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کتاب»پهلونشین«منتشرمیشود
قـم - کتـاب »پهلونشـین« شـامل مجموعه خاطـرات تحول 
آفریـن و کمترشـنیده شـده از زبـان محافظیـن حضـرت امـام 

خمینـی)ره( بـه زودی منتشـر می شـود.
بـه گـزارش قـرارگاه رسـانه ای سـتاد کنگـره ملـی شـهدای 
اسـتان قم، مجموعه خاطرات تحول آفرین و کمترشـنیده شـده از 
زبـان محافظین حضرت امـام خمینی)ره(، با عنوان »پهلونشـین« 
به قلم فاطمه دولتی توسـط انتشـارات سـامیر و با حمایت سـتاد 

کنگـره ملی شـهدای اسـتان قم به زودی منتشـر می شـود.
امـام  از  تاثیرگـذار  و  کتـاب شـامل خاطـرات جـذاب  ایـن 
کشـور،  سیاسـی  شـخصیت های  محافظیـن،  بـا  خمینـی)ره( 
میهمانـان خارجـی و همسـایگان بیـت امـام)ره( اسـت کـه در 
قطعه هـای کوتـاه بـا نگاهی به سـبک زندگـی رهبر کبیـر انقالب 
به رشـته نـگارش درآمده اسـت. تالش نویسـنده در نگارش کتاب 
ایـن بـوده کـه خاطـرات را بـا قلمـی سـاده و روان از دریچـه نگاه 
مراقبیـن و محافظیـن حضرت امام)ره(، متناسـب با حـال و هوای 
دوران پیـروزی انقـالب اسـالمی و دفـاع مقـدس در معـرض دیـد 
خواننـدگان قـرار دهـد. در بخشـی از ایـن کتـاب بـه نقـل از یکی 
از محافظیـن امـام)ره( آمـده اسـت: » امـام همچنـان کنار سـفره 
ایسـتاده بـود. همـه منتظـر بودند امام بنشـیند و دسـت دراز کند 
و افطـاری شـروع شـود؛ اما امام بـدون کالمی نگاهی بـه دو طرف 
سـفره انداختند و به زمین خیره شـدند.امام عادت نداشـت همه ی 
حرف هایـش را بـه زبـان بیـاورد، گاهـی سـکوت، گاهـی لبخند و 
گاهـی چشـم هایش صندوقچـه ای از کالم های ناگفته بـود. صدای 
زمزمه هـا بلنـد شـد، حاج احمـد و چند نفـر از بچه ها کـه متوجه  
علـت ایسـتادن امـام شـده بودند به سـمت صف های نمـاز رفتند. 
آقای خامنه ای در حال سـجده بود. بچه ها کنار سـجاده ایسـتادند.

- امـام منتظـر ایسـتادند تـا شـما نیایـن دسـت بـه سـفره 
نمی برنـد.« »پهلونشـین« در 120 صفحه در قطـع رقعی همراه با 
تصاویـر یـادگاری محافظیـن امام راحـل)ره( به زیور طبع آراسـته 
اسـت. »شـیر دارخویـن«، »قصـه سـتاره ها«، »قاصـدک  شـده 
سـرخ«، »افسـانه های واقعـی«، »ترکـش و بـاران« و... از جملـه 
آثار منتشرشـده انتشـارات سـامیر در حوزه دفاع مقدس و انقالب 

است. اسـالمی 

آئینافتتاحمرکزمقاومتبسیجشهر
اندیشهبرگزارشد

اندیشـه - فریبـا میرزایـی 
افتتـاح  آئیـن  پنـدار: 
بسـیج  مقاومـت   مرکـز 
حضـور  بـا  اندیشـه  شـهر 
فرمانـده  زاده  سردارحسـن 
سـپاه حضـرت سیدالشـهدا 
طاهـری  تهـران،  اسـتان  ع 

شهرسـتان  دادسـتان  عسـگرپور  شـهریار،  شهرسـتان  فرمانـدار 
شـهریار،حجه االسـالم بابائیان  امام جمعه  شهراندیشـه، قدوسـی 
اندیشـه، اعضـای شـورای شـهر و دیگـر  سرپرسـت شـهرداری 

شـد برگـزار  شهرسـتانی  و  شـهری  مسـئولین 
پایگاه مقاومت بسـیح شـهر اندیشـه به همت مجموعه شورای 
اسـالمی و شـهرداری این شـهر احداث و تجهیز شـد و در اختیار 

سـپاه سید الشـهدای اسـتان تهران قرار گرفت .
در این مراسـم سـردار حسـن زاده فرمانده سپاه  سیدالشهدای 
اسـتان تهران طی سـخنانی اظهار داشـت : حوادث آبان ماه سـال 
جـاری از جملـه حوادثی بـود که اتفاقات تلخی را به دنبال داشـت 
اما خوشـبختانه شهرسـتان شـهریار از جمله شهرسـتان هایی بود 
کـه عملکـرد مثبـت و قابـل قبولـی را به ثمر نشـاند و بـا توجه به 
آسـیب هـای وارده بـه امـوال بیت المال اما توانسـت بـا مدیریت و 
درایـت از پس مشـکالت و حوادث آبان ماه نیز برآیـد وی در ادامه 
بـه موضـوع نگران کننـده ویروس کرونا در کشـور اشـاره کرد و 
گفـت: ویـروس کشـنده کرونـا که ایـن روزهـا کشـور را درگیر 
کـرده و از کوچـک و بـزرگ بـا ایـن معضل گریبان گیر شـدند 
موضـوع قابـل بحـث و بررسـی دیگـری اسـت کـه الزم اسـت 
همـگان بداننـد ملت ایـران از عهده این مشـکل نیـز برخواهند 
آمـد و بـه دشـمنان ثابـت خواهند کـرد مـردم ایـران همچون 
جنـگ های گذشـته این بار نیـز پیروز میدان خواهنـد بود چرا 
که این اتفاقات نیز دسیسـه دسـتان پشـت پرده آمریکاست که 
با انداختن رعب و وحشـت در دل ایرانیان به دنبال نقشـه های 
پلید خود همچون گذشـته هسـتند ، بنابراین  کافیسـت فقط 
بـا رعایـت نکات بهداشـتی و مراقبت های فردی کـه همه بدان 
آگاه هسـتیم از پـس این مشـکل فراگیر برآئیم  گفتنیسـت در 
پایـان این مراسـم سـرهنگ زرگر به عنوان فرمانـده مرکز مقاومت 

بسـیج سیدالشـهدای شهر اندیشـه معرفی  شد

برگزاریدوکارگاهآموزشیسالمت
محورویژهبانوان

 : محمـدی  رحمـان   – اهـواز 
و  سـالمت"  "نـدای  آموزشـی  کارگاه 
" نقـش زنـان در مدیریـت اسـترس و 
ارتبـاط موثـر در خانـواده" بمناسـبت 
گرامیداشـت والدت بـا سـعادت فاطمه 
زهـرا ) س( روز زن و مـادر برگـزار شـد. مشـاور مدیرعامـل در امـور زنان و 
خانـواده گفـت: زنـان محـور اصلی خانـواده و جامعـه ایرانی اسـت و عوامل 
تاثیـر گـذار بـر او، تبعـات خـود را بـر خانـواده و جامعه نشـان خواهـد داد. 
شـهناز احمـدی روز بهانـی بیـان کـرد: هـر نـوع برنامـه ریزی و تـالش در 
جهـت توانمند سـازی زنـان تضمینی برای بهـره مندی از کودکانی سـالم، 
خانـواده ای مسـتحکم و اجتماعـی متعالی خواهد بـود. وی افـزود: زنان در 
هـر سـنی نیـاز به مراقبـت های بهداشـتی مخصـوص خـود را دارنـد، چرا 
کـه خـود مراقبتـی یکی از ابعاد سـبک زندگی سـالمت محور اسـت که به 
معنـای پیـروی از شـیوه زندگی سـالم به منظور پیشـگیری از بیمـاری ها 
مـی باشـد. سـخنران کارگاه آموزشـی "ندای سـالمت" خانم دکتـر ابوعلی 
فـوق تخصـص زنـان و زایمـان بـوده انـد کـه نکاتـی را در خصـوص خـود 
مراقبتـی و پیـش گیـری از بیمـاری های شـایع زنـان مطرح کردنـد. دکتر 
مازیـار میـر نیـز در کارگاه آموزشـی " نقـش زنـان در مدیریـت اسـترس و 
ارتبـاط موثـر در خانـواده" نـکات الزم را در خصوص آشـنایی با اسـترس و 

پیامدهـای آن، مطـرح کردنـد.

جلسهمشترکمعاونتبهداشتو
مدیرانشهریبرایتداوماقدامات

مقابلهباکرونا
اصفهـان - مرادیـان: معـاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی 
اصفهـان: همـه دسـتگاه هـای اسـتان در کنـار شـهرداری به وظایـف خود 
عمـل کننـد/ اقدامـات مقابلـه ای جـدی تـر و گسـترده تـر خواهـد شـد .

 بـا برگـزاری جلسـه مشـترک بیـن معـاون بهداشـت دانشـگاه علـوم 
پزشـکی، شـهردار اصفهان و مدیران شـهری، اقدامات انجام شـده و فعالیت 
هایـی کـه بایـد طـی روزهـای آینـده در راسـتای مقابله بـا ویـروس کرونا 
صـورت گیرد، مورد بررسـی قـرار گرفت.  به گـزارش اداره ارتباطات رسـانه 
ای شـهرداری اصفهـان، قـدرت الـه نـوروزی، شـهردار اصفهان در نشسـت 
هماهنگـی مقابلـه بـا شـیوع کرونـا بیـن شـهرداری و معاونـت بهداشـتی 
دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان کـه بـا حضـور اعضـای شـورای شـهر، 
معاون بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهان، دسـتیار ویژه اسـتاندار 
در سـتاد مدیریـت بیمـاری کرونـا و جمعـی از معاونـان شـهردار و مدیران 
شـهرداری اصفهان برگزار شـد، اظهار کرد: با توجه به تشـکیل سـتاد ویژه 
مقابلـه بـا کرونا در شـهرداری اصفهان، قصـد داریم تهدید پیش آمـده را با 
همدلـی مدیریـت کنیـم.   شـهردار اصفهـان با بیـان اینکه همـه مجموعه 
هـا بایـد کمک کـرده و بـا دولت هماهنگ باشـند، اظهـار کرد: شـهرداری 
متخصص امر سـالمت نیسـت اما به میدان آمده و در این زمینه بر اسـاس 
دسـتورالعمل هـای مسـئوالن بهداشـتی اسـتان اقـدام مـی کنـد.    وی با 
اشـاره بـه اینکه بایـد در مواجهه بـا بحران با جسـارت برخورد کـرد، گفت: 

بـرای نجـات انسـان هـا هـرکاری الزم باشـد، انجام مـی دهیم.   
برگزاری مستمر جلسات ستاد مقابله با شیوع کرونا در شهرداری 

نـوروزی بـا بیان اینکه هر روز جلسـات سـتاد مقابله با شـیوع کرونا در 
شـهرداری برگـزار می شـود، افـزود: ما در شـهرداری همه امکانـات را برای 
مواجهـه بـا ایـن مشـکل بسـیج می کنیـم.  وی بـا اشـاره به اعضای سـتاد 
ویـژه مقابلـه بـا کرونـا در شـهرداری اصفهـان اظهار کـرد: در این سـتاد دو 
نماینده از مرکز بهداشـت شـماره 1 و 2 شـهر اصفهان، یک نماینده از مرکز 
بهداشـت اسـتان، یک نماینده از معاونت فرهنگی شـهرداری، یک نماینده 
از معاونـت مالـی شـهرداری، دو نفـر از اعضای شـورای شـهر، یـک نماینده 
از سـتاد بحـران شـهرداری، یـک نماینـده از معاونت خدمات شـهری، یک 
نماینـده از معاونـت ترافیک شـهرداری و سـایر افـراد مرتبط حضـور دارند. 
مواد ضدعفونی کننده در اختیار سـازمان ها و ادارات اسـتان قرار می گیرد  

بازدیدمدیرکلبنادرودریانوردی
هرمزگانازبنادرشرقاستان

بندرعبـاس – کیوان حسـین پور: 
مدیـر کل بنـادر و دریانـوردی هرمـزگان در 
بازدیـد یـک روزه از بنـادر شـرق اسـتان از 
ظرفیـت هـای گردشـگری، زیرسـاختهای 
ایجـاد شـده  و طرح هـای توسـعه ای بنادر 
تیـاب و سـیریک  دیـدن کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنـادر و دریانوردی 
هرمزگان،"الـه مراد عفیفی پور”پنجشـنبه 8 اسـفند ماه باهمراهی اسـماعیل مکی 
زاده معـاون دریایـی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان و مرتضی سـاالری معاون 
دریایـی اداره بنـادر و دریانـوردی شـهید باهنر طی بازدیـد یک روزه از بنادر شـرق 
اسـتان با حضور در بندرگاه تیاب از ظرفیت های گردشـگری، زیرسـاختهای ایجاد 
شـده و طـرح هـای توسـعه ایـن بنـدر بازدیـد  و دسـتورات الزم را جهت تسـریع 
در رونـد عملیـات اجرایـی بنـدرگاه تیـاب براسـاس برنامـه های پیش بینی شـده 
صادرکـرد . وی درحاشـیه ایـن بازدیـد بـا اشـاره بـه موقعیـت بنـدر تیـاب و اینکه 
ایـن بندردر فاصلـه چندین کیلومتری رویشـگاه جنگل های حفاظت شـده مانگرو 
)حـرا( قرارگرفتـه بـر لـزوم رعایـت مقـررات و ضوابـط زیسـت  محیطـی درتمامی 
مراحـل مربوطـه و طـرح هـای توسـعه ی  تاکیـد کـرد . عفیفـی پـور همچنین از 
توجـه ویژه سـازمان بنـادر و دریانـوردی به فراهم کردن شـرایط گردشـگری ایمن 
دریایـی بـرای رونق توریسـم دریایی با هدف اشـتغال بومیان سـخن به میـان آورد 
و اظهارداشـت: در کنـار توسـعه زیرسـاخت های تجـاری جاذبه های توریسـتی این 
منطقـه ماننـد وجود انـواع پرنـدگان دریایی، چهار هـزار هکتار جنگل هـای مانگرو 
)حـرا( و تـاالب بین المللـی ۴۵ هـزار هکتـاری، مسـئولین سـازمان بنـادر و دریـا 
نـوردی را بـرآن داشـت تـا عالوه بـر کاربردهای تجـاری به مزیت های گردشـگری 
و ظرفیتهـای خـدادای منطقه نیز توجه ویژه ای داشـته باشـند . وی اظهارداشـت: 
ایـن امـر موجـب گردیـد بندر تیـاب از یک بنـدر با کارگـرد صرف تجـاری به یک 
بنـدرگاه چندمنظـوره بـا کارکردهـای گردشـکری مبدل شـده و زیر سـاخت های 
گردشـگری نظیـر اسـکله ویژه مسـافری با تامیـن اعتبـار از منابع داخلی سـازمان 
بنـادر ودریانـوردی درآن احـداث شـود. مدیـر کل بنـادر و دریـا نـوردی هرمـزگان 
و هیـات همـراه درادامـه سـفر یکـروزه خـود بـه بنـادر شـرق اسـتان با حضـور در 
سـواحل مکـران از طرحهـای توسـعه ای شهرسـتان سـیریک در حـوزه دریایـی و 
بنـدری  نیـز بازدیـد داشـتند . پیگیـری و بازدیـد  از کارگاه سـاخت اسـکله 10۴ 
متری بندر سـیریک و پسـکرانه های بنـدری همچنین بازدید از رمپ تـازه احداث 
شـده بنـدرگاه سـیریک از دیگـر برنامـه های مدیـرکل بنـادر و دریانوردی اسـتان 
در سـفر بـه ایـن شهرسـتان بـود. بررسـی و ارزیابـی ظرفیـت رمپ چنـد منظوره 
جدیـد االحداث بندرگاه سـیریک و اسـتماع نقطه نظرات تجـار و بازرگانان منطقه 
همچنیـن پیگیـری موضوعـات گردشـگری دریایـی شهرسـتان که طی سـالهای 
اخیـر بـا اقبال ازسـوی مسـافران همـراه بـوده از دیگـر  برنامه های مدیـرکل بنادر 
ودریانـوردی اسـتان وهیـات همـراه به این شهرسـتان بـود. بنادر سـیریک و تیاب 
از مهم تریـن مناطـق سـاحلی در شـرق اسـتان هرمـزگان بشـمار می آینـد که به 
لحـاظ تجـارت، صیـادی ،گردشـگری دریایـی و فعالیت های وابسـته بـه دریا نقش 
موثـری را در سـپهر اقتصـادی منطقـه ایفـا نمـوده وتجاروبازرگانان ایـن مناطق از 
دیربـاز در امر صادرات و واردات کاالها با کشـورهای حاشـیه خلیج فـارس مراودات 

تجـاری دارند  .

اخبار ایراناخبار ایران مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی:

دستگاههایاجراییزمینهرابرایاستفادهازظرفیتمردمدرحوزهاجتماعیوفرهنگیفراهمکنند
تبریز - لیال پاشـایی: مدیرکل امـور اجتماعی و فرهنگی 
اسـتانداری آذربایجان شـرقی با بیـان اینکه خّیـران، بازوان 
توانمنـد دولـت در کارهای اجرایی هسـتند، گفـت: افزایش 
مشـارکت های مردمـی در برنامـه های حمایتی بهزیسـتی 
نشـان از تعهـد اجتماعـی باالی مـردم و اعتماد به دسـتگاه 

هـای اجرایی و خدمات رسـان اسـت.
بدر شـکوهی در جلسـه شورای مشـارکت های مردمی بهزیستی 
اسـتان، افـزود: نگاهـی بـه کارنامـه درخشـان ۴1 سـاله جمهـوری 
اسـالمی، نشـان مـی دهـد هر جـا که عرصـه بـرای نقـش آفرینی و 
اثرگـذاری مـردم مسـاعد بوده اقدامات گران سـنگی صـورت گرفته و 

موانـع جـدی از پیش پای کشـور برداشـته شـده اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: الزم اسـت بـا درک ایـن تجربـه، تمامـی 
دسـتگاه هـای اجرایـی زمینـه را بـرای اسـتفاده هـر چـه بیشـتر از 
ظرفیـت مـردم در پیشـبرد اهداف نظام اسـالمی در حـوزه اجتماعی 
و فرهنگـی فراهـم کننـد. شـکوهی با اشـاره به نقش مهم مشـارکت 
مـردم در مقولـه توسـعه تاکید کرد: توسـعه متـوازن هنگاهی محقق 

می شـود که تعامل دوسـویه، سـازنده و اثربخشـی میان دستگاه های 
تصمیـم گیـر و مـردم وجود داشـته باشـد. وی همچنین با اشـاره به 

عملکـرد قابـل تقدیر برخی موسسـات خیریه و گروه هـای مردم نهاد 
در رسـیدگی به مددجویان بهزیسـتی در سـطح اسـتان، سامان دهی 

موسسـات خیریـه جهـت هـم افزایی و انسـجام بخشـی بـه اقدامات 
حمایتـی را جـزو اولویـت هـای اداره کل امـور اجتماعـی و فرهنگـی 
اسـتانداری دانسـت که اقدامات مهمی در این راسـتا در سـال جاری 
صورت گرفته اسـت. سرپرسـت اداره کل بهزیستی اسـتان نیز در این 
جلسـه گفـت: در 9 ماهـه سـال جـاری بیـش از 80 میلیـارد تومـان 
از طریـق خیـران محتـرم اسـتان بـرای حوزه هـای محتلـف مرتبط 
بـا رسـیدگی بـه مددجویـان هزینـه شـده اسـت کـه به رغـم برخی 
مشـکالت اقتصادی که گریبانگیر کشـور شـده اسـت این رقم رشـد 

11 درصدی نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته داشـته اسـت.
فـرگل صحـاف ایـن افزایـش کمـک هـای مردمـی را ناشـی از 
دلبسـتگی و تعهـد مردم فرهیخته اسـتان به افراد مددجـو و نیازمند 
دانسـت و بـا اعـالم اینکـه 12 میلیـارد ریـال کمـک مردمـی جهـت 
تامیـن هزینـه جهیزیه مددجویان جمع آوری شـده اسـت، افـزود: با 
توجـه بـه افزایش قیمت لـوازم منزل، امیدواریم با مشـارکت افزون تر 
مردم خیراندیش و دلسـوز اسـتان بتوانیم برای کلیـه مددجویانی که 

پیونـد ازدواج برقـرار مـی کننـد جهیزیه مناسـب تامین کنیم.

کرمانشـاه - مدیردفترنظـارت برخدمـات عمومـی برق 
بـا شـیوع ویـروس کرونـا،  غـرب گفـت: جهـت مقابلـه 
ضدعفونـی واسـتریل و بهداشـت آشـپزخانه، آبدارخانه ها 
و سـرویس های بهداشـتی سـاختمان حوزه سـتادی شرکت 
بـرق منطقه ای غـرب افزایش پیـدا کـرده و در این خصوص 

پیگیـری ویـژه صـورت گرفته اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت بـرق منطقـه ای غـرب ، 
مهندس عبدالرضاعظیمی در خصوص اقدامات پیشـگیرانه برق غرب 
در راسـتای مبـارزه بـا کرونا، بیـان کرد: در حال حاضر بحث اسـتریل 
و پاکسـازی سـاختمان حـوزه سـتادی وهمچنین ایسـتگاه های برق 
در سـطح سـه اسـتان حـوزه اسـتحفاظی قـوت گرفتـه وبـا توجه به 

حساسـیت موضـوع، وسـعت این اقدامات نیز بیشـتر شـده اسـت
وی اظهـار کـرد: تهیـه و پخـش دسـتکش یکبـار مصـرف از نوع 
نایلونـی جهـت پذیرایی و اسـتفاده پرسـنل، تهیه و پخش دسـتکش 

یکبارمصـرف التکـس، نصب دسـتمال کاغذی کنار درب آسانسـورها 
در تمامـی طبقـات، قـراردادن سـطل زباله در کنار آسانسـورها جهت 
پخـش نشـدن زباله دسـتمال، تهیه و نصـب مایـع ضدعفونی کننده 
اسـترلیوم در اتاقک نگهبانی ورودی شـرکت، استفاده از لیوان کاغذی 
در پذیرایـی هـا و جمـع نمـودن کلیـه لیوان هـای شیشـه ای، تهیه 
الکل و مواد ضدعفونی کننده شـامل: دتول، الکل سـفید، سارفوسپت 
کوئیـک و ... جهـت ضدعفونی کـردن تجهیـزات اداری، آسانسـورها، 
دسـتگیره درب هـا و ... بـه صـورت ویـژه در دسـتور کار قـرار گرفتـه 

است.

مدیرنظـارت برخدمات عمومی در ادامه گفـت: جهت خودروهای 
شـرکت نیز مـواد ضدعفونی کننده تهیه و تعبیـه گردیده و تجهیزات 

دیسـپاچینگ و مجموعه موجود در آن ضدعفونی شـده است.
وی ضمـن اشـاره بـه این موضـوع که بحث هـای آموزشـی نیز از 
ابتـدای شـیوع ایـن بیماری آغاز شـده اسـت، گفت: تهیه بسـته های 
آموزشـی، بنـر و اسـتندهای اطـالع رسـانی و ارسـال پیامک توسـط 
دفترروابـط عمومـی و واحـد ایمنـی شـرکت از طریـق کانـال هـای 
ارتباطـی مختلـف، از دیگـر اقدامـات بـرق منطقـه ای غـرب در ایـن 

خصـوص بوده اسـت.

اصفهان - مرادیان : رای اولیــــن بـــار دستــــــگاه 
عرض سـنج لیـزری با توان اندازه گیری اسـلب داغ به دسـت 
توانمنـد کارشناسـان مکانیـک، بـرق و اتوماسـیون و ابـزار 
دقیق فوالد مبارکه طراحی و سـاخته شـده و بـا موفقیت در 

خـط نورد گرم مـورد بهره بـرداری قـرار گرفت.
  علـی حاجیان نـژاد، مدیـر ناحیۀ نـورد گرم فـوالد مبارکه ضمن 

تأییـد ایـن خبـر گفـت: تـوان بـاالی تیـم مهندسـی فـوالد مبارکـه 
به ویـژه مهندسـان بلندهمـت نـورد گـرم باعث افتخـار و غرور اسـت.
وی افـزود: ضخامت سـنج مذکـور کـه کار طراحـی، سـاخت و 
نصـب آن بـه دسـت توانـای کارشناسـان داخلـی انجـام شـد، بعد از 
قفسـه های فینیشـینگ نصـب گردیـد و هم اکنـون بـا موفقیـت در 
حـال بهره بـرداری اسـت. سـاخت عرض سـنج لیـزری کـه توانایـی 
اندازه گیـری عـرض تختـال خروجـی از کوره های پیشـگرم در دمای 
بـاال را دارد، نویدبخـش دسـت یابی بـه موفقیت هـای ارزشـمندتر و 

باعـث افتخـار ناحیـۀ نـورد گـرم و فـوالد مبارکه اسـت.
کارشناس تعمیرات سیستم های اندازه گیری نورد گــــــرم 
نیز در ایـــــــن خصـــــوص افـزود: دسـتگاه های اندازه گیری 

نقـش بسـیار مهمـی در سیسـتم اتوماسـیون ایفـا می کننـد. در 
هـر قسـمت از خط نـورد گرم متناسـب با مشـخصات محصول، 
محاسـبات انجـام می شـود و تجهیـزات با این محاسـبات کنترل 
می گردنـد. به عنـوان مثـال، فاصـــــلۀ بین فک هــــای سـاید 
گایدهـا متناسـب بـا عـرض محصـول تنظیـم می شـوند؛ لـذا 
اندازه گیـری عـرض محصـول در چندیـن قسـمت از خـط نـورد 
گـرم انجـام می پذیرد. طـول و ضخامت تختال در خـط نورد گرم 
ثابـت، ولـی عرض متناسـب با سـفارش مشـتری متغیر اسـت و 
امـکان دارد در اثـر اشـتباهات انسـانی، تختـال اشـتباه وارد خط 
تولیـد شـود. اگر عرض بیشـتر از مقدار برنامه ریزی شـده باشـد، 
باعـث گیرکـردن در تجهیزاتـی مثـل سـاید گایدهـا می شـود. 

اگـر کمتـر باشـد نیـز تأثیـرات منفـی در عملکرد ماشـین آالت 
می گـذارد.

او در تشـریح رونـد سـاخت این تجهیـز افزود: پـس از این که نیاز 
بـه ایـن تجهیـز محـرز شـد و شـرکت سـازندۀ خارجـی نیـز به دلیل 
تحریم هـا از فـروش آن سـرباز زد، بومی سـازی آن در دسـتور کار قرار 
گرفـت. بـه همیـن منظور پـس از طراحی اولیـه، تجهیـزات موردنیاز 
تأمیـن و نمونـۀ آزمایشـگاهی آن سـاخته شـد و مـورد آزمایـش قرار 
گرفـت. در ادامـه تجهیز بومی سازی شـده با همـکاری واحد تعمیرات 
نـورد مقدماتـی و کارکنـان تعمیرات بـرق و مکانیک تجهیـز در خط 
نصـب شـد و برنامۀ محاسـبات و طراحی صفحـات HMI آن نیز به 

دسـت کارکنان کنترل پروسـس انجام شـد.

رشـت - علی حیـدری: به گـزارش دفتـر روابـط عمومی و 
آمـوزش همگانی شـرکت آب و فاضالب اسـتان گیـالن، معاون 
بهـره بـرداری ایـن شـرکت از افزایـش میـزان مصـرف آب 

شـهروندان بـا توجـه ب انتشـار ویـروس کرونا خبـر داد.
مازیـار غالمپـور معـاون بهره بـرداری شـرکت آب و فاضالب اسـتان 
گیـالن بـا اشـاره به اینکه بهترین راه پیشـگیری از ابتال بـه ویروس کرونا 
شسـتن مـداوم دسـت وصورت بـا آب و صابودن اعالم شـده اسـت افزود: 
بر این اسـاس میزان مصرف آب در شـهرهای اسـتان افزایش چشمگیری 
نمـود و بـا توجه به اینکه سـرانه مصرف آب در اسـتان گیـالن 18۵ لیتر 

در شـبانه روز به ازای هر شـخص اسـت، 1۵ لیتر از آن معادل 8درصد به 
شستشـوی دسـت و صورت اختصاص دارد. وی در ادامه افزود: با افزایش 
حداقـل ۴ برابـری شستشـوی دسـت و صورت بـه دلیل شـیوع ویروس، 
2۵درصـد به نیاز آبی شـهر افزوده شـد و شـروع زودتر خانـه تکانی های 
پایان سـال نسـبت به سنوات گذشـته، میزان تقاضای آب را افزایش داده 
اسـت و از آنجایـی کـه تولیـد و مصـرف آب در شـهر رشـت تا قبـل وارد 
مدار شـدن مدول دوم تصفیه خانه بزرگ آب گیالن در نقطه سـربه سـر 
قـرار دارد ایـن افزایش تقاضا باعث کاهش فشـار شـبکه و حتی قطع آب 
در برخـی سـاعات و در بعضـی مناطق شـهر رشـت شـده اسـت . معاون 

بهـره بـرداری شـرکت آب و فاضـالب اسـتان گیـالن همچنیـن اظهـار 
داشـت: شـرکت آب و فاضـالب اسـتان گیـالن بـرای حـل ایـن مشـکل 
بـا وارد مـدار نمـودن تمامـی منابـع تولیـد از حداکثـر توان خـود جهت 
خدمـات رسـانی بهتـر بـه مشـترکین اسـتان اسـتفاده نموده بـه نحوی 
کـه در حـال حاضـر بیـش از 2700 لیتـر در ثانیـه آب بـه شـبکه توزیع 
شـهر رشـت تزریـق مـی شـود. وی در پایان ضمن تشـکر از مشـترکین 
بابـت تحمل کاهش فشـار شـبکه و عذرخواهی بخاطر مشـکالت بوجود 
آمـده یـادآور شـد: در حد امـکان در مصرف آب شـرب بهداشـتی صرفه 
جویـی شـود، اگرچـه الزمه از بیـن رفتن ویروس از روی پوسـت دسـت، 

شستشـوی حداقـل 20 ثانیـه ای بـا آب و صابون اسـت امـا لزومی برای 
بـاز بـودن شـیر آب در ایـن زمـان نیسـت و خواسـتار موکـول نمـودن 

شستشـوهای غیرضـروری بـه هفته های آتی شـد.

تبریـز - لیال پاشـایی: مدیرکل امـور اجتماعی و فرهنگی 
سـازمان های  بسـیج  از  شـرقی  آذربایجـان  اسـتانداری 
مردم نهـاد اسـتان بـرای شکسـت ویـروس کرونا خبـر داد 
و گفـت: ضمـن تالش بـرای جلب مشـارکت عموم مـردم در 
جهـت مبارزه اصولی با شـیوع بیماری کرونـا، باید از ظرفیت 
عظیـم سـازمان های مردم نهاد در این راسـتا اسـتفاده کنیم 

تـا بتوانیـم نگرانی های مـردم را کاهـش دهیم.
بـدر شـکوهی در جلسـه هماهنگـی بـا سـازمان های مردم نهـاد 

بـرای پیشـگیری از شـیوع ویـروس کرونا، گفـت: با توجه بـه فعالیت 
موثـر سـمن های اسـتان در امـر مقابله با بحـران هـا و تجربیاتی که 
اعضـای سـمن هـا دارند، مطمئن هسـتیم این بـار نیز با همـکاری و 

همدلـی آنهـا از ایـن مشـکل با موفقیـت عبور خواهیـم کرد.
وی با تشـکر از اقدامات قابل تحسـین برخی از موسسـات خیریه 
اسـتان در روزهـای اخیـر، تصریـح کـرد: توزیـع اقـالم بهداشـتی و 
ضدعفونـی کننـده در میـان خانواده های نیازمند اسـتان توسـط این 
موسسـات، بـه عنـوان جلـوه هایـی از زیبایـی و محبـت هیـچ گاه از 

خاطـرات مردم آذربایجان پاک نخواهد شـد. مدیـرکل امور اجتماعی 
و فرهنگـی اسـتانداری ظرفیت برخی از سـمن های اسـتان در تولید 
ماسـک را یـادآور شـد و گفت: برنامـه ریزی برای ایجاد فضای شـاد و 
بانشـاط در درون خانه ها و ترویج خریدهای اینترنتی توسـط سازمان 

هـای مـردم نهاد اسـتان در حال پیگیری اسـت.
شـکوهی بـه طـرح جامـع وزارت بهداشـت بـرای مقابله بـا کرونا 
اشـاره کـرد و گفـت: فراخـوان اسـتفاده از اعضـای سـمن هـا بـرای 
آمـوزش و اطـالع رسـانی به مردم توسـط ادارات مرتبط شـروع شـده 

اسـت و در ایـن زمینـه دانشـگاه علـوم پزشـکی بـا کمک شـهرداری 
تبریـز از ظرفیت فرهنگسـراها و اماکن ورزشـی با رعایـت کامل موارد 
بهداشـتی و جلوگیری از تجمع های گسـترده، اسـتفاده خواهد کرد.

ایـالم - مدیرعامـل شـرکت پاالیـش گاز ایـالم 
از اقدامـات پیشـگیرانه بهداشـتی بـرای مقابلـه با 
ویروس کرونا در این پاالیشـگاه خبـر داد و گفت: در 
راسـتای پیشـگیری از این بیماری اقدامات شـاخص 
و قابـل قبولـی در زمینه های مختلف برای سـالمت 

کارکنـان و مراجعـه کنندگان اتخاذ شـده اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی، مهنـدس -شـهریار داری 
پور- با اشـاره به اینکه آگاهی نسـبت به منشـا این بیماری 

و چگونگـی انتقـال و راههـای مقابلـه با آن در پیشـگیری و 
کنتـرل ایـن ویـروس نقـش بسـزایی دارد، افـزود: پنجمین 
جلسـه کمیته سـالمت پاالیشـگاه در سـال 98 با محوریت 
آمادگـی الزم بـرای مقابلـه بـا ویـروس کرونا برگـزار گردید.
وی اظهـار داشـت: تهیه و خرید مـواد ضد عفونی ، تهیه 
و توزیـع ملزومـات پیشـگیری مـورد نیـاز از قبیل ماسـک، 
دسـتکش و لباس یکبار مصرف،  ضد عفونی کردن وسـائل 
نقلیـه عمومـی و کنتـرل و پایـش آنهـا، ضد عفونـی کردن 
سـاختمان های اداری و منازل سازمانی، استفاده از ظروف و 
لیوانهـای یکبار مصرف تنها بخشـی از اقدامات این شـرکت 

بـرای پیشـگیری از این ویروس بوده اسـت.
مدیرعامـل شـرکت پاالیـش گاز ایـالم تصریـح کـرد: 
حـذف سیسـتم انگشـت زنـی، کاهـش جلسـات بـه جـزء 
مـوارد ضـروری، کاهـش ماموریتهـای کاری، انجـام کنترل 
هـای پزشـکی روزانه بـرای کارکنان رسـتوران، حذف سـرو 

نهـار بـرای کارکنـان روزکار، کاهـش سـاعات کار پرسـنل 
روزکار، جلوگیـری از حضـور افـراد بـا عالئم سـرماخوردگی 

در محیـط کار و اسـتفاده از مرخصـی 
اسـتعالجی بـرای آنها، تعطیـل نمودن 
اماکـن ورزشـی، تعطیـل نمـودن کلیه 
دوره هـای آموزشـی و گردهمایی ها از 
دیگـر اقدامات پیشـگیرانه در این مکان 

صنعتـی بوده اسـت.
داری پـور با بیان اینکه پیشـگیری 
از خریـد ۵  و  اسـت  درمـان  از  بهتـر 
بـرای  دسـتگاه تـب سـنج دیجیتـال 
پایـش سـالمت کارکنـان این شـرکت 
خبـر داد و گفـت: آمـوزش هـای الزم 
بـرای پیشـگیری به همکاران یـادآوری 
شـده و استفاده از تابلوهای الکترونیکی 

و اطـالع رسـانی بـه منظـور باز نشـر پیامهای مقابلـه با این 
ویـروس از دیگـر اقدامـات ایـن شـرکت بوده اسـت.

: مهنـدس محمـد  اسالمشـهر - داداش زاده 
عفیفـی بـه عنـوان شـهردار چهاردانگـه معرفی 
شـد .محمـد عفيفـي از آبان مـاه امسـال به مدت 
سـه ماه به عنـوان سرپرسـت شـهرداري معرفي 

بود . شـده 
محمـد عفيفـي از آبـان ماه امسـال  به مدت سـه ماه 
بـه عنـوان سرپرسـت شـهرداري معرفي شـده بـود . طي 
جلسـه اي با حضور حجت االسـالم والمسـلمين گلوردي 
امـام جمعـه محتـرم ،آقاي مهنـدس طاهري نسـب مدير 

كل دفتـر امـور شـهري و شـوراهاي اسـتانداري تهـران 
، مهنـدس سـرمدي و مهنـدس زينـت بخـش معاونيـن 
فرمانـدار، مهنـدس حيدري بخشـدار ،آقـاي امامي رئيس 
حـوزه قضايـي چهاردانگـه آقايـان حامد عيسـوند ، جعفر 
عسـگري ، هـادي كوهـي ، حمـزه خوارزمشـاهي و خانم 
معصومـه گيـل آبـادي  اعضـاي شـوراي اسـالمي شـهر ، 
نماينـدگان فرمانـداري شهرسـتان اسالمشـهر ، جمعي از 
مديران شـهري و فرماندهان انتظامي و مديران شـهرداري 
، خبرنـگاران  و معتمديـن محلـي در دفتر شـهردار، حكم 

آقـاي مهندس عفيفي به عنوان شـهردار شـهر چهاردانگه 
بـه وي ابالغ شـد .

مهنـدس عفيفـي از كارشناسـان جـوان شـهرداري 
اسـت كه در سـالهاي 9۵ و 96 مدتي سـكاندار سرپرستي 
شـهرداري  و شـهردار چهاردانگـه بـود و از آبان ماه سـال 
جاري از جانب شـوراي اسـالمي شـهر به عنوان سرپرست 
شـهرداري منصـوب گرديـد و پـس از گذرانـدن مراحـل 
قانوني  حكم تاييديه شـهردار شـهر چهاردانگه را دريافت 

. كرد  

مدیرنظارت برخدمات عمومی برق غرب تشریح کرد: 

اقدامات پیشگیرانه شرکت برق منطقه ای غرب در مقابله با کرونا

طراحی و ساخت عرض سنج لیزری در واحد نورد گرم فوالد مبارکه

معاون بهره برداری آبفای گیالن اعالم کرد: 

با توجه به افزایش میزان مصرف آب 25درصد بر نیاز آبی مشترکین افزوده شد 

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی:

سازمان های مردم نهاد استان برای شکست ویروس کرونا بسیج شده اند

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم خبر داد:

تمهیدات پاالیشگاه گاز ایالم برای پیشگیری از ویروس کرونا

محمد عفیفی شهردار چهاردانگه شد


