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 یاســوج - مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی 
کهگیلویــه و بویراحمد گفت : صنایــع کوچک می توانند 
نقــش اساســی در برنامه هــای آتــی توســعه صنعتی و 

باشند. داشته  کشور  اقتصادی 
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت شــهرک های 
صنعتی اســتان ، مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی 
کهگیلویــه و بویراحمــد بیان داشــت: بخــش خصوصی 
به ویژه صنایع کوچک و متوســط، عامل مهمی در توسعه 
اقتصادی هســتند. صنایع کوچک می توانند نقش اساسی 
در برنامه هــای آتی توســعه صنعتی و اقتصادی کشــور 

باشند. داشته 
ی در ادامه گفــت : صنایع کوچــک نقش مهمی در 
ایجاد اشــتغال، رونق تولید و افزایش صــادرات غیر نفتی 
دارنــد این صنایع با کارآفرینی، نوآوری و ایجاد فرصتهای 
شــغلی جدید، بر رشــد اقتصادی اثر می گذارند با همین 

نگاه بــه منظور توســعه فعالیتهای اشــتغال زا، بنگاه های 
خرد و متوســط مورد توجه ویژه قرار گرفته اند.

سیدهاشــم موسوی بیان داشــت : با توجه به این که 
بیش از 95درصد از واحدهای صنعتی کشــور و اســتان، 
کوچک و متوســط هســتند و بیش از نیمی از شــاغالن 
بخــش صنعــت را در خود جای داده اند ، ایــن صنایع از 
اهمیت بسزایی برخوردار شــده و می توانند نقش اساسی 
در برنامه هــای آتی توســعه صنعتی و اقتصادی کشــور 

باشند. داشته 
مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتی کهگیلویه و 
بویراحمد نیز گفت: صنایع کوچک به علت سرمایه گذاری 
کمتــر در مقایســه با صنایــع بزرگ، در زمــان کمتری 
به تولیــد و بهره برداری و اشــتغال می رســند و البته با 
نوســانات و تالتم های اقتصادی نیز زودتر دچار مشــکل 
می شــوند بنابرایــن حمایت از آنها به عنــوان یک اولویت 

مطرح است .
وی در ادامــه گفت : در ســال تولید، پشــتیبانی ها، 
مانع زدائی ها با کار و تالش مســتمر و نظام مند به دنبال 
ایجاد شــرایط بهینه و مناسب در راستای حمایت از تولید 

. و سرمایه گذاری هستیم 
رئیس هیات مدیره شــرکت شــهرک هــای صنعتی 
کهگیلویــه و بویراحمد گفت: برای درون زا کردن اقتصاد 
و داشــتن استراتژی، کارسازترین راه حرکت در چارچوب 
برنامه های و سیاســتهای مبتی بــر طرفیت های منطقه 
ای در قالب طرحهای آمایش ســرزمین اســت لذا یکی از 
بومی  اقتصادی، صنایع  مهم ترین شــاخص های توســعه 
اســت کــه نیازمند برنامه ریــزی و حمایــت از تولیدات 

داخلی و بومی است .
موســوی در پایان با بیان اینکه شــهرک های صنعتی 
مهم ترین زیرســاخت اســتقرار صنایع کوچک به شــمار 

می روند از فراهم بودن بســترها برای جذب سرمایه گذار 
در 13 شــهرک و ناحیــه صنعتی در اســتان خبر داد و 
گفــت: تاکنون  1009 قــرارداد در شــهرک ها و نواحی 
صنعتی اســتان با متقاضیان منعقد شده که از این تعداد 
352 واحــد با اشــتغالزایی افزون بر 5386 نفر براســاس 

دارند قرار  بهره برداری  مرحله  در  مجوز 

نقش مهم صنایع کوچک در ایجاد اشتغال، رونق تولید، توسعه اقتصادی
ــر ــ ــب ــ خ

برگزاری اردوی یک روزه تهران گردی    
اردوی یک روزه تهران گردی به همت فرهنگسرای آفتاب 
شهرداری باقرشــهر با حضور۲۰۰ نفر از شهروندان در قالب 
کاروانی با ۵ اتوبوس عازم اردوی یک روزه تهران گردی شدند 
فرهنگسرای آفتاب در اقدامی شایسته اردوی گردشگری یک 
روزه تهران گردی را با هدف ارتقاء سطح فرهنگ گردشگری 
و شناخت زیبائی ها، آشنایی با داشته های فرهنگی اجتماعی 
و تفریحی کالن شهر تهران، و به منظور حفظ سالمت روح و 
روان و ایجاد نشاط و شادی  شهروندان باقرشهری برگزار نمود.

مطالبه دیرین و بحق شهروندان کهریزک بعد از ۱۰ 
سال محقق شد

 طرح اتصال خط لوله آب شرب کهریزک به رینگ شهید 
آوینی) سدماملو( اجرا شد. علی کلهر ، شهردار کهریزک با اعالم 
این خبر گفت: در راستای  بهبود کیفیت آب آشامیدني اهالی 
بخش کهریزک، به آگاهی مردم محترم و شریف و والیی شهر 
کهریزک میرساند با پیگیری فرماندار ویژه محترم شهرستان 
ری جناب مهندس  زمانی و حمایت استاندار محترم و انقالبی 
جناب  مهندس منصوری ،مســئولین بخــش و دکتر بابایی 
بخشدار، حاج اقااستیری امام جمعه محترم، دکتر پیرسرایی 
رییس حوزه قضایی، اداره کل محترم اطالعات جنوب تهران 
، مهندس قضاتلو شهردار محترم باقرشهر ومدیر عامل محترم 
ابفای منطقه۶ مهندس حقیقی و همکاران پر تالششــان در 
ابفای کهریزک،  اتصال خط لوله اب شرب کهریزک به رینگ 

شهید آوینی )سد ماملو(انجام گردید  

گلستان  استان  سیار  ارتباطات  شبکه  وضعیت 
بررسی شد

 باحضور مسئوالنی  از شرکت ارتباطات سیار ، وضعیت 
شبکه ارتباطات سیار اســتان گلستان بررسی شد غالمعلی 
شــهمرادی مدیر عامل مخابرات گلســتان  با اشاره به ارتقاء 
کیفیت شبکه ارتباطات سیار ، از تالش همکاران در حوزه سیار 
قدردانی کرد و افزود: همراه اول دراستان در برخی از شاخصها از 
رشد مطلوب برخوردار بوده و در منطقه و کشور جزء استانهای 
با عملکرد خوب به شمار می رویم  وی از ادامه تالشها در جهت 
افزایش ارتقاء شبکه خبر داد و گفت : رضایتمندی مشترکان 
همراه اول در جای جای استان هدف ماست و این جز در سابه 
زحمات شبانه روزی همکاران میسر نمی شود در این جلسه 
که با حضور علیزاده مسئول بهینه سازی شرکت ارتباطات سیار 
در منطقه شمال کشور و کارشناسان شرکت ناک برگزار شد 

از حمایتهای انجام شده تقدیر و استمرار آن را خواستار شد

بهره برداری از ۱۰۰ مخزن زباله جدید در آینده 
نزدیک

شــهرداری باقرشــهر به منظور حفظ ســالمت و رفاه 
شــهروندان و زیباســازی سیما و منظر شــهری، نسبت به 
خریداری یکصد مخزن زباله جدید اقدام نمود.   دکتر محسن 
قضاتلو شهردار باقرشهر در این زمینه گفت: شهرداری  باقرشهر 
بنا بــر وظایف ذاتی و به منظور جلب رضایت شــهروندان و 
رسیدگی به مطالبات ایشان و به منظور حفظ سالمت و رفاه 
آنان، با استفاده از توان و امکانات موجود، نسبت به خریداری 
یکصد مخزن زباله اقدام نموده اســت. وی افزود: با استفاده از 
مخازن جدید، جمع آوری مطلوب زباله ها و حفظ زیبایی شهر 
ساماندهی می شود . شهردار باقرشهر از شهروندان درخواست 
کرد؛ در حفظ و مراقبت از امکانات شهرداری دقت نمایند و با 
تفکیک زباله ها از مبدا همکاری الزم را با عوامل داشته باشند.

زمینه عقد پنج قرارداد با شرکت های دانش بنیان 
داخلی فراهم شد

در بازدید مدیرعامل شــرکت بهره بــرداری نفت و گاز 
گچســاران و هیئت همراه در بیســت و ششمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت نفت تهران، زمینه عقد پنج قرارداد با شرکت 
های دانش بنیان داخلی فراهم شــد. به گزارش اطال ع رسانی 
نفتخیز، مهرداد کاهکش مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت 
و گاز گچساران و هیئت همراه در بیست و ششمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت نفت تهران، حضور پیــدا کردند.   در این 
بازدیــد زمینه عقد پنج قرارداد با شــرکت های دانش بنیان 
داخلی برای شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، فراهم 
شــد. مهندس کاهکش در ادامه این بازدید با حضور در غرفه 
های مختلف با تاکید بر ارتباط موثرتر با شــرکت های دانش 
بنیان در زمینه افزایش تولید گفت: توسعه و تعالی اقتصاد کشور 
در تمامــی حوزه ها به ویژه در صنعت مولد نفت و گاز با بهره 
گیری از توان داخلی، طراحی و ساخت تجهیزات این صنعت 
توسط شرکت های دانش بنیان داخلی، امکان پذیر است و این 
امر رشــد و بالندگی صنعت نفت و کارآفرینی را نیز به دنبال 

خواهد داشت.

مناطق نفتخیز جنوب ۱۸ هزار تُن پودر باریت را از 
تولیدکننده داخلی تأمین می کند

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با انعقاد قراردادی به 
ارزش ۴۵۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیــون ریال، ۱۸ هزار تُن پودر 
باریت را از تولیدکننده پودرهای میکرونیزه معدنی تأمین می 
کند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی نفتخیز، مراسم امضا این 
تفاهم نامه با حضور مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفتخیز 
جنوب، مدیر تدارکات و امور کاالی این شــرکت و مدیرعامل 
شــرکت تولیدی هرمز پودر در روز شنبه )۲۴ اردیبهشت ماه 
۱۴۰۱( در محل غرفه شرکت ملی نفت برگزار شد. گفتی ست 
پودر باریت به عنوان ماده ای برای افزایش وزن در گل حفاری و 
سیاالت در صنایع اکتشاف نفت و گاز است. این ماده را بصورت 
پودر به گل حفاری اضافه می کنند تا دانسیته گل روی مته 

حفاری را افزایش دهد و درنتیجه مانع از فوران چاه شود. 

نفتخیز  مناطق  بین  همکاری  موافقت نامه  امضا 
جنوب و نفت و گاز اروندان

شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب یــک موافقت نامه 
همکاری ۲ ســاله در بخش های فنی، عملیاتی و تخصصی 
را با شــرکت نفت و گاز اروندان در دومین روز نمایشگاه بین 
المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی امضا کرد.به گزارش 
پایگاه اطالع رســانی نفتخیز، تعمیرات تجهیزات صنعتی و 
ماشین آالت فرآیندی، خدمات فنی سرچاهی و درون چاهی، 
خدمات حفاری و بهره جویی از دکل های تعمیراتی، خدمات 
آزمایشــگاهی، مطالعات زمین شناســی و مخزنی، خدمات 
بازرسی فنی و حفاظت از خوردگی فلزات، مطالعات مهندسی و 
طراحی تاسیسات، خدمات آموزشی و خدمات مرتبط با فناوری 
اطالعات و ارتباطات و همکاری های تحقیقاتی، خدمات رفاهی، 
فرهنگی و پشــتیبانی از اهم موضوع های این موفقت نامه به 
شــمار می آیند.شایان ذکر است دو شرکت به توافق رسیدند 
که مبلغ خدمات انجام شده بر اساس نرخ های مصوب هیات 
مدیره دو شرکت محاســبه و توسط دریافت کننده خدمات 

پرداخت شود.

قزوین - پروژه مخزن 400 هزار مترمکعبی و کانال 
5.7 کیلومتری انتقال آب کشــاورزی روستای آقابابا از 
توابع شهرستان قزوین با حضور معاون هماهنگ کننده 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی، فرمانده سپاه صاحب االمر 
اســتان قزوین، فاطمه محمدبیگی نماینده مردم شریف 
قزوین، البرز و آبیک در مجلس شــورای اسالمی، معاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرعامل شرکت آب 
منطقه ای استان قزوین و جمعی از مدیران و مسئولین 
اجرایی و نظامی اســتان افتتاح و به بهره برداری رسید. 
ســردار محمدرضا نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در آیین افتتاح این پروژه اظهار 
داشت: دشت حاصلخیز قزوین یکی از بهترین دشت های 
کشــور جهت تامین و تولید مواد غذایی استراتژیک می 
باشد که از این ظرفیت باید به مناسب ترین شکل ممکن 
استفاده کرد. سردار محمدرضا نقدی افزود: این مخزن به 
طور سنتی قادر به آبیاری 100 هکتار از اراضی کشاورزی 
است، البته اگر کشاورزی منطقه به سمت استفاده از شیوه 
ها و مکانیــزم های نوین آبیاری حرکت کند این مخزن 
تــوان آبیاری 400 هکتار از اراضی پایین دســت را دارد 
که این موضوع لزوم و اهمیت حرکت به سمت استفاده 
از شــیوه های نوین آبیاری را بیش از پیش آشــکار می 
سازد.سردار رفیعی آتانی فرمانده سپاه صاحب االمر استان 
نیز در مراسم بیان داشــت: این پروژه یکی از طرحهای 
مهم آبرسانی روستایی محسوب می شود که با هزینه ای 
بالغ بر 143 میلیارد ریال توسط سازمان بسیج سازندگی 
استان با همکاری شــرکت آب منطقه ای استان قزوین 

اجرا شده است.

افتتاح پروژه مخزن 400 هزار مترمکعبی و 
کانال 5.7 کیلومتری انتقال آب کشاورزی 

قزوین - آخرین تعمیرات بازدید دوره ای واحدهای روستای آقابابا استان قزوین
بخاری نیروگاه شهید رجایی قزوین با انجام تعمیرات واحد 

شماره 2 این نیروگاه به پایان رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق 
شــهید رجایی، با پایان آخرین تعمیرات بازدید دوره ای 
واحدهای بخاری این نیروگاه و بازگشت دوباره واحد شماره 
2 به مدار تولید، 250 مگاوات به ظرفیت شبکه سراسری 

تولید افزوده شد.
جواد دوســتی معاون مهندســی و برنامه ریزی این 
شــرکت در توضیح خبر فوق گفت: مطابق برنامه ریزی 
های به عمل آمده، فعالیت های تعمیراتی واحد شماره 2 
بخاری برای آمادگی بیش از پیش تولید انرژی الکتریکی 

به ویژه در پیک مصرف تابستان 1401، به پایان رسید.
دوســتی افزود: فعالیت های تعمیراتی این دوره در 
حوزه های مکانیک، الکتریک و ابزاردقیق انجام شــد که 
بازدیداز فنها والکتروموتورهــاي 6.6کیلوولت، بازدید از 
کانالهاي دودوهوا، بازدیددوره اي مشعل ها، دمونتاژ، بازدید، 
تست ومونتاژوالوهاي باي پاس، همچنین شست و شوی 
شیمیایی ایر هیترها، تعویض بسکت های سرد ایر هیترها، 
در حوزه مکانیک و فعالیتهاي مربوط به ژنراتوروسیستم 
تحریک، تست رله هاي حفاظتي ژنراتور، بازدید از ترانسها، 
تســت رله هاي حفاظتي، به همراه تست ها، بازدیدها و 
تعمیرات تجهیزات ابزاردقیقی هم در حوزه های الکتریک 

و ابزاردقیق به انجام رسید. 
نیــروگاه هــای حرارتی حدود 90 درصــد از انرژی 
الکتریکی کشور را تامین می کنند که در این میان، سهم 
نیروگاه شهید رجایی با 13 واحد بخاری و سیکل ترکیبی، 

حدود 4 درصد است.

پایان آخرین تعمیرات بازدید دوره ای 
واحدهای بخاری نیروگاه شهید رجایی

اصفهان - معاون هماهنگی شرکت واحد اتوبوسرانی 
اصفهان و حومه گفت: در آینده نزدیک شهروندان اصفهانی 
بر اســاس کیلومتر پیمایش، کرایه اتوبــوس را پرداخت 
می کنند.به گزارش اداره ارتباطات رســانه ای شهرداری 
اصفهان، »امیرحسن رضازاده« اظهار کرد: در حال حاضر 
شهروندان در هر خط اتوبوس کرایه کامل را می پردازند و 
در خطوط طوالنی اگر شهروندی تنها بخشی از مسیر را 

بپیماید، مجبور به پرداخت کامل کرایه است.
او با اشاره به پرداخت یارانه سنگین برای هر سفر با 
اســتفاده از اتوبوس، ادامه داد: در راستای اجرای عدالت، 
در آینده نزدیک مبلغ کرایه بر اســاس کیلومتر پیمایش 
محاسبه و پرداخت خواهد شد، به این صورت که مسافر 
هنگام ورود به اتوبوس کارت خود را به دستگاه نزدیک و 
به هنگام پیاده شدن نیز کارت را روی دستگاه قرار می دهد 
و هزینه کسر شــده در ابتدای مسیر، مجددا می تواند به 

کارت مسافر بازگردانده  شود.
به گفته او، کیلومتر پیمایش کرایه اتوبوس، در مرحله 
اجرای نرم افزاری قرار دارد  و پس از نهایی شــدن، نحوه 
اســتفاده از آن، از طریــق رســانه های عمومی به اطالع 

شهروندان می رسد.
معاون هماهنگی شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و 
حومه با اشــاره به عوامل مؤثر در کاهش چشمگیر تعداد 
ناوگان اتوبوس، تصریح کرد: تغییر سیاست ها در دولت های 
یازدهــم و دوازدهم و تخصیص بودجــه کمتر به حوزه 
حمل ونقل عمومــی و افزایش قیمت چند برابری خرید 
اتوبوس، تحریم ها و موانع پیش روی واردات قطعات اصلی 
اتوبــوس، از عوامل اصلی کاهش تعداد اتوبوس در ناوگان 

اتوبوس رانی است.

به زودی؛  اصفهانی ها با »کیلومتر پیمایش« 
کرایه اتوبوس می پردازند

گلستان - در پنجمین روز از هفته هالل احمر، دکتر 
منتظری و مهندس سنگدوینی نمایندگان شهرستان های 
گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی به دیدار سرپرست 
و کارکنان جمعیت هالل احمر گلستان رفتند در این دیدار 
ابتدا غریب آبادی به تشــریح وضعیت هالل احمر استان 
پرداخت و با اشــاره به وضعیت پروژه های نیمه تمام هالل 
احمر گلستان گفت: با حمایتهای بسیار خوب و نگاه ویژه 
دکتر کولیوند و دکتر سلیمانی دستورات بسیار خوبی جهت 
به سرانجام رسیدن کارخانه سرم و سرنگ سازی، ساختمان 
تجاری درمانی، انبوه سازی مسکن در ملک بویه و تجمیع 
معاونتهای ستادی، مجتمع گردشگری جنگل دلند و مجتمع 
اداری،  درمانی و تفریحی کردکوی صادر کردند که نشان از 
نگاه بسیار خوب و ویژه این عزیزان به حل مشکالت اساسی 
جمعیت در استان گلستان است وی در ادامه گفت: وضعیت 
ذخیره اقالم و کاالهای استراتژیک در انبارهای امدادی استان 
بسیار نامناسب بود که با دستور ویژه ریاست محترم جمعیت 
و همکاری خوب ریاست محترم سازمان امدادونجات کشور 
شارژ بســیار خوبی طی روزهای اخیر انجام شد و وضعیت 
ذخیره انبارها به حالت عادی برگشت .وی در ادامه از پیگیری 
جدی جهت حل مشکالت مربوط به پروژه های نیمه تمام 
در سطح استان تشکر کرد و اضافه کرد:  مجمع نمایندگان 
استان با قدرت در کنار شما هستند و ان شاهلل به زودی جهت 
پیگیری مشکالت هالل احمر استان با جناب آقای کولیوند 
مالقاتی را خواهیم داشت در ادامه این نشست دکتر منتظری 
گفت: قطعا با پتانســیل و نفوذی که هــالل احمر بر روی 
جوانان و داوطلبان دارد می تواند مرکز ثقل گفتمان مباحث 
اجتماعی باشد و در این قسمت بسیار هم موفق خواهید بود

نشست صمیمی سرپرست جمعیت هالل 
احمر گلستان با نمایندگان مردم گرگان و 

آق قال در مجلس شورای اسالمی

کرمان - شهردار کرمان: کار در شهر حاج قاسم باید ویژه باشد.
شهردار کرمان در نشست هم اندیشی با مجتبی احمدی، دبیر، و 
اعضای شورای تخصصی جشنواره جهانی شعر مقاومت کرمان گفت: 
کار در شهر حاج قاسم باید ویژه باشد.سعید شعرباف، در حاشیۀ آیین 
رونمایی از نشان »جشنواره جهانی شعر مقاومت کرمان« با دبیر و 
اعضای شورای تخصصی این جشنواره دور یک میز نشست تا با هم 
برای برگزاری هرچه باشکوه تر این جشنواره هم اندیشی کنند که تا حد 
ممکن، کیفیت کار را باال ببرند.مجتبی احمدی، شاعر و روزنامه نگار 
کرمانی، دبیری تخصصی این جشــنواره را برعهده دارد و مرتضی 
حیدری آل کثیر، سیدعبداهلل حســینی، محمدصادق رحمانیان، 
سیدابوطالب مظفری و سیدعلی میرافضلی، اعضای شورای تخصصی 
آن هستند. همگی از پیشکسوتان شعر و ادب کشور و استان.آنچه 
در ادامه می خوانید، گزارشی از صحبت های مطرح شده در نشست 
یادشده است.سعید َشعرباف در ابتدای این نشست با خوش آمدگویی 
به شاعران حاضر گفت: کرمان، ظرفیت های جهان شهری بسیاری 
دارد که باید کشف و به عنوان سرفصل کلی همۀ برنامه ها و اتفاقات 
فرهنگی درنظر گرفته شود. وی با اشاره به حضور زائران حاج قاسم 
از 64 کشور جهان، اظهار داشت: مزار حاج قاسم، تاریخ و کالبد شهر 
کرمان را که با مفهوم مقاومت و ستیهندگی درهم تنیده است، یک بار 
دیگر معنا بخشید. شهردار کرمان، خصلت پهلوان پروری در فرهنگ 
مردم کرمان را شاهدی بر روحیۀ ستیهندگی ایشان دانست و طبیعت 
سخت این دیار را در تقویت و نهادینه کردن این روحیه، عاملی مؤثر 

بیان کرد. وی از کوه  صاحب الزمان)عج( که شــهید میدان مقاومت، 
حاج قاسم ســلیمانی در دامنۀ آن آرمیده، به عنوان نماد مقاومت و 
قیام مستمر نام  برد. َشــعرباف گفت: کرمان، نه تنها این ظرفیت را 
دارد که جهان شهر مقاومت جهان اسالم باشد؛ بلکه این شایستگی 
را دارد که از آن به عنوان »جهان شهر مقاومت و هنر ایرانی« نیز نام 
برده شود.وی با ابراز این نکته که هنر ایرانی، مشخصه کرمان است، 
اظهار داشت: باید ســازمان این شهر را حول جهان شهر مقاومت و 
هنر ایرانی  شــکل داد و تالش کرد تا این شاخصه ها ماندگار شود. 
شهردار کرمان افزود: در کرمان حجم عظیمی از هنرمندان ناشناس 
وجود دارند که فی نفسه یک سرمایۀ عظیم انسانی به شمار می روند. 
وی از داستان و انیمیشن به عنوان هنرهای موفق در کرمان نام برد و 
به پایگاه مردمی ورزش پهلوانی، موسیقی مقامی و سنتی در کرمان 
اشــاره کرد و گفت: کرمان، شــهری تمدنی و به شدت ایرانی است 
که مفاهیم ملی و مذهبی به شــکل حیرت آوری در آن به هم گره  
خورده و از هم قابل تفکیک نیســت. شعرباف، »شعر« را تجلی گاه 
ملیت و مذهب دانســت و بیان کرد: شهرداری کرمان برای هرگونه 
کمک در جهت برگزاری بهتر و شایسته تر »جشنواره جهانی شعر 
مقاومت« آماده است و درنهایت به دنبال آن است که این رویداد برای 
فرهنگ عمومی شهر مثمر واقع شود. وی در بخش پایانی سخنان 
خود با اشاره به نگاه جدید حاکم بر رسانه ملی، اظهار امیدواری کرد 
رخدادهای محلی از نوع جشنواره جهانی شعر مقاومت در مقیاس 
ملی مطرح شود. شهردار کرمان افزود: کار برای حاج قاسم و در شهر 

حاج قاسم باید ویژه باشد.
کیفیت شعر مقاومت ارتقا یابد

در ادامۀ این جلسه ســیدعلی میرافضلی با اظهار امیدواری از 
اینکه ادبیات مقاومت در سطح بین المللی شکل بگیرد و گسترش 
یابد، بر ارتقای سطح این نوع ادبی تأکید کرد.این شاعر و پژوهشگر 
ادبی گفت: مقاومت در ادبیات موضوعی است که در همۀ  کشورها 
مورد توجه است و در سطح جهانی دلدادگانی دارد؛ بنابراین می طلبد 
که بر کیفیت کار در جشنواره شعر مقاومت سخت گیری شود و در 
گزینش آثار و در برگزاری آن دقت الزم به کار گرفته شود تا ان شاءاهلل 
بتوان از این جشــنواره به عنوان یک اتفاق مرجع نام برد. در بخش 
دیگری از این نشست، صادق رحمانی گفت: کرمان، یک شهر به تمام 
معنا متمدن است و در هر جنبه ای تام و تمام است؛ مثل معماری، 
هنر، فرش و خیلی دیگر از صنایع دستی؛ حتی در بخش هایی مثل 

کشاورزی و اقتصاد.
این شاعر اظهار داشت: واژه »کارمانیا« که ریشۀ کرمان است، به 
معنای دالوری و پهلوانی است که مهر تأیید می زند بر روحیه پهلوان 
پروری مردم این شهر از زمان های بسی  دور و دراز. صادق رحمانی با 
اظهار این نکته که جشنواره شعر مقاومت بر این پیشینه استوار است، 
گفت: این جشنواره باید مستمر باشد و هر سال از سال قبل، فراتر برود. 
وی به حرکت شایسته شهرداری کرمان در برگزاری جشنواره جهانی 
شعر مقاومت اشاره کرد و افزود: خوشحالم که شهرداری کرمان این 
کار را انجام می دهد؛ چون شهرداری یک نهاد مردمی است و شورای 

شهر را به عنوان منتخبین مردم پشت سر خود دارد، و در خیلی دیگر 
از کشورها نیز، کارهایی از این دست را شهرداری ها سامان می دهند. 
عضو شورای تخصصی جشنواره  جهانی شعرمقاومت با اظهار تأسف 
از اینکه امروزه، شــعر به کنج جامعه خزیده، اظهار امیدواری کرد با 
برگزاری جشنواره مورد نظر، حضور شعر را برجسته تر کرد و فرصت 
داد که شعر از مظلومیت و عزلت به درآید. وی خوانش شعر را در دو 
گونۀ »مجلسی« و »مکتوب و منفرد« یادآور شد و پیشنهاد کرد تا 
ضمن رعایت کیفیت، از امکانات خوانش مجلسی، نیز بهره گرفته تا 

اتفاق خوبی برای کرمان به یادگار بماند.
ایران سرزمین مقاومت بوده و خواهد بود

سیدابوطالب مظفری، از شاعران افغانستانی تبار نیز که به عنوان 
یکی از اعضای شــورای تخصصی جشنواره یادشده در این نشست 
حضور داشت، در ابتدای سخنان خود از ترویج روحیۀ عافیت طلبی 
و تنبلی در جامعه از ســویی، و از ســویی دیگر رواج خشــونت در 
جهان کنونی، انتقاد کــرد و افزود: روحیه مقاومت و ایثار که هم از 
عافیت طلبی دور است و هم خشونت طلب نیست، الگوی اسالمی و 
شیعی مناسبی است که ریشۀ آن هم در زبان فارسی است؛ هم نمونۀ 
ملی دارد، مثل شاهنامه اثر فردوسی و هم نمونۀ مذهبی، مثل حمله 
حیدری، اثر مالبمانعلی راجی.این شــاعر ادامه داد: ایران سرزمین 
حماسه و میدان مقاومت بوده، هست و خواهد بود و این دو باید در آن 
ببالند و برای این  کار بهتر است سطح مشارکت در این جشنواره در 

کشورهای بیشتری گسترده شود.

کار در شهر حاج قاسم باید ویژه باشد

اهواز - مدیرعامل شــرکت ملــی مناطق نفتخیز 
جنوب در نشســت هم اندیشــی با تعدادی از اعضای 
هیات مدیره انجمن صنفی شــرکت های دانش بنیان 
و پژوهشی نفت، گاز پاالیش و پتروشیمی کشور گفت: 
شرکت های دانش بنیان سرمایه بزرگ کشور محسوب 

می شود
پبه گــزارش روابط عمومی شــرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب، علیرضا دانشی در این نشست بیش از 
پیش در جریان فعالیت دانش بنیان و پژوهشــی نفت، 

گاز پاالیش و پتروشیمی کشور قرار گرفت.
وی در این نشست با تاکید بر اینکه مناطق نفتخیز 
جنوب در کنار اعضای این انجمن قرار دارد گفت: امروز 
شرکت های دانش بنیان سرمایه بزرگ کشور محسوب 
می شــود و صنعت نفت به کمک چنیــن ظرفیت با 
ارزشی نیاز دارد تا در آینده ای نزدیک به دستاوردهای 

بیشتری در حوزه صنعت نفت دست پیدا کنیم.
دانشــی به نامگذاری ســال جاری از سوی مقام 
معظم رهبری اشاره کرد و گفت: تقسیم کار بین صنعت 
نفت و شــرکت های دانش بنیان می تواند بخش مهم 
و قابل توجهی از چالش ها در زمینه بهره وری در این 

صنعت را کاهش دهد.
مدیرعامل شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با 
تاکیــد بر اینکه عبور از خام فروشــی امروز به یکی از 
اولویت های مهم تولید نفت تبدیل شده است گفت: به 
همین منظور، همکاری و همگرایی بیشتر بین شرکت 
ملی مناطق نفتخیــز جنوب به عنوان بزرگترین تولید 
کننده نفت خام کشــور و شــرکت های دانش بنیان 

ضروری است.

شرکت های دانش بنیان سرمایه بزرگ 
کشور محسوب می شود 

اهواز - رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به اینکه 
شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب یکی از مؤثرترین و 
راهبردی ترین بخش های صنعت نفت ایران است گفت: 
این پژوهشــگاه بخشی مهمی از بدنه صنعت نفت ایران 
محسوب می شود که همه دغدغه آن خلق ارزش های 
فناورانه و پیشــبرد سیاست های صنعت نفت است. به 
گزارش پایگاه اطالع رســانی نفتخیز، جعفر توفیقی در 
این آیین اظهار کرد: قطعا تحقق شــعار ســال که مقام 
معظم رهبری فرمودنــد با وجود مدیرانی چون علیرضا 
دانشــی محقق می شود؛ اعتقاد به نقش دانش در خلق 
ارزش افزوده همواره از اهمیت بســیار زیادی در صنعت 
نفت برخوردار اســت.  وی با تاکید بر اینکه نگاه چنین 
مدیرانی به پژوهشگاه صنعت نفت بسیار با ارزش است 
افزود: از این فرصت برای تحقق شعار سال و ایجاد بهره 
وری در فرآیند تولید باید بیش از پیش مورد توجه قرار 
گیرد. توفیقی باید با برنامه ریزی صحیح سطح پژوهشگاه 
صنعت نفت را ارتقــاء دهیم تا نقش آفرینی پررنگ آن 
در صنعت نفت بیش از پیش ملموس باشــد، افزود: چرا 
نفت و گاز در ســرزمین ایران باشد ولی به دلیل دانش، 
فناوری و فعالیت در راستای توسعه زنجیره ارزش دیگران 
از منافع بهره ببرند.رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با بیان 
اینکه از امروز مسئولیت مضاعفی را در برابر شرکت ملی 
مناطق نفتخیز جنوب و صنعت نفت احساس می کنیم، 
تصریح کرد: اعتماد شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 
به پژوهشگاه صنعت نفت، بار مسئولیت ما را سنگین تر 
می کند و با توجه به اینکه پژوهشــگاه با نیروی انسانی 
توانمندش متعلق به صنعت نفت اســت، این انتظار را 

کامال برحق می دانیم.

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب راهبردی 
ترین بخش صنعت نفت ایران است

اراک -  »حسین محمدی« افزود: 86 طرح نیمه 
تمام شــامل 17 طرح دولتی، 58 طرح مشــارکتی و 
9 طرح خیرســاز اکنون در استان مرکزی وجود دارد 
که تکمیل این طرح ها نیازمند ســه هزار میلیارد ریال 
اعتبــار دارد. وی ادامه داد: 2 هــزار و 446 میلیارد و 
255 میلیون ریال اعتبار عمرانی امســال به این اداره 
کل اختصــاص یافته که این اعتبــارات برای تکمیل 
طرح های نیمه تمام آموزشــی اســتان مرکزی هزینه 
می شود. مدیرکل نوســازی ، توسعه و تجهیز مدارس 
استان مرکزی خاطرنشــان کرد: پیش بینی می شود 
بهره برداری از 41 طرح آموزشــی شامل 12 طرح در 
هفته دولت، 16 طرح نیمه دوم سال جاری و 13 طرح 
همزمان با دهه مبارک فجر آغاز و به اداره کل آموزش 
و پرورش اســتان تحویل شــود. محمدی یادآور شد: 
سال گذشته عملیات اجرایی مدرسه 12 کالسه خالد 
اســالمبولی)خیری قزلباش( و مدرسه 6 کالسه امام 
زمان )عج( نجفی ســاوه و مدرسه 12کالسه خیرساز 
مهر پروین، سالن ورزشــی آموزشگاه قمر بنی هاشم 
ناحیه یک، اجرای مقاوم ســازی مدرســه رباط میل 
و تخریب و بازســازی مدرسه روســتای چقا در اراک 
انجام شد. وی خاطرنشان کرد: بهره برداری از مدرسه 
صابرین شهباز شهرستان شازند، حیات طیبه شهرک 
مهاجران شــازند، توسعه دبستان 2 کالسه آقا کثیری 
روســتای احمد آباد ســاوه، توســعه مدرسه 2کالس 
ابتدایی شهباز )بازنه (، مدرسه 2 کالسه شهید قاسمی 
روستای درویشان فراهان و سالن ورزشی خیری حاج 

محمد قاسمی فر در این مدت به بهره برداری رسید

سه هزار میلیارد ریال برای تکمیل 
طرح های آموزشی نیمه تمام استان مرکزی 

نیاز است
اصفهان - سرپرســت شرکت گاز اســتان اصفهان، از 
گازرسانی به 284 واحد صنعتی در راستای مصوبه شورای 
اقتصاد طی سال گذشــته خبر داد و گفت: با گازدار شدن 
رایگان این تعداد واحد صنعتی، از مصرف بیش از 20میلیون 
و 405 هزار لیتر ســوخت مایع پیشگیری شد.  ابوالقاسم 
عسکری، سرپرست این شرکت، در دیدار با فرماندار، شهردار 
و شورای شــهر هرند با اشاره به گازرسانی به بیش از 112 
شهر، 1067 روستا و بیش از 17 هزار واحد صنعتی در سطح 
اســتان، گفت: اصفهان در راستای توزیع گاز پس از تهران 
در رتبه نخست کشور قرار دارد و ساالنه بیش از 22میلیارد 
مکعب گاز طبیعی، در بخش های خانگی، صنعتی و عمومی 
استان توزیع می گردد. وی، با اشاره به جمعیت 5 میلیون 
نفری اســتان اصفهان و بیش از یک میلیــون و 970 هزار 
مشــترک گاز طبیعی، گفت: در صورت استفاده از سوخت 
های مایع، عالوه بر ایجاد مخاطرات آلودگی هوا و زیســت 
محیطی، ساالنه یک میلیون و 100هزار تانکر 20هزار لیتری 
برای سوخت رسانی به این جمعیت و این تعداد مشترک باید 
در جاده های اســتان تردد می نمودند. وی، افزود: از ابتدای 
شروع طرح مصوبه شورای اقتصاد، تعداد 989واحد صنعتی 
و تولیدی تا پایان سال 1400، از نعمت گاز طبیعی بهره مند 
شدند؛ ضمن آن که هم اکنون بیش از 17هزار واحد تولیدی 
و صنعتی در استان گازدار هستند که گازرسانی به 284 واحد 
در سال گذشته انجام شد. وی، نقش بی بدیل گاز در سبد 
انرژی را قابل توجه دانست و افزود: جایگزینی گاز طبیعی به 
عنوان یکی از اهداف استراتژیک این شرکت عالوه بر حفظ 
محیط زیست، در راستای تحقق شعار سال؛ " تولید دانش 
بنیان و اشتغال آفرین" برای توسعه استان تأثیر بسزایی دارد. 

صرفه جویی بیش از 20میلیون لیتر 
فرآورده های نفتی در استان اصفهان در 

سال 1400


