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ایجاد بیش از 10 هزار جای پارک با 
اجرای پروژه های اقتصادی

 احداث 7 طبقه پارکینگ عمومی و 2 
طبقه پارکینگ اختصاصی زیر سطحی در 

میدان شهدا 
مهدی حاتمــی در مراســم آغاز عملیــات اجرایی 
پارکینگ توحید که با حضور شهردارمشــهد، جمعی 
از اعضای شــورای شهر، معاون عمران، حمل ونقل و 
ترافیک و جمعی از مدیران شــهری برگزارشد، افزود: 
شــهرداری مشــهد، در 36 پروژه بــزرگ اقتصادی 
مشــارکت داشــته اســت که زیربنای این پروژه ها 
 بیــش از 2 میلیــون و400 هــزار مترمربع اســت.
وی اضافــه کــرد: از این تعــداد 21 پــروژه با بیش 
از یک میلیــون مترمربع زیربنا شــامل 7 مجموعه 
تجاری،2 مجموعــه خدماتی، 4 مجموعه مســکن 
ارزان قیمت و 8 مجموعه مختلــط دارای پارکینگ 
عمومی به بهره برداری رســیده اســت کــه از این 
مشــارکت ها بیــش از6500 جای پــارک عمومی 
 استحصال شــده و اکنون در حال بهره برداری است.
حاتمی تصریــح کــرد: در کنار پارکینــگ توحید 
که عملیات اجرایــی آن امروز آغاز شــد، 15 پروژه 
مشــارکتی دیگر شــامل 5 پروژه تجاری 3 مجموع 
مســکونی و اداری، 3 مجموعه مسکونی ارزان قیمت 
و 3 مجموعه مختلــط دارای پارکینگ عمومی نیز با 
زیربنــای بیش از یک میلــون و 400 هزار متر مربع 
در حال ســاخت اســت که از ایــن مجموعه ها نیز 
 3 هزار و 600 جای پارک اســتحصال خواهد شــد.

وی با بیان اینکه از مجمــوع فعالیت های اقتصادی 
توانســته ایم بیش از 10هزار جای خودرو برای شهر 
تامین کنیم، اظهارکرد: پارکینگ توحید که عملیات 
اجرایی آن امروز آغاز شــد طی ســال های گذشته 
2 بــار به صورت پیمانکاری عرضه شــد که به دالیل 
اینکه شرایط مناسب نبود مشارکت کننده نداشت، لذا 
شهرداری با تغییر زیربناها و با کمک کمیسیون ماده 
پنج به طرحی رسید که هم توجیه اقتصادی دارد و هم 
 پارکینگ مورد نیاز میدان شهدا را تامین مالی می کند.
وی ادامه داد: پارکینگ توحید در 5 طبقه پارکینگ زیر 
سطحی عمومی با زیربنای 40 هزار مترمربع و 2 طبقه 
پارکینگ زیر ســطحی اختصاصی با زیربنای 15هزار 
مترمربع و 65 هزار مترمربع فضای تجاری ،مسکونی 
و اقامتی با اعتباری بالغ بر 634 میلیارد تومان احداث 
خواهد شد که سهم الشرکه شهرداری که 30 درصد 
و بــه مبلغ بیش از194 میلیارد تومان اســت ابتدا از 
 محل پارکینگ عمومی این مجموعه تامین می شود.

گفتگوی بر خط مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب گیالن با مردم استان

به مناســبت ســالروز تشکیل شــرکت های آب و 
فاضالب، مدیرعامل شــرکت آبفــای گیالن امروز با 
حضور در ســامانه 122 این شــرکت، به صورت بر 
خط و تلفنی با مردم استان صحبت و مشکالتشان را 
پیگیری کرد.به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش 
همگانی شرکت آبفای گیالن؛ سید محسن حسینی 
، ضمن گرامیداشت یازدهم دیماه سی امین سالروز 
تصویب قانون تشکیل شــرکت های آب و فاضالب 
گفت: هــدف از حضور در این مرکز و پاســخگویی 
بر خط و تلفنی، بررســی و رفع مشکالت مردمی و 
تسهیل در خدمت رســانی می باشد .وی با تاکید بر 
اهمیت حضور مدیران در مرکز ارتباط مردمی 122 
جهت شــنیدن مشکالت مردمی و تالش بر رفع آن 
به منظور افزایش سطح رضایتمندی گفت: در هفته 
های گذشته، در راستای پاسخگویی بر خط مدیران 
شرکت آب و فاضالب گیالن از طریق سامانه ارتباط 
مردمی 122 ، تعدادی از معاونین شرکت و مدیران 
امور آبفای شهرستان ها به صورت مستقیم از طریق 
این ســامانه با مردم گفتگو کردند که این برنامه تا 

پایان سال ادامه دارد.

شهردار رشت عضو شورای 
سیاستگذاری شهرهای فعال ایران شد

بــه گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار 
رشت طی حکمی از سوی مهدی جمالی نژاد، معاون 
عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور 
و سید عبدالحمید احمدی، معاون فرهنگی و توسعه 
ورزش همگانــی وزارت ورزش و جوانــان به عنوان 
عضو شورای سیاســگذاری شــهرهای فعال ایران 
منصوب شــد.در متن این ابالغیه آمده است:نظر به 
تعهد، تخصص و اهتمام جنابعالی در جهت توســعه 
ورزش شهروندی و همچنین به منظور اجرای موفق 
طرح ملی شهرهای فعال ایران »شفا« به موجب این 
حکم به عنوان »عضو شورای سیاستگذاری شهرهای 

فعال ایران« منصوب می شوید

فیبر کشی روستای توریستی زیارت 
گرگان به طول 12 کیلومتر

غالمعلی شــهمرادی مدیر کل مخابرات گلستان با 
بیان این مطلب که ارتقاء تکنولوژی و تبدیل مســیر 
هوایی به زمینی در پروژه فیبرکشــی مســیرزیارت 
مد نظر بوده اســت گفت : با توجه به اینکه افزایش 
کیفیت ارتباطات جزء اولویتهای برنامه های توسعه 
ای مخابرات می باشــد ،  برنامه ریزی در این راستا 
بصورت مستمر صورت می گیرد. وی با اشاره به اینکه 
عملیات فیبررسانی در مســیر جنگلی به طول 12 
کیلومتر از گرگان تا روستای توریستی زیارت موجب 
ارتباط بهینه ، افزایش کیفیت و پایداری ارتباطات ، 
افزایش ظرفیت تاسقف نیاز تمامی اپراتورها و البته 
کاهش سرقت خواهد شد افزود ، همزمان با این پروژه 
در بخش های دیگراســتان چه در مناطق روستایی 

چه شهری نیز درحال اجرا است. 

اخبار

 معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
شــهرداری یزد از اجرای 28 عنوان برنامه  فاخر و ارزشمند 
توسط این کمیته خبر داد و خاطرنشان کرد:  قصد داریم با 
برگزاری برنامه های ماندگار شــهدا را برای نسل نوجوان و 

جوان دست یافتنی کنیم.
به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 

شهرداری یزد؛  عباس مالزینلی  ظهر امروز در نشست خبری 
کمیته فرهنگی دومین کنگره ملی 4000 شهید استان ضمن 
گرامیداشت اولین سالگرد شهادت شهید سردار سلیمانی، 
اظهار کرد: ما در طول سال فضاسازی شهری را برای مراسم 
های معمولی تر اجرایی کردیم و حتماً برای سالگرد  سردار 
شهید قاسم سلیمانی سعی خواهیم کرد که فضاسازی را به 
 بهترین شکل ممکن و در شأن این سردار شهید انجام دهیم.
وی افزود: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری 
یزد هم به مناسبت میزبانی یزد از کنگره چهار هزار شهید 
اســتان و هم سالگرد شهید  سردار سلیمانی، مجموعه ای از 
باکس هــای نمایه ای را عالوه بر بیلبوردهــا و پل های عابر 
پیاده در ســطح شــهر تهیه کرده که چــاپ آن بر عهده 
 ســازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشــی شهرداری یزد  است.

مالزینلــی با بیان اینکه برنامه های ویژه دیگری را نیز برای 
کنگره ملی 4000 شهید استان در کمیته فرهنگی طرح ریزی 
کرده ایــم، ادامه داد: انیمیشــن های متعــدد، برنامه های 

اینســتاگرامی و الیو و همچنین مسابقات متعدد فرهنگی 
و ورزشــی را در سطح شهر خواهیم داشت و تالشمان این 
خواهد بود تا برنامه های فاخر و ارزشمندی را با همفکری و 
 همراهی معاونت فرهنگی ســپاه الغدیر استان برگزار کنیم.
رییــس کمیتــه فرهنگــی دومیــن کنگره ملــی 4000 
شــهید اســتان  از اجــرای 28 عنــوان برنامــه  فاخــر و 
ارزشــمند توســط ایــن کمیته خبــر داد و خاطرنشــان 
کــرد:  قصد داریم با برگــزاری برنامه های ماندگار شــهدا 
 را بــرای نســل نوجــوان و جوان دســت یافتنــی کنیم.

وی ادامــه داد:  بــه مناســبت برگــزاری کنگــره و اولین 
سالگرد شــهادت ســردار ســلیمانی مســتند فاخری با 
عنــوان روایــت عاشــقی در دســت تهیــه اســت که از 
 شــبکه سراســری افق رســانه ملی پخش خواهد شــد.
معاون شهردار یزد افزود:  مستند ارزشمند دیگری با عنوان 
مرزهای عاشــقی ویــژه زندگی مدافعان حــرم با حمایت 
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری درحال ساخته 

شــدن است و در یک برنامه سه قسمتی دیگر نیز به نقش 
 تاثیرگذار سه بانوان یزدی در دفاع مقدس خواهیم پرداخت.
مالزینلی تولید و چاپ کتاب شهدا در حوزه کودک و نوجوا ن، 
 ساخت مستندها و انیمیشن ها و تیزرهای تبلیغاتی متنوع 
دیگر،  برگزاری یادواره شــهید منا شهید حاج حسن دانش، 
 تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس،  تقدیر از جانبازان قطع 
نخاعی و خانواده صبور آنها،   برگزاری جشنواره خشدالنه با 
بخش ویژه طنز دفاع مقدس،  همکاری موثر در یادواره های 
شهدا محله ای یزد،  فضاسازی شهر یزد با محوریت کنگره 
شــهدا،  تکریم از مدافعان سالمت استان،  همکاری در طرح 
محله محور شهید سردار سلیمانی برای ارتقا سطح آگاهی 
و آموزش مردم در پیشگیری و مقابله با کرونا و ساخت 15 
تندیس شــهدا را از مهم ترین برنامه های کمیته فرهنگی 
دومین کنگره ملی 4000 شهید استان عنوان کرد و اظهار 
امیدواری کرد:  مراسم اختتامیه کنگره نیز به نحو احسن در 

اسفند ماه برگزار شود.

با مساعدت شركت بهره برداري نفت و گاز 
مسجدسلیمان ؛

جاده اصلی و پرتردد هشت بنگله 
بازگشایی شد

با همت شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان و 
بکارگیری ماشین آالت و نیروی انسانی مدیریت خدمات 
این شــرکت ، جاده اصلی و پرتردد هشت بنگله به مرکز 

شهر پس از گذشت ماهها بازگشایی شد. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان ، بعلت تأخیر و تعلل بسیار پیمانکار مجري 
حفاری قطعه دوم کانال هدایت فاضالب شــهری مســیر 
هشت بنگله - حدفاصل اداره مرکزی شرکت نفت تا میدان 
نفت  بعلت حفاري کانال عمیق و حجم عظیم نخاله هاي 
ایجاد شده به مدتي طوالني مسیر هشت بنگله به فلکه نفت 
مســدود گردیده بود که موجب نارضایتی و گالیه مندی 
بسیار شهروندان مسجدســلیمانی گردید که این بار هم 
شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان به میدان 
خدمت آمد و با پیگیري و نظارت مســتقیم دکتر علیرضا 
کرطالیی مدیرخدمات، با استفاده از ماشین آالت سنگین 

اداره ترابری و پشــتیباني پرسنل اداره خدمات مهندسی، 
اقــدام به جمع آوری حجم عظیــم خاکها و مصالح ، رفع 
انسداد مسیر و بازگشایي و خیابان نمود. شایان ذکر است 
علیرغم اینکه انجام این کار در تعهدات پیمانکار شــرکت 
آب و فاضالب خوزستان بوده و شرکت بهره برداری نفت و 
گاز مسجدسلیمان هیچگونه تعهدی در این زمینه نداشته 
این اقدام در راســتای رفع عدم رضایت شهروندان محترم 
و نجیب مسجدسلیماني و در راستاي  عمل به مسئولیت 
های اجتماعی با حمایت مهندس قباد ناصری مدیرعامل 
شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدســلیمان صورت 
پذیرفت. یادآوری می نماید در اســفند ماه سال گذشته و 
اجــرای قطعه اول کانال جمع آوری فاضالب شــهری نیز 
پیمانکار مربوطه با تعلل و کندی در اجرای پروژه نارضایتی 
عمومی را موجب شــد و از اجرای روکش آسفالت منطقه 
حفاری شــده ســر باز زد که آن موقع هم با مســاعدت 
مهندس قباد ناصری مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و 
گاز مسجدسلیمان ، قیر مناسب جهت ساخت اسفالت گرم 
تهیه و در اختیار مسئولین شهرداری قرار گرفت تا باز هم 
شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در عمل 
به مسئولیت های اجتماعی یاری رسان شهروندان باشد. 

چهارمین سفر معاون کل وزیر 
بهداشت به استان قزوین

نشست ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونای استان 
قزوین با حضور دکتر حریرچی، معاون کل وزیر بهداشــت 
و ناظر کشــوری اجرای طرح محله و خانواده محور شهید 
ســلیمانی و اعضای این ستاد در سالن جلسات استانداری 
قزوین برگزار شد. در این نشست که استاندار، نمایندگان 
مردم قزوین، البرز و آبیک و تاکســتان نیز حضور داشتند؛ 
ابتدا دکتر پیمان نامدار، رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 
ضمن خیر مقدم، گزارشی از وضعیت استان، توانمندی ها، 
مشارکت جمعی، و آمار بیماران و فوتی ها را همراه با تحلیل 
ارایه کرد، و معاون بهداشــت و درمان ســپاه، مدیر عامل 
جمعیت هالل احمر، مدیر کل ســازمان تبلیغات اسالمی 
و جانشین فرماندهی نیروی انتظامی گزارش فعالیت های 
خود در طرح شــهید قاسم سلیمانی را بیان کردند. دکتر 
ایرج حریرچی، معاون کل وزیر بهداشــت و ناظر کشوری 
اجرای طرح محله و خانواده محور شهید قاسم سلیمانی نیز 
در این نشست، هدف از دومین سفر خود به استان قزوین 
از آغاز این طرح را بررسی روند کنترل و پیشگیری بیماری 

کرونــا اعالم کرد و افزود: مــا از طرف دو گروه از مبتالیان 
نگرانی نداریم، یکی آنان که در بیمارستان بستری هستند 
و  رفــت و آمد نیروهای درمانی و خانواده ها تحت کنترل 
اســت و دیگری بیمارانی که در منزل قرنطینه هستند و 
ارتباطشان با بیرون محدود یا قطع است. وی خطر انتقال و 
گسترش ویروس را در افرادی دانست که بی عالمت یا کم 
عالمت هستند و در جامعه تحرک دارند و ادامه داد: ویروس 
در وضعیت عــادی در بیرون زیاد ماندگاری ندارد و بزرگ 
ترین خطر انتقال زمانی است که در بدن افراد فعالیت دارد 
و این افراد بی عالمت یا کم عالمت عامل اصلی گسترش و 
انتقال ویروس هستند و متاسفانه در همه جای جامعه نیز 
در حال تحرک هســتند.ناظر کشوری اجرای طرح شهید 
سلیمانی در استان های شمال غرب کشور افزود: ویروس 
سوار آدم ها می شود و منتقل می گردد و اگر ما این افراد 
را با انجام تست های سرپایی شناسایی و  جابجایی آنان را 
کنتــرل کنیم، می توانیم خیلی راحت تر و بی هزیرنه تر  
از گســترش بیماری جلوگیری کنیم. وی گفت: زمانی که 
بســتری های ما کم می شود، اگر چه برای حوزه سالمت 
خبر خوبی است، اما خطر انتقال بیشتر است و بهترین راه 
ما برای مقابله این است که افراد را در مرحله اول شناسایی 

کنیم.

راهکارهای مصرف صحیح 
گازطبیعی و استفاده از طرح 

گازبهای رایگان 
مشــهد- رضا جانگداز، سخنگوی شــرکت گاز خراسان 
رضوی گفت: مشارکت عمومی در مدیریت مصرف بهینه 
و صحیح گازطبیعــی عالوه بر پایداری حداکثری جریان 
گاز، فرصت بهره مندی تعداد بیشتری از شهروندان را از 
مزایای طرح ملی گازبهای رایگان فراهم می کند. حسن 
خیراندیش اظهار کرد: با توجه به آغاز فصل زمســتان و 
افزایش اســتفاده از وســایل گرمایشی، مصرف صحیح و 
بهینه گاز طبیعی توسط مشترکین امری الزم و ضروری 
است. وی افزود: راهکارهای بسیار ساده ای برای مدیریت 
مصرف گازطبیعی در بخش خانگــی وجود دارد که می 
توان با استفاده از آنها عالوه بر حفظ منابع ملی، حفاظت 

از محیط زیســت و کمک به پایــداری حداکثری جریان 
گازطبیعــی در اقصی نقاط اســتان، از مزایای طرح ملی 
گازبهای رایگان مشترکین کم مصرف هم بهره مند شد. 
رییس روابط عمومی شــرکت گاز خراسان رضوی با بیان 
این مطلب که بــرای اصالح الگوی مصــرف اولین قدم 
رعایت دمای رفاه محیط اســت گفــت: دمای رفاه منزل 
در زمســتان باید بین 18 تا 21 درجه سانتیگراد تنظیم 
شود. استفاده از پوشش گرم، تنظیم دمای پکیج یا شعله 
بخاری، استحمام با کمترین میزان آبگرم مصرفی و بستن 
درب اتاقهای بالاستفاده از راهکارهای مناسب برای صرفه 
جویی اســت. به گفته خیراندیش، اســتفاده از درزگیر، 
نصب پشــت پرده ای، پنجره دو جداره، پوشاندن دریچه 
کولر، پوشاندن شومینه بالاستفاده، استفاده از فوم در زیر 
فرش و موکت برای طبقات اول و اســتفاده از درب های 
تمام چوبی یا دوالیه یا پی وی ســی از دیگر راهکارهای 

جلوگیری از اتالف انرژی در بخش خانگی است. 

در شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن 
برگزار شد

جلسه بررسی عملكرد مدیریت 
بحران بارش برف اخیر

قوت  و  بهبود  قابل  نقاط  بررسی  منظور  به  جلسه  این 
خاموشی  علل  به  رسیدگی  و  شرکت  بحران  مدیریت 
و  اخیر  برف  بارش  در  داده  پراکنده رخ  و  هاي  موردی 
پیشگیری از موارد مشابه برگزار شد. در این جلسه دکتر 
هنرمند مدیرعامل شرکت ضمن تشکر از آمادگی و تالش 
همکاران برای رفع مشکالت موردی پیش آمده گفت: برای 
سالجاری 300 مرحله از طرح جهادی افزایش تاب آوری 

در  فاز اول در استان پیش بینی شده بود که رو به اتمام 
است و انتظار آن است که در مراحل 300 الی 500 طرح 
تاب آوري دیگر شاهد برخی عیوب منجر به خاموشی که 
به سادگی قابل پیشگیري می باشند نباشیم .وی تاکید 
کرد: همچنین پس از اجراي 500 مرحله طرح تاب آوري 
عملکرد منفی یا مثبت امور هاي توزیع برق در ارتقاي 
پایداري فیدرهاي تحت پوشش خویش مشخص خواهد 
شد.هنرمند خاطرنشان کرد: برای اینکه مدت زمان طوالنی 
رفع خاموشی هاي مشترکین در زمان بحران  اتفاق نیفتد 
باید تغییر نگرش و هدف گذاري اقدامات امور به منظور 
رفع بحران در زمان کوتاه تر عملیاتی شود.مدیرعامل توزیع 
برق گیالن در خاتمه خواستار رفع این نواقص و کسب 

آمادگی بیشتر در بحران هاي پیش رو شد.

افتتاح پروژه سرای محله شهدای 
مدافع حرم قرچک در دهه فجر

شهردار قرچک از اجرای پروژه سرای محله شهدای مدافع 
حرم با 90 درصد پیشــرفت فیزیکی خبر داد و افزود: این  
پروژه که به نام محله شــهدای مدافع حرم است در دهه 
فجر انقالب اسالمی به بهره برداری خواهد رسید.  محسن 
خرمی شــریف اظهار کرد: در تعریف سرای محله باید به 
نقش و تاثیرگذاری مردم در مشارکت و همراهی با اهداف 
مدیریت شهری توجه داشت، شهرداری زمانی به راحتی به 

اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود دست  خواهد یافت که 
از مشارکت حداکثری مردم برخوردار باشد وی افزود: امروز 
شهرداری قرچک با قرار گرفتن در کنار مردم سعی در حل 
مشکالت آنان دارد لذا امید است با راه اندازی سرای محله 
جدید گامی بلند در تحقق اهداف مدیریت شهری برداشته 
شود. شــهردار قرچک بیان داشت: طی 3 سال گذشته با 
توکل به خداوند متعال و همراهی اعضای شورای اسالمی 
شهر، تعداد 6 سرای محله در مناطق مختلف شهر قرچک 
افتتاح شد و هم اکنون 2 سرای محله خبرنگار و شهدای 
مدافع حرم در حال احداث است و امیدواریم در دهه فجر 

انقالب اسالمی به بهره برداری برسند.

بوشهر به بنادر نسل سوم ارتقا 
می یابد

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: با توسعه 
زیرساخت ها، بندر بوشهر به بنادر نسل سوم ارتقا می یابد.

ســیاوش ارجمند زاده در بازدید از  طرح توســعه بندر 
بوشهر در مجتمع بندری نگین اظهار داشت: افق توسعه 
بندر بوشهر و تبدیل آن به یک بندر نسل سومی با اجرایی 
شــدن جزیره نگین و اتصال آن به راه آهن و اســتقرار  
صنایع ارزش افزوده ای در پسکرانه مجتمع بندری نگین 
خواهــد بود. وی عنوان کرد: مجتمع بندری نگین در فاز 
نخست ودر حال حاضر دارای40 هکتار مساحت میباشد 
که از طریق یک راه دسترســی سه کیلومتری به بزرگراه 

خلیج فارس متصل شده است و با احداث دایک حفاظتی 
که به موازات این راه دسترسی ایجاد شده امکان توسعه  
تا 400 هکتار را دارا میباشد. مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر از انجام موفقیت آمیز عملیات به آب اندازی 
وپهلودهی نفتکــش غول پیکر113 هزارتنی افرامکس 2 
توســط این اداره کل خبر داد. ارجمند زاده در خصوص 
این کشــتی پهن پیکرگفت : کشتی نفتکش افرامکس 2 
دارای  250 متــر طول ،44 متــر عرض، 21 مترارتفاع و 
14.8 مترآبخور میباشــد که پس از خارج سازی از داک 
شرکت صدرا به اســکله s1این مجموعه پهلو دهی داده 
شد. وی گفت: عملیات به اب اندازی و پهلو دهی نفتکش 
113 هزار تنی افرامکس 2 با مشارکت 5 یدک کش و 2 
شــناور  توسط اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 

انجام شد.

پاالیشگاه اصفهان ۱۵۰۰ دستگاه 
تبلت به دانش آموزان تحت 
پوشش کمیته امداد اهدا کرد

اجرای  راستای  در  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت 
کاروان  به  پیوستن  با  خویش  اجتماعی  مسئولیت های 
دستگاه   1500 مؤمنانه،  کمک  و  مواسات  همدلی، 
کمیته  حمایت  تحت  نیازمند  آموزان  دانش  به  تبلت 
کرد. اهدا  اصفهان  استان  خمینی)ره(  امام   امداد 
در مراسمی که با حضور مدیریت شرکت پاالیش نفت 
اصفهان و معاون فرهنگی کمیته امداد کشور، به منظور 
کمیته  محل  در  نیازمندان  خانواده  به  ها  تبلت  اعطاء 
امام  امداد  کمیته  مدیرکل  بود،  برگزارشده  امداد 
و  تولیدکنندگان  اینکه  بابیان  اصفهان  )ره(  خمینی 
صاحبان صنایع استان، پیشتازان عرصه خیر و احسان 
به  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت  مدیرعامل  از  هستند، 
تبلت  گفت:  و  کرد  تقدیر  نیازمندان  از  حمایت  دلیل 
اولویت بندی  و  نیازسنجی  اساس  بر  اهدایی  های 
شرکت  مجموعه  همکاری  با  که  است  گرفته  صورت 
خانوارهای  آموزان  دانش  به  اصفهان،  نفت  پاالیش 
شد. خواهد  اهدا  استان  سراسر  در  حمایت   تحت 
بالغ بر 19 هزار دانش آموز  اینکه  یادآوری  با  کریم زارع 
سراسر  در  امداد  کمیته  پوشش  تحت  خانوارهای  در 
ابتدای  در  گفت:  هستند،  تحصیل  مشغول  استان 

امکانات  فاقد  عزیزان  این  از  نفر  تحصیلی 4500  سال 
با  و  تاکنون  که  بودند  غیرحضوری  تحصیل  برای  الزم 
پاالیش  شرکت  توسط  اهداشده  های  تبلت  احتساب 
نفت اصفهان و با همکاری خیران، نیکوکاران و صاحبان 
این  از  نفر   3500 استان،  بزرگ  صنایع  نیک اندیش 
 دانش آموزان صاحب تبلت یا گوشی هوشمند شده اند.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان نیز با تأکید بر 
جایگاه مواسات و مساوات در متون دینی و رهنمودهای 
گسترش  بر  مبنی  جاری  سال  در  انقالب  معظم  رهبر 
توجه  با  اظهار داشت:  فرهنگ همدلی و کمک جمعی 
پوشش  تحت  نیازمند  آموزان  دانش  مشکالت  به 
شان  توانایی  عدم  و  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته 
باهدف  شرکت  این  تبلت،  خرید  هزینه  تأمین  برای 
امداد  کمیته  پوشش  تحت  آموزان  دانش  بهره مندی 
شرایط  ایجاد  و  مجازی  آموزش  از  )ره(،  خمینی  امام 
کشور،  آموزان  دانش  سایر  با  ایشان  مناسب  و  برابر 
 خرید تعداد 1500 دستگاه تبلت را متقبل شده است.

مرتضی ابراهیمی هم زمانی اهدا تبلت ها را با ایام سالروز 
حامی  و  مدافع  همواره  که  سلیمانی  سردار  شهادت 
فرزندان بی سرپرست بود، مبارک توصیف کرد و این اتفاق 
پاالیش نفت اصفهان دانست. برای شرکت  افتخاری   را 

کسب وکار  توسعۀ  در  همواره  پاالیشگاه  افزود:  وی 
و  است  داشته  توجه  اجتماعی   مسئولیت های  به 
اجتماعی  خطیر  مسئولیت های  همین  راستای  در 
است. داده  انجام  نیز  زیادی  اقدامات  مدنی   و 

بهای گاز برای کم مصرف ها 
رایگان است

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان، از رایگان شدن گاز 
بهای مشترکین خانگی کم مصرف در سطح استان خبر 
داد.  ســید مصطفی علوی با بیــان این مطلب، گفت:  از 
ابتدای دی ماه ســالجاری، مشترکین خانگی گاز طبیعی، 
که میزان مصرف آن ها کم تر از الگوی تعیین شده باشد، 
شامل تخفیف 100 درصدی روی صورتحساب گاز خود 
می شــوند. وی، با اشاره به اینکه اگر مشترکین خانگی از 
ابتدای فصل پایانی ســال  تا 15 فروردین، مصرف ماهانه 
کمتر از 200 متر مکعب داشــته باشند، گاز بهای آنها با 
تخفیف 100درصدی صفر خواهد شــد گفت: این طرح 
تشــویقی از سوی دولت و بر اساس اقلیم بندی و شرایط 

آب و هوایی مناطق جغرافیایی تعیین شده است.
مهندس علوی، درخصوص ســایر مشترکینی که مصرف 

گاز آنها بیشتر از 200متر مکعب است، افزود: اگر مصرف 
این مشــترکین به نسبت متوسط سال های 96 و 97 ده 
درصد کمتر باشد، باقی محاسبات آنها با 15 درصد کاهش 
اعمال خواهد شــد. وی، تصریح کرد: در خصوص جریمه 
پرمصرفی نیز مقرر گردیده، چنانچه مشترکین نسبت به 
سال های 96 و 97 پانزده درصد بیشتر گاز مصرف نمایند 

قبوضشان با 15 درصد افزایش محاسبه خواهد شد. 
مدیر عامل شــرکت گاز استان اصفهان، بیان داشت: این 
طرح تنها شامل ســکونتگاه  های دائمی بوده و اقامتگاه  
های فصلی در روستاها و مناطق ییالقی مشمول این طرح 
نمی شود. وی، با اشاره به اینکه در حال حاضر 30 درصد 
گاز طبیعی در ســطح اســتان اصفهان در بخش خانگی 
مصرف می شــود، گفت: در روزهای سرد گذشته میزان 
مصرف گاز تا 79 میلیون متر مکعب در روز رســید، این 
در حالی بود که مصرف بخش خانگی اســتان  20 درصد 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشت. 

گزارش

۲۸عنوان برنامه اصلی و مشارکت در برگزاری یادواره های محله ای توسط 
کمیته فرهنگی کنگره ۴۰۰۰شهید استان یزد 


