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رئیس پژوهشکده انرژی دانشگاه کاشان:

همزمان با دهه مبارک فجر
سالن سردار شهید سلیمانی
دانشگاه به بهره برداری رسید

کاشان-خبرنگاررسالت:
همزمان با چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و ایام اهلل دهه
مبارک فجر سالن پژوهشکده انرژی و مرکز نوآوری و تجاری سازی
دانشگاه کاشان که به نام سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نامگذاری
و مزین شده است با حضور آیت اهلل سلیمانی نماینده ولی فقیه و امام
جمعه کاشان و دکتر محسن پالیزبان مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به بهره برداری رسید.رئیس پژوهشکده
انرژی دانشگاه کاشان گفت :برای این سالن با ظرفیت حدود یکصد
صندلی حدود یک میلیارد و  600میلیون ریال هزینه شده است.دکتر
سعید گالبی با بیان اینکه برای تجهیز این سالن از محل اعتبارات معاونت
ریاستجمهوریهزینهشدهاست،افزود:اینسالنمجهزبهسیستمهای
ویدئو پروژکتور ،کفپوش و موکت و سیستم صوتی است که برای مجموعه
دانشگاه و افراد بیرونی قابل استفاده است.

با برگزاری مراسمی به مناسبت سالروز میالد
حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن؛

از مقام زنان در شرکت نفت و گاز
مسجدسلیمانتجلیلشد

مسجدسلیمان-خبرنگاررسالت:
این آیین به همت دفتر مدیریت و امور بانوان این شرکت و با حضور
مهندس قباد ناصری مدیرعامل  -داود کیانی مدیرعملیات  -مهرداد
آقابیگی مدیرمهندسی و ساختمان  -مهران نصیریان دوست مدیر منابع
انسانی  -علیرضا کرطالیی مدیر خدمات  -داریوش نجفی رئیس دفتر
مدیریت  -قاسم صالحی رئیس روابط عمومی  -سطانعلی مومبینی رئیس
حراست  -محمدرضا عزیزی رئیس تدارکات و امور کاال  -فرید غالمی
رئیس ایمنی  ،بهداشت و محیط زیست  -امیر محتشم حاجی پور رئیس
امور حقوقی و پیمان ها و بانوان شاغل در این شرکت در سالن آمفی تئاتر
مجموعه فرهنگی ورزشی باشگاه مرکزی برگزار شد .مدیرعامل شرکت
بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان طی سخنانی ضمن تبریک فرا
رسیدن دهه مبارک فجر و تقارن آن با میالد دردانه عالم هستی حضرت
فاطمه زهرا (س) و فرزند برومندش امام خمینی (ره)  ،با تجلیل از مقام
زن در جامعه گفت  :هر بخشی از جامعه که از توان زنان بهره گیری کرده
موفق تر از سایر بخش های جامعه توانسته است عمل نماید .مهندس قباد
ناصری افزود  :با توجه به حضور گسترده تر زنان در بخش های پزشکی
 ،مهندسی  ،مدیریت  ،شاهد جهش چشمگیر این عرصه ها و موفقیت
این بخش ها هستیم چرا که زنان با ظرافت و حساسیت بسیار امور را می
بینند و به پیش می برند .وی به حضور زنان در صنعت نفت گریزی زد و
گفت  :امروز زنان در امر طراحی  ،اجرا و مدیریت پروژه های بزرگ صنعت
نفت حضوری پر رنگ  ،فعال و اثر بخش دارند و این صنعت نیز از موهبت
حضوراینتالشگرانمنتفعشدهاست.ویباسختتوصیفکردنوظایف
زنان شاغل اظهار داشت  :عهده دار بودن وظیفه کارمندی و انجام خدمت
در محیط اداره و بعد از آن عهده دار بودن وظایف همسری و مادری در
خانه و انجام امورات سخت و طاقت فرسایی همچون آشپزی  ،نظافت و
رسیدگی به وضعیت درسی و آموزش فرزندان امری بسیار است که بر
رفیع بودن جایگاه زنان و مادران ُمهر تأیید می زند .وی ادامه داد  :انجام
به نحو احسن این همه وظیفه سنگین باعث می شود تا نتیجتا  ،زن  ،این
موجود اعجاب انگیز را فرشتگان زمینی  ،ستون اصلی زندگانی و هدیه ای
آسمانی نام گذاری کنیم و از همین تریبون از نقش آفرینی و حمیت همه
بانوان شاغل در شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان و همسران
همکاران مرد شاغل در این شرکت تقدیر و تشکر نموده و در برابر آنها
سر تعظیم فرود می آورم .

روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
شهرستان ری؛

مجموعه شعر بر بال ققنوس
منتشرشد

شهرری-خبرنگاررسالت:
بر بال ققنوس اشعار ده ها شاعر دفاع مقدس از جمله :سید حسن حسینی،
نصراهلل مردانی ،حمید سبزواری ،یوسفعلی میرشکاک ،قیصر امین پور،
محمدرضا عبدالملکیان ،حسین اسرافیلی ،سید محمدحسین بهجت
تبریزی (شهریار) ،عباس کیمنش (مشفق کاشانی) ،علی موسوی
گرمارودی ،سلمان هراتی ،ساعد باقری ،علیرضا قزوه ،قادر طهماسبی
(فرید) ،رضا اسماعیلی ،سید ضیاءالدین شفیعی و زکریا اخالقی را در خود
جایدادهاست.کتاببربالققنوس،باپیشدرآمدسلسلهیادداشتهایی
در سه فصل یا سه خوان به رشته تحریر درآمده است .مؤلف با استقبال
از ابوالقاسم فردوسی ،حکیم طوس و بزرگترین شاعر حماسه سرای
ایران که در داستان های شاهنامه هفت خوان را نقل می کند ،سه خوان
را از فردوسی طوسی وام می گیرد و شاعران حوزه دفاع مقدس را در آن
خوان ها تقسیم بندی می کند.خوان اول به پیشگامان شعر دفاع مقدس
اختصاصداردکهباآغارجنگونخستینروزآنبهسرودناشعارحماسی
پرداختند و این روند را تا پایان دفاع مقدس ادامه دادند.خوان دوم نیز به
طالیه داران شعر معاصر و دفاع مقدس ،شاعران نام آشنای معاصری که با
کاروانشعردفاعمقدسهمدلوهمراهشدند.خوانسومنیز،شورآفرینان
شعر دفاع مقدس هستند که از سال  1361به قافله شعر دفاع مقدس
پیوستند.رحیم زریان معتقد است 142 ،شاعر در قافله و کاروان شعر
دفاع مقدس نقش پر رنگ تری داشتند که اشعارشان در این مجموعه
مورد بررسی قرار گرفته است.بربال ققنوس با شمارگان  1000جلد در
 689صفحه در قطع وزیری از سوی انتشارات «صریر» وابسته به اداره
کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان تهران در دی
ماه  1399انتشار یافت.از رحیم زریان شاعر پیشکسوت کشور ،بیش از20
مجموعه شعر از جمله آخرین غزل (دفتر اول و دفتر دوم) ،مجموعههای
آواز رود (دفتر غزل) ،گلونی (دفتر دو بیتی) ،شاخه آفتاب (مجموعه شعر
دفاع مقدس) ،درصاله باران (مجموعه شعر دفاع مقدس از شاعران گیالن
و منتخب کتاب سال) ،آبی تراز آسمان (مجموعه شعر میرزا کوچکخان
ونهضتجنگلازشاعرانمعاصر)،شیوهشقایقها(مجموعهشعرشاعران
امروز شهرری) ،کوچههای مهتاب (مجموعه شعر) ،اقامه عشق (گزیده
اشعار)،بیدل تر از مجنون و خنیاگر خزر منتشر شده است.
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جشنوارهرسانهایامامرضا بایدپاسخگویذائقهمخاطبعصرجدیدباشد

تهران-خبرنگاررسالت:
احمدنادریگفت:بایدازبسترهاینوینرسانهای
بهره گرفت زیرا در حال حاضر ذائقه مخاطب با این
گروه از رسانهها گره خورده و میتوان اثرگذاری
بیشتری را به این طریق مدنظر قرار داد .نادری با
اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره رسانهای امام
رضا(ع) اظهار داشت :کارکرد عمومی جشنوارهها
مهیا کردن بستری برای بروز خالقیتها ست و در
کنارآنزمینهایبرایرقابتسالمنیزفراهممیشود.
عضوهیئتعلمیدانشگاهتهرانگفت:درکناراین
مهم ،جشنواره میتواند کارکردی تخصصی نیز
داشتهباشدوآنهمشناساییاستعدادهاینابدر
هر حوزه به منظور سرمایهگذاری بلندمدت است
تا از طریق آن افراد سازمانها و نهادها به اهداف
بلندمدت خود دست یابند.نادری با اشاره به اینکه
تولید محتوای ناب باید مهمترین کارکردی باشد
که جشنواره رسانهای امام رضا(ع) آن را هدف قرار
میدهد ،ادامه داد :باید از بسترهای نوین رسانهای
بهره گرفت زیرا در حال حاضر ذائقه مخاطب با این

گروه از رسانهها گره خورده و میتوان اثرگذاری
بیشتریرابهاینطریقمدنظرقرارداد.ویبااشاره
بهاینکهشهروندانعصرجدیدشهروندانیهستند
که بیشترین وقت را در فضای مجازی میگذرانند
ادامه داد :اگر با نگاهی فرصتمحور بخواهیم به
این مسئله نگاه کنیم باید خوراک فکری مناسبی

رئیس جهاددانشگاهی اردبیل بیان کرد:

اج رای  20ب رنامه فرهنگی جهاد دانشگاهی همزمان با دهه فجر

اردبیل -خبرنگاررسالت:
مهران اوچی اردبیلی در تشریح برنامه های ایام دهه
فجر جهاددانشگاهی اردبیل اظهار کرد :این برنامهها با
رعایت دستورالعملهای بهداشتی جهت پیشگیری از
شیوع ویروس کرونا اجرا میشود که بیشتر برنامههای
پیشبینیشدهبهصورتغیرحضوریومجازیبرگزار
خواهد شد.وی افزود :ایاماهلل دهه مبارک فجر به عنوان
نماد استقالل ،عزت و عظمت ملت ایران ،فرصتی برای
تبیین و انتقال اهداف و دستاوردهای انقالب اسالمی
است.وی با بیان اینکه جهاددانشگاهی به عنوان نهاد
مولودانقالبسعیدارددرعرصههایفرهنگی،علمی،
آموزشی و پژوهشی مؤثر عمل کند ،اظهار کرد :امروز
جامعه نیاز به امید ،اعتماد و نشاط دارد به همین منظور
رویکردبرنامههایجهاددانشگاهیدرایاماهللدههفجر،

زنده نگه داشتن یاد ایثارگران آن دوران و تبیین اهداف
و دستاوردهای انقالب اسالمی است.اوچی اردبیلی،
عطرافشانی و تجدید بیعت با شهدا ،برگزاری مسابقات
ورزشی و کتابخوانی به سبک روح اهلل(ره) و یار انقالب،
مسابقهنقاشیدغدغههاییکدانشجو،کارگا هآموزشی
مجازی آشنایی با سیره حضرت امام خمینی(ره) و
برنامه «بانوی جهادی» با محوریت تبیین نقش زنان
در انقالب اسالمی به مناسبت دهه فجر و روز زن را از
مهمترینبرنامههایپیشبینیشدهبرایگرامیداشت
این ایام عنوان کرد.وی با بیان اینکه در گرامیداشت
ایام اهلل دهه فجر ،خدمات آموزشی ،فرهنگی و درمانی
جهاددانشگاهیباتخفیفویژهبهمردمارائهخواهدشد،
گفت :برای اجرای بهینه برنامههای گرامیداشت این
مناسبت از تمام ظرفیتهای موجود استفاده خواهد
شد.رئیس جهاددانشگاهی اردبیل از ارائه خدمات
مشاورهای رایگان در مراکز رشد فناوری گیاهان
دارویی و درمان ناباروری قفقاز ،تخفیف  ۲۰درصدی
چاپ و نشر کتاب در مرکز انتشارات و ارائه خدمات
آموزش عمومی و تخصصی کوتاه مدت با  10درصد
تخفیفدرمراکزآموزشیجهاددانشگاهیواحداستان
اردبیل به مناسبت چهل و دومین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی خبر داد.

برایاینشهروندتهیهشود.نادریباتأکیدبراینکه
متأثر از تغییرات تکنولوژیک نوعی گذار از مفهوم
شهروندبهشبکهوندراشاهدهستیم،اظهارداشت:
شبکهوند اشاره به شبکه وسیع اجتماعی دارد که
مانند یک چتر شهروندان را گردهم جمع میکند
و در درون این شبکه وند طیف وسیعی از مفاهیم و

تولیدات محتوایی به صورت سیال وجود دارد.وی
با اشاره به اینکه باید مفاهیم ناب سیره رضوی را
از طریق برگزاری چنین جشنوارههایی به سطح
فضای مجازی تزریق و پمپاژ کرد ،عنوان کرد:
بسیاری از این مفاهیم باید با زبانی نو بر بستر
شبکههای اجتماعی جاری شود تا مخاطب عصر
جدید نیز با آنها ارتباط بگیرد.نماینده مجلس
شورایاسالمیخاطرنشانکرد:جشنوارهرسانهای
امام رضا(ع) هم در بعد فرم و هم در بعد محتوا
باید ساختارشکنی مناسبی را صورت دهد و باید
پس از برگزاری این جشنواره تولیدات از دبیرخانه
خارج و در فضاهای عمومی در اختیار شهروندان
قرار گیرد.نادری ادامه داد :باید فیلترهای در نظر
گرفته شده برای شرکتکنندگان را محدود
کرد تا زمینه ارسال و شرکت طیف وسیعتری
از آثار مهیا شود؛ در حوزه گفتمان سازی رضوی
نیازمند این هستیم که نگاههای متفاوت دیده
شود و سپس با یک داوری منطقی بهترین آثار
در اختیار جامعه قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسالمی خوزستان:

انقالب اسالمی به اقصی نقاط جهان نفوذ کرد
اهواز-خبرنگاررسالت:
حجت االسالم محمدمهدی نبی زاده در نشستی با
هیئت اندیشه ورز معتمدین اقوام استان خوزستان،
ایران را ام القرای انقالب اسالمی خواند و گفت:
امروز انقالب اسالمی به اقصی نقاط جهان نفوذ کرد
و مرزش قلوب انسانهاست.وی به ظرفیتهای
موجود در اقوام مختلف استان اشاره و تصریح کرد:
ما در سازمان تبلیغات اسالمی به دنبال هم افزایی
هستیم و بر این اعتقادیم که در کنار هم باید توانمند
شویم.مدیرکل تبلیغات اسالمی خوزستان ضمن
بر شمردن آثار تبلیغ مردمی دین ،افزود :ما بار تبلیغ
دین را روی دوش مردم میدانیم و دین دولتی نداریم
چرا که دین دولتی ناکارآمد است؛ بنابراین دین و
تبلیغ باید مردمی باشد.
نبی زاده برخورد رژیم گذشته را با عشایر و اقوام
مختلف نکوهش کرد و گفت :ما نباید در مناطق
عشایری منتظر اتفاقات باشیم بلکه باید حرکتهای
فرهنگی و اجتماعی را بین اقوام مختلف استان ایجاد
کنیم که این قشر مولد و زحمتکش هم از لحاظ
فرهنگی و هم سواد دینی رشد کنند و اگر این مؤلفه
محقق شود شاهد کاهش معضالت و آسیبهای
اجتماعی خواهیم بود.وی آداب و رسوم اقوام را

میراثی گرانبها خواند و تأکید کرد :ما باید برای
حفظ آداب و رسوم ،زبان و لهجههای مختلف اقوام
تالش کنیم زیرا امروز عدول از این مواریث گرانبها و
بکر عشایر استان باعث بروز آسیبهای اجتماعی و
فرهنگی در سطح استان میشود.مدیرکل تبلیغات
اسالمی خوزستان با تأکید بر اینکه همدلی واقعی
بین اقوام مختلف استان وجود دارد و نمود عینی آن
در حوادث طبیعی مانند سیل به طور کامل مشهود
است،خواهانتقویتفعالیتهایفرهنگیواجتماعی
و پیشبرد اهداف در مناطق عشایری شد.نبی زاده بر
نشستهایمستمرمعتمدینوسرانطوایفخواهان
تأکید کرد و گفت :شبکهسازی و سازماندهی آنها
در قالب کانونهای فرهنگی و تبلیغی و انجمنهای
اسالمی ضروری است.

دبیر کمیته محیط زیست انجمن روزنامه نگاران مسلمان:

با گذشت  13سال از قانون منع استفاده از آزبست هنوز مصرف آن در صنایع به صفر نرسیده است

رباط کریم–خبرنگاررسالت:
محمد عمرانی با اعالم این خبر افزود :آزبست ازجمله
آالیندههای بسیار خطرناک و سرطان زاست که در
هوایتهرانودیگرشهرهایبزرگمیزانآنباالست،و
تحقیقاتنشانمیدهدکهوجودآزبستدرهوایاین
شهرها بیشتر ناشی از لنت ترمزها و صفحه کالچ های
آزبستی خودروهاست که متأسفانه هنوز در صنایع
کشور بهکار گرفته می شود.وی با اظهار تأسف از
این كه ایران به عنوان بزرگترین وارد كننده مواد
آزبستی در خاورمیانه شناخته میشود ،تصریح كرد:

این در حالی است كه طبق مصوبه سال 1396
شورای عالی حفاظت محیط زیست مصرف آزبست
در ایران ممنوع شده است.این فعال محیط زیست با
اشاره به این موضوع که هم اکنون صدها تن آزبست
در واحدهای تولیدی مانند كارخانجات لولههای
سیمانی ،صفحات ایرانیت ،مواد نسوز و رنگهای
شیمیایی مصرف میشود كه این مواد مستقیما وارد
محیط زیست میشوند ،گفت :مهمترین محصوالت
آزبستی شامل محصوالت سیمانی (لولههای آزبست
سیمانی،صفحاتایرانیتوناودانی)،لباسهاینسوز

مدیرکل کمیته امداد بوشه ر:

 ٣۵٠٠وسیله گرمایشی و سرمایشی بین نیازمندان
استان توزیع شد

بوشهر-خبرنگاررسالت:
احمد لطفی اظهار داشت :مددجویان
مناطق محروم در اولویت خدمترسانی
این نهاد هستند.وی تصریح کرد :از ابتدای
سال  ۹۹با توجه به نیازسنجی انجامشده از
وضعیت زندگی مددجویان تحت حمایت
کمیته امداد ساکن در مناطق برخوردار و
محروم و مرزی استان ،بیش از دو هزار و ۲۰
دستگاه آبگرمکن با اولویت مددجویان مناطق محروم
توزیع شده است.لطفی ادامه داد :همچنین در طول
زمستان امسال تعداد  ۵۰۰دستگاه بخاری نیز در میان
مددجویان ساکن در مناطق محروم توزیعشده است.
مدیرکلکمیتهامداداستانبوشهریادآورشد:درزمینه
وسایلسرمایشینیزتعدادهزارو۴۰دستگاهیخچالدر

اختیارمددجویانمحترمومعززقرارگرفته
است.لطفیاظهارداشت:بهعنوانکمک
بهتأمینلوازمضروریزندگیمددجویان
تحت حمایت ،از ابتدای سال جاری
تاکنون  ۳هزار و  ۵۶۰وسیله سرمایشی و
گرمایشی با اولویت نیازمندان ساکن در
مناطق محروم و مرزی توزیعشده است.
مدیرکلکمیتهامداداستانبوشهرضمن
قدردانی از مساعدتهای مردم نیکوکار و نوعدوست
هماستانیدرزمینهکمکبهتأمینلوازمضروریمددجویان
بیانداشت:بخشیازاعتباراتهزینهشدهبرایتهیهاین
لوازمضروریزندگیازاعتباراتدولتیوبخشیدیگرنیز
ازمحلکمکهایمردمیومساعدتهایانساندوستانه
هم استانیهای عزیز تأمینشده است.

(جلیقهها،نمدهاودیگرموادنسوز)،کاغذهایآزبستی
(عایقهای الکتریکی و پوشش لولهها) ،محصوالت
ساینده( مانند لنت ترمز و کالچ اتومبیل های
سبک و سنگین و قطار) ،به عنوان ماده پرکننده در
آسفالت ،رنگ شیمیایی ،کاشی ،پالستیک و غیره
است.دبیرکمیتهمحیطزیستانجمنروزنامهنگاران
مسلمان  ،با انتقاد از عملکرد ضعیف سازمان حفاظت
محیط زیست و دیگر دستگاههای نظارتی بر ورود
آزبست به کشور اظهار داشت :در هر شبانهروز  7تن
آزبست ناشی از لنت ترمز خودروها در هوای تهران

تولید میشود ،به همین دلیل میزان الیاف آزبست
در هوای تهران حدود  50برابر شهرهای اروپایی و
آمریكاست،این در حالی است که سرطانزا بودن
آالینده آزبست سالها ست که محرز شده است.به
گفته عمرانی ،آزبست از جمله آالینده هایی به شمار
میرود که استاندارد مشخصی برای آن در نظر گرفته
نمیشود و هوای محیط بهطور کامل باید عاری از این
آالینده باشد و معموال میزان غلظت آزبست با هوای
نقاط پاک یا شهرها و مناطق با غلظت کم از لحاظ
آزبست مقایسه میشود.

مدیرکل نوسازی مدارس گیالن خبر داد:

افتتاح و بهرهبرداری  80کالس درس در دهه فجر
انقالب اسالمی

رشت-خبرنگاررسالت:
علیدقیقضمنگرامیداشتفرارسیدن
ایام ا هلل دهه مبارک فجر گفت :ایام اهلل
دهه مبارک فجر فرصت مغتنمی برای
تبیینخدماتودستاوردهابهمردمعزیز
است .وی با اشاره به پروژههای افتتاحی
استان در دهه مبارک فجر امسال افزود:
 12پروژه آموزشی با 80کالس درس با
زیر بنای بالغ بر 5700مترمربع و با اعتبار بیش از280
میلیارد ریال در شهرستانهای استان در دهه مبارک
فجر به بهرهبرداری میرسند.دقیق با اشاره به اقدامات
انجامشدهبرایاستانداردسازیسیستمهایگرمایشی
مدارساستانخاطرنشانکرد:تمامبخاریهاینفتی
از مدارس گیالن جمع آورده شده و هم اکنون همه

واحدهای آموزشی از سیستم گرمایشی
ایمنبرخوردارهستند.ویاذعانداشت:در
6سالگذشتهبرایجمعآوریبخاریهای
نفتی و استاندارد سازی سیستم های
گرمایشی  70میلیارد تومان هزینه شد.
دقیق در بخش دیگری از سخنانش با
پرداختن به اجرای پویش آجر به آجر با
شعار «من مادرم ،بچه های ایران فرزند
من» ،افزود :این پویش از اول دی ماه با هدف جذب
مشارکتهایخیرینبهویژهمادرانوبانوانآغاز شده
است.مدیرکلنوسازیمدارسگیالنبابیاناینکهمردم
فرهنگ دوست گیالن ،ما را در توسعه زیر ساخت های
آموزشییاریمیکنند،افزود:تاکنون8هزارو200نفر
در این پویش شرکت کردند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی نیشابور:

استاندار خ راسان رضوی پروژه های درمانی ،معدنی و آب و گاز نیشابور را افتتاح کرد

نیشابور-خبرنگاررسالت:
همزمان با دهه فجر ،بزرگترین مرکز درمان ناباروری شرق کشور ساخته
شده توسط برادران شمس شرق پزشکان نیشابوری مقیم سوئیس در
نیشابور با حضور محمدصادق معتمدیان استاندار خراسان رضوی افتتاح
شد.دکتر محسن عظیمی نژاد در این مراسم گفت :این مرکز با وسعت
دو هزار و  ۶۵۰مترمربع و هزینه  ۱۵۰میلیارد ریال و با هدف گسترش
خدمات فوق تخصصی در حوزه بیماری های پیش و پس از تولد نوزادان و
نیز درمان ناباروری زوج ها ،احداث شده است که میتواند در قالب صنعت
توریسم درمانی روزانه  ۱۰هزار دالر درآمد ارزی داشته باشد.استاندار در
ادامه سفر خود به شهرستان نیشابور ،معدن سنگ آهن روستای شترسنگ
بخش سروالیت این شهرستان را افتتاح کرد.فرماندار ویژه نیشابور در

همزمان با چهارمین روز از ایام اهلل دهه مبارک فجر؛

مشعل گاز چهار واحد تولیدی از توابع شهرستان تفرش استان مرکزی
روشن شد

اراک-خبرنگاررسالت:
همزمان با چهارمین روز از ایام اهلل دهه مبارک فجر بهره برداری پروژه گازرسانی به چهارواحد تولیدی از توابع شهرستان تفرش استان مرکزی
طی مراسمی با حضورفرماندار شهرستان تفرش،معاون بهره برداری شرکت گاز  ،رئیس بهره برداری شهرستانها و جمعی از مسئولین محلی
آغاز و مشعل گاز این واحدهای تولیدی بهصورت نمادین روشن گردید.حمیدرمضانی معاون بهره برداری این شرکت در این مراسم ضمن
عرض تبریک به مناسبت گرامیداشت دهه پر خیر و برکت فجر،گزارش گازرسانی به این واحدهای تولیدی را بدین شرح توضیح داد :گازرسانی
به چهارواحد تولیدی که شامل سه واحد مرغداری و یک واحد پرورش بوقلمون می باشد ،از محل منابع داخلی شرکت گاز استان مرکزی
اجرا گردیده است که هزینه تأمین کاال و اجرای این پروژه بالغ بر15میلیارد و 368میلیون ریال شده است.جهت گازرسانی به واحد های
تولیدی فوق  6هزار و  938متر شبکه گاز از نوع فلزی وپلی اتیلن اجرا و یک عدد ایستگاه تقلیل فشار گاز نصب گردیده است.شایان ذکر است
وی در ادامه افزود:با بهره مندی این واحدهای تولیدی ازنعمت گاز طبیعی و جایگزینی این سوخت پاک به جای دیگر سوختها ساالنه
135هزار لیتردر مصرف فرآورده های نفتی صرفه جویی اقتصادی خواهد شد.

این مراسم گفت :این معدن با  ۱۵کیلومتر مربع وسعت توسط بخش
خصوصی و با مبلغ ۱۸۰میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است که
ساالنه  ۵۰هزار تن سنگ آهن از این معدن استخراج می شود.مهندس
علیرضا قامتی اظهار کرد :با راه اندازی این معدن برای  ۵۰نفر به صورت
مستقیم و حدود  ۲۰۰نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد شده است.
همچنین در این سفر از پروژه آبرسانی دشت فوشنجان به نیشابور در
قالب پنج حلقه چاه با دبی  ۱۰۰لیتر در ثانیه بهره برداری به عمل آمد.
مهندس علیرضا اخویان مدیرعامل شرکت آبفای نیشابور توضیح داد:
در این مراسم سه چاه با دبی  ۶۰لیتر در ثانیه با اعتبار ۱۵میلیارد تومان
وارد مدار آب شرب نیشابور شد.همچنین پروژه گازرسانی به  ۲۲روستای
بخش سروالیت نیشابور به صورت متمرکز در روستای برزنون این بخش با

حضور استاندار خراسان رضوی افتتاح رسمی شد.مهندس احسان ارکانی
یک نماینده نیشابور با اشاره به برخورداری ۳۶۰روستای نیشابور از نعمت
گاز ،در این باره گفت :این پروژه شامل شبکه سازی و لوله گذاری به طول
 ۵۱۳کیلومتر و ایستگاههای تنظیم فشار و سایر تأسیسات با اعتبار ۲۲۹
میلیارد ریال انجام شده است که با انجام این مهم دو هزار و  800خانوار از
نعمت گاز بهره مند شدند.
استاندار خراسان رضوی در دومین روز از سفر خود به شهرستان نیشابور،
کلنگ عملیات اجرای پروژه گازرسانی به  ۱۴روستای بخش های مرکزی
و میان جلگه این شهرستان را زد.دیگر نماینده نیشابور در مجلس در این
باره گفت :این پروژه با اعتبار  ۳۷میلیارد تومان در حدود  ۱۷۴کیلومتر
مربع و طی یک سال انجام می شود.

یادداشت

سرپرست دانشگاه آزاد لنجان مطرح کرد:

ری لگذاری دانشگاه آزاد اسالمی
ب رای توسعه شهری

فوالدشهر-خبرنگاررسالت:
سید مسعود داودی در نشست مشترک شهرداری باغشاد با دانشگاه آزاد
اسالمی لنجان و رئیس دبیرخانه علمی دانشگاه آزاد استان اصفهان که به
منظور همافزایی در استفاده از امکانات و توانمندیهای طرفین و با هدف
تقویت و توسعه همکاریهای علمی ،آموزشی و پژوهشی در شهرداری
باغشاد برگزار شده بود با بیان اینکه در حال حاضر دانشگاه آزاد اسالمی
بسترساز اصلی دانشگاه اجتماعی در کشور است ،اظهار کرد :دانشگاه آزاد
اسالمیلنجانباتوجهبهرسالتخودمیتواندریلگذاریخوبیبرایتوسعه
شهریدرسطحشهرستانانجامدهد.سرپرستدانشگاهآزادلنجانباتأکید
بر ظرفیتها و پتاسیل علمی ،پژوهشی ،فنی دانشگاه تصریح کرد :با توجه
به ورود دانشگاه آزاد لنجان به رشتههای پزشکی ،میتوانیم با همکاری
مدیریت شهری ،بسترهای فعلی را به گونهای ارتقا دهیم که سطح باالتر و
مطلوبتری از ارائه خدمات دانشگاهی را به عموم مردم و همچنین سایر
دستگاههاونهادهایدولتیوغیردولتیارائهنماییم.داودیبااشارهبهوجود
رشتهمدیریتخانوادهدرسبدرشتهایدانشگاهآزادلنجانخاطرنشانکرد:
رشتهمدیریتخانوادهدارایبرنامهدرسیمیانرشتهایاستکهبرایتربیت
نیروی انسانی الیق و شایسته به عنوان مدیرخانواده ویا مادران آینده جامعه
برنامهریزیوسازماندهیشدهاست.بهعبارتدیگر،هدفاینرشتهتحصیلی
ایجاد مهارت و شایستگی در مدیر خانواده است تا بتواند عالوه بر وظایف
مادری و همسری ،خانواده را با بهترین کیفیت اداره کند و در بهبود اقتصاد
خانوادهدرحدتوانخویشتالشنماید.رئیسدبیرخانهعلمیدانشگاهآزاد
اصفهان،باتأکیدبرارتباطمطلوببیندانشگاهومدیریتشهریاظهارکرد:
تعامل کارآمد آموزش عالی با مدیریت شهری در راستای توسعه پایدار
و موفقیت برنامههای آتی ،ضرورتی انکارناپذیر است .لذا از آنجاییکه
دانشگاه و مدیریت شهری از مهمترین نهادهای جامعه هستند که در
مسیر توسعه کشور نقش مهمی بر عهده دارند ارتباط و تعامل آنها نیازمند
سازوکارهای ویژهای است که بدون پرداختن به آن و نیز بدون ایجاد
زیرساختهای مناسب به عنوان حلقههای واسطه این ارتباط ،نمیتوان
برکارآمدی آن تأکید کرد.اکبر پیرستانی ،با اشاره به ظرفیتهای بسیار
مطلوب دانشگاه آزاد اظهار کرد :دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان با مجموع
 ۲۸واحد دانشگاهی در استان به عنوان دانشگاهی مسئله محور در کشور
مطرح است .و دانشگاه آزادلنجان نیز در مباحث طرح پویش و نمایندگی
دانشگاههای آزاد کشور در ذوب آاهن اصفهان به عنوان یکی از واحدهای
بسیار پویا و پرتالش بسیار موفق عمل کرده است.پیرستانی با اشاره به بافت
بومی و بکر و طبیعت زیبای شهر باغشاد اظهار کرد :بسیاری از بیماریها
در فرآیند مراقبتی خود نیازمند استفاده از مراقبت تسکینی میباشند که
بهترین نوع این مراقبت تسکینی مراقبت از نوع مبتنی بر منزل است .لذا
شهر باغشاد با وجود آب و هوای پاک و سرسبزی و بافت سنتی میتواند
با استفاده از ظرفیت علمی ،پزشکی و پرستاری دانشگاه آزاد در زمینه
«هاسپیس» بسیار موفق عمل کند.وی ادامه داد :مراکز «هاسپیس» در
خارج از کشور از بیمارانی مراقبت میکنند که از بهبود آنها قطعامید شده
و نگهداریشان در منزل برای افراد مشکلساز است .لذا این نوع مراقبت
میتواند بر اساس الگوهای مختلفی به بیماران ارائه شود که برخی از آنها
شامل مراقبت تسکینی مبتنی بر بیمارستان و مراقبت تسکینی مبتنی
بر منزل است .بنابراین هاسپیس طراحی میشود تا با کمک آن بتوان از
آالم و رنجهای بیماران کاسته شود .از این رو دانشگاه آزاد اسالمی استان
اصفهان با قابلیتهای فوق العاده زیاد و تیم پزشک و پرستا رمیتواند در راه
اندازی این مراکز با شهر زیبای باغشاد همکاری نماید.شهردار شهر باغشاد
با تشریح موقعیت مکانی شهر گفت :شهر باغشاد واقع در شهرستان لنجان
در فاصله  ۴۵کیلومتری غرب اصفهان میباشد و به دلیل جاری بودن آب
در این منطقه و همچنین جاده دسترسی مناسب ،بسیاری ازگردشگران
این منطقه را برای استقرار و تفریح انتخاب میکنند.میثم بکتاشیان
ت بر ساختار اقتصادی،
خاطرنشان کرد :مدیریت شهری با کنترل و نظار 
اجتماعی و زیست محیطی با اتخاذ خطمشیهای بلندمدت راهبردی در
راستای توسعه پایدار شهری حرکت می کند.شهردار شهر باغشاد با تأکید
بر توسعه پایدار شهری تصریح کرد :فعالیت گردشگری میتواند با ایجاد
فرصتهای مناسب اشتغال و کسب درآمد برای ساکنان محلی ،امکان
توسع ه پایدار و یکپارچ ه شهری را فراهم سازد.وی با تأکید بر محافظت از
آثار ،بناها و بافتهای تاریخی و فرهنگی شهری تصریح کرد :تعامل میان
دانشگاه و شهرداری در راستای ایجاد پایداری در گردشگری و حفظ آثار
تاریخی با برنامهریزی شهری و گردشگری و ارائه راهکارها میتواند تحکیم
کننده توسعه پایدار گردشگری باشد.

خبر

فرمانده انتظامي دزفول خبر داد:

پلمب  40واحد صنفي متخلف
در شهرستان

دزفول-خبرنگاررسالت:
سرهنگ روح اله گراوندي در تشريح اين خبر گفت :مأموران پليس
نظارت بر اماکن عمومي دزفول طرح تشديد کنترل و نظارت بر
واحدهاي صنفي در سطح شهرستان را با هدف ارتقای امنيت
اجتماعي و جلوگيري از بروز تخلفات و جرائم صنفي به مرحله اجرا
گذاشتند .وي افزود :در راستاي اين طرح از واحدهای صنفي سطح
شهرستان سرکشي به عمل آمد كه در نتيجه اين بازديدها ،پس از
صدور اخطاريههاي قبلي تعداد  40واحد صنفي غير مجاز و متخلف
به علت عدم رعايت قوانين و مقررات صنفي پلمب شدند .فرمانده
انتظامي شهرستان دزفول ادامه داد :در قالب اين طرح تعداد  43دست
البسه با آرم و عالئم نامتعارف کشف شد .
سرهنگ گراوندي هدف از اجراي اينگونه طرحها را ساماندهي و
قانونمند کردن اصناف عنوان داشت و از عموم شهروندان خواست؛ در
صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفي ،موضوع را به مركز فوريتهاي
پليسي  110اطالع دهند.

فرماندهی انتظامی شهرستان دامغان خبر داد:

علیرضا رحیمی بیان کرد:

دامغان-خبرنگاررسالت:
سرهنگ سیدرضاعلوی اظهارداشت :با اعالم وقوع حادثه منجر به فوت
به مرکز فوریت های پلیسی  110بی درنگ مأموران کالنتری  12پیروزی
برای بررسی موضوع به محل سانحه در مسکن مهر دامغان اعزام شدند.
وی افزود :مأموران با حضور در محل و بررسی های اولیه دریافتند نشت
گاز در یک منزل مسکونی حادثه آفریده و منجر به فوت مادری  40ساله و
دختران  17و  10ساله اش شده است.رئیس پلیس شهرستان با ابراز تأثر
شدید از وقوع این حادثه تلخ و دردناک به عموم مردم و شهروندان توصیه
کرد :برای پیشگیری از بروز این گونه حوادث ،نکات ایمنی و مراقبت های
الزم در هنگام استفاده از وسایل گرمایشی را به عمل آورند.

شاهرود-خبرنگاررسالت:
اصالح مسیر کنترل ولو مرکز انتقال نفت شهید سربرزگر شاهرود با هدف کاهش مدت توقف خط  20اینچ در زمان تعمیرات مکانیکی انجام
گردید.رئیس واحد تعمیرات خط این منطقه گفت :تعمیرات در محوطه منیفلد همه مراکز انتقال و تأسیسات نفتی با هدف افزایش سطح ایمنی
برای انتقال پایدار فرآوردههای نفتی ،بخش جدا نشدنی مناطق 12گانه این شرکت است.علیرضا رحیمی افزود :همه مراکز انتقال نفت برای
انجام تعمیرات تجهیزات در سرویس ،مجبورند توقف کامل خط لوله را درخواست کنند که متعاقب آن عملیات رسید و انتقال فرآوردههای
نفتی در آن خط لوله کامال تعطیل میگردد.وی با تأکید بر اینکه همین موضوع اهمیت مدت زمان توقف خطوط لوله را مشخص میکند،
ادامه داد :همه مناطق شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران همواره سعی دارند با کاهش زمان توقف خط لوله ،بیشترین خدمت رسانی
در بخش انتقال ایمن و پایدار فرآوردههای نفتی را داشته باشند.رحیمی خاطر نشان کرد :کارکنان تعمیرات خط منطقه شمالشرق با همکاری
واحدهای مکانیک ،ابزار دقیق و ساختمان با اسپول گذاری بین ولوهای مرکز انتقال نفت شاهرود ،مسیر تایت الین اتصاالت را به صورت
استاندارد اجرا تا زمان توقف تعمیرات مکانیکی ولوها و شیرهای جانبی این مرکز کاهش یابد.به گفته وی؛  6نفر از همکاران تعمیرات خط
منطقه شمالشرق در مدت  14روز (هر روز  10ساعت) کار کردند تا به این مهم دست یابند.شایان ذکر است :برای اجرایی شدن این پروژه،
خط  20اینچ منطقه شمالشرق به مدت دو روز متوقف گردید تا عملیات در شرایط ایمن به پایان برسد.

مرگ خاموش و تلخ
مادر و دو فرزندش

اصالح مسیر کنترل ولو شاهرود به منظور کاهش زمان توقف خط

