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اخبار

رفع مشکل فاضالب خیابان سعدی شهر رشت

رشت -مهناز نوبری :مشکل دفع فاضالب  200مشترک
مسکونی و تجاری خیابان سعدی شهر رشت برطرف شد .مدیر امور
آب و فاضالب شهرستان رشت امروز گفت :به منظور جلوگیری از دفع
نامناسب فاضالب در خیابان سعدی 185 ،متر از شبکه فاضالب سنتی
و قدیمی این خیابان با استفاده از لوله های کاروگیت  315میلی متری
اصالح و بازسازی شد.محمود امیری با اشاره به اصالح  40فقره انشعاب
فاضالب در این خیابان ،افزود :در مجموع بیش از  4میلیارد ریال برای
این پروژه هزینه شد

برپایی نمایشگاه مجازی شهر آماده

بیش از  ۸۰اثر منتخب نخستین جشنواره عکس و فیلم کوتاه
«شهر آماده» که چندی پیش از سوی سازمان پیشگیری و مدیریت
بحران شهر تهران و مشارکت مرکز ارتباطات و بین الملل شهرداری
تهران به مناسبت  ۵دی ماه سالروز ایمنی در برابر زلزله و کاهش
بالیای طبیعی برگزار شده بود ،به صورت مجازی منتشر شد.به گزارش
اخبار صنعت ،مشاور رئیس و مدیر روابط عمومی سازمان مدیریت
بحران شهر تهران با اعالم این خبر گفت :مجموعه این عکس ها توسط
هنرمندان عکاس از وقوع مخاطرات و حوادث مختلف در کشور تهیه
شده که اخیرا در تاالر ایوان انتظار در میدان ولیعصر (عج) به نمایش
درآمده است و به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی و دسترسی
راحت تر عالقمندان به صورت مجازی قابل مشاهده می باشد.مهدی
خداپرست افزود :عالقمندان جهت مشاهده آثار منتخب جشنواره که با
موضوع زلزله ،سیل ،آتش سوزی و کرونا می باشد می توانند با مراجعه
به سایت سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران به آدرس
اینترنتی  tdmmo.tehran.irبه مجموعه عکس ها دسترسی داشته
باشند.او گفت :در جریان برگزاری نخستین جشنواره ملی عکس و فیلم
کوتاه «شهر آماده» تعداد قابل توجهی عکس و فیلم به دبیرخانه
جشنواره رسید که با بهره گیری از اساتید مطرحی همچون محمود
کالری عکاس و کارگردان ،اسماعیل عباسی عکاس و استاد دانشگاه،
نرگس آبیار کارگردان ،ساعد نیکزاد عکاس و فیلم بردار و ساتیار امامی
عکاس ،تصویر بردار و مستند ساز به عنوان داوران جشنواره  ،آثار ارسالی
بررسی و انتخاب شدند.خداپرست تصریح کرد :نخستین جشنواره ملی
عکس و فیلم کوتاه «شهر آماده» از  ۵دی ماه مصادف با سالگرد زلزله
بم آغاز به کار کرد و تا  ۳۰دی ماه مصادف با سالروز حادثه پالسکو
ادامه داشت .اختتامیه این جشنواره نیز  ۱۱بهمن ماه به صورت آنالین
برگزار و اسامی برندگان مسابقه در آن اعالم شد.

پیشرفت عملیات رفع معارضات تاسیساتی

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ،از جابجایی
و رفع بخش قابل توجهی از موانع تاسیساتی عملیات احداث تقاطع
غیرهمسطح بزرگراه شهید بروجردی با میدان جانبازان خبر داد.به
گزارش روابط عمومی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ،علی
پیوسته ضمن اعالم این خبر افزود :طی هفته گذشته خطوط لوله
آب خام با اقطار  ۱۰۰۰میلیمتری به عنوان یکی از مهمترین معارضات
تاسیساتی تکمیل پل اصلی تقاطع میدان جانبازان با همکاری شرکت
تامین و تصفیه آب و فاضالب تهران جابجا و از مسیر توسعه پروژه
برطرف شد.او با بیان آنکه تالش برای تکمیل پل اصلی تقاطع میدان
جانبازان با بزرگراه شهید بروجردی ،متعاقب رفع لوله آب آتشنشانی
از سرگرفته خواهد شد ،عملیات اجرایی پل های دوربرگردان شرق
به شرق و غرب به غرب تقاطع را در مرحله اجرای اقدامات تکمیلی
ابراز امیدواری کرد این تقاطع راهگشای ترافیکی تا پایان سال جاری
آماده بهره برداری شود.تقاطع میدان جانبازان از جمله تقاطع های
غیرهمسطح فاز نخست بزرگراه شهید بروجردی به شمار می آید .این
مقطع بزرگراهی شامل مسیری  ۳۷۰۰متری حدفاصل بزرگراه آزادگان
تا میدان جانبازان است و بهره برداری از آن عالوه بر تسهیل دسترسی
های شرقی -غربی در پهنه جنوب غرب پایتخت ،امکان حذف تردد
خودروهای سنگین از معابر حمل و نقلی منطقه  ۱۸را فراهم خواهد
کرد.

آموزش کودکان بازمانده از تحصیل در
محدوده کوه گچی

شهردار منطقه  ۱۵از راه اندازی مرکز آموزشی کودکان کار در
محدوده کوه گچی محله مظاهری در راستای توسعه عدالت آموزشی
و حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل به واسط ه کار خبر داد.به
گزارش اخبار صنعت ،وحیدرضا انارکی محمدی با اعالم این خبر گفت:
مرکز خدمات اجتماعی منطقه با همکاری دفتر توسعه محله شوش،
مطهری و مظاهری و بهره گیری از سازمان های مردم نهاد ،مرکز
آموزشی کودکان کار را به منظور ارائه خدمات و ارتقای کیفیت زندگی
شهروندان راه اندازی کرد.به گفته او ،در این راستا پس از نشست های
متعدد در محالت شوش و مظاهری ،موافقت یکی از مساجد محدوده
برای اختصاص بخشی از فضای مسجد با هدف ارائه خدمات اجتماعی
و آموزشی برای کودکان کار و بازمانده از تحصیل نیازمند جلب شد و
فرایند تجهیز و آمادهسازی این فضا با جذب منابع از خیرین ،همکاری
اداره خدمات اجتماعی شهرداری منطقه در تأمین اجاره مکان و
پیگیری اخذ مجوز مرکز پرتو ،شهرداری ناحیه یک و همراهی فعالین
محله انجام شد.محمدی اضافه کرد :فعالیتهای آموزشی و مددکاری
برای کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان کار و والدینشان پس از
تجهیز و آمادهسازی فضای باالی مسجد علی ابن ابیطالب در محدوده
کوه گچی محله مظاهری توسط سمن یاران عشق آغاز شد.شهردار
منطقه در پایان افزود :ارتباط با مدارس و شناسایی کودکان کار مستعد
و عالقهمند ،برگزاری کالسهای آموزشی و سوادآموزی ،خدمات
پزشکی و روانشناسی به این کودکان ،ارتباط با خانوادهها و ارائه خدمات
مددکاری به آنها ازجمله اقداماتی است که همگی از محل کمکهای
خیرین و داوطلبانه در این مرکز انجام میشود.
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 79حلقه چاه های نفت و گاز در  11ماه امسال در
مناطق نفتخیز جنوب حفر و تکمیل شد

خوزستان:سرپرست معاونت مدیرعامل شرکت ملی
حفاری در عملیات حفاری از حفاری و تکمیل  79حلقه چاه
های نفت و گاز در  11ماه امسال در گستره عملیاتی شرکت
ملی مناطق نفتخیز جنوب حفر و تکمیل شد.
احمد تمدن در تشریح عملکرد این شرکت در بخش
عملیات حفاری ،گفت :از شمار چاه های تکمیل شده در
این مدت در موقعیت شرکت های بهره برداری نفت و گاز
کارون ،مارون ،آغاجاری ،گچساران و مسجدسلیمان17 ،
حلقه توسعه ای  /توصیفی و  62حلقه تعمیری بوده است.
وی افزود :در مدت پیش گفته مجموع چاه های حفر
و تکمیل شده بوسیله ناوگان حفاری این شرکت در مناطق خشکی و دریایی کشور  106حلقه بود که شامل  25حلقه
توسعه ای توصیفی 77 ،حلقه تعمیری و چهار حلقه اکتشافی است.
تمدن اظهار کرد :عالوه بر مناطق نفتخیز جنوب این شرکت  10حلقه چاه های نفت و گاز در موقعیت شرکت
نفت فالت قاره 9 ،حلقه در شرکت مهندسی و توسعه نفت  ،سه حلقه در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران ،یک حلقه
در قالب پروژه و چهار حلقه در چارچوب قرارداد با مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران را حفر و تکمیل کرده است.
سرپرست معاونت مدیرعامل شرکت ملی حفاری در عملیات حفاری گفت :در زمان حاضر  28دستگاه حفاری
سبک ،سنگین و فوق سنگین خشکی ناوگان شرکت در حال جابجایی در مناطق عملیاتی می باشند.

خوشبختانه روند شیوع بیماری در استان مازندران
نزولی است

ساری-مرآتی  :دکتر سید عباس موسوی ،رییس
دانشگاه علوم پزشکی مازندران در جلسه استانی ستاد
مبارزه با کرونا
خوشبختانه روند شیوع بیماری در استان مازندران
نزولی است
با توجه به آزمایشهای گرفته شده از افراد تاکنون
مورد مثبتی از کرونای انگلیسی در مازندران مشاهده نشده
است.
سرعت انتقال کرونای انگلیسی ۷۰درصد بیشتر است .
کرونای انگلیسی در کشور در حال گسترش است و
با توجه به سرعت انتشار باالی آن اگر در رفت و آمدها و نقل و انتقاالت عید نوروز به اصول پیشگیری توجه نشود
خطرآفرین است لذا باید دستورالعمل های طرح محدودیت های کرونایی با دقت بیشتر و کیفیت بهتری رعایت شود.
تعطیالت عید نوروز میتواند برای ما یک فرصت مهار یا تهدید کرونایی باشد.
رعایت فاصله گذاری ،استفاده از ماسک ،تهویه مناسب ،زمان کوتاه در دیدارها  ،پرهیز از برگزاری دورهمی و عدم
حضور در جمع ها بسیار الزامی است.
با همراهی مردم در نوروز ۱۴۰۰و تا زمان دریافت واکسن به افراد آسیب پذیر میتوان شدت ویروس کرونا را
کاهش داد.

ثبت نام  ۹۸۶۴نفر در طرح اقدام ملی مسکن اراک

اراک -امیدی :مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت :در راستای
اجرای طرح اقدام ملی مسکن در اراک از  ۹هزار و  ۸۶۴نفر ثبت نام شده،
 ۵۲۰۰نفر واجد شرایط بوده اند و توسط  ۱۸۵۰نفر در دو پروژه شهرک کوثر
و پروژه  ۲۴هکتاری کوی شهید سلیمانی(انتهای هپکو) واریز وجه صورت
گرفته است.
مرزبان در شورای مسکن استان مرکزی اظهار کرد :سهم استان مرکزی از
طرح اقدام مسکن  ۲۱هزار و  ۲۹۰واحد مسکن بوده که ۱۲هزار و  ۴۰۰واحد
برای شهرهای جدید امیرکبیر و مهاجران ۲۸۴۱ ،واحد مربوط به بازآفرینی
شهری ۲۰۳۸ ،واحد مربوط به بنیاد مسکن انقالب اسالمی و شهرهای زیر
 ۲۵هزار نفر و  ۴۰۱۱واحد نیز زمین تامینی توسط سازمان ملی زمین و
مسکن است.
وی افزود :در شهرستان ساوه نیز  ۵۲۲۸نفر ثبت نام انجام شده و ۲۶۰۰
نفر واجدالشرایط بوده که تا به امروز  ۱۸۴۸نفر تامین زمین انجام شده است.
مدیرکل راه وشهرسازی استان مرکزی در خصوص پروژه کوی شهید
سلیمانی( انتهای هپکو) بیان کرد :در این پروژه فضاهای آموزشی ،تاسیسات
شهری ،فرهنگی ،فضای سبز ،مهدکودک و مجموعه خدماتی  ۲۸هزار و ۳۹۶
مترمربع است که آماده سازی زمین این کوی توسط شرکت جهاد خانه سازی
با سرعت خوب در حال انجام است .این شرکت پیمانکار عالوه بر آماده سازی
این پروژه ،پروژه  ۱۴۰واحدی نیروهای مسلح را نیز در قالب طرح اقدام ملی

مسکن آغاز کرده و خوشبختانه با سرعت و کیفیت باال در حال پیشرفت است.
پروژه  ۶۰۰واحدی شهرک کوثر(غدیر) در حال اخذ پرونده است که  ۹۰درصد
این کار پیشرفت داشته است.
مرزبان اضافه کرد :در شهرستان ساوه از  ۱۵۶۰سهیمه ابالغی ۵۲۲۸ ،نفر
ثبت نام کرده اند و از ۲۶۰۰نفر واجد شرایط  ۱۵۰۰نفر واریز وجه داشتهاند.
عالوهبر  ۴۲واحد اختصاصی به کمیته امداد در این شهر ،حدود دو هزار واحد
ظرفیت در ساوه ایجاد شده و به جرئت می توان گفت در این شهر ظرفیت
کامل ایجاد شده و کسی بدون مسکن نخواهد ماند.

وی بیان داشت :در آشتیان  ۸هکتار زمین برای طرح اقدام ملی تامین و
 ۹۳۱نفر ثبت نام کرده اند که  ۳۱۴نفر واجد شرایط شناخته شده و تاکنون
 ۱۵۶نفر واریز وجه داشته اند و تاکنون برای  ۲۲۸نفر تامین زمین صورت
گرفته است.همچنین در شهر تفرش نیز از  ۳۵۲نفر واجد شرایط  ۷۳نفر واریز
وجه داشتند که برای  ۲۰۰نفر تامین زمین انجام شده ،همچنین در دلیجان
 ۱۱۲۶نفر ثبت نام کردند که  ۴۹۰نفر واجدشرایط شناخته شده اند و برای
تمامی این واجدین شرایط تامین زمین صورت گرفته است .در شهر نراق
نیز برای  ۵۶نفر تامین زمین شده که  ۲۶نفر واجدشرایط شناخته شده اند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت :در شهر محالت  ۴۲۹نفر
واجد شرایط شده اند که در این شهر نیز برای  ۵۰۶نفر تامین زمین شده و
در نیمور نیز  ۷۰نفر واجد شرایط بوده و  ۶۲نفر واریز وجه داشته اند و ۸۸
واحد تامین زمین شده است.
مرزبان افزود :در شهر کمیجان نیز  ۲۰۹نفر در طرح اقدام ملی مسکن
ثبت نام کرده اند که از  ۱۱۳واجد شرایط  ۱۰۴نفر واریز وجه داشتند و با
توجه به زمین الحاق شده به محدوده و ابالغ طرح جامع ،مشکل تامین زمین
در این شهر وجود ندارد.
وی بیان کرد :در شهر شازند از  ۸۹نفر واجد شرایط  ۸۸نفر واریز وجه
داشته و  ۸۷واحد زمین برای بنیاد مسکن و  ۲۱واحد برای کمیته امداد تامین
زمین شده است.

در جلسه معارفه تعدادی از مدیران شرکت آب منطقه ای مازندران عنوان شد:

بهبود فعالیت ها و ارتقای خدمات ،هدف اصلی جابه جایی مدیران

ساری  -مرآتی :دکتر محمدابراهیم یخکشی مدیرعامل آب منطقه
ای مازندران در جلسه معارفه تعدادی از مدیران بخش های مختلف
شرکت در ماه های اخیر که امروز در محل شرکت آب منطقه ای مازندران
برگزار شد با بیان این مطلب گفت :این جابه جایی ها در سازمان با هدف
بهبود فعالیت ها و ارتقای خدمات به ویژه به مردم صورت گرفته است که
البته اهداف دیگری از جمله آینده نگری و ظرفیت سازی برای سازمان و
همچنین توانمندسازی ساختار به ویژه در حوزه معاونت حفاظت و بهره
برداری نیز مدنظر بوده است.
یخکشی با بیان اینکه در این جابه جایی ها عمدتاً نیروهای جوانی بکار
گرفته شده اند که شاید در نگاه اول تجارب نیروهای قبلی را نداشته باشند،
اما این نیروها برای آینده سازمان قطعاً مفید خواهند بود.
وی با بیان انتظارات خود از مجموعه مدیران گفت :انتظار ما از مدیران
جامع نگری در کارها ،اولویت گذاری و برنامه ریزی ،همگرایی بیشتر ،توسعه
نگری و دورشدن از روزمرگی و توسعه دانش فنی است.
ایشان با تاکید بر ضرورت دلسوزی برای مردم و استفاده بهینه از منابع

گفت :انتظار داریم تا جایی که ممکن است برای حل مشکل مردم با استفاده از
قوانین و مقررات راه مناسبی پیدا کنیم .واقعیت این است که شرایط ،شرایط
سختی است و ما همه در مقابل این مردم و نظام و شهدایمان مسئول هستیم.
مدیرعامل آب منطقه ای مازندران در پایان با قدردانی از تالش مدیران
در مسئولیت های قبلی شان تصریح کرد :یک مدیر باید آینده نگر باشد و با
نگاه جامع استفاده بهره برانه در هر فعالیت عادی را رقم بزند .به عنوان نمونه
مدیردفتر فنی نباید فقط خود را محدود به مسائل طرح های توسعه کند بلکه
پشتیبانی خود را در بحث های رودخانه ،تاسیسات آبی در دست بهره برداری
و آببندان ها نیز داشته باشد.
شایان ذکر است در این جلسه معارفه آقایان مهندس چنگیز افشار به
عنوان مدیر امور هماهنگی شهرستان ها و جانشین معاونت حفاظت و بهره
برداری ،مهندس حامد عبداللهی به عنوان مدیر دفتر مهندسی رودخانه و
سواحل ،مهندس مجتبی فرهاد زاده مدیر دفتر فنی ،مهندس جواد طوسی
مدیر امور سدها و تاسیسات آبی و برقابی ،مهندس قربانعلی خدابخشی مدیر
دفتر برنامه ریزی ،مهندس فرهاد مشهدی خلردی مدیر دفتر مطالعات پایه

منابع آب ،مهندس علی حبیب زاده رئیس گروه آب های سطحی و خانم
مهندس سمیه محمودی مدیر گروه آب های زیرزمینی بخش مطالعات برگزار
و از زحمات سایرین از جمله مهندس کالنتری رئیس گروه آب های سطحی
قدردانی به عمل آمد.

شرکت گاز استان قم موفق به دریافت و تمدید استانداردهای بین المللی شد

نماینده مدیریت در تعالی سازمانی و تضمین کیفیت شرکت گاز استان قم از
دریافت و تمدید گواهینامههای استاندارد سیستمهای مدیریتی این شرکت خبر
داد.به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم ،محمد ایرانی گفت :در سیستم
های مدیریتی ،دریافت و بروزآوری استانداردهای بین المللی از الزامات باالدستی
از سوی شرکت ملی گاز ایران و وزارت نفت است که امری ضروری و حائز اهمیت
میباشد که باید استقرار ،پیادهسازی و نگهداری آن اجرا و رعایت شود.
وی خاطرنشان کرد :این استانداردها شامل بخشها و زمینههای مختلفی
چون انرژی ،ایمنی ،محیط زیست ،مدیریت کیفیت ،مدیریت شکایات و سنجش
رضایت مشتریان می شود.
ایشان در ادامه گفت :استانداردهای  ISO14001 ،ISO9001و
 OHSAS18001در سال گذشته به ویرایش جدید  ۲۰۱۵و استانداردهای
 ISO10002و  ISO10004به ویرایش جدید  ۲۰۱۸بروزآوری شدند که در ممیزی
سال جاری پس از انجام موفقیتآمیز این فرآیند ،مجوز تمدید گواهینامهها از سوی

سهم شهرداری از بنزین
در بودجه  ۱۴۰۰هم افزایش نیافت

از پارسال که قیمت بنزین به سه هزار تومان افزایش پیدا کرد،
دولت در قانون بودجه امسال و الیحه سال آینده این افزایش را مشمول
عوارض شهرداری ندانسته است یعنی عمال عوارض شهرداری ها با نرخ
پیش از افزایش قیمت بنزین پرداخت می شود.به گزارش اخبار صنعت،
سیدعلی میرنجاتی ،مشاور عالی مجمع شهرداران کالنشهرهای کشور
با انتقاد نسبت به تخصیص نیافتن منابع دولت به شهرداریها بیان
کرد :در تصمیماتی که تا به امروز هم دولت و هم نمایندگان مجلس
شورای اسالمی درباره بودجه  ۱۴۰۰گرفتند هیچ کمکی به شهرداریها
دیده نمی شود.به گفته او؛ این در شرایطی است که در مواردی هم در
الیحه دولت یا تصمیمات کمیسیون تلفیق بخشی از درآمدهای موجود
شهرداریها به نفع نهادها و سازمان های دیگر کاهش پیدا کرده یا
مصادره شده است .آن هم در شرایطی که شهرداری بیش از هر زمان
دیگر نیاز به کمک دولت و مجلس دارد ،منطقی نیست درآمدهای
موجودشان هم تحت تاثیر قرار بگیرد.میرنجاتی بیان کرد :مثال از زمانی
که در کشور بنزین فروخته میشد ۱۰ ،درصد از درآمدهای حاصل
از این بخش سهم شهرداری ها بوده ،تا پیش از افزایش نرخ بنزین
این میزان از سوی دولتها به عنوان عوارض شهرداریها پرداخت
می شد؛ اما از پارسال که قیمت بنزین به سه هزار تومان افزایش کرد،
دولت در قانون بودجه امسال و الیحه سال آینده این افزایش را مشمول
عوارض شهرداری ندانسته است یعنی عمال عوارض شهرداری ها با
نرخ پیش از افزایش قیمت بنزین پرداخت می شود.او با بیان اینکه
هزینههای شهرداریها به خصوص کالنشهرها در حوزه حمل و نقل و
آلودگی هوا افزایش چشمگیری پیدا کرده است ،توضیح داد :در بودجه
 ۱۴۰۰هم دولت عوارض شهرداریها از درآمد حاصل از قیمت بنزین را
افزایش نداد و کمیسیون تلفیق هم آن را تصویب کرده است .در حالی
دولت اعتبار و پولی از خود نمیدهد بلکه این عوارض شهرداری است
و دلیلی ندارد بنزین سه هزار تومان فروخته شود اما عوارض بر اساس
بنزین یک هزار و  ۵۰۰تومانی باشد.

خبر

شرکت گواهی دهنده صادر گردید.
ایرانی بیان داشت :در همین راستا و در جهت توسعه مسئولیتهای اجتماعی

شرکت گاز استان قم ،سازمان موفق به بروزآوری ویرایش استاندارد سیستم
مدیریت انرژی  ISO50001به سال  ۲۰۱۸گردید.
ایشان تصریح کرد :این استانداردها از سوی شرکت معتبر بین المللی گواهی
دهنده  BRSMتأیید ،صادر و تمدید میشود.
وی ،افزود :استقرار سیستمهای مدیریت یکپارچه به مستندسازی فرآیندها
در سازمان کمک شایانی نموده و باعث میگردد مدیریت دانش نیز جاری سازی
گردد.ایرانی تصریح کرد :همکاران ما در شرکت گاز استان استان قم ،به صورت مستمر
در مسیر انجام فعالیت هایی در راستای تحقق الزامات استانداردهای مدیریتی استقرار
یافته هستند و با بروزرسانی و بازنگری دستورالعملها و روشهای اجرایی ،خط مشی
سازمان ،رفع عدم انطباقهای سنوات قبلی ،برگزاری جلسات بازنگری مدیریت و
فرهنگ سازی رعایت این استانداردها در بطن شرکت درجهت کسب رضایتمندی
حداکثری ذینفعان و پیشبرد اهداف متعالی شرکت بر اساس اهداف و خط مشی شرکت
ملّی گاز ایران تالش میکنند.

جشنواره «مهر پدری» در منطقه ۸برگزار میشود

شهردار منطقه  ۸از اجرای ویژهبرنامههایی به مناسبت ۱۳ماه رجب و والدت
حضرت علی(ع) با رعایت پروتکلهای بهداشتی خبر داد.
به گزارش اخبار صنعت ،مسعود رنجبریان شهردار منطقه ضمن تبریک
فرارسیدن سالروز والدت موالی متقیان حضرت علی(ع) گفت :به مناسبت

 ۱۱تفاهمنامه
پتروشیمی کارون
با شرکتهای
دانش بنیان و
تولیدکنندگان
ایرانی برای
ساخت داخل

گرامیداشت این ایام خجسته ،ویژهبرنامههایی با رعایت پروتکلهای بهداشتی و
به منظور ترویج و تبلیغ سیره زندگی علوی و ایجاد حس نشاط و شادکامی در
جامعه اجرا خواهد شد.
شهردار منطقه ،۸تکریم جایگاه واالی حضرت امیرالمومنین علی(ع)
و اشاعه سیره علمی و عملی زندگی ایشان را از اصلیترین اهداف اجرای
برنامهها دانست و افزود :مسابقات فرهنگی « حکمت علوی « با هدف
آشنایی شهروندان با متون ارزشمند نهجالبالغه طراحی شده و درچند بخش
پادکست ،شعر ،داستان نویسی،خطاطی ،نقاشی همچنین کتابخوانی اجرا می
شود .فراخوان این مسابقات از طریق فضای مجازی و همچنین سرای محالت
اعالم می شود و شهروندان می توانند در بستر فضای مجازی در این مسابقات
فرهنگی مشارکت کنند.
رنجبریان ادامه داد :همزمان با سالروز والدت فرخنده حضرت علی (ع) و روز
پدر ،تکریم پدران شهدا  ،برنامه های فرهنگی دیگری نیز با محوریت «مهر پدری
« پیش بینی شده است که از جمله آنان می توان به حرکت کاروان همچنین
اجرای زیارت «امین اهلل» درمعابر و گذرگاه های اصلی منطقه و جشنواره مهر

خوزستان :شرکت پتروشیمی کارون در دومین رویداد حمایت از
ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با انعقاد  ۱۱تفاهمنامه با ۹شرک 
ت
دانشبنیان و تولیدکنندگان ایرانی ،و یک دانشگاه سهم داخلیسازی در
این مجتمع را افزایش میدهد.
شرکت پتروشیمی کارون با شرکت همگام صنعت تفاهمنامه
ساخت قطعات بلوورها ،با شرکت برنا صنعت توس تفاهم ساختکنترل
ولوهای مجتمع ،با شرکت انرژی کار سپاهان تفاهم ساخت مکانیکال
سیلها با شرکت نانو پارس اسپاداناتفاهمساخت کاتالیست های واحد
تولید اسید نیتریک ،با شرکت شگفت افزار تفاهم ساختV - wire
روتاری فیلتر ،با شرکت رابراکسینتفاهم ساخت قطعات پمپهای

پدری در قالب تولید آثار خوشنویسی ،داستان ،فیلم یک دقیقهای و ،...اشاره کرد.
او افزود :از دیگر کمپینهای برنامه ریزی شده ،اجرای کمپین «نور ،شهر،
امید» است که همراه با چراغانی و آذینبندی معابر و میادین منطقه ،حرکت
کاروان شادی و نورافشانی انجام میشود.
رنجبریان در ادامه گفت :همچنین تکریم پدران شهدای گرانقدر اسالم به
صورت مجازی ،برگزاری مراسم اعتکاف در خانه با شعار «خدا ،همیشه ،همه جا،
فضای معنوی اعتکاف را به خانه ببریم ،نواختن زنگ معرفت در زورخانه و تجلیل
از پهلوانان ورزش زورخانهای ،طرح یکشنبههای علوی در قالب انتشار کلیپ در
فضای مجازی با محتوای عدالت و قضاوت از والدت تا والیت ،برگزاری مراسم
جشن والدت همراه با مولودیخوانی در مساجد منتخب  ،مراسم زیارت امیناهلل
در ساختمانهای اصلی شهرداری منطقه ،مراسم تجلیل و تکریم خادمان بیادعا
 ،تبریک مجازی کودکان به پدران و پدربزرگها ،برگزاری مسابقه ورزشی برای
پدران و پسران در رشتههای دارت و تنیس روی میز و اجرای مسابقه شطرنج در
باغ موزه مینیاتور با رعایت پروتکلهای بهداشتی از جمله برنامههایی است که
اجرا خواهد شد.

اسالری ،با شرکت یورو اسالت پارس تفاهم ساخت و پکینگهای کالم
با شرکت تجهیزاتگسترانفالت آریایی تفاهم ساخت ،Distributerبا
شرکت اروند فیلتر تفاهم ساخت فیلتر پال ،با شرکت پارس اسپادانا
تفاهم ساخت کاتالیست حذف ناکس و با دانشگاه صنعتی اصفهان
تفاهم ساخت تصفیهخانه پساب را امضا کرد.
گفتنی است ارزش این تفاهمنامهها  ۸۵۰میلیارد ریال است که
معادل همین میزان از خروج ارز از کشور جلوگیری میکند.
الزم به ذکر است؛ پتروشیمی کارون در نمایشگاه سال گذشته
هشت تفاهمنامه در زمینه ساخت قطعات ،مواد شیمیایی و کاتالیست
امضا کرد که صد در صد آنها منجر به عقد قرارداد و تحویل کاال شد.

