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 پیام تسلیت حجت االسالم
و المسلمین سید ابوالحسن نواب

فقیـه  ارتحـال  پـی  در 
عالیقـدر حضـرت آیـت اهلل 
)رضـوان  محسـنی  آصـف 
حجـت  علیـه(  تعالـی  اهلل 
المسـلمین  و  االسـام 
سـید ابوالحسـن نواب پیام 
تسـلیتی صـادر کـرد. متن 

پیـام رئیـس دانشـگاه ادیـان و مذاهـب بـه شـرح زیر اسـت.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

َها َشْيٌء  إَِذا َماَت اَلُْمْؤِمُن اَلَْفِقيُه ثُلَِم فِي اَْلِْسَاِم ثُلَْمٌة الَ يَُسدُّ
ارتحـال عالـم ربانی و فقیه روشـن ضمیـر، آیت اهلل آصف 
محسـنی را بـه حـق بایـد ثلمـه ای پرناشـدنی در پیکـره ی 
اسـام، و فاجعـه ای جبران ناپذیر برای شـیعیان افغانسـتان 
و بلکـه همـه ی مسـلماناِن تشـنه ی اصاح و مدارا دانسـت.

عالِمـی که هم سـردار میدان مبارزه با اسـتکبار و اسـتبداد 
بـود و هم از پیشـگامان اصاح اندیشـه دینـی. او مبارزه را فقط 
در قالـب درگیـری و منازعـه نمـی دیـد. همـو از راه گفت وگو 
و تعامـل سیاسـی و مذهبـی بـرای شـیعیان که در افغانسـتان 
واجـد اکثریـت نیسـتند، دسـتاوردهایی را بـه ارمغـان آورد که 
چـه بسـا بـا ده ها سـال مبارزه مسـلحانه یـا معارضه سیاسـی، 
دسـت یافتنی نبودنـد. او فقیهی بود در باالترین سـطوح علمی 
و بـا تالیفـات ارزشـمند فـراوان کـه اهـداف واالی اسـامی را 
فقـط از راه تقریـب مذهبی و همگرایی سیاسـی دسـت یافتنی 
مـی دانسـت و مـی جسـت. او بـا تواضع مثـال زدنـی و خلق و 
خـوی مردمـی اش، نمونه واالیی از مرجعیت سـنتی و در عین 
حـال، نوگـرا، و فقاهتـی انقابـی و در عین حال، مسـالمت جو 
را بـرای مـا بـه ودیعـت گذاشـت. دانشـگاه ادیـان و مذاهب که 
در تعامـل و ارتبـاط مسـتمر بـا ایـن فقیـه فرزانه بـود و افتخار 
انتشـار برخـی از آثـار ایشـان از جمله،  موسـوعه ی "االحادیث 
المعتبـره" را یافـت، عـروج ایـن فقیـه دردآشـنا را بـه جهـان 
بـه ملـت مسـلمان  بـه ویـژه  اسـام و حـوزه هـای علمیـه، 
افغانسـتان تعزیـت گفتـه، امیـدوار و بلکـه مطمئـن اسـت کـه 
شـاگردان و مریـدان بـی شـمار ایشـان رهپوی مسـیر و مسـار 

درخشـان حضرت ایشـان خواهنـد بود.
                                               سید ابوالحسن نواب
رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب

مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه عازم 
بخش سرفیروزآباد کرمانشاه شد 

قبادیـان،  مهنـدس  کرمانشـاه: 
ارتباطـی  وضعیـت  منظوربررسـی  بـه 
روسـتاهای بخش سـرفیروز آباد کرمانشاه 
بـه گـزارش    . ایـن مناطـق شـد  عـازم 
روابـط عمومی مخابرات منطقه کرمانشـاه 

درایـن بازدیـد ، مهنـدس صفری نماینده مردم شـریف کرمانشـاه 
درمجلـس شـورای اسـامی،مدیرکل ارتباطات وفنـاوری اطاعات 
اسـتان، بخشدارسـرفیروزآبادوجمعی دیگرازمسـئولین محلـی نیز 
حضورداشـتند . طـی این بازدیدمشـکات ارتباطی موجودبررسـی 
قرارگرفـت ومقررشـدبه منظوربهبودکیفیـت ارتباطـی واینترنـت 
کرمانشـاه  اسـتان  حـوزه  سـوی  از  الزم   ،راهکارهـای  منطقـه 
عملیاتـی گـردد . گفتنی اسـت طی ایـن بازدید،مهنـدس قبادیان 
ازنقـاط مختلـف بخـش سـرفیروزآبادازجمله روسـتاهای بـوژان و 

سـرونو بازدیدبـه عمـل آورد .

شهردار منطقه سه بندرعباس خبر داد:
اجرای طرح آسفالت معابر و کوچه ها

بندر عبـاس - کیـوان حسـین پور:  بـه گـزارش 
دریـای اندیشـه؛ مدیـر منطقـه۳ شـهرداری بندرعبـاس 
در خصـوص اجـرای طـرح آسـفالت معابـر خاطر نشـان 
کـرد: مهمتریـن اولویـت شـهرداری منطقه سـه، اجرای 
طـرح آسـفالت معابـر و کوچـه ها بـوده و بـا جدیت این 
طـرح در حـال     اجـرا مـی باشـد. روح اهلل مـرادی زاده 
اظهارکـرد: بایـد نـکات ایمنـی و مـوارد فنـی را بـرای 
آسـفالت خیابانهـا و معابـر سـطح شـهر رعایـت کنیـد. 
بخـش  نزدیـک  درآینـده  داشـت:  بیـان  زاده  مـرادی 
عمدهـای از معابـر محـات و  خیابانهـای فرعـی تحـت 
پوشـش طـرح آسـفالت معابـر و کوچـه ها قـرار خواهند 
گرفـت. مدیـر منطقه سـه شـهرداری بندرعبـاس گفت: 
آسـفالتی کـه در محـدوده ی منطقه  سـه وجـود دارند، 
در راسـتای ارائـه خدمـات مطلوب به شـهروندانی که در 
نزدیـک  محالتـی زندگـی میکننـد بـا مشـکل آسـفالت 
مواجه هسـتند انجام خواهد شـد. وی گفت: امیدواریم با 
اجرایـی کـردن طرحهای عمرانی در تمام محالت اسـتان  
هرمـزگان ، بتوانیـم گام هـای مثمـر ثمـری بـرای حـل 
مشـکالت و معضالت برداریم. این مقام مسـئول در ادامه 
با اشـاره بـه پاکسـازی روزانـه خورهای شـهربندرعباس  
در محـدوده هـای مختلفی هسـتند، تاکید کـرد و گفت: 
خورهـای منطقـه سـه، ناحیه یک؛ شـامل، خـور حقانی 
از روبـروی دارو خانـه بنـی محمـدی تا چهـار راه قدس، 
خـور هتـل امین از رسـتوران سـجاد قدیم تـا هتل امین 
و خروجـی آن بـه سـاحل ناحیـه دو منطقـه سـه، خـور 
زرون، خـور پشـت دیـوار سـازمان موتـوری، خور پشـت 
گلـزار شـهدا از ورودی ییامبـر اعظم تا پشـت حسـینیه، 
خـور داخـل محوطـه بازرگانـی، خـور دو هـزار از ملـت 
سـی و یـک تـا آبنمـا و از محلـه ششـصد پـارک منیری 
تـا بلـوار سـمیه ، خور پشـت پمـپ بنزین شـتصد ناحیه 
سـه منطقه سـه خـور بلـوار جمهـوری از روبـروی پمپ 
بنزیـن شـتصد تـا کوچـه فخـار چهار یـا رسـتوران علی 
کرجـی، ادامـه آن از پسـت بـرق سـه راه جهانبـار تـا 
سـاحل یـا همان خـور بیمه ایران سـابق، خور کپشـکن، 
خـور روبـری درب حدیـش وخـور پیـچ ناوگان تا پشـت 
دیـوار نیـروی دریایـی، خـور ۲۲ بهمن از تقاطع بهشـت 
زهـرا تـا دورخانـه بنـی محمـدی و خـور بلـوار شـهدای 
محـراب از تقاطـع بازارچـه ۲۲ بهمـن تـا بیمارسـتان و 
سـاحل و.... ایـن کانالهـای آبـی کـه در سـطح منطقه ۳ 

قـرار دارنـد در حـال پاکسـازی روزانه اسـت.

معاون جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری:
کشاورزان محصول گندم خود را به 

دالالن نفروشند
امـور  بهبـود  معـاون   - شـهرکرد 
جهادکشـاورزی  سـازمان  گیاهـی 
چهارمحـال و بختیاری گفـت: با توجه به 
امـکان افزایـش قیمت گندم در کشـور از 
سـوی دولت ،کشـاورزان محصول خود را 
در اختیـار دالالن قرار ندهند.  حمیدرضا 
دانـش اظهـار داشـت: چنانچه کشـاورزان محصـول تولیدی خود 
را بـه دالالن بفروشـند، در صـورت تصویـب افزایـش قیمـت از 
سـوی دولـت، سـود حاصـل از افزایـش قیمـت به جیـب دالالن 
خواهـد رفـت.   وی بـا اشـاره بـه اسـتقرار مراکز خریـد محصول 
گنـدم در اسـتان تصریـح کـرد:  بـه کشـاورزان توصیه می شـود 
محصـول تولیـدی خـود بـا توجـه بـه اینکه امـکان افـت کیفیت  
در انبارهـای غیـر اسـتاندارد محلـی و منـزل  وجـود دارد ، بـه 
مراکـز تعییـن شـده تحویـل دهنـد.  معاون بهبـود امـور گیاهی 
سـازمان جهادکشـاورزی چهارمحـال و بختیـاری افـزود: خـروج 
بـدون مجـوز گنـدم از اسـتان ممنـوع اسـت و بـا متخلفـان در 
ایـن زمینـه برخـورد می شـود و خـروج هرگونه غلـه به خصوص 
گنـدم بایـد بـا مجوز شـرکت غله و خدمـات بازرگانـی و محموله 
دارای بارنامـه مـی باشـد. معـاون بهبـود امـور گیاهـی سـازمان 
جهادکشـاورزی چهارمحـال و بختیـاری گفـت: محصـول گنـدم 
تولیـدی امسـال این اسـتان نسـبت به پارسـال مرغوب تـر و ۲۰ 
درصـد افزایش تولیـد دارد. وی، میـزان گندم تولیدی اسـتان در 
سـال زراعـی جـاری را ۱۲۰ هزار تن بـرآورد و تاکید کـرد: تولید 
محصـول گندم امسـال از نظر کمیت نیز نسـبت به مدت مشـابه 
سـال گذشـته ۲۰ درصد افزایـش دارد . معاون بهبـود امورگیاهی 
سـازمان جهادکشـاورزی چهارمحـال و بختیـاری ، تعـداد مراکـز 
خریـد محصـول گنـدم مازاد بـر مصـرف اسـتان را ۲۲ مرکز ذکر 
کـرد و افـزود: واریـز وجه گنـدم خریداری شـده توسـط اتحادیه 
هـای و عوامـل مراکز خریـد را  کمتر از ۱۰ پرداخت خواهد شـد. 

انتشار مقاله کارشناس برق منطقه ای 
خوزستان در نشریه علمی پژوهشی

اهـواز - رحمان محمـدی : مقاله 
شـرکت  اداری  کارشـناس  آقایـی  قائـم 
بـرق منطقـه ای خوزسـتان بـا عنـوان 
تحلیـل رابطـه بیـن مولفـه هـای هوش 
سـازمانی بـا خاقیـت کارکنان شـرکت 
بـرق منطقـه ای خوزسـتان در فصلنامه 
علمـی-  پژوهشـی مدیریـت منابـع انسـانی پذیـرش شـد. در 
چکیـده ایـن مقالـه آمـده، در عصـر حاضـر سـرعت تغییـرات 
محیطـی به شـدت افزایـش یافته و ایـن تغییرات سـازمان ها را 
ملـزم کـرده تـا بـرای ادامه حیـات و بقـاء در این فضـای رقابتی 
خـود را بـا این تغییرات هماهنگ سـازند. سـازمان ها بـرای این 
بازسـازی نیازمنـد خاقیـت مـی باشـند و امـروزه بـا اطمینـان 
کامـل می تـوان گفـت هـوش سـازمانی مـی توانـد بـه مدیـران 
کمـک شـایانی کنـد و آنهـا را قادر سـازد تـا با توجه بـه حافظه 
ی سـازمانی و خاقیـت کارکنـان بـه نیازهـا و مشـکات پاسـخ 
گوینـد. هـدف از انجـام ایـن تحقیـق، بررسـی رابطه بیـن مولفه 
هـای هوش سـازمانی بـا خاقیت کارکنان شـرکت بـرق منطقه 
ای خوزسـتان بـوده اسـت. نتایـج بـه دسـت آمـده از ایـن مقاله 
نیـز نشـان داد کـه بیـن متغیر خاقیت سـازمانی بـا مولفه های 
هـوش سـازمانی رابطه مثبت معنـاداری وجود دارد. شـایان ذکر 
اسـت، قائـم آقایـی کـه بـه واسـطه انتشـار ایـن مقالـه از معاون 
پژوهـش، تحقیقـات و فنـاوری مرکـز راهکارهـای توسـعه پایدار 
لـوح تقدیـر گرفتـه، دارای مـدرک کارشناسـی ارشـد مدیریـت 
اجرایـی بـوده و در حال حاضر مشـاور جوان مدیر عامل شـرکت 

بـرق منطقه ای خوزسـتان اسـت .

برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی 
صاحبان سهام در آبفا گلستان

عـادی صاحبـان سـهام  نشسـت مجمـع عمومـی  گـرگان: 
شـرکت آبفـا گلسـتان در سـالن کنفرانـس این شـرکت بـا حضور 
اعضـای ایـن مجمـع و بـه صـورت ویدئـو کنفرانـس برگـزار شـد 
گلسـتان  فاضـاب  و  آب  شـرکت  عمومـی  روابـط  گـزارش  .بـه 
، مهنـدس- ابوالفضـل رحیمـی - گـزارش مفصلـی از اقدامـات و 
تکالیـف خـاص هیئت مدیره به مجمـع عمومی ارائـه کرد و ضمن 
تشـریح عملکرد این شـرکت در سـال 97 بـه اهـداف و برنامه های 
بودجـه پرداخت.رحیمـی تصریـح کـرد : از مباحـث عمـده مطـرح 
شـده در جلسـه مجمـع عمومـی کـه مـورد تاکیـد رییس جلسـه 
نیـز بـود طراحـی برنامه بلنـد مدت برای شـرکت، موضـوع اقتصاد 
در شـرکت آب و فاضـاب و چالـش مدیریـت و درآمـد و هزینـه، 
بازنگـری وضعیـت موجـود و شناسـایی راهکارهـای جدیـد بـرای 
افزایـش درآمـد از طریق پایش مشـترکین و منابـع جدید درآمدی 
بـا اسـتفاده از ظرفیـت هـای قانونـی، توجـه بـه توسـعه بـازار در 
بخـش فاضـاب و اسـتفاده از سـرمایه گـذاری انجـام شـده بـرای 
واگذاری انشـعاب به مشـترکینی که تحت پوشـش شبکه فاضاب 
قـرار نگرفتـه انـد را می تـوان عنوان کرد. سرپرسـت آبفا گلسـتان 
اظهـار داشـت :  از دیگـر موارد مطروحه، برنامه ریـزی برای کنترل 
هزینـه هـا و کاهـش قیمـت تمام شـده علـی الخصـوص در بخش 
فاضـاب، سـاماندهی و بهـره بـرداری مؤثـر و مفیـد از قراردادهای 
نیروهـای  انباشـت  از  جلوگیـری  و  بخـش حجمـی  در  منعقـده 
حجمـی بـود. درپایـان ایـن جلسـه آقای مهنـدس گیاهـی معاون 
منابع انسـانی و پشـتیبانی شـرکت مهندسـی آب و فاضاب کشور 
در خصـوص فعالیت هـای انجام یافته ، عملکـرد مطلوب ، زحمات 
و تاش های مدیران و پرسـنل شـرکت تشـکر و قدردانی نمودند .

 جلسه هماهنگی روز دریای کاسپین در 
فرمانداری آستانه اشرفیه برگزار شد

رشـت - علـی حیـدری :  جعفر 
میرزایـی رییـس اداره حفاظـت محیـط 
اولیـن  گفـت:  اشـرفیه  آسـتانه  زیسـت 
برگـزاری  سـتاد  هماهنگـی  جلسـه 
 ۲۱( خـزر  دریـای  ملـی  روز  جشـنواره 
مردادمـاه ( در راسـتای کنوانسـیون تهـران بجهـت ارزش باالی 
دریـای خـزر در تمامـی ابعاد و آموزش اطاع رسـانی بـا رویکرد 
حفـظ وحراسـت از ایـن میـراث کهـن  بـا حضـور فرمانـدار و به 
دبیری اداره حفاظت محیط زیسـت شهرسـتان آسـتانه اشـرفیه 
و بـا حضـور ادارات مرتبـط و انجمن رفتگـران طبیعت گیان در 
دفتر کار فرماندار تشـکیل گردید.دراین جلسـه  تقسـیم وظایف 

و همـکاری .تعامـل  اعضـاء بررسـی شـد.

اخبار ایراناخبار ایران در مجمع عمومی صاحبان سهام؛

صورت های مالی سال 97 آبفای قم تصویب شد
تقدیر معاون آبفای کشور از برنامه های آموزشی و پژوهشی آبفای قم

قـم - مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه صاحبان سـهام 
ویدئـو  بـه صـورت  قـم  اسـتان  فاضـاب  و  شـرکت آب 
کنفرانـس به ریاسـت دکتر گیاهی معـاون منابع انسـانی و 
پشـتیبانی آبفـای کشـور برگـزار و صورت های مالی سـال 

97 ایـن شـرکت تصویب شـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت آب و فاضـاب اسـتان قم، 
معـاون منابـع انسـانی و پشـتیبانی آبفای کشـور  در این جلسـه در 
سـخنانی ضمـن قدردانـی از تاش هـای شـرکت آب و فاضـاب در 
راسـتای خدمـت بـه مـردم، اقدامـات و فعالیت هـای صـورت گرفته 
آبفـای اسـتان قـم در بخش هـای پژوهـش و آمـوزش قابـل تقدیـر 
دانسـت. دکتـر گیاهـی همچنیـن بـر صرفه جویـی در هزینه هـا و 
توسـعه در درآمدهـای آبفـا بـا اسـتفاده از روش هـای نویـن جـذب 
منابـع تاکیـد کـرد. مدیرعامل شـرکت آب و فاضاب اسـتان قم نیز 
در ابتـدای ایـن جلسـه بـه ارائـه گزارشـی از عملکرد سـال 97 این 
شـرکت پرداخـت و اجـرا و توسـعه بیـش از ۳۱ کیلومتـر طرح های 
بـا  در کل شـهر  آب  کیفیـت  یکسان سـازی  توزیـع آب شـهری، 
تغییـرات انجـام شـده در خروجـی مخـازن سـاالریه و دو بـرادران و 
تکمیـل 9۰ درصـد زون های فشـاری داخل شـهر و ۱۰۰ درصد در 
پردیسـان را از جمله اقدامات سـال گذشـته آبفای قم برشـمرد. وی 
بهینه سـازی فشـار شـبکه در سـطح شـهر با تنظیم فشارشـکن ها، 
بهسـازی 6 حلقـه چـاه، اجـرای برنامـه ایمنـی آب بـرای شـهر قم، 
اجـرای بیش از 58 شـبکه جمع آوری و خـط انتقال فاضاب، عقد 5 
فقـره قـرارداد به مبلـغ  ۱۰5میلیارد ریال جهت بازسـازی تجهیزات 
و ابنیـه تصفیه خانـه فاضـاب شـماره دو قم، عقـد قـرارداد واگذاری 
پسـاب به شـهرداری قـم به میـزان 5/4 میلیون مترمکعب در سـال 

را از دیگر فعالیت های سـال گذشـته شـرکت آب و فاضاب اسـتان 
ذکـر کـرد. دکتـر علـی جـان صـادق پـور بـا اشـاره بـه برنامه هـای 
شـرکت آب و فاضاب در خصوص بازچرخوانی و اسـتفاده از پسـاب 
در مجتمع هـای مسـکونی گفـت: بـر اسـاس تصویـب هیئت مدیـره 
شـرکت، مشـترکینی که از آب خاکستری اسـتفاده کنند برای آن ها 
۲۰ درصـد تخفیف در فاضاب بها محاسـبه و یک انشـعاب عمومی 
نیـز بـه ایـن مجتمع هـا رایـگان واگـذار می شـود. وی همچنیـن به 
اقدامـات صـورت گرفته در راسـتای کاهش تلفـات و جلوگیری از 
هـدر رفـت اشـاره کـرد و اظهار داشـت: تعویـض 7۳۱۲ دسـتگاه 
کنتورهـای خـراب مشـترکین، شناسـایی و تبدیـل 568 فقـره 
انشـعابات غیرمجـاز بـه مجـاز، نصـب ۱9 دسـتگاه فلومتـر در 
شـبکه تأمیـن و توزیـع، پیمایـش و تعیین تکلیف قطعـی ۲65۰ 
اشـتراک با مصرف علی الحسـاب و تسـت ۲5۳۱ مشـترک خانگی 

بـا میانگین مصـرف ماهیانه کمتر از 5 مترمکعـب در ماه از جمله 
ایـن اقدامـات اسـت. مدیرعامل شـرکت آب و فاضاب اسـتان قم 
همچنین پیمایش انشـعابات و مصـارف کلیه کارواش هـا، تاالرها، 
فقـره   9۰9 رفـع  و  شناسـایی  اسـتان،  هتل هـای  رسـتوران ها، 
انشـعاب غیرمجـاز و دسـتکاری و  اخـذ جرائـم مربوطـه، نصـب 
46۰۰ عدد پرالتور و شـیر اهرمی در ادارات و مدارس، نشـت یابی 
۲4۳ کیلومتر از شـبکه توزیع و دبی سـنجی کنتورهای اقطار باال 
را از دیگـر فعالیت هـای صورت گرفته در راسـتای کاهش تلفات و 
جلوگیـری از هـدر رفـت آب ذکر کـرد. وی به برنامه های شـرکت 
آب و فاضاب اسـتان در راسـتای سیاسـت های اقتصـاد مقاومتی 
اشـاره کـرد و ارتقـای تـوان تولیـد ملـی در حـوزه آب و فاضاب، 
بـرای  ایجـاد بسـترهای الزم جهـت حضـور بخـش خصوصـی 
سـرمایه گذاری در طرح های آب و آبفا و توسـعه ، تعمیق و جذب 

تکنولـوژی در حـوزه آب و فاضاب را از جمله ایـن برنامه ها اعام 
کـرد و گفـت: عقـد 5 فقـره قـرارداد به مبلـغ ۱۰5 میلیـارد ریال 
جهت بازسـازی تجهیـزات و ابنیه تصفیه خانه فاضاب شـماره دو 
قـم، اخذ مجوز تولیـد 4۰۰ کیلووات برق بـه روش پمپ معکوس 
از شـرکت مهندسی، سـاخت و راه اندازی یک دستگاه اسکروپمپ 
فاضـاب و طراحـی و سـاخت آشـغالگیر دانـه ریز یـک میلی متر 
بـرای پکیـج تصفیـه فاضاب پردیسـان از جملـه اقدامـات آبفای 
قـم در راسـتای سیاسـت های اقتصـاد مقاومتی به شـمار می رود.
دکتـر صـادق پـور در ادامـه با اشـاره بـه توجه ویژه شـرکت آب 
و فاضـاب بـه اجـرای طرح های تحقیقاتی و پژوهشـی خاطرنشـان 
کـرد: بیـش از ۱6 طـرح تحقیقاتـی و پژوهشـی سـال گذشـته در 
شـرکت آب و فاضـاب اسـتان قـم بـه مرحلـه اجرا رسـیده اسـت. 
وی پـروژه بومی سـازی طراحـی و سـاخت اسـکروپمپ  فاضابـی را 
از جملـه ایـن پروژه هـا برشـمرد و اظهـار داشـت: این پـروژه ضمن 
جلوگیـری از خـروج میلیون ها دالر ارز از کشـور، کاهش هزینه های 
بهره برداری و نگهداری و سـهولت دسترسـی به قطعـات یدکی را به 
دنبال دارد. مدیرعامل شـرکت آب و فاضاب اسـتان قم با اشـاره به 
طـرح حمایـت آبفـای قـم از تولیـد داخلی مـواد منعقد کننـده پلی 
کلرایـد آلومینیوم یادآور شـد: این مواد در زالل سـازی و تصفیه آب 
و فاضـاب و همچنیـن در صنایـع نفـت و گاز و پتروشـیمی کاربرد 
دارد و بـا کیفیـت بسـیار باالتـر از محصـوالت وارداتـی در توسـط 
کارشناسـان این شـرکت ثبت اختراع شـده اسـت. گفتنی اسـت در 
پایـان صورت هـای مالی سـال 97 شـرکت آب و فاضاب اسـتان قم 
بـا گـزارش مقبول حسابرسـی به تصویب مجمع رسـید و بـازرس و 

حسـابرس قانونـی سـال 98 نیز تعیین شـد.

سـمنان - حسـین بابامحمدی :کمیسـیون فرهنگی شـورای شهر سمنان 
تشـکیل جلسـه دادمحمـد همتـی رئیـس کمیسـیون فرهنگـی شـورا در 
نشسـت هم اندیشـی  فرهنگی ضمـن ارائـه چگونگی طرح گـذر فرهنگ و 
هنـر اظهار کـرد: توجه بـه حوزه فرهنـگ و بهره منـدی هنرمنـدان و مردم 
از فضاهـای فرهنگـی نـه تنها در نـوع نـگاه، روش و تغییر رفتـار و فرهنگ 
شـهروندان مؤثر اسـت؛ بلکه در رونق اقتصادی هم بسـیار تاثیرگذار اسـت.

وی افـزود: برگـزاری هـر رویـداد فرهنگـی نیازمنـد برنامه ریـزی دقیـق و در نظـر 
گرفتـن تمامـی جوانـب اسـت به گونـه ای کـه بـرای هـر سـلیقه ای لذت بخش باشـد و 

پـس از تصویـب در شـورای شـهر بـه اجرا گذاشـته شـود
حفظ هویت تاریخی در نامگذاری معابر

عباسـعلی طالب بیدختی عضو شـورای شـهر در این جلسـه در خصوص نامگذاری 

خیابـان هـا و معابـر شـهری گفـت :هویت یک منطقـه و محله و سـاختار یـک خیابان 
و کوچـه در طـول سـالیان سـال بـه وجـود آمـده؛ اگر قرار باشـد یـک خیابـان جدید، 
کوچـه و گـذر و معبـر جدیـد را نامگذاری کنیم، ایـن روش نامگذاری صحیح اسـت اما 
اینکـه بـا هویت محلـه بازی کنیـم، قابل درک نیسـت.وی افـزود: همه اسـامی باید در 
کمیسـیونی که قرار اسـت تشـکیل شـود مطرح شـوند تـا نام ها و اسـامی خیابـان ها، 

معابـر و محـات بـا فرهنـگ وجایگاه تمدنی این شـهر بـه توازن دسـت یابند.
شورا حق دخالت در کارهای اجرایی را ندارد

عبـاس آل بویـه نایـب رئیـس شـورا از پرهیـز شـورا در کارهـای اجرایی نـام برد و 
گفـت : از وظایـف شـورای شـهر برنامـه ریـزی و قانونگذاری اسـت اما مجری نیسـتند 
و قـرار نیسـت کـه شـورا در مسـائل اجرایـی دخالت کنـد. این عضو شـورا افزود: شـورا 
الزم اسـت کـه در چارچـوب قانـون نظارت های کامل داشـته باشـد و بـه وظایف خود 
عمـل کنـد ، برنامـه ریـزی شـدیدا نیـاز بـه تغییر و تحول سـاختار داشـته و سیاسـت 

هـای اجرایـی مـا باید قابلیت اجرایی شـدن را داشـته باشـد.
کمبود سالن آمفی تئاتر در شهر

عبـاس بابایـی دبیـر کمیسـیون فرهنگی شـورا اعضـای شـورا را نماینـدگان مردم 

دانسـت و گفـت : اعضای شـورا از جایگاه بسـیار باالیـی برخوردارند ، هیـچ نهاد دولتی 
و حاکمیتـی غیـر از خـود مـردم نمـی توانند آنهـا را قضاوت کنند.سرپرسـت سـازمان 
فرهنگـی ، اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری همچنیـن افـزود: بحشـی از اشـکاالت مـا 
داخلـی اسـت نـگاه به بافت نرم فرهنگی ، نگاه ویژه ای اسـت که متاسـفانه بسـیاری از 
مدیـران آن را در اولویـت قـرار نمی دهند.بابایی ادامه  داد: بیشـتر رویکرد ما موضوعات 
عمرانـی و خدماتی اسـت و نمـی دانیم بافت نـرم اولویت چندم ماست.دبیرکمیسـیون 
فرهنگـی شـورا پیشـرفت عمرانـی شـهر را قابـل قبول دانسـت و بیـان کرد: متاسـفانه 
بدلیـل ورود شـهرداری و شـورا در بسـیاری از کارهـای اجرایـی شـهر ، وظیفـه دیگـر 
دسـتگاههای اجرایی  به شـهرداری محول شـده اسـت ،شـهرداری نباید تاوان پاسخگو 
نبـودن دیگـر دسـتگاههای اجرایی را پس بدهد. زیرسـاخت های اصلـی در رویدادهای 
فرهنگـی فراهـم نیسـت و هنـوز هـم جـای خالـی سـالن بـزرگ  آمفـی تئاتـر  کـه از 
مصوبات سـفر ریاسـت جمهوری به شـهرمان بود احسـاس می شود .تشـکیل دبیرخانه 
رویدادهـای فرهنگـی و کارگروه و اسـتفاده از ظرفیت نخبگان و موثرین شـهر، گزارش 
اساسـنامه تشـکیل باشـگاه ورزشـی شـهرداری بر اسـاس قوانین و مقـررات مربوطه از 

دیگـر مـوارد مطروحه در کمیسـیون فرهنگی شـورای شـهر بود

تبریز - فاح: معاون توسـعه مدیریت و منابع اسـتاندار 
آذربایجان شـرقی با بیـان اینکه بیشـترین معضات نظام 
اداری ناشـی از ضعـف کارگزاران دولت در تسـلط بر قوانین 
و مقررات اسـت، گفت: کارشناسـان و مدیران دستگاه های 
اجرایـی بایـد توانایـی تفسـیر آئین نامه ها، بخشـنامه ها، 
قوانیـن و مصوبات را داشـته باشـند و از قوانیـن و مقررات 
بـرای حل معضات و مشـکات نظام اداری اسـتفاده کنند.
حمیدرضـا قاسـم زاده در جلسـه بررسـی مسـائل و مشـکات 
فرمانداری جلفا، با بیان اینکه در هیچ بخشـی، از نظر قانون و مقررات 
کمبـود وجـود نـدارد، افـزود: مهـم این اسـت کـه بتوانیـم از قوانین و 
مقـررات در جهت حل مشـکات اسـتفاده کنیم که ایـن امر نیازمند 
تهیه برش اسـتانی، منطقه ای و شهرسـتانی از اسـناد باالدستی است. 
وی بـا اشـاره بـه اینکـه دولت هـا در مواقع بحرانـی نقش اصلـی را در 

مدیریـت بحـران بـر عهده دارنـد، گفت: بر ایـن اسـاس کارآمدترین و 
زبده ترین کارشناسـان بخش های مختلف باید در اختیار دولت باشـند 
کـه ایـن مهم در اسـتخدام نیروی انسـانی باید مورد توجه قـرار گیرد. 
قاسـم زاده تأکیـد کرد: دسـتگاه های دولتی هـم در زمان گزینش نیرو 
بایـد دقت کافی داشـته باشـند و هم در طول به کارگیـری نیروها باید 
آنهـا را از نظـر اطاعـات و ابزارهـای در اختیار همواره بـه روز نگه دارند. 
معـاون اسـتاندار آذربایجـان شـرقی همچنین به گسـتردگی وظایف 
فرمانداری ها اشـاره کرد و گفت: فرمانداری به عنوان دستگاه حاکمیتی 
و نماینده عالی دولت در سطح شهرستان باید از نظر امکانات و نیروی 
انسـانی سـرآمد باشـد. وی در خصوص مشـکات فرمانـداری جلفا و 
منطقـه آزاد ارس نیـز گفت: این موضـوع باید به صورت ریشـه ای و در 
سـطح ملی مابین تمـام فرمانداری ها و مناطق آزاد کشـور حل شـود.  
قاسـم زاده همچنین نقـش فرمانداری ها در برگـزاری انتخابات را نقش 

محـوری خواند و گفت: تاش می کنیـم فرمانداری ها در دوره انتخابات 
با مشـکات مواجه نشـوند. صادق احمدی، فرماندار جلفا نیز گزارشی 
از آخرین وضعیت برخورداری و برخی از مسائل و مشکات شهرستان 
از جملـه محدودیت فضای اداری و کمبود تجهیزات فرمانداری و نبود 
نمایندگی صداو سـیما در شهرسـتان ارائه کرد. در این نشسـت که با 
حضور مدیران کل حوزه معاونت توسـعه مدیریت و منابع اسـتانداری 
تشـکیل شد، مشـکات حوزه فناوری اطاعات، اداری و مالی و تامین 
امکانـات در فرمانداری جلفا و بخشـداری های تابعه مورد بررسـی قرار 
گرفـت. معـاون توسـعه مدیریـت و منابع اسـتاندار آذربایجان شـرقی 
همچنیـن از بخش های مختلـف فرمانداری جلفا بازدیـد و با کارکنان 
این فرمانداری درخصوص مسـائل و مشـکات آنها گفت وگو کرد. وی 
در ادامه سـفر به شهرسـتان جلفا با حضور در پایانه های مرزی جلفا و 
نوردوز و برگزاری جلسـه با مدیران دسـتگاه های خدمات رسان مستقر 

در نقطـه مرزی، راه های فعال سـازی مجـدد بازارچه های مرزی جلفا و 
نوردوز را بررسـی کرد. قاسـم زاده همچنین از جایگاه های مرزی عرضه 
سـوخت به کامیون هـای ترانزیتی بازدیـد و در گفت وگو با تعـدادی از 
راننـدگان ترانزیت ایرانی و خارجی، در جریان نحوه خدمات رسـانی در 
ایـن جایگاه هـا قرار گرفـت. معاون توسـعه مدیریت و منابع اسـتاندار 
آذربایجان شـرقی در بدو ورود به شهرسـتان جلفا، در یادمان شـهدای 
شـهریور ۱۳۲۰ حضـور یافـت و بـا نثـار فاتحـه بـه مقـام واالی ایـن 

شـهیدان ادای احترام کرد.

اراک - تهمینـه دباغچـی: بـه گـزارش روابـط عمومی 
شـرکت ملـی پخش فـراورده هـای نفتـی منطقه اسـتان 
مرکـزی عبدالـه گیتـی منـش مدیرشـرکت ملـی پخش 
فـراورده هـای نفتـی منطقه اسـتان مرکزی ضمـن تقدیر 
و تشـکر از کادر درمانـی طب صنعتی اسـتان گفـت: برای 
رسـیدن به یک زندگـی با کیفیـت باید به مسـایل روحی 
و روانـی خـود توجـه کـرد و از طریـق ورزش و تغذیـه 

مناسـب در ایـن زمینـه گامهای موثـری را برداشـت . 
در ادامه دکتر شـیخ االسـام به تشریح سـاختار قلب انسان 

پرداخـت و بر اسـاس اسـتانداردهای جهانی به چهار رنگ سـبز 
، زرد ، قهـوه ای و قرمـز بـرای قلـب اشـاره کـرد و گفـت: بایـد 
تـاش کـرد با مراجعـه به موقـع کارکنـان شـرکت ملی پخش 
فـراورده هـای نفتی به واحدهـای درمانی رنگ قلب خـود را در 
حالـت سـبز نگه داشـت و درصـورت حرکت به سـمت رنگهای 
دیگـر کـه ریسـک خطر را بـرای افـراد رقـم میزند جلـو گیری 
کـرد . در ادامـه دکتـر داودی بـا ارایـه پاورپوینتـی بـه تحلیـل 
و پایـش نتایـج طـب صنعتـی کارکنـان شـرکت ملـی پخـش 
فـراورده هـای نفتـی منطقـه اسـتان مرکـزی از سـال ۱۳9۳تا 

97پرداخـت و گفـت: شـرکت ملـی پخش فـراورده هـای نفتی 
منطقـه اسـتان مرکـزی جـزء اولین شـرکتهای نفتی در سـطح 
اسـتان مرکـزی اسـت که به طـب صنعتی کارکنان خـود توجه 
میکنـد و بـا ایـن مرکـز تعامـل خوبـی دارد . تحلیـل و تعریـف 
فشـار خـون ، دیابـت ، چربی خون ، چاقی ، اسـتعمال دخانیات 
از مهمتریـن شـاخصهایی بـود کـه دکتـر داودی بـه تحلیـل و 
پایـش آنهـا پرداخـت و از کارکنـان واحدهـای مختلـف ایـن 
شـرکت خواسـت بـا اهمیـت دادن هـر چـه بیشـتر به مسـایل 
پزشـکی و سیسـتم ارجـاع و پیگیـری مـوارد خواسـته شـده و 

ارایـه نتایـج تـا پایـان درمان بـا این مرکـز همـکاری کنند . 
در پایـان حسـن زاهـدی رئیـس واحـد اچ . اس . ای منطقه 
اسـتان مرکـزی نیـز ابراز امیـدواری کرد بتواند بـا پیگیری های 
مسـتمر واحـد تحـت امـر خود نسـبت بـه نتایج طـب صنعتی 
برای کارکنان بیش از گذشـته تاش نماید تا انشـا ء اهلل شـاهد 
بـروز بیمـاری در میـان کارکنـان نباشـد . در پایـان تیـم کادر 
طـب صنعتی سـازمان بهداشـت و درمان سـازمان صنعت نفت 
اسـتانهای مرکـزی و لرسـتان به سـئواالت حاضرین در جلسـه 

پاسـخ دادند .

صباشـهر - فریبـا میرزایـی پنـدار: کارگاه تربیت 
سـفیران زن پیشـگیری از اعتیـاد با رویکـرد اجتماع 
محـور در ویره بـا تدریس خانم زرین قلـم مدیر عامل 

موسسـه مهرآفرینان و همـت امور بانـوان فرمانداری 
و شـهرداری صباشـهر و مدیریـت فرهنگسـرای ایثار 

شـهرک ویره صباشـهر برگـزار گردید 

در ایـن کارگاه بانـوان سـاکن ویـره ضمـن ارتقـا آگاهی 
، مشـارکت و ارتقـا توانمنـدی آمـاده مـی شـوند تـا بصورت 
علمـی بارویکرد اجتمـاع محور با افزایش مسـئولیت پذیری 

محلـه  سـامت  و  خانـواده  بنیـان  اسـتحکام  راسـتای  در 
دوشـادوش یکدیگـر حرکت کرده و بتواننـد قدمی در جهت 

پیشـگیری از آسـیبهای اجتماعـی  بردارند

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجان شرقی:

تسلطکارگزاراندولتبرقوانینومقرراتمعضالتنظاماداریرارفعمیکند

روابط عمومی منطقه استان مرکزی : 
پایشطبصنعتیکارکنانشرکتملیپخشفراوردههاینفتیمنطقهاستانمرکزیگامموثریدرسالمتآنان

کارگاهتربیتسفیرانزنبارویكردپیشگیریازاعتیاددرفرهنگسرایایثارشهرك)ویره(صباشهربرگزارگردید

درکمیسیون فرهنگی شورای شهرسمنان  مطرح شد؛

حفظهویتتاریخیدرنامگذاریمعابر

اصفهـان - مرادیـان: بـا برنامـه ریـزی هـای انجـام شـده در ذوب آهن، 
طـرح هـای تولیـدی ، توسـعه ای، بهسـازی و نوسـازی این کارخانـه بزرگ 

همزمـان و هم سـو بـا اهـداف شـرکت در حال اجراسـت . 
تقریبـا هیـچ جـای ذوب آهـن اصفهـان را نمی تـوان یافت که شـور تولید و اشـتیاق 
توسـعه و نوسـازی در آن نمـود نداشـته باشـد. گویـی کارکنـان توانمنـد و چـاالک ایـن 
شـرکت هـر مانـع مرتفعـی را به سـخره می گیرنـد و از دل هـر تهدیـدی ، فرصتی نو می 
آفریننـد . بـی گمـان هیچ نوشـته ای نمی تواند بیانگـر تاش بی نظیر همـکاران در جای 
جای شـرکت  باشـد و هرگز زوایای این حماسـه آفرینی در گسـتره صنعتی قابل ترسـیم 
نیسـت. فرهنگ سـازمانی خاصی در ذوب آهن اصفهان  نهادینه شـده اسـت، تعلق خاطر 
بـه ذوب آهـن را مـی شـود بـا جـان و دل از کام و تـاش کارکنـان آن دریافـت . به نظر 
مـی رسـد بر اسـاس نقشـه راه شـرکت ، هر کسـی رسـالت ، وظیفـه خـود را در همراهی 

بـا سـایرین در ذوب آهـن اصفهـان به خوبی می شناسـد و به درسـتی به آن واقف اسـت. 
ایـن رویکـرد عمومـی همـکاران باعث شـده هیچـگاه در تامین مـواد و تجهیـزات ، مالی ، 
نقشـه هـای طراحی و سـاخت ، مدیریت پروژه ها فـروش و صـادرات و ... عرصه را بر خود  
سـخت و بحرانـی نبیننـد. آری، اینجـا ذوب آهن اسـت جبهه اول صنعت و مـادر با تجربه 
و دلسـوز صنعـت ایـران زمیـن . هفتـه گذشـته مهنـدس یـزدی زاده ، مدیر عامـل ذوب 
آهن اصفهان با همراهی جمعی از مسـئولین شـرکت برای بررسـی پیشـرفت و مشـکات 
پروژه های مسـیر سـرباره کوره بلند شـماره ۳ و نوسـازی سـرندهای قسـمت دانه بندی 
بخـش تولیـدات کک و مـواد شـیمیایی از ایـن دو پروژه بازدیـد کردند . پـروژه های که با 
دسـتان پـر تـوان و ذهـن خاق کارکنـان ذوب آهـن اصفهان در حـال اجرا می باشـد در 
حاشـیه ایـن بازدیـد با تنی چنـد از همکاران قسـمت سـرندها گفتگو نمودیم کـه در پی 
مـی آیـد . مهنـدس هوشـیار صفـاران سرپرسـت باتری واحد یـک بخش تولیـدات کک و 
مـواد شـیمیایی گفـت : در این پروژه سـرندهای یک طبقه جایگزین سـرندهای دو طبقه 
قدیمـی شـد .  مهنـدس صفـاران افـزود: تعویض سـرندهای بـا کمترین توقف در ارسـال 
کک بـه کـوره بلنـد شـماره ۲ انجام شـد . وی با بیان این که پروژه تعویض سـرند توسـط 
نیروهای داخلی از قسـمت مکانیک و برق تولیدات کک و مواد شـیمیایی و مدیریت های 

نت مکانیک ، نت راه سـاختمان ، ماشـین آالت و ... اجرا شـد افزود : چهار عدد سـرند به 
واسـطه شـرکت مهندسـی بازرگانی پرنیان صنعت اطلس خریداری شـد و با برنامه ریزی  
در کمتریـن زمـان ممکـن نصب و راه انـدازی گردید .  مهندس صفـاران  تاکید کرد: کلیه 
اقدامـات در تعویـض و نصـب ایـن سـرند اعـم از اتوماسـیون ، مکانیـک، سـاختمانی و ... 
توسـط نیروهـای ذوب آهنی انجام شـد. سرپرسـت باتـری واحد یک بخـش تولیدات کک 
و مـواد شـیمیایی بـه هزینه باالی تعمیر و نگهداری سـرندهای قبلی اشـاره کـرد و اظهار 
داشـت : بـا تعویـض و نصب سـرندهای جدیـد هزینه نگهـداری این سـرندها کاهش معنا 
داری خواهـد یافـت ضمـن ایـن کـه چهار عـدد نـوار نقاله نیز حذف شـده اسـت . حمید 
ابراهیمـی مهنـدس ارشـد مکانیک کک و زغـال واحد یک و طراح  این پـروژه گفت : برای 
نگهـداری سـرندهای دو طبقـه قبلـی بالـغ بر صد میلیـون تومـان در ماه بایـد هزینه می 
شـد .  وی افـزود : سـرندهای قبلـی عاوه بـر وزن زیاد و لـرزش بیش از حد اسـتاندارد با 
تجمـع کک، کاهـش ظرفیت سـرند را به همراه داشـت . مهندس ابراهیمـی هزینه ماهانه 
تعویـض سـرند را بالـغ بر شـصت میلیـون تومان عنـوان نمـود و گفت : سـرندهای جدید 
معایـب سـرندهای قبلـی را نـدارد و با داشـتن سـرند جایگزیـن توقفی در ارسـال کک به 

کـوره بلنـد را شـاهد نخواهیم بود .

در بازدید مهندس یزدی زاده از دو پروژه در دست اجرای شرکت عنوان شد:

پوالدمردانذوبآهناصفهانازدلهرتهدیدیفرصتینومیآفرینند


