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 ایالم-اکرم چرخ انداز،خبرنگارتوســعه ایرانی-معاون 
امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت ایالم گفت: 
۱۴ هزار و۲۰۰ واحد تولیدی و خدماتی ایالم در ســامانه 

جامع تجارت ثبت نام کرده اند.
ســعید شــریفی معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت 
صمت ایــالم اظهار کــرد: واحدهای تولیــدی، توزیعی، 
خدماتی و انبارهای استان تا پایان مهر فرصت دارند نسبت 
به ثبت کاالهای تولیدی و انبار شــده خــود در گروه های 
اعالمی مبــادرت کننــد و از اول آبان برخــورد قانونی با 
واحدهای مشمول که تاکنون در این سامانه اقدام به ثبت 

نام نکرده اند، صورت می گیرد.
وی بیان کرد: همه واحدهای تولیدی و انبارهای عمده 
ایالم که در زمینه تولید یا نگهداری کاالهای اساسی شامل 
برنج و چای خشک خارجی، شکر سفید و محصوالتی مانند 
کره حیوانی و روغن نباتی، گوشت قرمز و مرغ، لوازم یدکی 
خودرو، تایر، فوالد و محصوالت معدنــی فعالیت دارند، تا 
پایان مهرماه نســبت به ثبت نام در ســامانه جامع تجارت 

اقدام و شناسه مربوطه را دریافت کنند.
وی افزود: انبارها و مراکز نگهداری محصوالت مختلف 
در صورت ثبت نکردن اطالعات خود، مرتکب قاچاق کاال و 

به تعزیرات حکومتی معرفی می شوند.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت صمت ایالم گفت: 
به دلیل اهمیت ثبت واحدها ارائــه همه خدمات اداره کل 
صمت ایــالم به واحدهــای صنعتی منوط به نام نویســی 
واحدها در ســامانه تجارت ایران شده اســت و واحدهای 
صنعتی نســبت به ورود به ســامانه جامع تجارت و تعیین 
کد نقش و شناسه کاال و قیمت گذاری، درج قیمت و اظهار 

تولیدات اقدام کنند.
سعید شــریفی افزود: ســامانه جامع تجارت )سامانه 
یکپارچه ســازی و نظارت بــر فرآیند تجــارت( با هدف 

یکپارچه سازی فرآیند تجاری، ایجاد شــفافیت و نظارت 
بر زنجیره کالن صادرات و واردات کشــور راه اندازی شده 
است و با استفاده از این ســامانه، انجام مبادالت تجاری به 
ســمت مبادی قانونی هدایت خواهد شد و قاچاق کاهش 

خواهد یافت.

 معاون اداره کل صمت استان :

۱۴ هزار واحد تولیدی و خدماتی ایالم در سامانه جامع تجارت ثبت نام  کردند

 همدان-فاطمــه دی آبادی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
مدیرعامل شرکت برق استان همدان گفت: از ابتدای آغاز 
بحران آب در همدان ۳۳ حلقه چاه آب و یک ایستگاه پمپاژ 

برق دار شد و دو ایستگاه پمپاژ نیز افزایش قدرت یافت.
علــی ســهرابی بیدار گفــت: تأمیــن بــرق چاه ها و 
ایستگاه های پمپاژ آب شــهری از اولویت های برنامه این 

شرکت است، در همین زمینه از ابتدای آغاز بحران آب در 
همدان ۳۳ حلقه چاه آب و یک ایستگاه پمپاژ برق دار شد و 

دو ایستگاه پمپاژ نیز افزایش قدرت یافت.
او گفت: این شــرکت با اتکا بر تجربه و توان باالی فنی 
و کارکنان و با استفاده از ظرفیت پیمانکاران برای برق دار 
کردن هر یک از چاه ها و ایســتگاه های پمپاژ حداکثر طی 

مدت دوتا ســه روز اقدامات مورد نیاز را بــا توجه به حجم 
توسعه شبکه انجام داده است.

مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان همدان 
گفت: برای برق دار کردن ایستگاه پمپاژ شماره ۳، احداث 
۱.۸ کیلومتر شــبکه، نصب یک دســتگاه اتوبوستر و یک 
دســتگاه ترانســفورماتور ۱۰۰ کیلوولت آمپــر و تحویل 
ایستگاه زمینی ۲۰ کیلوولت با تالش شبانه روزی طی مدت 

۴۸ ساعت انجام شد.
ســهرابی بیدار درباره خدمت رســانی بی وقفه شرکت 
توزیع نیروی برق استان همدان در تأمین آب شرب همدان 

گفت: با توجه به حساسیت ایستگاه مورد نظر برای تأمین 
آب شرب شهر همدان، طی اقدامی جهادی با حضور بیش 
از ۳۰ اکیپ عملیاتی نسبت به اصالح و تعمیر ۲۳ کیلومتر 
از خطــوط تغذیه کننده ایــن پمپاژ )خــط ۲۰ کیلوولت 

سرایجوق( طی مهرماه سال جاری انجام شد.
او گفت: همچنیــن با توجه به تعدد خاموش و روشــن 
شدن الکتروموتور های پمپاژ شماره ۳ و افزایش بار ضربه ای 
بر روی شــبکه برای جلوگیری از هر گونه خاموشی، یک 
دســتگاه ریکلوزر و دو ســری کات اوت تیغه ای به منظور 

افزایش قدرت مانور و پایداری شبکه نصب شد.

مدیرعامل شرکت برق استان اعالم کرد؛

برق رسانی به۳۳ حلقه چاه آب در همدان

خبر

قزویــن - مصطفــی مــرادی، 
خبرنگارتوسعه ایرانی-رئیس قرارگاه 
عدالت تربیتی کشور رصد مهارت در 
تولید را از وظایف این قرارگاه برشمرد 
و گفت: بــه دنبال این هســتیم که 
۱۰۰ هنرســتان جوار کارخانه را در 
کشــور راه اندازی کنیم و همچنین 
پروژه بزرگ ایران مهــارت را دوباره 

فعال کنیم.

به گــزارش خبرنگارما، جلســه 
قرارگاه اســتانی عدالــت تربیتی با 
حضــور حمیدرضــا خان محمدی، 
مشاور وزیر آموزش و پرورش و رئیس 
قرارگاه عدالت تربیتی وزارت آموزش 
و پرورش، هیئت همــراه و مدیرکل 
آموزش و پرورش اســتان قزوین در 
ســالن کنفرانس ســاختمان شهید 
قدرت اله چگینــی اداره کل آموزش 

و پرورش استان قزوین برگزار شد.
رئیس قــرارگاه عدالت تربیتی در 
این جلسه با بیان اینکه عدالت تربیتی 
یکی از برنامه های اصلی وزیر آموزش 
و پرورش است، اظهار داشت: با توجه 
به اینکه شــعار اصلی دولت مردمی 
عدالــت اســت، اصلی تریــن برنامه 
وزیر توســعه ۳ قــرارگاه حکمرانی، 
جهــادی و عدالت تربیتی اســت که 

با محوریت قــرارگاه عدالت تربیتی 
تشکیل شده اند.

حمیدرضا خان محمــدی با بیان 
اینکه نــگاه کارمندی مانع توســعه 
حوزه پرورشــی در آموزش و پرورش 
شده، اضافه کرد: این نگاه کارمندی 
ساختاری است که جریان لیبرالیستی 
آن را در وجود ما نهادینه کرده است. 
چرا که مردم ما خودشــان آموزش و 

پرورش را از گذشته اداره می کردند و با 
پول جمع کردن از خیران مدرسه راه 
انداخته و معلم می آوردند و آموزش را 

شخصی سازی می کردند.
وی ادامه داد: تحوالت آموزشــی 
ماننــد شخصی ســازی آموزشــی، 
مردمی سازی آموزش وپرورش، توجه 
به تفاوت های فردی که امروز برای ما 
رؤیاست، ۱5۰ سال قبل در روستاهای 
ما اتفــاق می افتــاد. رئیس جمهور 
هــم مردم محوری و مردمی ســازی 
آموزش را مهمترین رکن این دستگاه 

اعالم کردند.
خان محمدی یادآور شد: اگر نگاه 
قرارگاهی و جهادی داشــته باشیم،  
با این ظرفیتــی که در این اســتان 
وجود دارد، مطمئن باشــید در همه 
شــاخص ها رتبه نخســت را کسب 
خواهیم کــرد. بنابرایــن در موضوع 
قرارگاه عدالت تربیتی نگرشــمان را 
تغییر دهیم. ساختاری تشکیل دادیم 
که مدیرکل آموزش و پرورش راحت 
می تواند با همــه می توانــد ارتباط 

بگیرد.
وی افــزود: مدیــرکل آموزش و 
پرورش باید در یک چارچوبی حرکت 
کند و امضای او زیر هر نامه ای نمی رود 
و با هر فــردی نمی تواند مکاتبه کند؛ 
اما وقتی قرارگاه تشــکیل می دهیم، 
یعنی می خواهیم این ساختارها را به 

نفع پیشرفت منطقه بشکنیم.
مشــاور وزیر آموزش و پرورش با 
اشاره به تشکیل قرارگاه عدالت تربیت 
در وزارت خانــه گفت: ایــن قرارگاه 
موضوعــات مناطق کم برخــوردار و 
چالش هــا را پیگیــری می کند. در 
ضمن در حالی که در وزارت آموزش 
و پرورش مرکز رصــد نداریم و هنوز 
آیین نامه های آن از مرکز صادر نشده، 

اما در قرارگاه مرکز رصد داریم.
خان محمــدی رصد مهــارت در 
تولید را از وظایف این قرارگاه برشمرد 
و افزود: به دنبال این هستیم که ۱۰۰ 
هنرســتان جوار کارخانه را در کشور 
راه اندازی کنیــم و همچنین پروژه 
بــزرگ ایران مهارت را دوبــاره فعال 
کنیم. چون این پروژه تعطیل شــده 
اســت. در این پروژه  نخبــگان حوزه 
صنعت از پایه تحصیلی متوسطه اول 

توسط کارخانجات جذب می شوند.

خان محمدی یادآور شد: 
اگر نگاه قرارگاهی و جهادی 
داشته باشیم،  با این ظرفیتی 

که در این استان وجود 
دارد، مطمئن باشید در همه 

شاخص ها رتبه نخست را 
کسب خواهیم کرد.

معاون استانداری فارس:
گردشگری راهکاری برای 

مقابله  با اثرات خشکسالی است
 شــیراز - توانایی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
معــاون هماهنگی امور زائرین و گردشــگری 
استانداری فارس با اشاره به اثرات خشکسالی 
سنوات گذشته بر زندگی مردم به ویژه جامعه 
روســتایی و عشــایری، توجه به ظرفیت های 
گردشــگری را راهکاری بــرای مقابله با اثرات 

خشکسالی دانست.
محمد فــرخ زاده در حاشــیه جشــنواره 
عشــایری در یکی از روســتاهای عشایرنشین 
فارس، توجه به انتظارات جامعه عشــایری را 
مهم دانســت و گفت: ایجاد انگیــزه و توجه به 
مطالبات به حق جامعه عشایری می تواند زمینه 
اتحاد ملی و نقش بخشــی اقوام در اداره استان 
در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 

سیاسی و امنیتی را به دنبال داشته باشد.
فرخ زاده، حلقه مفقوده زندگی شهری را بی 
هویتی نشــات گرفته از نسخه های غیر بومی و 
غیر ایرانی دانست و افزود: گسست بین نسلی و 
بحران های هویتی به ویژه در نسل نوجوان که 
با فناوری های نوظهور مانوس شده اند افزایش 
یافته و این پدیده ناشی از کم توجهی به میراث 
ناملموس و میراث فرهنگی معنوی بوده و الزم 
است متولیان فرهنگی تدابیر الزم برای انتقال 
داشــته های غنی نسل های گذشــته به نسل 
جدید به زبان روز و متناســب با ذائقه جوانان 
بیندیشــند. معاون هماهنگی امــور زائرین و 
گردشگری اســتانداری فارس در جریان ارائه 
تحقیقات تاریخی و میدانی یکی از فرهیختگان 
محل، در خصوص تاریخچه روســتای شــرف 
آباد بر حفظ و صیانــت از منابع طبیعی، محیط 

زیست و میراث فرهنگی تاکید کرد.
    

  شناسایی ۴۶ مکان
 ناایمن در گرگان

گرگان-مهنازمحمدزمانی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-معــاون خدمات شــهری شــهرداری 
گرگان از شناســایی ۴۶ مــکان ناایمن در این 
شهرســتان خبر داد.احمد ســاالری گفت: از 
ابتدای امسال تاکنون ۴۶ مکان ناایمن در شهر 
گرگان شناســایی و برای مالــکان آن ها اخطار 

صادر شده است. 
او افــزود: نبود سیســتم هشــدار و اطفای 
حریق، نداشتن کپسول اطفای حریق،  نداشتن 
پله اضطــراری، قدیمی بودن سیمکشــی برق 
ســاختمان، مناســب نبودن انبار ساختمان و 
نداشتن تاییدیه ایمنی آسانســور دالیلی بوده 
که این اماکن ناایمن تشخیص داده شده است.
ساالری ادامه داد:  دادســتانی گرگان برای ۱۸ 
مکان  اخطار مجدد صادر کرده اســت.او افزود: 
پس از حادثه پالسکو کارگروهی با هدف بررسی 
وضعیت ساختمان های عمومی شهر نسبت به 
خطر حریق و همچنین شناسایی بنا های ناایمن 
در معاونت خدمات شهری شــهرداری گرگان 
تشــکیل شد.ســاالری ادامه داد: اعضای این 
کارگروه نمایندگانی از شهرداری گرگان، آتش 
نشانی، دادستانی مرکز استان، راه وشهرسازی و 
اداره کل استاندارد هستند که به صورت هفتگی 
از اماکن عمومی در سطح شــهر گرگان بازدید 
می کنند.او افزود: این کارگروه از ابتدای امسال 
تاکنون ۴۲ مورد بازدید از پاساژهای شهر گرگان 
و ۳۲ مورد بازرســی از مدارس، مراکز آموزشی، 

مساجد و حسینیه ها انجام داده است. 
    

صرفه جویی ۳90 هزار 
متر مکعبی برداشت آب از 

سفره های زیرزمینی مازندران
 ســاری - خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیــر 
حفاظت و بهره بــرداری از منابع آب شــرکت 
آب منطقــه  ای مازنــدران گفت: طــی نیمه 
نخست سال جاری با انسداد چاه های غیرمجاز 
مازندران از برداشت ۳9۰ هزار متر مکعب آب 

سفره های زیرزمینی جلوگیری شد.
سید مهدی عمادی اظهار کرد: کارشناسان 
مدیریت منابع آب استان به طور مستمر پایش 
فعالیت چاه ها در سراســر مازنــدران را انجام 
می دهند که در صورت مشــاهده موارد تخلف 
نسبت به اصالح یا انسداد چاه ها اقدام می شود.

وی افزود: در این راســتا طی نیمه نخست 
ســال جاری ۳۶ حلقه چاه عمیق در مازندران 
پس از شناسایی و بررســی توسط کارشناسان 
مسدود شــد که به جلوگیری از برداشت ۳9۰ 
هزار متــر مکعب آب از ســفره های زیرزمینی 

منجر شد.

استانها

 تبریز-امیدمحمــدزاده ،خبرنگارتوســعه ایرانی-
شــهردار تبریز، مسیرگشــایی را یکی از راهکار های 
ســاماندهی مناطق کم برخوردار عنــوان کرد و گفت: 

مناطق دهگانه شــهرداری تبریز مکلف به اجرا و اتمام 
یک پروژه مسیرگشایی تا پایان سال جاری هستند.

یعقوب هوشیار در بازدید از طرح های مسیرگشایی 
۴5 متری امتداد خیابان انقالب و باند کندروی جنوبی 
جاده تهران با بیــان اینکه مسیرگشــایی های متعدد 
چهره شــهر را متحول می کند، افزود: بر همین اساس 
تمامی مناطق دهگانه، ســازمان ها و شرکت های تابعه 
شــهرداری تبریز با اقدامی جهادی در مسیرگشایی ها 

مشارکت دارند.
وی اضافــه کرد: مسیرگشــایی ۴5 متــری امتداد 

خیابان انقالب با ۳۳۰ ملک مســکونی و 5۰۰ میلیارد 
تومان اعتبــار و همچنین باند کنــدروی جنوبی جاده 
تهران با ۴ کیلومتر طول و ۱۸ هزار مترمربع مســاحت 
امالک واقع در مســیر، ۲ پــروژه مهم مسیرگشــایی 

شهرداری تبریز هستند.
هوشیار افزود: پروژه باند کندرو جنوبی جاده تهران 
به عنوان پروژه ای مهم در شرق تبریز محسوب می شود 
که ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با طول ۴ کیلومتر 
و عرض ۸ متر در راستای ساماندهی ورودی شرق تبریز 
طراحی شــده و نقش مهمی در تغییر مبلمان شهری 

خواهد داشت.
وی اضافه کرد: با تکمیل این پــروژه، همچون باند 
کندروی شــمالی مســیر جاده تهران، در این ضلع نیز 
شــاهد رونق اقتصادی و حضور قطب هــای بازرگانی، 
اقتصــادی، خدماتــی و برند های تجاری برتر کشــور 

خواهیم بود.
وی بــا بیــان اینکــه عــالوه بــر ۲ پــروژه بزرگ 
مسیرگشــایی، چندین رشته بازگشــایی معابر دیگر 
در سطح شــهر اجرا می شــود، گفت: مسیرگشایی ها 
و بازآفرینــی بافت چوخــورالر از پیشــرفت فیزیکی 
باالیی برخوردار هســتند و طبق زمــان بندی قبلی به 

بهره برداری می رسند.
به گفته شهردار تبریز در حال حاضر چندین رشته 
مسیرگشایی همچون خیابان امامزاده، شهید بی مثل، 

علیپور و صنعتگران در این شهر در دست اجرا است.

 شهردار تبریز خبرداد؛

پیشرفت 80 درصدی پروژه باند کندرو جنوبی جاده تهران

رئیس قرارگاه عدالت تربیتی کشور :

100هنرستانجوارکارخانهدرکشورراهاندازیمیشود

  بندرعباس-خبرنگارتوســعه ایرانی-سرپرســت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای هرمزگان گفت: 5۰۰ جوان بومی 
جویای کار هرمزگانی برای اشتغال در طرح های نفت و گاز استان در مراکز فنی و حرفه ای آموزش می بینند.

رضا علیزاده در تشریح این خبر، افزود: براســاس تفاهم نامه بین شرکت ملی نفت، ســازمان آموزش فنی و حرفه ای 
و استانداری هرمزگان جوانان بومی جویای کار در ۴ رشــته لوله کشــی صنعتی، برق صنعتی، ابزار دقیق و جوشکاری 

گرایش های برق، کد و آرگون مهارت کسب می کنند.

وی بیان کرد: اسامی افراد آموزش دیده پس از دریافت گواهینامه مهارت در بانک اطالعاتی نیروهای طرح های صنعت 
نفت و گاز هرمزگان ثبت می شود و در اولویت بکارگیری و اشتغال در طرح های صنعت نفت و گاز قرار می گیرند.

علیزاده با اشــاره به اینکه جوانان بومی جویای کار هرمزگانی می توانند برای ایجاد فرصت های شــغلی در طرح های 
صنعت نفت و گاز به اداره های آموزش فنی و حرفه ای مراجعه کنند، تصریح کرد: این جوانان باید بین ۲۰ تا ۴۰ سال سن 

داشته و دارای کارت پایان خدمت یا معافی دائم و دارای مدرک تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس باشند.

سرپرست اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خبرداد؛ آموزش ۵00 جوان هرمزگانی برای اشتغال در طرح های نفت و گاز


