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گردهمایی با شعار «من امنیت خانواده ام را
دوست دارم» در سمنان

سمنان  -حسین بابامحمدی :سرپرست سازمان
فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان از برگزاری
راهپیمایی و گردهمایی بزرگ به مناسبت هفته عفاف و حجاب
در سمنان خبر داد .
جواد نجاریانی افزود :این راهپیمایی و گردهمایی بزرگ با
عنوان صیانت از حریم خانواده و با شعار» من امنیت خانواده ام را
دوست دارم» از ساعت  18الی  20بیست و یکم تیرماه از میدان
کوثر به سمت پارک آبشار برگزار می شود .
وی تحکیم بنیان خانواده را مهم ترین هدف برگزاری این
گردهمایی عنوان و تصریح کرد :خانواده با اهمیتترین نهاد
جامعه و تاثیرگذارترین محل برای پرورش کمال ارزشهای
اخالقی در جامعه است و رشد همه جانبه اجتماع در گرو
وجود خانوادهای معتقد و ارج نهادن به ارزشها ورعایت اصول
اخالق است.
این همایش به همت کمیته حجاب و عفاف سمنان برگزار
می شود و سازمان فرهنگی ورزشی و اجتماعی شهرداری سمنان
در راستای ترویج سبک زندگی عفیفانه تبلیغات این راهپیمایی و
گردهمایی بزرگ را بر عهده گرفته است.
توسط مدیرتوسعه منابع اداره کل راه وشهرسازی استان مرکزی انجام شد:

تشریح آخرین اقدامات حوزه مدیرتوسعه منابع
اداره کل راه وشهرسازی استان مرکزی

اراک-مهرافشان :مدیرتوسعه منابع اداره کل راه وشهرسازی
استان مرکزی از آخرین اقدامات این حوزه خبر داد.
علی قاسمی در این خصوص گفت :با هدف بهره مندی از
مزایای تبصره  1بند  1سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان
در راستای ابالغیه اخیر ستاد نیروهای ستاد مسلح و ارسال
اطالعات به وزارت متبوع برای طرح در کمیته سرمایه انسانی
سازمان بسیج مستضعفین جهت بهره مندی از فوق العاده ایثارگری
و کسر خدمت وظیفه فرزندان ذکور ،فرآیند بررسی پرونده حدود
 350نفر از رزمندگان شاغل و بازنشسته این اداره کل در حال
انجام می باشد.
وی درخصوص سایر اقدامات این مدیریت خاطرنشان ساخت:نظر
به انتزاع حوزه راهداری از این اداره کل (از نیمه دوم سال گذشته)،
فرآیند بایگانی پرونده های قرارداد پیمانکاران و سایر پرونده های
موضوعی در سه ماهه نخست سال جاری به اتمام رسید.

آغاز عملیات اجرایی اولین نیروگاه تولید
پراکنده مقیاس کوچک در خوزستان

اهواز -پیام فرج  -مدیرعامل شرکت برق منطقه ای
خوزستان گفت :به منظور مدیریت برق رسانی مطمئن به تاسیسات
حیاتی و زیر بنایی و نیز تقویت شبکه های توزیع عملیات اجرایی
اولین نیروگاه تولید پراکنده مقیاس کوچک در سطح استان
خوزستان با سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز گردید.
محمود دشت بزرگ افزود :هدف از احداث این نیروگاه
جلوگیری از قطع برق تصفیه خانه شماره  2اهواز در صورت قطع
برق شبکه سراسری می باشد.
وی ادامه داد :این نیروگاه به ظرفیت  20مگاوات با حدود
هفت میلیون و  200هزار یورو (هشتاد میلیارد ریال)سرمایه گذاری
بخش خصوصی در مجاورت ایستگاه برق  132/33کیلوولت کیان
آباد وتصفیه خانه آب شماره دو اهواز احداث می گردد.
دشت بزرگ تصریح کرد :این پروژه در دو فاز اجرا می
گردد که فاز اول طرح شامل  10مگاوات و با تجهیزات ساخت
شرکت  GUASCORکشور اسپانیا حداکثر تا پیک تابستان سال
جاری مورد بهره برداری قرار می گیرد.
وی با اشاره به مزایای نیروگاههای مقیاس کوچک گفت:
خرید تضمینی برق تولیدی نیروگاه بمدت پنج سال توسط
وزارت نیرو با تعرفه بسیارجذاب از بخش خصوصی ،باز گشت
سرمایه در کمتر از سه سال ،استفاده این نیروگاهها ازگاز
طبیعی ،داشتن آلودگی بسیارکمتری نسبت به نیروگاههای
بزرگ ،امکان احداث در محل مصرف و در نتیجه کاهش تلفات و
هزینه های توسعه شبکه ،سرعت بسیار باالی احداث  ،درصورت
مهیا بودن زیرساخت ها امکان احداث درکمتر از دو ماه و
واگذاری زمین با قیمت مناسب در شهرک های صنعتی و امکان
استفاده از عرصه ای شرکت های برق از جمله مزایای این
نیروگاهها هستند.

شهرداری گرگان شهرداری برتر استان در
راستای خدمات سفرهاي نوروزي شد

به گزارش مرکز ارتباطات و اطالعات روابط عمومی
شهرداری گرگان؛ طبق ارزیابی های صورت گرفته توسط دفتر
بازرسی،مدیریت عملکرد و امور حقوقی استان و بازدیدهای
بعمل آمده از اقدامات انجام شده از عملکرد کمیته های مختلف
حمل و نقل،خدمات امداد و نجات،انتظامی ؛ امنیتی نظارت
و تنظیم بازار،ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات،خدمات
بهداشتی سالمت و محیط زیست و کمیته اطالع رسانی،تبلیغات
امور فرهنگی و فضای مجازی؛ شهرداری گرگان بين شهرداری
های استان به عنوان شهرداری برترمعرفي شد.در گزارش مدیر
کل دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری
خطاب به دكتر صادقلو استاندار گلستان؛ میزان خدمات رسانی
به مسافران و هم استانیها با شاخصهایی همچون وضعیت
خدمات شهری و رفاه عمومی،حمل و نقل ترافیک؛ اسکان و
مسافر و خدمات تخصصی گردشگری سنجيده شده كه از جمله
داليل اين انتخاب بوده است.

اختتاميهدومينجشنوارهگرگانشهربالكنهايسبز
-سازمانپاركهاوفضايسبزشهرداريگرگان

دومین جشنواره عکس گرگان ،شهربالکن های سبز با
معرفي و تجليل از نفرات برتر به كار خود پايان داد .به گفته
يحيي ستوده نيا مدير عامل سازمان پاركها و فضاي سبز
شهرداري گرگان ؛ بیش از  ١٥٠٠عکس از بالکن های سطح
شهر به دبيرخانه اين جشنواره ارسال گرديده بود كه در مرحله
نخست  ٤٠٠عکس برگزیده و دارای صالحیت جهت داوری
شناسایی شد وي افزود :از  ١٠شهروند جهت داوری اين
عكسها دعوت به عمل آمد كه در اين بين  ١٥٠عکس برتر
انتخاب و عكسهابراي ٦کارشناس فضای سبز جهت مرحله دوم
داوری ارسال گرديد .به گفته مدير عامل سازمان پاركها و فضاي
سبز شهرداري گرگان  :اين كارشناسان نيز با بررسي و ارزيابي
 ٥٠عکس را به عنوان بالکن سبز انتخاب كردند اين عکس ها به
صورت پوستر چاپ شده و به صورت نمایشگاه در خانه طبیعت
به دیده عموم گذاشته شد .وي ادامه داد ٣ :داور نهایی اين
جشنواره كه از اساتید دانشگاه هستندنيز كار انتخاب  ١٠اثر
را از بين اين پوسترها برعهده داشته كه نفرات برتر را براي در
يافت جوايز معرفي شدند.ستوده نيا معیارهای ارزشیابی بالکن
های سبز را به ترتیب طراحی و زیبایی منظر ،نوآوري و
خالقیت ،حفظ نکات ایمنی ،کیفیت نگهداری ،میزان بهره
برداری از فضای موجود در بالکن ،انتخاب گیاهان مناسب
فضای باز ،میزان جذب مخاطب در دید کلی عنوان نمود و
ادامه داد :از بین این معیارها مهمترین معیار؛ حفظ نکات
ایمنی است كه عالوه بر حس زيبايي ايمني و آرامش را نيز
القا نمايد..اختتاميه اين جشنواره ساعتي پيش در محل خانه
طبيعت ناهارخوران برگزار و نفرات برتر معرفي و هداياي
خود را دريافت نمودند.
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شهرستان
تجلیل از رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان
در جشنواره عمران سالمت

در جشنواره عمران سالمت که  20تیرماه در تهران و
با حضور رئیس جمهور و وزیر بهداشت برگزار شد از دکتر
علی اکبر حق دوست رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با
اهدای لوحی قدردانی شد.
به گزارش پایگاه اطالعی رسانی دانشگاه علوم پزشکی
کرمان ،در این لوح وزیر بهداشت از اجرای پروژه های
عمرانی طرح تحول نظام سالمت قدردانی کرده است.
دکتر عباس کامیابی معاون توسعه مدیریت و منابع
دانشگاه در حاشیه این جشنواره و در یادداشتی آورده است:
دانشگاه علوم پزشکی کرمان در شروع دولت تدبیر و
امید به رغم مطرح بودن اسمی در میان دانشگاه های تیپ  ،1به لحاظ زیر ساخت ها قابل قیاس با دانشگاه های همتراز
و یا حتی برخی از دانشگاه های تیپ  2نبود و محروم تر بوده است.
زیر ساخت هایی همچون منابع انسانی ،منابع فیزیکی و منابع مالی در پایین ترین حد ممکن و جایگاه دانشگاه
در نظام ارزش گذاری استان و کشور در وضعیت مطلوبی قرار نداشت.
طبیعی است رسیدن به کیفیت مطلوب یا در خور توجه نیازمند برنامه ریزی و تحول در مدیریت را طلب می
کرد که خوشبختانه در این دوره محقق شد.
تعداد پروژه های عمرانی در قیاس با دوره های قبلی بی نظیر بوده که همراه توسعه تشکیالتی در ردیف های
سازمانی و همچنین افزایش بودجه با شیب بسیاری محقق شد و دانشگاه علوم پزشکی کرمان به عنوان یکی از دانشگاه
های سرآمد در کشور مطرح و بارها مورد تجلیل قرار گرفت.
بسیاری از پروژه های عمرانی با خلق منابع و بهینه سازی سرمایه های غیر منقول و جذب خیرین و سود سرمایه
های بانکی و بدون استفاده از بودجه های مربوط به حق الزحمه های منابع انسانی و تسهیالت رفاهی صورت گرفت که
در برخی از موارد نیز با افزایش امالک دانشگاه و رشد بسیار در زیربناهای تحت تملک دانشگاه افزایش بی نظیری در
سرمایه های دانشگاه محقق شد که نتایج این توسعه در سال های بعد ملموس خواهد شد.

بیش از  70درصد دانشآموختگان دانشگاههای
علمی کاربردی مشغول به کار میشوند

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با اشاره
به اشتغال محور و مهارتی بودن رشتههای علمی کاربردی،
گفت :بیش از  70درصد دانشآموختگان این دانشگاه دارای
شغل هستند .محمدحسین امید با اشاره به انجام سفرهای
استانی مختلف در کشور ،اظهار کرد :شناسایی نیازهای
آموزش استانها در حوزه مهارتی و تربیت نیروی انسانی
در این زمینه از اهداف این سفرها است .
وی افزود :تالش این است که با کمک  12مرکز فعال
علمی کاربردی در این استان و با نظارت واحد استانی
چهارمحال و بختیاری ،نیازهای استان به نیروهای مهارتی
شناسایی شود .امید ادامه داد :برای نیازهای مذکور دورههای متناسب تعریف و رشتههای مرتبط شناسایی و در نهایت
آموزش انجام میگیرد .وی تصریح کرد :رشتههای شغلی که در سالهای گذشته در مناطق مختلف استانها وجود
داشته است و بنا به دالیلی منسوخ شده است و رشتهای که با داشتن زمینه شغلی ،برای آن آموزش در نظر نگرفتند،
مورد توجه قرار داده خواهد شد .امید از افزایش تعداد رشتههای تحصیلی این دانشگاه خبر داد و بیان کرد :اکنون 800
رشته در دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور وجود دارد که در راستای تحقق اهداف سفرهای استانی ،این تعداد به دو
هزار رشته میرسد .رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور تاکید کرد :مراکز علمی کاربردی با توجه به موقعیت
و ماموریت ،رشتههای جدید تعریف کنند و این به معنای شناسایی مشاغل جدید و تعریف دورههای تک پودمان ،تک
درس و مقطعدار برای این مشاغل است .وی اضافه کرد :در این صورت برای تحصیل در مراکز علمی کاربردی در کشور
یک شرایط جدید فراهم میشود و در پی آن اشتغال و کارآفرینی حاصل خواهد شد.امید با اشاره به اشتغال محور و
مهارتی بودن رشتههای علمی کاربردی ،اظهار کرد :بیش از  70درصد دانشآموختگان این دانشگاه دارای شغل هستند .
وی از جوانان استان خواست با توجه به خالی بودن ظرفیت رشتههای مهارتی ،به جای تحصیل در رشتههایی
که در جامعه نیازی به آنان نیست در رشتههای مهارتی تحصیل کنند که در این زمینه بایستی در سطح کشور
فرهنگسازی شود .

در حضور رییس و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس اعالم شد؛

طرح پیشنهاد میزبانی و برگزاری مسابقات ورزشی رسانه های کشورهای اسالمی در تبریز
رییس خانه مطبوعات آذربایجان شرقی :پیوست فرهنگی و رسانه ای برای رویداد ملی تبریز  2018تهیه و اجرا شود

تبریز – مجید مسلمی حکم آبادی :در نشست اعضاء کمیسیون فرهنگی
مجلس شورای اسالمی با فعاالن و اصحاب فرهنگ و هنر ،سمنها و مؤسسات
فرهنگی ،هنری ،رسانه ای و قرآنی استان آذربایجانشرقی ،روسای انجمن های
فرهنی هنری و خانه مطبوعات به نمایندگی نظرات ،مشکالت و پیشنهادهای
حوزه خود را برای بازنگری مطرح کردند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،ابوالفضل علی محمدی ،رئیس انجمن ادبی
تبریز و مدیرعامل بنیاد فرهنگ ،هنر و ادب آذربایجان در این نشست اظهار داشت:
عدهای هنوز فکر میکنند که بهترین استادان در مراکز استان و مخصوصاً تهران
هستند در حالی که اینگونه نیست.
وی با اشاره به فعالیت های بنیاد فرهنگ ،هنر و ادب آذربایجان که هشت
ماه از ثبتی شدن و رسمی شدن آن می گذرد ،گفت :یکساننویسی کلمات ترکی
آذربایجانی در بنیاد هنر و فرهنگ شروع شده و به مرحله پایانی نزدیک است.
شاهرخ پناهی فرد ،رئیس انجمن موسیقی استان نیز گفت :مدیریت موسیقی
در جامعه کنونی و ایدئولوژیک به مراتب سخت تر از سایر جوامع می باشد زیرا بر
اساس یک نگرش دینی ،موسیقی به واقع همانند یک شمشیر دو لبه است برخی
از قطعات موسیقی می تواند آدمی را به یک عروج معنوی رهنمون سازد و برخی
دیگر ممکن است انسان را تا اسفل السافلین به قهقرا بکشاند.
نماینده انجمن موسیقی از کمیسیون فرهنگی مجلس خواست تا با تصویب و
اختصاص ردیف بودجه ای برای حمایت از موسیقی ارزشی و متعالی اقوام ایران زمین،
هنرمندان را در پاسداری از ارزش ها و میراث معنوی یاریگر باشند و مصوبه هیات وزیران
در مساله اجراهای عمومی با نظارت فنی و محتوایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و
نحوه تعامل با اداره نظارت بر اماکن عمومی را با تصویب ،قانونی نمایند.
در ادامه جلسه محمدحسن حسنزاده ،نماینده سمنها بیان کرد ۶۵۰ :سمن
و تشکل مردمنهاد در استان فعالیت میکند.
وی افزود :برای شناختن ایدهها و تعامل با دیگر کشورها نیاز به سمنهاست
که متاسفانه  ۹۵درصد تشکلهای فعال به فراتر از منطقه و ملی فکر نمیکنند ولی
ظرفیت وجود دارد و نیاز به یک حمایت قانونمدارانه دارد.
سعید جاللی ،نماینده ناشران نیز در این جلسه حضور کمیسیون فرهنگی در
استان را فرصتی دانست تا مطالبات فرهنگی را بشنوند،وی افزود :مدیریت کتاب
در استان ما مثبت تلقی میشود.
وی با اشاره به اینکه کتاب در سبد هزینه شهروندان روز به روز کمرنگتر
میشود ،اظهار کرد :اگر کتاب پیشانی فرهنگ تلقی شود ،پس باید برای افزایش
تقاضا نیز فکری اندیشیده شود.
وی اذعان داشت :انتطارات اهل قلم به این اکتفا نشود که در زمان حیات
بیمه شوند و در زمان فوت در قطعه هنرمندان دفن شوند؛ بلکه یک حضور جدی
و عزتمدارانه در سیاستگذاری حوزه فرهنگ داشته باشند.
نوعصری ،نماینده سینماگران و فیلمسازان استان نیز به نقش موثر سینما
در ایران که قدمت یک قرن دارد ،اشاره کرد و گفت :سینمای ایران مورد توجه
فستیوالها و کشورهای پیشرفته است.

وی به امکانات ناچیز و شرایط مادی محدود فیلمسازان استان اشاره کرد
و گفت :سینما یک هنر پرهزینه و گران است و خیل عظیمی از سینماگران که
توانایی دارند ولی سرمایهای ندارند ،هیچ سرمایهگذاری به آنها کمک نمیکند.
محمدزاده ،نماینده مؤسسات قرآنی به موازیکاریهای دستگاهها در زمینه
قرآن اشاره کرد و افزود :در قرآن به مظلومیت قرآن اشاره شده است؛ از مجلس
انتظار میرود با تصویب یک مصوبه وزارتخانهای مخصوص قرآن در کشور ایجاد
شود.وی با اشاره به اینکه پنج سال طول میکشد که یک مجوز تأسیس قرآنی
ایجاد شود ،گفت :این موضوع یک فاجعه است که باعث دلسردی هم میشود.
وی با ابراز تاسف از اینکه فقط پنج درصد بودجه شورای عالی به استانها
تزریق میشود و مابقی به در خود شورا می ماند،اظهار کرد :چرا باید برای نمایشگاه
قرآن تهران ۵/۷ ،میلیارد تومان هزینه شود ولی برای سایر استانها یک میلیون و
 ٣٠٠تومان اختصاص یابد.
یونس نصیری رئیس انجمن خوشنویسی بسیج هنرمندان و رئیس انجمن
خوشنویسان تبریز نیز گفت :نبود حمایت درد اصلی تمامی هنرمندان است که
کمتر شاهد آن هستیم از جمله آن ها می توان به مساله بیمه هنرمندان اشاره
کرد که همه تشکل ها درگیر این مساله هستیم .همچنین حمایت مالی برای
تمامی انجمن ها از دیگر دغدغه ها است ،اگر بخواهیم جشنواره های برگزار شده
در پایتخت ها را با شهرستان ها مقایسه کنیم شاهد تفاوت هایی زیادی در میزان
بودجه ها خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه هنرمندان شهرستانی برای حضور در نمایشگاه های
خارجی حمایت نمی شوند ،گفت :تنها هنرمندان پایتخت به این نمایشگاه ها می
روند که این تبعیض درست نیست.اسد فالح ،رییس هیات مدیره خانه مطبوعات
آذربایجان شرقی و نماینده مطبوعات استان با اشاره به اینکه رسانه ،تعیینکننده
هویت و فرهنگ یک جامعه است ،گفت :نقش رسانه میتواند در ارتقای فرهنگ،
صلح ،اخالق و مفاهیم ملت ها موثر باشد.
وی با بیان اینکه استان آذربایجانشرقی از دیرباز در جایگاه اولینهاست و
طی ماه های آینده میزبان تبریز  ۲۰۱۸خواهد بود ،بیان کرد :خانه مطبوعات
استان آمادگی دارد در خصوص برگزاری و برنامهریزی کنگره و یا همایش ملی

مهندس محمدزاده  :بدون تالش در جهت ارتقاء ايمني
نمي توان انتظار بهبود شرايط مناسبي را داشت

«رسانه و صنعت گردشگری» ایفای نقش کند.
فالح تاکید کرد :استان آذربایجانشرقی به علت شرایط منطقهای بستر و
ظرفیت های خاصی در زمینه سرمایهگذاری دارد.
وی با ارائه پیشنهاد میزبانی و برگزاری مسابقات ورزشی رسان ه های کشورهای
اسالمی در تبریز بمناسبت رویداد ملی تبریز  2018اظهار داشت :این امر مستلزم
هماهنگی مسؤوالن برای اجرای ایدههای اثرگذار دارد.
نماینده مطبوعات استان آذربایجان شرقی به ضرورت تصویب الیحه اصالح
قانون مطبوعات فعلی اشاره کرد و افزود :قانون فعلی مطبوعات پاسخگوی اقتضائات
روز نیست و نیاز به اصالح دارد.
اسد فالح به بیمه اصحاب رسانه ،اصالح طرح اشتراک رایگان ،توزیع عادالنه
آگهی مربوط به دادگستری ،کیفیت رسانهها و توجه به توانمندی و نه مدرک
گرائی صرف برای صدور مجوز انتشار نشریات ،تسریع در اجرای قانون نظام رسانه
ای ،واسپاری هر چه بیشتر امور به صنوف مطبوعاتی بویژه خانه مطبوعات ،تقویت
و حمایت کافی از جایگاه و پایگاه خانه مطبوعات به عنوان رکن اصلی تشکل
های رسانه ای ،حل مسائل مربوط به سامانه آگهی های دولتی ،تخصیص بودجه و
اعتبار الزم برای خانه مطبوعات در راستای رویداد ملی تبریز  ،2018ابالغ دستور و
حمایت از ایجاد مجتمع رسانه ای در تبریز بصورت پایلوت ،توجه بیشتر به ارزیابی
مطبوعات از منظر شاخص های کیفی و تخصیص اعتبارات یارانه ای به رسانه
های مجازی و برخی مسائل دیگر اشاره کرد و گفت :خبرنگاران رکن اساسی هر
رویدادی هستند که نیاز به توجه و حمایت دارند.
رییس هیات مدیره خانه مطبوعات استان آذربایجان شرقی افزود :الزم است
کلیه اقدامات مربوط به رویداد تبریز  2018دارای پیوست فرهنگی و رسانه ای
باشد.فالح از آمادگی خانه مطبوعات استان جهت تحقق این موضوع مهم خبر داد
و اجرائی شدن آنرا متوجه تعامل و همکاری دستگاه های مربوطه و مسوول با این
نهاد عالی رسانه ای عنوان کرد.
خسرو پایاب نماینده هنرمندان در بیان مشکالت تئاتر اظهار کرد :سالنی که
به نام هنرمندان در تبریز است برای اجرای تئاتر باید هزینه اجاره بدهد در حالی
که در پایتخت اینگونه نیست.
پایاب با اشاره به اینکه اخیرا ً هنرمندان تهرانی در تبریز گرد آمدهاند ،گفت:
چرا تبعیض قائل میشوید؛ مگر هنرمندان شهرستانها هنرمند نیستند.حسن
علیزاده پروین ،نماینده موسسات فرهنگی و هنری استان بیان کرد :اگر فرهنگ
را مجموعه یکپارچهای بدانیم ،متوجه خواهیم شد که فرهنگ تاثیرپذیر است.
علیزاده بیان کرد :جوهر توسعه فرهنگی ،آزادی فرهنگ است.
الزم به ذکر است اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس در سفر به تبریز در
جلسه این کمیسیون با موسسات فرهنگی و هنری حاضر شده و سپس در
جلسه ی شورای فرهنگ عمومی در بیت حجه االسالم و المسلمین دکتر آل
هاشم حضور یافتند.بازدید از پروژه های ملی چون تاالر شهر ،موزه هنرهای
معاصر ،مقبره الشعرا و دیدار با کارکنان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
استان از دیگر برنامه های این سفر بود.

مصرف روزانه  5میلیون و پانصد هزار مترمکعب
گاز طبیعی در نیروگاههای استان کرمانشاه

ساری – دهقان  :مدیر كل راهداری و حمل و نقل جاده
ای استان مازندران  ،ايمن سازي محورها را از اولويتهاي كاري
اين اداره كل برشمرد و افزود  :راهداري وظيفه ذاتي اين اداره
كل بوده و بدون تالش راهداران در جهت ارتقاء ايمني نمي
توان انتظار بهبود شرايط مناسبي را داشت.
به گزارش خبرنگار مازندران  ،مهندس احمد آفرین
محمدزاده با بيان اين مطلب افزود :هم اكنون عمده تالش
هاي اين اداره كل صرف نگهداري و حراست از شبكه راهها
 ،تأمين ايمني عبور و مرور به منظور حفظ و بهره برداري
بهينه از سرمايه گذاريهاي انجام شده در اين بخش ميگردد.
وي در ادامه تصريح كرد :امري كه امروزه در فرهنگ سازماني ،عمليات راهداري نام گرفته است  ،انجام هرگونه
عمليات اجرائي و كنترل ترافيك بر روي راههاي موجود ضمن حفظ ايمني استفاده كنندگان از راه  ،جريان روان و
ايمن ترافيك را به همراه دارد  .لذا برنامه ريزي مناسب و هماهنگ فعاليت ها بمنظور تأمين ايمني الزم و كاهش تراكم
ترافيك و نيز جلوگيري ازتأخير در سفر و ناراحتي استفاده كنندگان از راه حائز كمال اهميت مي باشد.
مهندس محمدزاده در ادامه به مشكالت راهداران پرتالش در سطح محورها اشاره و عنوان كرد :راهداران فرشتگان
نجات جاده ها هستند  ،انسانهايي بي ريا و مخلص كه در جهت آسايش و رفاه هموطنان خود از هيچ كوشش و تالش
دريغ نمي كنند  ،از این رو وظيفه مسئولين اين بخش است كه بتوانند با راهكار ها و برنامه هاي كاري منعكس
كننده بخش كوچكي از زحمات شبانه روزي اين عزيزان و قدردان آنان باشند.گفتني است مازندران با دارا بودن سه
محورشرياني با پايتخت كشور از جمله استانهايي است كه راه هاي ارتباطي آن از اهميت ويژه اي برخوردار است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه گفت :به طور
متوسط روزانه  5میلیون و  500هزار مترمکعب گاز طبیعی
در سه نیروگاه این استان به مصرف می رسد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه،
سیروس شهبازی با بیان این مطلب اظهار کرد :در سه
ماهه ابتدای سال جاری مجموعا  503میلیون متر مکعب
گازطبیعی در نیروگاههای استان مصرف شده است که
نشان دهنده افزایش  100درصدی گازرسانی به نیروگاهها
نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
وی افزود :با تقویت زیرساختهای گازرسانی در استان
کرمانشاه ،امکان افزایش گازرسانی به نیروگاهها در سال جاری فراهم شد و هم اکنون سوخت نیروگاههای استان
بصورت کامل از گاز طبیعی تامین می شود و دیگر مصرف سوختهای مایع از قبیل مازوت و گازوییل در نیروگاههای
استان را شاهد نیستیم.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه با اشاره به سیاست قطعی وزارت نفت و شرکت ملی گاز در زمینه افزایش
گازرسانی به نیروگاهها و صنایع عمده ،تصریح کرد :جایگزینی سوخت پاک گاز طبیعی با سوختهای مایع در نیروگاهها،
عالوه بر ایجاد صرفه اقتصادی کالن برای کشور ،مزایای زیست محیطی فراوانی در بردارد و موجب کاهش انتشار
گازهای آالینده می شود.مهندس شهبازی اظهار کرد :در روزهای اخیر که نیروگاههای استان با حداکثر توان در حال
تولید برق هستند ،گازرسانی مستمر و بدون وقفه به نیروگاهها ،به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل در تولید و تامین
برق مصرفی استان ،در دستور کار شرکت گاز استان کرمانشاه قرار دارد.

دوره آموزشی هوش هیجانی برای کارشناسان
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن

طرح ملی وقف مصحف شریف
با کمک نیکوکاران قرآنی اجرا می شود

رشت -مهناز نوبری -دوره آموزشی هوش هیجانی
برای کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
منطقه گیالن برگزار شد .دوره آموزشی هوش هیجانی به
مدت  ۱۶ساعت و توسط یکی از اساتید و عضو هیئت علمی
دانشگاه گیالن تدریس شد.
تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد روابط فردی و
اجتماعی درون سازمانی است ،بیان کیفیت و درک
احساسات فرد ،توانایی اداری مطلوب خلق و خوی و
اتخاذ تصمیمات مناسب از جمله مواردی است که در
این کالس آموزشی تدریس شد .همچنین شناخت و
سازگاری افراد ،کنترل استرس و شناخت مهارت های درون فردی و میان فردی از دیگر سرفصلهای این
کالس آموزشی بود.

بوشهر -خبرنگار اخبارصنعت  :مسئول روابط عمومی
اداره کل اوقاف وامور خیریه استان بوشهر درباره طرح ملی
وقف قرآن کریم گفت :همزمان با ایام ماه مبارک رمضان اجرای
این طرح ملی دراستان آغاز گردیده است ،در این راستاعموم
مردم استان میتوانند حس خوب واقف بودن را تجربه کنند و
با شرکت در این طرح نام خود را بهعنوان واقف ثبت کنند.علی
اکبر مداح با بیان اینكه این طرح برای نخستین بار بهصورت
سراسری در کل کشور اجرا میشود در این طرح خیرین
میتوانند یک جلد قرآن کریم با هدیه  70هزار رال خریداری
کنند ،و عموم مردم و خیرین میتوانند با تکمیل سند وقفنامه
در ابتدای این کتاب آسمانی شریف ،طبق نیت دلخواه و موردنظر خود وقف در حسینیه ،امامزاده ،نمازخانه ،اداره ،بیمارستان
و  ...شهر یا منطقه خود كنند.

