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سرپرست شهرداری بوشهر:
به مناسبت هفته قوه قضائیه صورت گرفت:
دیدار فرماندار شهرستان شهریار با دادستان شهرستان برای توسعه شهر نیاز به برنامه مدون می باشد

شهریار – نرگس اصالنی :همزمان با هفته قوه
قضائیه ،مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار با
حضور در دادسرای انقالب و عمومی شهریار با عسگری پور
دادستان شهرستان شهریار دیدار و گفتگو کرد.به مناسبت
هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهید ایت اهلل
بهشتی ،مهندس طاهری فرماندار شهرستان شهریار بهمراه
سرهنگ جوزانی فرمانده نیروی انتظامی و غالمی سرپرست
معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی فرمانداری ،با حضور
در محل دادسرا با عسگری پور دادستان عمومی و انقالب
شهرستان شهریار دیدار و گفتگو کرد.بنا بر این گزارش؛
نماینده عالی دولت در شهرستان شهریار در این دیدار ضمن تبریک هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد و خاطرات
شهید بهشتی و  ۷۲تن از یارانش و همچنین تقدیر از دادستان شهرستان شهریار که با کار و تالش بی وقفه در راستای
ساماندهی معضالت و کاهش مشکالت ناشی از بزه های اجتماعی گام بر میدارد؛ با بیان اینکه دستگاه قضایی در جامعه
از اهمیت ویژهای برخوردار است و تعامل ،همدلی و همکاری بین دستگاههای اجرایی و قضایی موجب آرامش جامعه
و آسایش مردم میشود ،افزود :خرسندیم که این تعامل و همدلی جهت خدمت به مردم و با هدف کاهش مشکالت به
نحو خوبی در شهرستان شهریار به چشم میخورد و در جنبه های مختلف همکاری های دوسویه بصورت تاثیرگذاری
استمرار پیدا می کند.عسگری پور دادستان عمومی و انقالب شهرستان شهریار نیز با بیان اینکه در سال گذشته با تالش
ها و پیگیری های فرماندار شهرستان شهریار اقدامات بسیار خوبی جهت حل مشکالت و مسائل در حوزه های مختلف
انجام شده است ،اظهار داشت :ما نیز هرجا و در هر موضوعی که نیاز باشد از مسئوالن اجرایی شهرستان در راستای
عمل به قوانین و مقررات حمایت خواهیم کرد.

بوشهر -رضاحیدری :نشست رئیس و اعضای شورای
اسالمی شهر و سرپرست شهرداری با فرماندار شهرستان
بوشهربرگزارشد.سرپرست شهرداری بندر بوشهردر این
نشکست گفت برای توسعه شهر بوشهر نیاز به برنامه مدون
می باشد
فردین خورشیدیان سرپرست شهرداری بندر بوشهر
با بیاناینکه شهر بوشهر به عنوان مرکز و ویترین استان
باید الگوی شهرهای دیگر استان باشد از این رو نیازمند
اعتبارات خاص است.
وی خاطر نشان کرد ضمن اینکه برای توسعه شهر
بوشهر نیاز به برنامه مدون بوده عنوان نمود  ۸۰۰هکتار اراضی در حریم نیروگاه است انتظار داریم نیروگاه در قبال
فروش برق نیروگاه سهم مرکز استان پرداخت کند واز دولت انتظار است در قبال خدماتی که به اراضی نظامی می
دهیم اعتبارات بیشتری به مرکز استان اختصاص دهد.
سرپرست شهرداری با بیان اینکه اراضی  ۵۳۰هکتاری که آزاد سازی شده باید زیرساختهای آن توسط
اداره کل راه و شهرسازی آماده سازی می شد که این کار انجام نشده و مشکالت آن بر دوش شهرداری
افتاده است.
خورشیدیان با قدردانی از حمایتهای فرماندار از شهرداری در اختصاص اعتبارات عمرانی گفت انتظار داریم در
سال جاری در پروژه های شاخص تقاطع شهید سردار سلیمانی ،راست گرد میدان غدیر ،پایش تصویری و جاده سرتل
به نیروگاه نیز اعتبارات خوبی برای شهرداری اختصاص دهند تا بتوانیم کارهای خوبی در خور و شایسته مردم بوشهر
انجام دهیم.

با احداث نورد گرم شمارۀ  2فوالد مبارکه اصفهان؛

کشور از واردات انواع محصوالت تخت بی نیاز خواهد شد

اصفهان یحیی مرادیان :حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فوالد
مبارکه در تشریح اهمیت احداث اَبَرپروژۀ نورد گرم شمارۀ  2فوالد مبارکه
گفت :امروز با حضور گرانقدر سرپرست وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
همراهان عالیقدر ایشان شاهد آغاز عملیات اجرایی پروژهای بودیم که
فوالد مبارکه در دهۀ  1380مجوز آن را در قالب افزایش ظرفیت تولید
و نورد با ظرفیت  5میلیون تن از دولت وقت به نام طرح شهید حاج
حسین خرازی اخذ کرده بود .بخشهایی از این پروژه ازجمله ماشین
ریختهگری شمارۀ  5و مگامدولهای احیا مستقیم این پروژۀ عظیم در
سالهای گذشته احداث شده و در مدار تولید قرار گرفته بود ،ولی حلقۀ
آخر که مهمترین حلقۀ این توسعه عظیم بود همچنان معطل مانده بود؛
اما امروز خوشبختانه شاهد عملیات کلنگزنی آن بودیم.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت تولید فوالد خام فوالد مبارکه
 7.2میلیون تن است ،تأکید کرد :ظرفیت اسمی خط نورد گرم شمارۀ یک
فوالد مبارکه  4.2میلیون تن و با تمام ظرفیت خروجی آن  5.2میلیون تن
است .این بدان معنی است که نهتنها بخشی از ظرفیت فوالد خام بدون

عملیات نورد معطل مانده است ،بلکه با اکتفا به خط نورد شمارۀ یک ،از تولید
بسیاری از ورقهای خاص در کشور ناتوانیم و بهناچار آنها را از محل واردات
تأمین میکنیم.
وی گفت :با به بهرهبرداری رسیدن خط نورد گرم شمارۀ  ،2ظرفیت

نوردگرم فوالد مبارکه به میزان قابلمالحظهای افزایش خواهد یافت و تمامی
نیاز کشور به انواع ورقهای فوالدی ،بهویژه ورقهای خاص و وارداتی در صنایع
نفت و گاز ،پتروشیمی ،لوازمخانگی و خودروسازی برطرف و مشکالت مربوط
به محدودیت ورق در کشور نیز بهطورکلی رفع خواهد شد.
مدیرعامل فوالد مبارکه در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد :در
سال  1396قرار بود این پروژه با ظرفیت  3میلیون تن و با صرف مبلغ 411
میلیون یورو توسط شرکت  SMSدماگ آلمان ساخته و راهاندازی شود ،اما با
خروج آمریکا از برجام ،پروژه معطل ماند؛ تا اینکه امروز طی قراردادی که با
شرکت سازنده منعقد کردهایم ،ظرفیت خط نورد به میزان قابلتوجهی افزایش
خواهد یافت و قرارداد مالی آن نیز در بخش ارزی به  255میلیون یورو به
همین مقدار سرمایهگذاری داخلی تغییر یافته است .ضمن اینکه طبق قرارداد
قبل در سال مذکور ،قرار بر این بود که  27درصد پروژه ساخت داخل باشد،
اما خوشبختانه امروز با عنایت به افزایش توانمندیهای داخلی و حمایتهای
فوالد مبارکه از سازندگان داخلی در سالهای اخیر ،طبق قرارداد جدید عملیات
ساخت داخل به  54درصد افزایش یافته است.

جدیدترین کتاب در مورد حضرت معصومه(س) منتشر شد

تازهترین کتاب در رابطه با زندگی حضرت معصومه سالم اهلل علیها با
عنوان «دختری مبارز با بیست و هفت سال سن» با تأکید بر زندگی سیاسی
و سابقه طاغوتستیزی حضرت ،در دهه کرامت به چاپ رسید.
به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه سالم اهلل علیها،
جدیدترین کتاب در رابطه با زندگی اجتماعی و سیاسی حضرت معصومه

شهردار ايالم:
 90درصد
مطالبات
پيمانکاران
پرداخت شد

سالماهلل علیها با عنوان «دختری مبارز با بیست و هفت سال سن» روانه
بازار نشر شد.
این کتاب در سه بخش نوشته شده است که در بخش اول به زندگی
اجتماعی و سیاسی حضرت با تأکید بر سابقه مبارزاتی و طاغوت ستیزی آن
حضرت و در بخش دوم تحلیل و بررسی زیارتنامه ایشان که از امام رضا علیه
السالم نقل شده است می پردازد.
همچنین بخش سوم این کتاب در رابطه با نقشههای جغرافیایی مسیر
مهاجرت حضرت معصومه سالم اهلل علیها تا رسیدن به شهر قم و موقعیت
حرم حضرت معصومه سالم اهلل علیها در شهر قم را نشان می دهد و عالوه
بر آن تصاویر قدیمی و جدید حرم بانوی کرامت در بخش انتهایی کتاب قابل
مشاهده است.
مهمترین هدف تألیف این کتاب تأکید بر شخصیت فعال سیاسی و
اجتماعی حضرت معصومه سالم اهلل علیها به عنوان یک دختر مورد تأیید
ائمه(ع) است که در راه مبارزه با طاغوت و حمایت از ولی امر زمان خود به
مسافرت طوالنی مدت و خسته کننده از مدینه تا قم می رود و در همین
مسیر به شهادت میرسد.

ایالم _صمیم نیا :شهردار ایالم گفت 90 :درصد مطالبات
پیمانکاران استانی شهرداری ایالم با تالشهای صورت گرفته
تسویه و پرداخت شده است، .طالب صادقیان اظهار داشت:
شهرداری ایالم بیش از  20پروژه بزرگ و کوچک را در سال
 99تعریف کرده است که در مراحل اجرا قرار دارد .وی افزود:
اعتبار عمرانی پیش بینی شده سال  99شهرداری ایالم که
به تایید مجموعه اعضای شورای شهر ایالم نیز رسیده است
افزون بر  400میلیارد ریال است که امیدواریم با تحقق 100

درصدی بتوانیم این تعداد پروژه را به سرانجام برسانیم.شهردار
ایالم یادآور شد :مشکالت ناشی از تحریمها و کاهش درآمدهای
دولت باعث شده است درآمدهای شهرداری ایالم نیز کمتر از
پیشبینیها باشد اما با رایزنیهای صورت گرفته در تالش
هستیم خللی در اجرای پروژهها ایجاد نشود.صادقیان تاکید
کرد :شهرداریهای سراسر کشور با چالش درآمد پایدار روبرو
هستند و شهرداری ایالم نیز از این قاعده مستثنی نیست ،در
این وضعیت فعالسازی کدهای درآمدی که تاکنون راکد مانده

با هدف مناسب سازی معابر شهری برای معلوالن؛

نخستین «پویش تراز» در شمال تهران اجرا می شود
«پویش تراز» با هدف اجرای محله ،بوستان و معبر دوستدار معلوالن با
همکاری شهرداری منطقه یک و کمپین معلوالن ،در ناحیه  5این منطقه به
عنوان طرح پایلوت اجرا می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک ،تفاهم نامه همکاری
شهرداری منطقه یک تهران و کمپین معلوالن با عنوان پویش تراز ،با امضای
سید حمید موسوی شهردار منطقه یک و بهروز مروتی مدیر کمپین معلوالن
در راستای شعار تهران شهری برای همه و قوانین حمایت از حقوق معلوالن
منعقد شد.
شهردار منطقه یک خاطرنشان کرد :در حوزه های خدمات عمومی برای
معلولین در شهر دچار مشکالت فراوانی هستیم که می توان با تهیه بانک
اطالعاتی به همراه مردمی کردن پویش مناسب سازی ،بسیاری از مشکالت را
مرتفع کرد و با یک حرکت اجتماعی سرمایه گذاران را مجاب نماییم که به
عنوان یک کار خیر در این حوزهها ورود کنند.
وی ادامه داد :با وجود چنین بانک اطالعاتی سرمایه گذاران به راحتی
میتوانند اولویت ها را در چنین حوزه هایی شناسایی نموده و در آن محل
سرمایه خود را که مخاطب و مراجعه کننده بیشتری نیز دارد به کار اندازند.
شهردار منطقه یک با تبیین این قرار داد گفت :در ناحیه  5گروه تحلیل
گر ،پایش گر و مستند گر از کمپین معلوالن در کنار شهرداری قرار می گیرند
تا با رصد کامل ناحیه شیوه نامه ی عملی آن مشخص و قابل تامیم به سایر
نواحی باشد.

وی گفت  :سعی خواهد شد نقاط نامناسب در یک الیه از نقشه GIS
ثبت و فرایند رسیدگی و مناسب سازی نیز در همان الیه ثبت و ضبط شود.
بهروز مروتی مدیر کمپین معلوالن نیز در این جلسه گفت :پس از  ۵ماه
پیگیری ،تحقیق و بررسی های الزم و جلسات فشرده در خصوص چگونگی و
نحوه اجرای پویش تراز توانستیم با امضای این تفاهمنامه در ناحیه  ۵منطقه یک
و نگاه ویژه موسوی شهردار منطقه یک کار را به صورت پایلوت اجرایی نماییم.
وی تصریح کرد :پایش و شناسایی نقاط نامناسب برای تردد معلولین
اولویت بندی و مناسب سازی آن به مرور انجام می شود تا در این ناحیه
محله ،معبر و بوستان دوستدار معلولین اجرا و قابل تسری و ارائه به تمامی
نواحی شهر تهران شود.

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه چهار خبر داد:

پیرایش شهر و حذف زواید بصری از معابر شمال شرق پایتخت
معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه از حذف
زواید بصری در معابر و بزرگراه های منطقه چهار خبر داد و گفت :حدود
 2250مترطول نرده زاید از معابر و بزرگراه های منطقه چهار جمع آوری
شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه « ،4حمیدرضا فرخی»
با اعالم این خبر گفت :به منظور باال بردن ایمنی تردد عابران پیاده و
آراستگی و نظم شهری حدود  2250متر نرده مازاد از سطح بزرگراه
شهید سردار سلیمانی ،خیابان هنگام ،خیابان دماوند ،بزرگراه شهید

از جمله کتابهایی که در رابطه با حضرت معصومه سالماهلل علیها
نوشته شده است میتوان به «در عصمت بانوی ملکوت»« ،عمه سادات»،
«حضرت معصومه(س) فاطمه دوم» و کتاب «کراماتی از کریمه اهل
بیت(س)» اشاره کرد که از وجوه تمایز این کتاب نسبت به کتاب های
دیگر نیز می توان به تأکید این کتاب از بعد مبارزاتی و سیاسی حضرت
معصومه سالماهلل علیها به جای تأکید بر بعد اخالقی و خانوادگی زندگی
آن حضرت یاد کرد.
الزم به ذکر است در این کتاب برای نخستین بار نقشههای جغرافیایی
مسیر مهاجرت حضرت معصومه سالماهلل علیها با رعایت کامل استانداردهای
سازمان جغرافیایی به چاپ رسیده است.
گفتنی است این کتاب توسط امیر جهانیفرد ،سیدجالل نورافشان و
محمدرضا حقیقت نوشته و در انتشارات ائمة الهدی در قطع رقعی و در
 ۸۰صفحه به چاپ رسیده است .عالقهمندان میتوانند برای تهیه این کتاب
به نشانی اینترنتی  www.ketabshia.irو یا به کتابفروشی صحن صاحب
الزمان(عج) حرم مطهر حضرت معصومه سالم اهلل علیها مراجعه و یا با شماره
 ۰۲۵-۳۷۱۷۵۳۶۱تماس حاصل نمایند.

زین الدین ،خیابان حجربن عدی ،چهارراه تیرانداز و میدان رسالت
جمع آوری شد.
وی با اشاره به دیگر اقدامات این حوزه گفت :طرح جمع آوری زواید
فیزیکی نیز یکی دیگر از اقداماتی است که با درخواست شهروندان و پیام های
آنها به سامانه  137پیگیری و اجرایی می شود.
معاون خدمات شهری در پایان گفت :عالوه بر جمع آوری زواید فیزیکی
و بصری ،شستشو و ضدعفونی المان های شهری و بوستانی در دستور کار
قرار دارد.

بودند از برنامههای شهرداری ایالم به منظور جذب اعتبار است.
وی عوارضات عمومی ،دریافت مطالبات از دستگاههای اجرایی
و جذب سرمایهگذاران داخل و خارج از استان را از برنامههای
شهرداری ایالم به منظور تامین منابع درآمدی عنوان کرد.
شهردار ایالم یکی از راهکارهای قانونی برای تامین بودجه
مورد نیاز پروژهها را از محل انتشار اوراق اسناد خزانه برشمرد
و اضافه کرد :هزینههای پروژههای استانی از محل اوراق و سایر
پروژهها به صورت نقدی پرداخت میشود

اخبار
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40هزار بسته پروتئینی بین اقشار نیازمند
کردستان توزیع میشود

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در کردستان گفت :همزمان با
دهه کرامت ۴۰ ،هزار بسته پروتئینی بین اقشار ضعیف استان در مناطق
حاشیه شهرها توزیع میشود.مهدی طالبی اظهار داشت :این بستهها در
قالب مرحله دوم رزمایش همدلی و احسان و با محوریت نماینده ولی فقیه
در استان و استفاده از ظرفیت ائمه جمعه و جماعات ،تشکلهای مردمی،
گروههای جهادی و هیات های مذهبی در نقاط محروم حاشیه شهرها بین
نیازمندان و خانوارهای آسیبپذیر از کرونا توزیع میشود.وی با بیان اینکه
بستهها شامل  ۸۰هزار قطعه مرغ و به ارزش  ۲۰میلیارد ریال است ،اضافه
کرد :کمکها از امروز بین خانوارهای نیازمند و در مناطق محروم و حاشیه
شهرها توزیع خواهد شد.مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در کردستان
یادآور شد :در مرحله اول این رزمایش نیز  ۲۰هزار بسته معیشتی به ارزش
 ۶۴میلیارد ریال (هر بسته  ۳۲۰هزار تومان) ،بین خانوارهایی که تحت
حمایت هیچ نهادی قرار نداشتند ،توزیع شد.طالبی افزود :این ستاد از اوایل
اسفند تاکنون با همکاری بسیج دانشجویی و  ۶گروه جهادی تاکنون ۱۲
هزار عدد ماسک تولید و میان اقشار نیازمند توزیع کرده ضمن اینکه روزانه
 ۹۰دست لباس ایزوله در مجموع سه هزار دست و  ۲هزار و  ۵۰۰عدد
شیلد حفاظتی نیز تولید و به مراکز درمانی تحویل داده است.وی تاکید
کرد :در قالب پویش سالمت احسان نیز توزیع پنج هزار بسته بهداشتی بین
مردم نیازمند و تحویل یک هزار دست لباس ایزوله به دانشگاه علوم پزشکی
از دیگر اقدامات این ستاد در مدت ذکر شده است.دهه کرامت همزمان
با والدت حضرت معصومه از اول ذیالقعده آغاز میشود و با والدت امام
رضا(ع) در  ۱۱ذیالقعده به پایان میرسد..

ضرورت بهره گیری از تجارب ارزنده
استان گلستان در تثبیت گالی ها

رییس تثبیت فرسایش توده ای و زمین لغزش کشور اقدامات و
تجربیات ارزنده منابع طبیعی استان گلستان در تثبیت گالی های شرق
استان را مورد تمجید و ستایش قرار داد.به گزارش پایگاه اطالع رسانی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان جلسه ای با حضور
بهمن اکبری رییس گروه تثبیت فرسایش توده ای و زمین لغزش،
مهندس عظیمی کارشناس مسئول آبخیزداری سازمان جنگلهاو مراتع
و آبخیزداری کشور و همچنین مهندسین مشاور مطالعه کننده حوزه
های فوق در سالن جلسات اداره کل برگزار گردید.بهمن اکبری بیان
کرد :هدف از این جلسه بررسی عملکرد عملیات اجرایی و قراردادهای
مطالعاتی حفاظت خاک و کاهش اثرات زمین لغزش و گالی در حوزه
های آبخیزکال آجی بزرگ ،قرناوه بزرگ و چهل چای نرماب می باشد.
وی در ادامه ضمن ارائه راهکارهای الزم به مشاورین اضافه کرد :طی
بازدیدهای میدانی که در روزهای اخیر از عملیات اجرایی پایداری سازی
گالی ها و زمین لغزش در حوزه های مذکور انجام شد ،اقدامات اجرایی
معاونت فنی و آبخزداری در تثبیت گالی ها بازده بسیار مناسبی داشته
است.ایشان ضمن تاکید بر الزم االجرایی بودن اقدامات الزم جهت
کاهش این نوع فرسایش اظهار کرد :ضروری است تجربیات استان
گلستان در قالب گزارش و حتی دستورالعمل اجرایی در اختیار سایر
استان ها قرار بگیرد.
شازندیها باردیگر رشد را ثبت کردند؛

رشد بیش از  ۸درصدی نرخ فروش پلی
پروپیلن «شاراک»

اراک -امیدی  :شرکت پتروشیمی شازند در هفتهای که گذشت
 ۱.۱۰۰تن از انواع پلی پروپیلن را در بورس کاال عرضه کرد که تمام
میزان عرضه این محصول در قیمت میانگین  ۱۴۷.۴۰۷هزار ریال در هر
تن معامله شد .ارزش معامالت این محصول با توجه به رشد  ۸درصدی
نسبت به هفته منتهی به  ۲۸خرداد ماه ،به رقم  ۱۶۲میلیارد و ۱۴۷
میلیون ریال رسید.همچنین در هفته گذشته  ۴۰۰تن از پلی اتیلن
سنگین پتروشیمی اراک در بورس کاال به فروش رسید که نسبت به
هفته منتهی به  ۲۸خرداد ماه  ۴۸۰تن کاهش را نشان میدهد.الزم به
ذکر است ،ارزش معامالت پلی اتیلن سنگین پتروشیمی شازند به ۵۴
میلیارد و  ۶۸۷میلیون ریال رسید.از طرفی در هفته گذشته  ۱۰۰۰تن
از پلی اتیلن سبک پتروشیمی اراک در بورس کاال به فروش رسید که
نسبت به هفته منتهی  ۲۸خرداد ماه تغییری را نشان نمیدهد.الزم به
ذکر است ارزش معامالت پلی اتیلن سبک پتروشیمی شازند به ۱۱۶
میلیارد و  ۵۵۰میلیون ریال رسید.

سرپرست جدید اداره گاز
شهرستان صومعه سرا معرفی شد

رشت – زینب قلیپور :طی جلسه ای با حضور سیدجالل
سیدمحمدی فرماندار صومعهسرا ،حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز
گیالن و سید علیرضا میرباقری رئیس بهرهبرداری شهرستان های
شرکت گاز ،آقای رامین عبدلی به عنوان سرپرست اداره گاز صومعهسرا
معرفی و از زحمات چند ساله محمد دولتشاهی رئیس پیشین این اداره
قدردانی بعمل آمد.

