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تعميرات اساسي واحد بهره برداري 
و نمك زدايي منطقه عملياتي نفت 

شهر در سال 1398 آغاز شد
کرمانشاه - به گزارش پايگاه اطالع 
رساني شركت بهره برداري نفت و 
گاز غرب با همت و تالش مجاهدانه 
كاركنان منطقه عملیاتی نفت شهر و 
با همكاري مهندسان شركت در ستاد 
منطقه  اساسي  تعميرات  كرمانشاه 
عملياتي نفت شهر در سال 1398 

آغاز شد. مهندس ناصري پور مدير عامل شركت با اعالم اين خبر گفت: 
بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته كليه مراحل انجام اين عملیات، 
تنها با استفاده از ظرفیت های موجود در منطقه و با همت مضاعف و کار 
شبانه روزی نیروهای متخصص و کارکنان پرتالش منطقه و بدون استفاده 
از هيچ نوع برون سپاری انجام خواهد گرفت. وي اظهار داشت: فعالیت های 
تعمیرات در پنج گروه اصلی تعمیرات خطوط لوله، مکانیک، برق، ابزاردقیق 
و کارگاه مرکزی پس از برنامه ریزی و انجام هماهنگی بین واحدها انجام 
 ، HSE،شده و عالوه بر آن واحدهایی نظير بهره برداری، بازرسی فنی
خدمات فنی، ترابری و... . نيز مشاركت خواهند كرد. مدير عامل شركت 
بهره برداري نفت و گاز غرب با اشاره به صرفه جويي مالي انجام اين پروژه 
گفت: انشاهلل بر اساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته تعميرات اساسي 
فوق در كمتر از 25 روز به پايان خواهد رسيد. ايشان در ادامه به تشريح 
مواردي كه تعميرات در آنها صورت مي گيرد پرداخت و گفت: فعالیت های 
تعمیرات اساسی، در واحد بهره برداري و نمك زدايي نفت شهر شامل موارد 
زير مي باشد: تعميرات تفكيك گرها، نمك گير ها، برج هيدروژن سولفوره، 
پيش گرمكن ها، مبدل هاي حرارتي، خنك كن هوايي، مخازن ذخيره 
نفت، فلرها، پمپ هاي تزريق پساب، پكيج هاي تزريق مواد شيميايي انجام 

خواهد پذيرفت. 

نشست صميمی مديرکل بيمه سالمت 
باکارکنان درمجتمع فرهنگی اداره کل

از  حیدری:  علی   – رشت 
کل  اداره  عمومی  روابط  سوی 
بیمه سالمت روز یکشنبه مورخ 
نشست  مراسم   98/06/31
صمیمی مدیرکل باکارکنان در 
مجتمع فرهنگی اداره کل بیمه 
سالمت استان گیالن و با حضور 

مدیرکل، معاونین و کارکنان ادارات ستادی وشهرستانی در مجتمع 
فرهنگی برگزار شد. در این مراسم ابتدا محمداسدی مسئول روابط 
عمومی ضمن خوش آمد گویی و تشکر از حضور پرشور کارکنان 
در این نشست در ارتباط با اهمیت بیمه شدگان و لزوم توجه 
بیش از پیش به مشتریان داخلی سازمان و توجه به نیازهای آنها 
در مقاطع زمانی مختلف اشاره نمودند. سپس محمدمعصومی 
معاونت پشتیبانی وتوسعه منابع درارتباط با مسائل مربوط به امور 
پشتیبانی ورفاهی کارکنان مطالبی را عنوان نمودند.دکتر علی 
اکبری مدیرکل بیمه سالمت گیالن گفت: نیروی انسانی کار آمد 
مهمترین نیاز در بخش سالمت است.وی افزود:نیروی انسانی در 
هر سازمان مهمترین منابع است و سرمایه سازمان محسوب می 
شود که حفظ و صیانت از آن منابع وظیفه مدیران سازمانی است.

وی افزود: وظیفه ماست که انتظارات این سرمایه را در حد وسع 
خود برآورده نماییم. دکتر اکبری یادآورشد: اهمیت به ارباب رجوع 
وحل مشکل مردم با توجه به سخنان ائمه اطهار بسیارمهم می 
باشد وی افزود عالوه بر مسائل فنی کارکنان باید مسائل اخالقی 
را دراداره مد نظرداشته باشند ایشان دراین راستا به فرمایشات 
حضرت علی )ع( اشاره نمودند: امام علي )ع( در فرازي از نامه خود 
به مالک مي فرمايند"سعي کن که با آگاهي، برخوردهاي تندشان 
را تحمل کني و تنگ حوصلگي و خودخواهي را از خود دور کن 
تا خدا درهاي رحمت خود را به رؤيت بگشايد و ثواب طاعتت را 

به تو ارزاني فرمايد." 

معاون شهرسازی و معماری شهرداری سمنان 
خبر داد :

تشکيل اداره شهر دوستدار کودک 
در شهرداری سمنان

سمنان _ حسین بابامحمدی :اداره »شهر دوستدار کودک« 
با دستورالعمل ابالغی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
در ساختار معاونت شهرسازی و معماری شهرداری سمنان ایجاد 
شد . مریم معتمدی با اعالم این خبر افزود : در راستای اجرای 
بهتر ابتکار شهر دوستدار کودک با دستورالعمل ابالغی سازمان 
شهرداری ها و دهیاری های کشور ، اداره شهر دوستدار کودک 
در ساختار معاونت شهرسازی و معماری شهرداری سمنان ایجاد 
و فعالیت های خود را در حوزه بررسی مسایل کودک و با بهره 
گیری از خردجمعی فعاالن و اساتید این حوزه آغاز نموده است 
.  معتمدی ضمن اشاره به لزوم ارتباط گیری بین دستگاه های 
مرتبط با حوزه کودک گفت : با دستگاه های همسو با فعالیت 
های حوزه کودک مانند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
و سازمان بهزیستی مذاکراتی صورت گرفته و تفاهم نامه های 
همکاری منعقد شده تا با هم افزایی ظرفیتها و امکانات ، بتوان 
چشم انداز روشنی را برای شهر دوستدار کودک ترسیم کرد . وی 
به تدوین ضوابط ویژه در ساختمان سازی و شهرسازی و مباحث 
ترافیکی اشاره کرد و گفت از اسفندماه سال گذشته برای تمامی 
موارد  رعایت  خصوص  در  شهرداری  زیرمجموعه  سازمانهای 
مرتبط با حوزه کودکان ، دستورالعمل ارسال شده که برخی از 
این  اقدامات  انجام و یا در حال انجام است. معاون شهرسازی و 
معماری خاطرنشان کرد شهر دوستدار کودک هدف نیست بلکه 
یک مسیری است که با انتخاب این مسیر می توانیم با افزایش 
شاخص های کیفیت زندگی کودکان در شهر ، زیست پذیری 

شهری را برای آنان تسهیل کنیم . 

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی : 
ادامه احداث باند دوم محور شازند 

– خمين
اراک – تهمینه دباغچی: به گزارش اداره ارتباطات واطالع رسانی 
اداره کل راه وشهر سازی استان مرکزی، احمد مرزبان با اعالم این 
خبر اظهار داشت: در راستای افزایش سطح ایمنی راه و تسهیل در 
عبور ومرور محورهای مواصالتی ، کاهش زمان سفر ، صرفه جویی 
در مصرف سوخت و کاهش آمار تصادفات احداث باند دوم محور 
شازند – خمین در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است . وی 
درادامه اضافه کرد : طول کل این محور75  کیلومتر می باشد که 
39 کیلومتر در محدوده شهرستان شازند می باشد. از ابتدای سال 
94 از تقاطع غیر همسطح در محور ازنا -شازند به سمت شهرستان 
شهباز به طول 5 کیلومتر عملیات راهسازی انجام گردیده است که 
3،4 کیلومتر آن عملیات اساس ، 600 متر عملیات آسفالت و مابقی 
عملیات خاکی و زیر اساس به طول 1 کیلومتر و با هزینه کرد 10 
میلیارد ریال انجام گردیده است . مدیرکل راه وشهر سازی استان 
مرکزی اظهار داشت : قراردادی بالغ بر 51 میلیارد ریال با بخش 
خصوصی جهت تکمیل این محور  منعقده گردیده که عملیات 

اجرایی آغاز و در حال انجام کار می باشند .

وزیر راه و شهرسازی:
مترو اصفهان - بهارستان با ريل ملی 

به بهره برداری می رسد
و  راه  وزیر  مرادیان:   – اصفهان 
شهرسازی بیان اینکه مترو اصفهان - 
بهارستان سال 1400 به بهره برداری 
می رسد گفت: ریل مورد نیاز این 
طرح از شرکت ذوب آهن اصفهان 
اسالمی  محمد  شد.  خواهد  تامین 
 - اصفهان  مترو  از طرح  بازدید  در 
بهارستان با اشاره به اینکه کارهای اساسی این طرح به طور تقریبی انجام 
شده است و مانعی در سر راه آن وجود ندارد افزود: برای تامین ریل مورد 
نیاز مترو اصفهان - بهارستان قرارداد خرید ریل به صورت انبوه بین شرکت 
شهرهای جدید و شرکت ذوب آهن اصفهان امضاء شده است. وی گفت: 
هزینه های طرح مترو اصفهان - بهارستان را تامین خواهیم کرد تا در زمان 
یاد شده به بهره برداری برسد. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای قطار 
شهری، حمل و بار و مسافر و همچنین قطارهای پرسرعت سه نوع ریل 
متفاوت نیاز است گفت: شرکت ذوب آهن اصفهان در حال حاضر هر سه 
نوع ریل یاد شده را تولید می کند.  طول طرح مترو اصفهان - بهارستان 
14.7 کیلومتر است و برای راه اندازی آن 3000 تن ریل نیاز است که  
طی 5 قرارداد 600 تنی، ریل آن از طریق شرکت ذوب آهن اصفهان 

تامین خواهد شد.

واحد شماره 4 بخاری نيروگاه شهيد 
رجايی قزوين از مدار توليد خارج شد

بخاری   4 شماره  واحد   - قزوین 
نیروگاه شهید رجایی به منظور انجام 
شبکه  از  ای  دوره  بازدید  تعمیرات 
سراسری برق، جدا شد. به گزارش 
روابط عمومی شرکت مدیریت تولید 
فصل  آغاز  با  رجایی،  شهید  برق 
تعمیرات، واحد شماره 4 بخاری این 
شرکت با ظرفیت تولید نامی 250 مگاوات، به منظور انجام تعمیرات بازدید 
دوره ای از مدار تولید، خارج شد. بنا به این گزارش، بازدید و تعمیرات المان 
های رهیت، بازدید تجهیزات بویلر و توربین، بازدید تجهیزات ابزار دقیق 
و الکتریک، همچنین شست و شوی GAH(( ها و انجام پرمیت های 
موکول به شات دان واحد، از فعالیت های شاخص این دوره از برنامه های 
تعمیراتی است که از سوی متخصصان این نیروگاه انجام می شود. نیروگاه 
شهید رجایی دارای 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی است که هرساله 
مطابق برنامه های تدوینی، تعداد 17 برنامه تعمیراتی را برای کسب آمادگی 

تولید، پشت سر می گذارد.

زنگ مهر در مدارس شهرقدس با نوای لبیک یا 
حسین )ع( طنین انداز شد

ليال واثقی : بی ترديد موفقيت يك 
ملت در ساية تعليم وتربيت است 

شهرقدس _ فریبا میرزایی پندار: 
در اولین روز از سال تحصیلی جدید 
فرمانداری  سرپرست  واثقی  لیال 
قدس با حضور در مدرسه غدیر با 
شعار لبیک یاحسین )ع( زنگ مهر 
مدارس  بازگشایی  آیین  نواخت.  را 
شهرستان قدس و آغاز سال تحصیلی 
جدید در شهرستان قدس با حضور امام جمعه شهرستان قدس، نماینده 
مردم شهرستانهای قدس، مالرد و شهریار در مجلس شورای اسالمی ، 
پرورش  و  آموزش  اداره  کارکنان  قدس،  شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
شهرستان قدس و جمعی از مسئولین برگزار شد. لیالواثقی در این مراسم 
ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و عرض تبریک بازگشایی مدارس 
گفت: ما امروز باید به این فکر باشیم که فضای مجازی و دوری از خانواده 
و آسیبهای اجتماعی تا چه اندازه می تواند حریم ، جوانان ، نوجوانان و 
آیندة کشور را تهدید کند .  بی تردید موفقیت یک ملت در سایة تعلیم 
وتربیت است . ما برای ایران آینده و آیندة ایران در مدارس باید تالش کنیم 
.فرهنگ سازی رکن اصلی این موفقیت است و مدرسه پایگاه اصلی فرهنگ 
سازی در هر جامعه ای است . پس با بهره گیری از کلید واژه ای بنام برنامه 
ریزی دستیابی به این مهم سخت و دشوار نیست و در این راستا استفاده 
از فضای مجازی در جهت پیشبرد اهداف علمی تاثیر گذار می باشد و 
دیگرآثار منفی خنثی میگردد. سرپرست فرمانداری قدس در پایان گفت 
: این نوید را دارم که جلسات و برنامه ها و نتایج مثبتی  در جهت کارآمد 
سازی مدارک تحصیلی به جهت کاربردی بودن تحصیل در زمان دریافت 
دیپلم صورت پذیرفته که اداره آموزش پرورش در جهت اجرایی شدن آن 
اقدام الزم را انجام دهد. سال جدید تحصیلی 99-98 در شهرستان قدس 
با ساماندهی شصت و پنج هزار دانش آموز در مدارس دولتی و غیردولتی 
و بزرگساالن در 162 آموزشگاه و با کمک و همراهی و ساماندهی 2750 

نفر از معلمان عزیز کار تعلیم و تربیت از اول مهر ماه شروع خواهد شد.

مهم ترین دغدغه اداره کل راهداری و حمل نقل 
جاده ای هرمزگان؛

بازگشايی راههای خاکی حوزه 
شهرستان بشاگرد

حسین  کیوان  بندرعباس- 
پور: به گزارش روابط عمومی اداره 
کل راهداری و حمل نقل جاده ای 
اداره  راهداری  معاون   ، هرمزگان 
جاده  نقل  و  و حمل  راهداری  کل 
دغدغه  از  یکی   : گفت  استان  ای 
بازگشایی  کل  اداره  این  مهم  های 
راههای خاکی حوزه شهرستان بشاگرد است . وی افزود : در راستای طرح 
ملی ابرار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و با توجه به تاکیدات 
استاندارمحترم در خصوص بازگشایی راههای ارتباطی شهرستان بشاگرد و 
فراهم کردن مسیر مناسب و ایمن برای عبور و مرور، این اداره کل با استفاده 
از امکانات و ماشین آالت سریعأ به تشکیل کارگاه امانی در آن منطقه اقدام 
نموده است . میرداد میردادی در ادامه توضیح داد : طرح ملی ابرار  با هدف 
بهره گیری از امکانات و ماشین آالت و افزایش سرعت عمل در تکمیل و 
ساخت راه های روستایی به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گرديده 
است. این مقام مسئول در ادامه به تشریح اجرای عملیات بازگشایی راههای 
روستایی در منطقه بشاگرد پرداخت و گفت : 100 کیلومتر خاکبرداری ، 
خاکریزی و بازگشایی راههای ارتباطی حوزه شهرستان بشاگرد بصورت 
امانی و با تجهیزات و ماشین آالت این مجموعه از سردشت به گافر در 
دستور کار قرار دارد که با توجه به صعب العبور بودن و وجود ترانشه ها کار 
را برای خاک برداری و بازگشایی سخت کرده است . معاون راهداری اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با اشاره به سرعت بخشیدن این 
عملیات در هفته آینده یادآور شد : با گذشت حدود یک ماه از تجهیز کارگاه 
امانی در شهرستان بشاکرد ، همکاران پر تالش اداره كل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای توانسته اند حدود هفت کیلومتر ابتدای پروژه از سردشت 
به محمودآباد )سگن( عملیات خاکبرداری و تسطیح انجام که با توجه به 
سختی کار و کمبود امکانات پیشرفت فیزیکی کار قابل قبول است .وی 
خاطرنشان کرد :کارشناسان این اداره کل بصورت مستمر از این عملیات 
جهت ارائه دستور کار و تسریع در انجام اموربازدید بعمل می آورند و به 

زودی عملیات ابنیه فنی بصورت پیمانی شروع خواهد شد .

اخبار ایراناخبار ایران همدان شهر بازرگانی در مسير راه ابريشم حلقه اتصال شرق به غرب 

همدان - سارا پرویزی ساالر: آغاز رسمی نشست های جهانی راه 
استانداری  شهدای  درسالن  همدان  میزبانی  به  ایران  در  ابریشم 

همدان برگزار شد .
عباس صوفی در آغاز به کار اجالس جهانی راه ابریشم در همدان با تقدیر از 
دست اندرکاران برگزاری این اجالس اظهار کرد:  همدان به عنوان نخستین 
پایتخت ایران و شهری با بیش از 5 هزار سال مدنیت، همواره خاستگاه تاریخ و 
فرهنگ و هنر بوده است. همدان از گذشته های دور تاکنون شهر بازرگانی بوده 
و به واسطه قرار گرفتنش در مسیر راه ابریشم حلقه اتصال شرق به غرب به 
شمار می رفت افزود: از شیان تا هتیان تا اوزکند و کاشمر و سمرقند و تا بغداد 
و دمشق و استانبول و رم، همه و همه برای مبادالت تجاری خود از شرقی ترین 
نقطه آسیا تا قلب اروپا از همدان می گذشتند و مبهوت تاریخ و عظمت و بزرگی 
این شهر بودند. شهردار همدان گفت: همدان با داشتن آثار بی نظیر سهمی در 

ثبت جهانی آثار تاریخی در سازمان جهانی یونسکو داشته باشد.
وی گفت: این شهر با برج و باروهایش، با مهندسی دایره وارش و با آب و هوای 
کوهستانی و بی مثالش در طول تاریخ همیشه مستحکم و با اقتدار ایستاده و 
حتی پس برخی تجاوز ها و تهاجم ها، بار دیگر ققنوس وار سر بلند کرده است. 
وی با اشاره به اینکه هنوز هم همدان در آسمان پرستاره راه ابریشم می درخشد 
و هیچ  گاه در این راه کم فروغ نخواهد شد تأکید کرد: این شهر جلوه کم نظیری 
از تجمع فرهنگ و ادیان مختلف در یک نقطه جغرافیایی است، شهری که 
سال های سال پیروان ادیان مختلف الهی در آن در کنار هم زیسته اند و هنوز 
هم آثار این زیستن در گوشه گوشه شهر هویداست. صوفی ادامه داد: همدان به 

خصوص بعد از ظهور تمدن بزرگ اسالمی نقش بی بدیلی در مناسبات سیاسی، 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی داشته و اکنون به عنوان کهن ترین شهر جهان 
بر خود می بالد مردان و زنانی را از سرزمین هایی با تاریخ و فرهنگ غنی دور 
هم جمع کرده تا پیرامون یکی از بزرگ ترین میراث معنوی بشریت یعنی راه 
ابریشم با هم تبادل نظر کنند. وی با بیان اینکه بسیار خرسند خواهیم شد در 
این چند روز با نگاه  ژرف و اندیشمندانه بزرگان حاضر در این اجالس آشنا شده 
و صحبت های آنان را پیرامون تبادالت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بشنویم 
گفت: در این راستا سازمان جهانی یونسکو به عنوان متولی اصلی حراست میراث 
تاریخی، طبیعی و معنوی بشر در دنیا می تواند نقش محوری در حفاظت از آثار 
برجامانده از »راه ابریشم« داشته باشد و به کمک کشورهای عضو این اجالس 
بیاید. شهردار همدان با اشاره به اینکه همدان نیز این آمادگی را دارد تا در راستای 
حفظ و حراست از میراث معنوی راه ابریشم هر قدمی که الزم است بردارد بیان 
کرد: انتظار ما به عنوان یکی از قدیمی ترین پایتخت های جهان این است که 
همدان با داشتن آثار بی نظیری چون تپه هگمتانه، کتیبه های گنج نامه، گنبد 
علویان، دستکندهای ارزانفود و دیگر آثار کم نظیر سهمی در ثبت جهانی آثار 
تاریخی در سازمان جهانی یونسکو داشته باشد. وی تأکید کرد: در کنار آثار بی 
مثال شهر همدان، غار علی صدر به عنوان بزرگ ترین غار آبی جهان که قابلیت 
قایقرانی دارد نیز می تواند به عنوان یک اثر طبیعی در یونسکو ثبت شود. صوفی 
با بیان اینکه همدان با تمام داشته های خود، نتوانسته به حقش دست پیدا کند 
افزود: مدیریت شهری همدان این آمادگی را دارد تا در راستای ثبت جهانی آثار 
این شهر هر تالشی که نیاز هست انجام دهد.  مهمانان  عالی رتبه حاضر در 

اجالس جهانی راه ابریشم جینگ فنگ، معاون آسیا و اقیانوسیه مرکز میراث 
جهانی یونسکو، ستوان ستکفسکی، رییس دفتر منطقه ای یونسکو؛ حجت اله 
ایوبی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری بودند در ادامه دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران در 
سخنرانی خود بیان کرد:  جاده ابریشم عالوه بر مسیر اقتصادی، محمل فرهنگی 
بوده و این جاده راه حلی برای جهان امروز است.  ما جز نوادر انجمن ها و اتحادیه 
هایی در جهان هستیم که به نام یک راه دور هم جمع شدیم و این اتفاق چه 
زیباست . حجت اهلل ایوبی ادامه داد: راه یعنی امید، هدف، تحرک و پویایی؛ راه 
یعنی دور را دیدن و مراقبت و از مسیر منحرف نشدن. شمس می فرماید یک 
انگشت که از راه بگشتی بیابان است. دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران 
عنوان کرد: ملت های ساکن راه ابریشم  ملت هایی ویژه هستند؛ نگاهی به تاریخ 
پر افتخار این سرزمین ها بی اندازید به این مهم دست می یابید. میراث ماندگار 
سرزمین های جاده ابریشم نشان می دهد مردم این سرزمین ها پر از شادی و 
بهجت هستند و به قول شمس اینها آثار آثار رحمت اهلل است. دبیرکل کمیسیون 
ملی یونسکو-ایران تصریح کرد: هنر خوشنویسی از جمله هنرهای راه ابریشم 
است و امروز شاهد افتتاح نمایشگاه خوشنویسی خواهیم بود. ایوبی تاکید کرد: 
هزار سال پیش در غرب آنها که زور در بازو داشتند، سپر بدستان و نیزه بدستان 
قهرمان  بودند و فردوسی بزرگ در همان زمان بر بلندای جهان ایستاد و گفت 
توانا بود هرکه دانا بود. وی افزود: فردوسی گفت که قدرت و دانایی دو روی سکه 
هستند و کسانی که می دانند مقتدرند. دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران 
عنوان کرد: مردم سرزمین جاده ابریشم از هزار سال پیش با اخالق، ادب و 

احترام آشنا هستند و سازمان یونسکو امروز به دنبال اخالق علم و رسانه و 
اخالق دانایی است. ایوبی با اشاره به انتخاب یک روز در کره جنوبی به عنوان 
احترام به بزرگترها تصریح کرد: سرزمین ما سرزمین احترام به بزرگتر ها و رحم 
به کوچکتر ها است و این آموزه هر روز ماست. ایوبی با بیان اینکه مدینه فاضله 
این است که حاکمان جاده ابریشم عدالت گستر باشند گفت: سخن هزار سال 
پیش ما سخن امروز ما و دنیاست و اگر زمینی را به بدان بسپاریم چه می شود. 
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران تاکید کرد: اخالق و فضیلت عقل ویژگی 
این سرزمین است. بسیاری از هنرها ریشه در این سرزمین دارد و موسیقی 
سابقه ای 4 هزار ساله برای ما دارد. پدرجد گیتار، تار و سه تار است و فلوت همان 
نی و ویولون برگرفته از کمانچه است. ایوبی ادامه داد: در بخش هنر کتاب و شعر 
و ادبیات، ما جز نوادر هستیم که شعر و ادب بر زبانمان جاری است و در هیچ 
تمدنی به اندازه ما عاشق ادب نیستند و این همه دیوان وجود ندارد. وی تصریح 
کرد: زنده کردن جاده ابریشم زیارت اهل قبور نیست بلکه راه ابریشم یک راه حل 
برای جهان امروز است . جهان به آموزه ها و ادب و اخالق این سرزمین نیاز دارد 
و تشنه مثنوی معنوی و اخالق ادب شاهنامه است. فردوسی بزرگ دشمن را 
ببینید چه ستایش می کند و ما حتا دشمنان را در فرهنگمان تحقیر نمی کنیم. 
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران با اشاره به اینکه جاده ابریشم عالوه مسیر 
اقتصادی محمل تبادل فرهنگی بود تاکید کرد:  جهان نیازمند اخالق و ادب و 
شعر آموزه هایی است. باید برای جاده برنامه های بزرگ داشته باشیم و خودمان 
فرزندان بشناسیم و دیگران بشناسانیم. ایوبی همچنین  براي اجراي برنامه هاي 

فرهنگي باشكوه با كشورهاي عصور راه ابريشم اعالم آمادگی کرد.

اهواز - رحمان محمدی: دومین نشست ستاد اربعین صنعت نفت در استان خوزستان با حضور 
مدیران عامل و مدیران ارشد شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت در استان به میزبانی شرکت 

ملی مناطق نفت خیز جنوب برگزار شد.
این نشست با حضور صدیقی مدیرکل امور شهری شوراهای استانداری خوزستان با هدف هم افزایی و 
هماهنگی شرکت های تابعه وزارت نفت برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین برگزار شد.  در این 
نشست مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و رئیس ستاد اربعین صنعت نفت خوزستان 
اظهار داشت: این ستاد با هدف انسجام و هماهنگی شرکت های تابعه وزارت نفت در استان برای خدمات 
رسانی بهتر به زائران اربعین تشکیل شد و نمایندگان این شرکت ها عضو این ستاد هستند. مهندس احمد 
محمدی گفت: در سال های گذشته شرکت های تابعه وزارت نفت به صورت جداگانه با ستاد اربعین 
استان خوزستان همکاری داشته اند که مقرر شد از سال جاری کمک ها و خدمات آنها با وحدت رویه و 
متناسب با ظرفیت ها و امکانات شرکت ها ارائه گردد.  وی افزود: ستاد اربعین صنعت نفت استان خوزستان 
نیازمندی های ستاد اربعین استان را دریافت نموده و کارها متناسب با توانمندی هر شرکت به آنها واگذار 
می شود تا بتوانیم با استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود بخشی از نیازهای زائرین محترم را مرتفع 
سازیم. مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب همچنین بر مستندسازی فعالیت های ستاد اربعین 
صنعت نفت استان خوزستان توسط کمیته اطالع رسانی تاکید کرد و هماهنگی روابط عمومی شرکت های 
زیر مجموعه وزارت نفت در استان را با این کمیته خواستار شد.  مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری 
خوزستان نیز در این نشست با تشریح فعالیت های ستاد اربعین استان خوزستان برای آماده سازی مرزهای 

چذابه و شلمچه به منظور خدمت رسانی به زائران گفت: خدمات رسانی به زائران در این دو مرز از آغاز سفر 
تا یک هفته پس از روز اربعین انجام می شود و آماده سازی زیرساخت ها از جمله جاده های دسترسی، 
پارکینگ ها، شبکه آب و فاضالب در حال انجام است. شهـــــاب صــــــدیقی با بیان اینکه بخشی از 
زیرساخت ها در جریان سیل آسیب دید گفت: امسال در بحث زیرساخت ها هم در زمینه تعمیر و هم در 
زمینه توسعه کار کردیم.  وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شود امسال تعداد زائران عبوری از شلمچه 
و چذابه افزایش یابد افزود: انتظار داریم شرکت های نفتی در زمینه تامین نیازمندی های ستاد اربعین 
استان از جمله تامین ماشین آالت سبک، اتوبوس، کانکس، تانکر آب و مکنده فاضالب همکاری نمایند. 
در این نشست مدیران عامل و نماینده های شرکت های وزارت نفت در استان و اعضای ستاد اربعین به 
بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.  حجت االسالم رضا حیدری مسئول قرارگاه فرهنگی و ستاد اقامه 
نماز وزارت نفت در استان خوزستان در این نشست از تالش ها و زحمات همه مدیران و کارکنان صنعت 
نفت در استان جهت خدمات رسانی به زائران تقدیر و تشکر کرد. جهانگیر پورهنگ مدیرعامل شرکت 
بهره برداری نفت و گاز اروندان با ابراز خرسندی از تشکیل ستاد اربعین صنعت نفت در استان خوزستان 
و انسجام شرکت ها، گفت: انتظار داریم با تشکیل این ستاد، فرمانداران و مسئوالن دستگاه های خدمات 
رسان، از این پس درخواست های خود را به ستاد اربعین استان خوزستان ارائه دهند. عبداله ابول پور مدير 
عامل شركت گاز استان خوزستان نیز با اعالم آمادگی این شرکت برای ارائه خدمات به زائران، بر رعایت 
نکات ایمنی در مواکب تاکید کرد.  نعمت اله نجفی مدیر پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز نیز گفت: 
این شرکت تدابیر الزم برای تامین سوخت مورد نیاز خودروهای زائران در مرزهای چذابه و شلمچه و مبادی 

ورودی به استان خوزستان را فراهم کرده است. جهانبخش راهداری از روابط عمومی شرکت ملی حفاری 
ایران نیز با اشاره همکاری تنگاتنگ این شرکت با حوزه مقاومت بسیج شهیدتندگویان در زمینه خدمات 
رسانی زائران اربعین در مرز چذابه طی سالهای گذشته، آمادگی این شرکت برای استمرار این همکاری 
را اعالم داشت. سرهنگ عباس ممبینی فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهیدتندگویان نیز با ارائه گزارشی 
از خدمات این حوزه به زائران اربعین حسینی طی سال های گذشته، اظهار داشت: برپایی موکب شهدای 
صنعت نفت جنوب همانند سال های گذشته در مرز چذابه برپا خواهد شد که بالفاصله پس از اتمام برنامه 
های هفته دفاع مقدس نسبت به برپایی آن اقدام می شود. در پایان مهران حسنوند مدیر عملیات ترابری 
و خدمات پشتیبانی مناطق نفتخیز جنوب متمرکز شدن خدمات و پرهیز از موازی کاری را مهم ارزیابی 
کرد و به خدمات رسانی قابل توجه این مدیریت جهت جا به جایی زوار در سال گذشته اشاره کرد و گفت:  
60 سرویس بصورت 3بار در روز از سوی مدیریت ترابری در قالب کاروانهایی جهت خدمت رسانی به حجم 

بسیار باالی زائران اربعین اختصاص داده شد.

ساوجبالغ - محمد رنجبرکهن: شهردار هشتگردگفت: خوشبختانه رویکرد مدیریت شهری 
هشتگرد تکیه بر درآمدهای پایدار ، مستمر و نیز افزایش درآمدهای کوششی و ممانعت از 

شهر فروشی و فروش امالک متعلق به شهرداری است .
دکتر امیربهمنی افزود : در 6 ماهه ابتدایی سال 98 بخش کوچکی از امالک شهرداری جهت تسریع در 
اجرای پروژه های عمرانی بصورت مزایده عمومی به فروش رفته و نسبت به دوره مشابه سال گذشته حدود 
16 میلیارد ریال کاهش داشته است و این نشان از تالش مجموعه برای کسب درآمد از طریق ردیف های 
دیگر درآمدی است .  بهمنی بیان کرد : بیش از 24 هزار متر مربع از اراضی مستعد شهری در سال 97 و 
98 تملک گردیده و بر ذخایر ملکی شهرداری افزوده شده و این در حالیست که نسبت امالک تملک شده 
به امالک فروخته شده 8 بر 1 می باشد . وی انجام اقدامات اولیه برای تسطیح و مشخص نمودن حرائم 
امالک را از جمله اقدامات شهرداری در سال 98 دانست و بیان کرد : این امالک که در واقع بیت المال و 

متعلق به شهروندان است توسط شهرداری ساماندهی و با هدف جذب سرمایه گذار جزئیات آن  بصورت 
فراخوان به اطالع متقاضیان خواهد رسید .

شهردار هشتگرد در بخش دیگری به تهیه بانک اطالعاتی برای امالک شهرداری و ساماندهی اسناد آنها 
پرداخت و گفت : بسیاری از امالک شهرداری در جای جای شهر بصورت مغفول رها گردیده و اسناد قانونی 
الزم برای این امالک تهیه نشده لیکن موضوع در دستور کار واحد امالک و حقوقی شهرداری قرار گرفته 
است . الزم به ذکر است در حال حاضر پروژه هایی از قبیل ساختمان آتشنشانی ینگی امام ، ساختمان 
امامزاده جعفر)ع(، بهسازی کفپوش و جداول بوستانها ، ساماندهی آبهای سطحی ، روکش ولکه گیری 
آسفالت ، استاندارد سازی معابر و جداسازی آب خام از آب شرب شهری در  نقاط مختلف شهر هشتگرد 
در حال انجام است و بی شک فروش بخش کوچکی از امالک شهرداری می توانند تاثیر بسزایی در تکمیل 

و پیشرفت  آنها داشته باشد .

گرگان- کرمی: ارشد نظامی آجا در استان گلستان و فرمانده تیپ 230 
متحرک هجومی در جمع فرماندهان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس 
گفت ؛ هفته دفاع مقدس نماد اراده ی الهی و احساس تکلیف رزمندگان 
در دفاع از اسالم بود که با فداکاری و ایثار ، مقاوت و جهاد و شهادت 

، ازرش مسخ شده و محو شده اسالمی را مجدداً حیاتی تازه دادند .
امیر سرتیپ محمدعلی سعیدعسکری هفته دفاع مقدس را برگرفته از مکتب 
عاشورایی رزمندگان دانست تصریح کرد ؛ هشت سال دفاع مقدس درسهای 
والیی و بی نظیری چون ایمان به جهاد فی سبیل اهلل و احیای روح مجاهد و 
مبارزه ، احیای روحیه شهادت طلبی ، مقاومت ، پایداری و پشتکار در مبارزه ، 
شجاعت و شهامت را برای ما به ارمغان داشت و این مهم باعث تحوالت عظیم 
و انقالبی عمیق در بنیان جامعه گردید .سعیدعسکری با اعالم آمادگی کامل 
نیروهای آجا در استان گلستان افزود ؛ همه مکلف هستیم ، تکلیف الهی که 
بر عهده ما گذاشته شده دفاع از سرزمین و پشتیبانی از والیت مطلقه فقیه 
و مردم عزیزمان عمل کنیم و هرگز اجازه نفوذ به بدخواهان را نخواهیم داد . 
دشمن شناسی و تکلیف شناسی در اولویت ماموریت ما قرار دارد .امیر سرتیپ 
دوم محمدعلی سعیدعسکری ارشد نظامی آجا در استان گلستان و فرمانده 
تیپ 230 در جمع کارکنان وظیفه گفت ؛ یکی از درس هایی که فراگیری 
آن برای حیات بشری ضروریست دشمن شناسی است که همواره باید نقاط 
قوت و ضعف و توانمندیهای قدرت دشمن را شناخت و برای خنثئ سازی 

آنها راهبردی قویتر داشت .فرمانده تیپ230 متحرک هجومی تصریح کرد 
؛ دشمن شناسی و تکلیف شناسی در اولویت ماموریت ما است ، که باید 
دشمن را بشناسیم ، نمی توانیم دفعش کنیم همانگونه که رهبر معظم کل 
قوا فرمایش کردند : امروز در دنیای اسالم ما مکلفیم دشمن شناسی و تکلیف 
شناسی را در حد اعالء برای جهان اسالم و مردم ایران تدارک ببینیم و چهره 
زشت و انسان کش دشمن را بشناسیم و جلو ضربه های فراوان و جبران 
ناپذیر آن را بگیریم .سعیدعسکری با بیان اینکه ملت های مسلمان و کشور 
عزیزمان اصل را بر دشمنی و فریب ابرقدرت های بزرگ بگذارند اظهار داشت 
؛ بزرگترین ساده اندیشی این است که تصور کنیم دشمن نداریم و به آنان 
اعتماد کنیم و اجازه ورود به سرزمین خود را بدهیم .ارشد نظامی آجا در 
استان گلستان ادامه داد ؛ ما امروز دشمن زیادی داریم و همه جا این دشمنان 
هستند و برعلیه کشور و اسالم فعالیت دارند و آنچه برای همه ضرورت دارد ، 
داشتن بصیرت ، بصیرتی عمیق برای شناخت دشمنان و توطئه های آنان و 
تفکر و ارائه یک الگوی منطقی و جامع برای خنثئ سازی آنان است . زنده نگه 
داشتن یاد شهداء فریضه است .ارشد نظامی آجا در استان گلستان و فرمانده 
تیپ 230 در جمع خانواده های شهداء با گرامی داشت یاد و خاطره شهداء 
گفت زنده نگه داشتن یاد شهداء فریضه است . هیچگاه این فضیلت فراموش 
نمی شود بلکه بعنوان یک ارزش همیشه پر رنگ و با ارزش اشت .امیر سرتیپ 
محمدعلی سعیدعسکری با بیان اینکه شهداء انسانهای فرا زمانی هستند که 

هیچگاه فراموش نمی شوند تصریح کرد ؛ مردم شهداء را دوست دارند چون 
شهداء برای ما جانشان را ایثار کردند ، از حیات ، آسایش و وجود خودشان 
و از همه کس خود گذشتند ، رفتند و در میدان مقدس جنگ جان خود را 
ایثار کردند تا ارزش های کشور به دست نااهالن تبدیل به ضد ارزش نگردد 
.فرمانده تیپ 230 افزود ؛ راه و مسیر شهداء هرگز فراموش نمی شود . این 
عمل بزرگ چشم انداز و مصباح امنیت وسربلندی و اقتدار کشور است که همه 
ما این عظمت و جالل و بزرگی را مدیون شهداء هستیم و توصیه بنده به شما 
جوانان و فرماندهان جوان این است ، امروز باید معارف مربوط به شهادت و 
همان معنای ایثار و ایمان را بیاموزند و برای نسل جوان تبیین کنند چون این 
چشمه ی جوشانی است که برای دفاع از اسالم هرگز نمی خشکد .ندای امام 
خمینی ) ره ( از قلب فرهنگ و اعناق تاریخ و روح مردم برخاست .هماهنگ 
کننده سازمان عقیدتی سیاسی آجا در استان گلستان در جمع روحانیون 
منطقه با گرامیداشت یاد و خاطره شهداء ، هفته دفاع مقدس گفت ؛ نظام های 
سلطه در پی آنند که اصول شرک و کفر خود را به مردم القاء کنند و آنان را از 
بندگی خدا به بندگی دنیا بکشانند، تا سبک زندگی اسیر مادیت آنان را توجیه 
کند . اما رزمندگان ما با لبیک به فرمان حضرت امام خمینی ) ره ( پشت پا به 
دنیای مادیات زدند .حجت االسالم حسن پورمیرزا تصریح کرد ؛ حضرت امام 
در عصری که نظام سلطه موجودیت جامعه را مسخ و بی ارزش کرده بود با 
تمسک به پیام عاشورایی امام حسین ) ع ( نظام سلطه را در هم کوبید و در 

مقابل کفر ایستاد .هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی در استان گلستان 
افزود ، دلیل شیفتگی رزمندگان به حضرت امام ) ره ( این بود که ندای امام 
خمینی ) ره ( از قلب فرهنگ و از اعماق تاریخ و روح مردم برمی خواست و 
مردم نیز او را آینه ی تمام نمای فرهنگ ناب اسالمی خویش قرار دادند و این 
سبب ایستادگی و استقامت رزمندگان اسالم و برکندن ارزشهای طاغوتی و 
جاهلی از کشور شد و امروز نباید گذاشت حماسه های دفاع مقدس تمام و 
خاطره رزمندگان و شهیدان و قیام الهی حضرت امام کم رنگ و نسل جوان 

از این جریان و نهضت درس آموزی کنند و این مسیر الهی را ادامه دهند .

قم - مديرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان گفت: 87 درصد 
از واحدهای دارای مجوز در منطقه اقتصادی سلفچگان فعال است.

سيد مهدی علیزاده طباطبايی در گفت و گو با نماینده روزنامه خراسان با 
اشاره به فعالیت های منطقه سلفچگان عنوان کرد: در حال حاضر 87 درصد 
از واحدهایی که از ابتدای شروع به کار منطقه از ما پروانه بهره برداری دریافت 
کرده اند فعال اند و کمتر از 13 درصد غیرفعال هستند. مديرعامل منطقه 
ویژه اقتصادی سلفچگان در خصوص همراهی گمرک با فعاالن اقتصادی در 
منطقه بیان کرد:گمرک مشکالتی را برای واحدها ایجاد نمی کند و با گمرک 
سلفچگان تعامل خوبی داریم و گمرک نیز با واحدهای تولیدی همراهی الزم 
را دارد. وی اظهار کرد: اما گاهی اتفاق می افتد که واحدها درخواستی داشته 
باشند که با قوانین و مقررات، منطبق نباشد و نسبت به آن معترض باشند، 
گاهی نیز به جهت ضرورت هایی که در کشور یپیش می آید از باال دست 

تصمیماتی می گیرند که با مقررات موجود مغایر است که این ها اعتراض 
تولید کنندگان را بر می انگیزد. علیزاده طباطبايی خاطرنشان کرد:در چنین 
شرایطی، ما به این نوع تصمیمی گیری ها معترض هستیم و حتما با مسئوالن 
مکاتبه داریم و برای حل دغدغه ها مراجعه می کنیم تا رفع مشکل شود. وی 
در خصوص برخی از این تصمیمات گفت: برای مثال در اوایل سال 97 دولت 
مصوبه ای داد که با قانون ایجاد مناطق مغایر بود تولیدکنندگان معترض بودند 
این را دنبال کردیم و این مغایرت ها را با تالش برطرف کنیم در این راه از 
حمایت استاندار و دکتر الریجانی به طور کامل بهره مند بودیم. مديرعامل 
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان افزود:در حال حاضر 127 واحد صنعتی و 
تجاری در منطقه وجود دارد که از این میان 16 مورد تعطیل است،ضمن اینکه 
از بین واحدهای فعال 20 مورد خدماتی تجاری و 107 مورد تولیدی است . 
وی بیان کرد:مجوز منطقه عام است؛یعنی همه نوع فعالیت تولیدی در منطقه 
برابر قانون امکان یذر است لذا در همه زمینه ها اعم از مواد غذایی، آرایشی و 

بهداشتی، شیمیایی، فلزی و تولید خودرو فعالیت دارند.
مشکالت زیادی در رابطه با تولید داریم

کرد:مشکالت  خاطرنشان  موجود  مشکالت  پیرامون  طباطبايی  علیزاده 

زیادی در رابطه با تولید داریم که به مسئوالن منتقل کرده ایم و آن ها نیز 
در حد توان تالش خود را کرده اند. وی در این باره توضیح داد:برای مثال 
به استناد ماده 8 قانون تشکیل و اداره مناطق اقتصادی مبادالت بازرگانی 
در مناطق با خارج از کشور پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی و 
سود بازرگانی و کلیه عوارض صدور و ورود معاف است،ولی در ابتدای سال 
97 دولت مصوبه ای داده بود که صراحتا گفته بود باید کاالهایی که وارد 
منطقه می شوند ثبت سفارش شود در حالی که قانون می گوید نیازی 
به ثبت سفارش ندارد. مديرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان افزود: 
این مصوبه،مشکالت زیادی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرد که درصد 
این  این مشکالت و دغدغه ها حل شد. وی تصریح کرد: در  از  زیادی 
خصوص مصوبه ای را از هیات دولت گرفتیم که 3424 قلم کاال را از ثبت 
سفارش معاف کردند که عمدتا مواد اولیه مورد نیاز تولید بود،ضمن اینکه 
در مصوبه بعدی 67 قلم کاال که از تجهیزات تولید بود را معاف از ثبت 
سفارش کردند اما برخی از تجهیزات تولید که برای تولید نیاز است هنوز 
مشمول ثبت سفارش است که به دنبال آن هستیم این را برطرف کنیم. 
علیزاده طباطبايی بیان کرد: یکی از مشکالت بحث معافیت های مالیاتی 

است که در بند پ ماده 132 قانون مالیات های مستقیم به آن اشاره شده 
است که شهرک های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی از 7 سال معافیت 
مالیاتی برخوردار هستند اما در برداشت این متن قانون با امور مالیاتی 

اختالف نظرهایی داریم.
برخی مشکالت با دستگاههای اجرایی بر سر فهم از قانون است

وی ادامه داد:آن ها مدعی هستند مالیات شامل منطقه اقتصادی می شود، 
برخی مشکالت با دستگاههای اجرایی بر سر فهم از قانون است. مديرعامل 
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در رابطه با تامین مواد اولیه اظهار کرد:مواد 
اولیه دیگر ثبت سفارش نیاز ندارد که این بخش زیادی از مشکالت را 
رفع کرده است،کمبود مواد نیز بستگی به مسائل تحریم دارد چون نوعا 
بخش خصوصی هستند و تحریم شامل آنها نمی شود ولی دولت ورود 
کاالهای ساخته شده که امکان تولید در کشور باشد را ممنوع کرده است. 
وی خاطرنشان کرد:این امر سیاست خوبی است و موجب شده بسیاری از 
تاجرانی که کاالهایی آماده را از خار.ج از کشور می آورند امروز رو به تولید 
آورده اند. در سالهای اخیر واردات کاهش و صادرات کاالهای تولید شده 

افزایش داشته است.

مدیرعامل مناطق نفت خیز جنوب در دومین نشست ستاد اربعین صنعت نفت تاکید کرد؛

 انسجام شرکت های تابعه وزارت نفت در خوزستان
برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین

افزایش ۲۴ هزار متر مربعی ذخایر ملکی شهرداری هشتگرد ادعایی قابل اثبات

ارشد نظامی آجا در استان گلستان:
هفته دفاع مقدس نماد اراده ی الهی و احساس تکلیف در دفاع از اسالم بود

مديرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان:

87 درصد از واحدهای دارای مجوز در منطقه اقتصادی سلفچگان فعال است


