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 تداوم اجراى طرح پاكسازى محالت 
در پنج منطقه شهردارى رشت

با حضور مسووالن سامان مديريت پسماند شهردارى رشت كار 
ــازى محالت شهرى رشت در اين مناطق تداوم يافت. در اين بر  پاكس
نامه كه عليرضا حاجى پور رئيس سازمان به همراه دوستدار معاون فنى 
ــاور و كارشناس و ديگر مسووالن سازمان  – اجرايى، دكتر پورعلى مش

مديريت پسماند و همچنين دست اندركاران شهردارى مناطق حضور 
داشتند محالت انتخاب شده پاكسازى و فضاهاى شهرى بهسازى شدند. 
پاكسازى و امحاى شعارهاى تبليغاتى از در و ديوار محالت، لكه گيرى 
آسفالت معابر و كوچه ها، بهسازى و بازپيرايى فضاهاى سبز محله، قطع 

ــاخ و برگ اضافى درختان، ساماندهى پياده روها، بهسازى وضعيت  ش
زمينهاى باير و جمع آورى نخاله هاى ساختمانى و زباله ها از اقدامات 
انجام شده بود. در عمليات پاكسازى و بهسازى اين محالت پاكبانان، 
نيروهاى خدمات شهرى و كارگران فضاى سبز حضور فعال داشته اند. 

ارائه آموزشهاى مهارتى مهمترين اقدام رهايى 
از مشكالت بيكاريست ومربيان پيش قراوالن حل 

اين مشكل هستند
ــازمان آموزش فنى و حرفه اى  ــاون وزير و رييس س مع
ــور، با حضور در اداره كل آموزش فنى وحرفه اى استان  كش
سيستان وبلوچستان درخالل ديدار با جمعى از مربيان ارائه 
ــكالت  ــهاى مهارتى را مهمترين اقدام رهايى از مش آموزش
ــت و مربيان را به عنوان پيش قراوالن حل اين  بيكارى دانس

مشكل عنوان كرد .
ــوزش آم كل  اداره  ــى  عموم ــط  رواب ــزارش  گ ــه   ب
ــتان ؛ دكتر  ــتان و بلوچس ــتان سيس ــى و حرفه اى اس  فن
 سليمان پاك سرشت، معاون وزير و رييس سازمان آموزش

ــى  ــت صميم ــن نشس ــور در اي ــه اى كش ــى و حرف  فن
ــم  دوعال ــوى  بان والدت  ــيدن  فرارس ــك  تبري ــن  ضم
ــوان  ــه عن ــان ب ــه (س) و روز زن از مربي ــرت فاطم حض
ــوزش فنى و حرفه اى ــازمان آم  تاثيرگذارترين نيروهاى س

ــت و  ــهاى مهارتى درس ــت ارائه آموزش  ياد كرد . پاكسرش
ــد و متخصص  ــه حضور مربيان متعه ــت را منوط ب باكيفي
دانست وگفت: مربيان درخط مقدم حضور در جامعه هستند 
ــكالت كارآموزان ، نياز هاى بازار كار و …  و از نزديك با مش

سروكاردارند .
ــارا زود تر به ــتفاده از تجارب مربيان م ــزود : اس  وى اف
 نتيجه اى براى حل مشكالت گريبان گير كشور از جمله فقر 
مهارت و بيكارى ميرساند چرا كه مربيان با وجود مشكالت 
ــبرد اهداف  ــختى كار در پيش ــم از كمبود تجهيزات و س اع

سازمان و حصول نتيجه بى دريغ كوشيده اند .
ــور حل  ــوزش فنى و حرفه اى كش ــازمان آم رييس س
ــى و آزمون ها را به وسيله  ــتانداردهاى آموزش مشكالت اس

مربيان ممكن دانست .

"جشنواره تجليل از مديران خالق و نوآور 
استان گيالن

ــازمان جهاد كشاورزى  ــعبان نژاد رييس س مهندس ش
ــنواره تجليل از مديران خالق و نوآور استان  گيالن در "جش
ــوزش بازرگانى در  ــالن" كه به همت نمايندگى مركز آم گي

استان  برگزار گرديد بيان داشت:
ــورد تجليل قرار مى  ــوز موفقيت افرادى كه امروز م رم
ــدون در قالب كتاب يا  ــه اى م ــد اگر بصورت مجموع گيرن
فيلم مستند در دسترس همگان قرار گيرد، زمينه ساز بروز 
مديران نوآور بيشتر در آينده اى نزديك خواهد شد. پيش رو 
 داشتن الگوهاى موفق موجب انگيزه بيشتر در مسير موفقيت 

مى گردد. 
اشتغال 28 درصدى در بخش كشاورزى استان و حصول 
ارزش افزوده 18 درصدى مبين وضعيت اقتصادى نامطلوب 
ــاورزان گيالنى است و با توجه به دسترس بودن مواهب  كش
ــتان با خالقيت و نوآورى ميتوان  ــمند الهى در اين اس ارزش
ــعه كشاورزى  به بهره بردارى بهينه از منابع خدادادى و توس

استان پرداخت. 
ــاهده مى  ــاورزى مش در حوزه هاى مختلف بخش كش
ــرايط يكسان و با بهره گيرى  گردد كه دو توليد كننده در ش
از نهاده هاى مشابه، به عملكرد متفاوتى دست مى يابند كه 
تفاوت هاى معنادار در ميزان توليد و درآمدشان مشهود است 
و دليل اصلى اين امر مديريت هاى متفاوت مى باشد. مديران 
خالق و نوآور توانايى مقابله در برابر بحران را داشته و از عناصر 

كليدى افزايش توليد و ايجاد اشتغال به شمار مى آيند. 

احداث مدارس جديد براي دانش آموزان 
مسجدسليماني توسط وزارت نفت

مديرعامل شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان 
ــه  ــاعدت وزارت نفت ، 3 باب مدرس گفت : با موافقت و مس
ــهر مسجدسليمان براي دانش آموزان اين شهر  جديد در ش

احداث مي شود . 
ــرداري نفت  ــركت بهره ب ــه گزارش روابط عمومي ش ب
ــري با اعالم اين  ــدس قباد ناص ــليمان ، مهن و گاز مسجدس
ــئوليت هاي  ــتاي عمل به مس ــت : در راس خبر اظهار داش
ــي و همچنين ارايه خدمات عام المنفعه وزارت نفت  اجتماع
ــه جديد براي  ــنهاد 3 باب مدرس ــهروندان ، پيش جهت ش
ــدن دانش آموزان  ــي و بهره مند ش ارتقاي وضعيت آموزش
ــي به مديريت  ــليماني از فضاي استاندارد آموزش مسجدس
نظارت بر طرح هاي عمراني مناطق نفتخيز ارايه شد .   وي 
خاطر نشان كرد : با مصوب شدن اين پروژه ها و تأمين اعتبار 
الزم ، عمليات ساخت يك باب مدرسه در منطقه مسكن مهر 
و ورودي شهر مسجدسليمان با تأمين هزينه از سوي وزارت 
نفت و شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان در حال 

انجام مي باشد .  
ــه ديگر نيز در  ــاخت 2 باب مدرس ناصري ادامه داد : س
ساير مناطق اين شهر كه كمبود فضاي آموزشي دارند مصوب 
شده و با انجام مراحل اداري مربوطه بزودي عمليات اجرايي 
ــب يكي از دغدغه هاي  ــود تا بدين ترتي آنها نيز آغاز مي ش
ــهريان گرانقدر در خصوص نوسازي مدارس و  ديرينه همش
ــي دانش آموزان در محيط هاي استاندارد با  فعاليت آموزش

همت و مشاركت وزارت نفت مرتفع گردد . 

برگزارى هفتمين جلسه كميته مشترك طرح و 
 توسعه و حفاظت و بهره بردارى شركت 

آب منطقه اى گلستان
ــعه و  ــترك طرح و توس ــه كميته مش هفتمين جلس
ــتان با  ــركت آب منطقه اى گلس حفاظت و بهره بردارى ش
توجه به لزوم هماهنگى و اجراى مفاد كميته مشترك و به 
منظور پيگيرى مسائل مشترك با حضور معاونين مربوطه 

برگزار شد.
ــى از آخرين وضعيت طرح هاى  در اين جلسه گزارش
ــائل و  ــعه، مس ــط حوزه معاونت طرح و توس عمرانى توس
ــتانه تحويل موقت،  ــتيكى در آس ــدى هاى سدالس نيازمن
مسائل و نيازمندى هاى شبكه آبيارى و زهكشى قره سو و 
زرين گل ارائه شد. سيد محسن حسينى معاون حفاظت و 
بهره بردارى شركت و دبير كميته در اين جلسه، شناسايى 
 مشكالت وارائه راهكارهاى مشكل و بهره بردارى مطلوب از
  طرح ها را از اهداف اصلى اين كميته اعالم كرد و گفت: بيان

ــايى نقاط حساس طرح ها و   فعاليت هاى اجرايى و شناس
هدفمند بودن پروژه ها در راستاى بهره بردارى محور يكى 

ديگر از فعاليت هاى اين كميته است.
ــركت در اين  ــعه ش ــاون طرح و توس ــك مع داود گيل
ــرفت  ــى از آخرين وضعيت پيش ــه ضمن ارائه گزارش جلس
 فيزيكى طرح ها گفت: هماهنگى بين معاونتى در راستاى
  طرح ها به عمل آمده است و اين معاونت آمادگى الزم جهت

ــدى ها با توجه به اعتبارات موجود و   اولويت بندى نيازمن
هماهنگى با دستگاه بهره بردار را دارد.

.

ــى  اساس ــرات  تعمي ــى  ط
شماره اصـفـهـان كاتاليستي  واحدتبديل 

ــش نفت  ــركت پاالي ــك ش ي
ــال انجام شد سيستم آب  اصفهان كه دربهمن ماه امس
ــي هيدروژن از  ــورC1-251 گازگردش بندي كمپرس
 Dry Gas سيستم قديمي روغني به سيستم پيشرفته
Seal كه داراي دقت تكنولوژي وحساسيت بسيارباالئي 

است با موفقيت كامل تغييرداده شد
ــه ازروغن  ــتم آب بندى روغنى ك برخالف سيس
فشارباالبراي جلوگيري ازنشت گازداخل كمپرسوربطرف 
بيرون استفاده مي شودوداراي يك سيستم عريض وطويل 

ــت وهزينه هاي اوليه وتعميرنگهداري و  روغنكاري اس
بهره برداري باالبوددرسيستم آب بندي جديدكه مثل 
ــرفته كارمي كندسطوح آب  يك مكانيكال سيل پيش
بندي روي يك بالشتك گازي كه بافاصله چندميكروني 
روي هم مي چرخندعمل مي كندوهيچ گونه اصطكاكي 
ــودن فاصله  ــدي وجودنداردوكم ب ــطوح آب بن بين س
ــطوح باعث مي شودمقدارنشتي گازدرحدبسيار  بين س

كمي باشد.
ــين آالت دوار  ــدارى و تعميرات ماش ــس نگه رئي
ــركت پااليش نفت اصفهان با اعالم اين خبر گفت:  ش
حمايت  مديريت و همت وتالش كليه همكاران موجب 

شداين پروژه بدون هيچ گونه مشكلي باموفقيت انجام  
وحتي كليه نقاط ضعفي كه دراجراي پروژه هاي قبلي 
ــرف و  ــت برط ــورهاي ديگرنيزوجودداش روي كمپرس
كمپرسور بدون هيچ گونه مشكلي راه اندازي  وتحويل 
عمليات گردد. مهندس مهدى نصرآزادانى افزود: اجراى 
اين پروژه در كمپرسور C-251 واحد تبديل كاتاليستي 
شماره دو ، با صرف هزينه اي سنگين وتوسط يك تيم 
شش نفره ازكارشناسان آلماني شركت بورگمن درمدت 
ــروژه ، باصرف  ــده بود. اما اين پ ــي تري انجام ش طوالن
هزينه ناچيزي وبا بهره گيري ازدانش تجربه وتخصص 
مهندسين وتكنسين هاي شركت پااليش نفت اصفهان  

وبدون كمك شركت هاي خارجي انجام شد.
ــروژه مزبورعالوه برتغييراتي كه روي  براى انجام پ
ــدنيازبه انجام حجم  قطعات داخلي كمپرسورانجام ش
ــي ازكمپرسوربه سمت پانل وازسمت  زيادي ازلوله كش
پانل بطرف كمپرسورمشعل واتمسفرو.....نيزبودكه بخشي 
ازآنهاقبل ازشروع تعميرات اساسي پيش سازي وبخش 

اعظم آن نيزدرطول تعميرات اساسي اجراشد.
وى همچنين  مزاياي اين پروژه  را برشمرد:

ــه  روزان ــدرروى  ه از  ــرى  جلوگي

ــراپ ها)كه باتوجه به  حدود500ليترروغن(خروجي ت
ــال  ــد حدوديك ميلياردتومان درس ــت هاي خري قيم
ــه بادرنظرگرفتن  ــت. ك ــه جوئي دربرخواهدداش  صرف
هزينه هاي باالسري وهزينه هاي نقل وانتقاالت روغن 
داخل پااليشگاه ونفرساعت مصروفه جهت شارژو.......به 

مراتب باالترخواهدبود.
حذف كامل سيستم سيل اويل كه منجربه: 

ــيل اويل كه قدرت  الف-حذف پمپ سيستم س
الكتروموتورآن 20HP است كه صرفه جوئي ساليانه آن 

حدود128MW است. 
ــل  ــيل اوي ــتم س ــن سيس ــذف كولرروغ ب-ح
ــيت  ديتاش ــق  طب ــه  باظرفيت61400BTU/HRك
 27GPMكولرمقدارآب موردنيازبراي خنك كردن روغن

است كه اين مقدارآب صرفه جوئي خواهدشد.
كاهش نشتى گازپروسس كه مقدارنشت محاسبه 
ــيرونت تراپ هابه  ــيل هاى روغني كه ازمس شده ازس
سمت FlareياFuel Gasعبورمي كندطبق محاسبات 
7000NL/ــدود ــيل هاي روغني ح ــده درس انجام ش
(14000NL/Min مجموعا)براي هرتراپ استMin
ــيل هاي جديد ــت شده س  درصورتي كه مقدارگازنش

ــيل  ــود)براي هردوس ــل مونيتورمي ش ــه روي پان (ك
حداكثر20NL/Minاست .

ــطوح آب  ــى بين س ــودن اصطكاك لغزش كم ب
ــبت به سيل هاي روغني  بندى سيل هاي خشك نس
ــدي D.G.Sروي فيلم  ــطوح آب بن به دليل حركت س
ــيل حذف و باعث كاهش  نازك گازاصطكاك داخلي س
ــد. مراجع  ــن كمپرسورخواهدش ــي توربي بخارمصرف
ــاي روغني  ــيل ه ــوان مصرفي اصطكاكي س معتبرت
راحدود5KW اعالم مي كنندكه صرفه اقتصادي ساليانه 

آن حدود43MWمي شود. 
ــوص درحين  ــهولت عملياتى بخص ــش س افزاي
ــوركه باعث كاهش  ــتن وحين كمپرس ــدازي بس راه ان
ــي ازخطاهاي انساني وسيستمي كه  ريسك هاي ناش
ــاهدFailكردن سيل اين  ــيل هاي روغني بارهاش درس
كمپرسورهادرحين راه اندازي بوده ايم مي شدكه باعث 

تاخيرچندروزه درراه اندازي واحدهاو...مي گرديد. 
ــيل هاي  باالتربودن قابليت اعتمادواطمينان س
جديدنسبت به سيل هاي روغني كه احتمال ورودروغن 
ــوركه باعث  ــس كمپرس ــيل اويل  داخل گازپروس س
ايجادمشكالتي براي كاتاليست هاي واحد مي شود به 

ــهردار مشهد مقدس   استاد،ش
گفت: رسالت شهردارى مشهد و مـشـهـد

صدا و سيماى خراسان رضوى، 
پمپاژ اميد و نشاط در جامعه است.

 تقى زاده خامسى در نشست هم انديشى با مديركل 
و مديران صدا و سيماى خراسان رضوى كه به ميزبانى 
شهردارى مشهد برگزار شد، بيان كرد: طى 6 ماهى كه 
فعاليت خود را در شهردارى مشهد آغاز كرده ام، روابط 
ــهد و صدا و سيماى خراسان  ــهردارى مش فى مابين ش

رضوى بر اساس همدلى و همكارى مطلوب بوده است.
وى افزود: همكارى و همدلى بين مديريت شهرى و 
صدا و سيما، باعث افزايش روحيه اميد و شادى در مردم 
مى شود. اعتقاد ما اين است هر كارى كه در مشهد انجام 
ــود بايد در جهت افزودن نشاط و اميد به زندگى  مى ش
ــد. شهردار مشهد مقدس با تاكيد بر اينكه با  مردم باش
ــويم اما  ــد دادن به مردم در كارهايمان موفق مى ش امي
پمپاژ ياس و نوميدى در جامعه، شكست خوردنمان را 
ــترك  رقم مى زند، ادامه داد: بايد پروتكل همكارى مش

ــهد و صدا و سيماى خراسان  ــال 97 شهردارى مش س
رضوى تدوين شود تا تكاليف دو طرف براى اين مسير 

تعيين گردد.
پروژه هاى شهردارى مشـهد داراى پيوست 

رسانه اى مى شود
ــاره به اينكه راديو خراسان  تقى زاده خامسى با اش
را كارسازتر و پرمخاطب تر از سيما مى دانم، خاطرنشان 
ــان  ــيماى خراس كرد: گزارش 5 از برنامه هاى موفق س
رضوى است كه در جهت اميد دادن به مردم الزم است 
خبرهاى اميدواركننده نيز در اين برنامه تهيه و پخش 

شود.
وى با تاكيد بر لزوم تعريف پيوست رسانه اى براى 
ــهردارى مشهد، اذعان كرد:  هر پروژه و رويدادى در ش
ــهد به رياست شهردار  كميته رسانه در شهردارى مش
تشكيل شده است كه مصوبات آن توسط مديركل روابط 

عمومى و بين الملل پيگيرى مى شود.
شهردارى مشهد، ميزبان 120 بانوى زلزله زده 

كرمانشاهى

شهردار مشهد مقدس در مورد مهم ترين برنامه هاى 
ــد نوروز و بعد از  ــهردارى در روزهاى باقيمانده تا عي ش
ــال براى اولين بار مراسم روز و هفته  آن نيز گفت: امس
ــهد با حضور گسترده  درختكارى در همه مناطق مش
مردم برگزار شد و برنامه ما براى كاشت 400 هزار اصله 
درخت آغاز شد. تقى زاده خامسى ادامه داد: به علت اينكه 
نتوانسته بوديم در ايام وقوع زلزله، در شهرهاى مورد نظر 
ــور يابيم لذا اين روزها به بهانه روز زن، 120 بانوى  حض
زلزله زده كرمانشاهى ميهمان شهردارى مشهد است تا 

ضمن زيارت حرم مطهر، تسلى خاطرشان فراهم آيد.
اتصال خط يك و 2 قطار شـهرى مشـهد در 

ايستگاه شريعتى
ــاره به توزيع 10 هزار شاخه گل در ميان  وى با اش
بانوان شهر در روز جمعه كه در نماز جمعه و همچنين 
سطح معابر و خيابان ها به ميمنت روز زن صورت خواهد 
گرفت، از آغاز طرح خانه تكانى براى جمع آورى وسايل 
ــط  ــردم براى تعمير و اهدا به نيازمندان توس اضافى م
شهردارى خبر داد. تقى زاده خامسى با اعالم خبر اتصال 

ــهرى مشهد تا پايان سال جارى  خط يك و 2 قطار ش
ــزود: در همين بخش از خط 2  ــريعتى، اف در ميدان ش
ــهرى مشهد كه در دوره قبلى افتتاح شده بود،  قطار ش
تاكنون 250 ميليارد تومان براى تجهيزات سيگنالينگ و 
ايمنى آن هزينه كرده ايم و نگذاشتيم خدمات دهى خط 

تعطيل شود.   
ورود 200 دسـتگاه اتوبوس جديد به ناوگان 

حمل نقل عمومى
ــهدى  ــهروندان مش وى نويد ديگرى نيز براى ش
ــت و آن هم اينكه در روزهاى باقيمانده سال، 200  داش
ــتگاه اتوبوس جديد وارد ناوگان اتوبوسرانى و حمل  دس
ونقل عمومى مشهد مى شود. شهردار مشهد مقدس در 
ادامه آمادگى شهر براى سخنرانى مقام معظم رهبرى، 
ــهدا و اكران تمثال شهدا در  اكران هاى ويژه براى روز ش
قاب هاى چوبى سطح شهر را از ديگر اقدامات برنامه ريزى 
ــاخت:  ــان س ــده براى اين ايام اعالم كرد و خاطرنش ش
ترتيبى اتخاذ شده است تا بعد از اين هر ماه مفاخر همان 

ماه شهر مشهد، تصاويرشان در سطح شهر اكران شود.
آماده سازى 5 هزار جاى پارك براى شهروندان 

مشهدى در ميدان فردوسى
ــى با تاكيد بر اينكه امسال ميزان  تقى زاده خامس
ــال هاى  گلكارى و درختكارى از نظر تعداد و نوع، با س
گذشته قابل مقايسه نيست، گفت: 30 هزار جاى پارك 
با مشاركت آستان قدس رضوى براى زائران نوروزى در 
حال آماده سازى است. وى افزود: همچنين يك پاركينگ 

ــهروندان  ــى براى ش ــزار واحدى در ميدان فردوس 5 ه
مشهدى در حال آماده سازى است تا شهروندان بتوانند با 
پارك خودروهاى خود در اين پاركينگ، با اتوبوس هاى 

بى.آر.تى به حرم مطهر اعزام شوند.
مصوبه شوراى تامين براى آغاز احداث ادامه 

خط 3 بى.آر.تى از ابتداى ارديبهشت 97
ــط 3 بى.آر. ــهد مقدس در مورد خ ــهردار مش ش
ــوراى تامين استان،  ــاس مصوبه ش تى نيز گفت: بر اس
احداث ادامه اين خط از اول ارديبهشت ماه سال آينده 
آغاز مى شود. احداث خطوط مترو يك بيستم خطوط 
قطار شهرى هزينه دارد و بيش از قطارشهرى نيز مسافر 
ــاس  ــى بيان كرد: براس جابجا مى كند. تقى زاده خامس
نظرسنجى هاى صورت گرفته، 85 درصد مردم مشهد 
ــراى خط 3 بى.آر.تى رضايت كامل دارند و تنها 5  از اج

درصد از مردم با اجراى آن مخالفند.
رونمايى از اپليكيشـن «مشهدى شو» براى 

راهنمايى زائران نوروزى
وى همچنين از رونمايى اپليكيشن «مشهدى شو» 
براى راهنمايى زائران نوروزى خبر داد و افزود: اين نرم افزار 
همه اطالعات مورد نياز را با جى پى اس در اختيار زائران 
قرار مى دهد. تقى زاده خامسى با اعالم آمادگى شهردارى 
جهت مشاركت در ساخت برنامه «مشهدى شو» در صدا 
و سيماى خراسان رضوى، تصريح كرد: مشهد بزرگان 
زيادى در همه ايران و جهان دارد كه مى توانيم از حضور 

آنها در اين برنامه استفاده نماييم.

شهردار مشهدمقدس در نشست هم انديشى با مديران صدا و سيماى خراسان رضوى

رسالت ما پمپاژ اميد و نشاط در جامعه است

 Dryاجراى موفقيت آميزپروژه نص

251-C1روي كمپرسورGas Seal

همه تالش دولتمردان اين است كه گران بودن اداره 
كشور را تعديل كنند

ــانى فرماندارى  به گزارش پايگاه اطالع رس
ــت سيد محمد احمدى در رشـــت شهرستان رش

ــت با اعضاى خانه مطبوعات گيالن،  نشس
ــت كه گران بودن اداره  اظهار كرد:  همه تالش دولتمردان اين اس

كشور را تعديل كنند.
ــتان رشت با بيان اينكه مديرى به دليل عدم  فرماندار شهرس
تخصيص اعتبارات از مطبوعات و رسانه فاصله گيرد، روش درستى 
نيست، افزود: مردم به صداقت، اعتقاد و ايمان دارند لذا مديران بايد 
با مردم به صداقت صحبت كنند زيرا مردم بهترين قاضى و قضاوت 
كننده هستند و در اين راستا خبر و خبررسانى يك ظرفيت بسيار 

ارزشمندى است كه مى توانيم از آن بهره بگيريم.
ــانه ها و مطبوعات براى انجام  وى تصريح كرد: از ظرفيت رس
بهتر رسالت مان استفاده كنيم؛ بايد رسانه را از خودمان بدانيم و اگر 
نقدى هم از جانب رسانه اى صورت مى گيرد بايد منصفانه و همراه 

با راهكارهاى اجرايى باشد.
ــترين نقدها معطوف دولت   احمدى تصريح كرد: اكنون بيش
ــت كه نقدهاى سازنده با راهكارهاى  است؛ تمام تالش ما اين اس
عملياتى را به كار گيريم. از مديران شهرستانى هم در بخش خاى 
مختلف خواسته ام كه در مقابل كوچك ترين نقدى برآشفته نشوند. 
فرماندار شهرستان رشت بيان كرد: پذيرفتيم كه دولت دوازدهم، 
دولت منتخب و مورد اعتماد مردم است و از نقدها به عنوان فرصت 

استفاده مى كند.
ــاورز و خانه  ــه داد: خانه مطبوعات همانند خانه كش وى ادام
صنعت تاثير بسزايى در شناساندن اين تشكل در ميان عموم مردم 
ــر  ــانه مى تواند در ميان مردم نش دارد، آنچه را كه مطبوعات و رس
دهد، «اميد» است. نشر ياس و نااميدى در جامعه هنر نيست زيرا 

همه با اميد زندگى مى كنيم.

 برگزارى جشن نيكوكارى با استقرار
 دو هزار پايگاه ثابت و سيار

ــه امداد  ــت خبرى مدير كل كميت نشس
استان مركزى به منظور تبيين برنامه  هاى مــركـزى

جشن نيكوكارى و با حضور اصحاب رسانه 
در سالن جلسات كميته امداد استان برگزار شد.

قنبر موسى نژاد، مدير كل كميته امداد استان مركزى با بيان 
ــن نيكوكارى امسال با شعار "جوانه لبخند مى كاريم"  اينكه جش
برگزار مى شود ، گفت : دو هزار پايگاه ثابت و سيار كميته امداد 
ــن  ــده و زنگ جش ــن در نظر گرفته ش ــراى برگزارى اين جش ب
ــفند ماه به صورت نمادين در دبيرستان  نيكوكارى شانزدهم اس

دخترانه شاهد نيايش اراك نواخته خواهد شد.
ــزود : تعداد هزارو  ــتان مركزى اف مدير كل كميته امداد اس
342 پايگاه همزمان با آغاز جشن نيكوكارى در شانزدهم اسفند 
ماه در سطح مدارس استان ، 579 پايگاه بسيج ، مساجد و كميته 
ــردد و 30 پايگاه روز  ــفند ماه در اماكن پرت امداد در هفدهم اس
جمعه هجدهم اسفند ماه در مصلى هاى برگزارى نماز جمعه در 

سطح استان مستقر خواهد شد.
ــى نژاد تكيه گاه اصلى كميته امداد را مردم دانست و  موس
گفت: رشد كمك هاى مردمى در سال هاى اخير نشان از اعتماد 
مردم به كميته امداد است و كمك هاى مردمى در سرفصل هاى 
ــال جارى تا كنون به نسبت سال گذشته رشد 65  مختلف در س

درصدى داشته است.
ــن نيكوكارى در  وى افزود:ميزان كمك هاى مردمى در جش
ــال گذشته چهار ميلياردو 500 ميليون تومان بوده كه از اين  س
ــه  ميزان يك ميلياردو 500 ميليون تومان به صورت نقدى و س
ــبت سال 94  ميليارد تومان به صورت غير نقدى بوده كه به نس
رشد 30 درصدى داشته و اميدواريم با كمك مردم خير انديش 

استان اين رقم در سال جارى افزايش داشته باشد.

 رشد 60 درصدى منابع بانك شهر
 در مشهد 

مدير ارتباطات و روابط عمومى بانك شهر 
گفت: منابع بانك شهر در مشهد طى سه مـشـهـد

سال گذشته از رشد 60 درصدى برخوردار 
بوده است.

در نشست هم انديشى با اصحاب رسانه مشهد كه به ميزبانى 
ــد، اظهار كرد: شهر  ــتى منقطه يك بانك شهر برگزار ش سرپرس
مشهد يكى از كالن شهرهاى بسيار مهم كشور محسوب مى شود 
ــى در درجه اهميت بااليى قرار دارد.  كه از نظر اقتصادى و سياس

بانك شهر اهميت ويژه اى به اين شهر قائل است.
ــته بانك شهر در مشهد با رشد  ــال گذش وى افزود: طى 3 س
قابل توجه و ميانگين 60 درصدى منابع مواجه بوده كه اين موضوع 
نشان دهنده اقبال عمومى مردم اين شهر به بانك شهر بوده است.

ــور مدير ارتباطات و روابط  بانك شهر مردمى ترين بانك كش
عمومى بانك شهر كشور تصريح كرد: ما وظيفه و هدف اصلى بانك 
ــاس دستورالعمل،  ــهر را جلب اعتماد عمومى مى دانيم و بر اس ش
منابع جمع آورى شده در هر شهر، در پروژه هاى همان شهر هزينه 
مى شود.. «شهرنت ها» خدمت رسان به زائران در تعطيالت نوروزى

ــال جارى، 8  ــه بهمن ماه س ــهر ك ــه كرد: بانك ش وى اضاف
ــت تخصصى ترين بانك در حوزه  ــت سر گذاش سالگى اش را پش
مديريت شهرى است و سعى كرده براى تحقق اهدافش در جايگاه 

اجتماعى ممتازى قرار گيرد.
ــى هاى  ــهروندى براى تاكس ــدن خدمات كارت ش فراگير ش

مشهد
وى در مورد سياست هاى تبليغاتى اين بانك نيز گفت: ما در 
ــت تبليغات و اطالع رسانى بانك شهر را تغيير  سال 97 سياس
ــده، به مناطق  ــت هاى تدوين ش ــم داد و اجراى سياس خواهي

واگذار مى شود

 درخت دوستي شهرهاي اصفهان و موستار
 كاشته شد

ــتار ضمن بازديد از  ــهر موس ــهردار ش ش
سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان اصـفـهـان

ــهري،  ــي چند از مديران ش ــه همراه تن ب
ــتي ميان دو شهر اصفهان و موستار، در  ــانه دوس درختي را به نش

پارك شهيد رجايي اصفهان كاشت. 
شهردار شهر موستار كشور بوسني هرزگوين در حاشيه اين 
مراسم درختكاري، اظهار كرد: از اينكه براي نخستين بار در شهري 

مانند اصفهان حضور پيدا مي كنم بسيار خرسندم.  
ــهري زيبا مانند اصفهان با قدمتي  وي با بيان اينكه ديدن ش
طوالني و ابنيه تاريخي متعدد براي من بسيار جالب و شگفت انگيز 
است، تصريح كرد: موستار نيز شهري قديمي با پيشينه اي تاريخي 
در كشور بوسني و هرزگوين است. وي بيان داشت: با وجود جاذبه 
ها و ابنيه تاريخي موجود در شهر اصفهان به همشهريان خود در 
موستار پيشنهاد مي كنم به اصفهان سفر كنند. وي با اشاره به روز 
ــخ به اين سوال كه آيا چنين روزي  درختكاري در ايران و در پاس
ــتار نيز وجود دارد، افزود: ما چنين روزي نداريم اما  در شهر موس
اين فرصت براي مهمانان خارجي وجود دارد كه در پارك مركزي 
شهر، درختي را به عنوان نماد دوستي بكارند.  بشليچ اضافه كرد: 
اميدوارم اين درخت نيز در اصفهان تا سال ها به عنوان نماد دوستي 
و همكاري دو شهر به يادگار باقي بماند. من نيز قول مي دهم كه در 

پارك مركزي شهرمان درختي با نام اصفهان كاشته شود.
شهردار موستار تأكيد كرد: طي روزهايي كه در اصفهان حضور 
ــايل زيست محيطي شهرداري  ــتم از نهادهاي مرتبط با مس داش
بازديد كردم تا زمينه همكاري ميان دو شهر فراهم شود. زيرا تفاوت 
هاي آب و هوايي و اقليمي ميان دو شهر نمي تواند دليلي براي عدم 
همكاري در اين زمينه باشد. عقد خواهرخواندگي بستر ساز صلح و 

دوستي ميان شهرهاست

 

 ديدار صميمانه استاندار گيالن 
با حافظان انفال الهى

محسن يوسف پور با بيان اينكه هفته منابع 
ــفند برگزار گـيــالن ــت 21 اس ــى از 15 لغاي طبيع

مى شود،اظهار كرد:خوشبختانه در سال 96 
موفق شديم توقف بهره بردارى از جنگل هاى طبيعى شمال كشور را 

براى نخستين بار در استان گيالن رقم بزنيم.  
ــزدارى گيالن افزود: با صراحت  مديركل منابع طبيعى و آبخي
اعالم مى كنم كه در حال حاضر در جنگل هاى استان هيچ درخت 
طبيعى قطع نمى شود؛ مگر براى فعاليت هاى عمرانى كه اجتناب 
ناپذير است لذا براى جلوگيرى از آسيب توليد و اشتغال، با كسانى 
كه در داخل طرح ها زندگى مى كنند، قرارداد حفاظتى تحت عنوان 
«هميار طبيعت» منعقد كرديم. وى با اشاره به بهره بردارى مستمر و 
ادامه دار از جنگل ها طى 50 سال اخير،عنوان كرد: براساس منويات 
مقام معظم رهبرى و با توجه به برنامه ششم توسعه، در سال اول اين 
برنامه پنج ساله تالش كرديم با استفاده از اعتبار سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزدارى كشور، بهره بردارى را متوقف كنيم.  ايشان افزود: 
طرح زراعت چوب را در راستاى تامين نياز صنايع چوبى و سلولزى 
ــتان به معناى واقعى كلمه پياده كرديم و مفتخريم اعالم كنيم  اس
ــاحت 4 هزار و  ــه  طى چند ماه اخير، قرارداد صنوبركارى به مس ك
ــفارود منعقد نموديم و آمادگى 4 هزار  ــركت ش 500 هكتار را با ش
هكتار ديگر را داريم، كه در قالب آگهى مزايده انجام مى شود. مديركل 
منابع طبيعى استان گيالن با اشاره به اجراى طرح كاداستر، از جمله 
ــا زمين خوارى و  ــتر را مقابله ب مزيت هاى مهم اجراى طرح كاداس
مشخص شدن حدود منابع ملى و مستثنيات دانست و خاطرنشان 
كرد:خوشبختانه در سال 96 با يك رشد بسيار خوبى از نظر اعتبارى 
ــطح ملى مواجه بوديم و بالغ بر 9 ميليارد تومان غير از محل  در س
بودجه استانى دريافت كرديم؛ اين در حالى است كه در سال 95 تنها 

3 ميليارد و 400 ميليون تومان اعتبار تخصيص داده شد.

 نشست مشترك راه وشهرسازي اصفهان 
با پليس راه استان

ــازي استان اصفهان:  مديركل راه وشهرس
ــكاري بين اداره راه و پليس و اصـفـهـان تعامل و هم

ــاي  ــكالت محوره ــع مش ــي و رف بررس
مواصالتي يكي از عوامل كاهش تصادفات جاده اي است.

ــترك اداره كل راه وشهرسازي استان با پليس راه  جلسه مش
ــفرهاي نوروزي در  ــتان به منظور هماهنگي بيشتر جهت س اس
ــد. حجت اله غالمي مديركل راه  ــازي برگزار ش محل راه وشهرس
وشهرسازي استان گفت: استان اصفهان به لحاظ حجم بار و مسافر 
و داشتن 11500 كيلومتر طول راه، يكي از استانهاي ويژه در كشور 
است كه الزم است به صورت ويژه در نظارت و توسعه راهها به آن 
نگريست. وي در ادامه با توجه به اولويت استان در دوبانده نمودن 
ــتاني اظهار داشت: خوشبختانه  ــتاني و بين اس جاده هاي شهرس
ــاله اهدافي براي استان مشخص شده كه هدف  در يك دوره 4 س
ــه دوبانده نمودن محورهاي ترافيكي  گذاري مهم ما در اين زمين
استان از مراكز شهرستانها به مركز استان و به استانهاي مجاور است 
ــتاي كاهش تصادفات رخ به  كه از جمله مهمترين اقدامات درراس
رخ و اولين حركت اساسي وبنيادي در اين زمينه مي باشد. غالمي 
با توجه به نگاه برخوردار به استان با توجه به شرايط موجود راهها 
بيان داشت: اين نگاه با توجه به حجم بار ترافيكي عبوري از استان 
و وقوع حوادث جاده اي تغيير كرده و برنامه توسعه راههاي استان 
ــده و اجرا خواهد  در بخش آزادراهي و بزرگراهي تدوين ونهايي ش
شد. مديركل راه وشهرسازي استان اصفهان به احداث آزادراههاي 
ــت و گفت: عالوه بر احداث آزادراههاي شرق و  ــتان اشاره داش اس
ــيراز بطول 120 كيلومتر در  ــرب اصفهان، آزادراه اصفهان – ش غ
ــمت نايين و  مرحله اخذ مصوبه هيات دولت، بزرگراه بادرود به س
ــمت  ــزد در مرحله انعقاد تفاهم نامه  و محور نجف آباد به س ي

فالورجان نيز در مرحله جذب سرمايه گذار مي باشد. 

تنديس جشنواره پژوهش و فناورى وزارت نفت به 
شركت گاز خراسان رضوى رسيد

ــنواره پژوهش و فناورى  ــتمين جش هش
ــوح تقدير و تنديس مـشـهـد ــت با اهدا ل وزارت نف

ــركت گاز  ــانى به ش بخش حوزه علوم انس
خراسان رضوى به كار خود پايان داد.

ــركت گاز خراسان رضوى  پژوهش و فناورى برگزار گرديد ش
ــد به عنوان تنها شركت گاز استانى لوح تقدير و تنديس  موفق ش

پروژه پژوهشى برتر علوم انسانى وزارت نفت را از آن خود كند.
ــالى در دو حوزه  ــنواره،  بيش از 850 طرح ارس ــن جش در اي
پژوهش فنى و علوم انسانى به مدت 700 نفر ساعت مورد داورى 

قرار گرفت كه در اين بين 14 اثر مورد تقدير واقع شد.
ــان رضوى طى چند سال  ــركت گاز خراس گفتنى است؛ ش
ــته موفق به كسب عناوين گوناگونى در حوزه هاى مختلف  گذش
ــى وزارت نفت و عنوان  ــتگاه برتر پژوهش ــى از جمله دس پژوهش

پژوهشگر برتر شده است.
سياست راهبردى وزارت نفت تقويت زمينه پژوهش و فناورى 
است در ابتداى اين مراسم، حبيب اهللا بيطرف معاون وزير نفت در 
امور مهندسى، پژوهش و فناورى گفت: سياست راهبردى وزارت 
نفت تقويت زمينه پژوهش و فناورى است كه هم در درون وزارت 
نفت و هم در صنايع و شركت هاى وابسته به خوبى به اين موضوع 
توجه مى شود. وى افزود: ساختار جديد فناورى و پژوهش در وزارت 
ــده و نقش هر يك از اجزا مشخص شده  نفت تدوين و طراحى ش
است. تببين صحيح ماموريت ها و برنامه هاى هر يك از دستگاه ها 

در اين زمينه بسيار مهم است.
بيطرف با بيان اينكه پيشبرد اهداف انقالب نيازمند پيشرفت 
است و بايد در عرصه فناورى حركت كنيم، خاطرنشان كرد: جذب 
و توسعه فناورى و ارتقاى ظرفيت ها و توانمندى شركت هاى داخلى 

با جديت دنبال مى شود.

 در ارائه خدمات بهتر و مشترى مدارى ، متعهد
 و مصمم باشيم

درجلسه اى با حضور غالمعلى شهمرادى 
شاخصهاى عملكردى مخابرات شهرستان گـلسـتـان

گرگان بررسى شد. در اين جلسه كه رئيس 
و معاونين مخابرات گرگان حضور داشتند ابتدا شهمرادى با مهم 
برشمردن نياز مشتريان ، اجراى تمامى فعاليتها براساس خواسته 

مشتريان را ضرورى دانست.
ــران از امورات  ــتان آگاهى مدي ــر مخابرات منطقه گلس مدي
زيرمجموعه ، اولويت بندى در وظايف محوله و مهم دانستن برخى 
ــدام از كاركنان ،  ــريح وظايف هرك ــروژه ها ، تعريف كار و تش از پ
حركت نكردن برخالف سياستهاى شركت را از عوامل تاثير گذار 
ــت و افزود:  ــراى به موقع فرآيندهاو پروژه هاى كارى دانس در اج
بايد با حركتى رو به جلو ، در راه تحقق هدف هاى در نظر گرفته 

تالش نماييم.  
ــش هزينه ها ، وصول  ــز بر افزايش درآمدها و كاه وى تمرك
مطالبات ، توجه به مشترى و مشترى مدارى را از اولويت ها نام برد 

و براى رسيدن به آنها راهكارهايى را ارائه نمود.
ــرايط كنونى مخابرات استان گفت:  ــهمرادى  با تشريح ش ش
ــتفاده از تكنولوژيهاى روز دنيا  ــاورى اطالعات و ارتباطات و اس فن
ــبد خانوار مردم قرار گرفته است و اين موجب خواهد شد به  درس
ــازمان خدمت رسان در ارائه خدمات با كيفيت و به  عنوان يك س
روز اقدام نموده و تمام سعى خود را در بهتر شدن خدمات به كار 
بنديم. مدير مخابرات منطقه گلستان با اعالم آمادگى مخابرات در 
ارائه بهترين و با كيفيت ترين امكانات به مردم افزود: در حال حاضر 
ــب براى بهره مندى از ارتباطات و  ــتان گلستان از بستر مناس اس
ــت والزم است هر مسئولى عملكرد  فناورى اطالعات برخوردار اس
خود را مورد ارزيابى قرار دهد وبا همفكرى و درايت در ارائه خدمات 

بهتر و مشترى مدارى متعهد و مصمم باشيم .
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