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محمدنیاکان:

کانون های مساجد؛ 
پایگاه های مهم فرهنگی 

جامعه هستند

مديرکلفرهنگوارشاداسالمیاستان
ايالم،گفت:کانونهایفرهنگیوهنریبه
عنوانپايگاههایمهمدين�یوفرهنگی،
مجموعهجدايینشدنیازبدنهفرهنگو

ارشاداسالمیهستند.
نشس�ت در محمدني�اکان« »عل�ی
هماهنگیبرگزاریمراس�م18اسفنددر
ايناستان،اظهارکرد:کانونهایمساجد
ظرفيتعظيمفرهنگیدرکشوربهشمار

میروند.
مديرکلفرهنگوارشاداسالمیاستان
ايالمافزود:حمايتازفعاليتهایس�تاد
کانونه�ایفرهنگیوهنریمس�اجددر
سطحاس�تاندربرنامهودستورادارهکل
فرهن�گوارش�اداس�المیاس�تانايالم

قرارداد.
وی،بابياناينکهکانونهایفرهنگیو
هنریمس�اجدظرفيتبس�يارب�زرگو
بااليیدرراستایکارفرهنگیومذهبیدر
استانبهشمارمیرود،اضافهکرد:بايددر
راس�تایافزاي�شخانهه�ایفرهن�گ
ديجيتالکهزمينهفعاليتوحضورجوانان
وبهرهگيریازفضایمجازیدرراس�تای
تولي�دفرهنگ�یوتروي�جفرهن�گناب

اسالمیوجودداردتوجهشود.
محمدنياکانيادآورش�د:فعاليتهای
گستردهایدرسطحکانونهایفرهنگیو
هنریبهويژهدرمناطقروس�تايیاستان
ايالماجراش�دهکهانتظارمیروددرسال
آتیاينبرنامههاباجديتوشدتبيشتری
دنبالشدهکهشاهدرونقفرهنگیدراين

مناطقبيشازگذشتهباشيم.
مديرکلفرهنگوارشاداسالمیاستان
گف�ت:ج�ذبزيرس�اختوگس�ترش
زيرس�اختها،ورودکان�ونهاب�هعنوان
ظرفيتتفکيکناپذي�رازبدنهفرهنگو
ارشاداسالمیبهفعاليتودرحوزهمبارزه
باموادمخدروفرهنگسازیدراينزمينه
وحماي�تبيش�تروبهت�رازفعالي�ت
کانونه�ایفرهنگ�یوهن�ریمس�اجد
ازجمل�هاولويته�ایادارهکلفرهنگو

ارشاداسالمیدرسالآتیخواهدبود.
ویبااشارهبهموفقيتهایحاصلشده
درکانونه�ایفرهنگیوهنریمس�اجد
استاندربخشهایمختلفدرکشور،ابراز
کرد:کانونهایمس�اجداس�تانازرشد
خوبیدرزمينهکيفیوکمیبرخورداربوده
ک�هدرح�الحاض�رتع�دادکانونه�ای
فرهنگیوهنریدراس�تانب�ه270باب

افزايشيافتهاست.
محمدنياکاندرپايانخاطرنشانکرد:
مس�اجدهموارهمهمترينپايگاهش�عائر
دينیوسنگرتداومارزشهایاسالمیدر
جامعهبودهاندکهبايداينپايگاههاتقويت
شودوادارهکلفرهنگوارشاداسالمیدر
حدتوانخودباحمايته�ایمختلف،در
راس�تایپيون�دجوانانبامس�اجدتالش

کند.
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مسئولدبيرخانهکانونهایفرهنگیوهنری
مس�اجداس�تانايالمازاجرای18عنوانبرنامه
همزمانباسالروزتأسيسستادعالیهماهنگی
ونظارتبرکانونهایفرهنگیوهنریمس�اجد

کش�وردرايناس�تانخبرداد.
حجتاالسالموالمسلمين»علیچراغیپور«
درنشستهماهنگیبرگزاریمراسم18اسفند،
اظه�ارک�رد:درس�الروزتأس�يسس�تادعالی
کانونهایمس�اجدکش�ور،برنامههایمتنوعی

برگزارمیش�ود.
وی،بااش�ارهبهگردهمايیساليانهمسئوالن
دبيرخانههایکانونهایفرهنگیوهنریمساجد
کشوردرتهران،افزود:دراينگردهمايی،گزارش
ازروندفعاليته�ایدبيرخان�هدرتمامبخشها
ارائهش�دکهاي�ندبيرخانهباتعام�لوهمکاری
کارکنانواعضایکانونهایمس�اجدازوضعيت
بسيارخوبیدرتمامشاخصهاازجملهفرهنگی
وهن�ری،س�اماندهی،اداریومال�یوبخ�ش

خواهرانبرخورداربودهاس�ت.
چراغیپ�ور،بااش�ارهب�هاينک�هخبرگزاری
شبس�تاننمايندگ�یاس�تانايالمني�زدربين
نمايندگیهایسراسرکش�ورتوانسترتبهاول
کش�وررابهخوداختصاصدهدک�هجایتقدير
دارد،اضافهکرد:باتوجهبهاينکهاستانايالماز
لحاظجمعيتاستانکوچکیبهشمارمیروداما
توانستهاستدرزمينهتوليدخبربابهرهگيریاز
روحيهايث�ار،ش�هادتوتعام�لوهم�کاریبا
مسئوالناستان،بيشترينميزانخبرتوليدیرا

داش�تهباش�د.
مسئولدبيرخانهکانونهایفرهنگیوهنری
مس�اجداس�تاناي�الم،ي�ادآورش�د:دربحث
کتابخانههایاس�تانايالمبهعن�وانپايلوتدر
بحثکتابخانههایس�ياربهص�ورتاتاقکهای
پيشس�اختهانتخ�ابش�دهک�هتاکن�ونني�ز
فعاليتهایگستردهایدراينزمينهبرگزارشده

اس�ت.
وی،بااشارهبهاينکهمراس�م18اسفندسال
جاریدرراستایتجليلازمديرانفعال،اعضای
کانونه�ایفرهنگیوهنریمس�اجدومديران
مس�جدمح�وردرايناس�تانبرگزارمیش�ود،
تصريحکرد:برنامهگراميداشتسالروزتأسيس
کانونهایفرهنگیوهنریمساجداستانايالم
در16اس�فندس�الج�اریب�احض�وراعضای
کانونهایمساجداس�تانومهمانويژهازستاد

عالیبرگزارخواهدش�د.
چراغیپور،ب�ابياناينکهدراس�تانايالم18
عن�وانبرنام�هبهمناس�بتس�الروزتأس�يس
کانونهایمساجددرايناستانبرگزارمیشود،
يادآورشد:گردهمايیبزرگکانونهایمساجد
درمحلس�النبنيادحفظآثاروارزشهایدفاع
مقدس،رونمايیازتمبرآيتاهللمرواريد،اهدای
3500جلدبهکتابخانههایش�هریوروستايی،
رونمايیازکتابخانهسياردراستانايالم،تجهيز
کانونه�ایفرهنگیوهن�ریبهاق�المکانونی،
تجليلازخانوادههایشهدا،مراسمغبارروبیاز
مزارشهدا،تجليلازنخبگانروستايی،ازجمله
بهبرنامههایايندبيرخانهبهمناسبت18اسفند

اس�ت.
مسئولدبيرخانهکانونهایفرهنگیوهنری
مساجداستانايالمتاکيدکرد:اعضایکانونهای
فرهنگیوهنریمساجدکشوربهعنوانسربازان
فرهنگی،تالشهایزيادیدرراس�تایمقابلهبا
تهاجمفرهنگیدش�منانوجنگن�رمدارندکه
امروزهفعاليتهایگستردهایدرجوارمساجدبا
حضورجوان�انونوجوان�اندراي�نپايگاههای

فرهنگیبرگزارمیش�ود.
وی،درادامهبااش�ارهبهحمايتهایمديرکل
فرهن�گوارش�اداس�المیاس�تاناي�الماز
فعاليته�ایدبيرخان�هکانونهایمس�اجداين
اس�تان،ابرازک�رد:مدي�رکلفرهنگوارش�اد
اسالمیدرطیس�الجاریبيش�ترينبازديدو
ديداررابامسئوالنواعضایکانونهایفرهنگی
وهنریمس�اجدايناستاندرراس�تایتوسعه
فعاليتهایاينکانونهایدرسطحکشورداشته

اس�ت.
18اس�فندس�الروزتأس�يسس�تادعال�ی
هماهنگیونظارتبرکانونهایفرهنگیوهنری

مس�اجدکش�وراس�ت.

اجرای 18 عنوان برنامه در سالروز 

تاسیس کانون های مساجد در ایالم

همايشياسنبویبهمناسبتايامفاطميهدرمجتمعرفاهیفرهنگیاللهبههمتبسيججامعهزنان
استانايالمبرگزارشد.

همايشياسنبویبمناسبتايامفاطميهدرمجتمعفرهنگیرفاهیاللهبههمتبسيججامعهزنان
سپاهاميرالمومنين)ع(استانايالمبرگزارشد.

دراينهمايشباحضورسردارحسينیفرماندهسپاهاستانايالموبيشازچهارصدنفرازخواهران

بسيجیايناستانبرگزارگرديد.
همايشياسنبویباسخنرانیسردارسيدصادقحسينیفرماندهسپاهاستانايالمواستادحوزهو

دانشگاههدیفهميانادامهداشت.
اينهمايشباروضهخوانیوکليپهایسياسیوبصيرتافزايیدرخصوصانتخاباتبهپايانرسيد.

برگزاری همایش یاس نبوی در ایالم

نشست بصیرت روشنگری 
بسیجیان چوار

نشستبصيرتوروشنگریبسيجيان
حوزهمقاومتبخشچواربرگزارشد.

سرهنگ2پاس�دارقدرتالهکريميان
فرمان�دهس�پاهناحي�هايالمدرنشس�ت
بصيرتروشنگریبسيجيانحوزهمقاومت
چوارکهباحضوربس�يجياناي�نبخشبا
موضوعانتخاباتصحيحبرگزارشدبرحق
الناسبودنانتخاباتوضرورتحفظاين

حقتاکيدکرد.
ویدرادامهبابياناينکهبس�يجمدافع
واليتورهبریاستتصريحکرد:حضور
حداکث�ریم�ردمدرعرص�هخطي�رو
سرنوش�تس�ازانتخاباتومقابلهبانفوذ
دشمنراازوظايفذاتیبسيجبرشمرد.

پايگاههایمقاوم�تاصلیترينرده
درمجموعهبسيجمیباش�ندوهمواره
کانوننوآوریوخالقيتوابتکاربودهاند
،شناس�ايیومعرفیطرحهاواقدامات
ابتکاریوخالقان�هدرپايگاههاوتعميم
آنب�هپيکرهبس�يجمیتوان�ددرارتقا
کيفيتبرنامهه�ا،افزاي�شجذابيتو
پويايیاي�نمجموعهمؤثرباش�دبراين
اساسجشنوارهخالقيتوابتکاراتهر
سالهدرس�طحسپاهاس�تانبرگزارمی

شود.
*هدفجشنواره:

شناسايیومعرفیطرحهاواقدامات
ابتکاریوخالقانهوايجادرقابت،تحرک
وپوياي�یدربي�نپايگاهه�ایمقاومت
بسيجواس�تفادهپايگاههاازطرحهای
ابتکاریوخالقانهوتجربياتهمديگر
محورهاوعرصههایکلیطرحها:

1-ت�الشدرجهتتحق�قفرامينو
رهنموده�ایوالي�تخصوص�اش�عار

سال)دولتملت،همدلیوهمزبانی(
-ام�رب�همع�روفونه�یازمنکربا
رويکردجديدخصوصامقابلهباماهواره

)دجال(وسالمسازیمحله
3-ت�الشه�اواقدام�اتموف�قدر

راستایتحققسندچشماندازپايگاه
4-ش�يوههایموثرب�رایارتباطبا
اقشارمختلفمردموجذبحداکثری

5-کيفیس�ازیحلقهه�ایتربيتی
صالحينومحورقرارگرفتنحلقههادر

فعاليتهایپايگاه
6-فعالي�ته�ایقرآن�یوتربي�ت

حافظانقرآن
7-ترويجفرهنگجهادوشهادت
8-فعاليتهایفرهنگیوهنری

9-بسيجسازندگی،اقتصادمقاومتی
ايجاداشتغالوفعاليتهایمرتبط

10-خدمترسانی،کمکبهمحرومين
ونيازمندان،رفعمشکالتمحلیوساير

فعاليتهایاجتماعی
11-ارتقاعلمیوتحصيلیبسيجيان

پايگاه
12-ارتباطپايگاهبس�يجمس�جدبا

بسيجاقشارومتخصصين
13-اطالعرس�انیوحضوردرفضای

مجازی)نشريه،سايت،وبالگ(
14-فعالي�تهایورزش�یخصوصا
ورزشصبحگاهیدرمحل�هبامديريت

پايگاه
15-زمين�هس�ازیب�رایحض�ور

پيشکسوتاندرپايگاهوبسيج
*ويژگ�یهایطرحه�ایابتکاریو

خالقيتها:
1-ابتکار،خالقيتون�وآوریدرآنها
محس�وسوازفعالي�ته�اواقدام�ات

معمولیبرجستهترباشد.
2-درس�ال94درحالاجراباشدبه
طوريک�هبت�واننتاي�جآنراازطري�ق
مشاهدهمستقيميامدارکومستندات

ارزيابیکرد.
3-اثربخشباش�دوباعثتغييرات

مثبتدرعرصهموردنظرشدهباشد.
و چارچ�وبمش�خص دارای -4
هدفمن�دباش�دب�هطوريک�هاه�داف

موردنظ�ر،روشاجرا،مجري�انونتايج
موردانتظاردرآنمعلومباشد.

5-قابليتتعميموالگوبرداریبرای
س�ايرپاي�گاههایه�مطرازراداش�ته

باشد.
6-درراستایاهدافوسياستهای

سازمانباشد.
نکتهایکهتذکرآناينجاالزماست
فرقاختراعوابتکارات،اختراعدرحوزه
صنعتیوفنیاس�توکسانيکهصاحب
اختراعهستندميتوانندطرحخودرابه
س�ازمانعلم�یوپژوهش�یس�پاه
اميرالمؤمني�ن)ع(ارائ�هبدهن�د.ولی
خالقيتوابتکارمربوطبهاجرایبرنامه
هایبسيجدرسطحپايگاههایمقاومت
میباش�دوعرصهه�ای15گانهآنذکر
ش�دهاس�ت.وفرماندهانپايگاههامی
تواننددرس�الآيندهدراي�نعرصهها
طرحه�ایخالقانهوابت�کاریخودرابه
حوزههایمقاومتوياس�ازمانبس�يج
مساجدومحالتسپاهاميرالمؤمنين)ع(

تحويلنمايند.
اقدام�اتانجامش�دهب�رایاجرای
جش�نوارهخالقي�توابت�کارات:مااز
ابتدایابالغبرنامهسال94،نگاهويژهای
بهاينبرنامهداش�تهايموبرايناساس

برنامهريزیکرديم:
کهمهمترينآنهاعبارتنداز:برگزاری
جلس�اتتوجيهیفرمانده�انحوزهها
وپايگاهه�ادرابتدایس�ال94وبومی
س�ازیدس�تورالعمله�اوارس�ال
پوسترهایجش�نواره،ارس�الپيامک

پيگي�ریهایمتعددتلفن�یوحضوری
ب�رایپيگيریطرحه�ا،درمجموع35
ط�رحابت�کاریازپايگاهه�ایمقاومت
دريافتشدو20طرحبامستنداتبرای
بررسیدرهيئتداورانپاورپوينتشد
وجلساتبارياستجانشينمحترمسپاه
استانجنابسرهنگطهماسبیدراين
راس�تابرگزارش�دکهازعنايتوتوجه
ويژهايشانبرایبرگزاریاينجشنواره
تشکرمیکنيم.درجلسههيئتداوران
ازمجموع20طرحکهموردبررسیقرار
گرفتند5طرحوخالقيتبرگزيدهشد.

جش�نوارهخالقيتوابتکاراتدردو
سطحاستانیوکشوریبرگزارمیشود،
سطحاستانیشامل:1-مرحلهحوزهای:
دراينمرحلهحوزههاطرحهاابتکاریرا
جمعآوریوبرایآنهاکاربرگابتکاری
راپرميکنندوطرحه�ایبرتربهناحيه
ارس�الميکنن�د،اي�نمرحل�هتاپايان

مهرماهفرصتدارد
2– مرحلهناحي�های:دراينمرحله
کارگروهیطرحه�ایبرترح�وزههارا
بررس�یوطرحهایبرترراانتخابوبه
سپاهاستانارسالمیکننداينمرحله

تاپايانآبانماهفرصتدارد.
3-مرحلهاستانی:کهمیبايستدر
ط�ولهفتهبس�يجبرگزارمیش�دولی
بدليلحجمباالیبرنامههایهفتهبسيج
واي�اماربعينامامحس�ين)ع(ودرگير
شدنسپاهاستانوناحيهایدراستقبال
اززائريناربعيناينجش�نوارهبهبهمن
ماهموکولشدونهايتادر94/11/28در

س�النهماي�شمجتم�عاللهب�احضور
فرماندهانحوزههاوپايگاههاوصاحبان
ابتکاراتبرگزي�دهاز5طرحبرترتقدير

بعملآمد.
*ط�رحه�ایبرگزي�دهخالقي�ت

وابتکارات:
1-طرحش�فا)جم�عآوریداروهای
م�ازادواضاف�همن�ازلجه�تدرمانو

تحويلبهمستمندانونيازمندان(
نام:ياسر

نامخانوادگی:رشيدی
سن:29

تحصيالت:ليسانس
شغل:بسيجتماموقت

پايگاه:محرممسجدجامع
2-طرحتوسعهفرهنگکتابخوانیدر

فضایمجازی
نام:محمد

نظ�ری عل�ی : خانوادگ�ی ن�ام
پايگاه:چهاردهمعصوم

نام:ابراهيم
نامخانوادگی:عسکری

پايگاه:شهيدترغوملکشاهی
ط�رحبهين�هس�ازیزمي�نه�ای
کش�اورزی)جمعآوریس�نگوکلوخ

مزارع(
طرحصالحينباشهدا

نام:مظفر
نامخانوادگی:کوچکی

پايگاه:شهدایکهرههليالنروستای
کهره

پایگاه های مقاومت کانون نوآوری، خالقیت و ابتکار
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مدیر پایانه مرز بین المللی مهران :

تردد سه میلیون و 243 هزار 
مسافر در مرز مهران

مديرپايانهمرزبي�نالمللیمهرانگفت:
در11ماههامسالسهميليونو243هزارو
967مس�افرايرانیوخارجیازطريقمرز

بي�نالملل�یمه�رانت�رددک�ردهان�د.

اسدمحمدیمديرپايانهمرزبينالمللی
مهرانگفت:يکميليونو575هزارو200
نفرازاينشمارازمرزخارجويکميليونو
668ه�زارو767نفرني�زازطريقمرزبين

المللیمهرانواردش�دهاند.

ویبابي�اناينکهت�رددزائ�رازاينمرز
نسبتبهس�الگذش�تهدرهمينمدت27
درصدرشدداشتهادامهداد:721هزارو464
نفرازمس�افرانترددکنندهازاي�نمرزرا
اتباعکشورهایخارجیومابقیايرانیبوده

ان�د.

مديرپايانهمرزبي�نالمللیمهرانتاکيد
کرد:بيشتراتباعکشورهایخارجیکهمرز
مهرانرابرایترددخودانتخابمیکننداز
کش�ورهایعراق،پاکس�تان،افغانس�تان،

هندوس�تان،آذربايجانوترکيههس�تند.

محم�دیگفت:امني�تب�االونزديکیبا
کشورهمسايهباعثشدهتامسافرانايرانی
وخارج�یم�رزمه�رانرابرایت�رددخود

انتخ�ابکنن�د.

ویادامهداد:اکنونکارترددمس�افربه
صورتقانونیودرقال�بکاروانهایحجو

زيارتدرحالانجاماس�ت.

معاون عمرانی استانداری ایالم:

استان ایالم آماده استقبال از 
گردشگران نوروزی است

معاونعمرانیاستانداریايالمبااشاره
بهاينکهاس�تانايالمآمادهاس�تقبالاز
گردشگراننوروزیاست،گفت:تمهيدات
الزمدراينزمينهانديشيدهشدهاست.

ش�اپورپوالدیدرجلس�هس�تادسفر
استانايالماظهارداشت:استانايالمدر
غربکش�وردارایآثارمتن�وعطبيعیو
تاريخ�یاس�توس�االنهدرفص�لبهار
گردشگرانومسافرانزيادیازايناستان

بازديدمیکنند.

ویبيانداش�ت:درس�الج�اریپيش
بينیمیش�ودبيشاز100هزارگردشگر
وارداستانش�ودکهتمهيداتالزمبرای
اس�تقبالوپذيراي�یازگردش�گرانو
مسافراندراستانانديشيدهشدهاست.

ویب�ااش�ارهب�هاهمي�تم�کانهای
پذيرايیگردش�گراندراس�تان،افزود:
پيشبينیشدهازيکهزارمکانپذيرايی
دراس�تانتوس�طاکيپهایبهداش�تی

نظارتشود.

پوالدیبااشارهبهاينکهاستانايالمدر
مجم�وعآمادهاس�تقبالازگردش�گران
اس�ت،اف�زود:نظ�ارتب�رم�کانه�ای
گردش�گریوقيم�تهاازديگ�راولويت
ستادسفراس�تانايالماس�تکهتوسط

دستگاههایاجرايیبايدانجامشود.

ویافزود:رفعمشکالتاستانايالمدر
بخشهایمختل�فازديگ�ربرنامههای
ستادسفراستاندرآس�تانهسالجديد

است
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استاندارايالمبااش�ارهبهظرفيتهایمهم
نفتوگازدراس�تانايالم،گفت:تس�هيلدر
اجراي�یش�دنمي�داننفت�یآذرواق�عدر

شهرس�تانمهرانضروریاس�ت.
محمدرضامرواريددرديدارب�امديرعامل
شرکتمهندسیتوسعهنفتخواستارتسهيل
اجراي�یمنطق�هآذرش�دوب�رجذببيش�تر
نيروهایبوم�یومتخص�صدرمنطق�هتاکيد

ک�رد.
ویگفت:اس�تاناي�المبهعنوانس�ومين
منب�عنفتیودومينمناب�عگازیايراندارای
قابلي�تهاوپتانس�يلهایعظيم�یدرحوزه
نفتوگازکش�وراس�تکهدرص�ورتجذب
س�رمايهگذارزمينهتوس�عههمکاریهایدو

جانب�هفراه�مم�یآي�د.
اس�تاندارايالمبيانکرد:وج�ودمنابعغنی
انرژیوس�هولتدسترس�یبهبازارهایغرب
آس�ياوکش�ورهایحاش�يهخلي�جف�ارساز
عواملیاس�تکهاس�تانرادرکانونتوجهات
اقتص�ادیش�رکته�ایب�زرگق�راردادهو
هموارهجايگاهاي�المرادرعرصهبينالمللیبا

اهمي�تجل�وهم�یده�د.
مرواريد،استانايالمرااس�تانیبکروويژه
ب�اقابليته�ایمنحصربهفرداع�المواضافه
کرد:همهش�رايطالزماعمازامين�ت،توجيه
اقتصادیوسودآوریبرایسرمايهگذاریدر

اس�تانفراهماس�ت.
ميداننفتیآذرب�ادراختيارداش�تن2.5
ميلياردبشکهنفتخامدرجاباعراقمشترک
اس�ت.حجمنفتقابلاس�تحصالاينميدان

حدود400ميليونبش�کهبرآوردمیش�ود

رييسادارهب�رقمه�رانازنصبوراه
اندازی16ترانسبرقدرنقاطمختلفشهر
وروستاهایمهرانخبردادوگفت:بانصب
اينترانسهامشکلقطعونوسانبرقدر

اينشهرستانبرطرفمیشود.
تقیبسطامیاعتباراختصاصیوهزينه
ش�دهبرایاجرایاينطرحراحدودچهار

ميلياردريالعنوانکرد.
ویافزود:اصالحوبازسازیشبکههای
برقوروش�نايیمعابر1500مترازمعابربا
نصبپايهفلزیهشتوجهیوچراغ1500
وجهیبااعتب�ار2ميلي�اردو500ميليون
ريالازديگرپ�روژههایاي�نادارهبرای

تقويتبرقدرسالجاریبودهاست.
بسطامیادامهداد:درسالجاریشش
دس�تگاهترانس�فورماتورباظرفيتهای
مختلفباس�هميلياردو500ميليونريال
هزين�هدرمي�دانب�زرگپايانهم�رزیو
پارکين�گبزرگش�هردارینص�بوراه

اندازیشد.
ویاف�زود:ادارهب�رقمه�رانآمادگی
همکاریبراینصبانش�عاببرقمجازرا
داش�تهوافرادیکهبهص�ورتغيرمجاز
انشعابگرفتهاندبايدهرچهسريعتربرای

اخذمجوزانشعاباقدامکنند.
اي�نمس�وولتصري�حک�رد:مأموران
بازرس�یادارهب�رقمه�راندرص�ورت
مشاهدهانش�عابگيریغيرمجازباافراد

متخلفبرخوردقانونیوشديددارند.
شهرس�تانمه�راندر85کيلومتری

جنوبغربیايالمقراردارد.

استاندار ایالم:

تسهیل در اجرای میدان نفتی آذر 
استان ایالم ضروری است

نصب 1۶ ترانس برق برای رفع 

نوسان برق در مهران

سردارحسينی:هرکس�یرایمردمرابخرد
مردمراهممیفروش�د،برایانتخ�ابنماينده
اصل�حرزوم�هوس�وابقاورادرپس�ته�ای

مديرتیگذش�تهموردبررس�یقراردهيد.
سردارس�يدصادقحس�ينیفرماندهسپاه
اميرالمومني�ن)ع(اس�تاناي�المدرهماي�ش
راهبردیبسيجاقشاردرجمعبسيجيانضمن
تس�ليتاي�امفاطمي�هبي�انداش�ت:ام�ام
خمينی)ره(بهجامعهمتکیبودويکیازبرکات

جامعهاس�المیايرانبس�يجاس�ت.
ویادامهداد:بس�يجدردوراندفاعمقدس
نقشآفرينیکردواکنونشکوفايیخودرادر
تمامعرصههاینش�اندادهاس�تک�ههمين
مجمعبسيجاکنونيکپارلماناستانیاست.

سردارحسينیبااشارهبهاينکههرکاریکه
باتم�امتوانب�همردممتعلقش�ودپيش�رفت
جامعهودول�ترادرپیخواهدداش�ت؛اظهار
کرد:بسيجراهبردیباارائهطرحهایهدفمند
وپاس�خگوبرایپيش�رفتدولتوحتیسپاه

برنام�هري�زیم�یکنن�د.
ویافزود:اگراينطرحهایبسيجبهشرکت
هایخصوصیدادهش�ودهزينههایباالیبايد
صرفآنشوددرحالیکهبسيجيانتفکراتو
تحقيقهاوپروژهه�ایخودرارايگاندرقالب

ه�ایمطل�وبارائ�هم�یدهن�د.

فرماندهسپاهاميرالمومنين)ع(بابياناينکه

ام�ام  را خواه�ی عدال�ت زمين�ه
خمين�ی)ره(فراه�مکرد؛گف�ت:امام
خمينی)ره(فرمودند:هرگاهآمريکااز
ماحمايتکندمعلوممیش�ودخيانت

کاري�م.
سيدصادقحس�ينیادامهداد:بی.
بی.س�یازم�ردماي�رانخواس�تدر
انتخاباتخبرگانبهليس�تمش�ترک
اصالحطلب�انوکارگ�زارانواعت�دال
رأیبدهندوجداًازرأیدادنبهآقايان
جنت�یوي�زدیومصب�احخ�ودداری

کنن�د.

سردارس�يدصادقحس�ينیفرماندهسپاه
استانايالمتصريحکرد:تفکربسيجیاستکه
ام�روزدرلبنان،س�وريه،ع�راقو...درمقابل

تروريس�تواس�تکبارايس�تادگیمیکنند.
ویبابياناينکهاصالحطلباننقطهیمقابل
فاطم�ه بي�انک�رد: تفک�ربس�يجیاس�ت؛
رفسنجانیدرس�خنرانیخودبيندانشجويان
میگويد:انقالببهانحرافکش�يدهشدهواين

انقالبباتغييرحاکميتاصالحمیش�ود.
فرماندهسپاهاميرالمومنين)ع(عنوانکرد:
امروزدرباوجودرکوداقتصادیتورموبيکاری
کهدرجامعهداري�منيازبهنماين�دگاناقتصاد
دانداريمدرحالیک�ههمانندمجلسشش�م
همهنمايندگانسياس�یبرایمجلسش�رکت

کردن�د.

ویب�اتوجهب�هدقدقهرهب�ریدرخصوص
بحثنف�وذوانتخاباتاذعانکرد:دش�مننمی
تواندخودعلي�هنظاموواليتح�رفبزندوبه
دنبالکسانیهستندکهلغزيدندياهمانياران

فريبخوردهامامخمينی)ره(باش�ند.
سردارحس�ينیدرآخراظهارکرد:هرکسی
رایمردمرابخ�ردمردمراه�مدرمجلسمی
فروش�د،برایانتخابنمايندهاصل�حرزومهو
سوابقاورادرپستهایمديرتیگذشتهمورد

بررس�یقراردهيد.

فرمانده سپاه امیرالمومنین)ع( استان ایالم:

کسی که در انتخابات رای مردم را می خرد، 
خود مردم را هم خواهد فروخت

معاونامورصناي�عومعادنصنع�ت،معدنو
تجارتاستانايالمبااش�ارهبهصدورمجوزهای
صنعتیدراس�تانايالم100درصدافزايشيافته
است،گفت:زمينهبرایامرسرمايهگذاریدرايالم

فراهماست.
رضامحمدرحيمیاظهارداشت:امسالصدور
مجوزهایصنعتیدراستانايالمنسبتبهمدت
مشابهسالقبلازافزايش100درصدیبرخوردار

است.
ویبيانداش�ت:طرحهایش�اخصصنعتی
استانايالمکهبيشاز15موردهستندتاسال96
بهبهرهبرداریخواهندرس�يدوبدونشکبهره
برداریازاينپروژههایمهمموجبارتقاءجايگاه
صنعت،ايجاداشتغالوشکوفايیمنطقهخواهند

شد.
محمدرحيم�یب�ااش�ارهب�هکارخان�هتوليد
ماءالشعيردرشهرکصنعتیش�باب،گفت:اين
طرحباسرمايه50ميليونيورويیدارایسهخط
توليدماءالشعيردرابعادخانواده،قوطیوشيشه
باتوانتوليد25هزارليتردرساعتاستکه95
درصدپيشرفتفيزيکیدارشدو30تا35درصد

دستگاههایآننيزنصبشدهاست.

ویبيانداشت:يکیديگرازطرحهایصنعتی
شاخصاستانشرکتتکسااس�تکهباسرمايه
3.8ميليوني�وروبرایتجهي�زاتخارجیو5.1
ميلي�ونيوروهزين�هاح�داثکارخان�هازمحل
صندوقتوس�عهملیباتوليدس�ولفاتپتاسيم،

اسيدسولفريکواسيدکلريدريکاحداثشده
ودرزمينهتوليدکودکشاورزی،شيميايی،صنايع

باطریسازیوحاللهایصنعتیکاربرددارد.
معاونامورصناي�عومعادنصنع�ت،معدنو
تجارتاستانايالمافزود:اينکارخانههماکنون
زمينهاشتغالزايی50نفررافراهمکردهاستکه
درصورتبهرهبرداریعالوهبرتوليددومگاوات

برق120نفررابهکارگيریمیکند.

محمدرحيمیبااشارهبهکارخانهفوالدگستر
آتنابهعن�وانيکیديگ�رازطرحهایش�اخص
صنعتیاستانايالم،بيانداشت:اينطرحباصرف
هزينه30ميليونيوروازمحلاعتباراتصندوق
توس�عهمل�یو130ميليونريالس�رمايهبخش
خصوصیاحداثش�دهوتوانتوليدساالنه100تا

150هزارتنفوالداچاچاسرادارد.
معاونامورصناي�عومعادنصنع�ت،معدنو
تجارتاس�تانايالمتصريحکرد:درصورتبهره
برداریازاينکارخانهدرس�ال96،برای200نفر
اش�تغالزايیمیکندهرچندنبودزيرس�اخت
هايیچونبرقچهارمگاواتوزمينتسطيحشده
ازمش�کالتعم�دهبرس�رراهاج�رایاينطرح

است.
ویاف�زود:زمينهبرایامرس�رمايهگذاریدر
ايالمکاماًلفراهماس�توهيچسرمايهگذاریدر
استانايالمبهخاطرفراهمنبودنزيرساختها،

معطلنخواهدماند

افزایش 100 درصدی صدور مجوزهای صنعتی

 در استان ایالم

"س�يدابوالفضلحس�ينی" امامجمعه
ملکش�اهیدرخطب�هه�ایاي�نهفت�ه
نمازجمع�هگفت:ق�رآنکت�ابهدايتو
برنامهزندگيانساناستکهاصولصحيح
زيستنرابرايبشربهارمغانآوردهاست.
قرآنبيانگرهمهچيزبرايبشرميباشد.
ازجملهم�واردمهميکهدرق�رآنآمده
شناختدشمنانانساناست.بخشقابل
توجهيازآياتقرآنبهمس�ئلهدش�من
شناس�ياختص�اصداردوايننش�اناز
اهميتاينمقولهمهمدارد؛زيرابهتعبير
آياتنورانيقرآنبرخيازايندشمناناز
ابتدايخلقتانسانبههمراهاوبودهاندو

تاآخ�ره�ماوراره�انخواهن�دک�رد.
ویاظهارکرد:دش�منشناس�يبسيار
مه�ماس�توبايدهم�هانس�انها،انواع
دش�منانخوي�شرابشناس�ندت�ابهره

بهت�رياززندگ�يخوي�شبرگيرن�د.
امامجمعهملکشاهیافزود:مقاممعظم
رهب�ريدردي�دارب�ام�ردمآذربايجان
فرمودن�د؛دش�مندرصددهس�تافکار
عموم�يراازاه�دافپلي�دخ�ودغافل
نگه�دارد.دراينزم�انبس�يارمهمبايد
عالوهب�رمعرف�يواهدافدش�مننتايج
مخربغفلتازدشمنرابرايمردمبازگو

نمايي�م.
دراي�نزم�انمهموسرنوش�تس�از
دشمندستازدشمنيخودبرنداشتهو
دراينعرصهمه�محتمااقداماتيخواهد

داش�ت.
س�يدابوالفضلحسينیبهس�ناريوی
دشمنبرایانتخاباتاشارهکردوگفت:با
مطالعهتاريخانقالباسالميميبينيمکه
دش�مناندرتم�امانتخاب�اتس�ناريوي
تحري�مراعمليات�يک�ردهوازمردممي
خواس�تندکهباتحريموعدمحضورخود
درواقعباعثتغييرنظامجمهورياسالمي
ش�وند.امادراينانتخاباتمش�اهدهمي
شودکهطرحدشمنتغييرکردهوبهجاي
تحريمانتخاباتبهدنبالحضورحداکثري
مردمهس�تندومردمراازطريقمختلف
رس�انه،فضايمجازی،اينترنتوماهواره
دعوتبهحض�وزدرانتخاب�اتميکنند،
ليستهمارائهکردهاندتامردمبهليست

آنه�ارايبدهن�د.
خطي�بجمعهملکش�اهیبااش�ارهبه

روشهایدسمنبرایانتخاباتگفت:اين
تغييرروشورفتاردش�مندوپيامخيلي
مهمدارد؛اولاينکهدشمنبهاينمطلب
رسيدهکهانقالباس�الميمرحلهتثبيت
گذران�دهوبهمرحلهاس�تمراررس�يدهو
مهمترينپشتوانهاونهممردمهستندو
س�ناريويتحري�مجوابگونيس�ت.دوم
اينکهبرايکاستنازتاثيرگذاريانقالب
درعرصههايمختلفمنطقهايوجهاني
وهمچنينزمينهسازيمقدماتنفوذودر
ادامهتغييرازعواملنفوذياس�تفادهمي
کنندکهضمنرسوخدرمراکزتصميمساز
ومه�مزمينهومقدم�اتتغيي�ردرنظام
توس�طکس�انيک�هخ�وددرراهانقالب
اس�الميزندان�يرفت�ه،زجرکش�يدهو

ش�کنجهديدهبودندراعملياتيکنند.
حجتاالس�المحس�ينیتصريحکرد:
علم�اءوش�خصيتهاييک�هدرليس�ت
دشمنانانقالبخصوصاآمريکاوانگليس
قرارگرفتندضمناعالمبراعت،مرزبندي
خودرابادشمنمشخصکنندوصفخود
راازليس�تفتنهوش�بکههاياجتماعي
مانندبيبيس�يجداکنند،اگرآش�کارا
عليهآنهاموضعنگيرندبايدبهمردمحق
بدهندکهدراينماجراکاس�هايزيرنيم

کاس�هاس�ت.
ویاذع�انکرد:مق�اممعظ�مرهبري
فرمودند؛آنه�اميخواهن�ددرانتخابات
نفوذکنن�د.)دش�منبيرونيجزب�ابکار
گرفتنعواملداخليوي�اآنهاکهدينبه

دنيافروختندنم�يتوان�دنف�وذکن�د(

سيدابوالفضلحس�ينیگفت:دربحث
تبليغ�اتانتخاب�ات،متاس�فانهبرخياز
کانديداهايمجلسباقرآنقس�مدادن،
دستعباس،س�وءاس�تفادهازباورهاي
دينيمردمميخواهندرايجمعکنن�د.

خطيبجمعهملکشاهیبهديدارمردم
آذربايجانبامقاممعظمرهبریاشارهکرد
وگفت:حضرتآيتا...العظميامامخامنه
ايدرديدارب�امردمآذربايجانش�رقي
فرمودن�د؛م�نازگفتنحقيقتخس�ته
نخواهمش�د.)ماهمنبايدخستهشويم(،
آنچيزهاييکهاحساسکنمبايدباملت
درميانبگذارمخواهمگفت.)ماهمبايد
همانچيزيراک�هوليفقيهب�امردمدر

مي�انم�يگ�ذاردبگويي�م(
حجتاالسالمحسينیبهمالکومعيار
کاندي�داصل�حاش�ارهک�ردواف�زود:
واليتمداریدرزبانوعمل،سالمتنفس،
ش�جاعدرمقابلدش�من،فهمدرستاز
نقشهدشمن،فهمدرستازمسايلکشور
)خصوص�ااقتص�ادمقاومتي(،ش�ناخت
درستازدولتوواکنشمناسبنسبتبه
آن،آگاه�يازظرفيته�ايمجلسبراي
پيشرفتکش�ورازمالکهایانتخابدر

انتخاباتهفتماس�فنداس�ت.
امامجمع�هملکش�اهیدرپايانگفت:
مردمآگاهباشندودرنقطهمقابلخواست
دش�منعملکنند.اينامريواليياست
کهعملب�هآنبرعه�دهتکت�کمردم
هس�تپسم�ردمرانس�بتب�هوظيفه

شرعيش�انآگاهکنيم

امام جمعه ملکشاهی:

دشمن بدنبال رسوخ در مراکز تصمیم ساز و مهم است
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مديرکلمحيطزيس�تاستانايالم
بااش�ارهبهوجودذراتگردوغباردر
فضایاس�تانايالم،گفت:ايناس�تان
امس�ال66روزغبارآل�ودراس�پری

کردهاس�ت.

جم�ع در د ن�ژا س�ليمان ر زي�ا ما
خبرنگاراناظهارداش�ت:گ�ردوغبار
چن�دروزیاس�تواردفضایاس�تان
ايالمش�دهوتاروزهایآين�دهنيزدر
اس�تانوج�ودداردک�هب�هتدريجاز

اس�تانخارجمیش�ود.
ویبيانداش�ت:طیروزه�ایاخير
گ�ردوغب�اردرشهرس�تاناي�وان14
براب�رح�دمج�ازب�ودهوبع�دازاي�ن
شهرس�تان،مهرانودهل�راندررتبه
هایبعدیق�رارگرفتهاندودرمجموع
هوایاس�تاندروضعي�تاضطرارقرار

داش�تهاس�ت.

س�ليمانن�ژادب�ااش�ارهب�هاينکه
اس�تانايالمامسالدرمجموع66روز
غبارآل�ودراتجربهکردهاس�ت،گفت:
ايندرحالیاستکهدرس�الگذشته
تجرب�ه اس�تان،39روزغبارآل�ودرا
ک�ردهب�ودوامس�الافزاي�شيافت�ه

اس�ت.

مدیر کل محیط زیست استان ایالم:

استان ایالم امسال ۶۶ 
روز غبارآلود را 
سپری کرده است
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داراببيرنوندیدرجلسههمانديشیمديراندفاتر
تجهيزمنابعمالیش�رکتهایآبفایاستانهایغرب
کش�ورضمنخيرمقدمبهبيانمختص�ریازتاريخچه
ش�رکتآبوفاضالباس�تانايالمپرداخت،واظهار
داشت:هدفازبرگزاریجلسههمانديشیبهرهگيری
ازتجربياتديگرشرکتهامخصوصًادرحوزهمديران

دفاترتجهيزمنابعمالیاست.
ویافزود:تجربياتحاصلدراينمجموعهمترادف
باآموزههایگرانبهاءومرجعارزشمنددرحيطهآبو

فاضالببهشمارمیرود.
بيرنوندیازاعضاشرکتکنندهدرجلسهخواستبا
دقتموانعومش�کالتبرس�رراهش�رکتهایآبو
فاضالبرابررسیونقاطقوتوضعفبرخیازبرنامهها

وفعاليتهابهدقتمشخصوچارهانديشیشود.
افش�ينمظاه�ری،مديردفت�رتجهيزمناب�عمالی
ش�رکتآبفایاس�تانايالمني�زدراينجلس�هگفت:
پنجمينجلسهانديشیمديراندفاترتجهيزمنابعمالی
منطقهغربکشوربهمنظورانتقالتجاربواستفادهاز
روش�هایتامينمالیدرصنع�تآبوفاضالببرگزار

میشود.
ویدرادام�هب�هتش�ريحوضعي�تپروژهه�ای
س�رمايهگذاریدراستانش�املتصفيهخانهفاضالب
ايوان،ط�رحارتقاءتصفي�هخانهفاض�البايالم،طرح
آبرس�انیبهملکش�اهیوآبش�يرينکنصالحآباد

پرداخت.
باحضورمديرعامل،معاونينوجمعیازکارشناسان
شرکت،جلسههمانديشیمديراندفاترتجهيزمنابع
مالیاستانهایغربشامل،شرکتهایآبوفاضالب
اس�تانهایکرمانش�اه،همدان،لرس�تان،خوزستان،
کهگيلويهوبويراحمدوايالمباهدفتبادلتجربياتو
جذبس�رمايهگذاریبرایپروژههایعمرانیدرمحل
سالنجلساتشرکتآبوفاضالباستانايالمبرگزار

شد.

مدیر عامل آبفای استان ایالم:

لزوم سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در پروژه های 

آبفای ایالم

استاندارايالمبااشارهبهظرفيتهایبسيارخوبدر
ح�وزهمطبوع�اتاي�الم،گف�ت:جش�نوارهفرامرزی

مطبوعاتدرايالمبرگزارمیشود.
محمدرضامروراي�ددرديداربامع�اونمطبوعاتی
وزارتفرهنگوارش�اداس�المی،بربرگزاریباشکوه
جش�نوارهفرام�رزیمطبوع�اتتأکي�دک�ردوگفت:
جشنوارهفرامرزیمطبوعاتکهبادعوتازاستانهای
مرزیغربیايرانواس�تانهایهمجواردرعراقآغاز

شده،يکحرکتجديدرسانهایاست.
ویتوجهبهاشتراکاتقومی،قبيلهایوفرهنگیدو
کشورايرانوعراقدرجشنوارهفرامرزیمطبوعاترا

بسيارحائزاهميتبرشمرد.
مرواريدبااشارهبهقابليتهاوتوانمندیهایاستان
ايالمدربعدفرهنگی،برتوجهبيشتربهاينقابليتهابه
منظورشکوفاسازیآنهاتأکيدکردوبااشارهبهوضعيت
مطبوعاتاستانايالم،خواس�تارکمکبيشتروزارت

فرهنگوارشاداسالمیبهمطبوعاتاستانشد.
نخستينجشنوارهفرامرزیمطبوعاتوخبرگزاری
هاوپايگاههایاطالعرسانیاستانهایمرزیايرانو
عراققراراستبهميزبانیايالمبرگزارشودکهدراين
جشنوارهاستانهایايالم،کرمانشاه،آذربايجانغربی
وکردستانازايرانواستانهایميسان،واسط،اربيل،

سليمانيهازعراقحضوردارند.
متقاضيانشرکتدرجشنوارهآثارخودراحداکثرتا
پايانسالجاریبهسامانهجشنوارههایمطبوعاتیبه
نش�انیالکترونيکیwww.pressfestival.irارسال

کنند.

استاندار ایالم:

جشنواره فرامرزی مطبوعات
 در ایالم برگزار می شود

حضرتآيتا...خامنهایرهبرمعظمانقالباسالمیدراوليندقايقآغازرأیگيریدهميندوره
انتخاباتمجلسشورایاسالمیوپنجميندورهانتخاباتمجلسخبرگانرهبریباحضوردرمحل

صندوقسيار110درحسينيهامامخمينی)ره(،آراءخودرابهصندوقانداختند.
حضرتآيتا...خامنهایس�پسدرس�خنانی،انتخاباتراهموظيفهوهمحقملتخواندندو
افزودند:انتخابات،کاریبزرگوخيروهميش�هحائزاهميتاس�تودربرخیمقاطعنيزاهميت
بيشتریداردودرمعارفودستوراتاسالمینيزبرپيشرویوسرعتعملدرکارخيرتوصيهشده

است.

مديرکلميراثفرهنگیايالمگفت:دهلران
آمادهپذيرايیازگردشگرداننوروزیاست.

عبدالمال�کش�نبهزاده،مدي�رکلميراث
فرهنگ�ی،گردش�گریوصنايعدس�تیايالم
اظهارکرد:صدایگذش�تههایدوردهلراناز
تپهتاريخیعلیکشبهگوشمیرس�دواين
تپههانمادیازتاريخکهناينسرزميناست.

مدي�رکلمي�راثفرهنگی،گردش�گریو
صنايعدس�تیاس�تانايالماف�زود:علیکش
تپهایباس�تانیباپيش�ينهتاريخیبيشاز7
هزارس�القبلازميالدکهدردش�تموسيان

شهرستاندهلرانواقعشدهاست.
ویادامهداد:اينتپهدارای90مترطولو70
مترعرضکهس�ال88تعيي�نعرصهوحريم
شدهحدود55س�الپيشپروفس�ورفرانک
هولازبرجستهترينکاوش�گراندنيادراين
تپهباس�تانیس�هدورهفرهنگ�یعلیکش،

محمدجعفرو...راشناسايیکرد.
ش�نبهزادهاضافهکرد:اي�نمنطقههمواره
موردعناي�تگردش�گرانبودهوامس�النيز
پيشبينیمیش�ودگردش�گرانزيادیازاين
منطق�هتاريخیدرشهرس�تاندهلرانديدن

داشتهباشند.
مدي�رکلمي�راثفرهنگی،گردش�گریو
صنايعدستیاس�تانايالمگفت:ايندستگاه
تم�امت�وانخ�ودراص�رفارائهخدم�اتبه
مسافرانوگردش�گراننوروزیکردهودراين

راستابرنامهريزیالزمراکردهاست.
از يک�ی دهل�ران ک�رد: عن�وان وی
شهرستانهایتاريخیاستانايالمبودهکهاز
بخشهایمختلفچهتاريخیوچهباداش�تن
يادمانهایدوراندفاعمق�دسهموارهمورد
عنايتگردش�گرانوکاروانه�ایراهياننور

بودهاست.

مدیر کل میراث فرهنگی ایالم:

دهلران آماده پذیرایی از 
گردشگردان نوروزی است

رهبر معظم انقالب اسالمی در اولین دقایق آغاز رأی گیری:

همه مردم با بصیرت و به قصد افزایش اعتبار و عزت 
ملی در انتخابات شرکت و دشمن را مأیوس کنند

اردویفرهنگ�یوتربيتیبس�يجيان
خواهرواحدهایحوزهدانشآموزيشهيد

کاوهسپاهناحيهآبدانانبرگزارشد.
ايناردوکهبههمتبسيجدانشآموزی
شهيدکاوهوفرهنگیوپرورشیناحيهبه
صورتاردویيکروزهزيارتیوسياحتی

درسطحشهرستانبرگزارشد.
اينبرنامهبس�يجيانخواهرواحدهای
حوزهدانشآموزیشهيدکاوهباحضوردر
صحنمبارکامامزادهس�يدصالحالدين
محمد)ع(وزيارتاينامامزادهیواجب
التعظيمآغازودرادامهرهس�پاردرياچه
هایدوقلویس�ياهگاوواقعدر36کيلو
متریشهرس�تانآبدانانبخشسرابباغ

گرديد.
حجتاالسالماميدپهلوانيانمسئول
دفترنمايندگیولیفقيهناحيهبابرگزاری
کالسهایبصيرتیوسياسیوپخشکليپ
برایآنانبهتبيينديدگاههایمقاممعظم
رهبریدرزمينهبصيرتودشمنشناسی
ومباحثیدرموردحج�ابوعفافوفرق
ضالهوعرفانهایکاذبپرداختهودرپايان
ازدان�شآموزانبس�يجیجه�تحضور
گستردهوحداکثریدرانتخابات7اسفند
مجلسشورایاسالمیوخبرگانرهبری

وانتخابصلحدعوتنمود..

اردوی فرهنگی و تربیتی 
حوزه دانش آموزی شهید 

کاوه سپاه ناحیه آبدانان

فرماندهسپاهناحيهآبدانانازساختپروژه
مس�جدصاحبالزمان)عج(روس�تایژيوربا
همکاریبسيجس�ازندگیناحيهآبدانانخبر

داد.
"کرمرضانصراللهی"،فرماندهس�پاهناحيه
آبداناناظهارکرد:مسجدصاحبالزمان)عج(
روس�تایژيورباهمکاریبس�يجس�ازندگی

ناحيهآبداناندرحالس�اختمیباش�د.

ویبيانکرد:مسجدروس�تایچمکبوداز
طرفقرارگاهمحروميتزدايیسپاهوسازمان
بس�يجبامش�ارکتوکم�کاهالیروس�تابا

زيربنای250مترس�اختهخواهدش�د.
نصراله�یاظه�ارک�رد:درمرحل�هاول70
ميلي�ونتوم�انازاعتباراتمردمیوبس�يج
سازندگیبهساختاينمسجداختصاصيافته

اس�ت.

حجتاالسالمواليتیمس�ئولتعليموتربيت
بسيجس�پاهناحيهمهراندراينگردهمايیضمن
تسليتايامحزنواندوهفاطميهبااشارهبهحضور
حداکثریمردمدرانتخاباتگفت:حضورمردمدر
انتخاب�اترامنزلهمحکومکردنتمامنقش�ههای

شومدشمناناسالموانقالبمیباشد.

ویدرادامهافزود:دش�مناناس�الموانقالبو

کاریکهنتوانستندرجنگ8سالهوجبیازخاک
جمهوریاسالمیايرانتصرفکنندباايجادجنگ
نرمبهدنبالاختالفافکنیدربينجامعههستند.

مسئولتعليموتربيتسپاهناحيهمهرانادامه
دادمردمباحض�ورحداکثریخ�وددرانتخاباتو
انتخابفرداصلحمشتمحکمیبردهاناستکبار

الخصوصآمريکایجنايتکارخواهندزد.

با همکاری بسیج سازندگی؛

روستای ژیور آبدانان صاحب مسجد می شود

ناحیه مهران

گردهمای مصون سازی فرهنگی برگزار شد

خدارابرانبندهبخشايشاست
کهخلقازوجودشدراسايشاست

موسسهخيريهمردمیبقبهالهعجايالمبا
بيشازيکدههس�ابقهخدمترس�انیبه
محرومانوايتاموفقراونيازمنداندريکیاز
پرجمعيتترينمحالتفقيرنشينحاشيه
شهرايالمواقعشدهاستوقريبيکهزار
خانوادهفقيرويتيمونيازمن�دوزندانیوبی
سرپرس�تواس�يبدي�دهازخدم�اتان

استفادهمینمايند.
اکثريتبزرگانمعتمدينمديرانپزشکان
نياکانفرهنگيانايثارگرانبازاريانخوشنام
روحاني�ونمع�ززازجمل�هنماي�دهمحترم
ومعززولیفقي�هنمايندگانمحترممردمدر
مجلسوادواراس�تاندارمحت�رمومعاونين
عزيزايشانوبرخیچهرهایسياسیواداری
واجرايیوحتیاصحابرسانهرسانهملیاز
نزديکدرجريانخدمترسانیاينموسسه
خيريهمردمیقرارگرفت�هوچندينباربذل
عنايتنمودهودرسايتهایمختلفونشريات
وروزنامههایگوناگونخدماتاينموسسه
توس�طعزيزاندس�تاندرکارحوزهاطالع
رس�انیبصورتافتخ�اریوخودجوشوبی
واس�طهجهترض�ایخداونددرجونش�ر
گرديدهاستکهجاداردازرسانهملیوهمه
عزيزانقلمبدستنش�رياتوخبرنگاران.
هنرمن�دانورزش�کارانونخب�گاندينی
وفرهنگیواجتماعیواصنافمختلفدراين
خصوصتقديروتجليلبعملآيد.انشاءا...

خداوندهمهراماجوربفرمايد.
بخشیازخدماتاينموسسهخيريهکه
بهکمکعموممردمعزيزوحاميانارزشمند
ونيکنامدرطولسالانجاممیگيردبهشرح

زيرمیباشد.

1-تهيهوتوزيعس�بدهایغذايی)برنج.
روغن.م�رغربگوجهماکاردن�یحبوبات
سوياقندوشکرکنسروجاتموادشوينده(
بهتعداديکهزارخان�وادهدرمقاطعزمانی
ماهمب�ارکرمضانمحرموصف�رايامنوروز

ومناسبتهایخاصدينیومذهبیوملی.
2-توزيعس�اليانهيکهزارديتنوشت
افزارولوازمالتحريربستهبندیشدهوکتب
اموزش�یوکمکدرس�یودانش�گاهیبين
جوان�انودانش�جويانونوجوان�انودانش
ام�وزانفقي�رعالقمندب�هدرسوتحصيل

ومطالعه.
3-تهي�هوتوزي�عکيفوکفشوالبس�ه
وپوش�اکن�وودس�تدومابرومن�دبي�ن
خانواده�ایبس�يارمح�رومونيازمن�د4-
پرداختکمکهزينههایموردی)نقدی(به
فقراوايتامونيازمن�دانازمحلجمعاوری
صدق�اتن�ذوراتخي�راتخم�سوزکات
مراجعي�نوهرن�وعهدي�هوکم�کنقدی

دريافتی.
5؛گ�رهگش�ايیازمش�کالتبرخ�ی
خانوادهه�اینيازمندوي�ازوجينجوانبی
بضاعتازطريقمعرفیجهتوامهایقرض
الحس�نهوياتامي�نبرخیاقالمم�وردنياز

زندگیبهصورتموردی.
6-جمعاوریوتوزيعوسايلمنزلدست
دومازظروفاش�پزخانهگرفت�هتايخچال
تلويزيونچرخگوش�تاتوپنک�هابگرمکن

فرشپشتیوموکتو...
7-معرفیفق�رابهبرخیمراک�زدرمانی
خاصجهتح�ذفهزين�هويزي�تبرخی

پزشکانمومنومتخصص
انجامبرنامهمعايناتويزيترايگانتوسط
پزشکانمومنودلسوزهرچندماهيکباردر
محلموسس�هوتامينبرخیاق�المدارويی
توس�طداروخان�هه�ایحام�ی.برپاي�ی
بزرگترينس�فرهکريمانهافطاریيکهزار
نفریهرس�الهدرماهمبارکرمضانش�ب
تولدامامحس�نمجتبیعکريماهلبيتع

برایفقراونيازمندان.
مکاتبهب�امدي�رانارش�ددرجهترفع

مشکالتدرمانیوتحصيلیوپزشکی.
مکاتبهبامسئولينوروسایدانشگاههای
اس�تاندرجه�تتخفي�فش�هريهه�ای
تحصيلیدانشجويانفقيرونيازمندانوکم

برخوردار.
برگزاریاردوهایزيارتیوتفريحیبرای
خانوادهایبیبضاع�تومحرومونيازمندبا
کم�کحاميانوخيري�نوبرخ�یازارگانها
ونهادهایمحت�رموحماي�تازبرنامههای
فرهنگیودينیومذهب�یوقرآنیزندانيان

وخانوادهایآنها.
حمايتويژهوتقديروتجليلوگرهگشايی
ازمش�کالتتحصيل�یومعيش�تیدان�ش

اموزانممتازونمونهک�هدراوجفقرزندگی
مینمايندياسرپرس�تانهادرزندانبهسر

میبرد.
ويژيگيه�ایانحصاریموسس�هخيريه

مردمیبقيهالهعجايالم
بيشازيکدههسابقهخدماترسانیبه
محرومانوفقراونيازمندانوخانوادهایکم

برخوردارواقعیدراستان.
تنهاموسسهخيريهایکههزينهایاجاره

ابوبرقگازتلفنومنشیندارد.

تنهاموسسهخيريهایاستکهبهحمايت
اس�تاندارمهندسمرواريدبااخ�ذمجوزاز
ش�ماره ط�رق از مرک�زی بان�ک
گيری#8411414*780*س�امانهپرداخت

کمکونذوراتدرانالکترونيکیاست.
اخذلوحتقديروسپاسبهعنوانموسسه
خيريهمردمی)ngo(برتراستانیازرياست

جمعيتهاللاحمرکشور.
دريافتلوحش�هروندنمونهوبرگزيدهاز
مس�ئوليناس�تانیهيئتداورانومعاونت
فرهنگیواجتماعینيرویانتظامیاستان.
درياف�تدهه�ال�وحتقديروس�پاساز
مس�ئولينعال�یرتبهکش�وریواس�تانی

ونهادهایمختلف
فعالي�تهاواه�دافاي�نمرک�زخيريه
مردمیدرخطبههاینمازجمعهرمضان94از
تريب�ونمق�دسنم�ازجمع�هموردعنايت
وحماي�تنمايندهول�یفقيهوام�امجمعه

استانواقعگرديد.

عباس شیری مدیرعامل موسسه بقیه ا...)عج( ایالم:

موسسه خیریه بقیه اله عج ایالم

اردویفرهنگیمداحاناستانايالمباهدفتجديدميثاقباشهداوترويجفرهنگشهادتدر
منطقهمرزینقطهايثاروشهدایقالويزانباحضور40نفرازمداحاناستانايالمبرگزارشد

مهدیکريمیمسئولسازمانبسيجمداحانسپاهاميرالمومنيناستانايالمضمناعالمخبر
فوقگفت:ايناردوسوميناردویمداحانبهنقاطعملياتیدفاعمقدساستانايالمميباشد.
ویافزود:ايناردوشاملبرنامههایجانبیفرهنگیهمچونبرگزاریزيارتعاشوراوهمچنين

استفادهازروايتگریمناطقجنگیواستفادهازاساتيدمداحیبود.

برگزاری اردوی فرهنگی مداحان استان ایالم


