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فعالیتهای عمرانی، خدماتی واحد 
امانی منطقه ۲

به  توجه  با  اسالمشهر: 
سامانه  در  گزارشات  ثبت 
۱۳۷و درخواست های مردمی 
و بازدید کارشناسان مربوطه 
واحد امانی منطقه از مورخه 
۳۰دی ماه تا ۴بهمن کارهای 
داده  انجام  را  زیادی  عمرانی 

است. به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر ؛ با هدف 
خدمت رسانی و تأکید شهردار اسالمشهر و مدیر منطقه نسبت 
به پاسخگویی سریع به شهروندان و رفع مشکالت عمرانی منطقه 
فعالیتهایی در بخش عمرانی توسط واحد امانی به انجام رسیده 
است که اهم این موارد عبارتند از : -نصب زیر مخزنی بتنی در 
کوچه البرز ۱۶ -تعریض پل کوچه البرز ۱۶ -تعریض پل کوچه 
البرز ۲۵ -پوشش جوی فاضالب جهت عبور عابرین پیاده البرز 
۲۵ -بتن ریزی فرو رفتگی خروجی بلوار برنده سیفی -بتن ریزی 
چاله های کمربندی الغدیر از میدان نماز تا ورودی نواب -نصب 
ایستگاه  باغ فیض روبروی  ابتدای خیابان  دریچه ضد سرقت 
تاکسی -نصب و همسطح سازی دریچه بین ادیب ۴و۶,محمدیه

ثبت رکورد جدید در فوالد 
سفیددشت

شهرکرد – حسینی: 
صنعت،  سازمان  رئیس 
معدن و تجارت چهارمحال 
رکورد  ثبت  از  بختیاری  و 
جدید واحد احیای مستقیم 
سفیددشت  فوالد  شرکت 
خبر داد و گفت: این واحد 

با تولید ۷۰ هزار و ۳۰۵ تن آهن اسفنجی در دی ماه امسال 
موفق به ثبت رکورد جدید تولید ماهیانه محصول شد. به نقل 
از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیاری، سجاد رستمی از ثبت رکورد جدید واحد احیای 
مستقیم شرکت فوالد سفیددشت خبر داد و گفت: این واحد با 
تولید ۷۰ هزار و ۳۰۵ تن آهن اسفنجی در دی ماه امسال موفق 
به ثبت رکورد جدید تولید ماهیانه محصول شد. رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: با 
توجه به قرارگرفتن در سردترین ماه سال و تأکید شرکت گاز 
استان مبنی بر کاهش مصارف صنعتی گاز طبیعی، شرکت 
فوالد سفیددشت در راستای تداوم تعامالت سازنده خود با 
ادارات و نهاد های استان با فراهم کردن مقدمات فرآیندی، در 
دو مرحله اقدام به کاهش تولید کرده است. وی خاطرنشان 
کرد: رکورد ماهیانه نسبت به آخرین رکورد در آبان ماه امسال، 
۲۰ تن افزایش داشته است که اگر محدودیت گاز وجود نداشت 
این عدد به ۵۰۰ تن هم می رسید. اکبر اسکندری نیز از ارتقای 
کیفی آهن اسفنجی تولیدی واحد احیای مستقیم به لحاظ 
درجه فلزشدگی خبر داد و گفت: از ابتدای سال ۹۸، در زمینه 
ارتقای کیفیت محصول، موفقیت های چشمگیری به دست 
آمده و امروز با اطمینان می توان گفت با بهبود های صورت 
احیای مستقیم  واحد  در  تولید شده  اسفنجی  آهن  گرفته، 
فوالد سفیددشت از جمله باکیفیت ترین محصوالت از این نوع 
در سطح کشور است. رئیس واحد آهن سازی شرکت فوالد 
سفیددشت افزود: هم اکنون واحد فوالدسازی شرکت فوالد 
سفیددشت با پیشرفت ۸۰ درصدی همراه است که با تالش 
پرسنل، پیمانکاران و مسؤوالن این شرکت سال آینده شاهد 

اولین ذوب در این واحد خواهیم بود.

واریز سهمیه ترمیمی وانت بارها، 
تاکسی ها و آمبوالنس ها

رشت – علی حیدری:  اطالعیه صادر شده توسط روابط عمومی 
ترمیمی  ایران درباره سهمیه  نفتی  فرآورده های  شرکت ملی پخش 
تمامی  اطالع  به  بدین وسیله   : آمبوالنس ها  و  تاکسی ها  وانت بارها، 
دارندگان خودروهای وانت بار، تاکسی  و آمبوالنس  می رساند بر اساس 
این  افزایش یافته  سهمیه  مابه التفاوت  وزیران،  محترم  هیأت  مصوبه 
خودروها )مانده از آبان ماه و به میزان ۸۰ درصد سهمیه پایه( از تاریخ 
یکم بهمن ماه سال جاری هم زمان با واریز سهمیه بهمن ماه و طبق 
جدول ذیل، در کارت سوخت این هم وطنان شارژ شده و قابل استفاده 
است. همچنین الزم به توضیح است سهمیه ترمیمی اختصاص یافته به 
وانت بارهای بنزین سوز، با توجه به اعمال ۱۰۰ لیتر از سهمیه مذکور در 

دی ماه، محاسبه و واریز شده است.

واحد زیست محیطي  جامد سازي 
گوگرد  تولیدي شرکت پاالیش نفت 

اصفهان  به بهره برداري رسید
اصفهان - مرادیان: در راستاي حفظ و رعايت مسائل زيست محيطي 
واحد گرانول)جامد سازي( گوگرد توليدي شركت پااليش نفت اصفهان با 
هدف جامد سازي، انبارش و بسته بندي گوگرد طبق استاندارد هاي زيست 
محيطي با  ظرفيت ۳۰۰ تن در روز به بهره برداري رسيد. رئيس پااليش 
منطقه الف شركت پااليش نفت اصفهان ضمن اعالم اين خبر اظهار داشت: 
بنابر نياز احتمالي،  اين واحد قابليت افزايش جامدسازي،  انبارش و بسته 
بندي گوگرد توليدي  را  تا ۶۰۰ تن در روز دارد. اصغر صابري گفت: واحد 
توليد گوگرد گرانول در اواسط سال  بهره برداري اوليه گرديد و توليد گوگرد 
از شكل كلوخه اي به گرانول تغيير يافت و در حال حاضر با گذشت چند ماه 
از فعاليت  واحد و رفع  اشكاالت احتمالي  به بهره برداري كامل رسيده است.   
وي مزيت هاي تغيير روند توليد گوگرد را برشمرد و تصريح كرد:  حذف ذرات 
گرد و غبار كه باعث آاليندگي هوا مي شود، حفظ كيفيت محصول و افزايش 
ظرفيت توليد و سرعت كار از فوايد احداث اين واحد است . رئيس پااليش 
منطقه الف شركت پااليش نفت اصفهان  افزود: در حال حاضر كل گوگرد 
توليدي اين شركت به صورت گرانول در انبارهاي مخصوص و سرپوشيده 
گرانول، انبارش و بارگيري مي شود. وي هزينه انجام شده براي احداث واحد 
جامد سازي گوگرد  برابر با ۳/۵ميليون يورو و۳۷۰ميليارد ريال اعالم كرد.             

   

افق و آینده توسعه شهر فرون آباد 
روشن است

آباد  فرون  -شهردار  پاکدشت 
مختلف  های  پروژه  اجرای  به  توجه  با 
عمرانی و فرهنگی در سطح شهر گفت: 
افق و آینده توسعه شهر فرون آباد روشن 
رفت.  خواهد  پیش  ریزی  برنامه  با  و 
پتانسیل  به  اشاره  با  کوروش میرزایی  
های موجود در سطح شهر تصریح کرد: ان شاءا... با اولویت بندی امور شهری 
نقصان های گذشته سطح شهر بر طرف می گردد تا میزان بهره وری افزایش 
یافته و قطار پیشرفت و سازندگی در شهر فرون آباد با سرعت بیشتری حرکت 
کند. وی خاطرنشان کرد: برای توسعه شهر کارهای زیادی باید انجام شود 
که در این راستا می بایست آراستگی ظاهری شهر به منظور ایجاد محیطی 

مطلوب برای شهروندان به عنوان یکی از اقدامات اساسی مد نظر قرار گیرد.
وی از کلیه شهروندان خواست تا رعایت قانون را در همه جهات به  ویژه 
در مقوله ساخت و ساز مدنظر قرار داده و ضوابط شهرسازی را سرلوحه کار قرار 
دهند. وی افزود: با توجه به اینکه شهرداري نهادي مردمي است و بيشترين 
ارتباط با شهروندان را دارد باید به دنبال ارائه بهترين خدمات به مردم باشیم و 
با امید به خداوند متعال و با همت مسئوالن و همراهی شهروندان، افق و آینده 

توسعه شهر روشن و با برنامه ریزی هدفمند به پیش خواهد رفت.

سخنگوی صنعت برق خبر داد:
پرداخت پاداش به مشترکان خوش 

مصرف برق و گاز
اهواز – رحمان محمدی: سخنگوی 
توسط  پاداش  پرداخت  از  برق  صنعت 
شرکت های برق و گاز به مشترکانی که 
نسبت به کاهش مصرف خود اقدام کنند، 
خبر داد. دکتر مصطفی رجبی مشهدی با 
بیان این که این اقدام توسط وزارتخانه های 
نفت و نیرو برای ترویج مصرف بهینه گاز و برق مشترکان است خاطرنشان کرد: 
طرح پرداخت پاداش خوش مصرفی به مشترکان به دلیل سرمای هوا و افزایش 
مصرف انرژی در کشور اجرایی می شود. رجبی مشهدی تاکید کرد که مشترکانی 
که نسبت به دوره مشابه سال قبل مصرف برق و گاز خود را کاهش دهند مشمول 
پرداخت پاداش خوش مصرفی می شوند وی گفت: این طرح بر اساس تجربه موفق 
همکاری مشترکان برق در تابستان سال جاری دنبال می شود و ابراز امیدواری کرد 
با توجه به برودت و سرمای هوا و نیاز به صرفه جویی در مصرف سوخت، مشترکان 
برق و گاز مشارکت فعاالنه ای در این طرح داشته باشند. سخنگوی صنعت برق 
افزود می توان با راهکارهای ساده استفاده بیشتر از نور طبیعی و خاموش کردن 
المپ های اضافی و تنظیم وسایل گرمایشی در دمای آسایش و جلوگیری از هدر 

رفت انرژی نسبت به کاهش مصرف انرژی در زمستان اقدام کرد.

فعالیت 100 هنرمند جاجیم باف در 
روستای زیارت

گرگان - رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گرگان از 
داد. خبر  شهرستان  این  زیارت  روستای  در  جاجیم باف  هنرمند   ۱۰۰ فعالیت 

و  گردشگری  میراث فرهنگی،  اداره کل  امورفرهنگی  و  روابط عمومی  گزارش  به 
صنایع دستی گلستان، یاسر قندهاری امروز شنبه ۵ بهمن ۹۸ بابیان این که فروش 
ساالنه هنرمندان روستای زیارت به طور میانگین ۷ تا ۸ میلیارد ریال است، اضافه 
کرد: »در راستای توسعه این هنر، دوره های مختلف آموزشی ازجمله دوره طراحی 
سنتی نساجی و رنگرزی سنتی در این روستا برگزارشده است.«او با اشاره به ایجاد 
چندین فروشگاه محل عرضه جاجیم در زیارت، خاطرنشان کرد: »در حال حاضر 
۴ مربی پشتیبان درزمینه آموزش و فروش محصوالت تولیدکنندگان فعال بوده تا 
هنرمندان دغدغه کمتری داشته باشند.«رییس میراث فرهنگی گرگان یادآور شد: 
»در سال جاری ۴ هنرمند زیارت در قالب ۷ محصول توانستند نشانه ملی را دریافت 
کنند که امیدواریم به این محصوالت نشان اصالت نیز تعلق گیرد.«او تصریح کرد: 
»به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیشنهادشده تا زیارت به عنوان 
روستای ملی جاجیم به ثبت ملی برسد که با تحقق این امر زمینه توسعه و اشتغال 
پایدار در منطقه فراهم خواهد شد.«قندهاری با اشاره به حضور جاجیم بافان زیارت 
در نمایشگاه های مختلف شهرستانی، استانی و کشوری، گفت: »با توجه به شهرت 

ملی و بین المللی جاجیم، این هنر می تواند به عنوان سوغات گرگان مطرح شود.«

برگزاری اولین جلسه ستاد خدمات 
سفر نوروز 99شهرستان گرگان

گرگان - رییس میراث فرهنگی شهرستان گرگان از برگزاری اولین جلسه 
خدمات سفر نوروز۹۹شهرستان گرگان خبر داد.به گزارش روابط عمومی میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان گرگان، یاسر قندهاری رییس 
میراث فرهنگی و دبیر خدمات سفر شهرستان گرگان در اولین جلسه ستاد اجرایی 
خدمات سفر نوروز۹۹ گفت: گرگان با دارا بودن ظرفیت های گردشگری، تاریخی، 
مذهبی و صنایع دستی آماده میزبانی از مسافران و گردشگران نوروزی است.دبیر 
اداری و خدمات رسان طبق  افزود: همه دستگاههای  خدمات سفر شهرستان 
سالهای گذشته در ایام نوروز ۹۹همکاری و برنامه ریزی مطلوبی در ارایه خدمات 
به مسافران و گردشگران داشته باشند و تالش همه ما این باشد که ضمن ایجاد 
خاطره ای خوش برای مسافران شرایط مطلوبی را برای اقامت و ماندگاری مسافران 
در شهرستان و تبدیل گرگان یک مقصد گردشگری فراهم کنیم.همچنین در این 
جلسه یزدویی معاون فرماندار گرگان و قائم مقام ستاد خدمات سفرشهرستان 
ضمن بیان لزوم حفظ تعادل برنامه ریزی و ارایه خدمات توسط دستگاههای عضو 
ستاد بر اجرای مصوبات و برگزاری جلسات کمیته ها و ارسال لیست کشیک 

نوروزی ادارات به دبیرخانه ستاد تاکید کرد.

اخبار ایراناخبار ایران مدیرعامل این شرکت خبر داد؛

اتصال 38 نیروگاه خورشیدی در حوزه ی خدماتی شرکت توزیع برق تبریز
تبریز – لیال پاشایی: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز 
نیروگاه های  بکارگیری  فرهنگ  ترویج  راستای  در  این شرکت  گفت: 
تجدیدپذیر و تسهیل فرآیندهای احداث آنها از سال 94 تاکنون اقدام 
به عقد قرارداد با سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق 
)ساتبا( متولی اصلی امور مربوط به نیروگاه های تجدیدپذیر کرده است.

عادل کاظمی افزود: در این راستا کلیه ی مراحل عقد قرارداد، نظارت و 
برای  تبریز  برق  نیروی  توزیع  شرکت  خدماتی  حوزه ی  در  شبکه  به  اتصال 
احداث کنندگان نیروگاه های خورشیدی زیر ۱۰۰ کیلووات و بادی پایین تر از یک 
مگاوات و محدود به ظرفیت انشعاب توسط این شرکت به نمایندگی از سازمان 

ساتبا انجام می پذیرد و نیازی به مراجعه ی متقاضیان به آن سازمان نیست.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد ۳۸ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 
به  متصل  تبریز  برق  توزیع  شرکت  خدماتی  حوزه ی  در  کیلووات  کل ۵۰۳ 
شبکه شده اند، تصریح کرد: از این میزان ۱۰۸ کیلووات آن دارای قرارداد خرید 
تضمینی با سازمان ساتبا بوده و مابقی در راستای اجرای مصوبه سال ۹۵ هیات 
توسط ارگان های مشمول مصوبه اجرا و با نظارت شرکت توزیع به شبکه متصل شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل انرژی های تجدیدپذیر( محترم وزیران )با موضوع تامین ۲۰ درصد برق مصرفی وزارتخانه ها، موسسات، 

شده اند. وی ادامه داد: با توجه به مجوزهای صادرشده و قراردادهای مبادله شده 
پیش بینی می شود در سال های آتی تعداد ۱۷ نیروگاه خورشیدی دیگر با ظرفیت 

کل ۲۵۷ کیلووات احداث و به شبکه توزیع متصل شوند.
کاظمی گفت: تعداد ۱۱ مورد از ۱۷ نیروگاه خورشیدی مذکور، با ظرفیت 
تجمیعی ۲۴۵ کیلووات مربوط به نیروگاه خورشیدی محدود به ظرفیت انشعاب 
زیر ۱۰۰ کیلووات و ۶ مورد با ظرفیت تجمیعی ۱۱۲ کیلووات مربوط به موضوع 

مصوبه تامین ۲۰ درصد برق مصرفی ادارات می باشد.
به گفته ی وی؛ همچنین تعداد ۲ مورد تائیدیه ی اتصال برای ۲ نیروگاه 
خورشیدی مگاواتی به ظرفیت کل ۸ مگاوات از طرف شرکت توزیع صادر شده 
است که در صورت احداث از طرف سرمایه گذاران نیروگاه ها به شبکه متصل 

خواهند شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز در پایان یادآور شد: به منظور 
راهنمایی متقاضیان احداث نیروگاه، راهنمای متقاضیان برای فروش انرژی در 
چهارچوب قرارداد خرید تضمینی در پورتال شرکت توزیع نیروی برق تبریز به 

آدرس toztab.ir بخش "خرید تضمینی" قرار داده شده است.

شهرقدس-فریبا میرزایی پندار :  شهردار قدس در تشریح آخرین 
محافظتی  دیوار  ساخت  از  شهری،  سبز  فضای  پروژه های  وضعیت 
رودخانه آیرین در قالب پروژه احداث بوستان »آب شن« خبرداد و گفت: 
با توجه به تعدد پروژه های احداث بوستان ها و ایجاد فضای سبز شهری 
در 2 سال اخیر، سرانه فضای سبز شهرقدس با رشد 35 درصدی از 6 به 

حدود 9/5 مترمربع افزایش یافته است.

شهردار قدس در تشریح آخرین وضعیت پروژه های فضای سبز شهری، از 
ساخت دیوار محافظتی رودخانه آیرین در قالب پروژه احداث بوستان »آب شن« 
خبرداد و گفت: با توجه به تعدد پروژه های احداث بوستان ها و ایجاد فضای سبز 
شهری در ۲ سال اخیر، سرانه فضای سبز شهرقدس با رشد ۳۵ درصدی از 
۶ به حدود ۹/۵ مترمربع افزایش یافته است. مهندس مسعود مختاری با بیان 
اینکه میزان سرانه فضای سبز به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی و 
پیشرفت شهرها محسوب می شود، اظهار کرد: با توجه به تعدد پروژه های احداث 
بوستان ها و ایجاد فضای سبز شهری در ۲ سال اخیر این شاخص با رشد قابل 
توجه ۳۵ درصدی، از ۶ به حدود ۹/۵ مترمربع ارتقا یافته است. وی یکی از 

محورهای اصلی سیاست های کالن مدیریت شهری قدس را توسعه و ارتقای 
زیرساخت های فضای سبز شهری عنوان کرد و افزود: بر همین اساس، پروژه های 
متعدد و خوبی در دست اجراست که با بهره برداری از آنها شاهد ارتقای کمی و 
کیفی در حوزه فضای سبز شهرقدس خواهیم بود. شهردار قدس تصریح کرد: 
شاخص ترین پروژه در دست اقدام طرح احداث بوستان »آب شن« می باشد که از 
ویژگی های متمایزی برخوردار است. این بوستان که به مساحت ۴۰ هکتار و به 
طول ۳ کیلومتر در حاشیه رودخانه فصلی آیرین در حال احداث است، با هدف 
حفظ و احیای اصالت و بستر رودخانه شهرقدس طراحی گردیده است. مختاری 
در تشریح آخرین وضعیت احداث بوستان آب شن بیان کرد: پس از خاکبرداری و 

تسطیح بستر و حریم رودخانه آیرین، در حال حاضر احداث دیوار محافظتی در 
دست اقدام است که امیدواریم در سریع ترین زمان به اتمام برسد. برای تسریع 
در اجرا و تکمیل این پروژه، تمهیدات الزم در زمینه اجرای فضای سبز، برج های 
نوری و دیگر تجهیزات و امکانات بوستان اندیشیده شده است. وی خاطرنشان 
کرد: همچنین احداث و بازسازی تعدادی بوستان  در نقاط مختلف شهر در 
دست اقدام است که از جمله آنها می توان به احداث بوستان ۱۰هزار مترمربعی  
خانواده، بوستان ۲هکتاری در بلوار شهدا و پارک محله ای گل زنبق به مساحت 
۱۸۴۲مترمربع اشاره کرد. این پروژه ها نیز از پیشرفت خوبی برخوردارند که 
امیدواریم با تکمیل و رفع نواقص موجود در آینده نزدیک به بهره برداری برسند.

قزوین- با مدیریت شركت شهركهاي صنعتی استان قزوين اولين 
جشنواره خوشه شيرينی سنتی و باقلوای قزوين از 15 لغايت 18 
بهمن ماه سالجاری همزمان با جشن چهل و یکمین سالگرد پیروزی 

شکوهمند انقالب اسالمی ایران در قزوين برگزار مي گردد.
به گزارش روابط عمومی شركت شهركهای صنعتی استان قزوين، " 
حمیدرضا خانپور" رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهركهای صنعتی 
استان اظهار داشت: توسعه صنعتی مبتنی برخوشه ها، حدود سه دهه است 
که، به عنوان یک استراتژی نوین مورد توجه برنامه ریزان وسیاست گذاران 
درکشورهای صنعتی ودرحال توسعه قرارگرفته و پروژه های توسعه خوشه ای 

یکی ازبرنامه های سازمان یافته و اجراشده توسط سازمان صنایع کوچک و 
شهرکهای صنعتی ایران میباشد و دراستان قزوین نیز مطالعاتی توسط معاونت 
نهادهای  استان، و همکاری  صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی 
مرتبط به منظورتعیین اولویتهای اجرای توسعه خوشه ای، صورت گرفته 
وخوشه های با قابلیت ارتقا، فرهنگ سازی و توسعه انتخاب و برای توسعه 
کمی و کیفی و نظامند شدن آنها برنامه ریزی شده است. وي با اشاره به همين 
برنامه ریزی و سياستگذاری در خصوص راه اندازی خوشه شيرينی سنتی 
قزوين گفت: خوشه شیرینی و باقلوای سنتی پس از تایید مسئولین استانی، 
طرح مباحث کارشناسی و مطالعات امکانسنجی و مصوبه هیئت مدیره صورت 
گرفته از بهمن ماه سال ۹۷ شروع به فعالیت کرده كه با برنامه ريزي سه ساله، 
برنامه های حمایتی جهت توسعه آن عملیاتی و اجرایی  خواهد شد. مدير 
عامل شركت شهركهای صنعتی استان تصريح كرد: خوشه شیرینی سنتی و 
باقلوای قزوین با اتکا به مهارت، کاربلدی و هنرمندی کارآفرینان و پتانسیل و 
قابلیتهای شیرینی قزوین برای برندسازی و توسعه این محصول تالش نموده 
وذینفعان را جهت دستیابی به جایگاه مناسب این محصول همراهی خواهد 

نمود. خانپور خاطر نشان كرد: در راستای دستیابی به توسعه این کسب و کار، 
جشنواره شیرینی سنتی و  باقلوای قزوین با همکاری دستگاهای ذيربط و با 
هدف فرهنگ سازی و معرفی توانمندی استان و شیرینی سنتی و باقلوای 
قزوین برنامه ریزی شده و با توجه به اينكه برگزاري اين رويداد فرهنگی ملی 

به منظور معرفی شیرینی قزوین برای اولين بار اجرا خواهد شد، اعالم داشت 
برگزاری این جشنواره گامی اثربخش در دست یابی به توسعه این کسب و 
کار و معرفی استان خواهد بود. و آوازه شیرینی سنتی و باقلوای قزوین ملی 

و جهانی خواهد شد.

شرکت  عامل  مدیر  کهن:  رنجبر  ساوجبالغ-سیروس 
عمران شهر جدید هشتگرد گفت : استاندار البرز بر تداوم 
ارائه خدمات مترو شهر جدید هشتگرد در روزهای تعطیل 
تاکید دارد و این خطوط بدون تعطیلی بر اساس برنامه از قبل 

اعالم شده به مردم خدمات می دهد .
وی گفت : با استقبال و تقاضای مردم ، تعطیلی روزهای پنج 
شنبه و جمعه مترو گلشهر به شهر جدید هشتگرد ، منتفی است . 
مسعود حق لطفی افزود : با توجه به برودت هوا و تقاضای پیمانکار 
برای تکمیل سکوی ایستگاه ماموت ، روزهای پنج شنبه و جمعه ، 
تردد قطار برقی برای اجرای عملیات عمرانی متوقف شده بود که 

با تقاضای شهروندان و تاکید آقای شهبازی استاندار البرز ، تردد 
قطار برقی در  این روزها برقرار خواهد شد و مردم می توانند از 
خدمات مترو استفاده کنند . وی ادامه داد : با فعالیت مجدد مترو 
در روزهای تعطیل ، اقدامات برای تکمیل سکوی ماموت به ساعاتی 
که قطار برقی تردد ندارد و شب ها ، موکول خواهد شد . یاداور 
می شود:پروژه قطاربرقی گلشهر- شهرجدید هشتگرد اواسط دیماه 
سالجاری  با حضور رییس جمهوری گشایش یافت و این خط ریلی 
به طول حدود ۲۷ کیلومتر بین کرج و شهر جدید هشتگرد راه اندازی 
شده است. پیش بینی می شود جمعیت شهرجدید هشتگرد از توابع 
شهرستان ساوجبالغ  استان در البرز با واگذاری ۴۹ هزار مسکن مهر 

و بیش از ۲۰ هزار واحد مسکونی طرح ملی مسکن و انبوه سازی ، در 
چند سال آینده از مرز ۵۰۰ هزار نفر فراتر  رود. اکنون تعداد سکنه 
شهرجدید هشتگرد حدود ۶۵ هزار نفر است  که عالوه برساکنان 
شهرجدید هشتگرد اکثریت مردم شهرستانهای ساوجبالغ ، نظرآباد 
و طالقان نیزبه این جمعیت اضافه میشود که راه اندازی قطار برقی 
گلشهر کرج - شهرجدید هشتگرد ، شرایط مناسبی برای آمد و شد 
مردم در این منطقه وسیع ایجاد کرده است و بار ترافیکی اتوبان 
تهران - قزوین بخصوص محدوده کرج تهران کاسته شده است که با 
راه اندازی قطارهای بیشتر در این خط امید آن میرود در آینده بخش 
عمده ای از بار ترافیکی اتوبان قزوین تهران از محدوده ساوجبالغ تا 

تهران کم شود. شایان ذکراست حرکت قطارهای  مترو گلشهر به 
شهر جدید و بلعکس درحال حاضر با محدویت انجام می شود و 
روزانه تنها۳ قطار از شهرجدید به گلشهر وبلعکس انجام می گیرد 
که امیدواریم در آینده ای نزدیک تعداد قطارها و ساعت حرکت آنها 
باخواسته و الزامات مردمی برنامه ریزی شود تا مردم راحت ترو با 

اشتیاق زیادی از مترو استفاده نمایند.

پایان  تا  کرد:  اعالم  سنقر  آبفای  امور  مدیر   - کرمانشاه 
مرداد ماه سال 99 تمامی مخازن آب شرب سنقر از طریق 6.5  

کیلومتر خط انتقال آب به هم 
متصل می گردند.

عمومی  روابط  گزارش  به 
استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
سلطانیان  محمدمهدی  کرمانشاه، 
ضمن اعالم این خبر گفت: عملیات 
آب  مخازن  بین  خطوط  اجرایی 
سنقر با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد 
اجرایی طرح  از مراحل  ریال یکی 
آب رسانی سنقر می باشد و طی آن 
تمامی مخازن آب شرب شهر سنقر 

از طریق ۵ . ۶  کیلومتر خط انتقال آب در سایزهای ۱۶ و ۱۸ اینچ، 
با هم مرتبط می گردند.  وی در ادامه گفت:  در صورت بهره برداری 

از این طرح امکان آبرسانی به تمامی نقاط شهر از طریق تصفیه خانه 
آب شرب سنقر ممکن می گردد.  به گفته مدیر امور آبفای سنقر 
در نتیجه اجرای طرح حاضر گامی 
اساسی در راستای  افزایش شاخص 
های کیفی و کاهش تنش آبی شهر 

سنقر می باشد.
 مهندس سلطانیان همچنین 
 ۱۵ با  کنون  تا  پروژه  این  افزود: 
متر   ۷۰۰ پیشرفت)شامل  درصد 
اینچ( در  لوله گذاری در سایز ۱۶ 
صورت  در  و  باشد  می  اجرا  حال 
تخصیص اعتبارات الزم و همکاری 
سایر دستگاه ها از جمله شهرداری 
سنقر و همچنین راهنمایی و رانندگی شهرستان، این طرح تا پایان 

مرداد ماه سال ۹۹ آماده بهره برداری می گردد.

اراک – تهمینه دباغچی: شرکت پتروشیمی شازند جزو 100 شرکت 
برتر کشور در سال 98 شناخته شد. 

براساس اعالم روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی شازند، سازمان 
مدیریت صنعتی با هدف تولید اطالعات در مورد بنگاه های اقتصادی کشور و 
شفاف سازی فضای کسب وکار، ارائه تصویری روشن از جایگاه بنگاه های اقتصادی 
و گروه های صنعتی مختلف، گسترش رقابت بین بنگاه های اقتصادی کشور و 
علمی تر نمودن فضای تصمیم گیری مدیران، "رتبه بندی شرکت های برتر ایران" 
را  بر اساس شاخص های جهانی برای بیست و دومین سال متوالی انجام داد و  

شرکت پتروشیمی شازند )هلدینگ( با کسب رتبه ۴۰، جزو ۱۰۰ شرکت برتر 
کشور در سال ۹۸ شناخته شده است. در رتبه بندی سال جاری شرکت های 
برتر کشور،  هلدینگ پتروشیمی شازند بر اساس شاخص های رتبه بندی نظیر 
اندازه و رشد شرکت، سود آوری و عملکرد، بهره وری، صادرات، نقدینگی، بدهی 
و بازار بر مبنای سال مالی ۹۷ با فروش ۵۴،۷۳۸ میلیارد ریال توانست رتبه ۴۰ 

را بین صد شرکت برتر کشور در سال ۹۸ را کسب کند.
براساس این گزارش، رتبه  بندی IMI-100 مشابه با رتبه  بندی معتبر  
Fortune ۵۰۰، با هدف معرفی شرکت های بزرگ و برتر ایران، هر ساله 

فهرست های متنوعی ارائه و نشر می دهد. حضور شرکت ها در این فهرست ها، 
زمینه مناسبی را برای ارتقای برند ملی و بین المللی، توسعه بازار، سرمایه  گذاری 

و یافتن شرکای داخلی و خارجی فراهم می  آورد.
فهرست شرکت های برتر ایران، به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه می 
شود و از طریق سایت سازمان مدیریت صنعتی در شبکه جهانی اینترنت 
قرار می گیرد. همچنین، گزارش های ساالنه رتبه بندی ها برای وزراتخانه های 
مربوط، بانک ها، تشکل های صنعتی و اقتصادی، مراکز علمی و پژوهشی، 
اتاق های مشترک بازرگانی ایران و سایر کشورها، سفارتخانه ها و شرکت های 

خارجی مایل به همکاری با شرکت های ایرانی ارسال می شود. سازمان  مدیریت 
 صنعتی از سال ۱۳۷۷ رتبه بندی شرکت های برتر ایران را هر ساله انجام 
داده و این رتبه بندی با الهام از رسالت آن سازمان با فراهم کردن آمار و 
اطالعات شفاف و مفید در مورد بنگاه های اقتصادی کشور، فضای روشن تری 
از کسب و کار اقتصادی حال حاضر کشور ارائه می دهد و به مدیران بنگاه های 
اقتصادی، سیاست گذاران و پژوهشگران، یاری می رساند تا شناخت و درک 
دقیق تری از مقیاس، ساختار مالی و اقتصادی صنایع و بنگاه های اقتصادی 

بزرگ کشور را  بیابند.

تعطیلی آخر هفته مترو شهر جدید هشتگرد ، منتفی شد

 آغاز عملیات اجرایی 5 . 6  کیلومتر خطوط انتقال
بین مخازن شهر سنقر

پتروشیمی شازند جزو 100 شرکت برتر کشور در سال 98 شناخته شد

شهردار قدس خبر داد:

رشد 35 درصدی سرانه فضای سبز شهرقدس در 2 سال اخیر

جشنواره ملی خوشه شیرینی سنتی و باقلوای قزوین

قم-   مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم بر لزوم پاسداشت از تالش های نویسندگان و اهالی 
قلم تأکید کرد و افزود: فرهنگ ما مدیون بزرگ مردانی چون استاد بابایی است که سال ها عمر خود 

را برای پویایی و نشر کتاب های ارزشمندی گذاشت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم، سیدموسی حسینی کاشانی در آیین 
نکوداشت استاد رضا بابایی با عنوان »فرزند قلم« که در مجتمع ناشران قم برگزار شد، اظهار داشت: فرهنگ ما 
مدیون بزرگ مردانی چون استاد بابایی است که سال ها عمر خود را برای پویایی و نشر کتاب های ارزشمندی 
گذاشت. وی یکی از مصیبت های امروز را بیگانه بودن بخشی از افراد جامعه به فرهنگ مطالعه و کتابخوانی 

عنوان کرد و با اشاره به تألیفات رضا بابایی، گفت: هرکدام از آثار استاد بابایی به غنای فکری مخاطبان اضافه 
می کند و با فضای کتاب و مطالعه آشتی می دهد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم همچنین بر لزوم 
پاسداشت از تالش های نویسندگان و اهالی قلم تأکید کرد و افزود: ما باید قدردان زحمات بزرگوارانی همچون 
استاد بابایی باشیم و پاس بداریم عزیزانی را که در این عرصه زحمت فراوانی کشیدند و فرهنگ و ادبیات ما 
مدیون تالش این عزیزان است. حسینی کاشانی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان آیین نکوداشت استاد 
رضا بابایی، خاطرنشان کرد: آنچه که زوال پذیر نیست علم و فرهنگ و ادبیات و کتاب است و امیدوارم همه ما 

بتوانیم در این راستا قدم های بهتری برداریم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم عنوان کرد

حفظ فرهنگ ایران مدیون تالش اهالی قلم است


