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اخبار
روابط عمومی هنر اداره کردن
وظایف  ،شناسایی و ایجاد روابط
مطلوب و حسنه بین سازمان و
جامعه است
ساری رییسی  -مدیرکل بندرامیرآباد در پیامی
ضمن تبریک فرارسیدن روز جهانی" ارتباطات
و روابطعمومی " به فعاالن این عرصه  ،روابط
عمومی را هنر اداره کردن وظایف  ،شناسایی
و ایجاد روابط مطلوب و حسنه بین سازمان
و جامعه دانست .متن پیام محمدعلی اصل
سعیدی پور به این شرح است:
ارتباطات مردمی در راستای تکریم ارباب رجوع
جهت خوش نامی یک سازمان و ارزش نهادن
به کرامت انسانی افراد  ،از جمله موارد مهمی
است که باید توسط هر سازمان موفقی رعایت
شود و روابط عمومی کارآمد بهعنوانیک هنر و
علمیمردمدار می تواند در این زمینه نقش بی
بدیلی را ایفاء نماید .در اهمیت کارکرد روابط
عمومی در یک سازمان می بایست گفت  ،روابط
عمومی  به عنوان مشاوری امین و آگاه به افکار
عمومی  ،بازوی توانمند مدیریت سازمان در
پیش بینی روند تغییرات نیازهای جامعه هدف
  ،در تالش است با کسب اعتماد و ایجاد تفاهم
و پشتیبانی دو سویه با مردم و گروههای مرتبط
با فعالیتشان  ،چراغ راهی را برای سازمان متبوع
خود ترسیم کند.

امضای موافقتنامه ساخت  ۳واحد
پتروشیمی در دهلران
ایالم .خبرنگار ابتکار  -رئیس هیئترئیسه
صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت با
اشاره به تعامل دو شرکت پتروشیمی دهلران
و شرکت  EIEDگفت :بر اساس بررسیهای
انجام شده تعامل خوبی میان این شرکتها به
منظور اجرای پروژه احداث واحدهای پلی اتیلن
سنگین ،پلی اتیلن سبک خطی و پلی پروپیلن
مجتمع پتروشیمی دهلران وجود دارد .در
راستای سیاستهای تکمیل زنجیره ارزش در
جهت ایجاد ارزش افزوده ،تولید ثروت ملی و
اشتغال زایی بیشتر برای جوانان عزیز این منطقه
تالش خواهیم کرد .بیات افزایش و تقویت توان
مالی صندوق را به منظور افزایش خدماترسانی،
تسهیالت دهی و کمک به معیشت خانواده
محترم بازنشسته صنعت نفت را از اهم
سیاستهای در دست اجرای صندوق ها خواند
و افزود :فراهم کردن زیر ساخت های مناسب
برای همکاران عزیزی که بعد از این به جمع
بازنشستگان این صنعت ملحق خواهند شد ،از
برنامه های در دست اجراست.

پیام تبریک سرپرست دانشگاه علوم
پزشکی مازندران به مناسبت روز
ارتباطات و روابط عمومی
دکتر فرهاد غالمی سرپرست دانشگاه علوم
پزشکی مازندران به مناسبت روز ارتباطات و
روابط عمومی در پیامی این روز را به همکاران
روابط عمومی تبریک گفت.
متن این پیام به شرح ذیل است :
روابط عمومی یک فرایند ارتباطی راهبردی
است که روابط سودمند متقابل بین سازمان و
مردم ایجاد میکند ،روابط عمومی زمانی مفید
و مؤثر است که درصدد برقرار کردن روابط
سودمند متقابل راهبردی ،ادامهدار و آینده
نگرانه به جامعه ،افکار عمومی و مخاطبان
باشد نه رویکرد مقطعی ،گذرا و کوتاه مدت.
تعریف روابط عمومی به عنوان هنر ایجاد همدلی
و شکل دهنده افکار عمومی ،تجلی مسئولیت
اجتماعی ،ایجاد کننده و تداوم دهنده ارتباطات
دو سویه سازمان و محیط است .
نقش موثر روابط عمومی در برنامه ریزی،
راهبردسازی برای توسعه ،افزایش مشارکت
سیاسی ،اجتماعی و سازمانی غیر قابل انکار و
بیانگر هنر روابط عمومی در استقرار و حفظ
تفاهم دو طرفه است .به بهانه گرامیداشت ۲۷
اردیبهشت ماه "روز ارتباطات و روابط عمومی"،
فرصت را غنیمت شمرده و ضمن تبریک این
مناسبت مهم و نقش بی بدیل و اثربخش
کارگزاران روابط عمومی در دنیای مدرن و توسعه
و اگاهی بخشی جوامع ،مراتب قدردانی و
سپاس بیکران خویش را از خدمات شایسته و
صادقانه تمامی همکاران فعال در حوزه روابط
عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از شرق تا
غرب استان اعالم داشته و از خداوند بلند مرتبه
برای تمامی عزیزان ،توفیق روزافزون در امر
مقدس آگاه سازی و اطالع رسانی آرزو میکنم .
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مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس در مراسم آغاز عملیات اجرایی مسکن ملی در شهر صدرا شیراز گفت :

ساخت 3هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در شهر صدرا
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان فارس
 ،این مراسم به صورت ویدئو کنفرانسی با حضور
رییس جمهوری  ،وزیر مسکن  ،رییس بنیاد مسکن
کشور و مسووالن کشوری و همچنین با حضور
رضایی معاون عمرانی استانداری فارس و مسووالن
استانی در شهر صدرا برگزار شد.
زمانی در این مراسم گفت :بیش از  ۴۱۶هزارنفر
دراین طرح ثبت نام کردهاند که  ۸۳هزار نفر تاکنون
تایید نهایی شدهاند و۱۴۸هزار نفر نیز درانتظار
بررسی هستند.
عطا الله زمانی مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس
اظهار داشت :از همه ظرفیت های پیش رو برای
اجرای بهینه طرح نهضت ملی مسکن و ایجاد واحد
های مسکونی در قالب این طرح بهره گیری خواهد
شد ،استان فارس پیشتاز در اجرای این طرح است و
بسیاری از شاخصهای تامین مسکن ملی در فارس
فراتر از متوسط کشوری است.
زمانی با بیان اینکه بنیاد مسکن مسئولیت ساخت
مسکن محرومین و مسکن مهر در شهرهای زیر ۲۵
هزار نفر و ساخت مسکن اقدام ملی و نهضت ملی
مسکن در شهرهای زیر  ۱۰۰هزار نفر را برعهده دارد،
گفت :بنیاد مسکن در حدود  ۱۱۵شهر فارس فعالیت
ساخت مسکن را برعهده دارد.
وی با اشاره به راهاندازی سامانه راهبر ساخت و
ساز روستایی در استان فارس ،افزود :با راهاندازی این
سامانه متقاضیان مسکن روستایی برای اخذ پروانه
ساختمانی به مرکز شهرستان مراجعه نمیکنند و
تمام مراحل اخذ پروانه از طریق این سامانه و به
صورت غیرحضوری انجام میشود که در حال حاضر
این سامانه به صورت پایلوت در شهرستان جهرم در
حال اجرا است.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس هم در این مراسم
اعالم کرد که اگر متقاضیان خانه در طرح نهضت
ملی مسکن که پیامک دریافت کردهاند به دفاتر
پیشخوان دولت برای تکمیل اطالعات مراجعه نکنند،
حذف خواهند شد.
محمود رضا طالبان گفت :متقاضیان طرح نهضت
ملی مسکن در فارس که پیامک دریافت کردهاند باید
هرچه سریعتر به دفاتر پیشخوان منتخب در سطح
استان مراجعه کنند.
او افزود :چنانچه این متقاضیان به دفاتر پیشخوان
منتخب مراجعه نکنند از طرح بزرگ نهضت ملی
مسکن حذف خواهند شد.
طالبان ادامه داد :بیش از  ۸۰دفتر پیشخوان در
شهرهای شیراز ،مرودشت ،فسا و جهرم بصورت
تمام وقت درخدمت متقاضیان این طرح هستند که
مدارک مورد نیاز انان را درسامانه بارگذاری کنند.
مدیرکل راه وشهرسازی فارس ادامه داد :در دیگر
شهرهای استان بنیاد مسکن انقالب اسالمی توسط
دفاتر تسهیلگری و یا بنیادمسکن شهرستان کار پیش
خواهد رفت.
طالبان همچنین گفت :مردم میتوانند برای اطالع
ازنام ونشانی دفاتر پیش خوان منتخب به وبسایت
اداره کل راه وشهرسازی فارس مراجعه کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی فارس در ادامه گزارشی
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از آمارهای طرح نهضت ملی مسکن در استان ارائه
داد .
طالبان اضافه کرد :تعداد  ۱۸۵هزار متقاضی نیز به
دلیل نداشتن شرایط الزم از سامانه طرح نهضت ملی
مسکن حذف و یا رد درخواست شدهاند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس
گفت :عملیات اجرایی  ۱۰۰هزار واحد نهضت ملی
مسکن در شهرهای جدید کشور آغاز شد که حدود
هفت هزار واحد مسکونی از این مجموع در استان
فارس و شهر جدید صدرا شیراز اجرا میشود.
محمود رضایی کوچی روز سهشنبه در آیین
عملیات اجرایی ساخت  ۱۰۰هزار واحد نهضت ملی
مسکن که در ارتباط ویدیو کنفرانسی با رئیس جمهور
برگزار شد ،اظهار کرد :سهم استان فارس از  ۴میلیون
واحد مسکونی که پیشبینی شده در یک دوره چهار
ساله ساخته شود  ۲۶۰هزار واحد است که بایستی
در طی  ۴سال توسط دستگاههای اجرایی مربوطه در
استان فارس ساخته شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس
ن بیش از  ۴۰۰هزار نفر در طرح
ادامه داد :تاکنو 
نهضت ملی مسکن استان فارس ثبتنام کردهاند.
پس از ثبتنام افراد در سامانه باید مشخصات و
دادههای اطالعاتی آنها بررسی شود و نهایتا اسامی
افرادی که دارای شرایط خاصی هستند و قبال
از تسهیالت مسکن استفاده نکردهاند یا مسکن
نداشتهاند مشخص شود تا زمین برای آنها تأمین و
عملیات اجرایی ساخت آغاز شود.

رضایی عنوان کرد :در استان فارس تاکنون بیش از
 ۸۰هزار نفر واجد شرایط بودهاند و به مرحله نهایی
رسیدهاند و باید مسکن برای آنها ساخته شود.
ت وسازها
وی با بیان اینکه قسمت عمده این ساخ 
در شهر صدرا شیراز آغاز شده است ،گفت :در اکثر
شهرستانهای استان فارس هم به صورت همزمان
عملیات اجرایی ساخت واحدهای مسکونی آغاز شده
است؛ تاکنون عملیات عمرانی برای بیش از  ۱۸هزار
واحد آغاز شده که پیشرفتهای متفاوتی داشتهاند.
معاون استاندار فارس گفت :بیش از  ۲۵۰۰هکتار
زمین اراضی دولتی و اراضی بخش خصوصی برای
تأمین زمین مسکن ملی در استان مشخص شده،
قطعا عملیات اجرایی بیش از  ۵۰هزار واحد دیگر هم
در شهرهای مختلف استان آغاز خواهد شد .بدین
ترتیب تا یک یا دو ماه آینده میتوان گفت عملیات
عمرانی  ۷۰هزار واحد مسکونی در استان اجرا شده

است.
وی ادامه داد :شهروندانی که شرایط استفاده از
این تسهیالت را دارند میتوانند ثبت نام و اطالعات
خود را بارگذاری کنند تا فرمهای آنها پاالیش شود و
دستگاههای مربوطه هم موظف هستند که متناسب
با نیاز ،زمین تأمین کنند.
رضایی در رابطه با کیفیت این واحدهای مسکونی
گفت :خوشبختانه در استان فارس از همه
ظرفیتهای فنی و مهندسی استان استفاده کردهایم
تا بتوانیم شاهد احداث واحدهای مسکونی باکیفیتی
چه در بحث طراحی و چه در بحث نظارت بر پروژهها

باشیم.
معاون استاندار فارس اظهار کرد:باید از تجربه
مسکن مهر استفاده کنیم و با برطرف کردن خطاها
و مشکالت موجود در این طرح ،واحدهای مسکونی
با کیفیتی در اختیار مردم استان فارس قرار دهیم.
سه هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی
مسکن در شهر صدرا شیراز از سوی بنیاد مسکن
انقالب اسالمی ساخته می شود که امروز با حضور
مسووالن استانی کلنگ آن به زمین خورد.
بر اساس این گزارش  ،در  ۲۳شهر جدید در ۱۱
استان کشور  ۱۰۰هزار واحد نهضت ملی مسکن
بهصورت ویدئوکنفرانسی اکلنگ زنی شد.
طرحهای کلنگزنی شده نهضت ملی مسکن
در استانهای آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی،
اصفهان ،البرز ،بوشهر ،تهران ،خراسان رضوی،
خوزستان ،سیستان و بلوچستان ،فارس ،مرکزی و
هرمزگان انجام گرفت.
از جمله در استان تهران در شهر جدید پرند  ۴هزار
و  ۴۹۷واحد ،در پردیس  ۲هزار و  ۵۰۰واحد و در
ایوانکی  ۴هزار واحد مسکونی کلنگزنی شد.
بیشترین واحدهایی که با دستور رییسجمهوری
کلنگزنی شد مربوط به شهر جدید هشتگرد در
استان البرز است که  ۱۵هزار و  ۳۲۰واحد کلنگزنی
شد.
هم چنین در فوالدشهر اصفهان  ۱۴هزار و ۷۵۰
واحد و در شهر جدید گلبهار خراسان رضوی نیز ۱۰
هزار و  ۸۲۹واحد کلنگزنی شد.

اجرای  ۸۷برنامه فرهنگی در همدان همزمان با هفته جهانی میراث فرهنگی

مدیرکل میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان همدان
با بیان اینکه هفته جهانی میراث فرهنگی زمانی مناسب برای ارائه
ظرفیت های گردشگری استان همدان است ،گفت :ارزیابان یونسکو
سال آینده برای ثبت جهانی "منظر تاریخی شهری از هگمتانه تا
همدان" به این منطقه خواهند آمد و ثبت این اثر مستلزم پاکسازی
و جداره سازی محدوده بنای باستانی است.
علی مالمیر در جمع خبرنگاران افزود :اقداماتی باید در راستای
ساماندهی این محوطه از جمله ساماندهی و جدارهسازی ،حذف
سواره از حریم تپه هگمتانه و مرمت نقاطی از حریم تاریخی که
آسیب دیده ،انجام شود که یکسال پرکار را در عرصه پیشنهادی
پیش رو داریم که این مهم مستلزم همکاری همه دستگاهها اسن.
وی با بیان اینکه طبق نمونه آماری تهیه شده از شهر همدان هنوز
 ۶۰درصد مردم ،محوطه تاریخی هگمتانه را ندیدهاند ،گفت :بر این
اساس معرفی این آثار در فضای مجازی و همچنین در همه برنامهها
مدنظر است و در روز موزهها نیز بازدید از این مجموعه رایگان است.
وی در خصوص ابالغ ثبت ملی عرصه و حریم همدان نیز تصریح

کرد :اخیرا عرصهای که به عنوان عرصه پیشنهادی ثبت جهانی در
شهر همدان مطرح است در قالب محور تاریخی شهر همدان ثبت
ملی شده و ابالغیه آن نیز ارسال شده و به علت بناهای ارزشمند
فراوانی که در این حریم است ۱۰۹ ،حریم مصوب ثبت شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان همدان
با اشاره به برگزاری بزرگداشت ثبت گنبد علویان در فهرست آثار
جهان اسالم طی هفته میراث فرهنگی نیز گفت :در این هفته ضمن
رونمایی از کتاب  ۱۱فصل کاوش هگمتانه ،بزرگداشت دکتر صراف
نیز برگزار میشود .وی تصریح کرد :بر اساس روزشمار ابالغیه
وزارت میراث فرهنگی  ۸۷برنامه برای هفته میراث فرهنگی در استان
همدان تدارک دیده شده که مهمترین برنامه بزرگداشت ثبت جهانی
گنبد علویان در میراث جهان اسالم است.
ن شناسی
مالمیر همچنین از برگزاری بزرگداشت یک سده باستا 
در محوطه تاریخی هگمتانه در  ۱۱فصل در این هفته خبر داد و
گفت :عالوه بر برپایی نمایشگاه کاوشهای انجام شده در هگمتانه،
کتاب کاوشهایدر ادامه با بیان اینکه فم تور(آشناسازی فعاالن
گردشگری) معرفی استان همدان نیز طی سال قبل به علت کرونا
برگزار نشد ،اظهار داشت :بخش اول این برنامه از امروز با دعوت
از تورگردانان و فعاالن گردشگری کشور آغاز شده و تا روز جمعه
ادامه دارد.
وی در خصوص سرقت سال گذشته یکی از موزههای استان
همدان نیز گفت :بخشی از آثاری که از خرید و فروش غیرمجاز
بدست میآید آثار بدلی است و اصل نیست که باید معدوم شود،
همین موضوع باعث شد به علت قصور و غفلتی که صورت گرفت،
یک شی بدل توسط فردی سرقت شود که به سرعت شناسایی و

سرپرست منطقه  ۹عملیات انتقال گاز:

همان اشیای بدلی نیز به موزه برگردانده شد و پرونده وی بدون
اغماض درحال بررسی است.
معاون میراث فرهنگی ادارهکل میراث فرهنگی و گردشگری استان
همدان نیز گفت :شعار جهانی امسال قدرت موزه است که در
این راستا وبینارهایی را تدارک دیده ایم که در فضای مجازی اطالع
رسانی شده و با حضور اساتید برجسته بوده و همه میتوانند شرکت
کنند .سیده مریم موسوی افزود :بازدید از اماکن تاریخی و موزه های
استان در روز  ۲۸اردیبهشت رایگان است.
وی به برپایی جشنواره عکس در روستاهای خاکو و سیمین و
همچنین مسابقه فیلم  ۶۰ثانیهای از روستاها اشاره کرد و گفت:
بزرگداشت مفاخری همچون فردوسی و خیام ،نشست خیامخوانی
در مالیر و نشست آثار ناملموس نیز از دیگر برنامه های هفته
میراث فرهنگی است.
معاون گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی
و گردشگری استان همدان نیز گفت :از امروز میزبان فم تور یا
آشناسازی فعاالن گردشگری با همدان هستیم که از  ۲سال پیش
برنامهریزی شده اما به علت کرونا هر بار لغو شد.
علی خاکسار تصریح کرد :با عادی شدن شرایط از امروز حدود ۱۵
نفر از فعاالن و راهنمایان گردشگری و تورگردانان تهران ،مشهد،
خوزستان و یزد در همدان حضور مییابند تا معرفی خوبی از
جاذبههای گردشگری و آثار تاریخی استان داشته باشند.
وی گفت :بزرگترین مقاصد گردشگری نیز همواره تورهایی را
برگزار می کنند که اثرگذارترین کار برای تبلیغات و معرفی است و
همدان نیز در ادامه برنامهریزی تور آشناسازی اقلیم کردستان عراق
و تورگردانان گردشگران خارجی را خواهد داشت.

افزایش  17درصدی تولید برق
در خوزستان
معاون بهره برداری شرکت برق منطقهای
خوزستان گفت :در فروردین ماه سال جاری 2
هزار و  775گیگاوات ساعت برق در خوزستان
تولید شده که در مقایسه با سال  1400افزایش 17
درصدی را نشان می دهد .سید مهرداد بالدی
موسوی بیان کرد :سهم نیروگاههای برقآبی
در این مدت برابر  664گیگاوات ساعت معادل
 24درصد ،سهم نیروگاههای حرارتی و سیکل
ترکیبی برابر  2هزار و  67گیگاوات ساعت معادل
 74.5درصد و سهم نیروگاههای تولید پراکنده
 44گیگاوات ساعت معادل  1.5درصد ،از کل
انرژی تولیدی بوده است .وی افزود 40 :درصد
برق بخش تولیدی نیروگاههای حرارتی و گازی
استان توسط بخش دولتی ( نیروگاههای رامین و
ماهشهر) و  60درصد توسط نیروگاههای بخش
خصوصی ( زرگان ،آبادان ،خرمشهر ،شهدای
پیروز بهبهان و فجر) تولید و به شبکه تحویل
گردیده است .معاون بهرهبرداری شرکت برق
منطقهای خوزستان تصریح کرد :پیک فروردین
ماه  1401به میزان  5هزار و  80مگاوات بوده که
نسبت به پیک بار سال قبل 5درصد کاهش
داشته ،انرژی مصرفی در این ماه نیز برابر  2هزار
و  598گیگاوات ساعت بوده که نشان دهنده
حدود  12درصد افزایش مصرف انرژی نسبت
به مدت مشابه در سال قبل است .بالدی
موسوی تاکید کرد :با توجه به رشد بار و انرژی
مصرفی در فروردین ماه  ،1401مدیریت مصرف
برق و جابجایی مصارف غیر ضروری از ساعات
اوج مصرف ساعت ( 14الی  18و  21الی ) 22
به سایر ساعات شبانه روز توسط کلیه مصرف
کنندگان امری الزم و ضروری است .بر اساس
این گزارش ،ظرفیت منصوبه تولید نیروی برق
استان خوزستان در بخش انتقال برابر  13هزار و
 196مگاوات بوده که از این مقدار  8هزار و 169
مگاوات در بخش آبی و  5هزار و  27مگاوات در
بخش حرارتی است .ظرفیت تولید برق بخش
 DGاستان نیز  164مگاوات است.

رتبه برتر یزد در شاخص توسعه
یافتگی فناوری اطالعات
سیما صادقی مقدم .خبرنگار یزد  :مدیرکلم
ارتباطات و فناوری اطالعات یزد گفت :استان یزد
بعد از استان تهران و با دارا بودن امتیاز ۷.۸۴
رتبه دوم شاخص  IDIرا به خود اختصاص
داده است .محمدرضا پاکدل ،میانگین کشوری
شاخص یاد شده را  ۷.۱۶بیان کرد و گفت :استان
یزد  ۶۸دهم درصد از کشوری باالتر است.وی
اظهار کرد :استان در سه زیرشاخص های  IDIنیز
همچون دوره های قبل در رتبه های باالی کشور
قرار داشته و بر اساس گزارش منتشر شده ،در
زیر شاخص دسترسی مردم به زیرساخت های
ارتباطی با  ۹۰درصد تحقق رتبه  ،۲زیر شاخص
مهارت با  ۶۸درصد تحقق رتبه  ۲و زیر شاخص
استفاده با  ۷۲درصد تحقق و ارتقاء دو پله ای
نسبت به زمان مشابه در سال گذشته رتبه چهارم
کشور را دارد .پاکدل خاطرنشان کرد:کسب رتبه
دوم در زیر شاخص سطح دسترسی مردم به
زیرساختهای ارتباطی در ارزیابیهای  ۲سال
گذشته تداوم داشته و دارای رشد مستمر امتیاز
بوده است و این موضوع بیانگر اهتمام وزارت
ارتباطات و عملکرد خوب استان یزد در توسعه
زیرساختهای ارتباطی در شهرها و روستاها و
جادههای مواصالتی که باوجود تراکم کمجمعیتی
در استان ،بهخوبی محقق شده است.

بازديد صنعتگران مازندران از
يازدهمين نمايشگاه بين المللی
فناوری اينوتكس 2022
ساری رییسی  -كامران علي پور اظهار داشت:
حضور در نمایشگاه فناوري بمنظور تبادل
دستآوردهای علمی و عملی است و شرکتهای
دانش بنیان با ارائه فناوری و نوآوری در سال
توليد ،دانش بنيان ،اشتغال آفرين ،در بخش
توليد و صنعت نقش مهم و کلیدی ایفا می
کنند .معاون صنايع كوچك شرکت شهرکهای
صنعتی مازندران گفت :این تور صنعتی با
هدف آشنایی صنعتگران و صاحبان صنعت
استان برگزار شد و  26نفر از افراد نخبه و فن آور
استان ،از يازدهمين نمایشگاه بین المللی فناوری
اينوتكس  2022بازدید کردند .علي پور افزود :در
این نمایشگاه كه در محل پارك علم و فناوري
پرديس تهران برگزار شد ،شركتهاي دانش بنيان
در قالب  400غرفه ،به ارائه محصوالت فناورانه
خود در زمینه صنايع برتر پرداختند.

حسین مهاجری :

بومیسازی قطعات و تجهیزات ،جزو اولویتها و اهداف مهم منطقه  9عملیات انتقال گاز است

پیشنهادات شورای شهر درخصوص طرح تفصیلی آتی کالنشهر کرج بررسی شد

محیالدین مفخمی به مناسبت بیست و ششمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی اظهار کرد :کمیته خودکفایی
و شناسایی تولیدکنندگان و سازندگان داخلی که توانایی ساخت قطعات یدکی را دارا هستند ،در منطقه فعال است ،بازدید از
نمایشگاه ها و شناسایی شرکت های داخلی ،مکاتبه با شرکت ها و سازندگان داخلی و ارسال نمونه کاال و قطعات یدکی برای
شرکت هایی که امکانات الزم جهت تولید قطعات یدکی را دارا هستند از اقدامات منطقه در خصوص توسعه همکاری با
شرکتهای داخلی برای تأمین اقالم و تجهیزات مورد نیاز بوده و خوشبختانه قطعات و تجهیزات مختلفی ساخته و یا در دست
ساخت داخل است.
وی در ادامه ،عدم خرید کاالهای خارجی که دارای نمونه مشابه داخلی است را یکی از اقدامات مهم منطقه جهت تحقق
شعار سال؛ تولید ،دانش بنیان و اشتغال آفرین دانست و یادآور شد :برقراری ارتباط با شرکت ها و تولیدکنندگان داخلی جهت
ساخت قطعات یدکی با در اختیار گذاشتن نمونه قطعات و اطالعات فنی مورد نیاز ،از دیگر اقدامات حمایتی منطقه از شرکتهای
ایرانی است.
مفخمی افزود :منطقه  9بر اساس دستورالعملهای پژوهشی بهمنظور همکاری با دانشگاهها و شرکتهای دانشبنیان ،با دانشگاهها تفاهمنامه همکاری امضا و
همکاری کرده است ،همچنین در حوزه همکاری با پارکهای علم و فناوری ،جلسات مشترکی با پارک علم و فناوری مازندران برگزار شده و مکاتباتی نیز با پارکهای
علم و فناوری دانشگاه شریف و دانشگاه تهران انجام گرفته تا از توانمندیهای این مراکز بهرهگیری شود.
سرپرست منطقه  ۹عملیات انتقال گاز همچنین از صرفهجویی اقتصادی یک میلیارد و  600میلیون ریالی با نصب و راهاندازی ژنراتور اضطراری در مرکز
بهرهبرداری نور خبر داد و اظهار کرد :اجرای این پروژه از نصب ،برنامهریزی کنترلر و راهاندازی ژنراتور با استفاده از توان داخلی و تالش همکاران تعمیرات اساسی
انجام شده است.
سرپرست منطقه  ۹عملیات انتقال گاز مجموع اقالم تامین شده در قالب طرح خودکفایی را  123قلم عنوان کرد و افزود :همچنین صرفهجویی  6میلیارد ریالی
با تعمیر و بازسازی تجهیزات ایستگاه شیر محدوده مرکز بهرهبرداری گرگان نیز در این منطقه رقم خورده است.
محیالدین مفخمی در پایان ،خاطرنشان کرد :حمایت از کاالی ایرانی و سازندگان داخلی و قطعات و تجهیزات بومی جز اولویت و یکی از اهداف مهم این
منطقه عملیاتی است؛ چراکه حمایت از تولیدات و قطعات داخلی و بومی در تقویت بنیه اقتصادی کشور مؤثر بوده و به نوعی برای جوانان این مرز و بوم نیز
اشتغالآفرینی را در پی دارد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و حقوقی شورای اسالمی شهر کرج درخصوص طرح تفصیلی آتی کالنشهر کرج و پیشنهادات شورای
شهر خبر داد .حسین مهاجری در شانزدهمین کمیسیون شهرسازی و حقوقی شورای شهر که با حضور اعضا کمیسیون برگزار شد،
اظهار کرد:توسعه ناهمگون افقی شهر و فرسوده شدن قسمت اعظمی از کالبد شهر ،باعث مسائل و مشکالت عدیده ای در این
کالنشهر شده است به طوری که در حال حاضر ناپایداری در آمدی شهری،عدم توسعه متوازن حمل و نقل عمومی،کالبد و
سیمای نامطلوب شهری ،بافت های فرسوده در کنار مشکالت فرهنگی،اجتماعی و زیست محیطی از مهمترین چالش های
شهر کرج به شمار می روند .رئیس کمیسیون شهرسازی و حقوقی شورای اسالمی شهر کرج افزود :لذا در راستای سیاست
های شورای اسالمی شهر دوره ششم با بررسی تعدادی از چالش های فوق در زمینه شهرسازی و طرح تفصیلی پیشنهاداتی به
کمیسیون ارائه شده تا از طریق مشاوران طرح تفصیلی و اعضا کمیسیون با بررسی بیشترعملیاتی شود.
مهاجری به  8پیشنهاد این طرح اشاره و بیان کرد :در این طرح دو فوریتی شهرداری مکلف شد پیرو مجوز سال  98صدور پروانه
های دو نقشه ای را پس از بازنگری و بررسی مجدد،نسبت به اخذ مجوز کمیسیون ماده  5اقدام وعملیاتی نماید.
عضو شورای اسالمی شهر کرج گفت :همچنین شهرداری مکلف می شود طرح بلند مرتبه سازی در شهر کرج را به صورت یک طرح جداگانه جهت طرح در
کمیسیون ماده  5تهیه و ارائه نماید و یا در قالب طرح تفصیلی در دست اقدام در نقاطی از شهر که شرایط زیست شهری را دارند منظور نماید.
وی یادآور شد :برابر ضوابط و مقررات جاری در زمینه عواملی چون سطح اشغال مجاز ،تراکم،سایه اندازی،کریدور هوایی  ،پدافند غیر عامل  ،مطالعات
زلزله خیزی  ،عوامل زیست محیطی در تعدادی محور مجاز در سطح مناطق دهگانه به صورت لکه گذاری یا به صورت شهرک با افزایش تراکم مازاد در سطح
اشغال %20و با اخذ بهای خدمات معرفی نماید ؛این طرح با مکان یابی مناسب در سطح شهر و با هدف کنترل ساخت و ساز ها و جلوگیری از گسترش افقی
شهر ،بهره وری مطلوب و مناسب از اراضی شهری ،جذب سرمایه گذار ،حفظ زمین و حفظ فضای سبز و افزایش کاربری خدماتی و جلوگیری از پراکنده سازی
می باشد .مهاجری افزود :امالک شهرداری موصوف به طرح ساماندهی در سطح شهر توسط حوزه های معاونت شهرسازی و معماری و امالک بررسی و حداکثر
بارگذاری متناسب با نیاز شهری  ،محلی و شرایط منطقه اعمال تا ارزش افزوده مفیدی برای این اموال شهرداری اختصاص نماید.
وی خاطرنشان کرد :اداره کل امالک و مستغالت شهرداری کرج ،امالک تحت مالکیت شهرداری در مناطق دهگانه به ویژه محالت برخوردار را با هماهنگی
حوزه معاونت معماری و شهر سازی ،حداکثر بارگزاری مفید با هدف یا افزایش ارزش افزوده اقدام کند و تاکید کرد غیر از کاربری خدماتی مگر در صورت فقدان
زمین یاعدم تامین سرانه خدماتی صورت پذیرد .

