
اداره برق به تأمین روشنایی معابر 
شهر قدس اهتمام داشته باشد

آغاز عملیات گازرسانی به 208 روستای 
استان  بوشهر طی سالجاری

گروه شهرستان : رئیس شورای اسالمی شهر قدس گفت: اداره برق به تأمین روشنایی معابر، تثبیت ولتاژ 
و جابه جایی تیرهای برق اهتمام بیشتری داشته باشد.

به گزارش روابط عمومی شــورای اسالمی و شهرداری قدس ،خدابخش محمدزاده پودینه در جلسه 
رســمی 248 در دیدار با مسؤوالن اداره برق شهرســتان قدس ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و روز روابط 
عمومی اظهار کرد: با توجه به سیاســت های شورای اسالمی شهر در خصوص دعوت روسای ادارات به 
جلســات شورا و آگاه شدن از روند خدمات رسانی به مردم در این جلسه از معاون اداره برق و مدیرکل 
اداره درمان اســتان تهران دعوت  شــده تا پاسخگوی ســؤاالت نمایندگان مردم در شورای اسالمی شهر 

باشد.
رئیس شــورای اســالمی شهر قدس بیان کرد: خوشبختانه اداره برق همواره با اعضای شورا همکاری داشته و در هر موردی که پیش آمده تالش کرده تا 

خدمات مناسبی به شهروندان ارائه دهد اما هنوز مشکالت بسیاری در سطح شهر وجود دارد.
وی اضافه کرد: عدم وجود روشــنایی در سطح معابر، گاهی مشــکالت ولتاژ برق، جابه جایی تیرهای برق موجود در معابر، وجود تیر برق های مزاحم 

در برخی معابر، عدم ایمنی در برخی ترانس های برق موجود در معابر و ... از مهم ترین مشکالتی است که شهروندان شهر قدس با آنها روبه رو هستند.

گروه شهرستان : مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر با اشاره به اهمیت گازرسانی به روستاها و نقاط 
محروم و نیز توسعه زیرساخت ها در این مناطق ، از اجرای چندین طرح گازرسانی در روستاهای این استان 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان بوشهر ، مهندس غالمعباس حسینی در گفتگو با خبرنگار 
این شــرکت بیان داشت: مناطق روستایی با فراهم آوردن محیط زیست سالم و پایدار، نقش مهمی در توسعه 
ملی بر عهده دارند ، از همین رو توسعه زیرساخت های اولیه و اساسی در این مناطق موجب ارتقای کیفیت 
زندگی و وضعیت اقتصادی روستانشــینان می گردد. مهندس غالمعباس حســینی در ادامه افزود : توســعه 
روســتایی و ارتقای ســطح رفاه روستاییان از اهداف اصلی برنامه های توسعه ای کشــور بوده و دولت یازدهم نیز با درک اهمیت و ابعاد این  موضوع، توجه 
ویژه ای به توســعه و تکمیل طرح های گازرســانی در مناطق محروم نشان داده است که تخصیص اعتبارات الزم از محل بند » ق« از جمله راهکارهای اتخاذ 
شده جهت تحقق این مهم می باشد. وی خاطرنشان نمود : شرکت گاز استان بوشهر نیز با توجه به اهمیت موضوع و لزوم تسریع در روند اجرای طرح های 
گازرســانی روســتایی، عملیات گازرسانی به 208 روستای استان را طی سال 95 آغاز خواهد نمود. ایشان در ادامه بیان داشت : گازرسانی به این روستاها از 

محل اعتبارات بند ق تبصره 2 قانون بودجه تامین  و گازرسانی به آنها نیز تا شهریور ماه سال آینده به پایان خواهد رسید.

داریوش  مهنــدس   : گــروه شهرســتان 
رضائــی در زمینه انجام فعالیــت های فرهنگی 
و دینی رتبه شایســته تقدیر ویــژه را در میان  
مســئولین فرهنگــی ودینی شــرکت های آب 

کشوردر  سراسر  وروســتایی  شهری  وفاضالب 
. نمود  1394 کسب  سال 

علی یزدان پرســت مشاور وزیر و مسئول 
امــور فرهنگی وزارت نیرو با اعطاء لوح تقدیر 

از مهنــدس داریــوش رضائــی در خصــوص 
کســب رتبه شایســته تقدیر ویــژه ، قدردانی 
مسئولین  گردهمایی  دهمین  اســت  گفتنی  کرد. 
وفاضالب  هــای آب  ودینی شــرکت  فرهنگی 

شهری وروســتایی سراسر کشور در محل سالن 
نکا شهرستان  ســلیمی  شــهید  نیروگاه  همایش 
ســاری در 22 ، 23 اردیبهشــت ماه سالجاری  

. برگزارگردید 

کسب رتبه شایسته تقدیر ویژه توسط مسئول فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضالب شهری آذربایجان غربی

بهره برداري از مجتمع تجاري و 
پارکینگ طبقاتي مهر و ماه تا پایان سال 
 : شهرستان  گروه 
مجتمع  افــزود:  گنجي 
پارکینــگ  و  تجــاري 
طبقاتي مهر و ماه  واقع 
در تقاطع خیابان بوعلي 
و چهار راه خیام در زمیني به مســاحت 3هزار و 
225 متر مربع در 12طبقه در حال احداث است. 
وي با بیان اینکه ایــن مجتمع داراي 300 واحد 
تجاري و ظرفیت بیش از هزار پارکینگ اســت، 
گفت: مجتمع تجاري و پارکینگ طبقاتي مهر و 
ماه  با مشارکت بخش خصوصي بعنوان سرمایه 
گذار و با اعتباري بالغ بر 420میلیارد ریال در نیمه 
دوم ســال جاري به بهره برداري خواهد رسید. 
معاون ســرمایه گذاري و مشــارکت شهرداري 
قزوین افزود: با توجه به کمبود فضاي پارکینگ 
در منطقه و لزوم خدمت رساني سریع و مناسب 
به شــهروندان، بهره برداري از پارکینگ هاي این 
مجتمع تا پایان خرداد ماه صورت مي پذیرد که 
همین امر نقش بســزایي در کاهش بار ترافیکي 
خیابان هاي منتهي به آن خواهد داشــت. گنجي 
با اعالم پیشرفت فیزیکي 90 درصدي این پروژه 
افزود: با توجه بــه بازدید میداني از  روند اجرا، 
این پروژه طبق زمان بنــدي در موعد مقرر به 
بهره برداري خواهد رســید. معاون سرمایه گذاري 
شهرداري قزوین رعایت اصول زیبایي شناختي در 
طراحي معماري نماي خارجي این پروژه را مورد 
تاکید قرار داد و افزود: نماي شــهري هر ساختمان 
به عنوان بخشــي از کالبد شهر و حقوق عمومي 
بشمار مي آید، بنابراین سازندگان و سرمایه گذاران 
حوزه ساختمان در برابر این حق شهروندي داراي 
مسئولیتي اجتماعي هستند لذا به همین جهت سعي 
شده این اصول در طراحي نماي خارجي این پروژه 
رعایت شود. گنجي اظهار کرد: امیدواریم در آینده، 
احداث پارکینگ هاي طبقاتي و مکانیزه به گونه اي 
داراي توجیه اقتصادي شوند که سرمایه گذاران به 
ســمت احداث پارکینگ ها بروند و با اخذ اسناد 
تفکیکي قابل خرید و فروش، این پارکینگ ها در 
اختیار متقاضیان قرار گیرد که این کار مي تواند چرخه 

اقتصادي را در این زمینه به چرخه درآورد.

گروه شهرســتان : مدیر عامل اتوبوســرانی 
کالنشهر تبریز گفت: شرکت واحد اتوبوسرانی در 
بکار گیــری از فناوری اطالعات در حوزه حمل و 
نقل عمومی پیشرو است.به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، شــمس اهلل فیروزیان افزود: در حال حاضر 
اجرای طرح ســامانه تعرفه الکترونیکی مهم ترین 

پروژه اتوبوسرانی در حوزه IT است که با پیشرفت 
کار قابــل قبول عبور از روش های ســنتی کنترل 
ناوگان را در ســال جاری محقق خواهد ســاخت.
فیروزیان ادامه داد: طراحی و پیاده ســازی سامانه 
عملکرد اتوبوســرانان را یکی دیگر از فعالیت های 
این شرکت خواند و افزود: بانک اطالعاتی عملکرد 
فعــاالن حمل ونقل عمومی در حال شــکل گیری 
اســت.وی آغاز آرشــیو الکترونیکی در راســتای 
مکانیزه شــدن روند نگهــداری و بایگانی پرونده 
های پرسنلی، راه اندازی سیستم تعمیر و نگهداری 
ماشین آالت CMM، راه اندازی شبکه ارتباط بی 
سیم پایانه راه آهن، مجتمع تعمیرگاهی و ارتباط به 

شبکه جامع شهرداری تبریز و همچنین راه اندازی 
دوربین های مدار بسته را از اقدامات جدی شرکت 
واحد اتوبوســرانی در سال گذشــته و سال جاری 
عنوان کرد.مدیرعامل شــرکت واحد اتوبوســرانی 
تصریح کرد: توســعه مرکز کنترل هوشــمند، بهره 
برداری از ماژول حسابداری، سامانه کارت بلیط به 
منظور پرداخت روزانه و اتوماتیک کارکرد ناوگان 
بخش خصوصی از محل کرایه سفر، صدور کارت 
شناسائی الکترونیک اتوبوســرانان از اقدامات مهم 
این شــرکت در حــوزه فناوری اطالعات اســت.
فیروزیان افزود: تابلوهای اطالع رسانی در ایستگاه 
های اتوبــوس RTPRS به همت کارشناســان 

و مدیــران فناوری اطالعات این شــرکت در حال 
افزایش بوده که امیدواریم در ســال جاری بتوانیم 
بیش از یکصد ایســتگاه مهم و شلوغ در کالنشهر 
تبریــز را بــه این نــوع تابلوها برای بهــره مندی 
مسافرین ناوگان حمل ونقل عمومی از این سیستم 
مجهز نمائیم.مدیرعامل اتوبوسرانی در پایان افزود: 
سیســتم اطالع رسانی اعالم ایســتگاه در اتوبوس، 
بستر اینترنت و یا اینترانت در اتوبوس های تندرو 
از دیگر اقدامات شــرکت واحد اتوبوسرانی عنوان 
کرد و افزود: مطالعات مــورد نیاز در این زمینه ها 
آغاز شده است و خبرهای خوشی در آینده خواهیم 

داشت.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه: 

ناوگان اتوبوسرانی تبریز در حوزه فناوری اطالعات پیشتاز است

73 صنایع عمده و جزء هادیشهر 
از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند

گروه شهرســتان : 
اعضــای  مدیرعامــل، 
هیئت مدیــره و هیئت 
گاز  شــرکت  رئیســه 
استان آذربایجان شرقی 
ضمــن دیدار با فرماندار هادیشــهر از ادارات 
گاز هادیشــهر و جلفا بازدید و از نزدیک در 
جریان خدمات دهی و توســعه گازرســانی و 
رســیدگی به مسائل و مشکالت این شهرستان 

قرار گرفتند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مدیرعامل 
شــرکت گاز استان در این دیدار اظهار داشت: 
100 درصد خانوار شهری و 98 درصد خانوار 
روســتایی شهرستان و 73 صنایع عمده و جزء 
شهرستان هادیشــهر از نعمت گاز طبیعی بهره 
مند هســتند.مهندس ولی الــه دینی افزود: 30 
روستای شهرســتان هادیشــهر از نعمت گاز 
طبیعی بهره مند و دو روســتا در دست اجرا و 
6 روســتای دیگر در دست طراحی و انتخاب 
پیمانکار می باشــند.وی تعداد مشــترکین این 
شهرســتان را 26 هزار و 875 مشترک برشمرد 
و افزود: از این تعداد 19 هزار و 866 مشــترک 
شهری و 7009 مشترک روستایی می باشند.وی 
در جمع کارکنان شهرستان جلفا بر توانمندسازی 
و آموزش کارکنان تأکید و افزود: شرکت گاز به 
نیروی انســانی توانمند و دانش محور و دارای 
مهارت فنی نیازمند است و آینده متعلق به افراد 
دارای دانش و مهارت کافی است.مهندس دینی 
با اشاره به افزایش عملیات عمرانی در سطح شهر 
جلفا و حوادث برخورد با شبکه گاز طبیعی اظهار 
داشت: جا دارد سازمان ها، ارگان ها، شهرداری 
ها و دیگر دستگاه های اجرایی جهت جلوگیری 
از حوادث ناشــی از گاز طبیعی قبل از هرگونه 
حفاری هماهنگی الزم با شرکت گاز را به عمل 
آورند.در این دیدار فرهاد مشفقی فر، سرپرست 
اداره گاز شهرســتان هادیشهر با ارائه گزارش از 
عملکرد شهرستان پرداخت و مدیرعامل شرکت 
گاز استان نیز بر حل مشکالت و درخواست های 

روسای نواحی و کارکنان تأکید کرد.

گروه شهرســتان : مدیر کل آموزش و پرورش اســتان مرکزی 
گفت: کار معلمان کاری بسیار سخت و حساس است و معلمان الگوی 

صحیح تربیتی هستند.
به گزارش اداره روابط عمومی آموزش و پرورش استان مرکزی، 
شــهریار فوالدوند در مراســم تقدیر از معلمان شایسته و برتر استان 
مرکزی به مناســبت بزرگداشــت مقام معلم ، افزود: فرهنگیان مروج 
فرهنگ صحیح قدرشناســی هســتند و ارزش های اخالقی بواســطه 

مربیان و معلمان در جامعه ترویج می یابد. 
وی با اشاره به اینکه کار معلمی، سخت، حساس و هم از ظرافت 
های پیچیده ای برخوردار است، ابراز کرد: بنابر همین دالیل است که 
معلمان باید یک روان شناس، جامعه شناس و یک مربی تربیتی باشند 

تا بتوانند بنابر نوع مخاطبشان با آنها ارتباط برقرار کنند.
مدیر کل آموزش و پرورش اســتان مرکزی ادامــه داد: یکی از 
بزرگتریــن لطمه هایی که امروز در حوزه تعلیم و تربیت وارد شــده 
است ســبک شمردن بحث تربیتی اســت؛ چرا که معلم با افرادی در 
مدرســه ســر و کار دارد که هر کدام در یک خانواده و با یک فرهنگ 
و یــک تربیت متفاوت از دیگران بزرگ شــده و اینک وارد مدرســه 

شــده اند. فوالدوند اظهار داشت: اگر معلمی موفق است فقط به دلیل 
شــناخت از مخاطب و دانش آموزش است که توانسته این موفقیت را 

بدست آورد.
وی اضافــه کــرد: معلم باید به عنوان یک جامعه شــناس انجام 
وظیفــه کند و به عنوان یــک مربی تربیتی به تعلیــم و تربیت دانش 

آموزان بپردازد.
مدیر کل آموزش و پرورش اســتان مرکزی با تاکید بر ســنگین 

بــودن وظیفه معلمــان ادامه داد: برای تعلیــم و تربیت دانش آموزان، 
آموزش و پرورش از ابزارهای متفاوتی بهره مند اســت که مهمترین و 

تاثیرگذارترین عنصر آن معلم است.
فوالدونــد تصریح کرد: در نظــام تربیتی یکــی از اصلی ترین 
عناصــری که می تواند الگوی صحیح را به دانــش آموزان ارائه دهد 

معلم است.
وی بــا بیان اینکه معلم نماد اخالق اســت، ابراز کرد: داشــتن 
نظم، خویشــتن داری، صبر، گذشــت و ایثار و انتقــاد پذیر بودن از 
شــاخصه های یک معلم برتر است. شهریار فوالدوند افزود: جانبازان 
و ایثارگران جامعه با اهداي آســایش خود آرامش را به جامعه عرضه 
کردنــد و معلمان بــه عنوان مروجان فرهنگ ایثار و شــهادت وظیفه 
مهمي در انتقال زیبایي هاي اخالقي و قدرشناسي از این سرمایه هاي 

اجتماعي در جامعه بر عهده دارند.
وي ادامــه داد: فرهنگیان باید در کنار حرفــه معلمي با علوم 
روان شناســي، مخاطب شناسي و جامعه شناســي نیز آشنا باشد تا 
بتواند بهترین شــرایط را براي تعلیم و تربیت نســل آینده کشــور 

کند. فراهم 

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی در مراسم تجلیل از معلمان :

معلم الگوی صحیح تربیتی است
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