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توزیع ۱۶۰۰ پرس غذای گرم توسط 
مرکز افق امامزاده علی بن جعفر)ع(

قم- مرکز افق امامزاده علی بن جعفر)ع( طی ماه مبارک 
رمضان 1۶00 پرس غذای گرم را تهیه و در بین نیازمندان 

توزیع کرده است.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
قم، با توجه به سالروز شهادت حضرت علی)ع( و لیالی قدر و سنت 
حسنه آن امام همام در کمک به نیازمندان، هزار بسته معیشتی 
در قالب طرح مواسات و همدلی توسط مرکز افق آستان مقدس 
امامزاده علی بن جعفر)ع( تهیه و در بین خانواده های نیازمند 
این منطقه توزیع شد. همچنین به مناسبت شب های قدر، ۸۰۰ 
پرس غذای گرم نیز با همت این مرکز و همراهی خیرین طبخ و 
در بین اهالی روستاهای کم برخوردار استان قرار گرفت. گفتنی 
است در سالروز میالد امام حسن مجتبی)ع( هم ۸۰۰ پرس غذای 
گرم توسط مرکز حرم مطهر امامزاده علی بن جعفر)ع( تهیه و 

توزیع شده بود.

راه اندازی مرکز جامع خدمات 
مشترکین تلفن ثابت مخابرات گرگان

شهمرادی  غالمعلی  مهندس  حضور  با  گرگان- 
خدمات  جامع  مرکز  گلستان  منطقه  مدیرمخابرات 

مشترکین تلفن ثابت مخابرات گرگان راه اندازی شد. 
مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به اهمیت خدمت 
رسانی و ارائه خدمات به مشتریان در اسرع وقت و در دسترس 
بودن مرکز ارائه خدمات گفت: این مرکز که درآن خدمات تلفن 
ثابت اعم از ثبت نام و تمدید سرویس اینترنت ، ثبت نام تلفن 
ثابت ، تغییر نام و مکان تلفن ثابت و سایر امورات مرتبط با آبونمان 
انجام میشود در خدمت رسانی به مشتریان آماده واگذاری شده 
است . وی با تاکید براینکه خدمات غیر حضوری مخابرات منطقه 
گلستان در اولویت است و توصیه میشود مشتریان ترجیحا از 
خدمات غیر حضوری استفاده نمایند گفت: وجود مرکز خدمات 
جامع جهت انجام اموراتی که به صورت غیر حضوری قابل انجام 
نیست ضرورت داشت که به لطف خدا در مرکز شهر و مکان در 

دسترس تمام مشتریان ، راه اندازی شده است.

تقدیر استاندار اصفهان از اداره  کل ارتباطات شهرداری 
اصفهان در روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی

 تقدیر از اقدامات ویژه حوزه 
ارتباطات شهرداری اصفهان در 
راستای قطع زنجیره انتقال کرونا

از  اصفهان  استاندار    - مرادیان  یحیی   - اصفهان 
برای  اصفهان  شهرداری  ارتباطات  حوزه  اقدامات 
آموزش و اطالع رسانی درخصوص قطع زنجیره انتقال 

ویروس کرونا قدردانی کرد. 
بـه گزارش اداره ارتباطات رسـانه ای شـهرداری اصفهان، 
همزمـان بـا روز جهانـی ارتباطـات، دکتـر عبـاس رضایـی 
اسـتاندار اصفهـان در جلسـه ای کـه در محـل اسـتانداری 
اصفهـان برگـزار و از طریـق فضـای مجـازی پخـش شـد، با 
اهـدای لـوح تقدیـر از اقدامـات اداره کل ارتباطـات و امـور 
بیـن الملـل شـهرداری اصفهـان به خاطـر اقدامات آموزشـی 
و اطالع رسـانی در خصـوص ویـروس کرونـا قدردانـی کـرد.
 در متـن تقدیـر اسـتاندار اصفهـان خطـاب بـه ایمـان 
حجتـی، مدیـرکل ارتباطـات و امـور بیـن الملـل شـهرداری 
اصفهـان، نقش روابـط عمومی ها به عنـوان هماهنگ کننده 
اطـالع رسـانی در افزایـش آگاهـی عمومی، مؤثر و برجسـته 

توصیـف شـده و آمده اسـت: 
 ایـن روزها مردم عزیز اسـتان به واسـطه شـیوع ویروس 
شـوم و فراگیـر کرونـا شـرایط تلـخ و البتـه درس آمـوزی را 
تجربـه مـی کننـد و نام کسـانی که عاشـقانه با بهره جسـتن 
از تـوان و ظرفیـت رسـانه در اقنـاع مخاطبیـن و مدیریـت 
افـکار عمومـی همدل و همراه با تالشـگران خـط مقدم برای 
سـالمت روح و روان جامعـه قـدم برمـی دارنـد، در تاریخ این 

مـرز و بـوم به شایسـتگی مانـدگار خواهـد ماند.
بـی تردیـد نقش روابـط عمومی هـا به عنـوان هماهنگ 
کننـده اطـالع رسـانی در افزایـش آگاهـی هـای عمومـی و 
تقویـت اطـالع رسـانی دسـتگاه هـای اجرایـی در میـدان 
مبـارزه بـا ویـروس منحـوس کرونـا، بسـیار مؤثر و برجسـته 

اسـت. بوده 
بـر خـود الزم می دانم ضمـن تبریک روز ملـی ارتباطات 
و روابـط عمومی از تالش های جنابعالی در انسـجام بخشـی، 
هماهنگـی و سیاسـت گذاری فعالیـت هـای نشـاط انگیـز و 
مدیریـت تعامـل بـا افـکار عمومـی و صیانـت سـالمت مردم 
در رونـد کنتـرل شـیوع ویروس کرونـا تقدیر و تشـکر نمایم. 
امیـدوارم در انجـام وظایف محـول بیش از پیـش موفق بوده 
و همـواره انعـکاس دهنـده موفقیـت ها و مسـیر رو به رشـد 

اسـتان باشید.
 ایمـان حجتـی، مدیـرکل ارتباطـات و امـور بیـن الملل 
ایـن  شـهرداری اصفهـان در حاشـیه ایـن نشسـت گفـت: 
موفقیـت و تقدیـر، نتیجـه یـک کار گروهـی و حرکـت یـک 
تیـم هماهنـگ برای تالش در راسـتای سـالمت شـهروندان 
اسـت و در نتیجـه تالش تک تـک اعضای خانـواده اداره کل 
ارتباطـات و امـور بین الملل شـهرداری اصفهان محقق شـده 

ست. ا

عزم جزم نفتی ها در مقابله با ویروس کرونا

استمرار گندزدایی و ضدعفونی 
محالت مختلف شهر مسجدسلیمان 

توسط نفتی ها

گندزدایی  و  عملیات ضدعفونی  انجام  ادامه  در  اهواز- 
محالت مختلف شهر مسجدسلیمان بمنظور جلوگیری 
از گسترش ویرویس کرونا ، تیم های خودرویی و پیاده 
شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان اقدام به 
انجام این عملیات در خیابان اصلی شهر – خیابان همافران 

– پشت برج و نفتون پرداختند .
محالت  گندزدایی  و  ضدعفونی  عملیات  انجام  ادامه   در 
گسترش  از  جلوگیری  بمنظور  مسجدسلیمان  شهر  مختلف 
ویرویس کرونا ، تیم های خودرویی و پیاده شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدسلیمان  اقدام به انجام این عملیات در خیابان 
اصلی شهر – خیابان همافران – پشت برج و نفتون پرداختند . 
این اقدام در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی این شرکت 
و به جهت جلوگیری از گسترش ویروس کرونا توسط اکیپ پیاده 
و خودرویی متشکل از بسیجیان پایگاه مقاومت صنعت نفت 
– اداره HSE و مدیریت خدمات صورت گرفت . پیش از این 
نیز تیم های خودرویی و پیاده شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان به دفعات به ضدعفونی و گندزدایی محالت کلگه 
– بیمارستان قدیم 22 بهمن – نمره یک – خیابان اصلی – کمپ 
کرسنت – هشت بنگله – باغ ملی – نفتون – نمره یک – باشگاه 
مرکزی – مال جونکی – نفتک – رمز علی – دولت – ریل 
وی – نفتک – چهاربیشه – فرمانداری – باغ ملی – سی برنج – 
پانسیون خیام – بی بیان – نمره هشت – نمره چهل - همافران 

– پشت برج اقدام کرده اند .

افزایش نرخ تعادلی سوخت در پایانه 
مرزی آستارا

رشت  - علی حیدری - از ساعت 
صفر روز شنبه 2۷ ام اردیبهشت 
ماه سال جاری نرخ تعادلی بنزین 
آستارا  مرزی  پایانه  در  نفتگاز  و 
جدید  شده  تعیین  نرخ  طبق 

انجام شد .
 به گزارش روابط عمومی و به نقل از مدیر شرکت ملی 
جلسه  براساس  ؛   گیالن  منطقه  نفتی  های  فرآورده  پخش 
ویدئو کنفرانس کارگروه تعیین نرخ تعادلی منطقه با دبیران 
کمیسیون قاچاق کاال و ارز استان،مدیران مناطق تبریز و اردبیل 
، سازمان راهداری و حمل و نقل از امروز شنبه 2۷ اردیبهشت 
سال جاری نرخ تعادلی جدید کنترل باک اجرایی شد . قابل 
ذکراست که هدف از اجرای نرخ تعادلی در جایگاههای مرزی 
کشور مقابله با قاچاق سوخت در بازارچه ها و مبادی مرزی 
است که این مهم از آذرماه سال ۱۳۹۳ به صورت طرح باک 
پر در جایگاه مرزی آستارا اجرایی شد. براساس طرح  باک پر 
که از مصوبات ابالغی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز کشور به 
استانداری های کشورهای هم مرز جمهوری آذربایجان) گیالن، 
آذربایجان شرقی و اردبیل( است، میزان سوخت داخل باک 
اندازه گیری  کشور،  از  خارجی خروجی  و  ایرانی  کامیون های 
نقلیه  وسائط  کلیه  باک  داخل  سوخت  میزان  هم چنین  و 
مسافربری براساس باک پر محاسبه و وجه آن براساس نرخ 

تعادلی مرزی دریافت می شود.

در راستاي رعايت الزامات زيست محيطي شركت 
آغاجاري انجام شد

ثبت رکورد استحصال نفت با استفاده 
MOT و MOS از

اهواز- با استفاده از دستگاه هاي فرآورش و تفكيك گر 
سيار از هدر رفت بيش از 211هزار بشكه نفت خام در 
سال 1398 در شركت نفت و گاز آغاجاري جلوگيري 

به عمل آمد.
اقدام  افزود:  خبر  اين  اعالم  با  شركت  اين  مديرعمليات 
فوق، در راستاي رعايت الزامات زيست محيطي و جلوگيري از 
سوزاندن نفت حاصل از فرآيند تعمير و احياي چاه هاي نيازمند 
  MOT و ١دستگاه MOS تعمير، با استفاده از ٣ دستگاه
محقق شده است كه اين مقدار در مقايسه با آمار گذشته يك 
ركورد محسوب مي شود. مهندس محمدرضا گودرزي ميزان 
كاركرد دستگاه هاي فرآورش سيار(MOS) را۱۱55۰۰بشكه 
از ۳۷ حلقه چاه و دستگاه تفكيك گر سيار MOT را ۹6 
هزار بشكه از ٩ حلقه چاه ذكر كرد. از دستگاه هاي فرآورش 
و تفكيك گر سيار  به منظور جلوگيري از هرزروي و سوزاندن 
نفت و به تبع آن جلوگيري از آلودگي محيط زيست بر روي 
چاه هايي كه نيازمند تعميرات فني و تخصصي هستند مستقر 
ميشود. نفت استحصال شده پس از مراحل تفكيك، از طريق 

پمپ به واحد بهره برداري ارسال مي شود.

اخبار ایراناخبار ایران پاالیشگاه اصفهان سرآمد شرکت های تولیدکننده فرآورده های نفتی کشور در سال ۱۴۰۰
به عنوان  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  مرادیان-   – اصفهان 
تأمین کننده بیش از 20 درصد از فرآورده های نفتی کشور نقش 

تعیین کننده ای در امنیت عرضه انرژی در حوزه نفت دارد.
شرکت پاالیش نفت اصفهان در راستای اهداف خود هرساله 
طرح های مختلفی را در چارچوب رعایت مسائل زیست محیطی 
اجرا و بهره برداری کرده است که نه تنها موجب کاهش نیاز به نفت 
خام به عنوان مواد اولیه این شرکت می شود، بلکه افزایش تولید و 
کیفیت فرآورده های نفتی آن مطابق با استانداردهای روز دنیا را 
به دنبال داشته است. این شرکت تالش دارد با اجرای طرح های 
مختلف ترسیم شده، در چشم انداز ۱۴۰۰ به عنوان شرکت سرآمد 
تولیدکننده فرآورده های نفتی کشور تبدیل شود. مدیرعامل شرکت 
پاالیش نفت اصفهان در رابطه با طرح های اجراشده این شرکت 
به بهره برداری واحد تقطیر و گاز مایع شماره ۳ و چند طرح مهم 
زیست محیطی اشاره کرد و گفت: ظرفیت کلی شرکت پاالیش 
است که  روز  بشکه در  به طور متوسط ۳۷5 هزار  اصفهان  نفت 
با راه اندازی واحد تقطیر و گاز مایع شماره ۳، این ظرفیت در ۳ 
واحد تقطیر، توزیع می شود و درنتیجه موجب کاهش بار ترافیکی 
خوراک و تفکیک بهتر در آن ها شده است. مرتضی ابراهیمی افزود: 
زمان عمر کارکرد تجهیزات، سبب  برافزایش  روند عالوه  این  با 
بابیان  نیز می شود. وی  کاهش هزینه های عملیاتی و تعمیراتی 
اینکه هدف از راه اندازی این واحد بهبود عملکرد شرکت پاالیش 
نفت اصفهان بوده و ظرفیت پاالیشی افزایش نمی یابد گفت: با 

راه اندازی این واحد، ظرفیت کلی پاالیشگاه از ۳۷5 هزار بشکه به 
۳6۰ هزار بشکه در روز کاهش دارد. مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
اصفهان با اشاره به اینکه با راه اندازی واحد تقطیر شماره ۳ واحدهای 
کاهش گرانروی موجود از مدار عملیاتی نفت خام خارج شده و در 
مد عملیاتی اصلی قرار گرفت افزود: این تغییرات موجب کاهش 
میزان تولید نفت کوره و به جای آن، افزایش محصوالت باارزش 
مانند بنزین، نفت سفید، سوخت هواپیما و گازوئیل شده است. 
ابراهیمی ادامه داد: بااین وجود در صورت نیاز کشور به تولید بنزین 

بیشتر، می توان از ظرفیت پاالیشی پاالیشگاه در دو واحد جانبی 
غلظت  شکن استفاده کرد و خوراک شرکت را حدود 6۰ تا ۷۰ هزار 

بشکه  در روز افزایش داد.
بهره برداری واحد زیست محیطی جامد سازی گوگرد

واحد گرانول )جامد سازی( گوگرد تولیدی شرکت پاالیش نفت 
اصفهان در راستای حفظ و رعایت مسائل زیست محیطی و باهدف 
استانداردهای  طبق  گوگرد  بسته بندی  و  انبارش  سازی،  جامد 
اولیه  بهره برداری  به  روز  در  تن  با ظرفیت ۳۰۰  زیست محیطی 

رسید. این واحد قابلیت افزایش جامدسازی، انبارش و بسته بندی 
گوگرد تولیدی را تا 6۰۰ تن در روز دارد. مزیت های تغییر روند 
تولید گوگرد حذف ذرات گردوغبار که باعث آالیندگی هوا می شود، 
حفظ کیفیت محصول و افزایش ظرفیت تولید و سرعت کار از فواید 

احداث این واحد است.
افتتاح پروژه ملی تصفیه پساب و استفاده صنعتی از 

فاضالب شهری با حضور استاندار اصفهان
نخستین پروژه ملی زیست محیطی تصفیه و استفاده صنعتی از 
فاضالب شهری در شرکت پاالیش نفت اصفهان با رویکرد کاهش 
مصرف منابع آب آشامیدنی با ظرفیت ۷5۰ مترمکعب در ساعت 
به بهره برداری رسید. در این پروژه بر اساس برنامه ریزی ها، انتقال 
و تصفیه پساب شاهین شهر با همکاری 2 شرکت داخلی در سه 
مرحله ساخت ایستگاه پمپاژ پساب در محل تصفیه خانه، احداث 
خط انتقال پساب به پاالیشگاه و ساخت تصفیه خانه در محل این 
شرکت انجام گرفته است، به طوری که ۷5۰ مترمکعب پساب شهری 
در ساعت را تصفیه می کند. این پروژه در مدت 2۴ ماه و با هزینه ای 
افزون بر ۱۰۰ میلیارد تومان در محل شرکت پاالیش نفت اصفهان 
بارگیری  برای  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  است.  ساخته شده 
بارگیری  باهدف  بارگیری  سکوی   ۱۸ خود،  ویژه  فرآورده های 
محصوالتی همچون لوب کات، آیزوریسایکل، انواع حالل ها و وکیوم 
باتوم )ته مانده برج خأل( طراحی و در مساحت ۱.5 هکتار با هزینه ای 

افزون بر 6۰ میلیارد تومان ساخته است. 

تبریز - لیال پاشایی: مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی گفت: همدلی 
در خدمت رسانی صادقانه، شعار کارکنان در اجرای امور محوله خواهد بود.

سـّیدرضا رهنمـای توحیـدی گفـت: بـه رغـم درگیـری جامعـه با بیمـاری کرونـا، در 
کنـار مدیریـت این بیماری، خدمت رسـانی به مردم شـریف اسـتان، کماکان بـا همدلی و 
پایـش مسـتمر برنامه های کاری در سـال جهـش تولید، بصـورت جّدی و صادقانـه تداوم 
خواهـد داشـت. وی ضمـن تأکیـد بـر حفـظ ارزش های نظـام خدمت رسـانی به مـردم و 
حفـظ کرامـت انسـانی توسـط مجموعـه توانمنـد گاز اسـتان، افزود: سـال کاری بـا تأکید 
بـر الزامـات حقـوق شـهروندی و رعایت مسـؤولیت هـای اجتماعـی رونق خواهـد گرفت. 

توحیـدی، خدمـت رسـانی را الزمـه مهـم عبـادت و بندگی الهی دانسـت و اظهار داشـت: 
تـالش بـرای اجرای امور محوله به نحو احسـن و پاسـخگویی صریح و شـفاف و رسـیدگی 
بـه امـور مراجعین، از مهم ترین شـاخصه های سـیره نبی اکـرم )ص( و ائمه اطهـار )ع( در 
اداره امور بوده اسـت. مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان آذربایجان شـرقی، در پایان به برخی از 
اقدامات اجرایی در حوزه بهبود خدمات به شـهروندان اشـاره و تصریح کرد: مکانیزه سـازی 
روند خدمات متقاضیان و مشـترکین، کنتورخوانی، دریافت و پرداخت الکترونیکی قبوض، 
رعایت دقیق پروتکل های بهداشـتی در زمان رسـیدگی به درخواسـت های حضوری و ...  

گوشـه ای از ایـن اقدامات می باشـد.

 شهریار - فریبا میرزایی پندار - علی ملکی شهردار اندیشه در حاشیه جلسه 
تقدیر از رئیس و پرسنل اداره روابط عمومی و امور بین الملل شورا و شهرداری 
اندیشه اظهار داشت؛ سرزمین اطالع رسانی اطالعات وسعتی به اندازه جهان دارد 
به واقع  تکنولوژی های روز موجب شده که اخبار و اطالعات با سرعت باال و حجم 

زیاد در کمترین زمان ممکن به جا جای این سرزمین اطالع رسانی شود که این امر 
وظیفه روابط عمومی ها را مقداری بیش از گذشته سنگین تر کرده است 

وی ادامـه داد امـروزه در کنـار وظایـف سـازمانی که روابـط عمومی ها برعهـده دارند امر 
مهـم دیگـری نیـز را بایـد رعایت کرده  و به بهترین شـکل ممکن آن را انجـام داده و مد نظر 
داشـته باشـند. ایـن مهم همان بحث ارتباطات اسـت که جـزو الینفک روابـط عمومی اما به 
واسـطه گونـه دیگـری از رسـانه ها که بـا نام شـهروند خبرنگار امـروز مطرح می شـوند نیاز 
اسـت که سـرعت انتقال اخبار و صحت و سـقم آن باالتر از گذشـته باشـد و به نوعی روابط 
عمومی و ارتباطات بر محور اجتماعی و اجماع یک شـهر یا شهرسـتان باید دیده شـود یعنی 

اینکـه روابط اجتماعی، شـبکه هـای اجتماعی، روابط عمومـی و به واقع اضـالع یک اجتماع 
بـرای هـر چه بیشـتر دیده شـدن یک مجموعه به نحـوی که در کنار هم قـرار بگیرند ملکی  
در پایـان افـزود بحـث خبـر و اطـالع رسـانی یک امر ضـروری اسـت اما رسـیدگی به نقطه 
نظـرات انتقـادات سـازنده و همچنین برخی درخواسـت ها و نیازهایی که درسـطح مجموعه 
کـه وجـود دارد  و از سـوی مردم بررسـی تحلیل کـرده و در یک مجموعه آماری به مجموعه 
مدیریـت شـهری باید منتقل کنـد که این موجـب افزایش بهبود رضایتمندی شـهروندان و 
راندمان کاری آن مجموعه می شـود. به نوعی جمله روابط عمومی که تریبون،چشـم بینای 

سـازمان و زبان گویایی مردم اسـت در اینجا باید مشـهود باشـد

ساوجبالغ  - محمدرنجبرکهن - جلسه بررسی و چگونگی 
حضور  سال99با  بودجه  طبق  عمرانی  پروژهای  اجرای 
   ، امالک   ، حقوقی    ، .مالی   ، عمران  واحدهای  مسولین 
شهرسازی ، معاونت اداری ومالی   با حضور مسئول روابط 
جلسات  سالن  در  کوهسار  شهردار  ریاست  به   عمومی 

شهرداری برگزار گردید. 
به گـزارش روابط عمومی شـهرداری کوهسـار مجید عظیمی  
شـهردار کوهسـار با اشـاره بـه اولویت هـای بودجه سـال ۹۹گفت: 
توسـعه فضای سـبز  شـهری ، توسـعه فضای آموزشـی و  توسـعه 
سیسـتم حمل و نقل شـهری  و المان های شـهری و  چند پروژه 
عمرانی از جمله اولویت های بودجه سـال ۹۹ شـهرداری کوهسـار  
اسـت. در ادامـه جلسـه مهنـدس بلـوری مسـئول واحـد عمـران 

شـهرداری کوهسارطی سـخنانی گفت:در بودجه سال ۹۹ با توجه 
بـه تاکیـد شـهردار مبنـی بـر توسـعه فضای سـبز شـهری، توجه 
ویـژه ای به این موضوع شـده اسـت گفـت: وی همچنین با اشـاره 
بـه پروژه هـای عمرانی، یادآور شـد: در بودجه سـال  ۹۹ پروژه های 
مهمـی نیـز چـون "سـاخت آمفی تئاتـر ، و سـالن چنـد منظوره   
درنظـر گرفتـه شـده که هـم اکنون در حـال تهیه  طـرح اولیه آن  
مـی باشـد. مسـئول واحد عمران شـهرداری کوهسـار بـا تاکید بر 
اینکـه بر اسـاس تحقـق درآمدها ، پـروژه های عمرانی شـهرداری 
اجرایـی می شـود گفت: حـدود 5۰ پروژه عمرانی در بودجه سـال 
۹۹ شـهرداری کوهسـار تعریف شده اسـت و خوشبختانه  با توجه 
بـه تحقـق بودجـه سـال ۹۸ شـهرداری کوهسـار در سـال ۹۹که 
سـال جهـش تولید بـه فرمان حضـرت آقا نامگذاری شـده اسـت   

بایـد بـا دقـت و توان بیشـتری  در ایـن باره اقـدام کند تا انشـااهلل 
پروژهای عمرانی شـهرداری کوهسار درسـال ۹۹نیز همچون سال 
۹۸ اجرایـی شـود.  مهنـدس بلوری   با تاکید بر اینکـه پروژه های 
اولویت دار در دسـتور کار قرار دارد افزود: اعضای شـورا و مهندس 
عظیمی  شهردارکوهسـاربر روی اجرا و تکمیل پروژه های عمرانی 
از جملـه پـروژه ، خیابـان چـکاوک  ، حجرت ، آبفا،  شـهید گمنام 
، گلسـتان ،  ده متـری  و غیـره تاکیـد و توجـه دارنـد کـه با قوت  
اجـرا شـود.  در پایـان ایـن جلسـه مهنـدس عظیمی ضمـن ابراز 
رضایـت از روند پیشـرفت پروژهای عمرانی گفت درسـال ۹۹ باید 
بیـش از پیـش تمـام توان  و جدیـت خودرا بـکار بگیریم وجهادی 
عمـل کنیـم تـا انشـااهلل با جهـش عمرانی شـهر کوهسـار را بهتر 

از قبل بسـازیم.

برگزاری جلسه بررسی و چگونگی اجرای پروژهای عمرانی شهرداری کوهساردر سالجاری

مدیرعامل شرکت گاز استان تاکید کرد؛

حفظ ارزش های نظام خدمت رسانی به مردم در آذربایجان شرقی

شهردار اندیشه ضمن تقدیر از رئیس و پرسنل اداره روابط عمومی و امور بین الملل شورا و شهرداری اندیشه : 

امروزه روابط عمومی ها در کنار وظایف خود نگاه ویژه ای به شهروند خبرنگار باید داشته باشند

یگانه  داریوش  مهندس   - کهن  رنجبر  ساوجبالغ:محمد 
شهردار منتخب شهر هشتگرد در دیدار با پرسنل شهرداری 
، با تاکید بر تالش شبانه روزی و همدلی و همکاری برای ارائه 
خدمات به شهروندان و عمران و آبادانی شهر گفت: با تمام 
توان ازفرصت باقیمانده برای عمران و آبادانی شهراستفاده 

خواهد شد 
شـهردار هشـتگرد بیان کرد: رویکرد مدیریت شهری هشتگرد 
بـر تکمیـل پـروژه هـای عمرانی و آغـاز پروژه هـای بزرگ بـوده و 
مـا نیـز از فرصت باقیمانـده برای تحقـق آن  تـالش خواهیم کرد 

. وی افـزود : هرچنـد شـیوع بیمـاری کرونا و مشـکالت اقتصادی 
موجـب رکـود سـاخت و سـاز و کاهـش منابـع درآمدی شـده  اما 
مجموعه شـهرداری می تواند با تالش تمامی پرسـنل بر مشکالت 
فائـق آمـده و بـه زودی شـاهد تکمیـل پـروژه هـای نیمـه کاره و 
شـروع پروژه هـای جدید خواهیم بود . سـکاندارجدید شـهرداری 
هشـتگرد بر شایسـته سـاالری و اسـتفاده بهینـه از توان پرسـنل 
تاکیـد و خواسـتار سـاماندهی نیـروی انسـانی ، کاهـش هزینـه 
هـای غیـر ضـروری و تـالش بـرای تحقـق بودجـه مصوب شـد . 
مهنـدس یگانـه  تصریـح کـرد : تکریم اربـاب رجوع و تسـهیل در 

رفـع مشـکالت آنها از جملـه اولویت های کاری می باشـد و برنامه 
هـای گسـترده ای برای ارائـه خدمات غیر حضوری به شـهروندان 
در حـال تدویـن می باشـد . علی جوادی رئیس شـورای اسـالمی 
شـهر نیـز با ابراز خرسـندی از همراهی پرسـنل بـا مدیر مجموعه 
در خدمت به شـهروندان ، خواسـتار تسـریع در راه اندازی کارگروه 
فنـی و عمرانی برای بررسـی تخصصـی طرح های عمرانـی و آغاز 
آنهـا شـد . جـوادی بـا اشـاره به بخشـی از پـروژه هـای عمرانی بر 
بازدیـد و بررسـی از معابـر شـهری ، اولویـت بندی آسـفالت و لکه 
گیری ، اجرای شـبکه معابر شـهرک کوثر و اصالح هندسـی معابر 

و میادین تاکید کرد . پرسـنل شـهرداری نیز ضمـن آرزوی توفیق 
بـرای ایشـان ، بـرای تحقق اهـداف و ارتقاء خدمات به شـهروندان 

اعـالم آمادگـی نمودند .

شهردار هشتگرد: با تمام توان ازفرصت باقیمانده برای عمران و آبادانی شهراستفاده خواهد شد 

قم- مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری قم درتماس تلفنی 
با مدیران کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری های کالن شهرهای 
کشور، ضمن گرامیداشت این روز، بر همکاری  و هم افزایی بیشتر در 

حوزه  روابط عمومی شهرداری ها تأکید کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومی شـهرداری قم، مهـدی کالنترزاده به مناسـبت 
2۷ اردیبهشـت مـاه، روز جهانـی روابـط عمومـی و ارتباطـات ضمـن تماس با 
مدیـران کل روابـط عمومـی کالن شـهرهای کشـور و گرامیداشـت ایـن روز، 
اظهـار کـرد: امـروز شـاهد اقدامات خوبـی در عرصـه ارتباطات و اطالع رسـانی 

در شـهرداری ها بـوده و بایـد بـرای رسـیدن بـه جایـگاه مطلوب تـالش کنیم. 
مدیـر کل ارتباطات و امور بین الملل شـهرداری قم کار و تـالش در حوزه روابط 
عمومـی را فعالیتی علمـی و بر پایه ی تخصص و مهارت دانسـت و افزود: امروز 
بیش از گذشـته نیازمند اسـتفاده از دانش  علمی در این حوزه هسـتیم و باید 
بـا نگاهـی بـاز در این عرصه عمـل کنیم. کالنتـرزاده تغییر نگـرش مدیران به 
روابـط عمومـی را گامی مؤثـر در ارتقاء جایگاه این حوزه دانسـت و تأکید کرد: 
وظایـف و چهارچـوب اختیـارات بخـش روابـط عمومـی فراتر از اطالع رسـانی 
صـرف بـوده و بایـد بـه اسـتفاده از ظرفیت هـای متنـوع روابـط عمومـی دقت 

شـود. وی بـا تأکیـد بـر اهمیـت و نقش روابـط عمومـی در مدیریت شـهری، 
اضافـه کـرد: گسـتردگی وظایـف مدیریـت شـهری و ارتبـاط نزدیـک آن بـا 
شـهروندان و زندگـی شـهروندی، وظیفه ای مهـم و اثرگذار در شـهرها را برای 
حـوزه روابط عمومی شـهرداری ها به دنبال داشـته اسـت کـه نیازمند حمایت 
و برنامه ریـزی در سـطوح عالـی مدیریتـی اسـت. مدیـر کل ارتباطـات و امـور 
بین الملل شـهرداری قم در پایان با گرامی داشـت ایـن روز برای تمامی فعاالن 
حـوزه روابـط عمومـی، خاطرنشـان کـرد: در حـوزه مدیریـت شـهری، ارتباط 
مسـتمر بین مدیران روابط عمومی شـهرداری های کالن شـهرها و اسـتفاده از 

ظرفیت ها، تجارب و دسـتاوردهای شـهرهای مختلف و ایجاد هم افزائی بیشـتر 
می توانـد در انجـام مأموریت هـا و کسـب موفقیت ها کارگشـا باشـد.

تأکید بر هم افزائی بین روابط عمومی شهرداری کالن شهرهای کشور

تبریز- لیال پاشایی: نایب رئیس شورای اسالمی شهر تبریز با بیان اینکه موضوع 
کیفیت آسفالت معابر از مواردی است که باید هر از چند بار توسط اعضای شورا 
بر  نظارت  موضوع  در  شهرداری  که  است  روشن  کامال  گفت:  شود،  داده  تذکر 

طرح های آسفالت ریزی با کم کاری و کوتاهی مواجه است.
وضعیت بدتر و خطرناک تر شده است

سونیا اندیش در جلسه شورای اسالمی شهر تبریز افزود: کیفیت پخش اصولی آسفالت از 
نظر کارشناسان مناسب نیست؛ موضوع اصالح سطح دریچه های فاضالب و سایر تاسیسات 

شهری موجود در معابر هنوز حل نشده باقی مانده است و حتی در مواردی وضعیت بدتر و 
خطرناک تر نیز شده است.

آسفالت ریزی معابر با اعمال نفوذهای غیرصحیح
وی مبنای اولویت بندی آسفالت معابر شهر را نامشخص خواند و گفت: به نظر می رسد 
اولویت بندی آسفالت ریزی معابر با سلیقه های شخصی و اعمال نفوذهای غیرصحیح تعیین 
می شود و این عدم اولویت بندی صحیح در کنار بی توجهی به امر نظارت، عمال هزینه های 
اصالح معابر شهر را بی اثر و کم اثر کرده است؛ به رغم بودجه های باالیی که برای این امر 
اختصاص می دهیم، نتایج آن را در سطح شهر و در میزان رضایت شهروندان نمی بینیم. 
نایب رییس شورای اسالمی شهر تبریز ادامه داد: عدم دقت کافی پیش از لکه گیری و برچیده 
نشدن تجهیزات ترافیکی مثل سرعت گیرها در حین آسفالت ریزی از جمله مشکالت مبتالبه 
است که راهکار برون رفت از آن نظارت بیشتر و استفاده از نیروهای متخصص و دلسوز برای 
علت یابی خرابی های روسازی، همتراز نمودن دریچه های تاسیسات شهری از جمله فاضالب، 

آب، برق، مخابرات می باشد.

نبود نظارت معاونت فنی و عمرانی شهرداری
اندیش، نبود نظارت بهتر و بیشتر معاونت فنی و عمرانی شهرداری بر عملیات 
لکه گیری، بی توجهی به ساعات اوج ترافیک و همچنین هدایت اصولی ترافیک در 
زمان پخش آسفالت به منظور جلوگیری از نارضایتی شهروندان و عدم استفاده از 
عالئم هشدار دهنده کافی، چراغ چشمک زن و نوار خطر سبب بروز خسارت جانی و 
مالی به شهروندان می شود. وی ادامه داد: برای نمونه به تازگی در پایین تر از میدان 
بهارستان در بلوار شهید شفیع زاده شاهد واژگونی خودرو بودیم. نایب رئیس شورای 
اسالمی شهر تبریز، اجرایی کردن دوره تضمین آسفالت در آسفالت ریزی های سطح 
شهر بخصوص آسفالت ریزی های اساسی، محدود نکردن فصل کاری آسفالت ریزی 
با توجه به شرایط آب و هوایی و اقلیم سرد شهر تبریز، لزوم استفاده از مصالح کوهی 
بجای رودخانه ای و تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفیت آسفالت بر اساس استاندارد ملی 
۱۴۸5۰ جهت افزایش کیفیت اسفالت تولیدی را از دیگر مشکالت رایج در  زمینه 

آسفالت ریزی تبریز برشمرد.

نائب رییس شورای اسالمی تبریز:

شهرداری در نظارت بر آسفالت ریزی کوتاهی می کند

۱۴


