
دو شنبه  8  اردیبهشت 1399 |  3 رمضان 1441 | شماره 20364 8 

با حمایت اتاق بازرگانی اصفهان از طرح های دانش 
بنیان صورت گرفت: 

برگزاری آیین رونمایی از طرح های 
مقابله با کرونا

اصفهان - مرادیان : استاندار اصفهان، در آیین رونمایی 
را  با کرونا هماهنگی و تفکر واحد  از طرح های مقابله 
نیازمندی امروز جامعه دانست و برهمدلی و همزبانی افراد 

در این برهه تاکید کرد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اتـاق بازرگانی اصفهـان عباس 
رضایـی، در آییـن رونمایـی از طـرح هـای مقابلـه بـا کرونـا که 
در دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد خوراسـگان برگـزار شـد، بـا 
اشـاره بـه افـت شـدید قیمـت نفـت در روزهـای اخیـر، گفت: 
در شـرایط کنونـی حرکـت در جهت اسـتقال هر چه بیشـتر 
کشـور در امـر تولید ضـروری بوده و در سـالجاری بنـا بر تاکید 
مقـام معظـم رهبری بـر جهش تولید، بایـد اقدامـات الزم برای 
تحقـق ایـن امرانجـام شـود.  اسـتاندار هنـر دانشـگاه را تبدیل 
تهدیـدات بـه فرصـت دانسـت و ضمن تقدیـر از دانشـگاه برای 
تولیـد تجهیـزات موثـر در مقابلـه بـا کرونـا، خواسـتار منطقی 
سـازی قیمت محصوالت تولیدی شـد و افزود: الزم اسـت طرح 
هـا بـه تولیـد انبـوه رسـیده و از نظـر قیمتـی نیز بـرای عموم 
مردم قابل دسـترس باشـد.  اسـتاندار اصفهان با تاکید بر اینکه 
دانشـگاه محل نـوآوری و ابتکار اسـت، تصریح کـرد: طرح های 
دانشـگاهی در صورتیکه اجرایی شـده و اسـتقال کشـور را به 
دنبـال داشـته باشـد، ارزشـمند می باشـد. رضایی گفـت: امروز 
روز فخـر فروشـی علمی به یکدیگر نیسـت و هـم و غم تمامی 

دنیـا مقابلـه بـا این ویـروس منحوس اسـت.  

مديرعامل نفت و گاز مارون اعالم كرد:

تعمیرات اساسی تقویت فشار مارون 
3 تنها در 15 روز

اهواز – رحمان محمدی: مديرعامل شركت بهره برداري 
نفت و گاز مارون از انجام تعميرات اساسي ایستگاه تقویت 
فشار گاز آسماری مجتمع صنعتي شماره 3  اين شركت 
پس از 15روز كاري با رعايت كليه استانداردهاي  ايمني و 

زيست محيطي خبر داد.
مهندس حميد كاويان ضمن تقدير از تاشهاي كاركنان 
مديريت تعميرات تجهيزات صنعتي و ماشين آالت فرايندي 
مناطق نفتخيز جنوب و كارگروه تعميرات اساسي نفت و گاز 
موفق  عملياتي، گفت: خوشبختانه  برسايرادارات  مارون عاوه 
شديم اولين پروژه ي تعميرات اساسي سال 99 كه از نظر ايمني 
و محيط زيست از اهميت بسزايي براي مناطق مجاور و فرايند 
توليد برخوردار است را در كمترين زمان ممكن به انجام رسانده 
و ايستگاه مذكور را سريعا به مدار توليد بازگردانيم. وي افزود: 
بخارزني 16  داخلی،  و  اصلی  کننده  مسدود  عدد  نصب109 
مخزن،تعمیرات اساسی تعداد 42 دستگاه الکتروموتور، بررسي و 
تاييد 15 جریان سنج،آزمایش فشار ایستایی برروی 11 عدد از 
مبدل های حرارتی و 4 عدد از مخازن ایستگاه، روانكاري 15 عدد 
شیرآالت زیر 2 اینچ ، تميزكاري 17 فن کولر فرآیندی، كاليبره 
سازي 7 عدد از شیرهای ایمنی و تعويض 11 عدد از کوپن های 
پایش خوردگی، ضخامت سنجي 315 نقطه  و سختي سنجي 
240 نقطه را مي توان از اهم اقدامات تعميراتي دانست كه در اين 

پروژه و روي اين ايستگاه انجام پذيرفته شد. 

مدیر کل راه آهن اراک: 

ناوگان ریلی اراک سال گذشته ۶۰۰ 
هزار مسافر را جابه جا کرد

اراک - در سال گذشته  600 هزار نفر مسافر به وسیله 
مختلف کشور  نقاط  به  اراک  ریلی  نقل  و  ناوگان حمل 
جابه جا شدند، که این میزان نسبت به مدت مشابه سال 

قبل 41 درصد رشد دارد.
محمدرضا قربانی مدیرکل راه آهن اراک با اشاره به جابه جایی 
600 هزار نفر مسافر به وسیله ناوگان ریلی این کانشهر گفت: 
رام های قطار در خطوط ریلی این استان در اربعین سال قبل 
افزایش 100 درصدی داشت و 376 میلیون نفر کیلومتر مسافر 
تنها در این ایام از سوی ناوگان ریلی اراک جابه جا شدند که نرخ 
مسافرت ریلی در اربعین امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 
افزایش 42 درصدی داشته است. قربانی افزود: 72 هزار تن بار 
نیز در ایستگاه های راه آهن اراک بارگیری شد که عملکرد این 
حوزه نسبت به مدت مشابه پارسال چهار درصد کاهش یافته 
است. مدیرکل راه آهن اراک ادامه داد: وقوع سیاب در برخی 
استان های همجوار و بروز مشکل در جابه جایی بار به ایستگاه 
راه آهن ماهشهر و بندر امام خمینی )ره( از جمله مهم ترین عوامل 
کاهش بارگیری در ایستگاه های راه آهن اراک بوده که این کاهش 

تا پایان سال جبران شد. 

شهردار گرگان:

خروج پادگان شدنی است اگر ارتش 
همکاری کند

عمومی  روابط  اطالع رسانی  مرکز  گزارش  به   - گرگان 
شورای  صحن  در  دادبود  عبدالرضا  گرگان،  شهرداری 
اسالمی شهر گرگان که با حضور اعضای منتخب مردم 
گرگان و آق قال در مجلس یازدهم شورای اسالمی بیان کرد: 
افزایش قیمت ها بخصوص قیمت مصالح مختلف در چند 

سال اخیر باعث شده ارائه خدمات با مشکل مواجه شود.
وی ادامه داد: کمربندی گرگان محل عبور ماشین های ترانزیت 
است و آسفالت آسیب می بیند و ساالنه میلیاردها تومان هزینه 
نگهداری و بهسازی محور را انجام می دهیم و می طلبد در این امرو 
دولت به صورت ویژه کمک کند.شهردار گرگان تصریح کرد: پروژه 
تلکابین تمامی مجورهای الزم را در سال 1397 اخذ شده در حال 
حاضر در مسیر اخذ دو مجوز است و بیش از یک سال موضوع در 
شورای عالی شهرسازی مطرح است و انتظار داریم نمایندگان در 
این عرصه به ما کمک کنند تا این امر تسریع شود.دادبود گفت: 
میلیاردها تومان در النگدره و ناهارخوران بدون ریالی درآمد، هزینه 
می کنیم و بار دولت بر دوش شهرداری افتاده بدون اینکه شهرداری 
اختیاری در کسب درآمد آنجا داشته باشد و بر اساس قانونی این 
امر باید اصاح شود.وی با اشاره به پروژه خروج پادگان از شهر 
گرگان، اضافه کرد: این اتفاق به نفع ارتش و به نفع مردم گرگان 
است و کار پیچیده ای نیست اما نیاز به عظم و اراده دارد که به نظر 
من این کار شدنی و قابل اجرا است.شهردار گرگان تصریح کرد: 
آنچه در طرح دیده شده به نفع همه و کار قابل قبول و دست 

یافتنی است و در صورت تحقق یک اقدام ماندگار خواهد شد.

در سال 98 ترانزیت بالغ بر227 
هزار تن کاال از استان گیالن 

رشت - علی حیدری: » سبحان ا... 
علیپور ،سرپرست اداره كل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای با اعالم این 
گذشته227   سال  طی  گفت:  خبر 
هزار و 209 تن کاال  از استان ترانزيت 
گرديده است كه از اين مقدار 224هزار و  319 تن از مرز 
آستارا و28 هزار و 290تن از مرز انزلي ترانزیت شده است.
وی  در ادامه نواع پارچه- میوه – برنج را عمده ترين کاالهای 
ترانزيت شده طي مدت ياد شده  ذکر کرد. علیپور سپس افزود: 
طی سال گذشته119هزار و665 تن كاال از مرز آستارا وارد كشور 
گرديده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 درصد افزایش  
انواع  آستارا در  سال 98  مرز  وارداتي  داشته، عمده كاالهاي 
تخته- گوشت- حبوبات  بوده است . سرپرست اداره کل راهداری 
و حمل ونقل جاده ای استان خاطر نشان نمود: طي مدت یاد 
شده همچنين بالغ بر759 هزار و 794تن کاال از اين مرز صادر 
گرديده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد رشد 
داشته است، میوه و تره بار- کاشی- لبنیات  نیز عمده كاالهاي 
صادر شده از مرز آستارا در سال 98 بودند. سبحان ا... علیپور در 
ادامه با اشاره به این نکته که میانگین تردد روزانه از مرز آستارا در 
سال 98 ، 251 دستگاه کامیون 6 دستگاه وسیله نقلیه مسافری 
بوده گفت: 43 هزار و 584دستگاه كاميون طی این مدت به 
مرز آستارا  وارد و 47 هزار و  806 دستگاه کامیون نیز ازاین 

مرز خارج شده اند. 

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان:

باغ رضوان و آرامستان های شهر 
اصفهان بازگشایی شد

سازمان  مدیرعامل  مرادیان:  یحیی   – اصفهان 
آرامستان های شهرداری اصفهان گفت: با رعایت موارد 
بهداشتی، امکان زیارت اهل قبور در باغ رضوان و سایر 

آرامستان های شهر اصفهان فراهم شد.
احمدرضا مرادی اظهار کرد: همشهریان اصفهانی در جهت 
پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری کرونا  عاوه بر توجه به اصول و 
دستورالعمل های  بهداشتی با رعایت موارد بهداشتی، برای زیارت 
اهل قبور و انجام مناسک خاکسپاری اموات به آرامستان باغ 
رضوان و سایرآرامستان ها مراجعه کنند. وی در خصوص رعایت 
نکات بهداشتی در مورد مراجعه به باغ رضوان ادامه داد: از هرگونه 
تجمع و ازدحام به ویژه در محیط های سربسته باید خودداری 
شود، همچنین رعایت فاصله گذاری هوشمند در مراسم ها و 
تجمعات الزامی است. مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: در همین راستا، برگزاری مراسم ها و حضور 
افراد در محوطه آرامستان و همچنین زیارت اهل قبور باید در 
کوتاه ترین زمان ممکن صورت گیرد. وی بیان کرد: شهروندان 
باید هنگام مراجعه به آرامستان ها اصول بهداشتی را رعایت و 

حتما از ماسک و دستکش استفاده کنند. 

اخبار ایراناخبار ایران مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم :

 فرهنگ پیشگیری از ویروس کرونا در پاالیشگاه گاز ایالم نهادینه شده است
ایالم – الهام مهدیان: مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با 
اشاره به اینکه فرهنگ پیشگیری از ویروس کرونا در این 
واحد صنعتی نهادینه شده است،گفت: در راستای مسئولیت 
های اجتماعی و کمک به سربازان سالمت استان بیش از 
1500 لباس یکبار مصرف و دو هزار عدد ماسک N95 تحویل 

دانشگاه علوم پزشکی استان شده است.
بازدید  نوریان" در  اله  "روح  به گزارش روابط عمومی، دکتر 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و جمعی از مدیران کل 
دستگاههای اجرایی استان از پاالیشگاه گاز ایام افزود: بیش از 400 
لیتر آب ژاول برای رقیق سازی با 40 هزار لیتر آب به بخشداری 
چوار برای ضد عفونی معابر شهری و روستاهای اطراف این واحد 
صنعتی تحویل شده است. وی خاطرنشان کرد :تشکیل جلسات 
کمیته سامت با موضوع پیشگیری از ویروس کرونا، جمع آوری 
دستگاههای ثبت اثر انگشت و جایگزین آن با سیستم چهره نگاری 
، انجام تب سنجی از کلیه کارکنان در گیت های ورودی ،تهیه مواد 
شوینده، گندزدا ، ممانعت از ادامه کار کارکنان با بیماري زمينه اي و 
بیماری های تنفسی، تنها بخشی از اقدامات انجام شده در این واحد 
صنعتی می باشد. وی اظهار داشت: به منظور پیشگیری از ويروس 
قابل قبولی در زمینه تحویل  اقدامات  كرونا و سامت کارکنان، 
ماسک های تنفسی و دستکش های یکبار مصرف، ضد عفونی و 
گندزدایی سرویس های ایاب و ذهاب ، نظافت و گند زدایی دستگیره 

های درب ها ، پله ها و غیره انجام شده است. وی تصریح کرد: 
این واحد صنعتی در زمینه های مختلف برای پیشگیری از ویروس 
کرونا قدمهای مثبتی برداشته است. همچنین معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استاندار ایام در بازدید از پاالیشگاه گاز ایام با اشاره به 
اینکه صاحبان واحدهای تولیدی می بایست نسبت به حفظ سامت 
کارگران به عنوان مهمترین سرمایه های اجتماعی توجه ویژه ای 
داشته باشند،گفت:توسط وزارت بهداشت، برای هر صنف و فعالیتی، 

پروتکل های بهداشتی اباغ شده است که کلیه باید آن ها را رعایت 
کنند. " حیدر نعمتی" با بیان اینکه پروتکل های بهداشتی توسط 
واحدهای صنعتی و تولیدی استان رعایت شود و با دقت در راستای 
حفظ سامت خود فعالیت کنند،افزود: می بایست از ظرفیت های 
شرکت های پاالیش گاز و پتروشیمی در توسعه استان استفاده شود 
و یکی از زمینه های توسعه استان، استفاده از ظرفیت این واحدها 
است. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایام تصریح کرد: یکی 

از راههای مقابله با ویروس کرونا، رعایت مسائل بهداشتی می باشد 
و با هم افزایی و تعامل تاش شود تا این بیماری شکست داده شود 
تا زندگی مردم به روال عادی برگردد. وی اظهار داشت: باید مدیران 
بر حضور دوسوم نیروها در محل کار توجه ویژه داشته باشند و اگر 
کارگری مشکل زمینه ای و بیماری دارد، با توجه به افزایش ابتای 
این بیماری در بین سایرین، از دورکاری استفاده کرده یا مرخصی 
استحقاقی بگیرند. همچنین مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان ایام، نیز در این بازدید ضمن تبریک هفته کار و کارگر گفت: 
بحث حمایت از کارگران یکی از برنامه های اصلی این اداره کل است 
که با هم افزایی و تعامل واحدهای کارگری، می توان نقش بسزایی 
در توسعه استان ایفا گردد. " شکراله شیرخانی" افزود: برنامه های 
اباغی جدید از سوی وزارت برای هفته کار اباغ شده است که با 
رعایت پروتکل های بهداشتی و با استفاده از بستر فضای مجازی و 
رسانه ها اطاع رسانی می شود. وی اظهار داشت: تعامل حداکثری 
کلیه واحدهای کارگری با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی باعث 
تعامل و هم افزایی،افزایش اشتغال و کاهش مسائل کارگری خواهد 
شد. شایان ذکر است که معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، مدیرکل صنعت،معدن و تجارت 
، معاون روابط کار اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و مدیرکل 
دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایام به صورت سرزده از 

پاالیشگاه گاز ایام بازدید کردند.

از  بندرعباس  شهردار  پور:  حسین  کیوان   - بندرعباس 
ایام رمضان، به عنوان ماه صبر نام برد و گفت: به برکت ماه 
رمضان، اندیشه ها و تفکرات و به تبع آن گفتارها و رفتارها 

در مسیر اصالحی قرار می گیرند. 
عبـاس امینـی زاده با گرامیداشـت مـاه رمضان اظهار کـرد: در 
حقیقـت یکی از نعمات بزرگ پـروردگار، ماه مبـارک رمضان بوده 
کـه شستشـوی وجودمـان از گناهان مهمترین فلسـفه آن اسـت. 
شـهردار بندرعباس با اشـاره به اینکه این مـاه فواید متعدد دنیوی 
و اخـروی بـه همـراه دارد، افـزود: فلسـفه روزه کـه بـه مومنیـن، 

مسـلمین و پیـروان قـرآن و پیامبـر اسـام امـر شـده و در ادیـان 
دیگـر هم وجـود دارد، تقـوا، پرهیـزکاری و اجتنـاب از محرمات و 
گناهـان اسـت. وی از ایـام رمضـان، بـه عنوان مـاه صبر نـام برد و 
تصریـح کـرد: به برکت ماه رمضان، اندیشـه ها و تفکـرات و به تبع 
آن گفتارهـا و رفتارها در مسـیر اصاحی قرار می گیرند و صاحبان 
فکـر و اندیشـه در راسـتای کسـب رضـای خـدا تفکـر می کننـد، 
حـرف می زننـد و عمـل می کنند. از رمضـان به عنوان مـاه فراوانی 
روزی یـاد کـرد و ادامه داد: رمضان ماهی اسـت کـه اولش رحمت، 
میانـه اش مغفـرت و آخـرش آزادی از آتـش اسـت. امینـی زاده بـا 

تاکیـد بـر اینکه ایـن مـاه در روایات اسـامی ماه خـدا و میهمانی 
امـت پیامبر اکـرم)ص( خوانـده شـده و خداوند متعـال از بندگان 
خـود در ایـن مـاه در نهایت کرامـت و مهربانی پذیرایـی می کند، 
بیـان کـرد: رمضان در میان مسـلمانان از جایگاه و احتـرام ویژه ای 
برخـوردار بـوده و در واقـع ماه سـلوک روحی آنان اسـت.  شـهردار 
بندرعبـاس خاطرنشـان کـرد: بـا حلول این ماه با شـور و اشـتیاق 
روزه داری، دادن اطعـام و افطـاری به نیازمندان، تاوت قرآن، شـب 
زنـده داری و عبـادت، دعـا، اسـتغفار، صدقـه دادن و...  روح و جـان 

خـود را از سرچشـمه فیـض الهی سـیراب می کنند. 

گفت:  قم  استان  امداد  کمیته  فرهنگی  امور  معاون   - قم 
اجرای برنامه های فرهنگی نقش زیادی در کاهش آسیب های 
جسمی و روحی کرونا دارد. به گزارش سایت خبری کمیته 
امداد، سیدمحسن صالحی، معاون امور فرهنگی کمیته امداد 
استان قم با اشاره به اقدامات این معاونت عنوان کرد: در 
حدود 5 ماه گذشته عهده دار مسئولیت در این حوزه هستم 
و توانستیم در کنار همکاران، فعالیت های خوبی را در کمیته 

امداد پایه گذاری مجدد کنیم.
معـاون امـور فرهنگـی کمیته امـداد اسـتان قم افـزود: تغییر 
روش و افزایـش عملکـرد در بسـیاری از حوزه هـای خدماتـی و 
امـور فرهنگـی اتفـاق افتـاده اسـت، همچنیـن در سـال گذشـته 
فعالیت هـای گسـترده ای را در برگـزاری اردوهـا داشـتیم و اردوها 
در ابعـاد گسـترده ای شـکل گرفـت. وی بـا بیـان اینکـه کرونـا 
بسـیاری از فعالیت هـای فرهنگـی را تحـت شـعاع خـود قـرار داد 
تصریـح کـرد: در سـال جـاری بـا توجه بـه شـیوع کرونـا رویکرد 
دیگـری در پیـش گرفته ایـم و بسـیاری از برنامه هـای فرهنگـی و 
آموزشـی از طریـق فضای مجـازی هدف گـذاری شـد. صالحی در 
خصـوص اقدامـات مهم و شـاخص در سـال گذشـته عنـوان کرد: 
در فعالیـت  اردوهـای تربیتـی و آموزشـی و زیارتـی 4322 نفـر به 
اردو اعـزام شـدند کـه بـرای برگزاری ایـن اردوها، مبلـغ 9 میلیارد 
و 810 میلیـون ریـال هزینه شـد. وی با اشـاره به اینکه بخشـی از 
ایـن اردوهـا شـامل اعـزام 1231 نفر به زیـارت اربعین بوده اسـت 
گفـت: بـرای ایـن امر کمـک هزینه ای مجـزا و باعوض بـه میزان 

400 تـا 600 هـزار تومـان به هر زائر پرداخت شـده اسـت. معاون 
امـور فرهنگـی کمیتـه امداد اسـتان قم با بیـان اینکـه در آموزش 
و آمـاده سـازی بـرای هر سـنی، یک سـرفصل مجـزا داریم گفت: 
از کـودک تـا سـالمند در 8 رده سـنی و 11 سـرفصل متفـاوت، 
آموزش هـای الزم ارائـه می شـود و در مجموع برای 7 هـزار و 546 
نفـر کاس هـای آموزشـی با هزینـه ای بالغ بـر 3 میلیـارد و 762 
مییلـون ریـال برگـزار کردیـم. وی ارائه خدمـات بـه دانش آموزان 
و دانشـجویان را از اساسـی تریـن امـور فرهنگـی عنـوان و اظهـار 
کـرد: در سـال هـای گذشـته ارائـه شـهریه و کمـک هزینه هـای 
تحصیلـی از فرهنگـی بـه حمایتـی ملحق شـده بود که در سـال 
1398 ایـن فعالیـت بـه حوزه فرهنگی بازگشـت و این امـر ابزاری 
مهـم در پیشـبرد برنامـه های فرهنگی به شـمار مـی رود. صالحی 
افـزود: در ایـن رویکـرد جدیـد، هم شـهریه را پرداخـت می کنیم 
و هـم می توانیـم نوجوانـان و جوانان را جـذب برنامه های فرهنگی 
نمائیـم. وی بیان کـرد: همچنین اردوهای فرهنگی بـرای532 نفر 
از دانش آمـوزان، دانشـجویان و طـاب علـوم دینـی در قالب طرح 
سـدید و وارثین)اردوهای بلند مدت آموزشـی در مشـهد مقدس(و 
نیز جشـن تکلیف و همایش های دانشـجویی و برنامه های متنوع 
در مناطـق بـا هزینـه 897 میلیـون و 300 هـزار تومان ارائه شـد. 
معـاون امـور فرهنگـی کمیتـه امداد اسـتان قم با اشـاره بـه اینکه 
در سـال گذشـته در مجمـوع به 788 نفـر دانشـجو و دانش آموز و 
طلبـه کمـک هزینه تحصیلـی و تامین شـهریه دانشـگاه به مبلغ 
11 میلیـارد و 565 میلیـون ریال پرداخت شـد گفـت: برای دانش 

آمـوزان نیـز بـه طـور جداگانـه هزینـه تحصیلـی در 6 سـرفصل 
مختلف شـامل ایـاب و ذهاب، هزینـه کار و دانـش، مخارج کاس 
کنکـور و کاس تقویتـی پرداخت شـد کـه مجموعاً بـرای 4 هزار 
و 181 دانش آمـوز بـه مبلـغ 832 میلیـون تومان ایـن پرداخت ها 
به سـرانجام رسـید. معـاون امـور فرهنگی کمیته امداد اسـتان قم 
تغییـر رویکـرد و اولویت هـای برنامه های فرهنگی در زمان شـیوع 
کرونا را یادآور شـد و گفت: آموزش و آگاه سـازی در اولویت اول و 
پرداخت کمک هزینه به دانش آموزان و شـهریه به دانشـجویان در 
اولویـت دوم و مباحث اردویی در اولویت سـوم قـرار دارد. وی برون 
سـپاری خدمـات آمـوزش خانواده را یکـی از رویکردهـای معاونت 
فرهنگـی طـی سـال جـاری مطـرح و تصریح کـرد: در ایـن طرح 
بسـیاری از برنامه هـای فرهنگـی کـه در کانـون انجـام می شـد با 
تعامل موسسـات آموزشـی در منازل مددجویان عملیاتی می شود. 
وی بـا بیـان اینکـه با مشـارکت حـوزه علمیـه در فضـای مجازی 
اقـدام بـه تولیـد محتوا بـرای جامعـه هدف خـود کرده ایـم گفت: 
مدیـران کانال هـا بـه صـورت جهـادی و داوطلبانه ایـن محتواها را 
در اختیـار اعضـا قـرار می دهنـد و در ایـن راسـتا دو کانـال بزرگ 
در ایتـا بـا حضـور مددجویـان برای سـنین مختلف شـکل گرفته 
اسـت کـه بـرای آقایان به نام سـربازان والیـت و بـرای خواهران به 
نـام بانـوان فاطمـی در دسـترس قـرار دارد. صالحی افـزود: تمامی 
زیرسـاخت ها در تشـکیل ایـن کانال هـا و فعالیـت اعضـاء فراهم و 
مشـکات در باب فناوری رفع شـده اسـت و بـا هزینه هایی که در 
آمـوزش حضوری داشـتیم، در ایـن ایام اینترنت همـراه خریداری 

کرده ایـم و برگـزاری مسـابقات و برنامه هـای آموزشـی و فرهنگی 
را از ایـن طریـق دنبـال می کنیـم و در قالـب فایل هـای متنـی و 
تصاویـر و صـوت این محتواهـا در اختیار مددجویـان قرار می گیرد 
کـه قابلیت امتحان گیری و هشـتک گذاری نیـز در آن وجود دارد. 
معـاون امـور فرهنگـی کمیتـه امداد اسـتان قم نقـش فرهنگ در 
رفـع مشـکات و آسـیب ها را بسـیار مهم برشـمرد و گفـت: مقام 
معظـم رهبـری ) مدظلـه العالـی( تاکیدات زیـادی بـر برنامه های 
فرهنگـی دارنـد لذا وقتی خانـواده از نظر روحی و جسـمی و مالی 
کامـا تحـت فشـار قـرار می گیـرد، آن چـه می توانـد خانـواده را 
نجـات دهد تـا به قهقرا نـرود، تقویت مباحث فرهنگـی، اعتقادی، 
عبـادی و مذهبی اسـت و مـا با جدیت وارد این حوزه مهم شـدیم 
تـا مددجویان خائی در این زمینه احسـاس نکننـد. وی افزود: در 
واقـع اجـرای برنامه هـای فرهنگی نقـش زیادی در کاهش آسـیب 
های روحی و جسـمی در تنگناهای اقتصـادی بحران کرونا خواهد 
داشـت کـه نتایـج آن در کنار عملیـات های بهداشـتی در کنترل 

موفـق این بیماری مشـهود بوده اسـت.

اجرای برنامه های فرهنگی نقش زیادی در کاهش آسیب های جسمی و روحی کرونا دارد

شهردار بندرعباس: »رمضان«، ماه صبر، اصالح تفکر و اندیشه است

تبریز- لیال پاشایی: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همزمان با روز رادیو 
و در آستانه شروع هفته کار و کارگر با مدیرکل صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی 

دیدار و گفت و گو کرد.

مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی آذربایجان شـرقی در ایـن دیدار بـا تبریک روز 
رادیـو از حسـن توجـه و اهتمـام ویـژه مدیرکل صداوسـیمای مرکـز اسـتان و همکاریهای 
خـوب همـکاران تاشـگر در عرصه صداوسـیما در مناسـبت های مختلـف علی الخصوص 
هفتـه کارگر سپاسـگزاری کرد.  میراحد حسـینی، همکاری هرچه بیشـتر صداوسـیما در 
راسـتای تبییـن نقـش بی بدیـل کارگـران و به نمایـش گذاشـتن توانمندیهـای کارگران، 
کارفرمایان و تعاونگران در تحقق منویات مقام معظم رهبری و توسـعه اشـتغال و سـرمایه 
گـذاری اسـتان را خواسـتار شـد. میراحد حسـینی بـا قدردانی از نـگاه و رویکـرد مدیرکل 
صداوسـیمای مرکز آذربایجان شـرقی نسـبت به ظرفیت ها و توانمندیهای باالی اسـتان، 
آمادگـی کامـل این اداره کل جهت هرگونه همکاری در تولیـد برنامه برای جامعه کارگری، 
کارفرمائـی و تعاونگران اسـتان را اعام کرد. حسـینی اظهار داشـت: اداره کل تعـاون، کار و 
رفـاه اجتماعـی همـواره با وظایف خطیر و گسـترده از فعالیت ها و مسـئولیت های بسـیار 
مهم برخوردار اسـت و برای پیشـرفت اهداف عالیه خود در راسـتای ترویج فرهنگ مقدس 
تعـاون و نهادینـه کـردن فرهنگ کار نیازمند همکاری و تعامل بسـیار نزدیک رسـانه ملی 
اسـت. وی گفت: کارگران از نیروهای وفادار به نظام و انقاب و قشـری سـودمند، مقتدر و 
از نیروهـای مولد جامعه هسـتند که همواره در تحقق اهـداف عالی نظام مقدس جمهوری 
اسـامی نقـش ارزشـمندی ایفـا کرده انـد. در ایـن دیدار مدیرکل صداوسـیمای اسـتان و 
مدیـرکل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی آذربایجـان شـرقی راهکارهای گسـترش همکاری 

هـای متقابـل را مـورد ارزیابی قـرار دادند. همچنین لـوح تقدیر مدیرکل تعـاون، کار و رفاه 
اجتماعـی آذربایجـان شـرقی به پاس تـاش های ارزشـمند مجموعه صداوسـیمای مرکز 
آذر بایجـان شـرقی و همزمـان بـا روز رادیـو به صفـری مدیرکل این مجموعه تقدیم شـد. 
مدیرکل صداوسـیمای مرکز آذربایجان شـرقی نیز در این دیدار با تبریک هفته کارگر 
اظهار کرد: صداوسـیمای اسـتان بر اسـاس رسـالت و وظیفه ذاتی خود، آمادگی کامل دارد 
تـا در راسـتای ترویـج فرهنـگ مقـدس کار و جایگاه کارگـر و نهادینه کـردن این فرهنگ 
بـا اداره کل تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی تعامـل و همـکاری کنـد. صفری در این نشسـت 
ضمـن مثبـت ارزیابـی کردن این نشسـت مشـترک بـر ضرورت آشـنایی مردم بـا فعالیت 
خدمتگـذاران خـود در رسـانه ملی تاکید کرد و گفـت: جایگاه و نقـش اداره کل تعاون، کار 
و رفـاه اجتماعـی آذربایجان شـرقی به عنوان یکـی از تاثیرگذارترین دسـتگاه های اجرایی 
اسـتان بسـیار مهـم بوده و رسـانه ملی نیز همکاری بـا این مجموعه عظیـم را وظیفه خود 
مـی دانـد. مدیـرکل صداوسـیمای مرکـز آذربایجان شـرقی در بخـش دیگری با اشـاره به 
موضوعات اقتصادی گفت: پیگیری مسـائل و مشـکات تولید و اشـتغال از وظایف بسـیار 
مهـم صداوسـیما اسـت که پرداختن به ایـن مباحـث را در اولویت کاری خویش قـرار داده 
ایـم. وی در پایـان با اشـاره به نامگذاری شـعار سـال با نام جهش تولید تصریـح کرد: هدف 
ما از پیگیری مسـائل اقتصادی و پرداختن به مسـئله اشـتغال، تحقق هر چه سریعتر شعار 
سـال اسـت که کارگران در تحقق این امر مهم نقش بسـیار ارزشـمندی را ایفا می کنند.

در دیدار مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مدیرکل صداوسیمای آذربایجان شرقی عنوان شد؛ 

کارگران از نیروهای وفادار به نظام و انقالب و از نیروهای مولد جامعه هستند

راه اندازی نیروگاه خورشیدی در 12 بقعه قم

اوقاف استان قم گفت: در راستای  مدیرکل 
متبرکه،  بقاع  برای  پایدار  درآمد  ایجاد 
استان  بقعه   12 در  خورشیدی  نیروگاه های 

راه اندازی می شود.
امور  اوقاف و  اداره کل  به گزارش روابط عمومی 
عباس  والمسلمین  حجت االسام  قم،  استان  خیریه 
جدید  سیاست های  از  یکی  کرد:  اظهار  اسکندری 
سازمان اوقاف، ایجاد درآمد پایدار برای بقاع متبرکه 
راه اندازی  طرح  اساس  این  بر   : افزود  وی  است. 
نیروگاه های خورشیدی برای 12 بقعه استان قم در 
و  اوقاف  مدیرکل  شد.  خواهد  اجرایی  و  گرفته  نظر 
تولید  ظرفیت  اینکه  بیان  با  قم  استان  خیریه  امور 
این نیروگاه ها در مجموع 340 کیلووات است گفت: 
برای راه اندازی این تعداد صفحات خورشیدی در بقاع 
متبرکه، 3 میلیارد تومان هزینه در نظر گرفته شده 
اینکه این نیروگاه ها به شبکه  با اشاره به  است. وی 
تضمینی  خرید  و  می شوند  متصل  برق  سراسری 

صورت  برنامه ریزی  طبق  گفت:  دارند  ساله   20
گرفته و در سال 99 نیروگاه های خورشیدی در 14 
اسکندری   . شد  خواهند  راه اندازی  هم  دیگر  بقعه 
خاطرنشان کرد: امامزادگان و بقاع متبرکه از طریق 
بودجه  و  می شوند  اداره  مردمی  نذورات  و  عواید 
به  توجه  با  و  دلیل  همین  به  ندارند  دولتی  مصوب 
درآمد  ایجاد  منظور  به  اوقاف  سازمان  سیاست های 

از راهکارها، استفاده  بقاع متبرکه، یکی  برای  پایدار 
از طرح خرید تضمینی 20 ساله وزارت نیرو است و 
بر این اساس، احداث نیروگاه های خورشیدی تولید 
در  بقعه   12 در  بامی(  )پشت  مقیاس  کوچک  برق 
دستور کار اوقاف استان قرار گرفت. مدیرکل اوقاف 
و امور خیریه استان قم با بیان اینکه مجوزهای الزم 
از شرکت توزیع نیروی برق استان قم برای احداث 
تامین  با  کرد:  عنوان  شد  اخذ  خورشیدی  نیروگاه 
اعتبار الزم، این نیروگاه های کوچک  مقیاس از سه ماه 
آینده وارد مدار تولید می شوند. وی گفت: در گام دوم 
و طی سال آینده، 14 بقعه دیگر برای اخذ مجوز و 
راه اندازی نیروگاه های خورشیدی در دستور کار قرار 
می گیرد. اسکندری عنوان کرد: اداره کل اوقاف استان 
برای جذب کمک های خیرین و  آمادگی کاملی  قم 
واقفان برای مشارکت در اینگونه طرح ها دارد و اگر 
افرادی بخواهند از این طریق به بقاع متبرکه کمک 
کنند، می توانند به ادارات اوقاف استان مراجعه کنند.

۱۴


