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جاده »جاللوند ـ ایالم« در صورت 
تامین اعتبار؛ ترمیم و اصالح می شود

کرمانشاه- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
کرمانشاه گفت: بخش هایی از جاده خراب و آسیب دیده 
سرفیروزآباد در دهستان جاللوندـ  ایالم در صورت تامین 

اعتبار ترمیم و اصالح می شود
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای کرمانشاه مهندس فریبرز کرمی اظهار داشت: برخی از 
جاده های اصلی فرعی در استان کرمانشاه نیازمند ترمیم و لکه 
گیری می باشند. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
کرمانشاه ادامه داد: يكی از این جاده های مهم و پرحادثه، جاده 
سرفیروزآباد به سمت استان ایالم می باشد که برای ترمیم و 
اصالح این جاده نیازمند اعتبارات الزم هستیم. این مقام مسئول 
اضافه کرد: متاسفانه در بخش های انتهایی این جاده به ایالم 
شاهد وضعیت وخیمی هستیم که طرح ترمیم آن را در دستور 
کار داریم، ولی هنوز هیچ اعتباری برای انجام این کار به این اداره 
کل تعلق نگرفته . مهندس کرمی ادامه داد: در صورت تامین 
اعتبار، قیر و مواد اولیه را برای ترمیم این جاده تهیه خواهیم 
کرد و سریعا عملیات ترمیم و اصالح این جاده را آغاز خواهیم 
نمود. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 
بیان داشت: یکی دیگر از مشکالت این جاده نبود عالئم راهداری 
و هشداری به دلیل سرقت فراوان می باشد  که باعث افزایش 
تصادفات می گردد و به ویژه رانندگی در شب را برای رانندگان 
بسیار سخت نموده است. کرمی گفت جاده جاللوند که بخش 
هایی زیادی از آسفالت آن به مرور از بین رفته است متعلق به 50 
سال پیش می باشد که متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی برای اصالح 
این وضعیت انجام نشده و تصادفات مرگبار زیادی در سالهای اخیر 

در این محور روی داده است.

هدیه شهرداری اراک به شهروندان در ماه میهمانی خدا؛ 

افتتاح فاز یک تقاطع غیرهمسطح 
شهید کاوه نبیری اراک

اراک- طی مراسمی با حضور معاون عمرانی وزیر کشور 
و دبیر مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران، تقاطع غیر 
همسطح سردار شهید کاوه نبیری)علم الهدی( شهر اراک 

افتتاح شد.
 به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، 
در ماه پرخیر و برکت میهمانی خدا، در مراسمی با حضور حضرت 
آیت اهلل دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی 
و امام جمعه اراک، مهدی جمالی نژاد رئیس سازمان همیاری 
شهرداری ها و معاون عمرانی وزیر کشور، کمال مرادی دبیر مجمع 
شهرداران کالنشهرهای ایران، سید علی آقازاده استاندار مرکزی، 
دکتر بختیاری فرماندار شهرستان اراک، محمد کریم شفیعی 
شهردار اراک، رییس و اعضای شورای اسالمی شهر و سایر مدیران 
استانی و شهری، فاز یک تقاطع غیرهمسطح سردار شهید کاوه 
نبیری شهر اراک افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت. این تقاطع 
با اعتباری بالغ بر 350 میلیارد ریال توسط شهرداری اراک و 
پیمانکاری شرکت جهاد نصر استان مرکزی احداث و تکمیل شد. 
تقاطع غیر همسطح شهید کاوه نبیری به طول ۱۹۸ متر در هر 
الین، در راستای اتصال رینگ های شهری اراک،کاهش آلودگی، 
خروج شهر صنعتی از بن بست و اتصال به بزرگراه جهان پناه 
و افزودن ورودی به شهر اراک از کمربندی جنوبی به اجرا در 
آمده است. الزم به ذکر است، طبق گفته مدیر کل محیط زیست 
استان مرکزی، افتتاح پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید نبیری 

باعث اجرای طرح جامع کاهش آلودگی هوا می شود. 
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: 
توسعه شهرها و حل برخی مشکالت شهری نیازمند نگاه حکیمانه 
و تجویز نسخه شفابخش از سوی حکیمان شهری است. مهدی 
جمالی نژاد در آیین افتتاحیه تقاطع غیرهمسطح شهید سردار 
کاوه نبیری اراک اظهار کرد: در تقویم بحران سال گذشته در 
کشور بیش از 2۱ بحران کوچک و بزرگ رخ داده و سال ۹۸ با 
سیل در 25 استان آغاز شد و با قرنطینه و کرونا به اتمام رسید 
و شاید کمتر کشوری باشد که در طول یکسال این بحران ها را 
تجربه کرده باشد. جمالی نژاد درخصوص توسعه شهری اضافه 
کرد: علیرغم انجام پروژه های بزرگ و کوچک خوب و حل برخی 
مشکالت شهرها بواسطه این پروژه ها، اما توسعه واقعی در شهرها 
وجود ندارد و هنوز تمامی مشکالت در شهرها مرتفع نشده که 

علت این مهم شفا بخش نبودن این نسخه ها برای شهرهاست.

بازدید معاون مدیر عامل شرکت 
ملي نفت ایران از تاسیسات شرکت 

نفت و گاز آغاجاري

اهواز- مهندس عليخاني معاون مدير عامل شركت ملي 
نفت ايران در امور توليد از تاسيسات مارون ٢ و شيرخانه 
هاي  شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاري بازديد كرد.

وی در بازديد از تاسيسات مارون ٢ و شيرخانه هاي مايل صفر 
و  ،٧.٢١، ٧٧/٧ و٢٧ با مديران شركت بهره برداري نفت و گاز 
آغاجاري ديدار و گفتگو كرد.  اين بازديد كه با حضور كارشناسان 
مهندسي فرآورش وپروژه هاي تزريق گاز شركت ملي مناطق 
نفت خيز جنوب همراه بود با هدف بررسي آخرين وضعيت  طرح 
هدايت مخلوط مايعات گازي و نفت آزادگان به تلمبه خانه  نفت 
اصفهان  انجام شد. پروژه هدايت مخلوط مايعات گازي و نفت 
آزادگان توسط خط لوله 32 اينچ از غرب كارون به سمت بوستر 

اميديه از طرح های شركت ملي نفت ايران است.

برگزاری نشست بررسی ایده ها و 
ابتکارات مربیان دارالقرآن شهرداری 

اسالمشهر در فضای مجازی
اسالمشهر - اولین نشست بررسی 
ایده ها و ابتکارات آموزش قرآن در 
فضای مجازی با حضور مربیان مهد 
قرآن و همکاری سازمان فرهنگی، 
دارالقرآن  در  اجتماعی،  و  ورزشی 

شهرداری اسالمشهر برگزار شد.
به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر، این نشست با 
هدف بررسی و ارزیابی طرح های نوین آموزشی در فضای مجازی 
با حضور مربیان و مسئول دارالقرآن ، روز گذشته در محل سالن 
برگزار  اسالمشهر  دارالقرآن شهرداری  بهشتی  همایش شهید 
بانوان، دقایقی در  ابتدای نشست مدیر آموزش واحد  شد. در 
باب ضرورت پرداختن به آموزش در فضای مجازی به سخنرانی 
پرداخت و سپس هر یک از مربیان در مدت زمان تعیین شده 
به ارائه گزارش مصوری از نحوه فعالیت خود در فضای مجازی 
و ارائه بازخورد های آن در میان خانواده های قرآنی پرداختند 
و هر یک از حاضرین در جلسه نیز همزمان عملکرد مربی مورد 
نظر را ارزیابی کردند. در ادامه، مدیر آموزش بانوان ضمن قدردانی 
از زحمات بی شائبه هر یک از مربیان، به بیان برترین ایده ها و 
خالقیت ها در حوزه آموزش قرآن پرداخت. در پایان این نشست 
نیز، مهدی کرمی مسئول دارالقرآن ضمن تشکر از زحمات و 
تالش های بی دریغ و شبانه روزی مربیان، به بیان نکاتی پیرامون 
خالقیت ها و ایده های مربیان پرداخته و بر حمایت موسسه از 
طرح و تالیفات هریک از مربیان در راستای آموزش های قرآنی 

تاکید نمود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین :

خّیرین، 100 میلیارد ریال به حوزه 
سالمت استان قزوین برای مقابله با 

ویروس کرونا کمک کردند

ویروس  با  مقابله  برای  قزوین،  استان  خّیرین   - قزوین 
کرونا، بالغ بر 100 میلیارد ریال به حوزه سالمت این استان 

کمک کردند.
دکتر پیمان نامدار، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 
با گفتن این مطلب در جریان سفر روز ۱۱ اردیبهشت ۱3۹۹ 
دکتر ایرج حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت به استان قزوین؛ 
در نشستی با حضور وی، افزود: این یاری سبز، شامل ۶0 میلیارد 
ریال کمک نقدی و ۴0 میلیارد ریال کمک غیر نقدی بود. دکتر 
نامدار، گزارشی از فعالیت های کمیته دانشگاهی پیشگیری و 
مقابله با کرونا ارائه کرد و گفت: بیمارستان صحرایی و نقاهتگاه 
دانشگاه در محل نمایشگاه بین المللی قزوین راه اندازی شد. وی 
ادامه داد که بیمارستان رحیمیان الوند نیز توسط سپاه شهرستان 
البرز راه اندازی شد. مسؤول سالمت استان قزوین با اذعان به 
اینکه ۸3 درصد ماسک مورد نیاز ما در استان تولید و تهیه شد و 
سامانه پاسخگویی ۱۱5 در استان با ظرفیت دانشجویی و اعضای 
هیأت علمی راه اندازی شده است؛ گفت: ۱30 نیروی داوطلب 
بسیجی و جهادی در طول این مدت در کنار کادر حوزه بهداشت 

و درمان در عرصه های مختلف خدمت کردند .

اخبار ایراناخبار ایران مدیرکل محیط زیست استان خبر داد؛

عدم تخصیص اعتبار برای مهار آتش سوزی جنگل های آذربایجان شرقی
اداره  معاونین  شورای  جلسه  اولین  پاشایی:  لیال  تبریز- 
کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی در سال 99 با 
جنگل های  محوریت  با  آتش سوزی  از  پیشگیری  موضوع 
ارسباران و تشریح اقدامات و تدابیر الزم برای پیشگیری از 

این قبیل حوادث در سال جاری برگزار شد.
اولین  در  آذربایجان شرقی  زیست  محیط   مدیرکل حفاظت 
این  محیط  زیست  حفاظت  کل  اداره  معاونین  شورای  جلسه 
استان با اشاره به آغاز فصل گرما و لزوم برنامه ریزی و اخذ تدابیر 
و آمادگی های الزمه در راستای بروز آتش سوزی در سطح مراتع 
و جنگل ها، اظهار داشت: اداره کل محیط  زیست آذربایجان شرقی 
همواره با برگزاری جلسات، پیگیری ها، مکاتبات متعدد و همکاری 
تنگاتنگ با مجموعه های متولی امر سعی حداکثری در مشارکت و 
کمک رسانی در راستای اطفای حریق در سطح جنگل ها و مراتع با 

سایر دستگاه ها داشته است.
عدم تخصیص اعتبار به محیط زیست آذربایجان شرقی

میدانی  حضور  و  مسائل  این  وجود  با  افزود:  قاسمی  حمید 
محیط بانان و نیروهای این اداره کل در صحنه های مختلف، تاکنون 
هیچ گونه اعتباری در سال جدید از سوی سازمان برنامه  و بودجه 
برای اطفاء حریق در جنگل ها به این اداره کل اختصاص نیافته است.

ایجاد و تجهیز نیروهای واکنش سریع یگان حفاظت 
محیط  زیست آذربایجان شرقی

مدیرکل حفاظت محیط  زیست استان آذربایجان شرقی با بیان 
اینکه هدف و دغدغه اصلی ما فرهنگ سازی و ایجاد سازوکاری به 
 منظور به حداقل رساندن خسارات ناشی از آتش سوزی  جنگل های 
استان به  ویژه منطقه ارسباران است، افزود: ایجاد و تجهیز نیروهای 
واکنش سریع یگان حفاظت محیط  زیست ازجمله این اقدامات 

است.

 انجام مانورهای آمادگی برای مقابله با آتش سوزی جنگل ها
وی با يادآوري پيچيدگي مسائل محیط  زیست و چالش ها و 
بحران های اين حوزه، تصریح کرد: هدف گذاری اداره کل حفاظت 
محیط  زیست استان برای کاهش تعداد وقوع و مساحت جنگلی 
انجام  ضرورت  و  جاری  سال  در  آتش سوزی ها  از  آسیب دیده 
هماهنگی ها با سایر دستگاه ها و نهادها و انجام مانورهای آمادگی 

برای مقابله با آتش سوزی جنگل ها به  منظور شناسایی نقاط قوت 
و ضعف در داخل این سازمان و نیروهای حاضر در میدان محیط  
زیست می باشد. قاسمی از هماهنگی با تشکل های زیست محیطی 
جهت حضور میدانی در مواقع بحران و آتش سوزی ها و همچنین 
بهره گیری از پتانسیل نیروهای مردمی و بومی منطقه و همچنین 
استفاده از ظرفیت هیات های ورزشی مانند کوهنوردی، موتورسواری 

و اتومبیلرانی ویژه شرایط سخت و کوهستانی خبر داد.
فرهنگ سازی پیش از وقوع توسط رسانه ها

وی عالوه بر لزوم حضور فعال و به  موقع رسانه ها در صحنه به  
منظور انعکاس دقیق و درست اخبار در مواقع رخداد آتش سوزی، 
بر ضرورت برنامه ریزی و تولید محتواهای مناسب آموزشی در بحث 
پیشگیری و فرهنگ سازی پیش از وقوع حوادث به ویژه از سوی 
رسانه های پرمخاطب از جمله صدا و سیمای مرکز استان آذربایجان 

شرقی تأکید کرد.
تقدیر از سپاه و ارتش

مدیرکل حفاظت محیط  زیست استان آذربایجان شرقی ضمن 
تقدیر و تشکر از تالش نیروهای نظامی و انتظامی به ویژه سپاه و 
ارتش جمهوری اسالمی ایران در مواقع آتش سوزی جنگل ها و مراتع 
طی سالیان گذشته، به هماهنگی های الزم و برگزاری جلسات با این 
عزیزان از سوی اداره کل حفاظت محیط  زیست استان آذربایجان 

شرقی اشاره کرد.

بندر عباس-حسین پور - کیکاووس ندایی معاون منابع انسانی شرکت فوالد 
هرمزگان در بازدید از واحدهای تولیدی این شرکت و در جمع کارکنان خط تولید 
با اشاره به نقش مهم نیروی انسانی در بهره وری سازمان گفت: نیروی انسانی 

مهمترین سرمایه شرکت ها به شمار می رود و توجه به نیروی انسانی و نیازهای آن 
از اولویت های فوالد هرمزگان است.

ندایی با اشاره به شیوع ویروس کورونا در کشور گفت: شیوع این بیماری یک اتفاق منحصر 
به فرد بود که سازمان ها را غافلگیر کرد و مشکالت عدیده ای را متوجه آن ها نمود. وی افزود: 
سالمتی کارکنان و جلوگیری از مبتال شدن همکاران و خانواده های محترمشان از این بیماری در 
دستور کار این شرکت قرار گرفت و از ابتدای شیوع بیماری در شرکت فوالد هرمزگان با برگزاری 
جلسات کمیته پیشگیری از کرونا به صورت هفتگی تصمیماتی را اتخاذ و با موافق مدیرعامل انجام 
دادیم. ندایی خاطر نشان کرد: علیرغم مشکالت فراوان ، با همکاری و تالش واحد خرید موفق 
به تهیه اقالم بهداشتی مورد نیاز همکاران شدیم و در اختیار همکاران واحدها قرار دادیم. معاون 
منابع انسانی فوالد هرمزگان با تاکید بر حفظ روحیه کارکنان و خانواده های آن ها گفت: کارکنان 

 A ستادی شرکت بیش از یک ماه در قرنطینه خانگی به سر بردند و و هم اکنون نیز به دو گروه
و Bتقسیم شده و به صورت یک روز در میان در شرکت حضور می یابند. وی تاکید کرد: فوالد 
هرمزگان در این شرایط حقوق و مزایای کلیه پرسنل را به صورت کامل پرداخت کرده و خواهد 
کرد. همچنین روزهای قرنطینه و مرخصی اجباری را از مرخصی استحقاقی پرسنل کسر نخواهیم 
کرد. ندایی با اشاره به اثر اشتغالزایی در کاهش تنشهای اجتماعی در جامعه گفت: صیانت از نیروی 
کار از بسیاری تنش های اجتماعی جلوگیری خواهد کرد و این اولویت فوالد هرمزگان است. وی با 
اشاره به تعداد افرادی که مستقیما در سایت فوالد هرمزگان مشغول به کار و تالش هستند گفت: 
فوالد هرمزگان سهم بسزایی در اشتغال زایی استان هرمزگان و کشور ایفا می کند؛ بطوری که 
قریب به ۴000 نفر در این شرکت به صورت مستقیم فعالیت می کنند و هزاران نفر دیگر بصورت 

غیر مستقیم در صنایع باال و پایین دستی صنعت فوالد با فوالد هرمزگان در ارتباط هستند.

رشت – علی حیدری - به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان گیالن، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ضمن اشاره به پیش بینی 
اداره کل هواشناسی مبنی بر وزش باد گرم در استان، طی امروز و فردا تاکید کرد: 

گردشگران، دامداران و حاشیه نشینان جنگل ها و مراتع از روشن کردن آتش و یا رها 
کردن آتش افروخته در عرصه های طبیعی استان به جد بپرهیزند. دکتر محسن یوسف پور 
افزود: کاهش رطوبت، افزایش دما  و وزش باد گرم زمینه وقوع آتش سوزی های احتمالی 

در جنگل ها و مراتع استان را فراهم  می کند. وی تصریح کرد: با توجه به  پیش بینی 
اداره کل هواشناسی مبنی بر وزش باد گرم  و ظهور و بروز پدیده "فون"، به روسای ادارات 
منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستانها ابالغ شده تا تمهیدات الزم را برای مقابله با هر حادثه 
احتمالی در این زمینه فراهم کنند. ایشان یادآور شد: سامانه ۱50۴ یگان حفاظت اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیالن بطور شبانه روزی آماده پاسخگویی و دریافت گزارش 

مردم عزیز می باشد. .

ایالم-ویسی- رئیس روابط عمومی شرکت پاالیش گاز ایالم 
از پیوستن  این شرکت به پویش همدلی و کمک های مومنانه 
استان خبر داد و گفت:به منظور ترویج فرهنگ احسان و 
نیکوکاری و همبستگی اجتماعی، پاالیشگاه  گاز ایالم  به 
منظور بستر سازی فرهنگی و همدلی بیش از پیش جامعه و 
در راستای مسئولیت های اجتماعی ، به این پویش فرهنگی 

پیوسته است .
به گزارش روابط عمومی ، " منوچهر کرمیان "افزود: کارکنان 

پاالیشگاه گاز ایالم در قالب پویش نماینده ولی فقیه، امام جمعه شهر 
چوار، کمیته امداد ، بهزیستی و سپاه پاسداران استان ۱50 بسته 
کمک غیر نقدی اهدا نموده اند  تا ضمن تحقق مسئولیت های 
اجتماعی، بتوانند  در مسیر فرهنگ کمک و احسان و نیکوکاری 
قدمهای مثبتی بردارند. وی اظهار داشت: به پیشنهاد نماینده ولی 
فقیه در استان و امام جمعه ایالم و تأکید استاندار، پویش امید 
و مساعدت  توزیع هدفمند کمک  و  دریافت  با هدف  و همدلی 
های مردمی کارکنان ادارات دولتی و مردم بین اقشار ضعیف و 

اصناف آسیب دیده از بیماری کرونا راه اندازی شد که در همین 
راستا،کارکنان این مجموعه نیز با اهدای مبلغ ۴00 میلیون ریال 
از حقوق خود،در این امر خداپسندانه شرکت کردند. وی با اشاره 
به اینکه کارکنان این پاالیشگاه به صورت خود جوش به منظور 
کمک به بیماران کرونایی و همچنین کمک های مومنانه مبلغ قابل 
توجهی کمک کرده اند،تصریح کرد: در راستای گسترش فرهنگ 
همدلی و ایثار اجتماعی، کارکنان پاالیش گاز ایالم با اهدای مبلغی 
از 500  هزار تا ۱0 میلیون ریال به پویش همدلی و امید پیوستند 

و در مجموع  مبلغ قابل توجهی را به پویش امید و همدلی، برای 
کمک به نیازمندان و اقشار آسیب دیده از ویروس کرونا اهداء کردند.

گرگان- محمدرضا بهرامی در خصوص طرح سامانه سحری 
فرهنگی در ماه مبارک رمضان از سوی سازمان تبلیغات 
اسالمی گفت: سحری فرهنگی باید دارای بار معنایی و پیام 

های الهام بخش باشد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسالمی گلستان، 
محمدرضا بهرامی مسئول دفتر و روابط عمومی مدیرکل تبلیغات 
اسالمی استان در گفت و گو با رسانه های استان درباره سامانه 
سحری فرهنگی در ماه مبارک رمضان گفت: دریافت سحر فرهنگی 
هر روز سحر ساعت چهار می تواند در کنار وجه ی موجز بودن، بر 
وجه ی جذاب و جدید بودن خود بیفزاید و موجبات تشنه نگه داشتن 
گروه هدف شود.وی افزود: بارمعنایی و الهام بخشی سحری فرهنگی 
می بایست طوری باشد که مخاطب را به وسوسه خواندن آن در هر 

روز سحر به مانند خوردن سحری عادت دهد و از جهتی مخاطب با 
خواندن آن احساس کند انرژی مثبت می گیرد و با حوصله و حس 
خاصی پنجره ی این گنجینه ی ارزشمند را باز کند و موشکافانه 
به خواندن آن بپردازد با این امید که انرژی آن جمالت بر ضمیر 
باطنش افزون تر شود.مشاور مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان خاطر 
نشان کرد: از آنجائی که معتقدیم کلمات معجزه می کنند گاهی 
اوقات یک کلمه از این سحری فرهنگی،آدم را از ورشکستگی و حتی 
از خودکشی و اوج نامیدی نجات می دهد.وی ادامه داد: مسببین 

پیامک سحری فرهنگی می بایست سعی کنند کار خودشان را به 
مانند کار یک کشاورز الگو قرار دهند با این تصور که هر کدام از 
جمالت این سامانه همانند بذری از خرد، آگاهی و ژرف بینی به 
حقیقت زندگی باید در خاک ذهن و قلب گروه هدف کاشته شود.

مسئول دفتر و روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسالمی استان تصریح 
کرد: البته این طرح سامانه سحری فرهنگی به گستردگی مدیران و 
چهره های تاثیرگذار سطح استان و سازمان تبلیغات اسالمی کشور 
از قالب طرح بودن خود بیرون آمده و بایست گفت یک نظام ارزشی 

آموزشی است برمبنای اخالق، اعتقاد و فرهنگ دینی که به طور 
دقیق و منظم در ایام ماه مبارک رمضان ارسال می شود.بهرامی اظهار 
داشت: پدیدآورندگان نظام پیامک سحری فرهنگی می بایست بر 
این باور باشند که تزریق خرد و آگاهی واقعی به زندگی تنها با تزریق 
آرام و به میزان دقیق داروی تجویز شده میسر می شود و در کنار آن 
توجه به رعایت دوز دارو یعنی خوردن دارو به وقت آن می تواند از 
اهم نکات اثربخشی داروی تجویز شده است. بهرامی گفت: سامانه 
سحری فرهنگی یک کار منحصر به فرد توام با خالقیت است و نشان 
از داشتن ذوق و دغدغه فرهنگی افراد آن دارد و دیگر اینکه نشان می 
دهد افراد این مجموعه به این فهم رسیده اند که در جبهه فرهنگی 
و جنگ نرم مورد توجه مقام معظم رهبری می بایست با ابزار خاص 

خودش بهره گرفت و مقابله به مثل کرد.

پاالیشگاه گاز ایالم به پویش همدلی و کمک های مومنانه استان  پیوست

مسئول روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسالمی گلستان:

سحری فرهنگی باید دارای پیام های الهام بخش باشد

حمایت از نیروی کار اولویت فوالد هرمزگان

با طبیعت مهربان باشیم و آتش به جان طبیعت نیاندازیم

قم- به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان قم، 
همکاری  افزایش  راستای  در  سوادآموزی  پشتیبانی  شورای  ورییس  استاندار 

دستگاه های استان خاطر نشان کرد: دستگاه هایی که به هرطریق دربرنامه های 
سوادآموزی مشارکت دارند تقدیرمی شوند.

محمد رضا قاسمی نیا معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان قم پیرو مصوبات 
قبلی جلسه شواری آموزش و پرورش قم اظهار داشت: درجهت جذب ؛شناسایی؛ ثبت نام و 
آموزش سوادآموزان از تعیین تسهیالت و تشویقات توسط  دستگاه های دولتی استفاده می 
شود. معاون سواد آموزی آموزش و پرورش قم گفت: درزمان شیوع ویروس کرونا آموزش 
سوادآموزی تعطیل نگردید وبا اجرای برنامه هایی ازسوی آموزش دهندگان  مانند ارتباط 
تلفنی باسوادآموزان؛ فعالیت درفضای مجازی وشبکه های اجتماعی ونیز پخش برنامه آموزشی 

لوح وقلم ازشبکه استانی سیمای نورقم جریان آموزش ادامه پیدا کرد. قاسمی نیا گفت: والدین 
وسوادآموزان بزرگسال جایگاه موثری درخانواده ومشارکت دراجرای سامانه شاد دارندکه 
بافعالیت های سوادآموزی برموفقیت برنامه های آموزشی دانش آموزان نقش شایسته ای 
داردوفرصتی به وجودآمدتاسوادآموزان استفاده صحیح از تکنولوزی وگوشی تلفن های همراه 

راآموزش ببینندواز آموزش دروس دوره های سوادآموزی وانتقال باز نمانند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم درتحقق شعار آموزش برای همه وهمه برای 
آموزش وآموزش همه جا؛ با اراده و همکاری مردم و دولت و مسوولین بتوانیم بر ویروس بی 

سوادی نیز پیروز شویم.

استاندار قم در جلسه شورای آموزش و پرورش: 

دستگاه های اجرایی فعال درشتاب بخشی به برنامه های سوادآموزی تشویق می شوند

۱۴


