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اصفهــان - مریــم مومنــی 
،خبرنگارتوســعه ایرانی-محمدرضا 
ابراهیمی، در آیین تجلیل از معلمان 
سرآمد استان در مرکز آموزشی رفاهی 
شماره سه آموزش و پرورش اصفهان 
افزود: بر این اســاس رقــم ۲۰ هزار 
میلیارد تومــان بودجــه ای که برای 
اجرای ُرتبه بندی در ۳۶ ماه گذشــته 
مطرح شده بود، در دولت فعلی به ۳۸ 

هزار میلیارد تومان برای مدت یکسال 
و نیم تغییر یافت و تامین اعتبار شد.

وی تصریح کــرد: طرح رتبه بندی 
در برخی مقاطع بدلیل عناد و حسادت 
برخی افــراد موجب رنجــش برخی 
همکاران شــد و بدنبال آن تجمعات و 
بیان مطالبه گری ها در کف خیابان ها 
ُرخ داد و این در حالی است که اجرای 
این برنامه طبــق روال در حال پیش 

رفتن اســت. ابراهیمی بیان داشت: 
برای نخستین بار در دولت فعلی، سرانه 
مدارس در حوزه ورزش و بهداشت که 
از سال ۹۰ تاکنون پرداخت نشده بود، 
تخصیص یافت و پاداش بازنشستگان 
و حق التدریس هــا بصــورت ماهانه 
پرداخت که این موارد نویدبخش است .

مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان، 
یکی از ویژگی های معلمــان نمونه را 

ســرآمدی آنها در عرصه دانش عنوان 
کرد و گفت: این فرهیختگان در عرصه 
علوم به روز هستند و از فناوری و روش 
های نوین در نظــام تربیت و آموزش 

دانش آموزان بهره می برند.
ابراهیمی در ادامه به نقش معلمان 
اشــاره کرد و گفت:معلمان ،افسران 
جبهــه تعلیــم و تربیت هســتند و 
مهمترین امانت ما یعنی فرزندانمان 

در دســت معلم تربیت می شود.معلم 
عنصر اصلی تربیت است.

وی همچنین با اشاره به پیامدهای 
شیوع ویروس کرونا و تعطیلی آموزش 
حضوری و بدنبــال آن اُفت تحصیلی 
دانش آموزان گفــت: تنها نکته مثبت 
در این شرایط ۲ ساله کرونایی، افزایش 
قدرشناسی نسبت به مقام معلمان بود 

و اینکه تدریس، کار دشواری است.
ابراهیمی افزود: در این مدت روابط 
اجتماعی، مســائل تربیتی و پرورشی 
دانش آموزان دچار مشــکالت متعدد 
شد که باید برای آن چاره اندیشی شود .

وی تصریح کرد: برای اینکه نیروی 
انســانی در آموزش و پرورش پویاتر و 
خالق تر باشد باید معلم بعنوان ُمدرس 
دانشگاهی و نه کارمند اداری شناخته 
شــود و بر اســاس اینکه معلــم باید 
بدنبال پژوهش و تحقیق باشد، بحث 
ُرتبه بندی فرهنگیان مطرح شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش اصفهان 
گفت: در زمان حاضــر حدود ۴۶ هزار 
فرهنگی شــاغل، ۵۵ هزار فرهنگی 
بازنشســته، ۱۰ هزار نیروی شاغل در 
مدارس غیردولتی و چهار هزار و ۷۰۰ 
نیروی خرید خدمت در این مجموعه 

مشغول بکار هستند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
اســتانداری اصفهان نیز در این آیین 
گفت: بزرگداشــت و احترام به مقام 

معلم، وظیفه مسووالن است.
محمدرضا جان نثــاری افزود: اگر 
شرافت خود را دوســت داشته باشیم 
و بخواهیــم شــغلمان پاک باشــد و 
کشــورمان اعتال یابد و انســانیت در 
جامعه رشد پیدا کند باید به مقام معلم 

احترام بگذاریم.
وی از مرحوم استاد پرورش بعنوان 
معلمی بی بدیل و وارســته یاد کرد و 
گفت: ایشان در هر جایگاهی عالوه بر 
مقام معلمی در مجلس و مقام وزارت 

هم سرآمد بود.

 تجلیل از معلمین سرآمد آموزش و پرورش استان اصفهان

ابراهیمی در ادامه به 
نقش معلمان اشاره کرد 
و گفت:معلمان ،افسران 

جبهه تعلیم و تربیت 
هستند و مهمترین امانت ما 
یعنی فرزندانمان در دست 
معلم تربیت می شود.معلم 

عنصر اصلی تربیت است.

ساوه - عباس کریمی،خبرنگارتوسعه ایرانی-سرپرست 
دانشــکده علوم پزشکی شهرستان ســاوه گفت: در حال 
حاضر تکمیل بیمارســتان ۲۵۰ تختخوابی این شهر به 
۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد اما با طوالنی شدن روند 
ساخت هر سال شاهد تورم و افزایش قیمت مصالح و اقالم 

موردنیاز هستیم.
»محمود کریمی«   به مناســبت هفته ســالمت و در 
راستای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در سالن 

جلسات دانشکده علوم پزشکی برگزار شد، گفت:
عدالــت در ســالمت یکــی از اهــداف و برنامه های 
اساسی وزارت بهداشــت اســت که در دوران کرونا نیز با 
واکسیناسیون فراگیر و توزیع ماســک شاهد تحقق این 

مهم بودیم.
وی بیان کرد: براساس شعارهای هر روز از هفته سالمت 
برنامه های متنوعی از جمله جلســه با سمن ها، تقدیر از 
صنایع با انرژی پاک و تولیــد محصوالت پاک پیش بینی 
شده است؛ جوانی جمعیت و مشوق های افزایش جمعیت 
نیز جزو دغدغه ها و تاکیدات مقام معظم رهبری و وزارت 

بهداشت در هفته سالمت محسوب می شود.
کریمی با اشاره به پیشرفت هشت درصدی بیمارستان 
۲۵۰ تختخوابی شهرستان ساوه گفت: امسال ۴۹ میلیارد 
تومان اعتبار برای این پروژه مصوب شده اما کافی نیست؛ 

امیدواریم با سفر ریاست جمهوری به شهرستان ساوه این 
عقب ماندگی جبران شود.

سرپرســت دانشکده علوم پزشــکی شهرستان ساوه 
عنوان کرد: در حال حاضر تکمیل این پروژه به ۵۰۰ میلیارد 
تومان اعتبار نیاز دارد اما با طوالنی شدن روند ساخت هر 
سال شــاهد تورم و افزایش قیمت مصالح و اقالم موردنیاز 

هستیم، از
بابت تجهیزات نگرانی وجود نــدارد چراکه تجهیزات 

پزشکی موردنیاز از طریق وزارت خانه تامین خواهد شد.
وی ادامه داد: ایران از سال ۸۵ وارد پنجره جمعیت شده 
بدین معنا که جمعیت فعال نسبت به سایر گروه های سنی 
و جمعیت مصرف کننده بیشتر است و این فرصت طالیی 
باید در راســتای توســعه اقتصادی و ایجاد زیرساخت ها 

استفاده شود.

اردبیل-خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرعامل شرکت 
شــهرک های صنعتی اســتان اردبیل گفت: تامین 
زیرساخت ها در شــهرک های صنعتی از مهمترین 
رسالت های این شــرکت برای حمایت از واحدهای 
تولیدی است و بر این اساس مشــکالت زیرساختی 

شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل برطرف می شود.
محمد اهلی در نشست مشــترک با اعضای هیات 
مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی ۲ اردبیل افزود: 
در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر 
حمایت از تولید و رفع موانع تولید تالش خواهیم کرد 
تا از تمامی ظرفیت های موجود بــرای افزایش تولید 
و اشتغال اســتفاده کنیم و یاریگر واحدهای تولیدی 

باشیم.
وی ادامه داد: در طول چند سال گذشته اعتبارات بسیار 
خوبی برای توسعه شــهرک های صنعتی استان اردبیل 
هزینه شده اســت که عمده این اعتبارات از محل منابع 

داخلی و ملی بوده است.
اهلی تاکید کرد: به طور حتــم با تامین این اعتبارات و 
اجرای پروژه های عمرانی وضعیت زیرساخت  شهرک های 
صنعتی استان نسبت به سال های گذشته بهتر خواهد شد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل 
ادامه داد: حل مشــکالت واحدهای تولیدی از مهمترین 

دغدغه های شرکت شهرک های صنعتی و مسئوالن استانی 
است و انتظار صاحبان صنایع این است تا اعتبارات کافی از 
محل تملک دارایی ها از سوی فرمانداران شهرستان ها به 

توسعه شهرک های صنعتی اختصاص یابد.
وی درباره قطعی برق در شــهرک های صنعتی استان 
افزود: با همکاری واحدهای تولیدی مقرر است  میزان برق 
مصرفی واحدهای تولیدی در ساعات اوج مصرف تابستان 
امســال مدیریت شــده و قطعی احتمالی برق به حداقل 

ممکن کاهش یابد.

 مشکالت زیرساختی شهرک صنعتی
 ۲ اردبیل برطرف می شود

سرپرست دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه :

 تکمیل پروژه بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی ساوه
 ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

خبرخبر

همایش سراسری فرهنگ 
 سازی غذای حالل

 در استان گلستان برگزار شد

گرگان-خبرنگارتوســعه ایرانی-به منظور 
ترویج فرهنگ ســازی غذای حالل ، همایش 
کشوری فرهنگ ســازی غذای حالل همزمان 
بصورت آنالین در سراسر اســتان با هماهنگی 
اداره کل دامپزشــکی استان گلســتان برگزار 
شد   این همایش سراسری  با حضور دکتر سید 
محمد آقا میری معاون وزیر و رئیس ســازمان 
دامپزشکی کشور ، حجت االسالم و المسلمین 
حسینی مقدم مســئول حوزه نمایندگی ولی 
فقیه در ســازمان دامپزشــکی کشور بصورت 
آنالین برگزار شــد .دکتر محرابــی مدیر کل 
دامپزشکی استان گلستان به همراه معاونین و 
همچنین روسای ادارات شهرستان ها  و ذابحین 
شرعی کشــتارگاه های دام و طیور استان نیز 
همزمــان در این همایش شــرکت نمودند .در 
پایان این همایش  با توجــه به اهمیت مباحث 
آموزش مرتبط با غذای حالل ، ذابحین شرعی 
کشتارگاه های دام و طیور اســتان ، در وبینار 
آموزشی که بدین منظور برگزار گردید شرکت 
کردند . هدف از برگزاری این همایش سراسری 
، تقویت آمــوزش های عمومــی  و تخصصی  و 
آسیب شناســی ســطوح مختلف کار ذابحین 

شرعی کشتارگاه های دام و طیور بود

    
میز خدمت شرکت توزیع 
نیروی برق تبریز برگزار شد

تبریــز -امیدمحمدزاده،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-میز خدمت شــرکت توزیع نیروی برق 

تبریز قبل از آغاز خطبه های نمازتشکیل شد
براســاس برنامه ی ابالغی از سوی مدیریت 
بازرســی اســتانداری، مدیران این شرکت با 
حضور در میز خدمت مستقر در محل مصالی 
اعظم حضرت امام خمینی)ره( تبریز، به صورت 
چهره به چهره با مردم شــریف دیدار داشته و 
به درخواست های مردمی در زمینه ی مسایل 
مربــوط به شــرکت توزیع نیروی بــرق تبریز 

رسیدگی و پاسخگویی کردند.
گفتنی است میز خدمت با حضور مدیریت 
توزیع بــرق شهرســتان تبریز و دفتــر روابط 
عمومی برگزار و در این برنامه به ۳۴ درخواست 
مردمی دســتور رســیدگی فوری صادر شــد 
کــه از این تعــداد ۵ درخواســت مربــوط به 
حوزه ی معاونت بهره برداری و دیســپاچینگ، 
۴ درخواســت مربوط به معاونت برنامه ریزی 
و مهندسی و ۲۵ درخواست مربوط به معاونت 

فروش و خدمات مشترکین بود.
همچنیــن عالوه بــر موارد فــوق چندین 
درخواســت دیگر نیز بــا راهنمایی ها و ارائه ی 
مشــاوره های الزم به صورت شــفاهی حل و 

فصل شد
    

به همت شرکت عمران بهارستان ؛
هفتمین جلسه کمیته تحول 

و پیشرفت شهربهارستان 
برگزارشد

اصفهان - مریم مومنی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-هفتمیــن جلســه کمیته تحول و 
پیشرفت شهربهارســتان  به همت شرکت 

عمران بهارستان برگزارشد
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران 
بهارستان هفتمین جلسه کمیته تحول و 
پیشرفت این شهر با حضور اعضای کمیته 

برگزار شد.
در این جلسه گزارش کمیته اجتماعی 
در خصــوص اولویــت بندی مســائل و 
مشــکالت شــهر ارائه و مورد بررسی قرار 

گرفت.
در ایــن جلســه همچنین بــا توجه به 
اهــداف و ماموریت های تبیین شــده در 
دستورالعمل های صادره از سوی شرکت 
مادرتخصصی عمران شــهرهای جدید و 
با توجه به جلســات برگزار شده مقرر شد 
برنامه هــای قابل اجــرا در کوتاه مدت در 
جلســات آینده مورد بحث و بررسی قرار 

گیرد.

استانها

شیراز-توانایی،خبرنگارتوسعه ایرانی--مدیرعامل کانون 
جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسالمی با اشاره به حضور 
بیش از سیصد خودرو کمپر و کاروان با جمعیتی بالغ بر یکهزار 
نفر از سراسر کشــور در چهارمین همایش ملی کمپینگ و 
کاروانینگ در تخت جمشید شــیراز گفت:برای حل شدن 
مشکالت کمپرداران به دنبال اخذ مجوزهای الزم از دولت و 

مجلس شورای اسالمی هستیم.
محمد حسین صوفی در چهارمین همایش ملی کمپینگ 
و کاروانینگ در تخت جمشید شیراز با اشاره به حضور بیش از 
سیصد خودرو کمپر و کاروان با جمعیتی بالغ بر یکهزار نفر از 
سراسر کشور در این همایش خاطرنشــان کرد: اردیبهشت 
شیراز از بهترین ایام سال است و بر همین مبنا تصمیم گرفته 
شد چهارمین همایش کشوری کلوپ کمپینگ و کاروانینگ 
و همایش موتورسواران رالی پاریس پرسپولیس در این دوره 

برگزار شود.
مدیرعامل کانــون جهانگــردی و اتومبیلرانی جمهوری 

اسالمی افزود: در این اجالس تالش شــده است تا به موازات 
نمایــش خودروهای کمپــر و کاروان، فضایی شــاد و مفرح 
برای خانواده ها ایجاد شود و زمینه ساز وحدت و یکپارچکی 
بیشتر فعاالن این عرصه گردد. مسئول کلوپ ملی کمپینگ و 
کاروانینگ کشور نیز در این مراسم گفت: کانون اتومبیلرانی 

با ۸۶ سال قدمت نقش ارزنده ای در تسهیل مشکالت دارد.
ســهراب گلبنفش با تقدیر از تالش های شــبانه روزی 
عبدالکریم یگانه، مدیر نمایندگــی حوزه اتومبیلرانی کانون 
جهانگردی و اتومبیلرانی کشور در استان فارس گفت: در این 
فستیوال شرکت کنندگانی از اقصی نقاط کشور اعم از سقز، 

بوکان، قائم شهر و گرگان حضور دارند.
او با اعالم این که همایش های بعدی در شهرهای اصفهان 
و یزد به عنوان دیگر شهرهای مثلث طالیی گردشگری ایران 
برگزار خواهد شد اظهار داشت: تالش داریم بیشتر همایش 
ها خارج از تهران برگزار شــود تا تمامی کشور با این رویدادها 

آشنا شوند.

مدیرعامل شرکت آرین دیزل پایا در ادامه این مراسم گفت: 
چهارمین همایش کشــوری کلوپ کمپینگ و کاروانینگ 
فرصت مناسبی بود تا همه عالقمندان این خودرو از نزدیک 

مشاهده کرده و پاسخگوی پرسش های جامعه باشیم.
رضا اخباری با بیان این که محصول ون این شــرکت برای 
بهره برداری در حوزه خوروهای کمپینگ مناسب است اظهار 
داشت: بازار ون در ایران چندان توسعه یافته نیست و با توجه به 

قابلیت های آن می توان کاربری های متنوعی نظیر آمبوالنس، 
کارگو بــرای حمل و نقل بــار، کمپر گردشــگری، خدمات 

خودرویی و مینی بوس با گنجایش ۱۵ نفر استفاده کرد.
او در ادامه تصریح کرد: مجموعــه ارین دیزل پایا نماینده 
خوروهای تجاری برند جک ساخت چین در ایران است و با دو 
محصول کامیونت و ون فعالیت داریم. فروش کامیونت در ایران 
ده سال سابقه دارد و یکی از پرفروش ترین برندهای بازار است.

  حضور ۳۰۰ خودرو کمپر در چهارمین همایش ملی 
کمپینگ و کاروانینگ  تخت جمشید شیراز

خبر


