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اخبار

بدرقه باشکوه اسطوره صبر و ایثار

حاج «ذبیحاهلل رضوان مدنی» با بدرقه باشکوه مردم
استان کرمانشاه آسمانی شد و در کنار سه فرزند و داماد
شهیدش آرام گرفت.
باغ فردوس و مزار شهدای کرمانشاه مملو از
جمعیتی بود که برای تشییع پیکر و خاکسپاری پدر
شهیدان هاشم ،حسن و حشمت اهلل رضوان مدنی آمده
بودند.
در میان سیل جمعیت عالوه بر آشنایان و
فامیلهای حاج ذبیحاهلل ،ناآشنایان بسیاری هم بودند
که به گفته خودشان ارادت و عشق به شهدا و تجلیل
از صبوری و ایثار پدر شهیدان رضوانمدنی آنها را به
مراسم کشانده بود.
بسیاری از مسئوالن ارشد استان هم در تشییع و
خاکسپاری این پدر انقالبی حضور داشتند؛ از فرماندهان
ن کل و معاونان استاندار.
نظامی گرفته تا مدیرا 
پس از آنکه نماز میت به امامت آیتاهلل محمد
حجتی ،امام جمعه موقت کرمانشاه اقامه شد ،انبوه
جمعیت حاج ذبیحاهلل را به سوی خانه ابدی تشییع
وهمراه با حزن ،اشک ،روضه و شعار یاحسین (ع) و یا
زینب (س) به دست خاک سپردند؛ با انگشتر ،تسبیح و
مشتی خاک کربال که خودش برای امروز کنار گذاشته
بود.
کتاب زندگی سراسر گذشت ،شجاعت و صبوری
حاج ذبیحاهلل شامگاه یکشنبه  12اسفند پس از چندین
سال تحمل بیماری صعبالعالج در  89سالگی بسته
شد.
گرچه او زاده روستای «زاغه» همدان در رشته
کوههای زاگرس بود اما در  15سالگی به همراه خانواده
به کرمانشاه مهاجرت کرد و با بانویی بزرگوار همسایه
و سپس همنفس شد که با هم سه جگرگوشه خود را
تقدیم اسالم و انقالب کردند بدون آنکه خم به ابرو
بیاورند .فعالیتهای انقالبی حاج ذبیحاهلل و خانوادهاش
از دوران مبارزه با رژیم پهلوی آغاز شد و در دفاع مقدس
به اوج رسید؛ او و پسرانش همواره در جبههها حضور
داشتند و پای ثابت عملیاتها بودند.
شهید هاشم رضوانمدنی در سال  1362و در
منطقه عملیاتی میمک شهید شد اما پیکرش هرگز
بازنگشت .برادرش حسن هم از فرماندهان قرارگاه
رمضان بود که در عملیات کربالی  5عروج کرد.
اما آخرین قربانی حاج ذبیحاهلل در راه خدا شهید
حشمتاهلل رضوان مدنی بود که به همراه مسعود امیری
داماد خانواده در آخرین روزهای جنگ تحمیلی در
عملیات مرصاد آسمانی شدند.
داغ رفتن این چهار جوان هرگز در استواری و
ایستادگی پدر خدشهای وارد نکرد؛ او حتی یک روز هم
لباس عزا نپوشید و فقط می گفت :اناهلل و اناالیه راجعون،
فدای علی اکبر امام حسین(ع).

طی سال جاری انجام شد ؛

بررسی بیش از ۵۵۰درخواست در دیدارهای مردمی
مدیرعامل توزیع برق استان مرکزی

طی سال جاری ،بیش از ۵۵۰
درخواست شهروندان در دیدارهای مردمی
با مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
استان بررسی شده است.
مهندس محمد اله داد در این دیدارها
پس ازشنیدن اظهارات و برای رسیدگی
به مشکالت ودرخواست های مراجعه
کنندگان دستورهای الزم را به معاونان و
مدیران ذیربط شرکت ارجاع می دهد.
برنامه مالقات مردمی ،در راستای
ارتباط چهره به چهره با مردم جهت
بررسی و رسیدگی به درخواست ها و
مشکالت شهروندان در حوزه برق به اجرا
درآمده است.
همچنین برنامه مالقات مردمی در

توزیع برق شهرستانها و طرح استقرار میز
خدمت در مساجد با حضور مدیرعامل

شرکت باهدف تکریم ارباب و رجوع و
بررسی و درخواست های شهروندان اجرا

شده است.
برگزاری دیدارهای مردمی در راستای
تقویت ارتباطات درون و برون سازمانی،
تکریم ارباب رجوع و دریافت نقطه نظرات
همچنین بیان درخواست های مالقات
کنندگان به صورت حضوری توسط
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی
صورت می گیرد.
گفتنی است ،برنامه مالقات مردمی
و دیدار چهره به چهره با مدیر عامل
شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت ۷:۳۰
الی  ۱۴:۳۰در محل دفتر مدیرعامل
شرکت توزیع نیروی برق استان برگزار
میشود.

در همایش انتخاب ملی (بزرگترین اجالس استراتژی های توسعه خدمات ،تولیدات و صادرات برترین شرکت های ایران) صورت گرفت:

کسب چهار افتخار و موفقیت بزرگ برای ذوب آهن اصفهان
همایش انتخاب ملی به عنوان بزرگترین اجالس
استراتژی های توسعه خدمات  ،تولیدات و صادرات
برترین شرکت های ایران با حضور تعدادی مسئولین
و کارشناسان شرکت های داخلی دوازدهم اسفندماه در
محل سالن همایشهای صدا و سیما ( تهران )برگزار شد .
در آیین اختتامیه این اجالس سراسری  ،ذوب
آهن اصفهان به عنوان صنعت مادر در صنعت فوالد
و پیشگام در عرصه کیفیت ،مدیریت خالق  ،تامین
کننده نیازهای صنایع کشور ،کار آفرین و حافظ منافع

ملی و برند برتر ،همزمان موفق به کسب چهار موفقیت
بزرگ گردید  .تندیس سیمرغ زرین مدیریت خالق در
صنعت فوالد و صنایع وابسته،گواهینامه بهترین برند
صنایع فوالدی  ،2019نشان ملی رتبه نخست تعهد به
کیفیت و تامین نیازهای صنایع کشور در صنایع فوالد
 ،لوح افتخار و سپاس کارآفرینان و مدیران حافظ
منافع ملی و خردمند در عرصه صنعت و تجارت و
اقتصاد ملی به مهندس منصور یزدی زاده مدیر عامل
شرکت اعطا گردید.

هادی طاهرخانی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین اعالم کرد:

برگزاری نمایشگاه فروش بهاره از  ۱۴لغایت  ۲۱اسفند ماه
در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت
نمایشگاه های بین المللی استان قزوین
هادی طاهرخانی مدیرعامل این شرکت
اظهار داشت :نمایشگاه فروش بهاره با
همکاری سازمان صنعت ،معدن و تجارت
و اتاق اصناف استان قزوین در محل دائمی
نمایشگاه های بین المللی استان قزوین
برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد :کاالهای عرضه

شده در نمایشگاه فوق با تخفیف  ۱۰الی
 ۱۵درصدعرضه خواهد شد و از لحاظ
قیمت و کیفیت مورد تایید کارشناسان
سازمان صنعت ،معدن و تجارت و اتاق
اصناف استان قزوین بوده و بازرسان
مربوطه بر نحوه فروش و عملکرد مشارکت
کنندگان نظارت خواهند داشت.
وی افزود :تنظیم و تثبیت بازار
کاالهای اساسی ،دسترسی آسان مردم

به کاالهای مصرفی مورد نیاز ،ایجاد
فضای رقابتی مناسب بین تولیدکنندگان
و توزیعکنندگان و تقویت جریان عرضه
مستقیم کاال در روزهای پایانی سال از
جمله اهداف برگزاری نمایشگاه بهاره است.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های
بین المللی استان قزوین در پایان یادآور
شد  :نمایشگاه فروش بهاره در مدت
برگزاری از ساعت  ۱۵الی ۲۱در محل

دائمی نمایشگاه های بین المللی استان
قزوین واقع در بلوار امام خمینی(ره) ،جنب
صدا و سیما جهت بازدید عالقمندان دایر
خواهد بود.

خبر كوتاه

همایش بین المللی تربیت دینی
در ادیان ابراهیمی پایان یافت

نخستین همایش بین المللی تربیت دینی در ادیان
ابراهیمی روز سه شنبه طی مراسمی در مشهد به کار
خود پایان داد.
تولیت آستان قدس رضوی در این مراسم گفت:
سبک زندگی و سخنان حضرت امام رضا (ع) الگویی
برای تمام ادیان ابراهیمی است و اصل برگزاری این
همایش نیز هم اندیشی و وحدت نظر صاحب نظران
ادیان ابراهیمی در برابر الحاد و سکوالریسم است.
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی افزود :جریان
استکباری با استفاده از ابزار رسانه ای و فضای ارتباطی
و دیجیتالی به دنبال گسترش نگاه الحادی است و این
همایش باید به ساز و کاری در حوزه تربیت دینی دست
یابد که در حوزه های مختلف اعم از خانواده ،مدرسه و
نهادهای رسمی و غیررسمی اجرا شود.
وی اظهار داشت :در تاریخ ادیان سه نگاه نسبت
به هدایت بشر وجود دارد ،نخستین نگاه این است که
باید بشر را تحت هر شرایطی هدایت کرد که به نوعی
یک دیدگاه تحمیلی است ،نگاه دوم این است که پیام
کلی به بشر داده می شود اما افراد در انتخاب راه صحیح
مختار هستند.
وی گفت :در نگاه دوم نسبت به هدایت بشر در
تاریخ ادیان ،نوعی بی تفاوتی دیده می شود که بشر را
آزاد گذاشته و اگر پذیرش دین از سوی انسانها صورت
نگیرد ،مقصر عواقب آن خودشان هستند.
تولیت آستان قدس رضوی افزود :نگاه سوم به
هدایت بشر ،درون مایه فطری دارد به این معنا که به
ویژگی های فطری انسان نظیر خداجویی ،حق خواهی
و عدالت خواهی توجه شده و آنها را مالک هدایت بشر
قرار داده است.
وی اظهار داشت :خداوند با فطرتی که در درون
انسانها قرار داده او را به سوی نیکی ها و دوری از بدی
ها سوق داده تا با تفکر صحیح به سوی برخورداری از
اندیشه بالنده ،اخالق کریمه و علم و عمل سالم پیش
رود.
وی گفت :دین پناهگاه و خواستگاه دینداران است و
ارکان دین نسبت به سرنوشت و تفکر انسانها بی تفاوت
نیست.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود :تربیت،
احیای تمایالت انسانی است لذا آموزه های دینی مالک
تربیت انسان بوده و در واقع این دنیا بسترساز حیات
جاودان انسان توام با نعمت های الهی است.
وی اظهار داشت :جامعه کنونی گرفتار شبیخون
فرهنگی شده که معنویت و ایمان انسان را مورد هجوم
قرار داده است ،استکبار جهان را تهدید می کند و سعی
بر دور کردن انسانها از معنویت دارد.
وی گفت :رسالت مهم پیروان ادیان ابراهیمی این
م اندیشی و همزبانی در مقابل
است که با همفکری ،ه 
تهاجم استکبار ایستادگی کنند.
تولیت آستان قدس رضوی افزود :کالهک های
هست ه ای و تجاوز به حقوق اولیه مردم فلسطین محصول
استکبار است ،از این رو باید صاحبان اندیشه و تفکر،
پژوهشگران و محققان با هماندیشی ،راهکارهای اجرایی
برای ایستادگی در برابر اندیشههای تحمیلی و سکوالر
ارائه دهند.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی نیز در این همایش
گفت :مفهوم تعلیم و تربیت باید بر اساس مبانی دینی
تعریف شود و ساحت تعلیم علمی در تربیت دینی بر سه
اصل اخالقی ،علمی و اجتماعی استوار است.
محمد مهدی طهرانچی افزود :ما به خلقت خداوند
به عنوان علمی که قرآن به آن توجه دارد ،نمی نگریم
و علم زمین شناسی نیز که به مشاهده آفرینش ها و
خلقت خدا می پردازد ،مبتنی بر آموزه های قرآنی
نیست.
وی اظهار داشت :قرآن کتاب هدایت است و اگر در
این کتاب آسمانی توجهی به علم شده ،ناظر بر هدایت
انسانها بوده و با رویکرد تربیتی مطرح شده است.
دومین همایش بین المللی تربیت دینی در ادیان
ابراهیمی که از روز گذشته با حضور جمعی از مسئوالن
آستان قدس رضوی و اندیشمندان و محققان دینی
داخل و خارج از کشور در مشهد آغاز شده بود ،امروز به
کار خود پایان داد.

هشدار دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد
نسبت به احتمال شیوع تب برفکی

معاون سالمت دامپزشکی استان کهگیلویه و
بویراحمد نسبت به احتمال شیوع بیماری تب برفکی
در استان هشدار داد.
به گزارش روابط عمومی دامپزشکی استان امید
حمشیدی افزود :با توجه به مشاهده مواردی از بیماری
دامی تب برفکی در برخی استانهای کشور باید در
زمینه پیشگیری و مقابله با این بیماری برنامه ریزی
شود.
وی اظهار کرد :با توجه به تصویب ستاد تنظیم بازار
استان و دستور استاندار ،همچنان خروج دام زنده از
استان ممنوع بوده و دامداران باید ضمن جدی گرفتن
هشدارهای بهداشتی دامپزشکی ،در زمینه رعایت موارد
بهداشتی قرنطینهای اقدام کنند .
معاون سالمت دامپزشکی استان کهگیلویه و
بویراحمد از دامداران خواست از رفت و آمدهای
غیرضروری افراد در واحد دامپروری جلوگیری کرده و
در صورت وجود دامهای غیرواکسینه و حساس در مقابل
بیماری تببرفکی ،هرچه سریعتر به اداره دامپزشکی
شهرستان مراجعه کنند .
جمشیدی خاطرنشان کرد :مرگ و میر و تلفات
برهها و گوساله ها ،قطع ناگهانی اشتهای دام به سبب
ایجاد تاولهای دهانی و عدم تمایل دام به خوردن
خوراک ،وقوع لنگش ،کاهش تولید شیر و یا قطع
ناگهانی آن و سقط جنین در دامها ،از جمله عالئم
بیماری تب برفکی است .
وی اضافه کرد :دامداران در صورت مشاهده
هرگونه عالئم بالینی مخاطی واگیردار در دامها یا سایر
نشانیهای اعالم شده هر چه سریعتر به نزدیکترین
اداره دامپزشکی مراجعه کرده و یا با سامانه ۱۵۱۲
ارتباط مردمی دامپزشکی اطالع دهند.

