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مدیر کل بهزیستی استان همدان:

ارائه خدمات اجتماعی بدون کمک 
مردم امکان پذیر نیست

مراسمی  در   _ همدان 
که به مناسبت هفته بهزیستی 
برگزارشد مدیر کل بهزیستی 
سازمان  شعار  همدان  استان 
دوم  گام  در  بهزیستن  را«  
و  سازی  ،توانمند  ،شفافیت 
اجتماعی«  سالمت  ارتقای 

عنوان کرد و تصریح کرد که بهزیستن مربوط به همه مردم 
است و تنها جامعه هدف را در بر نمیگیرد .حمید رضا الوند 
خاطر نشان کرد : ارائه خدمات اجتماعی بدون کمک مردم 
امکان پذیر نیست ؛کمک ها هم صرفا مادی نیست و میتوان 
در حوزه هایی هچون سرپرستی موقت یک کودک ،ارائه 
خدمات آموزشی یا دانشگاهی به خانواده های تحت پوشش 
،ارائه خدمات بیمه ای به خانواده تحت پوشش ،و .... باشد 
که امیدواریم با نفوذ سرمایه های اجتماعی در سراسر استان 
رغم بخورد . در ادامه افزود : هفته بهزیستی 360 برنامه در 
استان اجرا شد و بیش از 53 پروژه افتتاح شد که نزدیک به 
200 نفر در رده های کارشناسی و کارشناسی ارشد ایجاد 
اشتغال کرد ؛پروژه هایی همچون راه اندازی اولین مرکز 
روزانه توانبخشی ویژه سالمندان مرد با ظرفیت 50 نفر آغاز 
به کار کرد،بهره برداری از 38 واحد مسکونی برای مدد 
جویان تحت پوشش سازمان و خانواده های داری دو عضو 
معلول ساکن روستا و شهر،کارگاه تولید مبل ومنبت ،کارگاه 
تولید پوشاک ، گلخانه و..... وی گفت : بسیاری از خدمات 
در هفته بهزیستی برای معرفی و استفاده مردم به صورت 
رایگان اعالم شدند خدماتی مثل فیزیوتراپی ،گفتار درمانی 
،غربالگری اوتیسم ،غربالگری شنوایی وبینایی ،خدمات کار 

درمانی و خدماتی در حیطه کار درمانی ارائه شدند.

درآمد ۸۳ میلیاردی شهرداری 
اراک در بهار ۹۸/»حصار« سه 

شنبه ها پیاده راه خواهد بود
گفت:  اراک  شهردار   - دباغچی  تهمینه   - اراک 
شهرداری در سه ماهه نخست سال جاری 83 میلیارد 

تومان درآمد داشته است . 
محمدکریم شفیعی در صحن رسمی شورای شهر اراک 
در خصوص روند پیاده راه سازی خیابان حصار بیان کرد: 
در برنامه ارائه شده در ابتدای حضور در شهرداری اراک 
عنوان شد که براساس مطالعات انجام شده الزم است در 
بافت مرکزی شهر پیاده راه ایجاد شود .  وی با اشاره به 
اینکه براساس طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر اراک 
مسیرهای اطراف بازار و میدان شهدا باید پیاده راه شود، 
افزود: این طرح در مراحل پایانی تصویب است و طرح 
پیاده راه سازی نیز توسط مشاور در حال انجام است و 
حتی پیوست اجتماعی برای طرح مدنظر قرار گرفته است . 
شهردار اراک تصریح کرد: براساس این تصمیم سه شنبه 
ها تردد خودرو در خیابان حصار متوقف می شود تا روند کار 
بررسی شود و تاکنون برای 26 خانواده با پالک خودرو کارت 
صادر شده است که امکان عبور از خیابان را دارند همچنین 
با تمامی صنوف مورد بررسی قرار گرفته، مذاکره شده است 
و این موارد و نقدها در پیوست اجتماعی درج شده و هر سه 
شنبه به صورت آزمایشی خیابان بسته می شود .  وی با اشاره 
به نظر پلیس مبنی بر اینکه عملکرد ترافیکی خیابان حصار 
صفر است و تنها به پارکینگ خودروها تبدیل شده است، 
گفت: کار به صورت علمی و مطالعاتی مناسب انجام شده 
است، اما به هرحال انجام هر کاری برای اولین مرتبه سخت 
و همراه با خطاست اما می طلبد که همراهی صورت گیرد 
تا کار با حداقل خطا پیش رود .  شفیعی با بیان اینکه برای 
کف سازی خیابان در فاز نخست، سنگ گرانیت که با اقلیم 
اراک سازگار است در نظر گرفته شده است و در تالشیم با 
حداقل هزینه و تراش آسفالت کف سازی انجام شود، افزود: 
با اجرای طرح برخی از کاربری ها تغییر خواهد کرد، عبور 
در خیابان متوقف نمی شود بلکه از پارکینگ شدن خیابان 
جلوگیری می شود و 6 متر برای تردد خودروهای امدادی 
در نظر گرفته می شود .  شهردار اراک بودجه الزم برای 
کف سازی خیابان های حصار، میدان ارگ، 6 متر خیابان 
محسنی، امیرکبیر مخابرات و سهام سلطان در طرح پیاده 

سازی را 70 میلیارد تومان دانست . 

بخشداری بخش جوقین با حضور 
مسئوالن استانی افتتاح میشود

شهریار - فریبا میرزایی 
طاهری  مهندس   - پندار 
با  شهریار  شهرستان  فرماندار 
اشاره به لزوم توسعه و تقویت 
روستاهای  به  رسانی  خدمات 
افتتاح  از  شهریار  شهرستان 

بخشداری بخش جوقین با حضور مسئوالن استانی خبر داد.
طی  شهریار  شهرستان  فرماندار  طاهری  مهندس 
گفتگویی با واحد روابط عمومی فرمانداری، با تاکید بر لزوم 
مساعدت به بخش صنعت و همچنین نقش موثر صنایع 
دستی و تولیدات روستایی در جذب گردشگر و توسعه 
بوم گردی بیان داشت: ایجاد فرصت های شغلی و توجه به 
شعار سال که رونق تولید میباشد در ابعاد مکانی و شرایط 
موجود از جمله موضوعات توسعه مناطق روستایی در تحقق 
اهداف تعریف شده شهرستان، دولت محترم و نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران است. فرماندار شهریار در بخش 
اول گفتگو با واحد روابط عمومی فرمانداری، روستاها را 
به عنوان یکی از مهم ترین پایگاه های تولید مواد مورد 
نیاز جهت رفع نیاز های اساسی هر جامعه طالب پیشرفت 
و توسعه  دانست و اظهار داشت: موفیت در بخش های 
روستایی نیازمند فرایندهای اجتماعی و اقتصادی در سطوح 
مختلف است که متغیرهای کالن اقتصادی اعم از آرامش و 
ثبات سیاسی، برنامه های اقتصادی کارآمد و آموزش نیروی 

انسانی از مقدمه های اساسی آن به شمار میرود .
نماینده عالی دولت در شهرستان شهریار با اشاره به 
اینکه استان تهران به رغم افزایش قابل توجه جمعیت 
شهری، توجه به روستاها و ظرفیت های موجود در آنها 
دارای اهمیت بسزایی عنوان کرد و ابراز داشت: شهرستان 
شهریار با حدود 88 هزار نفر جمعیت روستایی و داشتن 
3۹ روستا، پیش از این تنها دارای یک بخش بود که به 
جهت تاکیدات دولت محترم مبنی بر توجه به روستا و 
توانمندی آنها و همچنین ضرورت خدمات رسانی، پیشنهاد 
تشکیل بخشی جدید با نام جوقین در استانداری و سپس 
در هیات محترم دولت مطرح گردید که با انجام موافقت 
ها و مجوزات مورد نیاز، این امر محقق و بخش مستقل 

جوقین به تصویب رسید.

گلشیرازی در دیدار با  سرکنسول روسیه در اصفهان :

اتاق بازرگانی اصفهان آماده تقویت و 
توسعه روابط بازرگانی،گردشگری و 

کشاورزی با سن پترزبورگ روسیه است

اصفهان  بازرگانی  اتاق  رییس  مرادیان-   – اصفهان 
روابط  توسعه  و  تقویت  آماده  اصفهان  بازرگانی  اتاق  گفت: 
روسیه  پترزبورگ  سن  با  کشاورزی  و  بازرگانی،گردشگری 
است.  به گزارش روابط عمومی ،مسعود گلشیرازی در دیدار 
سرکنسول روسیه در اصفهان تصریح کرد:روسیه به عنوان 
یکی از بازارهای هدف صادراتی استان محسوب می شود و 
بازرگانان استان اصفهان همکاری نزدیکی با این کشور دارند. 
وی خواستار معرفی شرکت های فعال سن پترزبورگ روسیه 
برای آشنایی شرکت های استان اصفهان شد و گفت:برگزاری 
میزهای مشترک دو طرف می تواند به تقویت روابط تجاری 
دو طرف منجر شود. گلشیرازی خواستار راه اندازی خطوط 
هوایی بین اصفهان و شهرهای روسیه شد و گفت:اصفهان به 
عنوان صنعتی ترین استان کشور و همچنین یکی از استان 
های گردشگر پذیر می تواند پایلوت پروازی ایران و روسیه 
باشد.  بوریس بورمیستروف سرکنسول روسیه  در اصفهان 
در این دیدار گفت:بیستمین سالگرد خواهرخوانندگی سن 
پترزبورگ روسیه و اصفهان ایران در قالب رویداد فرهنگی 
،هنری و اقتصادی در شهر سن پترزبورگ برگزار می شود 
.  وی اراده سیاسی دو کشور را بر تقویت و تعمیق روابط 
اقتصادی برشمرد و گفت:برگزاری متعدد دیدارهای سران 
دو کشور نقش موثری در توسعه روابط سیاسی و اقتصادی 
اعزام  از  اصفهان  در  روسیه   سرکنسول  داشت.  خواهد 
هیات بلند پایه سیاسی و اقتصادی از اتان اصفهان به سن 
پترزبورگ طی چند ماه آینده خبر داد و گفت:این هیات با 
هدف تقویت روابط سیاسی،فرهنگی و اقتصادی بین اصفهان 
و ست  پترزبورگ به این شهر سفر می کنند. وی خواستار 
هدف  با  تا 2022  سال 201۹  از  اقتصادی  برنامه  تدوین 
توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی اصفهان  و سن پترزبورگ 
شد و افزود:برنامه ریزی دقیق بین دو شهر می تواند حجم 

مبادالت تجاری دو شهر را چندین برابر کند.

بهره مندی 12 شهرک صنعتی استان از 
گاز طبیعی

گیری  بهره  برای  الزم  های  ساخت  زیر   - قزوین 
واحدهای صنعتی جزء و عمده در 12 شهرک صنعتی استان 
در حال حاضر مهیاست و شرکت گاز استان آمادگی الزم برای 
گازرسانی به شهرک های صنعتی فاقد گازباقیمانده را دارد.

قزوین،  استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
اسماعیل مفرد بوشهری مدیر عامل این شرکت با اشاره به 
این موضوع که در حال حاضر 12 شهرک صنعتی استان به 
شبکه سراسری گاز متصل هستند اظهار داشت: بهره گیری 
صنایع از گاز طبیعی به عنوان سوخت اصلی عالوه بر مزیت 
های اقتصادی قابل توجه که برای صاحبان صنایع دارد در 
کاهش آلودگی های زیست محیطی و کمک به صرفه جویی 
در مصرف سوخت های مایع فسیلی نیز نقش بسیار موثری 
دارد. وی افزود در حال حاضر ۹72 واحد صنعتی جزء و عمده 
در قالب 12 شهرک صنعتی استان از گاز طبیعی استفاده می 
کنند که امیدواریم با توجه به فراهم بودن زیر ساخت های الزم 
این تعداد شاهد رشد افزایشی خوبی باشد. مدیر عامل شرکت 
گاز استان قزوین درادامه افزود: برای گازرسانی به شهرک های 
صنعتی طارم، الموت و پارک لیا که هم اکنون فاقد گاز هستند، 
برنامه ریزی های الزم با همکاری شرکت شهرک های صنعتی 
استان انجام شده است و این 3 شهرک در آینده نزدیک به 
شبکه سراسری گاز متصل خواهند شد. وی در مورد شهرک 
های صنعتی کوهین و نیکویه نیز اعالم داشت در صورت ارائه 
درخواست و انجام مکاتبات الزم از سوی شرکت شهرک ها 
برنامه ریزی الزم برای گازرسانی به آنها نیز انجام خواهد شد. 
بوشهری همچنین با اشاره به وجود یکی از بزرگترین شهرک 
های صنعتی کشور دراستان قزوین گفت: شهرک صنعتی 
خرمدشت به عنوان بزرگترین شهرک صنعتی استان در سال 
13۹5 با صرف هزینه ای در حدود 350 میلیارد ریال به شبکه 
سراسری گاز متصل شده است و در حال حاضر 37 شرکت و 
واحد تولیدی از جمله کاشی ارم چهلستون، فوالد خرمدشت و 
پتروسام البرز با ظرفیت های بسیار مناسبی که برای تحویل گاز 
به آنها فراهم شده است از این نعمت الهی بهره مند می باشند.

تعمیرات اساسي منطقه عملیاتي تنگ 
بیجار در سال ۹۸ آغاز شد

گزارش  به   - کرمانشاه 
پايگاه اطالع رساني شركت بهره 
برداري نفت و گاز غرب مهندس 
ناصري پور مدير عامل شركت با 
اعالم اين خبر گفت: تعمیرات 
تنگ  عملياتي  منطقه  اساسی 
با تالش و  بيجار در سال ۹8 

همت مهندسان شركت و بدون برون سپاري آغاز شد.
وي با بيان اينكه: تعميرات اساسي منطقه گازي تنگ بيجار 
همواره داراي حساسيت ويژه اي است و همكاران عملياتي براي 
اين منظور همواره با چالش هايي نظير، خطرات ناشي از فعاليت 
در مناطق گازي و وجود ريسك باالي عملياتي در آن، کمبود 
متریال و قطعات، مسائل ناشی از تحریم ها، گرمای شدید هوا و 
صعب العبور بودن مسير هاي خطوط لوله مواجه هستند، گفت: 
تعمیرات در پنج گروه اصلی تعمیرات خطوط لوله، مکانیک، 
برق، ابزاردقیق و کارگاه مرکزی پس از برنامه ریزی و انجام 
هماهنگی بین واحدها انجام مي گيرد. مدير عامل شركت بهره 
برداري نفت و گاز غرب اظهار داشت: كليه مراحل انجام اين 
عملیات، تنها با استفاده از ظرفیت های موجود در منطقه و با 
همت مضاعف و کار شبانه روزی نیروهای متخصص و کارکنان 
پرتالش منطقه و بدون استفاده از هر نوع برون سپاری انجام 
خواهد گرفت. وي با تقدير از مهندسان شركت در همه مناطق 
عملياتي، خصوصا در منطقه عملياتي تنگ بيجار تصريح كرد: 
خوشبختانه بنا بر سنت چند سال اخير اكثر اقدامات عملياتي 
شركت نظير تعميرات اساسي مناطق عملياتي، پيشتر با استفاده 
از پيمانكار و با صرف هزينه مالي بسيار و در مدت زمان طوالني 
انجام مي گرفت، در حال حاضر با حداقل هزينه و در كمترين 
زمان ممكن)يك ماهه( و صرفا با تالش و همت مهندسان 
شركت و با استفاده از امكانات مناطق عملياتي انجام مي گيرد. 

اخبار ایراناخبار ایران آیت اهلل سبحانی: دانشگاه ها باید گره از زندگی مردم بازکنند
رئیس  دانشگاه:  عمومی  روابط  گزارش  به   - قم 
دانشگاه صنعتی قم با آیت اهلل سبحانی دیدارو گفتگو 
کرد. در این دیدار آیت اهلل سبحانی به وظیفه خطیر 
دانشگاهیان اشاره کرد و افزود: دانشگاه ها باید گره از 

زندگی مردم باز کنند.
آیت اهلل سبحانی زندگی بشر را بر دو محورعلم و 
ایمان دانست و افزود: علم موتوری است که جامعه را 

پیش می برد و ایمان جنبه رهبری دارد.
وی افزود: دانشجو باید عالم باشد. اما علم به تنهایی 
کافی نیست و این تقوا است که علم را در مسیر درست 
را در جامعه  پیشرفت و شکوفایی  و  حرکت می دهد 
به  او  علم  باشد  نداشته  تقوا  عالم  اگر  کند.  می  ایجاد 

بیراهه می رود.
مرجع عظیم الشان اسالم فرمود: علم فقط آگاهی 
می دهد، تقوا و ایمان علم را رهبری و هدایت می کنند. 
اگرعلم و تقوا در کنارهم قرار گیرند دانشگاه ها می توانند 

گره از زندگی مردم باز کنند.
وی ارتباط صنعت و دانشگاه را بسیار مهم دانست و 
تصریح کرد:  امروز کشور ما به علم و صنعت نیاز دارد.

باید پیشرفت کشور به دست جوانان باسواد و دین دار 
انجام شود. اگر این شیوه عملی شود دانشگاه ها مفید و 

موثر خواهند بود.
آیت اهلل سبحانی خاطر نشان ساخت: از معنویت در 

باید در متن زندگی  نباید غافل شد. دین  دانشگاه ها 
دانشجویان قرار گیرد. از این طریق دانشجو و تحصیل 

کرده هم دنیا را دارد و هم آخرت را.
وی در خصوص ترویج دین در دانشگاه ها گفت: تبلیغ 
امور دینی و مذهبی برای قشر جوان باید به صورت غیر 
و  به عفاف  مستقیم صورت گیرد. تشویق نسل جوان 

حجاب کار بسیار ارزشمندی است. باید اثرات و برکات 
حجاب در جامعه را به جوانان نشان داد. باید آنها بدانند 
که غرب به زن چه نگاهی دارد و چرا خانواده در غرب به 

شدت در حال فروپاشی است.
 دکتر رضایی نور رئیس دانشگاه صنعتی قم به معرفی 
23 رشته فنی و مهندسی در این دانشگاه پرداخت و 

افزود: این دانشگاه در حال توسعه با اساتید جوان و نخبه 
و دانشجویان توانمند با ارتباط مستمر با صنعت استان 

در رونق تولید سهیم و دخیل بوده است.
وی  گفت: با توجه به جایگاه شهر مقدس قم به ویژه 
حضور علما و فضال در این شهر، دانشگاه صنعتی قم با 
تعامل گسترده با مراجع عظام و حوزه های علمیه می 
تواند به دانشگاهی الگو و نمونه برای کشور تبدیل شود. 

رئیس دانشگاه صنعتی قم گفت: دانشگاه صنعتی قم 
با پیوند حوزه و دانشگاه می تواند نقش محوری درترویج 
فرهنگ اسالمی و ایرانی داشته باشد و به عنوان نمونه 
کاملی از یک دانشگاه اسالمی، الگوی مناسبی برای سایر 

دانشگاه های صنعتی در کشور باشد.
اساتید،کارکنان  بین  در  چادر  پوشش  افزود:   وی 
و دانشجویان یکی از ویژگی های متمایز این دانشگاه 
تربیت  دنبال  به  قم  دانشگاه صنعتی  در  ما  باشد.  می 
هستیم. متعهد  و  خالق،کارآفرین،متدین  مهندسانی 

در این خصوص مسئولین دانشگاه هم در بعد علمی و 
هم در بعد فرهنگی و دینی دانشجویان سرمایه گذاری 
با اشاره به اجرای برنامه  می کنند . دکتر رضایی نور 
های متنوع فرهنگی در دانشگاه گفت: برگزاری جلسات 
تفسیر قرآن،سه شنبه های مهدوی و تربیت مربی حجاب 
و عفاف بخشی از فعالیت های فرهنگی دانشگاه صنعتی 

قم می باشد.

اهواز - رحمان محمدی- طرح مدیریت پسماند حفاری به روش 
بیولوژیک ) کمپوستینگ ( برای نخستین بار در کشور بر روی موقعیت 

چاه 50 نفت سفید عملیاتی شد .
آیین بهره برداری از طرح مدیریت پسماند حفاری چاه های نفت به 

روش بیولوژیک در کارخانه بهره برداری نفت سفید برگزار شد .
مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل  محمدی  احمد  دکتر  آیین  این  در 
بحران  ستاد  مدیر  زاده  حاجی  کیامرث  مهندس   - جنوب  نفتخیز 

مدیرکل حفاظت  اشرفی  مهندس محمد جواد   - استانداری خوزستان 
فرماندار  پور  دانه  پنبه  حسین  مهندس   - خوزستان  زیست  محیط 
نفت و  برداری  بهره  ناصری مدیرعامل شرکت  قباد  شوشتر - مهندس 
گاز مسجدسلیمان و جمعی از مسئولین استانی و خبرنگاران رسانه های 

مختلف برگزار شد .
سخنانی  طی  جنوب  نفتخیز  مناطق  ملی  شرکت  مدیرعامل 
زیر  و  زمینی  رو  منابع  از حیث  زاگرس  طبیعی  کمربند   : اظهارداشت 
زمینی یکی از منابع مهم دنیا محسوب می شود و پاسداشت این منابع 

طبیعی بر همه ما یک امر واجب و تکلیفی است .
دکتر احمد محمدی با عنوان اینکه از زمان تولد نفت در 110 سال 
پیش تاکنون توجه به محیط پیرامونی و محیط زیست و ذی نفعان خارج 
از جغرافیای نفت جزو اولویت های این صنعت بوده است اظهار داشت 

: قطعاً هر پروژه ای که اجرا بشود حتی احداث یک ساختمان کوچک و 
یا آپارتمان ، با ایجاد مزاحمت ها و آلودگی هایی همراه خواهد بود . وی 
با تأکید بر اینکه مخالف هرگونه آلودگی در صنعت نفت هستیم اظهار 
داشت : امروز با همت جوانان این مرز و بوم طرحی به مرحله ی اجرا در 
می آید که یکی از نگرانی های قدیمی در خصوص پسماندهای حفاری 
چاه نفت را برطرف ساخته و به جای آالیندگی ، کمپوست مناسب جهت 
تقویت فضای سبز را تولید می نماید . مدیرعامل شرکت عماکو بعنوان 
مجری پروژه نیز طی سخنانی ضمن تقدیر از اعتماد شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب در حمایت از جوانان و متخصصان ایرانی گفت : با اجرای 
این پروژه عواید بسیاری حاصل می شود که مهمترین آن حذف پسماند 
کنده های حفاری و تبدیل آنها به کمپوست و همچنین استفاده بعنوان 

مالچ طبیعی برای بیابان زدایی می باشد .

فنی  آموزش  مدیرکل   : پاشایی  تبریز – لیال 
و  وظایف  تبیین  ضمن  شرقی  آذربایجان  ای  حرفه  و 
رسالت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور از اهم 
کل  اداره  کارآفرینی  و  مهارت  ملی  هفته  های  برنامه 

آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی خبر داد.
یعقوب نماینده، گفت: در بحث مهارت و کارآفرینی 
می  فعالیت  جامعه  در  که  هستند  مختلفی  نهادهای 
مهارت  و  آموزی  مهارت  با  مرتبط  کارشان  و  کنند 
دانشگاههای  جمله  از  است  کارآفرینی  و  شغلی  های 
فنی و حرفه ای، علمی و کاربردی، اساتید دانشگاهی، 
مهارت  دغدغه  که  مختلف،  فراگیران  و  کارآموزان 
این  در  متولیان  همه  از  باید  که  دارند  کارآفرینی  و 

خصوص تشکر کرد.
بحث شبکه سازی مطرح  کارآفرینی،  در  افزود:  وی 
دست  که  را  عواملی  مجموعه  نتوانیم  اگر  یعنی  است 
جمع  جا  یک  در  را  هستند  کارآفرینی  موضوع  اندرکار 
کنیم و زنجیره ارزش ایجاد نکنیم قطعا" در این راستا 

موفق نخواهیم شد.
شامل  را  کارآفرینی  حوزه  در  ارزش  زنجیره  وی 
مباحثی چون؛ رغبت سنجی، استعدادسنجی، بحث های 
آموزشی، ارائه تسهیالت، صدور مجوز ها، عنوان کرد و 
نتایج  به  کند  عمل  ای  جزیره  حوزه  هر  چنانچه  افزود: 
نیز محقق  کارآفرینی  اهداف  و  نخواهیم رسید  مطلوبی 

نخواهد شد.
آذربایجان شرقی  ای  و حرفه  فنی  آموزش  مدیرکل 
تصریح کرد: خوشبختانه به برکت نظام جمهوری اسالمی 
در حوزه های مختلف سرمایه گذاری خوبی انجام گرفته 
و تنها بحث این است که این حوزه ها باید در کنار هم 

و با مشارکت هم و با ایجاد زنجیره ارزش اتفاق بیفتند.
کارآفرین  یک  اهداف  تحقق  داد:  ادامه  نماینده 
هیچ  و  است  کشور  یک  اقتصادی  توسعه  متضمن 
کشوری به مراحل توسعه دست نیافته است مگر اینکه 

کارآفرینان آن کشور حضور فعال و موثری داشته اند.
و  فنی  آموزش  های  برنامه  اهم  از  همچنین  وی 

به  مهارت  ملی  هفته  در  شرقی  آذربایجان  ای  حرفه 
آزاد  دانشگاه  در  شغلی  آموزش  مدیریت  مرکز  افتتاح 
ایلخچی، نشست هم اندیشی با موضوع توسعه " ایران 
مهارت" با مسئولین اداره کل آموزش و پرورش استان، 
کارآموزان  مهارتی  دستاوردهای  نمایشگاه  افتتاح 
آموزش  اجرای  با  باغمیشه  شهرک  فرهنگسرای  در 
با  نشست سراسری  بازدیدکنندگان،  به  کپسولی  های 
استان،  آزاد در سطح  ای  و حرفه  فنی  آموزشگاههای 
تراکتورسازی،  شرکت  جوار  مراکز  و  آموزشگاه  افتتاح 
کاشی تبریز و پتروشیمی تبریز، اجرای پنل آموزشی 
با محوریت صالحیرت حرفه ای و بهره وری، نشست 
با موضوع کافه کارآموزی و کاریابی، افتتاح نمایشگاه، 
کلنگ زنی احداث آموزشگاه و مراسم هفته ملی مهارت 
در اسکو، بازدید از آموزشهای ارائه شده در کمپ های 
آموزش  مراکز  روسای  و  مدیرکل  سخنرانی   ،16 ماده 
جمعه  نماز  های  مصلی  در  استان  ای  حرفه  و  فنی 
سیاسی   _ عبادی  نماز  در  کارکنان  حضور  و  استان 

جمعه، استقرار میز خدمت و مشاوره و هدایت شغلی 
در مصلی های نماز جمعه در سطح استان آذربایجان 
دوخت  و  طراحی  آموزشی  کارگاه  افتتاح  شرقی، 
آباد  یوسف  منطقه  در  غیررسمی  سکونتگاههای  در 
روستاها  در  شده  ارائه  های  آموزش  از  بازدید  تبریز، 
در آذرشهر، افتتاح مجتمع آموزشگاه آزاد فنی و حرفه 
از سالنامه آماری  ای در تیمورلو ) آذرشهر(، رونمایی 
الکترونیکی اداره کل و برنامه های مختلف دیگر اشاره 

کرد.

 مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی:

تحقق اهداف کارآفرینان مساوی با توسعه اقتصادی کشور است

برای نخستین بار در کشور و با حمایت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

حذف پسماندهای حفاری چاه نفت به همت جوانان ایرانی محقق شد

حوادث  با  مقابله  آمادگي  كسب  بمنظور   : پاشایی  تبریز – لیال 
غيرمترقبه شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقي در مانور زلزله 
يگانهاي عمل كننده شركت آب و فاضالب استان آذربايجان شرقي در 

مانور فرضي 7 ریشتری زلزله توان خود را در معرض نمايش گذاشت .
حضور  با  شرقي  آذربايجان  استانداري  هماهنگي  با  كه  مانور  اين 
كارگروه های تخصصي در منطقه شبستر انجام شد و پرسنل شركت آب 
و فاضالب استان با هماهنگي و آموزش هاي انجام شده در داخل كارگروه 

تخصصي با تمام امكانات و تجهيزات در اين مانور شركت کردند .
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی همه ساله و بر اساس 
آذربایجان  استانداری  غیرمترقبه  حوادث  ستاد  اعالم  و  دستورالعمل 
به  نسبت  اضطراری  شرایط  در  واکنش  و  آمادگی  احراز  جهت  شرقی 
برگزاری مانور فرضی مقابله با سیل؛ زلزله و حوادث غیرمترقبه با هدف 
سنجش میزان توانائی و سرعت عمل در مواجهه با حوادث غیرمترقبه 
و شناسایی نقاط ضعف و قوت در امداد رسانی به مناطق آسیب دیده 
فرضی اقدام می کند. مديرعامل شركت آب و فاضالب استان آذربایجان 
اينكه  به  با توجه  مانور گفت:  این  برگزاری  برگزاری  شرقی در حاشیه 

ما  بوده  كشور  خيز  زلزله  استانهاي  از  يكي  شرقي  آذربايجان  استان 
بايستي هميشه آمادگي كافي و الزم را  در برابر اين گونه حوادث داشته 

باشيم .
 علیرضا ایمانلو اضافه کرد: شركت آب و فاضالب آذربايجان شرقي 
یکدیگر  همكاري  با  و  مانورها  این  در  خود  فعال  حضور  با  ساله  همه 
اين  در  است  ذكر  شايان  گذارد.   می  نمايش  معرض  به  را  خود  توان 
در شرایط  آب  تامین  به  نسبت  امدادي شرکت  نيروهاي  فرضي  مانور 
اضطراری، پایش کیفیت آب بر اساس ضوابط اقدام در شرایط اضطراری 
در اردوگاه فرضي اقدام كردند و آب و فاضالب منطقه شبستر و تبريز با 
همكاري ساير يگان هاي عمل كننده در اين مانور با حضور فعال خود 
نسبت به انجام وظايف محوله اقدام کردند. در این عملیات حداقل 100 
گذاری،  لوله  اکیپ  آب؛  اتفاقات  پرسنل  شامل  عملیاتی  نیروهای  نفر 
اتفاقات  آزمایشگاه سیار آب، پرسنل  با خودرو  بهداشت آب  گروههای 
فاضالب با خودروهای امدادی مدیریت بحران و همچنین گروه آبرسانی 
سیار به همراه تعدادی خودرو امداد سبک و سنگین و  لجن کش در 

منطقه عملیاتی حضور یافتند.

شرکت آب و فاضالب آذر بایجان شرقی برگزار کرد؛

مانور فرضی زلزله و آمادگی مقابله با حوادث غیرمترقبه

گرگان – کرمی - شهردار گرگان از گام های استوار 
شهر  جانبه  همه  توسعه  راستای  در  گرگان  شهرداری 
روابط  اطالع رسانی  مرکز  گزارش  داد.به  خبر  گرگان 
عمومی شهرداری گرگان، عبدالرضا دادبود در دیدار امروز 
با استاندار گلستان اظهار کرد: خوشبختانه با تالش های 
این شهرداری سال  بودجه  گرگان،  مجموعه شهرداری 
گذشته 118 درصد محقق شد که این نشان دهنده تالش 
شبانه روزی تمامی کارکنان شهرداری گرگان است.وی 
ادامه داد: یکی از اتفاقاتی که برای نخستین بار در شهرداری 
گرگان رقم خورد، تهیه و اجرای پیوست فرهنگی برای 
تمامی پروژه های شهرداری گرگان است.شهردار گرگان 
خاطرنشان کرد: در این دوره مدیریت شهرداری گرگان 
توجه به توسعه تعامل بین المللی جایگاه ویژه ای دارد که 
با تالش های انجام شده نخستین تفاهمنامه بین المللی 
شهرداری گرگان با شهرداری گوانگجو چین در راستای 
گردشگری،  اقتصادی،  تعامل  توسعه  و  خواهرخواندگی 
سرمایه گذاری، ورزشی و حتی دانشگاهی به امضا رسیده 
هستیم  تالش  در  راستا  همین  در  گفت:  است.دادبود 
بتوانیم تفاهمنامه ای را با یکی از شهرهای قزاقستان و 
حتی اسپانیا منعقد شود.وی با تاکید بر اهمیت توجه به 
توسعه حمل و نقل عمومی و بازآفرینی شهری، اضافه کرد: 

با اقدام به موقع، سال گذشته 20 دستگاه اتوبوس جدید 
خریداری و به ناوگان حمل و نقل عمومی شهر گرگان 
اضافه شد که این مهم پس از 6 سال در شهر گرگان 
اتفاق افتاد.شهردار گرگان با اشاره به اجرای مطالعات طرح 
»بی آر تی« در این شهر، تصریح کرد: امروزه با توجه به 
شرایط جهانی و بین المللی موضوع سرمایه گذاری یکی از 
موارد بسیار مهم توسعه شهری است که از سال گذشته 
ورود سرمایه گذاران به شهر گرگان قوت پیدا کرده که 
از سال گذشته تا سال 13۹۹ در شهر گرگان حدود 2 
هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در شهر گرگان اجرایی 

خواهد شد. 
آمادگی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص( در 

مشارکت پروژه های شهرداری گرگان
فرمانده سپاه نینوا گلستان از آمادگی قرارگاه سازندگی 
شهرداری  پروژه های  مشارکت  در  )ص(  خاتم االنبیاء 
روابط  اطالع رسانی  مرکز  گزارش  داد.به  خبر  گرگان 
عمومی شهرداری گرگان، سردار حسین معروفی امروز در 
دیدار با شهردار گرگان و اعضای شورای اسالمی این شهر 
اظهار کرد: اطالع رسانی خدمات انجام شده برای مردم 
بسیار مهم است.وی ادامه داد: مردم باید از تالش های 
مدیران و دستگاه های مختلف مطلع شوند و باید صادقانه 

و به موقع افکار عمومی را از این اقدامات مطلع کرد.فرمانده 
سپاه نینوا گلستان خاطرنشان کرد: کارهای عمرانی زیادی 
در شهر گرگان انجام شده که جای تقدیر است و برای 
مثال پروژه مینی پارک ها در گرگان اقدامی تحول آفرین 
آرامش  و  تفریحی  بعد  با  به صورت مستقیم  زیرا  است 
مردم ارتباط دارد.معروفی بیان کرد: عدم وجود پارک ها در 
محالت نقص مهم در شهر گرگان بود و ایجاد این پارک ها 
به دلیل اینکه اقشار مختلفی از مردم به ویژه کسانی که 
توان خروج از شهر را ندارند از آن استفاده می کنند جز 
خدمت های بزرگ به مردم محسوب می شود.وی با اشاره 
به اجرای نهضت آسفالت در گرگان افزود: چنین اقداماتی 
برای مردم ارزش دارد و به دلیل آنکه مردم خدمت و 
اهمیت اجرای این پروژه را درک می کنند حتی اگر مدتی 
در تردد آنها خللی هم ایجاد شود اعتراضی ندارند چون 
مفید بودن پس از اتمام پروژه را درک می کنند و خدمت را 
با چشمانشان می بینند.فرمانده سپاه نینوا گلستان تصریح 
کرد: خدمات اجتماعی در نظام اسالمی یک اصل و اولویت 
اول است چون انقالب اسالمی را با حضور مردم تعریف 
می کنیم.معروفی گفت: من خودم را گلستانی می دانم و تا 
زمانی که در این استان حاضر باشم به رسالت و وظیفه ام 
نسبت به مردم این استان عمل خواهم کرد و سعی می کنم 

هر جایی که هستم زبان مردم این استان باشم و از حق 
مردم این استان دفاع کنم.وی تاکید کرد: گرگان نمادی 
از زیبایی استان گلستان است و وظیفه شهرداری و شورای 
اسالمی شهر گرگان وظیفه سنگین و حتی استانی است و 
نباید نگاه ها در گرگان تنها معطوف به این شهر باشد و باید 
نگاه ها استانی باشد.فرمانده سپاه نینوا با تقدیر از اقدامات 
شهرداری گرگان در حوزه نظافت شهری تصریح کرد: ما 
باید دادخواه مردم باشیم و مردم به ما تکیه کنند آنوقت 
دشمن در آسیب زدن به این مردم و نظام ناکام خواهد 
بود.معروفی گفت: پیوست فرهنگی و اجتماعی یکی از 
نیازهای مهم پروژه ها در سطح کشور است و در راستای 
پیوست فرهنگ و اجتماعی می توان مردم را مشارکت داد 
و با این اتفاق مردم خود را در توسعه شهر دخیل می دانند.

گام های استوار شهرداری گرگان در توسعه همه جانبه شهر


