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نخستینبار
کمیسیوندرصد
و پرستاری در قم
برگزار شد

»

اخبار خوزستان
مدیرعامل شرکت عمران شیرین شهر:

به زودی پارک بزرگ پردیسان
احیا میشود

نیایش  -خوزستان :مدیرعامل شیرین شهرازعزم جدی
شرکت عمران برای احیای پارک بزرگ پردیسان خبر داد.
سیدحسینسیدنوربااشارهبهاهمیتپارکبزرگپردیسان
و ضــرورت احیای ایــن مجموعه گفت :احیای پــارک بزرگ
پردیســان از مهمترین پروژههای اجتماعی ،فرهنگی و فضای
سبز شیرین شهر اســت .وی ادامه داد :چندین سال است که
پروژه مجموعه تفریحی گردشگری پردیسان مطرح بوده و ما
امســال تصمیم گرفته ایم تا این پروژه را احیا کرده و آن را در
سالهای آتی به سرانجام برسانیم .ســیدنور با اشاره به اینکه
این مجموعه بزرگ قریب به  75هکتار وســعت دارد گفت :هم
اکنون عملیات کاشت قریب به 15هزار اصله نهال در مساحتی
بالغ بر  12هکتار در حال انجام است و تالش میکنیم تا در سایر
مساحت باقیمانده این مجموعه سایر کاربریهای برنامه ریزی
شــده از جمله احداث آفرود ،گلخانه ،تپه و دریاچه مصنوعی
و  ...را انجام دهیم  .وی همچنین  ،بــا بیان اینکه یکی از اهداف
شرکت عمران فراهم نمودن بستر الزم جهت توسعه زیرساخت
ها موازی با رشد سرمایهگذاری در شهر می باشد اظهار داشت:
ادامه عملیــات زیرســازی خیابانهــای  P6حدفاصل پارک
کنارستانتاخیابانهای p10و p13بامساحتیبالغبر 2کیلومتر
در دو باند رفت و برگشت و با بکارگیری دو اکیپ اجرایی به شکل
همزمان جهت تسریع در روند اجرای پروژه در حال انجام است
که در روزهای آتی تکمیل ،و آماده عملیات قیرپاشی و آسفالت
میگردد  .مدیرعامل شرکت عمران شیرین شهر نیزبا اشاره به
مطالبات مردمی مبنی بر نبود اورژانس  ۱۱۵خاطرنشان کرد:
اورژانس درمانگاه شیرین شهرنیز بزودی راه اندازی خواهد شد.
وی اضافه کرد :درمانگاه شیرین شهر چند سالی است خدمات
درمانی عمومی و حتی خدمات دندانپزشکی را ارائه می دهد و
زیرساختهای الزم برای استقرار اورژانس مهیاست و انشاءاهلل
با پیگیری های انجام شده و بزودی شاهد بهرهمندی ساکنین
شهر و روســتاهای همجوار از بخش اورژانس درمانگاه شیرین
شــهر خواهیم بود .گفتنی است  ،درجلســه ای که با حضور
دکترخلیف پور رئیس شــبکه بهداشــت و درمان شهرستان
کارون،سیدنورمدیرعاملشرکتوعشیراویعضوهیئتمدیره
شرکت عمران در خصوص راهاندازی اورژانس درمانگاه شیرین
شهر برگزار و در ادامه از مرکز خدمات درمانی شهر بازدید بعمل
آمد  .الزم به توضیح است در همین زمینه روز گذشته منصور پور
حســین زاده رئیس اورژانس  115اهواز نیز از درمانگاه شیرین
شهربازدیدکرد.

در نیروگاه رامین اهواز:

تولید بیش از  ۸میلیون مگاوات ساعت
انرژی برق

نیایش  -خوزســتان :مدیر عامل نیروگاه رامین اهواز
گفت :بیش از  ۸میلیون مگاوات ســاعت انرژی برق در  ۱۱ماه
امسال تولید و به شبکه سراسری برق ارائه شد.
خلیل محمدی با اشاره به خارج بودن واحد  ۳۱۵مگاواتی
شماره  ۶از مدار تولید و اجرای تعمیرات اساسی گفت :با تولید
 ۶۶۵هزار و  ۷۶۰مگاوات ســاعت برق این نیــروگاه در بهمن
ماه امســال ،مجموع تولید برق نیروگاه در  ۱۱ماه امســال به
 ۸میلیون و  ۳۱۵هزار و  ۲۶۶مگاوات ســاعت رسید .وی رفع
محدودیتها و مشکالت فنی ســایر واحدهای نیروگاه رامین
اهواز را از برنامههای عملیاتی این نیروگاه در فصل زمســتان
عنوان کرد و افزود :متوسط تولید لحظهای در بهمن ماه ۲۴۳
مگاوات ساعت و در  ۱۱ماه امســال  ۲۳۳مگاوات ساعت ثبت
شده ،ضمن اینکه ساعت کارکرد واحدهای تولیدی در بهمن
ماه  ۲هزار و  ۷۳۸ساعت و از ابتدای سال  ۹۹تاکنون  ۳۵هزار و
 ۶۶۴ساعت بوده است.

آموزش و پرورش خوزستان اعالم کرد:

زمان تحویل مدارک قبول شدگان
آزمون استخدام پیمانی

زمان تحویل مدارک قبول شدگان سه برابر ظرفیت آزمون
اســتخدامی پیمانی ســال ( 99جاماندگان) سهمیه استان
خوزستان اعالم شد.
به گــزارش اداره اطالع رســانی و روابطعمومی آموزش و
پرورش خوزستان ،پیرو اطالعیه مربوط به جدول زمان بندی
تحویل مدارک پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت استخدامی
سهمیه آموزش و پرورش خوزســتان ،بدینوسیله به اطالع
افرادی که در مهلت تعیین شــده موفق به مراجعه و تحویل
مدارک نشده اند می رساند که زمان مراجعه و تحویل مدارک
جاماندگان روز چهارشــنبه  99/12/06است و مهلت مذکور
قابل تمدید مجدد نیست.
الزم به ذکر اســت تمدید زمــان تحویل مــدارک کلیه
رشتههای تحصیلی را شامل می شــود .گفتنی است ؛ برنامه
زمانی حضور متقاضیان خانم از ســاعت  8:30لغایت 12:30
است و برای متقاضیان آقا از ساعت  13لغایت 16است.

برای نخستین بار در کشور کمیسیون درصد و پرستاری به صورت غیر حضوری در استان قم برگزار شد.
به گزارش ایثار ،حجت االسالم حسن هنرمند افزود :این طرح به صورت آزمایشی صبح یکشنبه سوم اسفند
ماه با حضور پزشکان متخصص اجرا شد .وی ادام ه داد :برگزاری کمیسیون تعیین درصد و پرستاری ایثارگران
از طریق ویدئو کنفرانس در اتاقهای مجزا با حضور  ۱۵نفر از متقاضیان در بنیاد شــهید و امور ایثارگران استان
قمانجامشد .حجت االسالم هنرمند خاطر نشان کرد :اســتفاده از امکانات برای برگزاری جلسات غیر حضوری
و وب کنفرانس و ارائه خدمات غیر حضوری برای حفظ ســامت و رفاه جامعه هدف مورد تاکید مسئوالن بنیاد
است .وی بیان داشت :با توجه به وضعیت آبی استان بنیاد قم بعنوان اســتان داوطلب در اجرای اینطرح ،تمام
سعی خود را در حفظ سالمت جامعه ایثارگران و پیشگیری از شیوع مجدد بیماری به کار گرفته است.

کرج رنگین کمانی از
گویش های مختلف
کشور است

»

سهشنبه  5اسفند  / 1399شماره 4517
 23فوریه  11 / 2021رجب 1442
سخنگو و رئیس کمیســیون هنر و ارتباطات شورای اسالمی شــهر کرج گفت :کالنشهر کرج با رنگین کمانی
از گویشهای مختلف به شــهری خاص تبدیل شده است .رحیم خســتو در نطق پیش از دستور دویست و سی و
ششمین جلسه رسمی شورای اسالمی شــهر کرج ضمن عرض تبریک روز جهانی زبان مادری اظهار داشت :امروز
روز جهانی زبان مادری است در بسیاری از کشورهای توسعه یافته با ارائه امتیازاتی سعی دارند با آموزش زبان مادری
مهاجرین را حفظ نمایند ،چون جهان فرهنگ با تنوع زیباتر اســت .وی تصریح کرد :کشور ما مملو از فرهنگها و
سنن مختلف اســت در زمینه زبان نیز شــاهد زبانهای گوناگونی لری ،ترکی ،مازندرانی  ،گیلکی و ...در کالنشهر
کرج هستیم .خستو بیان کرد :خوشبختانه شهر کرج عالوه بر برخورداری از گویش زیبای کرجی از زبانهای دیگر ،
سرزمین ایران رنگین کمان ساخته است این امر کرج را در ایران تبدیل به شهری خاص تبدیل کرده است.

اخبار »

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در جلسه شورای معاونین آموزش و پرورش :

انتخاب معلمان  توانمند ،جایگاه واالی آن را تضمین میکند

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در جلسه
شــورای معاونین آموزش و پرورش بــا بیان اینکه
جایگاه معلم در جامعه در گرو انتخاب افراد صالح و
توانمند است ،گفت :انتخاب افراد متعهد ،متخصص
و در تراز نظام جمهوری اســامی بــرای معلمی،
جایگاه واالی این نقش را در جامعه تضمین میکند.
به گزارش اداره اطالع رســانی وروابط عمومی
آموزش و پرورش مازندران؛«علیرضا ســعدیپور»
در جلسه شورای معاونین که به میزبانی شهرستان
قائمشــهر به صورت مجــازی برگزار شــد ،ضمن
گرامیداشــت یاد خاطره شــهیدان مدافع امنیت،
گفت :موضوع گزینش در دستگاه آموزش و پرورش
نسبت به ســایر دستگاه ها بســیار حساس و مهم
است ،در همین راستا با اشاره به بیانات بنیان گذار
انقالب اسالمی در ارتباط با گزینش که میفرمایند:
میزان در گزینش حال فعلی افراد اســت مگر آنکه
از گروهک ها و مفســدین باشــد یا حال فعلی آنها
مفسده ای را دربر بگیرد.
این مقام مسئول با اشــاره به افرادی که دراین

حوزه فعالیــت میکنند ،تصریح کرد:بــا توجه به
بیانات امام (ره) می توان دریافت افرادی که در حوزه
گزینش فعالیت میکنند بایــد دارای ویژگیهایی
چون :صالح ،متعهــد ،دارای اخالق کریمه ،فاضل و
متوجه به مسائل روز باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به
تاکید مقام معظم رهبری بر موضوع گزینش ،افزود:
مقام معظم رهبری در جلسات متعددی که حضور
دارند هموار بر اهمیت موضوع گزینش تاکید کردند:
در گزینش افراد باید خدا را در نظر بگیریم و گزینش

باید هوشمندانه و عالمانه باشد ،بنابراین افرادی که
در این حوزه فعالیت میکننــد باید از هرگونه حب
وبغض به دور بوده و در انجــام وظایف خود از هیچ
کوششیدریغنکنند.
سعدی پور با اشاره به وجود ارتباط نزدیک هسته
گزینش با دانشــگاه فرهنگیان ،خاطرنشان کرد:
ارتباط نزدیک و تنگاتنــگ این دو نهاد و همچنین
هماهنگی بسیار دقیق این دو نهاد در امر انتخاب و
افراد شایسته تقدیر است ،همچنین این ارتباطات
باعث شــده تا در استان مازندران شــاهد اتفاقات
خوبیباشیم.
مدیــرکل بــا تاکیــد بــر الگــو پذیــری
دانشآموزان از معلمــان ،تصریح کرد :انتخاب
افــراد ناکارآمــد می توانــد اثــرات مخربی را
برای نسلهای بعدی در داشــته باشد چرا که
دانشآموزان از همان ابتدا از معلمان خود الگو
میگیرند .بنابراین بایــد در انتخاب افراد دقت
الزم را کرده تا بتوانیم اثرگذاری خود را به شکل
درست بر جامعه شاهد باشیم.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان خبر داد:

تربیت نیروهای ماهر درحوزه دریانوردی و تجارت دریایی
نیایش -خوزستان :مدیرکل آموزش فنی وحرفهای خوزستان
گفت :تربیت نیروهــای مهارت محور در حــوزه دریانوردی و تجارت
دریاییسببتوسعهاشتغالپایدارمیشود.
عبدالنبی ســواعدی در نشســت باعادل دریس مدیــرکل بنادر
ودریانوردی خوزستان اظهارکرد :توسعه اشــتغال در بخش ساحل
ودریا منوط به تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد در زمینههای فنی و
حرفهای در قالب آموزش محصول محور است .سواعدی افزود :طراحی
مدل محصول محور به عنوان طرح ویژه برای گردآوری ایدهها و اجرای
استارت آپها ،سوق دادن دانشــجویان به سمتی که صنعت نیاز دارد
طراحی شده است.
وی بیان کــرد :با همــکاری فنی و حرفــهای ،دانشــگاه وبنادر
ودریانوردی دپارتمان تخصصی مهارتهای دریا و ســاحل طراحی و
راهبرد این دپارتمان تربیت نیروهای تخصصی مهارت محور و تولید
محصوالت دانش بنیان اســت .وی ادامه داد :بــا راه اندازی دپارتمان
تخصصی مهارتهای دریا و ســاحل می تــوان نیروهای تخصصی و
مهارت محور در حوزه دریانوردی و تجارت دریایی با کمک دانشــگاه
تربیت کرد .سواعدی تصریح کرد :بهکارگیری ظرفیت های مشترک
ذینفعان از آموزش های فنی و حرفهای الگوی جدیدی برای هم افزایی،
جذب و ایجاد فرصت های جدید مهارت آموزی و تربیت نیروی کارآمد
برای ورود به بازار کار استان است.
او با اشاره به راه اندازی طرح چاک اضافه کرد :به همین دلیل طرح
جامع کارآفرینی و اشتغال پذیری دانشجویان تحت عنوان طرح چاک
یکی از این طرحها و نوآوری در روشهای مهارت آموزی است .سواعدی

اضافه کرد :مطالعه و طراحی روشهای نویــن مهارت آموزی تعاملی
مبتنی بر ریز محتواها ،مدل جدید آموزشهای فنی و حرفهای محصول
محور ،مطالعه ظرفیتهای مهارت آموزی و اشتغال در حوزه مشاغل
پایه از جمله نوآوریها و خالقیت برای تغییــر در نظام آموزش فنی و
حرفهای کشور و زمینهســاز خروج از مدل آموزشهای دارالفنونی به
سبکسنتیمهارتآموزیاست.
ســواعدی خاطرنشــان کرد:طرح کارورزی در محیط کار واقعی
با رویکرد استمرار و تثبیت اشتغال فرصتهای موجود و تربیت نیروی
انســانی مورد نیاز برای اســتفاده از ظرفیتهای آموزشی موجود در
محیط کارگاهی وتولیدی اســتفاده و وازمشــوقهای بیمهای برای
کارفرماییبهرهمندشد.

محمدنبیونی:

بنگاههای تفکیک زباله تعیین تکلیف شوند

رئیس کمیســیون ســرمایهگذاری و امور
مشارکتهای شورای شهر کرج گفت :مغازهها
و بنگاههــای تفکیــک زباله در بانــد جنوبی
بلوار شــهید ایرانی تعیین تکلیف و این مناظر
نامناسب از سطح این منطقه پاک شود .
محمد نبیونــی در نطق پیش از دســتور
دویســت و سی و ششــمین جلســه رسمی
شورای اسالمی شــهر کرج اظهار داشت :پیرو
تقاضاهای مکرر قبلی ازشــهردار درخواســت
میشود مســئله مغازهها و بنگاههای تفکیک
زباله در باند جنوبی بلوار شــهید ایرانی تعیین
تکلیف شوند.
وی به پروژه تعریض  ،بهســازی خط چهار

حصار اشــاره کرد و افــزود :پــروژه تعریض ،
بهسازی و مناسب ســازی خط چهار حصار به
ســمت تونل جاده چالوس مدت قابل توجهی
است با سرعت بسیار پائینی پیش میرود ودر
مواردی نیز به دلیل عدم تزریق بودجه متوقف
شده است لذا درخواســت میشود رسیدگی
صــورت گرفته و ایــن مهم بــه زودی محقق
شود .عضو شورای اســامی شهر کرج به نصب
تندیس دهقان فداکار اشــاره کرد و افزود :از
شــهردار درخواســت می شــود در خصوص
ساخت و نصب تندیس دهقان فدکار در میدان
انتهای بلوار گلســتان در محدوده شهرداری
منطقه  5تسریع الزم به عمل آورد .
نبیونی یادآور شــد :با توجه بــه بازدید به
عمل آمده از پارک  8هکتاری در دست احداث
در محدوده بلوار شــهید ایرانــی از این پروژه
ضمن تقدیر وتشــکر از زحماتی کــه در این
ارتباط در حال انجام است درخواست میشود
شهردار به منظور تســریع در روند تکمیل این
پــروژه وافتتاح و بهــره بــرداری از آن از همه
امکانات شــهرداری اســتفاده نمایند چرا که
با ســرعت فعلی امکان تکمیل و افتتاح تا بهار
سال آینده وجود ندارد.

انعقاد نامه همکاری سازمان مدیریت صنعتی وفنی و
حرفهایخوزستان
تفاهمنامه همکاری علمی ،پژوهشــی و آموزشــی بین اداره کل
آموزش فنی و حرفه ای خوزستان و سازمان مدیریت صنعتی توسط
عبدالنبی سواعدی مدیرکل آموزش فنی وحرفه ای خوزستان و یداله
مهرعلی زاده مدیراجرایی سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی استان
خوزستانبهامضاءرسید.
به گزارش روابطعمومی ادارهکل آموزش فنی وحرفهای خوزستان؛
عبدالنبی سواعدی اظهارکرد :هدف از این تفاهمنامه استفاده استفاده
از ظرفیت و توانمندیهای علمی و مشــاورهای و درجهت گســترش
ارتباط صنعت و آمــوزش طبق مقررات وبهرهمنــدی از توان علمی و
توسعه همکارهای آموزشی ،تحقیقاتی و فناوری جهت استمرار ارتباط
سازمان یافته بین اداره و ســازمان به منظور برطرف نمودن نیازهای
متقابلاست.
وی عنوان کرد :دوموضــوع دراین تفاهمنامه لحاظ شــده یکی
موضوع آموزشــی که درآن مواردی چون اجرای پژوهش پروژههای
آموزشی،بررســی میزان نیاز به فناوریهای نویــن ،حمایت از پایان
نامههای تحصیلی ،اســتفاده از ظرفیت علمی و کارشناسی طرفین
برای برگزاری دو رههای آموزشی جدید  ،برگزاری مشترک دورههای
آموزشی تخصصی در حوزه مدیریت دورههای مرتبط با تربیت نیروی
انسانی متخصص  ،به اشتراک گذاری منابع علمی و آموزش طرفین،
استفاده از امکانات و تجهیزات فضای آموزشی طرفین و بازاریابی دوره
مشترک لحاظ شده است.

توسط شرکت گاز استان قم :

دریافت و تمدید استانداردهای بین المللی

نماینده مدیریت در تعالی ســازمانی و تضمین
کیفیت شرکت گاز اســتان قم از دریافت و تمدید
گواهینامههای استاندارد سیستمهای مدیریتی این
شرکت خبر داد .به گزارش روابطعمومی شرکت گاز
قم ،محمد ایرانی گفت :در سیستمهای مدیریتی،
دریافت و بروزآوری اســتانداردهای بین المللی از
الزامات باالدستی از سوی شــرکت ملی گاز ایران و
وزارت نفت اســت که امری ضروری و حائز اهمیت
میباشد که باید اســتقرار ،پیادهسازی و نگهداری
آن اجرا و رعایت شــود .وی خاطرنشــان کرد :این
استانداردها شــامل بخشها و زمینههای مختلفی
چونانرژی،ایمنی،محیطزیست،مدیریتکیفیت،
مدیریت شــکایات و ســنجش رضایت مشتریان
می شود .ایشــان در ادامه گفت :اســتانداردهای
 ISO14001 ،ISO9001و OHSAS18001
در ســال گذشــته به ویرایــش جدیــد  ۲۰۱۵و
اســتانداردهای  ISO10002و ISO10004
به ویرایــش جدید  ۲۰۱۸بروزآوری شــدند که در
ممیزی سال جاری پس از انجام موفقیتآمیز این
فرآیند ،مجوز تمدید گواهینامهها از سوی شرکت
گواهی دهنده صــادر گردید .ایرانی بیان داشــت:
در همین راســتا و در جهت توسعه مسئولیتهای
اجتماعی شــرکت گاز استان قم ،ســازمان موفق

به بروزآوری ویرایش اســتاندارد سیستم مدیریت
انرژی  ISO50001به سال  ۲۰۱۸گردید .ایشان
تصریح کرد :این استانداردها از سوی شرکت معتبر
بین المللی گواهی دهنده  BRSMتأیید ،صادر و
تمدید میشود .نماینده مدیریت در تعالی سازمانی
و تضمین کیفیت شــرکت گاز اســتان قم افزود:
هدف این شــرکت برای دریافــت گواهینامههای
ایزو ،شناخت نقاط قوت و زمینههای قابل بهبود در
راستای ارائه خدمات با کیفیت و بهینه به مشترکین
اســت .وی ،افزود :استقرار سیســتمهای مدیریت
یکپارچه به مستندســازی فرآیندها در ســازمان
کمک شــایانی نموده و باعث میگــردد مدیریت
دانش نیز جاری سازی گردد.

همزمان با سراسر کشور و در سطح اردبیل؛

برگزاری چهارمین اقدام فراگیر تعدیل روشنایی معابر
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اردبیــل گفت :چهارمین
اقدام فراگیر بــا هدف تعدیل و تنظیم روشــنایی معابــر و مقابله با
استفادهکنندگان رمز ارزهای غیرمجاز ،همزمان با سراسر کشور طی
امروز و فردا در سطح اردبیل در حال برگزاری است.
حســین قدیمی بــا بیان اینکــه  123نفــر شــامل  20اکیپ
جهت تعدیل و تنظیم روشــنایی معابر و  20اکیــپ چهت مقابله با
استخراجکنندگان رمز ارزها در این مانور حضور دارند،اظهار داشت:

کاهش توان و انرژی مصرفی روشنایی معابر ،کاهش انرژی تلف شده
ناشی از برقهای غیرمجاز ،اصالح و استانداردسازی ولتاژ مشترکان و
افزایش ایمنی پایههای فلزی معابر ،از دیگر اهداف این مانور دو روزه
میباشد.
وی از تعدیل  18هزار دســتگاه چراغ معابر در ســطح استان و با
صرفهجویی  3.5مگاواتی درمصرف برق ،خبر داد و افزود :در شــهر
نیر تعدیل دائم روشنایی معابر صورت خواهد گرفت و  139دستگاه

المپ  250وات تبدیل به المپهای  100وات با همان کیفیت قبلی
خواهند شد.
قدیمی به جمعآوری دستگاههای غیرمجاز اســتخراج رمز ارز
تاکید کرد و افزود :هزار و  30دســتگاه اســتخراج کننده غیر مجاز
رمز ارز از  39مرکز،از ابتدای ســالجاری تا به امروز در ســطح استان
جمعآوری شــده و در این مانور نیز ،مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز
کشف شده با همکاری نیروهای انتظامی جمعآوری خواهند شد.

مدیر مخابرات منطقه گلستان :

اصالح نظام تعرفه گذاری الزمه توسعه
ارتباطات مخابراتی

مهندس غالمعلی شــهمرادی با اشــاره بــه اینکه تمرکز
اصلی به جهت ســرمایهگذاری و توســعه در مخابرات از محل
درآمدها می باشــد افزود :حمایت همه جانبــه از مخابرات از
ســوی نهادهای تاثیرگذار و اجرای فرآیند اصالح تعرفه ها در
توســعه و تامین زیرســاختهای با کیفیت ارتباطی مثمر ثمر
خواهد بود.
مدیر مخابــرات منطقه گلســتان با تاکید بــر اینکه مدت
زیادی است که تعرفهها ثابت مانده است افزود  :تغییر تعرفهها
ضروری بــه نظر میرســد و قطعا افزایش ســرمایهگذاری در
حوزه ارتباطات و مخابرات با افزایــش تعرفه قابل انجام خواهد
بود .غالمعلی شــهمرادی با اعالم خبرراه انــدازی  124پروژه
مخابراتی در ایام دهــه مبارک فجر توســط مخابرات منطقه
گلســتان گفت  :این پروژه ها بــا محوریت تقویــت اینترنت
و پوشــش تلفن همراه عملیاتی شــده اســت و فیبررسانی به
ســایتها به لحاظ اینکه فیبر از لحاظ کیفیت باال و ســرعت
تبادل اطالعات نقش موثری در ارتقاء سرویســها دارد از جمله
مهمترین این طرحها می باشد.
وی همچنین توســعه پورتهای پرسرعت اینترنت خانگی
و تقویت و بهینه سازی شــبکه انتقال را از جمله دیگر پروژهها
دانســت و افزود :با راه اندازی این پروژها که با اعتباری بالغ بر
 214میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است تحول بزرگی
در کیفیت و پوشش اینترنت و توســعه همراه اول اتفاق افتاده
است .مدیر مخابرات منطقه گلســتان با اشاره به اینکه نشست
مطبوعاتی موجــب دریافت اطالعات از جامعه خواهد شــد از
رسانههای خواســت با تبادل درســت و به موقع اطالعات بین
ســازمانها و مردم در راستای رفع مشــکالت و خواستههای
مردم  ،همچنین اطالع رســانی اقدامات انجام شــده توسط
سازمان ها  ،فعالیت نمایند.

بازارچه صنایع دستی در شهرستان
خنداب احداث میشود

مرکزی  -صوفــی  -رئیــس اداره میــراث فرهنگی،
گردشــگری و صنایع دستی شهرســتان خنداب از اختصاص
 ۱۲۶متر زمین برای احداث و راه اندازی بازارچه صنایع دستی
در این شهرستان خبر داد.
احمد میرزایی ،افزود :برای راهاندازی این بازارچه مبلغ ده
میلیارد رالس اعتبار نیاز است که ساخت آن از محل اعتبارات
اســتانی تأمین و عملیات ســاخت این بازارچه به زودی آغاز
خواهد شد.
وی گفت :با احــداث این بازارچه  ۱۰غرفه صنایعدســتی
با پیشبینی اشــتغال  ۲۰نفر فراهم خواهد شد و امید میرود
احداث ایــن بازارچــه بتواند گامــی مؤثر برای رونــق تولید
صنایعدستی در این شهرستان باشد.
میرزایــی اظهار کــرد :تفاهمنامــه واگــذاری زمین بین
شهرداری و شــورای شــهر و اداره کل میراثفرهنگی منعقد
شده است و شروع عملیات به زودی در دستور کار قرار خواهد
گرفت.
رئیس اداره میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی
شهرســتان خنداب با تأکید بــر لزوم همافزایی دســتگاهها و
نهادهای ذیربط ،ابراز امیدواری کرد :با اســتمرار در برگزاری
جلســات کارگروه مهر و میراث با هدف توسعه همکاریهای
همه جانبه ،ایجــاد تعامل بیــن ادارات ذیربــط و بهرهگیری
حداکثری از ظرفیتهای محلی ،فعاالن و تشــکلهای مردم
نهاد ،فعالیت کارگروه مهر و میراث ،اجرایی شود.

دیدار مدیر مخابرات منطقه گلستان
با خانواده دو شهید انقالب

مدیر مخابرات منطقه گلســتان با خانواده شهیدان بهرامی
و کریمی دیدار کرد.مهندس غالمعلی شــهمرادی با تاکید بر
اینکه حفاظت از فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و در شرایط
کنونی بسیار ارزشمند است گفت  :مردم ایران در راستای دفاع
از کشــور تا پای جان ایستادهاند و همچون شــهدای عزیز که
خون خود را نثار انقالب و اســام کرده اند بــه منظور تحکیم
نظام جمهوری اسالمی ایران مقاومت خواهند داشت.
وی تکریم و گرامیداشــت یاد شــهدا را ضروری دانست و
حمایت از خانواده شــهدا را یک وظیفه شرعی و اخالقی عنوان
نمــود و گفت :در شــرایط کنونی خدمت مخلصانــه و تبیین
اهداف شهدا برای نســل آینده بهترین مسیر پاسداری از خون
شهدا است.
الزم به یادآوری اســت مدیر مخابرات منطقه گلســتان به
مناسبت دهه مبارک فجر با خانواده شهیدان مصطفی بهرامی
میاندره و محمد علــی کریمی دیدار و از خانــواده این عزیزان
دلجویی نمود.
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