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 رشت – زینب قلیپور: طی جلسه ای با حضور سیدجالل سیدمحمدی فرماندار صومعه سرا، حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز گیالن و سید علیرضا  شهرستان
میرباقری رئیس بهره برداری شهرستان های شرکت گاز، آقای رامین عبدلی به عنوان سرپرست اداره گاز صومعه سرا معرفی و از زحمات چند ساله محمد دولتشاهی 
رئیس پیشین این اداره قدردانی بعمل آمد.

سرپرست جدید اداره گاز شهرستان صومعه سرا معرفی شد 

توزیع بیش از 4 میلیارد مترمکعب گاز 
طبیعی در استان اصفهان

 سیدمصطفی علوی، اظهار کرد: مصرف گاز در سه ماه نخست امسال نسبت به 
مدت مشابه پارسال که ۵ میلیارد و ۱۶۵ میلیون متر مکعب بوده، ۸ درصد کاهش داشته 
است و در این زمان در بخش صنایع ۴ میلیارد و ۴۰ میلیون مترمکعب و در بخش خانگی 

و عمومی بیش از ۷۱۵ میلیون مترمکعب مصرف شده است.
به گزارش کائنات، وی تصریح کرد: امیدواریم با مصرف بهینه گاز طبیعی و رعایت این 

رویه در طی سال به ویژه در فصل سرما، با مشکل تامین گاز روبه رو نشویم.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان استفاده از گاز در صنعت به ویژه صنایع عمده را در 
پیشگیری از آلودگی محیط زیست بسیار موثر دانست و افزود: در صورتی  که همه مصارف 
گاز طبیعی توسط مشترکان در چارچوب های الگوی مصرف و به صورت بهینه باشد افزون 
بر بهبود کیفیت هوا و محیط زیســت، می تواند در کاهش هزینه گازبهای مشــترکان نیز 

موثر باشد.

بازدید از روند اجرایی پروژه های راهسازی 
نهاوند و مالیر

 همدان- شهناز محمدی:مدیر کل راه و شهرســازی استان همدان به همراه 
نماینده مردم شهرســتان نهاوند در مجلس شورای اســالمی ، معاون مهندسی و ساخت 
اداره کل و رئیس راه و شهرسازی شهرســتان از پروژه نهاوند- فیروزان و نهاوند – بروجرد 

بازدید نمود.
به گزارش کائنات،  ” داریوش حســینی ” دربازدید از چهارخطه نهاوند- فیروزان عنوان 
کرد: این پروژه به طول ۶ کیلومتر و اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد تومان از از پل حاج علیمراد 

تا روستای کهریز صالح الدین در حال انجام است.
مدیر کل راه و شهرسازی اســتان همدان گفت: در این بازدید مقرر شد توسط نماینده 
مردم نهاوند در مجلس ۶۰ میلیارد تومان برای کل محور تخصیص گرفته شود تا بدینوسیله 

۲۵ کیلومتر حوزه این شهرستان پوشش داده شود .
وی در بازدید از چهار خطه نمودن محور نهاوند- بروجرد بیان کرد: این پروژه از نهاوند 
تا ســه  راهی بروجرد به طول ۳۰ کیلومتر اســت که از این مقــدار ۲۰ کیلومتر در حوزه 
اســتحفاظی اســتان همدان قرار دارد و از مجموع این ۲۰ کیلومتر ۱۷ کیلومتر ۴ خطه  

شده است.
وی اعالم کرد: ۳ کیلومتر از این مسیر به همراه تعریض یک دهانه پل با اعتباری بالغ بر 
۴ میلیارد تومان در حال انجام است که امید است با تخصیص اعتبار مورد نیاز برای هفته 

دولت به بهره برداری برسد.
گفتنی است در ادامه مدیر کل راه و شهرسازی استان به همراه معاون مهندسی و ساخت 
و سرپرست راه و شهرسازی شهرستان مالیر از فاز دوم پروژه چهارخطه سامان – بروجرد 

به طول تقریبی ۸ کیلومتر بازدید به عمل آورد.
الزم به ذکر است در محور ســامان- بروجرد ساب بیس مسیر و ۵.۵ کیلومتر هم اساس 

الیه اول انجام شده است.

معاون راهداری سازمان حمل ونقل جاده ای:
۱3 هزار کیلومتر راه روستایی در برنامه ششم 

آسفالت می شود
 قزوین- معاون راهداری ســازمان حمل ونقل جاده ای گفت: در برنامه ششــم 
توسعه باید ۱۳ هزار کیلومتر راه روستایی در کشور آسفالت شود که امسال ۳۵۰۰ کیلومتر 

در دستور کار قرار دارد.
به گزارش کائنات، رضا اکبری در حاشیه ســفر وزیر راه و شهرسازی به استان قزوین و 
بازدید از پروژه های راهسازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در کشور اگر ۱۳ هزار 

کیلومتر آسفالت شود تکلیف برنامه ششم را انجام داده ایم.
وی افزود: این راه ها در روستاهای باالی ۲۰ خانوار است که تکلیف قانونی ما در برنامه 

ششم محسوب می شود.
اکبری بیان کرد: مجموعه راه های روستایی کشور که نیازمند آسفالت است حدود ۵۰ 

هزار کیلومتر است که وظیفه ما در روستاهای باالی ۲۰ خانوار است.
معاون راهداری کشور تصریح کرد: سال گذشــته دو هزار کیلومتر راه آسفالت شد و به 

پایان رسید و امسال ۳۵۰۰ کیلومتر در دست اجراست.
اکبری گفت: میانگین آنچه برای راه های روســتایی بعد از انقالب رخ داده سالی سه تا 

چهار هزار کیلومتر ساخته و آسفالت شده و امسال ۳۵۰۰ کیلومتر آسفالت خواهد شد.
وی یادآور شد: برای امسال اعتبار اســتانی برای راه ها پیش بینی شده و بخشی توسط 
نهادهای دیگر و اعتبارات مناطق محروم ریاست جمهوری، استانداری و اعتبار دهیاری و 
بخشداری ها و اعتبارت پراکنده بنیاد برکت، ستاد اجرایی، قرار گاه و خیرین مورد استفاده 

قرار می گیرد.

اجرای طرح دوگانه سوز کردن خودروهای 
عمومی در قم

 مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم گفت: رانندگان خودروهای 
عمومی باری و مسافری که متقاضی دوگانه سوز کردن وسیله نقلیه شان هستند، باید هر چه 

سریع تر نسبت به ثبت نام مشخصات خودرو در سامانه مربوطه اقدام نمایند.
به گزارش کائنات، سید محمود طاهری افزود: این طرح بر اساس مجوز شورای اقتصاد، 
به صورت رایگان اجرا و بر اساس آن یک میلیون و ۴۶۰ هزار دستگاه خودروی عمومی حمل 

بار و مسافر در سطح کشور گازسوز می شود.
وی اضافه کرد: دارندگان تاکســی ها و انواع وانت بارها می توانند برای گازســوز کردن 
خودروهای خود با مراجعه به نشــانی https://gcr.niopdc.ir اقدام به ثبت نام کنند.وی 
هدف از اجرای این طرح را کاهش مصرف بنزین و افزایش مصرف ســی ان جی در ســبد 

حامل های انرژی خودروهای عمومی حمل بار و مسافر عنوان کرد.
طاهری گفت: با توجه به فعال بودن ۳۹ باب جایگاه عرضه سی ان جی در سطح استان 

قم،  رانندگان می توانند با  قیمت ارزان تر از سوخت پاک تر استفاده کنند.
وی با تاکید بر اقدام ســریع تر رانندگان متقاضی برای ثبت نام در این طرح، خاطرنشان 
کرد: اولویت گازسوز کردن با خودروهایی است که مشخصات آن ها زودتر در سایت مربوطه 

ثبت شده باشد.
وی ادامه داد: پس از ثبت نام در سامانه، رانندگان باید بر اساس تاریخ و زمان اعالم شده 
به کارگاه های مجاز مراجعه نمایند و ضرورتی به مراجعه به شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی وجود ندارد.
مدیر شــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتی منطقــه قم بیان کرد: بــا وجود این که 
اطالع رســانی و تبلیغ خاصی در این زمینه صورت نگرفته است،  تاکنون اطالعات بیش از 
۱۰۰ دستگاه خودرو در سایت مربوطه ثبت شده است و در نوبت گازسوز شدن می باشند.

به گفته وی، درصد باالیی از خودروهای عمومی باری و مسافری که در محدوده استان 
قم تردد می کنند، دوگانه سوز هستند.

سرپرست شهرداری بوشهر:
برای توسعه شهر نیاز به برنامه مدون است

 بوشهر- رضاحیدری- نشســت رئیس و اعضای شــورای اسالمی شهر و 
سرپرست شــهرداری با فرماندار شهرســتان بوشهربرگزارشد.سرپرست شهرداری بندر 

بوشهردر این نشکست گفت برای توسعه شهر بوشهر نیاز به برنامه مدون می باشد
به گزارش کائنات، فردین خورشیدیان سرپرست  شــهرداری بندر بوشهر با بیان اینکه 
شهر بوشــهر به عنوان مرکز و ویترین استان باید الگوی شهرهای دیگر استان باشد از این 

رو نیازمند اعتبارات خاص است.
وی خاطر نشان کرد ضمن اینکه برای توسعه شهر بوشهر نیاز به برنامه مدون بوده عنوان 
نمود ۸۰۰ هکتار اراضی در حریم نیروگاه اســت انتظار داریم نیروگاه در قبال فروش برق 
نیروگاه سهم مرکز استان پرداخت کند واز  دولت انتظار است در قبال خدماتی که  به اراضی 

نظامی می دهیم اعتبارات بیشتری به مرکز استان اختصاص دهد.
سرپرســت شــهرداری با بیان اینکه اراضی ۵۳۰ هکتاری که آزاد ســازی شــده باید 
زیرساختهای آن توسط اداره کل راه و شهرســازی آماده سازی می شد که این کار انجام 

نشده و مشکالت آن بر دوش شهرداری افتاده است.
خورشیدیان با قدردانی از حمایتهای فرماندار از شهرداری در  اختصاص اعتبارات عمرانی 
گفت انتظار داریم در سال جاری در پروژه های شاخص تقاطع شهید سردار سلیمانی ،راست 
گرد میدان غدیر ،پایش تصویری و جاده سرتل به نیروگاه نیز اعتبارات خوبی برای شهرداری 

اختصاص دهند تا بتوانیم کارهای خوبی در خور و شایسته مردم بوشهر انجام دهیم.

خبرنامه

 تبریز - لیال پاشایی: پنجمین نشست کمیته 
بهــره وری صنعت آب و بــرق آذربایجان شــرقی با حضور 
نمایندگان دســتگاههای اجرایی زیرمجموعه وزارت نیرو و 
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی استان برگزار شد.
به گزارش کائنات، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب اســتان آذربایجان شــرقی، در این نشست 
تشــکیل کمیته بهره وری صنعت آب و برق استان را بسیار 

مهم دانست و از بانیان امر تقدیر کرد.
مهندس علیرضا ایمانلو به تبیین اهمیت ارتقاء بهره وری 
و موضوع فرهنگ و تعلق سازمانی اشاره کرد و اظهار داشت: 
در حال حاضر بنظر می رســد مهم ترین نکته افزایش تعلق 
سازمانی پرسنل است و در صورتی که منابع انسانی اهداف 
خود را در گرو تحقق اهداف ســازمان  دنبال کنند، رشد و 

توسعه سازمانها محقق خواهد شد .
معاون منابع انســانی و قائم مقام شــرکت آبفا آذربایجان 
شرقی نیز به بیان نکته نظرات خود پیرامون موضوع جلسه 
از جمله معرفی تیم بهره وری شرکت آب و فاضالب استان، 
معرفی تجربیات موفق این شرکت در حوزه مدیریت مصرف 
که از طرف وزارت نیرو تصویب و به کلیه شرکت ها ابالغ شده 
و همچنین یکپارچگی شرکت های آب و فاضالب شهری و 

روستایی پرداخت.
در ادامه این نشســت، گزارش مربوط به تهیه شــاخص 
های بهره وری در شرکت آب و فاضالب استان قرائت شد و 

حاضرین نکته نظرات خود را بیان کردند.
الزم به ذکر است این پروژه توسط انجمن بهره وری ایران 
و با مالک عمل قرار دادن عارضه یابی سازمانی به شناسایی 
۸۰ عامل ارتقاء بهره وری در ۴ حوزه ساختار، مدیریت، منابع 

انسانی و فرایندی انجام شده است.
سپس دســتورکار جلســه از جمله اهداف و وظایف تهیه 
شده توسط دبیرخانه کمیته قرائت گردید و پس از استماع 
نظرات حاضرین مقرر شــد ظرف چند روز آتی نمایندگان 
دســتگاهها با بیان نظرات و پیشــنهادهای اصالحی نهایی 
گردد. همچنین مقرر شــد نمایندگان دستگاهها  کمک به 
رســالت اصلی کمیته که همان ارتقاء بهره وری در ســطح 
دســتگاههای زیرمجموعه وزارت نیرو در استان می باشد، 
مالک عمل قرار داده و پیشنهادهای خود را ارائه کنند. عالوه 
بر موارد مذکور پیشنهاد شد کمیته کارشناسی ذیل کمیته 
اصلی تشکیل شده و قبل از طرح موضوعات در جلسه اصلی 
مورد بررسی و کارشناســی قرار گیرد. همچنین فرمت آرم 
تهیه شده برای کمیته در جلسه ارائه گردید که مقرر شد با 

اخذ نظر از نمایندگان در جلسه آتی نهایی گردد.

به میزبانی شرکت آب و فاضالب استان؛

کمیته بهره وری صنعت آب و برق آذربایجان شرقی تشکیل جلسه داد

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان

اقدامات الزم برای عبور بدون خاموشی از تابستان را انجام داده ایم
 مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه شبکه برق تحت 
نظارت این شرکت ظرفیت عبور از تابستان جاری را دارد، گفت: اقدامات الزم برای 
عبور بدون خاموشی از تابستان ۹۹ انجام شده و تاکنون مشکلی در این زمینه وجود 

نداشته است.
به گزارش کائنات، محمود دشــت بزرگ اظهار کرد: بعد از عبور موفقیت آمیز از 
تابستان ۹۸ که مشترکین با رعایت الگوی مصرف برق نقش بسزایی در آن داشته اند 
رفع اشکال از شبکه و ظرفیت سازی جدید متناسب با نقاط آسیبی که داشته ایم را 

در دستور قرار داده ایم تا امروز نگرانی بابت ایجاد خاموشی در شبکه نباشد.
وی تصریح کرد: بر همین اساس از مهرماه ســال گذشته تاکنون یکهزار و ۵۱۲ 
مگاولت آمپر به ظرفیت شبکه تحت نظارت این شرکت در بخش پست های انتقال و 
فوق توزیع و ۱۵۹ کیلومتر مدار خط نیز در سال ۹۸ به بخش خطوط اضافه شده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: در چهار ماه از سال حداکثر بار 

شبکه برق خوزستان ) خرداد تا شهریور( باالی هفت هزار و ۶۰۰ مگاوات می رود که 
رقم قابل توجهی بوده و ممکن است این حجم از بار و گرمای شدید باعث آسیب به 
تجهیزات و خاموشی های کوتاه مدت در شبکه شود که با آمادگی نیروهای عملیاتی 

در کمترین زمان ممکن برطرف می شود.
دشت بزرگ با بیان اینکه پیک سال جاری در خردماه و مصرف هفت هزار و ۸۹۶ 
مگاوات بوده است، بیان کرد: با اقدامات مدیریت مصرفی تاکنون از پیک مصرف سال 
۹۸ که هشت هزار و ۸۳ مگاوات بوده عبور نکرده ایم و مشترکین همکاری خوبی در 

مصرف برق در ساعت های اوج بار داشته اند.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با اشاره به بیماری کرونا و تاثیر آن در 
پروژه های این شرکت، گفت: خدمات رسانی در دو استان خوزستان و کهگیلویه و 
بویراحمد مخاطرات و سختی های خاص خودش را داشت و امروزه نیز بیماری کرونا به 
آن افزوده شده و روند بهره برداری از پروژه ها را با کندی رو به رو کرده است ولی تمام 

تالش مجموعه برق بر این است تا خللی در امر برق رسانی ایجاد نشود و شهروندان 
از برق پایداری برخوردار باشند.

خبر

سرمایه گذاری در بقاع متبرکه طرح جدید سازمان اوقاف است
 مدیرکل اوقاف استان قم گفت: سرمایه گذاری در بقاع متبرکه برای توسعه 

درآمدها و انجام کار خیر از این طریق، طرح جدید سازمان اوقاف به شمار می رود.
به گزارش کائنات، حجت االسالم والمسلمین عباس اسکندری به مناسبت پنجم 
ذی القعده روز گرامیداشت امامزادگان با اشاره به وجود ۹۱ بقعه متبرکه در قم اظهار 
کرد: در برخی از این بقاع، چند تن از امامزادگان مدفون هستند به همین دلیل تعداد 

امامزادگان قم به ۱۷۰ نفر می رسد.
مدیرکل اوقاف استان قم با بیان اینکه برخی امامزادگان قم جزو محدثان و علمای 
بزرگ زمان خود بوده اند و از نظر نسلی به ائمه اطهار علیهم السالم هم بسیار نزدیک 
بوده اند گفت: از جمله این شخصیت های بزرگ می توان به امامزاده موسی مبرقع علیه 
السالم اشاره کرد که بنا به برخی نقل ها، فرزند بالفصل امام جواد علیه السالم بوده اند.
وی به آستان مقدس امامزاده شاه سید علی علیه السالم در قم اشاره و ابراز کرد: 
ایشان هم از نوادگان حضرت عباس علیه السالم می باشد.اسکندری با بیان اینکه 
امامزاده علی بن جعفر علیه السالم هم جزو امامزادگان شاخص قم و از نوادگان امام 
صادق علیه السالم هستند گفت: حضرات جمال الدین علیه السالم و جعفر شهید 

علیه السالم هم از امامزادگان شاخص مدفون در قم هستند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان قم ادامه داد: طرح ابتکاری سازمان اوقاف با 

محوریت مراکز افق در جوار بقاع متبرکه شاخص هر شهر از سال گذشته اجرایی شده 
است، طرحی برای اجرای برنامه های اجتماعی، فرهنگی و قرآنی که با توجه به تاکید 
رهبر معظم انقالب مبنی بر تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی تدوین شده است.
وی گفت: ادارات اوقاف از گذشته فعالیت های فرهنگی و قرآنی مختلفی داشته اند 
اما در حوزه مسائل اجتماعی به طور جدی وارد میدان نشده بود، به همین دلیل در 
قالب مراکز افق، رصد خوبی صورت گرفته و با توجه به کمبودها و نیازها، اقدامات 

گسترده ای تدارک دیده شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم گفت: در دوره جدید مدیریت سازمان اوقاف، 
سرمایه گذاری در بقاع متبرکه هم در دستور کار قرار گرفته تا فقط به درآمد موقوفات 
و نذورات متکی نباشیم، در این راستا از سال گذشته و طی قراردادی که با وزارت نیرو 
بسته شده، نیروگاه های خورشیدی روی بام امکان مقدسه ایجاد شده و از این محل، 
درآمدهای بیشــتری برای بقاع ایجاد خواهد شد.وی با تشکر از صدا و سیما و سایر 
رسانه ها به دلیل معرفی امامزادگان و فعالیت های سازمان اوقاف خاطرنشان کرد: در 
قم و به خاطر وجود خورشیدی همچون آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سالم 
اهلل علیها، الزم است نسبت به معرفی امامزادگان تالش بیشتری داشته باشیم چرا 
که رهبر معظم انقالب هم فرموده اند اگر هر یک از این امامزادگان مدفون در کوچه 

و خیابان های قم در شهر دیگری بودند، به مرکز بزرگی تبدیل می شدند.اسکندری 
افزود: زائرانی که به شهر مقدس قم مشرف می شوند معموال زمان کمی را برای استقرار 
در این شهر سپری می کنند بنابراین می توان با توسعه بقاع متبرکه، زمان ماندگاری 

آنها را در قم بیشتر کرد.

خبر

عزم جدی فرمانداری مالرد برای رسیدگی و حل مشکالت روستاهای شهرستان
 مالرد _ محبوبه میرزایی پندار _ طی جلســه ای به ریاست برنجی 
فرماندار مالرد و با حضور صالحی مدیرکل بنیاد مســکن استان تهران، بخشداران 
ودهیاران مالرد و صفادشت رسیدگی به مسائل و مشکالت روستاهای شهرستان 

مالرد در محل فرمانداری برگزار شد.
به گزارش کائنات، در این جلســه صدور اسناد مالکیتی روستائیان، تعیین روال 
تکلیف اصولی اراضی و احیای بافت فرسوده، تغییر کاربری و صدور مجوز احداث بنا 
و شفاف سازی با هدف پرهیز از فرار قانون و تفکیک غیرمجاز و لزوم بازنگری طرح 

های هادی و الحاق به بافت عمده مسائل مطرح شد.
فرماندار مالرد تاکید کرد: لزوم مشارکت شهرداری ها، دهیاری ها و بنیاد مسکن 
جهت تولید مسکن ارزان قیمت سجاد برنجی فرماندار شهرستان مالرد در جلسه 
رسیدگی به مسائل و مشکالت روستاها با تاکید بر رفع مسائل و مشکالت روستاها 
در حوزه بافت فرسوده گفت : امروز به واسطه تورمی که در مسکن پایتخت روی داده 
است، مردم از این شهر عقب نشینی و به سمت شهرستانهایی همچون مالرد مهاجرت 
می کنند، لذا از همه عزیزان به ویژه بنیاد مسکن می خواهیم که در راستای ایجاد 

مسکن کم هزینه اقدام نمایند.

وی ادامه داد : مســکن در قانون اساسی بعنوان اصل در نظر گرفته شده است لذا 
باید تمام تالش خود را در راستای این موضوع بکار بگیریم و برای تسریع آن اقدام 
نماییم، چرا که هم اکنون طرح های بسیار خوبی توسط دولت تصویب و تفاهم نامه 

های آن نیز موجود است .
فرماندار مالرد در بخشی دیگر از ســخنان خود افزود : باید مجموعه ای از علل و 
عوامل را که در روستاها باعث تسهیل در زندگی می شود را فعال کنیم و همه دهیاران 

و شهرداران در این راستا باید کمک نمایند.
نماینده عالی دولت در شهرستان مالرد همچنین از مشکالت روستاها، ساخت و 
سازهای غیرمجاز ، بحث حریم و الحاق بافت یاد کرد و ادامه داد : مسئله حریم روستاها 
باید تعیین تکلیف شود تا شاهد از بین رفتن بافت روستا و هجوم سواستفاده کردن 

در حوزه ساخت وساز نباشیم .
برنجی تصریح کرد: متاسفانه در برخی از موضوعات هزینه بی قانونی از قانونمندی 
بسیار پایین تر است لذا این باعث شده تا برخی از این فضا استفاده ناهمگون ببرند و 
باعث تخریب روستاها شوند که اگر این روند ادامه داشته باشد ، در آینده حق بسیاری 

از آینده سازان پایمال خواهد شد. 

خبر

امضای تفاهم نامه حمایت از فعالیتهای فناورانه شرکت گاز استان ایالم 
 شــرکت گاز اســتان ایالم با پارک علم و فناوری شرکت گاز استان ایالم در راستای گســترش همکاری های علمی، 
پژوهشــی و تحقیقاتی و حمایت از فعالیتهای فناورانه و نوآورانه در حوزه صنعت گاز ، با پارک علم و فناوری استان ایالم تفاهم 

نامه همکاری امضاء کرد.
به گزارش کائنات، عباس شمس اللهی مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم ضمن ابراز خردسندی از امضاء تفاهم نامه، از اعالم آمادگی 
این شرکت جهت حمایت از شرکت های دانش بنیان و ظرفیت فناورانه مستقر در پارک علم و فناوری ایالم خبر داد و اظهار داشت:  
یک سازمان دانش محور نقش مهمی در شکل گیری و ایجاد یک سازمان دانش بنیان دارد، بنابراین با ایجاد چنین فرصت ها و ارتباط 
های مستمر با مجامع علمی می توان شاهد توسعه هرچه بیشتر در صنعت گاز کشور باشیم. مهندس شمس اللهی تصریح کرد: توجه به 
بومی سازی فناوری و توانمندسازی شرکت های داخلی از رویکردهای مهم این شرکت می باشد و حوزه پژوهش و فناوری این شرکت 
همواره پذیرای ایده های خالقانه و نوآورانه در حوزه های مختلف است. دکتر کامران طاهرپور نیز ضمن ابراز خردسندی از انجام این 
مهم خاطرنشان کرد: در راستای خودکفایی و رونق تولید داخلی، استفاده از ظرفیت مجامع علمی و شرکت های دانش بنیان، بخش 
خصوصی و متخصصان داخلی، امری ضروری اســت لذا پارک علم و فناوری با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل مختلف خود می تواند 
باعث انتقال دانش به نسل های آینده در یک فضای نوآورانه باشد و سازوکار جدید و ارتباط بیشتر و موثرتر در راستای پیشبرد اهداف 
مشترک و اجرای برنامه های پژوهشی با شرکت گاز استان ایالم را در دستور کار خود قرار خواهد داد. در پایان، تفاهم نامه مذکور با 
هدف همکاری در زمینه های پژوهشی، علمی و تحقیقاتی و اســتفاده بهینه از امکانات، استعداد و توانایی های پارک علم و فناوری 

استان ایالم در راستای رفع نیازهای پژوهشی و تکنولوژیک شرکت گاز استان ایالم به امضای دو طرف رسید.

خبرنامه

حل مشکالت فضای آموزشی با اجرای طرح »آجربه آجر«
 طرح «آجربه آجر» به عنوان یک چالش جدید میتواند سهم به سزایی در رفع مشکالت فضاهای آموزش استان داشته 

باشد.
به گزارش کائنات، علی مناف زاده  سرپرســت اداره کل نوســازی و مدارس آذربایجان غربی در خصوص اجرای طرح «آجربه 
آجر» گفت: آحاد جامعه با هر میزان درآمد و در هر سطح و طبقه ای می توانند با مشارکت در طرح «آجر به آجر» و تنها با خرید 
و اهدای یک آجر در مدرسه سازی سهیم شوند تا عالوه بر رفع مشــکالت فضاهای آموزشی استان هیچ دانش آموزی از تحصیل 
جانمانــد و بتواند در مدارس باکیفیت و امکانات تحصیل کند؛ موضوعی که وزارت آموزش و پرورش مدتی اســت تالش خود را 

برای تحقق آن آغاز کرده است.
وی افزود ؛ طرح «آجر به آجر» با هدف گسترش و توسعه مدرسه ســازی و با دستور وزیر محترم آموزش و پرورش، به  منظور 

حضور خیرینی با توان مالی اندک برای سهیم شدن در مدرسه سازی ایجاد شده است.
وی ادامه داد؛ در گذشته بیشتر خیران مدرسه ساز افرادی بودند که از نظر مالی توانایی ساخت یک مدرسه را داشتند اما طرح 
آجر به آجر می تواند باعث جمع شــدن ریال به ریال از افرادی باشد که تمکن مالی باالیی ندارند اما عالقمند به سهیم شدن در 
ساخت مدرسه و رفاه دانش آموزان کشور هستند به عبارت دیگر، اجرای کمپین آجر به آجر می تواند نقش مهمی در جذب بیشتر 
کمک های مردمی در امر ساخت و ساز مدارس داشته باشد؛ از این رو وزیر آموزش و پرورش به منظور آگاهی رسانی بیشتر درباره 
این طرح از میان هنرمندان و ورزشکاران ملی به عنوان افراد دارای اعتبار و محبوبیت نزد مردم را به عنوان سفیران مدرسه ساز 

انتخاب می کند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان :
آتش سوزی سطحی در تپه سوگله منطقه هزارپیچ اطفای کامل شد

 سرهنگ حبیب یارادبزی با عنوان این خبر افزود: روز گذشته براثر سهل انگاری یکی از گردشگران در منطقه هزار 
پیچ به سطح یک هکتار آتش سوزی حادث گردید که با همت مامورین یگان منابع طبیعی اطفا کامل شد.

به گزارش کائنات، وی ادامه داد: با اطالع به موقع مردم و حضور بهنگام مامورین ما، آتش سوزی سطحی و در کف باقی ماند 
و به عمق ورود پیدا ننمود اما در این حادثه سه درخت کاج کامال سوخت.حبیب یارادبزی تاکید کرد: عامل انسانی گردشگر 
باعث ایجاد این آتش سوزی بوده که اگر اطالع رسانی و حضور به موقع نیروها نبود چه بسا تبدیل به آتش سوزی گسترده ای 
می گردید. وی با تشکر از اطالع رسانی و احساس مسئولیت پذیری مردم افزود: باید این وظیفه، همگانی شده و مردم هوشیار 
باشند و به ما در حفاظت از جنگل ها کمک نمایند و این فرهنگ را به عموم اشاعه دهند.فرمانده یگان حفاظت در انتها گفت: 
مسئله آتش سوزی در تمام فوصول سال به ویژه در این روزهای گرم مسئله ی جدی بوده در نتیجه خواهشمندیم در صورت 
مشاهده هرگونه حریق و آتش سوزی حتی در سطح کوچک از طریق سامانه رایگان ارتباطی ۱۵۰۴ به مامورین ما اطالع دهند.

خبر
رییس تثبیت فرسایش توده ای و  زمین لغزش کشور

ضرورت بهره گیری از تجارب ارزنده استان گلستان در تثبیت گالی ها
 رییس تثبیت فرسایش توده ای و  زمین لغزش کشور اقدامات و تجربیات ارزنده منابع طبیعی استان گلستان در تثبیت گالی 

های شرق استان را مورد تمجید و ستایش قرار داد.
به گزارش کائنات، جلسه ای با حضور بهمن اکبری رییس گروه تثبیت فرسایش توده ای و زمین لغزش، مهندس عظیمی کارشناس 
مسئول  آبخیزداری سازمان جنگلهاو مراتع و آبخیزداری کشور و همچنین مهندسین مشاور مطالعه کننده حوزه های فوق در سالن 
جلســات اداره کل برگزار گردید.بهمن اکبری بیان کرد: هدف از این جلسه بررسی عملکرد عملیات اجرایی و قراردادهای مطالعاتی 
حفاظت خاک  و کاهش اثرات زمین لغزش و گالی در حوزه های آبخیزکال آجی بزرگ، قرناوه بزرگ و چهل چای نرماب می باشد.وی 
در ادامه ضمن ارائه راهکارهای الزم به مشــاورین اضافه کرد: طی بازدیدهای میدانی که در روزهای اخیر از عملیات اجرایی پایداری 
سازی گالی ها و زمین لغزش در حوزه های مذکور انجام شد، اقدامات اجرایی معاونت فنی و آبخزداری  در تثبیت گالی ها بازده بسیار 

مناسبی داشته است.

خبر


