دریچه
سازمان تأمین اجتماعی با تمام
توان به تعهدات خود عمل میکند

گرگان – فاطمه احمدی
F ahmadi222@yahoo.com

سرپرست فرمانداری الهیجان:

مدیران دستگاه امورات پیشنهادی
درباره جوانان را اجرا کنند

البرز-گروهاستانها :رئیس اتاق بازرگانی البرز گفت :نخبگان از سرمایه و امکانات این نظام استفاده میکنند و به مرحله بهرهوری که میرسند
حمایت نشده و ترجیح میدهند استعدادها و توان خود را در جایی خرج کنند که قدرشان را میدانند .رحیم بنا موالیی اظهار کرد :نیروی انسانی
بهخصوص نخبگان مهمترین سرمایه هر کشور هستند؛ ولی شرایط بهگونهای شده که االن کشورهای دیگر از این سرمایه ما بهرهمند میشوند.
وی ادامه داد :طی چند سال گذشته شاهد افزایش آمار فرار مغزها در کشور بودهایم؛ ولی متأسفانه توجه خاصی به این تهدید نمیشود و مسئوالن
در این خصوص برنامهای ندارند .بدون شک اگر برنامهای برای حفظ سرمایههای خود نداشته باشیم ،فرار مغزها هم در آینده نزدیک به یکی از
بحرانهای کشور تبدیل میشودوی  خاطرنشان کرد :طبق سند چشمانداز 1404بنا بود تا هفت سال آینده ما به رتبه اول اقتصادی در خاورمیانه
تبدیلشویم.باتوجهبهشرایطموجودوباآیندهایکهازوضعیتاقتصادکشورپیشبینیمیشود،تحققاینبخشازسندشوخیایبیشنیست.

اهواز -گروه استانها :رئیس سازمان حفاظت از محیطزیست گفت :بر اساس گزارشهای رسیده احتماالً بالگردهای
آبپاش امکان مهار آتشسوزی هورالعظیم را ندارند .عیسی کالنتری در حاشــیه بازدید هوایی از آتشسوزی هورالعظیم
اظهار کرد :این آتشسوزی که در بخش عراقی تاالب است در مرحله اول بعد از ده روز با همکاری استانداری و محیطزیست
خوزستان مجوز الزم برای مهار آن دریافت و بعد از دو سه روز خاموش شد؛ ولی بعد از آن آتشسوزی در بخش عراقی تاالب
مجدد آغاز شد که علت آن باید بررسی شــود .وی ادامه داد :طبق گزارشهای دریافتی احتماالً بالگردها امکان خاموشی
آتشسوزی را نداشته باشند و باید بهصورت زمینی برای این کار اقدام کرد که این کار مشکالت خاص خود را دارد و باید
ابتدا رضایت کشور عراق اخذ شود.

استانها

Provinces

naslefardanews
naslfarda

در استان گلستان انجام شد:

ارزیابیهایتشخیصی
دانشآموزان متقاضی
جهشتحصیلی
گرگان -گروه استانها
F ahmadi222@yahoo.com

ارزیابیهای تشــخیصی دانشآمــوزان متقاضی
جهش تحصیلی در استان گلستان انجام شد .عباس
خانعلی ،رئیس اداره آموزشوپرورش اســتثنایی
استان اظهار داشت 97 :نفر از دانشآموزان متقاضی
جهش تحصیلی موردارزیابیهای تشخیصی قرار
گرفتند.
خانعلی ادامه داد :در این طرح دانشآموزان متقاضی
جهش تحصیلــی از پایههای اول به ســوم ،دوم به
چهارم ،ســوم به پنجم و چهارم به ششم و جهش
برای بــار دوم با رعایت ضوابط انجام میشــود .وی
گفت :نوبتگیری از طریق پایگاههای طرح سنجش
انجام شده اســت .با توجه به اتصال سامانه سناد و
ســنجش نتایج حاصل از ارزیابیها بــرای مدیران
مدرســه قابل مشــاهده بوده و نیازی بــه صدور
اســتثنایی

گواهی از طــرف اداره آموزشوپرورش
نیست.

استان آذربایجان غربی خبر داد:

دعوت شهروندان به
صرفهجویی در مصرف آب

مراسمتجلیلازمشاهیرهنرشهریاروشهراندیشه
تهران -سحر مصطفوی آرام
aaramm69@gmail.com

مراســم تجلیل از مشاهیر هنر شهرستان
شهریار و شهر اندیشــه همراه با نمایشگاه
پورتره با حضــور نماینده مردم در مجلس
شورای اسالمی ،فرماندار شهریار ،شهردار
و اعضای شورای اسالمی شــهر اندیشه،
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهریار
بههمراه دیگر روسای ادارات ،اهالی هنر و
شهروندانشهراندیشهدرسالنامامعلی(ع)
شهر اندیشه برگزار شد .در ابتدای مراسم
رئیس شورای اسالمی شهر اندیشه ضمن
خیرمقدمگویی به حضار گفت :جا دارد از
همه مسئوالن برای برگزاری مراسم تجلیل
از هنرمندان باتجربه شعر و ادب و موسیقی
شهرستان که همکاری الزم را انجام دادند
تقدیر و تشکر کنم .صادق جعفری تصریح
کرد :امروز ما وارث هنرهای گذشتگانمان
هستیم که با تاریخ عجین شده و به دست
ما سپرده شده است .جعفری در خصوص
ســاخت تاالر همایشهای هنری در شهر
اندیشه اظهار داشت :شورای اسالمی برای
آینده شهر مصوبهای دارد که شهردار شهر
اندیشهمهندسکاویانیآ نرااجراییخواهد
کرد .این مصوبه ساخت تاالر 1200نفره و

آذربایجان غربی -گروه استانها
news@ naslefarda.net

خانه هنرمندان در شهر اندیشه است که تا
دو سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید تا
شهروندان از آن بهره ببرند .در ادامه ،نماینده
مردم شهرستانهای شهریار ،قدس و مالرد
در مجلس شورای اسالمی با ابراز خوشحالی
از برگزاری این مراسم گفت :هویت هر شهر
و منطقه را مشاهیر ،هنرمندان و نخبگان
متفکر آن شهر شــکل میدهند و درواقع
اینهاروحبهشهرمیبخشندوساختمانها
و بناها فرسوده میشوند و تنها چیزی که

مشهد – زهرا آخوندی

gmail.com@saboori.fatemeh313

مدیرعامل ســازمان فنــاوری اطالعات و
ارتباطات شهرداری مشهد با اعالم نیازهای
اطالعاتی سامانههای خدمات الکترونیک
شــهرداری در عرصه دولــت الکترونیک
خواستار تســریع در ارائه اطالعات از سوی
برخی دستگاههای اجرایی شد .محمدجواد

رجائیان با اشاره به ایجاد دولت الکترونیک
و ارائــه خدمات نوین الکترونیکی توســط
شهرداری به شهروندان گفت :شهرداریها
بهعنــوان بزرگترین مؤسســات خدمات
عمومی وظایف و مســئولیتهای متعدد و
متنوعی را درزمینه ارائه تسهیالت و خدمات
بهمنظور تأمین رفاه و آســایش شهروندان
برعهده دارند و اجرای طرح دولت الکترونیک
را بهعنوان یک ضرورت در برنامه کاری خود

سرپرست راهداری کرمانشاه منصوب شد
کرمانشاه-فریده محمدی

kermanshahnaslefarda@yahoo.com

طی برگزاری مراسمی آیین تودیع و معارفه
سرپرســت راهداری و حملونقل جادهای
استان برگزار و طی آن با صدور حکمی از سوی
مهندس حسننیا ،معاون وزیر راه و شهرسازی
کشــور ،مهندس فریبرز کرمــی بهعنوان
سرپرست منصوب و از تالشهای مهندس
بهمنخسروانی،مدیرکلپیشیناینادارهکل
تشکر و قدردانی شــد .این مراسم با حضور
مهندس مطاعی معاون ســازمان راهداری و
حملونقل جادهای کشور ،مهندس ساالری
معاون امور عمرانی استانداری ،رنجبر فرماندار
کرمانشاه و جمعی از روسای ادارات دولتی در
روز شنبه 13مردادماه سال جاری برگزار شد.

باقی میماند هنر است .مهندس محمودی
شاهنشــین ادامه داد :برگزاری برنامههای
اینگونــه و همایشها قطعــاً آثار مثبت
روحی و روانی بر جامعه خواهد گذاشــت
و انگیزهای خواهد شــد برای هنردوستان
تا هنرهای خود را به نمایش بگذارند .وی
تأکید داشــت :امروز باید بــه هنر بیش از
قبل اهمیت بدهیم تا با شــناخت علم روز
دنیا بتوانیم دستاوردهای علمی و هنری نو
خلق کنیم و با کمک فرهیختگان آنها را

به جهانیان بشناسانیم .فرماندار شهرستان
شهریار نیز در حاشیه این مراسم ابراز داشت:
هنرمندانمانندچراغهاییهستندکهمسیر
تاریخ و تمدن و هنر شهرستان را مشخص
میکنند و این جلسات اقدام مثبتی است
که موردحمایت مجموعه شهرستان است
و میتواند برای آینده منطقه اثرگذار باشد.
طاهری ضمن تقدیر از دســتاندرکاران
برگزاری جلســه بهویــژه اداره فرهنگ و
ارشاد اســامی و مجموعه هنری آژنگ به

مدیریت آقای شــیری ،شهرداری اندیشه
و دیگر دستگاهها افزود :امروز نیاز کشور و
شهرستان نشاط عمومی است که باید به
دست هنرمندان این نشــاط برنامهریزی
شود تا برای مردم شادابی را به ارمغان بیاورد
و انشاءاله بتوانیم به این مهم دست یابیم .در
پایان مراسم با اهدای لوح و تندیس توسط
مسئوالن از مشاهیر تقدیر و از نمایشگاهی
متشــکل از نقاشــی پرتــره هنرمندان
رونمایی شد.

فناوری

نیازهای تبادل اطالعاتی بین شهرداری مشهد و دستگاههای
اجرایی اعالم شد

سرپرســت فرمانداری الهیجان در جلســه ستاد
ساماندهی جوانان شهرســتان تأکید کرد :مدیران
دستگاهاموراتپیشنهادیدرجلسهستادساماندهی
جوانان را در حوزه مدیریتی خود اجرا کنند .جانبازی
افزود :برای حل مشکالت بهخصوص مشکل جوانان
بایدبرنامهمحورعملکردتاچشماندازروشنیداشته
باشــیم .وی تصریح کرد :یکی دیگر از راههای حل
مشکالت ،جدیگرفتن سازمانهای مردمنهاد است
که در کمال عشــق و بدون هیچ انتظاری به کمک
میشتابند؛بهعنوانمثال،دربحرانبرفوآتشسوزی
اخیردیدیدمکهچگونهکمکحالمجموعهمدیریتی
شدند .جانبازی یادآور شد :هرجا مردم خود را در انجام
امور شریک مسئوالن دانستند موفقیت چشمگیری
حاصل شد؛ بنابراین مشــارکتهای اجتماعی در
ابعاد مختلف باید ارتقا یابد .سرپرســت فرمانداری
شهرستان الهیجان خاطرنشان کرد :جوانان سرمایه
هر جامعهای هستند و باید دســتگاههای مربوطه
بهویژه اداره ورزش و جوانان برای آینده این عزیزان
برنامهریزی کنند .وی یادآور شد :فضای شهرستان
برای کار و کارآفرینی مهیا است و در حوزه اشتغال
روستایی الهیجان در پرداخت تسهیالت ،تاکنون
در رتبه اول قرار دارد.
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مدیرعامل شرکت آبوفاضالب شهری

بههمت شورا و شهرداری اندیشه برگزار شد:

مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری مشهد:

گیالن .نظریراد
Naslefarda466@gmail.com
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کوتاه از استانها

عکس :نسل فردا

مدیردرماناستاندرجلسهپرسشوپاسخباهمکاران
بیمارستان حکیم جرجانی گرگان گفت :سازمان
تأمین اجتماعی با تمام توان خــود در پی عمل به
تعهداتاستوتاکنونضمنهمراهیبادولتمحترم
در امور مربوط به بیمه و درمان ،تعهدات چندجانبه
خود را درقبال کارکنان ،بیمهشدگان و کارفرمایان،
مؤسســات طرف قرارداد و ...جامه عمل پوشــانده
است .در این جلســه که با حضور جمعی از پرسنل
بیمارستان،ریاستمرکزوکارشناسانستادمدیریت
درمان برگزار شــد ،همکاران حاضر سواالت متنوع
خود را درزمینه تسهیالت رفاهی ،تسهیالت مالی،
اضافه کار ،جذب نیرو و توسعه تشکیالت ،طرحهای
عمرانی ،شــاخصهای انتخاب کارمنــدان نمونه،
خرابی و مشکل سیستم سرمایشی ،حقوقومزایا،
امور فرهنگی و ...مطرح و از سوی مدیر درمان استان،
ریاست بیمارستان یا کارشناســان پاسخ دریافت
کردند .در این جلسه ابتدا رئیس بیمارستان ضمن
خیرمقدم به مدیر درمان و کارشناسان ستاد ،افزود:
اینکه مدیر درمان استان و مجموعه تیم مدیریتی
خود را درمعرض نقد و پرسش قرار میدهند کاری
ارزشمند است و شما همکاران با استفاده از فرصت
پیشآمدهدغدغههایخودرابدونواسطهبیانکنید.
نصرتی نیز درادامه جلسه ضمن اینکه برگزاری این
گونه جلســات را حق همکاران دانست ،تأکید کرد
که ضمن رعایت حقوق شــخصی همکاران و خط
قرمزهای جامعه ،تمامی سواالت خود را بپرسند .وی
تأکید کردکه تالش همکاران استان سبب شده است
که استان گلستان همواره در حوزههای مختلف در
ستادمرکزیمطرحباشد.

فرار مغزها رو به افزایش است

بالگردها امکان خاموشی آتش هورالعظیم را ندارند

در ابتدای این نشست مهندس حیدر مطاعی،
معاون سازمان راهداری و حملونقل جادهای
کشــور ضمن تبریک به سرپرست ادارهکل
راهداریوحملونقلجادهایاستاناززحمات
مهندس خســروانی بهعنوان مدیر اســبق
ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان
تشکر و اقدامات وی را طی هفت سال گذشته
ارج نهاد؛ همچنین ابراز امیدواری کرد که با
حمایت و پشتیبانی بیشازپیش مسئولین
ستادی خدماتدهی بهتر و شایستهای در دو
حوزه راهداری و حملونقل جادهای این استان
صورتگیرد.درادامه،مهندسساالری،معاون
امور عمرانی استانداری ضمن اشاره به جایگاه
شریف رانندگان در جابهجایی بار و مسافر ،از
نقش بسزای مجموعه راهداری و حملونقل

قــرار دادهاند .وی ضمن تأکیــد بر اهمیت
همافزایی بین مدیران دستگاههای اجرایی
در ارائه و تبادل اطالعات برای تحقق عملی
و هرچه بهتر دولت الکترونیک اظهارداشت:
ارائه سریعتر و تبادل اطالعات دقیق و مؤثر
بین دســتگاهی ،منجر به دسترسی آسان
خدمات به شهروندان ،افزایش رفاه و کاهش
مراجعههایمردمیبهارگانهاونهادهاجهت
دریافت خدمت خواهد شد .رجائیان در ادامه
بهشناساییجزئیاتنیازمندیهایاطالعاتی
سامانههای خدمات الکترونیک شهرداری
مشهد اشــاره کرد و گفت :اداره ثبت اسناد
و امــاک ،اداره ثبت احوال کشــور ،پلیس

راهور استان خراســان رضوی ،اداره پست،
شهرداریهایدیگرشهرها،مرکزکارشناسان
رسمی دادگستری ،آموزشوپرورش ،نیروی
انتظامی ،دانشگاه علومپزشکی ،بانک ملی،
سازمان نظام مهندسی ،دارایی ،ناجا و برخی
دیگر از ارگانها نظیر سازمان شهرداریها و
دهیاریهایکشورجزومهمترینارگانهایی
هستندکهمیتوانندباتبادلاقالماطالعاتیبا
شهرداری،همراهیوهمکاریبیندستگاهی
را افزایش دهند .وی گفت :برای نمونه اقالم
اطالعاتی «نام ،نامخانوادگی ،زنده یا مرده،
تاریخ تولد ،جنســیت» از اداره ثبت احوال
کشور تقاضا شده و جهت دریافت اطالعات

جادهای در امدادرســانی در بالیای طبیعی
بهویژه زلزله اخیر کرمانشــاه یاد و از زحمات
این قشــر زحمتکش تقدیر کرد؛ همچنین
پیشنهادهایی درزمینه بهبود وضعیت فعلی
راههای اســتان و خدماتدهی بینراهی به
کاربران این بخش مطرح کــرد و از مدیریت
جدید خواســتار واگذاری برخی از خدمات
جادهای و راهداری به بخش خصوصی شــد.
این نشست با تجلیل از روسای انجمن 
های
صنفی رانندگان حملونقل بار و مســافر از
زحمــات شایســته مهندس خســروانی و
مطرحکردن مسائلی همچون جایگاه کلیدی
حملونقل و جابهجایی در توسعه و صادرات
همراه بود؛ ضمن اینکه خواستار توجه و نگاه
ویژه از سوی مســئولین و مدیریت جدید به
این بخش شدند .در ادامه ،مهندس خسروانی
به تشــریح عملکرد طــی دوران مدیریت

خود پرداخت و ضمن تقدیــر از همکاری و
همدلی کارکنان ایــن مجموعه ،انجمنها و
تشکلهای صنفی و سایر ارگانهای ذیربط،
به خدماتدهی شایســته به زائرین اربعین
حســینی و امدادرســانی عوامل راهداری
در سانحه زلزله اخیر کرمانشــاه اشاره کرد؛
همچنین طی این مراســم مهندس فریبرز
کرمی ضمن تقدیر از زحمات مدیر اســبق
خواســتار بذل توجه بیشازپیش از ســوی

صنعت

اشــخاص حقیقی در نرمافزارهای مختلف
شهرداری که نیازمند احراز هویت شهروندان
در هنگام تشکیل پرونده هستند مورد نیاز
است؛ بهعنوانمثال ،این اطالعات در سامانه
جامع مالی شــهرداری برای جلوگیری از
سوءاستفاده از تسهیالت با جعل هویت مورد
اســتفاده قرار میگیرد .رجائیان در خاتمه
ضمن اشاره به ارائه لیست اعالم ظرفیتها
و نیازهای اطالعاتی ســامانههای خدمات
الکترونیک شهرداری مشهد به استانداری
خراسان رضوی خواستار تســریع در ارائه
اطالعات از سوی برخی دستگاههای اجرایی
شد.

مهندس اکبری با آغــاز هفته صرفهجویی
در مصرف آب و اشــاره به شروع فصل گرما
و پیشبینی افزایش مصــرف در بخش آب،
بر لزوم همکاری و مشارکت کلیه شهروندان
اســتان در اجــرای برنامههــای مؤثــر در
راســتای مصرف بهینه واســتفاده مناسب
از آب شــرب تأکید کرد و اظهار داشــت :با
توجه به اینکه مأموریت و فلســفه وجودی
تشــکیل شــرکتهای آبوفاضالب تولید،
توزیع آب شــرب بهداشــتی و جمعآوری
و دفع بهداشــتی فاضالبهــای خانگی در
سطح شهرهای استان است ،لذا شرکت آب و
فاضالب شهری آذربایجان غربی در راستای
تحقق این مهم ،کلیه تالش و نیروی خود را
بهکارگرفته و با توجه به مشکالت موجود و
صرف نیرو و هزینههای باال در تأمین و توزیع
آب برای شــهروندان ،الزم است مشترکین
عزیز در سطح استان نهایت دقت خود را در
صرفهجویی و مصرف صحیح آب مدنظر قرار
دهند .ایشان در ادامه با اشاره به اینکه اصالح
الگوی مصرف ازجملــه برنامههای اقتصاد
مقاومتی وزارت نیرو است و هرساله میباید
10درصــد از میزان مشــترکین پرمصرف
کاهش داده شود ،افزود :بهینهسازی و تغییر
الگوی مصرف در بخش آب شــرب اســتان
همواره مورد تأکید بوده و این شرکت خود را
ملزم به اتخاذ تمهیدها و برنامهریزی مناسب
در استفاده صحیح آب شرب توزیعی توسط
مشترکین  خود میداند .اکبری اظهار داشت:
هرساله یکم الی هفتم تیرماه در سراسر کشور
بهعنوان هفته صرفهجویی نامگذاری شــده
اســت .در این راستا شــرکت آبوفاضالب
آذربایجان غربی نیز در سطح شهرهای استان
برنامهها و اقدامات مناســبی را در راستای
فرهنگســازی بهینه و اصولــی در مصرف
صحیح آب به اجرا گذاشته است.
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مدیراناستانیبهجایگاهراهداریوحملونقل
جادهای شد و   ابراز امیدواری کرد که با حمایت
مســئولین و تأمین اعتبار کافی فصلی نو در
صنعت حملونقل جادهای استان فراهم شود.
این مراسم ،با اهدای لوح تقدیر از سوی ادارات
و انجمنها به مهندس خســروانی و دریافت
حکم جدید توسط مهندس کرمی بهعنوان
سرپرســت راهداری و حملونقل جادهای
پایان یافت.

شهری

50درصد معادن «سنگ الشه» کرمانشاه راکد است

برگزاری ویژهبرنامههای روز زیارتی امامرضا(ع) در حرم رضوی

کرمانشاه– گروه استانها :نایبرئیس خانه
معدن کرمانشاه با انتقاد از واگذاریهای غیراصولی
معادن «ســنگ الشه» که در ســالهای گذشته
صورت گرفته است ،گفت50 :درصد معادن سنگ
الشه کرمانشاه راکد هستند .محمدرضا کارگر ،با
اشارهبهوضعیتمعادنسنگالشهکرمانشاه،اظهار
کرد:تعدادمعادنیکهدراینحوزهپروانهبهرهبرداری
دارند 107مورد است؛ اما از این تعداد فقط 50معدن
سنگ الشه فعال داریم و مابقی راکد هستند .وی
ادامه داد :همین 50معدن سنگ الشه نیز با کمتر از
نصف ظرفیت کار میکنند و اگر مجوز برداشت ساالنه تا حدود100هزار تن را داشته باشند ،اکنون میزان برداشتی آنها25
تا30هزار تن است .مسئول انجمن تولیدکنندگان شن و ماسه کرمانشاه درباره میزان ذخایره معادن سنگ الشه کرمانشاه
نیزیادآوریکرد:هرکدامازاینمعادنذخیرهنزدیکبه 1.5تادومیلیونمترمربعسنگالشهرادارند.نایبرئیسخانهمعدن
استانکرمانشاهمهمترینمشکلکنونیمعادنسنگالشهراعدمتعادلبینعرضهوتقاضادانستوتأکیدکرد:میزانعرضه
اینمعادنازتولیدآنهابسیاربیشتراستوهمین 50معدنفعلیکهزیرظرفیتهمکارمیکنندمیتوانندنیازهایاستان
را بهطورکامل پوشش دهند .وی معتقد است ،ارسال سنگ الشه به سایر نقاط کشور هم بهدلیل هزینه باالی حملونقل آن
چندان مقرون به صرفه نیست و عمده معادن تمرکز خود را بر پوشش بازار داخل استان قرار دادهاند.

مشــهد – گروه اســتانها :معاون تبلیغات
اســامی آســتان قدس رضوی گفت :همزمان با
بیستوسوم ذیالقعده ،ویژهبرنامههای روز زیارتی
امامرضا(ع) در حــرم مطهر رضوی برگزارشــد.
حجتاالسالموالمســلمین سیدجالل حسینی
اظهار کرد :مراســم ویــژه روز زیارتی مخصوص
حضرترضــا(ع) روز دوشــنبه  15مردادماه ماه
مصادف با 23ذیالقعده از ساعت 17:30در صحن
جامع رضوی برپاشد .حسینی با اشاره به آثار زیارت
امامرضا(ع) گفت :زیارت این امام همام اثرات بسیار
زیادی بر زندگی مردم دارد ،با حضور در کنار بارگاه ایشان تمام غم و اندوه از وجود انسان زدوده میشود؛ بنابراین باید در
راستای ارتقای معرفت زائران ،ظرفیتسازی شود .وی با اشاره به برنامههای آستان قدس رضوی در روز 23ذیالقعده ،گفت:
ویژه برنامههای روز زیارتی امامهشتم(ع) با قرائت آیاتی از کالماله مجید آغاز شد و پس از آن حجتاالسال م سیدحسین
مؤمنی ،استاد حوزه و دانشگاه به ایراد سخنرانیپرداخت .وی افزود :در ادامه این مراسم ،سعید حدادیان ،مداح اهلبیت(ع) به
مرثیهسراییپرداختوپسازآنزیارتجامعهکبیرهقرائتشد.حسینیبابیاناینکههم هسالهدرحرممطهربرنامهویژهای
در این روز برگزار میشود ،تصریح کرد :در روز 23ذیالقعده به زیارت امامرضا(ع) از نزدیک و دور تأکید شده است؛ همچنین
بنا به روایتی شهادت حضرترضا(ع) در این روز واقع شده است.

معاون ورزشی ادارهکل ورزش و جوانان استان
مرکزی گفت :مجمع انتخاباتی رئیس هیئت
دوومیدانی استان با حضور رئیس فدراسیون
دوومیدانی برگزار میشــود .یحیی زاهدی
اظهار داشت :مجمع انتخاباتی ریاست هیئت
دوومیدانی اســتان مرکزی با حضور رئیس
فدراسیون دوومیدانی و حقدادی ،مدیرکل
ورزش و جوانان استان مرکزی امروز سهشنبه
 16مردادماه برگزار میشود .وی در رابطه با
نفراتی که در این مجمع کاندید شــدهاند،
عنوان کرد :ســه نفر بهمنظور تکیهزدن بر
جایگاه ریاســت این هیئت ورزشی آمادگی
خود را اعالم کرده و صالحیت آنان تائید شده
اســت .زاهدی افزود :این کاندیداها اهداف
خود را برای رئیس فدراسیون و اعضای مجمع
هیئت دوومیدانی تشریح میکنند که این امر
سبب آشــنایی این اعضا با اهداف کاندیداها
میشود و ارائه برنامهها از ســوی این افراد
میتواند اعضای مجمع را برای انتخاب فرد
شایســتهتر کمک کند .وی با اشاره به اینکه
اعضای مجمــع انتخاباتی ریاســت هیئت
دوومیدانی هجده نفرند ،بیان کرد :این افراد با
رأی خود ریاست این هیئت ورزشی را انتخاب
کرده و فرد منتخب به مدت چهار سال هدایت
هیئت دوومیدانی استان مرکزی را بر عهده
میگیرد.وی گفت :اعضــای انتخاباتی این
مجمع متشکل از نمایندگانی از ورزشکاران،
مربیــان ،داوران ،فدراســیون دوومیدانی  ،
ادارهکل ورزش و جوانــان و نمایندگانی از
هیئتهــای ورزشهــای دوومیدانــی از
شهرستانهای تابعه استان مرکزی هستند.

