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امام جمعه تبریز:

حفظ روحیه انقالبی ماموریت شورای هماهنگی تبلیغات است

نماینده ولی فقیه در آذربایجان ش�رقی حفظ
حض�ور م�ردم در صحن�ه و ب�اال ب�ردن روحیه
انقالبی و زمان شناسی مردم را از اهداف شورای
هماهنگی تبلیغات اسالمی برشمرد.
به گزارش ایرنا ،حجت االس�لام والمس��لمین سید
محم��د علی ال هاش��م در دی��دار اعضای ش��ورای
هماهنگ��ی تبلیغات اس�لامی آذربایجان ش��رقی به
مناسبت  ۱۲مرداد س��الروز تاسیس این شورا گفت:
بزرگداشت مناسبتها و مراس م ملی و مذهبی رسالت
مهم و اساس��ی ش��ورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
است.
وی اف��زود :بیتردید بزرگداش��ت ایام اهلل و تعظیم
ش��عائر و حف��ظ و یاد و خاطره حرکته��ای انقالبی و
مردمی ،رس��التی مهم و بزرگ است که باید تک تک
مردم و مسئوالن از آن به عنوان سرمایه ملی صیانت
کنند و در انتقال فرهنگ ایثار و فداکاری بکوشند.
ام��ام جمع��ه تبری��ز ادامه داد :تاس��یس ش��ورای
هماهنگی تبلیغات اسالمی در  ۱۲مرداد سال ۱۳۵۹
و به فرمان حضرت امام راحل تدبیر حکیمانهای برای
پاسداش��ت و تبدیل فرهنگ انقالب��ی و ایجاد اتحاد
و همبس��تگی حول محور اس�لام ،مش��ارکت مردم

دربرگزاری مراس�� م و زنده نگهداش��تن مناسبتها و
تکریم ارزشها و ارکان انقالب اسالمی بود.
حج��ت االس�لام والمس��لمین آل هاش��م تصریح
کرد :ت�لاش س��تودنی این ش��ورا در برنام��ه ریزی
مناس��بتهای مختلف ملی و مذهبی در طول س��ال
به ویژه راهپیماییهای بزرگ روز قدس ۲۲ ،بهمن و

جایگاه معنوی آیین علمبندی
در میان مردم مراغه

علم س�ر
بچههای این دیار برای دیدن عظمت ِ
از پا نمیشناس�ند و در صورتی که محرم با سال
تحصیلی مصادف باشد ،کالسهای درس در نوبت
اول روز هم به تعطیلی کش�یده میش�ود؛ حتی
برخیها همزم�ان با برگزاری این آیین در س�وم
محرم ،کس�ب و کارشان را هم تعطیل میکنند تا
در آیین علمبندی مراغه حضور یابند.
عکاس��ان و خبرنگاران صحنهه��ای برپایی علم به
وی��ژه در برخ��ی از محلههای مراغ��ه از جمله محله
«دروازه» را به تصویر میکشند و متولیان و مسئوالن
نیز برای تسهیل تردد و برپایی باشکوهتر این آیین در
میدان حاضر میشوند .آیین علمبندی در میان مردم
از یک س��و به خاطر ش��کوه و عظمت دیرینهاش و از
س��وی دیگر به دلیل ارادتی که به حضرت ابوالفضل
(ع) دارن��د ،از جایگاهی وی��ژه در میان عزاداریهای
ماه محرم برخوردار اس��ت؛ آیینی که گفته میش��ود
برگزاری آن در بقیه ش��هرها نیز از مراغه الگوبرداری
شده است .روز سوم محرم در این شهر یادآور ورود و
مستقر شدن امام حسین (ع) و یاران ایشان در کربال
و آغازگر س��وگواریهای حزین مردمان عاشق ساالر

ش��هیدان اس��ت؛ روزی که در میدانها و محلههای
قدیمی شهر مراغه ،علم ابوالفضل العباس (ع) با حضور
یشود.
خیل عزاداران حسینی افراشته و برپا م 
قربانی کردن گوسفند ،نوحهسرایی در پای علم حضرت
عباس (ع) و بس��تن پارچه نذری به بدنه علم از جمله
آیینهایی اس��ت که از س��الیان دور در آیین علمبندی
محرم در این شهرستان توسط عزاداران و مردم حسینی
این شهرستان و شهرهای همجوار انجام میشود .آیین
علمبندی مراغه در حقیقت س��رآغازی برای آیینهای
عزاداری س��نتی مراغه به ش��مار میرود که با استقبال
خیل عظیم مشتاقان و سوگواران حسینی از شهرهای
مختلف آذربایجانشرقی و حتی شهرهای مختلف کشور
مواجه میشود .مولف کتاب عزاداری و مراغه میگوید:
با افراش��ته ش��دن علم حضرت ابوالفض��ل (ع) در این
شهرستان ،دس��تههای عزادارای در نقاط مختلف شهر
حضور مییابند و به عزاداری ،سینهزنی و زنجیرزنی در
رثای امام حس��ین (ع) و ی��اران آن حضرت میپردازند.
ب��ه گفته «مهدی پوالدی» برگزاری آیینهای س��نتی
عزاداری حسینی این شهرس��تان شامل نوحهخوانی و
تعزیهگردانی با محور سوگواری برای حضرت علی اصغر
(ع) ،علی اکبر (ع) ،قاس��م بن حس��ن (ع) و عباس بن
علی (ع) در طول یک هفته پس از س��وم محرم تا روز
عاشورا در تکایای این شهرستان ادامه مییابد .وی اضافه
کرد :برخی دیگر از آیینهای س��نتی چون شاخس��ی
واخسی (شاه حسین ،وای حسین) واعباس (روز هشتم
محرم) ،ش��مع پایالماخ (شمع گردانی) در روز تاسوعا و
آیین اهللاهلل حس��ین وینا (احرام بندی) در روز عاشورا،
مهمترین عزارداریهایی است که در دهه اول محرم به
شکلی انحصاری در این شهرستان برگزار میشود.

در حمایت از حق و انزجار از باطل و ظلم به س��رمایه
اجتماعی تبدیل شده است.
وی خاطرنشان کرد :اگر شناخت لحظهها و حضور
به موقع مردم در صحنهها نبود خس��ارتهای زیادی
میدیدیم ،همچنین والیت شناسی و حرکت در مسیر
والیت ضامن بقا و تداوم انقالب و جمهوری اس�لامی

اس��ت و بصیرت یعنی ش��ناخت به موقع لحظات که
باعث میشود اقدام اصلی و انقالبی اتفاق بیفتد.
نماینده ولی فقیه در اس��تان ب��ا بیان اینکه انقالب
اس�لامی و جمهوری اس�لامی دو مقول��ه از هم جدا
شدنی نیس��تند گفت :روحیه انقالبی یعنی نه گفتن
به خواسته نامشروع جهان سلطه ،رسمیت نشناختن
رژیم اش��غالگر قدس ،داش��تن روحیه ایستادگی در
مقابل تجاوز طلبی آمریکای جنایتکار که از مهمترین
اولویتها هستند.
حجت االسالم اسکندری ،رئیس شورای هماهنگی
تبلیغات اس�لامی اس��تان با ارایه گزارشی از اقدمات
صورت گرفته گفت :در کل کشور مناسبتهای ملی
و مذهبی توس��ط شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی
ساماندهی و اجرا میشود
وی افزود ۱۵۰ :جلس��ه ش��ورای سیاس��تگذاری با
 ۱۵۰۰مصوبه در سال گذشته داشتیم و تشکل هیات
اندیشه ورزی و تدوین کتابی با عنوان پیام انقالب از
تالشهای شبانه روزی این شورا در استان است.
در تقوی��م رس��می کش��ور  ۱۲مرداد ماه س��الروز
تاسیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی نامگذاری
شده است.

فرماندار ۲۰۰ :میلیارد تومان
برای احداث جاده مرزی جلفا اختصاص یافت

فرماندار جلفا گف�ت ۲۰۰ :میلیارد تومان اعتبار
از محل س�فر استانی رییس جمهور به آذربایجان
ش�رقی برای احداث جاده مرزی این شهرس�تان
اختصاص یافت.
اسماعیل عطاپور ،با حضور در ایرنای مرکز تبریز با بیان
اینکه این اعتبار برای س��ال های  ۱۴۰۱و  ۱۴۰۲پیش
بینی شده است ،افزود :عالوه بر این اعتبار ۱۵۰ ،میلیارد
تومان نیز برای انسداد مرزی و حدود  ۳۲۲میلیارد تومان
نیز در حوزه کش��اورزی و اج��رای طرح های انتقال آب
از جلفا اختصاص یافته اس��ت .وی با بیان اینکه مجموع
اعتبارات مس��تقیم و غیرمستقیم از سایر دستگاه های
استانی اختصاص یافته در سفر رییس جمهوری به این
شهرستان بیش از یک هزار میلیارد تومان است ،اظهار
داشت :این شهرس��تان از ظرفیت باالیی در حوزه های
مختلف تجاری ،صنعتی و گردشگری برخوردار است و
توسعه و سرمایه گذاری در این حوزه ها در اولویت قرار
دارد .فرماندار جلفا با اشاره به قدمت بیش از  ۱۳۲ساله
گمرک جلفا و پایانه های مستقر در این شهرستان ،گفت:
وجود این پایانه ها ،حاکی از اهمیت و ظرفیت باالی این
شهرستان در حوزه تجارت است.
عطاپور ،ادامه داد :در سال جاری با اقدامات انجام شده
از جمله در زمینه روان سازی امور ،تسهیل در زمان ترد
کامیون ها و افزایش امنیت در پایانه های مرزی جلفا و
نوردوز ،میزان تردد کامیون ها از این پایانه ها حدود سه
برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافت و از حدود ۲۵۰
تردد روزانه کامیون ها به  ۸۰۰تردد رسید.
وی با اش��اره به توس��عه مراودات سیاسی و اقتصادی
این منطقه با کشورهای همسایه ،یادآوری کرد :به دنبال
توسعه این همکاری ها ،میزان صادرات از لحاظ وزنی و

ارزش کاال نیز بیش از  ۳۸درصد در پایانه نوردوز و حدود
 ۳۰درصد در کمرگ جلفا افزایش یافته است.
فرماندار جلفا با اش��اره به سفر اخیر رییس جمهوری
به جلفا و حضور در منطقه صفر مرزی و مزار ش��هدای
 ،۱۳۲۰گفت :این س��فر و حضور در این مناطق حاوی
 ۲پیام اساسی حفاظت و دفاع از تمامیت ارضی کشور و
آمادگی برای توسعه مراودات و همکاری ها با کشورهای
همسایه در زمینه های مختلف بود .عطاپور ،افزود۳۳۰ :
میلیارد تومان برای خرید و نصب دستگاه های ایکس ری
باری و مس��افری پایانه های مرزی جلفا و نوردوز هزینه
شده که شامل  ۱۵۰میلیارد تومان برای خرید و نصب ۲
دستگاه ایکس ری باری و  ۱۵میلیارد تومان برای خرید
و نصب  ۲دستگاه ایکس ری مسافری هر کدام از پایانه
های مرزی است .وی با بیان اینکه ایکس ری مسافری در
هر  ۲پایانه مرزی نصب و راه اندازی شده است ،یادآوری
کرد :هم اکنون دس��تگاه ایکس ری باری نوردوز نصب
شده ولی به لحاظ برخی ایرادات فعال فعالیت نمی کند و
دستگاه ایکس ری جلفا نیز خریداری شده و در جانمایی
آن مش��کل وجود دارد که اقدامات الزم برای نصب و راه
اندازی آن نیز انجام می شود.

شهرداری مراغه سهم نیم درصد کتابخانه ها را به موقع پرداخت کند

معاون سیاس�ی ،امنیت�ی واجتماعی فرماندار
مراغ�ه گف�ت :پرداخ�ت ب�ه موق�ع س�هم نیم
درصدی کتابخان�ه مطالبه اصلی اعضای انجمن
کتابخانههای عمومی شهرس�تان از ش�هرداری
است.
موس��ی ش��عفی در جلس��ه انجم��ن کتابخانههای
عمومی شهرس��تان مراغه اظهار داش��ت :برابر قانون
در صورت امتناع ش��هرداریها از پرداخت نیم درصد
س��هم کتابخانه ،وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف
است بر اساس فهرست اعالمی از طرف دبیرکل نهاد
کتابخانه های عمومی کش��ور ،مبالغ مربوطه را از سر
جمع اعتب��ارات مربوط به درآمد ش��هرداری ها و یا
درآم��د قانون مالیات بر ارزش افزوده از س��هم همان

شهر کس��ر و نسبت به پرداخت آن در وجه کتابخانه
های عمومی آن شهر اقدام کند.
وی بیان کرد :از این رو اگر ش��هرداری مراغ ه سهم

عزم جدی شورا برای خدمت و رفع مشکالت

همراهی سازمان فرهنگی شهرداری رشت
با هیئت های مذهبی

عص�رآزادی  /سرپرس�تی گیالن :ب�ه گزارش
خبرنگارم�ا از رواب�ط عمومی و ام�ور بین الملل
ش�ورای اسلامی ش�هر رش�ت  ،رئیس شورای
اسالمی شهر رشت عصر امروز در چهل و نهمین
جلسه علنی شورا در ساختمان جلسات شورای
رشت با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم اظهار کرد:
پیامبر اکرم (ص) فرمودند :برای شهادت حسین
(ع) حرارت�ی در قلبهای مؤمنان اس�ت که هرگز
سرد نمی شود.
محمد حس��ین واثق کارگرنیا با بیان اینکه محرم در
درون خود درس��های پیدا و پنه��ان فراوانی دارد افزود:
عدالت خواهی و آزادگی امام حس��ین (ع) قرن هاست
ک��ه در این ک��ره خاکی زنده اس��ت و در این ایام پیر و
جوان و زن و مرد سعی می کنند با هر عقیده ای در حد
وسع خود گامی کوچک برای زنده نگاه داشتن این قیام
بزرگ بردارند  .وی با تاکید به اینکه از سازمان فرهنگی
انتظار داریم با هیات های عزاداری همراهی داشته باشد
بیان کرد :همچنین از سازمان سیما و منظر شهرداری
رشت نیز انتظار دارم نسبت به سیاهپوش کردن شهر و
اقدامات مورد نیاز در این ماه اقدام کند.
رئیس ش��ورای اسالمی شهر رش��ت با اشاره به نهم
مرداد مصادف با روز اه��دای خون تصریح کرد :اهدای
خون اقدامی خداپسندانه است که موجب حیات مجدد
انسان ها می شود .کارگرنیا به ارسال نامه ای از سوی
فرمانداری رشت پیرامون انتخابات هیات رئیسه شورای
رشت اشاره کرد و گفت :یک سال از عمر شورای رشت با
تمام فراز و نشیبهایش سپری شد و به عنوان منتخبین

مردم رش��ت در شورا در تمام این مدت تالش کردیم تا
با کوتاه کردن دست نااهالن از بیت المال  ،برای پیشبرد
اهداف عالیه و توسعه رشت گام برداریم .وی با تاکید به
اینکه شورای ششم رشت برای خدمت به شهروندان و
رفع مشکالت عزم جدی دارد افزود :در این راه مشکالتی
نیز وجود داشت و معتقدیم باید برای تحقق شهر اولین
ها برای بهترین ها تالشمان را مضاعف کنیم و به واسطه
تمامی کم کاریها و دغدغه هایی که موجب تش��ویش
اذهان عمومی ش��د نیز عذرخواهی می کنم و امیدوارم
بتوانیم به نحو شایسته پاس��خگوی اعتماد شهروندان
شریف باشیم .کارگرنیا با اشاره به اینکه تمام تالشمان
خدمت صادقانه به ش��هروندان فهیم رش��ت است بیان
کرد :شورای ششم رش��ت بر خالف برخی از شوراهای
ادوار گذش��ته که فقط ی��ک روز را به مالقات مردمی با
شهروندان اختصاص می دادند همه روزه آماده مالقات
و خدمت به شهروندان شریف رشت هستند  .کارگرنیا
به موضوع انتخاب ش��هردار رشت اش��اره کرد و گفت :
شورای ششم در مرحله نخست نسبت به ابقای شهردار
احم��دی و پس از آن نیز انتخاب ش��هردار جدید اقدام
کرد و در تم��ام این مدت تالش کردیم تا تمامی لوایح
ارسالی از س��وی شهرداری در کوتاهترین زمان ممکن
بررسی و به نتیجه برسد و پس از این نیز به همین روال
عمل خواهیم کرد .وی با قدردانی از حضور خبرنگاران
در پوشش اخبار شورا بیان کرد :ان شاا در مراسمی که
متقارن با همان ایام اس��ت بتوانیم ضمن ارائه گزارشی
از عملکرد یکس��اله شورای رشت ،از زحمات و همراهی
رسانه ها نیز قدردانی کنیم

نی��م درصد کتابخان��ه را به موق��ع پرداخت کند این
بودجه فرهنگی از شهرس��تان خارج نمیش��ود و در
کتابخانههای عمومی مراغه هزینه میشود.
ش��عفی اضافه کرد :خوشبختانه شهرداری قسمتی
از س��هم را در برخی از ماهها پرداخت کرده و انتظار
میرود این روند تداوم داشته باشد.
وی اظهار کرد :مجموعه مدیریت شهری عالقهمند
به پرداخت به موقع س��هم کتابخانه است و متاسفانه
مش��کالت مالی علت تاخیر در پرداخ��ت به موقع از
سوی شهرداری عنوان میشود.
مع��اون فرماندار مراغه در ادامه مردم مراغه را خیر
و نیکاندیش عنوان کرد و افزود :در راستای قدردانی
از زحمات خیران نیکاندیش مراغهای در حوزه کتاب

می توان با تش��کیل کمیتهای نس��بت به شناسایی و
تجلیل از آنان اقدام کرد.
شعفی به وضعیت نارنجی کرونا در مراغه هم اشاره
و اعالم کرد :تمامی برنامههای کتابخانه عمومی باید با
رعایت پروتکلهای بهداشتی و طبق دستورالعملهای
ستاد ملی مقابله با کرونا انجام شود.
به گزارش ایرنا ،وجود چهار کتابخانه عمومی اوحدی
و خواجه نصیر در شهر مراغه و کتابخانههای خداجو و
روستای ورجوی با حدود  ۸۰هزار جلد کتاب ظرفیت
مناس��بی ب��رای بهرهمندی عالقهمن��دان به کتاب و
کتابخوانی در این شهرس��تان است .شهرستان مراغه
با حدود  ۲۶۸ه��زار نفر جمعیت در  ۱۲۷کیلومتری
تبریز ،مرکز آذربایجان شرقی واقع است.

مدیرعامل توزیع برق گیالن؛

با وجود تمامی سختیها و با برنامهریزی دقیق ،رضایتمندی
حداکثری مردم حاصل شد

عص�رآزادی  /سرپرس�تی گیلان :مهدیزاده
تاکی�د ک�رد :ه�ر زم�ان و مکان�ی که م�ردم و
مش�ترکین در ح�وزه برق آس�یب ببینند ،خط
قرمز ما در در ش�رکت توزیع برق گیالن است و
با افتخار اعالم میکنیم با وجود تمامی سختیها
و با برنامه ریزی دقی�ق ،رضایتمندی حداکثری
مردم حاصل شده است.
شانزدهمین نشس��ت هفتگی کمیته پیک سایی و
بهینهس��ازی مصرف با حضور محمدتق��ی مهدیزاده،
مدیرعام��ل و جمع��ی از معاونین و مدیران ش��رکت
توزی��ع نی��روی برق گی�لان بمنظور برنام��ه ریزی و
تشریح اقدامات گذر از پیک تابستان برگزار شد.
در ابتدای این نشس��ت مهدیزاده خاطرنش��ان کرد:
خداوند منان را شاکریم که تابستان سالجاری صنعت
برق کش��ور و به طبع آن توزیع ب��رق گیالن تاکنون
فصل پیک تابستان را با کمترین مشکل و بدون اعمال
خاموش��ی پشت سر گذاشته است و این مهم با تالش
شبانه روزی همکاران و برنامه ریزیهای کالن محقق
شده است.
وی تاکی��د ک��رد :هر زم��ان و مکانی ک��ه مردم و
مش��ترکین در حوزه برق آس��یب ببینن��د ،خط قرمز
ما در در ش��رکت توزیع برق گیالن اس��ت و با افتخار
اع�لام میکنیم با وجود تمامی س��ختیها و با برنامه
ریزی دقیق ،رضایتمندی حداکثری مردم حاصل شده
است.
مدیرعامل توزیع برق گیالن گفت :رفاه و آس��ایش
م��ردم باید در اولویت اجرای کارها قرار گیرد و تاکید

میکنم در مواردی مانند برق��راری برق چاههای آب
ش��رب م��ردم هیچگونه تعل��ل و ک��م کاری پذیرفته
نخواهد شد.
مهدیزاده در همین راس��تا اف��زود :تفاهم نامههای
همکاری که با مش��ترکین مختل��ف برای مدیریت بار
منعقد ش��ده اس��ت باید به گونهای اجرا شود که رفاه
و آس��ایش مردم خدشهدار نش��ود و ضروری است در
برنامه ریزی برای اعمال محدودیت مصرف دقت شود
همزمان چند ایس��تگاه سوخت گیری  CNGدر یک
منطقه قطع نش��ود و همچنین جایگاههایی که محل
تغذیه تاکس��یها و ناوگان درون شهری هستند مورد
عنایت ویژه برای همکاری قرار گیرد.
وی تصری��ح ک��رد :سیاس��تهای مدیریت مصرف
و پیکس��ایی باید بصورت مداوم با جدیت در س��طح
ش��رکت پیگیری شود تا با کمترین مشکل تابستان و
فصل گرم پیش رو را پشت سر بگذاریم.
مدیرعامل توزیع برق گیالن با اشاره به اینکه تمامی
ای��ن اقدامات در جهت تامین آس��ایش و رفاه مردم و
مشترکین است افزود :راهکارهای خالقانه و نوآوری در
راستای گذر از پیک باید مورد ارائه و اقدام قرار گیرد
تا بتوانی��م در کنار رویههای موج��ود از ظرفیتهای
جدید برای حل مشکالت استفاده کنیم.
مهدی��زاده درپای��ان گف��ت :همه هم��کاران خدوم
بصورت شبانه روزی پای کار باشند تا بتوانیم با اجرای
دس��تورالعملهای ارسالی از سوی ش��رکت توانیر از
جمله رویتپذیری و کنترلپذیری مصرف مشترکین
به گذر موفق از پیک تابستان کمک کنیم.
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خبر

دیدار شهردار اهواز با نماینده مردم خوزستان
در مجلس خبرگان رهبری

عصرآزادی  /سرپرس�تی خوزستان:
شب گذش�ته نهم مرداد ماه رضا امینی
ش�هردار اه�واز در دومین ش�ب از ماه
محرم ضمن شرکت در مراسم سوگواری
و روضه امام حسین(ع) با آیت اهلل کعبی
نماین�ده م�ردم اخوزس�تان در مجلس
خبرگان رهبری دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی شهرداری
اهواز امینی در این دیدار به تشریح چشم انداز و برنامه های آتی شهرداری پرداخت و گزارشی
از اقدامات چندماه گذش��ته را به نماینده مردم در مجلس خبرگان رهبری ارائه داد .آیت اهلل
کعبی نیز در این دیدار بر همگرایی در بین همه مدیران ش��هری و اس��تانی در جهت تسریع
در حل مش��کالت مردم تاکید کرد و با تقدیر از اقدامات انجام گرفته نس��بت به فراهم کردن
ش��رایط بهتر زندگی مردم در اهواز توصیه ها و ارش��ادات الزم را عنوان داشت .گفتنی است
در این دیدار سیاوش محمودی رییس شورای شهر ،سراج عضو شورا ،سردار صالحی فرمانده
نیروی انتظامی استان خوزستان و تعدادی از مدیران شهری ،شهردار را همراهی کردند.

اقدم در حاشیه مرحله نهایی مسابقلت قرا شركت ملی پااليش و پخش
فرآوردههای نفتی اعالم کرد:

برگزاری فعالیتهای قرآنی ،با هدف گسترش و انس
خانوادهها با کالم وحی الهی است

مش�اور و دس�تیار ویژه مع�اون وزير و مديرعامل ش�ركت مل�ی پااليش و پخش
فرآوردههای نفتی گفت :فعالیتهای قرآنی این ش�رکت با هدف گس�ترش و انس
خانوادهها با کالم وحی الهی است.
بهم��ن نیازمند اقدم افزود :درصدد هس��تیم با تبیین روشهای اجرایی جدید در ش��ورای
فرهنگی ش��رکت ملی پاالیش و پخ��ش فرآوردههای نفتی ایران وپ��س از تایید معاون وزیر
ومدیر عامل ش��رکت ،دستورالعمل اجرایی جدیدی ابالغ نماییم تا روحیه معنویت و فرهنگ
قرآنی در بین خانوادهها ،بیش از پیش بس��ط و گس��ترش یابد .مشاور و دستيار ويژه معاون
وزير و مديرعامل شركت ملی پااليش و پخش فرآوردههای نفتی ادامه داد :برای رسیدن به
این مهم ،باید به سمت مفاهیم قرآن و نیز جاری و ساری کردن آن در در تمامی ابعاد زندگی
همکاران عزیزمان باشیم .وی افزود  :حضور فردی مومن  ،انقالبی ،بصیر و قرآنی در راس این
شرکت نوید بخش ترویج فرهنگ و سبک زندگی قرآنی در شرکتهای زیر مجموعه است.

برگزاری جلسه مشترک کمیته های تحقیقات شرکتهای
آب و فاضالب و آب منطقهای استان قزوین

عصرآزادی  /سرپرستی قزوین -رضا معینالدین :جلسه مشترک کمیته تحقیقات
ش�رکتهای آب و فاضالب و آب منطقهای استان قزوین با حضور نمایندگان دفتر
آم�وزش ،تحقیقات و فن�اوری حوزه س�تادی وزارت نیرو ،ش�رکت مدیریت منابع
آب ایران ،ش�رکت مهندس�ی آب و فاضالب کش�ور و اعضای کمیته تحقیقات این
شرکتها در محل شرکت آب منطقهای استان قزوین برگزار شد.
در ابتدای این جلسه اسماعیل درویشی ،معاون مدیر کل دفتر آموزش ،تحقیقات و فناوری
وزارت نیرو ضمن اشاره به شعار سال « ،۱۴۰۱تولید؛ دانشبنیان ،اشتغالآفرین» ،گفت :سند
وزارت نیرو در راس��تای ش��عار سال تدوین ش��ده و ب ه زودی ابالغ میشود .وی همچنین بر
اهمیت فعالیتهای دانشبنیانی ش��رکتها تأکید نموده و سیاستهای وزارت نیرو در حوزه
تحقیقات و فناوری را برش��مرد .درویش��ی همچنین به جلسه مشترک س��تاد وزارت نیرو و
شرکتهای استان قزوین با دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) اشاره کرد و همکاریهای دو
جانبه شرکتهای صنعت آب و برق با دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان را زمینه مناسبی
برای رفع چالشهای صنعت آب و برق دانس��ت .س��پس آرش نجات��ی ،رئیس گروه راهبری
تحقیق��ات حوزه س��تادی وزارت نیرو ضمن اش��اره به محدودیت منابع مالی در ش��رکتها،
ب��ر بهرهگیری از کلیه ظرفیتهای مالی موجود تأکی��د کرد .در ادامه ،گزارش عملکرد حوزه
تحقیقات و فناوری ش��رکت آب و فاضالب اس��تان قزوین توس��ط فاطمه قاسمی ،مدیر دفتر
توس��عه مدیریت و تحقیقات ش��رکت آب و فاضالب اس��تان قزوین ،ارایه ش��د و یک پروژه
تحقیقاتی اجرا شده در حوزه آب نیز توسط محقق مربوط ارایه گردید.

مدیرعامل شرکت آب منطقهای اصفهان:

بارشها ورودی سد زایندهرود را افزایش داد

عص�رآزادی  /سرپرس�تی اصفهان :مدیرعامل ش�رکت آب منطق�های اصفهان با
اش�اره به اینکه بارشها و س�یالبهای اخیر اثر خود را بر ورودی س�د زایندهرود
گذاش�ته است ،گفت :بعد از بارشها و س�یالبهای اخیر ،ورودی سد زایندهرود به
 ۶۷مترمکعب بر ثانیه رسید که اکنون حجم سد زایندهرود  ۲۷۷میلیون مترمکعب
است.
حس��ن ساس��انی درباره وضعیت سد زایندهرود با توجه به س��یالبهای اخیر ،توضیح داد:
ورودی ب��ه س��د زایندهرود قبل از ش��روع بارشها  ۱۲مترمکعب بر ثانی��ه و خروجی آن ۲۸
مترمکعب بر ثانیه بود .وی افزود :بعد از بارشها و سیالبهای اخیر ،ورودی سد زایندهرود به
 ۶۷مترمکعب بر ثانیه رسید که اکنون حجم سد زایندهرود  ۲۷۷میلیون مترمکعب است.
مدیرعام��ل ش��رکت آب منطقهای اصفهان با اش��اره به میزان بارشها در سرچش��مههای
کوهرنگ ،گفت :طی موج نخس��ت بارش در روز پنجش��نبه ۳۷ ،میلیمتر بارش و روز گذشته
نیز در کوهرنگ میزان  ۳.۵میلیمتر بارش گزارش شد که تقریباً در این دو روز میزان بارشها
 ۴۰میلیمتر در کوهرنگ بود .وی اضافه کرد :میزان بارشهای کوهرنگ از ابتدای س��ال آبی
جاری تاکنون  ۱۲۵۰میلیمتر است .ساسانی درباره تاثیر بارشها و سیالبها بر ذخیره سد
زایندهرود ،گفت :این بارشها اثر خود را بر ورودی س��د زایندهرود گذاش��ته است .وی درباره
برخی نگرانیها نس��بت به کاهش کیفیت آب با توجه به س��یالبهای اخیر ،تاکید کرد :خط
قرمز وزارت نیرو ،کیفیت و س�لامت آب است ،البته سیالبها بهطور طبیعی موجب کدورت
آب میش��ود که این مس��ئله بهمرور زمان مرتفع میش��ود .مدیرعامل شرکت آب منطقهای
اصفهان درباره میزان ذخیره سد زاینده رود تا پایان سال آبی جاری توضیح داد :تا پایان سال
آبی جاری ذخیره سد زایندهرود حداقل باید  ۲۰۰میلیون مترمکعب باشد.

ایستگاههای آتشنشانی تبریز به امکانات امدادی
سیل و آب گرفتگی مجهز شدند

مدیرعام�ل س�ازمان آتشنش�انی و
خدمات ایمنی ش�هرداری تبریز گفت:
ایس�تگاه های آتش نش�انی این ش�هر
ب�ه سیس�تمهای جدی�د پمپ�اژ آب و
تجهی�زات امدادی در مقابله با س�یل و
آب گرفتگی مجهز شدند.
علیرض��ا زبردس��ت ،در گف��ت و گ��و ب��ا
خبرن��گاران اف��زود :تجهی��ز ایس��تگاهها به
امکانات جدید گامی دیگر از آمادگی س��ازمان آتشنش��انی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز
برای ایجاد آرامش روانی در بین مردم و ارایه خدمات سریعتر و بهتر به شهروندان در مواقع
ضروری است .وی با قدردانی از توجه مردم به برنامههای آموزشی و هشدارهای ایمنی سیل و
آبگرفتگی معابر ،اظهار داشت :ایستگاههای بیست و سه گانه آتشنشانی تبریز برای مواجهه
و اقدام با حوادث احتمالی در آمادگی  ۱۰۰درصدی قرار دارند.
مدیرعامل س��ازمان آتشنش��انی و خدمات ایمنی ش��هرداری تبریز با اشاره به وقوع سیل
ناگوار در برخی مناطق کشور و فوت چندین نفر از هموطنان با ابراز همدردی با خانوادههای
جانباختگان ،از ش��هروندان خواس��ت از ماجراجویی در هنگام وقوع بارشهای س��همگین و
جاری شدن سیالب در سطح شهر پرهیز کنند.
زبردس��ت ،ادامه داد :تمام آتشنش��انان با توسل به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) ب ه ویژه
امام حس��ین (ع) در ایام ماه محرم ،همیش��ه در کنار مردم هستند و رشادتهای و اقدامات
جهادی و ایثارگرانه آنها موجب آرامش خاطر عموم مردم و شهروندان است.

