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خبر

مرمت موزه مردم شناسی بوشهر
آغاز شد

ظرفیتهای مردمی برای ترویج فرهنگ
غدیر در استان بوشهر استفاده شود

دبیر بنیاد بینالمللی غدیر استان بوشهر گفت :باید از ظرفیتهای مردمی برای ترویج
فرهنگ غدیر در استان بوشهر استفاده شود.حسین کارگر صبح سهشنبه در نشست با
رابطان غدیر اظهار داشت :در تاریخ روزی بزرگتر از غدیر نداریم و باید از همه ظرفیتها
برای معرفی غدیر ،حضرت علی (ع) استفاده کنیم .وی استفاده از ظرفیتهای مردمی
برای گسترش فرهنگ غدیر و ترویج آموزههای علوی را به عنوان یک اولویت ذکر کرد
و ادامه داد :دستگاههای اجرایی دارای جامعه هدف بزرگی هستند که باید از ظرفیت
آنها استفاده شود.دبیر بنیاد بینالمللی غدیر استان بوشهر به تالشهای دشمنان برای
تأثیرگذاری بر افکار عمومی اشاره کرد و افزود :دشمنان فکر و اندیشه مردم را نشانه
گرفتهاند و با استفاده از ابزارهای رسانهای و تبلیغاتی خود در این مسیر حرکت میکنند.
مسئول بنیاد غدیر شهرستان بوشهر نیز در این نشست از برگزاری مشاعره علوی در
استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد :دبیرخانه مشاعره علوی در استان بوشهر راهاندازی
شده است و کار بزرگی در این زمینه انجام میشود .تیمور یزدانشناس بر انجام کار دقیق
محتوایی در حوزه غدیر تاکید کرد و گفت :برگزاری برنامههای اطعام علوی ،مسابقات
کتابخوانی ،خطبه غدیر و… از اهمیت فراوانی برخوردار است .باید فضای استان در این
ایام غدیری شود.

خبر

جشنواره ملی اقوام در خارگ برگزار میشود

معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی استان بوشهر از آغاز عملیات مرمت موزه مردم
شناسی در استان خبر داد.
نصراهلل ابراهیمی گفت :موزه مردم شناسی در عمارت طاهری ،که
یکی از بناهای شاخص و ارزشمند بافت تاریخی شهر بوشهر است
جانمایی شده که عملیات اجرایی مرمت و بهسازی این بنا در
خرداد ماه جاری آغاز شده است.
او میگوید :این موزه در نوار ساحلی شهر بوشهر قرار دارد و در
طول سال مورد بازدید عالقهمندان است و تالش میکنیم که تا
پایان تیرماه سال جاری ،این عملیات به پایان برسد.
به گفته معاون میراثفرهنگی استان بوشهر ،در راستای
بهسازی عمارت طاهری کار استحکام بخشی ،مرمت دیوارهها،
سرویسهای بهداشتی و رنگ آمیزی درب و پنجره و شناشیرها
انجام خواهد شد.
ابراهیمی در پایان یادآور شد که بافت بوشهر یک پهنه ارزشمند
تاریخی بوده و نیازمند حفاظت است و برای اجرای این پروژه۱ ،
میلیارد و ۳۰۰میلیون ریال برآورد هزینه شده است.
...............................................................................................

 شهردار خارگ گفت :با برنامهریزی صورت گرفته جشنواره ملی اقوام در این جزیرهبرگزار میشود.شعیب بحرینی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت :جشنواره
اقوام ایرانی در قالب گروههای مختلف که برگرفته از آداب ،رسوم و آئینهای اقوام
مختلف ایران است در جزیره خارگ برگزار میشود.وی تاکید کرد :این جشنواره
فرصت مغتنمی است که شهروندان این جزیره با آداب ،سنتها ،فرهنگ و مراسم
آئینی اقوام مختلف ایرانی از استانهای مختلف آشنا شوند.موری رئیس کمیسیون
فرهنگی شورای اسالمی شهر نیز گفت :این جشنواره در طول سال و با دعوت از
گروههای آئینی از استانهای مختلف با همکاری انجمن موسیقی برگزار خواهد شد
که اولین قسمت آن در تیرماه سال جاری با حضور گروهی از استان خراسان شمالی
آغاز به کار خواهد کرد.

«واقعیت رویای من است»
اثر بیژن نجدی به چاپ ششم
رسید

مجموعه اشعار بیژن نجدی با عنوان «واقعیت
رویای من است» به تازگی به چاپ ششم رسیده و
از سوی نشر مرکز در  368صفحه منتشر شده است.
«واقعیت رویای من است» مجموعه اشعاری از
بیژن نجدی ،شاعر و داستاننویس ایرانی است که
به تازگی چاپ جدید آن در دسترس عالقهمندان
قرار گرفته است.
بیژن نجدی شاعر و داستاننویسی بود که در زمان
زندگی خود تنها مجموعه داستان «یوزپلنگانی که
با من دویدهاند» را در سال  ۱۳۷۳منتشر کرد که در
سال  ۱۳۷۴نیز جایزه قلم زرین جایزه گردون را به
خود اختصاص داد .بقیه آثارش پس از درگذشت او
توسط همسرش به چاپ رسید.
داستانهای این نویسنده در سبکهای واقعگرایی
و فراواقعگرایی نوشته شدهاند و او را از پیشگامان
داستاننویسی پست مدرن در ایران بهشمار
میآورند.
نجدی خود را اینطور معرفی کرده است« :من
به شکل غمانگیزی بیژن نجدی هستم .متولد
خاش .گیلهمرد هم هستم .متولد ( ۱۳۲۰سالی که
جنگ جهانی دوم تمام شد) .تحصیالت لیسانسیه
ریاضی .یک دختر و یک پسر دارم .اسم همسرم
پروانه است .او میگوید .او دستم را میگیرد .من
مینویسم».
چاپ ششم مجموعه اشعار «واقعیت رویای من
است» در  368صفحه و با قیمت  98هزار تومان
منتشر شده است.
از دیگر آثار بیژن نجدی که به همت نشر مرکز
منتشر شده است میتوان به «داستانهای ناتمام»،
«یوزپلنگانی که با من دویدهاند» و «دوباره از همان
خیابانها» اشاره کرد.

در نشست رئیس هیأت رئیسه صندوق بازنشستگی وزارت نفت
از مجتمع پتروشیمی خارگ چه گذشت؟
به بیان تاریخچه و معرفی شرکت پتروشیمی خارک
پرداخت .وی عالوه بر این اطالعاتی نیز در زمینه
خوراک ،تولیدات ،فروش در اختیار مهمانان در جلسه
قرار داد .وی در ادامه نیز به دستاوردهای شرکت و
اهداف برنامه های در دست اقدام نیز اشاراتی نمود.
پس از آن جناب آقای مهندس بیات ،از مدیریت و
کارکنان زحمتکش پتروشیمی خارک که تالش بی
وقفه در امر تولید و تکمیل پروژهها که شامل(اتمام
پروژه های پل ،جاده پیرامونی ،مخازن جدید متانول
دوم انبار قطعات دوم و سایر پروژه های در دست
اقدام) بود ،تقدیر و تشکر ویژه بعمل آورد و اظهار
امیدواری کرد که شرکت پتروشیمی خارک همچنان

آزمایشگاه سلول های بنیادی جنوب
کشور در تنگستان راهاندازی میشود
مدیر بخش دانش آموزی ستاد توسعه علوم و فناوریهای
سلولهای بنیادی معاونت علمی -فناوری ریاست جمهوری گفت:
آزمایشگاه مرکزی سلولهای بنیادی جنوب کشور در شهرستان
تنگستان استان بوشهر راه اندازی می شود.
محمد جواد محسنی در نشست شورای اداری آموزش و پرورش
شهرستان تنگستان افزود :راه اندازی آزمایشگاه مرکزی فناوری
سلولهای بنیادی در سطح ملی در جنوب کشور از اولویتهای
ستاد سلولهای بنیادی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
است.وی اظهار کرد :با توجه به نیاز دانشآموزان دورههای
مختلف استان بوشهر ،معاونت علمی – فناوری ریاست جمهوری
 ۷۰درصد هزینۀ تجهیز ،آزمایشگاه مرکزی در محور فناوری سلول
های بنیادی در این استان را تامین میکند.
محسنی افزود ۳۰ :درصد سایر هزینههای تجهیز این آزمایشگاه،
باید از ظرفیت صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی ،جامعه خیرین و
اعتبارات استانی با پیگیری و همت استاندار ،مدیر کل آموزش و
پرورش استان ،فرماندار و نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی
تا پایان اسفندماه سال جاری تامین شود.
مدیر بخش دانش آموزی ستاد توسعه علوم و فناوریهای
سلولهای بنیادی با اشاره به ضرورت ترویج و توسعۀ آموزش
عادالنه برای همۀ دانشآموزان افزود :با هدف تحقق اهداف و
راهبردهای تعیین شده در سند ملی علوم و فناوری سلولهای
بنیادی ،بهرهگیری از پتانسیل بالقوۀ آموزش و پرورش در بخش
دانشآموزی مهم و ضروری است.فرماندار تنگستان گفت :توجه
بیشتر به زیرساختهای آموزش و پرورش و حمایت از جامعه
فرهنگی بویژه دانشآموزان ،از اولویتهای برنامههای کاری
دولت در این شهرستان است.احمد لطفی عنوان کرد :راهاندازی
آزمایشگاه مرکزی در شهرستان تنگستان برای خدمت رسانی
مطلوبتر به دانشآموزان از اهمیت ویژهای برخوردار است و در
راستای تحقق این موضوع ،در نشستهای اداری با استاندار و
نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی ،تامین  ۳۰درصد آورده
استانی به صورت ویژه پیگیری میشود .سرپرست معاونت
آموزش متوسطه آموزش و پرورش با اشاره به اینکه ترویج و
تقویت فرهنگ پژوهش در مدرسه و در میان دانشآموزان به
عنوان آینده سازان این مملکت از رویکردهای اساسی آموزش و
پرورش است ،اظهار کرد :پژوهش یکی از مهمترین مولفههای
توسعه و پیشرفت هر کشوری است که جامعه را به سمت تحرک
علمی سوق می دهد ،از این رو اقدام پژوهی یک حرکت نو در در
حوزۀ تعلیم و تربیت به حساب می آید.

تماشا

سرگی تونین/روسیه

مجتمع پتروشیمی خارک روز دوشنبه  ۳۰خرداد ۱۴۰۱
پذیرای مهمانان ویژه ای بود
مهندس بیات رئیس هیأت رئیسه صندوق
بازنشستگی وزارت نفت ،اعضای هیأت رئیسه و
مدیران شرکت اهداف در پتروشیمی خارک از جمله
مهمانان ویژه ای بودند که برای اولین بار در مجتمع
پتروشیمی خارک در حضور یافتند.
در بدو ورود بمنظور تجلیل از مقام شامخ شهیدان
جنگ تحمیلی و شهدای صنعت ،به محل آرامگاه
شهدای جزیره در امامزاده میرمحمد رفته و ضمن
ادای احترام و قرائت فاتحه یاد و خاطره آنان را
گرامی داشتند.

بازدید هیئت ویژه از کارخانه  LPGو محوطه کمپرسور
اسکو و سایر کمپرسورهای گس انجین قدیمی
این هیأت در ادامه ضمن بازدید از واحد متانول
و پروژه های در دست اقدام ،چند پروژه خاتمه
یافته شامل مخازن  60هزار تنی متانول دوم ،پل و
جاده روگذر شهید نادر مهدوی و انبار کاال و قطعات
متانول دوم را افتتاح کردند.
در جلسه راهبردی که در محل مرکز آموزش مجتمع
برگزار شد ،ابتدا آقای دکتر بهزادی ،مدیرعامل و نایب
رئیس هیأت مدیره شرکت پتروشیمی خارک ،ضمن
عرض خوش آمدگویی به مهمانان ویژه و تشکر از
حضور آنان برای اولین بار در مجتمع پتروشیمی خارک

مجموعه سربلندی در صنعت پتروشیمی و خلق
ثروت برای صندوق های بازنشستگی باشد .ایشان
از اقداماتی که مدیریت جدید شرکت در حوزه منابع
انسانی و مسئولیت های اجتماعی و توجه ویژه به

نظام آراستگی  5Sآغاز نموده است ،تشکر کرده و با
امعان نظر به اینکه قدمت دستگاه ها موجب زحمات
زیاد برای همکاران است ،رهنمود داد تا با برنامه
ریزی و استفاده از دانش فنی به روز و بهبود مستمر
در نوسازی برخی از تجهیزات فنی اقدام الزم در این
زمینه صورت گیرد .وی در بخش دیگری از سخنانش
با اشاره به کمیته ریسک و کمیته حسابرسی به منظور
شفافیت بیشتر و جلب مشارکت سهامداران و رعایت
حفاظت اطالعات ،بر لزوم تکمیل زنجیره ارزش،
مطالب بسیار خوبی ارایه داده و فرمود چون محصول
متانول ،نیمه خام می باشد ،الزم است که واحدهای
پایین دستی در این شرکت بررسی و زنجیره ارزش

کامل گردد.
ایشان همچنین به منظور تعیین تکلیف پروژه عظیم
متانول  ،۲تأکید نمود تا موضوع در دستور کار شرکت
پتروشیمی خارک قرار گیرد.

