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مشترکینگازخانگیبارعایتالگوی
مصرف،ازگازرایگانبرخوردارمیشوند

خوزستان-همه مشترکین گاز خانگی می توانند
با رعایت الگوی مصرف گاز که توسط شرکت
مل��ی گاز ایران تنظیم و تدوین ش��ده  ،از گاز
رایگان بهره مند شوند .
عبداله ابول پور ،مدیرعامل شرکت گاز استان
خوزس��تان با اع�لام این خبر و با اش��اره به
دیگر مش��وق های در نظر گرفته ش��ده برای
صرفه جوی��ی در مصرف گاز؛ همچون اعمال
تخفیف  15درصدی در تعرفه های گازبها برای
مشترکین کم مصرف و نیز جریمه  15درصدی
مش��ترکین پرمصرف ،تاکید کرد :آن دسته از
مشترکین خانگی که در فصل سرد سال ماهیانه
کمتر از  100متر مکعب گاز و کمترمصرف کنند،
گاز بهای آنها رایگان خواهد بود .وی در ادامه،
با اش��اره به دیگر مشوق های شرکت ملی گاز
برای صرفه جویی در مصرف گاز افزود :عالوه
بر طرح رایگان شدن بهای گاز مصرفی کمتر از
 100متر مکعب در ماه ،مشترکینی که ماهیانه
بیش از  100مترمکعب گاز مصرف کنند و در
عین حال مصرف گاز آنها نس��بت به ماههای
مشابه در سال های  96و  ،97بیش  10درصد
کاهش یاد باشد ،از تخفیف  15در صدی بهای
گاز برخوردار خواهند شد و در مقابل ،اگر بیش
از  15درصد رش��د مصرف گاز داشته باشند ،به
عنوان جریمه ،کل مصرف مش��ترک مشمول
افزایش  15درصدی تعرفه گازبها خواهد شد.
ابول پور با اش��اره به آغاز فصل س��رد سال از
عموم مش��ترکین گاز بویژه مشترکین خانگی
در خواس��ت کرد الگوی مصرف(کمتر از 100
متر مکعب در ماههای سرد س��ال) را رعایت
و با اعمال موارد س��اده همچون رعایت دمای
 18الی 21درجه در منزل ،اس��تفاده از وسایل
گرمایشی استاندارد ،اصالح و عایق یندی موتور
خانه ها و ...در مصرف گاز صرفه جویی کنند.
پایان موفقیت آمیز تعمیرات مخزن
استوانه ای میعانات گازی در پاالیشگاه
گاز ایالم

مدیرعامل ش��رکت پاالیش گاز ایالم از پایان
موفقیت آمیز تعمیرات اساسی مخزن استوانه
ای  30هزار متر مکعبی ش��ماره یک میعانات
گازی در آذر ماه سال جاری خبر داد.
مدیرعامل ش��رکت پاالیش گاز ایالم از پایان
موفقیت آمیز تعمیرات اساسی مخزن استوانه
ای  ۳۰هزار متر مکعبی ش��ماره یک میعانات
گازی در آذر ماه سال جاری خبر داد.
دکت��ر” روح ال��ه نوریان” اف��زود :از ابتدای راه
اندازی پاالیش��گاه این نخستین بار است که
مخزن به صورت کامل و اساس��ی مورد تعمیر
قرار میگیرد.وی اظهار داش��ت :فعالیت های
تعمیراتی بر روی مخزن از ش��هریورماه سال
جاری آغاز و با صرف  ۶هزارو  ۲۰۰نفر ساعت
علیرغم وجود محدودیتهای ناش��ی از شیوع
ویروس کرونا با رعایت پروتکل های بهداشتی
و با موفقی��ت و بدون حادثه در آذر ماه س��ال
جاری به پایان رسید.
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
در شرکت گاز استان ،بروز رسانی شد

عباس ش��مس الهی مدیرعامل ش��رکت گاز
اس��تان ایالم از بروزرس��انی سیستم مدیریت
ایمنی و بهداشت شغلی در این شرکت خبر داد
و گفت :در این راس��تا مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰
میلیون ریال اعتبارات داخلی شرکت هزینه شده
است.
وی اف��زود :همزمان با ش��رکت های پیش��رو
در س��طح کش��ور ،با انتخاب مشاور و تشکیل
کارگروه ه��ای ویژه و با هم��کاری و نظارت
ادارات گاز نواحی در شهرستان ها ،الزامات این
سیستم در سطح شرکت پیاده سازی و آموزش
های الزم به پرسنل داده شده است.
مدیرعامل ش��رکت گاز ایالم اظهار داش��ت:
همچنین در راس��تای افزایش س��طح ایمنی
ش��رکت و همگام با اجرای اصول الزامات در
زمینه های مختلف سیستم مدیریت ایمنی و
بهداشت شغلی این مجموعه مطابق استاندارد
 ISOبروز رسانی شده است.
ش��مس الهی هدف از اجرای این طرح را ارائه
چهار چوبی برای مدیریت ریسک ها و فرصت
های ایمنی و بهداشت شغلی عنوان کرد و اظهار
داشت :این سیستم ایجاد محیط کاری ایمن و
س��الم با حداقل رساندن ریسکها و مخاطرات
ایمنی و بهداشت شغلی را فراهم می کند.
وی گف��ت :برای بهبود عملکرد سیس��تم باید
ریس��ک ها و فرصت ها بص��ورت پویا تحت
کنترل و شناسایی و ارزیابی قرار گیرند تا بتواند
موثر و کارا باشد و این می تواند ما را در دستیابی
کامل به الزامات قانونی کمک کند.

ش��هردار اردبیل گفت :پارکینگ درخشان
که در بهترین نقطه ش��هر اردبیل احداث
ش��ده ،در کاهش بار ترافیکی مؤثر خواهد
بود و قص��د افتتاح این پ��روژه را در دهه
فجر داریم.
به گزارش اداره ی رس��انه ی ش��هرداری
اردبیل ،حمید لطفاللهیان در جلسه رسمی

شورای شهر اردبیل اظهار کرد :احداث این
پروژه از چند سال پیش با مشارکت بخش
خصوصی و شفافیت مسائل حقوقی و مالی
اجرایی و عملیاتی ش��ده و بیش از  15بار
در هیئت عالی سرمایهگذاری و کمیسیون
مش��ارکت و س��رمایهگذاری شورای شهر
مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد :این پروژه روند طوالنی
را در مرحل��ه اجرا و آزادس��ازی مغازههای
حریم پارکینگ را پش��ت س��ر گذاش��ته
به طوریکه در س��ال  96س��رمایهگذار با
ش��هرداری اردبی��ل توافق ک��رده تا خود
نس��بت به آزادس��ازی مغازههای اطراف
پارکینگ اقدام کند.ش��هردار اردبیل گفت:

به جهت تغیی��رات قیمتی ،افزایش قیمت
تمام ش��ده این پ��روژه یک ام��ر طبیعی
است که امیدواریم براساس مصوبه شورا،
مابهالتفاوت قیمتها از س��وی شهرداری
جبران ش��ود تا این پروژه که میتواند به
سهولت ترددها و دسترسی به مرکز شهر
کم��ک کند ،در ایاماهلل دهه فجر با حضور

جشنوار ه کاالهای فرهنگی استان
اردبیل برگزار می شود

اعضای شورای شهر به بهرهبرداری برسد

مدیرکل ورزش و جوانان گلستان خبرداد:

افتتاح وبهره برداری 13پروژه عمرانی ورزشی در دهه فجربا حضورمقام عالی ورزش

گلستان  -مدیرکل ورز ش و جوانان گلستان از افتتاح و
بهره برداری  13پروژه ورزش��ی بالغ بر 34میلیاردتومان
ب��ا حضور وزیرورزش و جوان��ان در ایام اهلل مبارک دهه
فجرخبرداد.
قاسم برزمینی در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان
باذک��ر مطلب فوق ادامه داد:از اعتبارات اس��تانی ملی و
شرکت توس��عه  13پروژه نیمه تمام سالن های ورزشی
صدرا شهرس��تان بندرگز ،اصفهانکالته ،س��الن ورز شی
حاجی کالته علی آباد،س��الیکنده کردکوی ،چمن های
مصنوعی اینچه برون و کرند ،اسالم آبادگالیکش  ،چمن
مصنوعی گمیش��ان،کالله ،آق قال بخش��ی ازمهمترین
پروژه هایی اس��ت که درایام ده��ه فجر به بهره برداری
می رسد.
برزمین��ی درادامه تصریح کرد120 :پروژه ورزش��ی نیمه
تمام در استان داریم که به  350میلیارد تومان اعتبار نیاز
داریم.بخشی ازپروژه ها در هفته دولت که مهمترین آن
هت��ل ورزش جوانان با اعتبار  25میلیارد تومان بصورت
ویدیو کنفرانس افتتاح شد.
وی گفت:س��ه پروه عمرانی دیگر درسطح استان که 90

درصد پیشرفت فیزیکی داشته درصورت تخصیص های
خوبی درنظر گرفته شود تاپایان سال افتتاح خواهد شد.
این مقام مس��ئول ورزش اس��تان خاطرنش��ان ساخت
 210:اماکن دولتی ورزشی درسطح استان وجوددارد که

براساس قانون به بخش خصوصی واگذار شده است که
شیوع ویروس کرونا بالغ بر یک میلیارد و  200تومان به
ورزش استان خسارت واردکرد.
وی باتاکید بربخش��ودگی اجاره اماکن ورز ش��ی دولتی

در  6ماهه نخس��ت تاکید کرد  :درآم��د حاصل ازاماکن
ورزشی دولتی به حس��اب خزانه واریز می شود که برابر
باهمان مبلغ به حس��اب ورزش و جوانان واریز می شود.
که ازابتدای س��ال تاکنون از مح��ل اجاره اماکن دولتی
 500میلیون تومان درآمد بدست آوردیم.
برزمین��ی از اح��داث خانه جوان درمرکز اس��تان و گنبد
خبرداد.
مدیرکل ورز ش و جوانان گلستان از آغاز لیگ تندرستی
ایرانیان در گلس��تان بصورت مجازی همزمان باسراسر
کش��ور خبر دادو افزود:تااواخر س��ال  99اجرا می شود و
جوایزنفیس��ی هم در نظر گرفته شد که هم استانی های
عزیز با ورود به سایت
 www.irantandorosti.irنس��بت ب��ه ش��رکت
درلیگ اقدام کنند.
وی در پای��ان گفت:فراخ��وان برای ثب��ت نام ده مجمع
انتخاباتی ریاس��ت هیئتهای سه گانه  ،شنا ،شطرنج،سه
گانه،تکواندو،جودو،نابینایان ،هندبال،اتومبیلرانی و انجمن
های ور ش��ی صورت گرفته و ب��ه زودی انتخابات آنها
برگزار خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان همدان

مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان
همدان گفت :بر اساس آزمایشهای صورت
گرفته ،پس��اب تصفیهخان��ه همدان کیفیت
مناس��بی دارد و در اختی��ار صنای��ع تولیدی
اس��تان از جمل��ه ،صنعت ف��والد ،نیروگاه و
کشاورزی قرار میگیرد.
س��ید ه��ادی حس��ینی بی��دار روز در جمع
خبرن��گاران با اش��اره به پژوه��ش صورت
گرفته بر روی پس��اب خروجی تصفیه خانه
همدان ،افزود :این پژوهش سال گذشته به
درخواست نیروگاه برق ش��هید مفتح انجام
و پارامترهای اساس��ی پس��اب تصفیه خانه
همدان ارزیابی شد.
وی اظهار داش��ت :بر اس��اس بررسی های
صورت گرفته وضعیت پس��اب تصفیه شده
بسیار استاندارد و مطلوب است و هیچگونه

پساب تصفیهخانه همدان در صنایع تولیدی مصرف میشود

مشکل زیست محیطی ندارد.
حس��ینی بیدار با تاکید بر اینکه مجریان در
ای��ن پژوهش ،آیتمهای زیس��ت محیطی و
بهداشتی پس��اب را به دقت ارزیابی کردند،
عنوان کرد :پس��اب خروجی از تصفیه خانه
و کیفیت هوا در  ۱۰نقطه از نقاط حس��اس
نیروگاه برق شهید مفتح در فصل سرد و گرم
ارزیابی و وجود هرگونه آلودگی میکروبی این
پساب رد شد.
وی ادامه داد :بر اساس بررسی های صورت
گرفته همه پارامترهای مورد ارزیابی در حد
اس��تانداردهای مصارف صنعتی و کشاورزی
اس��ت .مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب
اس��تان همدان با بیان اینکه در این ارزیابی
کیفیت پس��اب قبل و بع��د از کلرزنی مورد
بررسی قرارگرفت ،تصریح کرد :کیفیت هوا

نیز در نقاط پرتردد پرس��نل همچون سالن
کلرزنی ،میدان مرکزی ،س��الن غذاخوری،
درمانگاه ،س��اختمانهای ( ،)CWراهروها،
کارگاهها ،اتاق کنترل ،تصفیه خانه بهداشتی
و اطراف برجها ارزیابی شد.
وی ب��ا بی��ان اینکه نیروگاه ش��هید مفتح با
 ۲۷۰هکتار وسعت مسوولیت تولید یک هزار
مگاوات برق را عهده دار اس��ت ،خاطرنشان
کرد :پیش از ورود پساب از تصفیهخانه ،این
مجموع��ه از چاهایی با مصارف آش��امیدنی
برای خنک کنندگی برج هایش��ان استفاده
میکرد که این خود موجب صدمات زیست
محیطی فراوانی به مناطق اطراف و دش��ت
ها ش��ده بود .حسینی بیدار ادامه داد :پس از
اتصال این نیروگاه به پس��اب تصفیه خانه
همدان ،همه چاهها به غیر از ۲حلقه از چاهها

که مصارف آش��امیدنی و بهداشتی ،مسدود
شدند.
وی عنوان کرد :در این ارزیابی پارامترهایی
همچون ()BOD ،COD ،TDS ،TSS
 ،نیتری��ت و نیت��رات ،ک��دورت ،فلورای��د،
سولفات ،فسفات ،سولفات ،فلزات سنگین و
ش��به فلزات و  PHپس��اب اندازه گیری ،و
داشتن استاندارهای سازمان بهداشت جهانی
و زیست محیطی تایید شد.
مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان
همدان اضافه کرد :این تحقیقات ثابت کرد،
پساب خروجی از تصفیه خانه همدان قابلیت
بهره گیری در مصارف صنعتی ،کش��اورزی
و زیس��ت محیطی را داراست و با دارا بودن
استانداردهای الزم ،هیچگونه مشکلی برای
ارائه خدمات ندارد.

 ۵۴درص��د از فاضالب ش��هری همدان به
تصفیه خانه همدان انتقال می یابد و پس از
تصفیه ،در اختیار نیروگاه برق شهید مفتح و
بخش کشاورزی قرار می گیرد.
تصفیه خانه فاضالب هم��دان چهار مدول
دارد که در حال حاضر  ۲مدول آن راهاندازی
شدهاست و هر ُمدول آن با ظرفیت  ۶۴۰لیتر
در ثانیه آب فاضالب را تصفیه می کند.

در جریان بازدید دکتر الهیجانزاده رقم خورد

بازدید معاون سازمان حفاظت محیط زیست از منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره)
خوزس��تان-معاون دریای��ی س��ازمان
حفاظت محیط زیس��ت در رأس هیأتی
متش��کل از مدی��رکل دفت��ر ارزیابی و
مدیرکل محیط زیست خوزستان از روند
پیش��رفت پروژههای س��رمایهگذاری و
عمرانی منطقه ویژه اقتصادی بندر امام
خمینی(ره) بازدید کرد
در جری��ان بازدید دکت��ر الهیجانزاده
و هی��أت همراه در معی��ت عادل دریس

مدی��رکل بن��ادر و دریان��وردی اس��تان
خوزس��تان از اقدامات ای��ن اداره کل در
زمین��هی تعام��ل مؤثر ب��ه منظور حفظ
حریم دری��ا و تاالب و نحوه پیش��رفت
پروژههای سرمایهگذاری بازدید کردند.
مدی��رکل بن��ادر و دریان��وردی اس��تان
خوزس��تان در این بازدیدها با اش��اره به
طرحهای توس��عه اراضی  ۱۵۰هکتاری
و  ۶۰۰هکت��اری ب��ه منظ��ور ایج��اد

زیرساختهای الزم برای رشد و توسعه
پسکرانه با هدف ارائه خدمات لجستیک
بندری ،بر تعهد این اداره کل در رعایت
استانداردهای زیس��ت محیطی با هدف
ضمانت توس��عه پایدار و حف��ظ الزامات
زیست محیطی در منطقه تأکید کرد.
همچنین در جریان بازدید از پروژههای
س��رمایهگذاری ش��رکتهای بخ��ش
خصوصی این هی��أت از نحوهی نظارت

اداره کل بن��ادر و دریان��وردی اس��تان
خوزس��تان برای پیادهس��ازی الزامات و
قوانین محیط زیستی مرتبط آگاه شد.
ی��ادآور میش��ود اداره کل بن��ادر و
دریان��وردی اس��تان خوزس��تان بر اخذ
مجوزهای زیس��ت محیط��ی الزم پیش
از آغ��از طرحهای توس��عه فعالیتهای
اقتص��ادی و بازررگان��ی تعه��د و التزام
دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی:

در شرایط کرونا فضای مجازی بستری مناسب برای ادامه حیات فرهنگ و هنر میباشد

مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-با حضور
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی خراسان
رضوی از پوس��تر فراخوان جشنواره «جایزه
فی��روزه» و مس��ابقه کتابخوان��ی «مکتب
سلیمانی» رونمایی شد.
جعف��ر مرواری��د مدیرکل فرهنگ و ارش��اد
اسالمی خراس��ان رضوی ضمن قدردانی از
نهادهای مش��ارکت کننده در این دو رویداد
اظهار کرد :با توجه به ادامه تقویت زیس��ت
کرونایی در کش��ور ،این دو برنامه در فضای
مجازی انجام می شود .او با بیان اینکه نباید
قطار فرهنگ و هنر در شرایط کرونا متوقف
ش��ود گفت :فضای مجازی بستری مناسب
برای تحقق این مطلوب است.
مروارید با اش��اره ب��ه برگزاری نمایش��گاه
مجازی کتاب تهران به عنوان اولین تجربه
نمایش��گاه به صورت مجازی اس��ت گفت:

تکثر در فروش و استقبال خوب مردم نشان
م��ی دهد که ما می توانیم همین مدل را در
سایر فعالیت های فرهنگی و هنری نهادینه
کنیم.
او در ادامه ،مکتب شهید سلیمانی را حاصل
معارف اهل بیت (ع) و نگاهی که برای ادامه
نسل انقالب اسالمی به آن نیازمند هستیم،
دانس��ت و افزود :شهید س��لیمانی یک فرد
نبود ،بلکه یک مکتب بود.
این مقام مس��ئول تاکید ک��رد :باید تالش
کنیم ابعاد زندگی و مکتب شهید سلیمانی را
ب��ه عنوان یک برنامه و الگو برای مدیران و
جوانان معرفی کنیم و آن را گسترش دهیم.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان
رضوی با تاکید بر آنکه یکی از دغدغه های
همیش��گی مقام معظم رهب��ری و ملت ما
برآن بوده ک��ه به کاالی ایرانی ،فکر ایرانی

س��رمایه ایرانی بهاء داده شود گفت :با توجه
به اینکه از پیروزی انقالب اسالمی  40سال
م��ی گذرد ،باید بتوانی��م آن جوانی را که در
این نظ��ام پرورش پیدا کرده ،فکرش مغتنم
شمرده ش��ود و همچنین فرآورده ای که بر
اساس آن فکر و ایده ،به کاالی فرهنگی و
هنری تبدیل شده ،مورد حمایت قرار دهیم.
مرواری��د ادامه داد :باید ت�لاش کرد در بازار
ایران��ی ،کاالیی را که به��ره مند از ظرافت
ایرانی است ،و از ماندگاری و همان توانایی
و قدرتی که در تاریخ ایران اسالمی ،شاهد
بودی��م ،بهره مند اس��ت ،را ارائ��ه دهیم که
این نیازمند س��رمایه گذاری اقتصادی و نیز
فرهنگ سازی در جامعه است.
در ادامه این جلس��ه افشین تحفه گر معاون
فرهنگ��ی و رس��انه ای اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی خراسان رضوی اظهار داشت:

به منظور حمای��ت از تولید ملی ،کارآفرینی
 ،رونق تولید و توس��عه محصوالت فرهنگی
و بس��یج عمومی در جهت حمایت از کاالی
ایرانی و تحقق شعار سال جشنواره «جایزه
فی��روزه» (جش��نواره کاال و محص��والت
فرهنگ��ی) با هم��کاری س��ازمان اجتماعی
فرهنگی ش��هرداری مشهد برگزار می شود.
او در خصوص بخش های جش��نواره گفت
 :تولی��دات و کااله��ای ح��وزه ی نوش��ت
اف��زار و ل��وازم التحریر(ش��امل دفتر ،کیف
و )...وهمچنی��ن تولی��دات و کاالهای حوزه
هدایای فرهنگی ش��امل ( طراحی و بس��ته
بندی کاالهای فرهنگی و صنایع دس��تی )
می باش��د  .وی آخرین مهلت ارسال آثار را
30بهم��ن ماه  1399خوان��د و افزود :عالقه
مندان می توانند آثار خود را از طریق سامانه
تخصصی جشنواره فیروزه به نشانی www.

jayezehfiroozeh.farhang.gov.
 irارس��ال نمایند  .تحفه گر در خصوص
مس��ابقه بزرگ کتابخوانی مکتب سلیمانی
گفت :مسابقه کتابخوانی «مکتب سلیمانی»
به همت موسس��ه فرهنگی هنری «شهید
روحی» و با حمایت معاونت فرهنگی وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی و معاونت فرهنگی
و رس��انه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
خراسان رضوی برگزار میشود.

انعقاد تفاهم نامه همکاری میان مرکز

آموزش فنی و حرفه ای و امور زندانهای شهرستان اسالم آبادغرب

مرزبان باقری از انعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی با اداره امور زندان های
شهرس��تان اس�لام آباد غرب خبر داد  .رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای
شهرستان اسالم آبادغرب با بیان خبر انعقاد تفاهم نامه آموزشی با اداره امور
زندان های این شهرستان اعالم داشت  :بر اساس این تفاهم نامه مقرر شد
حرفه های مورد نیاز جهت زندانیان و خانواده ایش��ان برگزار شود بر اساس

ای��ن تفاهم نامه مقرر گردید پس از اخ��ذ مجوزهای الزم 3 ،کارگاه بصورت
محیط واقعی کار در حرفه های آرایشگر مردانه ،آشپزی و تأسیسات در محل
زندان ایجاد و بصورت مس��تمر به زندانیان آموزش های مهارتی ارائه شود .
از دیگر مزایای این تفاهم نامه استفاده از مرخصی تشویقی برای زندانیان در
صورت اخذ مدرک مهارتی توس��ط خانواده های آنان است که این مهم می

تواند منجر به گس��ترش فرهنگ مهارت آموزی بین زندانیان و خانواده های
ایشان شود  .الزم به ذکر است با ارائه آموزش های مهارتی توسط اداره کل
آموزش فنی و حرفه ای اس��تان کرمانشاه بر اساس تفاهم نامه فی مابین با
اداره کل امور زندانهای استان ،به زندانیان و خانواده های ایشان نرخ بازگشت
به زندان برای مهارت آموختگان بسیار پایین آمده است .

مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی استان
اردبیل گفت :گرایش نس��ل جدید به مظاهر
غربی نتیجه کمکاری مسئوالن در شناساندن
محصوالت فرهنگی است.
عبداهلل بحرالعلوم��ی در در آیین رونمایی از
پوس��تر اولین جش��نواره کاالهای فرهنگی
اس��تان اردبیل اظهار داش��ت :گرایش نسل
جدید ب��ه مظاه��ر غربی نتیج��ه کمکاری
مسئوالن در شناساندن محصوالت فرهنگی
است.
وی اف��زود :بس��یاری از محصوالت خارجی
ج��ای تولیدات بومی را ب��ه تدریج گرفت و
اگرچه پس از انقالب اسالمی دقت و توجه
خاص��ی به این موضوع ش��د اما در مجموع
عملک��رد ضعیف��ی در برابر ای��ن فعالیتها
داشتیم و شرایط قانعکننده نیست.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی استان
اردبیل با بیان اینک��ه هدف از برگزاری این
جشنواره فرهنگسازی صحیح در خصوص
تولید و مصرف کاالی بومی است ،گفت :با
توجه به اینکه در چند جشنواره گذشته اردبیل
حضور نداش��ته امیدواریم در جش��نوارههای
پیش رو بتواند خوش بدرخشد.
وی اف��زود :تولیدکنن��دگان ،کارآفرین��ان و
هنرمن��دان میتوانند از س��امانه جش��نواره
فیروزه برای ش��رکت در جشنوار ه کاالهای
فرهنگ��ی اس��تان اردبیل ب��ا موضوعهایی
مانند عروس��ک گلین باال ،هدایای فرهنگی
در قالب گلیمباف��ی ،چنتهبافی ،ورنیبافی از
جمله کیف دستی گلیمی و جوراب زمستانی
استفاده کنند.
مدیر کل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی استان
اردبیل با بیان اینکه به نفرهای اول تا س��وم
ه��ر موضوع لوح تقدی��ر و جایزه نقدی اهدا
خواهد شد ،گفت :مهلت ارسال اثرها تا ۲۰
بهمنماه اس��ت که عالقمندان میتوانند به
آدرس دبیرخان��ه به نش��انی اردبیل ،خیابان
ش��هید مطهری ،ادارهکل فرهنگ و ارش��اد
اسالمی فرس��تاده ش��ود آثار خود را ارسال
کنن��د ،ارزیابی و داوری تخصصی  ۳۰بهمن
صورت میگیرد و مراس��م اختتامیه و اعالم
برندگان پنجم اسفندماه خواهد بود.
کارخانه نوآوری مشهد در ریل توسعه
اقتصادی کشور است

مش��هد مقدس محمدرض��ا رحمتی-رییس
فراکسیون راهبردی و نایب رییس کمیسیون
برنامه و بودجه مجلس ش��ورای اس�لامی
کارخانه نوآوری مشهد را از جمله زیرساخت
های توسعه و هماهنگ با برنامه های توسعه
اقتصادی کشور برشمرد.
محمدرض��ا میرت��اج الدین��ی ،نماینده مردم
تبریز ،آذرش��هر و اس��کو در مجلس شورای
اسالمی در بازدید از کارخانه نوآوری مشهد
گفت :کارخانه نوآوری ایده جالبی اس��ت که
به ابت��کار معاونت علمی رییس جمهوری با
تبدی��ل کارخانه ه��ای از کار افتاده قدیمی
به فضایی ب��رای گرد هم آم��دن جوانان و
اندیش��ههای نو و ایده پردازان و افراد خالق
تبدیل شده تا بتوانند روی ابتکارات ،ایده ها،
خالقی��ت ها و اختراعات خود کار کرده و در
فضایی مناس��ب با طراحی جالب توجه ایده
ه��ای خود را با طی مراحل آزمون و خطا به
مرحله تولید صنعتی برسانند.
وی اف��زود :کارخانه نوآوری مش��هد دارای
ویژگیه��ای جالب توجهی اس��ت از جمله
به هم پیوس��تگی و اتصال فضاهای فکری
و کاری در س��طح کارخانه که میتواند کار
تیمی را تش��ویق و تقوی��ت کنند .همچنین
امکان پوشش و حمایت از کسب و کارهای
زودبازده در کنار شرکت های دانش بنیان در
این مجموعه فراهم است.
در این کارخانه به طرز مطلوبی زیرساختها
و امکانات الزم برای کار علمی و تخصصی
فراهم ش��ده و افرادی که به دنبال ارائه ایده
ه��ا و کار روی پروژه های خود هس��تند به
ویژه اگر نوآوری و ایده جدیدی در موضوعی
دارند امکانات مناسبی در این کارخانه برای
حمایت از این افراد پیش بینی شده است.
میرتاج الدینی ادامه داد :از این رو نفس ایجاد
کارخانه نوآوری با مختصات و مش��خصات
کارخانه نواوری مشهد خود حرکتی نوآورانه
و خالقان��ه بوده ک��ه به ن��وآوری و افکار و
خالقیت های جدید کمک ش��ایانی خواهد
کرد .به هرحال آینده کشور ما همراه با علم
و دانش و توسعه اس��ت و در واقع می توان
گفت تاس��یس و راه اندازی کارخانه نواوری
در ریل توس��عه اقتصادی کشور قرار دارد و
هر چه بیش��تر از چنین پروژههایی رونمایی
شود به توسعه و پیش��رفت اقتصادی کشور
کمک بیشتری خواهد کرد.
ب��ه گفته ای��ن نماینده مجلس ،ب��ا توجه به
ضروریت های��ی که در کش��ور در موضوع
اش��تغال جوانان وجود دارد کارهای اساسی
زیادی ب��رای حمایت از اش��تغال مورد نیاز
است و همه تصمیمات و برنامهها باید حول
محور اشتغال نسل جوان طراحی شود.

