دریچه
معاون فنی عملیاتی
منطقه آذربایجانشرقی خبرداد:

روند مطلوب تأمین ،توزیع
و ارائه خدمات سوخترسانی

تبریز /ملیحه عبدالعلیزاده
news@ naslefarda.net

مدیرکل راه وشهرسازی
استان همدان خبر داد:

سهمیه  ۲۵۰۰واحدی
طرح ملی مسکن در همدان

همدان /گروه اســتانها :مدیــرکل راه و
شهرسازی استان همدان با بیان اینکه همدان
جزو  ۱۰اســتان اول ثبت نام کننده طرح ملی
مسکن است ،گفت :استان همدان آمادگی خود
را برای ثبت نام متقاضیان مسکن در طرح ملی
مسکن اعالم کرده و طی روزهای آینده ثبت نام
از این افراد صورت میگیرد.
حسن ربانیارشد تصریح کرد :براساس این طرح
واگذاری مسکن در شهرهای زیر  ۱۰۰هزار نفر
بنیاد مسکن کارگزار بوده و در شهرهای باالی
 ۱۰۰هزار نفر همدان و مالیر نیز اعالم آمادگی
کردهایم اما هنوز کارگزاری مشــخص نشده
است .ربانیارشــد ،با بیان اینکه در مرحله اول
ظرفیت کمی را اعالم کردهایم ،افزود :در شهر
همدان  ۳۰۰واحد و در مالیر  ۲۰۰واحد درنظر
گرفته شده که قابل افزایش است؛ بهطوریکه
اگر متقاضیان افزایش یابند تعداد واحدها بیشتر
خواهد شد  .مدیرکل مسکن و شهرسازی استان
همدان با اشــاره به اینکه در شهرهای همدان
و مالیر با کمبود زمین مواجه هســتیم ،ادامه
داد :در همــدان و مالیر با کمبــود زمینهای
دولتی مواجه هستیم؛ اما راهکاری برای آن پیدا
خواهیم کرد.
مدیرکل امور دریانوردان سازمان بنادر
اظهار کرد:

سهم اندک ایران
از دریانوردی جهان

انزلی /گــروه اســتانها  :مدیــرکل امور
دریانوردان ســازمان بنادر و دریانوردی با اشاره
به ســهم اندک ایران از دریانــوردی در جهان بر
لــزوم تقویت آموزشــگاه هــای دریانــوردی و
کرد.
فرهنگســازی در ایــن زمینــه تاکیــد 
علیاکبر مرزبان ،در همایــش روز دریانوردی در
انزلی اظهار کرد :در گذشته استفاده کمتری از دریا
میشد؛ اما امروز با توجه به اهمیت فعالیت در این
بخش از دریا در ابعاد مختلف اعم از آبزی ،معدنی
و دریانوردی استفاده می شود.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه دریانوردان در این
برهه حساس و در جنگ اقتصادی چرخه تجارت
جهانی و ملی را به حرکت درمیآورند ،افزود :بیش
از  ۸۵تا  ۹۰درصد تجارت جهانی توسط حمل و
نقل دریایی انجام میشود.
مرزبان ،به وجــود  ۵هــزار و  ۸۰۰کیلومتر نوار
ساحلی در ایران که هزار کیلومتر آن در شهرهای
شمالی کشور قرار دارد اشاره و تصریح کرد :ایران به
شدت به صنعت دریای وابسته است؛ اما طی سال
های گذشته تنها در حوزه دریانوردی و ماهیگیری
از آن بهره مند شده ایم.

کرج  /زری اسفندفر :معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز گفت :موضوع لغو شــعاع ۱۲۰کیلومتری در این استان در
کمیسیون زیربنایی دولت مورد موافقت قرار گرفته و پیگیریها در حال انجام است .جهانگیر شاهمرادی افزود :این موضوع مهم در
دستور کار دولت بوده و چند مکاتبه با دفتر رئیسجمهوری برای در اولویت قرار گرفتن آن انجام شده است .بانکها همکاری خوبی در
پرداخت تسهیالت رونق تولید داشتهاند و در این مورد  ۵۷درصد تسهیالت مربوطه با کمک بانکهای استان تأمین شده است .البرز
امسال رتبه دوم کشور در جذب تسهیالت رونق تولید کسب کرده است .وی در خصوص آخرین وضعیت نمایشگاه بینالمللی استان
البرز گفت :دیوارکشی این پروژه در دست اقدام است .شاهمرادی گفت :مجوز پایانه صادراتی هم اخذ شده و زمین محل قرارگرفتن
این پایانه تعیین تکلیف میشود.

رشت /گروه استانها :مدیرعامل هاللاحمر گیالن با اشاره به اینکه نیازی به جمعآوری کمکهای مردمی برای کمک به زلزلهزدگان
نیست ،گفت :مردم فریب افراد سودجو  را در فضای مجازی نخورند ،سازمانهای متولی مسئول هستند .مهدی ولیپور ،با اشاره به زلزله
 ۵.۹بامداد جمعه در منطقه ترک آذربایجانشرقی و احساس آن در برخی از شهرهای استان گیالن ،اظهار کرد :درحالحاضر ذخایر
جمعیت هالل احمر کشور برای امدادرسانی به حادثهدیدگان در آذربایجان شرقی کافی است .وی با تأکید بر اینکه مردم نوعدوست ایران
به ویژه استان گیالن از ارائه هرگونه کمکی به افراد و مؤسسات سودجو جدا خودداری کنند ،گفت :در صورت نیاز جمعیت هاللاحمر
برای جمعآوری کمکهای مردمی اطالعرسانی خواهد کرد .وی افزود :تمام شعب و پایگاههای جمعیت هالل احمر گیالن اقدام به
گشتزنی در سطح شهرهای استان کرده است و تمهیدات الزم برای اعزام نجاتگران انجام شده بود.
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با حضور مسئوالن شهرستان شهریار؛

عملیات 4پروژهعمرانیدرشهراندیشهکلیدخورد

کوتاه از استانها


فرماندار سمنان اعالم کرد:

نقش کلیدی شهرداری
در راهاندازی فرودگاه سمنان

شهر اندیشه /سحر مصطفویآرام
aaramm69@gmail.com

طی مراسمی با حضور فرماندار شهرستان شهریار و
معاونان عمرانی و سیاسی وی ،بهروز کاویانی شهردار
و اعضای شورای اسالمی اندیشه ،نماینده امام جمعه
شهر اندیشه ،رئیس شــرکت عمران شهر اندیشه،
مسئوالن حوزههای مختلف شــهرداری اندیشه،
خانواده معظم شــهدا و جانبازان و معتمدان محلی
چهار پروژه بزرگ و فاخر در شهر اندیشه کلنگزنی
شد .در این مراســم بهروز کاویانی ضمن تقدیر از
زحمات و همکاریهای ارزشمند فرماندار شهرستان
شهریار ،معاونان وی و اعضای شورای اسالمی در به
تحقق رسیدن برنامههای شــهرداری برای عمران
و آبادانی شهر و شــروع عملیات پروژههای ماندگار
و کارآمد در شهر اندیشــه گفت :امروز به لطف خدا
از چهار پروژه بزرگ و مهم (پایانهمســافربری شهر
اندیشــه ،بازارروز امیر کبیر ،بازار روز ارکیده در فاز
 ۵و مرکز همایشهای بینالمللی شــهر اندیشه)
کلنگزنی شد که نقش ارزندهای در ارائه خدمات و
زیرساختها در شهر اندیشه خواهد داشت.
وی با اشــاره به مشــخصات پروژههای کلنگزنی
شده ،درمورد پروژه پایانه مسافربری درونشهری
و برونشهری اندیشه گفت :این پایانه در زمینی به
مســاحت  ۱۸هزار متر که  ۵۰۰۰متر آن به صورت
مسقف به تاکسیهای شهری و  ۱۷۰۰متر آن هم
به صورت مســقف برای اتوبوسهای شهری شهر
اندیشــه در نظر گرفته شده اســت ،با اعتبار چهار
میلیارد تومانی فاز اول آن در دهه فجر ســال آینده
افتتاح و به بهرهبرداری خواهد رسید .شهردار اندیشه

سمنان  /حسین بابامحمدی
news@ naslefarda.net

یکی دیگــر از پروژههای مهمی
که امروز با حضور مســئوالن و
مدعوین کلنگزنی شــد ،پروژه
مرکز همایشهای بینالمللی شهر
اندیشه است

عکس :نسل فردا

مسئوالن منطقه و روســای نواحی نسبت به
آمادگی کامــل واحدهای ســتادی و نواحی
دوازدهگانه شــرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی منطقه آذربایجانشــرقی جهت تأمین،
توزیع و ارائه خدمات مطلوب سوخترســانی
با توجه بــه درپیش بودن فصل ســرما تأکید
کردند .علی حقدار ،معــاون فنی عملیاتی در
جلسه آمادگی سوخترســانی زمستانی که
با حضور مســئوالن منطقه و روســای نواحی
دوازدهگانه برگزار شد ،با اشاره به روند مطلوب
تأمین و توزیع سوخت در خصوص ارائه خدمت
به مراجعان و مردم منطقه در راســتای تحقق
حقوق شهروندی و اهداف ســازمانی شرکت
مطالبی را بیان کرد.
حقــدار ،بــا اشــاره بــه ضــرورت تأمین و
توزیع به موقــع و مطلوب ســوخت مورد نیاز
بخشهــای مختلف مصرف به ویژه ســوخت
مناطق کوهستانی و فاقد گاز طبیعی گفت :با
برنامهریزی بهعمل آمده و اقدامات انجام گرفته
این منطقه با آمادگی کامل فصل ســرما را در
سال جاری ،همانند ســالهای پیش با تالش
شبانهروزی خادمان عرصه سوخترسانی پشت
سر خواهد گذاشت .معاون فنی عملیاتی منطقه
آذربایجانشــرقی ،با بیان اهمیت هماهنگی
الزم در تأمیــن و توزیــع بهموقــع و بیوقفه
ســوخت درخصوص انجام نظارت بر عملکرد
سوخترسانی در جایگاههای عرضه سوخت،
امکانات رفاهی و تجهیز نمازخانههای بین راهی
تأکید کرد .در خاتمه جلسه مسئوالن و روسای
نواحی نیز به بیان نکته نظرات و مسائل مطروحه
سوخترسانی در حوزه کاری خود پرداختند.

پیگیری ویژه لغو شعاع  ۱۲۰کیلومتری صنایع البرز

سازمانهای متولی مسئول جمعآوری کمکهای مردمی هستند

در ادامه با اشــاره به پروژه بازار روز ارکیده در فاز ۵
گفت :این پروژه نیز با مشــارکت بخش خصوصی
در زمینی به مســاحت  ۳۵۰۰متر مربع با زیربنای
سه هزار متر مربع و با اعتبار  ۱۵میلیارد تومانی در
 ۲۶غرفه احداث خواهد شد که زمین و مجوز آورده
شهرداری و عملیات ســاخت پروژه بر عهده بخش
خصوصی خواهد بود.وی افــزود :بازار روز امیرکبیر
نیز از جمله پروژههایی است که بهصورت مشارکتی
در فاز  ۵اندیشه برای تسهیل در رفع نیاز شهروندان
مسکن مهر امیرکبیر در دستور کار شهرداری قرار
گرفت و این پروژه نیز در در دهه فجر سال آینده در

زمینی به وسعت  ۲۶۸۹مترمربع با زیربنای ۲۴۴۷
متر مربع در  ۳۵غرفه با اعتبار هشت میلیارد تومان
احداث خواهد شد که در این پروژه هم زمین و مجوز
آورده شهرداری و مسئولیت ساخت به عهده بخش
خصوصی خواهد بود .شهردار اندیشــه با اشاره به
ســاخت یکی از بزرگترین مراکز همایشی استان
تهران در اندیشه گفت :یکی دیگر از پروژههای مهمی
که امروز با حضور مســئوالن و مدعوین کلنگزنی
شد ،پروژه مرکز همایشهای بینالمللی شهر اندیشه
است که این پروژه در زمینی به مساحت هشت هزار
متر مربع با  ۱۴هزار متر مربع زیربنا احداث خواهد

شــد و فاز اول آن در ســال  ۱۴۰۱به بهره برداری
خواهد رســید .در ادامه این مراسم نوراله طاهری،
فرماندار شهرستان شهریار نیز با تقدیر از تالشهای
مجموعه مدیریت شهری اندیشه گفت :نکته مهم
در مورد ایــن پروژههای این اســت که زمانبندی
اتمام پروژهها لحاظ شده و نشاندهنده آن است که
همه آنها با مطالعات دقیق و کارشناسی شده برای
تکمیل شهر اندیشه و سرانههای این شهر و به دنبال
آن رفع نیازهای شهروندان صورت گرفته است و با
توجه به این ویژگیها ،شهر اندیشه میتواند به عنوان
یک الگوی خوب برای شهرهای دیگر باشد.

خوزستان

خراسانرضوی

در پانزدهمین سمپوزیوم بینالمللی روابط عمومی رقم خورد

در بیست و پنجمین جلسه دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد

انتخاب روابط عمومی شرکت فوالد خوزستان به عنوان واحد برتر کشور
خوزستان  /پروا آقاخانی
f. aghakhai 2011@gamil. Com

دومین روز از پانزدهمین دوره سمپوزیوم بینالمللی
روابط عمومی کشــور در محل مرکز همایشهای
تالش تهران برگزار شد و شرکت فوالد خوزستان در
این رویداد بینالمللی با کسب سه دستاورد بزرگ
با عنوان واحد روابط عمومی برتر کشور ،غالمرضا
فروغینیا مدیر برتر کشــور و مینا شــینیمقدم،
کارشناس برتر کشور ،برگ زرینی دیگر بر افتخارات
خود افزود .در این مراســم که با حضور گســترده
نمایندگان روابط عمومیهای سراســر کشور آغاز
شد ،دبیرکل سمپوزیوم گزارشــی از نقش روابط
عمومیها در کشــور ارائه کرد .هوشمندسفیدی،
در این فرصت بر لزوم اســتقالل روابط عمومیها
در سازمانها تاکید کرد و اظهار داشت :پایش افکار
عمومی یکی از وظایف اصلی روابط عمومیهاست
و جا دارد که مدیــران این حوزه بــا تصمیمهای
مهم و با اســتقالل در تصمیمگیری در این رابطه
فعالیت داشته و تعامل با جامعه را از طریق رسانهها
انجام دهند .در ادامه «ســوتالنا استاوریوا» ،رئیس
انجمن بینالمللی روابط عمومــی برای حاضران
در ســالن همایشهای مجموعه تــاش به ایراد
ســخنرانی پرداخت .بخش بعدی این مراســم به
معرفی کارشناســان برتر روابط عمومیهای ایران
تعلق داشــت و در این بخش مینا شــینیمقدم،
کارشناس بخش رسانه فوالد خوزستان با دریافت
لوح تقدیر از هیئت داوران ســمپوزیوم به عنوان
یکی از چهار منتخب کشوری این بخش شناخته

شــد .هیات داوران این رویــداد همچنین برترین
مدیران روابط عمومی را در سطح کشوری از میان
سازمانها و شرکتها انتخاب کرد و در این بخش
نیز خوشبختانه شرکت فوالد خوزستان با انتخاب
غالمرضا فروغی نیا به عنوان مدیر برتر روابط عمومی
مورد تقدیر قرار گرفت .بخش بعدی مراسم با ارائه
مقاله به زبان انگلیســی از سوی دکتر زینب چنل،
استاد دانشگاه اســتانبول ترکیه با موضوع جنگ
رســانهای در درون مرزها ،انفعال یا آگاهی بخشی
و وظیفــه روابط عمومیها همراه بود .ســخنرانی
دکتر مسعود پزشکیان ،نایب رئیس مجلس شورای
اسالمی ،دکتر مرضیه حاجی پور ،دکتر علی فروزفر
و ارائه مقاله از سوی خلیلاله سردارنیا ،همچنین
رونمایی از سه جلد کتاب پروفسور ساروخانی مؤلف
دانشنامه جامع واژگان انگلیسی فارسی جهان و
رونمایی از کتابهای جدید پروفسور باقر ساالرخانی
و قرائت بیانیه تهران از دیگر برنامههای این رویداد
بینالمللی بود .تقدیر از برتریــن واحدهای روابط
عمومی کشور بخش پایانی این برنامه بود که در این
بخش نیز روابط عمومی شــرکت فوالد خوزستان
بهعنوان واحد برتر کشور انتخاب شد.

تقویت تعاونیها ،بهترین راه توسعه عدالت اقتصادی در جامعه

   مشارکت داشته باشد .بحث اجرای سیاستهای
مشهد  /زهرا آخوندی
 z.a.naslefarda.1359@gmail.comاقتصاد مقاومتــی و توصیه و توجــه مقام معظم
رهبری به بخش تعاون و استفاده از سرمایههای
بیســت و پنجمین جلســه دبیرخانه شــورای خرد مردم بسیار مهم است و ما باید در این مسیر از
گفتوگــوی دولــت و بخــش خصوصــی بــا ظرفیت تعاونیها به خوبی استفاده کنیم .سنجری
حضــور علیاکبــر لبافــی ،رئیــس دبیرخانه در خاتمه تاکید کرد :ترسیم اهداف و چشماندازها،
شــورای گفتوگوی دولت و بخــش خصوصی رفع موانع و مشکالت و اصالح قوانین در این حوزه و
خراســانرضوی ،محمــد ســنجری ،مدیر کل بهرهگیری از کلیه ظرفیتها و پتانسیلهای موجود
تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی اســتان ،مجتبوی ،در اســتان میتواند بخش تعاون را رونق بخشد تا
رئیس اتــاق تعــاون اســتان و دیگــر مدیران انشاءاله شاهد پیشــرفت این بخش باشیم .لبافی
مرتبــط دســتگاههای اجرایی در اتــاق تعاون رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش
خصوصی استان نیز در این جلسه در مطالبی گفت:
برگزار شد.
در این نشســت ابتدا محمد سنجری ،ضمن ارائه سال گذشته جلسات خوبی را در جهت شناسایی
گزارش از عملکرد بخش تعاون بــه اهمیت این موانع و مشکالت پیش روی تعاون برگزار کردیم که
موضوع اشــاره کرد و گفت :تعــاون مردمیترین نتایجی خوبی از جمله تسهیل در سرمایهگذاری،
بخش اقتصاد کشــور اســت و تفاوت آن با سایر رفع برخی از موانع تأمین اجتماعی ،توسعه بخش
قسمتها در این است که توسط خود مردم اداره کارآفرینی و تسهیل و روان سازی و بهبود تولید
میشود .آنچه که در رسیدن به سهم  25درصدی داشــت .وی افزود :در همین راستا الزم است که
تعاون از اهمیت بسیاری برخوردار است استفاده بخش دولتی و خصوصی با همکاری یکدیگر موانع
از پشتوانه مردمی و همان اعتماد اجتماعی است و ایرادات قانونی را شناسایی کرده و پیشنهادات
که با استفاده از قوانین باالدستی تعاون میتواند الزم را بــرای اصالح قوانین اعــام کنند تا موانع
موجب توســعه عدالت اجتماعــی ،کاهش فقر و کسب و کار با هماهنگی دبیرخانه شورای گفت و
در نتیجه باعث کاهش فاصله طبقاتی شــود .وی گوی بررسی و مرتفع شود.
بهترین راه توســعه عدالت اقتصــادی در جامعه لبافی در ادامه اعالم کرد :بخــش تعاون  3حوزه
را تقویت تعاونیها دانســت و افــزود :اکنون که مهم از جمله مشــوقهای اساسی سرمایهگذاری
سیاستهای اقتصادمقاومتی و طرح مثلث توسعه و اجــرای آنهــا ،اصــاح قوانیــن ،بحثهای
اقتصادی و فرهنگی اســتان با جدیــت در حال بیمهای و مالیاتــی دارد که امیدواریــم بتوانیم
تالش
پیگیری اســت ،تعاون میتواند به عنوان یکی از موانع موجود را شناســایی و در رفع آنها 
بخشهای اقتصادی در مدیریت سرمایههای مردم کنیم.

عکس خبر
برداشت توتون در مینودشت
کشت توتون یکی از مشاغل اصلی مردم
روستای ( پلنگر ) از توابع شهرستان
مینودشت گلستان است .مرحله کشت
تا برداشت این محصول نزدیک به ۶
ماه طول می کشد که اکثر مردم روستا
زمین های خود را به کشت این محصول
اختصاص می دهند .سابقه کاشت توتون
در این منطقه به بیش از  ۷۰سال میرسد.
روستاییان بعد از برداشت محصول آن
را به نخ کشیده و در کوره خانه خشک
میکنند و از بستهبندی آن را به کار خانه
ارسال میکنند.
محمد قجر
خبرگزاری ایسنا

برداشت انار در قم
انار ،یکی از میوههای درختی که سرشار از
آنتیاکسیدان بوده و دارای مقادیر زیادی
ویتامین  Cو پتاسیم است .این میوه در
معدود کشورهای جهان نظیر ایران،
افغانستان ،پاکستان ،عراق و ترکیه کشت
میشود ،و عضو  ۱۰میوه برتر جهان است.
انار بومی کشور ایران تا کوههای هیمالیا
در شمال هند است و یکی از اولین
گیاهان اهلی شدهاست .استان قم دارای
 ۲۴۰۰هکتار باغ انار بوده که پیش بینی
میشود امسال  ۱۹الی  ۲۰هزار تن انار از
باغات استان برداشت شود  .
سجاد حیاتپور
باشگاه خبرنگاران

فرمانــدار ســمنان ،نقش شــهرداری را در
راهانــدازی فرودگاه بســیار مؤثر دانســت
و گفــت :شــهرداری ســمنان در عملیات
عمرانــی فــرودگاه و حمایتهــای دیگر
از جملــه پروازهای سمنان_مشــهد ،نقش
کلیدی به عهده دارد و قطعاً از این به بعد نیز
خواهد داشت .ســیدعباس دانایی افزود :اگر
حمایتهای دوستان در شهرداری سمنان و
دیگر دستگاههای اجرایی نباشد ،یقیناً اقدام
بســیار بزرگی مانند راهاندازی فرودگاه مؤثر
نخواهد بود؛ لذا در این امر همه مســئوالن
استان و شهرستان پشتوار این کار ارزشمند
بودند .وی توصیه پایانی به شهروندان سمنان
که افرادی متدین و مذهبی و عاشق امام رضا
(ع) هستند ،داشت :از این پروازهای معنوی
حمایت کننــد؛ چراکه مســافرت هوایی به
مشهدالرضا باعث توسعه شهر سمنان خواهد
بود و امیدواریم فرودگاه سمنان با حمایتهای
مردم بینالمللی شود.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی
استان کرمانشاه:

امسال تولید زعفران
به یک تن میرسد

کرمانشاه  /گروه استانها :مدیر باغبانی
سازمان جهاد کشاورزی اســتان کرمانشاه
پیشبینی کرد که امســال تولید زعفران در
استان به یک تن برسد .رضا زارعی ،سطح زیر
کشت زعفران استان کرمانشاه را 300هکتار
عنوان کرد و افزود 185 :هکتار از این میزان
در سالهای گذشته کشت شده و به مرحله
باروری رســیده و  115هکتار دیگر امسال
کشت شده اســت .وی اضافه کرد :متوسط
عملکرد زعفران در مزارع بارور حدود شــش
کیلوگرم در هکتار و در مزارعی که سال اول
کشتشــان اســت ،بین  1.5تا دو کیلوگرم
در هکتار اســت .مدیر باغبانی سازمان جهاد
کشــاورزی اســتان کرمانشاه با اشــاره به
پیشبینی افزایش حــدود  400کیلوگرمی
زعفران تولیدی در استان در مقایسه با سال
گذشته ،گفت :درحالیکه سال گذشته حدود
 600کیلوگرم زعفران در اســتان تولید شد،
برآورد میشود امســال تولید زعفران استان
به حدود یک تن برســد .وی بــا بیان اینکه
در همه شهرســتانهای اســتان کرمانشاه
بهجز دو شهرستان گرمسیری قصرشیرین
و سرپلذهاب کشــت زعفران داریم ،گفت:
بیشترین سطح زیر کشت زعفران استان به
شهرستان کرمانشــاه اختصاص دارد .زارعی
افزود :زعفران کشت شده در استان کرمانشاه
مرغوبیت باالیی دارد .زارعی با اشاره به آغاز
برداشت زعفران در استان ،گفت :کار برداشت
زعفران تا دو هفته آینده ادامه خواهد داشت.
دستیار ویژه رئیسجمهور:

امنیت کشور در گرو
همبستگی ادیان و مذاهباست

یزد /گــروه اســتانها  :دســتیار ویژه
رئیسجمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی
گفت :امنیت کشور در گرو همبستگی ادیان
و مذاهب است و همه باید در این مسیر قدم
برداریم .حجت االسالم علی یونسی ،در جریان
سفر رئیس جمهور به اســتان یزد در جمع
اقلیت های دینی استان یزد با اشاره به اینکه
فرهنگ مردم ایران همــواره فرهنگ صلح و
انساندوستی بوده است ،اظهار داشت :همین
فرهنگ سبب شــده تا مردم ایران سالها با
ادیان و مذاهب مختلف در کنار هم زیستهاند.
وی افزود :فرهنگ ایرانــی از ابتدای تاریخ،
فرهنگ اســتقامت ،نجابت ،صلح ،آشتی و
انساندوستی بوده است و آنچه مردم ایران را
به هم پیوند میدهد ،خداپرستی آنهاست.

