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اخبار خوزستان

نمایشگاهصنعتنفتوحفاریخوزستان
بهمنماهامسالبرگزارمیشود

نیایش-خوزستان :نمایشــگاه تخصصی صنعــت نفت و حفاری
خوزســتان ،با رویکرد بومیســازی تجهیزات و حمایت از ســاخت
داخل و صنایع بومی ،از  ۱۸تا  ۲۱بهمن امســال در اهواز برگزار می
شود .این نمایشگاه توسط شرکت نمایشگاه بینالمللی خوزستان و
با سیاستگذاری شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت ملی
حفاری ایران ،تحت نظارت شــرکت ملی نفت ایــران برگزار خواهد
شد .در این نمایشگاه عالوه بر شــرکتهای نفتی ،سازندگان داخلی
از جمله اعضای انجمن ســازندگان تجهیزات صنعــت نفت ایران و
استان خوزستان ،دانشــگاهها ،مراکز علمی و تحقیقاتی و نهادهای
مرتبط با ســاخت و تامین کاالی صنعت نفت حضور خواهند داشت.
شایان ذکر است نمایشگاه تخصصی صنعت نفت و حفاری خوزستان
با توجه به ظرفیت های گسترده این اســتان به عنوان زادگاه صنعت
نفت کشور و استقرار بزرگترین شرکتهای باالدستی در این استان
به پیشــنهاد شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و با تایید وزارت
نفت از ســال  ۱۳۸۸آغاز به کار نموده اســت .شــایان ذکر است در
سال  ۱۳۹۹به دلیل رعایت دســتورالعملهای بهداشتی مرتبط با
شیوعویروسکروناایننمایشگاهبرگزارنشد.

شهرداراهواز:

مدیریتمنابعاولویتشهرداریاهواز
در جهت رفع مشکالت هدایت می شود

نیایش-خوزستان :شهردار اهواز گفت :تالش می شود تا با مدیریت
صحیح منابع شاهد مشکالت کمتری باشــیم و خدمات الزم نیز به
مناطق کم برخوردار ارائه شود .رضا امینی شــهردار اهواز در حاشیه
بازدید از مسائل و مشــکالت منطقه کوی مهدیس اظهار کرد :برنامه
هایی از ابتدا برای رفع مشکالت محالت کم برخوردار داشتیم و پیش
از این محالت توسط شورای شهر نیز شناســایی شده اند ،اگر چه در
ادوار گذشته محله های کم برخوردار مشخص شده بودند اما به دالیلی
رسیدگی الزم صورت نگرفت .وی افزود :اراده جدی این شورا و به تبع
آن شهرداری این است که در مسیر عدالت اجتماعی و فضایی از نظر
توســعه امکانات ،اقداماتی را در برنامه های کالن ،میان مدت و کوتاه
مدت انجام بدهیم تا بیشــتر منابعی که حاصل می شود صرف رفع
معضالت مناطق محروم شود .امینی عنوان کرد :اگر چه ممکن است
در مناطق برخوردار هم مشــکالتی وجود داشته باشد اما مناطق کم
برخودار از حداقل ها هم محروم هستند .شهردار اهواز گفت :مردمی
بافرهنگ باال ،متدیــن و انقالبی در محالت کم برخوردار با مشــقت
زندگی می کنند و حق آن ها بیشــتر اســت و به نظرم در حق آن ها
کوتاهی شده است و باید جبران شود .وی تاکید کرد :باید بتوانیم منابع
الزم را تامین و رضایت شهروندان را شاهد باشــیم و روزی برسد که
فاصله طبقاتی محالت را به کمترین حد ممکن برسانیم ،تا در محالت
برخوردار و کم برخودار توازن نســبی برقرار شود .امینی با بیان اینکه
مدیریت منابع از موارد اصلی رفع معضالت مناطق کم برخودار است،
تصریح کرد :تالش می شود تا با مدیریت صحیح منابع شاهد مشکالت
کمتری باشیم و خدمات الزم نیز به مناطق کم برخوردار ارائه شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در جمع
سرگروه های مدیران مدارس متوسطه :

نقش مدیران مدارس دربازگشایی ،نقشی
ویژه است

نیایش-خوزستان :مدیرکل آمــوزش و پرورش خوزستان در جمع
ســرگروه های مدیران مدارس متوســطه  ،گفت :مدیران مدارس در
بازگشایی نقش ویژه ای دارند .کورش مودت مدیرکل آموزش و پرورش
خوزستان در جلسه با سرگروه های مدیران مدارس متوسطه اول و دوم
استان،گفت:مدیرانمدارسدربازگشایینقشویژهایرابرعهدهدارند
 .وی افزود  :بازگشایی امســال آرام تدریجی و اقتضائی است و مدیران
مدارس در زمینه باز گشــایی و حضور دانش آمــوزان دارای اختیارات
ویژهای هستند .مودت با تاکید بر لزوم پوشش گسترده تحصیلی  ،ادامه
داد :سالمت فرهنگیان و دانشآموزان یک اولویت در بازگشایی است.
مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت :فرهنگیان خوزستانی در
دوران زیستبوم کرونا خالقیت ها و ابتکارات و از خود گذشتگی های
متعددیازخودنشاندادندکهموردتوجهجامعهقرارگرفت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت :دامداران دارای پروانه مرتعداری تا هشتم آذر مهلت دارند پروانه
چرای دام خود را تمدید کنند .محمود قلی زاده مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اردبیل گفت :دامدارانی که
تا کنون نسبت به تمدید پروانه چرای دام اقدام نکردند ،تا هشتم آذرماه مهلت دارند با مراجعه به ادارات منابع طبیعی و
آبخیزداری شهرستانها ی استان نسبت به تمدید پروانه چرای دام اقدام کنند .وی افزود :عدم تمدید ساالنه کارت پروانه
چرای دام ،ابطال و سلب امکان دامداری در مرتع را به همراه دارد و در صورت گسیل دام توسط دامدار به مرتع ،به عنوان
متخلف شناسایی و از طریق یگان حفاظت منابع طبیعی به مراجع قضایی (دادگستری) معرفی خواهند شد .وی همچنین
گفت :در صورت عدم تمدید ساالنه ،پروانه چرای دام دامدار باطل و مرتع بالمعارض شناخته شده و اراضی ملی و مرتعی به
سایر دامداران و یا عشایر واجد شرایط که در استان حضور دارند واگذار میشود.

اهدای ۱۸۰
لپتاپ و تبلت به
دانش آموزان و
دانشجویانمددجو
کرمانشاهی
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آیین اهدای تبلت و لپ تاپ به دانش آموزان و دانشــجویان تحت حمایت کمیته امداد اســتان کرمانشاه با مشارکت
موسسه خیریه عترت بوتراب برگزار شد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد ،پیمان ترکمانه ،مدیر کل کمیته
امداد استان کرمانشاه با بیان اینکه یکی از سیاست های مهم این نهاد مردمی کردن خیر و احسان است ،گفت :در این
آیین  ۱۰۰دســتگاه لپ تاپ و  ۸۰تبلت به فرزندان ایتام تحت حمایت مشترک کمیته امداد و موسسه خیریه عترت
بوتراب اهدا شــده اســت .ترکمانه عنوان کرد :ارزش این تجهیزات تحصیل غیرحضوری بیش از یک میلیارد و ۳۰۰
میلیون تومان بوده است .وی یادآور شد :حدود  ۷۰۰خانوار مددجو در استان با جمعیت بیش از یک هزار نفر به صورت
مشترک از سوی کمیته امداد و موسسه خیریه بوتراب حمایت می شــوند .وی تاکید کرد :حمایت از خانوارهای کم
برخوردار همچون موسسه عترت بوتراب برای دیگر موسسات خیریه فراهم است.

به مناسبت رکورد تاریخی تولید ماهیانه شمش فوالدی:

تقدیر از فوالدمردان خط تولید فوالد خوزستان

نیایش-خوزستان :به مناســبت رکورد تاریخی تولید
ماهیانه شمش فوالدی از معاونت بهرهبرداری و واحدهای
زیرمجموعه آن تقدیر شــد .با حضور غالمرضا فروغی نیا
مدیر روابط عمومی ،سید سمیع موسوی مدیر امور اداری،
احســان یعقوبی نژاد مدیر بازرســی و نظارت و جمعی از
مسئوالن شرکت فوالد خوزستان ،از خدمات و تالشهای
محمود لندی معاونت بهرهبرداری و محمدمهدی شریف
شاذیله مدیر بخش فوالدســازی و همچنین فوالدمردان
خطتولیدتقدیروتشکرشد .درایندیدارصمیمیمحمود
لندی معاون بهرهبرداری فوالد خوزســتان با بیان اینکه
دستیابیبهرکوردتولید،امی درادرمجموعهتزریقمیکند،
افزود :برنامه تولید امسال سه میلیون و  ۸۰۰هزار تُن بود،
که با توج ه ب ه محدودیتهای برق بخشــی از این تولید از
دست رفت .از مهرماه که محدودیتهای برق برداشته شد،
کارکنان تالشگر فوالد خوزســتان توانستند ،روند تولید
را سرعت بخشــند و در آبان ماه پس از ســه سال با تولید
 ۳۴۲هزار و  ۸۲۴تُن ،رکورد تولید ماهیانه شمش را ارتقا
دهند .وی در ادامه گفت :در شرایطی که مشکالت ناشی

از تحریمها جامع ه را متاثر کرده است ،رکورد تولید عالوه بر
تاثیر مثبت روانی در داخل سازمان ،ذینفعان و سهامداران
را امیدوار نگه میدارد .ارتقای تولید یعنی معنا بخشیدن
به ما میتوانیم ،یعنی جابجایی مرزهای تولید .در ادامه

سیدســمیع موســوی مدیر امور اداری ضمن تشــکر از
تالشهای کارکنان معاونت بهرهبرداری اظهار داشــت:
پایداری تولید رمز موفقیت سازمان است .کارکنان فوالد
خوزستان ثابت کردهاند در شرایط دشوار هم ،روند تولید را

حفظمیکنند.اخبارتولیدوارتقایرکوردهایتولیدباعث
تزریق امید و شادابی در سازمان میشود .محمد مهدی
شریفشاذیله مدیر بخش فوالدســازی ارتقای تولید را
مرهونتالشیکپارچهیواحدهایمختلفشرکتدانست
و افزود :شرایط سخت کاری در فوالدسازی ،باعث تقویت
روحیه ســازندگی در کارکنان بخشهای مختلف شده
است .موفقیت ارتقای تولید به تکتک کارکنان واحدهای
مختلف تعلق دارد .مسیر تولید فقط به فوالدسازی محدود
ط عمومی شرایط
نمیشود .غالمرضا فروغینیا مدیر رواب 
کار در فوالد خوزستان را جهاد دانست و اظهار داشت :هر
خبری که از موفقیت فوالد خوزستان اعالم میشود ،نهال
امیدی در دل کارکنان و جامعه میروید .فوالد خوزستان
در دو جبهــه تولید و عمل به مســئولیتهای اجتماعی
همواره درخشان عمل کرده است .در شرایط امروز جامعه،
اخبار پایداری تولید ،روحیه هموطنان را تقویت میکند.
امید که روند پایداری تولید در فوالد خوزستان حفظ شود
و همواره اخبار موفقیت از این مجموعه عظیم صنعتی به
گوشبرسد.

یادداشت »
اخالق حسابداري

فائزه علیزاده  -شــهرداری سردرود  /حســابداري در
دنیاي پیشــرفتۀ اقتصادي امروز حرفه اي است حیاتی ،زیرا
سامانه اقتصادي جاري بدون آن نمیتواند ،وجود داشته باشد.
برجستگی متمایز کنندة حرفۀ حسابداري پذیرش مسئولیت
نســبت به عموم اســت .از این رو اطالعات ارائه شده توسط
حسابداران باید به طور قابل توجهی کارآمد ،قابل اتکا ،واقعی
و بیغرضانه باشد ،پس حســابداران نه تنها باید واجد شرایط و
صالحیت حرفه اي باشند ،بلکه باید از درجه باالیی از صداقت
و درســتکاري حرفه اي نیز برخوردار باشد .حرفۀ حسابداري
نیز یکی از متشــکلترین و منضبط ترین حرفه هاي دنیاست
و به دلیل نوع و ماهیت خدماتی کــه ارائه میکند باید اعتبار و
اعتماد خاصی داشته باشد .تداوم این اعتبار و اعتماد و تقویت
آن ،به پایبندي فکري و عملی اعضاي حرفه به ضوابط رفتاري
و اخالقی آن بســتگی دارد .اما حفظ اعتماد عمومی به حرفه
حسابداري تا زمانی میســر است که حســابداران حرفه اي،
خدمات خود را در سطحی ارائه کنند که شایسته اعتماد جامعه
باشد .در نتیجه اخالق حســابداري براي حسابداران حرفه اي
و کسانی که به خدمات حسابداري تکیه دارند اهمیت زیادي
دارد و حرفه حسابداري باید اصول اخالقی و قوانینی را تدوین
نموده که اعضاي آن را ملزم نماید تا از سطحی از خویشتنداري
برخوردار شوند که ماوراي الزامات قانونی و مقررات است.

خبر »

با راه اندازی عصرانه اندیشگاهی

بسترارتباط شبکه نخبگان در کنار مدیران شهری ایجاد شد

رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای اسالمی شهر کرج گفت :با
راهاندازیعصرانهاندیشگاهیبسترارتباطشبکهنخبگاندرکنارمدیرانشهری
ایجاد تا به بررسی و شناخت معضالت شهری پرداخته شود .محمد اسدیان در
جلسهعصرانهاندیشگاهیکهباحضوراساتیددانشگاه،نخبگانومدیرانشهری
برگزار شد به بررســی مشکالت و معضالت شــهری پرداخت و اظهارداشت:با
توجه به ضرورت ارتباط میان دانشگاه و مجموعه مدیریت شهری جهت توسعه
شهر و بهره گیری از توان علمی دانشگاه ها ،مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی
شورایاسالمیشهرکرجدرنظرداردتاسلسلهنشستهایعصرانهاندیشگاهی
با رویکرد مسئله محوری را با عنوان بررســی طرح و برنامه های بهینه سازی
شهرداری کرج برگزار کند .رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای
اسالمیشهرکرج،شناساییومشکالتحکمرانیشهریوارائهراهحلبرایرفع

استاندار قم :

بسته های سرمایه گذاری کارشناسی شده استان آماده است

استاندار قم با بیان زمینه های مستعد سرمایه
گذاری در قم ،بر آمادگی بســته های ســرمایه
گذاری کارشناســی شده اســتان جهت ارائه به
سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری قم سید
محمد تقی شاهچراغی استاندار قم در نشستی
با  2تن از فعاالن اقتصادی خارجی عالقه مند به
سرمایه گذاری در قم ،با اشاره به موقعیت ویژه قم
در مباحث ســرمایه گذاری ،اظهار کرد :ظرفیت
های سرمایه گذاری و فعالیت اهی اقتصادی در
قم فراهم است.

استاندار قم در ابتدای ســخنان خود با اشاره
ســبقه تاریخی بیــن دو ملت ایران و بوســنی
هرزگوین افزود :همدلی و رابطه صمیمانه ملت
های ایرانی و بوســنی هرزگوین همواره بر قرار
است و این موضوع بر اساس باورهای دینی ماست
که برخاسته از آرمان های انقالب و منویات مقام
معظم رهبری (مد ظله العالی) می باشد.
وی با بیان ضرورت احصاء و عملیاتی شــدن
زمینه هــای همکاری دو طــرف در عرصه های
مختلف ،اضافه کرد :باید از ظرفیت های مختلف
برای عرضه تولیدات استان در بازار های جهانی
بهرهبریم.
نماینده عالی دولت در اســتان بــا تاکید بر
اهمیت قم در سطح کشور و کشورهای اسالمی،
ادامه داد :نزدیکــی قم به پایتخــت و موقعیت
جغرافیایی قم به عنوان نقطه اتصال  17اســتان
کشور و وجود منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در
قم ،از شرایط ویژه و مناسبی برای جذب سرمایه
گذار و فعالیت های اتقتصادی دارد.

مشکالتدرقالببستههایسیاستیوعملیاتیویژهمدیریتشهریراازاهداف
عصرانهاندیشگاهیعنوانوتصریحکرد:شهربهعنوانبستریبرایزندگیانسان
ها باید به گونه ای باشد که هماهنگ و یکپارچه مدیریت شود که ارتباط بین سه
عنصرانسان،فضاوکالبدبهخوبیبرقرارشودمتاسفانهامروزهشهرهادچارمسائل
ومشکالتپیچیدهایاعمازمحیطزیستی،بحرانمالی،ترافیکشهری،حاشیه
نشینی و کمبودسرانه های خدماتی هستند در این راستا مشارکت نخبگان و
کارشناسان در زمینه حل مسائل مدیریت شهری بسیار کم است و از نظرات آنان
وبازخوردشانکمتربهرهگرفتهشدهاست.اسدیانبیانکرد:برایرفعاینچالش
مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسالمی شهر کرج اقدام به برگزاری
رویداد عصرانه اندیشگاهی کرده است تا بستری ایجاد شود که شبکه نخبگان در
کنارمدیرانشهریبهبررسیوشناختمعضالتشهریبپردازند.

باحضوراستاندار مرکزی انجام پذیرفت؛

کلنگ زنی بهسازی،تعریض و آسفالت محورفرمهین_خنجین_قهاوند
مرکزی  -صوفی  :آیین کلنگ زنی آیین کلنگ
زنی بهسازی ،تعریض وآســفالت محورفرمهین_
خنجین_قهاوند به طول ۷۱کیلومتر برگزار شــد.
احمد مرزبان مدیرکل راه و شــهر ســازی استان
گفت :با پیگیری های کارشناسان این اداره کل به
منظور ارتقای ایمنی این محور ،تســهیل درعبور
ومرور وشکوفایی اقتصاد منطقه ،بهسازی ،تعریض
وآسفالت محورفرمهین_خنجین_قهاوند به طول
۷۱کیلومتربا اعتبار ۲.۶۸۸میلیــارد ریال ازمحل
اعبارات طرح های ملی ،توســط شرکت ساخت و
توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور احداث خواهد
شــد .وی افزود :امیدواریم با شــروع این عملیات
و اتمام بــه موقع این پروژه جهــت رفاه هموطنان
عزیمان درمنطقه گام موثری برداشته شود .مرزبان
ادامه داد :عملیات اجرایی این مســیر از دو جبهه،
ازسمت شهرهای فرمهین و کمیجان آغاز و پس از
عبور از روستای شــیرین آباد ،شهر خنجین و شهر
کمیجان به یکدیگر متصل میشــود .مدیرکل راه
وشهر سازی استان مرکزی درخصوص احجام این

پروژه بیان داشت :طول کل این مسیر۷۱.۲کیلومتر
با عرض ۱۲متر اســت کــه برای احــداث آن باید
حدود۶۴۰هــزار متر مکعب خاک بــرداری۲۵۰ ،
هزار مترمکعب خاکریزی ۱۲ ،هزار متر مکعب بتن
ریزی ۱۵۳ ،هزار متر مکعب زیر اساس ۱۰۰ ،هزار
متر مکعب اساس صورت پذیرد .مرزبان درخصوص
مشخصات فنی درنظر گرفته شده برای این پروژه
نیز گفت :درایــن طرح تعداد  ۱۶۷دســتگاه آبرو،
ضخامت زیر اساس  ۲۰سانتی متر ،ضخامت اساس
 ۱۵سانتی متر و ضخامت آسفالت  ۱۱سانتی متر در
نظر گرفته شده است.

تقویت فشار آب شهر محمدیه

به گزارش روابط عمومی ،محمد رضا شش پری ،مدیر امور
آب و فاضالب شهرستان البرز گفت :در راستای تقویت فشار آب
آشامیدنی مناطق شهر محمدیه ،عملیات اصالح خط انتقال
اصلی تامین آب شــهر محمدیه و با موفقیت انجام شــد .وی
در این خصوص افزود :در فاز اول زون بندی ،قطر لوله آزبست
 ۴۵۰میلی متر به سایز  ۶۰۰میلی متر چدن داکتیل افزایش
یافت تا شهروندان محمدیه در ایام پیک مصرف در فصول گرم
سال ،با مشکل افت فشار مواجه نباشد .وی اضافه کرد :جا دارد از
همکاری کلیه مسئولین شهرستان و شکیبایی مردم که قطعی
چند ساعته آب را تحمل کردند ،تقدیر و تشکر کنم.

طرح مناسب سازی محیط و مبلمان
شهری از سوی شهرداری گرگان
اجرا می شود

معاون خدمات شــهری شــهرداری گرگان گفت :اولین
جلسه مناسب ســازی محیط و مبلمان شهری برای جانبازان
و معلولین در سال  1400برگزار شد.احمد ساالری با اعالم این
خبر اظهار داشت :در این جلسه گزارشی از اقدامات شهرداری
مناطق و سازمان های تابع ارائه و بر پیگیری مصوبات تاکید شد.
وی اقدامات انجام شده در طرح مناســب سازی در شهرداری
گرگان را اصالح رمپ ها ،ایجاد پل بــر روی جداول ،رفع موانع
و زوائد خطرآفرین در پیاده روها ،اجرای خط ویژه نابینایان به
صورت ســکه ای ،مرمت پیاده روها و مناسب سازی سرویس
های بهداشتی در پارک های سطح شــهر جهت دسترسی و
استفاده آسان از محیط شــهری برای جانبازان و معلولین نام
برد .در پایان این نشست مقرر شــد:معاونت زیربنایی ،حمل و
نقل و ترافیک ،تمامی اقدامات مناسب سازی را در پارک شهر
گرگان به عنوان پارک پایلوت انجام دهد و سازمان حمل و نقل
شهرداری نسبت به مناسب سازی  ۱۰سرپناه ایستگاه اتوبوس
جهت دسترسی آسان جانبازان و معلولین اقدام کند و سازمان
پارک ها نیز نسبت به رفع نواقص  ۵پارک اقدامات اصالحی را
انجامدهد.
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