زمین 777
زمین
ایران
ایران
زمین
ایران

اخبار

مراسم نکوداشت دکتر محمدرضا مجتهدی در تبریز

تالش برای تامین اعتبار راه آهن بوشهر

بوشهر  -سهیالکرمپورنیا،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت :مسئوالن وزارت راه و شهرسازی پیگیر هستند که افزون بر تهاتر نفتی ،اعتبار نقدی برای
ساخت راهآهن بوشهر-شیراز تامین کنند .به گزارش اداره ارتباطات واطالع رسانی راه وشهرسازی استان بوشهر ،سید محمود دستغیبی افزود :به تازگی معاون وزیر راه وشهرسازی
اعالم کرده است که افزون بر تهاتر نفتی که پیش از این برای تامین اعتبار راه آهن بوشهر-شیراز در نظر گرفته شده بود ،تامین نقدی نیز برای این طرح در دست پیگیری است تا اجرای این
طرح سرعت گیرد .او ادامه داد :مهر  1400رئیس جمهور در سفر خود به استان بوشهر به کارگاه ساخت راه آهن رفت و دستور داد که  200میلیون دالر از راه تهاتر نفتی به این طرح تزریق
شود .راه آهن بوشهر-شیراز  450کیلومتر است که در  11قطعه ساخته میشود و قطعه  9تا  11آن به طول  140کیلومتر در استان بوشهر قرار دارد .به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان،
مسیری که در استان واقع شده در مجموع  25درصد پیشرفت دارد .دستغیبی افزود :قطعه  11در سالهای گذشته پس از  75درصد پیشرفت ،متوقف شده است وساخت قطعه  10نیز که
در دو مرحله ساخته میشود ،سال  97شروع شده و تاکنون  25درصد پیش رفته است.

اخبار

رئیس سازمان صمت استان خبرداد؛

تبریز  -امید محمد زاده اصل النجق،خبرنگاراقتصادسرآمد-رئیس کانون وکالی
دادگستری آذربایجانشرقی در مراسم نکوداشت دکتر محمدرضا مجتهدی  ،با
تاکید بر مقام شامخ و دستاوردهای ارزنده ایشان افزود  :دکتر مجتهدی مصداق
بارز یک استاد بی بدیل است که میتوان از وجود ارزشمند او در توسعه یافتگی
جامعه بهره برد.
دکتر حسن پاشازاده خاطرنشــان کرد  :دکتر مجتهدی از جمله مؤسسین رشته
حقوق عمومی در دانشــگاه تبریز و دانشــگاه آزاد اســالمی تبریز هستند که
دانشجویان و اساتید زیادی تحویل جامعه علمی کشور دادهاند.
مراسم نکوداشت دکتر محمدرضا مجتهدی  ،استاد پیشکسوت دانشگاه و وکیل
پایه یک دادگستری به همت انجمن حقوق اساسی ایران ،در دانشکده حقوق و
علوم اجتماعی دانشگاه تبریز برگزار شد.
در این مراسم که به پاس یک عمر تالش و تعلیم و تربیت دانشجویان توسط دکتر
مجتهدی ترتیب داده شده بود ،رییس انجمن حقوق اداری ایران ،معاون قضایی
رئیس کل دادگستری استان ،رئیس کانون وکال ،برخی از مقامات استانی ،اعضای
شورای شهر و اساتید دانشگاه سخنرانی کرده و از زحمات ارزنده آن استاد همام
تجلیل بعمل آوردند.
دکتر محمدرضا مجتهدی متولد  1328در تبریز و دانشآموخته دکتری حقوق
عمومی از دانشگاه استانبول میباشند .ایشان عالوه بر تدریس در دانشگاه تبریز
و دانشگاه آزاد اســالمی تبریز ،مســئولیتهایی از قبیل ریاست کانون وکالی
دادگستری آذربایجانشرقی و اردبیل  ،مدیر گروه حقوق دانشگاه تبریز  ،مترجم
رسمی دادگستری و  ...عهدهدار بودهاند.
دکتر مجتهدی در عمر پربرکت خویش عالوه بر تربیت شــاگردان تاثیرگذار ،
آثار علمی متعددی را به جامعه حقوقی تقدیم کردهاند که از جمله تالیفات ایشان
میتوان به انتشار دوره دوجلدی مطالعات حقوق بینالملل عمومی و یک جلد
کتاب حقوق تامین اجتماعی و یک جلد کتاب حقوق بین الملل عمومی  ،اشاره
کرد.

مناسب سازی و ارتقا کیفیت فضاهای شهری
برای شهروندان همدان

پرداخت  2۸6میلیارد تومان تسهیالت به  ۱۸واحد صنعتی لرستان
خرم آباد -رضا حبیبی،خبرنگاراقتصادسرآمد-
بهمن جعفری رئیس سازمان صمت لرستان
در جمع خبرنگاران به فعالیت های انجام شــده
در زمینه تسهیل فعالیتهای صنعتی اشاره کرد و
اظهارداشت :سال گذشته در مجموع  157مصوبه
در ستاد تسهیل استان داشتیم که از این تعداد 63
مصوبه اجرا 25 ،مصوبه اجرا نشد و  69مصوبه نیز
در دست اقدام است.
رئیس ســازمان صمت لرســتان با بیان اینکه از
مصوبات مذکور  107مورد مربوط به بانکهاست
عنوان کرد 16 :مورد نیز مربــوط به امور مالیاتی،
چهار مورد مربوط به ســازمان تأمین اجتماعی،
 24مورد مربوط به دستگاههای خدماترسان و
شــش مورد نیز مربوط به منابع طبیعی و محیط
زیست بود که از  107مصوبه مربوط به بانکها 11
مورد اجرا شده ،هشت مورد اجرا نشده و  77مورد
نیز در دست اقدام است همچنین در  11مورد نیز
متقاضیها به تعهدات خود عمل نکردند.
وی مصوبات حوزه صنعــت را 132مورد ،جهاد

کشاورزی را  21مورد و میراث فرهنگی و صنایع
دســتی و گردشــگری را چهار مورد برشمرد و
گفت :از مصوبههــای مربوط به صنعت ،معدن و
تجارت  53مــورد انجام شــده و  23مورد انجام

نشده همچنین  56مصوبه نیز در دست اقدام است.
جعفری تصریح کرد :در بحث جهاد کشــاورزی
نیز هشــت مصوبه انجام شده اســت و  13مورد
دیگر در دست اقدام اســت از مصوبات میراث

فرهنگی نیز دو مصوبه انجــام گرفته و دو مورد
انجام نشده است.
وی اظهارداشت :به منظور تأمین منابع واحدهای
تولیدی یک محل تسهیالت تحت عنوان «رونق
تولید» وجود دارد که در بستر سامانه «بهینیاب»
انجام میگیرد و سپس از تشکیل کمیته کارشناسی
در ســازمان صمت به طور حتم باید در کارگروه
ستاد تســهیل مصوب شوند که شــامل «تأمین
نقدینگی» و «تکمیل طرحهای نیمهتمام» میشود.
رئیس سازمان صمت لرستان افزود :سال گذشته در
مجموع  82مورد با مبلغ درخواستی  654میلیارد
تومان ثبت شده که در کمیته کارشناسی با  60مورد
موافقت شده که از این تعداد  34مورد درخواست
سرمایه در گردش و  9واحد نیز درخواست جواز
تأسیس داشتند همچنین  17مورد تولیدی بودند.
وی عنوان کــرد :در مجموع مبلغ تأیید شــده در
کمیته کارشناسی  481میلیارد تومان بود که برای
 18واحد موفق شد تا تسهیالت مورد نیاز خود را با
مبلغ  286میلیارد تومان دریافت کنند.

نایب رئیس شورای اسالمی شهر اراک مطرح کرد؛

افزایش رضایتمندی شهروندان اراکی
با انجام اقدامات جدید

اراک-غالمی،خبرنگاراقتصادسرآمد--نایب رئیس شورای اسالمی شهر اراک
گفت :افزایش امیدواری و کسب رضایت شهروندان ،با انجام کارهای نو و جدید
امکان پذیر است.
علی جعفر محصولی در چهل و یکمین جلسه صحن علنی شورای اسالمی شهر
 ،بر ادامه عملیات تملک امالک باقی مانده در خیابان سیدالشهدا(ع) تاکید کرد و
گفت :با بازگشایی کامل خیابان سیدالشهدا(ع) ،این خیابان به خیابان دانشگاه و
به دنبال آن به خیابان جمهوری اسالمی و بلوار قدس و خیابان هپکو ارتباط داده
می شــود ،که با اجرای این مهم ،یک رینگ ترافیکی بسیار خوب در شهر ایجاد
می شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه ،شهر اراک از نظر مناطق گردشگری و تفریحی بسیار
ضعیف و فقیر می باشد ،افزود :شورای اسالمی شــهر با دست و دل باز ،اعتبار
خوبی برای پروژه منطقه گردشگری دره گردو در نظر گرفته است .لذا می بایست
کارها و امور با جدیت بیشتری در این پروژه پیگیری شود.
محصولی گفت :روشنایی جاده سالمت خیابان شهید دریانوش یکی از مطالبات
شهروندان این محله از شهر اراک می باشد که انتظار می رود همانطور که اقدامات
الزم جهت نصب مبلمان شهری در اسرع وقت انجام شد ،در همکاری با شرکت
توزیع برق ،روشنایی این معبر اجرایی گردد.

خسارت  ۱۱میلیارد ریالی طوفان
به شبکه های برق گلستان

گــرگان -آذری،خبرنگاراقتصادسرآمد-خســارت 11
میلیارد ریالی طوفان به شبکه های برق گلستان سرپرست
شرکت توزیع نیروی برق گلســتان گفت  :بر آورد اولیه
خسارت طوفان شدید چند روز اخیر به شبکه توزیع برق
این استان بیش از یازده میلیارد ریال بوده است .سید احمد
موسوی گفت  :شبکه های برق تمام شهرستانهای استان
در طوفان اخیر تحت تاثیر قرار گرفت .سرپرست شرکت
توزیع نیروی برق استان بیان کرد  :با توجه به اعالم اماده
باش و آمادگــی کامل اکیپ هــای عملیاتی تعمیرات و
اتفاقات شــبکه و گروه های خط گرم داخلی شرکت و
پیمانکاران در سطح استان  ،بالفاصله نقاط آسیب دیده
ترمیم و شبکه برق استان پایدار و برقدار شد .
الزم به ذکر است کلیه خاموشــی های فیدر های فشار
متوسط برطرف شده و خاموشی های با برنامه اضطراری
ناشی از طوفان برطرف گردید.

تجلیل از دانش آموزان برتر ،مدیران
و معلمین در طرح همیاران انرژی

مدیرکل راهداری استان خبرداد:

رشد  42درصدی جابجایی مسافر در ایالم طی سال جاری
ایالم-حسن بیگی،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرکل راهداری و حمل
و نقل جادهای ایالم گفت :میزان جابجایی مسافر از ابتدای سال جاری
تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشــته در این استان  42درصد
افزایش داشته است.
نوراهلل دلخواه با اشاره به آمار سفر و مسافر بوسیله ناوگان حمل و نقل
عمومی از مبدا استان به سایر نقاط کشور در بازه زمانی یاد شده (ابتدای
سال تاکنون) ،یادآور شد :از اول فروردین ماه تا کنون  155هزار و 410
مسافر با  25هزار و  846سفر جاجا شدهاند.
وی تاکید کرد :این میزان جابجایی مسافر نسبت به مدت مشابه سال
قبل  42درصد افزایش داشته است.
وی به تردد وسایل نقلیه هم اشاره کرد و گفت :از ابتدای سال جاری
تاکنون ،تردد جادهای در محورهای مواصالتی بین استانی ایالم 25
درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
دلخواه بیان کرد :طی این مدت ( فرودین و اردیبهشــت ماه) هفت

میلیون و  304هزار و  401وســیله نقلیه در جاده های اســتان تردد
کرده اند.
وی افزود :همچنین در این بازه زمانی  2ماهه  837هزار و  332وسیله
نقلیه سنگین در محورهای ارتباطی اســتان ایالم تردد داشته اند که
نسبت به مدت مشابه سال گذشته  26درصد افزایش داشته است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایالم یادآور شد :بیشترین
میزان تردد در این مدت در محورهای ایــالم  -چوار با  466هزار و
 451تردد و مسیر ایوان به اسالم آباد غرب با  385هزار و  292مورد
تردد بوده است.
دلخواه در بخش دیگری از سخنان خود با اشــاره اهمیت راه های
ارتباطی این استان بویژه مسیر ایالم به سمت شهرستان مرزی مهران
به دلیل تردد زائران عتبات عالیات و کنگره عظیم اربعین گفت :تاکنون
در این خصوص بیش از  63کیلومتر حفاظ بتنی (نیوجرسی) در مسیر
ایالم  -مهران با هدف ارتقاء سطح ایمنی و کاهش حوادث جاده ای

نصب شده است.
وی از شناسایی نقاط حادثه خیز اســتان با همکاری پلیس راه استان
ایالم در ســال جاری خبر داد و یادآور شد :تمام تالش این اداره کل
این است که با اقدامات ایمنی زودبازده این نقاط را ایمن سازی کنیم.

برگزاری جلسه نیروی انسانی و چارت سازمانی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
همدان-فتانه ازانی،خبرنگاراقتصادسرآمد -مدیر عامل سازمان عمران و بازآفرینی
فضاهای شهری شهرداری همدان این سازمان را از بخش ها و بازوهای مهم در
مدیریت شهری دانست و اظهارداشت :در ســال  96بر اساس چارت مصوب
وزارت کشور دو سازمان عمران و بهســازی و نوسازی معابر شهری ادغام و به
سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری تبدیل شد.
احسان صباغ زاده با اشــاره به اینکه این ســازمان در دو بخش فنی و عمرانی
و باز آفرینــی فعالیت می کند اظهار داشــت :در حوزه فنــی عمرانی مباحث
مســتحدثات،ابنیه ها و کارهای عمرانی در محدوده شهرها پیگیری می شود و
بخش بازآفرینی به عنوان شاخهای از علم شهرسازی ،به دنبال تبدیل فضاهای
شهری به جاهای مناسب برای زندگی شهروندان است.
وی محدوده های مختلف بازآفرینی را شــامل بافت های تاریخی  ،فرسوده ،
ناکارآمد شهری و مشاغل مزاحم برشــمرد و اظهار داشت:باتوجه به اینکه 39
درصد از شهروندان همدانی در محدوده بازآفرینی و حاشیه نشینی زندگی می
کنند ،ساماندهی فضاهای نامناسب شهری جهت ارتقا کیفیت زندگی شهروندان
همدانی جزو وظایف ذاتی مدیریت شهری اســت .صباغ زاده با اشاره به اینکه
شهر همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن و شهر تاریخی در جهان مطرح شده
است افزود :یکی از اهداف مهم بخش بازآفرینی توجه به بافت تاریخی و حفظ
این بافت به شکل اولیه در مقابل آســیب ها و انتقال این میراث گرانبها به نسل
های آینده است.
صباغ زاده فضاهای شهری شهرداری همدان از پتانسیل ها و توانمندی های باالی
معاونت فنی عمرانی در قالب مجتمع های صنعتی سازمان عمران خبر داد و گفت:
این مجتمع ها شامل کارخانه آسفالت گرم ،کارخانه بازیافت ،بچینگ ،کارخانه
تولید بتن آماده ،دو خط سنگ شکن در معدن و واحد ماشین آالت سنگین سازمان
عمران و تجهیزات آسفالتی می باشــد که به طور شبانه روزی در حال خدمت
رسانی بهینه به شهر و شهروندان است.
وی ســازمان عمران را به عنوان یکی از بازوهای مهــم در مباحث عمرانی در
شهرداری همدان ارزیابی کرد و گفت :خدمات گسترده ای در حوزه نوسازی
و بهسازی معابر ،ایجاد واحدهای مســکونی ،اداری و تجاری و خدمات فنی
مهندسی به شهروندان ارائه می شود .
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کرمان  -فرسنگی،خبرنگاراقتصادســرآمد -جلســه نیروی انسانی
و چارت سازمانی شــرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
باحضورعبدالوحید مهدوی نیا مدیرعامل شــرکت ،قاسم قربانگلی
گنجی مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و بهره وری شرکت مادرتخصصی
توانیر ،رضا شرطان معاون مدیرکل در امور سازماندهی و تشکیالت
توانیر و مقدس ،رئیس گروه مطالعات راهبردی و ساختار سازماندهی
توانیر ،و همچنین معاونین ،مدیران و کارشنان ستادی شرکت توزیع
نیروی برق جنوب استان کرمان ،پس از دو روز حضور میدانی مدیر
کل دفتر توســعه مدیریت و بهره برداری توانیــر و هیئت همراه در
شهرستانهای جنوبی و شرقی استان کرمان در محل سالن کنفرانس این
شرکت برگزار شد.
در ابتدای جلســه عبدالوحید مهدوی نیــا مدیرعامل و رئیس هیئت
مدیره اقدام به معرفی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
پرداخت،سپس مشکالت نیروی انسانی و پست های مورد تقاضا و
نیاز در واحدهای مختلف شرکت توسط معاونین و مدیران اعالم شد .

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی تاکید کرد؛

گنجی مدیرکل دفتر توســعه مدیریت و بهره وری شــرکت توانیر
در بخشــی از صحبتهای خود گفت :هدف از بازدید و حضور در
شهرستان های تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان
کرمان این بود تا در دورترین نقاط کار و تالش های همکاران را شاهد

باشیم و عالوه بر مالقات با آن ها مشکالتشــان را از زبان خودشان
بشنویم.
وی افزود :بازدیدهای میدانی همیشه کمک شایانی به تصمیم گیری
درســت و دقیق می کند ،پست های ســازمانی مورد نیاز که توسط
همکاران این شرکت پیشنهاد شد ،از طریق افکارسنجی مورد بررسی
قرار خواهیم داد تا با توجه به شــرایط پیچیده صنعت برق ،بتوانیم به
دقیق ترین تصمیم دست پیدا کنیم.
در ابتدای این جلسه حمید شــیرنژاد طی ارائه ایی به وضعیت نیروی
انسانی شرکت پرداخت .
الزم به ذکر اســت؛ در بازدید میدانی از شهرستان های تحت پوشش
شــرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان توسط مدیرکل دفتر
توسعه مدیریت و بهره وری شــرکت مادرتخصصی توانیر و هیات
همراه ،عبدالوحید مهدوی نیا مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق
جنوب استان و مهندس شیرنژاد معاون منابع انسانی این شرکت نیز
حضور داشتند.

حسن قربانی ،عضو شورای شهر اراک:

مدیرکل هنرهای نمایشی کشور:

ارتقاء سطح فناوری در صنایع رسالت مهم
پارک های علم و فناوری کشور

دغدغه کمبود زمین آرامستان اراک
برطرف می شود

تئاتر باید در سبد فرهنگی خانواده ها قرار
بگیرد

تبریز  -امید محمد زاده اصل النجق،خبرنگاراقتصادسرآمد-هیات
رئیسه پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی به همراه هیاتی از
کارخانه تولید قیر و آســفالت شــرکت پاالیش ایمن راه و یک
شرکت متالوژی پودری بازدید کردند.
دکتر واعظی رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی هدف
از این بازدید ها را ایجاد و ارتقای واحد های تحقیق و توسعه در
این شرکت ها و همچنین بررسی وضعیت شرکت ها و فناوری
اســتفاده شــده در تولید محصوالت به منظور ارائه خدمات و
راهنمایی برای تبدیل شــرکت های مذکور به واحد های دانش
بنیان عنوان کرد .دکتر واعظی افزود پارک های علم و فناوری در
کشورعالوه بر حمایت از صاحبان ایده و طرح های فناورانه برای
تبدیل ایده به فناوری و کارآفرینی ،رسالت ارتقاء سطح فناوری
در صنایع و توسعه واحد های تحقیق و توسعه را نیزبرعهده دارند.
شرکت پاالیش ایمن راه در زمینه های پاالیش قیر ،تولیدآسفالت،
ایزوگام و دانه بندی مصالح راهسازی به عنوان یکی از واحدهای
صنعتی و تولیدی در سطح شمالغرب کشور فعالیت می نماید.
شرکت متالورژی پودر تبریز هم تولید کننده قطعات فلزی از آلیاژ
های پایه مس و آهن به روش متالورژی پودر و تولید کننده قطعات
بایمتال پیشرفته میباشد.این شرکت اولین تولید کننده صفحات
اصطکاکی بایمتال برای صنایع خودرو و تراکتور با اســتفاده از
متالورژی پودراست و در پارک علم و فناوری مستقر می باشد.

اراک-غالمی،خبرنگاراقتصادســرآمد--رئیس کمیســیون
سالمت ،محیط زیست و خدمات شهری شورای اسالمی شهر
اراک گفت :تعیین تکلیف زمین  30هکتاری آرامســتان اراک،
یکی از اولویت های سال  1401شورا و شهرداری است.
حسن قربانی در چهل و یکمین جلســه صحن علنی شورای
اسالمی شهر ،با بیان اینکه در شــهر کار در حال انجام است و
زحمات شهردار و مجموعه شهرداری قابل تقدیر می باشد و
ان شــاء اهلل این جدیت کاری روز به روز بیشــتر شود ،گفت:
پیگیری جهت تعیین تکلیف زمین  30هکتاری آرامستان اراک
یکی از اولویت های سال  1401شورا و شهرداری می باشد که
می بایســت اقدامات الزم با جدیت بیشتری پیگیری شود تا با
الحالق این  30هکتار به آرامستان اراک ،دغدغه ای جهت کمبود
زمین وجود نداشته باشد.
وی در ادامه رسیدگی به قنوات داخل شهر و فضای سبز سنجان
و کرهرود را از خواســته های شهروندان از مجموعه مدیریت
شهری برشــمرد که باید جامه عمل پوشانده شــوند ،افزود:
آالیندگی شهر اراک اعتبارات ملی و اســتانی دارد که با توجه
به اینکه شــهر اراک از ابتدای ســال جاری نزدیک به  30روز
آالینده داشته لذا می توان با پیگیری های الزم از این اعتبارات
برای توسعه فضای سبز شهر اراک که گامی موثر برای کاهش
آالیندگی می باشد ،استفاده نمود.

همدان-فتانه ازانی،خبرنگاراقتصادســرآمد -مدیر کل هنرهای
نمایشی کشور به همراه دبیر بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی
تئاتر کودک و نوجوان در ســفر یک روزه به همدان از سالنهای
برگزاری جشنواره بازدید کردند .نشست با سرپرستان گروههای
نمایشــی ،دیدار با مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی استانداری
همدان و جلسه با رئیس و مدیران ستاد اجرایی جشنواره بینالمللی
تئاتر کودک و نوجوان از دیگر بخشهای ســفر کاظم نظری به
همدان بود .کاظم نظری مدیرکل هنرهای نمایشی ،ضمن بازدید از
سالن مجتمع فرهنگی هنری شهید مظاهری مریانج ،پالتو و سالن
مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی و پالتوها و سالن مجتمع
فرهنگی هنری بوعلیسینا ،از تالش مسئوالن اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی همدان برای تعمیر و تجهیز سالنها و فراهم کردن
زیرساختهای استاندارد برای برگزاری این جشنواره بینالمللی
قدردانی کرد .کاظم نظری در ادامه نشســتی هم با سرپرســتان
گروههای نمایشــی همدان داشت و پس از شــنیدن دغدغهها،
نظرات و پیشنهادات هنرمندان ،پاسخگوی آنان بود .وی با تأکید
براینکه جشــنوارههای هنری متعلق به همه مردم هستند ،گفت:
گروههای تئاتری با دشواری یک محصول فرهنگی تولید میکنند
و جشنوارهها فرصتی برای ارائه این آثار نمایشی هستند .همه مردم
باید از ظرفیت این جشنوارهها بهرهمند شوند و این محصول باید در
سبد فرهنگی هر خانواده قرار بگیرد.

کرمان  -فرسنگی،خبرنگاراقتصادسرآمد -طرح همیاران
انرژی در راستای تفاهم نامه منعقد شده بین شرکت توزیع
نیروی برق جنوب اســتان کرمان و اداره کل آموزش و
پرورش استان اجرا و در این رابطه ،از دانش آموزان برتر،
 144معلم و مدیر در  48مدرسه در شــانزده شهرستان
تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق جنوب تجلیل
شد.
مجتبی ثمره مدیردفتر مدیریت مصرف شــرکت توزیع
نیروی برق جنوب استان کرمان ،در حاشیه مراسم تجلیل
از دانش آموزان ،مدیران و معلمان شهرستان سیرجان ،با
اشاره به اینکه صنعت برق از ســه بخش تولید ،انتقال و
توزیع تشکیل شــده و ما در خط مقدم این صنعت یعنی
توزیع قرار داریم ،گفت :در کل کشور بیش از  38میلیون
مشترک وجود دارد و شرکت توزیع نیروی برق جنوب
استان کرمان وظیفه برق رسانی مستمر را برای  627هزار
مشــترک اعم از خانگی ،تجاری ،صنعتی ،کشاورزی و
اداری در شانزده شهرســتان تحت پوشش خود برعهده
دارد.
وی افزود :قســمت عمده تولید بــرق در ایران ،حاصل
سوخت های فسیلی می باشــد و در حال حاضر بیش از
 84درصد نیروگاه های کشور از سوخت فسیلی استفاده
میکنند که نتیجه آن آلودگی زیست محیطی است.
ثمره با تاکید بر اینکه وظیفه مــا حفظ منابع انرژی برای
نسل های بعد از خودمان اســت ،گفت :به منظور اشاعه
فرهنگ صرفهجویی و مصرف صحیح بین دانش آموزان
که آینده سازان مملکت هســتند ،تفاهم نامه همکاری با
آموزش و پرورش از سال  95منعقد گردید که در راستای
آن شــرکت توزیع نیروی برق جنوب استان متعهد شد
محتوای آموزشــی و کتب مربوطه را تهیه و بین دانش
آموزان توزیع کنیم.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی
برق جنوب اســتان تصریح کرد :این تفاهم نامه
برای سال تحصیلی  1401-1402هم به امضای
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق جنوب
استان و مدیرکل آموزش و پرورش استان رسید
و امید است در راستای آن دانش آموزان برتر و
ایده های جدید معرفی شــوند و نتایج مفید آن
برای فرهنگ سازی مدیریت مصرف برق بیش
از گذشته باشد.

پانزدهمین یادواره شهدای مخابرات
منطقه گلستان برگزار شد

گــرگان -آذری،خبرنگاراقتصادســرآمد-به پــاس
گرامیداشت مقام شــامخ شــهداء  ،پانزدهمین یادواره
شهدای مخابرات منطقه گلستان برگزار شد .پانزدهمین
یادواره شهدای مخابرات استان با حضور پرشور مدیران
و مسئوالن و کارکنان برگزار شد .
دکتر غالمعلی شهمرادی که در این مراسم باشکوه سخن
می گفت  :با تاکید بر ضروت تاســی به ســیره شهدا در
شرایط کنونی  ،افزود :یادآوری و گرامیداشت مقام شهداء
یکی از کوچکترین وظایفی است که بر دوش ماست و
مهم تر از آن پیروی از راه آن بزرگواران و حضور در جبهه
مبارزه با دشمن در هرشرایطی است .
وی الزمه شــهادت را زندگی شــهادت گونه دانست و
ابراز امیدواری کرد با خدمت رسانی و تالش همه جانبه
در کسب رضایت مردم بتوانیم رضایت خداوند و شهدا
را داشته باشیم.
همچنین دکتر سلیمان دوست از تحلیل گران سیاسی و
مسائل روز با تاکید بر مقام واالی شهدا گفت :شهدا با خدا
معامله کردند و نزد خدا بودن روزی آنها بود.
وی گفت  :شهدا عالمی را دیدند که دیگران ندیدند
و خود ندیدن و خــدا دیدن  ،ایثارگــری و فداکاری از
ویژگی بارز آنها بود .

