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نمایشگاه اصفهان، درگاه حضور شرکت های ایرانی 
در فرایند بازسازی سوریه

عصرآزادی/سرپرس�تی اصفهان: مدیرعامل ش�رکت نمایش�گاه های بین المللی 
اس�تان اصفهان گفت: ب�ا برگزاری پاویون جمهوری اس�امی ایران در نمایش�گاه 
بین المللی بازسازی س�وریه، نمایشگاه اصفهان به درگاه حضور شرکت های ایرانی 

در فرایند بازسازی سوریه پس از جنگ تبدیل خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی نمایشگاه بین المللی اصفهان، احمدرضا طحانیان با اشاره به اینکه 
هفتمین نمایش��گاه بین المللی بازسازی سوریه طی روزهای ششم تا دهم مهرماه 1401 در 
مرکز نمایشگاه های بین المللی دمشق برگزار خواهد شد، افزود: با رایزنی های صورت گرفته، 
نمایش��گاه بین المللی اصفهان مس��ئولیت برپایی پاویون جمهوری اس��امی ایران و حضور 
شرکت های ایرانی در این نمایشگاه را بر عهده گرفته و تاش می کند شرایط حضور قدرتمند 
شرکت های داخلی را در این نمایشگاه فراهم آورد. وی با اشاره به اینکه شرکت های فعال در 
تمامی حوزه های زیرساختی می توانند در این نمایشگاه حضور یابند و به معرفی محصوالت و 
خدمات خود بپردازند، تصریح کرد: شرکت های فعال در حوزه ساختمان و تمامی زیرگروه های 
وابسته، انرژی، خدمات راه سازی و سدسازی، طراحی و اجرای سیستم های خدمات عمومی 
ش��هری، برق رسانی، آبرسانی، فاضاب، ارتباطات و IT، صنایع باالدستی نفت، گاز، پاالیش 
و پتروش��یمی، کشاورزی، پزشکی و دارویی، غذایی و بس��ته بندی، رستوران و هتل داری از 
جمله ش��رکت هایی به شمار می روند که می توانند در نمایشگاه بازسازی سوریه حضور یابند 
و نقش قابل توجهی در توس��عه صادرات محصوالت و خدمات خود داشته باشند. مدیرعامل 
شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان همچنین به صدور مجوز برپایی پاویون ملی 
جمهوری اس��امی ایران در نمایشگاه بازسازی سوریه از سوی سازمان توسعه تجارت اشاره 
کرد و ادامه داد: این نمایش��گاه یکی از اصلی ترین پایگاه های حضور ش��رکت های ایرانی در 
کشور سوریه خواهد بود و بر همین اساس شرکت هایی که محصول یا خدمات قابل توجهی 
برای عرضه دارند، می توانند بهره برداری های ویژه ای از این نمایش��گاه داش��ته باشند. وی با 
بیان اینکه موقعیت و نقش استراتژیک سوریه در اتصال سه قاره آسیا، اروپا و افریقا، شرایط 
مطلوبی را برای حضور شرکت ها در این نمایشگاه فراهم می کند، تاکید کرد: محدودیت ورود 
کاال از کش��ور ترکیه طبق مصوبات اخیر دولت س��وریه، قرار گرفتن س��وریه در اولویت اول 
اهداف تجاری ایران از سوی سازمان توسعه تجارت، نیازمندی سوریه به تمامی خدمات فنی 
مهندس��ی و کاالهای اساسی در حوزه های مختلف زیرساختی و عمرانی و همچنین در نظر 
گرفت��ن معافیت های مالیاتی و گمرکی برای تج��ار و صادرکنندگان ایرانی از جمله امتیازها 
و مزیت های حضور ش��رکت های ایرانی در هفتمین نمایشگاه بین المللی بازسازی سوریه به 
شمار می رود. طحانیان همچنین به ارائه آماری از دوره گذشته برپایی این نمایشگاه پرداخت 
و گفت: در دوره گذش��ته، 389 ش��رکت از 31 کشور در این نمایش��گاه حضور داشتند؛ در 
مجموع 42 هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کردند و قراردادهای بسیار تاثیرگذار و سنگینی 
نیز میان ش��رکت های حاضر در نمایشگاه و طرف های حاضر از کشور سوریه به امضا رسید. 
بر اساس این گزارش، عاقمندان به حضور در هفتمین نمایشگاه بین المللی بازسازی سوریه 

می توانند با شماره تلفن های 09129479265 و 09129476394 تماس بگیرند.

برگزاری نخستین دوره آموزشی خبرنگاری اقتصادی 
در گیالن

عصرآزادی/سرپرس�تی گیان: مدیر عامل خانه مطبوعات و رس�انه های اس�تان 
گیان از برگزاری نخس�تین دوره آموزش�ی خبرنگاری اقتصادی به مناس�بت ایام 

گرامیداشت خبرنگار خبر داد.
میاد ابراهیمی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در ش��رایط کنونی کش��ور رس��انه نقش 
مهم��ی در کاهش التهاب جامعه دارد، گفت : در جنگ ترکیبی امروز، دش��من برای اعمال 
فشار حداکثری به مردم جنگ اقتصادی را نیز در برنامه دارد لذا حضور خبرنگاران متخصص 
در ح��وزه اقتصاد نقش ش��ایانی در مقابله با این جری��ان دارد. مدیرعامل خانه مطبوعات و 
رس��انه های اس��تان گیان از برگزاری نخستین دوره آموزش��ی خبرنگاری اقتصادی در این 
اس��تان خبر داد و افزود: آموزش کاربردی رس��انه از سوی خانه مطبوعات گیان به صورت 
جدی برنامه ریزی ش��ده و در همین خصوص پر در آغاز دوره آموزش��ی خبرنگاری با هدف 
تربیت خبرنگار اقتصادی در گیان برگزار می شود. به گفته ابراهیمی این کارگاه آموزشی در 
نیمه اول مرداد با همکاری س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیان و با حضور اساتید 
ملی و استانی و در دو سطح مقدماتی و پیشرفته در رشت برگزار می شود. وی سرفصل های 
دوره مقدماتی را آش��نایی با مفاهیم اقتصادی و بودج��ه و تنظیم خبر اقتصادی عنوان کرد 
و افزود: دوره پیش��رفته نیز با س��رفصل های جریان شناسی و اقتصاد سیاسی ایران، اقتصاد 
اس��امی، قانون بودجه 1401، اقتصاد و ظرفیت های گیان برگزار خواهد ش��د. مدیرعامل 
خانه مطبوعات و رس��انه های اس��تان گیان با اش��اره به چگونگی ثبت نام اصحاب رسانه در 
دوره آموزش��ی خبرنگاری اقتصادی بیان کرد: خبرنگارانی که تمایل به شرکت در این دوره 
را دارند می توانند با ارسال عدد 9 به شماره پیامکی 300034240 ، نام نویسی کرده و در 
این دوره آموزشی شرکت کنند.ابراهیمی با اشاره به صدور گواهینامه برای شرکت کنندگان 
دوره آموزش��ی خبرنگاری اقتصادی، گفت: به مناسبت ایام گرامیداشت روز خبرنگار، حضور 

در این دوره آموزشی برای اصحاب رسانه استان گیان رایگان است.

به منظور نظارت میدانی و امکان سنجی عملیات گازرسانی:

 مدیرگازرسانی شرکت ملی گاز به استان سمنان
 سفر کرد

هماهنگ�ی  مدی�ر  میرزای�ی:  س�منان-زهرا  اس�تان  عصرآزادی/سرپرس�تی   
امورگازرس�انی ش�رکت ملی گاز ایران به منظور بررس�ی و امکان سنجی عملیات 
گازرس�انی به روستاهای مناطق جنوب شهرستان ش�اهرود، میامی و دامغان سفر 

کرد.
مهندس سیدجال نورموس��وی به منظور بازدید و نظارت میدانی از پروژه های گازرسانی 
به روستاهای دوردست و صعب العبور، به شهرستان های شاهرود، میامی و دامغان سفر کرد؛ 
وی در برنامه نظارتی خود از پروژه گازرس��انی روس��تاهای متقاض��ی گاز منطقه خارتوران، 
پل ابریش��م، طرود و سرکویر شهرس��تان دامغان بازدید و در جریان امکان سنجی عملیات 
گازرسانی و همچنین نیازهای اعتباراتی آنها قرار گرفت. نورموسوی با اشاره به اینکه به طور 
جد پیگیر رفع مشکات گازرسانی در این منطقه هستیم، گفت: تصمیمات الزم برای تسریع 
در اجرای پروژه های گازرسانی به برخی روستاهای دوردست شهرستان های شاهرود، میامی 
و دامغان اتخاذ ش��د؛ اگر روستاها با استفاده از قوانین جدید دارای قابلیت گازرسانی باشند، 
به یقین این زمان کوتاه تر خواهد ش��د. وی با بیان اینکه س��االنه س��ه هزار روستا در برنامه 
گازرس��انی کشور قرار دارد، افزود: اکنون امور گازرسانی به هفت هزار روستا در اقصی نقاط 
کش��ور در حال اجراس��ت که امیدواریم به یاری خدا تا دو سال آینده، مناطق روستایی فاقد 

گاز از این نعمت خدادادی بهره مند گردند.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه استان سمنان از لحاظ 
گازرس��انی به مناطق شهری و روستایی از متوسط کشوری باالتر است، تصریح کرد: استان 
س��منان دارای 20 ش��هر اس��ت و هم اکنون 100 صد در صد جمعیت شهری استان تحت 
پوشش گازرسانی قراردارد و اما از   393  روستای دارای قابلیت گازرسانی،  287 روستا به 

شبکه گاز متصل شده و گازرسانی به 12 روستا نیز در دست اجرا است.

گیالن/معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای  ورزش و جوانان گیالن :

 آمادگی میزبانی المپیاد استعدادهای برتر در2 رشته 
ورزشی هاکی و بسکتبال را داریم 

عصرآزادی/سرپرس�تی گیان: برای مشارکت در برگزاری سومین دوره بازیهای 
المپیاد اس�تعداداهای برتر کش�ور ،گیان آمادگی میزبانی دو رشته ورزشی هاکی 

و بسکتبال را دارد .
به گزارش پایگاه خبری ورزش وجوانان گیان، فاضل بازیار معاون توس��عه ورزش قهرمانی و 
حرفه ای ورزش و جوانان گیان ، با بیان این خبر که 8 استان کشور میزبان ورزشکاران دختر 
و پسر خواهند بود ، افزود: در این دوره از بازیها که از 28 مرداد تا 8 شهریور برگزار خواهد شد، 
تمامی استان ها موظفند در 2 رشته تنیس روی میز و دو و میدانی یک یا دو نفر از ورزشکارانشان 
را از هیات های روستایی و بومی و محلی انتخاب کنند . وی گفت : گیان آمادگی خود را برای 
میزبانی در 2 رشته ورزشی هاکی و بسکتبال اعام کرده  که با موافقت  فدراسیون های مربوطه 

زمینه را برای انجام این بازیها فراهم خواهیم کرد.

  24  july  2022  /1443  شماره  5721 /  سال 24 / یکشنبه  2  مرداد  1401 / 24  ذی العجده
خبار شهرستان ا

خبر

عض�و فقه�ای ش�ورای نگهب�ان و مجل�س 
خب�رگان رهب�ری با تاکی�د بر گرامیداش�ت و 
برگزاری جش�ن های غدیر و مباهله در کشور، 
گفت: مباهله پایه غدیر و غدیر اس�اس عاشورا 

است و نباید در حاشیه قرار بگیرند.
ب��ه گ��زارش ایرنا، آیت اهلل س��یداحمد حس��ینی 
خراس��انی در همای��ش تبیینی و علم��ی مباهله در 
مس��جد جامع تبریز، اظه��ار کرد: ع��رض ارادت به 
اباعبداهلل حسین)ع( اصل و رکن در زنده نگه داشتن 
اس��ام بوده اس��ت ولی باید جش��ن غدیر و مباهله 
باش��کوه برگزار شود و سپس همه به استقبال محرم 

رفته و شهرها و روستاها سیاهپوش شود. 
وی با اش��اره به اینکه مباهله درس بزرگی دارد که 
اگر نیاموزیم نمی توانیم عاشورا را درک کنیم، گفت: 
بی��ن مباهله در درجه اول، واقعه غدیر در درجه دوم 
و واقعه باعظمت و بی نظیر کربا پیوند ناگسس��تنی 

برقرار است. 
آیت اهلل حس��ینی خراس��انی یادآور شد: راز پیوند 
ناگسستنی بین مباهله، غدیر و عاشورا این است که 
برای دفاع از اس��ام باید با تمام توان و س��رمایه به 
میدان بیایید و این پیام هر س��ه واقعه بزرگ اس��ام 

است.  
وی خاطرنش��ان کرد: اوج مباهله در کربا بود که 
امام حس��ین)ع( با تمام توان و س��رمایه خود در راه 

خدا به میدان آمد.
وی تاکی��د بر اینکه مباهله روز ش��کوه و ش��وکت 

اسام اس��ت، گفت: در معرفی و تبیین این روز مهم 
و پیام های آن کوتاهی ش��ده است که باید در آینده 

در کشورمان این  کوتاهی جبران شود.
عضو جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم با اشاره به 
اینکه مباهله یک حقیقت و واقعیت است، از تدبیر و 
برنامه ریزی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
تبریز حجت االس��ام والمس��لمین آل هاشم جهت 
برگزاری همایش علمی و تبیینی مباهله تشکر کرد . 

آیت اهلل حسینی خراسانی با اعام اینکه این همایش 
در ترویج، تبیین و تعمیق و شناس��اندن معارف این 
حادثه بس��یار ارزشمند اس��ت، افزود: همه متفکران 
و اندیش��مندان جهان باید از این حادثه بس��یار مهم 
درس عبرت بگیرند و با تحقیق و تفکر در معارف این 
حادثه عظیم راه س��عادت خود را دریابند و به سمت 

اهداف واالی انسانی قدم بردارند.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه 

تبریز نیز در این همایش با بیان اینکه واقعه تاریخی 
مباهله اگر هم س��طح با واقعه غدیر نباش��د از واقعه 
غدیر کم اهمیت تر نیست و نشان دهنده جایگاه اهل 
بیت )علیهم الس��ام( به ویژه حضرت امیرالمؤمنین 
)ع( است، گفت: روز مباهله به عنوان یکی از ایام اهلل 
ن��ه تنها باید زنده بماند، بلک��ه باید واقعه این روز به 

تمام دنیا برسد.
حجت االس��ام و المسلمین س��یدمحمدعلی آل 
هاش��م با اشاره به اینکه مباهله و غدیر ۲ واقعه مهم 
تاریخ اس��ام هر ۲ در ماه ذی الحج��ه رخ داده اند، 
اما متأس��فانه به مباهله آن گونه ک��ه انتظار می رود 
توجه نش��ده اس��ت، افزود: چند س��ال اخیر تاش و 
برنامه ری��زی کردیم تا روز ب��زرگ مباهله به خاطر 
اس��تقبال زودهن��گام از ماه محرم فراموش نش��ود و 
مردم همکاری کردند تا عزاداری ها بعد از این روزها 

شروع شود.
وی اظهار کرد: حقانیت اس��ام، آیه ای در منزلت 
اهل بی��ت )ع( و دلیل برای والی��ت موال علی)ع( از 

پیام ها و اثرات این روز مهم است.
حجت االس��ام حس��ن کاملی فر دبی��ر بنیاد بین 
المللی غدیر نیز با بیان اینکه مباهله، در طول تاریخ 
موجب عزت و افتخار شیعه بوده است، گفت: در این 
روز مه��م فضیلت و درجه اعتبار همراهان پیامبر که 
همان اهل کس��اء یا اهل بیت )ع( هستند، به خوبی 
به نمایش گذاش��ته شده است و وظیفه همه مردم و 

مسئوالن است که نگذاریم این روز فراموش شود.

کری�م  ق�رآن  ت�اوت  مل�ی  دبی�ر ط�رح 
کش�ور گف�ت: ارزیابی ه�ا نش�ان می دهد که 
آذربایجان شرقی از استان های موفق در طرح 

ملی تاوت قرآن کریم است.
به گزارش ایرنا، حس��ین مقدم کیا روز شنبه در 
»نشست هم اندیشی و هماهنگی یازدهمین دوره 
طرح ملی تاوت ق��رآن کریم در تبریز« افزود: در 
همه دوره های طرح ملی تاوت، نخبگان قرآنی از 
آذربایجان شرقی و تبریز مقام های کشوری کسب 
کرده و حتی ب��ه رده های نیمه نهایی و نهایی راه 

یافتند.
وی تاکید کرد: این نش��ان می دهد که ظرفیت 
های نهفته در آذربایجان شرقی وجود دارد که باید 

بالفعل شود.
وی ادام��ه داد: ط��رح ملی ت��اوت در 10 دوره 
گذشته در تبریز موفقیت آمیز بوده و نیازمند نگاه 

ویژه است.
دبیر ط��رح ملی تاوت قرآن کریم معاونت قرآن 
و عترت وزارت ارش��اد گفت: یازدهمین دوره طرح 
ملی تاوت قرآن کریم ش��باب الرضا )ع( در استان 

آذربایجان شرقی به زودی آغاز می شود.
وی اف��زود: قطعاً در ای��ن دوره نخبگان نوجوان 

قرآنی در سنین مختلف شناسایی خواهند شد.
مجری طرح ملی تاوت ق��رآن کریم آذربایجان 
شرقی نیز گفت: 250 نوجوان و جوان طی ده سال 

اخیر در این استان شناسایی و ساماندهی شدند.
حس��ین قربانی افزود: اکنون ای��ن نخبگان خود 
مربیان قرآنی در استان شده اند که فرهنگ قرآنی 

را نشر می دهند.
وی ادام��ه داد: آذربایج��ان ش��رقی قطب قرآنی 
شرق کش��ور محسوب می شود و توانسته در تمام 
دوره های طرح ملی نخبگانی در سطح ملی و بین 

المللی تحویل جامعه دهد.
مجری طرح ملی تاوت ق��رآن کریم آذربایجان 
شرقی در ادامه خواس��تار نگاه ویژه دولت و ارشاد 

به این طرح شد.
وی افزود: باید همه پای کار باش��ند تا اس��تعداد 
های قرآنی در اس��تان ها شناس��ایی و در مس��یر 

درست هدایت شود.
قربانی تصریح کرد: الحمدهلل ظرفیت های خوبی 
در اس��تان و ش��هر تبریز وجود دارد که باید از آن 

جهت ارتقاء شاخص های قرآنی بهره گرفت.
مجری طرح ملی تاوت ق��رآن کریم آذربایجان 
ش��رقی گفت: با این ح��ال تبریز آم��اده برگزاری 
یازدهمین دوره طرح ملی تاوت قرآن کریم شباب 

الرضا)ع( است.
وی اف��زود: در این دوره فرصت خوبی در اختیار 

دختران 8 تا 15 سال قرار داده است.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، یازدهمی��ن دوره طرح ملی 
ت��اوت قران کریم ش��باب الرضا)ع(  امس��ال نیز 
ب��ه دو ص��ورت حض��وری و مج��ازی برگ��زار می 
ش��ود و عاقه من��دان جهت ثبت نام م��ی توانند 
 از طری��ق س��ایت melitelavat.ir اق��دام 

کنند.
 ط��رح آم��وزش به ص��ورت تقلی��دی از قاریان 
برجس��ته انجام می گیرد، پس از ثبت نام، تا پایان 
ش��هریور ماه 12 جلسه آموزش��ی شامل  جلسات 
وبیناری، جلسه برای خانواده ها، جلسات توجیهی 
و جلس��ات با حضور استاد، برگزار می شود و قرآن 
آموز پس از شرکت در این کاس ها و اتمام دوره، 
در آزمون ه��ای پایان دوره جهت س��نجش برای 

حضور در دوره مقدماتی، شرکت می کند.
 هدف از این طرح کشف و پرورش استعدادهای 
قرآنی است، در صورت قبولی قرآن آموز در آزمون 
ها، به عنوان فراگیر "سطح یک" در موسسه قرآنی 

مجری طرح در استان پذیرش می شود.
 اکنون که طرح به صورت مجازی نیز برگزار می 
ش��ود، نگاه به اجرای طرح ،نگاهی استانی باشد و 

حتی روستاها را هم در نظر بگیرید.
 می توان برای جذب نوجوانان، از ظرفیت کانون 
های فرهنگی و هنری مساجد، پایگاه های بسیج، 
مس��اجد محات، خادمیاران رض��وی، ائمه جمعه 

شهرستان ها و ائمه جماعات بهره گرفت

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روستاییان و عش�ایر آذربایجان ش�رقی اعام 
کرد: ۲۴۷ هزار نف�ر، معادل ۴۹ درصد جمعیت 
ه�دف در اس�تان زیر پوش�ش این بیم�ه قرار 

دارند.
ب��ه گزارش ایرنا، محمد نظری در نشس��ت س��تاد 
هماهنگی ترویج و توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، 
روس��تاییان و عش��ایر شهرستان عجب ش��یر اظهار 
کرد: صندوق بیمه اجتماعی روس��تائیان و عشایر بر 
اس��اس مصوبه تیرماه س��ال 84 هیئت وزیران برای 
تحقق اصل 29 قانون اساس��ی برخورداری از تامین 
اجتماع��ی را حقی عموم��ی و تکلیفی برعهده دولت 

می داند.
وی اف��زود: این قانون همچنین بر اس��اس س��ایر 
قوانین فرادس��تی، نظیر س��ند چش��م انداز 20 ساله 
نظام، سیاس��ت های کلی برنامه های توس��عه اباغی 
رهب��ری معظم انق��اب، قانون برنامه ه��ای چهارم و 
پنجم توسعه و قانون ساختار نظام جام رفاه و تامین 

اجتماعی تاسیس شد.
وی ب��ا بی��ان اینکه در س��ال جاری ای��ن صندوق 
باید  39هزار نفر را در اس��تان در قالب طرح کرامت 
پوشش دهد، افزود: میانگین استانی پوشش بیمه ای 
کشاوزان، روس��تاییان و عشایر 19 درصد از متوسط 

کشوری باالتر است.
وی اظهار کرد: درآذربایجان شرقی به همت 100 
کارگزاری فعال در س��طح شهرستان های 21 گانه از 
میان حدود 500هزار نفر مشمول ساکن در روستاها 
و ییاقات و قش��اقات تا ام��روز 137 هزار نفر واجد 
ش��رایط به عضوی��ت و زیرپوش��ش خدمات صندوق 

درآمده اند.
مدیرعام��ل صندوق بیم��ه اجتماعی کش��اورزان 
، روس��تاییان و عشایر آذربایجان ش��رقی گفت: این 

استان به لحاظ بیشترین تعداد جذب بیمه شده حائز 
رتبه برتری کشوری است.

وی ب��ا بی��ان اینکه در س��ال جاری ت��ا متولدین 
1351 می توانند عضو صندوق ش��وند، خاطرنش��ان 
کرد: عضویت در بیمه سامت فقط برای بهره مندی 
از خدمات درمانی اس��ت و کش��اورزان، روس��تاییان 
و عش��ایر اس��تان برای بازنشس��تگی و اس��تفاده از 
مستمری هایی همچون از کارافتادگی و فوت باید از 

طریق این صندوق اقدام به ثبت نام کنند.
مدیرعام��ل صندوق بیم��ه اجتماعی کش��اورزان، 
روستاییان و عشایر آذربایجان شرقی گفت: صندوق 
بیمه تامین اجتماعی افرادی را که ش��غل اصلی آنان 

در شهر، کشاورزی است، بیمه می کند.
نظ��ری تصری��ح کرد: تامی��ن رف��اه و تقویت بنیه 
اقتص��ادی خانواده ه��ا مول��د روس��تایی، عش��ایر و 
کشاورزان تاش��گر استان از طریق بسط و گسترش 
چتر بیم��ه اجتماعی در س��ایه حمایت های معنوی 
و ت��داوم همدلی و همراهی مس��ئوالن خدوم ملی و 

محلی است.
نظری با بیان اینکه 24 هزار نفر مستمری بگیر در 
سطح استان تحت پوشش این بیمه می باشد، گفت: 
در شهرس��تان عجب ش��یر 793خانواده از صندوق 
مس��تمری دریافت می کنند و طب��ق برنامه تاکنون 
بای��د 18 هزار نفر در شهرس��تان عجب ش��یر عضو 
صندوق بیمه اجتماعی می شدند که تاکنون5  هزار 

و 200 نفر، معادل 28 درصد عضو شده اند. 
فرماندار شهرستان عجب ش��یر هم در این جلسه 
از رتبه 19 شهرس��تان عجب ش��یر در تعداد اعضای 
صن��دوق بیمه اجتماعی روس��تاییان، کش��اورزن و 
عش��ایر اس��تان انتقاد ک��رد و گفت: ای��ن رتبه قابل 
قبول و راضی کننده نیس��ت و دهیاران و کارگزاران 
روستایی باید با فرهنگ سازی و اطاع رسانی بیشتر 
تا پایان امس��ال آمار اعضای این صندوق را به بیش 
از 50 درصد برس��انند تا حرفی برای گفتن داش��ته 

باشیم.
جعفر قادری خواس��تار ش��فاف س��ازی وتبلیغ و 
اطاع رس��انی توسط س��ه کارگزار شهرستان عجب 
شیر ش��د و افزود: یکی از برنامه های دولت در سال 
های اخیر بیمه اجتماعی روس��تاییان ، کشاورزان و 
عش��ایر اس��ت که باید همه واجدان شرایط زیر چتر 

آن قرار بگیرند.

 آذربایجان شرقی از استان های موفق 
در طرح ملی تالوت قرآن کریم است

2۴۷ هزار نفر در آذربایجان شرقی زیر پوشش صندوق بیمه 
اجتماعی روستاییان قرار گرفتند

سنندج – عصرآزادی – نسرین میرکی : مدیر عامل شرکت آب 
منطقه ای کردستان به همراه مدیر حراست و مدیر روابط عمومی 
این شرکت با فرمانده سپاه بیت المقدس استان کردستان، دیدار 

نمودند.
در ای��ن دیدار مهن��دس آرش آریانژاد ضمن ارائه گ��زارش از وضعیت 
منابع آبی استان اظهار داشت: براساس برنامه ریزی های مناسب در حوزه 
مدیریت منابع و مصارف آب، در حال حاضر وضعیت ذخیره آب سدهای 
استان مطلوب است. وی از تاش های ارزشمند سپاه پاسداران تقدیر کرد 
و افزود: از آنجا که س��پاه برخواس��ته از مردم و از جنس این ملت اس��ت 
اجرای پروژه های اس��تان با همکاری س��پاه پاس��داران روند رو به رشد و 

خوبی دارد و این نشان از همدلی مردم و سپاه است.
مهندس آرش آریانژاد تصریح کرد: در راس��تای رفع معضل آب ش��رب 
شهرستان بانه که در سال گذشته گریبانگیر مردم شریف این شهرستان 
بود، این ش��رکت براساس وظایف اخاقی و سازمانی خود در تاش است 
تا با احداث س��د کانی گویژان، برای همیشه به نگرانی های بخش آب این 
شهرستان پایان دهد؛ هر چند که طی یکسال گذشته تا به امروز اقدامات 

جهادی و خوبی در جهت تأمین آب ش��رب پایدار و س��الم بانه با احداث 
خط انتقال آب از سد عباس آباد به تصفیه خانه، صورت گرفته است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان به مریوان اشاره کرد و افزود: 

با احداث خط انتقال آب ش��رب از سد گاران به تصفیه خانه موقت شهر 
مری��وان حدود 300 لیتر بر ثانیه به ظرفیت تأمین آب این شهرس��تان، 
اضافه گردید. وی به تاش مجموعه شرکت آب منطقه ای کردستان برای 
تأمین نیاز آبی استان و ایجاد امیدآفرینی اشاره و عنوان کرد: تأمین آب 
س��الم و پایدار در کلیه حوزه ها، از دغدعه های همیش��گی این مجموعه 
است و در تاشیم با پیگیری های مستمر و اقدامات جهادی هر چه زودتر 

پروژه های اولویت دار استان را به سرانجام برسانیم.
فرمانده س��پاه بیت المقدس استان کردستان نیز در ادامه جلسه ضمن 
تبریک عیدین قربان و غدیر، اظهار داشت: در طرح جهاد آبرسانی جامعه 
هدف 169 روس��تا در نظر گرفته شده بود تا تأمین آب شوند، که پس از 

سفر هیئت دولت به استان، این رقم به 250 روستا افزایش یافت.
 سردار سید صادق حسینی ادامه داد: قرارگاه خاتم االنبیاء تمام هّمت 
خود را بکار می برد تا با انجام اقدامات زیربنایی، ظرف مدت 30 ماه طرح 

جهاد آبرسانی، را به نتیجه رساند.
وی افزود: سپاه پاس��داران کردستان به عنوان حافظ امنیت استان در 

کلیه جبهه ها حضور پررنگ دارد.

در راستای صیانت از منابع آب استان کردستان :

دیدار مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان با فرمانده سپاه بیت المقدس استان

عصرآزادی/سرپرس�تی الب�رز: مدیرکل آم�وزش و پرورش 
البرز عنوان کرد برنامه سنجش نوآموزان بسیار مهم و حساس 
است چراکه می تواند کمک قابل توجهی به روند بهبود کیفیت 

آموزش و پرورش کند.
علی حجرگش��ت، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز به همراه 
رئیس آموزش و پرورش ناحیه 3 و رئیس آموزش و پرورش استثنایی 
استان در پایگاه سنجش سامت و آمادگی تحصیلی نوآموزان دبستان 
تربیت ناحیه س��ه کرج حضور یافت و در جریان روند انجام س��نجش 

س��امت و آمادگی تحصیلی نوآموزان ای��ن پایگاه قرار گرفت. وی در 
این بازدید ضمن تقدیر و تش��کر از ت��اش و زحمات عوامل اجرایی 
پایگاه های سنجش استان، اظهار کرد: برنامه سنجش نوآموزان بسیار 
مهم و حس��اس اس��ت، چرا که می تواند کمک قابل توجهی به روند 
بهبود کیفیت آم��وزش و پرورش کند. مدیرکل آموزش و پرورش در 
پایان از کلیه مراحل فرایند س��نجش نوآموزان شامل پذیرش، بینایی 
س��نجی، شنوایی سنجی و آزمون تخصصی هوش بازدید و از نزدیک 

در جریان این فرایند مهم قرار گرفت.

سنجش نوآموزان کمک قابل توجهی به روند بهبود کیفیت آموزش و پرورش دارد

مباهله نباید در حاشیه قرار بگیرد
عضو فقهای شورای نگهبان:


