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اخذ مجوز توقفگاه ریل بکس 
نظرآباد به تهران 

نظرآباد-سـیروس رنجبرکهن: ایـام دهه فجر روزهایـی پر برکتی 
اسـت کـه همواره نوید بخش شـروع فعالیـت و یا افتتاح طـرح و پروژه 
ای در یکـی از نقـاط ایـران بـزرگ همـراه بـوده اسـت . در نخسـتین 
روزهـای آغازیـن ایـام اهلل دهـه فجر امسـال مجوز توقفـگاه ریل بکس  
نظرآبـاد بـه تهـران اخـذ و کام مـردم ایـن نظرآبـاد را شـیرین کـرد. 
مهنـدس عسـگری شـهردار نظرآبـاد ضمن تبریـک دهه مبـارک فجر 
بـه مـردم شـریف و والیتمـدار نظرآبـاد، گفـت: بـا همـکاری مهندس 
صادقلـو فرمانـدار، شـهردار واعضـای شـورای اسـامی شـهر نظرآبـاد 
مجـوز توقفـگاه ریـل بکـس نظرآبـاد بـه تهـران از راه آهـن جمهوری 
اسـامی اخـذ گردیـد.  وی افزود: امیـدوارم در آینده نزدیـک با احداث 
توقفـگاه در محلـه سـید جمال الدین شـهر نظرآباد شـهروندان شـاهد 
شـکوفایی و پیشـرفتهای زیـادی باشـند  همچنیـن مـردم نظرآبـاد با 
تـاش مسـئوالن بتواننـد در تمامـی زمینـه هـا از جمله حمـل و نقل 
عمومـی از رفـاه بیشـتری برخـوردار گردند. شـهردار نظرآبـاد در ادامه 
سـخنان  خـود گفـت: بـا تمـام تـوان و انـرژی تـاش خواهیـم کـرد 
تـا بتوانیـم روزهـای پربارتـری را بـرای مـردم ایـن شـهر رقـم بزنیـم 
چـرا کـه مـردم مـا شایسـته بهتریـن هـا هسـتند. ایـن شهرسـتان به 
دلیـل اسـتقراردر کنـارآزاد راه تهـران - تبریـز همچنیـن راه آهـن 
تهـران - تبریـز در 50 سـال گذشـته  توسـعه زیادی یافتـه و به برکت 
انقـاب اسـام  در حـال توسـعه و پیشـروی به سـوی بهتر شـدن می 
باشـد. ایـن شهرسـتان تـا سـال ۱۳۸۱ یکـی از بخش های شهرسـتان 
سـاوجباغ بـود و در حـال حاضـر هـم در حـوزه انتخابیـه سـاوجباغ 
واقـع اسـت. ترکی سـاوجباغی یکی از شـاخه های ترکـی آذربایجانی، 
زبـان غالـب اهالی شهرسـتان نظرآباد اسـت. حضور لهجه هـای دیگری 
از زبـان ترکـی و نیـز انـواع لهجه هـای زبان فارسـی در این شهرسـتان 
از نتایـج مهاجرپذیـری آن اسـت.  خـاک سـبک و آب فـراوان دشـت 
نظرآبـاد، بسـیار بـرای کشـاورزی مناسـب بـوده و دامپـروری در کنار 
زراعـت، از عمـده منابـع درآمـد روسـتاییان نظرآبـادی اسـت. غیـر از 
اقلیـت ارامنه، غالب اهالی شهرسـتان، مسـلمان و شـیعه دوازده امامی 
هسـتند. مشـاهیر زیـادی از جمله مـا علـی قارپوزآبادی؛دکتر مصدق 
وآیـت اهلل نجـم آبـادی و دیگـر مشـاهیر بنـام کشـور از شهرسـتان 
نظرآبـاد بـوده و شـهدای عزیـز زیـادی تقدیـم انقاب کـرده همچنین 
اولیـن شـهید مدافـع حـرم  اسـتان البـرز ازایـن شهرسـتان میباشـد، 
مـردم نظرآبـاد دل بسـته نظـام و رهبـری بـوده و همـواره در راه نظام 
مقـدس جمهوری اسـامی فـداکاری و جانبازی کرده و همیشـه گوش 

بفرمـان رهبـر فرزانـه خـود بوده و هسـتند.

 توسط واحدزیباسازی شهرداری شاهرود
صورت گرفت؛

فضا سازی شهری به مناسبت دهه 
مبارک فجر

حسـین  شـاهرود_ 
سرپرسـت  بابامحمـدی: 
شـهرداری  واحدزیباسـازی 
شـاهرود درگفتگـو باخبرنگارمـا 
"سـوگند  "والفجـر  گفـت: 
ازلـی  برجـای  و  برپـا  همیشـه 

خداونـد اسـت کـه نویـد بخـش پـگاه روشـن پیـروزی در افـق 
جهـاد امت هااسـت. دهه فجر سـر آغـاز طلوع اسام،خاسـتگاه 
ارزش هـای اسـامی،مقطع رهایـی ملـت ایـران و بخشـی از 
تاریـخ ماسـت کـه گذشـته را از آینـده جـدا سـاخته اسـت . 
امـام آمـد و چـراغ بادیـه ظلمـت شـد ،ذلـت ایـران را بـه عزت 
اسـام مبـدل سـاخت و مـردم را بـه سـاحل نجـات "جمهوری 
اسـامی "رهنمـون گرداند.مهنـدس اعظم وزیـری درادامه بیان 
داشـت ؛یـاد آوری ۲۲ بهمـن ،یعنـی یـادآوری تجلـی حکومت 
اهلل در روی زمیـن ،روزی کـه برنـده تریـن سـاح معنوی یعنی 
،ایمان،پیـروزی آفریـد .  سرپرسـت واحدزیبا سـازی شـهرداری 
شـاهرود اظهارداشت ؛پیروزی شـکوهمند ۲۲بهمن سال ۱۳5۷ 
حاصـل عواملـی  چـون ایمان به خـدا وند متعـال ،رهبری فقیه 
و آگاهانـه امـام خمینـی رحمـه ا... و اتحـاد و  همبسـتگی همه 
اقشـار ملـت و اسـتقامت و پایـداری در راه خدا می باشـد .اتحاد 
و همدلـی معجـزه مـی آفرینـد و بزرگتریـن موانـع راه ترقـی و 
پیشـرفت را از سـر راه برمـی دارد و قـوی تریـن دشـمنان را 
نابود می سـازد. واحد زیباسـازی شـهرداری شـاهرود به منظور 
همراهـی بـا ایـن رویـداد مهـم ملـی ، بهبـود فضاهای شـهری 
و همچنیـن بـا نـگاه یـادآوری ایـن حماسـه انقابـی و ایجـاد 
شورانقابی،شـهر شـاهرود برای بزرگداشـت دهه فجر و سـالروز 
۲۲ بهمن آماده شـده اسـت . شایان ذکراسـت ؛ المان موضوعی 
، ریسـه آرایـی و پارچـه آرایی و پرچم باهمین دیـدگاه در معابر 

و میادیـن و پـل هـای سـطح شـهر نصـب  گردیـده اسـت.

به مناسبت آغاز دهه مبارک فجر 
برگزار شد: شرکت توزیع برق استان 
کرمانشاه فاتح مسابقات طناب کشی

کرمانشـاه - مسـابقات طناب 
کشـی کارکنان اسـتان به مناسـبت 
چهـل و یکمیـن سـالگرد پیـروزی 
انقاب اسـامی بـا حضور سـازمانها 
و ارگانهـای دولتـی و بانظارت هیئت 
در  اسـتان  همگانـي  هـاي  ورزش 
سـالن شـهيد بهشـتي کرمانشـاه برگزار شـد. به گزارش روابط عمومی 
شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان کرمانشـاه، در ایـن مسـابقات کـه 
باحضـور ۶ تیـم از شـرکت توزیـع بـرق، دادگسـتری، تربیـت بدنـي، 
پتروشـيمي، دانشـگاه رازي و دانشـگاه علـوم پزشـکي برگـزار شـد. در 
نهايـت اعضـاي تيـم شـرکت توزيـع نيـروي بـرق اسـتان کرمانشـاه  با 
سرپرسـتي مهنـدس محمـد مـرادي ميانکوهي موفق شـدند با کسـب 
باالتريـن امتياز به مقام اول دسـت يافته و برسـكوي قهرماني بايسـتند.

اسامی اعضای تیم شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه:
۱- افشـین دوبـاش ۲- جعفـر دوکانـه ای ۳- یاسـر احمـدی ۴- 
کـورش زنگنـه 5- امیـر زنگنـه ۶- آرش عباسـی ۷- روح ا... شـاولی 

۸- علـی الفتـی ۹- رسـول چقـازردي

شهربازی گرگان با ۴۵۰ میلیارد تومان 
سرمایه گذاری در دهه فجر کلنگ زنی می شود
گـرگان  فرمانـدار   - گـرگان 
بـا سـرمایه گذاری  گفـت: شـهربازی 
۴50میلیـارد تومانـی در دهـه فجـر 
امسـال در منطقـه تفریحـی هزارپیچ 
کلنگ زنـی می شـود.محمد حمیـدی 
در نشسـت خبـری اظهارداشـت: در 
دهـه فجـر امسـال ۱۷۸ پروژه عمرانـی و تولیدی با اعتبار و سـرمایه گذاری 
۱5۲ میلیـارد و ۷۷0 میلیـون تومـان افتتـاح و کلنگ زنـی می شـود.وی 
گفـت: اجـرای خـط انتقـال آب زون هـای ۳ و ۴ شهرسـتان گـرگان بـا 
۱۷.5 میلیـارد تومـان اعتبـار در دهـه فجـر امسـال کلنگ زنی خواهدشـد. 
تجهیـز و نوسـازی اراضـی کشـاورزی برخی از روسـتاهای این شهرسـتان 
بـا ۳.5 میلیـارد تومـان و افتتـاح ۳00 واحـد مسـکن مهـر بـا حـدود ۳5 
میلیـارد تومـان از جمله طرح هایی اسـت کـه در این مدت بـه بهره برداری 
می رسـد.فرماندار گـرگان افـزود: در بخـش اقتصـادی نیـز ۴۱۱ طـرح بـا 
سـرمایه گذاری 5۶۱ میلیـارد و ۶۳۹ میلیـون تومـان  با اشـتغالزایی یکهزار 
و ۲۱۸ نفـر افتتـاح و کلنگ زنـی می شـود.به گفتـه وی بزرگتریـن پـروژه 
سـرمایه گذاری شهرسـتان گـرگان در ایام دهـه فجر کلنگ زنی شـهربازی 
در منطقـه تفریحـی هزارپیـچ ایـن شـهر بـا سـرمایه گذاری ۴50 میلیـارد 
تومـان اسـت.حمیدی بیان داشـت: بـازار موزه گـرگان قرار بـود در ماه های 
گذشـته بـا حضور یک مهمـان ملی کلنگ زنی شـود اما این اتفـاق رخ نداد 
امـا عملیـات سـاخت پروژه آغاز شـد. میـزان سـرمایه گذاری در ایـن پروژه 
۷50 میلیـارد تومـان اسـت کـه در دهـه فجر امسـال کلنگ زنی می شـود.

وی افـزود: در بخـش کشـاورزی نیـز ۳۴۷ طـرح بـا ۹۹ میلیـارد تومـان 
سـرمایه گذاری و اشـتغالزایی 505 نفـر و در بخـش میـراث فرهنگی با ۱۷ 
طـرح بـا ۱۴.۱ میلیارد تومان سـرمایه گذاری و اشـتغال ۱۲۲ نفر مهم ترین 

سـهم را در افتتـاح و کلنگ زنـی پروژه هـای عمرانـی و اقتصـادی دارنـد.

اسالمشهر برای دومین سال متوالی 
همزمان با تهران میزبان جشنواره 

ملی فیلم فجر شد 
زاده:  داداش   – اسالمشـهر 
فیلم های سـی و هشـتمین جشـنواره 
ملـی فیلـم فجـر بـرای دومیـن سـال 
متوالـی همزمان بـا تهـران در پردیس 
اسامشـهر  شهرسـتان  فجـر  سـینما 
اکران شـد.  بـه گـزارش روابط عمومی 
اداره فرهنگ و ارشـاد اسـامی اسامشـهر،میثم مرادی رئیـس اداره فرهنگ 
و ارشـاد اسـامی اسامشـهر ضمـن تبریـک ایام مبـارک دهه فجر و تشـکر 
از مسـئولین برگـزاری ایـن جشـنواره عنوان نمود: جشـنواره ملـی فیلم فجر 
یکـی از بزرگتریـن رویدادهایی اسـت که اسامشـهر برای دومیـن بار میزبان 
ایـن اتفـاق بسـیار میمـون و مبارک اسـت و این فرصت بسـیار خوبی اسـت 
بـرای اسامشـهر که شـهرهای دیگر شهرسـتان هـای تهران بـا فعالیت های 
ایـن شهرسـتان آشـنا شـده و مـا میزبـان هنرمنـدان آنهـا خواهیم بـود. وی 
افـزود: بـه دلیـل برگـزاری خـوب ایـن جشـنواره در سـال قبـل امسـال نیـز 
اسامشـهر میزبـان سـی و هشـتمین جشـنواره ملی فیلـم فجر خواهـد بود.    
گفتنی اسـت: سـی و هشـتمین جشـنواره ملی فیلم فجر همزمان با چهل و 
یکمین سـالگرد پیروزی شـکوهمند انقـاب اسـامی از ۱۲ لغایت ۲۲ بهمن 
ماه سـالجاری در سـه سانس : سانس اول سـاعت  ۱۶:۳0، سانس دوم ساعت 
۱۹ و سـانس سـوم سـاعت ۲۱:۳0 در پردیـس سـینما فجـر اسامشـهر بـه 
نشـانی : اسامشـهر ، خیابان آیت ا.. کاشـانی ، خیابان فجر برگزار می شـود 
و عاقمنـدان مـی توانند با مراجعه به سـایت رسـمی جشـنواره و تهیه بلیط 

، از فیلـم هـای مـورد عاقه خـود در جشـنواره دیـدن نمایند. 
روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسامی اسامشهر

جلسه کمیته افزایش درآمد 
شهرداری فرون آباد تشکیل شد

پاکدشـت - در جهـت افزایـش 
سـطح درآمـد، جـذب منابـع مالـي و 
ایجـاد درآمـد پایـدار برای شـهرداری 
درآمـد  افزایـش  کمیتـه  جلسـه 
شـد.   برگـزار  آبـاد  فـرون  شـهرداری 
کـوروش میرزایـی شـهردار فـرون آباد 
در ابتـدای ایـن جلسـه ضمـن تشـکر از تـاش و همت پرسـنل، خواسـتار 
تاش همه جانبه مسـئوالن شـهرداری در جهت اسـتفاده حداکثری از همه 
پتانسـیل هـای موجـود در جهـت جذب منابـع مالـي و ایجاد درآمـد پایدار 
بـرای شـهرداری و رفـع دغدغه هـای موجود شـد. وی با بیـان اینکه بودجه 
شـهرداری محـدود بـوده و برنامه ریزی دقیق، ارائه طرح، آسـیب شناسـی و 
آینـده نگـری باعث پیشـرفت شـهر می شـود، بر تـاش همـه جانبه بخش 
هـای مختلـف برای وصـول درآمدهای مصـوب و رویکرد مشـارکت محوری 
در موضوعـات درآمـدی تأکیـد کـرد.وی افزود: یکـی از راهکارهـای افزایش 
درآمـد، تعامـل و همکاری دو سـویه شـهروندان با شـهرداری می باشـد که 
نتیجـه آن عـاوه بـر کسـب درآمـد بیشـتر بـرای شـهرداری منجر بـه ارائه 
خدمـات شـهری مناسـب تـر بـه همشـهریان مـی شـود و وصول بـه موقع 
درآمدهـای پیش بینـی شـده، مدیریت شـهری را در ارائه خدمـات کارآمد و 
مکفـی و نیـز تحقق اهداف، برطبق برنامه های تدوین شـده یـاری  می نماید.

اخبار ایراناخبار ایران به مناسبت ایام اهلل دهه فجر

طرح های زیست محیطی شرکت فوالد خوزستان به بهره برداری رسید

اهـواز  - رحمـان محمـدی : به مناسـبت ایام اهلل دهـه فجر، چهار 
طرح زیسـت محیطی شـرکت فوالد خوزسـتان به بهره برداری رسـید 

و یـک طـرح نیز کلنگ زنی شـد.
در سـومین روز از ایـام اهلل دهـه مبـارک فجر، با حضور محمد جواد اشـرفی  
مدیـر کل حفاظـت محیط زیسـت اسـتان خوزسـتان، سـیروس کریمـی رئیس 
پایـش حفاظـت محیـط زیسـت، علـی محمـدی مدیرعامل فـوالد خوزسـتان و 
جمعـی از مسـئوالن  شـرکت، چهـار طـرح زیسـت محیطـی بـه  بهره بـرداری 

رسـید و یـک طـرح نیـز کلنگ زنی شـد.
اولیـن طـرح نصب کنترل غبار سیسـتم فـروش گندله به روش مه خشـک 
بـود، کـه آثـاری همچـون: کاهش شـدید تولید و انتشـار غبـار در ناحیـه فروش 
گندلـه سـازی، کاهـش مصـرف آب و بـرق و عـدم نیـاز به مـواد شـیمیایی را به 
دنبـال دارد. در ادامـه پروژه  ی نصـب و راه اندازی دیزل ژنراتورهای فوالد سـازی 
بـه بهـره بـرداری رسـید. ایـن طرح بـا هـدف : ایجاد سیسـتم مطمئن، پایـدار و 
یکپارچـه MVA بـرق اضطـراری بخـش فوالدسـازی، کاهـش تاثیر افت فشـار 
گاز در زمسـتان، تقویـت و نوسـازی سیسـتم بـرق اضطراری بخش فوالدسـازی 

اجرا شـد. 
ایـن گـزار حاکـی اسـت، در ادامـه ی بهـره  بـرداری از طـرح هـا نوبـت بـه 
افتتـاح  سیسـتم تفکیـک ضایعـات آهنی و غیـر آهنی رسـید. با اجرایی شـدن 
ایـن طـرح  ظرفیـت مهار غبار ۴0 هـزار تن مکعب افزایش پیـدا می کند. از دیگر 
پیامدهـای مثبـت ایـن طرح جلوگیری از انتشـار خـاک و غبار ناشـی از عملیات 
تفکیـک اسـت. در ادامـه پـروژه ی راه انـدازی جمـع آوری دود کـوره چهـار بـا 
هدف کاهش شـاخص آلودگی محیطی، جداسـازی سیسـتم مکش کوره ۳ و ۴ 

و افزایـش سـطح  رضایـت منـدی ذیفعـان داخلی و خارجی سـازمان بـود، که به 
بهـره بـرداری رسـید.  در پایان نیز کلنـگ زنی پروژه ی مهندسـی، خرید، نصب 
و راه انـدازی تصفیـه خانـه شـیمیایی پسـاب صنعتـی انجام شـد. از مهـم ترین 
اهـداف اجـرای ایـن پروژه مـی توان به:  تصفیـه آب صنعتی به میـزان ۷50 متر 
مکعـب در سـاعت، پمپـاژ آب نـرم یا صنعتـی و تصفیه مجدد و تهیـه  محصول 

آب RO بـا ظرفیـت ۷50 متـر معکب اشـاره کرد.
پیـش از افتتـاح طرح ها علی محمدی مدیرعامل شـرکت فوالد خوزسـتان 
ضمـن عـرض تبریـک به مناسـبت فرارسـیدن دهه ی مبـارک فجر از اجـرای 5 
برابـری تعهـد شـرکت در احـداث فضای سـبز شـرکت فوالد خوزسـتان سـخن 
گفت و افزود: مسـاحت شـرکت فوالد خوزسـتان در مجموع ۴00 هکتار اسـت و 
طبـق اسـتاندارد می بایسـت ۲5 درصد فضای سـبز ایجاد کند؛ فوالد خوزسـتان 
بـا احتسـاب فضـای سـبز داخـل و اطـراف شـرکت بیـش از 500 هکتـار فضای 
سـبز ایجـاد کـرده اسـت. عـاوه بـر ایـن آمادگـی داریـم بـا همـکاری دسـتگاه 
هـای اجرایـی کمربنـد سـبز شـرکت فـوالد خوزسـتان را تکمیـل کنیـم. وی 
افـزود: همچنیـن برنامـه ی قرار اسـت بـا حضـور کارکنـان و خانواده هـای فوالد 
خوزسـتان در روز ۱5 اسـفند مـاه و بـه مناسـبت روز درختـکاری اجـرا شـود و 
در ایـن حرکـت، در زمینی به مسـاحت ۲5 هکتار در منطقه ی سـیصد دسـتگاه 
نهـال کاری شـود. محمـدی از الـزام پیوسـت زیسـت محیطی طرح هـای اجرایی 
شـرکت فـوالد خوزسـتان گفـت و اظهـار داشـت: از تمام واحدها خواسـته شـد، 
هـر طرحـی کـه در مرحلـه پیشـنهاد و مطالعـه قـرار دارد، می بایسـت پیوسـت 
زیسـت محیطی داشـته باشـد. از طرفی طرح های اجرا شـده، با نگاه حفاظت از 
محیط زیسـت اصاح می شـوند. وی گریزی هم به افتخارات شـرکت زد و گفت: 

فـوالد خوزسـتان بزرگتریـن صادرکننـده شـمش و دومیـن تولید کننـده فوالد 
کشـور اسـت. افتخـار ایـن را داشـتیم کـه در میان شـرکت های فـوالدی، عنوان 
صادرکننـده نمونـه را از آن خود کنیم. در حوزه مسـئولیت  های اجتماعی، موفق 
شـدیم جایـزه ملی CSR را کسـب کنیم. از اهـداف بزرگ فوالد خوزسـتان در 
کنـار توسـعه و افزایـش کیفیت تولید،  بهبود مسـتمر وضعیت زیسـت محیطی 
شـرکت اسـت، در همین راسـتا تدوین برنامه زیسـت محیطی در دستور کار قرار 
گرفـت. اعتقـاد ما این اسـت که هر گونـه هزینه ای در زمینه ی زیسـت محیطی 
صورت می گیرد، در واقع بازگشـت سـرمایه  برای مجموعه، شـهر و اسـتان است.
مدیرعامـل فوالد خوزسـتان از کاهـش ۶0 درصدی آلودگی محیط زیسـت 
از سـوی فوالد خوزسـتان خبر داد و افزود: از سـال ۸۷ تا ۹۷ رشـد تولید شـمش 
از ۲ میلیـون ۳50 تـن بـه ۳ میلیـون و ۸00 هزار تن رسـیده اسـت، در شـرایط 
افزایـش تولیـد انتظار مـی  رفت آالیندگـی افزایش یابـد، اما با اجـرای طرح های 
زیسـت محیطـی، کاهـش ۶0 درصـدی آلودگـی اتفـاق افتـاد. همچنیـن طـرح  
هـای اجرایـی در زمینـه ی محیـط زیسـت به عـدد ۹5 می رسـد. ایـن طرح ها با 
هزینـه ی بالـغ بـر ۱۷۳ میلیـارد تومان اجرایـی شـد.  وی ادامه داد: البتـه کار به 
همیـن جـا ختـم نمی شـود و سـرمایه گذاری  طرح های در دسـت اجـرا با هدف 
کاهـش انتشـار غبار و آلودگـی، ۲۸0 میلیارد تومان اسـت.  در ادامه محمد جواد 
اشـرفی مدیرکل حفاظت محیط زیسـت اسـتان خوزسـتان از رشـد چشـم  گیر 
فضـای سـبز در فـوالد خوزسـتان گفـت و ادامـه داد: ایـن حجـم از فضای سـبز 
در فـوالد خوزسـتان نشـان از توجـه ویـژه  مدیـران شـرکت بـه حفظ و توسـعه 
فضـای سـبز دارد. ایـن حجـم از توسـعه فضای سـبز و توجـه به اطراف شـرکت 
مطمئنـا فضـای اجتماعـی را معطـوف به خود می کند. باید شـرایط فراهم شـود 

تا فعالیت های که شـرکت فوالد خوزسـتان در راستای مسـئولیت های اجتماعی 
و توسـعه فضـای سـبز انجـام داده اسـت در جامعـه نمـود پیـدا کند و بـار روانی 
منفی موجود برداشـته شـود. وی افزود: بدون شـک سـرمایه  گذاری در مسـائل 
زیسـت محیطـی، هزینـه نیسـت، بلکـه یـک کار اقتصـادی اسـت کـه در میان 

مـدت، نتایج مثبـت را به دنبـال دارد.
مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت خوزسـتان از شناسـایی و رفـع نقـاط 
آالینـده محیطـی در فـوالد خوزسـتان گفت و افـزود: فن آوری فوالد خوزسـتان 
بـه نوعـی مربـوط به گذشـته اسـت؛ باید به سـمتی حرکت کـرد و پـروژه  هایی 
اجـرا شـوند که به حفظ محیط زیسـت و کاهـش آالیندگی  کمـک کند. هزینه 
۱۷0 میلیـارد تومانـی اجرای ۹5 پـروژه به همراه ۲۸0 میلیـارد تومان طرح های 
در دسـت اجـرا نوید بهبود شـرایط و کاهـش آلودگی محیط زسـیت را به همراه 
دارد.  اشـرفی احداث پل ششـم را گره  گشای مشـکات حمل و نقل خودروهای 
سـنگین دانسـت و افـزود: بـا احـداث این پـل، از تـردد خودروهای سـنگین که 
عمدتـا بارهـای صنعتـی به همـراه دارند، در سـطح شـهر جلوگیری شـد. عاوه 
بـر ایـن به کاهـش مشـکات ترافیکی کـه در نهایـت کاهـش آالیندگی محیط 
زیسـت را بـه دنبـال دارد، کمـک می کنـد. از مدیـران فـوالد خوزسـتان انتظـار 
مـی رود بـه توسـعه شـبکه های درون شـهری و و ایجـاد جاده هـای کمربنـدی 
توجـه بیشـتری داشـته باشـند. همچنیـن تاش هایـی کـه تـا بـه االن صـورت 
گرفتـه قابـل تقدیـر اسـت.  گفتنی اسـت، در این مراسـم با حضـور محمد جواد 
اشـرفی مدیرکل حفاظت محیط زیسـت اسـتان، علی محمدی مدیرعامل فوالد 
خوزسـتان و سـایر مسـئوالن از کتـاب طـرح جامـع محیـط زیسـت و پسـماند 

شـرکت فوالد خوزسـتان رونمایی شـد.

اصفهـان - یحیی مرادیان: در راسـتای مصوبه کارگـروه اقدام 
اسـتانداری مبنـی بر وظیفـه اتـاق بازرگانی در خصـوص پیگیری 
سیاسـتگذاریهای کشـوری و اسـتانی مـرغ الیـن آریـن و مـرغ 

بومـی، جلسـه ای در اتاق اصفهان تشـکیل شـد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اتـاق بازرگانـی اصفهان سـعید اسـماعیل 
خانیان، رئیس موسسـه تحقیقات علوم دامی کشـور از تصمیـم دولت برای 
حفـظ الیـن مرغ آریـن و بهبود آن خبر داد و افـزود: در حال حاضر معاونت 
فنـاوری ریاسـت جمهوری، سـازمان پژوهش هـای مجلـس و معاونت امور 

دام در حـال برنامـه ریـزی برای این الین هسـتند. 
وی تصریـح کـرد: اسـتان اصفهـان بـا وجـود ظرفیـت هـای موجـود، 
مـی توانـد در ایـن زمینـه وارد عمل شـود. اسـماعیل خانیـان همچنین در 

خصـوص مـرغ بومـی گفت: هر مخاطـب نیازمند یک محصول بـوده و الزم 
اسـت اقدامـات الزم بـرای بازار مرغ بومـی و صنعتی انجام شـود.  وی تنوع 
را موجـب تکامل دانسـت و افزود: بی شـک مرغ بومی تـوان جایگزینی مرغ 
صنعتـی را نداشـته ولی تولید ایـن نوع مرغ می تواند طبـق ضابطه افزایش 
یابـد. اسـماعیل خانیـان حفـظ ذخایر ژنتیکـی و حفـظ تنـوع را از وظایف 
موسسـه تحقیقـات علـوم دامـی کشوردانسـت. محمدرضـا عبـادی، عضـو 
هیـات علمـی مرکـز تحقیقـات و آمـوزش جهـاد کشـاورزی نیـزدر ابتدای 
ایـن جلسـه از اعـام آمادگـی اسـتان اصفهـان بـرای در اختیار قـرار دادن 

ظرفیـت هـای موجـود بـه الیـن مـرغ آریـن خبـر داد و افـزود: دانش فنی 
اسـتان در ایـن زمینه بسـیار پیشـرفته بوده و تنهـا نیازمند اعتمـاد جامعه 
بـه متخصصـان داخلـی هسـتیم.  وی در ادامـه خواسـتار ایجـاد سـازمان 
ملـی الیـن بـرای تخصیص اعتبـار ویژه تحقیقاتی و تشـکیل سـازمان ملی 
امنیت غذایی شـد. عبـادی همچنین در خصوص مرغ بومـی گفت: رویکرد 
معاونـت دام، توسـعه مـرغ بومـی بـوده اسـت امـا در برخـی مکان هـا این 
توسـعه بـه صـورت ناقـص اجرایی شـده و شناسـایی، اصـاح نـژاد و تکثیر 

مـرغ بومی کشـور نیازمنـد مدیریت علمی اسـت. 

قـم- محمـد رضـا قاسـمی نیـا در گفـت و گویـی بـا روابط 
عمومـی آمـوزش و پـرورش اسـتان قـم از اقـدام نهضت سـواد 
آمـوزی اسـتان در چهـل و یکمیـن سـالگرد پیـروزی انقـالب 

اسـالمی خبـر داد.
بـه گـزارش اداره اطـاع رسـانی و روابـط عمومـی آمـوزش و پـرورش 
اسـتان قـم، محمـد رضا قاسـمی نیا معاون نهضت سـواد آمـوزی آموزش و 
پـرورش اسـتان قـم ضمـن گرامیداشـت چهل و یکمیـن بهار فجـر انقاب 
اسـامی خاطر نشـان کرد: درکناردسـتاوردهای بابرکت و افتخارانگیز؛ رشد 
ب اسـوادی و ارتقای سـطح علمی از شـاخص های مهم و موثر در پیشرفت 

هـای کشـور پـس از انقـاب اسـامی مـی باشـد. وی گفـت: بانگاهـی بـه 
آمـار باسـوادی وبـی سـوادی در سـال پیـش از پیـروزی انقاب اسـامی و 
درسـال جاری ۱۳۹۸ بعدازگذشـت ۴۱ سـال از منظر تحقق اهداف عدالت 
آموزشـی و کاهـش فاصلـه میـزان باسـوادی زنـان بـا مـردان و روسـتاها با 
شـهرها عملکـرد چشـم گیـری داشـته ایم. معـاون سـواد آمـوزی آموزش 
و پـرورش قـم گفـت: جمعیـت اسـتان قم درگـروه سـنی ۱0 تا ۴۹ سـال  
ایرانـی در پیـش از انقـاب اسـامی حـدود 5/۴۷ درصـد باسـواد بودنـد و 
بحمداهلل درسـال ۱۳۹۸ پیش بینی حدود 5/۹۷ درصد باسـوادی را شـاهد 
هسـتیم که حدود 50 درصد پیشـرفت و رشـد را نشـان می دهد. قاسـمی 

نیـا در ادامـه افزود: درماه هـای ابتدای پیروزی انقاب اسـامی نهال پرثمر 
نهـاد مقـدس نهضت سـوادآموزی به دسـت مبـارک بنیان گـذار جمهوری 
اسـامی حضـرت امام خمینی رحمـت اهلل علیه  غرس گردیـد و به درخت 
تنـاور و امیدبخـش و تـوان افـزای نهضت سـوادآموزی مبدل گشـته اسـت 
و بـه نتایـج شایسـته ای درسـطح بین المللـی، محلی و منطقه ای رسـیده 
اسـت کـه مـی توانـد تجربیـات ارزشـمندش رادراختیـار سایرکشـورها و 
دولـت هـا قـرار دهد. معاون سـواد آمـوزی آمـوزش و پرورش اسـتان قم با 
اشـاره به اینکه مسـئله سـواد آمـوزی در اسـام از اهمیت باالیـی برخوردار 
اسـت، تصریـح کـرد: افرادبسـیاری کـه ازنعمت سـواد محـروم بودند حتی 

در دورتریـن نقـاط روسـتاها و شـهرها و مناطـق محـروم دسترسـی بـه 
سـوادآموزی پیـدا کردند و باشـرکت درکاس های سـوادآموزی و چندپایه 
ابتدایـی از فعالیـت ها و خدمات آموزشـی بـه طور رایگان بهره مند شـدند 

و در زندگـی فـردی و گروهـی از بـرکات آن اسـتفاده کـرده اند.

دو  افزایـش  آذربایجـان شـرقی  اسـتاندار  تبریـز - فـالح: 
برابـری سـرمایه گذاری خارجـی در اسـتان را با وجـود تنگناها و 
محدودیت های موجود، ارزشـمند دانسـت و بر ایجاد مشـوق های 

منطقـه ای بـرای جـذب سـرمایه گذاری در اسـتان تأکیـد کرد.
محمدرضا پورمحمدی در جلسـه شـورای برنامه ریزی و توسعه استان، 
بـا اشـاره بـه اینکه آذربایجان شـرقی از نظـر جذب سـرمایه گذاری خارجی 
رتبـه دوم کشـور را دارد، افـزود: بـا وجـود مشـکات و محدودیت هـای 
موجـود، میـزان سـرمایه گذاری خارجـی در اسـتان نسـبت بـه سـال قبل 

دو برابـر افزایـش داشـته اسـت. وی همچنیـن بـر پایـش مسـتمر فضـای 
کسـب وکار اسـتان و تشـکیل کارگـروه ویـژه ای در ایـن راسـتا تأکیـد کرد 
و گفـت: همـه اذعـان داریـم کـه رونـد صـدور مجوزهـای سـرمایه گذاری 
بایـد بـرای برطـرف کـردن نواقـص  در اسـتان رضایت بخـش نیسـت و 
در ایـن زمینـه تـاش شـود. وی بـا تأکیـد بـر اینکـه دسـتگاه ها بایـد در 
زمـان مشـخص، بـه اسـتعام های سـرمایه گذاری پاسـخ دهنـد، گفـت: 
دسـتگاه هایی که در پاسـخ به اسـتعام ها تأخیر دارند در جلسـات شـورای 
برنامه ریـزی معرفـی می شـوند و بایـد ضعـف کارشناسـی خـود را برطـرف 

کننـد. اسـتاندار آذربایجـان شـرقی همچنیـن بـا اشـاره بـه بررسـی قانون 
بودجه سـال ۹۹ کل کشـور در کمیسـیون تلفیق مجلس شـورای اسامی، 
از مدیـران دسـتگاه های اجرایـی اسـتان خواسـت پیشـنهادهای مشـخص 
خـود را بـه سـازمان برنامـه و بودجـه اسـتان منعکـس کننـد تـا از طریـق 
مجمع نمایندگان اسـتان پیگیری شـود. در این جلسـه گزارشـی از الیحه 
بودجه سـال ۹۹ کل کشـور و برخی از موضوعات بودجه ای اسـتان تشریح و 
نحوه تخصیص اعتبارات یک درصد پژوهشـی دسـتگاه های اجرایی اسـتان 
تصویـب شـد. همچنین گـزارش پایـش عملکرد هسـته های کلیدی فضای 

کسـب وکار و سـرمایه گذاری سـند تدبیر توسـعه اسـتان ارائه و درخصوص 
راهکارهـای بهبود فضای کسـب وکار و عملکرد پنجره واحد سـرمایه گذاری 
بحـث و تبـادل نظـر شـد. در ایـن جلسـه ۲۳ مـورد از مصوبـات کارگـروه 
تخصصـی امـور زیربنایی، توسـعه روسـتایی و شـهری، آمایش سـرزمین و 

محیط زیسـت اسـتان بـه تصویب رسـید.

افزایش دو برابری سرمایه گذاری خارجی در آذربایجان شرقی؛

آذربایجان شرقی از نظر جذب سرمایه گذاری خارجی رتبه دوم کشور را دارد

درجلسه سیاستگذاریهای کشوری و استانی در خصوص مرغ الین آرین و مرغ بومی ارایه شد:

پیشنهاد تشکیل سازمان ملی امنیت غذایی

تشریح عملکرد نهضت سواد آموزی به مناسبت چهل و یکمین بهار پیروزی انقالب اسالمی:

یکی ازبرکات وثمرات بی شمار انقالب شکوهمند اسالمی ایران؛ رشدباسوادی می باشد

توزیـع  تهمینـه دباغچـی: مدیرعامـل شـرکت  اراک - 
نیـروی برق اسـتان مرکزی ازآغـاز عملیات اجرایـی و افتتاح 
219پـروژه توزیع برق اسـتان مرکـزی همزمان بـا آغاز چهل 
و یکمیـن سـالگرد پیـروزی انقالب اسـالمی با اعتبـاری بالغ 

ریـال  بر۵۵6میلیـارد 
خبـرداد.

الـه  محمـد  مهنـدس 
اول  فـاز  بـرداری  ،بهـره  داد 
بـه  اراک  انـرژِی  هـای  کانـال 
بـرق  ۳۶۷متر،تامیـن  طـول 
و  شـهری  متقاضـی  ۱5هـزار 
روسـتایی،اصاح و بهینه سازی 
فرسـوده  شـبکه  ۲00کیلومتـر 
،توسـعه وبهینـه سـازی شـبکه 

روشـنایی معابـر و اتمـام پـروژه نصـب ۱۳هـزار کنتور هوشـمند فهام 
را را از جملـه پـروژه هـای قابـل افتتـاح در دهـه فجر عنوان کـرد. وی 
افـزود: عملیـات اجرایـی و افتتـاح ۳0پـروژه توزیـع بـرق در اراک، ۱5 
پـروژه در کمیجـان، ۲۲ پروژه در تفرش، ۶پروژه در آشـتیان، ۲۳ پروژه 
در فراهـان، ۱۶ پـروژه در سـاوه، ۴ پـروژه در غـرق آبـاد، ۳۶ پـروژه در 
زرندیـه، ۴۱پـروژه در خمین، ۶ پروژه در محـات، ۳ پروژه در دلیجان، 
۳ پـروژه در شـازند و ۱۴ پـروژه در خنـداب همزمـان بـا دهـه فجـر 
آغـاز مـی شـود. مدیرعامل شـرکت توزیع نیـروی برق اسـتان مرکزی 
توسـعه زیرسـاخت هـای شـهری، افزایـش قابلیـت اطمینـان شـبکه، 
تامین روشـنایی معابرشـهری و روسـتایی وتامین برق متقاضیـان را از 
اهـداف افتتـاح ایـن  پـروژه ها دانسـت. مهنـدس اله داد تصریـح کرد: 
شـرکت توزیـع نیـروی برق اسـتان مرکـزی در راسـتای تـداوم توزیع 

مطمئـن و پایـدار نیـروی  بـرق ، رضایت منـدی مشـترکین ، اسـتفاده 
بهینـه از امکانـات و منابـع موجـود و بهـره وری اقتصـادی اقـدام بـه 

افتتـاح طرح هـای برق رسـانی درشهرسـتان ها و نقـاط مختلف اسـتان 
کـرده اسـت.

آغاز عملیات اجرایی وافتتاح ۲۱۹پروژه توزیع برق استان مرکزی در دهه فجر


