
پايبندي را كليد حل همه مشكالت و كاستيها دانست.
همچنين در اين مراس��م رئيس ايمني ،بهداشت ،محيط
زيست و پدافند غيرعامل شركت بهرهبرداري نفت و گاز
مارون نيز در ارائه چكيدهاي از عملكرد  HSEاين شركت
گفت :در نيمه نخست س��ال جاري تعداد پروانههاي كار
سرد و گرم صادر شده 7133 ،فقره نسبت به  5816فقره
در سال  92بوده كه  22/6درصد افزايش داشته است.

بازدید نماینده مراوهتپه از
پروژههای بنیاد مسکن

گ�رگان  ،خبرنگار وطن امروز :بنا ب��ه گزارش روابط
عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان،
دکتر رجبی ،نماینده مردم ش��ریف شهرستانهای
مینودش��ت ،گالیکش ،کالله و مراوهتپه از روستای
چناران ،س��ایت ع��رب قرهحاجی و س��ایت قرناوه
س��فلی بازدید کرد .در ای��ن بازدید که آقای تاجی،
فرماندار شهرستان مراوه نیز وی را همراهی میکرد،
مهندس صابری ،مدیر بنیاد مس��کن شهرس��تان
ضمن ارائه گزارش از عملکرد نامناس��ب اداره آبفار
و گاز شهرس��تان و نح��وه کار این دو دس��تگاه در
روستای چناران ،خواستار تسریع در اتمام عملیات
واگذاری انش��عاب شد که دکتر رجبی ضمن تایید
مطالب ارائه ش��ده قول پیگیری موضوع را از ادارات
کل این دو دس��تگاه داد .در ادامه از سایت روستای
عرب قرهحاجی که یکی از  ۲۲روس��تای در معرض
خطر شهرستان است نیز بازدید و مسائل و مشکالت
موجود مورد بررسی قرار گرفت.

یادگاران  8سال دفاع مقدس
مخابرات استان گلستان تجلیل شدند

گرگان  ،خبرنگار وطن امروز :در آخرین روز از هفته دفاع
مقدس و به منظور تجلیل از یادگاران  8س��ال دفاع
مقدس مراسمی در مخابرات استان گلستان برگزار
شد .در این مراسم که با هدف یادآوری رشادتهای
مردان عرصه پیکار و جنگ در نمازخانه مرکز تلفن
شهیدصلبیبرگزارشد،کارکنان،بسیجیانوایثارگران
مخابرات استان حضور داشتند .این مراسم که با قرائت
زیارت پرفیض عاشورا همراه بود با سخنرانی عسگر
قلیپور یکی از فرماندهان گردانهای لشکر ویژه 25
کربال ،ادامه یافت .وی ضمن برشمردن نقاط برجسته
جنگ گفت :فرماندهی ،نیروی انس��انی و پشتیبانی
همهجانبه آحاد مردم از رموز پیروزی جنگ تحمیلی
محسوب میش��ود .قلیپور در ادامه افزود :مهمترین
سرمایه هر کشور نیروی انسانی است و در این جنگ
نیروهای مردمی (بسیج) ،سپاه و ارتش رشادتهایی
از خود نشان دادند که نهتنها در جنگهای سدههای
اخیر کشور بلکه در دنیا بینظیر بود و این ایثار نشأت
گرفته از ایمان ،تقوای این عزیزان و ش��هدای کرباله
بوده است.
هرمزگان

بررسي و تصويب صورتهاي مالي
آبفاي هرمزگان

بندرعب�اس  ،خبرنگار وطن امروز :جلس��ه مجمع
عمومي عادي صاحبان سهام شركت آب و فاضالب
هرمزگان با حضور مهندس پاکروح ،نماينده رياست
مجم��ع و معاون هماهنگي و پش��تيباني ش��ركت
مهندسي آب و فاضالب كشور و حضور صددرصدي
سهامداران آغاز ش��د و با تصويب صورتهاي مالي
س��ال  ۱۳۹۲به كار خود پايان داد .به گزارش روابط
عمومي آب و فاضالب استان ،در اين جلسه مهندس
خادمي ،مدير عامل آبفای هرمزگان ضمن تشكر و
قدرداني از حضور اعضای مجمع و صاحبان س��هام،
گزارشي از عملكرد و فعاليتهاي هيات مديره این
ش��رکت را براي سال مالي  ۱۳۹۲در جلسه مطرح
کرد و گزارش حسابرس مس��تقل و بازرس قانوني
شركت به انضمام صورتهاي مالي ارائه شد.
اردبیل

تقدير استاندار اردبيل از روابط
عمومي شركت گاز استان اردبيل

اردبیل ،خبرنگار وطن امروز :اس��تاندار پرتالش و
محبوب اردبيل با اعطاي لوح تقدير از تالشها و
زحمات رئيس روابط عمومي ش��ركت گاز استان
اردبيل در س��فر رئيس جمهور به اس��تان تقدير
بهعمل آورد .به گزارش روابط عمومي شركت گاز
اس��تان اردبيل متن اين لوح تقدير كه به امضاي
دكتر مجيد خدابخش استاندار اردبيل رسيده است
به شرح زير است :جناب آقاي فتحي ،سالمعليكم،
خدمت در نظام مقدس جمهوري اس�لامي ايران
كه حاصل رشادتها و ايثار هزاران شهيد سرافراز و
به خون خفته است افتخار ارزندهاي است كه ثمره
آن چون حس��نه جاري در طول اعصار به يادگار
خواهد ماند .اينك كه سفر پرخير و بركت رئيس
محت��رم جمهور و اعضاي دول��ت تدبير و اميد به
استان به نحواحسن انجام و به اتمام رسيده است،
بدينوس��يله از تالشها و همكاريهاي شايسته
جنابعالي در برگزاري برنامههاي س��فر قدرداني و
با آرزوي توفيقات روزافزون الهي اين لوح سپاس را
به رسم يادبود اعطا ميکنیم.
کرمانشاه

رزمایش آموزشی مهار آتش
در سد گاوشان برگزار میشود

کرمانش�اه ،خبرن�گار وط�ن امروز :مدی��ر روابط
عمومی ش��رکت آب منطقهای استان کرمانشاه
از برگزاری رزمایش آموزش��ی مهار آتش در سد
گاوشان خبر داد .مدیر روابط عمومی شرکت آب
منطقهای کرمانشاه گفت :رزمایش آموزشی مهار
آتش در سد «گاوشان» کرمانشاه برگزار میشود.
محمدحسین ایزدی اظهار داشت :در این رزمایش
از پتانس��یل بالگرد برای عملی��ات امداد و نجات
اس��تفاده خواهد شد .مدیر روابط عمومی شرکت
آب منطقهای کرمانش��اه تاکید کرد :این رزمایش
با همکاری جمعیت هاللاحمر اس��تان و پرسنل
مجموعه سد گاوش��ان و پلیس فرودگاه برای باال
بردن توان امدادی و همچنین نحوه مهار آتش در
س��طح مراتع و جنگلها توسط یک فروند بالگرد
جمعیت هاللاحمر استان صورت گرفت.

