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7
تعیین عرصه و
حریممحوطه
آتشکده
خرمدشتکاشان

آتشکده خرمدشت کاشان ،با هدف حفاظت و جلوگیری از تخریب و تعرض به این محوطه ارزشمند به جای مانده از دوره
ساسانی تعیین عرصه و حریم شد .به گزارش روابطعمومی پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری،عباس رضائینیا عضو
هیئت علمی دانشگاه کاشان و سرپرست هیات باستانشناسی 9آذر 1400با اعالم این خبر ،آتشکده خرمدشت را از بناهای
مهموارزشمنددورهساسانیدرپهنهفرهنگیکاشانعنوانکردکهدردرکمعماریمذهبیدورهساسانیازجایگاهویژهای
برخورداراست .اوافزود:اینآتشکدهکهدر15کیلومتریجنوبشرقیشهرکاشانودرحاشیهشرقیروستایخرمدشتواقع
شده ،در سال  1341خورشیدی با شماره  431در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است .این باستانشناس تصریح
کرد:باوجود آنکه نزدیک به 60سال از ثبت این اثر می گذرد،هیچگونه فعالیت باستانشناسی در این محوطه صورت نگرفته
بهنحویکهتعیینحریماینمحوطه،فازنخستمطالعاتباستانشناختیدراینمحوطهبهشمارمیرود.

اخبار خوزستان

به همت پایگاه مقاومت بسیج نفت و گاز مارون
انجام شد

برگزاری آئین افتتاحیه مسجد و مدرسه
در دو روستای بخش غیزانیه

نیایش-خوزستان :احداث مسجد اهل بیت(ع) روستای
شاخ کوپال و مدرســه دو کالسه شــهید دیانت روستای چای
ورشام بخش غیزانیه ،دو پروژه اجرا شده به همت پایگاه مقاومت
بسیج سپهبد شهید حاج قاسم ســلیمانی شرکت بهره برداری
نفت و گاز مارون ،یکشنبه  ۷آذر به بهره برداری رسیدند.
در این آیین که باحضور مســئول قرارگاه فرهنگی و ستاد
اقامه نماز صنعت نفت جنوب ،مسئول سازمان بسیج کارمندی
سپاه حضرت ولیعصر(عج) ،فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید
تندگویان وزارت نفت-جنوب ،مشاور مدیر عامل مناطق نفتخیز
جنوب در امور اجرایی ،بخشدار غیزانیه و تنی چند از مسئوالن
استانی و مدیران شــرکت بهره برداری نفت و گاز مارون برگزار
شد ،مدیر عامل این شــرکت ضمن تبریک مجدد هفته بسیج و
تقدیر از تالش های بسیجیان شرکت در راستای خدمترسانی
به مــردم گفت :خوشــبختانه توفیق حاصل شــده اســت که
توانستهایم به مسئولیت اجتماعی سازمان در قبال مردم شریف
و همجواران تاسیسات عملیاتی شــرکت عمل کرده و بخشی از
نیازهای این عزیزان را مرتفع سازیم ،چراکه صنعت نفت در میان
همین مردم فعالیــت می کند و باید در حد تــوان و تا حدی که
قانون اجازه می دهد ،خدمات عمرانی ،آموزشــی ،بهداشــتی و
فرهنگی مناسب را به این مناطق ارائه دهد.
حمید کاویان با بیان اینکه طی سالهای گذشته و پیش از این
دو پروژه ۱۵ ،مدرسه و  ۱۹مسجد را احداث یا بهسازی کرده ایم،
افزود :به همت پایگاه مقاومت بسیج شرکت ،امسال زمین چمن
مصنوعی رامشــیر را تامین و از سال گذشــته تا کنون ۴هزار و
 ۵۰۰بسته کمک آموزشی عالوه بر  ۴هزار بسته معیشتی را بین
دانش آموزان و خانوارهای کم برخوردار همجوار تاسیسات توزیع
کردیم .وی ضمن تاکید بر تداوم روند خدمت رســانی ،به هزینه
پروژههای افتتاح شده اشــاره کرد و یادآور شــد :برای احداث
مسجد اهل بیت و مدرسه شــهید دیانت به ترتیب  ۵۰۰و ۲۶۰
میلیون تومان هزینه شد.

تاکید استاندار خوزستان:

فوالد شادگان موظف است الزام های
محیط زیستی را رعایت کند

نیایش-خوزستان :استاندار خوزستان گفت :باید شاهد
فعالیت فوالد شــادگان باشــیم چرا که فعالیت این شرکت به
ی کند .از سوی دیگر نیز باید هر موردی را
توسعه استان کمک م 
در چارچوب کارشناسی خود اجرایی کنیم و فوالد موظف است
الزام های محیط زیستی را رعایت کند.
صادق خلیلیان در نشســت شــورای توســعه شهرستان
شادگان ،با تاکید بر پیشرفت و توسعه استان اظهار کرد :مدیران
باید برای مشکل های استان راه حل بیابند و از موانع گره گشایی
کنند ،زیرا کسی که می تواند در خوزستان مشکل ها را برطرف
کند ،خود ما هستیم .وی با اشــاره به مشکل های شرکت فوالد
شادگان ،گفت :ما باید شاهد فعالیت فوالد شادگان باشیم چرا که
ی کند .از سوی دیگر
فعالیت این شرکت به توسعه استان کمک م 
نیز باید هر موردی را در چارچوب کارشناسی خود اجرایی کنیم
و فوالد موظف است الزام های محیط زیستی را رعایت کند.
استاندار خوزســتان در واکنش به درخواســت مدیرعامل
شرکت فوالد شــادگان مبنی بر بخشش جرایم زیست محیطی
این شــرکت ،تصریح کرد :درست اســت نگاه ما حمایت ویژه از
تولید و صنعت اســت اما در مواردی هم باید جریمه اعمال شود
که بی توجهی به مسایل زیست محیطی از آن دست است.
خلیلیان با بیان اینکه مردم را نباید به بهانه تولید ،تحت تاثیر
آلودگی زیســت محیطی قرار داد ،بیان کرد :باید مشکل فوالد
شادگان رفع شود تا طرح توسعه این شرکت نیز دنبال شود.
وی اضافه کرد :همچنین قرار است بخشی از اراضی مورد نیاز
این کارخانه برای توسعه در اختیار این شرکت قرار داده شود.
نماینده عالی دولت در خوزســتان در خصوص طرح توسعه
نیشکر شــادگان نیز افزود :مجموعه نیشکر فعال در شهرستان
شــادگان باید کار را به گونه ای در منطقه پیش ببرد که توسعه
کشاورزی را در شــادگان شاهد باشــیم .خلیلیان بیان کرد :در
خصوص حوضچه های پرورش ماهی و شــیالتی مسایلی وجود
دارد که باید حل شوند و یک به هنگام سازی در این زمینه داشته
باشیم .اســتانتدار خوزســتان در پایان اضافه کرد :طرح توسعه
نخیالت در شــادگان باید در دســتور کار قرار بگیرد .همچنین
صنایع جانبی این حوزه باید برای تکمیــل زنجیره ارزش مورد
نظر باشد و در شادگان اجرایی شود.

راندمانتولید
ورقهای APIو
آلیاژی فوالد اکسین
خوزستان
به ۳۱درصد
بهبودیافت

»

 چهارشنبه  10آذر  / 1400شماره 4700
 1دسامبر  25 / 2021ربیعالثانی
نیایش-خوزســتان :در یک طرح نوآورانه راندمان تولید ورقهای  APIو آلیاژی شــرکت فوالد اکسین
خوزستان به میزان  ۳۱درصد بهبود یافت .طرح پژوهشی فوالد اکسین خوزســتان به عنوان یکی از طرح های
نوآورانه منتخب نمایشــگاه بین المللی فوالد  ۱۴۰۰برگزیده شــد .این طرح در خصوص افزایش راندمان تولید
ورقهای  Apiو آلیاژی اســت که از از میان تعداد زیادی طرح نوآورانه انتخاب شده است .بیست و سومین دوره
سمپوزیوم و نمایشگاه ساالنه فوالد  ۱۴۰۰از  ۲۳تا  ۲۵آذر سال جاری به مدت ســه روز در جزیره کیش برگزار
خواهد شد .شرکت فوالد اکسین خوزستان در راستای تامین نیاز صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی ورق های فوالدی
ساخت مخازن تحت فشار را تولید میکند .امروز نیاز به توسعه پژوهش در صنعت فوالد یک ضرورت انکارناپذیر
است و کشورهای پیشرفته در حوزه صنعت فوالد ،در این زمینه سرمایهگذاریهای ویژهای را انجام دادهاند.

استاندار خوزستان با اشاره به تدوین و تصویب سند توسعه استان:

سند توسعه خوزستان با اعتباری بالغ بر ۳۶۰هزار میلیارد ریال تصویب شد
نیایش-خوزستان:استاندارخوزستانبااشاره
به تدوینوتصویبسند توسعهاستانگفت:اعتباری
بالغ بر  ۳۶۰هزار میلیارد ریال در این سند برای حل
مشکالت خوزستان در مدت زمان سه سال در نظر
گرفتهشدهاست.
صادق خلیلیان شامگاه یکشنبه در گفت وگوی
ویژه خبری در صدا و سیمای مرکز خوزستان بیان
کرد :در سندی که تدوین شده است ایجاد  ۱۵۰هزار
شغل پیش بینی شده که برای تحقق این مهم هشت
هزارمیلیاردریالدرنظرگرفتهشدهاست.
خلیلیان ادامه داد :با توجه به مشکالتی که استان
خوزستان از گذشــته با آنها درگیر بوده یک ماه کار
برنامه ریزی برای پروژه ها و طرح هایی برای پیشرفت
استان تهیه شــد و کتابچه ای با اعتبارات مشخص
در این رابطه تهیه شــد و در تهران با حضور وزیران
مختلفومعاوناولرئیسجمهوریبررسیشد.
استاندار خوزســتان ادامه داد :خوشبختانه در
نشست  ۲هفته قبلی که با حضور معاون اول رئیس
جمهوری و وزیران و ستاد فرمان امام(ره) برگزار شد
پروژه های مشخص شده برای استان خوزستان به
تصویب رسید .استاندار خوزستان اظهار داشت :به
عنوان مثال در زمینه بهداشت و درمان  ۹بیمارستان
در استان باید ســاخته و یا تکمیل شوند و امضای
مسئوالنمربوطهدراینزمینهگرفتهشدهاست.
وی بیان کرد :دربخش راه و شهرسازی نیز پروژه
جاده اهواز به سمت چهار محال و بختیاری و مناطق
مرکزی ایران که بعد از گذشــت چندین سال هنوز
تکمیل نشده اســت مصوب شد همچنین مسیری
دیگر که از سمت شرق اســتان را به چهار محال و
بختیاریوفارسمتصلمیکندنیزبهتصویبرسید
که در نهایت این پروژه ها باید در مدت ۲سال تکمیل
شوند .وی گفت :همچنین خط آهن بندر امام(ره)
به اهواز و اندیمشــک نیــز مصوب شــد و راه های
فرعی دیگر مورد نیاز در استان به ویژ ایجاد راه های

دسترسیبهمناطقزلزلهزدهاندیکانیزمصوبشد.
اســتاندار خوزســتان ادامه داد :بانک ها مکلف
شدند تسهیالت ارزان قیمتی برای توسعه سرمایه
گذاری در استان پرداخت کنند که  ۳۵هزار میلیار
ریال در این بخــش باید پرداخت شــود و  ۳۹هزار
میلیارد ریال نیز به صورت قرض الحسنه برای ازدواج
جوانانخوزستانپیشبینیشدهاست.
کمک به زلزلــه زدگان اندیکا برای
تعمیرخانهها
استاندار خوزستان با اشــاره به اینکه یکهزار و
 ۹۵۰خانه در شهرستان اندیکا بر اثر زلزله های اخیر
آسیب دیدند گفت :برای تعمیر خانه هایی که در این
شهرستان بر اثر زلزله آسیب دیدند پرونده تشکیل
شد و خسارت به صاحب خانه ها برای تعمیر منازل
آن ها پرداخت می شود.
وی گفت ۹۸۰:واحد مسکونی نیز تخریب شدند
که این افراد در چادرهایی که هالل احمر تهیه کرده
است به صورت موقت اسکان داده شدند تا خانه های
آنهاباکمکبنیادمسکنازنوساختهشود.
از تاریخ  ۱۲تا  ۱۹آبان ماه امسال پنج زمین لرزه

در شهرســتان اندیکا رخ داد که بزرگترین آن ۵.۷
ریشتربودهاست.
انتخابمدیرانتوانمندبرایخوزستان
استاندار خوزســتان در ادامه با اشاره به تغییر و
تحول مدیران استان در دولت سیزدهم افزود :دولت
چهار سال و یا احتماال هشت سال می خواهد کشور را
اداره کند به همین دلیل نیروهایی برای مدیریت باید
شناساییشوندکهدارایتواناییالزمباشند.
خلیلیــان اظهــار داشــت :تغییر مدیــران از
حلقههای ضعیفدر استان شروع می شــود و افراد
قوی تر تا انتخاب مدیر توانمند حفظ می شــوند.در
این راستا برخی از فرمانداران تغییر کردند اما همه
فرمانداران تغییر نمی کنند اما  ۸۰درصد فرمانداران
در خوزستان تغییر خواهند کرد .در هفته آینده سه
فرمانداردیگردراستانتغییرمیکنند.
وی گفت :در معاونت های استانداری جمع بندی
انجام شده و در چهار رده تغییرات انجام شده است که
تا کنون معاون اقتصادی استانداری تغییر کرده است
و فردی که در ســطح ملی فعالیت داشته جایگزین
وی شد.

خرابی ناشــی از جنگ همچنان در
آبادانوخرمشهروجوددارد
استاندار خوزستان گفت :منطقه آزاد اروند برای
توسعه و رونق در  ۲شهرســتان آبادان و خرمشهر
ایجاد شده اســت اما همچنان شــاهد آثار جنگ و
خرابیدراینشهرستانهاهستیم.
وی گفت :تغییرات مدیریتی در منطقه آزاد اروند
انجام شده که امید است منطقه آزاد اروند در آینده
دچار تحوالت ویژه ای شود.
تاکیددولتبرتامینحقآبهخوزستان
استاندار خوزستان بیان کرد :رئیس جمهوری
در سفربه خوزستان بر تامین حق آبه استان تاکید
داشتندودولتبراینتصمیممصمماست.
شرکت نفت متعهد به پرداخت هفتاد
هزارمیلیاردریالتاسال ۱۴۰۲شد
وی گفت :در همین راســتا شرکت نفت تا سال
 ۱۴۰۲باید  ۷۰هزار میلیارد ریال در قالب مسئولیت
اجتماعی به استان خوزستان پرداخت کند که ۲۰
هزار میلیارد ریال از این مبلغ امسال پرداخت خواهد
شــد .خلیلیان اظهار داشت:شــرکت هایی چون
پتروشیمی ها و فوالد که در استان خوزستان مستقر
هستند عالوه بر کمک های مالی باید گردش مالی و
مالیات خود را نیز در این استان پرداخت کنند البته
در این زمینه بعضا با مقاومت هایی روبرو می شویم اما
به جد این موضوع در حال پیگیری است تا در استان
عملیاتیشود.
وجود ۳۵۰هزار هکتار کانون ریزگرد در
خوزستان
استاندار خوزستان در ادامه به موضوع ریزگرد در
این استان اشــاره کرد و بیان کرد ۳۵۰ :هزار هکتار
کانون ریزگرد در اســتان وجود دارد که با پیگیری
انجام شده  ۲۵هزار هکتار نهال کاری شد و در سطح
 ۲۳هزار هکتار نیز مدیریت روان آب انجام گرفت و به
همینترتیباینمیزانکانونریزگردمدیریتشد.

پیام مدیرکل بهزیستی مازندران به مناسبت روز جهانی افراد دارای معلولیت
دکتر فرزاد گوهردهی مدیرکل بهزیستی استان مازندران در پیامی
روز جهانی و هفته ملی افراد دارای معلولیت را گرامی داشت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی مازندران متن پیام به
شرح ذیل است :
بسم اهلل الرحمن الرحیم
سوم دســامبر مصادف با دوازدهم آذر ماه روز جهانی افراد دارای
معلولیت  ،فرصتی اســت برای تکریم وتجلیل ازافــرادی که با وجود
بسیاری ازمشــکالت با تکیه برخودباوری وعزمی اســتواروبا حضور
درعرصههای گوناگون اجتماع ثابت کرده انــد که می توانند با تالش
وهمتی مضاعف  ،شعار" معلولیت مانع پیشــرفت نیست " را محقق
نمایند.
هدف از گرامیداشــت این روز یادآوری تــاش در جهت عدالت
اجتماعی ،برابری حقوق فردی آحاد جامعــه و ارتقای درک موضوع
معلولیت بوده و فرصت مناسبی اســت تا با پرداختن به خواسته های
به حق بخش مهم ی از جامعه بعنوان افراد دارای معلولیت فضا را برای
رشد وســطح رفاه این عزیزان فراهم آوریم تا با افزایش آگاهی عمومی

از دســتاوردهای حاصل از فعالیــت این افراد در هــر یک جنبه های
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی شرایط تکریم آنان را مشابه افراد سالم
محقق نماییم .شعارامســال روزجهانی افراد دارای معلولیت با عنوان
"پیش به سوی دنیایی فراگیر ،دســترس پذیر و پایدار بعد از بیماری
کرونا با راهبری و مشارکت افراد دارای معلولیت " مسئولیتی سنگین را

مدیرکل کمیته امداد استان قم:

مسئوالنبرایپدیدهخطرناکفقرجوان،زنانهوشهریتدبیرکنند

مدیرکل کمیته امداد استان قم نسبت به پدیده
خطرناک فقر جوان ،زنانه و شــهری هشــدار داد و
خواستار حمایت جدی مراجع دینی و حوزی و عزم
عمومی مردم و مسئوالن برای ریشه کن کردن آن
شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی کمیته امداد،
محسن مسعودیان راد در نخستین نشست خبری
خود در ســمت مدیرکلی کمیته امداد اســتان قم
با اشــاره به اینکه فقر امروز جامعه یک فقر نوین و
پیچیده است گفت :برای از بین بردن چنین فقری
باید یک عزم همگانی باشد و حکومت و مردم دست
به دست هم آن را ریشــه کن کنند .وی تبدیل فقر
مؤمنانهسالمنداننسلهایگذشتهرابهفقرنوظهور
توأم با آسیبهای اجتماعی و مانع پیشرفت کشور
را هشداری جدی عنوان و اظهار کرد :اگر مسئوالن
برای پدیده خطرنــاک فقر جوان ،زنانه و شــهری
تدبیرینکنند،اینفقرمنجربهکفرخواهدشد.

مسعودیان راد شرایط فرهنگی ویژه استان قم را
خاطرنشان و تصریح کرد :درمان محرومیتزدایی
و رفع فقر در این استان باید با رویکردهای فرهنگی
انجام شود و به عنوان یک مدل و الگو برای کل کشور
باشد.
مدیرکلکمیتهامدادبابیاناینکهامروزدشمنان
سفره مردم را هدف قرار داده اند تأکید کرد :کمیته
امداد به تنهایی نمی توانــد با این فقر نوپدید مبارزه
کند بلکه یک حرکت عمومی و حمایت مراجع دینی
و حوزوی را می طلبد.
وی سیستم مددکاری کشور را غربی و با دیدگاه
تزریق پول و مادیات دانست و گفت :دیدگاه اسالم و
قرآن به انسانها آخرتگراست و توجه به معنویات را
گره گشای مشکالت مادی می داند در حالیکه ما از
آن غافل شده ایم.
مسعودیان راد با تأکید بر اینکه باید سیاستهای
کرامتی جایگزین سیاستهای حمایتی شود گفت:
فقرا امروز محتاج به صدقه نیســتند بلکه نیازمند
فرصت هستند و کمیته امداد با سیاست های جدید
خود و ایجاد فرصت آنهــا را از مصرفکننده به افراد
مولّدوکارآفرینتبدیلکردهاست.
وی با بیان اینکــه در نگاه دینــی فقرزدایی با
رویکرد مردممحوری است گفت :مراکز نیکوکاری
مسجدمحور که با همین هدف تشــکیل شده اند
و از حمایت جدی کمیته امداد برخوردار هســتند
پایگاههــای خدمت رســان و تحولــی در عرصه
فقرزداییخواهندبود.

به دوش متولّیان و دستگاههای مختلف اجرایی گذارده تا در کنار همه
ی برنامه ریزی ها و اقدامات خود راه های ایجاد جامعه ای توسعه یافته
ی پایداربا مشارکت معلولین را به ویژه در دوران پس از کرونا در کانون
توجه قرار دهند.
ّ
بنابراین با ایجــاد تغییردررویکردهای فردی و ســازمانی  ،تالش
خواهیم کرد تا با تقویت فعالیت های جمعی و گروهی از امکان حضور
و دسترســی افراد دارای معلولیت به خدمات ضروری و حمایت های
اجتماعی،آموزشیو....اطمینانحاصلکنیم.
تردیدی نیست که دستیابی به این مهم و توانمندسازی معلوالن
و ارتقای سالمت جسمانی ،روانی و اجتماعی آنان تنها در گرو اقدامات
سازمان بهزیســتی نبوده و نخواهد بود  ،بلکه بستر این توانمندسازی
می بایست در سطوح مختلف جامعه و همیاری مجدانه سمن ها ،سایر
نهادهای اجرایی ،تصمیم ساز و نظارتی فراهم گردد.
اینجانب ضمن گرامیداشت روز جهانی معلولین ،امیدوارم عزیزان
دارای معلولیت در کنار سایر افراد جامعه زندگی را با آرامش و بالندگی
درعرصههایمختلفاجتماعی،فرهنگیواقتصادیتجربهنمایند.

مدیرعامل کربن صنعت امیرکبیر:

تامین تجهیزات آندسازی ایرالکو نیازمند  ۷۰میلیون دالر اعتبار

مرکزی  -صوفــی  :مدیرعامل کربن صنعت
امیرکبیر گفت :حــدود  ۷۰میلیــون دالر هزینه
تجهیزات مورد نیاز پروژه اســت که تاکنون از این
مبلغ بالغ بر  ۲۴میلیون دالر تخصیص داده شــده
و تجهیزات خریداری شــده در انبارهای شــرکت
موجود است .خســرو غفاری اظهار کرد :برای پروژه
ساخت کارخانه تولید آند ایرالکو  ۱۵۰هکتار زمین
خریداری شــده که  ۲۵هکتار آن در فاز اول به این
کارخانه اختصاص داده شده است ،کارخانه آندسازی
متشکل از  ۷بخش اصلی و  ۲۶ساختمان می باشد
که هر یک از آنها سرویس دهنده بخشی از فرآیند
آندسازیراعهدهدارهستند.
مدیرعامل کربن صنعت امیرکبیر تصریح کرد:
یکی از دغدغه های این پروژه مباحث زیرســاختی
از جمله جاده دسترســی ،برق ،گاز و آب اســت و
امیدواریم مسولین استان هماهنگی و حمایت های
بیشتری در این راستا داشته باشند و ما نیز آمادگی
خود را جهت همکاری با متولیان تامین زیرساخت
هااعالممیکنیم.
وی ادامه داد :برای تولید هر کیلوگرم آلومینیوم
 ۴۵۰تا  ۵۰۰گرم آند نیاز اســت و به لحاظ مصارف
مختلفی که از آند در صنایع مختلف می شــود ،بعد
از تصمیماتــی که دولت گذشــته آمریکا به جهت
ایجاد تحریم های یکجانبه و غیر انسانی اتخاذ کرد،
کشــورهای تولید کننده این محصــول به جهت
محدودیت های ایجاد شده در رابطه با صادرات آند
با مشکل مواجه شدند و به تبع مشکالتی هم در بحث

اخبار »
توسط مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی
هرمزگان:

پیشنهاد نامگذاری روز بندرعباس
به شورای اسالمی شهر بندرعباس

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی هرمــزگان با حضور
در چهاردهمین جلســه شــورای اسالمی شــهر بندرعباس به
ریاســت فاطمه جراره ،طرح نامگذاری روز بندرعباس در تقویم
فعالیتهای استان را پیشــنهاد دادند .به گزارش روابط عمومی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان،رضا کمالی زرکانی
در این نشست شــهر ها را یک اکوسیســتم پویا و زنده و بالنده
دانست و گفت :خیلی از عوامل ســخت افزاری و نرم افزاری در
کنار هم قرار می گیرد تا یک شهر ایجاد شــود اما آنچه به شهر
روح و جان می دهد فرهنگ و هنر است .وی به اهمیت فرهنگ
در توسعه شهرها اشــاره کرد و افزود :فرهنگ بستری را فراهم
می کند که باعث قابلیت مضاعف می شــود و رشد و توسعه ی
شهرها را چندین برابر می کند .کمالی زرکانی در ادامه به امکان
همکاری های متقابل اشــاره کرد و گفت:تبدیل بندرعباس به
پایتخت کتاب،ایجاد پارک هنرمندان،گذر فرهنگی،احداث تآتر
شهر،فعال سازی قانونی فرهنگسراهای محالت  ،تسهیل پروانه
ساخت ابنیه های فرهنگی و ....از جمله مواری است که می تواند
در توسعه فرهنگی شــهر بندر عباس مورد مشارکت و همکاری
قرار گیــرد .وی در ادامه به نامگــذاری روز بندرعباس در تقویم
رسمی اشاره کرد و بیان داشت:دو سال قبل در شورای فرهنگ
عمومی استان ،چهارم تا دهم اردیبهشت بعنوان هفته هرمزگان
نامگذاری و اولین دوره آن نیز با حداکثر مشــارکت دستگاها و
نهادها و مردم برگزار شد و اولین روز از هفته هرمزگان که چهارم
اردیبهشت می باشد بعنوان روز بندرعباس پیشنهاد می شود.

مریم قهرمانی صارم:

انضباط مالی در بخش مالی و اقتصادی
شهرداری کرج حاکم شود

نایب رئیس کمیسیون تلفیق شورای شهر کرج بر لزوم ایجاد
انضباط مالی در بخــش مالی و اقتصادی شــهرداری کرج تاکید
کرد .مریم قهرمانی صارم با اشــاره به گزارش مالی یکی از اعضای
شورای شهر اظهارداشــت:گزارش های مالی نشان از بی انضابطی
مالی در شهرداری است که باید در این زمینه راهکار نیز پیشنهاد
شود .نایب رئیس کمیسیون تلفیق شورای شــهر کرج با اشاره به
ساماندهی نیروی انسانی و ایجاد انگیزه در بین آنها بیان کرد :شهربه
مثابه موجود زنده که هر روز و هر لحظه نیازمند تزریق مالی است؛
یکسری امور در شهرداری بدیهی است و یک سری از این خدمات
از سوی شــهرداری به مردم باید ارائه شــود .عضو شورای اسالمی
شهر کرج بیان کرد :در این راستا کارگروه تخصصی تشکیل دهیم و
خودمان وارد عمل شویم و یک سری راهکار ارائه دهیم ؛ امروز پروژه
های ما گران تمام می شــوند باید با ارائه راهکار با خوش فکری و
تخصصی نگاه کردن به موضوعات شهری درصدد رفع موانع توسعه
شهر و کاهش هزینه ها شــویم .قهرمانی بیان کرد :برخی مدیران
شهرداری دچارروزمرگی شــده اند و هیچ فکر نوعی ندارند و شهر
کرج را همانطور اداره می کنند که مثال در سه سال گذشته اداره و
مدیریت می کردند ،کالنشهر کرج دارای ظرفیتهای زیادی است
که باید پویاتر دیده شود زیرا این شــهر پر از ظرفیت است لذا باید
مدیریتشهرازهمهظرفیتهااستفادهکند.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان:

تخصیص قیر رایگان برای آسفالت معابر
واقع در محالت هدف بازآفرینی شهری

وارداتایجادگردیددرهمینراستاطبقبرنامهریزی
و تدابیر اتخاذ شده در کشور ،کلیه فرآیندهای تولید
آند از صفر تا صد در آینده نزدیک در کشــور انجام
خواهدشد.
مدیرعامل کربن صنعت امیرکبیر خاطرنشان
کرد :در آلومینیوم ایران ،دو خط تولیدی  ۲۰۰آمپر
و  ۶۸کیلوآمپــر داریم که آندهــای مصرفی این دو
خط با هم متفاوت هستند ،و در کارخانه آند سازی
امیرکبیر تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز هر دو نوع
آندپیشبینیشدهاست.
وی تاکید کرد:راه اندازی پروژه آندسازی عالوه
بر صرفه جویی ارزی ،سبب ایجاد اشتغال ،افزایش
قدرت رقابت شــرکت ایرالکو با ســایر رقبا ،کاهش
آالیندگی های حاصل از پخت آند و به روز شــدن
خطوط تولید و همچنین اســتفاده از فن آوری روز
خواهد شد .غفاری اضافه کرد :راه اندازی این پروژه
اشتغال ۳۰۰نفررابهطورمستقیمبههمراهدارد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان از تخصیص قیر رایگان
جهتاجرایآسفالتمعابرفاقدآسفالتیانیازمندترمیمدرمحالت
هدف مصوب بازآفرینی شــهری استان خبر داد.محبوبی مدیرکل
راه و شهرسازی استان گلستان اظهار داشت  :در سال جاری حدود
 ۱۰۰۰تن قیررایگانبرایآسفالت حدود ۱۲۴هزارمترمربعازمعابر
محالت هدف بازآفرینی شهری اســتان گلستان اختصاص یافت.
محبوبی در این خصوص گفت :در راســتای تخصیص قیر رایگان
جهت بازآفرینی محــات هدف با پیگیری های بــه عمل آمده از
سوی اداره کل راه و شهرسازی اســتان  ۹۹۳.۴۶تن قیر به ارزش
 ۱۰۰میلیارد ریال به شهرداری های سیمین شهر ،گرگان ،گنبد ،
علی آباد ،بندرترکمن ،آزادشــهر  ،رامیان ،خان ببین ،مینودشت،
آق قال ،بندرگز ،کردکوی ،گمیشــان ،فاضل آباد  ،گالیکش و کالله
تخصیص داده شد که شــهرداری ها صرفاً مجاز به استفاده از قیر
رایگان در محالت هــدف بازآفرینی شــهری از جمله بافت های
فرسوده و سکونتگاههای غیر رسمی مصوب هستند  .وی افزود :این
تخصیص در راستای باالبردن شاخص های کالبدی در این محالت
و ارتقای سطح زندگی ساکنان محله های هدف برنامه ریزی شده
استوشهرهایمذکوردارایمحدودههایمحالتهدفبازآفرینی
مصوب هستند و شهرداریها موظف اند سهمیه قیر را صرف معابر
فاقدآسفالتیاروکشآسفالتمعابرمحالتهدفکنند.
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