ﮐﺘـﺎب »ﻋﻤـﻮد ﻫـﺰار و ﭼﻬﺎرﺻـﺪ و
دو« در رزن روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
ﮐﺘﺎب »ﻋﻤﻮد ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ و دو« ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻬﻤﺮام ﺑﻬﺮاﻣﯽرﺷﯿﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻣﺴﺌﻮﻻن و اﻫﺎﻟﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ادب در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻼﻣﻪ دﻫﺨﺪای ﻗﺮوه درﺟﺰﯾﻦ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﻪ

ﮔﺰارش

ﭘﺎﯾﮕﺎه

ﺧﺒﺮی”ﻓﺮدای

ﻫﻤﺪان”

ﻣﺪﯾﺮﻓﺮﻫﻨﮓ

و

ارﺷﺎد

اﺳﻼﻣﯽ

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ،ﺳﻮﻣﯿﻦ آﯾﯿﻦ و »ﻋﻤﻮد
ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ و دو« دﻫﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺴﺎل در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻋﻠﯽ ﺳﯿﻒﯾﺎر اﻓﺰود :ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻮزه ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل از آﺛﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻫﻢ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﻫﻤـﺎﯾﺶ ﭘﯿـﺎده روﯾـﯽ ﻣﻌﻠـﻮﻻن در
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﻣﻠﯽ ﭘﺎراﻟﻤﭙﯿﮏ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭘﯿﺎده
روﯾﯽ ﻣﻌﻠﻮﻻن روز در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی”ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان” ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﻣﻠﯽ ﭘﺎراﻟﻤﭙﯿﮏ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﭘﯿﺎده روی ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اداره ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻣﻬﺪی ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ اداره ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن اﻓﺰود:ورزش
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﻣﻌﻠﻮﻻن دارد اﻣﺎ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﺰوای ﻣﻌﻠﻮﻻن ،وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ رو ﺑﻪ اﻓﻮل
ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺮاد ﻋﺎدی از ﺣﻘﻮق
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﻮوﻻن دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻻن ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ از ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﭘﺎرک ﻣﻠﺖ را
ﭘﯿﺎده روی ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی از ﻣﻌﻠﻮﻻن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻗﯿﺪ ﻗﺮﻋﻪ
ﺟﻮاﯾﺰی اﻫﺪا ﺷﺪ.

ــﺘﺎﻧﯽ در
ــﻪ اﺳـ
ــﺐ  ۱۲رﺗﺒـ
ﮐﺴـ
رﻗﺎﺑﺖﻫـــﺎی ورزﺷـــﯽ ﺗﻮﺳـــﻂ
داﻧﺶآﻣﻮزان رزن
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن از ﮐﺴﺐ  12رﺗﺒﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ در
رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد.
ﻃﺎﻫﺮی ﻣﺠﺪ ﮔﻔﺖ :داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﺑﻪ ﮔﺰارش “ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان”،
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ  12ﻣﻘﺎم ﺑﺮﺗﺮ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ورزﺷﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

وی اﻓﺰود :در اﯾﻦ دوره از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت داﻧﺶ آﻣﻮزان رزن در رﺷﺘﻪ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ورزﺷﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ  2رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ ﺗﯿﻤﯽ و  10رﺗﺒﻪ ﺑﺮﺗﺮ
اﻧﻔﺮادی ﺷﺪﻧﺪ.

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن و
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

اﺻـﻨﺎف ﻣﺘﺨﻠـﻒ در رزن  ۴۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن
ﺗﻮﻣﺎن ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ
اﻗﺘﺼﺎد :ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اداره ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت رزن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ
اﺻﻨﺎف ﻣﺘﺨﻠﻒ در رزن ﺑﯿﺶ از  40ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻢﻓﺮوﺷﯽ ،ﺗﻘﻠﺐ ،ﻋﺪم درج ﻗﯿﻤﺖ ،ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺎرج از
ﺷﺒﮑﻪ و ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش “ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان” ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻬﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
وﯾﮋه ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﻣﺎه ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﺮﮔﺰاری ﮔﺸﺖﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک در ﮐﻨﺎر ﮔﺸﺖﻫﺎ و ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎی
اﺗﺎق اﺻﻨﺎف و اداره ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ،ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اداره ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن ﺗﺠﺎرت ﺑﺮای
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزار ﺷﺐ ﻋﯿﺪ اﺳﺖ.

وی از ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﯿﺶ از  92ﮔﺸﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری؛ ﺑﺨﺸﺪاریﻫﺎ،
ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ،ﺟﻬﺎد
ﮐﺸﺎورزی ،اﺗﺎق اﺻﻨﺎف ،ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود:
در اﯾﻦ ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎ ﺑﯿﺶ از  85ﻓﺮم ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اداره ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت رزن از ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺸﺖ ﻣﺸﺘﺮک در
روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﺧﺒﺮ داد و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ
ﺑﺎزرﺳﯽ از اﺻﻨﺎف و ﺛﺒﺖ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺷﻮد.

وی اﻓﺰود :ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯿﻮه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ،ﺑﺮﻧﺞ ،ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﺮغ ﻣﻨﺠﻤﺪ و
ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در راﺳﺘﺎی ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﺷﺐ ﻋﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی

ﺳﻬﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﺎزار ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد و
ﻫﺮﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل در ﺑﺎزار ﮐﻤﺘﺮ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ آن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﺎزرﺳﺎن اداره ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺑﺎزار
را رﺻﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺸﻮﯾﻢ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻞ ﺑﺎزرﺳﯽ از واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﻃﯽ اﻣﺴﺎل  11ﻫﺰار و
 824ﻣﻮرد اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :از اﯾﻦ ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎ ﺑﯿﺶ از  500ﻣﻮرد ﺗﺨﻠﻒ
ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ اداره ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت رزن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺻﻨﺎف
ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﯿﺶ از  40ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،اداﻣﻪ داد :ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻢﻓﺮوﺷﯽ و ﺗﻘﻠﺐ ،ﻋﺪم درج ﻗﯿﻤﺖ ،ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺎرج از ﺷﺒﮑﻪ و
ﻗﺎﭼﺎق و ﮔﺮاﻧﻔﺮوﺷﯽ اﺳﺖ.

وی از ﺛﺒﺖ ﺑﯿﺶ از  158ﻣﻮرد ﮔﺰارش از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺘﺎد ﺧﺒﺮی ﺧﺒﺮ داد و ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ  3ﻫﺰار و  249ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﯽ از ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﮔﻔﺖ :در
اﯾﻦ ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎ ﺑﯿﺶ از  146ﺗﺨﻠﻒ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.

ﺳﻬﯿﻠﯽ
ﻋﻨﻮان
ﻗﺎﭼﺎق
ﻟﻮازم

ﺗﻌﺪاد
ﮐﺮد و
ﻣﺸﺎﻫﺪ
آراﯾﺸﯽ

ﺑﺎزرﺳﯽ در ﻣﻮرد ﮐﺎﻻی ﻗﺎﭼﺎق را  2ﻫﺰار و  400ﻣﻮرد
اﻓﺰود :در اﯾﻦ ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از  49ﻣﻮرد ﮐﺎﻻی
ﺷﺪه و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﺳﯿﮕﺎر،
و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،ﭼﺎی و ﻟﻮازم ﺑﺮﻗﯽ اﺳﺖ.

وی ﺑـﺎ ﺑﯿـﺎن اﯾﻨﮑـﻪ  3ﻫـﺰار و  777ﻣـﻮرد ﺑﺎزرﺳـﯽ از ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽﻫـﺎی
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮔﻔﺖ :در اﯾﻦ ﺑﺎزرﺳﯽﻫﺎ ﺑﯿﺶ از  163ﻣﻮرد
ﺗﺨﻠﻒ ﺑﻪ ارزش رﯾﺎﻟﯽ  5ﻣﯿﻠﯿﻮن و  700ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ﻣــﺪارس رزن اﯾﻤﻦﺗﺮﯾــﻦ ﻣــﺪارس
اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار رزن ﮔﻔﺖ :ﻣﺪارس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن در ﺑﺤﺚ اﯾﻤﻦﺳﺎزی ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ
اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان را دارﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش “ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان” ،ﻓﺘﺤﻠﻌﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ در دﯾﺪار ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ
ﻧﻮﺳﺎزي ﻣﺪارس اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪارس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن رﺗﺒﻪ
ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان در ﺑﺤﺚ اﯾﻤﻦﺳﺎزی ﻣﺪارس را دارد ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺎومﺳﺎزی ﻣﺪارس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮔﺴﻞ آوج ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﭼﻨﺪ
ﺳﺎﻟﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ  7درﺻﺪ از ﻣﺪارس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﮑﯿﺞ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﯿﺶ از  23درﺻﺪ
ﻣﺪارس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن ﺑﻪ ﺑﺨﺎری ﮔﺎزﺳﻮز ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن اﻓﺰود 2 :ﻫﺰار و  600دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺨﺎری ﮐﻢﻣﺼﺮف
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن ﺑﺮای ﻧﺼﺐ در ﻣﺪارس اﺳﺘﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه و
ﺑﻪ زودی در ﻣﺪارس ﻧﺼﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ را از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ
داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و در
اداﻣﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :ﺣﻮزه آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﻪ وﯾﮋه داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﺴﯿﻨﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ روشﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ را در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻌﺪادﯾﺎﺑﯽ و اﺳﺘﻌﺪادﺳﻨﺠﯽ در آﻣﻮزش و
ﭘﺮورش را اﻣﺮی ﻻزم داﻧﺴﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ﺣﻤـﺎﻳﺖ از ﺧـﺪﻣﺎت رﺳـﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛـﺖ
آﺑﻔﺎر در رزن
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار رزن ﮔﻔﺖ :در ﺷﺒﮑﻪ آب ﺷﺮب روﺳﺘﺎﯾﯽ اﻗﺪام اﺻﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه
آﺑﻔﺎر ﺑﻮده و دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﻲ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش “ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان” ،ﻓﺘﺤﻌﻠﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ آب
روﺳـﺘﺎﯾﯽ را اﺳـﺘﻔﺎده از آب ﺷـﺮب ﺑـﺮای اﻣـﻮر ﮐﺸـﺎورزی داﻧﺴـﺖ و
آﺑﻔﺎر ،دﻫﯿﺎران و ﺑﺨﺸﺪاران در ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﻓﺰود:
وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد :در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه
ﺑﺮداری رﺳﯿﺪه و ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺨﺖ در ﺣﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪن اﺳﺖ و اﻧﺘﻈﺎرﻣﯽرود
اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪی ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ،ﺑﺤﺚ ﻫﺪر رﻓﺖ آب در ﺷﺒﮑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ،ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻫﺪر رﻓﺖ آب ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻫﺪر رﻓﺖ آب ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺣﺴﻦ ﻟﻄﻔﻲ در اداﻣﻪ اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﻧﮕﺎه وﻳﮋه ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ
آﺑﻔﺎر و ﻫﻤﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻳﻦ اداره ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻣﺸﮑﻼت آب ﺷﺮب اﮐﺜﺮ
ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺪ
روﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮد ،ﺧﻮاﺳﺘﺎر رﻓﻊ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﺮدم رزن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺼﺮف و
ﺑﺤﺮان ﺑﻲ آﺑﻲ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن از ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن آﺑﻔﺎر ﺟﺪﻳﺖ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي دﻗﻴﻖ دراﻳﻦ راﺑﻄﻪ را ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﺪ.
ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ آﺑﻔﺎر اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﺸﮑﻼت
اﻋﺘﺒﺎري و ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ و دﻳﻮن اﻳﻦ اداره و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ ﺷﺒﮑﻪ آب
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ،ﻗﻮل ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ آب ﺷﺮب روﺳﺘﺎي ﻗﺮاﻗﻴﻪ و
ﭼﻬﺎرﺑﻼغ و ﺧﻠﺞ را ﻗﺒﻞ از ده ﻓﺠﺮ داد.
ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ  1523را ﺑﺮاي ﮔﺰارش ﻣﺸﮑﻼت آب روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ
اﻫﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮐﺮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ﯾـﮏ ﻫـﺰار و  ۳۲۱ﻣـﻮرد ﺗﻮﻟـﺪ در
ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎري
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن از ﺛﺒﺖ  1321ﻣﻮرد وﻻدت درﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن ﺧﺒﺮ
داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش “ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان” ،ﻓﺘﺤﻌﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش رﺋﻴﺲ
اداره ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن ،ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ وﻻدت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻃﻲ ﻫﻔﺖ ﻣﺎه
ﺳﺎل ﺟﺎري در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن ﻫﺰار و  321ﻣﻮرد ﺑﻮده اﺳﺖ.
وي اﻓﺰود :از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  656ﭘﺴﺮ و 665دﺧﺘﺮ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ  302ﻣﻮرد آن در ﺷﻬﺮ و ﻫﺰار و  19ﻣﻮرد در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺛﺒﺖ  573ﻣﻮرد ازدواج در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ داد
و ﮔﻔﺖ :از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  206ﻣﻮرد در ﺷﻬﺮ و  367در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
وي در اداﻣﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻃﻼق در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﺷﺎره و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد91 :
ﻣﻮرد ﻃﻼق در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ  40ﻣﻮرد در ﺷﻬﺮ و 51ﻣﻮرد در
روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺣﺴﻴﻨﻲ ﮔﻔﺖ :ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﻓﻴﺎن ﺳﺎل ﺟﺎري  373ﻧﻔﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد
ﺷﺎﻣﻞ  158ﺧﺎﻧﻢ و  215ﻧﻔﺮ آﻗﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ  61ﻧﻔﺮ در ﺷﻬﺮ و 312
ﻧﻔﺮ در روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
وي اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﺛﺒﺖ وﻓﺎت در ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  98درﺻﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ

ﻣﻴﺰان در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن 100درﺻﺪ اﺳﺖ.
وي ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش رﺋﻴﺲ اداره ﺛﺒﺖ اﺣﻮال رزن درﺑﺎره
ﻓﺮاواﻧﻲ اﺳﺎﻣﻲ ﻧﻮزادان در ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎري در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن،
ﻓﺎﻃﻤﻪ و زﻫﺮا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺎﻣﻲ دﺧﺘﺮ و اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ و اﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
اﺳﺎﻣﻲ ﭘﺴﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

اﯾﺠـﺎد ﺑـﺎزارﭼﻪ ﺻـﻨﺎﯾﻊ دﺳـﺘﯽ در
ﮐﻨﺎر اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺻﻠﻮاﺗﯽ رزن
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن از اﯾﺠﺎد ﺑﺎزارﭼﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ در ﮐﻨﺎر
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺻﻠﻮاﺗﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﺑﺎزارﭼﻪ از دﻫﻢ
ﺗﺎ  19آﺑﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻌﺮﻓﯽ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮان و زاﺋﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ
دﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش “ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان” ،ﻓﺘﺤﻌﻠﻲ ﺣﺴﻴﻨﻲ در ﺟﻠﺴﻪ ﺳﺘﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :در اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﯿﺮﯾﻦ و
ادارات ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮزﯾﻊ ﻏﺬای ﮔﺮم،
اﯾﺠﺎد ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ زاﺋﺮﯾﻦ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد  ،ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺻﻠﻮاﺗﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن ﺑﺮﭘﺎ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺴﺎل ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﺠﺎد ﺳﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺻﻠﻮاﺗﯽ ﺿﻌﯿﻒ ﯾﮏ ﻣﻮﮐﺐ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در ﺷﻬﺮ رزن داﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

وی اداﻣـﻪ داد :ﻣﺴـﺠﺪ ﻗﻤﺮﺑﻨـﯽ ﻫـﺎﺷﻢ
ﻣﺴﺎﻓﺮان ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز
ﺷﻬﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺎده اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ زاﺋﺮان
ﻧﻔﺮ از اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم در ﺳﻪ
ﺧﺪﻣﺎتدﻫﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

)ع( ﺷﻬـﺮ رزن ﺑـﺮای اﺳـﺘﺮاﺣﺖ
ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد  ،ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ 100
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺻﻠﻮاﺗﯽ ﺑﻪ زاﺋﺮﯾﻦ

ﺣﺴﯿﻨﯽ از ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﯿﺶ از  2ﻫﺰار و  500ﭘﺮس ﻏﺬای ﮔﺮم در ﻫﺮ وﻋﺪه ﺑﻪ
ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ در اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺻﻠﻮاﺗﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن در اﯾﺎم ارﺑﻌﯿﻦ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺒﺮ داد و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛﺮد :ﺑﯿﺶ از ﯾﮏﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺰ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﺣﺴﯿﻨﯿﻪﻫﺎ و ﻣﺤﻞﻫﺎی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﮑﺎن ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ﺻـﯿﺎد ﺷـﺎﻫﯿﻦ در رزن ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﺳـﺎل
ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ
رﺋﯿﺲ اداره ﺣﻘﻮﻗﯽ اداره ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان ﺧﺒﺮ داد:
ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﯿﺪ ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﯾﮏ ﻃﻮﻗﻪ ﺷﺎﻫﯿﻦ
ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات  3ﺳﺎل ﺣﺒﺲ و ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎﻟﯽ
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش “ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان” ،ﻋﺰﯾﺰ ﻗﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد:
ﺑﺎ ﺗﻼش ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﯾﮕﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن ،ﺻﯿﺎد ﯾﮏ
ﻃﻮﻗﻪ ﺷﺎﻫﯿﻦ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ

ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺣﺒﺲ و ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﮔﺮدﯾﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻓﺮدی ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽ ﻋﺮﺿﻪ دو
ﺑﻄﺎﻧﻪ ﺳﻨﺠﺎب وﺣﺸﯽ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﺮده ﺑﻮد ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺘﻬﻢ ﭘﺲ
از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ،دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﮐﺸﻒ ﺳﻨﺠﺎب ﻫﺎ
از وی ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺷﮑﺎر و ﺻﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺰای ﻧﻘﺪی و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺣﯿﻮاﻧﺎت
ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

ﺑﺮﮔــﺰاری ﻫﻤــﺎﯾﺶ ﮐﻮﻫﭙﯿﻤــﺎﯾﯽ
ﺑـــﺎﻧﻮان رزن ﺑـــﻪ ﻣﻨﺎﺳـــﺒﺖ
ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﻋﯿﺪ ﻣﺒﻌﺚ
ﻫﻤﺎﯾﺶ ﮐﻮﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﻮان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﻋﯿﺪ ﻣﺒﻌﺚ
و ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ورزش دﺷﻤﻦ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش “ﻓﺮدای ﻫﻤﺪان” ،ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺳﻤﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ و ﻫﯿﺌﺖ ورزش ﻫﺎی
ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﻋﯿﺪ ﻣﺒﻌﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم
)ص( ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ورزﺷﯽ ﮐﻮﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ورزش دﺷﻤﻦ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺎ

ﺣﻀـﻮر  40ﻧﻔـﺮ از ﺑـﺎﻧﻮان ورزﺷﮑـﺎر در راﺳـﺘﺎی ﺗﺤﻘـﻖ ﺷﻌـﺎر ﻫﻔﺘـﻪ
ﺳﻼﻣﺖ”زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻧﺸﺎط و اﻣﯿﺪ” در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺧﻤﯿﮕﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رزن
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻣﻮﺳﻮی ﻋﻀﻮ ﺳﻤﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﺮﺗﺮ ﻫﺪف از اﯾﻦ اﻗﺪام را ﺣﻔﻆ آﻣﺎدﮔﯽ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
و اﻓﺰاﯾﺶ روﺣﯿﻪ و اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ورزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ
ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻼﻣﺖ و ﻋﯿﺪ ﻣﺒﺚ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( ﻋﻨﻮان ﮐﺮد.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوری زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

