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گام های استوار شهرداری گرگان در 
توسعه همه جانبه شهر

گـرگان - شـهردار گـرگان از گام هـای اسـتوار شـهرداری 
گـرگان در راسـتای توسـعه همـه جانبه شـهر گرگان خبـر داد.
بـه گـزارش مرکز اطالع رسـانی روابط عمومی شـهرداری گرگان، 
عبدالرضـا دادبـود در دیدار امروز با اسـتاندار گلسـتان اظهار کرد: 
خوشـبختانه بـا تالش هـای مجموعه شـهرداری گـرگان، بودجه 
ایـن شـهرداری سـال گذشـته 118 درصـد محقق شـد کـه این 
نشـان دهنـده تـالش شـبانه روزی تمامـی کارکنـان شـهرداری 
گرگان اسـت.وی ادامه داد: یکی از اتفاقاتی که برای نخسـتین بار 
در شـهرداری گرگان رقم خورد، تهیه و اجرای پیوسـت فرهنگی 
بـرای تمامی پروژه های شـهرداری گـرگان است.شـهردار گرگان 
خاطرنشـان کرد: در این دوره مدیریت شـهرداری گرگان توجه به 
توسـعه تعامل بین المللـی جایگاه ویـژه ای دارد که بـا تالش های 
انجام شـده نخسـتین تفاهمنامه بین المللی شـهرداری گرگان با 
شـهرداری گوانگجـو چین در راسـتای خواهرخواندگی و توسـعه 
تعامـل اقتصـادی، گردشـگری، سـرمایه گذاری، ورزشـی و حتی 
دانشـگاهی به امضا رسـیده اسـت.دادبود گفت: در همین راسـتا 
در تـالش هسـتیم بتوانیـم تفاهمنامـه ای را با یکی از شـهرهای 
قزاقسـتان و حتـی اسـپانیا منعقـد شـود.وی با تاکید بـر اهمیت 
توجه به توسـعه حمل و نقل عمومی و بازآفرینی شـهری، اضافه 
کرد: با اقدام به موقع، سـال گذشـته 20 دسـتگاه اتوبوس جدید 
خریـداری و بـه نـاوگان حمل و نقل عمومی شـهر گـرگان اضافه 
شـد کـه این مهـم پس از 6 سـال در شـهر گـرگان اتفـاق افتاد.
شـهردار گـرگان با اشـاره به اجـرای مطالعات طرح »بـی آر تی« 
در ایـن شـهر، تصریـح کـرد: امـروزه با توجـه به شـرایط جهانی 
و بین المللـی موضـوع سـرمایه گذاری یکـی از موارد بسـیار مهم 
توسـعه شـهری است که از سـال گذشته ورود سـرمایه گذاران به 
شـهر گرگان قوت پیدا کرده که از سـال گذشـته تا سـال 1399 
در شـهر گـرگان حدود 2 هـزار میلیارد تومان سـرمایه گذاری در 

شـهر گـرگان اجرایی خواهد شـد.

سرپرست مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری سمنان عنوان کرد :

مشارکت کودکان سمنانی در تدوین 
بیانیه جهانی شهر دوستدار کودک

بابامحمـدی  حسـین   - سـمنان 
:کـودکان سـمنانی در تدویـن بیانیـه 
بـا  کـودک  دوسـتدار  شـهر  جهانـی 
شـرکت در طرح نظرسنجی و پیمایش 
میدانـی مشـارکت کردنـد . علـی اکبر 

بنـی اسـدی بـا اعـالم ایـن خبـر گفـت :  سـمنان یکـی از 
کاندیداهـای طـرح شـهر دوسـتدار کـودک بـوده که توسـط 
یونیسـف و با همکاری وزارت کشـور و سازمان شهرداریها و با 
مشـارکت شـهرداری های کشـور در حال اجرا اسـت .  وی با 
اشـاره به فراهم شـدن مقدمات تشـکیل اداره شـهر دوستدار 
شـهر  افـزود:  معمـاری  و  شهرسـازی  معاونـت  در  کـودک 
دوسـتدار کـودک، شـهری اسـت که نیازهـای کـودکان را در 
کانون توجه قرار داده و تالشـی در راسـتای توسـعه، مناسـب 
سـازی و بسترسـازی از منظر کالبدی و اجتماعی شـهر برای 
فعالیـت کـودکان اسـت تـا آنهـا نیـز مانند سـایر شـهروندان 

منطبـق بـا نیازهایشـان بتواننـد در شـهر زندگـی کنند.
سرپرسـت مدیریـت ارتباطـات و امور بین الملل شـهرداری 
سـمنان افـزود : در راسـتای مشـارکت کـودکان سـمنانی در 
تدویـن بیانیـه جهانـی شـهر دوسـتدار کـودک کـه در اکتبـر 
2019 نشسـت شـهرهای دوسـتدار کـودک سراسـر دنیـا در 
کشـور آلمـان برگـزار خواهد شـد، طرح نظرسـنجی و پیمایش 
میدانی پرسشـنامه شـهر دوسـتدار کودک در بین 400 کودک 
سـمنانی و بـا همـکاری خانـه هـای بـازی شـهر اجـرا شـد و 
کـودکان بـا مشـارکت در ایـن طرح ، ایـده خـود را در خصوص 
تصویر خود از شـهر دوسـتدار کودک نیز نقاشـی کردند . وی با 
اشـاره به ثبت فایل نقاشـی ها در سـامانه وزارت کشـور ، تصریح 
کـرد بـزودی نمایشـگاه نقاشـی بـا موضـوع تصویـر کـودکان 

سـمنانی از شـهر دوسـتدار کـودک دایـر می شـود .

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی: 
لغو 55 متری بخش کوچکی از 

دستاوردهای تصویب طرح جامع 
اراک است

اراک - تهمینـه دباغچـی - بـه گـزارش اداره ارتباطـات 
واطالع رسـانی  اداره کل راه و شهرسـازی استان مرکزی،این 
اداره کل  طـی شـش مـاه گذشـته چهار طرح جامع شـهری 
را بـه شـورای عالـی شهرسـازی و معمـاری کشـور تحویـل 
داده اسـت.  اداره کل راه و شهرسـازی بـه عنـوان بـازوی 
اجرایـی سیاسـت های شهرسـازی دولـت، موظف بـه تدوین 
برنامه هـای توسـعه محور در تمامـی نقـاط اسـتان مرکـزی 
اسـت کـه در همیـن راسـتا اصلی تریـن امر، تهیـه طرح های 
ایـن طرح هـا »نقشـه راه توسـعه  جامـع  اسـت چـرا کـه 
پایـدار شـهری« هسـتند و بدون توجـه به آنها هیچ شـهری 
نمی توانـد نیازهـای امـروزی را برای شـهروندان خود برطرف 
تهیـه طرح هـای جامـع  راه و شهرسـازی  اداره کل  سـازد. 
شـهری اسـتان مرکزی را طی شـش ماه گذشـته در دسـتور 
کار خـود قـرار داد کـه اصلـی تریـن آن ها، طرح جامع شـهر 
اراک بـود چـرا کـه ایـن طـرح در عـدم پیگیری هـا، حـدود 
هفـت سـال بـدون پیـش رفـت مناسـب رها شـده و سـبب 

قفـل شـدن توسـعه شـهری اراک شـده بود. 
بـه دنبـال وجـود حساسـیت های گسـترده ایـن مسـئله 
چندیـن جلسـه و کارگـروه تخصصـی بـه منظـور بررسـی 
تمامی پیوسـت های عمرانی، اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی 
طرح جامع تشـکیل شـد و سـپس از کارشناسـان مورد تایید 
شـورای عالی شهرسـازی و معماری کشـور درخواسـت شـد 
کـه بـا حضـور در شـهر اراک، نتایج اولیـه اقدامات ایـن اداره 
کل را مـورد ارزیابـی قـرار دهنـد کـه خوشـبختانه بـه دنبال 
طـرح مسـائل اصولـی و انجـام کاری کارشناسـانه، تمامـی 
نظـرات فنـی اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان مرکزی مورد 

تاییـد کارشناسـان مربوطـه قـرار گرفت.
احمـد مرزبـان افـزود: از زمانـی کـه پیگیری هـای ایـن 
طـرح کـه حیـات شـهر اراک بـه آن بسـتگی دارد، آغـاز شـد 
تـا تصویـب طـرح در شـورای عالـی شهرسـازی، بیـش از 45 
جلسـه کارشناسـی در کمتر از شـش ماه توسـط اداره کل راه 
و شهرسـازی تشـکیل شـد تا هم بالتکلیفی شـهروندان اراکی 
رفـع شـود و هـم کاری کـه هفـت سـال طـول کشـیده بـود، 
در عـرض شـش مـاه بـا سـخت ترین پیگیری هـا تحقـق یابد.

 کشف بیش از ۱۰ کیلو مواد مخدر
در قزوین

قزویـن- رئیـس پلیـس مبـارزه 
بـا مـواد مخـدر اسـتان قزویـن از 
کشـف 10 کیلـو و 90 گـرم مـواد 
مخـدر از نـوع تریاک و دسـتگیری 
2 نفـر در ایـن خصـوص خبـر داد. 
اظهـار  خدایـی   بیـژن  سـرهنگ 
داشـت: پیرو اجـرای طرح مبـارزه با قاچاق مـواد مخدر 
عوامـل ایـن یـگان حیـن اسـتقرار در آزادراه »قزویـن- 
زنجـان« و کنتـرل خودروهـای عبـوری یـک دسـتگاه 
اتوبـوس را بـرای بازرسـی متوقـف کردنـد.  وی ادامـه 
داد: در بازرسـی از اتوبـوس مـورد نظر مأمـوران به یکی 
از مسـافران مشـکوک شـدند که در بازرسـی از وسـایل 
همـراه مسـافر مورد نظر موفق به کشـف مقـدار 9 کیلو 
و 490 گـرم مـواد مخـدر از نـوع تریـاک و دسـتگیری 
یـک نفر )قاچاقچی سـابقه دار( در این خصوص شـدند. 
سـرهنگ خدایی افـزود: همچنیـن مأمـوران در اقدامی 
آزادراه  از  عبـوری  خودروهـای  کنتـرل  حیـن  دیگـر 
قزویـن - رشـت به یک دسـتگاه خـودروی سـواری پژو 
مشـکوک و آن را متوقـف کردنـد. وی در ادامـه گفـت: 
در بازرسـی از خـودروی مـورد نظـر بـا تـالش مأموران 
مقـدار 600 گـرم مـواد مخـدر از نوع تریاک کـه به طور 
ماهرانـه ای در خـودروی توقیفـی جاسـازی شـده بـود 
کشـف و یـک نفر دسـتگیر شـد. رئیـس پلیـس مبارزه 
بـا مـواد مخـدر اسـتان در پایـان گفت: متهمـان پس از 
تکمیـل پرونـده بـرای سـیر مراحـل قانونـی بـه مراجع 

قضائـی معرفی شـدند.

انجام پروژه آسفالت ورودی صباشهر 
از اتوبان ساوه

صباشـهر - فریبـا میرزایـی پنـدار : آسـفالت ریزی 
رمـپ ورودی صباشـهراز اتوبان سـاوه با نظـارت مهندس امیر 
حسـین آخونـدان مسـئول دفتر فنی شـهرداری صباشـهر در 

دسـت اقدام اسـت.
مهنـدس آخونـدان عنـوان کـرد: خداروشـکر بـا همـت 
شـهردار محترم صباشـهر و اعضا شـورای اسـالمی این شـهر 
آسـفالت ورودی صباشـهر از اتوبان سـاوه زود تر از عهدی که 
به شـهروندان شـریف صباشـهر داده شـده بود در حـال انجام 

است.
مهنـدس آخوندان تاکیـد کـرد: بـدون همراهی مسـئولین 
باالخـص شـهردار محتـرم صباشـهر جنـاب آقـای مهنـدس 
کریمـی و همچنیـن اعضای محترم شـورای شـهر ایـن امکان 
وجـود نـدارد کـه بتـوان پـروژه هـای عمرانـی رابـا سـرعت 

نمود . پیگیـری 
مهنـدس آخونـدان در ادامـه خاطرنشـان کرد: امید اسـت 
بتوانیـم دیگـر پروژه هـای عمرانی را مانند این پـروژه در موقع 
مقـرر بـه سـرانجام برسـانیم و از حمایـت مسـئولین بازهـم 

برخـوردار گردیم.

اخبار ایراناخبار ایران استاندار آذربایجان شرقی خبر داد
تبریز، میزبان ریاست محترم جمهور

 افتتاح 10 هزارمیلیارد تومان پروژه در استان

تبریـز - فـالح: اسـتاندار آذربایجـان شـرقی گفـت: 
تبریـز و خطـه آذربایجـان، پنـج شـنبه هفتـه جـاری، 
و  ریاسـت محتـرم جمهـور  روحانـی،  دکتـر  میزبـان 
تعـدادی از اعضـای هیـات دولـت خواهـد بـود. دکتـر 
و  تبریـز  اینکـه  بیـان  بـا  پورمحمـدی  محمدرضـا 
آذربایجـان شـرقی در روز پنـج شـنبه هفتـه جـاری، 
و  ریاسـت محتـرم جمهـور  روحانـی،  دکتـر  میزبـان 
تعـدادی از اعضـای هیـات دولـت خواهـد بـود، اظهار 
داشـت: در ایـن سـفر کـه عمدتـا بـرای افتتـاح و بهره 
بـرداری از پـروژه هـای مربـوط بـه آب هـای مـرزی 
انجـام مـی شـود 3 پـروژه مهـم سـد حاجیلرچـای در 
شهرسـتان ورزقـان بـا سـرمایه گـذاری 156 میلیـارد 
سـرمایه  بـا  ارس  هـای  آب  از  بهره بـرداری  تومـان، 
گـذاری 350 میلیـارد تومـان و شـبکه آبیـاری سـد 
خداآفریـن بـا سـرمایه گـذاری بیـش از 300 میلیـارد 

تومـان، افتـتv اح خواهـد شـد.
در بخش نیرو بیش از پنج هزار میلیارد تومان 

پروژه آماده افتتاح است
دکتـر پورمحمـدی ادامـه داد: در حـوزه نیـرو عالوه 
بـر ایـن سـه پـروژه، فـاز اول نیـروگاه سـیکل ترکیبـی 
شهرسـتان هریـس بـا ظرفیـت 300 مـگاوات و ظرفیت 
اسـمی 500 مـگاوات افتتـاح مـی شـود. در ایـن پروژه، 
210 میلیـارد تومـان بـه صـورت ریالـی و 240 میلیون 

یـورو نیـز بـه صورت ارزی، سـرمایه گذاری شـده اسـت 
کـه در بخـش نیـرو و در مجمـوع، بیـش از پنـج هـزار 

میلیـارد تومان پروژه بـرای افتتاح داریـم. وی ادامه داد: 
در حـوزه عمرانی اسـتان نیز 370 پروژه آمـاده افتتاح و 

قابـل بهـره برداری در اسـتان وجـود دارد که بـرای این 
پـروژه هـا نیز بیـش از یک هـزار و 300 میلیـارد تومان 

است. سـرمایه گذاری شـده 
هشت پروژه پاالیشگاهی افتتاح می شود

اسـتاندار آذربایجـان شـرقی در ادامـه سـخنان خود 
تصریـح کـرد: در بخـش صنعـت و معدن، هشـت پروژه 
نیـز  گردشـگری  و  فرهنگـی  میـراث  و  پاالیشـگاهی 
مجموعـا 140 پـروژه بـا سـرمایه گذاری بیـش از پنـج 
هـزار و 500 میلیـارد تومانـی وجود دارد کـه امیدواریم 
بخـش عمـده ایـن پروژه هـا در سـفر آتی دکتـر روحانی 

بـه اسـتان، افتتاح شـود.
521 پروژه قابل افتتاح و بهره برداری هستند

هـزار  هشـت  مجمـوع،  در  افـزود:  پورمحمـدی 
میلیـارد تومـان سـرمایه گـذاری ریالـی و 240 میلیـون 
یـور سـرمایه گـذاری ارزی در قالـب 521 پـروژه، قابـل 
افتتـاح و بهره بـرداری مـی باشـند کـه بخشـی از آن ها 
بـه دسـت رییـس جمهـور محتـرم افتتـاح خواهد شـد. 
وی همچنیـن تصریـح کـرد: سـفر ریاسـت جمهـوری و 
تعـدادی از اعضـای هیـات دولـت بـه اسـتان، فرصـت 
مغتنمـی اسـت که مشـکالت اسـتان را بـا ایـن عزیزان 
و  مسـاعدت ها  نظـرات،  نکتـه  از  و  گذاشـته  میـان  در 
راهنمایی هـای ایـن عزیزان بـرای اعتالی هرچه بیشـتر 

اسـتان تـالش کنیـم.

تبریز - فالح: اسـتاندار آذربایجان شرقی گفت: از تمامی نخبگان 
اسـتان انتظـار داریـم اقشـار مختلف مـردم را بـه حضـور پررنگ در 
انتخابـات امسـال، تشـویق کنند. دکتـر محمدرضا پورمحمـدی در 
نشستی با نخبگان و احزاب شهرسـتان مراغه، افزود: ارتقای فرهنگ 
و توسـعه هـر جامعـه ای با ارتقـای فرهنگ و دانش، رابطه مسـتقیم 
دارد و از ایـن رو هـر جامعـه ای که خواهان توسـعه اسـت باید به این 
دو مهـم بیـش از پیش توجه کند.  وی اسـتفاده از ظرفیت ها، تغییر 
در نگرش و باور، مشـارکت و مسـئولیت پذیری، شفاف سازی، قانون 

محوری و اسـتفاده از خرد و مشـاوره جمعی را مهم ترین ارکان الزم 
بـرای توسـعه در جوامـع و از ویژگی هـای حکمرانی خوب دانسـت و 
ادامـه داد: تـا زمانـی کـه به ایـن موضوعـات، توجه نشـود نمی توان 
انتظـار رسـیدن جامعـه بـه توسـعه مطلـوب را داشـت. وی بـا بیان 
اینکـه کاهـش تصـدی دولـت و واگـذاری امـور بـه دسـت مـردم از 
مهـم تریـن اولویت هـای دولت اسـت، ابراز کـرد: سـازمان های مردم 
نهـاد مـی تواننـد در این زمینـه، بار اصلی را بر عهده داشـته باشـند. 
اسـتاندار آذربایجان شرقی همچنین توجه به مطالعه، موسیقی، هنر 

و تئاتـر را از جملـه شـاخصه های فرهنگی مـورد نیـاز در هر جامعه 
ای دانسـت و گفـت: ترویـج هـر یـک از این مـوارد، می توانـد ارتقای 
شـاخص های فرهنگـی جامعه را به دنبال داشـته باشـد. متاسـفانه 
در حـوزه شـاخصه های فرهنگـی، وضعیـت مطلوبـی نداریـم و باید 
مسـئوالن امر به این موضوع بیش از پیش توجه کنند.  پورمحمدی 
در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا اشـاره بـه انتخابـات مجلس 
شـورای اسـالمی تصریح کرد: از تمامی نخبگان سیاسـی، اقتصادی، 
اجتماعـی، فرهنگـی و علمی اسـتان انتظـار داریم ضمن مشـارکت 

گسـترده در انتخابات، اقشـار مختلف مـردم را نیز به حضور پرشـور 
در پـای صندوق هـای رأی دعـوت کننـد. در این مراسـم تعـدادی از 
نخبگان سیاسـی، اقتصادی، فعاالن حوزه بانوان و موسسـات خیریه 
و سـازمان های مردم نهـاد نیـز به بیان دیدگاه هـا و انتظـارات خود از 

دولت در شهرسـتان مراغـه پرداختند.

قـم - لـوح تقدیر سرپرسـت وزارت آموزش و پرورش سـیدجواد 
حسـینی بـه دلیل کسـب رتبه خیلـی خوب و شایسـته تقدیـر در 

و  ارزیابـی  فراینـد  هـای  شـاخص 
بررسـی عملکرد سـال 1397 معاونت 
سـوادآموزی استان توسـط حمیدرضا 
و  آمـوزش  مدیـرکل  االسـالم  شـیخ 
پرورش اسـتان قم و امیرآبادی نماینده 
مردم شـریف قم و عضو هیئت رئیسـه 
مجلـس شـورای اسـالمی بـه بهـرام 

سرمسـت اسـتاندار قـم اهدا شـد.
 در سـومین جلسه شورای آموزش 

و پـرورش اسـتان کـه در سـالن جلسـات حضـرت امام جـواد علیه 
السـالم استانداری تشکیل شد، لوح تقدیر سرپرسـت وزارت آموزش 
و پـرورش سـیدجواد حسـینی به دلیل کسـب رتبه خیلـی خوب و 
شایسـته تقدیر در شـاخص های فراینـد ارزیابی و بررسـی عملکرد 
سـال 1397 معاونت سـوادآموزی اسـتان توسـط حمیدرضا شـیخ 

االسـالم مدیـرکل آموزش و پرورش اسـتان قـم و امیرآبادی نماینده 
مردم شـریف قم و عضو هیئت رئیسـه مجلس شـورای اسـالمی به 

بهرام سرمسـت اسـتاندار قم اهدا شـد.
   ایـن تقدیـر نامـه به دلیـل تالش 
هـا و پیگیـری های صـورت گرفتـه در 
اسـتان و کسـب رتبـه خیلـی خـوب و 
شایسـته توسـط مقام وزارت صادر شده 
اسـت و در بخشـی از ایـن تقدیرنامـه 
آمـده اسـت کـه: کسـب ایـن موفقیت 
نمـودی از تدبیـر جنابعالـی بـه عنـوان 
رئیس شـورای پشـتیبانی سـوادآموزی 
اسـتان در بهـره گیـری از ظرفیـت و توانمنـدی نهادهـا و دسـتگاه 
هـای مختلـف از جمله ائمه محترم جمعه و جماعـات، اعضای معزز 
شـورای پشـتیبانی سـوادآموزی، فرمانداران فرهیخته و تاثیرگذاری 
سـوادآموزی اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان به ویـژه مدیرکل و 

معاونت سـوادآموزی اسـت.

اهـواز - رحمـان محمـدی - معاون طرح های توسـعه شـرکت 
بـرق منطقـه ای خوزسـتان از جـذب 100 درصـدی اعتبـارات 

تخصیص یافته سـال 97 در سه بخش 
منابع داخلی، درآمد عمومی و توسـعه 
و پایداری شـبکه برق خوزسـتان خبر 

داد.
مهـدی ابوعلـی گلـه داری گفـت: 
اعتبـار مصـوب منابـع داخلـی طـرح 
انتقال نیروی برق خوزسـتان در سـال 
97 مبلـغ 4 هزار و 981 میلیـارد ریال 
بـوده که 2 هزار و 40 میلیـارد ریال آن 

از طـرف شـرکت توانیر تخصیص داده شـد و این مقـدار جذب 100 
درصدی شـد.

وی بـا بیـان اینکـه اعتبار مصـوب درآمـد عمومی طـرح انتقال 
نیـروی برق خوزسـتان 199 میلیـارد ریال بـوده و کل مبلغ مذکور 
در  افـزود:  داده شـده،  نیـز تخصیـص 
ایـن بخـش نیـز جـذب 100 درصـدی 

اعتبـارات صـورت گرفته اسـت.
معـاون طرح های توسـعه شـرکت 
بـرق منطقه ای خوزسـتان تصریح کرد: 
اعتبار مصوب توسـعه و پایداری شـبکه 
برق خوزسـتان هزار و 120 میلیارد ریال 
بوده که 840 میلیـارد ریال این اعتبار از 
طرف شـرکت توانیر تخصیص داده شده 
بـود و در ایـن بخش نیز جـذب 100 درصدی مبلغ تخصیـص داده 

شـده صورت گرفته است.

رشـت - علـی حیـدری :   بـه گـزارش اداره ارتباطـات و اطـالع 
رسـانی اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان گیـالن ، در ایـن جلسـه 

مـاکان پدرام مدیرکل راه و شهرسـازی 
گیـالن  اذعان داشـت : مبارزه با فسـاد 
اداری، اصالح فرایندها، شناسـایی نقاط 
هـای  دوره  برگـزاری  پذیـر،  آسـیب 
آموزشـی، احصای بسـترهای تخلف و 
جرم، تدوین منشـور حقوق شهروندی، 
تکریـم اربـاب رجوع، صیانـت از حقوق 
مـردم، ایجـاد زمینـه هـای ترغیـب و 
تشـویق کارکنان و غیره از وظایف مهم 

این کمیته می باشـد. وی  ادامه داد: شـفاف سـازی و اطالع رسـانی 
دقیـق و ارتقـای سـالمت اداری از طریق اصالح فرآیندهـای اداری و 

بکارگیـری نظـام موثر برای پیشـگیری و مقابله با تخلفـات، قصور و 
کوتاهـی در انجـام وظایف سـازمانی ضروری اسـت.

مدیـرکل راه و شهرسـازی گیـالن 
اضافـه کـرد : در سـالجاری بایـد تـالش 
بیشتری در زمینه حفظ سـالمت اداری 
و صیانـت از حقـوق شـهروندی داشـته 
باشـیم و بایسـتی تـک تـک همـکاران 
عضو در خصوص شناسـایی گلوگاههای 
فسـاد و ارائـه راهکارهـای پیشـگیری با 

حساسـیت بیشـتری اقـدام کنند.
گفتنـی اسـت در ادامه این جلسـه 
اعضای کمیته ضمن تبادل نظر و ارائه راهکارههای الزم بر عملیاتی 

نمودن دسـتور جلسـه تاکید نمودند

 استاندار آذربایجان شرقی در جمع نخبگان و احزاب شهرستان مراغه:

واگذاری امور به دست مردم از مهم ترین اولویت های دولت است

معاونت نهضت سوادآموزی:

تقدیر سرپرست وزارت آموزش و پرورش از استاندار 
قم به دلیل توفیقات نهضت سوادآموزی

جذب ۱۰۰ درصدی اعتبارات تخصیص یافته سال ۹۷

برگزاری جلسه کمیته سالمت اداری و صیانت از حقوق 
شهروندی راه و شهرسازی گیالن

بندرعبـاس - کیـوان حسـین پـور- مدیـر اداره بنـادر و دریانوردی شـهید باهنـر از برنامه ریزی 
هـای صـورت گرفتـه به منظور آغـاز عملیات اجرایـی احداث اسـکله چند منظوره در بندر سـیریک 
بـا سـاختار شـمع و عرشـه و اعتبـار 245 میلیـارد ریـال طـی آینـده ای خبـر داد. به گـزارش روابط 
عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی اسـتان هرمزگان، -حمیدرضا محمدحسـینی- با اشـاره تاکیدات 
مقـام معظـم رهبـری و رییـس جمهوری اسـالمی ایـران مبنی بـر اهمیت توسـعه سـواحل مکران، 

اظهار داشـت: شهرسـتان سـیریک از نظر راه دسترسـی به اقیانوس هند و آب های آزاد، در موقعیتی 
راهبـردی از سـواحل مکـران قرار گرفته اسـت که ایـن امر فرصتي ويـژه ای براي جذب سـرمايه گذار 
و توسـعه و عمـران شـرق اسـتان هرمـزگان محسـوب می شـود. وی بـا بیـان اینکـه حـدود نیمی از 
سـواحل مكـران در اسـتان هرمـزگان قرار دارد، گفـت: بندر سـیریک در خط الـرأس مناطق دریایی 
جنـوب ایـران یعنـی در محل تالقی دریای عمان و خلیج فارس واقع شـده اسـت. مدیـر اداره بنادر و 
دریانـوردی شـهید باهنر گفت: ایجاد زیرسـاخت های بندری در راسـتای تسـهیل تخلیـه و بارگیری 
شـناورهای تجـاری سـنتی و فلـزی در بندرسـیریک و کمـک بـه رونق اقتصادي سـاحلي و سـاحل 
نشـینان در اين منطقه صورت پذیرفته اسـت. محمدحسـینی اضافه کرد: بندر چندمنظوره سـیریک 
بـا 34 هکتـار وسـعت حوضچه و 51 هکتار پسـکرانه، پـس از مجتمع بندری شـهید رجایی، دومین 
بنـدر بـزرگ به لحاظ وسـعت حوضچه در محدوده سـواحل اسـتان هرمزگان به شـمار مـی رود. وی 
طـول بـازوی اصلی موج شـکن ایـن بندر را یکهـزار و 400 متر، طـول بازوی فرعـی 879 متر و قطر 

چرخـش حوضچـه را 80 متـر عنوان کرد و افزود: در حال حاضر یک فروند اسـکله شـناور 150 تنی، 
یـک فرونـد رمـپ شـناور 30 متری و تعـداد 66 بوالرد )راهبند سـتونی( در این بندر ایجـاد و احداث 
شـده اسـت. ایـن مقام مسـئول با بیـان اینکه بـه زودی عملیـات احداث اسـکله چند منظـوره بندر 
سـیریک آغـاز خواهد شـد، ادامـه داد: مناقصه اجرای فاز نخسـت بندر  چندمنظوره سـیریک، برگزار 
و قـرارداد آن منعقـد شـده اسـت. مدیـر اداره بنـادر و دریانوردی شـهید باهنـر بیان کرد: ایـن پروژه، 
شـامل احداث سـکوی پهلوگیری و یک فروند اسـکله تجاری از نوع شـمع و عرشـه به طول 104 متر 
اسـت که مسـاحتی بالغ بر یکهزار و 750 متر مربع را شـامل می شـود.   محمدحسـینی مدت زمان 
پیـش بینـی شـده برای اجرای طرح سـاخت اسـکله های جدیـد بندر سـیریک را 24 مـاه اعالم کرد 
و افـزود: اعتبـار اولیـه ایـن پـروژه بالغ بر 245 میلیارد ریال اسـت کـه از محل منابع داخلی سـازمان 
بنادر تامین مالی می شـود. شـایان ذکر اسـت، سـيريك در فاصله 170 كيلومتري شـرق بندرعباس 

مركز اسـتان هرمزگان واقع شـده اسـت.

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر اعالم کرد:

ساخت اسکله شناور ۱5۰ تنی و رمپ 3۰ متری برای رونق تجاری سواحل مکران


