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جلسه مدیرکل راه و شهرسازی 
گیالن با شهرداران استان پیرامون 

طرح اقدام ملی برگزار شد 

و  ارتباطات  اداره  به گزارش   « رشت - علی حیدری - 
اطالع رسانی راه و شهرسازی استان گیالن ، این جلسه 
جهت بحث و تبادل نظر در خصوص تفاهم نامه همکاری 
نحوه  مورد  در  و شهرسازی  راه  وزارت  با  کشور  وزارت 
عملکرد شهرداری های استان و نمایندگان بنیاد مسکن و 
اداره کل راه و شهرسازی استان در پروژه های طرح اقدام 

ملی تشکیل شد.
پـدرام مدیرکل راه و شهرسـازی بعد از ارائه توضیحات مربوط 
به شـیوه نامـه اقدام ملـی و تفاهم نامه همـکاری و معرفی اراضی 
تخصیصی در هر شـهر، به بیان اهمیت طـرح اقدام ملی پرداخت. 
وی در ادامه خواسـتار تسـریع در صدور پروانه توسـط شهریداری 
هـا شـد و از شـهرداری هـا خواسـت تا نسـبت بـه اطالع رسـانی 
شـهروندان جهـت ثبـت نـام در طـرح مذکور و سـرمایه گـذاران 
بخـش خصوصـی جهـت مشـارکت در سـاخت مسـکن در طرح 
فـوق اقـدام نماینـد. گفتنی اسـت در پایان هـر یک از شـهرداران 
بـه ارائـه توضیحاتـی در خصـوص اراضـی تخصیصـی اقـدام ملی 
پرداختند و مقرر شـد : شـهرداران تمهیدات الزم جهت تسریع در 

خصـوص پروانـه گواهی موقـت را به انجام رسـانند.

شهردار بندرعباس:

ایثار و دلسوزی معلمان سرآغاز 
پیشرفت های کشور است

پور:  حسین   - بندرعباس 
تفکر،  بندرعباس  شهردار 
دانایی و نوآوری را از مهمترین 
ویژگی های مهم معلمی دانست 
و گفت: ایثار و دلسوزی معلمان 
در تعلیم و تربیت آینده سازان، 

سرآغاز پیشرفت کشور است.
بـه گـزارش مدیریـت ارتباطات و امـور بین الملل شـهرداری 
بندرعبـاس، عبـاس امینـی زاده با گرامیداشـت روز معلـم، اظهار 
کـرد: بـر اسـاس آموزه هـای دینی اسـالم، آموختن علـم و دانش 
بـه دیگـران، آثار معنـوی ماندگاری بـرای آموزگار به دنبـال دارد. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه دانایـی، اندیشـیدن و نـوآوری، از ویژگی 
هـای معلمـی اسـت، افزود: این مناسـبت که با تاسـی از سـالروز 
شـهادت اسـتاد شـهید آیت اهلل مرتضی مطهری نامگذاری شده، 
فرصتـی عظیـم و مغتنـم بـرای تقدیـر و تجلیـل از مقام شـامخ 
معلمی و مقام رفیع فرهنگیان در طول یک سـال اسـت. شهردار 
بندرعبـاس همچنیـن عنوان کـرد: »روز معلم«، روز بزرگداشـت 
عشـق و ایثـار اسـت، چـرا کـه یکـی از آثار معنـوی آمـوزگاری، 
برخـوردار شـدن از محبـت بیکـران پروردگار و بخشـوده شـدن 
خطاهاسـت. امینـی زاده با اظهـار اینکه روز معلم، روز پاسداشـت 
عزیزانـی اسـت کـه در سـنگر علم و دانش، سـربازانی بـا اخالص 
و دانشـمند تربیـت کردنـد، خاطرنشـان کرد: معلم موفق کسـی 
اسـت کـه بـا فراگیـری همیشـگی دانـش، در شـکوفایی علمی 
دانـش آمـوزان خود نقش مهمی ایفا کرده و به اطالعات پیشـین 
خـود بسـنده نکنـد.  وی تاکید کرد: بی شـک معلمان بـه عنوان 
متفکـران و روشـنگران جامعـه بـا انجام رسـالت بـزرگ و خطیر 
خـود در جهت ترسـیم خط مشـی فرهنگی جامعه،مـی توانند با 

مهندسـی صحیح افـکار عمومی نقشـی ارزنـده ایفا کنند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبرداد:

فاز اول پست برق سرچشمه رامهرمز 
وارد مدار شد

اهواز - رحمان محمدی: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزستان گفت: عملیات احداث فاز اول پست 132.33 
کیلو ولت سرچشمه رامهرمز به پایان رسید و برقدار شد.

محمود دشـت بزرگ اظهار کرد: فاز اول این پسـت ۲۷ مگا 
ولـت آمپـر ظرفیـت دارد. وی بیان کـرد: ارزش سـرمایه گذاری 
این پروژه حدود ۱۵۲ میلیارد ریال بوده و باعث توسـعه شـبکه 
بـرق در شهرسـتان رامهرمز می شـود. مدیرعامل شـرکت برق 
منطقه ای خوزسـتان افزایش ضریب اطمینان و توسـعه شبکه 
برق جهت مشـترکین خانگی، صنعتی و کشـاورزی رامهرمز را 
یکـی از اهـداف بهـره بـرداری این پـروژه اعالم و افـزود: افزایش 
پایـداری، کاهش محدودیت و احتمال خاموشـی شـبکه توزیع 
در منطقـه رامهرمز، افزایش تعداد فیدرهـای خروجی و قابلیت 
مانـور در شـبکه توزیـع و کاهـش بار پسـت های رامهرمـز ۱ و 

هرمـز از دیگـر اهداف بهره بـرداری پروژه بوده اسـت.

روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی خبرداد:

شیب شیروانی محور خنداب-اراک 
اصالح شد

اراک - به گزارش روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جاده 
ای استان مرکزی، حمیدرضا صادقی با اشاره به عملکرد 
یک ساله این اداره در خنداب درخصوص اهم اقدامات انجام 
شده، اظهار کرد: ویژه نوروز 98 اقداماتی چون نصب بنرهای 
اطالعات و اخباری، پاکسازی حریم به طور مستمر، رنگ 
آمیزی سرعت گیرها، پذیرایی از مسافران نوروزی و ... به 
انجام رسید، اما در نوروز با وقوع سیالب مواجه شدیم که در 

این راستا اقدامات ضروری اجرایی شد.
وی تصریـح کـرد: بـه منظـور کنترل سـیالب و بازگشـایی 
محورهـا و جـاده ها، عملیات پاکسـازی محورهای حـوزه انجام 
شـد و به دلیل آسـیب جدی سـیل به پـل دهانه امامـزاده نوده 
پـس از فروکـش کردن سـیالب عملیات احداث پل دهانه سـه 
متـری امامـزاده انجـام گرفت، همچنیـن پل روسـتای کله بید 
و خلوزیـن بازسـازی شـد. صادقـی رفع تجـاوز بـه حریم محور 
خنـداب-اراک روسـتای خانقـا، رفـع تجـاوز به حریـم و اصالح 
هندسـی فـوق افقـی محـور مـس بـه طورگیر، شـانه سـازی و 
اصـالح شـیب شـیروانی محـور خنـداب-اراک بـه طـول 4۵ 
کیلومتـر بـا حجـم خاکریـزی ۱۷ هـزار مترمکعـب، احـداث 
محور امامزاده اسـماعیل)ع(، اجرای روکش آسـفالت محورهای 
دهچال-خنداب-مالیـر و ثمردشـت و تیـغ زنـی و علـف زنـی 
محورهـای روسـتایی شهرسـتان بـه طـول ۱۱0 کیلومتـر را از 
جملـه دیگـر اقدامـات اجرایـی شـده توسـط عوامل راهـداری 
شهرسـتان خنـداب عنـوان کـرد. وی با بیـان اینکه بـه منظور 
بازگشـایی و پاکسـازی محورها از برف قبل از شـروع فصل سرد 
سـال عملیـات حمل سـن و نمک از اسـتان قم به میـزان هزار 
تـن شـن و 300 تـن نمک بـه راهـداری خنداب انجـام گرفت، 
گفـت: ویـژه طرح زمسـتانی اقداماتی چون نصـب تابلو و عالئم 
ایمنـی، کنتـرل و بازدیـد از نـاوگان مسـافربری، بازدیـد از پـل 
هـای دهانه بزرگ و سـاختمان اداره راهداری در دسـت احداث 
خنـداب، سـاخت و تجهیـز اتاق راننـدگان و انبار تابلـو و عالئم، 
سـاخت و تکمیل تعمیرگاه ماشـین آالت توسط پرسـنل اداره، 
احداث جایگاه کارواش و کله گیری با آسـفالت سـرد و گرم در 

محورهـای حوزه اسـتحفاظی عملیاتی شـد.

اخبار ایراناخبار ایران استاندار آذربایجان شرقی: معلمان، پیشگامان تغییر و تحول در جامعه هستند

آموزش و فرهنگ از مهم ترین ایدئولوژی های مورد توجه در جامعه قلمداد می شوند
آذربایجان  استاندار  پاشایی:  لیال   - تبریز 
شرقی، فرهنگیان و معلمان را پیشگامان تغییر 
و تحول در جامعه و حرکت به سمت توسعه و 
پیشرفت دانست و  بر تالش همه جانبه برای رفع 

مشکالت این قشر تاکید کرد.
دکتر محمدرضا پورمحمدی در جلسـه شورای 
شـرقی،  آذربایجـان  اسـتان  پـرورش  و  آمـوزش 
بـا اشـاره بـه اهمیـت نقـش و جایـگاه  معلمـان در 
رفـع مشـکالت مختلـف جامعـه، گفـت: در سـایه 
تالش هـا و مجاهدت هـای بزرگمردانـی همچـون 
شـهید مطهری کـه معلمی را اشـتعال می دانسـت 
نـه اشـتغال، شـاهد به ثمر نشسـتن بیـش از پیش 
فعالیت های آموزشـی و پژوهشی در کشور هستیم. 
وی بـا اشـاره بـه توجـه بیشـتر نسـبت بـه علـم و 

آمـوزش در طول سـال های پس از انقالب اسـالمی، 
اظهار داشـت: باید نسـبت به مقوله علـم و آموزش، 
نگـرش سـرمایه گذاری داشـت نه نگـرش مصرفی. 
هرچنـد اقدامـات بسـیار مطلوبـی در ایـن زمینـه 
توسـط دسـتگاه تعلیم و تربیت انجام شده ولی باید 
بهتر و بیشـتر از گذشـته اسـتمرار یابد. وی آموزش 
ایدئولوژی هـای مـورد  از مهم تریـن  را  و فرهنـگ 
توجـه در جامعـه قلمـداد کـرد و ادامـه داد: افتخـار 
می کنیـم پیـرو مکتب و آیینی هسـتیم که آموزش 
و پـرورش در آن بـه عنوان یکی از اعتقادات مسـلم 
و پذیرفته شـده محسـوب شـده و محـدود به زمان 
خاص نیسـت. اسـتاندار آذربایجان شرقی در بخش 
دیگـری از سـخنان خـود بـا اشـاره بـه نقـش مهم 
آمـوزش و پـرورش در مدیربـت بحران هـا، گفـت: 

در ماه هـا و هفته هـای اخیـر شـاهد فعالیت هـای 
بسـیار خـوب دسـتگاه تعلیـم و تربیـت و معلمـان 
بودیـم کـه بـا وجـود شـرایط سـخت اجـازه ندادند 
مشـعل علم آمـوزی و تربیت دانش آمـوزان خاموش 
شـود. پورمحمدی در همین راسـتا ادامـه داد: ثمره 
درخـت تنومند تعلیم و تربیـت در طول زمان، بهتر 
و بیشـتر خواهـد شـد، چنانکـه در کنتـرل بیماری 
کرونـا شـاهد نقش آفرینـی موثر مدافعان سـالمت 
هسـتیم که تربیت یافتگان معلمان فداکار هستند. 
وی اظهـار داشـت: در سـایه همیـن تالش هاسـت 
کـه بـه رغم دشـمنی های اسـتکبار جهانـی با ملت 
ایـران، تحسـین و اعجـاب سـازمان های بین المللی 
از عملکـرد جمهـوری اسـالمی ایـران در مدیریت و 

مقابلـه بـا کرونا برانگیخته شـده اسـت.

اردبیل - رحیمی- در سال 98 به رغم برنامه ریزی منسجم و در 
راستای اهداف استراتژیک و تالش کارکنان شرکت گاز استان 

اردبیل واحد آموزش عملکرد قابل توجهی داشته است.
سـردار اسـماعیلی مدیـر عامـل ایـن شـرکت  از  تحقـق 93 
درصـدی برنامـه آموزشـی تدویـن شـده در این شـرکت در سـال 
گذشـته خبـر داد و گفت:  براسـاس تقویم آموزشـی و بـا توجه به 
نیازمنـدی هـای موجـود در حـوزه آموزش در سـطح شـرکت گاز 
اسـتان اردبیل در طول سـال 98 بیش از ۲0 هزار نفر سـاعت دوره 
آموزشـی در بخشـهای عمومی و تخصصی در این شـرکت برگزار 

شـده اسـت. وی با اشـاره به اهـم کارهـای واحد منابع انسـانی در 
سـال گذشـته اظهـار داشـت: تجهیـز و راه انـدازی مرکزآموزشـی 
علمـی در سـازمان فنـی و حرفه ای در راسـتای آمـوزش نیروهای 
پیمانـکار بـرای مشـاغل کنتورخوانی و امداد شـهری و روسـتایی 
بـه صـورت تئـوری و عملـی ، برگـزاری دوره هـای آموزشـی ویژه 
مدیران، رؤسـا و کارکنان، انجام نیازسـنجی آموزشـی در راسـتای 
فعالیتهـای واحدهـای شـرکت گاز اسـتان از جمله عملکـرد واحد 

منابع انسـانی در سـال گذشـته اسـت. وی با اشـاره به اينكه به روز 
نگـه داشـتن نگـرش، دانش و مهـارت كاركنـان در گـرو برگزاري 
اثربخـش دوره هـاي آموزشـی اسـت، تصریـح نمـود: میـزان اثـر 
بخشـی دوره های آموزشـی برگزار شـده در این شـرکت در سـال 
گذشـته 8۷ درصـد می باشـد که بـا ارزیابی علمـی از نقاط ضعف 
و قـوت برنامـه عملـی به منظور ارتقاء میزان اثر بخشـی آموزشـی 

در ایـن شـرکت در دسـت اجراء می باشـد.

ایالم - مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه 
با برنامه ریزی های انجام شده آسیب های زیست محیطی 
در این واحد صنعتی کمتر می شود،گفت: با راه اندازی واحد 
الفین و سولفور زدایی پتروشیمی ایالم، و ارسال گاز مایع 
خام به عنوان خوراک به مجتمع، ارسال  آن به مشعل و یا 
حمل توسط کامیون کاهش یافته که به تبع آسیبهای زیست 

محیطی نیز کمتر می شود. 

بـه گـزارش روابط عمومی، دکتـر "روح اله نوریـان"در دیدار با 
شـهردار و اعضـای شـورای شـهر چـوار، افزود: بـا راه انـدازی واحد 
فـوق،دو محصول دیگر پاالیشـگاه همچـون میعانـات گازی و اتان 
نیز بعنوان خوراک،تحویل پتروشـیمی می شـود. وی اظهار داشت: 
ایـن شـرکت در راسـتای ایفای نقش مسـئولیت هـای  اجتماعی 
پـروژه هایی را به وزارتخانه پیشـنهاد نمـوده که در صورت تصویب 
و اختصاص بودجه، در شـهر چوار و روسـتاهای اطراف تاسیسـات 

پاالیشـگاه، هزینه خواهد شـد. " جهانگیر چراغی" شـهردار چوار 
نیـز در ایـن دیـدار با اشـاره بـه اینکه پاالیشـگاه گاز ایـالم یکی از 
صنایـع بـزرگ فعال در اسـتان اسـت کـه مـی توانـد دروازه ای به 
سـوی توسـعه پایدار باشـد، گفـت: ایجـاد صنایع بـزرگ همچون 
پاالیشـگاه و پتروشـیمی مـی توانند تاثیـر بسـزایی در جنبه های 
مختلـف اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی در منطقه داشـته باشـند. 
همچنین"سـجاد بیـگ محمـدی" رئیـس شـورای شـهر چـوار 

نیـز گفـت:از آنجـا کـه پاالیشـگاه گاز ایـالم در منطقه چـوار قرار 
دارد انتظـار مـی رود در راسـتای مسـئولیت هـای اجتماعـی در 

زمینه هـای مختلـف شـهرداری منطقه را یـاری کند.

شهریار - رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
شهریار درنشست خبری با اصحاب رسانه یکی از نیازهای 
اساسی مخاطبین در دنیای کنونی را مواجهه هوشمندانه و 

ایمن بارسانه ها و اخبار منتشر شده، از طریق ارتقای سطح 
سواد رسانه ای مردم دانست. 

نـادر نیـک خـواه در آغـاز جلسـه ضمـن تجلیـل و تقدیر از 
کادر درمـان و مدافعان سـالمت در مواجه با ویـروس کرونا،آنان 
را بـه مثابـه مدافعـان حـرم برشـمرد که بـرای نجـات مبتالیان 

از خـود و خانـواده هایشـان گذشـتند و در ایـن بین نیـز تعداد 
بسـیاری بـه مقام شـامخ شـهادت نائـل گردیدنـد. وی در ادامه 
افـزود: ویـروس کرونـا محـدود بـه ایران نبـوده اسـت و نزدیک 
بـه ۱80 کشـور در سـطح جهان درگیر آن هسـتند امـا از زمان 
شـیوع ایـن ویـروس در ایران رسـانه هـای اسـتکباری، معاند و 

برخـی رسـانه های خود فروخته در پوشـش همـدردی، از هیچ 
تالشـی برای فاصلـه افکندن بین مردم و حاکمیت نظام دسـت 
بر نداشـته و در راسـتای تحریم های ظالمانه بر کشـور تاختند .

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم:

آسیب های زیست محیطی در پاالیشگاه گاز ایالم کمتر می شود

نیکخواه رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان شهریار:
 ارتقاء سطح سواد رسانه ای در کشور 

نیازمند مصرف آگاهانه تولیدات رسانه است 

 تحقق 93 درصدی برنامه های آموزشی شرکت گاز استان اردبیل

قم - مهدیان- استاندار قم با بیان لزوم ایجاد بستر توسعه و جهش تولید در حوزه معادن 
استان با در نظر گرفتن اولویت های زیست محیطی گفت اورژانس سرمایه گذاری و تولید 

کشور با هدف حل موانع جذب سرمایه گذاری در استان ها تشکیل می شود.
به گزارش روابط عمومی اسـتانداری قم دکتر بهرام سرمسـت اسـتاندار قم اظهار کرد: 

در کنـار توجه به مسـائل زیسـت محیطی، ضروری اسـت تا بسـتر جهش تولیـد در حوزه 
معادن اسـتان فراهم شـود. اسـتاندار قم با بیان مسـائل پیرامون راه دسترسـی به دریاچه 
نمـک، اضافـه کـرد: نمایندگان مجلـس در این زمینه پیگیری هـای الزم را صـورت دهند 
تـا بتوانیـم در مـورد فراخـوان بهره برداری از دریاچه در سـطح کشـور، بهترین اسـتفاده را 
از منابـع ایـن دریاچـه بـرای اسـتان رقم زنیم. سرمسـت برنامه ریـزی مدیـران مربوطه در 
حوزه معادن را مورد توجه قرار داد و گفت: توسـعه، تکمیل و اکتشـافات معادن در اسـتان 
ظرفیـت مناسـبی بـرای جذب سـرمایه گـذار ایجـاد می کنـد و در این راسـتا الزم اسـت 
تـا اداره کل منابـع طبیعـی، انعطـاف بیشـتری داشـته باشـد و با وسـعت نظر و بر اسـاس 
اقتضائـات اسـتان و در چاچـوب قانـون بـرای اکتشـاف ایـن معادن مجـوز داده شـود. وی 
بـا بیـان لـزوم حمایت و بهره منـدی از ظرفیت پیمانـکاران داخلـی در اجرای پـروژه های 

عمرانـی، گفـت: در اجرای پروژه کمربندی سـپهبد شـهید حاج قاسـم سـلیمانی و سـایر 
پروژه های مهم اسـتان، یکی از شـروط واگذاری پروژه ها اسـتفاده از ظرفیت های داخلی 
اسـتان در اجـرای ایـن پروژ ها باشـد. نماینـده عالی دولت در اسـتان به رفـع موانع قانونی 
بـرای احـداث صنایـع در کنـار معـادن اشـاره و تاکید کـرد: در چنین شـرایطی هیچ گونه 
مانعـی در اسـتان درایـن خصوص وجود نـدارد و حتی در حال حاضر واحدهای کشـاورزی 
هـم مـی تواننـد در کنـار مزرعـه شـان فـرآوری داشـته باشـد. اسـتاندار قـم همچنین به 
تشـکیل اورژانس سـرمایه گذاری و تولید در سـطح کشـور و با محوریت اسـتانداران اشاره 
و اظهـار کـرد: در صورت بروز مشـکل در جذب سـرمایه گذاری های بیـش از ۱00 میلیارد 
تومـان در اسـتان، هـر یـک از اسـتانداران ایـن امـکان را دارد تـا موضوع را در سـطح ملی 

مطـرح کنـد تا راهـکار مقتضـی در این زمینه اتخاذ شـود.

 تشکیل اورژانس سرمایه گذاری و تولید کشور 
با هدف حل موانع جذب سرمایه گذاری در استان ها

۱۴


