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اخبار
برگزاری مانور دورمیزی سایبری در
شرکت گاز خراسان رضوی با چهار
سناریوی همزمان

مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-دبیر کمیته
عملیات س��ایبری شرکت گاز خراسان رضوی
از برگزاری اولین مانور دورمیزی این ش��رکت
با اجرای چهار س��ناریوی همزم��ان خبر داد و
گفت :هدف از این اق��دام هم افزایی و تعامل
درون سازمانی برای ارتقای آمادگی در شرایط
اضطراری و بحران است .الهام مظفری با تاکید
بر هماهنگی کامل تمام بخش های سازمان با
امور فاوا برای اجرای بهبود و ارتقای فرآیندهای
محوله اظهار کرد :برگزاری مانورهای سایبری
با توجه به رویکرد جدید دشمن در دوران معاصر
امری الزم و ضروری اس��ت .وی با اش��اره به
اهمیت موضوع امنیت اطالعات در س��ازمان
ه��ای دولتی افزود :عدم الت��زام و توجه جدی
کارکنان به این مسئله موجب بروز آسیب های
جبران ناپذیری می شود .مظفری ،نگاه ویژه به
مخاطرات حوزه فناوری اطالعات برای ارتقا و
بهبود س��طح دانش و زیر ساختهای مربوطه
را از اصلی ترین اقدامات ش��رکت گاز خراسان
رض��وی در موض��وع جنگ س��ایبری عنوان
کرد و گفت :این مانور در س��ناریوی «اختالل
در تجهی��زات اصل��ی ش��بکه»« ،اختالل در
زیرساخت های ارتباطی شبکه» و «اختالل در
وب سرویس های ارائه دهنده خدمات در سطح
ش��بکه داخلی» برگزار شده است .دبیر کمیته
س��ایبری شرکت گاز خراس��ان رضوی اضافه
کرد :این مانور با رویکرد پیاده س��ازی واقعیت
در بستر ش��رایط بحران و اضطرار برگزار شده
و امیدواری��م با هم افزایی و تعامل همه بخش
های س��ازمان ش��اهد ارتقای آمادگی عمومی
کارکنان در مواجهه با خطرات سایبری باشیم.
گفتنی اس��ت؛ در پایان این مانور ریسک ها و
نقاط ضعف حوزه سایبری شرکت گاز خراسان
رضوی با حضور کارشناسان خبره امور فناوری
اطالعات و ارتباطات این شرکت مورد بحث و
بررسی قرار گرفت.
 ۲۲۰لیتر آب در ثانیه به پتروشیمی
ایالم اختصاص یافت

با انعقاد تفاهمنامه شرکت پتروشیمی ایالم
با ش��رکت آبفا اس��تان ،از پساب تصفیهخانه
فاضالب ش��هری ایالم  ۲۲۰لیت��ر در ثانیه
آب ب��ه این صنع��ت اختصاص یاف��ت .؛ از
جمل��ه تعهدهای طرفین ،ارس��ال نمونه آب
تصفیه ش��ده به آزمایش��گاه های مورد تایید
وزارت بهداشت توسط شرکت آب و فاضالب
اس��تان ،ارائه نتیجه کمی و کیفی آب تصفیه
ش��ده تعهدات ش��رکت پتروش��یمی ایالم،
همکاری واحد آب مجتمع جهت دریافت آب
تصفیه ش��ده ،ایجاد کارگروه تخصصی آب و
ایج��اد خط انتقال جدید از محل تصفیه خانه
تا شرکت پتروشیمی ایالم میباشد .امضای
تفاهم نامه برای هیچک��دام از طرفین تعهد
حقوقی و مال��ی خاصی ایجاد نخواهد کرد و
توافقات آتی در قالب قرارداد جداگانه تعریف
و تعیین خواهد شد.
سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری
گرگان ،ضرورت احیا و برگزاری
کارگاههای آموزشی متناسب با شرایط

اقدام شایس��ته برگزاری کارگاه آموزش��ی با
موض��وع «خش��م،ازجرقه تا انفجار»توس��ط
س��ازمان در سال گذش��ته،یک نیاز ضروری
برای امروز است.س��ازمان فرهنگی ورزشی
ش��هرداری گرگان ک��ه طی س��الهای اخیر
با اقدام��ات الزم در راس��تای اجرای اهداف
و وظایف س��ازمانی بخص��وص در حوزهی
ورزش بس��کتبال گ��رگان با ايج��اد محیط
ش��ادی و نش��اط برای هزاران نفر از مردم و
جوانان توانس��ته کارنامه قابل قبولی ازرخود
بج��ا بگذارد و گواه روش��ن ای��ن ادعا تکرار
قهرمانی بسکتبال شهرداری گرگان در کشور
در لیگ برتر اس��ت که موج عظیمی از نشاط
و شادی را در فضای شهری ايجاد کرد .آنچه
در ش��رایط فعلی به نظر باید توجه بیش��تری
ب��ه آن صورت گیرد ضرورت احیا و برگزاری
کارگاه ه��ای آموزش��ی هدفمند اس��ت که
بعنوان مثال در سال گذشته کارگاه آموزشی
با عنوان ،خش��م از جرقه تا انفجار ،از س��وی
این س��ازمان برگزار شد و بسیار هم مناسب
برای نسل جوان و نوجوان بود اما در شرایط
فعلی افزایش برگ��زاری و چنین برنامه های
کاربردی بیش از پیش احس��اس می شود و
میطلبد این گونه اقدامات تأثیر گذار متناسب
با شرایط در دستور کار قرار گرفته تا با آگاهی
بخش��ی و تنویر افکار عموم��ی نقش خود را
بخوبی ایفا نمایند.

قدردانی معاون وزیر نیرو از شرکت توزیع برق استان سمنان

معاون برق و انرژی وزارت نیرو از تالشهای
مدیرعامل و کارکنان شرکت توزیع نیروی
برق اس��تان به دلیل تامین ب��رق پایدار در
دوره اوج بار تابس��تان  1401تقدیر کرد .در
بخشی از تقدیرنامه همایون حائری ،معاون
وزیر نیرو خطاب به سید محمد حسینی نژاد،

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان
آمده است« :خدای متعال را شاکریم که در
راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله
العال��ی) و سیاس��تهای دول��ت خدمتگزار
در اولین س��ال دولت مردمی س��یزدهم و
تالشهای جنابعالی و همکاران آن شرکت

توانس��تیم با تامین برق پایدار در دوره اوج
بار تابس��تان  1401رضایت مردم عزیزمان
را جلب نماییم .به پاس قدردانی از اقدامات
ارزش��مند آن ش��رکت در راس��تای اجرای
طرحهای مدیریت بار و تالش همه جانبه
در استفاده بهینه از انرژی برق و تعامل موثر

با مشترکین که موجب حفظ پایداری شبکه
سراسری و تامین برق مطمئن گردید ،این
لوح به رس��م یادبود تقدیم می گردد .امید
است با توکل به خداوند منان و ادامه تالش
جنابعالی و همکارانت��ان ،کماکان عملکرد
برتر و نقش کلیدی آن ش��رکت اس��تمرار

دو عضو هیأت مدیره ذوب آهن
اصفهان تغییر کرد

یابد و همواره در راه خدمت به نظام مقدس
جمهوری اسالمی ایران موفق باشید».

اولین جلسه شورای فرهنگی منطقه هشت وزارت نفت در مشهد برگزار شد
مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی-دبیر ش��ورای عالی
فرهنگی وزارت نفت در اولین نشس��ت شورای فرهنگی
منطقه هشت وزارت نفت بر لزوم یکپارچه سازی ،تعامل
و همافزای��ی برنامه های فرهنگی ش��رکت های تابعه
صنعت نفت تاکید کرد.
علی زمانی در اولین جلسه شورای فرهنگی منطقه هشت
صنعت نفت که با حضور جمعی از مدیران وزارت نفت و
مدیران عامل شرکت های تابعه صنعت نفت استان های
خراسان رضوی ،خراسان ش��مالی و خراسان جنوبی در
مشهد برگزار شد گفت :انتظار از مشهد مقدس به عنوان
مرکز فرهنگی جهان تش��یع توجه وی��ژه به موضوعات
فرهنگی است.
وی اف��زود :مطابق ش��یوه نامه ش��ورای عالی فرهنگی
ابالغی وزیر محترم نفت در  26دی ماه سال گذشته ارتقا
و هماهنگی در کلیه فعالیت های فرهنگی زیرمجموعه
وزارت نفت و ضرورت ایجاد نظامی منس��جم در برنامه
ها ،عدم م��وازی کاری در واحده��ای ذیربط باتوجه به
ابالغ سیاس��ت های کالن تدوین شده و همچنین لزوم
توج��ه ویژه به تاثیرات این مه��م در مجموعه فرهیخته
و خ��دوم کارکنان صنعت نفت از وظایف ش��ورای عالی
فرهنگی است .به گفته زمانی ،بازنگری ،تدوین و ابالغ
س��ند راهبردی و ش��یوه نامه فرهنگی صنعت نفت و به
روز رس��انی آن ،هماهنگی و نظارت بر اجرای مصوبات
ابالغ��ی در چهار ش��رکت اصلی و واحدهای س��تادی،
نظارت بر فعالیت های فرهنگی صنعت نفت بر اس��اس

ضوابط اجرایی بودجه س��االنه از اهم وظایف و اختیارات
شورای عالی فرهنگی وزارت نفت می باشد.
وی اضاف��ه ک��رد :هماهنگی و نظارت ب��ر برنامه های
ش��ورای امر به معروف ،اقامه نماز ،س��تاد صیانت حقوق
ش��هروندی ،عف��اف و حجاب ،زن��ان و خان��واده و ارائه
گزارش عملکرد دوره ای یکپارچه از اصلی ترین دالیل
تشکیل این ستاد است.
دبیر شورای عالی فرهنگی وزارت نفت با بیان این مطلب
که دلیل برگزاری اولین جلسه شوراهای فرهنگی مناطق
وزارت نفت در مش��هد مقدس توسل و توجه به حضرت

رضا (ع) و آمادگی این اس��تان بود گفت :ماموریت مهم
این ش��ورا توجه به کارکن��ان و خانواده های کارکنان و
توجه به برنامه های فرهنگی آنان است.
حسن افتخاری رییس ش��ورای فرهنگی منطقه هشت
صنعت نفت کش��ور هم در بخشی از این نشست گفت:
خراسان رضوی پیش از این هم سابقه برگزاری شورای
راهبردی مدیران صنعت نفت خراس��ان بزرگ را داشته
و برنامه های کاری با هم��کاری مدیران در حال انجام
است.وی افزود :منطقه شمال شرق کشور به دلیل وجود
مضجع ش��ریف و منور رضوی مهمترین مرکز فرهنگی

کش��ور اس��ت .وی یکی دیگر از ویژگی های خراس��ان
رضوی را دارا بودن زنجیره کامل تولید ،پاالیش ،ذخیره
سازی ،انتقال و توزیع گاز دانست و گفت :موفقیت های
حاصله صنعت نفت در شمال شرق کشور حاصل تعامل
و همکاری گس��ترده مدیران و کارکنان می باشد و همه
مدیران ش��رکت های تابعه صنعت نفت ش��مال ش��رق
کش��ور در اقدامات فرهنگی پیش��رو و پیشگام هستند.
نمونه آن فعالیت در خدمت رسانی به زائران پیاده در ایام
شهادت حضرت رضا (ع) و همچنین برگزاری مراسمات
فرهنگی اربعین حس��ینی و ...است .در ابتدای این جلسه
حجت االسالم و المسلین گنابادی نژاد معاون فرهنگی،
اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی به اهمیت
تولی��د و مصرف آثار فرهنگی اش��اره کرد و گفت :نقطه
کانونی ارتباط فرهنگی ،تعامل موثر و مستمر با کارکنان
است.
وی خانواده را نقطه دوم فعالیت های فرهنگی دانس��ت
و افزود :نباید الگویی یک ش��کل و کلیش��ه ای را برای
همه کارکنان و خانواده های آنان در اجرای برنامه های
فرهنگی پیاده سازی کنیم.
در این نشس��ت مدیران عامل شرکت های تابعه وزارت
نفت در اس��تان های خراسان رضوی،خراسان شمالی و
خراس��ان جنوبی نیز ضمن اس��تقبال از تشکیل شورای
فرهنگی منطقه هش��ت وزارت نفت به مرگزیت مشهد
مقدس به بیان دیدگاهه��ا و دغدغه های خود در حوزه
های فرهنگی پرداختند.

مدیرکل بنیاد شهید ایالم؛

مدی��رکل بنیاد ش��هید ایالم گف��ت :امروز
خدمت به مردم یک اصل اساس��ی است و
باید در راس برنامه های مدیران قرار گیرد.
جمال اس��دی در یادواره ش��هدای کارمند
آم��وزش پرورش ایالم اظهار داش��ت آتش
زدن اموال دولتی محکوم است و این دیگر
فری��ب دادن نیس��ت ،و اق��دام علیه امنیت
کشور است.
وی اف��زود :ش��هدا قهرمانان ملی کش��ور
هستند ،هرآنچه داش��ته فدای کشور کرده

خدمت به مردم باید در راس برنامه های مدیران قرار گیرد

است ،اینها قهرمان اصلی کشور هستند.
مدیرکل بنیاد ش��هید ایالم گفت :شهدا در
برابر زورگویان ایستاده و از خودگذشتند ،تا
ما بمانیم ،فرهنگ شهدای کشور ما این بود
تمام وجود خود را برای کشور فدا کنند.
اسدی ادامه داد :اینکه مدافعان امنیت را به
ش��دیدترین حالت شهید کرد ،آیا این آزادی
است؟ آیا این منطق کسانی است که شعار
آزادی سر می دهند جنگی که دشمنان علیه
کشور ما استفاده می کنند ،ترکیبی و بسیار

پیچیده تر از زمان جنگ تحمیلی است.
وی بیان داشت :گروه های تجزیه طلب در
قالب ش��عار و لفاظی ک��ردن دنبال جنگ و
آشوب در کشور هستند ،هدف اینها سرنگون
کردن نظام انقالب اس�لامی است که حتی
به مسجد و قرآن هم رحم می کنند.
مدیرکل بنیاد ش��هید ایالم افزود :دش��من
روی ذه��ن جوان��ان کار می کن��د ،باید تا
فرصت اس��ت این جوانان به مس��یر اصلی
خود برگردند.

وی گفت :دشمن در حال وارونه جلوه دادن
حقایق جامعه هس��تند ،نباید به س��ادگی از
رش��ادت های و ارزش های ش��هدای دفاع
مقدس به س��ادگی گذش��ت .دشمن دنبال
همان کارهایی اس��ت که در سوریه و عراق
ب��ه وجود آورد ،باید هوش��یار باش��یم ،اینها
دنبال تجزیه ایران هستند.
اس��دی با بیان اینکه امروز خدمت به مردم
یک اصل اساس��ی اس��ت و بای��د در راس
برنامه های مدیران ق��رار گیرد ،تاکید کرد:

باید دست در دست هم دهیم و برای مقابله
با هجمه های دشمنان ورود کنیم.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر:

 ۶۳پروژه محرومیت زدایی در روستاهای استان بوشهر در دست اجرا است

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر گفت:
در راس��تای محرومی��ت زدایی در مناطق
محروم امس��ال با کمک مجموعه شرکت
مل��ی نفت ای��ران  ۶۳پ��روژه عمرانی در
روس��تاهای این اس��تان تعریف و در حال

اجرا هستند به گزارش روابط عمومی اداره
کل بنیاد مسکن اس��تان بوشهر؛ علیرضا
مقدم افزود :برای اجرای این پروژه ها که
شامل طرحهای هادی هستند تاکنون ۳۳
میلیارد و  ۵۰میلیون تومان اعتبار از محل
اعتبارات نفت تخصیص داده شده است.
وی بی��ان کرد :این پروژه در شهرس��تان
ه��ای بوش��هر  ،۱۶گن��اوه  ،۱۹دیلم ،۱۸
دشتس��تان  ،۶تنگستان و دشتی هر کدام
 ۲پروژه تعریف شده است.

مقدم یادآورش��د :با توجه ب��ه اینکه ابالغ
اعتب��ار به تازگی ص��ورت گرفته کارهای
انجام ش��ده ب��رای اجرای این پ��روژه ها
در مرحله ب��رآورد ،تهیه ط��رح و انتخاب
پیمان��کار اس��ت و در مجم��وع  ۹درصد
پیشرفت فیزیکی دارند.
وی اضافه کرد :تالش میشود با انتخاب
پیمانکار روند اجرای این پروژه ها تا پایان
سال به  ۵۰تا  ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی
برس��د .مقدم گفت :امید میرود باتوجه به

اینکه در س��ال جاری برنامه ریزی و قدم
بزرگتری برای محرومیت زدایی در دستور
کار اس��تان کار قرار گرفته است بتوانیم با
همکاری شرکت ملی نفت شاهد افزایش
میزان اعتبار تخصی��ص یافته به این امر
باشیم.
وی در خصوص کمک نفت در راس��تای
محرومیت زدایی مناطق محروم در س��ال
گذشته گفت :س��ال گذشته  ۱۳۵پروژه با
 ۶۳میلی��ارد و  ۵۵۰میلی��ون تومان اعتبار

تعریف شد که در زمان حاضر با  ۷۶درصد
پیش��رفت فیزیکی در حال اجرا هستند و
تالش میش��ود تا پایان سالجاری بیشتر
آنها به بهره برداری برسد.
مدی��رکل بنیاد مس��کن اس��تان بوش��هر
یادآورش��د :تاکنون از سرجمع اعتبار سال
گذش��ته ۲۸میلیارد و  ۱۸۸میلیون تومان
اختصاص یافته و انتظار میرود با پیشرفت
 ۱۰۰درص��دی پروژه ها تخصیص ها نیز
تکمیل شود.

توزیع  6هزار بسته نوشتافزار در مدارس مناطق محروم حوزه غرب كارون توسط شركت نفت و گاز اروندان

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان گفت:
از ابتدای سال تحصیلی  1401شرکت نفت
و گاز اروندان اقدام به تامین و توزیع بیش از
 3هزار بس��ته نوشتافزار در مدارس مناطق
محروم حوزه غرب كارون کرده که امروز با
توزیع  3هزار بس��ته دیگر که توسط شرکت
ملی نفت ایران تامین گردیده این کمک ها
به  6هزار بسته نوشت افزار رسیدند.
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز
ارون��دان ، ،طی آئینی در روس��تای یزدنو از
تواب��ع شهرس��تان هویزه با حض��ور عبداهلل
ع��ذاری اهوازی مدیرعامل ش��رکت نفت و
گاز ارون��دان ،جمال ش��یبه مدیرکل کمیته
امداد امامخمینی(ره) خوزستان ،ایاد مطوری
فرماندار هویزه و حجت االس�لام س��اعدی
امام جمعه موقت این شهر ،بستههای کمک

س��منان  .تبیانیان امیرحس��ین شاه حسینی
رئی��س اداره مناب��ع طبیع��ی و آبخیزداری
شهرس��تان گرمسار از کش��ف  2تن چوب
قاچاق تاغ درشهرس��تان گرمسار و ایوانکی
خبر داد .امیرحس��ین شاه حسینی با اعالم
ای��ن خب��ر افزود  :ط��ی عملیات گش��ت و
بازرسی در گلوگاههای قاچاق چوب اطراف
شهرس��تان گرمس��ار و با هم��کاری پلیس

تحصیلی ویژه دانش آموزان نیازمند مناطق
غرب کارون اهدا و توزیع شد .در این مراسم
مدیرعام��ل ش��رکت نف��ت و گاز اروندان با
گرامیداشت فرا رس��یدن هفته بسیج اظهار
داش��ت :امروز در این منطقه سه هزار بسته
نوش��ت افزار اهدایی شرکت ملی نفت ایران
توزی��ع می ش��ود ،که این کار پس��ندیده به
ابتکار دکتر خجسته مهر مدیرعامل شرکت
ملی نفت ایران و پیرو اقدامات تفاهمنامه سه
جانبه میان شرکت ملی نفت ایران ،معاونت
توس��عه روس��تایی و مناطق محروم ریاست
جمه��وری و کمیته امداد ام��ام خمینی(ره)
ب��ا عنوان ط��رح پویش اهدای بس��ته های
آموزش��ی به دانش آم��وزان محروم مناطق
نفتخیز و گاز خیز کش��ور صورت می گیرد.
مهندس عذاری اهوازی ادامه داد :این پویش

در راستای عمل به مسئولیتهای اجتماعی
شرکت ملی نفت ایران و نیز در جهت حمایت
و توانمندسازی دانشآموزان بومی و محروم
مناطق نفت و گاز خیز کشور و رفع بخشی از
آالم و مشکالت آموزشی دانشآموزان تحت
حمایت کمیته ام��داد امامخمین��ی(ره) این
شهرها بود ،در این پویش شرکت های نفت
و گاز ارون��دان و مناطق نفتخیز جنوب جمع ًا
حدود  ۱۰هزار بسته آموزشی و نوشتافزار از
طریق کمیته امداد ب��ه دانشآموزان مناطق
محروم و نفتخیز اس��تان خوزس��تان اهدا و
توزیع کردند .وی بیان داشت :این بستههای
تحصیلی آموزشی تولید داخل شامل کیف
و نوش��ت افزار بوده و در ببین دانش آموزان
نیازمن��د مناط��ق محروم شهرس��تان های
هویزه ،سوس��نگرد ،خرمش��هر و شادگان و

روس��تاهای همج��وار تاسیس��ات نفتی این
ش��رکت با همکاری کمیته امداد توزیع شده
اس��ت .عذاری اه��وازی ضم��ن قدردانی از
تالشهای کمیت��ه امداد ام��ام خمینی(ره)
در کاه��ش محرومی��ت ها ،اف��زود :در واقع
حمای��ت از محرومان ،یکی از وظایف اصلی
ما به ش��مار میرود که خدمتگزار این نظام
مقدس هس��تیم و وظیفه ذاتی ما اس��ت که
ب��ا نهادهای حمایتی هم��کاری کرده و یاور
نیازمندان باشیم .در ادامه این مراسم جمال
شیبه مدیرکل کمیته امداد خوزستان ضمن
تشکر از شرکت نفت و گاز اروندان و شرکت
ملی نف��ت ایران به جهت اهدا بس��ته های
نوشت افزار ،بر هم افزایی دستگاهای اجرایی
در توزیع بسته های لوازم التحریر بین دانش
آموزان نیازمند تاکید کرد و گفت :شرکت ها

کشف 2تن چوب قاچاق تاغ در شهرستان گرمسار

راه آهن و نیروی انتظامی شهرس��تان ،س��ه
دستگاه خودرو نیس��ان و وانت حامل  2تن
چوب ت��اغ در حالیکه از مبداهای س��منان
وگرمس��ار قطع و حمل ش��ده و به س��مت
تهران در حرکت بود ،در شهرستان گرمسار
در ایستگاه کویر ایوانکی شناسایی گردید و
با همکاری عوام��ل محترم نیروی انتظامی
شهرستان  ،نسبت به توقیف خودرو و ضبط

چوبهای قاچاق اقدام گردید  .ش��اه حسینی
گف��ت :با توجه ب��ه وضعی��ت آب و هوایی
شهرستان گرمس��ار بیش از  10523هکتار
تاغ زار در این شهرستان وجود دارد که حفظ
و حراست از پوششهای گیاهی و مخصوص ًا
درختان تاغ که با شرایط شهرستان سازگاری
دارد از اهمی��ت وی��ژهای ب��رای اداره منابع
طبیعی برخوردار است.وی با اشاره به اهمیت

وجود تاغ زارها بهعنوان یک بادشکن برای
جلوگیری از شنهای روان ،گفت :تاغ زارها
در اطراف شهرس��تان بهعنوان یک کمربند
سبز عمل میکنند و اگر این پوشش گیاهی
وجود نداشته باشد .شنهای روان در منطقه
به طرحهای کشاورزی ،تأسیسات زیربنایی
و حت��ی ریل قطار خس��ارتهای فراوانی را
میزند.

و صنایع در کنار خیرین و نیکوکاران حقیقی،
در کمک رسانی به جامعه هدف کمیته امداد
همکاری می کنند و برای رفع فقر ضروری
است تمامی دستگاه ها در کنار یکدیگر نسبت
به حل مش��کل محرومان اقدام کنند .وی با
بیان اینکه کمک ب��ه تحصیل دانشآموزان
و دانش��جویان نیازمند از جمله اهداف مهم
این نهاد اس��ت گفت :کمیته امداد خوزستان
افتخ��ار خدمت به  45هزار دانشآموز را دارد
که در زمینه تأمین مشاوره تحصیلی آموزشی
فرهنگی و تأمین بس��تههای حمایتی شامل
نوشتافزار ،کیف ،کفش و پوشاک و ...برای
دانش آموزان و دانش��جویان تحت حمایت
اق��دام میکن��د .در ادامه این مراس��م ،لوازم
تحریر بین دانش آموزان مدرسه پسرانه ۲۲
بهمن روستای یزدنو توزیع شد.

ش��اه حس��ینی در ادام��ه از مردم ش��ریف
شهرستان خواس��ت در صورت مشاهده هر
گونه تخلف مربوط به منابع طبیعی از جمله
تخریب و تصرف در اراضی ملی ،بوته کنی
و قط��ع درختان ،حمل چ��وب غیرمجاز و یا
وقوع حوادثی نظیر آتش س��وزی و  ..مراتب
را فورا به تلفن رایگان و شبانه روزی 1504و
 139اطالع دهند.

به اس��تناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی ۲۵
تیرماه س��ال جاری و در جلسۀ  ۳۰آبان ماه
ت مدیرۀ ذوب آه��ن اصفهان دو ،عضو
هیأ 
هیأت مدیره این شرکت تغییر کرد.
به گزازش خبرنگار ما از اصفهان براس��اس
تصمیم��ات هی��أت مدیره ش��رکت ،مهدی
کوه��ی ب ،نمایندگی از ش��رکت فراورده
های نس��وز ای��ران به عنوان ریی��س ،ایرج
رخصت��ی به نمایندگی از هلدینگ س��رمایه
گذاری صدرتامی��ن به عنوان نایب رییس و
مدیرعامل ،مهرداد توالییان به نمایندگی از
شرکت توسعه معادن پارس تامین به عنوان
عضو ،مجید کریمی ری��زی به نمایندگی از
ش��رکت سرمایه گذاری صباتأمین به عنوان
عضو و محسن زیوه به نمایندگی از شرکت
پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان به عنوان
عضو هی��أت مدی��ره ذوب آه��ن اصفهان
انتخاب شدند .آیین تودیع و معارفه دو عضو
اس��بق هیأت مدی��ره ذوب آهن اصفهان در
محل هلدینگ صدرتأمین با حضور مسئولین
این هلدینگ و اعضای هیأت مدیره شرکت
برگزار ش��د .در این آیین با تقدیر از زحمات
منص��ور ی��زدی زاده ،ریی��س و مرتض��ی
یزدخواستی نایب رییس پیشین هیأت مدیره
ذوب آه��ن اصفهان ،مهدی کوهی و مجید
کریمی ریزی به عنوان اعضای جدید هیأت
مدیره این ش��رکت معرفی ش��دند .مهدی
کوهی ،رییس جدید هیأت مدیره ذوب آهن
اصفهان با بیان این ک��ه عضوی از خانواده
بزرگ فوالد کشور هستم ،گفت :با همدلی،
ت�لاش جمع��ی ،برنامه ه��ای دانش محور
و به��ره گیری از ت��وان و تجربیات یکایک
هم��کاران ،روند موفقیت ه��ای ذوب آهن
اصفهان اس��تمرار خواهد یاف��ت .وی ذوب
آهن اصفهان را نماد صنعت فوالد دانس��ت
و افزود :این ش��رکت بانی شکوفایی معادن
کش��ور ،تامین زیرس��اخت های الزم برای
اح��داث و توس��عه صنایع نوی��ن و آموزش
و تامین منابع انس��انی م��ورد نیاز صنایع در
کشور محسوب می شود .یزدی زاده رییس
پیش��ین هیأت مدیره ش��رکت نیز همدلی و
همبس��تگی مجموعه ذوب آهن اصفهان را
عامل گذر از بحران ها و استمرار موفقیت ها
عنوان نمود و حمایت هیأت مدیره ش��رکت
از برنامه های مهندس رخصتی را خواس��تار
ش��د .ایرج رخصتی نیز با قدردانی از زحمات
منصور یزدی زاده و مرتضی یزدخواستی دو
عضو سابق هیأت مدیره ذوب آهن اصفهان،
به ش��رایط این ش��رکت پرداخ��ت و گفت:
ذوب آه��ن در طول فعالیت خود فراز و فرود
های زیادی داشته است و همیشه با اتکا به
نیروهای توانمند خود رو به جلو حرکت کرده
و دستاوردهای بزرگی به دست آورده است.
برگزاری جشنواره «نخستین واژه
آب» در قلعه قاضی و پارسیان

جشنواره «نخستین واژه آب» از سوی شرکت
آب و فاضالب هرمزگان در مدارس استان در
حال برگزاری است .این جشنواره قرار است
در مدارس شهرستان های هرمزگان با هدف
فرهن��گ س��ازی مصرف بهین��ه آب برگزار
شود .در همین راستا روز یکشنبه «جشنواره
نخس��تین واژه آب» در یکی از مدارس قلعه
قاضی با حضور بخشدار قلعه قاضی ،معاون
بهزیس��تی شهرس��تان بندرعب��اس ،رئیس
نمایندگ��ی آموزش و پ��رورش قلعه قاضی،
آم��وزگاران و  170نف��ر از دان��ش آم��وزان
دبس��تانی برگزار و دانش آم��وزان دوره اول
ابتدایی به اجرای برنامه های مختلف در این
زمینه پرداختند .محمدرضا برخورداری مدیر
امور آب و فاضالب منطقه س��ه بندرعباس
در این جش��نواره با بیان اینکه دانش آموزان
بوی��ژه پایه ابتدایی م��ی توانند در نجات آب
یاری رسانند ،افزود :به همین منظور جشنواره
«نخس��تین واژه آب» با مشارکت آموزش و
پرورش در ش��هر قلعه قاضی برگزار و دانش
آم��وزان به اجرای برنامه ه��ای متعددی در
زمینه مصرف بهینه آب پرداختند.
دیدار چهره به چهره مهندس موسوی
شهردار چهارباغ با شهروندان این
شهر ،سه شنبه یکم آذر ۱۴٠۱در دفتر
شهردار برگزار شد

در مالقات مردمی امروز ،درخواس��ت های
مراجعی��ن در ح��وزه ه��ای فرهنگی،درآمد،
عم��ران ،شهرس��ازی،خدمات ش��هری،
اجراییات ،فضای سبز و ورزشی بررسی شد و
شهردار چهارباغ دستورات الزم را به معاونین
و مسوولین واحدهای مربوطه برای رسیدگی
به مطالبات ش��هروندان تا حص��ول نتیجه
صادرکرد .مالقات مردمی ش��هردار چهارباغ
با ش��هروندان این شهر ،سه شنبه هر هفته
به ط��ور منظم در دفتر ش��هردار برگزار می
شود .شهروندان محترم می توانند از طریق
ش��ماره  ۴۴۵۶۲۵٠۳نس��بت به اخذ نوبت و
تعیین ساعت مالقات با مهندس سید جعفر
موسوی شهردار چهارباغ اقدام نمایند.

