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با حضور مدیران روابط عمومی صنعت آب و برق خوزستان 

ستاد برگزاری مراسم افتتاحیه طرح 
آبرسانی غدیر تشکیل شد

مراسم  برگزاری  ستاد  محمدی:  رحمان   - اهواز 
با حضور مدیران روابط  افتتاحیه طرح آبرسانی غدیر 
عمومی صنعت آب و برق خوزستان و ارتباط تصویری 
مشاور وزیر و مدیرکل دفتر روابط عمومی و اطالع رسانی 

وزارت نیرو برگزار شد.
این ستاد در آستانه افتتاح طرح آبرسانی غدیر که بنا است به 
زودی به بهره برداری برسد تشکیل شده تا مقدمات برگزاری این 
افتتاحیه را انجام دهند. پروژه آبرسانی غدیر عنوان طرحی است 
که برای حل مشکل آب شرب بخش عمده ای از خوزستان 
طراحی و اجرا شده که از شمال خوزستان مشکالت آب شرب 
را حل خواهد کرد. سید حجت اله موسوی مدیر روابط عمومی 
شرکت برق منطقه ای خوزستان در این نشست گزارش کاملی 
از انجام تعهدات برق منطقه ای خوزستان در تامین برق طرح 
آبرسانی غدیر ارائه کرد. وی در این نشست گفت: طرح آب 
برسانی غدیر نمادی از کارگروهی و انسجام شرکت های وابسته 
به وزارت نیرو بوده که باتعامل و همگرایی تمام شرکت های در 
حوزه های مختلف آب و برق و به یاری خداوند بزودی تقدیم 
مردم خوزستان خواهد شد  مدیر روابط عمومی شرکت برق 
منطقه ای خوزستان افزود: برای تامین برق طرح آبرسانی غدیر، 
با نصب و برق دار کردن یک ترانس 50 مگاولت آمپری در پست 
برق 230 کیلوولت اندیمشک، عملیات احداث دو فیدر خروجی 
33 کیلوولت تامین برق آبرسانی غدیر در مدت زمان یک هفته 
با یک برنامه ریزی دقیق و منسجم به پایان رسید و برق دار شد. 
قابل ذکر است اجرایی کردن این طرح در زمان عادی به بیش 
از دو ماه زمان نیاز داشت که با برنامه ریزی مدیریت و تالش 
شبانه روزی کارکنان شرکت برق منطقه ای خوزستان در یک 
اقدام جهادی برق دار و آماده اتصال به شبکه و ایستگاه پمپاژ 
طرح آبرسانی غدیر شد. علی اکبر کاظمی مشاور وزیر و مدیرکل 
دفتر روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو که در این نشست 
به صورت برخط )ارتباط تصویری( حضور داشت، از تالش های 
خالصانه و جهادی برق منطقه ای خوزستان در تامین برق طرح 

آبرسانی غدیر در مدت زمان یک هفته تقدیر کرد.

 اقدامات شهرداری منطقه 3 همدان
از لنز دوربین 

همدان- هر شهر منظومه ای متنوع و متعدد از سلیقه 
ها و درخواست ها است و وظیفه مدیران شهری، برابری و 
توسعه عدالت اجتماعی در خدمات رسانی به شهروندان 
و اعتماد مردم بزرگترین سرمایه شهرداری ها و دهیاری 
مشارکت  آموزش،  سطح  چه  هر  طرفی  از  است،  ها 
همگانی و حمایت مردم افزایش یابد؛دلگرمی مدیریت 
شهری و تسهیل در خدمات رسانی را شاهد خواهیم بود 
و با تعامل و پیوند با مردم ، منزلت واقعی خانواده بزرگ 

شهرداری ها ودهیاری ها نمایان خواهد شد.
مدیر منطقه 3 شهردای همدان گفت: بی شک برنامه ریزی 
و اجرای اقدامات موثر برای توسعه عمرانی، حمل و نقل عمومی، 
فضاهای سبز شهری، مدیریت پسماند، تامین آسایش و رفاه، 
بسط و تعمیق فرهنگ مشارکتی، تکریم مردم  و پاسخگویی 
سریع و به موقع با هدف ارتقا سطح رضایت مندی شهروندان 
و دستیابی به شاخصه های یک شهر سالم، زیبا، توسعه یافته 
و پویا، نیازمند عزم و اراده جدی و خدمت صادقانه و جهادی 
مدیریت شهری است تا با برنامه ریزی های علمی و عملی مسیر 
توسعه همه جانبه شهر را هموار و فضایی مطلوب و با نشاط 
را برای زندگی شهروندان فراهم کند. محمد رضا فیض منش 
با تقدیر از تالش ها و خدمات کارکنان شهرداری ها به ویژه 
پرسنل خدوم و زحمتکش شهرداری منطقه 3 از ساماندهی 
ورودی شهرک مدنی خبر داد. وی با اشاره به آغاز  عملیات 
اجرایی ساماندهی و اصالح هندسی ورودی شهرک مدنی گفت: 
هدف از اجرایی این پروژه حل  مشکل  ترافیکی در  منطقه 
ورودی شهرک مدنی و بلوار امام خمینی ) ره( بوده است که 
به یک مطالبه عمومی تبدیل شده بود. فیض منش عنوان 
کرد: تقریباً هر روزه ساکنین شهرک شهید مدنی از شهرداری 

تقاضای حل مشکالت ترافیکی در این منطقه رادارند.

بازدید مدیرمخابرات منطقه گلستان از 
خبرگزاری ایرنا

گرگان - فیروزه سادات یعقوبی: مدیرمخابرات منطقه 
دیدن  ایرنا  خبرگزاری  از  خبرنگار  روز  مناسبت  به  گلستان 
خبرنگار  روز  مناسبت  به  شهمرادی  غالمعلی  دکتر   . کرد 
از خبرگزاری ایرنا در استان بازدید کرد.وی با اشاره به تأثیر 
رسانه ها در توسعه وپیشرفت استان ، از خبرنگاران به عنوان 
عناصر آگاهی بخش وعامل ارتباط بین مردم ومسئوالن نام 
برد  وابراز امیدواری کرد با افزایش تعامالت فیمابین خبرنگاران 
این مجموعه و مخابرات منطقه گلستان ، در معرفی خدمات و 
محصوالت همچنین اجرای پروژه های توسعه ای موثر تر عمل 
شود . وی اجرای احسن رسالت اطالع رسانی به مردم توسط 
خبرنگاران را حاصل ارتباط مسئوالنه با دستگاههای خدمات 
رسان دانست و گفت : در سایه ارتباط دوسویه رسانه با سازمان 
ها می شود  توسعه و پیشرفت استان و رضایت بیشتر مردم را 
شاهد بود.مدیر مخابرات منطقه گلستان در ادامه از بخش های 
مختلف خبرگزاری جمهوری اسالمی )ایرنا( بازدید واز نزدیک 
با خبرنگاران به گفتگو نشست وبا قدردانی از زحمات آنها در 
راستای معرفی خدمات ومحصوالت وفعالیت های توسعه ای 

مخابرات منطقه گلستان از آنها تجلیل بعمل آورد.

شرکت گاز گیالن به مناسبت روز اهدای 
خون از مدیرکل انتقال خون استان 

تجلیل کرد 

رئیس  مدد  یوسف  رمضان  آقای  رشت  -حیدری: 
راستای  در  گیالن  استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط 
مسئولیت اجتماعی و نهادینه سازی فرهنگ ارزشمند 
پاکدل  بابک  دکتر  آقای  با  دیدار  ضمن  خون  اهدای 
مدیرکل انتقال خون استان، لوح تقدیر آقای عیسی 
جمال نیکویی مدیرعامل شرکت گاز را تقدیم وی کرد.

به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، در این دیدار آقای دکتر 
پاکدل از مدیرعامل و کارکنان شرکت گاز که به طور مستمر 
وگفت:  کرد  تشکر  کنند  می  مشارکت  اهدای خون  امر  در 
انتقال خون امین و امانتدار خون های اهدایی اهداکنندگان 
هست تا پس از فراورده سازی به بیمارستان ها و مراکز برای 
استفاده بیماران ارسال می گردد. وی افزود: شرکت گاز استان 
که ما را در تامین خون مورد نیاز بیماران یاری می رساند 
جزئی از انتقال خون است و حضور ما زمانی معنا پیدا می 
کند که اهداکنندگان و افرادی چون کارکنان مسئولیت پذیر 
شرکت گاز در امر اهدای خون مشارکت می کنند. همچنین 
در این دیدار آقای یوسف مدد اظهار داشت: کارکنان شرکت 
گاز استان نسبت به افزایش سطح سالمت و بهداشت جامعه 
احساس مسئولیت می کنند و در همین راستا در تمامی ایام 
نسبت به اهدای خون خود به بیماران نیازمند اهتمام می ورزند.

کارشناس مرکز بهداشت شهرستان قزوین:
اجرایی سازی قانون حمایت از خانواده 

و جوانی جمعیت، مهم ترین وظایف و 
اولویت شبکه های بهداشتی است

قزوین - مسعود زارع - معصومه احدی زاده، کارشناس 
باروری سالم و جوانی جمعیت مرکز بهداشت شهید بلندیان 
خانواده  از  قانون حمایت  سازی  اجرایی  شهرستان قزوین، 
اولویت  و  ترین وظایف  به عنوان مهم  را  و جوانی جمعیت 
اینکه در  به  با توجه  شبکه های بهداشتی دانست و گفت: 
راستای دستیابی به اهداف سیاست های کلی جمعیت، قانون 
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴00 به کلیه 
ادارات، سازمان ها، دستگاه های اجرایی و دانشگاه های علوم 
پزشکی سراسر کشور ابالغ شده است، بر همین اساس برای 
بررسی آگاهی و تسلط کارکنان مرکز بهداشت شهید بلندیان 
شهرستان قزوین، نسبت به قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت، روز ۱2 مرداد ۱۴0۱ آزمونی در خصوص محتوای 
کارشناس  کلیه  بین  جمعیت  و  خانواده  از  حمایت  قانون 
مسؤوالن این مرکز و با حضور دکتر علیرضا مهرعلیان، رئیس 
مرکز بهداشت و ملیحه جوادی مقدم، مسؤول بهداشت خانواد 
و جمعیت این مرکز با رعایت پروتکل های بهداشتی در سالن 
اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان قزوین برگزار شد.  وی 
یادآور شد که محتوای قانون حمایت از خانواده و جمعیت در 
بین دیگر کارکنان این مرکز برای برگزاری آزمون در روزهای 
آتی، به صورت حضوری و با رعایت پروتکل های بهداشتی در 

دستور کار قرار دارد.

پخش روزانه ۵۰۰ تن آسفالت در شهر 
اراک هدفگذاری شد

بازآفرینی  و  عمران  سازمان  سرپرست  اراک- 
فضاهای شهری شهرداری اراک گفت: پخش روزانه ۵۰۰ 

تن آسفالت در این شهر هدفگذاری شده است.
» محمد رضایی«افزود: در این راستا، بهسازی آسفالت و 
لکه گیری معابر درون شهری و کوچه ها در دستور کار ویژه 
قرار دارد. وی بیان کرد: این سازمان ظرفیت تولید یک هزار تن 
آسفالت هم دارد اما قیمت تمام شده آن با حمل و پخش حدود 
۱3 میلیون ریال است. سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی 
فضاهای شهری شهرداری اراک ادامه داد: خیابان هایی هم 
جدیت  با  آنها  جدید  آسفالت  دارند،  نامناسب  آسفالت  که 
دنبال می شود. رضایی اظهار داشت: آسفالت معابر، خیابان ها 
و مکان های  ضروری شهر تا سرد نشدن هوا ادامه دارد. وی 
یادآور شد: یک هزار و ۱۱۱ تن آسفالت امسال در بلوار شهیدان 
رجایی ) هپکو( اراک پخش شده و سایر مناطق نیز در دستور 
کار است. سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 
شهرداری اراک افزود: همه تالش ها در راستای تسهیل عبور 
و مرور مردم در سطح خیابان ها و معابر اصلی و فرعی به کار 

گرفته شده و از هیچ کوششی دریغ نمی شود.

آئین تجلیل از اصحاب رسانه شهرستان 
 شهریار بمناسبت گرامیداشت 

روز خبرنگار
شهریار- دکتر خراسانی زاده: تربیت نسل آینده و 

تغییر سبک زندگی آنها وظیفه خطیر رسانه هاست.
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  روابط عمومی  به گزارش 
از ساعت ۱6  نوزدهم مردادماه  تاریخ  شهرستان شهریار در 
در محل این اداره و با حضور دکتر خراسانی زاده مدیرکل 
و علی پناه معاون امور فرهنگی و رسانه ای اداره کل ارشاد 
استان تهران و نادر نیک خواه رئیس اداره و فعاالن عرصه 
خبر و اطالع رسانی مراسم گرامیداشت روز خبرنگار برگزار 
شد. علی پناه دراین مراسم ضمن تسلیت ایام سوگواری محرم 
الحرام گفت: تالش های گسترده و اثرگذار شما قابل تقدیر 
است و آرزو داریم بتوانیم با رفع موانع کاری شما، شرایط را 
برای انجام بهترامور مهیا نمائیم. دکتر خراسانی زاده مدیر کل 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران در جمع خبرنگاران 
روز  با  روز عاشورا  اظهارداشت: همزمانی  شهرستان شهریار 
خبرنگار قابل تامل است و یادآور رسالت زینب وار خبرنگاران 
امور محوله در زمینه  بایست به  در جامعه است؛  پس می 
خبررسانی دقت بیشتری کرد. وی با اشاره به سختی ارزیابی 
خروجی های فرهنگی، مشاهده تاثیر نتایج فعالیت در حوزه 
خبر را نیازمند به زمان دانستند و از ایستادگی خبرنگاران و 
تحمل سختیهای خبررسانی از فعاالن رسانه ای تقدیر نمودند. 
دکتر خراسانی زاده صراحت و صداقت گفتار در راستای نقد 
صحیح مسئوالن توسط  خبرنگاران را از مؤلفه های امر به 
معروف و نهی از منکر دانسته و با اشاره به پرتاب ماهواره خیام 
و جای خالی خبرهای خوب، تغییر ذائقه مردم را رسالت این 

عزیزان دانستند.

اخبار ایراناخبار ایران در دیدار با ارکان انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامه های سراسری عنوان شد؛

پرنیان: رسانه ها در پیشرفت و تحوالت اقتصادی سهیم هستند
آذربایجان شرقی - خبرنگار خراسان: رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به 
حوزه  توسعه  و  رشد  در  رسانه  اصحاب  بسزای  نقش 
کردن  برجسته  با  کرد:  اظهار  اقتصادی  مختلف  های 
داشته های اقتصادی، باید این بخش را تقویت کنیم و 
رسانه ها باید ورود جدی تری به این عرصه ها داشته 

باشند.
و  اعضای هیئت مدیره  و  ارکان  با  پرنیان در دیدار  صابر 
بازرسان انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامه های سراسری 
استان آذربایجان شرقی گفت: اگر در کشورهای اروپایی تحوالت 
اقتصادی به سرعت پیش می رود یکی از پایه های اصلی، رسانه 
است. وی تاکید کرد: با وجود این که اقداماتی برای ارتباط 
موثر با اصحاب رسانه شروع شده ولی تاکنون نتوانسته ایم به 
مفهوم واقعی برای توسعه استان در کنار رسانه ها باشیم. رئیس 
سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی افزود: در 
حوزه اقتصادی استان اتفاقات خوبی در حال وقوع است و ما 
باید با همراهی و همکاری یکدیگر رویدادهای مهم و حیاتی 
دیگری را نیز برای بهبود معیشت مردم ایجاد کنیم. پرنیان با 
بیان این که رسانه به شکل گیری افکار در جامعه جهت می 
دهد، گفت: بخش های صنعت، معدن و تجارت حوزه اقتصادی 
است و در این حوزه به فکر افزایش توانمندی مردم هستیم 

بنابراین برای تسهیل امور، اصحاب رسانه باید یک فضای روانی 
مناسب از استان ترسیم کنند. وی ادامه داد: آذربایجان شرقی 
در تمام حوزه ها جزو چهار استان اول کشور است؛ پس تا 
جایی که می توانیم اخبار خوش به جامعه مخابره کنیم. پرنیان 

با بیان این که با مطرح کردن ظرفیت های استان در رسانه ها، 
از توانمندی های فعاالن اقتصادی حمایت کنیم، گفت: ۸5 
درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت و بخش خصولتی است 
ولی این موضوع در استان برعکس است یعنی اقتصاد استان بر 

پایه بخش خصوصی است در این زمینه باید همه کمک کنیم تا 
در استان با توسعه اقتصادی تولید ثروت ایجاد شود. وی اظهار 
کرد: ظرفیت های صنعتی زیادی در استان داریم و در حوزه 
صنایع مختلف و حتی تجارت می توانیم کارهای بسیاری انجام 
دهیم. پرنیان با بیان این که فضای مثبتی را برای رونق کسب 
و کار در این حوزه ایجاد کرده ایم، گفت: باید با برجسته کردن 
داشته های اقتصادی، این بخش را تقویت کنیم و رسانه ها ورود 
جدی تری به این عرصه داشته باشند. رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت آذربایجان شرقی افزود: اگر آذربایجان شرقی 
به یک استان اقتصادی تبدیل شود عالوه بر بهبود معیشت 
مردم، بسیاری از مسایل فرهنگی و اجتماعی نیز حل می شود. 
ابراز خشنودی از شکل گیری تخصصی تشکل های  با  وی 
رسانه ای اظهار داشت: انجمن صنفی دفاتر نمایندگی روزنامه 
های سراسری، ظرفیت رسانه ای موثر و عظیمی برای استان 
آذربایجان شرقی از جمله در حوزه صنعت، معدن و تجارت 
محسوب می شود. پرنیان اضافه کرد: عالقه مند هستیم تعامل 
و همکاری مستمری با انجمن نوپا و تخصصی سرپرستان جراید 
داشته باشیم. وی ضمن استقبال از انجام طرح های مشترک، 
بر لزوم برخورداری از پیوست رسانه ای فعالیت های سازمان 
صمت استان، تاکید کرد و خواستار همکاری انجمن صنفی 

دفاتر نمایندگی روزنامه های سراسری در این راستا شد.

رئیس  و  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون   - ارومیه 
نقل جاده ای کشور گفت:  سازمان راهداری و حمل و 
برای افتتاح پایانه مرزی رازی خوی تاکنون ۲۰۰ میلیارد 
به  نیز  اعتبار  تومان  میلیارد  و ۵۰  تومان هزینه شده 

زودی تخصیص خواهد یافت.
داریوش امانی امروز در جلسه شورای ساماندهی مبادالت 
آذربایجان  استاندار  اهتمام  از  قدردانی  ضمن  استان  مرزی 
غربی در توسعه پایانه ها و تبادالت مرزی، افزود: آذربایجان 
غربی با توجه به تعدد کشورهای همسایه و مبادی مرزی، از 
استان های مهم کشور به شمار رفته و در این بین مرز بازرگان 

بیشترین مبادالت جمهوری اسالمی ایران با کشور ترکیه و 
اروپا را به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه با اشاره به تاکید ریاست جمهوری بر گسترش 
تعامل و همکاری با کشورهای همسایه، افزود: توسعه پایانه 
های مرزی نیازمند روحیه جهادی مدیران دستگاهها بوده و 
باید نواقص توسعه پایانه مرزی رازی خوی سریعاً شناسایی 

شده و با تعامل دستگاههای متولی رفع شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به اختصاص 
خوی،  رازی  مرزی  پایانه  توسعه  برای  تومان  میلیارد   200
خوی، 50  رازی  مرزی  پایانه  افتتاح  برای  کرد:  خاطرنشان 

میلیارد تومان اعتبار نیز به زودی تخصیص خواهد یافت که 
قطعاً افتتاح این پایانه نیازمند همکاری مستمر دستگاههای 

متولی است.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور از 
استقرار دستگاههای متولی در ساختمان جدید پایانه مرزی 
رازی خوی تا 20 شهریورماه سال جاری نیز خبر داده و افزود: 
با تدابیر و پیش بینی های انجام شده، امیدوار هستیم شاهد 
افتتاح رسمی پایانه مرزی رازی خوی در میالد رسول اکرم 

)ص( در مهرماه سال جاری باشیم.
امانی در پایان به انجام اقدامات اولیه چون نیازسنجی و 

تامین اعتبار برای بازگشایی و تسریع روند عبور زائران عتبات 
عالیات از مرز تمرچین پیرانشهر در اربعین امسال اشاره کرده 
و یادآور شد: پیش بینی می شود امسال 5 میلیون زائر عازم 
عتبات عالیات شوند که در این راستا حدود ۱000 میلیارد 
تومان اعتبار توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
کشور جهت تسهیل تردد زائران اربعین اختصاص یافته است. 

قم- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم گفت: خانواده معظم 
شهدا با تقدیم عزیزانشان و با صبر و ایثار نظام اسالمی را یاری کردند. آنان 

سرمایه های عظیم نظام هستند.
 خانواده معظم شهدا و ایثارگران با صبر و ایثار نظام را یاری کردند

به گزارش ایثار واحد استان قم، حجت االسالم حسن هنرمند در ادامه طرح 
دیدار با خانواده شهدا در آستانه کنگره ملی شهدای قم افزود: صبر، ایثار و مقاومت با 
خانواده معظم شهدا، مادران، پدران، همسران و فرزندان شهدا و ایثارگران و خانواده 

معظم ایشان معنا پیدا کرد.
انقالب اسالمی و  وی تاکید کرد: ایستادگی این عزیزان بعد از شهدا در پای 
دیدار  روی  بر  عزیزان  این  باالی  روحیه  است،  زدنی  مثال  انقالب  این  ارزشهای 

شوندگان تاثیر می گذارد.

شهردار قم نیز در این دیدار ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدا گفت: زنده 
نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و تکریم خانواده معظم شهدا وظیفه همه مردم و 

مسئوالن است.
افزود: ما مدیون خونهای پاک شهدا و صبر و  نژاد  مهندس مرتضی سقاییان 
گذشت خانواده معظم شهدا و ایثار جانبازان هستیم و باید قدردان این گذشت 
ها و ایثارگری ها باشیم. ما هرچه داریم ازعزت و امنیت، حاصل مجاهدت شهدا و 

ایثارگران و خانواده معظم ایشان است.
در این دیدار که با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران، شهردار قم و 
معاون شهردار، مسئول ستاد کنگره ملی شهدای استان و مسئول ایثارگران سپاه 
برگزار شد، جمع حاضر با اهدای لوح و تابلوی تصویر شهید سید محمد بنی هاشمی 

از صبر و ایثار مادر بزرگوار این شهید قدردانی کردند.
شهید بنی هاشمی در سن 2۱ سالگی عازم جبهه ها شد و در بهمن سال ۱365 

عملیات کربالی 5 منطقه شلمچه به شهادت رسید.

آذربایجان شرقی - فالح: معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
آذربایجان شرقی با اشاره به فرارسیدن هفته دولت از مسووالن و مدیران 
استان خواست اقدامات شاخص یک ساله دولت سیزدهم را برای تحقق 

ایران قوی تبیین کنند.
تراب محمدی در جلسه ستاد گرامی داشت هفته دولت با تاکید بر اینکه در هفته 
دولت هیچ طرح تکراری نباید افتتاح شود، گفت: این اتفاق در دولت های گذشته 
رخ داده و نباید در دولت سیزدهم رخ دهد هر پروژه ای که افتتاح می شود باید به 
صورت کامل به اتمام رسیده باشد. وی با تاکید بر تبیین عملکرد دولت، ادامه داد: 
برنامه های هفته دولت صرفا افتتاح نخواهد بود و دستگاه ها باید عملکرد یک ساله 
خود را به صورت کامل اطالع رسانی کنند. وی با بیان اینکه گاهی اطالع رسانی پروژه 
های بزرگ به خوبی انجام نمی شود، اظهار داشت: دستگاه ها از اعالم تک تک پروژه 
های خرد خودداری کنند و پروژه ها به صورت جمع بندی شده توسط هر دستگاه 
اعالم و اطالع رسانی شود. محمدی با تاکید بر اطالع رسانی دقیق عملکرد یک ساله 

دستگاه ها، اضافه کرد: باید در کنار انجام مصاحبه ها و نشست های خبری با رسانه 
ها و مطبوعات استان، اطالعات عملکردی دستگاه از طریق ابزارهای هنری نیز منتشر 
شود. معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار و دبیر ستاد گرامی داشت هفته دولت 
در آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: آمار، ارقام و اطالعات دقیق از پروژه ها 
و میزان سرمایه گذاری های دولتی و بخش خصوصی باید به صورت دقیق بیان و 

خروجی برنامه ها تشریح شود.
جهانبخش سلمانیان افزود: تشریح اقدامات شاخص دولت از موضوعات مهمی 
است که باید مورد توجه قرار گیرد و در این هفته به برنامه های افتتاح محور بسنده 

نخواهیم کرد بلکه نگاه به برنامه ها مساله محور نیز خواهد بود.
وی ادامه داد: وظایف این ستاد، سیاست گذاری و تعیین اهداف و رویکردها، 
انتخاب شعار و نامگذاری ایام هفته برای برش استانی، احصای اقدامات شاخص، 
به  ابالغ مصوبات  ای هفته دولت،  پیوست رسانه  و  اجرایی  تصویب دستورالعمل 
دستگاه های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات و برنامه های هفته دولت 
در سراسر استان است. وی گفت: تقویت انسجام وحدت ملی، همدلی و هم افزایی 
بین دستگاه های اجرایی، امید آفرینی و اعتماد بخشی در جامعه نسبت به ایجاد 
آینده بهتر، تشریح خدمات و دستاوردهای یک ساله و برنامه های آتی دولت برای 
برون رفت از مشکالت و تحقق ایران قوی، ایجاد درک واقع بینانه برای مردم نسبت 
به شرایط کشور و تبیین وضعیت و مشکالت در زمان تحویل به دولت سیزدهم به 
منظور قضاوتی عادالنه و تقویت ارتباط وسیع و دو سویه دولت و مردم از جمله اهداف 

ستاد گرامی داشت هفته دولت در استان است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و رئیس کمیته عمرانی ستاد گرامی داشت 
هفته دولت در آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: طبق معمول سال های 
گذشته مکاتبات الزم با دستگاه های اجرایی برای دریافت عملکرد آنها انجام شده 
است و به دلیل اینکه این مکاتبات 2 ماه قبل از هفته دولت برای تعیین تکلیف پروژه 

ها انجام می شود گاه پیش بینی ها برای اتمام پروژه ها با مشکل مواجه می شود.
جواد رحمتی افزود: در برخی پروژه ها مرحله بندی وجود دارد که باید در افتتاح 
هر مرحله از این طرح ها اطالع رسانی دقیق در خصوص وضعیت پروژه و مراحل 
مختلف آن اعالم شود. مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری و رئیس کمیته 
روستایی و محرومیت زدایی ستاد گرامیداشت هفته دولت در استان هم اظهار داشت: 
تا کنون ۴۱0 برنامه متعدد برای هفته دولت از طریق فرمانداران، دهیاری ها و 

دستگاه های خدمات رسان در روستاها دریافت و جمع بندی شده است.
محمد اسکندری افزود: برای هر حوزه جغرافیایی استان طرح و پروژه تعریف شده 

تا برنامه های هفته دولت معطوف به مرکز استان و شهرهای بزرگ نباشد.
مدیرکل روابط عمومی استانداری و رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد گرامی داشت 
هفته دولت در استان هم گفت: دستگاه ها در برنامه ریزی افتتاح ها نباید مستقل 
عمل کنند و ضروری است با هماهنگی دبیرخانه ستاد انجام یابد تا پوشش خبری 

افتتاح های مهم به خوبی صورت گیرد.
رامین نظامی خواه افزود: مدیران دستگاه های اجرایی با رسانه ها و مطبوعات 
استانی نشست های خبری و مصاحبه های اختصاصی داشته باشند تا برنامه های یک 
ساله خود را از هفته دولت ۱۴00 تا هفته دولت امسال به صورت دقیق اعالم کنند.

آذربایجان شرقی - لیال پاشایی: مسابقات قهرمانی 
با  اسکواش  دختران(  سال   1۵ و   13 از  )کمتر  کشور 

شناخت چهره های برتر به پایان رسید.
مراسم اختتامیه این رقابت ها با حضور حسن زاده رئیس 
آذربایجان  ورزشی  معاون  زاده  امان  استان،  اسکواش  هیات 
اعضای  پیوند  ورزشی  هیات  رئیس  نامور  سعید  شرقی، 

استان، نوید شفیعی دبیر هیات اسکواش استان، عابدین زاده 
نائب رئیس هیات استان، شهربانیان نائب رئیس فدراسیون، 
شعبانی سرپرست فنی مسابقات، حیدری مربی ارشد تیم ملی 
بزرگساالن و ناظر فدراسیون، امانی پور مربی تیم ملی نوجوانان 
و سروش کارشناس سازمان لیگ و سرداور مسابقات برگزار شد.

نتایج رقابت ها در رده کمتر از ۱5 سال: 
مقام اول: باران محمد پور ) تهران(
مقام دوم: پرنیان نجفی )اصفهان(

فاطیما  )مرکزی(،  محمدی  عسلی  مشترک:  سوم  مقام 
قانعی )مرکزی(

نتایج رقابت ها در رده کمتر از ۱3 سال: 
مقام اول: شاینا امیری )تهران(

مقام دوم: نازنین زهرا جلیلی )آ. شرقی(
آمنا  و  )آ.شرقی(  اسدی  سانای  مشترک:  سوم  مقام 

اسفندیاری  )گیالن(
رییس هیات اسکواش آذربایجان شرقی ضمن تبریک به 

مدال آوران این رقابت ها، اظهار کرد: بعد از چند سال بازیکنان 
توانستند توانایی های خود را بسنجند و برای تمرینات بیشتر و 

شرکت در مسابقات بعدی انگیزه کافی داشته باشند. 
حسن زاده افزود: خدا را شاکریم که این رقابت ها نیز با نظم 
و ترتیب و محیطی کامال صمیمی برگزار شد و امیدواریم این 
مسابقات زمینه ای برای توسعه این ورزش مهیج و آشنایی 
هموطنان با فرهنگ های مختلف کشورمان و ایجاد دوستی و 

محبت بین ورزشکاران باشد. 
نیره  سرداور،  سروش  ندا  مسابقات:  از  دوره  این  داوران 
هاشمی، الناز هوشمندکیا، نرگس  مختاری، مرجان دریابیگی 

و شیرین صادق پور بودند که قضاوت بازی ها را انجام دادند.
الزم به ذکر است مسابقات قهرمانی کشور اسکواش دختران 
از روز چهارشنبه ) 5 مرداد ( با حضور 55 بازیکن در دو رده 
سنی کمتر از ۱3 و ۱5 سال از ۱۴ استان کشور به میزبانی 
آذربایجان شرقی در خانه اسکواش تبریز برگزار شد که یک 

نقره و یک برنز، سهم آذربایجان شرقي از این مسابقات بود.

سانای اسدی در رده سنی زیر ۱3 سال پدیده این مسابقات 
بود که توانست در اولین آزمون حرفه ای خود در گود میادین 
ورزشی، مدال برنز قهرمانی کشور را کسب و آذربایجان شرقی 

را صاحب سکوی سوم افتخار کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی: 
۲۰۰ میلیارد تومان برای توسعه پایانه مرزی رازی هزینه شده است

توسعه پایانه های مرزی نیازمند روحیه جهادی مدیران دستگاههاست امسال ۵ میلیون زائر از ایران عازم عتبات عالیات می شوند

 

خانواده معظم شهدا و ایثارگران با صبر و ایثار نظام را یاری کردند

معاون استاندار آذربایجان شرقی:
دستگاه ها عملکرد یک ساله خود را اطالع رسانی کنند

با تصاحب سکوهای افتخار مسابقات قهرمانی کشور اسکواش؛
ورزشکاران آذربایجان شرقی خوش درخشیدند

تفریحـي  و  ورزشـي  معـاون  مرادیـان:   - اصفهـان 
سـازمان فرهنگی اجتماعی ورزشـی شـهرداری اصفهان 
گفت: مسـابقات »قهرمان شـهر« که در 4 رشـته ورزشی 
پرطرفـدار برگـزار می شـود، حاصـل رویکـردی حرفـه 
ای و هدفمنـد بـه رویدادهـای ورزشـی در محـالت طی 

سـال های اخیـر اسـت.
احسـان بعیـدی بـا اعالم ایـن خبر گفـت: چنانکه شـهروندان 
اصفهانـی بـه یـاد دارنـد، مسـابقات ورزشـی محـالت به ویـژه در 
رشـته پرطرفـدار فوتبـال طی سـالهای اخیر در محـالت مختلف 

شـهر برگزار شـده اسـت.
او افزود: به ویژه در مناطق حاشیه ای شهر زمین های خاکی و 
چمن محل برگزاری مسابقات فوتبال بوده و از سوی نوجوانان و 

جوانان با استقبال خاصی روبرو شده است.
بعیدی با بیان اینکه ساماندهی این تشکیالت محلی یک ضرورت 
برای معاونت ورزشي و تفریحي سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شهرداری اصفهان به شمار می آید، خبر داد: رویداد »قهرمان شهر« 
حاصل رویکردی حرفه ای و هدفمند به رویدادهای ورزشی در 
محالت طی سال های اخیر است تا آنها را به سطحی باالتر برساند 

و منجر به برگزاری رویداد بزرگتری شود.
بعیدی تصریح کرد: »قهرمان شهر« مسابقاتی را در چهار رشته 
ورزشی که طرفداران بیشتری دارند شامل فوتبال برای آقایان، گل 
کوچک برای آقایان، بسکتبال خیابانی برای آقایان و تنیس روی 

میز برای خانم ها برگزار می کند.
او ادامه داد: مسابقات ورزشی در این رشته ها در ۱5 منطقه شهر 
به مرحله بعدی راه پیدا کرده و پس از رقابت با یکدیگر، در قالب 
۱6 تیم به مرحله دوم راه پیدا می کنند تا در نهایت برنده نهایی این 

مسابقات به عنوان قهرمان شهر معرفی شود.

معاون ورزشي و تفريحي سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان تأکید کرد:

مسابقات »قهرمان شهر«؛ حاصل رویکردی حرفه ای به رویدادهای ورزشی 
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