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ارزیابی پتانسیل خطوط ل وله منطقه
شمالشرق با هدف جلوگیری از خوردگی

شاهرود-خبرنگاررسالت:
رئیس واحد مهندسی خوردگی این منطقه گفت :با توجه به گستردگي خطوط
لوله و آسيب پذيري آنها ،ايمني خطوط انتقال و رعايت اصول مديريت ريسك
آن از اهميت ويژهاي برخوردار است.علیرضا کاظمیاصل خاطر نشان کرد:
خوردگی خطوط لوله یکی از مهمترین تهدیدات انتقال فرآوردههای نفتی است
که برای جلوگیری از آن اقدامات متنوعی صورت میگیرد که یکی از مهمترین
آنها پایش پتانسیل خطوط لوله بهوسیله حفاظت کاتدیک است.وی ادامه داد:
در این روش با رعایت استانداردهای الزم ،نوع مقاومت خاک منطقه مد نظر
قرار گرفته تا ولتاژ مناسبی به خطوط لوله وارد و از خوردگی آن جلوگیری شود.
کاظمیاصل گفت :همکاران ما در واحد مهندسی خوردگی منطقه شمال شرق
با بررسی ولتاژ به منظور حفظ شرایط کاتدیک خطوط لوله سعی دارند تا شرایط
ایمن کلیه مسیر خطوط لوله این منطقه را حفظ کنند.رئیس واحد مهندسی
خوردگی منطقه شمالشرق تأکید کرد :همواره سعی داریم برای جلوگیری
از خوردگی به عنوان یکی از مهمترين عوامل مؤثر شناسايي شده در تخريب
خطوط انتقال فرآوردههای نفتی این منطقه ،دستورالعملهای استاندارد شرکت
را بهصورت کامل اجرایی نماییم.

اردبیل-خبرنگاررسالت:
رضاعبداللهیباحضوردرروستایحورباگرامیداشت
ایاماهلل دهه فجر و چهل و دومین سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی اظهار کرد :در تحقق اصل  29قانون
اساسی دولت مکلف است تا تمامی افراد جامعه را
تحت پوشش بیمه ببرد که در همین راستا و با مصوبه
مجلسشورایاسالمیدرسال83زمینهشکلگیری
صندوقبیمهاجتماعیکشاورزان،روستائیانوعشایر
درقالبقانوننظامجامعرفاهوتأمیناجتماعیفراهم
آمد.وی تصریح کرد :در اسفندماه  83این قانون در
هیئت دولت مصوب و از سال  84شاهد اجرایی شدن
این مصوبه بودیم تا عضویت روستائیان و جامعه
عشایری را در قالب این صندوق شاهد باشیم.مدیر
صندوقبیمهاجتماعیکشاورزان،روستائیانوعشایر
استان اردبیل از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان،
روستائیانوعشایربهعنواندستاوردنظاماسالمیدر
ارتقارفاهاجتماعییادکردوگفت:براساسسرشماری
سال  95در استان اردبیل  181هزار نفر حائز شرایط
بیمهشدنبودندکهتحتپوششهیچصندوقبیمهای

 ۲۰جایگاه عرضه موقت میوه
در کرج راه اندازی م یشود

کرج-خبرنگاررسالت:
رئیسسازمانساماندهیمشاغلشهریوفرآوردههایکشاورزیشهرداریکرج
گفت:نگرانتأمینکاالهایقابلعرضهدربازارروزهایشهردرروزهایپایانیسال
نیستیم.احمد خیری با اشاره به اینکه همه ساله در آستانه سال جدید و با هدف
خدمت رسانی مطلوب به شهروندان ،جایگاه هایی به منظور عرضه میوه نوروزی
در نظر گرفته میشود ،اظهار کرد :امسال در کنار بازار روزهای فعال ۲۰ ،جایگاه
موقتعرضهمیوهدرمناطقمختلفکرجایجادمیشود.ویادامهداد:اینجایگاهها
طبق روال هر سال با پیشنهاد کارشناسان تنظیم بازار استان البرز و تأیید معاونت
خدماتشهریشهرداریکرجدرمکانهایمناسبجانماییخواهندشد.اینمسئول
تأکید کرد :با توجه به شیوع ویروسکرونا ،این جایگاهها نیز همانند بازار روزهای
دائمیبهصورتمستمرضدعفونیمیشوندتاشهروندانباخیالراحتمیوهشب
عید خود را با بهترین کیفیت و مناسبتترین قیمت تهیه کنند.رئیس سازمان
ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرج گفت :در
نظر داریم عرضه کنندگان واقعی بتوانند محصوالت خود را بدون واسطه در این
جایگاه عرضه کنند.خیری با بیان اینکه در این جایگاهها شاهد عرضه سیب و
پرتقال خواهیم بود ،افزود :این محصوالت با نرخ مصوب در اختیار مصرف کننده
قرار می گیرد.وی در پایان در پاسخ به اینکه وضعیت کاالهای اساسی مورد نیاز
شهروندان در بازار روزهای شهر چگونه است ،گفت :خوشبختانه تمهیدات الزم
برای انبار این نوع کاالها از قبل اندیشیده شده و هیچ نگرانی ای برای تأمین
کاالهای اساسی مردم در روزهای پایانی سال نداریم.

رئیسادارهفرهنگوارشاداسالمیشهرستاندامغان:

فعالیت در جبهه فرهنگی نیازمند
هماهنگی و ه مافزایی تمام بخشهاست

زاهدان-خبرنگاررسالت:
آیت اهلل مصطفی محامی در دیدار مسئوالن نهاد
رهبری در دانشگاههای سیستان و بلوچستان ضمن
ارائه تاریخچهای از روند تشکیل قرارگاه فرهنگی در
استان و با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقالب
در خصوص شبیخون فرهنگی و آرایش جنگی دشمن
درعرصهاقتصادوفرهنگاظهارداشت:تصمیمگیریو
همفکریدرخصوصانجامفعالیتهامتناسببااقتضائات
استان،یکیدیگرازاقداماتمهموموردتأکیداست.وی
شناساییشبکههایفعالدرعرصههایفرهنگی،هدایت،
حمایت و مرتبط سازی آن ها به یکدیگر با هدف شبکه
سازی را یکی دیگر از اقدامات مهم برشمرد و افزود :با
توجه به جایگاه و نوع مخاطبانی که در اختیار دارید کار
شماسختاستوبایدتوجهداشتکهمیزانتأثیرگذاری

ونقشآفرینیشمامسئولیتتانرابیشترخواهدکرد.امام
جمعهزاهدانتصریحکرد:شناساییدرستمخاطبان،
مشخصکردناقتضائاتکار،اولویتبندی،تجمیعامکانات
واعتباراتودرپایانانجامعملیاتازمحورهایمهمکار
است.آیت اهلل محامی تأکید کرد :در کارهای فرهنگی
دو عنصر عقیده و اخالق ما را به پیش خواهد برد که در
کل کشور در این خصوص کمتر کار شده است.رئیس
شورای فرهنگ عمومی سیستان و بلوچستان گفت:
باید تالش کنیم تا اساتید و دانشجویان آشنا و متعهد
به مبانی انقالب اسالمی تربیت کنیم.نماینده ولی
فقیه در سیستان و بلوچستان ،آموزشهای عمومی و
تخصصی را یکی دیگر از نکات مهم دانست و ادامه داد:
استعدادهایبرترباهدفکادرسازیبراینظام،پیوند
دادن آنها به یکدیگر ،شبکه سازی و تبدیل استعداد
بالقوهبهبالفعل،شناساییودرسطوحمختلفآموزش
ببینند.نماینده مقام معظم رهبری در امور اهل سنت
سیستان و بلوچستان گفت :مخاطبان ما شیعه و اهل
سنتهستندوبایدازمیانهردویاینهانیروهاییبرای
نظام تربیت کنید.آیتاهلل محامی تدوین آئیننامهای
مشتمل بر سیاستها ،راهبردها و راهکارها در نسبت
با اهل سنت در دانشگاههای سیستان و بلوچستان
را خواستار شد.

سخنانخودخاطرنشانکرد:صندوقبیمهاجتماعی
کشاورزان ،روستائیان و عشایر ظرفیت پوشش همه
 121هزار نفر جمعیت فاقد بیمه اجتماعی را دارد و
ما از همین جا اعالم آمادگی میکنیم تا در خدمت این
جامعه فاقد پوشش بیمهای باشیم.عبداللهی ضرورت
همکاری دستگاههای اجرایی به ویژه فرمانداران،

بخشداران ،دهیاران و اصحاب رسان ه را در شناساندن
ظرفیت صندوق و تشریح اهداف آن یادآور شد و
اضافه کرد :دولت دو برابر پرداختی جامعه روستایی
و عشایری از این صندوق و اعضای آن حمایت میکند
به طوریکه حداقل پرداختی جامعه هدف روستایی
و عشایری برای عضویت در این صندوق ساالنه 320
هزار تومان و حداکثر  840هزار تومان تعیین شده
است.وی در ادامه بیان کرد :از  60هزار نفر جمعیت
عضو این صندوق ،در حال حاضر سه هزار و  800نفر
از صندوق مستمری و همچنین مزایای از کارافتادگی
و مستمری بازماندگان و فوتیها پرداخت میشود و
اعضای آن میتوانند از این بستر فراهم شده استفاده
کنند.عبداللهی به پرداخت مزایا برای یکهزار و
 300بازنشسته ،دو هزار و  200نفر خانواده متوفی و
 300نفر از کارافتاده اشاره کرد و ادامه داد :صندوق
بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر استان
اردبیل به عنوان یک صندوق پیشرو فعالیتی متنوع
دارد و هر سال نیز جمعیت تحت پوشش ما رو به
افزایش است.

شهردار رشت خبر داد:

اختصاص  ۹۳میلیارد تومان اعتبار
ب رای اج رای پروژههای مدیریت پسماند
رشت-خبرنگاررسالت:
سید محمد احمدی به تشریح آخرین وضعیت
پیشرفت فیزیکی پروژههای پسماند شهر رشت
پرداخت و اظهار داشت :شهرداری برای اجرای
پروژههای پسماند به حمایت سازمان برنامه و
بودجه نیاز دارد.احمدی ساخت دو سالن سوله
تخمیربرایافزایشظرفیتکارخانهکودآلیالکان
را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد :امیدواریم که
با تکمیل یکی از سالن ها که  ۶۰درصد پیشرفت
فیزیکی داشته و اختصاص آن برای اورهال کردن
تجهیزات در حال تهیه است ،بتوانیم تا پایان سال
مالی کارخانه کود آلی را به ظرفیت  ۵۰۰تن
برسانیم.وی افزایش ظرفیت کارخانه کودآلی از
 ۵۰۰تن به هزار تن را بخش دیگری از برنامه های
شهرداری رشت عنوان کرد و گفت :روزانه هزار و
 ۲۰۰تن زباله در سراوان دفن میشود که از این
مقدار زباله ۶۰۰ ،تن آن متعلق به شهر رشت است.
شهردار رشت با بیان اینکه در حال حاضر زبالههای
 ۵۰روستا و بسیاری از شهرهای اطراف به سراوان
آورده میشود ،افزود :برای پروژه افزایش ظرفیت
کارخانهکودآلی از ۵۰۰بههزار تن حدود ۳۴میلیارد
و  ۶۰۰میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شد که راه

اندازی این خط از پروژه میتواند گام مهمی برای
کاهش ورودی زباله به محل دفن زباله در سراوان
باشد .سید محمد احمدی به تولید برق از زباله پس
از نصب دستگاه زبالهسوز اشاره کرد و گفت :تمام
تالش شهرداری این است که بتواند پروژههای حوزه
پسماند خود را در موعد مقرر به سرانجام برساند و
در این مسیر از سازمان برنامه ،بودجه هم تقاضای
حمایت و تأمین اعتبارات الزم را داریم.وی با اشاره
به اینکه شهرداری رشت با عنایت و با دستور رئیس
سازمان برنامه و بودجه کشور  ۹۳میلیارد تومان
بابت پروژههای پسماند در سال  ۹۹دریافت خواهد
کرد ،بیان داشت :امیدواریم برای استمرار اجرای
پروژههای پسماند در سال  ۱۴۰۰نیز از حمایتهای
سازمان برنامه و بودجه بهرهمند باشیم.

مدیر کل امور اجرایی زکات کشور:

کردستانی ها در  10ماهه سال جاري  ۴۵میلیارد تومان زکات پرداخت کردند

سنندج–خبرنگاررسالت:
مدیر کل امور اجرایی زکات کشور در دومین جلسه
شورای زکات استان کردستان که با حضور نماينده
ولي فقيه  ،امام جمعه سنندج ،جمعي از روحانيون و
مديران ادارات در سالن آمفی تئاتر اردوگاه امام علی
سنندج برگزار شد از جمعآوری  ۴۵میلیارد تومان
زکات در استان کردستان خبر داد و گفت ۸۶ :درصد
اینمبلغبرایفقراودرزمینهدرمان،تحصیل،معیشت،
مسکنوهمچنینکمکبهازدواججواناننیازمندهزینه
شده وبقیه هم برای پروژه های عام النفعه هزینه شده

است.حجتاالسالم محمدطاها مهری با بیان اینکه
اگر در زمینه زکات ،فرهنگ سازی ،ترویج و تبلیغ به
درستی انجام شود ،فقیری باقی نمی ماند ،افزود :باید
در زمینه محل هزینهکرد زکات به مردم اطالع رسانی
و شفاف سازی الزم را انجام دهیم و بگوییم که مبلغ
زکات چگونه ،کجا ،کی و در چه مواردی مصرف شده
است .وي اظهار داشت :احیای زکات از طریق ترویج و
فرهنگسازی راهبرد اصلی ما در شورای زکات است
و در این زمینه باید کارکرد و عملکرد زکات برای مردم
تشریحشودتااینکهزکاتتبدیلبهیکفرهنگعمومی

مدیر امور منابع آب گرگان و آق قال خبر داد:

جلوگیری و توقیف ادوات حفاری غیرمجاز
در گرگان

گرگان-خبرنگاررسالت:
مهندس امین عموزاد اظهار کرد :این
افراد روبهروی کارخانه یخ با ایجاد پوشش
بانایلونوکارشبانهبهایجادحفاریغیرمجاز
میپرداختندکهباهماهنگیپاسگاهانتظامی
جلین ادوات توقیف و ادوات متخلف به
اداره منتقل و در سیر مراحل قانونی است.
وی افزود :از ابتدای سال جاری تاکنون 8
دستگاهادواتحفاریغیرمجازتوسطگروههایگشت
و بازرسی امور منابع آب گرگان و آق قال توقیف شده
است.دبیر شورای حفاظت از منابع آب گرگان و آق قال
با اشاره به اینکه دو سفره آب کم عمق در گرگان و آق قال

موزه هنر در دامغان ایجاد شد

دامغان-خبرنگاررسالت:
حسین امینیان با اعالم این خبرگفت:موزه هنر با همکاری و آثار هنرمندان
دامغانی در مجتمع فرهنگی و هنری شهید شاهچراغی افتتاح شد.امینیان با
تأکید بر اینکه در این موزه تالش شده که فضایی متفاوت برای ارائه مجموعه ای
از هنرها فراهم شود ،افزود :قسمتی ازگالری جهت نمایش هنرهای تجسمی
است و در قسمت دیگر فروشگاهی برای آثار و صنایع دستی هنرمندان فراهم
شده است.وی با بیان اینکه در این فضا از کار هنرمندان جوان برای نمایش
استفاده شد ،تصریح کرد :تالش بر این است که این موزه مکانی برای معرفی
هنرمندان جوان دامغانی باشد.رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان
دامغان ،هدف از این طرح را کارگاه های راهنمایی لذت بردن از هنر ،کارگاه
برندسازی هنرمند و کارگاه روش های برگزاری یک نمایشگاه برای هنرمندان
به صورت تخصصی عنوان کرد.

قرار نگرفته بودند.عبداللهی افزود :در حال حاضر ما
 60هزار نفر از این جمعیت را تحت پوشش صندوق
بیمه اجتماعی کشاورزان ،روستائیان و عشایر بردیم
و همچنان دغدغه ما پوشش بیمهای  121هزار نفر
در استان اردبیل است تا شرایط بهرهمندی آنها را از
مزایای صندوق فراهم کنیم.وی در بخش دیگری از

نماینده ولی فقیه در سیستانوبلوچستان:

در سایه تعامل ،همکاری و همدلی
بیشتر دستگاه های خدماترسان
مشکالت شهر حل می شوند

در آستانه ورود به سال جدید؛

5

60هزارنفرتحتپوششبیمهاجتماعیکشاورزانهستند

سرپرست شهرداری اراک:

اراک-خبرنگاررسالت:
مهندس بیاتیان در دیدار و نشست با مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان
مرکزی و شهرستان اراک که با حضور شهرداران مناطق ،برگزار شد ،ضمن تقدیر
از حضور پرشکوه مردم فیهم اراک در راهپیمایی خودرویی و موتوری یوم اهلل
 22بهمن ،از مهندس اله داد مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
جهت همکاری با مجموعه شهرداری در  15روز گذشته در بحث نورپردازی
تقاطع ها و اقدامات دهه فجر ،تقدیر و تشکر نمود.وی در ادامه با اشاره به اینکه
شهرداری اراک از اجرای شبکه زمینی برق به خصوص در معابر جدید ،استقبال
می نماید ،گفت :دستور پرداخت بدهی های شهرداری به شرکت توزیع نیروی
برق صادر شده و مطالبات موجود به زودی پرداخت می شوند.مهندس بیاتیان
با بیان این مهم که موضوعات فی مابین شهرداری و شرکت توزیع نیروی برق
می بایست در داخل این دو مجموعه خدمات رسان حل شود ،خاطر نشان کرد:
وجود یکسری از مشکالت بین شهرداری و ادارات خدمات رسان مثل شرکت
توزیع نیروی برق ،باعث ایجاد مشکل برای شهروندان می شود ،لذا باید با توان
و همدلی بیشتر به رفع معضالت کمک کرد.در ادامه جلسه،معاونین و مدیران
شهرداری نسبت به طرح مسائل مختلف فی مابین شهرداری و شرکت توزیع
نیروی برق از جمله جابهجایی تیرهای برق که در مسیر اجرای پروژه ها هستند
و یا زمینی نمودن شبکه برق در برخی از معابر ،پرداختند.مهندس اله داد مدیر
عامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی نیز در این جلسه ،گفت :تعامل بین
دستگاه های اجرایی ،به نفع اجتماعی خواهد انجامید و رفتار اجتماعی مناسب
بین دستگاه ها در نهایت به توسعه جامعه منجر خواهد شد.در بخش دیگری از
این جلسه ،مدیران شرکت توزیع نیروی برق ،ضمن تبریک به مهندس بیاتیان در
سکانداری مجموعه بزرگ شهرداری ،بر ضرورت توسعه همکاری های فی مابین
شهرداری و شرکت توزیع نیروی برق جهت خدمت رسانی حداکثری به
شهروندان ،تأکید نمودند.
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مدیر صندوق بیمه اجتماعی اردبیل:

خبر

روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت
ایران –منطقه شمالشرق عنوان کرد؛

سهشنبه  19اسفند 1399

وجود دارد ،افزود :آبخوان خواران بدون
رعایت قوانین توزیع عادالنه آب اقدام
به حفر چاه های غیر مجاز کم عمق با
روش دستی و نیمه عمیق با استفاده از
دستگاههایغیرمجازتراکتوریمیکنند
که بر اساس وظایف این امور و همچینن
درخواست مالکین چاه های مجاور از
فعالیت حفاران و مقنی های غیر مجاز
جلوگیری میشود.وی یادآور شد :ادوات حفاری غیر
مجاز شامل دستگاه تراکتوری ،کف کش و ادوات
حفاری دستی جمع آوری و به پارکینگ آب منطقه ای
منتقل شده است.

شود .مدیر کل کمیته امداد استان کردستان نيز در
اين مراسم با بيان اينكه از يك هزار و  ۶۵۷روستای
استانکردستانيكهزارو۲۸۷روستاپرداختکننده
زکات هستند ،گفت:ازمبلغ  ۴۵میلیارد تومان زکات
جمع آوري شده در استان چهار میلیارد و ۲۰۰میلیون
تومان غالت 20،میلیارد تومان واجب و مال التجاره،
 ۱۸میلیارد تومان فطریه ،یک میلیارد و  ۲۴۰میلیون
تومان مستحق و یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان
کفاره بوده است.محمد رسول شیخی زاده اظهار
داشت ۳۹ :میلیارد تومان از زکات جمع آوری شده

برای فقرا هزینه شده است که با این مبلغ  ۴۱فقره
جهیزیه ۱۷۷ ،مورد کمک هزینه درمانی ۲۸۲ ،مورد
کمک هزینه تحصیلی ۳ ،مورد آزادی زندانیان۲۷ ،
مورد خرید و احداث مسکن ۱۸،مورد تعمیرات مسکن
تأمین شده است .شیخی زاده بااشاره به اينكه از این
مبلغ زکات  ۵۳هزار مورد کمک معیشت به نیازمندان
پرداخت شده است ،تصريح كرد ۶ :میلیارد تومان از
مبلغ زکات نیز برای  ۹۳مورد پروژه عام المنفعه مانند
ساخت مسجد ،خانه عالم ،غسالخانه و سایر پروژه ها
هزینه شده است.

مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی:

 ۱۳۰۰کودک در کشور به فرزندخواندگی
سپرده شدند

ایالم-خبرنگاررسالت:
سعید بابایی در حاشیه سفر به ایالم
اظهار داشت :این تعداد کودک از
طریق این سازمان و با حکم قضائی
بهخانوادههایمتقاضیفرزندخوانده
سپردهشدهاست.ویباذکراینکهعمده
خانوادههایمتقاضیبهفرزندخوانده
دخترتمایلدارند،افزود:خوشبختانه
روند فرزند خواندگی در سالهای اخیر از سوی
خانوادهها با استقبال مواجه شده به طوری که
شمار زیادی متقاضی فرزندخوانده از بهزیستی
هستند.بابایی ،داشتن سالمت زوجین و افرادی

که در نوبت فرزندخواندگی هستند را
از شروط اصلی برای فرزند خواندگی
دانستوگفت:متقاضیانفرزندخواندگی
باید دارای شرایط مختلفی باشند که
یکی از این موضوعات بحث سالمت
افراد است.وی گفت :با توجه به اینکه
اینکودکاندچارسختیهاییشدهاند،
بهزیستیموظفاستبهترینوضعیت
را برای این کودکان فراهم تا آنها بتوانند در
فضایی امن توأم با آرامش زندگی کنند.به گفته
وی ۱۱ ،هزار نفر در نوبت دریافت فرزند خوانده
از بهزیستی هستند.

معاون درمان علوم پزشکی اصفهان:

به مناسبت دهه فجر بخش های جدید بیمارستان عیسی ابن مریم(ع) افتتاح شد

اصفهان-خبرنگاررسالت:
بهروزکلیدری گفت:امروز شاهد این بودیم که بیمارستان عیسی ابن
مریم ،با وجود اینکه حدود  ۱۱ماه است که به صورت یک بیمارستان
مرجع ،در حال خدمت دادن به بیماران کرونایی بوده است ،از بازسازی
و توسعه خود غفلت نکرده است و در طی این مدت سعی کرده است
نقایصی که در بیمارستان برای ارائه خدمات عمومی ،وجود دارد را
به تدریج مرتفع کند.وی افزود :یک بخش جدید ،تحت عنوان بخش
 VIPیا بخش منتخب ،به بیمارستان اضافه شد و بخشهایی مثل
اکوکاردیوگرافی ،بخش آندوسکوپی و کولونوسکوپی و اسپیومتری از
جمله بخش های اضافه شده به بیمارستان ،است.کلیدری ادامه داد :
در جهت رفع نقایص نیز یک تانک اکسیژن  ۱٠تُنی ،به مجموعه ذخایر

با حضور مدیر حوزه های علمیه برگزار شد؛

م راسم تجلیل از طالب جهادی فعال در عرصه مقابله با کرونا

قم-خبرنگاررسالت:
مراسم تجلیل از طالب جهادی فعال در بیمارستانها و آرامستانهای استان قم در ایام شیوع کرونا در مجتمع فرهنگی و آموزشی
امامزاده شاه سید علی (ع) با حضور آیتاهلل اعرافی مدیر حوزههای علمیه ،حجت االسالم عباس اسکندری مدیر کل اوقاف و امور خیریه
استان قم ،حجتاالسالم محمدحسن زمانی دبیر ستاد حوزوی بحران و حوادث غیرمترقبه ،حجتاالسالم شفیعزاده مدیر کل اعزام
مبلغ اداره اوقاف قم و فعاالن فرهنگی و عرصه تبلیغ ،برگزار شد.مدیر حوزههای علمیه در این مراسم با اشاره به نقش روحیه جهادی
و انقالبی در تحقق اهداف متعدد نظام اسالمی در دورههای مختلف گفت :فرهنگ و گفتمان جهاد مقاومت عالوه بر ایران اسالمی در
بسیاری از کشورهای منطقه نیز تجلی یافت که پیروزیهای بزرگی را به همراه داشت.آیت اهلل اعرافی افزود :این فرهنگ متعالی که
ریشه در اندیشههای ناب اسالمی و دینی دارد از حوزههای علمیه گسترش یافت و روحانیت در ترویج و تبلیغ این فرهنگ متعالی نقش
بسیار زیادی داشتند.وی با تأکید بر اینکه گروههای جهادی و ملت بزرگ ایران با همراهی و همدلی و حضور در صحنههای متعدد
کمک به دیگران صحنههای بی مثالی را خلق کردند ،افزود :باید از این قدرت و سرمایه بزرگ در سایر عرصهها بهویژه در زمینه کاهش
آسیبهای اجتماعی استفاده کرد.این مراسم با مدیحه سرایی سید علی حسینی نژاد برگزار شد و در پایان از 222طلبه جهادگر شامل
162طلبه مرد و 60طلبه خانم ،تجلیل شد.

اکسیژن بیمارستان اضافه شد تا بیمارستان با مشکل کمبود اکسیژن
مواجه نشود .معاون درمان علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه زحمات
دکتر طباطبایی ریاست بیمارستان قابل تحسین و تقدیر است ،افزود:
امید است که فعالیت های ایشان با همراهی خیران همین طور خوب
پیش رود و در سال های آینده ،شاهد یک بیمارستان بازسازی شده
خوب و با کیفیت با تعداد تخت قابل قبول در مرکز شهر ،شاهد باشیم.
در ادامه امین رضا طباطبایی رئیس بیمارستان عیسی ابن مریم(ع) ،به
شرایط بیمارستان به عنوان مرکز ریفرال درگیر بحران کرونا اشاره کرد
و گفت :این بیمارستان همزمان با درگیری کادر درمان با بیماری کرونا،
پروژه هایی که ازقبل نیمه تمام بود ،تکمیل شد .وی افزود  :مهمترین
این پروژه ها راه اندازی بخش ویژه بیمارستان بود که با ارزشی حدود

بههمتشرکتبهرهبردارینفتوگازمسجدسلیمان؛

عملیات خاکبرداری از جاده مدفون شده
در پی رانش کوه با جدیت در حال انجام است

مسجدسلیمان-خبرنگاررسالت:
عملیات خاکبرداری در بخش ریزش شده محور مسجدسلیمان -جریک  -ایذه با
استقرار یک دستگاه بلدوزر توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان آغاز
شد .در پی رانش کوه و مسدود شدن جاده مواصالتی مسجدسلیمان  -جریک  -ایذه در
روزهایگذشتهودرخواستستادمدیریتبحرانفرمانداریشهرستانمسجدسلیمان
از شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان  ،با دستور مدیرعامل و سرعت عمل
اداره ترابری این شرکت یک دستگاه بلدوزر در محل حادثه استقرار یافت .به گزارش
روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان  ،عملیات جابه جایی خاک
و پاکسازی جاده از همان لحظات ابتدایی استقرار آغاز گردیده و با جدیت کارکنان
اداره ترابری در حال انجام می باشد .

 ۱۰میلیارد تومان راه اندازی شد .بیمارستان در این زمینه احساس
خأل می کرد .این بخش سال های قبل وجود داشته اما تعطیل و راکد
مانده بود که تعمیرات اساسی و بازسازی شد.طباطبایی افزود :سردر
ورودی بیمارستان ،راهروی ورودی ،سی تی اسکن ،رادیولوژی و بخش
تصویربرداری کامال نوسازی شدند .همچنین بایگانی مدارک پزشکی
که به لحاظ فیزیکی ،ایمنی و اطفای حریق ،غیر استاندارد بود ،تخریب
و بازسازی کامل شد.وی با بیان اینکه تجهیزات فوق تخصصی برای
بخش ریه با هزینه باالیی خریداری شده است.وی افزود :در بخش
اقدامات تشخیصی ،بیمارستان دستگاه های فوق تخصصی مثل
آندوسکوپی و کولونوسکوپی را با بهترین برندهای روز دنیا خریداری
و نصب کرده است.

یادداشت

شهردار قرچک:

 5پروژه شهری با اعتبار بیش از
 228میلیارد ریال افتتاح شد

قرچک-خبرنگاررسالت:

 5پروژه عمرانی رفاهی ،ورزشی و خدماتی شهرداری قرچک با اعتباری
بالغ بر  228میلیارد و  750میلیون ریال با حضور معاون استاندار تهران و
دیگر مسئولین افتتاح و به بهره برداری رسید.
طی آئینی با حضور عبدالرضا چراغعلی معاون هماهنگی امور عمرانی
استانداری تهران ،حجت االسالم حجت اله اسماعیلی امام جمعه ،بهمن
خطیبی فرماندار ،محسن خرمی شریف شهردار ،محمد عظیمی رئیس
و اعضای شورای اسالمی شهر و دیگر مسئوالن شهرستان 5 ،پروژه
مدیریت شهری قرچک افتتاح و به بهرهبرداری رسید.محسن خرمی
شریف در حاشیه افتتاح این پروژه ها در گفتوگو با خبرنگاران ،گفت:
شهرداری قرچک در مسیر خدمت رسانی هر چه بهتر به شهروندان،
 5پروژه عمرانی رفاهی ،ورزشی و خدماتی شامل کمربندی جنوبی(فاز
نهایی) ،سرای محله خبرنگار در منطقه باقرآباد ،سرای محله شهدای
مدافع حرم انتهای خیابان محمدآباد ،پارک اقوام در منطقه الحدید و
پارک ترافیک در باقرآباد با اعتباری بالغ بر  228میلیارد و  750میلیون
ریال را در دستور کار قرار داد که در چهل و دومین سالگرد پیروزی
شکوهمند انقالب اسالمی توسط معاون استاندار تهران به بهره برداری
رسید.وی افزود :کمربندی جنوبی قرچک (فازنهایی) به طول 1350
متر و عرض  45متر شامل زیرسازی ،جدول گذاری ،زیباسازی ،نصب
عالئم ترافیکی و آسفالت با اعتباری بالغ بر  110میلیارد ریال جهت
تسهیل در عبور و مرور وسایل نقلیه افتتاح شد که با افتتاح این پروژه،
آسایش ترافیکی به شهر قرچک داده خواهد شد و معضل چندین ساله
شهرستاندربحثترافیکنیزحلشد.مدیریتشهریقرچکبیانداشت:
دیگر پروژه ای که اخیرا افتتاح شد ،سرای محله خبرنگار به یاد شهدای
خبرنگار و جامعه رسانه که نقش مهمی در اطالع رسانی افکار عمومی
دارند با زیربنای یکهزار مترمربع در  3طبقه با اعتباری بالغ بر 45
میلیارد ریال بود که جهت رفاه حال مردم این منطقه به بهره برداری
رسید.خرمی شریف گفت :سرای محله شهدای مدافع حرم نیز به پاس
رشادت های شهدای مدافع حرم حضرت زینب(س) توسط خانواده
شهدای مدافع حرم به مساحت یکهزار مترمربع در  3طبقه با اعتباری
بالغ بر  45میلیارد ریال افتتاح و به بهرهبرداری رسید.شهردار قرچک
از افتتاح پارک ترافیک با اعتبار  8میلیارد و  750میلیون ریال توسط
معاون استاندار خبر داد و افزود :پارک ترافیک به مساحت یک هکتار
با  730مترمربع کفپوش داراي تسهيالت ويژه ترافيكي ،آموزشي و
سرگرمي است كه باهدف آموزش مقررات ترافيك ،شامل چراغهاي
راهنمايي ،تابلوهاي راهنمايي و رانندگي ،نحوه عبور از تقاطع ،عبور از
پل ،پیست دوچرخهسواری ،جاده سالمت ،پارکینگ دوچرخه و ماشین
برقی ،فضای بازی کودکان و جاده براي كودكان طراحیشده است.وی
از افتتاح پارک اقوام در منطقه الحدید خبر داد و اظهار کرد :با توجه به
اینکه قرچک ایرانی کوچک است ،پارک اقوام شامل آثار صنایعدستی و
نمادهایقومیتهایمختلفیهمچونآذریها،لرها،کردها،خراسانیها،
گیالنیهاومازندرانیهابهمساحت3هکتاربااعتبار20میلیاردریالیکی
دیگر از پروژههای بود که با حضور معاون استاندار تهران به بهره برداری
رسید.خرمیشریفدرپایانگفت:همراهیاعضایشورایاسالمیشهر،
مسئولین ،خانواده معظم شهدا ،خبرنگاران و اصحاب رسانه ،دلسوزی
مردم و تالش مجموعه شهرداری در به ثمر نشستن این طرح ها مرثر
بود که از همه این عزیزان تشکر و قدردانی می کنم.

خبر

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی:

تشیع بزرگترین مانع تسلط
استکباری غرب بر جهان است

تهران-خبرنگاررسالت:
آیت اهلل سید احمد علم الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام
جمعه مشهد مقدس گفت :بعد از شهادت امام رضا(ع) سه امام معصوم پس
از ایشان در سنین جوانی توسط حکومت بنی عباس به شهادت رسیدند.وی
تصریحکرد:بهشهادترساندناینسهامامدرسنینجوانیبهخاطراوجگیری
مقام والیت و امامت بین امت اسالمی بود که حکومت بنی عباس تحمل این
مسئله را نداشت و سردمداران حکومت به نقطه ای رسیده بودند که دیگر
نمی توانستند وابستگی مردم با جریان امامت و والیت را تحمل کنند لذا به
عنوان آخرین مسئله به این نتیجه رسیدند این امامان معصوم را به شهادت
برسانند.امام جمعه مشهد افزود :از روز قیام حضرت صدیقه طاهره(س) در
برابر انحرافات؛ شیعیان در برابر هر جریانی غیر از والیت امام معصوم که
روی کار می آمد می ایستادند و به همین خاطر مسئله شیعه هراسی از آن
زمان در میان حکام غاصب به وجود آمد.وی ابراز کرد :بحث شیعه هراسی
یک مسئله جدید و امروزی نیست؛ وحشت دنیای غرب از اسالم و توسعه
آن به خاطر این است که اسالم و به ویژه تشیع را بزرگترین چالش و مانع
در راه سلطه استکباری خود در دنیا می داند.نماینده ولی فقیه در خراسان
رضوی بیان کرد :امروز استکبار جهانی از اسالمی که تنها در آن به جا آوردن
نماز و روزه ،انجام مناسک حج و ...واجب است نمی ترسد بلکه ترس آنها از
اسالم ضد استکباری است چرا که این اسالم بزرگترین مانع در مسیر باطل
آنها است.وی خاطر نشان کرد :شیعه به تأسی از قیام حضرت زهرا(س) در
برابر جریان غیر والیی که در امت به وجود آمد با هر حکومتی غیر از حکومت
والیی سازش نخواهد داشت .بر اساس تفکر شیعی ،پیامبر اکرم(ص) از سوی
خدا مبعوث شده بودند و بعد از ایشان هم باید نماینده و مظهر حاکمیت اهلل
در همه زمان ها بر امت اسالمی حکومت کند.عضو مجلس خبرگان رهبری
ادامه داد :مظهر حاکمیت اهلل بر روی زمین امام معصوم است لذا در طول
تاریخ روحیه شیعه هراسی در حکام بنی امیه و بنی عباس وجود داشت چرا
که آنها می دانستند شیعیان بر اساس مبنای اعتقادی که دارند به حاکمیت
حکومت های غاصب تن نمی دهد.وی با اشاره به مسئله حاکمیت دینی در
زمان غیبت امام زمان(عج) عنوان کرد :طبق حدیثی از وجود مبارک امام
زمان(عج) شیعیان در زمان غیبت باید به فقیهی جامع الشرایط مراجعه کنند
چرا که این فرد حجت امام زمان(عج) بر مردم است.

اختتامیه جشنواره ورزشی دهه فجر در باقرشهر؛

با برگزاری فینال مسابقات مختلف ورزشی؛ نف رات برتر در هر رشته
شناختهشدند

باقرشهر-خبرنگاررسالت:
سعیدشفیعیمسئولتربیتبدنیشهرداریباقرشهرگفت:بهمیمنتایاماهللدههفجروآغازچهلودومینسالگردپیروزیانقالباسالمیوبارعایتدستورالعملهای
بهداشتی  ،مسابقات ورزشی در رشته های دو همگانی ،دوچرخه سواری ویژه آقایان ،پرتاب به هدف ویژه بانوان در رده های سنی نوجوانان ،جوانان و بزرگساالن
برگزار شد.ایشان ادامه داد :در همین راستا در رشته دو همگانی در رده نوجوانان به ترتیب آقایان :علی اکبر نظری ،جواد بکایی وعرفان نظری ؛ در رده سنی جوانان
آقایان :عباس شفیعی ،مهدی احمدی و محمد باباییان به ترتیب موفق به کسب رتبه اول تا سوم شدند.شفیعی در ادامه بیان کرد  :در رشته دوچرخه سواری آقایان :
امین نوری،حسین کرم گنجه و مهدی مددی موفق به کسب رتبه اول تا سوم شدند.وی ادامه داد :در مسابقات ورزشی پرتاب به هدف ویژه بانوان؛ در رده سنی
نوجوانان ،خانم ها  :راحمی  ،چزانی و اسدی و در رده سنی جوانان خانم ها  :مقامی ،بحیرایی و علیزاده و در رده سنی بزرگساالن خانم ها مقامی ،کاووسی و عروحی
موفق به کسب رتبه اول تا سوم شدند.شفیعی تصریح کرد :در همین راستا مسابقات ورزشی در رشته پرتاب به هدف ویژه آقایان و بانوان برگزار گردید که در پایان
در گروه ویژه همکاران مرد به ترتیب آقایان رضوانی ،غنی زاده ،اکبری و در گروه بانوان خانم ها :حمیدی ،خلیلی و بهمنی موفق به کسب رتبه اول تا سوم شدند.در
پایان این مسابقات ،لوح سپاس و هدایای نفرات برتر با حضور آقاپور نایب رئیس شورای شهر و مسئولین حاضر به ایشان اهدا گردید.

