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رشــت – مرجــان گودرزی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
جشنواره شــهید رجایی با حضور استاندار گیالن، مدیران 
عامل، روسا و مسئولین اســتانی برگزار شد و شرکت گاز 
استان گیالن با کسب رتبه دوم در میان 54 دستگاه اجرائی 
)ارزیابی عملکرد سال 1400(، موفق شد تندیس دستگاه 

برگزیده استان را از استاندار گیالن دریافت نماید.
عیســی جمال نیکویی مدیرعامل شــرکت گاز استان 

گیالن درخصوص دریافت تندیس جشنواره شهید رجایی، 
اظهار داشت: این جایزه به جهت عملکرد شایسته در زمینه 
گازرســانی و ارائه خدمات ارزنده به مردم، به شرکت گاز 

اهدا شده است.
وی با قدردانی از همت و تالش کلیه کارکنان شــرکت 
گاز در راه کســب این افتخار بزرگ گفت: یک ســازمان با 
فعالیت و مشارکت همه نیروهای خود به موفقیت می رسد 

و بی تردید یکایک پرســنل در کسب این جایگاه برتر نقش 
آفریــن بوده اند. جمال نیکویــی با قدردانــی از نگاه ویژه 
مسئولین این جشنواره به عملکرد شرکت گاز اظهار داشت: 
برگزاری جشــنواره شــهید رجایی موجب ایجاد فضای 
رقابتی و ارتقاء ســطح کمی و کیفی عملکرد ســازمان ها 
شده است. مدیرعامل شرکت گاز اســتان گیالن در پایان 
ابراز امیدواری کرد این شرکت در فرایند ارزیابی جشنواره 

شهید رجایی با یادگیری از سایر سازمان های برتر و بهبود 
مستمر فعالیت ها، درجهت ارائه هرچه شایسته تر خدمات 

به متقاضیان و مشترکین گام های بلندتری بردارد.
گفتنی است جشنواره شهید رجایی هر ساله با استفاده 
از شاخص های اختصاصی و عمومی در بخش های مختلف، 
به ارزیابی عملکرد ســازمان ها پرداختــه و الگوهای برتر 

سازمانی را معرفی می نماید.

شرکت گاز استان گیالن موفق به کسب رتبه دوم جشنواره شهید رجایی شد
خبر

 شــهرقدس -خبرنگارتوســعه ایرانی-مهندس شهلی 
شهردارقدس گفت: در راستای تحول و ساماندهی فضای 
سبز شهری، عملیات گسترده کاشــت گل و گیاه زینتی با 
هدف ارتقای جلوه بصری شــهری در شهرقدس آغاز شده 

است.
به گزارش اداره ارتباطــات و امور بین الملل شــورای 
اسالمی و شهرداری قدس، شــهردار قدس گفت: با هدف 
احیا و تحول در فضای سبز شهری، ســازمان سیما، منظر 
و فضای سبز شهری شهرداری در راستای ارتقای سیمای 

شهری و ایجاد نشــاط اجتماعی در جامعه، اقدام به کاشت 
گل و گیاه، تامین و اصالح روشــنایی بوســتان ها و معابر، 
رنگ آمیزی جداول و ایســتگاه های اتوبــوس و... در نقاط 

مختلف شهر می کند.
سعید شهلی افزود: در همین راستا با توجه به نیاز مبرم 
شهر به توســعه و ساماندهی فضای ســبز شهری موجود، 
کاشت گل و گیاه زینتی در مناطق مختلف شهر در دستور 

کار قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: کاشت گل و گیاه زینتی از ابتدای بلوار 

45 متری شهید کلهر آغاز شده و به تدریج در همه بلوارها، 
میادین و بوستان های سطح شهر عملیات کاشت گل و گیاه 

انجام خواهد شد. 
شهردار قدس خاطرنشان کرد: حفظ و نگهداری گل و 
گیاه در بوســتان ها و معابر شهری از اقدام برای کاشت آنها 
مهم تر است که بخشی از آن سهم شهرداری و بخش اعظم 
مسئولیت آن بر عهده شهروندان گرامی است. از این رو از 
شهروندان محترم و فهیم شهرقدس خواهشمندم که فضای 
سبز شهری را جزو اموال خود دانسته و در حفظ و نگهداری 

آن کوشا باشند.
 * حســین چناقچی به عنوان رئیس شــورای اسالمی 

شهرستان قدس ابقا شد
 در جلسه رسمی شورای اســالمی شهرستان قدس که 
با دستور کار انتخاب هیات رئیسه این شورا برای سال دوم 
دوره ششم برگزار شد، حسین چناقچی بار دیگر به عنوان 

رئیس این شورا ابقا گردید.
به گزارش اداره ارتباطــات و امور بین الملل شــورای 
اسالمی و شهرداری قدس، در جلسه رسمی شورای اسالمی 
شهرستان قدس که  با حضور اعضا برگزار شد، اعضای هیات 

رئیسه شورای شهرستان انتخاب شدند.
بر اساس نتیجه این انتخابات، حسین چناقچی با کسب 
اکثریت آرا به عنوان رئیس شــورای اســالمی شهرستان 

قدس در سال دوم دوره ششم انتخاب شد.

شهردار  خبر داد؛

آغاز عملیات کاشت گل و گیاه زینتی در شهرقدس

خبر

قزویــن -مصطفــی مــرادی، 
خبرنگارتوســعه ایرانی-رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی 
قزوین گفت: قزوین با توجه به قابلیت 
های باالی خود در حوزه های مختلف 
تولید و تجارت، به نمایندگی از ایران 

امکان برقــراری روابــط اقتصادی 
راهبردی با کشــورهای بوســنی و 

هرزگوین و صربستان را داراست.
مهدی بخشنده در حاشیه دیدار 
با احمد هالیلوویچ قائــم مقام وزیر 
خارجــه بوســنی و هرزگوین که به 

منظــور بازدیــد از توانمندی های 
اقتصــادی قزوین و بررســی امکان 
همکاری های تجــاری بین تجار دو 
کشور به ایران ســفر کرده است، در 
گفت و گو با خبرنــگار ما افزود: برای 
توســعه روابط با کشــورهای حوزه 

بالکان به ویژه بوســنی و صربستان 
برنامه هایی را تنظیم کرده ایم و سفر 
امروز مقامات بوسنی به قزوین نیز در 

همین راستا دنبال شده است.
وی بــا بیــان اینکه مــی توانیم 
یک رابطه تجــاری برد-برد را با این 

کشورها تعریف کنیم، اظهار داشت: 
بوســنی و هرزگوین و صربستان از 
کشــورهای دارای اقتصــاد پویا به 
شمار می روند و می توانند به ایران در 
تامین کاالهای مورد نظر کمک کنند 
و همچنین بازار خوبی برای صادرات 
مواد اولیه از ســوی ایران باشند. این 
فعال اقتصادی گفت: در حال حاضر 
تراز تجاری میان دو کشــور در حد 
بســیار پایینی قرار دارد و باید برای 
ارتقای این سطح و رساندن آن تالش 
کنیم. یخشــنده با بیان اینکه انرژی 
و نیروی کار در بوســنی و هرزگوین 
ارزان اســت و این کشــور به یکی از 
قطب های تولید انــواع کاال در اروپا 
تبدیل شده اســت،اظهار داشت: با 
توجه به این مســاله مــی توانیم در 
تامین مواد اولیه تولید کاالها به این 
کشور کمک کنیم و برای میهن خود 
ارزآوری داشته باشیم و در واقع یک 

بازار با ثبات برای خود ایجاد کنیم.
رئیس اتــاق بازرگانــی، صنایع 
معادن و کشــاورزی قزوین ظرفیت 
های این اســتان را بــرای برقراری 
همــکاری های تجــاری و مراودات 
اقتصادی با بوسنی و هرزگوین باال و 
قابل توجه دانست و گفت: بازرگانان، 

ســرمایه گــذاران و تولیدکنندگان 
قزوینی می توانند به شریک تجاری 
خوب و قابــل اتکایی بــرای فعاالن 
اقتصادی بوســنی تبدیل شــوند و 
در این خصوص به عنــوان نماینده 
پارلمان بخش خصوصی در استان در 

حال برنامه ریزی و رایزنی هستیم.
بوســنی و هرزگوین کشوری با 
حدود ســه میلیون و ۳00 هزار نفر 
جمعیت در منطقه بالکان در جنوب 
شرق اروپا بوده و پایتخت آن سارایوو 

است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع 
معادن و کشاورزی قزوین 

گفت: قزوین با توجه به 
قابلیت های باالی خود در 
حوزه های مختلف تولید 

و تجارت، به نمایندگی 
از ایران امکان برقراری 

روابط اقتصادی راهبردی 
با کشورهای بوسنی و 

هرزگوین و صربستان را 
داراست.

مدیر منطقه یک شهرداری 
اسالمشهر تاکید کرد؛

کاهش بار ترافیکی شهر با اتمام 
پروژه کمربندی شمالی و 24 

متری کنار گذرراه آهن
اسالمشهر –خسرو مهدوی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی- بهــزاد شــعبانی، مدیــر منطقه یک 
شهرداری ضمن اشــاره به عملکرد قابل قبول 
منطقه یک درشــش ماهه نخست سال، پروژه 
های در حال اجرا ی منطقه را یکی از پروژه های 

مهم وکارگشای شهرستان برشمرد.
بهزاد شــعبانی مدیر منطقه یک شهرداری 
اسالمشهر ضمن اشــاره به فعالیتهای عمرانی 
صورت گرفته در طــی ماههای اخیر در منطقه 
یک اسالمشــهر به چند پروژه مهم در ســطح 
منطقه اشاره و گفت: اجرای کمربندی شمالی 
و 24 متری کنار گذر ریل راه آهن از پروژه های 
مهم وکارگشای شهرســتان است که تکمیل و 
بهره برداری از این دو پــروژه در کاهش بخش 
عظیمی از بار ترافیکی اسالمشهر نقش بسزایی 

خواهد داشت .
وی همچنین افــزود: این پروژه ها با نظارت 
دقیق و مستمر اعضای شــورای اسالمی شهر، 
شــهردار اسالمشــهر ومعاونت فنی و عمرانی 
شهردای در حال اجرا اســت و بصورت مستمر 
و هفتگی گزارش پیشــرفت پروژه هــا ارئه و 
بحمــداهلل تا کنــون خللی در روند پیشــرفت 

نداشته و با تمام توان کارها پیگیری می شود.
        

 مجموعه مدیریت شهری 
شهریار در خدمت جانبازان

شــهریار -زهرا قره باغی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-محمدصادق کولی وند شهردار شهریار 
به همراه چند تن از اعضای شورای شهر با حضور 
در بیمارستان میالد ، ضمن عیادت از جانبازان 
بستری در این بیمارســتان ، نیازها و خواسته 
یادگاران دفــاع مقدس را مورد بررســی قرار 
دادند. در این حضور که با همراهی حق وردی 
نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی انجام 
گردید ، کمبودهای ایــن مرکز درمانی با هدف 
ارائه خدمات بهینه به شهدای زنده ، ارزیابی و 
درباره رفــع آنها تصمیماتی اتخاذ شــد. کولی 
وند شهردار شهریار در ســخنانی ابراز داشت؛ 
جانبازان از با ارزش ترین ذخایر انقالب هستند 
، احترام و عیادت از ایشــان و تالش برای بهتر 
شدن شرایط ادامه زندگی این عزیزان برهمگان 
واجب دانســتیم به اتفاق تعــدادی از اعضای 
شــورا به نمایندگی از تمــام منتخبین مردم 
در پارلمان شــهری در این بیمارستان حاضر 
شویم و نسبت به انجام وظیفه اقداماتی داشته 
باشیم. وی گفت: در این بازدید توسط مسئولین 
بیمارستان ، به مواردی مانند مشکل در تعمیر و 
بازسازی آبخوری ها ، سرویس های بهداشتی 
و چند بخش دیگر اشــاره گردید که انشــااهلل 

بزودی نسبت به رفع آنان اقدام خواهیم نمود.
    

افزایش 2۰ درصدی صدور 
پروانه کاربرد عالمت استاندارد 

در ایالم
 ایالم-اکرم چــرخ انداز،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-مدیرکل استاندارد ایالم گفت: در نیمه 
نخست ســال جاری 1۳ پروانه کاربرد عالمت 
استاندارد صادر شده اســت که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 20 درصد افزایش را نشان 
می دهد. مهناز همتی مدیرکل استاندارد ایالم 
در نشست شورای استاندارد استان گفت: در این  
مدت )نیمه نخست امســال( 1۹ پروانه کاربرد 

عالمت استاندارد در استان تمدید شده است.
وی بــا بیان اینکه در نیمه نخســت ســال 
گذشته 25۸ فقره بازرســی فنی از واحد های 
تولیدی و خدماتی در سطح استان انجام شده 
است، گفت: این میزان در سال جاری به ۳۷0 
فقره افزایش یافته که 4۳ درصد رشــد نسبت 
به مدت مشــابه سال گذشته نشــان می دهد. 
مدیرکل استاندارد ایالم از رشد 400 درصدی 
بازرسی از تجهیزات بازی و زمین های بازی در 
ســال جاری خبر داد و افزود: در این  مدت  ۷2 

فقره بازرسی انجام شده است.

استانها

کرمانشاه-کبودی،خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان کرمانشاه گفت: امکان 
آموزش رایگان هنر برای متقاضیان در 12 شهرســتان 

استان فراهم شده است. 
علی صفدری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
کرمانشاه اظهار کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 
دولت سیزدهم با رویکرد توسعه اشتغال و تقویت هنر در 
شهرستان ها و مناطق مرزی کشور، طرح با عنوان آموزش 
رایگان هنر را اجرا کرده اســت. وی ادامه داد: در ابتدا در 
هفت شهرستان اســتان این طرح اجرا شــد به طوریکه 
تا پایان شــهریورماه 2 هزار و 400 نفر از هم اســتانی ها 

15 تا 40 ســاله در ۳۷ رشــته هنری 40 تا 44 ســاعت 
آموزش تخصصی را فرا گرفتند. مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان کرمانشاه اضافه کرد: این آموزش ها دارای 
گواهینامه معتبر هســتند که براساس آن می توانند وارد 
حوزه اشتغالزایی و کارآفرینی شوند. وی تصریح کرد: به 
خاطر استقبالی که از این دوره ها در کشور شاهد بودیم، 
درخواست افزایش شهرستان ها را از وزارتخانه داشتیم و 
هفت شهرستان استان به 12 شهرستان در پاییز 1401 
افزایش یافت. صفدری خاطرنشــان کــرد: به جز مرکز 
استان )شهرســتان کرمانشــاه( مابقی شهرستان های 
استان برای فصل پاییز امکان ثبت نام را دارند. وی اظهار 

کرد: تا به امــروز تقریبا یک هــزار و ۳00 نفر از 15 تا 40 
ساله های این 12 شهرســتان استان کرمانشاه در مرحله 
دوم آموزش رایگان هنر ثبت نام کرده اند. فعال هم فرصت 

ثبت نام برای هم استانی ها وجود دارد.
صفدری گفت: رشته های فرهنگی و هنری متفاوتی 
توسط اساتید در دوره های بیش از 40 ساعت ارائه می شود 
که در ادامه به رشد اشــتغال و توانمندی های پایه کمک 
می کند. وی گفت: متقاضیــان برای ثبت نام می توانند به 
پورتال اداره کل فرهنگ و ارشاد اســالمی استان و یا به 
ادارت فرهنگ و ارشاد شهرستان های محل سکونت خود 

مراجعه حضوری داشته باشند.

  آموزش رایگان هنر در ۱2 شهرستان کرمانشاه

  تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگارتوســعه ایرانــی-
تعداد110بســته کمک معشــتی به ارزش هربســته 
۷50تومان با کمک خیرین هیئت امناء،هیئت نوالزهرای 
تبریــز وباهمــکاری اداره کل اوقاف اســتان تهیه وبین 

نیازمندان توزیع شد.
،تعداد110بســته کمک معشــتی به ارزش هربسته 

۷50تومان بــا کمــک خیریــن هیئــت امناء،هیئت 
نوالزهــرای تبریز وباهمــکاری اداره کل اوقاف اســتان 
تهیه وبیــن نیازمنــدان توزیع شــد. حجت االســالم 
مشــهوری، معاون فرهنگی اجتماعــی اداره کل اوقاف 
وامورخیریــه آذربایجان شــرقی دراین مراســم، گفت: 
این کمک هــای مومنانــه باعنوان طــرح قراردوازدهم 

همزمان باسرارکشــورهرماه درامامــزادگان بخصوص 
درمناسبتهای مختلف تهیه توزیع می شود. وی درادامه 
اظهارکرد، این مرحله هشتم هســت که ازطریق هیات 
امنای امامزادگان ســید ابراهیم وســید حذیفه ،هیئت 
نورالزهرای تبریزوباهمکاری اداره کل اوقاف استان تهیه 

ودراین مکان مقدس ترتیب داده شده است.

 توزیع  کمکهای معیشتی درامامزادگان سید ابراهیم وسید حذیفه تبریز

رئیس اتاق بازرگانی قزوین:

 قزوین امکان برقراری روابط اقتصادی راهبردی با بوسنی و صربستان را دارد


