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اخبار
بازخوانی وقف نامه های موقوفات
شهرستان رشت

گيلان :نشس��ت بازخواني وق��ف نامههاي
موقوف��ات رش��ت ب��ا ه��دف اج��راي بهتر
نيات واقفان برگزار ش��د .به گ��زارش روابط
عمومياداره کل اوقاف و امور خيريه گيالن،
جلسه بازخواني وقفنامهها و نظريات تحقيق
موقوفات جه��ت تطبيق با اجراي نيت انجام
گرفته با حضور محمد صفايي ،معاون اوقافي
اوق��اف گي�لان و عليرضا ميرزاي��ي ،رئيس
اداره تحقيق اوقاف اس��تان و حجت االسالم
کريمي ،رئيس اداره اوقاف رش��ت و مش��اور
ثبتي و کارشناس مسول اجارات اداره اوقاف
رشت برگزار شد.
ميزباني مسابقات ورزشي کارکنان
نوسازي مدارس کشور در گيالن

گيالن  :مدير کل نوس��ازي مدارس اس��تان
گيالن از برگزاري مسابقات ورزشي منطقه
 2کارکن��ان نوس��ازي م��دارس کش��ور به
ميزباني اس��تان گي�لان در اواخر ماه جاري
خبر داد.به گزارش رواب��ط عموميمهندس
دقي��ق مدير کل نوس��ازي مدارس اس��تان
گيالن با اعالم اي��ن خبر از آمادگي گيالن
براي ميزباني اين دروره از مسابقات ورزشي
خبر داد و افزود :اين مس��ابقات در  ۴رش��ته
فوتس��ال ،تنيس روي ميز ،شطرنج و دارت
و ب��ا حض��ور 130ورزش��کار از اس��تانهاي
آذربايجان ش��رقي و غربي ،زنجان ،اردبيل
و مازندران ،براي اولين بار به ميزباني استان
گي�لان به م��دت  ۳روز از س��ي ام دي ماه
لغايت دوم بهمنماه امس��ال در شهر رشت
برگ��زار خواهد ش��د.وي با اش��اره به اينکه
رش��تههاي ورزش��ي در گروههاي بانوان و
آقايان متفاوت اس��ت ،گفت :اين مس��ابقات
در بخ��ش آقايان در رش��تههاي فوتس��ال،
تني��س روي مي��ز ،ش��طرنج ،دارت و در
بخش بانوان در رشتههاي تنيس روي ميز،
ش��طرنج و دارت برگزار ميشود.وي با بيان
اينکه تالش داريم اين رويداد ورزشي را به
بهترين نحو ممكن به حول قوه الهي برگزار
نماييم ،اظهار داشت :اميدوارم استان گيالن
بتواند ميزبان شايس��تهاي ب��راي همکاران
عزيزمان باشد.
کمکرساني شستا به مناطق سيل زده

اصفه�ان مريم کرباليي  :همزمان با ارس��ال
کاروان کمکه��اي اهداي��ي شس��تا ب��ه
هموطنان سيلزده در سيستان وبلوچستان،
بسيج شستا امدادرساني و توزيع اقالم مورد
ني��از در ميان س��يل زدگان را آغاز کرد .به
دنبال دستور رهبر معظم انقالب و تاکيدات
وي��ژه وزي��ر تع��اون ،کار و رف��اه اجتماعي
و مديرعام��ل شس��تا  ،کارکن��ان بس��يجي
ش��رکت س��رمايهگذاري تامين اجتماعي (
شستا) و شرکتهاي تابعه ،کار توزيع اقالم
ميان هوطنان س��يل زده را با س��رعت آغاز
کردند .بر اس��اس اعالم ستاد کمکرساني
شس��تا ،کاروانهاي اهدايي اين شرکت به
مناط��ق آس��يبديده تحت عن��وان کاروان
همدلي و با ظرفي��ت حدود  100کاميون از
شرکتهاي مختلف زيرمجموعه به مناطق
س��يلزده اعزام ميشوند.ش��ايان ذکر است
براساس تصميم س��تاد کمکرساني شستا،
هلدينگ دارويي تأمي��ن ،داروهاي موردنياز
براي ارس��ال به مراکز درماني محل بحران
را ب��دون درنظ��ر گرفت��ن محدوديتهاي
بدهيه��اي قبل��ي ،تأمين و ارس��ال خواهد
کرد.از ظرفيت حمل و نقل شرکت بارز ترابر
و حمل و نقل آب��ادان براي انتقال کمکها
به مناطق سيلزده بهرهبرداري خواهد شد و
شرکت لوازم خانگي پارس نيز تعدادي لوازم
خانگ��ي را در اختيار س��تاد مديريت بحران
استان قرار خواهد داد.
مرحله اول کمکرساني ذوب آهن به
مناطق سيل زده

مرحله اول کمکرس��اني ذوب آهن اصفهان
به هموطنان سيلزده در سيستان وبلوچستان
با اعزام گروه جهادي فوالدمردان اين شرکت
آغ��از ش��د  .ذوب آهن اصفهان در راس��تاي
مسئوليتهاي اجتماعي خود همچون گذشته
اقدامات مختلفي را براي ياري به مردم سيل
زده آغاز کرده اس��ت در مرحله اول اين امداد
رسانيها گروه جهادي ذوب آهن اصفهان با
تجهيزات الزم به مناطق سيلزده در سيستان
و بلوچس��تان اعزام شدند  .کميته جمع آوري
کمکهاي نق��دي و غير نق��دي ذوب آهن
اصفهان از ش��نبه  21دي ماه فعاليت خود را
آغاز ميکند

اخبار

اساتيد حقوق بينالملل ابعاد حقوقي شهادتسپهبد سليماني را تبيين کنند

اردبيل پروين حسيني  :رئيس کل دادگستري
استان اردبيل گفت :جامعه حقوقي و اساتيد
حق��وق بينالمل��ل بايد در کن��ار نيروهاي
مس��لح و ارتش به سمت و س��وي انتشار
ابعاد حقوق��ي جنايات آمريکا حرکت کنند.
به گزارش روابط عموميدادگستري اردبيل،
سيد ناصر عتباتي بعدازظهر امروز در جلسه
کميت��ه حمايت قضايي از س��رمايهگذاري
استان اظهار کرد :ش��هادت سردار سپهبد
حاج قاس��م س��ليماني برخ�لاف افکار و

توطئههاي تفرقهافکنانه آمريکاي جنايتکار،
ن ملتهاي
عام��ل وحدت و انس��جام بي�� 
آزاديخواه و تمام انس��انهاي آزاده است.
وي افزود :شهيد سليماني الگويي بيبديل
در تمام حوزههاست و اين شخصيت نه تنها
در کش��ورهاي منطق��ه و محور مقاومت و
جهان اس�لام بلکه در تماميکش��ورهاي
آزاديخواه و ظلمس��تيز که در مقابل کفر و
ظل��م مبارزه ميکنند ،نم��اد مبارزه با ظلم
و اس��تکبار اس��ت.رئيس کل دادگس��تري

استان اردبيل ادامه داد :دشمنان ما به ويژه
آمريکاي جنايتکار از اين حرکت خود قصد
بهرهبرداريهاي تفرقهافکنانه و توطئهآميز
در مح��ور مقاومت داش��ت ،اما در چند روز
گذشته به برکت خون اين شهيد ،انسجام
و وحدت را در تماميکش��ورهاي منطقه و
محور مقاومت ش��اهد بوديم و امروز رعب
و وحشتي که در دلهاي مستبدان منطقه
افتاده ،تماشايي است.عتباتي گفت :آمريکا
ب��ا زيرپا گذاش��تن تمام اص��ول اخالقي و

بينالملل��ي در حال��ي که خ��ودش ادعاي
حقوق بش��ر دارد ،اقداميخ�لاف موازين
جهاني انجام داد و خود ناقض اصلي حقوق
بشر در جهان اس��ت.وي ادامه داد :قدرت
دفاع��ي و نظاميجمهوري اس�لاميايران
جرأت هر حرکتي را از آمريکا گرفته است
و جه��ان بايد پيش ت��ر از اينها به قدرت
نظاميايران پي ميبرد.وي با اشاره به اينکه
اقدام س��پاه در پايگاه عيناالسد که سبب
وارد شدن خسارت عديدهاي به پايگاههاي

استاندار گيالن ؛ دولت از فعاليتهاي
خيرين مدرسه ساز حمايت ميکند

نظاميآمريکا شد ،با ديد حقوقي و قضائي
نگريسته شود ،تصريح کرد :جامعه حقوقي و
اساتيد حقوق بينالملل بايد در کنار نيروهاي
مسلح و ارتش به سمت و سوي انتشار ابعاد
حقوقي جنايات آمريکا حرکت کنند.

مديرعامل شرکت شهرکهاي استان مرکزي:

 ۱۱عنوان فناورانه جديد در استان مرکزي شناسايي شد

اراک-تارا محمدي :مديرعامل شرکت شهرکهاي استان
مرکزي گفت :در سال جاري  ۱۱عنوان فناورانه جديد در
استان مرکزي شناسايي شده است .مصطفي آمرهاي ،در
حاشيه جلسه شوراي هماهنگي فن بازار منطقهاي استان
مرکزي ،در جمع خبرنگاران اظهار کرد ۱۳ :شرکت دانش
بنيان از ابتداي س��ال تاکنون در س��طح استان شناسايي
شده است .وي با بيان اينکه در گذشته  ۲۵۰نياز فنآورانه
شناس��ايي ش��ده و در س��امانه فن بازار آمده بود ،افزود:
در س��ال جاري ني��ز  ۱۱عنوان فناورانه جديد در اس��تان
شناسايي شده است ،همچنين امسال موفق به مبادله سه
نياز فناورانه بين متقاضي و عرضه کننده فناوري شدهايم.
نائب رئيس ش��وراي هماهنگي فن بازار منطقهاي استان
مرکزي با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه شناساندن
جاي��گاه فن ب��ازار تصريح ک��رد :حضور در نمايش��گاه
تخصصي ،حضور در نمايش��گاه سنگ محالت با هدف
معرفي محصوالت فن بازار ،حضور در نمايشگاه صنعت و

الکامپ بخشي از اقدامات صورت گرفته از اقدامات انجام

ش��ده در اين حوزه بوده است .آمرهاي بيان کرد :فن بازار

منطقهاي اس��تان مرکزي همکاري خوبي با دفتر شهيد
فهمي��ده وزارت دفاع به منظور اس��تفاده از توانمندي هر
دو حوزه براي رفع نياز فناورانه صنايع استان تشکيل داده
است .وي اضافه کرد :يک پايه اساسي فن بازارها در ارائه
فناوريهاي جديد و عرضه فناوريها دانشگاهها هستند،
دانشگاههاي توانمند بسيار خوبي از جمله دانشگاه صنعتي
و اراک در اس��تان وجود دارد که ميتوانن��د نياز فناورانه
داخل را تامين کند ،در اين راستا ارتباط بين دانشگاهها و
فن بازار شکل گرفته و تفاهمنامهاي نيز در اين زمينه به
امضا رسيده است تا بخش خصوصي بخشي از نيازهاي
فناورانه خود را از داخل کش��ور و توسط دانشگاهها تامين
کند .مديرعامل ش��رکت ش��هرکهاي اس��تان مرکزي
تصريح کرد :در نشس��ت سراسري فن بازارها از مجموع
 ۳۲قراردادي که در س��طح کشور در حوزه انتقال فناوري
منعقد شده ،سه قرارداد انتقال فرآوري به ارزش حدود يک
ميليارد تومان متعلق به استان مرکزي بوده است.

آغاز  30کيلومتر شبکه جمع آوري فاضالب در مناطقي از آبادان
خوزس�تان محم�ود ف�رج  :مدير عامل ش��رکت آب و
فاضالب خوزس��تان گفت :کلنگ اجراي  30کيلومتر
شبکه جمع آوري فاضالب در برخي از مناطق شهري
آبادان به زمين زده شد .به گزارش روابط عموميشرکت
آب و فاضالب خوزس��تان ،صادق حقيقي پور با اشاره
به آغاز اين پروژه اظهار داشت :کلنگ زني شبکه جمع
آوري فاضالب بخش��ي از مناطق فيه ،س��رج شرقي

و ک��وي قدس ب��ه طول  ٣٠کيلومتر انجام ش��د .وي
افزود :اين پروژه ب��ا اعتباري بالغ با  ٥٠ميليارد تومان
و در م��دت زمان  ٢٤ماه اجرايي ميش��ود.مدير عامل
ش��رکت آب و فاضالب خوزستان بيان کرد :طول اين
پروژخ  ٣٠کيلومتر که شامل  ١٣کيلومتر شبکه اصلي
فاضالب و  ١٧کيلومتر ش��بکه فرع��ي در اين منطقه
اجرا ميش��ود.حقيقي پور با اشاره به هدف اجرايي اين

طرح گفت :اين پروژه با هدف ارتقاء س��طح بهداشتي،
جمع آوري فاضالب در مناطق مذکور اجرا ميش��ود.
مدير عامل ش��رکت آب و فاضالب خوزستان با اشاره
به بهره مندي مشترکين از اجراي اين فاضالب ،خاطر
نشان کرد :با اجراي اين طرح قريب به  ٢هزار اشتراک
فاضالب اجرا ميش��ود و جمعيت تحت پوش��ش اين
طرح بالغ بر  ١٠هزار نفر ميباشد.

مديرکل راهداري جادهاي استان خبر داد؛

مهگرفتگي و بارش برف در جادههاي استان مرکزي

اراک-ت�ارا محمدي :مدي��رکل راهداري و
حمل و نقل جادهاي استان مرکزي گفت:
برخي جادههاي اين استان روز يکشنبه با
پديده مهگرفتگي مواجهند و در چند جاده
نيز برف ميبارد که اين امر ضرورت رعايت
قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي را دو
چندان کرده اس��ت.علي زنديفر افزود :با

توجه به تصاوير دريافت��ي از دوربينهاي
نظارت تصويري و گزارش��ات گشتهاي
راه��داري ،ه��م اينک جادهه��اي اراک-
سلفچگان ،اراک -خمين  ،ساوه -همدان،
س��اوه -ته��ران ،س��لفچگان -دليجان و
س��لفچگان -س��اوه ش��اهد مهگرفتگي
هس��تند.وي با بيان اينک��ه در جادههاي

شهرستانهاي زرنديه و« دليجان  -نراق»
نيز بارش برف گزارش شده ،اظهار داشت:
اکنون تماميجادههاي اس��تان باز است و
تردد وسائل نقليه به صورت عادي و روان
در آنه��ا در جريان اس��ت.زنديفر يادآور
ش��د :جادههاي استان به ميزان يک هزار
و  ۱۰۰کيلومتر باند در  ۲۴ساعت گذشته

به وسيله  ۱۳۰دستگاه ماشين آالت و ۲۰۰
نفر از راهداران اس��تان مرکزي برفروبي و
پاکس��ازي و  ۲ه��زار و  ۲۰۰تن مخلوط
ش��ن و ماسه پخش شدهاس��ت ۶ .هزار و
 ۴۰۰کيلومتر انواع آزاد راه ،راه اصلي و راه
روستايي در استان مرکزي وجود دارد که
چهار هزار کيلومتر آن را راههاي روستايي

تشکيل دادهاست .روزانه حدود  ۴۹۰هزار
وس��يله نقليه از جادههاي استان مرکزي
تردد ميکنند.

 300جلد کتاب با عناوين و موضوعات مختلف به شوراي توسعه فرهنگ قرآني شهرستان اسالمشهر اهداء شد
اسالمش�هر داود کاظمي:اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمياسالمش��هر ب��ا هم��کاري اداره کل
فرهنگ و ارشاد اسالمياستان تهران بيش از
 300جلد کتاب با موضوعات مختلف به همراه
چندين جلد کالم ا ...مجيد به ش��وراي توسعه
فرهنگ قرآني شهرستان اسالمشهر اهداء کرد.

به گزارش روابط عمومياداره فرهنگ و ارشاد
اسالمياسالمشهر ،مرادي رئيس اداره با بيان
مطلب فوق اف��زود :در اين طرح فرهنگي که
با هدف گس��ترش وترويج فرهنگ مطالعه و
کتابخواني و انجام فعاليت فرهنگي در راستاي
کاهش آسيبهاي اجتماعي صورت پذيرفت،

کتابهايي با موضوعات مختلف مذهبي  ،ديني
 ،فرهنگ��ي  ،هنري  ،علمي ،اجتماعي  ،ايثار ،
ش��هادت و مقاومت  ،ش��عر و ادبيات در اختيار
شوراي توسعه فرهنگ قراني به منظور هديه
به شرکت کنندگان در کرسيهاي تالوت قرآن
کريم قرار گرفت .گفتني است:اداره فرهنگ و

ارشاداسالميبهمنظورگسترشفرهنگمطالعه
و کتابخواني وارتقاي سطح دانش و تواناييهاي
شهروندان پذيراي هر گونه طرح و ايده در اين
حوزه ميباشد تا شاهد شکوفايي و پيشرفت هر
چه بيشتر جامعه در حوزه مطالعه و کتابخواني و
کاهش آسيبهاي اجتماعي باشيم.

حضور فوالد مبارکه در ارزيابي جايزۀ ملي تعالي سازماني نشانۀ شجاعت و اشتياق يادگيري اين شرکت است

اصفهان مريم کرباليي  :با حضور تيم اعزامياز
بنياد جايزۀ تعالي سازماني کشور ،شرکت فوالد
مبارکۀ اصفهان از تاريخ  9دي به مدت  4روز
در فرايند ارزيابي جايزۀ ملي تعالي س��ازماني
شرکتکرد.درمـــــــــراسماختتاميـــــۀ
ايــــــن ارزيابـــــي ،حميدرضاعظيميان،
مديرعام��ل ف��والد مبارکه ،ضمن تش��کر از
زحم��ات و واکاوييهاي تي��م ارزيابي عنوان
ک��رد :نکتۀ مثبت حض��ور در اي��ن فرايند و
جايزه اين اس��ت که شرکت ،اين شجاعت و
جسارت را داشته است که سازماني از بيرون
آن را ارزياب��ي کند و نقاط قابلبهبود را به آن
گوش��زد نمايد .همچنين اين امر از اشتياق به
يادگيري فوالد مبارکه حکايت دارد.وي تأکيد

کرد :حضور در فرايند اين جايزه بههيچعنوان
نبايد ش��رکت را دچار غرور کن��د .بايد به ياد
داش��ته باشيم که تعالي س��قف ندارد و حتي
اگر مجددا جايزۀ آن را دريافت کنيم ،نبايد در
فرايند يادگيري ،بهبود و تعالي متوقف شويم.
مهندس عظيميان با تأکيد بر اينکه شرکت
ف��والد مبارکه دو جنبۀ صنعت��ي و اقتصادي
دارد ،تصريح کرد :در هر دو بخش بايد با توليد
دانش و ثروت به پيش��رفت خود ادامه دهيم.
وي در بخ��ش پاياني س��خنان خود تصريح
ک��رد :همچنان ک��ه در قوانين نظام آفرينش
آمده است ،اگر بخواهيم به پلههاي باالتري از
تعالي و کمال دست يابيم بايد تالش بيشتري
داش��ته باش��يم از اين رو در فوالد مبارکه نيز

اين نظام و قانون حکم فرماست و بايد براي
رشد فزاينده تالش بيشتري داشته باشيم در
غير اين صورت متوقف خواهيم شد.بنــــابر
ايــــ��ن گ��زارش ،در ايــــن مـــراس��م
احمد اثنيعش��ري ،ارزياب ارشد جايزۀ تعالي
سازماني ،ضمن قدرداني از همکاري مديران
و کارشناسان شرکت فوالد مبارکه در فرايند
ارزيابي ،گ��زارش کاملي از يافتهها و اقدامات
انجامش��ده ارائه ک��رد.در همي��ن خصوص
معاون تکنولوژي شرکت فوالدمبارکه عنوان
کرد :در فضاي چالشي کسبوکار و صنعت،
متعالي بودن تنها کليد راهگش��اي حرکت در
اين فضاس��ت .بيش��ک مديريت و کارکنان
هستند که با حضور حداکثري خود در فرايند

ارزيابي و س��اير فعاليتها ش��رکت را شاداب
و رو به پيش��رفت نگه ميدارند.س��يد مهدي
نقوي با اش��اره به اينکه باي��د با يادگيري از
نقاط قابلبهبود ارائهش��ده در دورههاي قبل
پي��شرو عبور کنيم،
بتواني��م از چالشهاي
ِ
اظهار داش��ت :اگر اعالم ميکنيم که توسعۀ
فوالد مبارکه به وسعت ايران است ،بايد تالش
خود را در مسير رشد و تعالي دوچندان کنيم.
بايد با اس��تفاده از آموختههاي اين فرايند و با
عنايت به گزارشهاي ارزيابان مس��ير تعالي
را براي س��الهاي پي��ش رو هموارتر کنيم.
وي خاطر نش��ان کرد:دستاوردهاو يافتههاي
فوالد مبارکه در چنين فرايندهايي راهگشاي
ساير شرکتهايي خواهد بود که قصد حضور

در اين دوره ارزياب��ي و جوايز را دارند.گفتني
اس��ت ش��رکت فوالد مبارکه طي چند دوره
حضور در فرايند اين ارزيابيها به دستاوردهاي
ارزشمندي دست يافته اس��ت .تاجاييکه در
سال  91براي اولين بار و بهعنوان تنها شرکت
ايراني توانست تنديس زرين جايزۀ ملي تعالي
س��ازماني را کسب کند و در سال  93نيز اين
مهم را تکرار نمايد.عالوه بر اين در سال  96نيز
با شرکت در ارزيابي تعالي اروپا (،)EFQM
توانست بهعنوان تنها شرکت ايراني با کسب
تقديرنامۀ پنج س��تاره به سطح بينالمللي راه
يابد و در سال  1397موفق به کسب تنديس
زرين جايزۀ تعالي اروپا ( )EFQMشد.

برگزاري اولين جلسه ستاد هماهنگي بيست و دومين جشنواره خيرين مدرسه ساز استان گيالن
گيلان  :اولين جلس��ه س��تاد هماهنگي
بيس��ت و دومين جشنواره خيرين مدرسه
س��از اس��تان گيالن باحض��ور مديرکل
محترم نوسازي مدارس استان و اعضاي
س��تاد برگ��زار ش��د.به گ��زارش رواب��ط
عموم��ي ،در اولي��ن دقايق صب��ح امروز
نخس��تين جلسه س��تاد هماهنگي بيست
و دومين جش��نواره خيرين مدرس��ه ساز
اس��تان گيالن با حض��ور مهندس دقيق
مديرکل محترم نوسازي مدارس استان،

يعقوبي مديرعامل مجمع خيرين مدرسه
س��از اس��تان ،دکتر آقاجاني رييس اداره
مش��ارکتهاي مردميمدارس غيردولتي
آموزش و پرورش گيالن و ساير اعضاي
س��تاد در ات��اق مديرکل محت��رم برگزار
ش��د.مهندس دقي��ق مديرکل نوس��ازي
مدارس استان گيالن در اين جلسه ضمن
عرض تسليت به مناسبت شهادت سردار
س��پهبد حاج قاسم سليماني و جانباختن
تعدادي از هموطنان عزيزمان در حوادث

اخير ،به رويکرد بيست و دومين جشنواره
خيرين مدرس��ه س��از «فرهنگ،رسانه و
خيرين مدرس��ه س��از» اش��اره نمود و بر
ضرورت توس��عه مش��ارکتهاي مردمي
و اش��اعه فرهن��گ عالي ايثار در مس��ير
مقدس مدرسه س��ازي « تاکيد کرد.وي
با بيان اينکه جش��نواره ما بايد شايس��ته
خيرين عزيز ما باش��د ،يادآور شد :خيرين
انس��انهاي بزرگي هس��تند ک��ه از جانب
خداوند توفيق و س��عادت کار خير را پيدا

کردهان��د لذا بايد با تمام توان جش��نواره
تجليل از اين انسانهاي بزرگ هرچه بهتر
و باشکوهتر برگزار شود.مهندس دقيق با
پرداختن به رويکرد فرهنگي و رس��انهاي
جش��نواره جدي��د ،تصريح نم��ود :انعقاد
تفاهم نامه با صدا و سيماي استان جهت
توليد ،پخش و حمايت از ترويج فرهنگ
مقدس مدرس��ه سازي و اهداف جشنواره
خيرين مدرسه ساز ،انتشار کتاب و ارتباط
ب��ا خبرگزاريها و رس��انههاي تصويري و

مکتوب و اس��تفاده از فضاي ديجيتال يا
فضاي مجازي  ،ائمه جمعه و جماعت در
ا ين حوزه بس��يار ضروري و مورد تاکيد
ميباش��د.گفتني اس��ت در اين جلسه در
خصوص برگزاري جش��نوارههاي درون
مدرسهاي مدارس خيرساز،جشنوارههاي
خيرين مدرسه س��از شهرستانها ،تعيين
زمان و مکان برگزاري جشنواره استان و
تشريح وظايف کميتههاي بحث و تبادل
نظر شد.

گيالن :اس��تاندار در دي��دار با اعضاي مجمع
خيرين مدرسه ساز گيالن مطرح کرد؛ دولت
از فعاليتهاي خيرين مدرس��ه ساز حمايت
ميکن��د به گزارش رواب��ط عموميمهندس
علي دقيق مدير کل نوسازي مدارس استان
گيالن در ديدار اعضاي هيأت مديره مجمع
خيرين مدرسه ساز استان با استاندار گيالن،
ضمن ابراز خرس��ندي از اين دي��دار افزود:
اهتمام و توجه اس��تاندار محترم از خيرين و
فعاليتهاي آنان اميد بخش و قابل تحسين
اس��ت .وي در ادام��ه از فعاليتهاي خيرين
مدرسه ساز در گيالن سخن گفت و تصريح
نم��ود :گيالن  ۳۱۳خير مدرس��ه س��از دارد
که توانس��تهاند  ۲۷۴واحد آموزشي در قالب
يک ه��زار و  ۲۶۸کالس درس را بس��ازند
و  ۶۲واح��د آموزش��ي در قالب  ۱۵۷کالس
درس در دس��ت اج��را دارند.مهندس دقيق
اذع��ان داشت:مش��ارکت در اح��داث مراکز
تعليم و تربيت يکي از زيباترين مش��ارکتها
در عرصه اجتماعي اس��ت.وي با بيان اينکه
مدرسهس��ازي نزد پروردگار متعال از اهميت
بااليي برخوردار است،يادآور شد:کمکهاي
خيرين مدرسه ساز توانس��ته تحول بزرگي
در توس��عه فضاه��اي آموزش��ي و تجهي��ز
مدارس ايجاد کند.مدير کل نوسازي مدارس
اس��تان در پايان سخنانش وحدت و همدلي
مس��ئولين استاني در توسعه زير ساختهاي
آموزشي را بسيار موثر دانست و ابراز داشت:
همدلي مجمع خيرين با ادارات کل آموزش
و پرورش و نوس��ازي مدارس اس��تان مثال
زدني اس��ت و از اين باب��ت خداوند متعال را
بسيار شاکريم.
استان گلستان آغازگر طرح کاشت
نهال سرو ابرکوه توسط پيشکسوتان
ورزش باستاني شد

گلستان – صفرخاني -خسرو شهبازي رييس
س��ازمان جنگله��ا و مراتع کش��ور گفت»:
طي صحبتي که با مس��ئولين ورزش��هاي
باستاني داش��تيم برآن ش��د که در سراسر
کش��ور فضاي مناسبي در مراکز زورخانهها
صرف کاش��ت درخت سرو ابرکوه با قدمت
 4500سال که نشانه ورزش باستاني است
ش��ود».وي با اش��اره به اينکه اين طرح در
ادامه طرح  14آذر بوده اظهار کرد »:امسال
14آذر به نيابت  14معصوم(عليه الس�لام)،
 14ميليون اصله نهال در  31استان و بيش
از  460منطقه آغاز ش��د که تاکنون 9750
اصله نهال کشت شده است.رييس سازمان
جنگلها و مراتع کش��ور ادام��ه داد»:هدف
از اج��راي اين ط��رح ايجاد فضاي س��بز،
استفاده از بارانهاي پاييزي و کاهش تعداد
آبياريها ،اشاعه و نشر فرهنگ درختکاري
و مص��داق اين جمله مق��ام معظم رهبري
ميباشد که فرمودند :فرهنگ منابع طبيعي
بايد به معرف عموميتبديل شود.
تقدير و تشکر از عوامل
برگزاري کوهنوردي سراسري
وزارت نيرو در گرگان

گلس��تان – صفرخاني  -ابوالفضل اکبري
مس��ئول برگ��زاري کوهنوردي سراس��ري
وزارت ني��رو ط��ي پيام��ياز کلي��ه عوامل
برگزاري کوهنوردي سراسري وزارت نيرو
در گرگان تقدير و تش��کر نمود.در بخش��ي
از اي��ن پي��ام آمده اس��ت :ازبرنام��ه ريزي
همگرايي همکاري و تالش ش��بانه روزي
روسا واعضاي محترم کارگروهها وحمايتها
ودلگرميه��اي مدير عامل ش��رکت توزيع
نيروي برق اس��تان ،معاوني��ن ومديران در
ام��ر جنگل ن��وردي که به نح��و مطلوب،
بدون نقص وکوجکترين حادثهاي برگزار
گرديد و نتيجه اين کار تيمينام ش��رکت را
يکبار ديگر در سراسر کشور طنينانداز کرد
تش��کر وقدرداني نموده براي شما عزيزان
وخانواده محترمتان آرزوي سالمتي توفيق
وسربلندي از خداوند متعال خواستارم.
توزيع نيروي برق گلستان ؛ بي
نظرترين ميزباني را در اين جنگل
نوردي تا کنون انجام داده است

گلسس�تان – صفرخان�ي  -به گزارش روابط
عموميش��رکت توزيع نيروي برق گلستان ؛
مالک حسين زاده گفت  :قريب به  ۴۵۰نفر
از همکاران متشکل از بانوان و آقاين بعنوان
کوهنورد از سرتاس��ر کش��ور از شرکتهاي
تابعه وزارت نيرو در اين جنگل نوردي حضور
رساندند.حس��ين زاده يادي هم از ش��هداي
صنعت آب و ب��رق وزارت نيرو کرد و افزود
 :ما هرچه داريم از اين شهداست و شهداي
صنعت آب و برق جان خود را جهت دفاع از
اين مرز و بوم فدا نمودند.دبير شوراي ورزش
وزارت نيرو اضاف��ه نمود  :طبق رايزنيهاي
انجام شده با مديرکل تلفيق و بودجه وزارت
نيرو  ،برنامه ريزيهاي الزم جهت افزايش
بودجه ورزش شرکتهاي تابعه وزارت نيرو
انجام شده است.

