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در روز ارتش صورت میگیرد؛

توقف  ۴ساعته پرواز فرودگاههاي تهران

معاون بنياد مسكن خبر داد؛

پرداخت۲ميليونتومانبهزلزلهزدگانبرايتهيهامكانات

ايلنا -معاون بازسازي بنياد مسكن انقالب اسالمي با بيان اينكه ساخت ۱۳
هزار واحد مسكوني روستايي براي زلزلهزدگان كرمانشاه تا شهريورماه سالجاري
به اتمام ميرســد ،گفت :تهيه و تامين سيستم سرمايشي براي زلزلهزدگان
كرمانشاه بر عهده هالل احمر است و قرار بر اين است كه دو ميليون تومان براي
تامين امكانات مورد نياز در اختيار خانوار واجد شرايط قرار بگيرد.
عزيزاهلل مهديان در زمينه نصب سيستم سرمايشي براي زلزلهزدگان كرمانشاه
در آستانه ورود به فصل گرما اظهار داشت :بحث اسكان موقت در حد تامين
كانكس را بنياد مسكن انجام داده و البته بخشي از كانكسها از سوي خيرين و
ساير نهادها تامين شد .وي با بيان اينكه در حال حاضر بحث اداره امور زندگي
اين افراد در اسكان موقت بر عهده هالل احمر است ،ادامه داد :هالل احمر مسوول
انجام تمهيدات گرمايشي و سرمايشي براي زلزلهزدگان است.
معاون بنياد مسكن گفت :قرار بود به هر خانوار واجد شرايط كولر داده شود
اما به اين جمعبندي رسيدند كه شايد تحويل كولر تصميم درستي نباشد چراكه
ممكن است عدهاي كولر داشته باشند .بنابراين تصميم گرفته شد به جاي تحويل
امكاناتي از قبيل كولر ،يخچال و ...هزينه آن را در اختيار خانوار قرار دهند.
وي تاكيد كرد :پيشبيني شده به خانوارهايي كه واحد مسكوني آنها ۱۰۰
درصد تخريب شده دو ميليون تومان ارائه شود كه احتماال اين رقم شامل حال
 ۲۰هزار خانوار ميشود .مهديان همچنين درباره موعد اتمام بازسازي واحدهاي
مسكوني روستاييان زلزلهزده كرمانشاه گفت :تالش ما اين است كه بازسازي
در مناطق روستايي كه شامل  ۱۳هزار واحد مسكوني ميشود تا شهريورماه
سالجاري به اتمام برسد.

هشدار لغزندگي محورهاي كوهستاني

تسنيم -سازمان هواشناســي از بارش برف ،باران و تگرگ در  ۲۱استان
كشور طي امروز خبر داد و نسبت به لغزندگي جادهها در مناطق كوهستاني و
ارتفاعات البرز هشدار داد .كبري رفيعي كارشناس سازمان هواشناسي اظهار كرد:
امروز ادامه بارشها را در بيشتر مناطق كشورجز بخشهايي در شمال شرقي
خواهيم داشت ،بهطوري كه شدت بارشها در جنوب كردستان ،كرمانشاه ،ايالم،
مركزي ،همدان ،خوزستان ،كهگيلويه و بويراحمد ،چهارمحال و بختياري ،شمال
و غرب اصفهان ،خراسان رضوي ،بوشهر و بخشي از مناطق شمال شرقي تهران
خواهد بود .بهگفته وي ،بارشها در ارتفاعات البرز بهشكل برف است كه احتمال
لغزندگي و اختالل در حملونقل جادهاي پيشبيني ميشود.

مديرعامل شهر فرودگاهي امام خميني (ره) از بهرهبرداري ترمينال سالم
طي تابستان سالجاري خبر داد .مشاور وزير راه و شهرسازي ديماه گذشته
وعده تكميل و افتتاح اين پروژه را در خردادماه امســال داده بود .شــهرام
آدمنژاد از تالش براي بهرهبرداري ترمينال ســام فرودگاه امام به صورت
گالري-ترمينال خبر داد و اظهار كرد :گالري – ترمينال شرايط فضاي خاصي
را درون فرودگاه ايجاد ميكند تا عالوه بر القاي هويت ايران به بهرهبرداران
اين فرودگاه ،معماري ايراني  -اسالمي را به خوبي براي آنها نمايان سازد.
وي بــا بيان اينكه هماكنون حدود  10ميليون نفر ســاالنه از ترمينال
يك فرودگاه امام خميني (ره) اســتفاده ميكنند ،افزود :ترمينال سالم با
ويژگيهاي منحصر به فرد در مســاحتي حدود  50000مترمربع در حال
تكميل و اتمام است .وي با بيان اينكه با عنايت وزير راه و شهرسازي قرار
است ضمن دعوت از تمامي اساتيد و هنرمندان بنام كشور ،از اثرات هنري
اين افراد در فضاي داخلي ترمينال استفاده شود ،تصريح كرد :فضاي ترمينال

مديركل بررسي سوانح و حوادث سازمان
هواپيمايي با اشاره به ادامه بررسيهاي تيم
فرانسوي و ايراني درباره علت سانحه ATR
تهران-ياسوج و بازخواني جعبهسياه ،گفت:
در حال حاضر  ۹۰درصد عمليات بررسي اين
سانحه انجام شده است .حسن رضاييفر در
گفتوگو با فارس ،در تشريح آخرين جزييات
بازخوانــي اطالعات جعبه ســياه ( FDRو
 ) CVRهواپيماي ســانحهديده  ATRكه
در ارتفاعات ياسوج سقوط كرد توضيح داد:
عمليات بازخواني اطالعات كماكان در حال
انجام است .ضمن آنكه تيم فرانسوي نيز به
عنوان سازنده هواپيما به صورت مجزا در حال
بازخواني اطالعات است.
وي با اشــاره به اينكهتيم ايراني در حال
تجميع يافتههاست ،ادامه داد :مقرر شد پس از
تكميل بررسيهاي تيم فرانسوي ،آنها به ايران
بيايند و پس از اتمام بررسيهاي تيم ايراني و
توافق دو طرف در حوزه اتمام بررسيها ،علت
وقوع سانحه مشخص شود.
مديركل بررسي سوانح و حوادث سازمان
هواپيمايي ادامه داد :فرانسويها به ما اعالم
كردند كه احتماال تا ابتــداي خردادماه 97
عمليات بررســي و بازخواني جعبهسياه به
اتمام ميرســد ،اما ما اعــام كرديم كه اين
زمان كمي طوالني است و هر چه زودتر نتيجه
بررسيهاي خود را به ما اعالم كنند.
رضاييفر با تاكيد بــر اينكه نظر قطعي
درباره علت وقوع اين سانحه از سوي سازمان
هواپيمايي ايران اعالم ميشود ،اظهار داشت:
در حال حاضر  90درصد عمليات بررسي اين
سانحه انجام شده است.
مديركل بررسي سوانح و حوادث سازمان
هواپيمايي بيان كرد :اگر اين بررسيها كمي
به طول انجاميد به دليل ورود نهادهاي قضايي
و امنيتي اين ســانحه بود ،ما بايد به مجلس
شــوراي اســامي ،قوه قضاييه و نهادهاي
پاسخگو به صورت متناوب درباره اين سانحه
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«جهانصنعت» -سازمان هواپيمايي كشوري اعالم كرد :همزمان با روز
ارتش در روز چهارشنبه  ۲۹فروردين ،پروازهاي فرودگاههاي استان تهران از
ســاعت  7:30تا  11:30انجام نميشود .سازمان هواپيمايي كشوري با انتشار
اطالعيهاي اعالم كرد :به مناسبت  ۲۹فروردين ،روز ارتش جمهوري اسالمي
ايران با هماهنگي ســتاد كل نيروهاي مسلح ،سازمان هواپيمايي كشوري و
شــركت فرودگاههاي كشور ،مقرر شد در اين ساعات ،در جهت حفظ ايمني
پروازها در فرودگاههاي امامخميني (ره) ،مهرآباد و فرودگاه پيام ،هيچ پروازي
انجام نشود.
بر اساس اعالم اين سازمان ،پيش از اين با صدور اطالعيه هوانوردي (نوتام)
به همه شــركتهاي هواپيمايي داخلي و خارجي اعالم شدهاست كه در اين
ســاعات پروازي انجام نخواهد شد .گفتني است بر اساس قوانين هوانوردي،
تمامي ايرالينهاي داخلي و خارجي موظفند برنامه پروازي خود را متناسب
با ســاعات مذكور تنظيم كرده و به مسافران خود اطالع دقيق دهند .يادآور
ميشود مسافران ميتوانند براي كسب اطالعات بيشتر براي پروازهاي فرودگاه
مهرآباد با شماره تلفن  ۱۹۹و پروازهاي فرودگاه امامخميني (ره) با شماره تلفن
 ۰۹۶۳۳۰تماس بگيرند.

وعده بهرهبرداري از ترمينال سالم در تابستان ۹۷

بايد به گونهاي باشــد تا به مسافران آرامش دهد ،قطعا اين فضا بايد براي
افراد جذاب و آرامشبخش باشــد كه تالش داريم با اســتفاده از معماري
خاص ايراني – اسالمي آن را محققسازيم.
آدمنژاد با اشــاره به استفاده از سيستمهاي هوشمند در ترمينال سالم
گفت :ســعي داريم تا اين ترمينال از ويژگيهاي يك ترمينال هوشــمند
برخوردار بوده و عمليات اجرايي آن در تابســتان ســالجاري پايان يابد و
به بهرهبرداري برســد .ترمينال ايرانشــهر يك ابرپروژه بوده و قرار است با
سرمايهگذاري بخش خصوصي به بزرگترين پروژه فرودگاهي كشور تبديل
شــود .به گزارش تسنيم ،دي ماه سال گذشته مشاور وزير راهوشهرسازي
وعده ساخت و بهرهبرداري ترمينال سالم فرودگاه امام را در خرداد امسال
داده و گفته بود :براي پذيرش و جابهجايي  110ميليون مسافر در فرودگاه
امام بايد  400هزار ميليارد تومان سرمايهگذاري شود.
غالمرضا ســامي با اشاره به اينكه وسعت فرودگاه امام  14هزار هكتار
اســت ،اظهار كرد :در ابتداي دولت يازدهم شــركت شهر فرودگاهي امام
خميني تاسيس شد كه به دليل اينكه پديدهاي نو در ايران بود با مسايلي

روبهرو شديم .قرار است حداقل  400هزار ميليارد تومان در فرودگاه امام
براي پذيرش و اعزام  110ميليون مسافر سرمايهگذاري شود .قرار نيست
يك ريال اين سرمايهگذاري توسط دولت تامين شود بلكه قرار است با حضور
بخش خصوصي و انواع مدلهاي سرمايهگذاري مورد نياز تامين شود.

 ۹۰درصد كار بازخواني جعبهسياه ATRياسوج انجام شد؛

فرانسويها تا خرداد جواب میدهند

توضيح دهيم كه همين امر موجب شده است
بررسيها كمي زمانبر شود ،ضمن آنكه پس از
اين سانحه ،سانحه سقوط هواپيماي چلنجر
تركيه را داشتيم كه كار ما را افزايش داد.
مســوول كميته بررسي ســانحه ATR
به اظهارنظرهاي كميسيون عمران مجلس
شوراي اسالمي درباره سانحه  ATRتهران -
ياسوج اشاره كرد و گفت :سازمان هواپيمايي

كشوري به عنوان حاكميت صنعت حملونقل
هوايي درباره اين سانحه اظهارنظر ميكند و
اگر كميســيون عمران هم توضيحاتي داده
اســت ،فقط نظر خودشــان است ولي نظر
سازمان هواپيمايي فعال در همان گزارش اوليه
سانحه كه اواخر اسفندماه منتشر شد ،اعالم
شده است .مديركل بررسي سوانح و حوادث
سازمان هواپيمايي ادامه داد :كميسيون عمران

هم براي ورود به اين حادثه و ارائه توضيحات
و مصاحبه ،داليل خود را دارد و فعال هر سه
قوه مقننه ،مجريه و قضاييه به اين سانحه وارد
شــدهاند .رضاييفر اظهار داشت :كميسيون
عمران به عنوان نماينده قوه مقننه و اينجانب
به عنوان نماينده قوه مجريه پيگير اين سانحه
هستيم .هواپيماي ATR72شركت هواپيمايي
آسمان به شماره پرواز 3704صبح روز 29

بهمنماه  96از فــرودگاه مهرآباد به مقصد
ياسوج پرواز كرد؛ اين هواپيما در  14مايلي
فرودگاه ياســوج وروي ارتفاعات دنا از رادار
حذف و مكالمات خلبان و برج قطع شد؛ پس
از آن بود كه اعالم شد اين هواپيما با كوه دنا
برخورد كرده اســت؛ اين هواپيما حامل 60
مســافر و شش خدمه و امنيت پرواز بود كه
همه در اين سانحه جان باختند.

گزارش نمایندگان جهان صنعت از سراسر کشور
گيالن

جلسه هماهنگي پروژه تاسيسات فاضالب شهر انزلي
برگزار شد

جلســه هماهنگي پروژه ايجاد تاسيسات فاضالب شهر انزلي با حضور معاون
مهندسي و توسعه شركت آب و فاضالب كشور و مديرعامل آبفاي گيالن برگزار شد.
در اين نشست سيدمحسن حسيني رييس هياتمديره و مديرعامل آبفاي گيالن
با تشريح روند اجراي پروژه ايجاد تاسيسات فاضالب انزلي اظهار داشت :مشخصات
كلي اين پروژه شامل :احداث تصفيهخانه غربي به ظرفيت  20هزار مترمكعب در
روز ،احداث يك واحد تلمبهخانه و همچنين اجراي  193كيلومتر شبكه است .وي
با اشاره به اقدامات انجام شده در سال  1396افزود :تصفيهخانه غازيان تكميل و
زمين تلمبهخانه  PSCانزلي خريداري شد .همچنين  4كيلومتر از خطوط اصلي
و فرعي اجرا و عمليات احداث يك واحد تلمبهخانه نيز آغاز شده است .مديرعامل
آبفاي گيالن پيشرفت فيزيكي اين پروژه را  46/87درصد اعالم كرد و افزود :جهت
اتمام اين پروژه  4000ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است و خواستار تامين اعتبارات
الزم جهت بهرهبرداري از اين پروژه شد.

ترانزيت بالغ بر  571هزار تن كاال از استان گيالن

نــازككار ،مديــركل راهــداري و
حملونقل جادهاي در نشســت كارگروه
ترانزيت گفت :طي ســال گذشته 571
هزار و  376تن كاال از اســتان ترانزيت
شده اســت كه از اين مقدار 433هزار و
 661تن از مرز آستارا و 137هزار و 715
تن از مرز انزلي ترانزيت شــده است .اين
مقام مسوول در ادامه انواع موادسوختي و پارچه را عمدهترين كاالهاي ترانزيت
شده طي مدت يادشده ذكر كرده و افزود :در اين مدت  226هزار و  539تن
كاال از مرز آستارا وارد كشور شده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت
درصد افزايش داشته است.
مديركل راهداري و حملونقل جادهاي استان اظهار داشت :طي اين مدت
همچنين بالغ بر 493هزار و 732تن كاال از اين مرز صادر شده كه نسبت به مدت
مشابه سال گذشته دو درصد كاهش داشته است .انواع ميوهوترهبار ،انواع كاشي
و پلياتيلن نيز عمده كاالهاي صادر شده از مرز آستارا در سال گذشته بود.

كاهش 170ميليون متر مكعبي ذخيره آب سد سفيدرود

مديرعامل شركت آب منطقهاي گيالن
گفت :ميزان آب ذخيره شده در پشت سد
سفيدرود نســبت به سال گذشته ۱۷۰
ميليــون مترمكعب كاهــش پيدا كرده
است .لطفي در جلسه كميته توزيع آب
كشاورزي در رشــت با اشاره به شرايط
آبي حاكم بر كشور و گيالن اظهار داشت:
شــرايط كم آبي بر كشــور و گيالن حاكم شده است .لطفي با اعالم اينكه آب
مورد نياز  180هزار كيلومتر از جلگههاي گيالن از حوزه سد سفيدرود تامين
ميشــود ابراز داشــت :ميزان آب ورودي به مخزن اين سد روز به روز كمتر

ميشود و علت آن صفر شدن ميزان ذخاير برف در حوزهاي باالدستي است.
وي ميزان آب ذخيره شــده در پشت سد سفيدرود را  860ميليون مترمكعب
اعالم كرد و اظهار داشت :ظرفيت اين سد بيش از يك ميليارد مترمكعب است
كه بر اين اســاس ميزان آب ذخيره شده در پشت سد نسبت به سال گذشته
 170ميليون مترمكعب كاهش پيدا كرده است.
اصفهان

مديرعامل فوالد مباركه مطرح كرد؛

تامين نياز بازار داخل دستاورد فوالد مباركه در سال ۹۶

بهرام سبحاني در گردهمايي مديريت و كاركنان فوالد مباركه با تشكر از تالش
همهجانبه كاركنان گروه فوالدمباركه در دســتيابي به اهداف سال  ۱۳۹۶گفت:
سال گذشته از هر جهت براي گروه فوالد مباركه پرخيروبركت و افتخارآميز بود.
وي افزود :يكي از بزرگترين دستاوردهاي فوالد مباركه در سال گذشته رسيدن
به توانايي تامين بازار داخل و در عين حال ارزآوري مناسب براي كشور بود .ديگر
اينكه در سال گذشته طرحهاي توسعه فوالد مباركه ازجمله گندلهسازي سنگان و
توسعه مجتمع فوالد سبا يكي پس از ديگري به بار نشستند و گروه فوالد مباركه را
در توليد گندله موردنياز خود و توليد هرچه بيشتر ورقهاي فوالدي و پاسخگويي
بيشتر به نياز بازار توانمندتر ساختند و به طوركلي مسير دستيابي به توليد8/6ميليون
تن پيشبيني شده براي سال  ۹۶را هموارتر كردند.
مديرعامل فوالد مباركه دستيابي به ركوردهاي متوالي در اكثر نواحي زيرمجموعه
شركت را در طول سال گذشته ،نشانه پويايي و شادابي نيروي انساني گروه دانست
و ضمن قدرداني از آنها تصريح كرد :سودي كه فوالد مباركه توانست در پي كسب
اين موفقيتها ايجاد كند ،حاصل يكدلي ،اعتمادبه نفس ،احســاس مسووليت،
توسعهيافتگي ،وفاداري كاركنان به سازمان ،تصميمگيريهاي آگاهانه در توسعهها
ازجمله طرحهاي توسعه گندلهسازي سنگان ،توسعه سبا ،اجراي طرح  7/2ميليون
تن و همچنين كامل بودن زنجيره توليد در گروه فوالد مباركه است كه نتيجه آنها
ايجاد توازن در تهيه و تامين مواد اوليه موردنياز ،افزايش توليد آهن اسفنجي ،توليد
تختال بيشتر و انواع ورقهاي فوالدي است.
مركزي

اختالل در اورهال پااليشگاه شازند

مديرعامل پااليشگاه شازند گفت :بسته شدن حسابهاي شركت ،اورهال اين
مجموعه را با چالش مواجه كرده است .عليرضا امين در بازديد استاندار مركزي از
پااليشگاه شازند عنوان كرد :شركت در سال  ١٣٧٢با ظرفيت توليد  ١٥٠هزار بشكه
در روز كار خود را آغاز كرد و امروز ظرفيت توليد روزانه  ٢٥٠هزار بشكه را دارد.
وي با اشاره به اينكه پااليشگاه شازند مدرنترين و سودآورترين پااليشگاه نفت
كشور است كه با تكنولوژي روز در خاورميانه فعاليت دارد ،گفت :فاز دوم شركت
در سال  ٨٥كار خود را با هدف افزايش ظرفيت توليد تا  ٢٥٠هزار بشكه ،افزايش
توليد بنزين در ازاي كاهش نفت كوره ،ارتقاي كيفيت محصوالت فعلي و آينده و
تحقق استانداردهاي يورو ،٤اصالح فرآيند جهت دريافت خوراك مخلوط نفت خام
سبك و سنگين به جاي نفت خام اهواز و كاهش مواد آالينده زيست محيطي آغاز
كرد و در تيرماه  ٨٩به بهرهبرداري رسيد.
امين با بيان اينكه پااليشگاه شازند اولين پااليشگاه توليدكننده پروپيلن در كشور
است افزود :با توسعه فاز دوم توليد روزانه يك ميليون ليتر گاز مايع به  3/6ميليون
ليتر ،يك ميليون ليتر بنزين سوپر به 3/6ميليون ليتر 3/7،ميليون ليتر بنزين يورو٤

به 12/3ميليون ليتر و  7/4ميليون ليتر گازوييل به  8/9ميليون ليتر افزايش يافت و
توان توليد بنزين به ميزان  ١٦ميليون ليتر در روز وجود دارد.
وي با اشاره به فعاليت  ٢هزار و  ٤٠٣نفر در اين مجموعه به مشكالت موجود
اشاره كرد و گفت :فعاليت اين مجموعه عظيم يك مزيت براي كشور است اما مبلغ
حاصل از فروش كليه فرآوردههاي شــركت در اختيار دولت قرار ميگيرد و حتي
براي هزينه جاري بايد چانهزني صورت گيرد.
مديرعامل پااليشگاه شازند تصريح كرد :بازنگشتن بخش اعظمي از درآمدها به
شركت باعث بروز بدهيهايي شده است و بدهيهاي مالياتي باعث شده است كه
از پنجم بهمنها سالجاري حسابهاي شركت بسته شود و حتي اورهال شركت
با چالش مواجه شده و امكان خريد تجهيزات وجود ندارد.
خوزستان

مراسم توديع و معارفه سرپرست زندان بهبهان
برگزار شد

بهبهان-داييزاده -طي مراسمي با حضور نادر ايگدر معاون سالمت ،اصالح
و تربيت اداره كل زندانهاي اســتان خوزستان ،امام جمعه ،رياست دادگستري و
دادستان شهرستان،فرماندهان نظامي و انتظامي ،خادمي مدير عامل انجمن حمايت
از زندانيان ،رييس شوراي شهر و ساير مديران اجرايي شهرستان در سالن انجمن
حمايت از زندانيان بهبهان برگزار شد
در اين مراســم باقدرداني از زحمات احمدرضا آزاده رييس ســابق زندان
بهبهان ،داود بياتي به عنوان سرپرســت جديد زندان بهبهان معرفي شد .در
ادامه حكم انتصاب داود بياتي به عنوان سرپرست زندان بهبهان كه به امضاي
رضا پوســتچي مديركل زندانهاي استان خوزستان رســيده بود قرائت و با
تقديم لوح تقدير از خدمات احمدرضا آزاده درطول مدت رييس زندان بهبهان
تجليل به عمل آمد.
خراسان رضوي

رونمايي از  10المان پرنده سيمرغ در نيشابور

نيشــابور -شهردار
نيشابور و قائممقام ستاد
اجرايي بزرگداشــت روز
ملي عطــار از رونمايي
 10المان پرنده سيمرغ
شــيخ فريدالدين عطار
نيشــابوري همزمان با
 25فرورديــن ســالروز
بزرگداشت اين عارف و
شاعر شهير ايران و جهان خبر داد .علي نجفي گفت :المان  10پرنده از سي
پرنده سيمرغ كه تمامي از جنس بتن مسلح و در ابعاد متغير بين دو تا چهار
متر و تقريبا  ۲۰برابر اندازه واقعي هر پرنده است توسط استاد رضا هادياني و
ميثمهادياني ســاخته و در محل بزرگترين المان سيمرغ جهان در بوستان
فرهنگسراي سيمرغ نيشابور نصب شد .وي خاطرنشان كرد :هدف از ساخت اين
المانها ،بيان پيام شيخ فريدالدين عطار نيشابوري از زبان پرندگان (منطقالطير)
و رسيدن به سيمرغ بزرگ است كه مراد از پرندگان در اين راه سالكان راه حق
و مراد از سيمرغ وجود حق تعالي است.

رييس انجمن آثار و مفاخر فرهنگي كشور:

انديشمندانوپژوهشگرانمادرعطارشناسيفروگذارنكردهاند

رييس انجمن آثار و مفاخر فرهنگي كشور ضمن قدرداني از برگزاركنندگان همايش
روزملي عطار اظهاركرد :شــهر نيشابور ،شهر جمع شگفتيهاست .حسن بلخاري در
خصوص ادبيات عرفاني و حكمت عرفاني عطار كه كمتر به آن توجه شده بود سخن
گفت و افزود :گفت :ظرف  80ســال گذشته انديشمندان و پژوهشگران ما در معرفي
عطار از چيزي فروگذارنكردهاند با اينكه چهرههاي درخشان ديگري چون حافظ ،سعدي
و فردوسي بودهاند .اين پژوهشگر و استاد دانشگاه خاطرنشان كرد :نقش بيبديل عطار
در رواج عرفان تمثيلي است ،زيرا عطار با ساده كردن مطلب و محسوس كردن آن لذت
دانايي و ادراك را به جان مخاطب ميگذارد .بلخاري بزرگترين عقل فلسفه جهان اسالم
را ابن سينا خواند و افزود :ابن سينا جهانيترين مرد ايران است كه سوفيا اثر تمثيل
وي است .وي يادآور شد :رويكرد عطار در ترجمه دقيق مباني و اصول عرفاني بهزبان
تمثيلي و تشبيهي است .عطار زبان تمثيلي را به زبان رايج تعليم به معنا و حقيقت به
معنا مبدل كرد.
مازندران

شهردار ساري:

تعيين وضعيت امالك بالتكليف آموزش و پرورش در يك هفته

مهدي عبوري شهردار ساري در جلسه شوراي
آمــوزش و پرورش با اشــاره به امالك بالتكليف
آموزش و پــرورش گفت :كمتر از يك هفته اين
امالك تعيين تكليف خواهد شد .مهدي عبوري
شهردار ساري در جلسه شوراي آموزش و پرورش
اظهار داشت :پيشنهاد ميكنم جلسات اين شورا در
اداره كل آموزش و پرورش برگزار شود .وي با تاكيد
بر عملگرايي مديركل آموزش و پرورش ادامه داد :دستورالعمل ثابت همه جلسات آموزش
و پرورش بايد عملياتي شود .عبوري اجراي قوانين را مورد توجه قرار داد و افزود :قوانين
در راستاي تسهيل شرايط اجرا خواهد شد .شهردار ساري به امالك بالتكليف آموزش
و پرورش اشاره كرد و گفت :دركمتر از يك هفته اين امالك تعيين تكليف خواهد شد.
وي ادامه داد:با تبديل مدارس به مدارس غيرانتفاعي اين ظرفيت وجود خواهد داشت
تا مدارس در بافتهاي فرسوده به مجتمعهاي آموزشي تبديل شود .شهردار ساري با
تاكيد بر استفاده دو سويه از ظرفيت مدارس فرسوده خاطرنشان كرد :سهمي از ارزش
افزوده نيز بايد براي آموزش و پرورش در نظر گرفته شود.
ايالم

اجراي  840كيلومتر شبكه توزيع گاز در ايالم

عباس شــمساللهي ،نماينده مردم ايالم به تشريح وضعيت عمليات گازرساني در
شهرستان ايالم اشاره كرد و گفت :در اين شهرستان در مجموع بيش از  840كيلومتر
شبكه توزيع اجرا ،بيش از  30هزار انشعاب نصبشده و بيش از  69هزار مشترك از نعمت
گاز طبيعي بهرهمند هستند كه 100درصد جمعيت خانوار شهري اين شهرستان هستند.
همچنين  49روستا از نعمت گاز طبيعي بهرهمند هستند .شمس اللهي در ادامه گفت:
پروژه گازرساني به دهستان گنجوان بخش چوار از توابع شهرستان ايالم با  30كيلومتر
شبكه توزيع 250 ،انشعاب و بهرهمندي  300خانوار از نعمت گاز طبيعي به زودي توسط
پيمانكار عمليات اجرايي آن آغاز خواهد شد .ايشان اشاره كرد :پيمانكار پروژه انتخاب
گرديده است و انشاءاهلل با همكاري و همراهي مردم عزيز منطقه و با كمك خود مردم
بتوانيم پروژه را به سرانجام برسانيم و در زمستان امسال شاهد بهرهمندي مردم عزيز و
شريف دهستان بولي از نعمت گاز طبيعي باشيم.

