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شهرستان

حضور متفاوت سازمان مدیریت پسماند و مشارکت دانش آموزان در راهپیمایی سیزده آبان سمنان 
| زیارى-  مديرعامل سازمان مديريت پسماند شهردارى سمنان از حضور متفاوت اين سازمان در راهپيمايى باشكوه 13 آبان خبرداد.  
ميدرضا پيوندى ضمن تبريك فرا رسيدن روز سيزده آبان ، گفت:سازمان مديريت پسماند با پرپايى ايستگاه صلواتى و طرح جمع آورى كاغذها 
نسبت به سالهاى گذشته به شيوه متفاوت در راهپيمايى سيزده آبان حضور يافت. وى درادامه افزود :رفت وروب مسير راهپيمايى در سه نوبت 
با حضور 40 پاكبان از ساعت 5صبح آغاز تا ســاعت 13 پايان يافت و جاگذارى 10 عدد سطل زباله درمسير و شستشو وگندزدايى سطل هاى 
زباله در مسير راهپيمايى و جمع آورى دو ســرويس دپو پسماند بالصاحب از آن منطقه از ديگر اقدامات ســازمان مديريت پسماند مى باشد. 
پيوندى درخصوص اقدامات فرهنگى_آموزشــى اين سازمان در راهپيمايى سيزده آبان اينگونه بيان داشت: سازمان مديريت پسماند با برپايى 
ايستگاه صلواتى در مسير راهپيماى ميزبان همشهريان غيور و دانش آموزان فهيم شهرسمنان وشهردار محترم شهرسمنان و مسيولين شهرى 

وشهردارى سمنان بود كه دراين ايستگاه بجهت تحقق شعار حذف كيسه پالســتيكى و حفظ محيط زيست ،1500 عدد كيسه نان ،1000عدد كيسه زباله مخصوص 
خودرو و 1500كيسه كفش نمازگزار بصورت رايگان توزيع شد.اين مقام مسئول عنوان كرد:از ديگر اقدامات آموزشى فرهنگى اين سازمان در راهپيمايى سيزده آبان ، 

مشاركت دانش آموزان در تحويل كاغذها به محل جمع آورى كاغذها در ايستگاه و اهداء 43عدد جايزه به فعاالن همياران طبيعت بود. 

نشست خبری مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی در آستانه دهه وقف 
| نشست خبرى مدير كل اوقاف و امور خيريه استان مركزى با اصحاب رسانه با موضوع برنامه هاى دهه وقف برگزار شد.به گزارش روابط 
عمومى اوقاف،حجت االسالم حسين دالورى،صبح امروز در نشست خبرى كه به مناسبت دهه وقف در سالن جلسات اداره كل اوقاف،با حضور 
اصحاب رسانه و خبرنگاران برگزار شد،گفت:100 ويژه برنامه در دهه وقف اين استان پيش بينى شده كه از پانزدهم لغايت بيست و پنجم آبانماه 

سال جارى اين برنامه ها اجرا مى شود.
وى تاكيد كرد:اصحاب رسانه در زمينه ى ترويج فرهنگ وقف مشاركتى فعاليت نمايندو افزود از طريق وقف مشاركتى و با مشاركت خيرين 

و موسسات خيريه فاز دوم بيمارستان خوانسارى مورد بهره بردارى و استفاده قرار گرفته است.
مدير كل اوقاف و امور خيريه ادامه داد:در روز بيســت و هشتم ماه صفر و به مناسبت رحلت پيامبر اكرم (ص)و امام حسن مجتبى (ع)در 30 

بقعه شــاخص مراسم سخنرانى و عزادارى برگزار مى شود.وى عنوان كرد:به مناسبت شــهادت امام رضا (ع)در روز بيست و نهم ماه صفر المظفر در سطح بقاع متبركه 
استان مركزى ويژه برنامه، بقاع متبركه و ترويج فرهنگ زيارت اجرا مى شود،كه از اهم برنامه هاى اين روز مى توان به 10 محفل انس با قرآن كريم در امامزادگان و بقاع 

شاخص با حضور قاريان برجسته كشورى ،اشاره كرد.

دکتر منصوریان سرپرست دانشگاه آزاد اسالمی مازندران:

| همايش ملى انقالب اسالمى و استكبار جهانى، بسيج اساتيد دانشگاه آزاد 
اسالمى با حضور رئيس سازمان بسيج اســاتيد، نماينده مردم مازندران در مجلس 
خبرگان رهبرى، رئيس بسيج اساتيد دانشگاه آزاد اسالمى، استادان دانشگاه، رئيس 
بسيج اساتيد دانشگاه مازندران و سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى مازندران در واحد 
سارى برگزار شد. سرپرست دانشگاه آزاداســالمى مازندران و واحد سارى در اين 
همايش با بيان اينكه جامعه ما با اتفاقات شيرين و تلخ ماندگار شد و نظام جمهورى 
اســالمى به رهبرى امام راحل و در ادامه آن با رهبرى مقام معظم رهبرى روزهايى 
پرفراز و نشيبى را تجربه كرده گفت: 13 آبان يكى از روزهايى است كه با اتفاقاتى كه 
رخ داد در ذهن ملت ايران ماندگار شد.حسين منصوريان افزود: 13 آبان اگرچه به 
نام دانش آموز ناميده شد اما روز ملى مبارزه با استكبار جهانى و روز تبعيد امام راحل 

به تركيه هم نام گرفت.سرپرست دانشگاه آزاد اسالمى مازندران با بيان اينكه 13 آبان 
روزى است كه در ذهن ملت ايران اسالمى ماندگار شد، افزود: بسيج بارزترين جلوه گاه 
قرارگاه فرهنگى و فرهيختگى در كشور است.وى با بيان اينكه بسيج اساتيد تالش 
جمعى هدفمند براى تحقق آرمان هاى علمى نظام است، گفت: بسيج اساتيد تجلى 

عقالنيت در صحنه هاى سياسى، اجتماعى و فرهنگى كشور است.
ملت ايران با تحقير پاى ميز مذاكره با اســتكبار نمى نشيند رئيس بسيج اساتيد 
كشور تأكيد كرد كه ملت ايران با تحقير پاى ميز مذاكره با استكبار نمى نشيند. رئيس 
سازمان بسيج اساتيد كشور نيز در اين همايش با بيان اينكه برجام در داخل كشور 
پخت و پز و سازوكار آن تبيين شد؛ اما ســير تاريخى در پيمان نامه ها از گلستان و 
تركمانچاى تا برجام وجود دارد، گفت: نمى گوييم مذاكره نمى كنيم؛ بلكه مذاكره بايد 

به دست فردى حكيم باشد.مجتبى زارعى با طرح اين سؤال كه چرا هيچ وقت پرسيده 
نمى شود كه چرا امام خمينى(ره) تبعيد شد؟ گفت: پاسخ اين است امام راحل به دليل 
تفكر اسالمى و دفاع از ايران اسالمى تبعيد شده است.وى با طرح اين سؤال كه آخرين 
بارى كه دانشگاهيان و اساتيد النه جاسوســى را ديدند و بر روى آن كار كردند چه 
زمانى بوده است؟ ادامه داد: النه جاسوسى ساعت مچى بود كه بنى صدر از طريق آن 
گزارش مى داد و هدف شان اين بود ايرانى ها از ناخن پا تا نوك سر بايد فرنگى شوند.
وى با بيان اينكه دانشگاهى كه مسائل جمهورى اسالمى را حل نمى كند و استادان 
آن به استادتمامى مى رسند، آن دانشگاه چه فايده اى دارد؟ افزود: هر چيزى را نبايد 
به آمريكا ربط داد؛ چراكه ما گفتمان شفافيت نداريم.زارعى گفت: در داخل كشور 

عدالت محورى اتخاذ نمى كنيم و آمريكا بر روى اين گونه زخم ها مى نشيند.

رضا مهدیان  از برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب 
درشهرستان شاهرود خبرداد

| حســين بابامحمدى - رضا مهديان گفت: شانزدهمين 
نمايشگاه كتاب استان سمنان و هفتمين نمايشگاه كتاب شهرستان 
شــاهرود در تاريخ 11الى 16آذر ماه برگزار خواهد شد.  سرپرست 
اداره فرهنگ وارشاد اسالمى شاهرود گفت: هر چه دسترسى مردم 
به كتاب آسان تر شود، رغبت آنها به كتاب و كتاب خوانى نيز بيشتر 
مى شود. مهديان گفت: آخرين كتاب هاى منتشر شده و تازه هاى نشر 
كشور در نمايشگاه كتاب شــاهرود عرضه خواهدشد.  وى افزود:به 
همين منظور درجهت برگزارى نمايشــگاه بزرگ كتاب ،موسســه 
نمايشگاه هاى فرهنگى ايران ازناشران سراسر كشور براى ثبت نام در 
نمايشگاه هاى كتاب اســتانى در ماه آذر دعوت به عمل آورده است. 

سرپرست اداره فرهنگ وارشاد اسالمى شاهرود گفت:بر اســاس اين فراخوان 5 نمايشگاه استانى كتاب 
در ماه آذر در اســتان هاى خراسان رضوى، فارس، سمنان، خراســان جنوبى و بوشهر برگزار مى شودكه 
ناشران سراسر كشــور مى توانند از امروز تا 18 آبان به پايگاه الكترونيكى موسسه نمايشگاه هاى فرهنگى 

ايران مراجعه و ثبت نام نمايند. 

 کاهش تخلفات ساختمانی اولویت
شهرداری کرج است

| معصومه بریرى –  شــهردار كرج گفت: كاهش تخلفات 
ساختمانى از مهم ترين برنامه هاى شهردارى كرج است . على اصغر 
كمالى زاده شهردار كرج در نشست مشترك با معاون هماهنگى امور 
عمرانى استاندارى البرز، معاون شهرسازى و معمارى شهردارى كرج 
و مديركل راه و شهرسازى كه پيرامون بررسى طرح تفصيلى شهرى و 
كاهش تخلفات ساختمانى در سالن جلسات شهردار برگزار شد، اظهار 
كرد: كاهش تخلفات ساختمانى و ارتقاى كيفيت ساخت و ساز شهرى 
از مهم ترين برنامه هاى شهردارى كرج اســت.در اين جلسه معاون 
هماهنگى امور عمرانى استاندارى البرز گفت: برنامه معاونت شهرسازى 
و معمارى شهردارى كرج كاهش تخلفات ساختمانى و ارتقاى كيفيت 

ساخت و ساز شهرى همچنين حذف موضوع دو نقشه اى بودن ساختمان ها است.خسرو ارتقايى معاون هماهنگى 
امور عمرانى استاندارى البرز افزود: رفع مغايرت ضوابط مقررات واصالح فرايند كميسيون هاى ماده 100 در 

راستاى بازدارندگى مفيد از ديگر برنامه هاى معاونت شهرسازى شهردارى كرج محسوب مى شود.

123  برگزاری جلسه نکوداشت هفته پدافند غیرعامل
در شرکت گاز استان قم

| جلسه نكوداشت هفته پدافند غيرعامل با حضور مديرعامل، مديران 
ارشد و جمعى از پرسنل شركت گاز استان قم در سالن آموزش باقرالعلوم (ع) 
اين شــركت برگزار گرديد.به گزارش روابط عمومى شركت گاز استان قم، 
در اين جلســه رئيس امور HSE و پدافند غيرعامل، آقاى مهندس صالحى 
پرور، گزارشى از عملكرد شركت در حوزه پدافند غيرعامل و مديريت بحران 
از ابتداى ســال 1396 تاكنون را ارائه نمودند.ايشان افزود: با توجه به وجود 
خطوط لوله گاز و استقرار تأسيسات و تجهيزات مختلف در نقاط شهرى و 
روستايى نياز است جهت ايجاد ايمنى و حراست بيشتر اصول و مقررات پدافند 
غيرعامل به دقت مورد توجه قرار گيــرد.در ادامه آقاى نصيرى مديرعامل 
شركت، ضمن تسليت ايام سوگوارى اربعين حسينى، سخنانى در باب اهميت 

مقوله پدافند غيرعامل و به ويژه اهميت آن در صنعت گاز كشور ايراد نمودند.ايشان گازرسانى را يكى از دستاوردهاى 
انقالب اســالمى نام برد و افزود: اصل پدافند غيرعامل در مقابل تهديدات دشمن پايه ريزى شده است. پيشگيرى، 
شناسايى، رصد و پايش در مقابل تهديدات و آسيب پذيرى ها اصل مهم پدافند غيرعامل است كه الزم است در جهت 

مصون سازى، بازدارندگى و پايدارى بيشتر تأسيسات زير بنايى و خدمات رسان تالش مضاعفى انجام گيرد.

استانها

خبرنامه

حضورمدیروکارکنانمخابراتمنطقهکرمانشاهدرراهپیمایی13آبان

اتفاقات تلخ و شیرین ماندگاری انقالب را رقم زده است

| بمناسبت يوم ا.. 13 آبان  مهندس قباديان مدير منطقه  و  مديران و مسئولين مخابرات  كرمانشاه  به همراه جمعى از 
كاركنان شركت  با شركت در راهپيمايى ، فرياد مرگ بر آمريكا و مرگ براسراييل سردادند.در اين مراسم حضور كاركنان  مخابرات 
همراه با ديگر اقشار جامعه بيانگر بيعتى ديگر با آرمانهاى انقالب اسالمى و لبيك به دعوت مقام معظم رهبرى بود.
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