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نوت  8سامسونگ
امسال به بازار میآید

سامسونگ عرضه گوشی پرچمداری را در طول
تابس���تان تایید کرده که به نظر میرسد این
گوشی گلکسی نوت  8باشد.
سرگذاشتن
فناوران -سامس���ونگ با پشت
آمده برای گلکس���ی نوت ،۷
مش���کالت پیش
گلکسی  S8و گلکس���ی  S8پالس را معرفی و
روانه بازار کرد تا دیگر مشکالت پیشین به وجود
نیاید .بر این اساس سامسونگ اعالم کرده که
نیمه دوم سال  ،۲۰۱۷پرچمدار دیگری راهی
بازار خواهد کرد.
سامسونگ معموال گلکسی نوت جدید را طی
مراسمی در تابستان (نیمه دوم سال میالدی)،
کند .پس از مشکل باتری و انفجار
رونمایی می
هایی مطرح
گلکسی نوت  ۷سامس���ونگ ،گمانه
گذاشتن سری
شد که نشاندهنده احتمال کنا ر
گلکسی نوت برای همیشه از سوی سامسونگ
بود.

شیائومی :آمادگی عرضه
محصول به بازار آمریکا نداریم

شیائومی اعالم کرده که به علت عدم آمادگی،
امکان حض���ور در بازار ای���االت متحده را در
کوتاهمدت ندارد.
فن��اوران -ش���یائومی ،کمپان���ی چینی
تولیدکننده محصوالت الکترونیکی مدتی است
محبوبی���ت باالیی به دس���ت آورده و در بازار
پای برندهای معتبری همچون اپل و
چین پابه
های همراه
کند و گوشی
سامسونگ حرکت می
مقرو نبهصرفهای با مش���خصات خوب عرضه
حال ،این شرکت بخش بزرگی از
این
کند .با
می
موفقیت خود را در بازار آسیا کسب کرده است
رسد به این زودی امکان گسترش
و به نظر می
محدوده فروش خود را نخواهد داشت.
در مصاحبهای معاون ارش���د ش���یائومی به
 Engadgetاعالم کرده ک���ه از اینکه امکان
حضور در بازار ایاالت متحده یا اروپای غربی را
نداریم و نمیتوانیم به تمام آنها خدمترسانی
کنیم ،بسیار متأس���فیم .هدف ما ورود به یک
بازار بزرگ و تاثیرگذار با محصوالت باکیفیت و

باالرده است.
پیشتر پیشبینی شده بود که در مدت یک
یا دو سال آینده شیائومی به بازار ایاالت متحده
وارد میشود ،اما گزارشهای جدید حاکی از آن
است که در کوتاهمدت این اتفاق نخواهد افتاد.
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سیستم شناسایی چهره برای سرویس
پرداخت آماده نیست

فروش  G6با
قیمت حدود ۲
میلیون و  ۴۰۰هزار
تومان به همراه
کاور و حافظه جانبی
در بازار ایران آغاز
شده است

سناریوهای متفاوت مانند استفاده از گوشی حین
قدمزدن ،ایستادن و دراز کشیدن انجام شده است
ترتیب کار با گوشی با یک دست بهسادگی
تا بدین
 نمایشگر
صورت گیرد .الجی با کاهش حاش���یه
پهنای گوش���ی را نیز به میزان زیادی کاهش داده
است.
 G6در مقابل آب و گردوغبار مقاوم است و گواهی
 IP68دریافت کرده است.
جی ،گوشی G6
اساس گزارش س���خنگوی ال
بر
 ۱۶تس���ت مختلف نظامی را با موفقیت پشت سر

مشــهد محمد رضا رحمتی  -فن آوران اطالعات-دومین اجالسیه اعتاب
مقدسه جهان اسالم در کربالی معلی آغاز به کار کرد.
حضور چشــمگیر تولیتهای اعتاب و آســتان های مقــدس ،معاونان و
نماینــدگان آنها در دومین دوره این نشســت ،نشــان از موفقیت بزرگ
حرکتی دارد که مردادماه سال گذشته از مشهد مقدس و از مرکز معنوی
ایران اسالمی یعنی آستان قدس رضوی آغاز شد.
در آیین افتتاحیه این اجالســیه ،قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی به
نمایندگی از تولیت آســتان قدس رضوی با تبریک عید ســعید مبعث به
تولیت ها و نمایندگان اعتاب مقدســه ،گفت :حجت االسالم والمسلمین
رئیســی به دلیل امر بســیار مهم و حیاتی انتخابات ریاســت جمهوری
اســالمی ایران و برنامههای بسیار فشــرده به رغم میل باطنی موفق به
شرکت در این اجالس نشدند.
ســید مرتضی بختیاری با قدردانی از میزبانی خوب تولیت شرعی و امین
العام عتبه مقدسه حســینی به شعار امسال اجالسیه یعنی حقوق زائران
اشــاره کرد و گفت :زیارت ،ابزاری برای نزاهت روح و پاکی باطن است و
زائر با رعایت ادب در محضر معصوم تمرین عبودیت می کند .زائر با زیارت
و قرائــت دعا پیــام آموزنده دین را درک می کنــد و در فرآیند برقراری
ارتباط با ارواح معصومان ،طبق آیات قرآن از اســتغفار پیامبر و اهل بیت
علیهمالسالم برخوردار میشود و این همان معنای صحیح توسل معتبر و
صحیح به اولیای الهی است.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با بیان این که پیامبر اکرم صلیاهلل
علیه و آله اسوه حســنه است تاکید کرد :بر خادمان و رهروان ایشان نیز
مســیر فعالیت روشــن اســت و ما نیز باید الگوی خویش را از آن مقتدا
دریافت کنیم.
وی افزود :نیاز کنونی جهان ،بازگشــت به رهــاورد پیامبر اعظم صلوات
اهلل علیه و آله اســت زیرا عناصر محوری عصر کنونی ،استعمار ،استثمار،
اســتحمار و استبداد اســتکبار جهانی است که امت اســالمی را به فقر
فرهنگی و ضعف اخالقی مبتال کرده اســت .بنابرایــن امروز بیش از هر
زمانی به وحدت و عقالنیت در امت اســالمی نیاز داریم چرا که آســیب
های ناشــی از جهل و انحراف در منازعات درون دینی مسلمانان منطقه
دیده میشود.
بختیاری با اشــاره به این که کســانی که هم خود کژراهه میروند و هم
دیگران را تهدید و تطمیع می کنند و قبل از هر اقدامی بر مراکز مقدس
مذهبی می تازند ،شاگردان ابلیس هســتند ،گفت :به حکم آیات کریمه
قرآن ،ســنت الهی حفظ حق و دفاع از آن اســت و دوران ســلطه باطل
پایدار نخواهد بود.
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی همچنین با تاکید بر مســئولیت
سنگین متولیان اعتاب و آستان های مقدس در برابر زائران گفت :سقایت
زائران و ســاخت و ســاز ابنیه خدمتی مهم اســت اما مهمتر از آن نشر
معارف قرآن و عترت اســت .وی یکی از امدادهای الهی در گســترش و
تعمیــق خدمت به معارف دینی و زائران بارگاه اولیای الهی را گردهمایی
تولیت های معظم اعتاب شیعه در قالب اجالسیه اعتاب مقدس برشمرد و
خاطرنشــان کرد :آثار و برکات این اجالس هر روز بیشتر و نورانی تر بوده
و در آینده شاهد برکات بیشتری هم خواهیم بود.
همچنیــن در آغاز این مراســم شــیخ عبدالمهدی کربالیــی ،میزبان و
متولی شــرعی عتبه حســینی با خیر مقدم به مهمانان اجالس بر تقویت
مشــترکاتی که برخاسته از انوار عتبات مقدسه است تأکید کرد :ما باید از
وقوف در مواضع اختالف پرهیز کنیم و این گردهمایی یک فرصت بزرگ
برای این هدف اســت .در این راه باید زیرساخت های فرهنگی و ویژگی
های عتبات را شــناخت و بر اســاس آن برنامه ریزی کرد و برای خدمت
رسانی به زائران برنامهریزی دقیق داشت.

استاندار اصفهان :
طی  3سال گذشته 12هزار و700پروژه در سطح
استان افتتاح شده است

اصفهان  -بهمن توکلی فرد -اســتاندار اصفهان با بیان اینکه در یک سال
و نیم گذشــته  ۳.۵میلیارد یورو جذب سرمایهگذاری خارجی داشتهایم،
گفت :در حوزه انرژی خورشــیدی  ۳قرارداد ثبت ســرمایه در استان را
صورت دادیم.
رســول زرگرپور در مراســم افتتاح بزرگترین نیروگاه ایران و نخســتین
نیروگاه خورشیدی  10مگاواتی اصفهان اظهار داشت:
دولت یازدهم در طی  ۳ســال و نیم گذشــته فعالیتهای بسیار وسیعی
را صورت داده در حالی که محدودیتهای مالی بســیاری وجود داشــته
اســت ،در حالی که استان اصفهان را اســتان برخوردار میدانند در رده
تخصیص اعتبارات در رده یک اســتان مانده به آخر در میان استانهای
کشور هستیم.
در طول  ۳ســال گذشــته  12هــزار و  700پروژه ســرمایهگذاری در

درصد رشد

گذاشته و ازاینرو در شرایط سختی مانند افتادن
تصادفی گوشی س���الم خواهد ماند .الجی یکی از
دالیل مقاومت باالی  G6را گردبودن گوش���ههای
نمایشگر میداند که باعث کاهش میزان آسیب به
این بخشها میشود.
جی ،پردازنده و درایور LCD
به گفته سخنگوی ال
حرارت بسیار باالیی تولید میکنند ،بر این اساس
این قطعات به باال و پایین نمایشگر انتقال یافته و
سیستم خنککننده  Heat Pipeنیز برای پردازنده
در نظر گرفته شده است که با انتقال حرارت تولیدی
کاهد.
پردازنده به فریم گوشی از میزان حرارت می
الجی ظرفیت باتری  G6را به  ۳۳۰۰میلیآمپر
ت آن را به گونهای
ساعت رسانده و صفحه الکترولی 
طراحی کرده است که مشکالتی از قبیل آتشگرفتن
باتری پیش نیاید.
به گزارش الجی ،گوشی موبایل برای حدود ۶۰
درصد از کاربران ،جنبه سرگرمی دارد و در مواردی
همچون وبگردی ،گش���توگذار در ش���بکههای
اجتماعی ،عکاسی و تماشای ویدیو مورد استفاده قرار
میگیرد؛ ازاینرو الجی سعی کرده با قابلیتهایی
مانند نمایشگر عریض  5/7اینچی ،دوربین دوگانه
توجه این طیف از کاربران را جلب کند.
فروش  G6با قیمت حدود  ۲میلیون و  ۴۰۰هزار
تومان به همراه کاور و حافظه جانبی در بازار ایران
آغاز شده است.

امکان یافتن رمز هنگام استفاده از گوشی

یک مطالعه تازه نشان میدهد نحوه دستگرفتن و گرداندن
گوشی موبایل در زمانهایی که از آن استفاده میکنید ،میتواند
به هکرها امکان دهد رمز یا کد عبور شما را پیدا کنند.
ایرنا  -متخصصان دانشگاه نیوکاسل حرکات گوشی هوشمند
را هنگام استفاده از آن تجزیه و تحلیل کردهاند.
آنها میگویند کد عبور چهار رقمی آندرویید را بار اول با دقت
 70درصد و بار دوم با دقت  100درصد تشخیص دادند.
این گروه متخصصان انفورماتیک مدعی هستند که شرکتهای
تولیدکننده از این مشکل آگاه هستند ،اما نمیتوانند چارهای
برای آن بیابند.
مریم مهرنژاد ،از دانشکده علوم کامپیوتر دانشگاه نیوکاسل
میگوید« :اکثر گوشیهای هوشمند ،تبلتها و سایر دستگاههای
فردی مجهز به مجموعهای از حس����گرها مانند ژیروسکوپ،
حسگرهای چرخشی ،شتابسنج و غیره هستند».

وی اضافه میکند :اما از آنجایی که اپلیکیشنهای موبایل و
سایتها برای استفاده از اغلب این حسگرها نیاز به کسب اجازه
ندارند ،برنامههای مخرب میتوانند مخفیانه اطالعات حسگرهای
شما را بدزدند.
این پژوهش نشان میدهد که با توجه به تعداد حسگرهای
مختلفی که توسط شرکتهای رقیب استفاده میشود ،دنیای
تکنولوژی مشکل دارد.
مهرنژاد میگوید :ما دریافتیم که در برخی از مرورگرهای وب
اگر شما در تلفن یا تبلتتان یکی از این صفحات حاوی برنامههای
مخرب را باز کنید و س����پس صفحه دیگری را باز کنید ،این
برنامهها میتوانند تمام اطالعاتی را که شما وارد میکنید بدزدند.
وی افزود :حالت بدتر این است که در مواردی این برنامهها
حتی در حالت قفل صفحه نیز به جاسوسی از شما ادامه میدهند
مگر اینکه آن برنامه را کامال ببندید.

اخبار شهرستان ها

دومین اجالسیه اعتاب مقدسه آغاز به کار کرد؛
کربالی معلی کانون همگرایی جهان اسالم
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رونمایی از  G6الجی در ایران

شرکت الجی با همکاری مدیاپردازش در مراسمی
از گوشی هوشمند الجی  G6در ایران رونمایی کرد.
تر در کنگره جهانی موبایل ۲۰۱۷
این گوشی پیش
معرفی شده بود.
لوحوش سختافزار به پایان
فناوران  -رقابت حو
رسیده و به سوی کارکرد راحتتر سوق پیدا کرده
ن گفتهها بخش���ی از اظهارات مدیر بخش
است؛ ای 
جی Sik Kim ،است.
موبایل ال
وی گفت :الجی یکی از مهمترین خواستههای
کاربران را داشتن گوشی هوشمندی با ابعاد کوچک
حال نمایشگر بزرگ میداند .کرهایها برای
عین
و در
کردن این خواسته ،فناوری جدیدی موسوم به
عملی
 FullVisionارایه کردهاند که براساس آن نمایشگر
نسبت به نسل قبل ۱۳ ،درصد محتوای بیشتری به
نمایش میگذارد.
که اکثر ش���رکتها به س���وی ساخت
حالی
در
اند،
هایی با نمایشگر خمیده سوق پیدا کرده
گوشی
الجی ادعا میکند که در گوشیهایی با نمایشگر
خمیده ،میزان لمس تصادفی نمایشگر چهار برابر
رو
این
نمایش مسطح است؛ از
هایی با صفحه
گوشی
جی ترجیح داده است  G6را با نمایشگری
شرکت ال
مسطح روانه بازار کند.
سازی هرچه بهتر
جی مدعی است برای بهینه
ال
ابعاد  G6تحقیقات زیادی زیر نظر دانشگاه ایالتی
پنسیلوانیا صورت گرفته و آزمایشهای مختلفی در
تحقیق

فناوران  -شرکتها بهتازگی سیستم امنیت گوشی را ارتقا دادهاند و عالوهبر اسکنر اثر انگشت ،سنسور تشخیص عنبیه و نیز سیستم شناسایی چهره اضافه شده است
که پیشبینی میشد این قابلیت برای سیست م پرداخت موبایلی مناسب باشد .بااینحال تحلیلگران اعالم کردهاند که سیستم شناسایی چهره بهمنظور هویتسنجی در
پرداختهای موبایلی هنوز آماده نیست و طی چهار سال آینده برای بهکارگیری در سیستم پرداخت موبایلی آماده خواهد شد.

بخشهای مختلف به ویژه گردشگری با اعتباری حدود  10۵هزار میلیارد
ریال افتتاح شــده و حدود  ۵0درصد از آن بخش خصوصی و  28درصد
بخش شهرداری و حدود  22درصد مربوط به بخش دولتی است.
یکــی از فواید کویر آفتــاب خدادادی اســت که در تولیــد انرژیهای
خورشــیدی بسیار موثر اســت ،به همین دلیل ســرمایهگذاران بسیاری
آمدهاند تا تولیدکننده انرژیهای خورشیدی باشند.
شهرســتان اصفهان و به ویژه  6بخش شهرســتان دارای محرومیتهای
بســیاری هســتند که با پیگیریهای الزم برنامههای زیــادی برای رفع
محرومیت منطقه صورت گرفته ولی باز هم نیاز است تا فرصت و سرمایه
گذاری خوبی در این منطقه داشته باشیم.
جلســات زیــادی نیز در ارتباط با آب برگزار شــده اما نیــاز به حمایت
بیشتر داریم تا کشــاورزان این منطقه بتوانند از آب بهترین بهره را برای
کشاورزی ببرند

بنادر استان بوشهر در اجرای طرحهای پرورش
ماهی در قفس با  ۴پروژه پیشتاز است.

بوشــهر -فنــاوران  -الهیــار اعالم کرد :در راســتای توســعه طرحهای
ســرمایهگذاری در سواحل ،موافقیت اولیه برای فعالیت پرورش ماهی در
قفس در سواحل استان بوشهر ،هرمزگان و مازندران صادر شده است.
روابــط عمومی ،مدیرکل مهندســی ســواحل و بنادر ســازمان بنادر و
دریانوردی گفت :در راستای توسعه طرحهای سرمایهگذاری در سواحل،
موافقیت اولیه برای فعالیت پرورش ماهی در قفس در ســواحل اســتان
بوشهر ،هرمزگان و مازندران صادر شده است.
محمدرضا الهیار در جلسه کارگروه تخصصی کمیته ساماندهی و مدیریت
سواحل استان بوشــهر با بیان اینکه این اســتان در حوزه ساحل و دریا
از ظرفیت باالیی برخوردار اســت اظهار داشت :اســتان بوشهر با داشتن
 ۹۳7کیلومتر مرز دریایی با خلیج فارس از ظرفیت باالیی برای توســعه
سرمایهگذاری در بخش و عرصه دریا و سواحل برخوردار است.
وی با بیان اینکه بنادر اســتان بوشــهر در عرصه آبزیپروری در کشــور
پیشــتاز است ،افزود :با وجود ظرفیتهای سواحل در استان بوشهر زمینه
توسعه سرمایهگذاری در عرصه آبزیپروری فراهم شده بهگونهای که این
استان در این حوزه در کشور پیشتاز است.
مدیرکل مهندســی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به
مراحل قانونی اخذ مجــوز برای طرحهای پرورش ماهی در قفس به آغاز
طرح تدقیق مطالعات  ICZMدر استان بوشهر اشاره کرد و گفت :ضمن
بررسی جوانب محیط زیستی این طرحها و تاثیرات آن سازه بر سازههای
پیرامونــی ،به منظــور مدیریت بهتر هزینه و زمان و در راســتای نیل به
اهداف توســعه پایدار ساحلی در استان بوشهر ،روند اخذ مجوز طرحهای
مذکور مورد بازبینی قرار میگیرد.
الهیار با بیان اینکه انجام طرح تدقیق مطالعات مدیریت یکپارچه مناطق
ســاحلی کشور در دســت اقدام است خاطر نشــان کرد :هم اکنون این
طرح در اســتان هرمزگان به پایان رســیده و در سواحل استان بوشهر به
زودی آغاز میشود.
وی بیان کرد :در این طرح تمامی شــرایط ویژه مرتبط با مناطق مختلف
ساحلی از زوایای گوناگون از قبیل شرایط زیست محیطی و اکوسیستمی،
اجتماعی و اقتصادی و دیگر عرصهها مورد بررسی دقیق انجام میگیرد و
بهترین موقعیت ســرمایه گذاری در این مناطق ساحلی به مراجع مرتبط
اعالم میشود.
مدیرکل مهندســی سواحل و بنادر ســازمان بنادر و دریانوردی از صدور
موافقیت اولیه برای پرورش ماهی در قفس در استانهای جنوبی و شمالی
خبر داد و خاطر نشان کرد :در راستای توسعه طرحهای سرمایهگذاری در
ســواحل ،موافقیت اولیه برای فعالیت پرورش ماهی در قفس در سواحل
استان بوشهر ،هرمزگان و مازندران صادر شده است.
الهیار بیان کرد :در اجرای طرحهای پرورش ماهی در قفس استان بوشهر
با  ۴پروژه پیشــتاز است و استانهای هرمزگان و مازندران هر کدام یک
پروژه ماهی در قفس ارائه کردهاند.
وی بــا بیان اینکه ســرمایه گذاران در ســواحل میتوانند بــا اطمینان
باالیی اقدام به ســرمایهگذاری و تولید در این مناطق کنند گفت :تمامی
جنبههای اقتصادی ،اجتماعی سیاســی و محیط زیستی در اجرای این
پروژهها بر اســاس مطالعات انجام شــده مورد توجه قرار میگیرد که در
مرحله اخذ موافقــت اولیه  ،موقعیت مکانی متقاضی با زونهای خروجی
این مطالعات مطابقت داده میشود.

کلنگ احداث مرکز دیتا سنتر ایریسا در شهرک
علمی تحقیقاتی اصفهان به زمین زده شد.

اصفهــان  -بهمن توکلی فرد -مهندس طاهری مدیر عامل شــرکت بین
المللی مهندســی سیســتم ها و اتوماسیون ( ایریســا ) گفت :مرکز دیتا
سنتر با مشارکت شرکت فوالد مبارکه و همکاری شهرک علمی تحقیقاتی
شــیخ بهایی در مساحت ۴000متر زمین با حضور مهندس نیکفر معاون
تکنولوژی شــرکت فوالد مبارکه و دکتر کشــمیری رییس شهرک علمی

تحقیقاتی اصفهان و مدیران شــرکت ایریســا وفوالد مبارکه در شهرک
علمی تحقیقاتی اصفهان کلنگ زنی شــد.این پروژه مرکز داده ها و واحد
پژوهــش و نــوآوری در پنج فــاز و در هر فاز از گــردش مالی فاز بعدی
اجرایی میشــود فاز اول با اعتبار  2میلیارد تومان هزینه زیر ســاخت ها
تجهیزات،فیبــر نوری،ماهواره و باطری ها کــه هزینه یک میلیارد تومان
میشود و در مدت زمان دو سال اجرا میشود.این مرکز ساالنه درامد بین
۵00تا 700میلیون تومان دارد که در مرحله اول خدمات فقط به شرکت
فوالد مبارکه میباشد و در فاز های بعدی تمامی شرکت های گروه فوالد
مبارکه خدمات میدهد و زمینه اشــتغال  1۵نفر مستقیم و 100نفر غیر
مستقیم را دارد.مهندس نیکفر معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه در
ادامه این جلسه از توجه به امر تحقیق و توسعه اشاره کرد و افزود :با توجه
به برنامه شرکت برای تولید 2۵میلیون تن فوالد در گروه فوالد مبارکه که
در فوالد هرمزگان و سفید دشت و مبارکه است و تولید بیش از ۵0درصد
فوالد کشور،نیاز است که شرکت توجه ویژه و بیش از پیش به امر تحقیق
و توســعه و پژوهش داشت و این امر تحقق تولید بدون تحقیق و پژوهش
ممکن نیست و باید بیش از پیش در این امر مهم قدم برداریم
دکتر کشمیری رییس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در ادامه گزارشی
از واحد های مســتقر در شهرک ارایه داد و گفت  :در حال حاضر بالغ بر
۵00شــرکت کوچک و بزرگ و حدود 6000نفر که همگی فارغ تحصیل
دانشــگاهی میباشند در شهرک مشــغول فعالیت و کسب و کار میباشند
که گردش مالی سال گذشته ایت شرکت ها بیش از 1600میلیارد تومان
بوده است

تاکید بر انضباط و شفافیت مالی در نشست
روِسای مالی سازمان بنادر

تاکید بر انضباط و شفافیت مالی در نشست روِسای مالی سازمان بنادر
بوشــهر فناوران -گردهمائی روســای مالی ســازمان بنادر سال  ،۹6با
حضور ذیحساب و مدیرکل امور مالی سازمان و روسای مالی بنادر کشور
با محوریت هماهنگی در بســتن حســابهای مالی ســال  1۳۹۵و تبیین
رئوس اهداف ســال  ۹6بــا تاکید بر نظم و انضباط و شــفافیت مالی در
بندر بوشــهر برگزار شــد .روابط عمومی ،در این نشست مدیرکل بنادر
از افزایش فعالیــت های صادراتی بنادری چون عســلویه و خارک پس
از برجــام خبر داد.ذیحســاب و مدیرکل امور مالی ســازمان نیز در این
نشســت اعالم داشت :ارتقای سطح کنترل های داخلی ،بازطراحی فرایند
وصول درآمدهای سازمان و ارائه خدمات الکترونیکی مالی به مشتریان از
مهمترین رئوس برنامه های اداره کل امور مالی ســازمان در سال 1۳۹6
می باشــد.حیدر فرزانه اظهار داشت :بندر بوشهر یکی از بنادری است که
سازمان بنادر و دریانوردی به طور جدی بر روی آن سرمایه گذاری نموده
اســت و با تحقق طرح توسعه بندر بوشهر در جزیره نگین ،آینده روشن و
درخشــانی را پیش رو خواهد داشت.فرزانه اظهار داشت :در بحث وصول
مطالبات بنادر استان بوشــهر کارنامه موفقی داشته است و درواقع بنادر
استان بوشهر یکی از بنادر پیشرو در وصول مطالبات می باشد.

به همت هنرمندان مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره)
کودکان و نوجوانان زلزلهزده ،به دره شاپرکها
رسیدند

مشهد یاســر وطن پور ازغندی خبرنگار فن آوران اطالعات-هنرمندان
مجتمع فرهنگی-هنــری امام خمینی(ره) تئاتر «همســفر با پروانهها»،
جُ نگ شادی و فیلم «دره شاپرکها» را برای کودکان و نوجوانان مناطق
زلزلهزده خراســان رضوی به اجرا درآوردند.مســئول مجتمع فرهنگی-
هنری امام خمینی(ره) وابســته به موسســه آفرینشهای هنری آستان
قدس رضوی با اعالم این خبر گفت :از صبح روز پنجشــنبه ۳1فروردین
تا جمعه اول اردیبهشــت ،به ســمت مناطق زلزلهزده اطراف مشهد و دو
روستای سرچشــمه و دوقعله براشک از شهرستان فریمان عازم شدیم تا
در آنجــا برنامههایی را که برای کــودکان و نوجوانان این مناطق تدارک
دیده بودیم ،اجرا کنیم.
مرتضی عطاریان خاطرنشــان کرد :با اجرای نمایــش تئاتر با عنوان«من
گریه نمیکنم» که نمایشــی کمدی -عروسکی است و اجرای یک جُ نگ،
ســعی کردیم در یک بازه زمانی 2ســاعته فضایی شــاد و کودکانه برای
کودکان زلزلهزده این مناطق ایجاد کنیم که خوشــبختانه این برنامهها،
بهجز رده ســنی کودک و نوجوان ،با اســتقبال بیشــتر اهالی روســتا و
خانوادههای این عزیزان روبرو شد.
مسئول مجتمع امام خمینی(ره) با بیان اینکه گروه اعزامی ،امکانات الزم
برای اجرای این برنامهها در فضای باز را نیز به همراه داشتند افزود :برنامه
دوم ما نمایش فیلم ســینمایی کودکانه «دره شاپرکها» بود که حتی با
بــارش باران بهاری هم بچهها در پناه میز و نیمکتهای چیده شــده در
محوطه قرار گرفتند تا با اشتیاق به تماشای آن بشنینند.
وی تصریــح کرد :برنامههای فرهنگی مجتمع امــام خمینی(ره) واقع در
منطقه خواجهربیع ،برای حومه شــهر و مناطق محروم مشهد ادامه دارد.
این طرح با اجرای برنامه در مناطق زلزلهزده خراســان رضوی شروع شد

مهرنژاد همچنین گفت :مردم درباره دوربین و مکانیاب بیشتر
نگران هستند تا درباره حسگرهای بیسروصدا.
این گروه پژوهشی گفته که توانسته  25حسگر مختلف را
شناسایی کند که بهطور استاندارد در اکثر دستگاهها وجود دارند.
پژوهشگران دریافتند هرکاری که میکنید مثل کلیککردن،
باال و پایینرفتن در صفحات و کشیدن یا زدن انگشت به صفحه
باعث میشود دستگاه در حالت خاصی قرار گیرد که حسگرها
آن وضعیت را ثبت میکنند؛ لذا این گروه میتواند فقط با توجه
به حالتی که گوشی را میگردانید ،تشخیص دهد که در یک
صفحه وب مشخص کدام قسمت از صفحه را کلیک میکنید و
چه چیزی تایپ میکنید.
آنها گفتند که شرکتهای بزرگ تکنولوژی مثل گوگل و اپل
را در جریان گذاشتهاند ،اما تاکنون هیچکس نتوانسته پاسخی
برای این مشکل بیابد.

و در ادامــه قصد داریم تا در کنار این فعالیتها ،اهداف فرهنگی و هنری
مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) را در حوزه فرهنگ رضوی ارتقا دهیم.

 30میلیارد تومان برای تعویض مقره های برق در
مازندران هزینه شده است

مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان گفت :سه میلیارد
تومان برای تعویض مقره های ســرامیکی از شــبکه های فشار قوی برق
هزینه شده است.
مهندس حســین افضلی در نخستین مجمع استانی سالمت مازندران در
محل ســالن شماره یک اســتانداری مازندران ،با اشاره به حضور شرکت
برق منطقه ای مازندران و گلســتان در اولین مجمع ملی سالمت کشور
و دریافت تندیس ســالمت ،اظهار کرد :این دســتاورد ارزشمندی برای
صنعت برق و نقطه عطف یک حرکت جهادی در مسیر توسعه و همکاری
مشترک با سایر دستگاههای اجرایی برای انتقال این تجربه بوده است.
وی افزود :معتقدیم همه دســتگاهها باید در ارتقاء ســالمت جامعه مؤثر
باشند و خود را مسئول پاسخگویی به مشکالت جامعه بدانند.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان ،گفت :خوشبختانه
در شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان ،شورای ارتقاء سالمت شکل
گرفته که در تقویم ،اهداف و برنامه استراتژیک وارد و نهادینه شده است.
مهندس افضلــی در ادامه با اعالم اینکه برای پروژههای در دســت اجرا
شرکت ،پیوست ســالمت مورد توجه ما است ،گفت :یکی از اجزای مهم
شبکههای فشار قوی مقره ها است که عموماً از جنس سرامیکی است که
بعد از تخریب مانند ترکش به همه جا پخش میشــود و ممکن است در
مزارع و زمینهای شالیزاری موجب جراحت دست و پای کشاورزان شود
برای این منظور جایگزینی آن با مقره های کامپوزیتی در دستور کار قرار
گرفت و حدود  ۳میلیارد تومان برای این تعویض مقره های ســرامیکی از
شبکههای فشــار قوی هزینه شده است که همه این هزینهها به سالمت
اجتمــاع بر میگردد و ایــن اقدام با رویکرد توجه به ســالمت اجتماعی
صورت گرفته است.مدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان،
دیگر اقدامات شرکت را در بخش ارتقاء سالمت برشمرد و افزود :برگزاری
کالسهای خود مراقبتی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای
کارکنان موضوعی بود که در نقشه راه شرکت برجسته دیده شد.مهندس
افضلــی در ادامه با بیان اینکه بازتاب برنامههای شــرکت برق منطقه ای
مازندران و گلســتان در شرکتتوانیر مورد توجه مدیر عامل شرکت توانیر
قرار گرفت و پس از آن همه شــرکتهای صنعت برق را دعوت کردند که
در این مقوله وارد شــوند ،افزود :امیدوارم صنعت برق کشــور با رویکرد
توجه به سالمت جامعه خدماتی در خور شان مردم ارائه کند.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری بوشهر:
نگاه ویژه شهرداری بوشهر به مناطق جنوبی/
ایجاد تحوالت اساسی با پروژه های جدید

معاون برنامه ریزی و توســعه شهرداری بندر بوشــهر از ایجاد تحوالت
اساســی در مناطق جنوبی شــهر بوشــهر با اجرای پــروژه های جدید
شهرداری خبر داد.بوشهر فناوران  -شهرداری بندر بوشهر ،جنوبی بوشهر
به دلیل توسعه ی نامتوازن و دوری از مرکز شهر نسبت به مناطق شمالی
دارای مشکالت و معضالت بیشتری است که حل این مشکالت نگاه ویژه
ی شهرداری بوشهر به این مناطق را می طلبد.
وی بــا تاکید بر اینکه ایجاد نشــاط اجتماعی باعث رضایت از زندگی و
همچنین ســالمت روانی و اجتماعی افراد می شود افزود:داشتن احساس
محرومیت،عدم انسجام بافت شهری ،سرانه پایین فضای فرهنگی ،فضای
سبز و ورزشی و مشکالت اقتصادی از جمله مهمترین عواملی هستند که
موجب کاهش نشاط در شهر می شوند.
معاون برنامه ریزی و توســعه شهرداری بندر بوشــهر با اشاره به اینکه
جهت ایجاد توســعه در مناطــق جنوبی نیاز به ایجاد زیرســاخت های
شــهری وجود دارد به گونه ای که نه تنها نیاز ساکنین را برآورده کنند،
بلکــه فضای عمومی مورد نیاز را نیز تأمین نماید،اظهار داشــت :بنابراین
درصورتی که پیادهرو و مسیرهای ممتد دوچرخه سواری ،محل عبور عابر
پیاده ،و میادین و پارکهای قابل دســترس و راحت وجود داشته باشند،
ســاکنین به اســتفاده فعاالنهتر از فضاهای عمومی تشویق میشوند و از
نتایج مثبت این تحرک در زندگی خود سود خواهند برد.
محمد دمشــقی با اشــاره به اینکه فضای سبز شهری خصوصاً پارکهای
شــهری دارای نقش اجتماعــی ،اقتصادی و اکولوژیکی هســتند،تصریح
کرد:یکی از اولویت های شهرداری بوشهر جهت توسعه ی مناطق جنوبی
افزایش سرانه ی سبز این مناطق بوده که با وجود کمبود فضا تالش شده
نهایت استفاده از فضاهای موجود صورت گیرد.
وی با اعالم اینکه ســرانه فضای سبز در نواحی جنوبی نزدیک به ۴.۳2
متر مربع اســت گفت :جهت ایجاد توســعه عدالت اجتماعی و همســان
ســازی با نواحی شــمالی شــهر (منطقه  )1این عدد باید به  8متر مربع
افزایش یابد که در این راســتا با اختصاص  ۳هکتــار از اراضی باغ بهزاد
جهت ایجاد پارک شهری ،کمک شایانی به افزایش سرانه ی سبز محالت
جنوبی خواهد شــد .معاون برنامه ریزی و توســعه شهرداری بندر بوشهر
همچنین از ایجاد فضای ســبز در حاشیه ی پیاده رو بلوار شهید یاسینی
خبــر داد و افزود:با ایجــاد این پیاده رو ضمن افزایش ســرانه ی فضای
ســبز محالت جنوبی،محیطی مناسب جهت پیاده روی و ورزش ساکنین
محالت مذکور نیز فراهم شده است.
دمشــقی از اجرای یک پروژه ی خالقانه ی دیگر که باعث ایجاد نشاط و
زیبایی و جذب گردشگر در مناطق جنوبی می شود هم خبر داد و گفت:بر
اســاس این طرح قســمتی از بافت تاریخی بوشهر و عمارت های مشهور

ه��وواوی د رحا لحاضر
سومین تولیدکننده بزرگ
ی هوشمند در دنیاست.
گوش 
براس��اس گزارش  IDCاین
کمپانی چینی در سهماهه
نخست سال  ۲۰۱۷با رشد
 21/7درصدی عرضه همراه
بوده است.
اطالعات ارایهشده توسط
 IDCحاکی است که هوواوی
زمستان  ۲۰۱۷حدود 34/2
میلیون دس��تگاه گوشی
هوشمند راهی بازار جهانی
کرده که همین موضوع باعث
شده س��هم این شرکت به
 9/8درصد در بازار موبایل
دنیا برسد .هوواوی سهماهه
نخست سال  ۲۰۱۶بیش از 28
میلیون دستگاه گوشی به
بازار عرضه کرد.
ای��ن ش��رکت ب��رای
تبدیلشدن به بزر گترین
عرضهکننده گوشی هوشمند
برنامهری��زی میکن��د؛
بهطوریکه براساس اطالعات
ارایهش��ده توسط چینیها،
هوواوی در نظر دارد در طول
 ۴سال سامسونگ را پشت
سر بگذارد.
هوواوی در قدم اول سعی
دارد وارد بازار کانادا ش��ود.
این کمپانی دو گوشی P10
و  P10پ�لاس را از ابتدای
ماه ژوئ��ن در کانادا عرضه
خواهد کرد.

شــهر را با همان شکل و مصالح اما در اندازه ای کوچکتر از حد واقعی در
پارک شــغاب بازســازی خواهیم کرد که به دلیل تازگی و جذابیت طرح
سبب جذب شهروندان و گردشگران به این قسمت خواهد شد.
رونمایی از المان خوان سوم رستم در ساحل توسط شهرداری بندر بوشهر

برگزاری جلسه شورای انسجام بخشی مدیران
وزارت نیرو در استان سیستان و بلوچستان با
حضور معاون وزیر نیرو

جلســه شورای انســجام بخشــی مدیران وزارت نیرو در استان جهت
پیگیری مصوبات شــورای عالی آب با حضور مهندس میدانی معاون وزیر
نیرو در امور آب وآبفا ،مهندس مظفری شمس مشاور وزیر در امور آبهای
مرزی ،مهندس کرد معاون عمرانی استانداری ومدیران شرکت های تابعه
وزارت نیرو در اســتان در محل سالن کنفرانس شــرکت آب منطقه ای
استان برگزار گردید
در ابتداجلســه مهندس اتابک جعفری مدیرعامل آب منطقه ای اســتان
ضمن عرض خیر مقدم خالصه ای از مصوبات شورای عالی آب به استان
رابیان ومشکالت وموانع احتمالی در خصوص انجام مصوبات را بیان نمود.
درادامــه دکتر باقر کرد معاون عمرانی اســتانداری گفت که با توجه به
شرایط خاص استان ومشکالت پیش روی شرکت های تابعه این معاونت
آمادگی دارد در صورت ارائــه طرح مصوبی که دارای برنامه زمانبندی
دقیق باشــد آن را حمایت کند  .مدیران عامل شرکت های آبفا وآبفار نیز
گزارشی از عملکرد شرکت های زیر مجموعه خود بیان نمودند.
در پایان مهندس میدانی ضمن عرض خداقوت خدمت همه همکاران در
اســتان بیان داشت از اینکه توانســته ام در خدمت مردم شریف این دیار
باشــم خورسندم وکار برای مردم را نعمت الهی دانسته که خداوند توفیق
آن را عطا فرموده اســت وی گفت رفع مشکالت آب نیاز به برنامه ریزی
،تدبیــر ومنابع مالی ســنگین دارد ،از توفیقات دولت یازدهم میتوان این
مســئله را برشــمرد که اعتبارات بخش آب نسبت به سال  ۹2چند برابر
شده است وهمچنین یکی دیگر از کارهای مهم تشکیل شورای عالی آب
می باشــد که نقش بسزایی در رفع مشکالت آبی کشور داشته است یکی
از مزیت های شــورای عالی آب این مسئله است که هشدار وایجاد یک
نگرانی برای احاد مردم در خصوص بحران آب ایجاد شده وهمکانی کردن
حفاظت از منابع آب چون در این عصر ودوران تهیه آب بســیار ســخت
وپرهزینه می باشــد وبهترین کار حفــظ منابع آب زیرزمینی موجود می
باشد که اعم مصوبات شورای عالی آب دراین خصوص می باشد .در بحث
مدیریت آب نباید گزافه گویی کنیم وحرف بزرگ نشدنی بزنیم بلکه باید
با عقل وتدبیر مدیریت کنیم بهترین کارها این است که بهترین محصول
را با ارزانترین قیمت در اختیار مردم قراردهیم چون شاءن ومنزلت مردم
ایران شــاءن ومنزلت واالیی اســت وشــخص وزیر محترم نیرو وبنده در
خصوص آب (شــرب ،کشــاورزی وصنعت ) دغدغه داریم چون خواهان
بهترین ها برای مردم عزیز ایران هســتیم واز مدیران استانی خواست که
با جدیت پیگیر مصوبات شــورایعالی آب باشــند وهدف از سفر خود به
اســتان را دیدار با همکاران  ،بازدید از روند اجرای پروژه ها ورفع موانع
ومشکالت احتمالی بیان نمود.

معاون استاندار سیستان و بلوچستان:
جذب حداکثری مردم و برگزاری باشکوه
انتخابات از وظایف مهم مسئوالن در انتخابات
است

معاون سیاســی اجتماعی اســتاندار سیســتان و بلوچستان امروز /سه
شــنبه  /در نشست اعضای شورای اداری شهرستان با قدردانی از عملکرد
فرمانداری و بخشــداری های خاش در ثبت نام کمی و کیفی انتخابات و
کســب جایگاه ممتاز در این عرصه بیان کرد:مشارکت در عرصه انتخابات
بســیار مهم بوده و باید به کیفیت برگزاری آن و انتخاب افراد توانمند و با
تجربه و دارای علم  ،خالقیت و ابتکار توجه شود .
بــه گزارش روابط عمومی اســتانداری،علی اصغر جمشــیدنژاد جذب
حداکثری مردم و برگزاری ســالم و باشــکوه انتخابات و صیانت از آرای
مردم را از وظایف مهم مسئوالن در انتخابات برشمرد.
وی در بخش دیگر ســخنان با اشــاره به هدف گــذاری های دولت برای
توسعه استان گفت :اجرای پروژه گازرسانی به صورت جهاد گونه شاخص
کار دولت را نشــان می دهد و پس از گازرسانی به زاهدان دیگر شهرهای
اســتان گازدار می شوند و در ادامه به رفع معضالت بیکاری و اشتغالزایی
کمک می شــود .جمشیدنژاد ادامه داد :راه آهن نیز از پروژه های شاخص
دیگر در استان بوده که هم اینک سه پیمانکار در حال کار هستند.
معاون اســتاندار با بیان اینکه تالش برای ارتقای شاخص های سالمت و
کاهش آمارهای مرگ و میر زنــان از اولویت های مهم دولت و مجموعه
وزارت بهداشــت و درمان اســت ،تصریح کرد :اختصاص 100دســتگاه
آمبوالنس و ایجاد چندین مرکز درمان بســتر و بیمارســتان و اورژانس و
زایشگاه و غیره از دســتاوردهای ارزشمند سفر چهار روزه وزیر بهداشت
به اســتان در سال گذشته بوده که در راستای اجرای طرح تحول سالمت
و پیگیری های اســتاندار و مقامات اســتان ارتقای شاخص های سالمت
استان را شاهد بوده ایم.
جمشیدنژاد خاطرنشان ساخت :مبحث آموزش و پرورش و شاخص های
خدمات در این حوزه و کمک به جذب بازماندگان از تحصیل در اســتان
نیز با موفقیت های باالیی همراه بوده و دولت همچنان تالش می کند در
این مسیر بیش از این خدمات ارائه دهد.
وی پیگیری برای اختصاص ســه هزار نیروی آموزشی و فرهنگی و تالش

گجت

داک DeX

سامسونگ همزمان با معرفی گلکسی  S8و
 S8پالس از داک  DeXنیز رونمایی کرد .این
داک  ۱۵۰دالر قیمت دارد و از ماه آوریل روانه
بازار خواهد شد.
با قراردادن گوشیهای هوشمند گلکسی  S8و
توان از این دو دستگاه
 S8پالس روی  ،DeXمی
بهعنوان کامپیوتر اس���تفاده کرد .این دستگاه
 150دالر قیمت دارد و اواخ���ر ماه آوریل به
رسد پس
بازار عرضه خواهد شد که به نظر می
از عرضه گسترده پرچمداران جدید سامسونگ
توان  DeXرا
ریزی شده است .البته نمی
برنامه
یک ابزار جانبی ارزانقیمت دانست؛ اما انتظار
هایی برای این محصول در نظر
رود تخفیف
می
گرفته شود.

گیر 360

 Gear 360محصول جدید سامسونگ است
برداری با کیفیت  4Kرا در اختیار
که امکان فیلم
این با گوشیهای
دهد و عالوهبر
کاربران قرار می
آیفون اپل سازگاری دارد.
این ابزار درواقع یک دوربی���ن  ۳۶۰درجه
های هوشمند
توان به همراه گوشی
است که می
پرچمدار سامسونگ از آن استفاده کرد.
به دلیل ساختار خاص این دوربین میتوانید
هر زمان که مایل باشید ،از محیط اطراف خود
تصاویر و ویدیوهای  ۳۶۰درجه تهیه کنید.
کیفی���ت تصاویر ای���ن م���دل جدید ۱۵
مگاپیکسلی است و از استریم زنده نیز پشتیبانی
میکند.

برای جذب نیروی انسانی از اقدامات ارزشمند دولت در استان نام برد.
وی رفع مشــکالت حوزه ثبت احوال و صدور شناسنامه برای بیش از 22
هزار نفر با هدف خدمت رسانی به مردم و نیز شنیدن دغدغه های مردم و
طرح مشکالت از سوی گروههای مرجع و بهره گرفتن از ظرفیت های نظر
سنجی را از اولویت های مهم دولت در استان عنوان کرد.
رئیس ســتاد انتخابات سیســتان و بلوچســتان مدیریت درست منابع و
امکانات در شــهر و جوامع را نتیجه انتخاب درست شوراها عنوان کرد و
افزود :باید نگاهی وجود داشته باشد که همه منابع و امکانات با نیازسنجی
ها و اولویت بندی ها صرف و هزینه شوند.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در دومین
اجالسیه اعتاب مقدس جهان اسالم:
زیارت ابزاری برای نزاهت روح و پاکی باطن است

مشــهد محمد رضا رحمتی -فن آوران اطالعات-قائم مقام تولیت آستان
قــدس رضوی گفت :زیارت یکی از راههای وصول به قرب الهی اســت و
هدف ما خادمان اعتاب مقدسه ارائه بهترین خدمات به زائران عاشق اهل
بیت(ع) است.سید مرتضی بختیاری عصر امروز در آئین افتتاحیه دومین
اجالسیه اعتاب مقدس جهان اسالم که با حضور حضور تولیتهای اعتاب
و آستانهای مقدس ،معاونان و نمایندگان آنها در کربالی معلی در حال
برگزاری است ،گفت :این گردهمایی نشان از موفقیت بزرگ حرکتی دارد
که مردادماه سال گذشته از مشهد مقدس و از مرکز معنوی ایران اسالمی
یعنی آستان قدس رضوی آغاز شد.
وی با تبریک عید ســعید مبعث به تولیتها و نمایندگان اعتاب مقدسه،
گفت :حجت االسالم والمسلمین رئیسی به دلیل امر بسیار مهم و حیاتی
انتخابات ریاست جمهوری اســالمی ایران و برنامه های بسیار فشرده به
رغم میل باطنی موفق به شرکت در این اجالس نشدند.
بختیــاری با قدردانی از میزبانی خوب تولیت شــرعی و امین العام عتبه
مقدسه حسینی به شعار امسال اجالسیه یعنی حقوق زائران اشاره کرد و
گفت :زیارت ،ابزاری برای نزاهت روح و پاکی باطن اســت و زائر با رعایت
ادب در محضر معصوم تمرین عبودیت می کند .زائر با زیارت و قرائت دعا
پیــام آموزنده دین را درک میکنــد و در فرآیند برقراری ارتباط با ارواح
معصومان ،طبق آیات قرآن از اســتغفار پیامبر و اهل بیت (علیهم السالم)
برخوردار میشــود و این همان معنای صحیح توســل معتبر و صحیح به
اولیای الهی اســت .قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی با بیان این که
پیامبر اکرم (صلی اهللعلیه و آله) اسوه حسنه است تاکید کرد :بر خادمان
و رهروان ایشان نیز مسیر فعالیت روشن است و ما نیز باید الگوی خویش
را از آن مقتدا دریافت کنیم.
وی افزود :نیاز کنونی جهان ،بازگشت به رهاورد پیامبر اعظم (صلوات اهلل
علیه و آله) اســت زیرا عناصر محوری عصر کنونی ،اســتعمار ،استثمار و
استبداد استکبار جهانی است که امت اسالمی را به فقر فرهنگی و ضعف
اخالقی مبتال کرده اســت .بنابراین امــروز بیش از هر زمانی به وحدت و
عقالنیت در امت اســالمی نیاز داریم چرا که آسیبهای ناشی از جهل و
انحراف در منازعات درون دینی مسلمانان منطقه دیده میشود.
بختیاری با اشــاره به این که کســانی که هم خود کژراهه می روند و هم
دیگران را تهدید و تطمیع می کنند و قبل از هر اقدامی بر مراکز مقدس
مذهبی می تازند ،شاگردان ابلیس هســتند ،گفت :به حکم آیات کریمه
قرآن ،ســنت الهی حفظ حق و دفاع از آن اســت و دوران ســلطه باطل
پایدار نخواهد بود.
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی همچنین با تاکید بر مســئولیت
سنگین متولیان اعتاب و آستان های مقدس در برابر زائران گفت :سقایت
زائران و ســاخت و ســاز ابنیه خدمتی مهم اســت اما مهمتر از آن نشر
معــارف قرآن و عترت اســت.وی یکی از امدادهای الهی در گســترش و
تعمیــق خدمت به معارف دینی و زائران بارگاه اولیای الهی را گردهمایی
تولیتهای معظم اعتاب شیعه در قالب اجالسیه اعتاب مقدس برشمرد و
خاطرنشــان کرد :آثار و برکات این اجالس هر روز بیشتر و نورانی تر بوده
و در آینده شاهد برکات بیشتری هم خواهیم بود.

همزمان با عید سعید مبعث؛
دانش آموزان محروم گناباد به حرم مطهر رضوی
مشرف شدند

مشــهد یاســر وطن پور ازغندی خبرنگار فن آوران اطالعات-تعدادی
از دانشآمــوزان محــروم گناباد به بارگاه ملکوتی امام رضا علیه الســالم
مشــرف شــدند .مدیر مدرسه شبانه روزی شــهید مفتح گفت :با دعوت
موسســه خیریه امام صادق(ع) و همــکاری معاونت اماکن متبرکه و امور
زائران و اداره کل روابط عمومی آســتان قدس رضوی این دانش آموزان
فرصت تشــرف به بارگاه منور امام رضــا(ع) را یافتند.محمدمهدی مفتح
اظهار داشــت 70 :نفر از دانش آموز ایتام ،ســادات و محروم روستاهای
گنابــاد عالوه بر بهره مندی از فضای قدســی حــرم مطهر و برنامه های
فرهنگی و تبلیغی آســتان قدس رضوی ،ناهار را مهمان ســفره کریمانه
امام رئوف شــدند.مدیر موسســه خیریه امام صادق(ع) گفت :طی  2روز
اقامت این عزیزان در مشــهد مقدس عــالوه بر توفیق زیارت و اقامه نماز
در حرم مطهر ،برنامه های فرهنگی و تفریحی نیز برایشان در نظر گرفته
شده است.صادق عقیلی بیان داشت:از ابتدای سال تحصیلی جاری دانش
آموزان ایتام ،سادات و محروم حاشیه شهر مشهد و مناطق محروم کشور
امکان تشرف به حرم مطهر و پذیرایی در مهمانسرای حضرت را یافتند.
وی تصریــح کرد :تعدادی از این دانش آموزان برای نخســتین بار توفیق
تشرف به بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) را یافته اند.

