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استان فارس

الرستان
فرماندارویژهالرستان:

فلسفه ایجاد سازمان بهزیستی 
ارتقای سطح زندگی است

عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
فرمانداری ویژه الرستان معاون اداره کل بهزیستی استان 
عملکرد  ارزیابی  و  بازرسی  دفتر  رئیس  به اتفاق  فارس 
از  جمعی  و  شهرستان  بهزیستی  رئیس  استان،  بهزیستی 
خیرین ساخت بناهای بهزیستی با معاون استاندار فارس و 

فرماندار ویژه الرستان دیدار و گفت وگو کردند.
بهزیستی  تبریک هفته  دیدار جلیل حسنی ضمن  این  در 
توانمند  نیروهای  الرستان  در  داشت:  اظهار  سخنانی  در 
را  تمامی عرصه ها، دولت  دارند که در  باهمتی وجود  و 
همراهی و پابه پای دولت حرکت می کنند که این ها مایه 

افتخار و عزت کشورند.
باشد  منابع محور  از آنکه  اظهار کرد: الرستان بیش  وی 
شهرستان های  دیگر  با  مقایسه  در  و  است  انسان محور 
اما  برخوردارند،  انرژی  و  طبیعی  منابع  از  که  کشور 
سخاوتمند  و  باهمت  غنی،  فرهنگ  با  مردمانی  الرستان، 

که همان خیرین هستند را در دل خود جای داده است.
انسان ها،  بودن  توانمند  داد:  ادامه  الرستان  ویژه  فرماندار 
خیرخواهانه بودن و انسان های نوع دوست از خصلت های 
این دیار است که خداوند یک همتی  پاک مردان و زنان 
خاص در وجود این مردم گذاشته است که به این مردم 
و خیرین افتخار می کنیم. حسنی بابیان اینکه وقتی حرف 
از بهزیستی زده می شود یعنی بهتر زیست کردن و فراهم 
معلولین  بخصوص  جامعه  افراد  برای  بهتر  زندگی  کردن 
ذهنی و جسمی است، یادآور شد: ما هرچقدر به بهزیستی 
و به این معلولین و به افراد کم توان جسمی و ذهنی توجه 
اجر  و  می شود  نمایان تر  بهزیستی  نماییم،  رسیدگی  و 

همگان در پیشگاه باری تعالی محفوظ می ماند.
مردم  رفاه  سطح  اگر  کرد:  تأکید  فارس  استاندار  معاون 
حمایتی  دستگاه های  پوشش  تحت  افراد  یقینًا  یابد  ارتقا 
کمتر خواهد شد. وی اضافه نمود: خدا را شکر در منطقه 
الرستان به جهت وجود خیرین عزیز، به افراد بی بضاعت 
ازنظر معیشتی کمک می شود و آنها را یاری می کنند و 
دیده  فقر کمتر  و  دارد  نمود  بیشتر  روستاها  در  امر  این 

می شود چراکه به هم نوعان خود رسیدگی می کنند.
حسنی اظهار کرد: در این خصوص عملکرد خیرین خیلی 
جنبه تبلیغاتی پیدا نمی کند؛ بلکه این ها برای رضای خدا 
و برای آخرت خود توشه جمع می کنند و به این دنیای 
مادی دل نمی بندند و به خاطر حس نوع دوستی و به جهت 
و  شوراها  کنار  در  همیشه  دارند  که  فرهنگی  غنای  آن 
روستای  و  شهر  توسعه  و  رشد  به  و  هستند  دهیاری ها 
خود کمک می کنند. پیش ازاین نیز محمد حبیبیان معاون 
پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی فارس، عبدالحسین محیط 
استان،  بهزیستی  عملکرد  ارزیابی  و  بازرسی  دفتر  رئیس 
علیرضا بال افکن رئیس اداره بهزیستی الرستان و جمعی از 
خیرین امر ساخت پروژه های بهزیستی از بخش بنارویه و 

دهستان فیشور هم به ایراد سخن پرداختند.

المرد
برگزاری دوره آموزشی 

 خبرنویسی و مصاحبه 
در المرد

موسسه  توسط  مصاحبه  و  خبرنویسی  آموزشی  دوره 
آموزشی آینده سازان عصر دانش به مدت ۱۶ ساعت در 

المرد برگزار می شود.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه اطالع رسانی و 
استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره کل  عمومی  روابط 
گوش  را  رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران  صادقی  فارس، 
نقش  کنونی  زمان  در  افزود:  و  دانست  جامعه  شنوای 
رسانه و خبرنگار در دنیای ارتباطات نقش کلیدی است و 

می توان با آگاهی و علم به این دانش مهم جامعه ای پویا و 
فعال را ترسیم کرد و اذهان عمومی را به سمت واقعیت ها 

و علم نوین ارتباطات سوق داد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان المرد افزود: 
با  دانش  عصر  آینده سازان  موسسه  همکاری  و  تعامل  با 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، در آینده نزدیک رشته های 
مختلف هنری به صورت دوره و کارگاه آموزشی با اساتید 
خبره و شناخته  شده کشوری در المرد برگزار خواهد شد.
امید صاحب محمدی، مدیرعامل مؤسسه آینده سازان عصر 
دانش نیز با تأکید بر تعامل و همکاری با اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی المرد، اظهار داشت: مؤسسه آینده سازان در 
دارد دوره آموزشی تخصصی خبرنویسی و مصاحبه  نظر 
به صورت کارگاه با حضور علیرضا کتابدار، استاد برجسته 
تاریخ های ۴ و ۵ مردادماه ۹۷ در شهر  رسانه و خبر در 
المرد برگزار نماید.وی افزود: این دوره به مدت ۱۶ ساعت 
برگزار می گردد و به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر از 
با  مطابق  کشور  رسانه های  برنامه ریزی  و  مطالعات  دفتر 

استانداردهای آموزشی lSO۲۹۹۹۰ اعطا می گردد.

خدمات رسانی گروه سیار 
دندانپزشکی به مناطق محروم 

منطقه بهداشت و درمان 
عالمرودشت

ارائه  از  درمان عالمرودشت  و  بهداشت  منطقه  سرپرست 
خدمات بهداشت دهان و دندان گروه سیار دندانپزشکی با 
یک دستگاه کامیون مجهز به تمام تجهیزات دندانپزشکی 
عشایرنشین  و  محروم  مناطق  در  دندان پزشک،  و 

عالمرودشت، خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از »وب دا« در شیراز، 
به  دستیابی  راستای  در  گفت:  مقدم  عباسی  محمدصادق 
اهداف طرح تحول نظام سالمت و ارتقای سالمت بهداشت 
دهان و دندان و با توجه به هزینه های سنگین دندانپزشکی، 
با حضور این گروه سیار دندانپزشکی در مناطق محروم، 

به جمعیت ۴۰۰ نفری این مناطق خدمات ارائه شده است.
سفید«،  »برکه  روستاهای  در  طرح  این  اینکه  بابیان  او 
»گلدشت«، »حسین آباد« و »انجیر بند«، اجراشده است، 
افزود: این خدمات دندانپزشکی شامل جرم گیری، کشیدن 

و ترمیمی بوده است.

مهر
اعزام کلینیک سیار دندانپزشکی 

به منطقه محروم مهر

اعزام  از  شیراز  پزشکی  علوم  دانشگاه  اجتماعی  معاون 
کلینیک سیار دندانپزشکی به منطقه محروم شهرستان مهر 
خبر داد. به گزارش روزنامه طلوع به نقل از »وب دا« در 
سالمت  ارتقای  باهدف  گفت:  افراشی  کرامت اهلل  شیراز، 
دهان و دندان و دسترسی عادالنه به خدمات سالمت، یک 
کلینیک سیار دندانپزشکی به روستای محروم »دارالمیزان« 
امور  اداره  رئیس  اکبری  هادی  اعزام شد.  مهر  شهرستان 
خیرین و مؤسسات خیریه سالمت معاونت اجتماعی نیز، 
گفت: با همکاری و هماهنگی معاونت بهداشتی دانشگاه، 
به  سیار  کلینیک  هفته،  یک  مدت  به  تیر  شانزدهم  از 

شهرستان مهر اعزام و ۹۵ بیمار معاینه شدند.
با  آمالگام  آمالگام، ۴۶ موردترمیم  با  او ۱۶۴ موردترمیم 
پالپوتومی، ۱۸ مورد جرمگیری، ۷۱ مورد فیشورسیالنت، 
۴۵ موردترمیم با کامپوزیت، ۱۸ مورد خارج کردن دندان 
یادآور  و  کرد  عنوان  اعزامی  تیم  این  خدمات  دیگر  را 
شد: در این اقدام، کودکان و زنان باردار در اولویت ارائه 

خدمت بودند.

استان خوزستان
استاندارخوزستان:

تصفیه خانه فاضالب آبادان 
و خرمشهر سال آینده تمام 

می شود
جامع  تصفیه خانه های  ساخت  گفت:  خوزستان  استاندار 
شهرستان های آبادان و خرمشهر در حال ساخت است و 

در ابتدای سال 98 تکمیل و به بهره برداری می رسند.
چهل چراغ  برنامه  در  شریعتی  غالمرضا  ایرنا  گزارش  به 
طرح ها  این  داشت:  اظهار  شما  شبکه  و  آبادان  شبکه  از 
حال  در  خارجی  شرکت  سرمایه گذاری  و  همکاری  با 
انجام است و خطوط لوله این طرح به سمت محل احداث 

تصفیه خانه ها در حال اجرا است.
شریعتی همچنین به تأمین 132 تا 135 هزار مترمکعب آب 

طرح غدیر برای شهرستان آبادان از روز جاری اشاره کرد 
و بیان داشت: برداشت آب از بهمن شیر از سه شنبه به صفر 
رسید و به تدریج شاهد ارتقا کیفی آب آشامیدنی آبادان 
آشامیدنی  آب  تأمین  به  متعهد  گفت:  وی  بود.  خواهیم 
شهرهای چوئبده، اروندکنار و روستاهای آبادان از طرح 
غدیر هستیم و با تکمیل خط هزار میلی متر تا روز جمعه 
و تأمین آب از ایستگاه طرح جامع آبادان به تصفیه خانه 
روستاهای  و  چوئبده  و  اروندکنار  شهرهای  جمشیدآباد 
مسیر و همچنین مناطق ذوالفقاری و جمشیدآباد آبادان از 

آب غدیر بهره مند می شوند.

استاندار خوزستان اظهار داشت: همچنین برای بهره مندی 
 6 طول  به  لوله ای  خط  غدیر  آب  طرح  از  روستائیان 
در  کشتکار  شهید  روستایی  آب  تصفیه خانه  به  کیلومتر 
نزدیک بخش  آینده  اتمام آن در  با  است که  اجرا  حال 

مهمی از روستاها آبرسانی می شوند.
اشتغال 1450 نفر در فاز 2 پاالیشگاه آبادان

استاندار خوزستان به سرمایه گذاری سه میلیون دالری برای 
احداث فاز 2 پاالیشگاه آبادان اشاره کرد و بیان داشت: 
تاکنون یک هزار و 450 نفر در این طرح مشغول به کار 
شده اند که 850 نفر از آنها بومی آبادان و خرمشهر و 350 
نفر از استان خوزستان و سایر شاغلین متخصصان شرکت 

سرمایه گذار خارجی هستند.
وی افزود:150 کانتینر تجهیزات فاز 2 پاالیشگاه آبادان 
به زودی از گمرک ایران ترخیص می شود که با ترخیص 

آنها 200 نفر نیروی جدید نیز جذب می شوند.
احداث  عملیات  جاری  سال  پایان  تا  گفت:  شریعتی 

نیروگاه هزار مگاواتی در آبادان نیز آغاز خواهد شد.

استان بوشهر
دیر

مرکز اورژانس اجتماعی 
بهزیستی دیر راه اندازی شد

راه اندازی  آیین  در  بوشهر  استان  بهزیستی  مدیرکل 
مرکز اورژانس اجتماعی بهزیستی دیر گفت: پیشگیری، 
توانمندسازی و ظرفیت سازی از جهت گیری و محور اصلی 

کار بهزیستی است.
به گزارش ایرنا، علی پوالدی ریشهری در این آئین افزود: 
راه اندازی مرکز اورژانس اجتماعی در راستای پیشگیری 
از بروز آسیب های اجتماعی چندگانه و دارای یک قابلیت 
و  مشکالت  به  رسیدگی  برای  محلی  جهت  جامعه  برای 

پیشگیری از رخداد و حوادث است. 
کار  پوشش  به  قادر  به تنهایی  بهزیستی  گفت:  وی 
مهم  هدف  این  به  نیل  بلکه  نیست؛  اجتماعی  اورژانس 
درگرو هم افزایی و تعامل همه دستگاه ها با اداره بهزیستی 

خواهد بود.
از  که  است  جامعه ای  سالم  جامعه  گفت:  دیر  امام جمعه 
سید  باشد. حجت االسالم  برخوردار  روان  و  روح  سالمت 
اجتماعی  برنامه های  کردن  آماده  افزود:  حسینی  علی 
راستای  در  گامی  می تواند  اجتماعی  اورژانس  همچون 

کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه باشد.
مرکز  گفت:  دیر  فرمانداری  اجتماعی  سیاسی  معاون 
اورژانس اجتماعی بهزیستی گام مهمی در راستای کاهش 
افزود:  تنگستانی  مسعود  است.  اجتماعی  آسیب های 
وظیفه  آن  از  پیشگیری  و  اجتماعی  آسیب های  شناسایی 
باید  همه  که  است  شهرستان  اجرایی  دستگاه های  همه 

دست به دست هم داده و بهزیستی را یاری دهیم.
مرکز  هدف  مهم ترین  گفت:  دیر  بهزیستی  رئیس 
اورژانس اجتماعی فراهم کردن پایگاهی امن برای ارجاع 
افزود:  محمدکرمی  است.  اجتماعی  آسیب  نوع  هر  اولیه 
مرکز اورژانس اجتماعی به طور اختصاصی روی سه محور 
خودکشی، همسرآزاری و کودک آزاری فعالیت می کند.

خانوادگی،  فردی،  بحران های  در  مداخله  گفت:  وی 
اجتماعی، پایگاه خدمات اجتماعی و خط تلفن 123 برنامه 
اصلی اورژانس اجتماعی است. رئیس بهزیستی دیر اظهار 
این  در  اجتماعی  آسیب های  کاهش  به منظور  داشت: 
نیروی  بهداشت،  شبکه  دادگستری،  با  ارتباط  شهرستان 

انتظامی و آموزش وپرورش تقویت خواهد شد. 

استان هرمزگان

کیش
سرپرستشرکتتوسعهبندر

وفرودگاهکیش:
 مرکز آموزش هوانوردی 

و ایرتاکسی در کیش 
راه اندازی شد

 
گفت:  کیش  فرودگاه  و  بندر  توسعه  شرکت  سرپرست 
مرکز آموزش هوانوردی و راه اندازی ایرتاکسی با استفاده 
از هواپیماهای سبک تک موتور و دو موتور تأسیس شد.
دو  فرود  مراسم  در  درخشان  مهر،  خبرنگار  گزارش  به 
بیان  کیش،  فرودگاه  در  موتور  تک  هواپیمای  فروند 
کیش  فرودگاه  و  بندر  توسعه  شرکت  همت  به  داشت: 
مقدمات  آزاد کیش  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و حمایت 
تأسیس مرکز آموزش هوانوردی و راه اندازی ایرتاکسی 
با استفاده از هواپیماهای سبک تک موتوره و دوموتوره 
با فرود ۲ فروند  جهت خدمات دهی آموزشی و تفریحی 
فرودگاه  در  شیراز  مقصد  از  موتوره  تک  هواپیمایی 
طرح  پیشنهاد  افزود:  وی  شد.  فراهم  کیش  بین المللی 
تأسیس مرکز آموزش هوانوردی در کیش مطرح شد و 
برای عملیاتی شدن این طرح بررسی های مقدماتی و بازدید 
از باند پاالگالیدر کیش در دستور کار قرار گرفت و با 
حضور کارشناسان و متخصصین امر باند پاالگالیدر کیش 
علی رغم تعطیلی چندین ساله با اندکی ترمیم و خط کشی و 
تجهیز تأسیسات موردنیاز برای راه اندازی مرکز آموزش 
هوانوردی مهیا شد. وی عنوان کرد: با تأسیس این مرکز و 
استقرار اساتید زبده هوانوردی کشور ضمن ارائه آموزش 
خلبانی به عالقه مندان امکان استفاده خدماتی و ایرتاکسی 
جهت  هوایی  آمبوالنس  ایجاد  حتی  و  تجار  تردد  جهت 
انتقال مصدومان بدحال به شهرهای دارای امکانات بیشتر  

چون شیراز و بندرعباس فراهم خواهد شد.
وی از دیگر جذابیت های این مرکز را ایجاد خط هوایی 
گردشگری میان کیش و هندورابی و خط گشت تفریحی 
ایجاد  افزود:  و  عنوان کرد  إلحاقی کیش  فراز جزایر  بر 
پارکینگ و آشیانه تعمیر و نگهداری هواپیماهای سبک 
سهولت  و  شده  تجمیع  هزینه های  جهت  به  کیش  در 
واردات قطعات موردنیاز بدون نیاز به پرداخت هزینه های 
سنگین گمرکی از دیگر شرایط مناسب این مرکز است.

عباس نوربخش مدیرکل دفتر مدیرعامل سازمان  منطقه 
اعالم  ضمن  سازمان  مدیرعامل  از  نیابت  به  کیش  آزاد 
حمایت جدی و همه جانبه مدیریت سازمان از تأسیس و 
راه اندازی باشگاه و آموزشگاه هوانوردی کیش طرح فوق 
هاب  ایجاد  گردشگری  توسعه  چون  مختلف  ابعاد  در  را 

آموزش هوانوردی و ایرتاکسی مهم ارزیابی کرد.
و  شرایط  کردن  فراهم  جهت  الری  انصاری  افزود:  وی 
امکانات الزم و عملیاتی شدن هرچه سریع تر این پروژه 
مهم  تأکید دارند. کاپیتان جدیدی مؤسس مرکز آموزشی 
از ۱۰۰  بیش  به وجود  ادامه  خلبانی در جزیره کیش در 
فروند هواپیمای سبک با مالکیت شخصی در کشور اشاره 
کرد و گفت: عنایت به تصریح قوانین هوانوردی و سهولت 
آموزش و دریافت مجوزهای خلبانی با هواپیماهای تک 
موتور و دو موتور می توان کیش را به پایلوت و مرکز 
هوانوردی جنوب کشور تبدیل کرد  که ابعاد گردشگری 

و تجاری و خدماتی آن بی نظیر و اثربخش خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در تمام ایام شبانه روز از هواپیماهای 
اولتراالیت می توان استفاده کرد و امکان آن برای منطقه 
همکاری  و  است  ضروری  کیش  چون  گردشگری 
و  مدارک  صدور  جهت  کاربردی  علمی  دانشگاه  با 
مهم  پروژه  این  پیاده سازی  مکمل  معتبر  گواهی نامه های 

است.

استان کهگیلویه و بویراحمد

مسئولدفترنمایندگیآستانقدس
رضویدرکهگیلویهوبویراحمد

خبرداد:
برگزاری جشن های زیر سایه 
خورشید با پوشش ۳۰ عنوان 

برنامه در استان
مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در کهگیلویه 
و بویراحمد از برگزاری جشن های زیر سایه خورشید و 
با اجرای ۳۰ عنوان برنامه در  حضور پرچم داران رضوی 

استان خبر داد.
ستار هدایتخواه در  خبرنگار و عکاس/ زینب محمودی: 

پنجمین سال جشن های زیر  افزود:  با خبرنگاران  نشست 
سایه خورشید استان از ۲۷ خردادماه و با حضور پرچم داران 
و  شهرستان ها  در  روز  هشت  مدت  به  رضوی  خدام  و 

شهرهای مختلف استان برگزار می شود.

سایه  زیر  برنامه های  اجرای  به  اشاره  با  هدایتخواه 
خورشید در شش شهرستان استان، اظهار کرد: برنامه های 
بویراحمد،  دنا،  شهرستان های  در  شده  هدف گذاری 

کهگیلویه، چرام، گچساران و لنده برگزار می شود.
مارگون، سوق،  پاتاوه،  در شهرهای  همچنین  افزود:  وی 
برنامه هایی  نیز  روستا   ۴۰ و  رئیسی  قلعه  دیشموک، 
قدس  آستان  نمایندگی  دفتر  مسئول  می شود.  عملیاتی 
رضوی در استان با تأکید بر اجرای برنامه های مختلف در 
قالب جشن های مردمی و بین المللی زیر سایه خورشید از 

اجرای ۱۱۰  فعالیت در استان خبر داد.
هدایتخواه توزیع ۱۰۰۰ بسته ارزاق بین نیازمندان شناسایی 
شده توسط خادم یاران، پرداخت کمک هزینه جهیزیه به 
۱۵۰ زوج، اهدای کارت هدیه به ۲۰۰ بیمار صعب العالج و 
اهدای کارت هدیه به ۲۰۰ نفر از ایتام سادات را از دیگر 

هدف گذاری های جشن های زیر سایه خورشید دانست.
روستاهای  به  جهادی  گروه   ۱۲ اعزام  از  همچنین  وی 
و همچنین  بهداشت یاران  و  متخصصین  با حضور  محروم 
توسعه و پوشش فعالیت عمرانی در یک روستای محروم 
از  سال   ۱۱ درمجموع  اینکه  بابیان  هدایتخواه  داد.  خبر 
برگزاری جشن های زیر سایه خورشید و حضور خادمین 
امام رضا )ع( در کشور  متبرک  با پرچم  امام رضا )ع( 
خورشید  سایه  زیر  جشن های  کرد:  اظهار  می گذرد، 

همزمان در ۲۰ کشور دنیا نیز اجرایی می شود.

مدیرکلاوقافوامورخیریه
کهگیلویهوبویراحمدخبرداد؛

برگزاری همایش بقاع شاخص 
در استان

پیشرفت ۲۰۰درصدی در تحقق اهداف

از  بویراحمد  امور خیریه کهگیلویه و  اوقاف و  مدیرکل 
برگزاری همایش بقاع خاص با پوشش یک بقعه شاخص 

در هر شهرستان طی دهه کرامت خبر داد.
حجت االسالم  محمودی:  زینب  عکاس/  و  خبرنگار 
در  افزود:  با خبرنگاران  نشست  در  نوراهلل جنتی پور  سید 
از  تجلیل  برنامه  بقاع، در هر شهرستان  از  تجلیل  راستای 
بقاع شاخص را خواهیم داشت و همایش بزرگ تجلیل از 

خادمین و هیئت امنا و... در دهه کرامت اجرایی می شود.
و  والیت مداری  زادگان  امام  وجود  کرد:  بیان  جنتی پور 
فرهنگ شیعه را توسعه می دهد و تکریم امام زادگان نیز 
توسعه  در  زادگان  امام  نقش  همچنین  و  بوده  ضروری 

همه جانبه محسوس است.
با اشاره به ظرفیت های حضور خاندان نبوت و  جنتی پور 
ائمه در کشور، تصریح کرد: درس کرامت، عزت نفس و 
استکبارستیزی درسی است که خاندان نبوت به ما می دهند.
به  رجوع  کرامات،  دهه  کرامات  از  یکی  افزود:  وی 
فرهنگ اهل بیت است که می توان از این طریق بسیاری 
تالش  به  اشاره  با  جنتی پور  کرد.  حل  را  مشکالت  از 
زادگان، گفت:  امام  به جایگاه  برای ضربه زدن  دشمنان 
کمرنگ  برای  را  برنامه هایی  وهابیت  به ویژه  و  دشمنان 
کردن جایگاه امام زادگان در کشور ما دارند و شبهاتی را 
به شکل هدفمند ایجاد می کنند. جنتی پور وجود امام رضا 
)ع( را ازجمله دالیل حضور امام زادگان در کشور دانست 
و بیان کرد: همچنین مادر امام سجاد )ع( ایرانی است و به 
همین جهت خیل عظیم امام زادگان در کشور را شاهدیم.
کردن  سست  را  دشمنان  برنامه های  از  یکی  جنتی پور 
اعتقادات جوانان و دور کردن آنها از مسجد و امام زادگان 
دانست و عنوان کرد: آگاه سازی جامعه نسبت به سیره و 
روش ائمه ضروری است. وی افزود: باید در دهه کرامت 
تشیع  تثبیت  و  مردم  زندگی  مسیر  زادگان  امام  نقش  به 
توجه کنیم. جنتی پور با اشاره به موضوع دولت الکترونیک 
دستگاه ها  پیشروترین  از  استان  اوقاف  کل  اداره  گفت: 
شفاف سازی  و  است  الکترونیک  دولت  تحقق  حوزه  در 
بودجه ای و رصد مناسبی در حوزه اعتبارات انجام می شود. 
جنتی پور با تأکید بر حوزه اعتباری، خاطرنشان کرد: از 
محل اعتبارات خروجی از هر امام زاده ۴۰ درصد در حوزه 
عمرانی، ۲۰ درصد در حوزه فعالیت فرهنگی، ۳۰ درصد 
طبق  درصد   ۱۰ و  مدیریت  و  نگه داری  هزینه  بخش  در 

قانون تحت عنوان حق تولید به خزانه منتقل می شود.

بااستفادهازسوالرخورشیدیصورتگرفت؛

راه اندازی دستگاه تزریق آب ژاول درمجموعه خیرگو المرد
به گزارش روزنامه طلوع، روابط عمومی آبفا روستایی شهرستان المرد، از نصب و راه اندازی دستگاه تزریق آب ژاول با استفاده از سوالر 
خورشیدی در پروژه خیرگو خبر داد. مسعود نیا سرپرست امور آبفا روستایی المرد بیان کرد: که این دستگاه جهت گندزدایی آب مصرفی 
در روستاهای کتک، چهارطاق، قلعه سهراب، چاه رمضان، خیرگو، شیرینو مهرآباد که از مجموعه خیرگو می باشند نصب گردیده که با نصب 

و راه اندازی دستگاه تزریق آب ژاول مشکل کلرزنی روستاهای فوق الذکر رفع می گردد. 
با راه اندازی این دستگاه  بالغ بر 150 میلیون ریال نصب گردیده که  بااعتباری  ادامه یادآور شد: که دستگاه تزریق آب ژاول  مسعودنیا در 

مشترکین تحت پوشش این مجموعه، از آب مصرفی بهداشتی مطلوب بهره مند خواهند شد.


