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وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با حضور در کمپ طرح ملی ایمنی و سالمت مسافران نوروزی جمعیت هالل احمر شهرستان جهرم به کمپین بهرفت )بهبود رفتارهای 
ترافیکی( پیوست.محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات که به شهرستان جهرم سفر کرده، ساعتی پیش و در بدو ورود به این شهرستان با حضور 

در پست ایمنی و سالمت مسافران نوروزی هالل احمر جهرم، میثاق نامه کمپین ملی »نه به تصادفات جاده ای« را امضا کرد.در متن نوشته وزیر ارتباطات آمده است:ضمن 
تشکر از عزیزان سازمان هالل احمر، بر میثاق با شما برای نه به تصادفات جاده ای خواهم بود ان شاءاهلل. محمدجواد آذری جهرم 2 فروردین 97.

وزیر ارتباطات به طرح ملی »بهرفت« پیوست
با امضاء میثاق نامه

با حضور رئیس سازمان امدادونجات 
جمعیت هالل احمر در یک پایگاه امداد ونجات در تکاب؛ محیط بانان با کشف وضبط از متخلفین انجام دادند

  تقدیر ازحضور 
نوروزی امدادگران در 
جستجوی  کوه دنا 

پیوستن توریست های 
استرالیایی به طرح ملی 
بهرفت 

 رها سازی صدها الك پشت و 
 مار در زیستگاه های

اصلی خود 

در سال 9۶ تعداد 12۶ زندانی جرائم غیر 
عمد با بدهی بالغ بر 39 میلیارد تومان با 
حمایت ستاد دیه از زندان آزاد شدند.

آزادی ۱۲۶ زندانی جرائم 
 غیرعمد با بدهی
۳۹ میلیارد تومانی

دیدارهای نوروزی؛

 تقدیر مهران مدیری سفیر 
طرح ملی بهرفت  از حضور 
جوانان هالل احمر برای 
پیشگیری از تصادفات 

در برنامه دورهمی تلویزیون؛

بازدید وزیر دفاع از 
 آسایشگاه جانبازان
دفاع مقدس

ابوترابی فرد: 
دستگاه ها دستورالعمل ممنوعیت 
خرید کاالی غیرایرانی را صادر کنند

حجت االسالم سیدمحمدحسن ابوترابی فرد خطیب نخستین نماز جمعه 
تهران در سال 1397، گفت:

حمایت از کاالی ایرانی در سایه تالش مبتنی بر علم و ایمان از سوی تولید 
کنندگان، دولت و مردم محقق می شود. 
کاالی خود را با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تمام شده و در کوتاه ترین 
زمان ممکن تولید کنیم و اگر می خواهیم کاالی ایرانی 1۵ کشور همسایه را 
فتح کند و به افق های دور برسد، باید از تولید دانش بنیان بهره بگیریم.

دولت در این وظیفه، مسئولیت جدی دارد، دولت به معنای عام آن که شامل 
همه قوای سه گانه می شود، امروز در خدمت اقتصاد ملی نیست! دولت امروز 
بیش از آنکه در خدمت اقتصاد ملی باشد، مانع آن است. 
همه نهادها و دستگاه ها باید دستورالعملی را برای زیرمجموعه های خود 
صادر کنند، مبنی بر این که خرید هر کاالی غیرایرانی ممنوع شود.

عملیات جستجو برای یافتن 2 کوهنورد مفقود شده با نجات آنها توسط تیم نجات پایگاه شهید صیاد 
شیرازی)تیوان( خراسان رضوی - درگز پایان یافت.

نجات دو کوهنورد مفقود شده  بیش از یک هزار مسافر نوروزی
در ۹ روز گذشته اسکان یافتند

لیست حساب های جمعیت هالل احمر
 @IranianRCS تلگرام

 igap.net/IranianRCS آی گپ
 wispi.me/channel/iranianrcs  ویسپی

bpn.im/IranianRCS   بیسفون
 sapp.ir/iranianRCS سروش

Twitter.com/Iranian_RCS   توییتر

یک هزار و ۶۰9 عملیات امدادونجات از 24 اسفندماه سال گذشته تا سوم 
فروردین ماه سال جاری انجام شده است و در این مدت یک هزار و 421 
مسافر نوروزی در اقصی نقاط کشور توسط امدادگران هالل احمر اسکان 
یافتند.تا ساعت ۶ صبح سوم فروردین ماه، ۸۶3۶ نفر امدادرسانی، یک 
هزار و ۵7 نفر نجات یافته، 742 تن از مصدومان به مراکز درمانی منتقل 
شدند.۵ هزار و ۵7۵ نفر توسط امدادگران و نجاتگران جمعیت هالل احمر 

به صورت سرپایی مداوا شدند.

رتبه جدید اسکواش مردان ایران در آسیا
تیم ملی اسکواش مردان برای نخستین بار پس از سی سال از تاسیس در جمع چهار تیم برتر آسیا 
قرار گرفت.

ایران همراه دنیا در ساعت زمین

امروز روز »ساعت زمین« است؛ چهارم فروردین را به یمن ورود بهار و شکفتگی طبیعت در تقویم جهانی روز احترام به زمین ثبت کرده اند. رویداد جهانی ساعت 
زمین با هدف هشدار در خصوص تغییرات اقلیمی امشب از ساعت 2۰.3۰ تا 21.3۰ در سراسر جهان با خاموش کردن چراغ ها اجرا می شود. همه ما می توانیم با 

خاموش کردن وسایل الکترونیکی غیر ضروری به زمینی که هر روز بر اثر مصرف بی رویه انرژی گرم تر می شود کمک کنیم، دمی بیاساید. پس برای حفظ زمین، 
چراغ های اطرافمان را به مدت ۶۰ دقیقه خاموش کنیم.


