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عطرافشانی گلزار شهدا توسط مدیرعامل 
و کارکنان آب و فاضالب هرمزگان

بندرعباس – کیوان حسین پور: مدیرعامل، مشاور 
مدیرعامل در امور فرهنگی، معاونین و تعدادی از کارکنان 
گمنام  شهدای  گلزار  هرمزگان،  فاضالب  و  آب  شرکت 

هشت سال دفاع مقدس بندرعباس را غباروبی کردند.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و 
فاضالب هرمزگان، این مراسم همزمان با هفته دفاع مقدس و 
با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام شد و شرکت کنندگان با 
عطرافشانی قبور شهدا و نثار شاخه های گل یاد و خاطره آنها 
را گرامی داشتند. امین قصمی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان در این مراسم، دفاع مقدس را گنجی پایان ناپذیر و 
سرمایه ای ماندگار برای کشور دانست و گفت: رزمندگان دفاع 
مقدس هشت سال جانانه جنگیدند تا تمامیت ارضی کشور 
حفظ و جلوی نفوذ بیگانگان گرفته شود. وی افزود: مردم ایران 
هیچ گاه حماسه آفرینی شهدا و رزمندگان را فراموش نمی کنند 
وهمواره قدردان از خودگذشتگی های آن ها بوده و هستند. 
به گفته قصمی، آبادانی حال حاضر کشورمان مرهون همین از 
خودگذشتگی هاست و بر ماست تا در هفته ای که به نام دفاع 
مقدس مزین شده، یاد این حماسه آفرینی ها را زنده نگه داشته 

و قدردان رزمندگان، جانبازان و خانواده شهدا، باشیم.

کتاب خاطرات دوران اسارت جانباز و 
آزاده گلستانی به مدیر شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه گلستان اهدا شد

اکبر  علی  مقدس،  دفاع  هفته  با  همزمان   - گرگان 
فندرسکی جانباز و آزاده گلستانی کتاب خاطرات دوران 
اسارت خود با نام "هفت خوان" را به مدیر شرکت ملی 

پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان اهدا کرد.
عیسی افتخاری مدیر منطقه بابیان این که نقش ایثارگری و 
آزادگی با دو مفهوم "جنگ تحمیلی و دفاع مقدس" آغاز شده 
است اظهار داشت: شما عزیزان  با تحمل دردهای اسارت درس 
مقاومت، پایمردی و رشادت رابه جامعه اسالمی ایران دادید.

گفتنی است کتاب »هفت خوان« حاوی خاطرات بدون اغراق 
دیار  از  آزاده ای  فندرسکی  علی اکبر  آزاده  و  و صادقانه جانباز 
گلستان است. وی در ۴ تیرماه ۱۳۶۷ در عملیات تک عراقی ها 
به  جزیرهٔ مجنون، که در عراق به عملیات مرحلهٔ دوم »توکلنا 
علی اهلل ۴« معروف است، درحالی که به سختی از ناحیه دست و 
پا مجروح شده بود، به اسارت نیروهای بعثی درآمد.مدت اسارت 
این آزاده و جانباز گلستانی در بیمارستان تموز و اردوگاه های 

رمادی ۱۳ و تکریت ۱۷ سپری شد.

مطابق با جدول برنامه ریزی محقق شده است؛

پیشرفت 25 درصدی فعالیت های تعمیرات 
واحد 4 بخاری نیروگاه شهید رجایی 

قزوین: بیستمین روز از فعالیت های تعمیرات اساسی 
با  مطابق  رجایی  نیروگاه شهید  بخاری  واحد شماره 4 

برنامه ریزی تعریف شده ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید 
رجایی، بیستمین روز از فعالیت تعمیرات اساسی واحد شماره ۴ 
بخاری به ظرفیت 250 مگاوات در حالی ادامه دارد که با انجام 
 ،LP و HP، IP برش کاری لوله های »رهیت«، دمونتاژ توربین
تعویض بسکت های »GAH« و ...، پیشرفت این فعالیت تعمیراتی 
به 25 درصد رسیده است. قلیاشویی بخشی از بویلر، انجام تست 
های الکتریکی بر روی روتور ژنراتور، پاکسازی لوله های بویلر 
از رسوبات، همچنین دمونتاژ والوهای اصلی توربین، تعمیرات 
اساسی ۴ دستگاه الکتروموتور و فن ۶/۶ کیلوولت و تعمیرات 
اساسی »ترین« شماره ۴ تصفیه خانه شیمی، از دیگر فعالیت 
های تعمیراتی است که با موفقیت به پایان رسیده و یا در حال 
انجام است. در این دوره از برنامه های تعمیراتی، دودکش این 
واحد هم تعمیرات اساسی خواهد شد به طوری که هم اکنون 
دیواره سیمانی این تجهیز درحال تخریب است تا با دیواره جدید، 
جایگزین شود. در تداوم فعالیت های تعمیراتی واحدهای سیزده 
گانه نیروگاه، واحد شماره 5 گازی هم برای انجام تعمیرات اساسی 

و RI، هم اکنون در دست تعمیرات قرار دارد.

 کشف و ضبط دو قبضه سالح شكاري 
در آستانه اشرفیه

رشت  –   علی حیدری: دوقبضه سالح شکاری توسط 
مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان آستانه 

اشرفیه کشف و ضبط شد.
روابط عمومي حفاظت محيط زيست گيالن،  به گزارش 
رییس اداره حفاظت محیط زیست آستانه اشرفیه با اعالم این 
خبر گفت مامورین یگان پاسگاه محیط بانی محسن آباد در پی 
گشت و کنترل در حوزه ی استحفاظی خود موفق شدند دو 
قبضه سالح شکاری را به همراه تعدادي فشنگ از متخلفین 
کشف وضبط کنند. جعفر میرزایی افزود هنوز هیچ دستورالعملی 
مبني بر اجازه صدور شکار صادر نشده است و حمل سالح و تردد 
شکارچیان به قصد شکار ، عمل مجرمانه تلقي شده و مامورین 
یگان حفاظت محیط زیست موظف به برخورد و ضبط ادوات 

شكار مي باشند.

اخبار ایراناخبار ایران رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی:

جانبازان و ایثارگران سرمایه های معنوی انقالب هستند
آذربایجان شرقی - فالح: رئیس کل دادگستری استان 
آذربایجان شرقی گفت: دیدار با خانواده شهدا و جانبازان 
به نوعی ادای دین به ارزش ها و آرمان های انقالب اسالمی 
انقالب  معنوی  های  سرمایه  عزیزان  این  که  چرا  است، 

هستند.
خلیل  موسی  شرقی،  آذربایجان  در  ما  نماینده  گزارش  به 
اللهی در دیدار با خانواده جانباز دوران هشت سال دفاع مقدس 
غالمحسین جهانشاهی با بیان اینکه همه ما مدیون ایثارگری 
شهدا و جانبازان هستیم، اظهار داشت: حضور در جمع خانواده 
شهدا و جانبازان افتخاری بس بزرگ است. وی افزود: دیدار با 
خانواده شهدا و جانبازان به نوعی ادای دین به ارزش ها و آرمان 
های انقالب اسالمی است، چرا که این عزیزان سرمایه های معنوی 
انقالب هستند. رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی 
ادامه داد: جانبازان و ایثارگران دوران هشت سال دفاع مقدس 
برای دفاع از خاک میهن اسالمی سالمت و و جوانی خود را در 
راه خدا دادند و امروز همه مسئوالن در قبال این عزیزان وظایفی 
دارند. غالمحسین جهانشاهی از جانبازان دوران هشت سال دفاع 
مقدس و کارمند دادگستری کل استان آذربایجان شرقی است 
که در سال ۶۴ در منطقه کردستان مجروح شده است. رئیس 
کل دادگستری استان آذربایجان شرقی همچنین با بیان اینکه 
معیار و مالک عمل مسوالن برای خدمت به مردم باید خانواده 
شهدا باشند، گفت: مکلف هستیم به محضر تمام خانواده شهدا 
و جانبازان برسیم و از آنها قدردانی کنیم، سختی های ایثارگران 
و جانبازان طی چندین سال به هیچ شکلی قابل جبران نیست. 

موسی خلیل اللهی در دیدار با خانواده شهید محمدرضا فخیمی 
شهید مدافع حرم با بیان اینکه در مقابل کسانی که فرزندان خود 
را در راه دفاع از میهن اسالمی فدا کردند مدیون هستیم، اظهار 
داشت: دستگاه قضایی استان در راستای تحقق اهداف شعائر شهدا 
خود را متعهد به تامین امنیت و آرامش مردم می داند. وی افزود: 
شهدا و ایثارگران با تاسی از مکتب ائمه معصومین و مخصوصا 

عشق به سید الشهدا ابا عبداهلل الحسین جان خود را برای دفاع از 
اسالم فدا کردند. رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی 
با بیان اینکه خدمت به خانواده شهدا باالترین اجر و پاداش را 
دارد، بیان کرد: مکلف هستیم به محضر تمام خانواده شهدا و 
جانبازان برسیم و از آنها قدردانی کنیم، چرا سختی های ایثارگران 
و جانبازان طی چندین سال به هیچ شکلی قابل جبران نیست. 

وی با بیان اینکه معیار و مالک عمل مسوالن برای خدمت به 
مردم باید خانواده شهدا باشند، خاطرنشان کرد: خانواده شهدا حق 

بزرگی به گردن همه دارند.
عزت و اقتدار امروز را مرهون خون شهدا هستیم

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی گفت: مدافعان 
حریم هوایی آسمان کشور همچون دیگر رزمندگان دوران دفاع 
مقدس برای حفاظت از این مرز و بوم از جان خود گذشتند و 
امروز سربلندی و عزت و اقتدار را مرهون خون شهدا هستیم. 
موسی خلیل اللهی در دیدار با خانواده شهید امیر سرتیپ دوم 
خلبان محمدرضا رحمانی اظهار داشت: سربلندی و عزت و اقتدار 
امروز را مرهون خون شهدا هستیم. وی افزود: مدافعان حریم 
هوایی آسمان کشور همچون دیگر رزمندگان دوران دفاع مقدس 
برای حفاظت از این مرز و بوم از جان خود گذشتند. رئیس کل 
دادگستری استان آذربایجان شرقی اضافه کرد: شهید سرتیپ دوم 
خلبان رحمانی از نیروهای ارزشمند و ممتاز پایگاه هوایی شهید 
فکوری تبریز  بود و با توجه به اینکه این شهید عزیز یکی از 
حافظان قرآن کریم نیز بود هر کسی با او همنشین شده، شیفته 
خلقیات خوب ایشان می شد. وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم 
راه شهدای بزرگ و خواسته آنها را که حفاظت از میهن اسالمی 
است ادامه بدهیم. طی این دیدار رئیس کل دادگستری استان 
آذربایجان شرقی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید رحمانی، 
ضمن قرائت حمد و سوره برای ایشان طلب آمرزش و مغفرت 
کرده و با اهدا لوح سپاس از صبر و بردباری همسر شهید رحمانی 

قدردانی کرد.

اهواز - رحمان محمدی: مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون 
از توزیع 1000 بسته نوشت افزار در بین دانش آموزان روستاها و جوامع محلی 
همجوار تاسیسات این شرکت و همچنین دانش آموزان تحت پوشش کمیته 

امداد حضرت امام خمینی)ره( شهرستان کارون خبر داد.
به  عمل  راستای  در  داشت:  اظهار  خبر  این  تشریح  در  مفیدی  غالمرضا  مهندس 
مسئولیت های اجتماعی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، ۱000 بسته نوشت افزار 
ایرانی تهیه  و توسط گروهای بسیج جهادی در بین دانش آموزان روستاهای اطراف 
تاسیسات این شرکت در بخش های مرکزی، اسماعیلیه، غیزانیه، عین دو و شهرستان 

کارون توزیع شد. 
وی با بیان اینکه این اقدام با هماهنگی بخشداران و دهیاران مناطق ذکر شده و همچنین 
کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان کارون صورت گرفته، گفت: شرکت بهره برداری 
نفت و گاز کارون سالهای گذشته نیز همزمان با شروع سال تحصیلی اقدام به توزیع بسته 

های نوشت افزار در بین دانش آموزان روستاهای اطراف تاسیسات نموده بود.
مهندس مفیدی با تاکید بر این مطلب که این شرکت در کنار رسالت خطیر تولید نفت و 
گاز، همواره به مسئولیت های اجتماعی خود درخصوص جامعه پیرامونی شهری و روستایی 
همجوار تاسیسات اهتمام الزم را داشته، اظهار داشت : کمک به توسعه فضاهای آموزشی و 
مشارکت در ارتقاء زیرساخت های مرتبط با فعالیت های فرهنگی و مذهبی نظیرساخت و 
بهسازی ۱0 باب مدرسه مشتمل بر ۳2 کالس درس، احداث و مرمت مساجد و حسیسنیه 
های روستایی، توزیع آب شرب بهداشتی با تانکر و تعمیر و بازسازی بیش از 20 باب منزل 
مسکونی خانواده های نیازمند در مناطق کم برخوردار شهری و روستایی بخشی از خدمات 

این شرکت به ساکنین شریف مجاور تاسیسات می باشد.
شركت بهره برداري نفت و گاز كارون با تامین 25درصد نفت خام کل کشور، بزرگترین 
شرکت بهره بردار تابع مناطق نفتخیز جنوب است که راهبری و توليد صيانتي نفت، گاز و 

مايعات گازی را از میادین تحت سرپرستی برعهده  دارد.

در  که  این جلسه  در  پندار:  میرزایی  فریبا   - اندیشه 
راستای بررسی و تحلیل در  عملکرد 6 ماهه ی سازمانهای 
 ، بود  تشکیل شده  اندیشه  معاونتهای شهرداری  و  تابعه 
شهردار اندیشه ضمن استماع گزارش 6 ماهه در حوزه های 

مختلف اعم از خدمات شهری، عمرانی، شهرسازی، مال و 
درآمدی، فضای سبز، حمل ونقل و ترافیک، آتش نشانی، 
بیشتر  اهتمام  و  جدیت  بر  ورزشی   اجتماعی،  فرهنگی، 

مسئولین زیرمجموعه تاکید نمود.
معاونتهای  و  سازمانها  عملکرد   : گفت  جلسه  این  در  وی 
شهرداری باید مبتنی بر نیازها و مطالبات مردمی ساماندهی شود 
تا بتوان قدمهای مثبتی را برای خدمت به مردم برداشت. علی 
ملکی یادآور شد : در حوزه کرونا طبق گزارش عملکرد ۶ ماهه 
شاهد فعالیتهای گسترده ای بوده ایم که بدون تردید با همیاری و 

تعامل و دلسوزی به هیچ وجه نمی توانستیم در این حوزه ها فعال 
و کارآمد باشیم. وی خاطر نشان کرد : علیرغم مشکالت فعلی که 
در حوزه اعتباری و تحریم های اقتصادی همه دستگاه های کشور 
بخصوص شهرداری ها با آن روبرو هستند ، شاهد پیشرفت خوبی 
در بعضی از حوزه ها هستیم اما باید تالش و سعی بیشتری در 
این راستا انجام گیرد تا در دهه فجر امسال شاهد اتفاقات بهتری 
در زمینه های گوناگون باشیم. شهردار اندیشه بادآور شد  : تمام 
واحدها و مدیران باید طبق برنامه بلند مدت و برنامه ریزی شده 
شهرداری حرکت نمایند تا در حوزه های گسترده ای که با آن 

روبرو هستیم بیش از پیش فعال باشیم . علی ملکی همچنین 
اضافه کرد : مبارزه با بیماری کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی 
باید جزیی از روند خدمت رسانی و امور روز مره شهرداری باشد 
و همواره این نکته مد نظر مدیران قرار گیرد. وی در پایان افزود 
: تنها راه گذر از مشکالت و رفع مطالبات مردم جدیت در کار 
، تالش دو چندان ، استفاده از ظرفیتها و پتانسیل های موجود 
و بهره گیری از نیروهای متخصص و کارآمد است که بایستی 
این مهم به منزله سرلوحه و مهمترین اقدام مدیران در دستور 

کار قرار گیرد.

قم - به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم ، چهارمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی 
چتر زندگی با محوریت پرداختن به موضوع خانه و خانواده با همکاری ادارات 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، ورزش و جوانان و سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری یزد و با برنامه ریزی و هماهنگی انجمن هنرهای نمایشی 

استان یزد آبان 99 در شهر یزد برگزار خواهد شد.
با توجه به برگزاری موفق سه دوره گذشته این جشنواره و استقبال خوب و نیز 
رضایت خاطر کامل هنرمندان شرکت کننده در سومین دوره و البته نگاه مثبت و 
همراهی کانون تئاتر خیابانی کشور، مسئوالن فرهنگی و هنردوست، استان یزد برای 
چهارمین بار میزبان هنرمندان تئاتر خیابانی سراسر کشور می باشد. برگزارکنندگان 
ویژگی های  از  بهره مندی  با  تا  آن هستند  پی  در  این جشنواره  و سیاست گذاران 
ارزنده هنر تئاتر به ویژه تئاتر خیابانی در راه تحکیم و پاسداشت کانون مقدس خانه 
و خانواده گام بردارند تا از این رهگذر به شادابی، پویایی و سالمت روحی و روانی 

شهروندان کمک کنند. 
جشنواره تئاتر خیابانی چتر زندگی در چهارمین دوره خود پذیرای آثاری خواهد 
بود که همچون سال های پیش در عین وفاداری به واژه ارزشمند تئاتر در تولید اثر 
هنری خود به وفاق و انسجام خانواده، گسترش فرهنگ اصیل خانواده های ایرانی 
از  ناشی  اجتماعی  آسیب های  درباره  مردم  دانش افزایی  و  آگاهی بخشی  اسالمی، 
اعتیاد، بیکاری، طالق، فقر فرهنگی، مشکالت اقتصادی و نیز اهمیت ویژه به رعایت 

بهداشت فردی در گسترش بیماری های واگیردار پرداخته و یا برای پیشگیری از این 
آسیب ها راهکارهای اصولی و منطقی نشان داده باشند. 

کسب  بر  منوط  جشنواره  برگزاری  کشور،  و  دنیا  کنونی  شرایط  به  توجه  با 
مجوزهای مربوطه از ستاد ملی و استانی کرونا است و چنانچه در تاریخ برگزاری 
جشنواره فراگیری ویروس کرونا افزایش یابد ستاد برگزاری در نخستین فرصت و 
پس از اخذ مجوزهای الزم این جشنواره را برگزار خواهد کرد. همچنین بازبینی و 
معرفی آثار راه یافته به جشنواره در تاریخ قید شده در فراخوان انجام خواهد شد 
و چنانچه تاریخ برگزاری بنا به هر دلیلی تغییر یابد، آثار پذیرفته شده و همچنین 
پرداخت کمک هزینه گروه ها در تاریخ جدید که از سوی دبیرخانه جشنواره اعالم 

خواهد شد هیچگونه تغییر و جابجایی را شامل نمی شود.
دبیرخانه جشنواره تئاتر خیابانی چتر زندگی یزد در این فراخوان آورده است:

الف( اولویت پذیرش این دوره از جشنواره، با آثاری است که برای حضور در این دوره 
تولید شده است. )آثار اورجینال(

 ب( مواردی همچون کیفیت اجرا، ریشه و خاستگاه نمایش های خیابانی، گیرایی 
اجرا و داستان و زمان کوتاه و البته مناسب نمایش مورد توجه شرکت کنندگان قرار 

بگیرد.
ج( چنانچه نویسنده متن نمایش، عضوی از گروه نیست، داشتن مجوز کتبی 

نویسنده الزامی است.
د( نمایش ها در اماکن عمومی شهر نظیر بوستان های همگانی، میادین و... چندین 

اجرا خواهند داشت.
ه( به گروه هایی که مجوز شرکت در جشنواره را به دست بیاورند از ۳5 تا مبلغ 50 

میلیون ریال به عنوان کمک هزینه شرکت در جشنواره پرداخت خواهد شد.
ز( در این جشنواره به رتبه های برتر بازیگری، کارگردانی و طرح و ایده، جوایز نقدی 

پرداخت خواهد شد.
ضمن اهمیت و اولویت نخست در پرداختن به موضوعات پیرامون خانه و خانواده، 
پرداختن اصولی و دقیق به موضوعات زیر نیز می تواند برای گروه های شرکت کننده، 

دست مایه تولید اثر شود.
الف( موضوعاتی در راستای جهانی شدن شهر یزد 

ب( اهمیت نگهداری از محیط زیست و پاکیزگی هوا
ج( الزم به ذکر است با توجه به کنگره بزرگداشت ۴000 هزار شهید دارالعباده 
استان یزد، پرداخت به سبک و سیاق زندگی و راه این شهدا بزرگوار از الویت های ویژه 

این جشنواره می باشد.
ستاد جشنواره برای برگزاری کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی در طول 

جشنواره نیز اقدام خواهد کرد.
نحوه شرکت در جشنواره:

عالقه مندان شرکت در جشنواره می توانند با مطالعه فراخوان، مدارک و فرم تکمیل 
شده به همراه سه نسخه از فیلم نمایش خود را به صورت دی وی دی تا تاریخ 2۴ 

مهرماه ۹۹ به نشانی دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
تذکرات مهم:

گروه های  و  است  آن  اجرایی  ضوابط  پذیرش  منزله  به  جشنواره  در  شرکت 
شرکت کننده ملزم به رعایت قوانین و مقررات و برنامه ریزی اجرایی جشنواره خواهند 
بود و ستاد برگزاری جشنواره هیچگونه مسئولیتی در راستای تامین سیستم صوتی، 

دکور آکساسوار و... برای گروه های شرکت کننده نخواهد داشت.
همچنین ستاد برگزاری در قبال کیفیت تصویری آثار فرستاده شده هیچگونه 
نمایش  یا صدای  را نخواهد پذیرفت و در صورت پخش نشدن تصویر  مسئولیتی 

مسئولیت حذف شدن از فهرست آثار به عهده مسئول گروه خواهد بود.
مدارک مورد نیاز برای شرکت در جشنواره:

فرم تکمیل شده درخواست حضور در جشنواره، یک قطعه عکس ۴*۳، چکیدهای 
از پیشینه هنری کارگردان، مجوز طراحی ایده یا نویسنده، سه نسخه لوح فشرده حاوی 

DVD فایل تصویری با کیفیت اثر در فرمت های معمول قابل پخش
گفتنی است به مدارک ناقص یا مدارکی که پس از زمان مقرر به دبیرخانه جشنواره 

فرستاده شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
نشانی دبیرخانه دائمی: یزد، بلوار دانشجو، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

یزد، صندوق پستی 5۶۹۷ ۸۹۱۶
همچنین سایت جشنواره به نشانی www.yazdfestival.com  راه دیگر ارتباط 

با برگزارکنندگان جشنواره است.

همزمان با آغاز سال تحصیلی انجام شد:

تهیه و توزیع ۱۰۰۰ بسته نوشت افزار توسط شركت بهره برداری نفت و گاز كارون در روستاهای مجاور تأسیسات

شهردار اندیشه : عملكرد سازمانها و معاونتهای شهرداری باید مبتنی بر نیازها و مطالبات مردمی ساماندهی شود

جلسه شورای معاونین و مدیران سازمانهای تابعه شهرداری اندیشه برگزار گردید

جشنواره ملی تئاتر خیابانی چتر زندگی در یزد برگزار می شود

4 نقطه پرتصادف در محور های استان 
همدان رفع شده است

همدان - رئیس اداره نگهداری ابنیه و فنی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان گفت: 4 
نقطه از نقاط اولویت دار پرتصادف در محورهای استان 

همدان رفع شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای استان همدان، ابوالفضل ایرجی امین با اشاره به اینکه در استان 
همدان ۷0 نقطه پرتصادف شناسایی شده است، بیان داشت: از 
ابتدای سال جاری با بررسی های کارشناسی ۱۶ نقطه از این نقاط 
داری اولویت بوده اند که از این تعداد ۴ نقطه با امکانات موجود رفع 
شده و ۱0 نقطه دیگر هم در حال ایمنی سازی و اصالح مطابق 
با طرح های ابالغی هستند. ایرجی امین با اشاره به اینکه در چند 
سال گذشته 2۷ نقطه پرتصادف رفع شده است، افزود: با شناسایی 
نقاط جدید که از سوی کارشناسان پلیس راه، ایمنی و حریم، ابنیه 
وفنی، شهرستان ها مشخص می شود و با اولویت بندی در دستور 
کار این اداره قرار می گیرد. او یادآور شد: به منظور ایمن سازی 
محور های استان 5 دستگاه زیرگذر در حال احداث و تکمیل است 
که در صورت تخصیص اعتبارات مورد نیاز این پروژه های به زودی 
بهره برداری میرسد. رئیس اداره نگهداری ابنیه و فنی استان همدان 
اظهار داشت: از ابتدای سال جاری در راستای کنترل سیالب  ها 
بیش از 500 مورد تنقیه و الیروبی دهانه پل های انجام شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان کرمانشاه گفت: گرامیداشت هفته 
دفاع مقدس در اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه

 - کرمــانشــاه 
اداره   اين  برنامه های 
گراميـداشت  در  كل 
چهلمین سالگرد دفاع 
محوریـت  با  مقدس 
شهید  مکتب  و  نقش 
واالمقام سپهبد قاسم 

سلیمانی و مکتب مقاومت برگزار می گردد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای استان کرمانشاه مهندس فریبرز کرمی گفت: با ارج 
نهادن به ايثارگري دليرمردان ايران اسالمي در طول هشت سال 
دفاع مقدس، افزود: باید از رشادت  و جانبازی های ایثارگران در 
دفاع از نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران یاد کرد. مدیر کل 
اين  افزود:  راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه 
اداره  كل به منظور ارج نهادن به مقام و منزلت شهيدان و غيور 
مردان هشت سال دفاع مقدس و گرامی داشتن ياد و خاطره 
اين عزيزان برنامه هاي مختلفي را در سال جاري با همكاري 
تمامي بسیجیان اين اداره كل انجام داده است. کرمی افزود: 
برای حفظ و نشر آثار و ارزش های دفاع مقدس و ترویج فرهنگ 
والیت مداری، مقاومت، ایثار و شهادت، خود باوری دینی و ملی 
اقداماتی صورت گرفته است که شاخص ترین آنها، تجلیل از 
پیشکسوتان دفاع مقدس، طراحی و نصب بنر بر بیلبوردهای 
جاده  ای با مضامین دفاع مقدس و گراميداشت چهلمین سالگرد 
دفاع مقدس ، شركت در جلسات ویدئو کنفرانسی، ایجاد سنگر 
نمادین، آذين بندي و فضا سازي اداره کل و درج شعائر مرتبط با 

دوران دفاع مقدس از جمله این برنامه ها می باشد.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:

21 میلیون مترمربع از فضای سبز اصفهان 
با روش های جدید آبیاری می شود

اصفهان – یحیی مرادیان: مدیرعامل سازمان پارک 
ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: هم اکنون 21 
میلیون مترمربع از فضای سبز شهر اصفهان با روش های 

جدید و سیستم های نوین آبیاری می شود.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، فروغ 
برای  این دوره  به تالش شهرداری در  اشاره  با  نژاد  مرتضایی 
توسعه سیستم های نوین آبیاری برای آبیاری فضای سبز، اظهار 
کرد: در سال ۹۸ بیش از 520 هزار مترمربع سیستم های آبیاری 
شهر اصفهان با روش آبیاری تحت فشار توسعه پیدا کرد که 
این میزان برای سال ۹۹ براساس برنامه ریزی صورت گرفته، 
۷00 هزار مترمربع است. وی ادامه داد: در سال ۹۸، بیش از 
۹۳0 هزار مترمربع سیستم های آبیاری تحت فشار ترمیم شد 
که برای سال ۹۹ این میزان به بیش از 5۸0 هزار مترمربع می 
رسد. وی با اشاره به اینکه مساحت فضای سبز تحت پوشش 
سیستم های نوین آبیاری در شهر اصفهان به بیش از 2۱ میلیون 
مترمربع رسیده است، اظهار کرد: همچنین در سال ۹۶ تنها یک 
درصد از آب های خاکستری )پساب( برای آبیاری فضای سبز 
اصفهان استفاده می شد که این میزان در سال ۹۸ به 20 درصد 
افزایش یافت. مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: همچنین با اجرای رینگ چهارم ترافیکی 
شهر هم بیش از 2۸۸ هزار مترمربع به وسعت فضای سبز شهر 

اصفهان افزوده می شود.

افزایش ۳ برابری ارزش سهام پتروشیمی 
شازند

اراک - ابراهیم ولدخانی مدیرعامل پتروشیمی 
و  پایدار  سهام  شازند  پتروشیمی  سهام  ؛  شازند 
حبابی  ها  از سهام  برخی  همانند  و  است  بنیادی 
نیست و تاکید می کنم از فروردین ماه سهام شرکت 
به  از ١٠٠ درصد رشد داشته است و نسبت  بیش 
مدت مشابه سال گذشته نیز ارزش سهام ٣ برابر 

شده است. 
به گزارش ایران پترونت مدیرعامل پتروشیمی شازند تاکید 
کرد: هیچکدام از شرکت های پتروشیمی کشور تنوع محصوالت 
این شرکت را ندارند بنابراین سهام پتروشیمی شازند سهامی 
پایدار است و سهامداران نسبت به حفظ سهام خود با دانش و 
حوصله عمل کنند و هیچگونه نگرانی از این بابت نداشته باشند. 
وی گفت: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به عنوان 
سهامدار عمده شرکت همه تالش خود را جهت حمایت انجام 
داده است و این شرکت تالش کرده است تا سهام شاراک دچار 
مشکل نشود. مدیرعامل پتروشیمی شازند افزود: در سال گذشته 
واحدهای تولیدی شرکت ۱۱ ماه تولید مستمر داشته است و یک 
ماه را نیز به اورهال )تعمیرات اساسی( اختصاص داده بود و در 
طول این مدت موفق به تولید محصوالت استراتژیکی شده است.

ساوجبالغ – سیروس رنجبرکهن: طی احکام جداگانه 
از  تعدادی   ، یگانه شهردار هشتگرد  از سوی مهندس  ای 
مسئولین واحدهای شهرداری معارفه و از زحمات مسئولین 

سابق قدردانی شد.
این مراسم که با حضور معاونین شهردار ، مسئولین حراست و 
بازرسی و سایر مسئولین واحدهای شهرداری برگزار شد عبدالرضا 
کاوری زاده به عنوان مسؤل پیمان ها و امور قراردادهای شهرداری 
منصوب و از زحمات مهندس رضا دیدبان در زمان تصدی مسئولیت 

تقدیر و تشکر شد . همچنین عباس امین رنجبر به عنوان مشاور 
شهردار و مسئول پیگیری مکاتبات شورای اسالمی شهر منصوب و 
تسریع در انجام مصوبات شورای اسالمی شهر و پیگیری لوایح مطرح 
شده در کمیته انطباق از جمله موارد مطرح شده توسط شهردار بوده 
است . شهردار هشتگرد در حکمی آقای حسن فرخی را به عنوان 
مسئول بایگانی منصوب نمود و خواستار طبقه بندی پرونده ها ، اسکن 
کامل مکاتبات و مستندات و نیز حذف مکاتبات کاغذی و پرونده 
های فیزیکی در بروکراسی اداری شد . آقای قاسم منتظری نیز با 

حکم شهردار به عنوان مسئول کنترل و پیگیری مضاعف شهرداری 
منصوب و کنترل دقیق قراردادهای و صورت وضعیت ها به وی 
محول شد .  مهندس یگانه شهردار هشتگرد درمراسم تودیع و معارفه 
مسئولین واحدهای مختلف شهرداری هشتگرد گفت :  قراردادهای 
شهرداری یکی از مهمترین بخش های سازمانی است که می بایست 
در تنظیم قراردادها و سایر امور از خرد جمعی و تجربیات و تخصص 
سایر واحد ها از جمله واحد حقوقی بهره گیری و تمامی تالش خود را 

در جهت حفظ حقوق شهرداری و بیت المال معطوف نماید.

انتصاب در شهرداری هشتگرد
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