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شهردار پردیس عنوان کرد:
لزوم ایده پردازی روابط عمومی ها 
برای توسعه مشارکت های اجتماعی 

شهروندان
در  گلریـز  کـورش  پردیـس_ 
اندیشـی  هـم  نشسـت  چهارمیـن 
مسـئوالن روابـط عمومـی شـهرداری 
هـای اسـتان تهـران  کـه بـه میزبانی 
شـهرداری پردیـس برگزار شـد، اظهار 
و  زنـده  موجـودات  شـهرها  داشـت: 

پویایـی هسـتند کـه همواره در حال رشـد و توسـعه  انـد و شـهرداری  ها به 
عنـوان نهادهـای اجتماعی به واسـطه تنوع وظایف و رسـالت  ها، بیشـترین 
ارتبـاط را با شـهروندان در بین سـازمان  هـا و نهادها و ارگان  هـا دارند و این 
حجـم ارتبـاط شـهروندان با شـهرداری  هـا، نیازمنـد حلقه واسـط محکم و 
مبتنـی بـر دانشـی همچـون روابط عمومی  هـا اسـت. وی  ادامـه داد: روابط 
عمومـی هـا باید در سـایه تحقیقـات مسـتمر، ارائه نظـرات کارشناسـی در 
جلسـات هـم اندیشـی و بهـره گیـری از مبانـی دانـش بنیـان، روش هـای 
قدیمـی و منسـوخ را کنـار گذاشـته و به سـمت و سـوی شـیوه هـای نوین 
ارتباطـی حرکـت کنند. ایـن مقام مسـئول اضافه کرد: یـک مجموعه روابط 
عمومـی در جهـان امـروز که به عصر ارتباطات مشـهور اسـت، تنها به اطالع 
رسـانی و درج خبر از اقدامات مجموعه متبوع خود بسـنده نکرده و محدود 
نمی شـود بلکه باید در راسـتای توسـعه مشـارکت های عمومی شـهروندان 
بکوشـد. شـهردار پردیـس بـا تاکیـد بر لـزوم ایـده پـردازی روابـط عمومی 
هـا در توسـعه مشـارکت هـای عمومی شـهروندان، گفـت: حادثه سـوزناک 
شـهادت سپهبد شـهید حاج قاسـم سـلیمانی و حضور میلیونی امت شهید 
پرور ایران اسـالمی در آیین تشـییع و بزرگداشت ایشان نشـان داد که مردم 
برغم تبلیغات سـوء دشـمنان اسـالم و انقـالب همچنان پای نظام اسـالمی 
ایسـتاده و گـوش بـه فرمـان رهبـر معظـم انقالب)مدظلـه العالی( هسـتند. 
گلریـز تصریـح کـرد: بـا توجه بـه این مهـم، مجموعه هـای روابـط عمومی 
بایـد بـا ایده پردازی نسـبت بـه تکرار این مشـارکت عمومی در سـایر حوزه 

هـا بـه ویـژه انتخابات پیـش رو تـالش کنند.

تجلیل نماینده ولی فقیه در گلستان 
از برخی مدیران شهرداری گرگان

گـرگان - کارکنـان و مدیران شـهرداری گرگان توسـط نماینـده ولی 
فقیـه در گلسـتان تجلیـل شـدند.به گـزارش مرکـز اطالع رسـانی روابـط 
عمومـی شـهرداری گـرگان، همزمـان آغـاز دهـه مبارک فجـر برنامـه ای با 
حضـور آیـت اهلل »سـیدکاظم نورمفیـدی« نماینـده ولی فقیه در گلسـتان و 
امـام جمعـه گرگان و همچنیـن حضور هنرمنـدان، اصحاب رسـانه، مدیران 
و جوانـان موفـق، ورزشـکاران و نخبـگان اسـتان گلسـتان در مسـجد جامع 
گلشـن گرگان برگزار شـد.در این مراسم از »موسـی الرضا صفری«، »حسین 
رضایـان«، »آرش فوالدیـان«، »مرتضـی عـارف« و »مقـداد صادقیـان« بـه 
عنوان کارکنان پرتالش شـهرداری گرگان توسـط آیـت اهلل نورمفیدی تقدیر 
شـد.در بخشـی از لـوح تقدیـر اهدایـی بـه این افـراد آمده اسـت:در آسـتانه 
چهـل و یکمیـن سـالگرد پیـروزی انقـالب اسـالمی، از شـما کـه در جهت 
خدمت رسـانی بـه شـهروندان و ترقـی اهـداف شـهرداری گام برداشـته اید 
مراتـب تقدیـر و تشـکر خـود را اعلـم می نمایـم و ایـن لوح سـپاس خدمت 
شـما تقدیر می شـود.امید اسـت در پنـاه خداوند متعـال، شـاهد اعتالی نام 

ایـران اسـالمی و سـرافرازی تالشـگران این مـرز و بوم باشـیم.

مدیر عامل شرکت آبفا استان مرکزی: 
۱۰ پروژه عمرانی آب و فاضالب مرکزی 

طی دهه فجر بهره برداری می شود
اراک- تهمینـه دباغچـی: مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان 
مرکـزی از بهـره بـرداری ۱۰ پروژه عمرانی این حوزه با اعتبـار حدود ۱۴ میلیارد 
تومـان در دهـه فجـر خبـر داد. یوسـف عرفانی نسـب پیرامـون پروژه هـای دهه 
فجـر شـرکت آب و فاضالب اسـتان مرکزی اظهار داشـت: اعتبار ایـن پروژه ها از 
محـل کمک هـا و هدایـای مردمی، مقام معظـم رهبری، ریاسـت جمهوری، ملی 
و اسـتانی تأمین شـده اسـت. مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب اسـتان مرکزی 
ادامـه داد: ایـن ۱۰ پـروژه شـامل ۵ پـروژه در شهرسـتان اراک و یـک پـروژه در 
شهرسـتان های شـازند، خنـداب، محالت و ۲ پـروژه در دلیجان اسـت. وی افزود: 
آبرسـانی بـه محـالت، آبرسـانی بـه میالجـرد و مامونیـه، افتتـاح مخـزن ذخیره 
آب ۵۰۰ متـر مکعبـی کارچـان، خـط انتقـال آب ورودی به خنـداب، ذخیره آب 
۱۰۰ متـر مکعبـی نظم آبـاد، ایسـتگاه پمپاژ دلیجـان، مرکز کنتـرل و تله متری 
تأسیسـات آب مهاجـران و ارتقـای توانمندی آزمایشـگاه مرکـزی آب و فاضالب 
اراک از جملـه پروژه های عمرانی افتتاحی شـرکت آب و فاضالب اسـتان مرکزی 
محسـوب می شـوند. مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان مرکـزی خاطـر 
نشـان کرد: در دهه فجر امسـال ایسـتگاه پمپاژ ۲۰۰۰ متر مکعبی شـهر دلیجان 

نیـز از محـل اعتبـارات ملی و اسـتانی کلنگ زنی می شـود.

تأکید استاندار کرمانشاه مبنی بر 
رعایت الگوی مصرف گاز طبیعی در 

ادارات و نهاد های دولتی
کرمانشـاه - بـه گـزارش روابـط عمومـی گاز اسـتان : بازونـد 
اسـتاندار کرمانشـاه در جلسـه شـورای اداری اسـتان مـورخ 6 بهمـن 
مـاه 98 در راسـتای رعایـت الگـوی مصـرف و مصرف بهینـه در ادارات 
و نهادهـای دولتـی  باتوجـه بـه بخشـنامه شـماره ۵۵99۲ / ۱3۵۰۲8  
مـورخ  ۲۱ / ۱۰ / 98   معـاون اول محتـرم ریاسـت جمهـور مبنـی بر 
رعایـت مصرف بهینـه و ایمن گاز طبیعـی در ادارات و نهادهای دولتی 
، تذکـرات و تأکیـدات الزم بـه ادارات ذیربـط ابـالغ نمودنـد. ایشـان 
در ادامـه ضمـن ابراز رضایت از عملکردشـرکت گاز اسـتان درراسـتای 
محرومیـت زدایـی و گازرسـانی بـه تعداد ۱۱۱۱  روسـتا بصـورت ویژه 
درطـول دولـت تدبیـر وامید یادآورنمودند  با توجه به رسـالت شـرکت 
گاز اسـتان درخصـوص کنتـرل دمـا درادارات به منظـور رعایت الگوی 
مصرف بهینه،الزامیسـت تا بازرسـی های روزانه ومسـتمر صورت گیرد 
و نسـبت بـه اخطار بـه اداراتی که الگـوی مصرف را رعایـت ننموده اند 
ودرصـورت لـزوم قطـع گاز اقـدام گـردد. درضمن شـهبازی مدیرعامل 
گاز اسـتان عنـوان نمـود: ایـن شـرکت باتوجـه بـه بخشـنامه ابالغـی 
نسـبت بـه تشـکیل اکیـپ هـای  بازرسـی ازادارات و نهادهـای دولتی  
بـا کمـک نیروهـای بسـیجی گاز اسـتان اقـدام نمـوده وتاکنـون ۴۰۰  
مورد از ادارات و نهادهای دولتی درسـطح اسـتان بازرسـی بعمل آمده 
اسـت وایـن رونـد تـا پایـان فصل سـرما بصـورت روزانـه ادامـه خواهد 
داشـت. شـایان ذکـر اسـت : درحـال حاضر شـرکت گاز اسـتان دارای 
۵8۵  هزارمشـترک مـی باشـد کـه در اوج مصـرف روزانـه حـدود ۱۴ 
میلیـون متـر مکعـب گاز طبیعی اسـتفاده مـی نمایند. ضمـن توصیه 
بـه مشـترکین محترم در راسـتای مصـرف بهینه ، به آگاهی میرسـاند 
کـه این روند بازرسـی نقش بسـزایی دررعایت الگوی مصـرف درادارات 

و نهادهـای دولتـی را بـه همراه خواهد داشـت.

آزمون های رسمی انجمن 
خوشنویسان شعبه اسالمشهر همزمان 

با سراسر کشور برگزار شد
زاده:  داداش   – اسالمشـهر 
انجمـن  رسـمی  هـای  آزمـون 
خوشنویسـان اسالمشـهر بـه همـت 
شـعبه  ایـران  خوشنویسـان  انجمـن 
اسالمشـهر و با همکاری اداره فرهنگ 
و ارشـاد اسالمی شهرستان اسالمشهر 
دهـم و یازدهـم بهمـن مـاه در محـل دفتـر انجمـن خوشنویسـان برگـزار 
گردید.  به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمی شهرسـتان 
اسالمشـهر ، امتحانات سراسـری میـان دوره ای انجمن خوشنویسـان ایران 
شـعبه اسالمشـهر بـا حضـور هنرجویـان مقاطع مختلـف در روزهـای پنج 
شـنبه و جمعـه ۱۰ و ۱۱ بهمـن مـاه از سـاعت 9 تـا ۱9 بـا حضـور بیش از 
3۰۰ نفـر شـرکت کننـده همزمان با سراسـر کشـور در محـل دفتر انجمن 
خوشنویسـان اسالمشـهر واقع در کتابخانه شـهید مطهری ) ابتدای خیابان 
ابوذر ( برگزار گردید. گفتنی اسـت :آزمونهای مبتدی ، تکمیلی و پیشـرفته 
)تحریـری( مقدماتـی ، متوسـط ،کتابـت عالی و ممتـاز روز پنج شـنبه ۱۰ 
بهمـن مـاه از سـاعت 9الـی ۱9 و آزمـون های نسـتعلیق عالی ، نسـتعلیق 
ممتـاز ، خـوش ، شکسته،نسـخ،ثلث عالی و ممتاز روز جمعـه ۱۱ بهمن ماه 
از سـاعت 8:3۰ الـی ۱9 در دفتـر انجمن خوشنویسـان برگزار شـد. شـایان 
ذکـر اسـت:  ایـن آزمونهـا در طـول سـال سـه مرحله برگـزار می شـود که 
بـرای تعیین سـطح هنـری و ارزشـیابی هنرجویان دوره هـای مختلف خط 
تحریـری  ) خوشنویسـی بـا خـودکار( و ۱7 مرحلـه بـرای خـط درشـت ) 
خوشنویسـی بـا قلـم (  از مقدماتی تـا فوق ممتاز برگزار می گـردد . انجمن 
خوشنویسـان ایران تنها مرجع آموزش و برگزار کننده امتحانات در سراسـر 
کشـور می باشـد و به تمامی قبول شـدگان در  رشـته های مذکور گواهی 

نامـه هـای معتبـر از سـوی  انجمـن خوشنویسـان ایـران ارائه مـی گردد.

همزمان با گرامیداشت دهه مبارک فجر
بازدید مدیر کل تأمین اجتماعی استان 
خوزستان از شرکت صنایع کاغذ پارس

محمـدی  رحمـان   – اهـواز 
: همزمـان بـا گرامیداشـت دهـه مبارک 
فجـر سـید محمـد مرعشـی مدیـر کل 
تأمیـن اجتماعـی اسـتان خوزسـتان از 
شـرکت صنایـع کاغـذ پـارس هفت تپه 
بازدیـد و بـا مدیـران و کارگـران دیدار و 
گفتگو کرد. سـید محمد مرعشـی مدیر کل تأمین اجتماعی اسـتان خوزسـتان 
در دیـدار بـا مدیـران و کارگران شـرکت صنایع کاغـذ پارس با اشـاره باینکه در 
سـال رونق تولید و برقراری اشـتغال پایدار در واحدهای صنعتی اسـتان گفت : 
رویکـرد اصلـی و هدف متعالی سـازمان تأمین اجتماعی حمایـت از کارفرمایان 
و کارگرانـی اسـت کـه علیرغم مشـکالت موجـود بویـژه تحریه هـای تحمیلی 
اسـتکبار توانسـته انـد با بهـره مندی از تخصص نیـروی انسـانی و منابع داخلی 
تولیـد را تـداوم بخشـند چرا کـه تولید ملی مقدمـه ای بر اشـتغالزایی و امنیت 
اسـت . مرعشـی ابـراز امیـدواری کـرد تا همچون گذشـته ایـن سـازمان بتواند 
در سـایه تعامـل و همدلی یاور نیروی کار و پشـتیبان کارفرمایـان و کارآفرینان 
ایـران اسـالمی باشـد. همچنین شـاپور ابراهیمی مدیـر داخلی شـرکت صنایع 
کاغـذ پـارس بـا اعالم اینکـه در سـال ۱39۲ برای بهـره وری باالتر و بازسـازی 
بزرگتریـن کارخانـه کاغـذ کشـور سـهام ایـن شـرکت را بـه بخـش خصوصـی 
واگـذار گردیـده گفـت : صنعت سـلولزی یا خمیـر و کاغذ برای کشـور صنعتی 
راهبـردی محسـوب مـی گـردد و بعنوان نمـادی از توسـعه و پیشـرفت جامعه 
بشـمار مـی رود وی بـا تقدیر از سـازمان تأمیـن اجتماعی در همراهـی با تولید 
کننـدگان و مسـاعدتهای بعمل آمده از سـوی شـعبه هفت تپه افـزود : در حال 
حاضر تعداد 7۰۰ نفر پرسـنل این شـرکت بیمه شـده سـازمان تأمین اجتماعی 
هسـتند و امیدواریم در راسـتای ایجاد توسـعه پایـدار بتوانیـم در آینده نزدیک 

بزرگتریـن تأمیـن کننـده خمیر و کاغـذ در خاورمیانه باشـیم.

استقبال از اجرای نمایش »شاهین و 
گرگ های بال«

نخسـت  اجـرای  دو    - قـم 
نمایـش شـاد و کودکانـه ی »شـاهین 
و گرگ هـای بـال« کـه از پنجشـنبه 
صحنـه  روی  بـه   ۱398 بهمـن   ۱۰
مخاطبـان  اسـتقبال  بـا  رفته اسـت 
روبـرو شده اسـت.  بـه گـزارش روابـط 
عمومـی حـوزه هنـری اسـتان قـم، ایـن نمایش کـه بـه کارگردانـی محمد 
جـواد پیـروزی در بهمن و اسـفند مـاه ۱398 از سـاعت ۱9 در تاالر مرکزی 
قـم بـه روی صحنه مـی رود، داسـتان دو گرگ بالسـت که نقشه شـان برای 
بدسـت آوردن حیوانات طویله شکسـت خورده و به بیابانی خشـک و بی آب 

فـرار  کرده انـد. در آنجـا بـا درختـی سرسـبز مواجهـه می شـوند و ....
 نمایـش »شـاهین و گرگ هـای بـال« بـه همـت حـوزه هنـری قـم و بـا 
همـکاری اداره کل ارشـاد اسـالمی اسـتان، از ۱۰ بهمـن مـاه ۱398 در سـالن 
آمفـی تئاتـر تاالر مرکزی شـهر به نشـانی: بلـوار امام موسـی صـدر )خاکفرج(، 
میـدان نواب شـهر به روی صحنـه خواهدرفت.  عالقمنـدان می توانند بلیط این 
نمایـش را از سـایت بیلیتامـا بـه نشـانی www.bilitama.com  خریداری 
کننـد. همچنیـن جهت هماهنگی و کسـب اطالعات بیشـتر می توان با شـماره 

تلفـن همـراه ۰9۱96۴9۱۰69 تمـاس حاصـل نمود.
 

پرداخت 93 میلیارد ریال کمک بالعوض 
به کشاورزان خسارت دیده در سیل

 : حسـینی   – شـهرکرد 
معـاون برنامه ریـزی امـور اقتصادی 
سازمان جهادکشـاورزی چهارمحال 
 93 پرداخـت  از  بختیـاری  و 
میلیـارد ریـال کمـک بالعـوض در 
بـه  پرونـده  و 8۵۴  هـزار  قالـب 3 
سـیل زدگان فروردیـن 98 خبـر داد. بـه نقـل از روابط عمومی سـازمان 
جهادکشـارزی چهارمحـال و بختیـاری، اسـماعیل صالحـی گفت: مبلغ 
۲۴۰ میلیـارد ریـال اعتبار به منظور مرمت و بازسـازی زیرسـاخت های 
فروردیـن  بـرای سـیل  کشـاورزی  بخـش  در  عمومـی خسـارت دیده 
مـاه 98 اختصـاص یافـت. معـاون برنامه ریـزی امـور اقتصادی سـازمان 
جهادکشـاورزی چهارمحـال و بختیـاری بـا بیـان اینکـه 93 میلیـارد 
ریـال کمـک بالعـوض در قالـب 3 هـزار و 8۵۴ پرونـده به سـیل زدگان 
فروردیـن 98 پرداخـت می شـود، افزود: ایـن مبلغ اعتبـار جهت مرمت 
و بازسـازی کانال هـای آب بـر عمومـی، الیروبی قنـوات و جاده های بین 
مـزارع عمومی، ایسـتگاه های پمپـاژ باالی ۱۰۰ لیتـر در ثانیه عمومی و 

ایل راه هـای عشـایری خسـارت دیـده در سـطح اسـتان اسـت. 

اخبار ایراناخبار ایران درحوزهیپروژههایخاتمهیافتهومدیریتمصرفپیکسایی؛

شرکت توزیع نیروی برق تبریز جزو سه شرکت برتر کشوری است
تبریـز - لیال پاشـایی: شـرکت توزیع نیـروی برق 
تبریـز در حـوزه ی پروژه های خاتمه یافتـه و مدیریت 
مصرف پیک سـایی جزو سـه شـرکت برتر کشـوری 

است.
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق تبریـز بـا اعـالم 
مدیریـت  مدیـرکل  تالش  هـای  از  دیـداری  در  مطلـب  ایـن 
اسـتان  غیرعامـل  پدافنـد  مدیـرکل  و  اسـتانداری  بحـران 
آذربایجان شـرقی جهت عبور از پیک تابسـتان 98 تقدیر کرد. 
عـادل کاظمی در دیدار با مدیرکل مدیریت بحران اسـتانداری 
و مدیرکل پدافند غیرعامل اسـتان آذربایجان شـرقی با تشـکر 
از تالش هـای آنهـا در زمینـه ی مدیریت درسـت مصـرف برق 
در ایـام پیک سـایی تابسـتان، گفـت: در زمـان پیک  تابسـتان 
امسـال، بـا کمـک شـما و همکارانتـان در اسـتان، تابسـتانی 
بـدون خاموشـی را پشـت سـر گذاشـتیم و جزو سـه شـرکت 
برتـر در سـطح کشـور شـناخته شـدیم. وی تصریـح کـرد: 
طـی ده مـاه نخسـت امسـال، بیـش از ۲6۰۰ پروژه بـه ارزش 
97۰ میلیـارد ریـال بـه بهره بـرداری رسـیده و امیدواریـم تـا 
پایـان سـال پروژه هـای خاتمه یافتـه ی شـرکت، ۲۰۰ میلیارد 
ریـال دیگـر افزایـش یابـد که رکـورد بسـیار خوبی در سـطح 

کشـوری اسـت. کاظمی به دو پروژه ی حسـاس شـرکت توزیع 
نیـروی بـرق تبریـز اشـاره کـرد و افزود: کابل کشـی بـه مرکز 
شـهر تبریز و اسـتقرار پسـت مـاراالن و احـداث خروجی های 
پسـت، یکـی از ایـن پروژه هاسـت و تـالش می  کنیـم تا پیش 

از پایـان سـال اجـرای آن هـا را بـه پایـان برسـانیم. مدیرعامل 
شـرکت توزیع نیـروی برق تبریز خـروج فیـدر ۲۰کیلوولت از 
پسـت ایده لـو را دیگـر پـروژه ی مهم شـرکت دانسـت و گفت: 
همچنیـن احـداث خروجی هـای جدیـد از پسـت ملک کیان و 

انتقـال بار بـه منطقـه ی دروازه تهران جهت تامیـن واحدهای 
صنعتـی و متقاضیـان جدیـد و نیـز افزایش قـدرت واحدهای 
موجـود از دیگـر فعالیت هـای مهـم شـرکت اسـت و همکاران 
در تـالش هسـتند طـی ماه هـای آتـی پروژه هـا را اجـرا و بـه 
مرحلـه ی بهره برداری برسـانند. وی در پایان با ابـراز امیدواری 
مبنـی بـر اینکه بـا ادامه ی ایـن همکاری ها بـا مدیریت بحران 
اسـتان، تابسـتان 99 را نیـز بـدون خاموشـی سـپری کنیـم، 
خاطرنشـان شـد: بـا سـرد شـدن هـوا طـی روزهای گذشـته، 
همکاران با مشـارکت واحدهای صنعتی توانسـتند در سـاعات 
مختلـف، حـدود ۱۵ تا ۲۰ مگاوات پیک سـایی کننـد. الزم به 
ذکـر اسـت در پایان ایـن دیدار، در راسـتای تجلیل از تالش ها 
و خدمـات و همکاری هـای دفاتـر بحـران و پدافنـد غیرعامـل 
اسـتانداری کـه در دوره ی گـذر از پیک فعالیت هـای موثری را 
بـا شـرکت توزیع نیـروی برق تبریـز بعمل آورده انـد؛ با حضور 
مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق تبریـز از مدیـرکل 
مدیریـت بحران اسـتانداری، مدیرکل پدافند غیرعامل اسـتان 
و معاونـان و مدیـران ایـن بخش هـا قدردانـی و تشـکر بعمـل 
آمـد و مقـرر شـد همکاری هـا بـا جدیت بیشـتری اسـتمرار و 

تداوم داشـته باشـد.

سـاوجبالغ- محمد رنجبرکهن: هشـتگرد مرکز شهرسـتان 
سـاوجبالغ شـهری بـا جمعیـت بالـغ بـر ۷0000 نفر در شـاهراه 
ارتباطـی اسـتان البرز واقع شـده اسـت ، عبور خـط راه آهن در 
ضلع جنـوب ، جاده قدیـم ارتباطی کرج - قزوین در مرکز شـهر 
، اتوبـان تهران- قزوین در ضلع شـمالی و اکنـون راه اندازی خط 
متـرو ، ایـن شـهر را به عنـوان شـاهراه ارتباطی اسـتان البرز از 

سـمت شـرق قرار داده است .
ایـن مهـم کـه ریشـه در پیشـینه آن و وجـود امامـزاده جعفـر)ع( در 
بخـش جنوبـی و امامـزادگان محمـد تقـی و علی النقـی)ع( ، کاروانسـرا و 
تپـه باسـتانی در ینگـی امـام و قرارگیـری آن در مسـیر ارتباطـی قدیمی 
دارد موجـب گردیـده روز بـه روز شـاهد رشـد جمعیـت ، مهاجـر پذیری، 
توسـعه زیرسـاخت هـا و ... در آن مـی باشـیم. رویکـرد فرهنگـی اعضـای 
شـورای اسـالمی شـهر و شـهردار هشـتگرد موجـب اتفاقـات بزرگی طی 

سـالیان اخیـر شـده و اکنون نیـز برنامه هـای متعددی بـرای ارتقاء هویت 
شـهر پیشـنهاد گردیده و بـا جدیت پیگیری مـی گردد . در اولین جلسـه 
مشـترک شـهردار ، اعضای شـورای اسالمی شـهر ، دکتر حسین عسکری 
، مسـئولین ادارات و چهـره هـای فرهیختـه دیگـر کـه در دفتـر شـهردار 
هشـتگرد برگزار شـد پیشـنهادات مذکـور  و راهکارهای قانونـی برای طی 
رونـد احـداث "فرهنـگ شـهر" بررسـی شـد . دراین جلسـه پیشـنهادات 
اعضـا در خصـوص احـداث "فرهنـگ شـهر" در ضلـع غربـی کاروانسـرای 
ینگـی امـام مطـرح و بـا لحاظ همـه جوانب از جملـه حفظ و احیـاء بافت 
تاریخـی مجموعـه و بهـره گیـری از ظرفیتهـای فرهنگـی موجـود در آن 
نقطه که شـامل امامزادگان و گلزار شـهدای شـهر می باشـد مقرر گردید 
تـا نقشـه های پیشـنهادی و طـرح های توجیهی توسـط شـهرداری تهیه 
و جهـت اخـذ مجوزهـای الزم به دسـتگاههای ذیربط ارسـال گـردد . این 
طـرح کـه بصـورت مجموعه ای به سـبک سـنتی و تاریخی بوده و شـامل 

مسـیر پیـاده رو ، زورخانـه ، حمام سـنتی ، بـازار و ... خواهد بـود  در چند 
فـاز اجـرا خواهد شـد و با اجرای آن شـاهد ایجاد مجموعـه ای بی نظیر در 
اسـتان خواهیـم بود ، هـدف از ایجاد این مجموعه  احیـاء هویت تاریخی و 
فرهنگی شـهر و نیز بهره گیری از فضاهای بال اسـتفاده موجود می باشـد 
کـه با پیشـنهاد پروفسـور حکمـت ا... مالصالحی در صحن شـورای شـهر 
مطـرح و بـا اسـتقبال مدیریت شـهری هشـتگرد در حال پیگیری اسـت . 
بحث و گفتگو در زمینه بزرگداشـت فرهیختگان ، سـیما و منظر شـهری 
و اسـتفاده از نمـا هـای ایرانـی و اسـالمی بـا توجه بـه پیشـینه تاریخی و 
فرهنگی شـهر ، اسـتفاده از اسـامی مشـاهیر منطقـه در نامگـذاری اماکن 
و معابـر ، نـگارش کتـاب معرفـی شـهر ، مشـخص نمـودن روز فرهنگـی 
، جانمایـی و احـداث مـوزه مـردم شناسـی ،تشـکیل گـروه اندیشـه ورزی 
شـهرداری و شـورای شـهر از جملـه مـوارد مطـرح شـده در ایـن جلسـه 

بوده اسـت .

تبریـز - لیـال پاشـایی : مدیـرکل امـور اجتماعـی و فرهنگی 
اسـتانداری آذربایجـان شـرقی، سـالمندان و بازنشسـتگان را از 
سـرمایه های معنـوی و قابـل اتکای جامعه دانسـت و بهـره گیری 
صحیـح از ظرفیـت دانـش و تجربـه این طیـف ارزشـمند را برای 

حرکـت در مسـیر توسـعه ضروری دانسـت.
بدر شـکوهی در هشـتمین جلسـه شورای سـالمندان اسـتان، با اشاره 
بـه ابـالغ سـند ملی رسـیدگی به نیازهـای سـالمندان به عنوان یک سـند 
باالدسـتی از سـوی دولـت، افـزود: مهم تریـن اولویت هـای مطرح شـده در 
ایـن سـند، افزایـش رفـاه اجتماعـی و ارائه خدمـات مطلوب جهـت تامین 

سـالمت جسـمی و روحـی سـالمندان اسـت که در ایـن زمینه الزم اسـت 
برنامه ریزی هـای اصولـی و عملیاتـی توسـط ادارات صـورت گیرد.

وی بـا اشـاره بـه ضـرورت فرهنـگ سـازی در زمینـه ارتقـای جایـگاه و 
منزلـت سـالمندان، اظهـار داشـت: یکـی از اولویـت هایـی کـه در این خصوص 
بایـد توسـط نخبـگان و گـروه هـای مرجـع اجتماعـی مـورد توجه قـرار گیرد 
ایـن اسـت کـه نباید اجـازه داد سـالمندان در حاشـیه مناسـبات اجتماعی قرار 
گیرند و الزم اسـت آحاد جامعه به سـمت پویا و بانشـاط نگه داشـتن این قشـر 
اسـت. شـکوهی با اشـاره به اینکه تنهـا ۱.۵ درصد از جمعیت سـالمند اسـتان 
در مراکـز نگهـداری پذیـرش شـده انـد، افـزود: این رقـم مایه دلگرمی اسـت و 

نشـان مـی دهـد روابط اجتماعـی و خانوادگی در اسـتان گرم و صمیمی اسـت 
و سـالمندان بـه عنوان پایه و سـتون انسـجام خانواده حضور دارنـد. رئیس اداره 
سـالمت سـالمندان وزارت بهداشـت نیـز در ایـن جلسـه زیرسـاخت های ایجاد 
شـده برای خدمت رسـانی به جامعه سـالمندان را در سـطح اسـتان آذربایجان 
شـرقی رضایت بخش و امیدوارکننده دانسـت و اظهار داشـت: با اقدامات انجام 
شـده در آینده نزدیک شـاهد تبدیل تبریز به چهارمین شـهر دوسـتدار سالمند 
در سـطح کشـور خواهیم بود. محسـن شـتی با تأکید بر اینکه سـالمندی نباید 
مانعـی در راه فعالیـت اقتصـادی و بهـره وری افراد باشـد، گفت: در کشـورهای 
توسـعه یافتـه، برنامـه ریزی هـای کالن به گونـه ای جهت گیری می شـود که 

افـراد سـالمند بتوانند تا بیشـترین میزان ممکن در تولید و اقتصـاد و رونق بازار 
ایفای نقش کنند. ارشـدزاده، مدیر کل بهزیسـتی اسـتان نیز با اشـاره به اینکه 
آذربایجان شـرقی با ۱۱.۴8 درصد جمعیت سـالمند، ششـمین اسـتان سالمند 
در سـطح کشـور اسـت، افزود: پیش بینی می شـود در افق ۲۵ سـاله، جمعیت 

سـالمندان اسـتان به بیش از ۲۰ درصد جمعیت اسـتان برسـد.

اصفهـان – یحیـی مرادیـان: پاالیشـگاه هـا دغدغـه افـت 
سـودآوری ندارند و احتماال در 3 ماهه پایانی سـال، سـود مناسب 

تری نسـبت بـه 3 ماهه سـوم سـال تحقـق خواهـد یافت.
بـا وجـود رشـد چشـمگیر قیمت بسـیاری از سـهم هـای بازار، سـهم 
هـای گـروه پاالیشـی امـا در چند هفته گذشـته، اقبـال چندانی نداشـته و 
از رشـد بـازار عقـب مانده انـد. گزارش های 9 ماهه شـرکت های پاالیشـی 
اگرچـه رشـد قابـل توجهـی نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل نشـان می 
داد، ولـی ظاهرا سـودهای تحقـق یافته کمتـر از انتظارت سـهامداران بوده 
و ضمنـا رونـد کاهشـی قیمـت نفـت در بازارهـای جهانـی هـم از جذابیت 

سـرمایه گـذاری در این گروه کاسـته اسـت.
"شـپنا" در 9 ماهـه با رشـد 3۱ درصدی سـود خالـص، 3833 میلیارد 
تومان سـود )با احتسـاب افزایش سـرمایه ۱۵۵ درصدی، به ازای هر سـهم 
تقریبـا 7۵ تومـان( محقـق کـرد. »شـتران« در همیـن مـدت نزدیـک بـه 
3886 میلیـارد تومـان محقـق کـرد کـه نسـبت به 9 ماهه پارسـال، رشـد 

79 درصد رشـد داشـته اسـت. »شـاوان« هم با پرش ۱6۴ درصدی نسـبت 
به سـال قبل در 9 ماهه سـود خالص 66۱ میلیارد تومانی شناسـایی کرده 
و »شـبریز« بـا جهـش 98 درصـدی، حـدود ۱۴6۴ میلیـارد تومـان سـود 

خالـص محقق کرده اسـت.
ابراهیـم کاویانـی پـور رئیـس بازاریابی و فـروش شـرکت پاالیش نفت 
اصفهـان در گفتگـو بـا بـورس نیـوز در خصـوص پیـش بینی رونـد قیمت 
نفـت خـام و وضعیت سـودآوری پاالیشـی ها بیـان کرد: صـورت های مالی 
9 ماهـه پاالیشـگاه ها انتظـارات بعضی سـهامداران را بـرآورده نکرد و علت 
ایـن موضـوع هـم افـت قیمـت نفـت کـوره بـود. بـا توجـه بـه محدودیت 
هـای زیسـت محیطـی، قیمـت نفـت کـوره از چند مـاه قبل شـیب نزولی 
بـه خـود گرفـت و بـا توجـه بـه وزن بـاالی نفـت کـوره در سـبد تولیدات 
پاالیشـگاه هـا، کاهـش قیمت نفـت کوره اثر محسوسـی بر افت سـودآوری 
پاالیشـی ها داشـت. ولی تقریبا ۲۰ روزی اسـت که روند قیمت نفت کوره 
افزایشـی شـده و بـا وجـود کاهـش قیمـت نفـت خـام، قیمـت نفـت کوره 

شـیب صعـودی داشـته اسـت. وی افزود: پیـش بینی ها حاکی از آن اسـت 
کـه در صـورت عـدم بـروز اتفـاق یا بحـران خاصی در سـطح بیـن المللی، 
نفـت خـام در محـدوده ۵8 تـا 63 دالر در نوسـان خواهـد بـود. در صـورت 
بازگشـت قیمـت نفت کوره بـه قیمت های قبلی و نوسـان قیمت نفت خام 
در محـدوده پیش بینی شـده، پاالیشـگاه هـا دغدغه افت سـودآوری ندارند 
و احتمـاال در 3 ماهـه پایانی سـال، سـود مناسـب تری نسـبت بـه 3 ماهه 

سـوم سـال تحقق خواهـد یافت.
ایـن فعـال صنعـت پاالیشـی در رابطـه بـا دالیـل تاخیـر در راه اندازی 
طـرح های توسـعه ای پاالیشـگاه هـا و تبدیل نفـت کوره بـه محصوالت با 
ارزش افـزوده باالتـر گفـت: تقریبا تمام پاالیشـگاه های کشـور پـروژه هایی 
بـرای تبدیـل نفت کوره بـه محصوالت یـا ارزش افزوده باالتـر تعریف کرده 
و در مرحلـه اجـرا دارنـد. امـا بـا توجـه به برخی مشـکالت، روند پیشـرفت 
ایـن پـروژه هـا و طـرح هـای توسـعه کنـد شـده و پروژه هـا هنوز بـه بهره 
بـرداری نرسـیده انـد. بـا توجـه به شـرایط موجود نمـی توان زمـان قطعی 

بـرای بهـره بـرداری از ایـن پـروژه هـا تعییـن کـرد؛ ولـی بدون شـک بهره 
بـرداری از ایـن طـرح هـا و پـروژه هـا اثـر بـه سـزایی در رشـد سـودآوری 

پاالیشـگاه ها خواهد داشـت.
وی در خاتمـه تاکیـد کرد: صنعت پاالیشـگاهی نسـبت به بسـیاری از 
صنایـع تولیـدی کشـور، وضعیـت بنیادی مسـتحکم تـری داشـته و ضمنا 
از مزیـت رقابتـی هـم برخـوردار اسـت. بـا وجـود تمـام مشـکالت، صنعت 
پاالیشـی بـا تمام ظرفیت مشـغول بـه تولید و تامیـن نیازهای کشـور بوده 
و بـا در نظـر گرفتـن کلیـه جوانـب، نگرانی خاصـی متوجه سـودآوری این 

صنعت نیسـت.

رئیسبازاریابیوفروششرکتپاالیشنفتاصفهانتاکیدکرد:

خوشبینی به گزارش های بهتر در 3 ماهه پایانی سال

بااحداثفرهنگشهردرشهرستانساوجبالغ
هشتگرد شاهراه ارتباطی استان البرز به مرکز فرهنگی استان تبدیل خواهد شد

مدیرکلاموراجتماعیوفرهنگیاستانداریآذربایجانشرقیتأکیدکرد؛

لزوم بهره گیری صحیح از دانش و تجربه سالمندان در مسیر توسعه جامعه

رشـت - علـی حیـدری: در دهه فجر امسـال با گازرسـانی به 
20 روسـتای صعـب العبـور و کوهسـتانی در گیـالن، درصد بهره 

مندی گاز روسـتایی در اسـتان بـه 95.3 درصد می رسـد.
روابـط عمومـی گاز گیـالن - حسـین اکبـر مدیـر عامـل شـرکت گاز 
اسـتان گیـالن از اجـرای 39 طـرح گازرسـانی در دهـه فجـر امسـال خبـر 
داد و گفـت: بـرای گازرسـانی بـه ایـن پـروژه ها بیـش از 9۵ میلیـارد ریال 

هزینه شـده اسـت.
مهنـدس اکبـر گفت: از مجمـوع پروژه های گازرسـانی دهـه فجر، ۲۰ 
طرح متعلق به گازرسـانی به روسـتاهای صعب العبور و کوهسـتانی اسـتان 
در شهرسـتان های سـیاهکل، رودبار، تالش، ماسـال و الهیجان می باشـد.

وی بـا بیـان اینکـه برای گازرسـانی بـه این روسـتاها در مجمـوع بالغ 

بـر 89 میلیـارد ریال هزینه شـده اسـت، اظهار داشـت: با گازدار شـدن این 
روسـتاها تعـداد روسـتاهای گازدار در گیالن بـه ۲۰3۵ و درصد بهره مندی 

گاز روسـتایی اسـتان به 9۵.3 درصد می رسـد.
مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان گیـالن افـزود: ایـن روسـتاها مجموعاً 
دارای یـک هـزار و ۲6 خانـوار می باشـند و برای گازرسـانی بـه آنها بیش از 
87 کیلومتـر شـبکه گذاری شـده اسـت. مهنـدس اکبر تصریح کـرد: قبل 
از انقـالب هیچگونـه عملیـات گازرسـانی در گیـالن بـه انجام نرسـیده بود 
ولـی بحمداهلل پس از انقالب شـکوهمند اسـالمی بیش از یـک میلیون 8۰ 
هـزار مشـترک در اسـتان از نعمـت گاز طبیعی بهـره مند هسـتند، بالغ بر 
۵93 هزار انشـعاب گاز در اسـتان نصب و بیش از ۲۰ هزار و 9۰۰ کیلومتر 
عملیـات شـبکه گـذاری در گیالن به انجام رسـیده اسـت. وی همچنین از 

گازرسـاني به ۱9 واحد صنعتی در سـطح اسـتان خبر داد و اظهار داشـت: 
بـرای گازرسـانی بـه ایـن صنایـع بیـش از 6.3 ميليـارد ريـال هزینه شـده 
اسـت و بـا اجـرای آن بالغ بر ۵ هزار ۵۰۰ مترمکعب در سـاعت گاز طبیعی 

جایگزین شـده است.
مهنـدس اكبـر افـزود: شهرسـتان رودبـار بـا 6 واحـد صنعتی، آسـتانه 
اشـرفیه با ۵ واحد صنعتی و شهرسـتان های رشـت و صومعه سـرا هرکدام 
با 3 واحد صنعتی، بیشـترین سـهم را از گازرسـانی های دهه فجر امسـال 
دارا مـی باشـند و بـا افتتاح این طرح ها، مجموع مشـترکین صنعتی گاز در 

اسـتان بـه ۵ هزار و 63۲ مشـترک افزایـش می یابد.
مدیـر عامـل شـرکت گاز اسـتان گیالن اظهار داشـت: خوشـبختانه به 
برکـت انقـالب اسـالمی و بـا تـالش کلیه پرسـنل خـدوم شـرکت گاز هم 

اکنـون در اسـتان گیـالن بیـش از یـک میلیـون و 8۰ هـزار مشـترک گاز 
طبیعی شـامل 997 هزار مشـترک خانگی،78 هزار مشـترک تجاری، بیش 
از ۵ هـزار و 6۰۰ مشـترک صنعتـی، 96 جایـگاه CNG و 3 نیروگاه وجود 
دارد. وی در پایـان ضمـن قدردانـی از همه سـازمان های همـکار در زمینه 
گازرسـانی به مردم گفت: با گازدار شـدن سراسـر اسـتان، شرایط تشکیل و 
رونق کسـب و کارهای محلی و کوچک، تولید و اشـتغال در روسـتاها بیش 
از پیـش فراهـم شـده اسـت و این مهـم زمینه رونـق اقتصـادی و مهاجرت 

معکـوس از شـهر به روسـتا را فراهم نموده اسـت.

همزمان با دهه مبارک فجر؛ افتتاح 39 طرح گازرسانی در گیالن 

شـهریار - فریبا میرزایی پندار : بمناسـبت گرامیداشت چهل 

و یکمین سـالگرد پیروزی انقالب اسـالمی وپاسداشـت شـهادت 
سـردار دلها حاج قاسـم سـلیمانی مراسم شب شـعر درحسینیه 

جماران برگزارشـد . 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره فرهنـگ وارشـاد اسـالمی شـهریار 
، درمورخـه سـیزدهم بهمـن مـاه همزمـان بـا دومیـن روز از دهـه مبارک 
فجـر کانون بسـیج هنرمنـدان بـه مدیریت علی حق پرسـت وبـا همکاری 
پایـگاه مقداد بسـیج ایـن اداره اقدام بـه اعزام اعضای جـوان ونوجوان کانون 
بسـیج هنرمندان وکارکنان این  اداره به حسـینیه جمـاران وبیت بنیانگذار 
جمهوری اسـالمی ایران امام خمینی ) ره ( و شـرکت در مراسـم شـب شعر 

)) در مکتـب امـام (( نمود . 
بنـا بر همیـن گزارش ، دراین  این مراسـم که باحضور حجت االسـالم 
مجید انصاری ، حجت االسـالم کومسـاری معاون فرهنگی موسسـه تنظیم 
و نشـرآثار امـام خمینـی )ره( ، فرزنـد شـهید حاج قاسـم سـلیمانی برگزار 
شـدو بـا قرائـت آیاتی از کالم اهلل مجید توسـط قـاری ممتاز موسـوی بلده 
و پخـش سـرود جمهوری اسـالمی آغـاز و در ادامه نماهنگ شـب شـعردر  
مکتب امام پخش و شـعر خوانی شـاعران کشـوری وشهرسـتانی آغاز شد . 
شـاعران مصطفی محدثی خراسـانی ، علیمحمد مودب ، افشـین اعالء 
و بانـو فاطمه موسـوی به قرائت اشـعاری درزمینه شـخصیت واالی سـردار 

رشـید اسـالم  شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی پرداختـه کـه مـورد تشـویق 
شـرکت کننـدگان در ایـن آیین واقع شـد  . 

حجت االسـالم کومسـاری معاون فرهنگی موسسـه تنظیم و نشـر آثار 
امـام خمینـی ) ره ( نیـز در سـخنانی ضمن خیـر مقدم بـه مدعوین هدف 
از برگزاری شـب شـعر را ادای دین به رشـادتها وتالشـهای خالصانه شـهید 
حـاج قاسـم سـلیمانی در جبهـه مقاومـت وازبیـن بـردن دشـمنان اسـالم 
برشـمرد .   اهـدای تندیـس نقاشـی شـده شـهید سـلیمانی بصـورت زنده 
توسـط هنرمند هنرهای تجسـمی به فرزند شـهید و اجرای تواشیح توسط 

گـروه لیلـه القـدر ازبخـش های دیگـر این مراسـم بود .

حضورکارکنان اداره و اعضای کانون بسیج هنرمندان شهرستان شهریار در مراسم شب شعر درمکتب امام 


