قطع مکرر برق کاشانیها را کالفه کرده است

مردم کاشان از قطعی برق بدون برنامه کالفه شدند و این سوال مطرح است که علت قطعی گسترده برق در کاشان چیست؟
چنــد روزی اســت کــه قطعــی بــرق در شهرســتان کاشــان شــهروندان را کالفــه کــرده اســت و قطعــی مکــرر بــرق بــدون اطــاع قبلــی بــه نوعــی نگرانــی را بــرای
آحــاد شــهروندان بــه وجــود آورده اســت .مناطــق مختلفــی از شهرســتان کاشــان نظیــر شــهرک مســکونی  22بهمــن ،ناجــی آبــاد فــاز 2و دیگــر مناطق کاشــان در
روزهــای اخیــر شــاهد قطعــی بــرق بــدون برنامهریــزی قبلــی بــوده اســت و ایــن موضــوع از رئیــس اداره بــرق شهرســتان کاشــان پیگیــری شــد.
مهــدی رمضانــی امــا در گفتوگــو بــا خبرنــگار تســنیم ضمــن رد قطعــی بــرق در شــهرک  22بهمــن کاشــان اظهــار داشــت :قطعــی بــرق چنــد روز گذشــته در
منطقــه فــاز 2ناجــی آبــاد کاشــان بــه دلیــل خرابــی و مشــکل از ســوی سیســتم توزیــع بــرق در اصفهــان بــوده کــه در کمتریــن زمــان مشــکل رفــع شــد.

استخدام  ۳درصد توانخواهان
در کاشان رعایت نمیشود

رئیــس اداره بهزیســتی کاشــان بــا بیــان
اینکــه اســتخدام  ۳درصــد معلــوالن در
کاشــان رعایــت نمیشــود ،گفــت :معلــوالن
نابینــا تنهــا بــرای اپراتــور بــه کار گرفتــه
میشــو ند .
امالبنیــن متقینــژاد پیــش از ظهــر امــروز
در جمــع خبرنــگاران ضمــن اشــاره بــه روز
جهانــی معلــوالن اظهــار داشــت :هفتــه
معلــوالن از هشــتم تــا  14آذر اســت و
شــعاری نیــز بــرای ایــن هفتــه در نظــر
گرفتــه شــده اســت و معلــوالن در واحــد
توانبخشــی بهزیســتی میگنجنــد امــا هــر
ســه واحــد درگیــر معلــوالن هســتند.
وی ضمــن اشــاره بــه فعالیــت  11مرکــز
روزانــه و چهــار مرکــز شــبانه روزی
توانبخشــی در کاشــان افــزود :بســیاری از
معلــوالن بــا بخــش خصوصــی همــکاری
دارنــد و ایــن موضــوع باعــث شــده اســت
تــا روحیــه معلــوالن بــه مراتــب نســبت
بــه گذشــته بهتــر باشــد بــه نحــوی کــه
مراکــزی وجــود دارد کــه معلــوالن را از
لحــاظ گردشــگری پشــتیبانی میکنــد
در حالــی بهزیســتی بــا توجــه بــه بودجــه
محــدود ســاالنه میتوانــد حداکثــر 15
معلــول را از ایــن جهــت پشــتیبانی کنــد.
رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان کاشــان
بــا بیــان اینکــه بــرای همــه معلولیتهــا
مرکــز روزانــه توانبخشــی در ایــن شهرســتان
وجــود دارد ،ابــراز داشــت :ســن طالیــی
توانبخشــی زیــر هفــت ســال اســت کــه دو
مرکــز توانبخشــی در کاشــان وجــود دارد و
مرکــز نــادر و کــودک نابینایــی در کاشــان
وجــود دارد کــه توانســته نقــش بهســزایی
در بهبــود بیمــاران داشــته باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه برخــی از معلولیتهــا در
کاشــان بــه دلیــل اجــرای طرحهــای ویــژه
غربالگــری در راســتای پیشــگیری از بــروز آن
کاهــش چشــمگیری در ایــن منطقــه داشــته
اســت ،گفــت :یکــی از مســائل و مشــکالت
بینایــی تنبلــی چشــم اســت و کــودکان ســه
تــا پنــج ســال غربالگــری میشــوند و تاثیــر
بهســزایی در کاهــش نابینایــی ایجــاد شــده
اســت.
متقینــژاد ضمــن اشــاره بــه وجــود مرکــز
جســمی و حرکتــی در کاشــان تصریــح
کــرد :در مراکــز شــبانهروزی  259ســالمند
و معلــول ذهنــی مــرد و زن در مرکــز
ســالمندان گالبچــی نگهــداری میشــوند
و دولــت نیــز یارانــهای بابــت فعالیــت ایــن
مراکــز تخصیــص میدهــد و بــه ازای
هــر نفــر در مراکــز روزانــه ماهانــه یــک
میلیــون و 200هــزار و در مراکــز شــبانه
یــک میلیــون و 800هــزار تومــان دارای
والدیــن و دو میلیــون و 240هــزار تومــان
بــه ازای افــراد مجهولالهویــه توســط دولــت
پرداخــت میشــود.
وی بــا بیــان اینکــه یــک هــزار و  150معلــول
در منــزل نگهــداری میشــوند ،تاکیــد کــرد:
ماهانــه 350هــزار تومــان توســط دولــت
بــه ایــن گــروه پرداخــت میشــود و بــه
معلــوالن جســمی حرکتــی شــدید کــه در
خانــه نگهــداری میشــوند ماهانــه یــک
میلیــون تومــان حــق پرســتاری پرداخــت
میشــود در زمینــه دانشــجویان معلــول نیــز
تمامــی هزینههــای آنــان توســط بهزیســتی
پرداخــت میشــود.
رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان کاشــان
ضمــن اشــاره بــه واگــذاری  112مــورد
وســایل توانبخشــی بــه معلــوالن افــزود:
تعــداد معلــوالن شناســایی شــده در
شهرســتان کاشــان پنــج هــزار و  89نفــر
بــوده کــه چهــار هــزار و  231نفــر شــهری
و  858نفــر روســتایی هســتند و مراکــز
شــبانهروزی بــه صــورت اســتانی پذیــرش
میشــو ند .
وی از راهانــدازی مراکــز مثبــت زندگــی
خبــر داد و ابــراز داشــت :چهــار مرکــز در
شهرســتان کاشــان و یــک مرکــز نیــز در
شــهر بــرزک راهانــدازی شــده و مــددکاران
هــر شــش مــاه یــک بــار بــه ســراغ
مددجویــان میرونــد و از رونــد امــورات
مددجویــان مطلــع میشــوند.
متقینــژاد بــا بیــان اینکــه متاســفانه قانــون
ســه درصــد اســتخدامی ویــژه معلــوالن در
کاشــان رعایــت نمیشــود ،گفــت :متاســفانه
تنهــا در حــد اپراتــور معلــوالن مشــغول بــه
کار میشــوند و ایــن مهــم ارتباطــی بــا
مــدرک تحصیلــی آنــان نــدارد و از ایــن رو
وام خوداشــتغالی بــه مددجویــان پرداخــت
میشــود بــه نحــوی کــه طــی شــش ماهــه
نخســت ســال جــاری  52طــرح بــا اعتبــار
 28میلیــارد ریــال داشــتیم.
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ارائه پیشنهاد استاندار فارس برای بهره مندی  ۲میلیون استان فارسی از منافع سهام عدالت
اســتاندار فــارس بهر همنــد نشــدن بیــش از ۲
ســهامداران روش غیرمســتقیم
میلیــون نفــر از
ِ
اســتان فــارس از منافــع ســهام عدالــت را
یکــی از مشــکالت تعییــن نشــدن مدیــر
عامــل و اعضــا هیئــت مدیــره ایــن شــرکتها
برشــمرد و عنــوان کــرد :بــرای حــل ایــن
مشــکل بایــد برگــزاری مجامــع شــرکتهای
ســرمایهگذاری ســهام عدالــت اســتا نها
و نحــوه انتخــاب اعضــای هیئــت مدیــره در
دســتور کار شــورای عالــی بــورس قــرار گیــرد.
محمــد هــادی ایمانیــه ،در ادامــه پیگیــری
مســائل و مشــکالت اســتان در ســطوح ملــی،
بــا دکتــر احســان خانــدوزی ،وزیــر اقتصــاد و
دارایــی دیــدار کــرد.
وی در ایــن نشســت بــه بیــان مســائل و
مشــکالت حــوزه اقتصــادی اســتان و ارائــه
راهکارهــا و پیشــنهادهایی در ایــن زمینــه
پرداخــت.
عــدم تعییــن مدیرعامــل و اعضــای هیئــت
مدیــره شــرکتهای ســرمایهگذاری ســهام
عدالــت اســتانی از موضوعاتــی بــود کــه
اســتاندار فــارس بــه آن اشــاره کــرد.
وی بهر همنــد نشــدن بیــش از  ۲میلیــون
ســهامداران روش غیرمســتقیم اســتان
نفــر از
ِ
فــارس از منافــع ســهام عدالــت را یکــی
از مشــکالت تعییــن نشــدن مدیــر عامــل
و اعضــا هیئــت مدیــره ایــن شــرکتها
برشــمرد و عنــوان کــرد :بــرای حــل ایــن
مشــکل بایــد برگــزاری مجامــع شــرکتهای
ســرمایهگذاری ســهام عدالــت اســتا نها
و نحــوه انتخــاب اعضــای هیئــت مدیــره در
دســتور کار شــورای عالــی بــورس قــرار گیــرد.
ایمانیــه بــا اشــاره بــه اینکــه حقــوق دولتــی
و مالیــات  ۲۱واحــد معدنــی اســتان فــارس
در خــارج از اســتان پرداخــت میشــود،
دلیــل ایــن موضــوع را قــرار داشــتن آدرس
پســتی واحدهــای مذکــور در اســتا نهای
دیگــر دانســت و اظهــار کرد :انتقــال دفاتــر
مالــی معــادن فعــال بــه اســتان فــارس

زمینــه بهــره منــدی اســتان از درآمدهــای
ناشــی از فعالیــت آنهــا را فراهــم میکنــد
کــه بــی تردیــد در ایجــاد و یــا افزایــش
زیرســاختهای توســعه اســتان اثرگــذار
خواهــد بــود.
نماینــده عالــی دولــت در اســتان فــارس بــا
بیــان اینکــه نبــود مشــو قهای منطقــهای
بــرای ارائــه بــه ســرمایهگذاران خارجــی در
اســتان بــه ویــژه بــرای ســرمایهگذاران ایرانــی
و فارســی هــای مقیــم کشــورهای حاشــیه
خلیــج فــارس ،ســرمایه گــذاری را بــا موانعــی
مواجــه کــرده اســت ،خاطرنشــان کــرد :بــه
رغــم وجــود مشــو قهای قانونــی همچــون
معافیــت هــای مالیاتــی گمرکــی و غیــره ایــن
مشــو قها اعمــال نمیشــود.
بــه اعتقــاد اســتاندار فــارس ارائــه مشــو قهای
بومــی و منطقــهای نظیــر اختیــار حــق انتفــاع
اراضــی واگــذاری زمیــن دولتــی رایــگان،
معافیتهــای مالیاتــی و گمرکــی خــاص،
اجــازه صــدور مجوزهــای مربــوط بــه خدمــات
دولتــی بــه صــورت بینــام و  ...زمینــه را
بــرای هدایــت ســرمایه هــای خارجــی بــه
ســمت پروژ ههــای اولویــتدار اســتان فراهــم
خواهــد کــرد.
وی همچنیــن خواســتار توجــه بــه نظــرات
تخصصــی ســتاد تجهیــز درآمــد هــر اســتان
بــرای تعییــن پایــه هــای درآمــدی اســتا نها
در زمــان تنظیــم الیحــه بودجــه ســاالنه شــد.
مشــکالت مرتبــط بــا بانکهــای خصوصــی
و موسســات مالــی و اعتبــاری نظیــر عــدم
مشــارکت در تامیــن مالــی طر حهــای
اقتصــادی و طــرح هــای ســرمایه گــذاری،
پاییــن بــودن ســقف اختیــارات ایــن بانکهــا
در پرداخــت تســهیالت ،خــروج منابــع مالــی
ایــن بانکهــا از اســتان ،عــدم حضــور در
جلســات کمیســیون هماهنگــی بانکهــا و
عــدم ارائــه آمــار مصــارف و منابــع بانکــی
بــه مراجــع ذیربــط از دیگــر موضوعاتــی بــود
کــه اســتاندار فــارس بــه آن اشــاره کــرد و

در بیــان راهکاراهــای پیشــنهادی بــرای رفــع
ایــن مشــکالت افــزود :بازنگــری در قوانیــن
و مقــررات ناظــر بــر فعالیــت بانکهــای
خصوصــی امــری الزامــی اســت.
ایمانیــه همچنیــن از عــدم اســتفاده از
خبــرگان اقتصــادی در ترکیــب هیئــت
خبــرگان بانکــی و اقتصــادی اســتان بــه
منظــور حــل و فصــل مشــکالت بنگا ههــای
اقتصــادی و تولیــدی انتقــاد کــرد و گفــت:
بــی تردیــد حضــور نماینــدگان ارشــد
اقتصــادی اســتاندار در ترکیــب هیئــت
خبــرگان مــورد وثــوق بانکــی و اقتصــادی
اســتان بــه ویــژه معــاون هماهنگــی امــور
اقتصــادی اســتانداری و مدیــر کل امــور
اقتصــادی و دارایــی اســتان در رفــع مشــکالت
منطقــهای ایــن حــوزه موثــر خواهــد بــود.
وی همچنیــن خواســتار بازنگــری در ســاختار
کمیســیون هماهنگــی بانکهــای اســتان شــد و
افــزود :ترکیــب کمیســیون باید بــا عضویــت
مدیــر کل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان
بــه نمایندگــی از وزیــر امــور اقتصــاد و
دارایــی بــه عنــوان رئیــس کمیســیون ،رئیــس
امــور شــعب بانــک ملــی اســتان بــه عنــوان
دبیــر کمیســیون و عضویــت مدیــران همــه
بانکهــای دولتــی خصوصــی و موسســات مالــی

در نخســین روزهــای کاری اســتاندار جدیــد
خراســان جنوبــی دو معاونــت اســتانداری بــا تغییــر
رو بــه رو شــد.
بــه گــزارش خبرنــگار ســراج بشــرویه آقــای قناعــت
اســتاندار خراســان جنوبــی طــی احکامــی آقــای
حســین موهبتــی زهــان را بــه عنــوان سرپرســت
معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری
و آقــای احمــد محبــی را بــه عنــوان سرپرســت
معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع اســتانداری
منصــوب کــرد.

برشویه /حسین مرتضوی

جایگزینی  191هزار متر شبكه های فرسوده برق با كابل خودنگهدار در گلستان تا ابتدای سال 1400
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
گلســتان گفــت  191 :هــزار متــر شــبكه
هــاي فرســوده بــرق بــا كابــل خودنگهــدار در
گلســتان تــا پایــان ســال  99جایگزیــن شــد.
علــی اکبــر نصیــری گفــت :هــدف از ایــن
طــرح  ،جلوگیــری از تلفــات تــوان و انــرژی ،
توجــه بــه مســائل زیســت محیطــی  ،رعایــت

ورزشکاران از توجه مسئوالن
انگیزهمیگیرند
«

تغییرات در استانداری خراسان جنوبی در اولین روزهای کاری استاندار جدید

مبلمــان شــهری مــی باشــد.وی افــزود :بهبــود
کیفیــت ولتــاژ و رفــع نوســانات شــبکه  ،رفــع
حریــم هــای شــبکه و کاهــش حــوادث نیــروی
انســانی ،کاهــش خاموشــس هــای خواســته
و ناخواســته و رعایــت نــرخ خاموشــی ،
رفــع ســرقت ســیم شــبکه و انــرزی از دیگــر
مزایــای اجــرای ایــن طــرح ســیم بــه کابــل در

استانها

گلســتان مــی باشــد.
نصیــری اضافــه کــرد  :جهــت اجــرای ایــن
طــرح  ،تــا کنــون  433هــزار و چهارصــد
میلیــون ریــال هزینــه شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق
اســتان اظهــار داشــت  :از ایــن مقــدار 88
درصــد در مناطــق شــهری و  12درصــد در
مناطــق روســتایی ایــن طــرح اجــرا شــده
اســت.
نصیــری اذعــان داشــت :چشــم انــداز شــرکت
بــرای تبدیــل شــبکه فرســوده مســی بــه کابــل
خودنگهــدار در ســال  ، ۱۴۰۰یــک هــزار و
 905کیلومتــر اســت کــه ایــن مهــم بســرعت
در حــال انجــام مــی باشــد.
نصیــری در پایــان اضافــه کــرد :ایــن طــرح
طــی  5ســال قــرار اســت در کل اســتان بــا
اولویــت پیمانــکاران بومــی اجــرا گــردد کــه
در صــورت نیــاز از پتانســیل پیمانــکاران
اســتانهای همجــوار بــا برگــزاری مناقصــه و
طــی مراحــل قانونــی نیــز اســتفاده خواهــد
شــد.

و اعتبــاری اســتان اصــاح گــردد.
منطقــه ویــژه اقتصــادی الرســتان و لــزوم
ارائــه ضمانــت نامــه بانکــی معــادل هزینــه
الزم بــرای ایجــاد زیرســاخت و ثبــات تــوان
مالــی ایــن منطقــه بــه منظــور اجــرای
زیرســاختها در یــک ســوم اراضــی منطقــه
ویــژه اقتصــادی از دیگــر مــواردی بــود کــه
اســتاندار فــارس در ایــن جلســه مطــرح کــرد .
بــه اعتقــاد ایمانیــه حــذف مقــررات زائــد
و طــرح موضــوع در هیئــت مقررا تزدایــی
و تســهیل صــدور مجوزهــای کســب و کار
راهــکار رفــع مشــکالت در منطقــه ویــژه
اقتصــادی الرســتان اســت.
تســریع در فراینــد پرداخــت ســهم عــوارض
آالیندگــی منطقــه عســلویه بــه شهرســتان
هــای مهــر و المــرد بــر اســاس مصوبــه قانونــی
از دیگــر مــواردی بــود کــه اســتاندار فــارس در
دیــدار خــود بــا وزیــر اقتصــاد دارایــی بــه آن
تاکیــد کــرد.
وزیــر اقتصــاد و دارایــی نیــز در ایــن دیــدار
ضمــن اســتقبال از پیشــنهادات دکتــر ایمانیــه
قــول مســاعد داد تــاش هــا و پیگــری هــای
الزم بــرای تحقــق راهکارهــای ارائــه شــده
انجــام شــود.

فارس/عباسستایشگو

ســیدمهدی
مــدالآور مســابقات
مســتو ر ی »
کشــوری پاورلیفتینــگ بــا اشــاره بــه اهمیــت
توجــه مســئوالن بــه ورزشــکاران گفــت:
ورزشــکاران از توجــه مســئوالن انگیــزه میگیرنــد.
ورزشــکاران منطقــه نــوش آبــاد در عرصههــای
مختلــف ورزشــی حائــز رتبههــای برتــر کشــوری
شــدند و ایــن موضــوع نشــان از اســتعداد
بــاالی ورزشــکاران در ایــن خطــه اســت و در
گزارشهــای مختلفــی بــا ایــن ورزشــکاران بــه
گفتوگــو نشســته اســت.
ســیدمهدی مســتوری مقــامآور مســابقات
کشــوری پاورلیفتینــگ یکــی دیگــر از ورزشــکاران
نوشآبــادی اســت امــا متأســفانه عــدم حمایــت
مســئوالن از ایــن ورزشــکاران باعــث شــده اســت
کــه ایــن ورزشــکار غریبانــه در محــل برگــزاری
مســابقات حضــور پیــدا کنــد بــه نحــوی کــه بــه
دلیــل عــدم آشــنایی محــل مســابقات حــدود
چهــار کیلومتــر پیــاده روی کــرده بــود تــا مســیر
اشــتباهی کــه پیمــوده جبــران شــود.
ایــن نــوع ورزشــکاران میتواننــد نــه تنهــا
بــرای منطقــه نوشآبــاد بلکــه بــرای کشــور
افتخارآفرینــی کننــد و ایــن موضــوع نشــان از
تعصــب و غیــرت ورزشــکاری اســت کــه بــرای
کســب مــدال و افتخارآفرینــی مجبــور بــه چنیــن
اقداماتــی میشــود در حالــی کــه متأســفانه
مســئوالن ورزش در ایــن زمینــه کوتاهــی کــرده
و از ورزشــکاران حمایــت نمیکننــد.

سینمادوستان ۲۷ ،فیلم را روی پرده سینماهای فارس میبینند
مدیرگــروه ســینمایی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد
اســامی فــارس ،گفــت :از اواخــر مهرمــاه کــه مجــوز
بازگشــایی ســینماها بــا رعایــت شــیوه نامههــای
بهداشــتی از ســوی ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا
صــادر شــد ۲۸ ،ســالن ســینمای اســتان فــارس
نیــز درهــای خــود را بــه روی عالقهمنــدان بــه هنــر
هفتــم گشــودند.
روح اهلل رنجبــری بــا بیــان ایــن کــه اســتقبال
تماشــاگران از فیلمهــای نمایــش داده شــده در
ســینماها در ایــن مــدت بســیار خــوب بــوده اســت
افــزود :همچــون گذشــته و بــا دســتور وزارت فرهنگ
و ارشــاد اســامی ،ســه شــنبه هــا ،بلیــت ســینما نیم
بهــا اســت.
وی گفت ۱۸ :ســالن ســینمایی در شــهر شــیراز فعال
اســت و ســینماهای شــهرهای آبــاده ،اســتهبان ،اوز،
جهــرم ،داراب ،ســپیدان ،فســا ،کازرون ،گــراش و الر
نیــز پذیــرای عالقهمنــدان بــه هنــر هفتــم هســتند.
ســعدی ،شــیراز ،فرهنــگ ،مهــر ،غــزل ،پیرســوک،
ایــران ،مجموعــه آفتــاب بــا  ۸ســالن و مجموعــه
گلســتان بــا  ۳ســالن ،ســینماهای فعــال شــهر
شــیراز هســتند.
مدیرگــروه ســینمایی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد
اســامی فــارس بــا بیــان ایــن کــه بــر اســاس مصوبــه
ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا ،بــه انــدازه
 ۷۰درصــد از ظرفیــت ســینماها
بلیــت فروشــی میشــود
افــزود :فــروش بلیتهــا

بــه صــورت اینترنتــی و حضــوری و نوبــت نمایــش
فیلمهــا در هــر ســینما همچــون گذشــته اســت و
فقــط ســاعت  ۲۳بــه دلیــل ســرد بــودن هــوا فعــا
فیلمــی نمایــش داده نمیشــود.
رنجبــری گفــت :بــرای جلوگیــری از گســترش
بیمــاری کرونــا ،بوفههــای ســینماها تعطیــل اســت
و تماشــاگران بایــد از زمــان ورود بــه ســالنها تــا
هنــگام خــروج ،همــه شــیوه نامههــای بهداشــتی و
فاصلــه گــذاری اجتماعــی را رعایــت کننــد.
دینامیــک ،قهرمــان ،گشــت ارشــاد  ،۳درخــت
گــردو ،منصــور ،هفت ـهای یــک بــار آدم بــاش ،تــک
خــال ،خورشــید ،آپاچــی ،تکتیرانــداز ،پوســت،
آتابــا ،شــنای پروانــه ،تومــان ،حکــم ،تجدیــد نظــر،
کلهپــوک ،خــون شــد ،آقــای سانســور ،اللــه ،ســیاه
بــاز ،مدیترانــه ،قصــه عشــق پــدرم ،گیســوم ،شــهر
گربههــا ،آن شــب و رماتیســم عمــاد و طوبــی نــام
فیلمهــای ســینمایی اســت کــه هــم اکنــون روی
پــرده ســینماهای شــیراز بــه چشــم میخــورد.
مدیرگــروه ســینمایی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد
اســامی فــارس بــا اشــاره بــه جشــنواره فیلــم فجــر
گفــت :همــه ظرفیتهــای اســتان آمــاده برگــزاری
ایــن جشــنواره اســت ،امــا ســازمان ســینمایی و
دبیرخانــه جشــنواره بــرای انتخــاب شــهرهای میزبان
ســهمیه آنهــا از فیلمهــای جشــنواره
فجــر تصمیــم میگیرنــد.

فارس/عباسستایشگو

گلستان/آذری

برنامههای هفته پژوهش و فناوری استان کرمانشاه تشریح شد
برنامههــای هفتــه
پژوهــش و فنــاوری
اســتان کرمانشــاه
د ر نشســت
خبــری معاونت
پژوهــش و
فنــاوری دانشــگاه
تشــریح شــد.
نشســت خبــری
معاونــت پژوهــش و فنــاوری
دانشــگاه ،بــه منظــور تشــریح برنامههــای هفتــه پژوهــش
و فنــاوری بــا حضــور خبرنــگاران ،در سـالن جلســات حوزه
ریاســت برگــزار شــد.
دکتــر فــرزاد ویســی؛ معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه
رازی و دبیــر ســتاد اســتانی هفتــه پژوهــش و فنــاوری ،در
ســخنانی اهمیــت توجــه بــه پژوهــش و فنــاوری را یــادآور
شــد و اظهارداشــت :در دنیــای امــروز ،کلیــد حــل تمامــی
مشــکالت از مســیر فعالیــت پژوهشــی و علمــی میگذرد
و بایــد همــه تــاش خــود را در جهــت کاربــردی نمــودن
پژوهــش در راســتای رفــع مشــکالت مــردم بــه کار گیریم.
وی تنهــا راه اداره صحیــح بخشهــای مختلــف در کشــور
را راهکارهــای علمــی دانســت و گفــت :اگــر در اداره کشــور
مســیری غیــر از راه حــل علمــی در پیــش گرفتــه شــود
منجــر بــه بــروز آزمــون و خطــا ،اتــاف وقــت و هدررفــت
منابــع میشــود.
معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه رازی در ادامــه در
تشــریح برنامههای هفتــه پژوهــش و فنــاوری گفت :هفته
پژوهــش و فنــاوری در کشــور از تاریخ ۲۰لغایــت ۲۶آذر ماه
میباشــد و در ســطح اســتان نیــز از  ۱۳لغایــت  ۱۹آذرمــاه
بــه عنوان هفتــه پژوهــش و فناوری نامگذاری شــده اســت.
وی «پژوهــش و فنــاوری؛ پشــتیبان تولیــد» را شــعار
هفتــه پژوهــش و فنــاوری ســال  ۱۴۰۰اعــام کــرد و
گفــت :نامگـذاری روزهــای هفتــه پژوهــش و فنــاوری نیــز
صــورت گرفتــه کــه بــر ایــن اســاس؛ ۲۰آذر روز «پژوهــش
و فنــاوری؛ مدرســه و دانشــگاه» ۲۱ ،آذر روز «نقش پژوهش

ی علمــی» ۲۲ ،آذر روز
و فنــاوری در مرجعیــت دیپلماس ـ 
«پشــتیبانی و مانــع زدایــی از تولیــد» ۲۳ ،آذر «پژوهــش و
فنــاوری ،اثربخشــی اجتماعــی» ۲۴ ،آذر روز «پژوهــش در
حــوزه علــوم انســانی و علــوم پایــه» نامگذاری شــده اســت.
دکتــر ویســی بیــان کــرد :در روز  ۱۸آذرماه مراســم تجلیل
از پژوهشــگران و فنــاوران برتر اســتان کرمانشــاه به میزبانی
دانشــگاه رازی برگـزار میشــود کــه طــی این مراســم از۶۲
پژوهشــگر برگزیــده شــامل ۴۳نفر در ســطح دانشــگاهها و
 ۱۹نفــر در ســطح دســتگاههای اجرایــی و نیــز  ۱۲فنــاور
برتــر تجلیــل خواهــد شــد .در روز  ۱۵آذر مــاه نیــز مراســم
تجلیــل از پژوهشــگران و فنــاوران برتــر دانشــگاه رازی بــا
تقدیــر از  ۵۸نفــر برگـزار میشــود.
وی مهمتریــن شــاخص در ارزیابی انتخاب پژوهــش و فناور
برتــر در اســتان را توجــه بــه کارکــرد و شــاخص فنــاوری
دانســت و گفــت :نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهشــگران و
فنــاوران برتــر نیــز از  ۱۸لغایــت  ۲۵آذر مــاه بــه صــورت
مجــازی برپــا خواهــد شــد .در نمایشــگاه هفتــه پژوهش و
فنــاوری دانشــگاه از دو رقــم زراعــی کــه حاصــل ســالها
تــاش یــک عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه رازی اســت،
رونمایــی بــه عمــل خواهــد آمــد..
دکتــر ویســی همچنین اشــارهای به جایــگاه دانشــگاه رازی
در پایگاههــای معتبــر رتبهبنــدی داشــت و افــزود :دانشــگاه
رازی رتبــه  ۱۱را در بیــن دانشــگاههای جامــع کشــور دارد
که شــاخص پژوهــش در کســب این موفقیت بســیار حائز
اهمیــت بوده اســت.
وی یادآورشــد :هرچنــد کــه در بحــث تولیــدات علمــی
شــرایط خوبــی داریــم ،امــا متأســفانه در بســیاری از
شــاخصها ،وضعیــت اســتان خــوب نیســت کــه ریشــه
آنهــا بــه مشــکالت اقتصــادی بازمیگــردد کــه راه حــل آن
نیــز اقتصــاد علمــی اســت؛ همــان کاری که در کشــورهای
پیشــرفته دنیــا انجــام میگیــرد و مــا کمتــر بــه آن
پرداختهایــم.
دکتــر ویســی بیان کــرد :آمــوزش عالــی رویکــرد هدفمند
کــردن پژوهشهــا را دنبــال میکنــد کــه در ایــن
زمینــه ،پژوهشــگران دانشــگاهی بــا ارائــه پایــان نامههــای

تقاضامحــور ،مســائل جامعــه را رصــد و در جهــت ارائــه
راهــکار مناســب بـرای حل این مشــکالت کارســاز خواهند
بــود البتــه مدی ـران دســتگاههای اجرایــی نیــز بایــد بــه
مدیریــت علمــی اعتقــاد داشــته باشــند و بــه این مســئله
واقــف باشــند کــه ب ـرای حــل همــه مشــکالت جامعــه
راهــکار علمــی وجــود دارد.
وی یــادآور شــد :دانشــگاه رازی طــی حــدود دوســال اخیــر،
 ۱۰۰قــرارداد پژوهشــی بــا دســتگاهها و ســازمانهای
مختلــف که عمدتـاً از اســتان کرمانشــاه میباشــد ،منعقد
نمــوده اســت؛ هــدف مــا حرکــت بــه ســمت پژوهشهای
تقاضامحــور و کاربــردی در جهــت کمــک بــه حل مســائل
جامعه اســت.
دکتــر ویســی همچنیــن بــه حمایــت دانشــگاه از
شــرکتهای دانشبنیــان اشــاره کــرد و گفــت :در بســیاری
از مــوارد ،شــرکتهای دانــش بنیــان ،نیازهــای کشــور
را برطــرف کردهانــد .در دانشــگاه رازی یکــی از بهتریــن
شــرکتهای تولیدکننــده ماســک مربــوط بــه شــرکت
دانشبنیــان دانشــگاه رازی اســت کــه بــا کمــک پــارک
علــم و فنــاوری تأســیس شــده اســت.
در ادامــه دکتــر کیانــوش چقامیــرزا؛ مدیــر امــور پژوهشــی
دانشــگاه اظهارداشــت :برنامهریزیهــا و اقدامــات الزم بـرای
برگـزاری هفتــه پژوهــش و فنــاوری صــورت گرفته اســت،
بــر ایــن اســاس روز  ۱۳آذرمــاه نمایشــگاه دســتاوردهای
پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه در آزمایشــگاه مرکــزی بــه
صــورت مجــازی برپــا میشــود.
وی تجلیــل از پژوهشــگران و فنــاوران برتــر اســتان
کرمانشــاه و برگــزاری کارگاههــای تخصصــی را از دیگــر
برنامههــای هفتــه پژوهــش و فنــاوری عنــوان کــرد.
دکتــر چقامیــرزا خواســتار انعــکاس برنامههــای هفتــه
پژوهــش و فنــاوری و دســتاوردهای دانشــگاهی از ســوی
رســانهها شــد و گفــت :در نمایشــگاه هفتــه پژوهــش و
فناوری دانشــگاه ،دســتاوردهای شــاخصی از اعضای هیئت
علمــی دانشــگاه ارائــه خواهــد شــد.

کرمانشاه /الهه فرهادی

مسجد بدون امام جماعت مانند کالبد بدون روح است
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه گلســتان گفــت:
مســجدی کــه دارای ســخت افــزار باشــد ولــی
امــام جماعتــی نداشــته باشــد ،ماننــد تــن بــی
کالبــد و روح اســت کــه فایــده ای بــرای آن
مترتــب نیســت.
بــه حجــت االســام روح اهلل ســلیمانی فــرد،
در جلســه هماهنگــی و هــم اندیشــی شــورای
اقامــه نمــاز و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر
گلســتان اظهارکــرد :مجموعــه وقــف و امــور
خیریــه در زمینــه توزیــع اعتبــارات ،بیمــه
خــدام اماکــن مذهبــی ،انشــعابات آب ،بــرق و
گاز مســاجد و تکایــا بــا همــکاری دســتگاه هــای
خدمــات رســان ،برخــورداری از معافیــت هــای
مالیاتــی و غیــره فعالیــت انجــام داده اســت.
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه گلســتان
افــزود :مــا صرفــاً در زمینــه ســختافزار ورود
نمیکنیــم بلکــه در زمینــه نرمافــزار هــم
ماننــد خدمــات رســانی بــه حــوزه هــای علمیــه و
ائمــه جماعــات هــم اقداماتــی انجــام داده ایــم.
وی بیــان کــرد :در یــک ســال و نیــم اخیــر
طبــق تفاهــم نامــه بــا ســازمان تبلیغــات
روحانیــون مســتقر در اماکــن مذهبــی و
روســتاها را حمایــت میکردیــم.
ســلیمانی فــرد اضافــه کــرد :در بخــش
حوزههــای علمیــه هــم آنهــا را احیــا کــرده
و مــی تواننــد بــه عنــوان پشــتوانه هــای نمــاز
کمــک کننــد.
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه گلســتان اعــام
کــرد :مســجدی کــه دارای ســخت افــزار باشــد

ولــی امــام جماعتــی نداشــته باشــد ،ماننــد تــن
بــی کالبــد و روح اســت کــه فایــده ای بــرای آن
مترتــب نیســت.
وی ادامــه داد :امــام مســجد و روحانــی محــل
در بیانیــه گام دوم انقــاب مــورد تاکیــد
رهبــری بــوده و معنویــت یکــی از ارکان مهــم
انقــاب اســامی اســت.طبق گفتــه ســلیمانی
فــرد دانــش و فضیلــت و معنویــت بایــد همــراه
هــم باشــد وگرنــه فایــده ای نخواهــد داشــت.
وی گفــت :در زمــان کرونــا بیــش از  ۲۵۰مبلــغ
و مبلغــه بومــی ،در مناســبات مختلــف و خــاص
بــه مناطــق مختلــف اعــزام شــدند کــه فعالیــت
اول آنهــا در زمینــه نمــاز اســت.
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