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با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.
برای اولین بار در کشور؛

رونمائی از سامانه پکیج کنترل و
حذف بو توسط شرکت آبفا
آذربایجان شرقی

تبریز – ماهان فالح:

برای اولین بار در کشور سامانه پکیج کنترل و حذف بو در شرکت آب
و فاضالب استان اجرا و با حضور استاندار آذربایجان شرقی و جمعی
از مسئوالن از این طرح در محل زون نوآوری و فناوری آب ششمین
نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی رونمایی شد .علیرضا
ایمانلو ،رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
آذربایجان شرقی هدف از اجرای این پکیج را جمع آوری و حذف
گازهای آلوده در ایستگاه های پمپاژ فاضالب اعالم و اظهار کرد که
این سامانه در راستای پروژه تحقیقاتی و با همکاری شرکت «دانش
بنیان طلوع گستر زیست فناور» اجرا شده است .در این مراسم ضمن
رونمایی از طرح ،استاندارآذربایجان شرقی با تقدیر از اقدامات انجام
گرفته توسط شرکت آب و فاضالب استان در ساخت این سامانه،
خواستار توسعه و تجاری سازی آن برای سایر مناطق شدند.
طی هفت ماهه ابتدا سال ۹۷

بیش از  ۸میلیون و  ۸۵هزار لیتر
فرآورده نفتی در جایگاه مرزی بیله سوار
به فروش رسید

میزان فروش جایگاه مرزی بیله سوار درهفت ماهه گذشته سال ۹۷به
میزان ۸میلیون و۸۵هزار لیتر فرآورده بنزین و نفتگاز ،اعم از فروش در
باک و تلمبه جایگاه می باشد .
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه
اردبیل ،مدیر منطقه درخصوص فروش جایگاه مرزی بیله سوار در
هفت ماهه گذشته سال  ۱۳۹۷گفت  :مقدار فروش جایگاه مرزی اعم
از فروش در باک و فروش از تلمبه این جایگاه ۸ ،میلیون و  ۸۵هزار لیتر
بوده که بطور متوسط روزانه  ۳۷۵۰۰لیتر فروش داشته است  .سید حجت
مدنی افزود  :تردد ۲۴۵۰۰دستگاه انواع خودرو های سبک و سنگین
درهفت ماه سالجاری در جایگاه مرزی بیله سوار به ثبت رسیده ،که از این
تعداد ۱۲۰۰۰دستگاه خودور ایرانی و ۱۲۵۰۰دستگاه خودرو خارجی
بوده است .

برگزاری کالسهای فرهنگی در اداره کل
و شعبات بنیاد مسکن استان گلستان

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان،
آقای میرکریمی ،دبیر شورای فرهنگی و ستاد اقامه نماز بنیاد مسکن استان
از برگزاری جلسات فرهنگی در اداره کل و شعبات بنیاد مسکن استان
خبر داد.ایشان با بیان اینکه نماز جماعت هر روز بصورت جماعت در
اداره کل و  ۷شعبه بنیاد در سطح استان برگزار می گردد ،ابراز داشت:
رساله آموزشی احکام بصورت روزانه و در بین دو نماز ظهر و عصر در
اداره کل توسط حجت االسالم والمسلمین حاج آقا قریشی ،قائم مقام
محترم نماینده ولی فقیه و در شعبات نیز توسط امامان جماعت تدریس
می شود و کتاب انسان شناسی قرآنی نیز روزهای  ۵شنبه بعد از قرائت
هفتگی زیارت عاشورا توسط آقا دکتر حکیمی ،استاد حوزه و دانشگاه برای
همکاران تدریس می شود.
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افتتاح فاز اول مجتمع قرآنی بوشهر تا پایان سال
مدیرکل اوقاف و امور خیریه
استان بوشهر از افتتاح فاز اول
مجتمع دارالقرآن امام جعفر(ع)
شهرستان بوشهر تا پایان سال
خبرداد و گفت :با وجود اینکه
این استان استعدادهای درخشان
قرآنی دارد اما با کمبود موقوفات
قرآنی مواجه هستیم.
نشست خبری مدیرکل اوقاف
و امور خیریه استان بوشهر با
اصحاب رسانه به مناسبت روز
وقف( ۱۵آبان) در محل سالن
کنفرانس این اداره کل امروز۱۴ ،
آبان برگزار شد.
حجتا ال سال موا لمسلمین
محمدرضا اسماعیلپور در این
نشست به تشریح فرهنگ غنی و
کارساز وقف در جامعه پرداخت
و اظهار کرد :رسانهها منافع
فرهنگ وقف را گسترش و نشر
دهند و در تمامی حوزهها باید
وقف مشارکتی را نهادینه و احکام
وقف را بیان کنیم.
عضو شورای فرهنگ عمومی
استان بوشهر با بیان اینکه وقف
حقالناس عمومی است ،افزود:
درآمد حاصل از وقف باید صرف
فقرا و خدمترسانی به نیازمندان
شود.
وی با اشاره به اینکه سازمان
اوقاف و امورخیریه متولی صیانت

وی با اشاره به اینکه امسال  ۲وقف
جدید قرآنی در شهرستانهای
جم و دیر به ثبت رسیده است،
اعالم کرد :دو نفر از قاریان
بوشهری در رشتههای قرائت ۱۰
جزء و  ۲۰جزء چهلویکمین
دوره مسابقات سراسری قرآن در
شهر اراک درخشیدند و مقام برتر
را کسب کردند.
*

و حمایت از وقف است ،ادامه
داد :خیلی از برنامههای دینی
و فرهنگی تشکلهای مردمی و
مذهبی با مشکل مالی مواجه
هستند و میتوانند این موانع را
با درآمد از محل وقف مشارکتی
مرتفع کنند.

* سهمیه  ۶هزار نفری طرح
تربیت حفظ قرآن اوقاف
بوشهر
مدیرکل اوقاف و امور خیریه
استان بوشهر از اعالم سهمیه
 ۶هزار نفری طرح تربیت حفظ
قرآن کریم خبرداد و گفت ۱ :هزار

و  ۲۰۰نفر نیز سهم طرح تربیت
حفظ قرآن کریم اداره اوقاف و
امورخیریه شهرستان بوشهر است
که میبایست اسامی حفاظ در
سامانه قرآنی سازمان ثبت شود.
حجتاالسالم اسماعیلپور از
افتتاح فاز اول مجتمع دارالقرآن
امام جعفر(ع) کوی شهید
عاشوری تا پایان سال خبرداد
و عنوان کرد :با وجود اینکه این
استان استعدادهای درخشان
قرآنی مطرح و بهنام در عرصه ملی
و بینالمللی دارا است؛ اما در
مجموعه موقوفات اوقاف بوشهر
با کمبود موقوفات قرآنی و درآمد
موقوفات قرآنی مواجه هستیم.

میر اسماعیل پور روشن با بیان
اینکه توزیع قرآن از هفته گذشته
درمساجد فیروزکوه آغاز شده است
اظهارداشت :هدف از توزیع کالم
الله مجید ،ترویج معارف قرآنی،
ّ
توجه به محافل و مجالس قرآن
کریم و ایجاد بستری مناسب برای

گردآوری جوانان است.
وی افزود :طبق هماهنگی های
بعمل آمده با انتشارات «دانش
یاران» بیش از  6هزار جلد قرآن
کریم و کتاب ارتباط با خدا بین
مساجد شهر فیروزکوه و روستاهای
بخش مرکزی و ارجمند توزیع شد.

امنیت در تمام حوزهها مهمترین
مسئله کشور است

 ۲۵آبان؛ دوره آموزشی
مربیان حفظ

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان
بوشهر با اعالم اینکه دومین دوره
روخوانی و روانخوانی ویژه مربیان
طرح حفظ  ۲۵آبان برگزار خواهد
شد ،گفت ۱۸۰ :نفر از مربیان
قرآنی آقا و خانم در دوره طرح
تربیت مربی حفظ شرکت کردند و
برای سایر شرکتکنندگان گواهی
پایاندوره صادر شده است.
حجتاالسالم اسماعیلپور در
پایان با اشاره به اینکه  ۱۵۵رقبه
کشاورزی  ۲هزار و  ۵۷هکتاری
فاقد درآمد در سامانه اوقاف
استان بوشهر ثبت شده است،
اظهار کرد ۲۰۲ :رقبه کشاورزی
 ۱هزار و  ۱۵۳هکتاری در سامانه
اکثرا
اوقاف بوشهر ثبت است که ً
درآمدزا هستند.

توزیع بیش از 6هزار جلد کتب مذهبی در مساجد فیروزکوه
وی با اشاره به اینکه شهرستان
فیروزکوه بیش از  ٨٠مسجد دارد
خاطر نشان کرد :کتاب های مذکور
با هماهنگی هیات امناء مساجد در
بین آنها توزیع می شود.
وی اضافه کرد :مساجدی که تاکنون
موفق به دریافت کتب مذهبی نشده

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی:

اند می توانند در ساعات اداری
به اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
شهرستان مراجعه نمایند.
شهرستان فیروزکوه با جمعیتی
افزون بر  33هزار نفر در 120
کیلومتری شمال شرقی پایتخت
واقع شده است.

تبریز – اسد فالح :نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت :پدافند
غیرعامل یعنی جلوگیری از بحران و مدیریت اصولی آن است و نبود
توجه کافی به پدافند غیرعامل می تواند آسیب های جدی به زیرساخت
های کشور وارد کند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی
فقیه درآذربایجان شرقی ،حجت االسالم والمسلمین سید محمدعلی
آل هاشم در دیدار اعضای شورای پدافند غیرعامل استان با بیان اینکه
تحقق برنامهها و راهبردهای پدافند غیرعامل در گرو شناسایی دقیق
تهدیدها و کسب آمادگی برای مقابله با آنها است ،گفت :امنیت در تمام
حوزهها ،مهمترین مسئله کشور است بهویژه در حوزه فناوری اطالعات
که امروزه حیات هر کشوری وابسته به آن است .امام جمعه تبریز افزود:
هرچه پدافند عامل را تقویت کنیم به طور کامل تضمین کننده تحقق
دفاع کامل یک کشور نیست و باید در کنار آن روی پدافند غیرعامل نیز
سرمایه گذاری کرد.
وی با بیان اینکه فرهنگسازی و آموزش ارکان مقابله با تهدیدات دشمنان
محسوب میشود ،گفت :آموزش و فرهنگسازی نیازمند نقشه راه است.
حجت االسالم والمسلمین آل هاشم فرهنگسازی و آموزش پدافند
غیرعامل را دو رکن اصلی برای مقابله با تهدیدات دشمنان برشمرد و
گفت :برای اشاعه فرهنگ خود مراقبتی و همچنین آموزش آن در جامعه
نیازمند عزم جدی هستیم.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه آموزش و فرهنگسازی
باید به معنای واقعی در دستور کار دولتمردان و نهادهای عضو ستاد
پدافند غیرعامل قرار گیرد ،افزود :با ارتقای خود مراقبتی و پدافند
غیرعامل میتوانیم در برابر تهدیدات دشمنان بایستیم.
امام جمعه تبریز داشتن نقشه راه را در مقوله پدافند غیرعامل بسیار مهم
دانست و تصریح کرد :حفاظت از سرمایههای انسانی کشور یکی از
اهداف اصلی پدافند غیرعامل محسوب میشود.
وی در ادامه و با بیان اینکه برای مهار کینهتوزی دشمنان در ابعاد مختلف
جنگ سایبری ،امکانات نهادهای مختلف اجرایی بسیج شود ،تأکید
کرد :رویارویی استکبار جهانی پس از ناامیدیهای فراوان ،از رویکرد
نظامی به رویکرد هیجانی و سایبری تغییر یافته و لذا شکل ایستادگی و
مقابله ما نیز باید به همین نسبت تغییر کند .حجت االسالم والمسلمین
آل هاشم تیزهوشی و درایت آحاد مردم و مسئوالن ،در کنار برنامهریزی،
آموزش و ترویج پدافند غیرعامل را از عوامل مؤثر در مقابله با دشمنان
دانست و بیان کرد :پدافند غیرعامل یکی از رکنهای توسعه در کشور
محسوب میشود که بهجز همراهی مردم و مسئوالن و داشتن اهتمام و
احساس مسئولیت ،محقق نمی شود.

فعالیتهای قرآنی در مناطق
محروم گسترش یابد

مصرفcng

صرفه جویی بنزین موتور از بابت
مصرف  CNGدرهفت ماه گذشته
سال ۹۷به میزان ۱۲۴میلیون لیتر رسید

مدیر منطقه اردبیل  :مصرف  CNGدر منطقه اردبیل درهفت ماه گذشته
سال ۹۷با افزایش  %۲,۱روبرو بوده است .به گزارش روابط عمومی شرکت
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل ،سید حجت مدنی مدیر منطقه
اردبیلدرموردمصرفگازطبیعیگفت :میزانمصرفCNGدرهفت ماهه
سال ۹۷به مقدار ۱۲۳میلیون و  ۹۰۰هزارمتر مکعب می باشد که نسبت به
مدت مشابه سال قبل به میزان۱۲۱میلیون ۳۷۰هزارمتر مکعب ( %۲,۱دو و
یک دهم درصد )افزایش داشته است ،که متوسط مصرف روزانه  ۵۷۵هزار
متر مکعب بوده است ،برهمین مبنا از بابت مصرف CNGدراین هفت ماه
سال  ۹۷مقدار۱۲۴میلیون لیتر بنزین صرفه جویی شده است .وی ادامه داد
 :مقدار مصرف  CNGدرمهرماه  ۹۷به مقدار ۱۶میلیون و  ۶۸۰هزار متر
مکعب بوده است که نسبت به مدت مشابه ( % ۲,۴دو و چهار دهم درصد )
افزایش داشته است .

تولید بیش از  18هزار گیگاوات
ساعت برق در شش ماهه نخست
سال  97در خوزستان

معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقهای خوزستان گفت:
خوزستان در نیمه نخست سال  97هجده هزار و  844گیگاوات ساعت برق
تولید کرده است .به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان،
مهرداد بالدی موسوی اظهار داشت :سهم نیروگاه های برق آبی از ابتدای
سال تا پایان شهریور ماه برابر چهار هزار و  711گیگاوات ساعت ( معادل 25
درصد)وسهمنیروگاههایحرارتیوسیکلترکیبی برابرباچهاردههزارو133
گیگاواتساعت(معادل 75درصد)کلانرژیتولیدیبودهاست.ویافزود:
نیروگاههایحرارتیوگازیاستاندرسالجاریچهاردههزارو 133گیگاوات
ساعت تولید داشته اند که از این میزان 49درصد توسط بخش دولتی (نیروگاه
رامین و ماهشهر) و  51درصد توسط نیروگاه های بخش خصوصی ( زرگان،
آبادان ،خرمشهر،بهبهانوفجر)تولیدوبهشبکهتحویلگردیدهاست.

رئیس اداره تبلیغات اسالمی كازرون با تأكید بر لزوم گسترش
فعالیتهای قرآنی در مناطق محروم گفت :گسترش این فعالیتها
نیازمند مشاركت عموم مردم است.
حجتاالسالم زارعپور ،رئیس اداره تبلیغات اسالمی كازرون
امروز ۱۴ ،آبان با تأكید بر لزوم گسترش فعالیتهای قرآنی در
مناطق محروم گفت :گسترش این فعالیتها نیازمند مشاركت عموم
مردم است و باید اقشار مختلف مردم در این زمینه نقش ایفا كنند.
وی افزود :افزایش فعالیتهای قرآنی در مناطق مختلف روستایی
مستلزم توسعه خانههای قرآن روستایی است چراکه توسعه این
مراکز دینی سبب تقویت برنامههای قرآنی و معارف اسالمی در
مناطق محروم و روستایی خواهد شد.
رئیس اداره تبلیغات اسالمی کازرون گفت :توسعه و گسترش
خانههای قرآن ،بهخصوص در مناطق روستایی و محروم از جمله
مهمترین برنامههای اداره تبلیغات اسالمی است و با توجه به تربیت
مربیان متخصص قرآنی در رشتههای روخوانی ،روانخوانی ،تفسیر،
پیش دبستان ،مفاهیم قرآن کریم متناسب با نیاز منطقه و شهرستان،
افتتاح خانههای قرآن شهری و روستایی ،موسسات و مراکز قرآنی
و مردمی میتواند کمک شایانی درتوسعه وترویج فرهنگ قرآنی
داشته باشد .زارعپور بیان كرد :اجرای برنامههای قرآنی و فرهنگی
در سطح مدارس و خانههای قرآنی روستایی امری ضروری است
و در سال جاری و آینده طبق برنامهریزیهای انجام شده امیدواریم
خانههای قرآن در روستاهای شهرستان افزایش یابد.

