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2261کالسدرسدرآذربایجانغربیاحداثمیشوند
| مديركل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس آذربايجان غربى با بيان اينكه براى رسيدن استان به ميانگين سرانه فضاى آموزشى كشور   
به دو هزار ميليارد تومان اعتبار با شرايط فعلى اقتصادى الزم اســت، گفت: در حال حاضر دو هزار و 661 كالس درس در سطح استان ساخته 
مى شوند كه با اتمام آنها، سرانه فضاى آموزشى استان به حدود پنج مترمربع براى هر دانش آموز خواهد رسيد آيدين رحمانى در نشست خبرى 
با بيان اينكه آذربايجان غربى در سنوات گذشته از توسعه يافتگى در فضاهاى آموزشى محروم بوده است، اظهار كرد: سرانه فعلى فضاى آموزشى 
براى هر دانش آموز در اســتان حدود 4.05 مترمربع بوده كه در اين زمينه رتبه 29 كشــورى به اين استان اختصاص يافته است وى ميانگين 
سرانه فضاى آموزشى براى هر دانش آموز در كشور را 5.18 مترمربع و استاندارد آن را 8.34 مترمربع ذكر كرد و گفت: پايين بودن سرانه فضاى 

آموزشى در استان بر كيفيت تحصيلى دانش آموزان و دستيابى آنها به تحصيالت تكميلى تاثير منفى بسيارى گذاشته و به همين دليل جزو چهار استان نيازمند توجه 
انتخاب شده است مديركل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس آذربايجان غربى با بيان اينكه براى رسيدن استان به ميانگين سرانه فضاى آموزشى به حدود دو هزار ميليارد 
تومان اعتبار در شرايط فعلى اقتصادى نياز اســت، تصريح كرد: در حال حاضر دو هزار و 661 كالس درس در قالب 405 مدرسه در سطح استان ساخته مى شود كه با 

اتمام و بهره بردارى از آنها، سرانه فضاى آموزشى براى هر دانش آموز به حدود پنج مترمربع خواهد رسيد

قدردانیامامجمعهتبریزازپاسخگوییبهسؤاالتدینیدفترتبلیغاتاسالمی
|  نماينده ولى فقيه در اســتان آذربايجان شرقى و امام جمعه تبريز از فعاليت هاى مركز ملى پاسخگويى به سؤاالت دينى دفتر تبليغات اسالمى 
حوزه علميه قم تقدير و تشكر كرد. به گزارش روابط عمومى دفتر تبليغات اسالمى، دوره مقدماتى «مهارت هاى پاسخگويى دينى» با همكارى مركز ملى 
پاسخگويى به سؤاالت دينى در مركز مديريت حوزه علميه خواهران آذربايجان شرقى برگزار شد. اين دوره با حضور حجت االسالم والمسلمين آل هاشم 
«نماينده ولى فقيه و امام جمعه تبريز و رئيس حوزه هاى علميه اســتان»، آيت اهللا ســيد احمد خاتمى «عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم»، حجت 
االسالم والمسلمين على مخدوم «رئيس مركز ملى پاسخگويى به سؤاالت دينى» و حجت االسالم والمسلمين روشن تن «مدير مركز مديريت حوزه علميه 
خواهران آذربايجان شرقى» در تبريز برگزار شد. در اين مراسم، آيت اهللا خاتمى با اشــاره به اهميت پاسخگويى دينى، اظهار داشت: با توجه به تجارب و 

تخصص ويژه مركز ملى پاسخگويى به سؤاالت دينى در اين زمينه، برگزارى اين دوره ها اقدامى شايسته و الزم است. وى گفت: عدم ورود بى مقدمه به پاسخگويى، وجود عنصر حق 
جويى و حق پذيرى در سؤال كننده و پاسخگو در سطحى شايسته و عدم سياسى و جناحى شدن پرسش و پاسخ سه موضوع مهمى است كه بايد در پاسخگويى در نظر داشت. در اين 
دوره، حجت االسالم والمسلمين آل هاشم با تشكر و قدردانى از طراحان و برگزاركنندگان اين دوره، به شايستگى ها و استعدادهاى علمى و تبليغى بانوان طلبه اشاره و تصريح كرد: 
اميدواريم با استفاده از ظرفيت قريب به 2000 طلبه خواهر در استان و اشتياق و استعداد بسيارى از اين دانش آموختگان، بتوان بخش مهمى از سؤاالت بانوان استان را پاسخ گفت.

مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان

|  على محمدى، مديرعامل فوالد خوزستان اظهار داشت: شركت فوالد 
خوزســتان يك بنگاه اقتصادى مادر است كه اســتمرار فعاليت هايش به بقاى 
صنايع داخلى كوچك كمك مى كند؛ فعاليت مستمر تامين كنندگان و سازندگان 
قطعات، تجهيزات و مواد اوليه از اركان اساسى چرخه اقتصادى كشور به شمار 
مى آيد و در دسترس بودن صنايع در داخل باعث امنيت خاطر شركت هاى بزرگ 
مى شود.   وى افزود: با اين رويكرد فوالد خوزســتان دومين قطب فوالدسازى 
كشور، تامين مواد، قطعات و تجهيزات را با اتكاء به صنايع داخل و بومى سازى آن 
دنبال مى كند؛ هر كجا احساس كنيم، تجهيزات مرغوب و متناسب با استاندارد 
مورد نظر در داخل كشور توليد مى شود، بدون شك از آن توليدكنندگان حمايت 

كرده و اولويت تامين را از اين شركت ها در نظر مى گيريم.

 محمدى اذعان داشت: تحريم هاى چند سال اخير در ظاهر، كار تامين قطعات 
و تجهيزات و مواد مرتبط با فوالد را ســخت كرده است، اما در عمل عكس اين 
تصور شكل واقعى به خود گرفته و زمينه ى خودباورى، اعتماد متقابل و جلوگيرى 
از خروج ميليون ها دالر ارز از كشــور را ايجاد كرده است. وى ادامه داد: هدف از 
برگزارى اولين نمايشگاه تخصصى بومى سازى گروه فوالد خوزستان، شناسايى 
توانمندى تامين كنندگان و توليدكنندگان داخلى، هم افزايى دانش فنى و توسعه 
صنايع كوچك است. على محمدى تاكيد كرد: سياست اين شركت در سال هاى 
اخير بر مبناى تكميل زنجيره اى ارزش هدف گذارى شــده اســت و به همين 
منظور اقدام به خريد سهام معادن در باالدست و پيگير خريد سهام شركت هاى 
توليدكننده محصول نهايى در پايين دست هستيم؛ شركت فوالد اكسين در جهت 

تكميل زنجيره اى ارزش در پايين دست همواره مورد توجه فوالد خوزستان بوده 
است و با تملك اين شركت در آينده گام اساسى به منظور رسيدن به هدف مدنظر 
برمى داريم.  مدير عامل فوالد خوزســتان گفت: خريد سهام معادن، مشاركت 
در ساخت شركت فوالد انديمشــك، تملك 67 درصدى شركت فوالد شادگان، 
پيگيرى تملك سهام فوالد اكسين، مشاركت در طرح هاى پژوهشى، شركت در 
پروژه بومى سازى الكترود گرافيتى از مهم ترين برنامه هايى جارى شركت به شمار 
مى آيد؛ اين اقدامات يقينا فعال شــدن صنايع كوچك را بهمراه خواهد داشت.   
مدير عامل فوالد خوزستان در پايان سخنان خود اظهار داشت: اميدواريم با حضور 
قدرتمند توليدكنندگان، سازندگان و صنايع داخلى استان در نمايشگاه تخصصى 

بومى سازى شاهد رشد و شكوفايى هرچه بيشتر صنعت فوالد در آينده باشيم.

رئیس دانشگاه صنعتی قم : 
دانشگاهصنعتیقمآمادگیخودراجهتفعالیت

درحوزهبینالمللاعالممیکند
| به گزارش روابط عمومى دانشگاه: با توجه به ارتقاى كمى و 
كيفى دانشــگاه صنعتى قم، اقدامات اوليه جهت فعاليت اين دانشگاه 
در حوزه بين الملل در حال انجام است. در اين راستا دكتر احمد زاده 
معاون مدير كل امور دانشــجويان غير ايراني از اين دانشــگاه بازديد 
كرد. دكتــر رضايى نور رئيس دانشــگاه صنعتى قم اســاتيد جوان و 
نخبه،كاركنان هدفمند و دانشــجويان خالق را از ســرمايه هاى اين 
دانشگاه دانست و افزود: با توجه به شرايط استراتژيك شهر مقدس قم 
به ويژه حضور طالب خارجى و پتانســيل هاى قابل توجه در دانشگاه 
صنعتى قم، توانايى فعاليت در حوزه بين الملل را داريم. وى گفت: از 

لحاظ علمى و پژوهشى دانشــگاه صنعتى قم به عنوان دبيرخانه ستاد نانوى استان انتخاب شده است . مركز 
نوآورى اين دانشگاه با دوازده طرح نوآورانه در ســطح منطقه 4 آموزش عالى متمايز است. با افتتاح باشگاه 
توانمندى هاى استارت آپ ها زمينه جهت پژوهش، كارآفرينى و اشتغال زايى دانشجويان فراهم شده است.

برگزاریدورهآموزشیمانوراطفاءحریق
شرکتبرقمنطقهایغربدرپست2۳۰

کیلوولتاسالمآبادغرب
| دوره آموزشى مانور اطفاء حريق شركت برق منطقه اى 
غرب در پست 230 كيلوولت اسالم آباد غرب در استان كرمانشاه 
برگزار شــد. به گزارش روابط عمومى شــركت بــرق منطقه اى 
غرب، دوره آموزشى مانور اطفاء حريق اين شركت به همت دفتر 
برنامه ريزى نيروى انســانى و آموزش و دفتر HSE در پست 230 
كيلوولت اسالم آباد غرب برگزار شد. گفتنى است اين دوره آموزشى 
با حضور مسئولين ناحيه غرب استان كرمانشاه و تعداد 15 نفر از 
پرسنل اپراتور پست هاى اسالم آباد غرب و سرپل ذهاب برگزار شد. 
 HSE شايان ذكر است مهندس سيد يونس حسينى نماينده دفتر
شركت برق منطقه اى غرب، آموزش هاى تئورى الزم در خصوص 

ماهيت و انواع حريق و نحوه اطفاى حريق را تشريح كرد. در پايان اين دوره آموزشى، مطالبى در خصوص 
كمك هاى پزشكى توسط نماينده فوريت هاى پزشكى شهرستان اسالم آباد غرب براى همكاران ارائه شد 

و مورد استقبال آنان قرار گرفت.

123 رسیدگیبه1۰پروندهتخلفشرکتهایحملو
نقلکاالومسافرجادهایاستانقزوین

| جبار قهارى معاون حمل و نقــل اداره كل راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى استان قزوين از رسيدگى به 10 پرونده تخلف شركت هاى حمل و 
نقل كاال و مسافر جاده اى استان در بيست و دومين جلسه كميسيون ماده 12 
خبر داد. به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
استان قزوين، اين جلسه با  حضورمعاون حمل و نقل، روساى ادارات حقوقى، 
حمل و نقل مسافر و ايمنى و ترافيك اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده 
اى استان ، روساى انجمن هاى صنفى شركت هاى حمل و نقل كاال و مسافر 
استان برگزار شد، در راستاي كنترل و نظارت بر عملكرد شركت هاى حمل 
و نقل عمومى كاال و مســافر جاده اى و اجراى دقيق قوانين ومقررات در اين 
جلسه به 10  پرونده تخلف شركت هاى حمل و نقل كاال و مسافر عمومى جاده 

اى رسيدگي، تصميمات الزم اتخاذ و متعاقبا احكام مربوطه صادر مى گردد. وى تصريح كرد : تشديد نظارت مستمر 
بر عملكرد شركت ها و رانندگان در بخش حمل و نقل كاال و مســافر عمومى جاده اى همزمان با سفرهاى تابستانى 

هموطنان عزيز در قالب گشت هاى مشترك اين اداره كل و پليس راه استان در دستور كار قرار گرفت.

استانها

خبرنامه

روستایاسدآبادشهرستانکوهرنگبرقدارشد

نمایشگاه تخصصی بومی سازی قطعات، تجهیزات و مواد فرصتی مناسب برای شناخت و حمایت از صنایع داخلی است

| شهرکرد- محسن حسن زاده -  مهندس مجيد فرهزاد مدير عامل اين شركت با اعالم اين خبر گفت : در راستاى اجراى طرح برق 
رسانى به روستاهاى كشور ، روستاى 10 خانوارى اسد آباد از توابع شهرستان كوهرنگ با صرف اعتبارى بالغ 1400 ميليون ريال  ، برق دار شد. وى 
گفت : جهت اجراى اين طرح  983 متر شبكه فشار متوسط و 240 متر شبكه فشار ضعيف ويك دستگاه ترانسفور ماتور نصب واحداث شده است 


