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جواد نوائیان رودسری –  19شهریورماه سال  ،1400حاج حیدر
رحیمپورازغدی،مبارزنامآشنایدیارخراسان،در 89سالگیدارفانی
را وداع گفت؛ برای آنان که با تاریخ مبارزات سیاسی در مشهد آشنا
هستند،حاجحیدرنیازیبهمعرفیندارد.اوازعنفوانجوانیبهمبارزه
روآورد و خیلی زود ،در زمره فعاالن سیاسی مشهد ،در دوران ملی شدن
صنعتنفتقرارگرفتودرجریانحوادثپسازکودتای 28مرداد،در
کناربزرگانیماننداستادمحمدتقیشریعتی،ازارکاننهضتمقاومت
ملی خراسان بود .مرحوم رحیمپور در این زمان 24 ،سال داشت .او در
این دوره ،تقریب ًا با تمام گروههای مذهبی و مبارز شهر مشهد مرتبط بود
و کسانی که از نزدیک او را میشناختند ،به اطالعات وسیعش درباره
این گروهها ،اذعان میکردند؛ همانطور که بعدها ،در جریان نهضت
اسالمی امام خمینی هم ،میداندار بود و شناختی دقیق از جریانهای
آن دوره نیز داشــت .پرداختن به جزئیات فعالیتهای حاج حیدر،
آنگونه که باید و شاید ،مجال دیگری میطلبد و انشــاءا ...در آینده
به آن خواهم پرداخت .چند روز قبل و در جریان مطالعه مصاحبهای
تفصیلی با او که در پایگاه اینترنتی « »rahimpour.irمنتشر و احتما ًال
در جاهای دیگر هم بازنشر شــدهاســت ،به خاطرات آن مرحوم از
فعالیتهایش در دهه 1330ش برخوردم .او در این گفتوگو ،افزون
برفعالیتهایسیاسی،بهتکاپوهایعلمیاشدرحوزهعلمیهخراسان
نیز پرداخته و از استادانش ذکری به میان آورد ه و در این بین ،به تفصیل
از ارادتش به مرحوم آیتا ...حاج هاشم قزوینی هم ،سخن گفتهبود.
مرحوم رحیمپور در میانه این توضیحات ،به وضعیت روحی خود پس از
درگذشتحاجهاشممیپردازدوجاییمیگوید«:چیزیهمنگذشت
که حضرتش (منظور آیتا ...حاج هاشم قزوینی است) به لقاءا...
شتافت .من همان ایام ،زندگینامه ایشان را با امضای دیگری
در روزنامه خراسان نوشتم .اما انکار نمیکنم که با مرگ ایشان،
نشاط طلبگی هم در من ُمرد ».او بعد از این توضیحات ،درباره نقش
آیتا...حاجمجتبیقزوینیدراحیایروحیهطلبگیاشوتأثیرمرحوم
عالمه محمدرضا حکیمی ،به عنوان دوست دوران طلبگی در این
آشنایی ،به تفصیل سخن گفتهاست؛ اما چیزی که هنگام مطالعه آن
بخش ،نظر مرا به خود جلب کرد ،اشاره مرحوم رحیمپور به مقالهای بود
که در روزنامه خراسان 62سال قبل منتشر شده؛ چون سال درگذشت
آیتا ...حاج هاشم قزوینی 1339 ،و هنگام دقیق فوت ایشان22 ،
مهرماه بودهاست .آن مرحوم ،از افاضل علمای حوزه علمیه مشهد بود و
مشهور است که در دوران چهل ساله تدریس در این حوزه علمیه ،هزار
عالم پرورش داده؛ علمایی که در دورههای بعد ،مشعل تابناک دانش و
مبارزهباظلموستمدرزمانهخودبودند؛بزرگانیمانندآیتا...سیدعلی
خامنهای ،آیتا ...حسنعلی مروارید ،آیتا ...میرزاجوادآقا تهرانی،
استاد محمدرضا شفیعیکدکنی ،دکتر عبدالجواد فالطوری ،مرحوم
علیاصغر عابدزاده و شهیدان آیتا ...سعیدی و حسین آستانهپرست.
با کــاوش و جستوجو ،باالخره مطلب مــورد اشــاره را در روزنامه
خراسان شماره  ،3269مــورخ  26مهرماه سال  1339یافتم؛
مقاله حاجحیدر رحیمپور ازغدی ،چهار روز بعد از درگذشت آیتا...
حاج هاشم قزوینی در صفحات اول و دوم روزنامه منتشر شد ه و از چند
نظر حائز اهمیت و توجه است:

اخبار ایران

همزمان با روز جهانی ارتباطات
و روابط عمومی از تالشگران این
عرصه در دانشگاه صنعتی قم
تقدیر شد

قم  -به گزارش روابط عمومی دانشگاه همزمان
با روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی دکتر رضائی
نور رئیس دانشگاه صنعتی قم از روابط عمومی این
دانشگاه تقدیر و تشکر کرد.
دکتر رضائی نور گفت :شفافسازی تولید محتوا و انتشار
شفاف ،درست و به هنگام اخبار یکی از مهمترین وظایف
روابط عمومی است که به حمدهلل در این زمینه شما
عزیزان عملکرد بسیار خوبی داشته اید.
رئیس دانشگاه صنعتی قم با اشاره به اینکه روابط
عمومی ششمین شغل پر استرس معرفی شده است،
افزود :داشتن خالقیت ،مهارت های ارتباطی ،مهارت های
مربوطه جهت تولید محتوا ،دقت ،سرعت عمل و به روز
بودن از جمله عواملی است که این حرفه را سخت تر
کرده است.

نخست :به دلیل تنظیم شدن در ایام نزدیک به درگذشت آیتا...
قزوینی ،اطالعات و جزئیات نسبت ًا دقیق و کاملتری را درباره زندگی
این استاد بنام حوزه علمیه مشهد و از علمای مبارزی که در جریان
واقعه قیام مسجد گوهرشاد بازداشت و تبعید شد ،به دست میدهد.
نویسندهدرمتنمقاله،ماجرایمسجدگوهرشادرابهطورضمنیمورد
توجه قرار دادهاست و با اشاره به جریان تبعید آیتا ...قزوینی ،بدون
اینکه مستقیم ًا به اصل قضیه بپردازد ،از آیتا ...حاجآقا حسین قمی،
به عنوان پرچمدار اصلی آن قیام بزرگ و تاریخی ،با عبارت «مرحوم
آیتا...مجاهدحضرتحاجآقاحسینقمی»یادمیکندوپسازآننیز،
از آیتا ...میرزامحمد آقازاده ،به عنوان یکی دیگر از استادان مرحوم
حاج هاشم قزوینی ،با عنوان «محقق مشهور» سخن به میان میآورد.
میدانیم که مرحوم آقازاده نیز ،پس از قیام مسجد گوهرشاد ،به بهانه
دستداشتندرآنقیام،بازداشتوتبعیدشدوسرانجامویرادرتهران
مسموم کردند و به شهادت رساندند .در واقع مرحوم رحیمپور ،ضمن
نگارش مقاله مذکور ،در کنار تمجید از یک عالم درگذشته ،سرنخهایی
را از یک واقعه نهچندان قدیمی که سندی از دوران سراسر اختناق عصر
پهلوی اول و دینستیزی اوست ،به دست مخاطب خود میدهد .در آن
زمان ،تنها  25سال از واقعه مسجد گوهرشاد میگذشت و بسیاری از
شاهدان عینی آن رویداد در مشهد ،زنده بودند و احتما ًال با مطالعه متن
نوشتار ،به هدف نویسنده پی میبردند.
دوم :از نظر نگارش ،نثر مقاله ،نثری میانه سبک نوشتارهای حوزوی و
روشنگارشنویناست.درمتنحاجحیدرمیتوانبهوفوراصطالحات
عربی رایج در متون حوزوی را دید ،اما این اصطالحات ،در جریان
نگارشی روان و روزنامهای به کار گرفته شدهاست و اگر با نثرهای
دورههای بعد آن مرحوم مقایسه شود ،میتوان سیر تطور او در عرصه
نگارش را مورد ارزیابی قرار داد.

مقاله 62سال قبل «حاج حیدر رحیمپور
در روزنامه خراسان

»

در این نوشتار که 26مهر 1339در صفحه اول روزنامه چاپ شده ،انقالبی نامدار مشهد به معرفی

آیتا ...حاج هاشم قزوینی ،عالم برجسته حوزه علمیه خراسان و از استادان آیتا ...خامنهای پرداخته است
بمناسبت درگذشت مرحوم آیتاله حاج شیخ هاشم قزوینی
شرح حال ایشان را ذیال مینگاریم
«شامگاه بیستم خــرداد ســال  1270شمسی در
دهکدهای موسوم به قلعه در هشت فرسنگی قزوین
ستارهای طلوع کرد که تا غروب  22مهرماه 1339
میدرخشید.اینستارهاستادآیتالهحاجشیخهاشم
مدرسقزوینیبودکهعصرجمعهپسازاداءفریضهاز
قید تن رها شده و با فقدان خود حوزه علمیه خراسان
را سخت متأثر گردانید .معظمله ادبیات را در سنین
کودکی در قزوین خدمت مرحوم شیخ حسین که از

مشاهیر ادب بود آموخت و سرآمد حوزه ایشان شد.
سپسسطحرادرمحضرحاجشیخعلیطارمیوحاج
مالعلیاکبرخیابانیکههردوازفقهایعظامآنناحیه
بودندتلمذنمودهبهتدریسپرداخت.
ولی این حد روح دانشپژوهشی و تحقیق ایشان را
قانع نساخته و باصفهان که در آن عصر از حوزههای
مهم اسالمی بود رهسپار گردید و بمحضر مرحوم
کلباسی که از مشاهیر زمان بود ،رسید و یک دوره
کامل فقه را از آن بزرگوار استفاده کــرد؛ در این
ضمن طالب هم وجود استاد را مغتنم دانسته و
از افاضات آنمرحوم ،حوزه علمیه اصفهان رونق
خاص بخود گرفت .اما باز هم روح بــزرگ استاد
نمیتوانست باین پایه قناعت کند .تا اینکه در
سال  1300بصوب (به قصد) مشهد رضوی علی
صاحبها آالف التحیه و اثناء که در آن تاریخ مرکز
علمی ایران بشمار میرفت حرکت کرده و خود را
خدمت اساتید بزرگی چون مرحوم آیتا ...مجاهد
حضرت حاجآقا حسین قمی و محقق مشهور حاج
میرزا محمد نجفی آقازاده رسانیده و مجدد ًا ادوار
فقه و اصول را از اساتید مزبور استماع نمود.
عالمه فقیه پس از نیل باین مــدارج خود را محتاج
بسوختهای دید که در میان همگان میدرخشید.
این سوخته مؤسس مکتب مبارزه با موهومات
و فرقشکن خرافات بشری ناشر علوم
خاندان عصمت فقیه زاهــد و معلم
اخالق مرحوم میرزامهدی
اصفهانی رحــم ـتا...
علیه بــود .استاد ما

بازدید معاون وزیر نیرو از تصفیه خانه های فاضالب شهر بندرعباس

بازدیـد با اشـاره به اهمیت انتقال پسـاب فاضـالب به صنایع
افزود :سـامانه انتقال پسـاب به صنایع ،بر اسـاس برنامه های

پیش بینی شـده از سـوی شـرکت توسعه زیرسـاخت خلیج
فـارس در حال اجراسـت کـه امیدواریم با تکمیـل آن ضمن

جلوگیـری از ورود پسـاب بـه دریـا ،اسـتفاده بهینـه از ایـن
ظرفیت صـورت گیرد.
عبدالحمیـد حمزه پـور ،ظرفیت این تصفیه خانـه را 100
هـزار متر مکعـب در شـبانه روزعنوان کرد.
در ایـن نشسـت همچنیـن شـهروز شـجاعی مدیرعامـل
شـرکت توسـعه زیرساخت خلیج فارس با اشـاره به پیشرفت
فیزیکـی پـروژه افـزود :مخـزن  10هـزار متـر مکعبـی ایـن
سـامانه بـه اتمام رسـیده و ایسـتگاه پمپـاژ نیز بـا  75درصد
پیشـرفت فیزیکـی در حـال تکمیل اسـت.
وی ادامـه داد ،عملیـات احـداث خـط انتقـال نیـز که این
هفتـه مناقصـه آن برگزار شـد ،بـزودی آغاز می شـود و لوله
هـای مـورد نیاز نیـز در حال انتقال در مسـیر اجراسـت.
شـجاعی همچنیـن خواسـتار واگـذاری هرگونـه مجـوز
تامین آب صنایع به شـرکت زیرسـاخت شـد و تصریح کرد،
بـا شـیرین سـازی و انتقـال پسـاب تصفیـه خانـه فاضـالب
بندرعبـاس به صنایع بخـش زیادی از نیاز آنهـا از این طریق
تامین می شـود کـه امیدواریم از این پـس تمامی مجوزهای
تامیـن آب از ایـن طریـق صادر شـود.

پس از درک این شخصیت دیگر بجز ایــام تبعید تا
روزیکه میرزای اصفهانی حیات داشــت از او جدا
نشده و تقریرات میرزای نائینی را از ایشان فرا گرفته
و روح معارف اسالمی و پارهای از علوم منحصره که
مختص خواص بود آموخت و باالخره فقیه بزرگوار
دارای روحی گشت که از هر عنوان و مقامی گریزان
و در حــدود چهل سال حــوزه علمیه خراسان را در
کمال عظمت گردانیده و هزاران نفر از فضالئی که
بالبنان (مشهور) میباشند،
هماکنون مشارهاالیه َ
خوشهچین خرمن علمی ایشان بودهاند .با وجود آن
همهشخصیتبحکموظیفهدرایامتعطیلیدردهکده
مسقطالرأس (زادگاه) خود بارشاد خلق و رفاه امور
اجتماعمیپرداخت.آنچهانصافاستاخالقودرس
استادمنحصربخودولسانسلیس(روان)وشیرینش
جاذب ارواح طالب بود و بشهادت رجال حوزه علمیه
آیتاله حــاج شیخ هاشم قزوینی رحمتاله علیه
شخصیتی بود که اســام باید بر فقدان او بگرید و
مسلمانانعزاداریکنند».

اخبار ایران

تعمیر و راه اندازی  2دستگاه پمپ
شناور تاسیسات آبرسانی بازکیاگوراب

رشت -علی حیدری :مدیر امور آب و فاضالب
الهیجان از تعمیر و راه اندازی  2دستگاه پمپ شناور
تاسیسات آبرسانی بازکیاگوراب خبر داد.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و
فاضالب گیالن؛ کامبیز اسمعیلی امروز گفت :این پمپ ها با
صرف هزینه ای بالغ بر  350میلیون ریال تعمیر و راه اندازی
شد .وی همچنین با اشاره به راه اندازی سیستم پمپاژ چاه
شماره یک "میان محله رودبنه" افزود :با انجام این کار آب
شرب بیش از یکهزار مشترک تقویت شد .وی ،اعتبار هزینه
شده برای این پروژه را یکصد میلیون ریال ذکر کرد.
رئیس بازرسی فنی شرکت گاز استان خوزستان:

بیش از 4هزار مورد بازرسی کاال در
سال گذشته صورت گرفته است

امام جمعه تبریز:

اصالحیارانههاجلویقاچاقکاالهایاساسیرامیگیرد

شش ملوان در امواج متالطم خلیج
فارس در حوالی جزیره خارگ
نجات یافتند

بوشهر  -رئیس اداره بندر و دریانوردی جزبره
خارگ با اشاره به افرایش ارتفاع موج در خلیج
فارس و متالطم بودن سواحل این جزیره گفت :شش
خدمه یک فروند موتور لنج باری از خطر غرق شدن
در اطراف جزیره خارگ نجات یافتند.
ایرج صفری با اشاره به افزایش سرعت وزش باد و
متالطم شدن خلیج فارس اظهار داشت :سرنشینان یک
فروند موتور لنج باری که در مسیر دریایی بندر دبی به
بندر گناوه در حال تردد بود به مرکز جستجو و نجات
دریایی اعالم شد که احتمال غرق شدن شناور آنان وجود
دارد.
وی از اعزام شناور ناجی  9به منطقه مورد نظر در خلیح
فارس خبر داد و بیان کرد :با اعزام امدادگران شناور ناجی
 9به موقعیت مورد نظر در  8مایل جزیره خارگ به سرعت
عملیات انتقال شش خدمه و ملوان این موتور لنج انجام
و همه سرنشینان این شناور به جزیره خارگ به سالمتی
منتقل شد.
در همین حال مدیرکل هواشناسی استان بوشهر از
تداوم وزش باد شدید در سواحل استان خبر داد و بیان
کرد :نقشههای هواشناسی نشان دهنده تداوم وزش باد
شدید شمال غربی شدید تا اواخر هفته جاری بر روی دریا
و سطح استان است.
فرجاهلل شکوهیپور افزود :در این مدت ضمن اینکه
سواحل و فرا ساحل استان مواج و متالطم پیشبینی
میشود وزش باد ،تداوم خیزش گرد و خاک در برخی
مناطق مستعد استان وجود دارد.

برای نخستین بار ،بازنشر میشود

سوم :مقاله مذکور ،یکی از قدیمیترین نوشتههای مرحوم حاج حیدر
رحیمپور و شاید قدیمیترین نوشته روزنامهای از اوست که تاکنون به
آن دست یافتهایم .وی در زمان نگارش این نوشتار 28 ،سال داشته
و هنگامی آن را نوشتهاست که به قول خودش «تقریب ًا همه آنها که
به مبارزه سیاسی در حد سرگرمی یا احساسات هیجانی اشتغال
داشتند[ ،مبارزه را] رها کردند؛ چون آمریکا و انگلیس ،شمشیر را
از رو بسته بودند .اص ً
ال به تدریج بسیاری از جبهه ملیها و تودهایها
و کمونیستها ،خودفروشی کردند و گروهگروه ،وابسته و شاغل در
ِ
دولت کودتا شدند .خیلی از دوستان مهدیه هم ،به خصوص در دوره
پس از آزادی عابدزاده از زندان کودتاچیها ،منزوی و سیاستگریز
شدند ».شاید دلیل اصلی آنکه حاج حیدر در این مقاله برای خود
نام مستعار برگزید ه و متن را «نوشته قدسی» معرفی کرد هاست،
همین باشد .او چندی قبل از نگارش این مقاله ،به سبب فعالیتهای
مبارزاتی بازداشت شده و به همین دلیل ،زیر ذرهبین سازمان تازه
تأسیس ساواک بودهاست؛ هرچند که در یادداشتهای بعدتر و حتی
نوشتارهای سالهای نخست انقالب هم ،از نام او کمتر نشانی در
مطبوعات دیده میشود.

بندرعباس  -تکمیل سـامانه انتقال پساب فاضالب
بندرعبـاس بـه صنایع یکـی از طـرح هـای مهم در
حـال اجراسـت /انتقال پسـاب فاضـالب بندرعباس
بـدون مشـکل به سـرانجام می رسـد
معـاون برنامـه ریـزی و اقتصـادی وزیـر نیـرو از عملیـات
سـامانه انتقـال پسـاب فاضـالب بندرعبـاس و تصفیـه خانه
فاضـالب شـهرک پیامبـر بازدیـد و رونـد اجـرای آن را از
نزدیـک بررسـی کـرد.
محسـن بختیـار در این بازدیـد ضمن با اهمیـت خواندن
تصفیـه تکمیلـی فاضالب بندرعبـاس و بازچرخانـی آن برای
اسـتفاده صنایع افزود :سـاماندهی فاضالب شـهر بندرعباس
و انتقـال پسـاب تصفیـه شـده به صنایـع مولد هرمـزگان به
عنـوان یـک طـرح مهـم در حـال اجراسـت و امیدواریـم بـا
تکمیـل آن مشـکل شـهر بندرعباس مرتفع شـود.
وی گفـت :بـا توجـه بـه سـرمایه گـذاری صنایع بـزرگ،
مشـکلی از بابـت تامیـن مالـی در ایـن پـروژه وجود نـدارد و
ایـن طـرح بـدون مشـکل بـه سـرانجام خواهد رسـید.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب هرمـزگان نیـز در این
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آذربایجـان شـرقی  -فـالح :نماینـده ولیفقیه در
آذربایجانشـرقی و امـام جمعـه تبریـز بـا اشـاره به
اجـرای طـرح مردمیسـازی یارانهها از سـوی دولت،
گفـت :ایـن طـرح عـالوه بـر جلوگیـری از قاچـاق
کاالهای اساسـی ،موجب کاهش وابسـتگی معیشـت
مـردم بـه دالر نیز میشـود.
حجت االسـالم و المسلمین سـیدمحمدعلی آل هاشم در
خطبـه های نماز جمعـه این هفته تبریز با حمایـت از اجرای
طرح مردمی سـازی یارانه ها ،اظهار کرد :از مسـووالن اسـتان
به ویژه اسـتاندار آذربایجانشـرقی ،فرمانـدار تبریز و نهادهای
نظارتـی ،امنیتـی ،صمـت و جهادکشـاورزی کـه ایـن روزهـا
تالش کردند ،تشـکر ویـژه دارم چراکه در ایـن روزهای توزیع
یارانههـا همـه چیـز را به خوبی مدیریـت کردند.
وی بـا اشـاره بـه اجرای طـرح اقتصـادی در کشـور گفت:
رمـز موفقیـت این طرح وفور کاالهای اساسـی در بازار اسـت؛
از ایـنرو دولتیـان بایـد بدانند کـه اگر میخواهنـد این طرح
موفـق باشـد باید کاالهـای اساسـی در جامعه و بـازار به وفور
باشـد وگرنـه کنترل قیمتهـا از دسـت میرود.
امـام جمعـه تبریـز خاطرنشـان کرد :تـب و تـاب روزهای
اول در برخـی از کاالهـا برطـرف شـده اسـت ولـی همچنـان
مشـکالتی در رابطـه بـا نانواییهـا دیـده میشـود کـه بـه
عنایـت بیشـتر نیاز اسـت؛ مخصوصـا نانواییهـای آزادپز باید

آرد بیشـتری بگیرند.
امـام جمعـه تبریز با تاکیـد بر درسـتی و ضـرورت اجرای
ایـن طـرح ،گفـت :علـت ایـن کار ایـن بود کـه کسـی نتواند
پـول یارانـه را بـرای امـر دیگـر صـرف کنـد و هیـچ خارجی
و قاچاقچـی دیگـر نمیتوانـد از حـق ملـت بـرای خـود کاخ
درسـت کند.
نماینـده ولیفقیـه در آذربایجـان شـرقی بـا قدردانـی از
صبـر و شـجاعت مـردم خاطرنشـان کـرد :مـردم اسـتان بـا
زمانشناسـی و هوشـمندی تمام اجازه ندادند تـا ضد انقالب
از تبلیغات سوءاسـتفاده کنند و با هوشـمندی تمـام دولت را
همراهـی کردند.
وی بـا بیـان اینکه طبق نظر کارشناسـان اقتصـادی با این
طـرح پایـان قاچـاق کاالهـای اساسـی را در پیـش خواهیـم
داشـت ،افـزود :بـا ایـن طـرح نیازهـای اساسـی کشـور بـا
کمترین وابسـتگی به دالر تامین خواهد شـد و پایان اختالل
در افزایـش پایـه پولـی و سـود سـازی در بـازار سـرمایه رقـم
میخـورد .امـام جمعـه تبریـز همچنیـن با اشـاره بـه برخی
اخبار و رویدادهای هفته گذشـته به خصوص سـفر گزارشـگر
سـازمان ملـل به ایـران ،اظهار کرد :سـفر گزارشـگر سـازمان
ملـل برای بررسـی اقدامـات و بیان واقعیت نقض حقوق بشـر
بـه دلیـل اعمـال تحریمهـای یک طرفـه ضدایرانی اسـت.
وی همچنین با اشـاره به دسـتگیری سـه شـهروند ایرانی
بـه ادعـای مشـارکت در برنامهریـزی در حملـه بـه بلژیـک،
گفـت :ایـن اقـدام هم قطعـهای دیگر از پازل دشـمنان اسـت
بـه طوریکـه دادگاه ایـن سـه شـهروند را با بهانه مشـارکت با
اسـد اهلل اسـدی دیپلمـات ایرانـی در اتریـش کـه یک سـال
پیـش بـه اتهـام واهـی بـه  ۲0سـال حبـس متهـم شـده،
دسـتگیر کرده اسـت.
امـام جمعـه تبریـز خاطرنشـان کـرد :ایـن اقـدام برخـی
کشـورهای غربـی بـرای ایجـاد امواج ایران هراسـی اسـت که
به حول و قوه الهی نخواهند توانسـت به اهداف خود برسـند.
وی همچنین با اشـاره به فرا رسـیدن سـوم خرداد سـالروز
آزادی خرمشـهر ،گفـت :ایـن روز را هیـچ وقـت نمیتـوان
فرامـوش کـرد بـه طوریکه آینـده بـرای جوانان اسـت؛ از این
رو جوانـان بایـد تاریـخ انقالب و دفاع مقـدس را با عزت حفط

کننـد و بـه قول رهبر معظـم انقالب ما خرمشـهرها پیش رو
داریم که شـاید جنگ نظامی نباشـد ولی سـختتر از جنگ
سـخت است.
حجـت االسـالم آلهاشـم همچنیـن بـا اشـاره بـه روز
ارتباطات و روابط عمومی ها خاطرنشـان کرد :روابط عمومی
چشـم و چراغ یک اداره اسـت و امیدواریم مسـووالن به روابط
عمومـی خود بیشـتر توجه کنند زیـرا روابـط عمومی جدای
از سـایر تشـکیالت اسـت و میتوانـد در بطـن جامعه حضور
داشـته و مشـکالت را به گـوش مدیران میرسـاند.
امـام جمعـه تبریـز با تاکید بـر جدی شـمردن تذکر رهبر

معظـم انقالب مبنی بر جوان سـازی و ازدیاد جمعیت با بیان
اینکـه صـدای پیر شـدن جمعیت ایـران به گوش میرسـد،
افزود :مسـووالن ادارات ،نهادها یک برنامه تشـویقی بگذارند و
بـرای کارمندهایـی که فرزندآوری میکنند ،تشـویقی دهند.
وی بـا تاکیـد بر افزایش جمعیت کشـور ،گفـت :جمعیت
جـوان کشـور در حـال کاهـش اسـت و میترسـم بـه جایـی
برسـیم که عالجی نداشـته باشـد.
حجت االسـالم آلهاشـم با بیان اینکه در سـال  99میزان
موالیـد کشـور به کمترین میزان در  100سـال اخیر رسـیده
اسـت ،افـزود :این یک خطر اسـت.

اهواز  -رحمان محمدی :اسفندیار چهرازی رئیس
بازرسی فنی شرکت گاز استان خوزستان از بازرسی
بیش از  4هزار مورد کاال توسط این واحد در سال 1400
خبر داد.
اسفندیار چهرازی رئیس بازرسی فنی این شرکت گفت:
یکی از فعالیت ها و فرایندهای مهم امور بازرسی فنی ،کنترل
کیفیت کاالی مورد استفاده در پروژهها و تعمیرات و نگهداری
میباشد .وی در ادامه افزود :در سال گذشته  4هزار و 488
مورد بازرسی اقالم و کاالی خریداری شده از طریق امور کاال،
اقالم در تعهد پیمانکاران و تامین کنندگان صورت گرفته است.
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