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اخبار
تعدیل روشنایی معابر و مقابله با برق
های غیرمجاز و رمز ارزها

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان
اردبیل گفت:سومین مانور تعمیرات و اصالح
ش��بکه های توزیع برق همزمان با سراس��ر
کش��ور و با رویکرد تعدیل روش��نایی معابر ،
جمع آوری برق های غیر مجاز و جمع آوری
مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارزها ٬امروز در
استان اردبیل برگزار می شود.
قدیم��ی افزود ۳۵ :اکی��پ عملیاتی به همراه
 ۳۰دستگاه خودروی سبک و سنگین و ۱۱۲
نف��ر از همکاران در این مان��ور حضور دارند.
وی با اشاره به اینکه تاکنون  ۱۴۵۰۰دستگاه
چراغ معابر در س��طح اس��تان تعدیل شده و
 ۲.۸مگاوات صرفه جویی شده است ٬اظهار
داش��ت :با تعدیل معاب��ر در ش��بانه روز ۳۶
مگاوات ساعت صرفه جویی انرژی داریم.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان
اردبیل به برق های غیرمجاز شناسایی شده
اش��اره کرد و افزود ۱۵۰۰ :برق غیرمجاز در
استان شناسایی شده و طی مانور امروز جمع
آوری خواهد شد.
سیروان به مناطق سبز ایالم
اضافه می شود

عباس ش��مس الهی مدیرعامل شرکت گاز
اس��تان ایالم گف��ت :با گازرس��انی به چهار
روس��تای باقیمانده این منطقه ،شهرس��تان
س��یروان ب��ه مناطق س��بز اس��تان اضافه
می ش��ود .وی اف��زود :طرح گاز رس��انی به
روستاهای چم ش��یر ،داربلوط و چم روته با
پیشرفت فیزیکی  ۸۰درصد در حال اجرا می
باشد و روستای تاریخی سرابکالن در مرحله
برآورد و انتخاب پیمانکار اس��ت .مدیرعامل
ش��رکت گاز ایالم اظهار داش��ت :شهرستان
سیروان دارای  ۶۳روستا می باشد که تاکنون
 ۵۹روس��تای آن از نعمت گاز برخوردار شده
اند و تا پایان س��ال جاری در چهار روستای
باقیمانده نیز مش��عل گاز روش��ن می شود.
ش��مس الهی ادامه داد :عملیات گازرس��انی
به روس��تای تاریخی باس��تانی س��رابکالن،
اخی��راً و پس از اخذ مجوز از اداره کل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان،
در دس��ت طراحی و تهی��ه دفترچه پیمان و
ب��رآورد حج��م عملی��ات گازرس��انی جهت
برگزاری مناقصه و پیمان س��پاری بوده و در
دهه فجر با انتخاب پیمانکار ،عملیات اجرایی
آن آغاز خواهد شد.
فرمانده بسیج شرکت برق منطقه ای
خوزستان معارفه شد

یعقوب دانش��ی به عن��وان فرمان��ده پایگاه
مقاومت بس��یج کارمندی امام حس��ین (ع)
ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان معارفه
شد .با حضور مدیرعامل شرکت برق منطقه
ای خوزستان ،رئیس س��ازمان بسیج ادارات
خوزس��تان و فرمانده بسیج ش��هید عباسپور
صنعت آب و برق خوزس��تان یعقوب دانشی
به عن��وان فرمان��ده پایگاه مقاومت بس��یج
کارمندی امام حسین (ع) شرکت برق منطقه
ای خوزستان معارفه شد.
یعقوب دانشی رئیس اداره رسیدگی به حساب
های شرکت برق منطقه ای خوزستان است
و با حفظ س��مت به عن��وان فرمانده پایگاه
مقاومت بس��یج کارمندی امام حس��ین (ع)
انتخاب شده است.
در حکم صادره از س��وی سرگرد پاسدار نادر
محمدمیسی مسئول سازمان بسیج ادارات و
کارمندان سپاه ولیعصر (عج) استان خوزستان
برای یعقوب دانشی آمده است :بنا به پیشنهاد
فرمانده محترم حوزه مقاومت بسیج ادارات و
کارمندی شهید عباسپور بدینوسیله جنابعالی
به عن��وان فرمان��ده پایگاه مقاومت بس��یج
کارمندی امام حسین (ع) شرکت برق منطقه
ای خوزستان منصوب می شوید.
برگزاری جلسه مطالعات امکان سنجی
جابجایی یا درجا سازی 4روستای در
معرض خطراستان

ب��ه گزارش روابط عمومی بنیاد مس��کن
انقالب اس�لامی اس��تان  ،جلسه کارشناسی
مطالعات امکان سنجی جابجایی یا درجاسازی
روستاهای سرآقا سید ،سرصالح کوتاه ،سوه و
بیراهگان از توابع بخش مرکزی شهرس��تان
کوهرنگ در محل سالن جلسات بنیاد مسکن
انقالب اسالمی استان برگزار گردید.
در این جلس��ه که نمایندگان دس��تگاه های
اجرایی عضو کمیته حضور داشتند 4 ،طرح از
 43طرح مطالعات امکان سنجی روستاهای
در معرض خطراس��تان مورد بحث و بررسی
قرار گرفت.

کلنگ زنی پروژه  110واحدی انجمن خیرین مسکن ساز شهرستان بروجن

ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی بنی��اد
مسکن انقالب اس�لامی استان ،در آئینی
با حضور مهندس عباسی استاندار محترم
چهارمح��ال و بختیاری ،مع��اون محترم
هماهنگی امور عمرانی استاندار ،نماینده
محترم مردم شریف شهرستان بروجن در
مجلس شورای اسالمی ،فرماندار محترم
شهرس��تان بروجن ،مدیرکل محترم بنیاد
مسکن انقالب اس�لامی استان و جمعی

از مس��ئولین استانی و شهرستانی  ،کلنگ
مجتمع مس��کونی  110واح��دی انجمن
خیرین مسکن س��از شهرستان بروجن به
زمین زده شد.
ای��ن پروژه ب��ه همت خیر نی��ک اندیش
جن��اب آقای ح��اج علی محم��د رجالی و
باهدف خانهدار کردن کارگران مستضعف
و بدون مسکن در زمینی به مساحت9600
متر مربع و به زیربنای 15000مترمربع در

محل الهیه بروجن احداث خواهد شد.
طی این مراس��م همچنین از پروژه های
 30واح��دی و  24واحدی انجمن خیرین
مسکن ساز شهرس��تان بروجن ،در محل
الهی��ه بروجن بازدید به عمل آمد .الزم به
ذکر اس��ت پروژه  30واحد مسکونی برای
زوجهای جوان نیازمند احداث ش��د که 3
میلیارد تومان هزینه س��اخت این واحدها
بود.همچنین پروژه  24واحد مسکونی نیز

برای ایتام نیازمند مس��کن درسال 1398
کلنگزن��ی ش��د و  70درصد پیش��رفت
فیزیکی دارد.
الزم به ذکر اس��ت انجمن خیرین مسکن
س��از یکی از تشکیالت وابس��ته به بنیاد
مس��کن انقالب اس�لامی می باش��د که
تا کن��ون 102واحد مس��کونی در ش��هر
ش��هرکرد 30 ،واحد در ش��هر بروجن و 6
واحد در شهر بن احداث و به بهره برداری

رسانده است .همچنین 30واحد مسکونی
در ش��هر بروجن و  33واح��د در منظریه
شهرکرد در دست احداث می باشد.

واریز و دریافت سود ساالنه سهام عدالت منوط به ثبتنام در «سجام» است

امی��ر حمزه حیدریان؛ مدیرکل ام��ور اقتصادی و دارایی
استان کرمانشاه در نشست خبری گفت :از آنجا که دولت
اعالم کرده سود س��هام عدالت حداکثر تا پایان سال به
س��هامدارن پرداخت میش��ود ،دریافت این سود ساالنه
منوط به «سجامی شدن» عنوان کرد.
حیدریان اظهارداش��ت :بحث فرآیند آزادس��ازی س��هام
عدال��ت از ابتدای اردیبهش��تماه امس��ال ب��ه دو روش
مستقیم و غیرمس��تقیم برای مدیریت مالی سهامداران
آغاز شد.
وی ادامه داد :مهلت انتخاب روش مستقیم و غیرمستقیم
تا پایان خردادماه اعالم ش��ده بود که در روش مستقیم
کل اختیارات س��هام عدال��ت خرید و فروش و همچنین
نگهداری با س��هامدار اس��ت و ارتباطی با ش��رکت و یا
واسطهای ندارد .مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان
کرمانش��اه تصریح کرد :در روش غیرمستقیم است یک
ش��رکت س��رمایهگذاری سهام عدالت اس��تانی تشکیل
میشود و کارهای مربوط به سهامداری را انجام میدهد.
وی افزود ۷۰۰ :هزار نفر در اس��تان کرمانش��اه ،س��هام
عدال��ت خود را به روش غیر مس��تقیم انتخاب کرده اند

که تاکنون ۲۰۰هزار تومان آنها س��جامی ش��ده اند که
سود سهام عدالت آنها حداکثر تا پایان سال به سهامدارن
پرداخت میش��ود که دریافت این سود ساالنه منوط به

«سجامی شدن» است .حیدریان اضافه کرد :سهامداران
روش غیرمستقیم به خاطر برخورداری از منافع آتی سهام
عدالت ،دریافت س��ود س��االنه ،اطالع از میزان و تعداد

س��هامی که در اختیار دارند و همچنین خرید و فروشی
حتما باید در س��امانه س��جام برای احراز هویت ثبتنام
کنند .حیدریان با بیان اینکه  ۱۱هزار میلیارد تومان ارزش
سهام آنهاست از هم استانی ها خواست حتما به «سامانه
س��جام» مراجعه کنند افزود :به فرمانداریهای اس��تان
اطالعرسانی ش��ده که از طریق بخشداری و دهیاریها
ثبتنام س��جامی روستائیان و کش��اورزان انجام شود و
همچنین مددجویان بهزیستی و کمیته امداد نیز میتوانند
از طریق مددکار این کار انجام دهند.
حیدریان در خصوص جاماندگان دریافت س��هام عدالت
نیز ،گف��ت :در کل کش��ور در بازده زمانی  ۱۰س��اله از
 ۸۵تا  ،۹۴س��هام عدالت واگذار ش��د در این بین افرادی
موفق نش��دند فرآیند ثبتنام خود را تکمیل کنند یا کال
ثبتنام نکردهان��د به هر حال برای ثبتنام جدید نیاز به
اجازه مجلس اس��ت ،البته هماکنون در کمیسیون تلفیق
و اقتصادی در حال گذراندن طرحی هس��تند تا به دولت
اجازه دهند برای جاماندگان و یا کس��انی که اصال سهام
عدالت ندارند ،اجازه فراخوان بدهد تا برای این افراد هم
سهام عدالت صادر شود.

با حضور مسئولین کشوری و استانی صورت گرفت

آغازعملیات اجرایی ساخت پروژه مسکونی هزار واحدی امام رضا(ع) در مشهد مقدس

مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-با حضور
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کش��ور،
اس��تاندار خراسان رضوی  ،قائم مقام تولیت
آس��تان ق��دس رضوی ،ش��هردار مش��هد
ومدیران ش��هری عملیات س��اخت مجتمع
مس��کونی هزار واحدی ام��ام رضا(ع) برای
مددجویان کمیته امداد در بولوار حر مشهد
آغاز شد.
رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور در
این مراسم گفت :مسکن مددجویان پرهزینه
و مهمترین بخش خدمات کمیته امداد تلقی
میشود و با خانهدار شدن مددجویان ،عالوه
بر کمک به اقتص��اد خانواده موجب آرامش
افراد میشود.
س��یدمرتضی بختیاری با اشاره به مشکالت
فراوان خانوادههای حاشیهنشین شهر مشهد،
ادام��ه داد :این مجتمع مس��کونی با اولویت
خانوادههای ایتام ،خانوادههای س��ه نفره به
ب��اال و خانوارهای مددج��و و نیازمندان فاقد
مسکن ساکن در حاشیه شهر مشهد واگذار

خواهد شد.
وی حاشیهنش��ینی را بزرگترین چالش شهر
مش��هد عنوان کرد و گفت :بیش��تر ساکنان
حاشیه ش��هر مش��هد ،مهاجران از روستاها
و شهرس��تانهای اطراف هستند که کمیته
ام��داد آمادگ��ی دارد در ص��ورت مهاجرت
معکوس ،مشکل مس��کن و اشتغال آنان را
مرتفع کند.
رئی��س کمیت��ه امداد ب��ا بیان اینکه س��ال
گذش��ته ۳۰درصد اش��تغال کش��ور توسط
مددجویان کمیته امداد ایجاد شد ،اظهار کرد:
 ۶هزار دانشآموز و دانش��جوی نخبه تحت
حمایت کمیته امداد هستند که آینده کشور
با کمک خیران و مردم نیکوکار ،در دس��تان
همین جوانان و نوجوانان افتخارآفرین است.
رئی��س کمیته ام��داد تاکید ک��رد :مجتمع
مس��کونی ه��زار واح��دی امام رض��ا(ع) با
همکاری کمیته امداد ،آستان قدس رضوی،
اس��تانداری خراس��ان رضوی و ش��هرداری
مشهد احداث میش��ود و امیدواریم تا پایان

س��ال  ۱۴۰۰یا اوایل  ۱۴۰۱این مجتمع به
بهرهبرداری برسد.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در این
مراسم در سخنانی ضمن ابراز خرسندی از
آغاز عملیات اجرایی س��اخت مس��کن ویژه
محرومان حاشیه شهر مشهد گفت  :آستان
قدس رضوی در راستای تحقق فرمان مقام
معظ��م رهبری ،با تدبیر تولیت و بر اس��اس
س��ند سیاستهای کالن ،با عزمی جدی به
دنبال حل مش��کالت مردم در حاشیه شهر
مش��هد اس��ت .خاکس��ارقهرودی به نقش
آستان قدس رضوی در ساخت  1000واحد
مسکونی ارزان قیمت برای محرومان حاشیه
شهر مشهد اشاره کرد و افزود :آستان قدس
رضوی 20ه��زار متر مربع از اراضی موقوفه
را برای س��اخت مس��کن وی��ژه نیازمندان
اهداء کرده اس��ت تا ش��هرداری مشهد زیر
ساختهای احداث این واحدهای مسکونی
را تامین و سپس کمیته امداد امام خمینی(ره)
اقدام به ساخت مسکن نماید.

وی ابراز امیداوری کرد که انش��اءاهلل هر روز
ش��اهد برنامهریزی ها و اقدامات منس��جم
از س��وی مس��ئوالن مربوط��ه در راس��تای
محرومیت زدایی حاشیه شهر مشهد باشیم.
شهردار مش��هد نیز در حاشیه این مراسم به
خبرنگاران گفت :کمیته ام��داد در نظر دارد
این کار را در مدت یک س��ال و نیم به اتمام
برس��اند و در صورت نبود مشکل می توانیم
ای��ن پروژه را در این م��دت به بهره برداری
برسانیم.
محمدرض��ا کالئی افزود :ب��رای اجرای این
پروژه با س��ه نهاد بنیاد مس��تضعفان ،ستاد
اجرای��ی فرم��ان ام��ام(ره) و بنیاد مس��کن
همکاری هایی صورت خواهد گرفت .در این
پ��روژه موضوعاتی همچون طرح تفصیلی و
آماده سازی طرح سبب طوالنی شدن اجرای
کار ش��ده بود که خوش��بختانه برطرف شده
است.
وی ادامه داد :مشاور طرح آمایش نقشه های
کار را آماده کرده است و قرارگاه خاتم النبیا

آخرین جزئیات و مش��کالت مسکن مهر
و ط��رح اقدام ملی مس��کن ش��هرجدید
هش��تگرد با حض��ور عضو هیئ��ت مدیره
ش��رکت مادرتخصصی عمران شهرهای
جدیدکش��ور ،مدیرعامل و اعضای هیئت

مدیره شرکت عمران شهرجدید هشتگرد
بررس��ی و بر تعیین تکلیف هر چه سریع
تر آن تأکید شد .به گزارش روابط عمومی
شرکت عمران شهرجدید هشتگرد؛ عضو
هیئ��ت مدیره ش��رکت م��ادر تخصصی
عمران ش��هرهای جدید کش��ور با اشاره
به مش��کالت متقاضیان مسکن مهر بیان
ک��رد :قابل قبول نیس��ت ک��ه متقاضیان
مس��کن مهر بالتکلیف باش��ند و باید با
تصمیمه��ای قاطع ،مس��کن مردم تعیین
تکلی��ف ش��ده و ض��رورت دارد بانکها
هم هم��کاری کنند .یداله رحمانی بر حل
مش��کل واحدهای مسکن مهر تأکید کرد
و گفت :این پروژهها باید هر چه س��ریعتر

تکمی��ل و پروژه های فاق��د متقاضی نیز
تعیین تکلیف ش��وند .مدیرعامل ش��رکت
عمران ش��هرجدید هش��تگرد با اشاره به
تعهد احداث  ۴۹هزار و  ۵۵۷واحد مسکن
مهر در شهرجدیدهشتگرد اظهار داشت :از
این تعداد تاکن��ون  ۲۷هزار و  ۵۰۰واحد
تحویل داده شده است.
مس��عود حق لطف��ی گف��ت :از کل تعداد
واحده��ای مس��کن مهر در ش��هرجدید
هشتگرد  ۳۵هزار واحد متقاضی موثر دارند
و  ۲۶هزار و  ۵۰۰واحد فروش اقس��اطی
ش��ده اس��ت .وی گفت :از مجم��وع ۳۵
هزار واحد مسکونی دارای متقاضی موثر،
تاکن��ون  ۳۳هزار و  ۷۰۰واحد مس��کونی

نیز درحال آماده سازی کار است.
ش��هردار مش��هد در بخش دیگ��ری گفت:
متاس��فانه ش��رکتی که ط��رح را تهیه کرده
است ،در لیست س��یاه قرار گرفته و فعالیت
های آنان با محدودیت مواجه شده است که
در صورت عدم مشکل با این بخش ،کار در
سال  1401به بهره برداری می رسد.
ش��ایان ذک��ر اس��ت میانگی��ن واحده��ای
مس��کونی در مجتمع امام رض��ا(ع)  ۷۵متر
مرب��ع پیشبینی ش��ده اس��ت و ب��رای فاز
اول س��اخت این مجتمع  ۲هکتار زمین در
نظرگرفته شده است.

اشاره به تعداد ثبتنام کنندگان طرح اقدام
ملی مسکن در شهرجدید هشتگرد ،گفت:
تاکنون از ۲۸هزار و  ۲۱۶نفر متقاضی ثبت
نام کنن��ده  ۲۳هزار و  ۱۶۹نفر انصراف یا
رد درخواست و در نتیجه حذف شده اند و
حدود  ۵ه��زار و  ۴۷نفر آنها تاکنون واجد
شرایط شناخته ش��دهاند که باید این افراد
مدارک خ��ود را تکمیل و پ��س از افتتاح
حساب نسبت به واریز آورده اعالمی اقدام
نمایند .وی با بیان اینکه تاکنون  ۴هزار و
 ۵۰۲نفر به بانک معرفی شدند عنوان کرد:
از ای��ن تعداد  ۲هزار و  ۸۸۸نفر واریز اولیه
وج��ه را انجام دادند که چی��زی در حدود
یکهزار و ۲۷۱میلیارد ریال بوده است.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان:

چهل سالگی دفاع مقدس فرصتی برای بازخوانی فرهنگ غنی دفاع مقدس است

س��رهنگ «محمدحسن س�لامی» گفت:
چهل سالگی دفاع مقدس فرصت ارزشمند
و مناس��بی جهت بازخوانی فرهنگ غنی و
دستاوردهای دوران دفاع مقدس و انتقال آن
به نسلهای آینده است.
به گ��زارش خبرنگار دفاعپرس از س��منان،
سرهنگ «محمدحس��ن سالمی» مدیرکل
حفظ آثار و نش��ر ارزشه��ای دفاع مقدس
س��منان در اختتامیه س��ه جش��نواره بزرگ
تولی��دات فض��ای مجازی و دس��تاوردهای
تش��کلهای مردم نه��اد با عنوان «س��رو
سرخ» ،جشنواره سراسری «شعر بسیج» و
ش��انزدهمین دوره «فیلم مقاومت» که با
رعایت پروتکل بهداشتی در سالن آمقی تئاتر
مرک��ز فرهنگی دفاع مقدس اس��تان برگزار
ش��د ،اظهار داش��ت :در دی مناس��بتهای
بزرگی را داش��تیم از جمله س��الگرد ش��هید
شاخص اس��تان شهید «حس��ن شاطری»،
اولین سالگرد شهادت س��ردار «سلیمانی»،
چهلمین روز شهادت «محسن فخریزاده»،

تدفین  6شهید گمنام دوران دفاع مقدس در
شهرستانهای استان و سالروز عملیاتهای
ب��زرگ کرب�لای  4و  5که بی��ش از 250
جوان سمنانی در این عملیاتها به شهادت
رسیدند.
س�لامی با بیان اینکه چهل س��الگی دفاع
مقدس فرصت ارزش��مند و مناس��بی جهت
بازخوانی فرهنگ غنی و دستاوردهای دوران
دفاع مقدس و انتقال آن به نسلهای آینده
اس��ت ،گفت :چهلمین سالگرد دفاع مقدس
ایام مقدسی است که باید برای افراد جامعه
بخصوص نسل جوان ،رشادت ها و فداکاری
رزمن��دگان در دوران دفاع مقدس یادآوری
شود.
این مس��ئول ادامه داد :چهل س��الگی دفاع
مق��دس فرصتی برای کس��انی اس��ت که
دغدغه دفاع مقدس را دارند و با برنامهریزی
میتوانیم این فرهنگ را که ش��امل صبر و
استقامت ،بصیرت و آگاهی ،روحیه جهادی
و ازخودگذشتگی اس��ت را به جامعه منتقل

کنیم.
وی در خصوص برنامه های چهلمین س��ال
دفاع مقدس در استان سمنان افزود :در چهل
س��الگی دفاع مقدس بیش از  3هزار برنامه
برای بزرگداشت این ایام پیشبینی شده بود
ک��ه برخی انجام و برخ��ی در ایام دهه فجر
برنام��ه ریزی و اجرا خواهد ش��د که س��هم
هنرمندان در بخش ه��ای گوناگون هنری
این ایام بسیار چشمگیر بود.
سالمی با بیان اینکه فضای مجازی به عرصه
هنر نمایی انس��ان های متعهد و دلسوزی و
انقالبی تبدیل ش��ده اس��ت ،ادامه داد :بیش
از یک هزار فعالیت تولیدی در حوزه فضای
مجازی ویژه شهدای گمنام ،تولید  153اینفو
گرافیک از شهدا به سه زبان فارسی ،عربی
و انگلیس��ی از آثار هنرمندان استان در ایام
چهل سالگی دفاع مقدس بوده است.
این مس��ئول یادآور شد :جش��نواره تولیدات
فضای مجازی « س��رو سرخ» در دو بخش
دانش آموزی و تش��کل های مرد نهاد در ۹

موضوع و محور چون چهلمین سالگرد دفاع
مقدس ،نقش اس��تان س��منان در عملیات
مرصاد ،فرهن��گ ایثار و ش��هادت ،جوانان
و دفاع مقدس ،جهش تولی��د و کارآفرینی،
حمای��ت از کاالی ایران��ی ،س��بک زندگی
ایرانی و اس�لامی ،بیانی��ه گام دوم انقالب
اس�لامی و س�لامت اجتماعی (همزیستی
با کرونا) و موضوع ویژه س��الگرد ش��هادت
س��ردار دلها حاج قاس��م س��لیمانی در تمام
قالبهای ویدئویی مانند فیلم کوتاه ،مستند
گزارش��ی ،اس��تندآپ ،نماهنگ ،فتوکلیپ،
موشن گرافیک ،انیمیشن ،دابسمش ،دوبله،
پادکس��ت و نمایش رادیویی ،پوستر ،عکس
نوشت،کاریکاتور ،اینفوگرافیک برنامهریزی
و اجرا ش��د .وی گفت :س��رو سرخ جشنواره
بزرگی است که از ابتدای سال با هماهنگی
دستگاههای اجرایی استان بیش از  2هزار و
 600اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که
از این تعداد  2هزار اثر مربوط به نسل پنجم
انقالب دانش آم��وزان و  600اثر مربوط به

فعال شدن اولین طرح تولید پروپیلن از
پروپاندرمنطقهماهشهر

مع��اون وزیر نفت و مدیر عامل ش��رکت ملی
صنایع پتروشیمی با سفر به منطقه ماهشهر و
بازدید های میدانی از طرح های مستقر در این
منطقه ،از آغاز اجرای طرح های تولید پروپیلن
از مسیر پروپان  PDHخبر داد.
بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیر عامل
ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی ،صبح (سه
ش��نبه  ۱۶دی ماه) از طرح های پتروش��یمی
در س��بد جه��ش دوم و س��وم مس��تقر در
منطقه ویژه اقتصادی پتروش��یمی ماهش��هر
بازدید ک��رد و گفت :منطقه وی��ژه اقتصادی
پتروش��یمی ماهش��هر ،هاب نخست توسعه
صنعت پتروشیمی است ،بطوریکه یک سوم
از مقادیر کل تولید و درآمد صنعت پتروشیمی
اختصاص به این منطقه دارد .وی با بیان اینکه
در حال حاضر  ۳۰درصد از صنعت پتروشیمی
در ماهش��هر مستقر شده اس��ت ،افزود :یکی
از اهداف و برنامه های ش��رکت ملی صنایع
پتروش��یمی در این منطقه ،اجرای طرح های
صنایع پایین دستی پتروش��یمی وتوسعه آن
در منطقه اس��ت .محمدی با تاکید بر اهمیت
بازدیدهای میدان��ی از روند اجرای طرح های
پتروش��یمی ،یکی از اهداف ای��ن بازدید ها را
واکاوی مش��کالت و چالش های پیش روی
مجریان طرح های پتروش��یمی به ویژه طرح
های دوم و سوم خواند و افزود :درجریان بازدید
از طرح های پتروش��یمی در ماهشهر  ،چهار
طرح انیدریدمالئیک پتروکیمیای این س��ینا ،
طرح های  PDHس��لمان فارسی و هیرسا
پلیمر سهند و نیز پتروناد آسیا برای نخستین
بار در کشور دردست اجرا هستند .رئیس هیئت
مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید
براینک��ه یکی از برنامه های این ش��رکت در
جهش س��وم تولید پروپیلن از مس��یر پروپان
اس��ت ،گف��ت :پروپیلن یک��ی از محصوالت
حیاتی صنعت پتروش��یمی اس��ت که پروژه
 PDHس��لمان فارسی آغازی برای افزایش
تولی��د ظرفیت ه��ای این محص��ول گران و
ارزشمند در این صنعت است.
بررسی اصالح نقاط حادثه خیز
در شورای ترافیک چهارباغ

آخرین جزئیات مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن در شهرجدید هشتگرد بررسی شد
مرحله نازک کاری را پش��ت سرگذاشته و
ی��ک هزار و  ۱۰۰واحد باقی مانده اس��ت
ک��ه به لطف خداوند متعال تا پایان س��ال
جاری مرحله نازک کاری آنها نیز به اتمام
می رس��د .ح��ق لطفی گف��ت :از مجموع
واحدهای مس��کن مهر این شهر ۲ ،هزار
و  ۵۰۰واحد مس��کونی عارضه دار هستند
ک��ه  ۷۵۰واح��د دارای مش��کل حقوقی
و ی��ک هزار و  ۵۲۰واح��د زیر  ۳۰درصد
پیشرفت فیزیکی داشته و مابقی نیز دچار
اختالف با تعاونی های مس��کن هس��تند
ک��ه در حال پیگیری رف��ع این معضالت
از مراج��ع ذیصالح هس��تیم .مدیرعامل
ش��رکت عمران ش��هرجدید هش��تگرد با

اخبار

تشکلهای مردم نهاد سطح استان است که
پس از داوری آثار رسیده  30اثر برگزیده و 7
اثر شایسته تقدیر شناخته شده است.
س�لامی به آثار رسیده به دو جشنواره دیگر
اشاره کرد و یادآور شد :در شانزدهمین دوره
جش��نواره «فیلم مقاومت» آثار زیادی در 5
بخش به جشنواره ارسال شد که از این میان
 6اثر برگزیده استانی و یک اثر برگزیده ملی
شناخته شد و در جش��نواره سراسری «شعر
بس��یج»  153اثر به دبیرخانه ارسال شد که
 15اث��ر منتخب و یک اثر ملی مورد تجلیل
قرار گرفت.

درجلسهشورایترافیکشهرچهارباغ،رسیدگی
به امور حمل و نقل و تاکسیرانی ،اصالح نقاط
حادثه خیز ،بهبود معابر و خیابان ها و تسهیل
در عبور و مرور خودروها مورد بررسی و تبادل
نظر قرار گرفت .در جلسه امروز شورای ترافیک
شهر چهارباغ حجت االسالم والمسلمین دکتر
سرش��ار رییس ،خانم سیده معصومه طاهری
نایب رییس و مجید قره حسنلو عضو شورای
اسالمی شهر ،مهندس شاه محمدی شهردار
چهارباغ،سرهنگ سالمی رییس پلیس راهور
شهرس��تان س��اوجبالغ ،علی صالحی معاون
خدمات شهری ،عزیز فالح زاده مسوول حمل
و نقل و ترافیک ش��هرداری و سروان خندان
ریی��س پلیس راهور چهارباغ حضور داش��تند.
این جلسه در س��الن جلسات شورای اسالمی
شهر چهارباغ تشکیل شد شورای ترافیک شهر
چهارباغ در قالب کمیته فنی ترافیک هر ماه به
صورت منظ��م موضوعات ترافیکی و حمل و
نقلی چهارباغ را مورد بررس��ی و رسیدگی قرار
می دهد.
 120طرح تحقیقاتی و پژوهشی
در اردبیل اجرا میشود

رئی��س س��ازمان مدیری��ت و برنامهری��زی
اس��تان اردبیل گف��ت 120 :طرح تحقیقاتی و
پژوهشی با همکاری و مشارکت دستگاههای
اجرایی و بخش خصوصی در اس��تان اردبیل
اجرایی و عملیاتی میش��ود .به گزارش حوزه
ریاس��ت و روابط عمومی س��ازمان مدیریت و
برنامهریزی اس��تان اردبیل ،داود شایقی اظهار
کرد :در جلسات متعدد شورای پژوهش استان
طرحهای ارسالی مورد بررسی کارشناسی قرار
گرفت تا از بین طرحهای متعدد پژوهشی 120
مورد با مشخص ش��دن نام مجریان و عنوان
پروژه برای اجرا انتخاب و به صاحبان آنها اعالم
شود .وی خاطرنشان کرد :بدون محدودیت قرار
شد تا منابع مورد نیاز این طرحهای پژوهشی و
تحقیقاتی پرداخت شود تا زمینه اجرا و عملیاتی
شدن این طرحها را شاهد باشیم .رئیس سازمان
مدیریت و برنامهریزی استان اردبیل از پژوهش
به عنوان اس��اس توسعه استان و برنامهریزی
دقیق یاد ک��رد و گفت :هیچ ط��رح عمرانی،
خدمات��ی و اجرایی بدون پش��توانه پژوهش و
تحقیق مناسب نمیتواند خروجی مطلوبی را
داش��ته باشد .شایقی افزود :تمامی  24دستگاه
اجرایی استان که بودجه و اعتبار استانی دارند
باید به صورت دقیق این منابع را در طرحهای
پژوهش��ی و تحقیقاتی هزینه کنند تا نتایج و
خروجی اجرای طرحهای پژوهشی را به عینه
شاهد باش��یم .وی بیان کرد :قطعا اجرای این
طرحهای پژوهش��ی و تحقیقات��ی با محتوا و
غنای باال میتواند به تحول و تحرک در استان
در بخشهای مختلف کمک کند که ضروری
است با یک هدفگذاری مشخص این کارها به
سرانجامبرسد.

