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اخبار
بازديد مديرکل راه وشهرسازي گيالن
از محور شلمان -املش

گيلان  :با هدف بررس��ي روند اجرايي پروژه
ش��لمان -امل��ش مديرکل راه وشهرس��ازي
گي�لان از اين پروژه بازديدک��رد به گزارش
اداره ارتباطات واطالعرساني راه وشهرسازي
گيالن ماکان پدرام مديرکل راه وشهرسازي
گيالن عصر ديروز در جري��ان بازديد از اين
پ��روژه گف��ت :اين مح��ور به ط��ول کلي 7
کيلومتر است که عمليات اجرايي  4.1کيلومتر
آن به اتمام رسيده و 2.9کيلومتر نيزدر دست
اجراست و70درصد پيشرفت فيزيکي دارد.
ديدار مديرکل استاندارد اردبيل با
فرمانداران شهرستانهاي پارس آباد
و اصالندوز

اردبي�ل پروي�ن حس�يني  :به گ��زارش روابط
عموم��ياداره کل اس��تاندارد اس��تان اردبيل،
مدي��رکل اس��تاندارد اردبي��ل در بازديد خود از
منطق��ه مغان ب��ا فرمانداران شهرس��تانهاي
پارس آباد و اصالن��دوز ديدار و گفتگو کرد.به
گزارش روابط عمومياداره کل استاندارد استان
اردبيل ،مديرکل استاندارد اردبيل در بازديد خود
از منطقه مغان با فرمانداران شهرس��تانهاي
پارس آباد و اصالن��دوز ديدار و گفتگو کرد.در
اين ديدارهاهاشم عاليي ،ضمن بيان گزارش
کلي از فعاليته��ا ،وظاي��ف و ماموريتهاي
س��ازمان ملي اس��تاندارد ايران ،گفت :با توجه
به اجباري بودن اس��تاندارد مصالح ساختماني
انتظ��ار مي��رود با اب�لاغ و اع�لام موضوع به
ادارات و ش��هرداريهاي شهرستانها در کليه
پروژههاي عمراني از مصالح ساختماني داراي
پروانه کاربرد عالمت اس��تاندارد استفاده شود.
ايشان همچنين خواستار نظارت سازمان نظام
مهندسي شهرس��تانها بر پروژههاي عمراني
تحت نظارت خود شد.مدير کل استاندارد استان
با اشاره به ظرفيتهاي گردشگري موجود در
منطقه مغان تصريح کرد :بازرسي از تجهيزات
شهرهاي بازي و زمينهاي بازي در طول سال
با همکاري شرکتهاي بازرسي تائيد صالحيت
شده سازمان ملي استاندارد ايران در اين منطقه
انج��ام ميگي��رد .وي در ادام��ه تصريح کرد:
تجهيزات شهربازي موجود در اين شهرستانها
داراي گواهي استاندارد ميباشند و انتظار ميرود
ابالغ استانداردسازي زمينهاي بازي از سوي
فرمانداري به شهرداريهاي شهرستانها انجام
گيرد .عاليي با اش��اره به اجب��اري بودن اخذ
گواهي بازرسي آسانسورهاي برقي ،يادآور شد
که صدور پايان کار در ش��هرداريها منوط به
صدور گواهي بازرسي آسانسور و نامه اداره کل
استاندارد استان ميباشد.
در راستاي تحقق منشورحقوق شهروندي
جلسه کميته سالمت اداري در اداره راه
وشهرسازي گيالن برگزار شد

گيلان  :ب��ه گ��زارش اداره ارتباط��ات و
اطالعرساني راه و شهرسازي گيالن  ،در اين
جلس��ه ماکان پدرام مديرکل راه وشهرسازي
گيالن با اش��اره به تاثير بسزاي اجراي كامل
و دقيق اين قانون در پيش��گيري از بروز فساد
اداري بر ضرورت اجراي آيين نامههاي اجرايي
آن توس��ط اعضاي كارگروه تاكيد کرد.وي با
بيان اينکه صيانت از حقوق شهروندي الزمه
حفظ کرامت انساني است  ،اظهارکرد :تکريم از
ارباب رجوع  ،رعايت شئونات اسالميو اخالق
در بي��ن کارکنان دس��تگاهاي اجرايي  ،حفظ
کرامت مراجعان  ،گره گش��ايي از کار مردم ،
رعايت قوانين و ضوابط اداري  ،پاس��خگويي
به درخواستهاي مردم در زمان کوتاه بايد در
اولويت کارهاي اجرايي قرار گيرد.پدرام با بيان
اينک��ه تکريم ارباب رجوع ريش��ه در فرهنگ
ديني م��ا دارد،گفت:اجراي طرح تکريم ارباب
رجوع موجب شکوفايي وتوسعه سالمت اداري
وتسريع درروند خدمترساني به مردم ميشود.
وي گش��اده روي��ي  ،پاس��خگويي ،پيگيري
مطالبههاي مراجعان  ،سعه صدر و صبور بودن
در مواجه با مردم را از مهمترين شاخصهاي
تكري��م ارباب رج��وع عن��وان كردوگفت :در
بخشهايي که مراجعه کنندگان بيشتر دارند بايد
روند انجام کار با حداقل واسطه واصالح سريع
فرآيندها انجام شود و برنامه ريزي استفاده از
ظرفيتهاي اجتماعي براي ارتقاء پاسخگويي
مدي��ران فراهم آي��د.وي تصريح کرد :بديهي
اس��ت کليه فعاليتهاي مرتبط ب��ا اين حوزه
توس��ط کميته مذکور انجام ش��ده و ضروري
است معاونين ،مديران و کليه همکاران نهايت
همکاري را در اين خصوص به عمل آورند.در
ادامه اين جلس��ه اعضاي کميته ضمن تبادل
نظر و ارائ��ه راهکارهه��اي الزم بر عملياتي
نمودن مصوبات جلسه تاکيد کردند.

 ۳۵درصد از شبکه انتقال آب استان مرکزي فرسوده است

مرکزي-تارا محمدي :مديرعامل ش��رکت
آب و فاض�لاب اس��تان مرک��زي با بيان
اينک��ه درحال حاضر  ۳۵درصد از ش��بکه
انتقال آب اس��تان مرکزي معادل  ۴هزار
کيلومتر فرس��وده اس��ت گف��ت ۱۵ :هزار
مترمربع اصالحات ب��ه منظور جلوگيري
از هدررفت آب در س��طح استان مرکزي
انجام ش��ده است .يوس��ف عرفانينسب،

مديرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان
توگو با خبرنگار
مرکزي در اين باره در گف 
تس��نيم گفت :درحال حاضر  35درصد از
ش��بکه انتقال آب استان مرکزي معادل 4
هزار کيلومتر فرس��وده است و اين مسئله
س��بب ميشود حدود  22درصد آب کيفي
آشاميدني از دسترس مشترکان خارج شده
و به هدر برود .وي افزود :تاکنون  15هزار

و  400متر جاري توسعه در شبکه آبرساني
و همچنين  15هزار مترمربع اصالحات به
منظور جلوگيري از هدررفت آب در سطح
استان مرکزي انجام شده است .مديرعامل
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان مرکزي
تصريح کرد :امسال حدود  5کيلومتر خط
انتقال آب در اس��تان مرک��زي انجام و 2
هزار و  200انشعاب فرسوده نيز اصالح و

بازسازي شده است .عرفانينسب همچنين
با اش��اره به طرح ادغام شرکتهاي آب و
فاضالب شهري و روستايي استان مرکزي
بيان کرد :بحث ادغام بين شرکتهاي آب
و فاضالب ش��هري و روس��تايي سياست
وزارت ني��رو اس��ت و در اي��ن زمينه هيچ
گونه نگران��ي وجود ندارد چون سيس��تم
ما واحد اس��ت .وي ادام��ه داد :اين طرح

برگزاری جلسه شوراي فرهنگي ،
شوراي اقامه نماز  ،عفاف وحجاب
درراه وشهرسازي گيالن

براس��اس اصل  44قانون اساس��ي منبي
بر کوچکس��ازي بدنه دولت و به منظور
دسترس��ي آس��ان م��ردم به خدم��ات و
همچنين خدمترساني مطلوبتر است.

وزير نيرو:

مجموعه نيروگاههاي کشور در سال آينده تکميل خواهد شد

اردبيل پروين حس�يني  :در اين مراس��م برقرس��اني به ۱۷
روستاي زير  ۱۰خانوار با اعتبار  ۵۰ميليارد ريال و پروژههاي
س��رمايه گذاري توزيع شامل  ،توسعه و احداث  ،اصالح و
ساماندهي  ،روشنايي معابر و برجکها و پاسگاههاي مرزي
با اعتباري به مبلغ  ۲۴۴ميليارد ريال و نيز اتصال رينگ ۶۳
کيلوولت شهر اردبيل به پست  ۲۳۰کيلوولت آرتا و خطوط
ارتباطي پست  ۲۳۰کيلوولت خلخال با اعتبار  ۲۱۰ميليارد
ريال با حضور وزير محترم نيرو و هيت همراه افتتاح شد.در
اين مراسم مدير عامل ش��رکت توزيع نيروي برق استان
اردبيل گفت  :با وجود تنگناهاي مالي و تحريمهاي ظالمانه
خوشبختانه اولين نيروگاه يک مگاو واتي شمالغرب کشور
به بهره برداري رسيده و نصب دومين نيروگاه  ۷مگا واتي
استان نيز در درست اقدام ميباشد .حسن محمدي گفت :
با تالش همکاران  ،شرکت توزيع نيروي برق استان اردبيل
توانس��ت در گروه  ۴برنامه پاسخگويي بار سال ۱۳۹۸رتبه
دوم و رتبه چهارم را بين  ۳۹شرکت توزيع از آن خود کند
.در ادامه وزير نيرو گفت  :انش��اهلل براي اولين بار در کشور
در س��ال آينده اولين نيروگاه زمين گرمايي يا ژئو ترمال با
ظرفيت اوليه  ۵مگاوات افتتاح خواهد شد که ظرفيت آن به

 ۵۰مگا وات توس��عه خواهد يافت  ،که با اينکار کلکسيون
نيروگاههاي کشور تکميل خواهد شد  .دکتر اردکانيان گفت
 :ما در حال حاضر نيروگاه گازي  ،بخاري  ،سيکل ترکيبي ،
آبي  ،اتمي ،خورشيدي و بادي داريم و نيروگاه زمين گرمايي

با توجه به پتانسيلي که در اين منطقه است ظرفيت ما را در
نيروگاهه��اي تجديد پذير افزايش خواهد داد .وي در ادامه
افزود  :به عنوان آخرين بخش که از مرکز ش��رکت توزيع
نيروي برق استان همکاران و مردم منتظر افتتاح هستند ۱۷

روس��تاي زير  ۱۰خانوار و پروژههاي سرمايه گذاري توزيع
ش��امل  ،توسعه و احداث  ،اصالح و ساماندهي  ،روشنايي
معابر و برجکها و پاسگاههاي مرزي و نيز اتصال رينگ ۶۳
کيلوولت شهر اردبيل به پست  ۲۳۰کيلوولت آرتا و خطوط
ارتباطي پست  ۲۳۰کيلوولت خلخال ميباشد .در اين مراسم
رئيس جمهور گفت  :ت�لاش همکاران صنعت برق قابل
تقدير است و انشاهلل در اين زمينه توفيقات بيشتري جهت
خدمترساني به مردم فراهم شود .دکتر روحاني به دو نکته
مهم که وزير نيرو اش��اره کردند تاکيد کرده و افزود  :طرح
برقرساني به روس��تاهاي باالي  ۱۰خانوار در کشور انجام
يافته و کليه روستاهاي باالي  ۱۰خانوار داراي برق هستند
و شروع برقرساني به روستاهاي زير  ۱۰خانوار در حال انجام
اس��ت و اين کار در دنيا بار هزينهاي س��نگين دارد و اين
کار ،کار بس��يار بزرگي ميباشد و خدمت بسيار بزرگي به
روستائيان عزيز است .و نکته دوم مسئله برقرساني از طريق
زمين گرمايي و اس��تفاده از انرژيها تجديد پذير است که
اينکار بسيار مهم است و در اين زمينه کار زيادي نشده بود
و تامين برق از نيروگاه زمين گرمايي اتفاق خيلي بزرگ و
مبارکي است .

مديرکل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان مرکزي:

دوربينهاي نظارتي و ثبت تخلفات در جادههاي ساوه افزايش مييابد
اراک-ت�ارا محمدي :مدي��رکل راهداري و حمل و نقل
جادهاي اس��تان مرکزي گفت :استقرار پايگاه اورژانس
جادهاي در آزادراه س��اوه-همدان ،افزايش دوربينهاي
نظارتي و ثبت تخلف و افزايش تيم پليس بخش��ي از
برنامههاي اداره راهداري براي ارتقاي ايمني جادههاي
استان بهويژه ساوه است.علي زنديفر ،مديرکل راهداري
و حمل و نقل جادهاي اس��تان مرکزي با اشاره به آمار
تصادفات جادهاي در محورهاي مواصالتي شهرستان
س��اوه اظهار داش��ت 5 :محور پرتص��ادف و حادثهخيز
شهرستان ساوه ش��امل جاده قديم ساوه-همدان ،آزاد

راه س��اوه-همدان ،جاده قديم س��اوه به تهران ،آزادراه
س��اوه-تهران و ساوه-سلفچگان ميشود که بيشترين
تصادفات را در اين محورها داريم و به طور ميانگين 48
درصد تصادفات اس��تان مرکزي مربوط به محورهاي
س��اوه اس��ت .وي افزود :جدا از بح��ث ايمني جادهها
بخش اعظم تصادفات مرب��وط به عدم رعايت قوانين
رانندگي است ،در کميسيون اجرايي ايمني حمل و نقل
و سوانح رانندگي که در ساوه داشتيم تصميمات خوبي
در اين زمينه اتخاذ ش��د .مدي��رکل راهداري و حمل و
نقل جادهاي استان مرکزي تصريح کرد :استقرار پايگاه

اورژان��س ج��ادهاي در آزادراه س��اوه-همدان ،افزايش
دوربينه��اي نظارت��ي و ثبت تخل��ف در اين محور و
همچنين افزايش تيم پليس بخشي از برنامههاي اداره
راهداري براي ارتقاي ايمني جادههاي اس��تان مرکزي
بهويژه شهرس��تان ساوه اس��ت.زندي فر بيان کرد :با
وجود حجم ب��االي ترافيک ولي وضعي��ت جادههاي
استان نسبت به ساير اس��تانها رضايتبخش بوده ،از
حيث ترافيک جزو  8استان نخست کشور هستيم و در
سرعت متوسط باالتر از ميانگين کشوري بوده و جزو 7
استان نخست کشور هستيم.

ذوب آهن اصفهان تنديس ويژه و گواهينامه سرآمدي در مسئوليت اجتماعي را کسب نمود

اصفه�ان مريم کرباليي  :در مراسم اختتاميه
فرايند س��ومين جايزه مس��ئوليت اجتماعي
دوشنبه  23ديماه تنديس ويژه و گواهينامه
س��رآمدي در تعهد سازمان به توسعه جامعه
محلي از سوي دکتر محمد شريعتمداري وزير
تعاون  ،کار و رفاه اجتماعي به مهندس يزدي
زاده مديرعامل ذوب آهن اصفهان اهداء شد
.وزير تعاون،کار و رفاه اجتماعي در اين مراسم
گفت:موضوعمسئوليتاجتماعيتنهامربوط
به اشخاص حقوقي نيست بلکه به اشخاص

حقيقي نيز مروبط ميشود و اين ريشه کهن
در فرهنگ ما دارد.دکتر ش��ريعتمداري بيان
کرد :در همه شرکتها و بنگاهها به مسئوليت
اجتماعي توجه جدي ميشود و جامعه امروز
نيز نيامند اين است که به آن بپردازد و سودآور
کردن بنگاهها يک مس��ئوليت اجتماعي در
مقابل سهام داران است.وزير تعاون،کار و رفاه
اجتماعي در حاشيه اين مراسم  ،فعاليتهاي
ذوب آهن اصفهان در راس��تاي مس��ئوليت
اجتماع��ي را قابل تقدير دانس��ت و گفت :

اين مجتمع عظيم صنعت��ي در بخشهاي
مختلف افتخار آفرين اس��ت و امروز نيز در
راستاي مسئوليت اجتماعي موفقيت خوبي
کس��ب نمود که بايد با مسئولين و کارکنان
آن اين موفقيت را تبريک بگويم  .مهندس
يزدي زاده مديرعام��ل ذوب آهن اصفهان
نيز در حاش��يه اين همايش گفت  :شرکت
سهاميذوب آهن اصفهان همواره سعي در
درک تاثي��ر اقتصادي  ،اجتماعي و زيس��ت
محيطي فعاليت خود بر ديگران داشته و خود

را مسئول در زمينههاي اجتماعي ميشناسد
و شهرت و دوام و رقابتي بودن محصوالت
خ��ود را در زي��ر چتر مش��ارکت در تعهدات
اجتماعي تعريف و ارائه ميکند .وي افزود :
اين مجتمع عظيم صنعتي که تاسيس آن در
راستاي مسئوليت اجتماعي صورت گرفته و
مهمترين گام تاريخ ايران براي صنعتي شدن
محسوب ميشود  ،با کارنامه درخشان بيش
از نيم قرن توليد محصوالت فوالدي مطابق
با آخرين اس��تانداردهاي جهان��ي ،ايمني و

امنيت را بر پايه شعار «با اطمينان بسازيد»
در جامعه نهادينه کرده است.

دعوت از کارمند برق منطقهاي خوزستان براي قضاوت در مسابقات تکواندو قهرماني اروپا
اه�واز :محم��ود ف��رج -فدراس��يون جهاني
تکوان��دو از اس��ماعيل اس��فندياري کارمند
ش��رکت برق منطقهاي خوزستان ،به عنوان
نماينده جمهوري اسالميايران جهت قضاوت
مس��ابقات تکوان��دو قهرماني اروپ��ا دعوت
رس��ميبعمل آورد .پس از حضور اس��ماعيل
اس��فندياري در دوره هماهنگ��ي داوران بين
المللي تکواندو در کش��ور روس��يه و کس��ب

باالترين نمره ممک��ن در تماميآزمونهاي
فني فدراس��يون جهاني تکواندو و اخذ مجوز
حض��ور ب��راي قض��اوت در س��ال  ،۲۰۲۰با
دعوت رسميفدراس��يون تکواندو اروپا ،براي
چهارمين سال پياپي بعنوان نماينده جمهوري
اسالميايران در اين مسابقات حاضر و اولين
مس��ابقه رس��ميجهان در اروپ��ا را قضاوت
ميکند .بر پايه همين گزارش اين مسابقات از

معتبرترين مسابقات تقويم ورزشي فدراسيون
جهان��ي تکوان��دو  WTFاس��ت و چهل و
يکمين سال خود را در گروه  G۲سپري و در
ماه مارچ  ۲۰۲۰مقارن با اسفند  ۹۸به ميزباني
کشور بلژيک برگزار ميشود .شايان ذکر است
اسماعيل اسفندياري از کارکنان شرکت برق
منطقهاي خوزستان ،مربي و داور بين المللي
فدراس��يون جهان تکوان��دو و رئيس کميته

داوارن خوزس��تان ميباش��د که در سالهاي
 ۲۰۱۷و  ۲۰۱۸در مس��ابقات قهرمان��ي اروپا
به عن��وان داور برگزيده انتخاب ش��د .از وي
همچنين بدلي��ل ايفاي نقش موث��ر در بين
ورزش��کاران براي نهادينه نم��ودن مديريت
مصرف انرژي و به عنوان س��فير ورزشکاران
در اي��ن بخش ،توس��ط مدي��ر کل ورزش و
جوانان خوزستان ،تقدير شده است.

توسعه گازرساني به روستاها  ،مظهر خدمت گذاري تالشگران صنعت گاز

اردبيل پروين حسيني  :مديرعامل شرکت گاز
استان اردبيل با اشاره به توسعه شبکه گازرساني
در اين اس��تان گفت :کارکنان  ،پيمانکاران و
کليه دست اندرکاران صنعت گاز استان اردبيل
در آيندهاي نزديک به استان سبز مبدل خواهد
ش��د .به گزارش روابط عموميش��رکت گاز
استان اردبيل ،س��ردار اسماعيلي مدير عامل
اين شرکت از پوشش  100درصدي جمعيت

شهري و  94درصدي جمعيت روستايي اين
استان در شبکه گازرس��اني خبر داد و گفت:
از بدو تاس��يس اين شرکت در استان اردبيل
تا بحال تعداد 1291روس��تا در س��طح استان
از نعمت گاز طبيعي بهره مند ش��دهاند که از
اين تعداد  891روستا در دوران دولت يازدهم
و دوازده��م به ش��بکه گاز وصل ش��ده اند.
مديرعامل شرکت گاز استان اردبيل ،با اشاره

به اينکه بيش از  483هزار خانوار از نعمت گاز
طبيعي در سطح اس��تان برخوردارند ،تصريح
کرد :از اين تعداد بيش از  357هزار مشترک
شهري و بيش از  125هزار مشترک روستايي
ميباشد.اسماعيلي  ،از گازرساني به 116روستا
در مناطق س��ختگذر  ،برفگير و کوهستاني
اس��تان اردبيل خب��ر داد و اظهار داش��ت  :با
برنامهريزي انجام شده همزمان با دهه فجر

 ،قسمت اعظمياز اين روستاها به شبکه گاز
وصل ميشوند و با بهره مندي  116روستا از
گاز طبيعي درصد بهره مندي خانوار روستايي
به  98درصد خواهد رس��يد .اين مقام مسئول
تعداد انشعابات نصب شده در سطح استان را
235هزار و  595مورد عنوان کرد و گفت  :از
اين تعداد ش��ش ه��زار و  98مورد در  9ماهه
سالجاري اجرايي شده است.

پيشنهاد فوالدسازان؛ ممنوعيت صادرات يا وضع عوارض  40درصدي بر صادرات سنگآهن

اصفه�ان مريم کرباليي  :معاون خريد فوالد
مبارک��ه و رئيس هيئتمديرۀ ش��رکت فوالد
هرم��زگان جنوب درخص��وص تأمين مواد
اوليۀ ش��رکتهاي گروه فوالد مبارکه و ساير
واحدهاي فوالدي کشور به معدننيوز گفت:
موضوع مواد اولي��ه به چالش صنعت فوالد
کشور تبديل شده است و بعينه ميتوان ديد
سنگآهن ،کنسانتره ،گندله و آهن اسفنجي
کافي در کشور موجود نيست.
يزدخواس��تي گفت :عرضۀ اين محصوالت

بهان��دازۀ تقاض��اي ب��ازار نب��وده و اغل��ب
ش��رکتهاي ف��والدي و ازجمل��ه ف��والد
هرمزگان با اين چالش مواجهاند.وي اظهار
داش��ت :منابع تأمين زنجيرۀ سنگآهن تماما
داخلي اس��ت و تاکن��ون نيز خري��د فوالد
هرم��زگان از منابع داخلي بوده اس��ت ،اما
بعضا چون نتوانستهايم مواد کافي به دست
آوري��م ،تاح��دودي با کاه��ش توليد مواجه
بودهايم.معاون خريد فوالد مبارکه با تأکيد
ب��ر اينکه وزارت صمت و س��ازمان ايميدرو

در زمين��ۀ تأمين مواد اوليه با فوالدس��ازان
کم��ال همکاري را داش��تهاند تصريح کرد:
اين عزيزان س��هميهبندي را در دستور کار
قرار دادن��د و همين امر به مت��وازن کردن
توزيع اين مواد در داخل کشور کمک کرده
است ،اما هنوز هم بهطور کامل نياز شرکتها
پوشش داده نشده و برطرف نگرديده است.
وي ازجمل��ه راهکاره��اي کمککنن��ده به
صنع��ت ف��والد در حوزۀ تأمين م��واد اوليه
را ت��داوم اعمال تعرفه بر ص��ادرات عنوان

ک��رد و گف��ت :افزايش ع��وارض صادراتي
ک��ه از چند م��اه قبل در زنجيرۀ س��نگآهن
اعمالش��ده توانس��ته از صادرات اين اقالم
و بهطور مش��خص گندله و آهن اس��فنجي
جلوگيري کند تا در شرايط سخت اقتصادي
و تحريمها صنعت فوالد نيز با چالش مواجه
نش��ود و بتواند عالوهبر تأمي��ن نياز داخل،
ب��ا هدف ارزآوري براي کش��ور ،صادرات را
ادامه دهد.رئيس هيئتمديره ش��رکت فوالد
هرم��زگان جن��وب در بخ��ش ديگ��ري از

س��خنان خود عنوان کرد :س��قف عوارض
صادرات س��نگآهن باي��د بهگونهاي تعيين
گردد که مش��کلي براي تأمي��ن نياز داخل
وجود نداش��ته باشد .پيش��نهاد فوالدسازان
ممنوعيت ص��ادرات يا وض��ع عوارض 40
درصدي بر صادرات س��نگآهن است .البته
در صورت تأمين نياز داخل ،صادرات مانعي
ن��دارد ،اما فوالديها معتقدند به س��نگي که
قابلمص��رف در واحدهاي کنسانترهس��ازي
است نبايد اجازۀ صادرات داده شود.

گيلان  :به منظ��ور برنامه ري��زي اقدامات
الزم براي توس��عه فرهنگ سازماني ،ارتقاء
محتواي فعاليتهاي اجتماعي در چهار چوب
آموزههاي دين مبين اس�لام و مسير دهي
براي رسيدن به جامعهاي ايده آل ،چهارمين
جلسه شوراي فرهنگي ،شوراي اقامه نماز ،
عفاف وحجاب و امر به معروف ونهي از منکر
راه وشهرس��ازي گيالن در سالجاري برگزار
شد.به گزارش اداره ارتباطات واطالعرساني
راه وشهرس��ازي گي�لان اين جلس��ه كه با
حضور مديرکل وس��اير اعضاي اين شوراها
برگ��زار ش��د،ماکان پدرام به عن��وان رئيس
شوراي فرهنگي ،عفاف و حجاب اقامه نمازو
امرب��ه معروف و نه��ي از منکرضمن عرض
خي��ر مق��دم وتقديرازفعاليته��اي صورت
گرفته ب��ه بيان ضرورت استانداردس��ازي و
اولويت بندي مفاهيم و ارزش��هاي مرتبط با
موض��وع ،بر رويکرد اخالق مدارانه در انجام
فعاليته��ا تأکيدکرد.ماکان پدرام مديرکل راه
وشهرس��ازي گيالن در اين جلسه به نقش
و اهميت حجاب و عف��اف ،تاثيرگذاري آن
بر جامعه اش��اره کردوگفت :اشاعه وتعميق
حج��اب وعفاف نيازمند آموزشهاي بنيادي
ومداوم در خانواده واجتماع است وبدون شک
رسيدن به اين هدف نيازمند مشارکت جدي
همه نهادها ودس��تگاهها به صورت هدفمند
است.وي تصريح کرد :درآيات و روايت بسيار
زيادي به اهميت برپايي نماز اول وقت و به
ويژه نماز جماعت وحفظ وگس��ترش عفاف
وحجاب تاکيد ش��ده است و همواره نيز اين
موضوع مورد توجه بوده اس��ت که کار نبايد
مانعي براي تاخير در برپايي نماز باشد.ماکان
پ��درام در ادامه با بيان اينکه فرهنگ امر به
معروف و نهي از منکر در جامعه بايد نهادينه
ش��ود ،افزود :امر به مع��روف و نهي از منکر
يکي از موضوعات مه��م مذهبي ،فرهنگي
و ارزش��ي در کشور اس��ت که دردين مبين
اسالم ازجايگاهي واال و ويژه برخوردار است
و وظيفه شرعي همه ما هست که در اجراي
هر چ��ه بهتر و کامل تر اي��ن فريضه ديني
سهيم باشيم.
اجراي جنگالنه در مسجدسليمان

اه�واز  :محمود فرج -اين مراسم با مشارکت
مناب��ع طبيع��ي و آبخي��زداري شهرس��تان
مسجدسليمان  ،ش��هرداري  ،گردان سلمان
س��پاه و انجمنه��اي ديدبان دوس��تداران
محيط زيست و همياران طبيعت شهرستان
مسجدس��ليمان برگزار ش��د.بر اس��اس اين
گ��زارش  :اي��رج حاتميرئي��س اداره منابع
طبيعي شهرس��تان مسجدس��ليمان  ،ضمن
تقدير از حضور ش��رکت کنن��دگان  ،هدف
از اجراي اين طرح را فرهنگس��ازي و جلب
مشارکت مردم جهت افزايش سرانه فضاي
س��بز و احيا پوش��ش گياه��ي عرصههاي
مناب��ع طبيعي و همچنين ياد گراميداش��ت
سرداران مقاومت ش��هيد سپهبد حاج قاسم
س��ليماني و همرزمانش از ديگر اهداف اين
ط��رح ميباش��د.رئيس اداره منابع طبيعي و
آبخيزداري شهرستان مسجدسليمان اظهار
داش��ت  :اميدواريم روند ايجاد فضاي سبز و
مش��ارکت مردم در برنامههاي منابع طبيعي
ادامه داشته باشد و عالقه مندان اين فرهنگ
را ب��ه دوس��تان و خانوادههاي خ��ود انتقال
دهند.گفتني است  :اجراي اجراي طرح ملي
جنگالنه در اين شهرس��تان با کاشتن 150
اصل��ه نهال در محدوده پارک جنگلي تمبي
به اجرا درآمد.
بازگشايي مجدد مدارس سيل زده
جاسک در اولويت است

هرمزگان س�کينه محبي  :مديرکل آموزش و
پرورش استان هرمزگان گفت :به دنبال بروز
سيل کم سابقه در شهرستان جاسک ،برخي
مدارس اين شهرس��تان دچار آس��يب ديدگي
فراواني ش��دهاند که تالش براي بازگش��ايي
مجددآنها در اولويت کاري قرار دارد .موس��ي
دادي زاده س��رخائي ضمن بازدي��د از برخي
مدارس آس��يب ديده چند روز اخير شهرستان
جاس��ک ،گفت :مدارس زيادي در شهرستان
جاس��ک به علت طغي��ان رودخان��ه و جاري
شدن سيل دچار خس��ارت شده اند.وي افزود:
رس��يدگي و بررسي ش��رايط موجود مدارس
جاسک و براورد خسارت وارد شده به مدارس
جهت گ��زارش به دس��تگاههاي ذي ربط از
عمده اه��داف اين بازدي��د دو روزه از مناطق
سيل زده اين شهرستان است.دادي زاده ادامه
داد :بررسي راهکارهاي موجود جهت بازگشايي
سريعتر مدارس سيل زده و سرکشي و بازديد
ميداني از تمام مدارس س��يل زده همزمان با
بازگش��ايي راهها از ديگ��ر برنامههاي پيش
روست.اين مسئول اضافه کرد :پوشاک ،کتاب
و نوش��ت افزار و همچنين وس��ايل آموزشي
برخي مدارس در س��يل از بين رفته است که
با برنامه ريزي و کمک از ارگانهاي مختلف به
دنبال مرتفع شدن آن هستيم.

