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مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان کرمانشاه گفت: تمدید ۹ هزار کارت 

هوشمند

 کرمانشاه - مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان کرمانشاه از تمدید 9 هزار کارت هوشمند و صدور 

4 هزار و 40۵ کارت هوشمند خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان کرمانشاه مهندس فریبرز کرمی با بیان اینکه 
داشتن کارت هوشمند برای رانندگان ناوگان باری و مسافر به 
عنوان مدرک شناسایی رانندگان در بخش حمل و نقل جاده ای 
محسوب می شود افزود: کارت هوشمند، کارتی با ضریب امنیتی 
باال به شمار می رود که امکان ذخیره سازی اطالعات، امکان 
شناسایی دقیق رانندگان، تشخیص رانندگان فعال از غیرفعال، 
جلوگیری از صدور کارت های تکراری یا تقلبی، ایجاد گردش 

کار و ثبت تخلفات راننده در کارت شناسایی را فراهم می کند.
مهندس کرمی افزود : از ابتدای سالجار تاکنون ۹ هزار کارت 
هوشمند تمدید شده است که این تعداد شامل ۸ هزار و ۷۸۴ 
مورد مربوط به رانندگان حمل و نقل کاال و ۲۱۶ مورد برای 

رانندگان وانت باری بوده است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 
گفت: در شش ماهه سال جاری ۳ هزار و ۶۴۳ کارت هوشمند 
برای ناوگان وانت بار در استان کرمانشاه صادر شده است. وی 
همچنین تعداد کارت هوشمند صادر شده ناوگان باری ۸۷ عدد 
و کارت هوشمند رانندگان حمل و نقل کاال را ۴۷۷ مورد و 
رانندگان وانت باری را ۱۹۸ مورد عنوان کرد. مدیرکل راهداری 
وحمل ونقل جاده ای با اشاره به تمدید کارت هوشمند رانندگان 
حمل و نقل کاال نیز بیان داشت: از ابتدای سال ۹۹ تا کنون 
تعداد ۴۴۰۵کارت هوشمند صادر شده است. مدیرکل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای کرمانشاه خاطرنشان کرد: تا اطالع ثانوی 
تمدید اعتبار کارت هوشمند رانندگان به صورت غیرحضوری 
از طریق مراجعه به  توانند  امکان پذیر است و رانندگان می 
آدرس اینترنتی WWW.SMARTCARD.RMTO.IR نسبت 

به تمدید اعتبار کارت هوشمند اقدام کنند. 

جذب 87 سرمایه گذار در شهرک های 
صنعتی قزوین 

قزوین - مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان 
قزوين گفت: 87 سرمایه گذار نیمه نخست سال جاری 
در شهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین جذب شده 
و برای ساخت واحدهای تولیدی زمین دریافت کردند 
که نشانگر رشد تعداد سرمایه گذاری ها نسبت به مدت 

مشابه سال قبل بوده است. 
قزوين  استان  صنعتي  شهركهاي  شركت  عامل  دير  م
گفت:  ۸۷ سرمایه گذار نیمه نخست سال جاری در شهرک ها 
ساخت  برای  و  شده  جذب  قزوین  استان  صنعتی  نواحی  و 
واحدهای تولیدی زمین دریافت کردند که نشانگر رشد تعداد 
سرمایه گذاری ها نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است.  به 
گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قزوين، 
" حميدررضا خانپور " با اعالم اين مطلباظهار داشت: به سرمایه 
گذاران جدید که با این شرکت قرارداد منعقد کرده اند ۵۲هکتار 
زمین در شهرک ها و نواحی مختلف صنعتی استان واگذار شده 
است. وي از رشد تعداد سرمایه گذاران در شهرک ها و نواحی 
صنعتی استان قزوین در نیمه نخست امسال نسبت به مدت 
مشابه سال قبل خبر داد و گفت: در نیمه نخست سال گذشته 
۶۱ سرمایه گذار در شهرک ها و نواحی صنعتی استان جذب 
شده بود در حالی که در سال جهش تولید ۲۷ سرمایه گذار 
به این آمار اضافه شده و شاهد جذب ۸۷ سرمایه گذار بوده ایم.

قزوین  استان  صنعتی  های  شهرک  شرکت  دیرعامل  م
با بیان اینکه به دلیل نزدیکی شهرک های صنعتی قزوین به 
تهران و قرارگیری در موقعیت مناسب و وجود زیرساخت های 
الزم، سرمایه گذاران تمایل باالیی به حضور و سرمایه گذاری در 
آنها دارند،  یادآور شد: بیشترین واگذاری های اراضی به سرمایه 
گذاران در نیمه نخست امسال مربوط به شهرک های صنعتی 
کاسپین یک و ۲ )آبیک(، لیا، خرمدشت، حیدریه و آراسنج بوده 
است. خانپور گفت: با سرمایه گذاری سرمایه گذاران جدید یاد 
شده برای ۲ هزار و ۱۳ نفر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان 

قزوین به طور مستقیم اشتغالزایی خواهد شد.

بهره مندی ۹۹۴ روستای استان مرکزی از 
خدمات گازرسانی

اراک - با گاز رسانی به 322 روستا در استان مرکزی 
از سال 92 تاکنون، در حال حاضر مجموعا 994 روستا در 

استان از خدمات گازرسانی بهره می برند. 
بر اساس اعالم شرکت گاز استان مرکزی، این شرکت در 
راستای کاهش آلودگی هوای استان از سال ۹۲ تاکنون سوخت 
 CNG گاز نیروگاه شازند، کوره های آجرپزی و جایگاه های
تامین کرده است، همچنین جهت  استان به طور حداکثری 
کاهش آلودگی و تحقق جهش تولید در استان مرکزی، عملیات 
گازرسانی به ۱۷۶۶ واحد صنعتی و تولیدی و تامین گاز تمام 
شهرک ها و نواحی صنعتی استان به طور ۱۰۰ درصدی انجام 
شده است. به منظور افزایش سطح رفاه نسبی و رضایتمندی 
مردم از سال ۹۲ تا کنون به ۳۲۲ روستا در نواحی مختلف استان 
گازرسانی شده و بیش از  ۱۳۷ هزار مشترک گاز در سطح استان 
جذب شده اند که در مجموع می توان گفت در حال حاضر 
۹۹۴ روستای استان از خدمات گازرسانی بهره می برند. تامین 
مستمر گاز و ارائه خدمات به متقاضیان و بیش از ۵۶۷ هزار 
مشترک و پوشش گازرسانی ۹۹.۷۲ درصدی خانوارهای استان 
هم از اقداماتی بوده است که از سال ۹۲ تا کنون در راستای 
افزایش رضایتمندی عمومی و تبدیل شدن به استان سبز کشور 
انجام شده است. شرکت گاز استان مرکزی دراین چند سال 
موفق شده است با ارتقای عملکرد خود و پیاده سازی مدل تعالی 
سازمانی، تقدیرنامه پنج ستاره در جایزه سرآمدی و بهبود مستمر 
شرکت ملی گاز ایران را از آن خود کند. همچنین این شرکت به 
منظور تکریم ارباب رجوع و ارتقا رضایتمندی مراجعین، سامانه 
مدیریت ارتباط با مشتریان )CRM( خود را مستقر کرده است.

اخبار ایراناخبار ایران در پی بازدید مسئولین ذوب آهن اصفهان از شرکت زغال سنگ کرمان مطرح شد:

سهم زغال سنگ کرمان در تامین نیاز ذوب آهن اصفهان افزایش می یابد
اصفهان – مرادیان: مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و 
از دیگر مسئولین ذوب آهن اصفهان دوم و سوم  جمعی 
مهرماه با حضور در شرکت معادن زغالسنگ کرمان ، ضمن 
نشست با مسئولین این شرکت ، از معادن مذکور  بازدید 
نموده و روند اجرای تفاهم نامه اخیر بین این دو شرکت را 

پیگیری کردند .
در این نشست که با حضور باقر نیک طبع مدیرعامل ، هیئت 
و کارشناسان معدنی شرکت معادن زغال سنگ کرمان  مدیره 
برگزار گردید ،  مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت : حدود ۱۵ 
درصد از نیاز زغالسنگ ذوب آهن اصفهان از کرمان تامین می 
باالیی که در محدوده های شناسایی  با وجود پتانسیل  شود و 
شده کرمان وجود دارد ،  هدف گذاری ما برای ۳۰ درصد است . 
در واقع از مجموع یک میلیون و هفتصد هزار تن نیاز ذوب آهن 
اصفهان به کنسانتره زغالسنگ  می توان ، ۵۰۰ هزار تن را از 
کرمان تامین نمود . وی افزود : از نظر کمی و کیفی عالقمند 
اولیه ذوب آهن  تامین مواد  هستیم سهم زغالسنگ کرمان در 
اصفهان افزایش یابد. با سرمایه گذاری ها امیدواریم نیمه مکانیزه 
شدن معادن زغالسنگ کرمان و افزایش راندمان زغال شویی ها 
آهن  ذوب  مدیره  هیئت  رئیس  احمدیان  علی  باشیم.  شاهد  را 

اصفهان نیز  افزایش تولید زغالسنگ کرمان برای مجموعه ذوب 
آهن اصفهان را امر بسیار مهمی دانست و  یادآور شد : زغالسنگ 

کرمان قطب اصلی تولید زغالسنگ کشور است و مدیریت جدید 
این شرکت زغالسنگ ،  عامل بسیار اثر گذاری جهت رسیدن به 

اهداف این مجموعه است . مدیرعامل شرکت زغال سنگ کرمان 
نیز با اشاره به اینکه این شرکت هم اکنون  ساالنه حدود ۸۰۰ هزار 
تن زغال را بهره برداری می کند و رکورد ماه گذشته این شرکت 
در کنسانتره زغال ،  ۲۷ هزار تن بوده است، گفت: طی بازدید از 
تعدادی از معادن،مفاد تفاهم نامه ای که در ذوب آهن اصفهان 
منعقد شد اجرایی می گردد و سرمایه گذاری مشترک صورت می 
گیرد که یکی از دستاوردهای آن اشتغالزایی برای استان کرمان 
است.  در این جلسه مهرداد توالئیان معاون بهره برداری ، محمد 
جعفر صالحی معاون خرید و علیرضا رضوانیان مدیر تولیدات کک 
ارائه گزارش   ،  نیز ضمن  و مواد شیمیایی ذوب آهن اصفهان 
آمادگی   همکاری جهت رونق بخشیدن به تفاهم ایجاد شده بین 
شرکت زغالسنگ کرمان و ذوب آهن اصفهان را اعالم نمودند  . 
نامه  تفاهم  پی  در  مذکرو  بازدید  و  نشست   ، است  ذکر  شایان 
فیمابین ذوب آهن اصفهان با شرکت زغال سنگ کرمان انجام شد 
و  راهکارهای ممکن در جهت افزایش کمی و کیفی تولید زعال 
سنگ کک شو ،توسعه و تعمیق مشارکت های علمی و فنی در 
جهت شناسایی و تولید زغال سنگ مورد نیاز جهت پروژه PCI  با 
توجه به در اختیار داشتن بزرگترین معدن زغال سنگ حرارتی 

مورد تاکید طرفین واقع گردید.

قم - مدیرکل اوقاف استان قم با بیان اینکه در هیچ 
عصر و زمانی نباید کوچک ترین تمایل و گرایشی به دشمنان 
داشته باشیم گفت: هویت انقالب اسالمی ما این است که با 
ظلم و استکبار مبارزه کند وگرنه حکومتی مانند آل سعود 

خواهیم داشت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
قم، حجت االسالم والمسلمین عباس اسکندری در مراسم تجلیل 
از ایثارگران اوقاف قم با اشاره به دستاوردهای دفاع مقدس برای 
ملت ایران اظهار کرد: سال ها باید گفت و نوشت تا این دستاوردها 
را تبیین کرد بنابراین باید قدر این فرصت را بدانیم در گرامیداشت 

یاد و خاطره شهدا کوشا باشیم. 
وی افزود: قدرتی در جنگ نصیب ملت ایران شد که برایمان 
جاودانه شده و یکی از عوامل اقتدار همیشگی مان محسوب می شود. 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه شکل گیری 
و قوام سپاه پاسداران انقالب اسالمی به عنوان حافظ ارزش ها و 

آرمان های انقالب یکی از ثمرات دوران دفاع مقدس است گفت: 
پاسداران با اینکه امکاناتی هم نداشتند، ولی با دست خالی در مقابل 
دشمنان ایستادند و جانشان را سپر بالی مردم و کشور کردند. وی 
ادامه داد: عزت و اقتدار امروز ما به برکت دوران هشت ساله جنگ 
تحمیلی و مدیریت جهادی است چرا که در آن دوران اتحاد و 
انسجام مردم و ایثار و گذشت رزمندگان را توامان شاهد بودیم به 

عبارتی تمرین پیروی از والیت را به بهترین نحو داشتیم. 
و  علمی  مراکز  در  است  الزم  اینکه  بر  تاکید  با  اسکندری 
آکادمیک، به تبیین دستاوردهای دوران جنگ بپردازیم گفت: نباید 
به اینکه نام یک شهید بر روی خیابان و کوچه ای گذاشته می شود 
کفایت کنیم زیرا این مقدار برای گرامیداشت و به یاد ماندن یاد و راه 
آن ستارگان آسمان والیت و شهادت کافی نیست، بلکه باید فرهنگ 
و سیره شهدا را در کتب درسی از دوران ابتدایی تا دانشگاه بگنجانیم 
تا حداقل وظیفه مان را در پاسداری از خون و هدف شهیدان گرانقدر 

انجام داده باشیم. 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم افزود: به فرموده قرآن 
کریم، اگر خداوند تبارک و تعالی شر بعضی از مردم را با استفاده 
باقی  بر روی زمین  از برخی دیگر دفع نکند، هیچ عبادتگاهی 
نخواهند ماند، این سنت الهی است که شر برخی با بعضی دیگر 
دفع شود زیرا گروهی همیشه به دنبال از بین بردن یاد خدا و 

نسل مومنان هستند. 
وی با اشاره به جنایات بی شمار صدامیان و داعشیان در دوران 
دفاع مقدس و پس از آن علیه نمادهای مذهبی و دینی شیعی 
گفت: این رزمندگان ما بودند که هم در دوران جنگ و هم امروز به 
عنوان مدافعان حرم، در مقابل این جانیان ایستادند و شرشان را دفع 
کردند، اگر نمی بودند امثال شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی، یقین 
بدانیم که تکفیری ها حرم اهل بیت)ع( را هم تخریب می کردند. 
اسکندری افزود: دنیای غرب و دشمنان اسالم همه امکانات خود 
را بسیج کردند تا نظام جمهوری اسالمی را از پا در آورند ولی از 
این حقیقت غافل بوده و هستند که افرادی مانند شهید سلیمانی و 

دیگر شهدای گرانقدر، بر اساس سنت الهی در مقابلشان می ایستند 
و اجازه تجاوز را نخواهند داد. 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با اشاره به آیاتی از سوره 
مبارکه »حج« عنوان کرد: خداوند در این سوره می فرماید »الَّذيَن 
الَة َوآتَُوا الزَّكاَة َوأََمروا بِالَمعروِف  ّناُهم فِي األَرِض أَقاُموا الصَّ إِن َمكَّ
ِ عاقَِبُة األُمورِ« بر این اساس وظیفه ما اقامه  َونََهوا َعِن الُمنَكِرۗ  َوِلَّ
نماز و یاد خداست، یعنی اینکه عبودیت پروردگار عالم را به صورت 
عملی تبلیغ کنیم و به عنوان بندگان شایسته و راسخ خداوند، 

مدافع حق باشیم.

افزود:  گاز شهرستان قشم  اداره  رئیس  بندرعباس - 
برای اولین بار و در دولت تدبیر و امید، 400 میلیارد ریال 

اعتبار برای طرح گازرسانی قشم هزینه شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان و به نقل 
از خبرگزاری ایرنا، سید الیاس هاشمی روز شنبه در گفت وگو با 
این خبرگزاری، افزود:برای اولین بار و در دولت تدبیر و امید، ۴۰۰ 
میلیارد ریال اعتبار برای طرح گازرسانی قشم هزینه شده است و  
این میزان اعتبار، در بخش روستایی ۲۰ درصد و در بخش شهری 

نیز ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. 
اندازی  راه  با   ۹۲ سال  از  گازرسانی  طرح  داد:  ادامه  وی 
تا  و  شد  آغاز  قشم  در  گاز  ایستگاه  خط  و  سیمان  کارخانه 
ُهلُر و کووه ای در  امسال در شهر درگهان و  روستاهای  پایان 

اداره گاز قشم تصریح کرد:با  اجرا می شود.  رئیس  این جزیره 
تحقق این طرح، پنجهزار خانوار شهری و روستایی زیر پوشش 

گازخانگی قرار می گیرند. 
هاشمی افزود: هم اینک یکهزار و ۵۰۰ علمک گاز در شهر 
درگهان و روستاهای اطراف آن نصب شده است که تا پایان سال 

به سه هزار و ۵۰۰ علمک می رسد.  
وی ادامه داد: شبکه انتقال گاز درگهان، هلر و کووه ای ۱۲۰ 
و ۴۲ مشترک  تاکنون ۳۳۰ مشترک خانگی  و  است  کیلومتر 
از نعمت گاز طبیعی هستند  اداری در حال استفاده  تجاری و 

و برای رفاه حال مردم این منطقه، واحد امور مشترکین و امداد 
گاز درگهان فعال شده است. رئیس اداره گاز قشم اظهار کرد: 
همچنین شبکه توزیع گاز در شهر قشم  ۱۵ کیلومتر است که 
در مرحله  اول ۴۷۲ علمک در شهرک سام و زال قشم نصب شد. 
وی افزود: پیشبینی می شود تا پایان شهریور سال آتی تعداد 
یابد که  افزایش  علمک های نصب شده در قشم به چهار هزار 
قابلیت تامین گاز ۱۲ هزار مشترک را داراست و سال آینده نیز، 
شهر سوزا و روستاهای اطراف آن از نعمت گاز طبیعی بهره مند 

می شوند.

ساوجبالغ – محمدرنجبرکهن: به گزارش روابط عمومی 
رئیس شورای  با حضور  مراسمی  کوهسار طی  شهرداری 
اسالمی شهر و جمعی از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس 
اجتماعات  شهرداری  سالن  در  که  در شهرداری   شاغل 

کوهسارضمن  شهردار  عظیمی  مهندس  گردید  برگزار 
تبریک و بزرگداشت هفته دفاع مقدس از رزمندگان شاغل 

در این شهرداری تجلیل کرد
وی با گرامیداشت یادو خاطره رزمندگان دفاع مقدس گفت: 
تا  متاسفانه شیوع ویروس کرونا در سراسر کشور موجب شده 
برنامه های فرهنگی و مذهبی و مناسبتی شهر محدود گردد لذا 
پروتکل های  رعایت  با  توانسته  شهرداری  عمومی  روابط  حوزه 
به  شهر  عمومی  فرهنگی  شورای  با  هماهنگی  و  بهداشت  
محوریت امام جمعه محترم برنامه های پیش بینی شده و ابالغی 
برگزار کند.  مهندس عظیمی  را  حدالمقدور بصورت مطلوب 
درجمع رزمندگان با بیان اینکه مشارکت در برنامه های سراسری 

شهرستان ساوجبالغ مراسم تجلیل و تکریم از پیشکسوتان  دفاع 
مقدس در شهر ، دیدار با خانواده معظم شهدا و رزمندگان دفاع 
مقدس در شهر ، افتتاحیه تابلوی بلوار شهید سردار حاج قاسم 
سلیمانی،  ترمیم و بازسازی المانهای شهدا و نصب در بلوار امام 
خمینی )ره ( غبارروبی مزار شهدا عزیز شهر کوهسار از برنامه های  
شهرداری بوده ادامه داد:  برای اولین بار است که جانفشانیهای 
رزمندگان شاغل در شهرداری کوهسار تجلیل می شود.  شهردار 
کوهسار در ادامه از همراهی با مدیریت شهری در برگزاری مراسم 
آبروی محله و بزرگداشت شهدا با همکاری حوزه بسیج  ۶۱۷ 
حمزه سید الشهدا  سخن گفت  و خاطرنشان کرد که این مراسم 
با رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی 

برگزار گردید.  وی افزود:  نظر به حفظ سالمتی والدین و خانواده 
معظم شهدا دیدار با این سرمایه های ارزشمند به صورت میدانی 
و مختصر برگزار شد و انشاال امید است بتوانیم در فرصتی دیگر 
برداریم.  این عزیزان  به  تکلیف   ادای  را در  سهم کوچک خود 
مهندس عظیمی شهردار کوهساردر ادامه مراسم  با اهداء تندیس 
یادبود و شاخه گل از رزمندگان شاغل شهرداری کوهسار تکریم 
جمعدار  مهدی  مهندس  مراسم  این  پایان  در  کرد.   تجلیل  و 
رئیس شورای اسالمی شهر کوهسارنیز ضمن بزرگداشت هفته 
از مهندس  و شاخه گل  یادبود   تندیس  اهداء  با  دفاع مقدس 
مجید عظیمی شهردارگلسار که از یادگاران دفاع مقدس  میباشد 

تجلیل نمود. 

آذربایجان شرقی - فالح: فرماندار ورزقان با حضور در اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای استان آذربایجان شرقی با وکالتی در خصوص ارائه آموزش های مهارتی 

در شهرستان ورزقان دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، محمد باقر خانی، فرماندار ورزقان با حضور 
در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی با وکالتی، مدیرکل در خصوص 

ارائه آموزش های مهارتی در شهرستان ورزقان دیدار و گفتگو کرد. 
محمد باقر خانی در این دیدار ضمن قدردانی از تالش های صورت گرفته در خصوص 
ارائه آموزش های مهارتی به شهروندان ورزقان گفت: مهارت آموزی در هر سطحی مهم 

است و در شرایط اقتصادی پیش رو استفاده از ظرفیت های موجود در اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای در شهرستان ورزقان با توجه به پتانسیل های موجود در منطقه از اهمیت 

ویژ ه ای برخوردار است. 
خانی در این دیدار بر راه اندازی مرکز نوآوری با همکاری اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای آذربایجان شرقی با هدف حمایت از نخبگان، نوآوران و طرح های شرکت های 
دانش بنیان تاکید کرد و افزود: راه اندازی کسب و کارهای استارت آپ از جمله راهکارهای 
ایجاد فرصت های شغلی پایدار در شهرستان است. وی از آمادگی مدیریت شهرستان برای 
حمایت از مرکز نوآوری در شهرستان خبر داد و اظهار داشت: حمایت از ایده های نوآورانه 
برای به سرانجام رساندن این طرح ها و ایجاد فرصت های شغلی پایدار از جمله اهداف راه 

اندازی مرکز نوآوری در شهرستان ورزقان است. 
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به طبیعت و آب و هوای منطقه گفت: کشت 
انواع گیاهان دارویی، زنبورداری، صنعت فرش و معادن موجود در منطقه از مهمترین 
پتانسیل های موجود این منطقه به شمار می رود که با سمت و سو بخشیدن آموزش های 
فنی و حرفه ای به این حرفه ها، قطعا" بازدهی بیشتری از این صنایع خواهیم داشت. وی 
با اشاره به اهمیت آموزشهای فنی و حرفه ای و لزوم فرهنگ سازی در جامعه برای استفاده 

جوانان از این آموزشها تصریح کرد: دربرخی از مشاغل، مدرک مالک نیست و این مهارت 
است که حرف اول را می زند. 

در این دیدار، وکالتی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی ضمن 
ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در شهرستان ورزقان، افزود: وجود جوانان فعال، 
خاّلق و نخبه وهمچنین ظرفیت های موجود در شهرستان، انگیزه مضاعفی به تالشگران 
عرصه مهارت آموزی در مرکز آموزش فنی و حرفه ای ورزقان در جهت ارائه هر چه بهتر 

این آموزش ها به شهروندان ورزقانی می دهد. 
وی گفت: انواع آموزش های مهارتی در حوزه های مختلف و با تجهیزات و امکانات 
خوب به اقشار مختلف جامعه ارائه داده می شود. وی در خصوص این آموزشها افزود: 
آموزشهای مهارتی برای کارگران ساختمان، اجرای دوره های آموزشی نکات ایمنی برای 
آموزش های  ارائه  ورزقان،  در شهرستان  فراغت  اوقات  معادن، ساماندهی  در  شاغلین 
مهارتی به کارکنان وظیفه نیروهای مسلّح و هنرجویان معرفی شده ازسوی کمیته امداد 
ای  آموزش فنی و حرفه  آموزش حرفه های موجود در کارگاههای مرکز  و  )ره(  امام 
ورزقان از جمله اقدامات مهم این اداره کل در راستای مهارت آموزی شهروندان عزیز 

ورزقان می باشد. 

هویت انقالب و نظام جمهوری اسالمی مبارزه با استکبار است

هزینه ۴۰۰ میلیارد ریالی گازرسانی برای اولین بار در قشم

تجلیل از رزمندگان شاغل شهرداری کوهسار

با همکاری آموزش فنی و حرفه ای مرکز رشد؛
واحدهای فناور در مرکز آموزش ورزقان راه اندازی شود

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
قدس خبر داد: 

برگزاری بیش از ۴۵۰ برنامه فرهنگی و 
ورزشی در نیمه نخست امسال

سازمان  رئیس  پندار:  میرزایی  فریبا   _ شهرقدس 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قدس، از برگزاری 
4۵7 برنامه فرهنگی و ورزشی متنوع در 6 ماه نخست 
سال جاری در سطح مراکز فرهنگی، پایگاه های ورزش 
صبحگاهی شهر قدس و آموزش از طریق فضای مجازی 

خبر داد. 
رضا حیدری ضمن تأکید بر نقش حائز اهمیت برنامه های 
فرهنگی و ورزشی در پویایی و نشاط اجتماعی جامعه، گفت: 
برگزاری کارگاه های متنوع آموزشی در زمینه های فرهنگی 
و اجتماعی و اجرای برنامه های ورزشی عالوه بر توانمندسازی 
شهروندان و ارتقای مهارت های فردی ایشان، موجب ترويج و 
سازمان  رئیس  شود.  می  جامعه  در  اجتماعي  نشاط  ارتقای 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قدس در تشریح جزئیات 
برنامه های آموزشی برگزار شده، افزود: به منظور پیشگیری و 
بیماری کرونا و حفظ سالمت شهروندان، دوره های  با  مقابله 
شد  برگزار  مجازی  فضای  طریق  از  فرهنگی  مراکز  آموزشی 
که در این راستا تعداد ۱۱۰ برنامه آموزشی متنوع در ۶ ماهه 
نخست سال جاری برگزار گردیده و مورد بهره مندی ۴۸۷۴ 
تن از شهروندان قرار گرفته است. وی تصریح کرد: تعداد ۸۲ 
برنامه و همایش متنوع در زمینه های فرهنگی و اجتماعی به 
مناسبت های مختلف از جمله ماه مبارک رمضان، ماه محرم 
شده  برگزار  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  با  کرامت  دهه  و 
است که مورد استقبال ۱۹۸۶۲۲ نفر از شهروندان واقع شده 
است. حیدری درباره برنامه های اجرا شده در حوزه ورزش نیز 
گفت: بیش از ۱۵۹ برنامه متنوع ورزشی با هدف ترویج ورزش 
و ارتقای نشاط اجتماعی برای بانوان و آقایان با رعایت پروتکل 
های بهداشتی در ۸ پایگاه ورزش صبحگاهی با حضور ۶۶۵۸ نفر 
برگزار شده است. رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری قدس در خاتمه به بیان اقدامات روابط عمومی سازمان 
طی سال جاری اشاره کرد و افزود: با توجه به لزوم اطالع رسانی 
برنامه ها و فضاسازی شهر روابط عمومی این سازمان اقداماتی 
نظیر فضاسازی و چاپ و نصب بنر سازمانی به طول ۱۳۰۰۰ 
مترمربع، تهیه و انتشار ۳۴ مورد پوستر الکترونیکی، طراحی و 
ساخت ۶۰۰ مورد تیزر و اکران در نمایشگرهای شهری، ارسال 
بیش از ۲۳۱۰۰ پیامک هدفمند و اطالع رسانی به شهروندان و 

مشارکت در اجرای ۸۲ برنامه متنوع انجام داده است. 

نصب کنتورهای هوشمند و مغناطیسی در 
پاالیشگاه گاز ایالم؛ یک گام مؤثر در مسیر 

مدیریت منابع آبی

ایالم - رئیس مهندسی عمومی و اجرای طرح های 
شرکت پاالیش گاز ایالم از نصب و راه اندازی کنتورهای 
الکترومغناطیسی پایش مصرف آب در شبکه های آب  
آتش نشانی و کنتورهای هوشمند بر روی خط خروجی 
چاه های تامین آب این شرکت خبر داد و گفت: نصب و 
و  برای حفاظت  موثر  اقدامی  تجهیزات  این  اندازی  راه 

مدیریت منابع آبی در این واحد صنعتی است.
به گزارش روابط عمومی، " یوسف عزتی"  افزود: در یک 
مجموعه صنعتی نصب وسایل اندازه گیری باهدف تهیه آمار 
دقیق مصارف برای پایش، ممیزی، مدیریت و صرفه جویی در 
منابع آب بسیار حائز اهمیت است. وی اظهار داشت: به همین 
الکترومغناطیسی در خروجی شبکه های  فلومترهای  منظور 
آب آتش نشانی، مخزن ۵۰۰۰ ورودی ، تاسیسات لخته گیر 
و کنتورهای هوشمند سرچاهی در خروجی چاه های تامین 
آب پاالیشگاه نصب گردید.   وی تصریح کرد: انتخاب نوع این 
تجهیزات اندازه گیری پس از بررسی های انجام شده و با توجه 
به شرایط اجرایی مسیر اعم از شیب زیاد، عمق و سایز لوله های 
اجرا شده، همچنین مزیت و کاربری مناسب و الزامات قانونی 
انجام گرفته و پس از تامین اقالم مورد نیاز، در شهریور ماه سال 
جاری با حضور شرکت های سازنده و نمایندگان شرکت آب و 

فاضالب ایالم با موفقیت نصب و راه اندازی شدند.

دیدار فرماندارآق قال با مدیر مخابرات 
منطقه گلستان

گرگان - دردیدار فرماندار آق قال با مدیر مخابرات 
منطقه گلستان ، راهکارهای مختلف جهت ایجاد تعامالت 
با  قال  آق  فرماندار  توماج  بررسی شد.امیر شیر  بیشتر 

مهندس شهمرادی مدیر مخابرات منطقه دیدار داشت .
در این دیدار که با هدف بررسی زیر ساختهای مخابرات 
شهرستان  آق قال برگزار شده بود ، به منظور ایجاد تعامالت 
اجرایی  دستگاههای  و  فرمانداری  و  مخابرات  بین  بیشتر 
شهرستان ، راهکارهایی ارائه  شد .مدیر مخابرات منطقه گلستان 
با اشاره به خدمات و سرویسهای متنوع مخابرات گفت : به جهت 
تسریع و سهولت در ارائه خدمات می بایست همکاری الزم بین 
دستگاههای اجرایی وجود داشته باشد تا بتوان بهترین خدمات را 
با کیفیت مناسب و مطلوب به مشتریان اختصاص داد.همچنین 
با تشریح نیازهای مخابراتی  امیر شیر توماج فرماندار آق قال 
شهرستان  گفت : تاکنون مخابرات از هیچگونه تالشی برای در 
اختیار گذاشتن خدمات با کیفیت به مردم دریغ نکرده است و 
آمادگی فرمانداری و دستگاههای اجرایی مستقر در شهرستان را 

برای همکاری های الزم اعالم کرد .   

مهارت آموزی  ملی  طرح  محمدی:  رحمان   - اهواز 
استان  خمینی)ره(  امام  امداد  ماهر«  بین  کمیته  »سرباز 
خوزستان  وقرارگاه مهارت آموزی  نیروهای مسلح اجرایی 

شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد، ناجی عبیاوی، 
معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امدادامام خمینی )ره( استان 
خوزستان با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همکاری ما بین کمیته 
امداد و قرارگاه مهارت آموزی  نیروهای مسلح به منظور مهارت 
آموزی سربازان تحت حمایت، اظهار داشت : این تفاهم نامه با هدف 
اثربخشی خدمت سربازی و توسعه توانمند ی جامعه  هدف برای 
کمک به اشتغال و تسهیل ورود سربازان وظیفه خانواده های تحت 

حمایت به بازار کار و تحقق شعار جهش تولید به صورت ملی منعقد 
گردید که براساس این تفاهم نامه فرزندان ذکور خانوارهای مددجو 
که مشمول خدمت سربازی هستند از آموزش های مهارتی و فنی 

و حرفه ای رایگان بهره مند می شوند.  
عبیاوی با بیان اینکه براساس این طرح کمیته امداد مددجویان 
مشمول خدمت سربازی را شناسایی و شش ماه پیش از آغاز دوره 
سربازی آموزش های مهارتی رایگان به آنان آموزش می دهد، عنوان 
کرد: سربازان مددجو به منظور دریافت این مهارت های فنی باید 
http://sarbazmaher.irابتدا در سامانه سرباز ماهر به نشانی 

ثبت نام کنند. 
وی با تاکید بر اینکه تمامی مشموالن خدمت سربازی با هر نوع 

مدرک تحصیلی و دانشگاهی می توانند از آموزش های مهارتی این 
نهاد بهره مند شوند، تصریح کرد: کمیته امداد به منظور ارائه هرگونه 
مهارت فنی به سربازان تحت حمایت با مراکز فنی و آموزشی در 
استان نیز قرارداد همکاری منعقد کرده است. ناجی عبیاوی در 
ادامه اظهار داشت: سربازانی که پیش از اعزام به سربازی مهارت 
های فنی کسب کنند براساس توانایی و مهارت در دوران سربازی 

مشغول خدمت خواهند شد. 
عبیاوی افزود در همین راستا پس از برگزاری نشست های 
استان  مسلح  نیروهای  آموزی  مهارت  های  قرارگاه  با  تخصصی 
شامل ارتش جمهوری اسالمی ، سپاه حضرت ولی عصر )عج( ، 
نامه  تفاهم  مقدمات  اجرای  استان،  انتظامی  فرماندهی  نیروی 

فراهم گردید که استان خوزستان موفق شد اولین دوره آموزش 
استان  )ره(  امام  امداد  حمایت  تحت  وظیفه  سربازان  مهارتی 
با همکاری قرارگاه حضرت ولی عصر)عج (رابرگزار نماید و پس 
از صدور گواهینامه مهارتی )فنی و حرفه ای( ،افراد جهت ایجاد 

اشتغال به واحدهای اجرایی کمیته امداد معرفی گردیدند.  

اجرا طرح ملی مهارت آموزی »سرباز ماهر«  کمیته امداد خوزستان
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