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تکمیل آبرسانی به شش روستای البرز با 
مشارکت بسیج وآبفا

زیرس��اخت های جدیدآبرس��انی به ۶ روس��تای البرز از محل 
اعتب��ارات محرومیت زدایی با مش��ارکت قرارگاه امام حس��ن 
مجتبی)ع( وش��رکت آب وفاضالب اس��تان البرز با هزینه ۲7۰ 

میلیارد ریال اجرایی می شود.
مهن��دس مه��دی زاده مدیرعام��ل آبف��ای البرز ب��ا اعالم این 
خبرگفت: به دنبال امضاء تفاهم نامه ای بین شرکت مهندسی 
آبفای کش��ور وقرارگاه امام حس��ن مجتبی)ع( در ش��ش روستا 
از شهرس��تان ه��ای س��اوجبالغ وچهارب��اغ ، عملیات اجرایی 
 ساخت مخازن واحداث شبکه وخطوط انتقال وتوزیع آب آغاز 

خواهد شد .
وی روستاهای مورد نظر را شامل: هیو، قاسم آباد بزرگ ، بختیار، 
یعقوب آباد، خیرآباد وس��لطان آباد ذکر کرد وافزود: احداث دو 
مخ��زن ذخی��ره 5۰۰ متر مکعبی و ۱۰ کیلومتر خط انتقال و۳۶ 
کیلومتر ش��بکه توزیع و ۴5۰۰ فقره اس��تاندارد س��ازی انشعاب 
به همراه احداث دو مخزن هوایی جزو طرحهای آبرسانی این 
قرارداد اس��ت که س��ازمان بسیج س��ازندگی کشور اجرای آن 
ه��ا را ب��ا هزینه ۲7۰ میلیارد ریال واز س��وی نیروهای جهادی 
بس��یج س��اوجبالغ با هدف محرومیت زدایی درروس��تاها اجرا 

خواهد کرد.
مدیرعامل آبفای البرز با اشاره به یکی از ویژگی های نیروهای 
بس��یجی که همان رویکرد جهادی درانجام کارهاس��ت، تاکید 
کرد: اجرای این طرح با همیاری بسیج موجب پیشبرد اهداف 
 وپروژه های  ش��رکت آبفا وخدمت رس��انی بهینه وس��ریعتر 

می شود. 

 مرحله نخست ساخت پل نهراب سیستان 
به اتمام رسید

مدیر کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان از اتمام 
مرحله نخس��ت س��اخت و تکمیل پل نهراب سیستان در قالب 
نصب تیرهای فلزی خبر داد.به گزارش اداره ارتباطات و اطالع 
رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان، 
عطاء اله اکبری اظهار داشت: عملیات ساخت پل نهراب بعد از 
وقف چند ساله با پیگیری های این اداره کل از اوایل سالجاری 
مجدد بطول ۱۹۲ متر در قالب هش��ت دهانه ۲۴ متری از س��ر 
گرفته شد بطوری که در حال حاضر با تالش های شبانه روزی 
صورت گرفته مرحله نخست آن در قالب نصب تیرهای فلزی 
به عنوان مهمترین بخش علمیات اجرایی به اتمام رس��ید.وی 
اف��زود: همچنی��ن با توج��ه به اینکه اتمام و بهره برداری از این 
پل به دلیل جلوگیری از مشکالت ترافیکی و حوادث احتمالی 
ناش��ی از نشس��ت و مش��کل سازه ای پل قدیمی دارای اهمیت 
فراوانی برای این اداره کل است مرحله دوم و تکمیلی آن نیز 
در قال��ب عملی��ات قال��ب بندی و اجرای دال از اوایل بهمن ماه 

سالجاری آغاز خواهد شد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان تصریح 
ک��رد: ب��رای احداث پل نهراب تاکنون ۲۲ میلیارد تومان اعتبار 
از سوی این اداره کل هزینه شده است که با پیشرفت فیزیکی 

8۰ درصد در حال سیر مراحل نهایی است.
اکب��ری تصری��ح کرد: تمام تالش اداره کل راه و شهرس��ازی 
اس��تان بر این اس��ت تا پایان س��الجاری عملیات س��اخت این 
پرورژه به اتمام برس��د و ش��هروندان گرامی اس��تان از مزایای 

آن بهره مند شوند.

توزیع۵۰۰۰ بسته كمك آموزشی در شهرهای 
همجوار نفت و گاز آغاجاری

ش��رکت بهره ب��رداری نف��ت و گاز آغاجاری در راس��تای عمل 
به مس��ئولیت های اجتماعی5۰۰۰ بس��ته کمک آموزش��ی به 
دانش آموزان شهرهای همجوار تاسیسات اهدا کرد.توزیع این 
بس��ته های طی مراس��می با حضور مدیرعامل و مدیران این 
ش��رکت، امام جمعه و فرماندار شهرس��تان امیدیه و روس��ای 
ادارات آموزش و پرورش، کمیته امداد و بهزیس��تی ش��هرهای 
همجوار تاسیس��ات انجام ش��د.در این مراس��م مهندس پژمان 
قضائی پور مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری 
با تشریح اقدامات این شرکت در حوزه مسئولیت های اجتماعی 
اظه��ار داش��ت: علیرغم محدودیت های موجود با اس��تفاده از 
منابع، امکانات و توان داخلی شرکت، خدمات قابل توجهی به 
مناطق همجوار تاسیسات ارائه شده است.  وی اظهار امیدواری 
کرد با اس��تفاده از ظرفیت داخلی ش��رکت و بهره گیری از توان 
شرکت ملی نفت ایران در حوزه مدیریت نظارت بر طرح های 
عمران مناطق نفتخیز، رضایت جوامع محلی بیش از گذش��ته 
محقق شود.در ادامه این مراسم حجت االسالم حسینی منش 
امام جمعه شهرستان امیدیه با قدردانی از ایفای نقش شرکت 
آغاج��اری در کم��ک به مناطق ک��م برخوردار افزود: امیدواریم 
فعالیت های شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در حوزه 

مسئولیت های اجتماعی بیش از گذشته تقویت گردد.

 ناوگان امدادهوایی در جنوب کرمان
 تقویت می شود

معاون عملیات هالل احمر با توجه به لزوم امدادرسانی هوایی 
در جنوب کرمان گفت: طی ساعتهای آینده چند فروند بالگرد 

هالل احمر وارد جنوب کرمان می شود.
 محمد باقر محمدی در جمع خبرنگاران در شهرستان رودبار با 
اشاره به حضور گسترده امدادگران هالل احمر کرمان در مناطق 
سیل زده گفت: یکی از مشکالت موجود باتالقی بودن منطقه و 
پراکندگی روستاها است. وی ادامه داد: با خودروهای معمولی 
دسترسی به این روستاها غیر ممکن است و به همین دلیل از 
ارتش و س��پاه کمک گرفته ش��ده اس��ت. محمدی همچنین از 
اعزام بالگردهای هالل احمر از استان های همجوار کرمان به 
این منطقه خبر داد و گفت: در کرمان یک بالگرد هالل احمر 
وجود دارد و ناوگان امدادهوایی برای کمک رسانی به روستاهای 

دور افتاده و در معرض خطر تقویت می شود.

اخبار كوتاه

شهرستان ها

تقویت پیوند منطقه ویژه خلیج فارس با دانشگاه هرمزگان تمرکززدایی در اجرای برنامه های فرهنگی و هنری
گیالن – فرحی ، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گیالن با اشاره به اینکه به 
دنبال تمرکززدایی در اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در این استان هستیم، 

گفت: از ظرفیت همه شهرستان ها استفاده می شود.
رضا ثقتی در مراس��م بازگش��ایی مجتمع فرهنگی هنری امام رضا )ع( کیاش��هر با 
اش��اره به س��ابقه غنی فرهنگی این منطقه، اظهار کرد: گفتمان فرهنگی دولت 

سیزدهم بر اساس عدالت فرهنگی پایه گذاری شده است.
وی با بیان اینکه دولت به دنبال گس��ترش عدالت فرهنگی در همه نقاط کش��ور 

ب��ه وی��ژه در دور افتاده ترین مناطق اس��ت، افزود: تمرکززدای��ی یکی از رویکردهای عدالت فرهنگی از فعالیت ها، 
رویکردها و بودجه و اعتبارات در حوزه های فرهنگی و هنری اس��ت. مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی گیالن 
در ادامه با اشاره به اینکه در این استان نیز برای اجرای برنامه ها و فعالیت ها در حوزه فرهنگ و هنر تمرکززدایی 
مورد توجه قرار می گیرد، گفت: باید به این نقطه برس��یم که تمام اس��تان گیالن ش��هر رش��ت نیس��ت. وی در ادامه 
ب��ه تنظی��م تفاه��م نام��ه ای برای جلب حمایت های الزم در راس��تای اجرای فعالیت های فرهنگی و هنری در بندر 

کیاشهر اشاره و اضافه کرد: شهردار بندر کیاشهر نیز حامی فعالیت های فرهنگی و هنری است.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس از ایجاد دفتر دانش��گاه هرمزگان 
در این منطقه عظیم اقتصادی خبر داد. 

به گزارش روزنامه تجارت، حسن خلج طهرانی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی 
خلیج فارس در دیدار با محمد صادقی سرپرست جدید دانشگاه هرمزگان، انتصاب 
شایسته ی وی را تبریک گفت و اضافه کرد: بی شک حضور جنابعالی که به صورت 
توأمان از جامعه ی علمی و صنعتی کشور هستید، می تواند منشأ خیروبرکت برای 

ایران اسالمی به ویژه استان هرمزگان باشد.
وی در ادامه با بیان این که دانش��گاه هرمزگان باید در تمام زمینه ها مش��اور صنعت اس��تان باش��د، افزود: در همین 
راس��تا ایجاد دفتر دانش��گاه هرمزگان در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس را با هدف پش��تیبانی در تأمین منابع 
انس��انی متخصص، ارائه ی خدمات آموزش��ی و انجام مش��اوره های تخصصی در برنامه قرار دادیم که امیدواریم با 
هم افزایی دوس��ویه به نتایج مثبتی منتهی ش��ود. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس تأکید کرد: با دایر 
شدن این دفتر به صورت روزانه یکی از اساتید دانشگاه هرمزگان در منطقه ویژه حضور خواهد یافت و متناسب با 

دغدغه های صنعت در راستای جذب سرمایه گذار و رفع موانع تولید به عنوان مشاور فعالیت خواهد کرد.

پایش مصرف گاز ادارات ایالم از مرز چهار هزار مورد عبور کرد
مدیرعامل شرکت گاز ایالم گفت: طرح پایش مصرف گاز در سطح ادارات این استان 

از مرز چهار هزار مورد عبور کرده است. 
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز، عباس شمس اللهی روز چهارشنبه افزود: براساس 
بخشنامه ابالغی صرفه جویی در مصرف گاز از سوی معان اول رئیس جمهور، تشکیل 
جلسات مرتبط در استانداری، مکاتبه و ابالغ به کلیه ادارات و نهادهای دولتی در جهت 
رعایت حداکثر صرفه جویی در مصرف گاز، شرکت گاز ایالم اقدام به تشکیل گشت های 

پایش مصرف گاز ادارات و ارگانهای دولتی نموده است.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه از ش��روع این طرح تاکنون 5۰5 م��ورد اخطار به ادارات و ارگانهای 
دولتی استان که نسبت به رعایت الگوی مصرف اقدام نکرده اند ابالغ شده است، بیان  
کرد: پیرو اخطارهای صادره، متُاس��فانه برخی از دوایر دولتی نه تنها در جهت رعایت 

الگوی مصرف اقدامی نکرده اند بلکه افزایش مصرف نیز داشته اند که به ناچار نسبت 
به قطع گاز آنها اقدام ش��ده اس��ت. مدیرعامل ش��رکت گاز ایالم با بیان اینکه تاکنون 
گاز 7 ارگان دولتی در سطح استان قطع شده است، یادآور شد: با برودت هوا و افزایش 
مصرف گاز، اخیراً تعداد ۲۰ دستگاه دولتی دیگر مشمول قطع گاز می باشند که لیست 
آنها به استانداری اعالم گردیده و در صورت عدم اصالح فوری در روند مصرف خود، 
گاز این دستگاه ها نیز قطع خواهد شد.  شمس اللهی بر ضرورت صرفه جویی مشترکین 
خانگ��ی و اداری در مص��رف گاز تُاکی��د کرد و اظهار داش��ت: ب��ه منظور صرفه جویی و 
مدیریت انرژی، از مسئوالن ادارات درخواست شده بود که وسایل گرمایشی سازمان ها 
را یک س��اعت قبل از اتمام س��اعت کاری و نیز در تعطیالت آخر هفته خاموش کنند. 
وی با اشاره به اینکه این شرکت در انجام رسالت سازمانی و مسئولیت اجتماعی خود 

با مش��ارکت نیروهای امداد و بس��یجی حوزه گاز، دمای محیط ادارات اس��تان را رصد 
کرده و از نزدیک مورد پایش قرار می دهد، گفت: در طول این دوره بازرسی ها، به آن 
دس��ته از ادارات و نهادهای��ی ک��ه موضوع صرف��ه جویی یا دمای رفاه را رعایت نکردند 
در مرحله اول، اخطار کتبی ابالغ ش��ده اس��ت. ش��مس اللهی با بیان اینکه این گشت ها 
به صورت مس��تمر در س��اعات کاری ایام هفته و نیز در تعطیالت پایان هفته مصرف 
گاز و رعایت دمای رفاه در ادارات و ساختمان های دولتی را پایش می کنند، افزود: در 
صورت عدم رعایت صرفه جویی و دمای رفاه، در مرحله اول اخطار کتبی به این ادارات 
ابالغ می ش��ود و در صورت عدم اصالح مصرف، در مرحله بعد لیس��ت ادارات متخلف 
به اس��تانداری اعالم که در صورت عدم توجه به اخطارها یا عدم اصالح رویه مصرف 

گاز، برابر قوانین و مقررات مربوطه، گاز آنها قطع خواهد شد.

معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفای استان اصفهان بر 
بهره مندی بهینه از منابع به منظور برون رفت از چالش 

ها و دسترسی پایدار مردم به خدمات تاکید کرد.
 مجتبی قبادیان در نشست اعضای کمیته بهره وری 
آبفای استان اصفهان گفت: با نوآوری، خالقیت و ارائه 
ایده های جدید می توان بهره وری از منابع را افزایش 

داد و بر کاستی های موجود غلبه کرد.
وی با بیان این که آبفای اس��تان در س��ال های اخیر 
اس��تفاده حداکثری از منابع را س��رلوحه کار خود قرار 
داده و ب��ه رغ��م محدودیت منابع آبی و مالی، همچنان 
خدم��ات خ��ود را به صورت مس��تمر ربه مردم عرضه 
می کند افزود: به همین دلیل ش��رکت آب و فاضالب 
استان اصفهان، سال گذشته در ارزیابی مستندات بهره 
وری که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
انجام شد، در میان ۶۴ دستگاه اجرایی موفق به کسب 

سطح عالی شد.
معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفای استان اصفهان 
با بیان این که با بهره مندی از نیروی کار متخصص، 
متعه��د و فع��ال می توان ب��ر محدودیت ها غلبه نمود 
تصریح کرد: تامین و توس��عه مس��تمر خدمات آب و 
فاض��الب ک��ه جزو نیازهای ضروری همه قش��رهای 
جامعه است تنها با تکیه بر توان و دانش نیروی انسانی 

متبحر و کارآمد میسر می شود. 
قبادی��ان ب��ر اهمیت بهروه وری و اثر بخش��ی فعالیت 
ه��ای نی��روی کار تاکید کرد و اظهار داش��ت: آموزش 
ش��غلی مس��تمر، ایجاد زمینه های مناس��ب برای بروز 
خالقی��ت ه��ای مدیران وکارکنان، وج��دان کاری و 
انضب��اط اجتماع��ی در انجام وظای��ف محوله و فراهم 
کردن شرایط پیشرفت شغلی، موجب بهره وری نیروی 

کار می شود.
قبادی��ان فعالی��ت ای��ن کمیته را مطاب��ق با ماده پنجم 
قانون برنامه چهارم توسعه و با توجه به الزامات سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان در زمینه لزوم پی گیری 
فعالیت های ارتقای بهره وری دانس��ت: در چند س��ال 
اخیر کمیته بهره وری آبفای استان اصفهان با تجزیه 
و تحلی��ل رون��د فعالیت بخش های مختلف و ارزیابی 
ش��اخص های بهره وری در خصوص پیش��برد اهداف 

شرکت، راهکارهای خوبی را پیشنهاد کرده است.

مدیر بازرگانی پتروش��یمی بوعلی س��ینا با اش��اره به 
تحقق ۱۱۲ درصدی ظرفیت اسمی این مجتمع گفت: 
پیش بینی می ش��ود نماد »بوعلی« در پایان س��ال سود 
دوبرابری نس��بت به س��ال گذشته را عاید سهامداران 
کند. به نقل از روابط عمومی پتروشیمی بوعلی ، اردالن 
صداقت زاده معرفی این واحد پتروشیمی اظهار داشت: 
ش��رکت پتروش��یمی بوعلی س��ینا از جمله واحد های 
آروماتیکی کش��ور با ظرفیت تولید ۱.7۴۰.۰۰۰ تن از 
س��ال ۱۳8۳ در حال تولید محصوالت ریفرمت، برش 
 LPG س��بک نفتا، برش س��نگین نفتا، رفینت، بنزن و
است. وی افزود: عمده خوراک پتروشیمی بوعلی سینا 
نفتا اس��ت که پس از ورود به مجتمع، ترکیبات س��بک 
و سنگین همراه جداسازی می شوند و بخش میانی به 

واحد های آروماتیکی ارسال می شود.
صداقت زاده با تش��ریح فرآیند جداس��ازی اضافه کرد: 
برش سنگین نفتا ترکیباتی شبیه به گازوئیل هستند که 
عمدتا به صورت دریایی و زمینی صادر می شوند و طی 
۶ماهه دوم سال با توجه به نیاز کشور، این محصول را 
تماما به نیروگاه ها تحویل داده ایم تا از خاموشی کشور 
جلوگیری شود.  دیر بازرگانی پتروشیمی بوعلی سینا در 
ادامه با اشاره به افزایش فروش این مجتمع پتروشیمی 
در کن��ار افزای��ش تولید افزود: با افزایش تولید مجتمع، 
فروش محصوالت نیز با افزایش چش��مگیری همراه 

بوده اس��ت و فروش آذرماه به نس��بت ماه پیش از آن 
۳۴ درصد و نسبت به آذرماه سال گذشته افزایش ۱۶5 

درصدی را نشان می دهد.
صداق��ت زاده اذع��ان ک��رد: پ��س از ش��رایط کرونا و 
درپ��ی کاه��ش حمل و نق��ل دریایی، فروش زمینی را 
ب��ه ص��ورت قابل توجهی افزای��ش دادیم و هم اکنون 
ظرفیت بارگیری و فروش زمینی تا ۲۰۰ تانکر در روز 
را دارا هستیم که می تواند باعث جلوگیری از خروج ارز 
از کشور شود. اردالن صداقت زاده در پایان با اشاره به 
روند رو به رش��د س��ودآوری شرکت پتروشیمی بوعلی 
س��ینا گفت: در س��ال ۹8، س��ود مجتمع به نسبت سال 
۹7 افزایش ۴ برابری را محقق کرد و در سال ۱۳۹۹ به 
نسبت سال ۱۳۹8 سود ۳ برابری عاید سهامداران شد و 
پیش بینی می کنیم در پایان سال ۱۴۰۰ نیز سهامداران 

»بوعلی« بیش از ۲ برابر سود را کسب کنند.

پيش بينی افزايش2 برابری سود »بوعلی« در پايان سالبهره مندی بهينه از منابع، راه برون رفت از چالش ها

رئیس سازمان نظام پزشکی ایالم گفت: کتابخانه های عمومی 
می توان��د نق��ش مهم��ی در آگاهی رس��انی به م��ردم در زمینه 

موضوعات بهداشتی و پزشکی داشته باشد.
 دکتر علیرضا رمضانی  در جلس��ه هیات مدیره س��ازمان نظام 
پزشکی با مدیرکل کتابخانه های عمومی ایالم اظهار داشت: 
رشد و حیات اجتماعی هر جامعه ای به شدت تحت تاثیر کتاب 
و کتابت اس��ت، چرا که س��نگ بنای جامعه موفق، دانایی است 
و دانایی نیز در گرو هر چه بیش��تر آموختن بوده و آموختن هم 

منوط به مطالعه است.
وی افزود: یکی از نیازهای اصلی انسان نیاز به دانستن و فهمیدن 
است که این مهم تنها از راه مطالعه و کتابخوانی تامین می شود. 
رئیس سازمان نظام پزشکی ایالم گفت: اهمیت دادن به موضوع 
کتاب و کتابخوانی در جامعه موجب توس��عه فرهنگی و ترویج 

مطالعه در جامعه بویژه در میان نسل جوان می شود.
وی با اش��اره به اینکه س��ازمان نظام پزشکی آمادگی همکاری 
و تعام��ل ب��ا اداره کل کتابخانه های عمومی اس��تان دارد افزود 
 :امیدواری��م بتوانی��م با تعامل با اداره کل کتابخانه های عمومی 
دریچه تازه ای به روی توس��عه و اعتالی فرهنگ کتابخوانی 

در استان ایالم بگشاییم.
بیش از ۲۲ � هزار نفر در استان ایالم عضو کتابخانه 

های عمومی هستند
مدیرکل کتابخانه های عمومی ایالم نیز در این نشست گفت: 
هم اکنون 5۳ باب کتابخانه عمومی در این اس��تان وجود دارد 
ک��ه از ای��ن تعداد ۳۳ باب کتابخانه ش��هری ، ۱۴باب کتابخانه 

روستایی و ۶ باب کتابخانه مشارکتی هستند.
سمیه حیدری افزود:  یکی از اصلی ترین محورها و موضوعات 

م��ا در تأمی��ن منابع ب��رای کتابخانه ها خرید کتاب کودک بوده 
است. متأسفانه در حوزه کتاب های منتشر شده از سوی ناشران 
با محدودیت تولید برای نوجوانان موجه هستیم البته که در حال 

انجام کارهای زیربنایی در این حوزه هستیم.
وی در ادامه کمک به ترویج و تقویت فرهنگ مطالعه را یکی 
از اهداف و اولویت های اداره کل کتابخانه های عمومی استان 
دانس��ت و بیان داش��ت: هرچه میزان دسترس��ی مردم به کتاب 

بیش��تر باش��د سرانه مطالعه و گرایش افراد به سمت مطالعه نیز 
افزایش می یابد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی ایالم ادامه داد: یکی از مهمترین 
راح��ل های جلوگیری از آس��یب ه��ای اجتماعی ارتقا فرهنگ 
جامعه بوده که می توان به کتاب و کتابخوانی و شرکت جوانان 
و نوجوان��ان در برنام��ه های فرهنگی به عنوان تاثیر گذارترین 

عامل در این امر اشاره کرد.

وی تصری��ح ک��رد: در حال حاضر در کتابخانه ها به عنوان یک 
پایگاه اجتماعی سعی ما بر اجرایی برنامه های متنوع فرهنگی 
با استفاده از متخصصین و استفاده از ظرفیت سایر دستگاه برای 

پیشگیری از آسیب های اجتماعی است.
حیدری با اش��اره به اینکه خیر فرهنگی در اس��تان ایالم خیلی 
کم ش��ده اس��ت افزود :ما به کمک و حمایت جامعه پزش��کی 
استان و سازمان نظام پزشکی ایالم در ترویج و تقویت فرهنگ 

مطالعه نیازمندیم .
وی از سازمان نظام پزشکی استان درخواست کرد که هر کدام 
از اعضای این سازمان توان بازدید از ۱۴باب کتابخانه روستایی 
را دارند در این مکان ها حضور یابند تا از نزدیک مش��کالت و 

کمبود ها را لمس کرده و در رفع آن به ما کمک کنند.
مدی��رکل کتابخان��ه های عمومی ایالم  افزود: حتی پزش��کان 
می توانند با بازدید از کتابخانه های استان بخصوص کتابخانه 
مرکزی و با حضور در سالن مطالعه به عنوان قشر تحصیل کرده 
جامعه در راستای کمک به جوانان و نوجوانان برای ایجاد انگیزه 

و آموزش شیوه صحیح مطالعه به آنها نیز کمک کنند.
وی عن��وان کرد : بازگش��ت جایگاه وق��ف، به عنوان راهکاری 
مناسب در ایجاد و جنبش نوین احیای کتاب و کتابخانه ضروری 
به نظر می رس��د و از آنجایی که کتابخانه های عمومی نهادی 
عمومی و غیر دولتی اس��ت پزش��کان، می توانند در احیای این 

سنت نقش موثری ایفا کنند.
ش��ایان ذکر اس��ت؛ اعضای هیات مدیره سازمان نظام پزشکی 
ای��الم نی��ز در این جلس��ه با بیان نکته نظ��رات، آمادگی خود را 
برای هرگونه همکاری و تعامل با اداره کتابخانه های عمومی 

ایالم اعالم نموند. 

رئیس سازمان نظام پزشکی ایالم عنوان کرد : 

نقش مهم کتابخانه در اطالع رسانی موضوعات پزشکی

رئیس جدید دانشگاه پیام نور استان قم معرفی شد
در آیین تکریم و معارفه مدیران سابق و جدید دانشگاه پیام نور 
استان قم، حجت االسالم رجب اکبرزاده عضو هیئت علمی این 
دانشگاه و رئیس سابق واحد کهک، به عنوان رئیس جدید پیام 
نور استان قم معرفی شد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام 
نور استان قم، در این مراسم که با حضور دکتر محمد جمال زاده 
معاون حقوقی، امور مجلس و استان های دانشگاه پیام نور همراه 
بود، حجت االسالم رجب اکبرزاده عضو هیئت علمی این دانشگاه 
و رئی��س س��ابق واح��د کهک، به عنوان رئی��س جدید پیام نور 
استان قم معرفی شد.اکبرزاده پیش از این در سمت های ریاست 
دانش��گاه پیام نور اس��تان، معاون اس��تان، ریاست مرکز و واحد و 
مدیر گروه معارف اسالمی مشغول فعالیت بود.جمال زاده در این 

مراس��م ضمن تقدیر از زحمات دکتر محمد 
علی حسینی، اظهار کرد: الزم است از ظرفیت 
دانش��گاه برای حل مش��کالت جامعه و ارائه 
راهکارهای برطرف کردن کمبودها خصوصا 
آسیب های اجتماعی استفاده شود. وی افزود 
: اگر دانش��گاه نتواند حالل مشکالت جامعه 
باشد بدون تردید با مدرسه هیچ تفاوتی ندارد 

و در این موضوع اقدام و عمل قاطع، نیاز محیط دانشگاه است.
معاون حقوقی، مجلس و هماهنگی امور استان های دانشگاه پیام 
نور بیان کرد: از نکات مهم در گرفتن سمت ها و قبول مسئولیت، 
امانتداری در قبال آن و مراقبت، دغدغه مندی و پرهیز از کاهلی 

و سس��تی اس��ت.وی اظهار کرد: دانشگاه به 
گفته امام راحل مبدا تمام تحوالت و مقدرات 
کشور است که این بار معنایی وسیعی دارد و 
نش��ان از کارکرد بسیار باالی دانشگاه است. 
جم��ال  زاده ادام��ه داد: به فرموده رهبر معظم 
انقالب دانش��گاه برای کشور همه چیز است 
و دو بعد شاخص زندگی آینده پویایی و رشد 
همچنین اهتمام به تربیت اخالقی و دینی به شمار می رود.معاون 
دانش��گاه پیام نور با بیان اینکه اس��تان قم دارای ظرفیت های 
باالی��ی اس��ت گفت: از جمله ای��ن ظرفیت ها می توان به حضور 
حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه )سالم اهلل علیها( همچنین 

مراکز حوزوی و مدارس علمیه اش��اره کرد لذا با اس��تفاده از این 
ظرفیت ها می توان در الگوسازی و تربیت نقش موفقی ایفا کرد.

وی با اشاره به تغییر مدیریت دانشگاه پیام نور استان قم عنوان 
کرد: عملکرد دکتر حس��ینی رئیس س��ابق دانشگاه مورد تایید و 
با کمترین نارضایتی بوده است. وی یادآور شد: حجت االسالم 
اکبرزاده ریاست جدید دانشگاه پیام نور استان قم نیز سه شاخصه 
مهم را داراست، نخست اینکه از بدنه دانشگاه پیام نور محسوب 
می شود، دوم داشتن رزومه عالی با توجه به مسئولیت های قبلی 
اعم از ریاس��ت اس��تان و مرکز معاونت دانش��گاه استان و سوم و 
مهم تر از همه افتخار پوشیدن لباس روحانیت که سبب خواهد 

شد که با منش اهل بیت)ع( کار را پیش ببرد.


