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برای آمادگی بیشتر تولید برق در پیک تابستان 
صورت گرفت

خروج واحد شماره 2 نیروگاه رامین 
جهت تعمیرات میان دوره ای

نیروگاه  مدیرعامل  محمدی:  رحمان   - اهواز 
رامین اهواز گفت: واحد ۳۰۵ مگاواتی واحد شماره 
۲ نیروگاه به منظور انجام تعمیرات میان دوره ای از 

مدار خارج شد.
 خلیل محمدی مدیرعامل نیروگاه رامین گفت: حفظ 
و تقویت واحد های تولید برق نیروگاه به منظور تولید 
انرژی حیاتی و موردنیاز مردم به  این  مستمر و پایدار 
ویژه در فصل تابستان، مهم ترین و اساسی ترین رویکرد ما 
است و به همین منظور اقدام به اجرای عملیات تعمیرات 
میان دوره ای واحد ۳۰۵ مگاواتی واحد شماره ۲ کردیم.

به  تاکنون  پارسال  از  نیروگاهی  واحد  این  افزود:  او 
دلیل بروز ویبره در یاتاقان ۲ روتور توربین ip و یاتاقان 
۵ روتور توربین LP دچار محدودیت های تولید برق شده 
و به همین دلیل طبق برنامه ریزی های صورت گرفته 
شده و با تکیه بر دانش و تجربه کارکنان متخصص خود 
پروژه تعمیرات میان دوره ای این واحد را جهت رفع این 

مشکالت اجرایی نمودیم.
محمدی همچنین رفع رسوب زدایی و اسیدشویی 
ناشی  شده  ایجاد  محدودیت های  رفع  و  کندانسور 
فنی  مشکالت  رفع  واحد،  این  در  خالء  افزایش  از 
سرویس های  الکتریکی،  تجهیزات  و  ترانسفورماتور 
دوره ای تجهیزات ابزاردقیقی و رفع نشتی بویلر این واحد 

نیروگاهی را از دیگر محور های این عملیات برشمرد.
مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز اظهار داشت: با اجرای 
دقیق و اتمام به موقع این عملیات طی ایام پیش رو شاهد 
راه اندازی مجدد این واحد و ارتقای سطح تولید نیروگاه 
رامین بوده تا با آمادگی مطلوب تری به استقبال تابستان 

پیش رو و پیک مصرف برق برویم.
بزرگترین  تولیدی  واحد   ۶ با  اهواز  رامین  نیروگاه 
نیروگاه بخاری کشور است و نقش مهمی در پشتیبانی 
از شبکه سراسری برق کشور و خدمت رسانی به مردم 

ایفاء می کند.

در پنجمين جشنواره ملي نوآوري محصول برتر 
ايراني صورت گرفت:

انتخاب محصول )) گريد فوالدي 
S90Q(( فوالد هرمزگان به عنوان 
محصول برتر ايراني در سال ١٣99

محصول  پور:  حسین  کیوان   – بندرعباس 
))گرید فوالدي S9۰Q(( فوالد هرمزگان به عنوان 

محصول برتر ایراني در سال ١۳99 انتخاب شد.
برتر  محصول  نوآوري  ملي  جشنواره  پنجمین  در 
برگزیده  هاي  شرکت  نمایندگان  حضور  با  که  ایراني، 
شد،  برگزار  شریف  فناوري  خدمات  مجتمع  محل  در 
محصول )) گرید فوالدي S9۰Q(( فوالد هرمزگان به 
عنوان محصول برتر ایراني برگزیده و از این شرکت با 

اهداي تندیس و تقدیرنامه تجلیل شد.
فوالد  شرکت  توسعه  و  تحقیق  مدیر  زارع  شاهین 
با  فوالد   ، محصول  این  گفت:  رابطه  این  در  هرمزگان 
باالست و جهت مصارف صنعتي و سازه اي  استحکام 
متالوژي،  واحدهاي  تیمي  کار  وي  است.  شده  تولید 
طراحي و توسعه محصوالت، کنترل کیفي، فوالدسازي، 
فروش و مهندسي صنایع را در تولید این محصول جدید 
موثر دانست. شایان ذکر است پیش از این نیز محصول 
))CK۵۰(( فوالد هرمزگان، عنوان محصول نوآور ایراني 

به دست آورده است.

بازديد مديرعامل شرکت گازاستان 
گلستان از ادارات گاز شرق استان

گرگان-  مهندس طالبی مدیرعامل گازگلستان 
 ، ادارات  عملکرد  بررسی  هدف  با  همراهان  و 
رامیان،  گنبد،  گازرسانی  ادارات   در  حضور  با 
مینودشت و آزادشهر  بصورت جداگانه باکارکنان 
آن ادارات دیدار و از نزدیک روند فعالیت بخشهای 
قرار  بازدید  مورد  را  تاسیساتی  و  اداری  مختلف 

دادند.
دراین بازدید مهندس طالبی بامراجعه به بخشهای 
مختلف خدمت ، اعم از مشترکین،انشعابات،تعمیرات،امد

ادرسانی،اداری و....، ضمن تبریک سال جدید و تشکر و 
قدردانی ازخدمات همکاران،به صورت جداگانه درجریان 
اداری  و  پرسنلی  مشکالت  و  مسائل  واحدها،  امورات 

کارکنان قرار گرفتند.
وی درادامه جهت هر چه بهتر شدن امورات و رشد و 
تعالی سازمان  ضمن ارائه رهنمودهای الزم ، بر تکریم و 
متانت و صبوری پاسخگوی ارباب رجوع و ارائه شایسته 
خدمات به مشترکین در سال جدید نیز تاکید داشتند.

مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان گفت: خوشبختانه 
در سال گذشته اقدامات بسیار خوبی در بخش توسعه 
این  توسط  عزیز  مردم  به  رسانی  و خدمات  گازرسانی 
شرکت ارائه گردید که الزم است با همت و تالش مضاعف 
این روند در سال جدید نیز همچنان ادامه داشته باشد.  

قدردانی از اقدامات و تالش های 
بهمن داراب زاده مدير عامل شرکت 

برق منطقه ای گیالن

–   علی حیدری: محمد حسن متولی  رشت  
شرکت  عامل  مدیر  و  مدیره  هیات  رئیس  زاده 
از اقدامات و تالش های  نامه ای  با ارسال  توانیر  
بهمن داراب زاده مدیر عامل شرکت برق منطقه ای 
گیالن در خصوص کسب رتبه برتر با درجه عالی در 

ارزیابی طرح های ویژه ابالغی قدردانی کرد.
گفتنی است که به منظور پیشبرد برنامه ها و تحقق 
های  توانیر 14۰۰ طرح  برنامه  در  تعیین شده  اهداف 
ویژه ملی؛ طرح شناسایی، امکان سنجی و ارائه الگو به 
منظور جابجایی تجهیزات در جهت بهره وری اقتصادی و  
طرح ارائه راهکار استفاده از ظرفیت های قانونی موجود 
به منظور رفع تنگناهای مالی به شرکت برق منطقه ای 
گیالن ابالغ شد که با موفقیت اجرا شد و منجر به ارائه 
ساز و کارهای جدیدی برای صنعت برق شد. شایان ذکر 
است که محمد حسن متولی زاده رئیس هیات مدیره و 
مدیر عامل شرکت توانیر همچنین  با ارسال نامه ای از 
اقدامات و تالش های؛ محسن نوربخش، عادل سلیمانی 
و روح ا... احمدی در اجرای طرح ارائه راهکار استفاده از 
ظرفیت های قانونی موجود به منظور رفع تنگناهای مالی 

قدردانی کرد.

گازرساني به 64 واحد صنعتي و 
مصرف کننده عمده طی سال گذشته 

شرکت  عامل  رحیمی: مدیر  رئوف   – اردبیل 
گاز استان اردبیل خبر داد: بهره مندی 64 واحد 
صنعتی عمده و جزء در سال گذشته از گاز طبیعی.
به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان اردبیل، 
اسماعیلی مدیر عامل این شرکت با اشاره به نامگذاری 
امسال به نام »تولید، پشتیبانی ها ، مانع زدایی ها « و با 
بررسی اقدام های انجام شده در این زمینه ، باید بکوشیم 
تالش های خود را در راستای پشتیبانی از تولید داخلی و 
ترغیب تولید کنندگان به استفاده از گاز طبیعی به جای 
سوختهای فسیلی دوچندان کنیم، تصریح کرد: استان 
اردبیل به لحاظ وجود شهرکهای صنعتی و صنایع تبدیلی 
گسترده در جایگزینی گاز طبیعی با سوختهای فسیلی 
عملکرد مناسبی داشته است و خوشبختانه با اقدام های  
حمایتی  دولت از بحث گازرسانی به صنایع تا بحال به 
یک هزار و ۵۰8 واحد صنعتی عمده و جزء از نعمت گاز 
بهره مند شده اند و امیدواریم با اتخاذ تصمیمات مناسب 
در راستای پشتیبانی از تولید طی سالجاری به اهداف 

کّمی و کیفی خوبی در این زمینه دست یابیم.
در  گازرسانی  زیرساختهای  ایجاد  با  رابطه  در  وی 
اقدامات گسترده شرکت در  به  نیز  شهرکهای صنعتی 
نمود  اشاره  صنعتی  محورهای  به  گازرسانی  خصوص 
و گفت: طی سال گذشته ۶4 واحد صنعتی و مصرف 
کننده عمده به شبکه گاز متصل شدند که با احتساب 
این تعداد در کل یک هزار و ۵۰8 واحد صنعتی از نعمت 
گاز طبیعی بهره مند هستند که از این تعداد 1۲۳۵ واحد 
صنعتی به عنوان مصرف کننده جزء و ۲7۳ واحد صنعتی 

نیز به عنوان مصرف کننده عمده می باشند. 
اسماعیلی جایگزینی گاز طبیعی با سوختهای فسیلی 
رویکردهای  مهمترین  از  را  نقل  و  در صنعت حمل  را 
شرکت گاز استان برشمرد و گفت : در حال حاضر در 
سطح استان اردبیل تعداد ۶9 جایگاه CNG وجود دارد 
که مشغول خدمت رسانی به هموطنان گرامی می باشد.

ابهرامی: محل استقرار وانت بار های 
میوه فروش در منطقه دو شهر قزوين 

مشخص شد

قزوین - سرپرست منطقه دو شهرداری قزوین 
گفت: پس از بررسی های الزم برای استقرار دست 
فروشان حاشیه خیابان و وانت بارهای میوه فروش 

۳ محل برای آنها مشخص شده است.
به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین، 
سلیمان بهرامی با اشاره به این خبر اظهار کرد: این سه 
محل در ایستگاه الموت غربی، شرق بلوار آزادگان و شرق 
بلوار باهنر قرار دارد و می تواند کمک ویژه ای را برای 
داشته  به همراه  فروش  میوه  بارهای  وانت  سازماندهی 
باشد. وی افزود: وانت بارهای میوه فروش پس از اعتراض 
مکرر شهروندان منطقه دو شهرداری قزوین از حاشیه 
خیابان ها جمع آوری شده و به محل های مشخص شده 

منتقل شده اند.
شاهد  تدابیر  این  با  امیدواریم  گفت:  مسوول  این 
کاهش سد معبر در این منطقه و نیز افزایش سهولت 
برای شهروندان قزوینی برای تامین مایحتاج خود باشیم.

بهرامی اضافه کرد: البته با توجه به اجرای این طرح 
شاهد بهبود سیمای شهری و کاهش ترافیک در بسیاری 
از بخش های منطقه دو شهرداری بوده ایم که منجر به 

افزایش رضایتمندی شهروندان شده است.
سرپرست منطقه دو شهرداری قزوین اظهارکرد: در 
زمینه ساماندهی دست فروشان حاشیه خیابان ها و وانت 
و  معیشتی  موضوعات  فروش سعی شده  میوه  بارهای 

اقتصادی ا

اخبار ایراناخبار ایران حجت االسالم ذوالنوری:

توسعه دانشگاه صنعتی قم موجب تقويت زيرساخت های استان می شود
قم - نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی 
گفت: تقویت و توسعه دانشگاه صنعتی قم در تقویت 
و  صنعتی  تولیدی،  رشد  و  توسعه  های  زیرساخت 

اقتصادی استان بسیار مؤثر و ارزشمند است.
حجت االسالم و المسلمین مجتبی ذوالنوری در گفت 
وگویی،  اظهارداشت: رشد تخصصی نیروهای جوان استان، 
جلوگیری از کوچ نیروهای کارآمد و توانمند، تقویت زیر 
ساخت های توسعه و رشد علم و صنعت استان همه در گرو 
حمایت همه جانبه در وهله اول وزارت خانه متبوع و سپس 

مدیران ارشد استان از این دانشگاه است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی  مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به پیشرفت های همه جانبه دانشگاه 
صنعتی قم تصریح کرد: وجود این دانشگاه در شهر کریمه 
اهل بیت)ع( و ام القری جهان اسالم بسیار مهم و ضروری 
بود تا استان قم عالوه بر نشر علوم و معارف آل محمد)ص( 
های  استان  سایر  با  همسو  نیز  صنعت  و  علم  عرصه  در 
کوچک و بزرگ که دارای دانشگاه صنعتی می باشند کمکی 

برای نظام و انقالب بوده و باری را از دوش کشور بردارد.
وی با بیان اینکه تا دو سه سال پیش، دانشگاه صنعتی قم 
در بین سایر دانشگاه های صنعتی کشور در جایگاه مطلوبی 
قرار نداشت، افزود: بحمداهلل با تغییر مدیریتی مناسب، این 

دانشگاه امروز یکی از مراکز علمی صنعتی کشور می باشد 
به گونه ای که در جایگاه 11 بر اساس معیارهای پایگاه 
استنادی علوم جهان اسالم )ISC( قرار گرفته است و این 
موفقیت حاصل نمی شد مگر با تالش های جهادی کادر 

مدیریتی و برنامه ریزی دانشگاه صنعتی قم که این افتخار را 
برای استان رقم زدند.

شورای  مجلس  ملی  اقتدار  و  دفاع  فراکسیون  رئیس 
اسالمی با بیان اینکه امروز تحول صنعتی نیاز جدی استان 

و کشور است و غفلت از این موضوع خسارت بار خواهد 
فرمایند  می  اسالمی  انقالب  معظم  رهبر  اظهارکرد:  بود، 
تمام مشکالت کشور را خودمان می توانیم داخل کشور 
حل کنیم. به عنوان مثال اگر از شرکت های دانش بنیان 
حمایت شود و به جوانان اعتماد شود ما نیازی به کشورهای 
بیگانه نداریم. البته بعضی مسئولین می خواهند روحیه یأس 
و ناامیدی را در جامعه ترویج دهند و وابستگی کشور را 
به بیگانگان حفظ کنند. طبق فرموده مقام معظم رهبری 
مدظله العالی ما باید با تکیه بر توانمندی های داخلی در 
همه زمینه ها و رونق و جهش تولید به خودکفایی برسیم 
واین مهم با مانع زدایی از مسیر و مراحل تولید وحمایت ها 

و پشتیبانی از تولید و اشتغال محقق خواهد شد.
وی با اشاره تحوالت مثبت در دانشگاه صنعتی قم از 
جمله پروژه های عمرانی این دانشگاه گفت : با توجه به 
مدیریت جوان و جهادی و فعال دانشگاه چنانچه نیازمند 
های آن که مهمترین آن مشکل مکان دانشگاه می باشد 
با همت مسئولین مربوطه مرتفع گردد یقینا آینده ای بهتر 
این دانشگاه یک  اینکه  به  بود. نظر  انتظار آن خواهد  در 
دانشگاه فنی است، نیاز به تجهیزات، آزمایشگاه و کارگاه 
های متعددی دارد، که هزینه بر هم هست، بنده تمام قد از 

این دانشگاه رو به رشد حمایت خواهم کرد.

اراک - شرکت پتروشیمی شازند موفق شد با شکستن کلیه رکودهای 
فروش  از  تومانی  میلیارد   ١4۸١ فروش  عملکرد  خود،  پیشین  فروش 

اسفند ماه خود کسب کند.
به نقل از روابط عمومی پتروشیمی شازند، بدین ترتیب در آمد حاصل از فروش 

محصوالت تولیدی پتروشیمی شازند در سال 1۳99 به رقم بی سابقه 11149 
میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت 1۲ ماهه مشابه سال قبل رشد ۶4 درصدی 
نشان می دهد. در اسفند ماه پتروشیمی شازند توانست به تنهایی حدود 9۵۰ میلیارد 
تومان در امد از فروش محصوالت در بازار داخلی به میزان حدود 4۲۶۰۰ تن از 
طریق هوشمندی در عرضه و تولید محصوالت مورد نیاز مشتریان کسب نماید. در 
همین ماه نیز حدود ۵۳1 میلیارد تومان در آمد از فروش حدود ۲7 هزار تن محصول 
در بازارهای صادراتی حاصل شده است. استفاده حداکثری از فرصت افزایش قیمت 
های جهانی بویژه در بازار ترکیه و منطقه CIS در اثر افزایش قیمت نفت خام که با 
یک تصمیم گیری بجا و فوری با فروش محصوالت در قیمت هایی باالتر از قیمت 
های جهانی نشریات به دست امد یکی از دالیل این رکورد قابل تامل تلقی می شود. 
این در حالی است که معموال میزان فروش در اسفند ماه به علت نزدیکی به تعطیالت 
نوروز و اختالل در امر حمل و لجستیک محصوالت، با کاهش نسبت به بهمن ماه 

مواجه می شود و شرکت های پتروشیمی در این مقطع بر فروش سلف جهت 
برداشت و حمل در فروردین ماه تمرکز می کنند ولی پتروشیمی شازند تنوانست 
برخالف روال، در اسفند ماه نیز امار حمل محصوالت فروش رفته خود را در مقادیر 
باال حفظ نماید به طوریکه فروش اسفند ماه نسبت به بهمن ماه نیز افزایش حدود 
8 درصدی نیز نشان داده است. ذکر این نکته ضروری است که پتروشیمی شازند 
تولید کننده متنوع ترین محصوالت پتروشیمیایی در کشور است که دربین آنها 
محصوالت انحصاری همچون دی اتیل هگزانول، وینیل استات مونومر و اتانول آمین 
ها وجود دارد. خوراک مصرفی مجتمع پتروشیمی شازند نیز از نوع مایع است که 
سبب می شود طیف وسیعتری از محصوالت با ترکیب درصد نسبتا باال در عملیات 
کراکینگ واحد الفین این مجتمع حاصل شود. در عین حال باالتر بودن نرخ قیمتی 
خوراک مایع نسبت به خوراک گاز سبب می شود جهت کسب سوداوری بیشتر، امر 

فروش با وسواس قابل توجه جهت فروش با باالترین قیمت کارکردی دنبال گردد.

»تولید؛  سال  در  محمدی:  رحمان   - اهواز 
پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« نشستی با موضوع حمایت 
از سرمایه گذاران بخش خصوصی و تقویت زیرساخت 
شهرستان  مربچه  صنعتی  ناحیه  برق  بخش  های 

رامهرمز در شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار 
شد.

این نشست با حضور مدیرعامل و معاونین این شرکت، 
فرماندار رامهرمز، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
از سرمایه گذاران بخش خصوصی  نفر  خوزستان و چند 
فوالد با موضوع توسعه زیرساخت های بخش برق شهرک 
صنعتی مربچه شهرستان رامهرمز برگزار شد. این نشست با 
درخواست مسئوالن و سرمایه گذران بخش خصوصی ناحیه 
صنعتی رامهرمز برگزار شد تا پیرامون سرمایه گذاری و نحوه 
تامین برق مورد نیاز آنها، تفاهم و همکاری های دوجانبه 

برق  شرکت  مدیرعامل  بزرگ  دشت  محمود  شود.  انجام 
منطقه ای خوزستان در این نشست با اشاره به نامگذاری 
پشتیبانی ها،  »تولید؛  به  انقالب  رهبر  سوی  از  امسال 
نیز  قبل  های  سال  در  این شرکت  گفت:  مانع زدایی ها«، 
تحت  حوزه  در  زایی  اشتغال  و  تولید  حامی  و  پشتیبان 
نیز برق شرکت های  نظارت خود بوده و در حال حاضر 
بزرگ صنعتی خوزستان که اقتصاد کشور را می چرخانند 
تامین می کند. وی افزود: در حاضر نیز این آمادگی وجود 
دارد که برق مورد نیاز سرمایه گذاران بخش خصوصی را 
این نشست  در  توسعه منطقه شود.  باعث  تا  تامین کند 

بنا شد که شرکت شهرک های صنعتی، زمین مورد نیاز 
احداث پست برق را در ناحیه صنعتی مربچه رامهرمز تامین 
کند و ظرف یکسال بعد از درخواست شرکت های سرمایه 
گذار، شرکت برق منطقه ای خوزستان برق مورد نیاز فاز 
اولیه آنها را تامین و در بلند مدت نیز با درخواست و میزان 
تقاضای آنها، برق درخواستی را تامین کند. همچنین مقرر 
شد که شرکت برق منطقه ای خوزستان هماهنگی های 
الزم را با شرکت توزیع نیروی برق خوزستان انجام دهد 
تا برق کارگاهی مورد نیاز این سرمایه گذاران برای شروع 

کار تامین شود.

آذربایجان شرقی - فالح: مدیرکل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی امنیت شغلی 
را دغدغه کارگران عنوان کرد و گفت: امنیت شغلی 
امنیت  و  نمی شود  خالصه  کار«  »قرارداد  در  فقط 
مؤلفه های  از  هم  دیگر  شاخصه های  سایر  و  روانی 

امنیت شغلی محسوب می شود.
در  فتحی  حسین  تبریز،  در  ما  خبرنگار  گزارش  به 
حضور  با  که  کارگر  هفته  بزرگداشت  هماهنگی  نشست 
و  کار  تعاون،  کل  اداره  در  کارگری  تشکل های  اعضای 
رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی برگزار شد، امنیت 
امنیت  شغلی را دغدغه کارگران دانست و اظهار داشت: 
امنیت  شغلی فقط در »قرارداد کار« خالصه نمی شود و 
روانی و سایر شاخصه های دیگر هم از مؤلفه های امنیت 
شغلی محسوب می شود. وی افزود: ممکن است کارگر یک 
مجموعه ای قرارداد سی ساله داشته باشد ولی مؤلفه های 
دیگر اشتغال را نداشته باشد، فاقد امنیت شغلی است، لذا 

باید در راستای بهبود شرایط و افزایش امنیت شغلی تالش 
کنیم.

آزادی شغلی باالتر از امنیت شغلی است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، 
با تاکید بر اینکه »آزادی شغلی« باالتر از »امنیت شغلی« 
داشته  شغلی  آزادی  که  کارگری  هر  داشت:  ابراز  است، 
باشد، امنیت شغلی هم خواهد داشت و تالش ما رسیدن 
به آزادی شغلی برای کارگران است. وی قوانین مختلف 
کارگری را بستگی به مقتضای زمان، دارای حرکت رو به 
جلو دانست و گفت: انعطاف شغلی و امنیت شغلی رویکرد 
برای قشر کارگر است و تالش شده  قانونگذاری ها  اغلب 
دغدغه های تولید را شناسایی کرده و با پشتیبانی و مانع 
زدایی، مشکالت کارگران که یکی از مهم ترین مؤلفه های 
فرآیند تولید است، برطرف کنیم. فتحی با اشاره به اینکه 
امنیت  به  تولید حمایت کنیم،  از کارفرما و  اگر  معتقدم 
از سوی  شغلی کارگران منجر می شود، خاطرنشان کرد: 

دیگر هم، بر اساس تاکید مقام معظم رهبری، پشتیبانی و 
مانع زدایی از تولید هم، امنیت شغلی ایجاد خواهد کرد. 
وی با بیان اینکه اگر کارگر قرارداد ده ساله یا سی ساله 
داشته باشد ولی محیط کسب و کار و تولید، آالینده باشد یا 
آرامش روانی نداشته باشد، امنیت شغلی وجود ندارد، گفت: 
رسیدن به تمامی مؤلفه های آزادی شغلی و امنیت شغلی 

باید رویکرد قوانین و دستورالعمل های اجرایی قرار گیرد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، 
با تاکید بر اینکه باید درد کارگران و راه های برون رفت 
ابراز  و کارهای انجام شده بیان شود تا موانع را برداریم، 
حاد  مشکالت  کارگری،  کمیسیون  همدلی  با  داشت: 
همه  که  چرا  کرد  اندیشی  چاره  وقوع  از  قبل  کارگری 
با اشاره به  تولید پیگیری می کنیم. وی  از  برای حمایت 
برنامه های هفته کارگر در استان آذربایجان شرقی اضافه 
ادارات  روسای  تمام  دهد،  اجازه  کرونا  شرایط  اگر  کرد: 
کار شهرستان ها، پیش از خطبه های نمازجمعه هر شهر 

در مورد هفته کارگر سخنرانی خواهند کرد. ضمن اینکه 
مسابقات فرهنگی و... در خصوص کرامت کارگر و نقش 
کارگر در تولید ملی و بهره وری در فضای مجازی پیگیری 
می شود. فتحی تاثیرگذاری فضای مجازی را یادآور شد و 
گفت: بیشتر برنامه ها در بستر فضای مجازی برگزار خواهد 
شد و در صورت برگزاری حضوری، با رعایت پروتکل های 
میزگردها  در  باید  داد:  ادامه  وی  باشند.  باید  بهداشتی 
سخنان کارگری و صنفی مطرح شود و مطالبات از این 
طریق پیگیری شود چرا که تجمع نتیجه مطلوب کارگران 

را در پی نداشته است.

آذربایجان شرقی - فالح: فرمانده سپاه عاشورا 
خواستار سامان بخشی به وضعیت مطبوعات و تدوین 
سند مطبوعات و همچنین ارتقای سواد رسانه ای در 

استان آذربایجان شرقی شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، فرمانده سپاه عاشورا در 
دیدار با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گفت: اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی می تواند نقش تاثیرگذاری در 
حوزه فرهنگ عمومی و تبلور و تجلی فرهنگ اسالمی در 
جامعه از خود نشان دهد. سردار "عابدین خّرم" در این دیدار 
با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مجازی مردم 
آذربایجان در ۲9 بهمن سال گذشته، اظهار داشت: ایشان در 
این دیدار آذربایجان و تبریز را به عنوان یک استان نخبه پرور 
و استانی که مردمان آن دارای خصوصیت غیرت، شجاعت 
این  برشمردن  بدون شک  و  است معرفی کردند  تدین  و 
شاخصه ها برخاسته از شناخت و معرفت رهبر معظم انقالب 

به صبغه ی آذربایجان و مردمان این دیار بوده است. وی تاکید 
کرد: باید با الهام از بیانات ایشان و رجوع به تاریخ گرانسنگ 
و گرانبهای آذربایجان و تبریز، تمهیداتی انجام شود تا تبریز 
نقش برجسته ای را در حوزه فرهنگ رقم زده و به تبع آن 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز نقش تاثیرگذاری در 
حوزه فرهنگ عمومی و تبلور و تجلی فرهنگ اسالمی در 
جامعه از خود نشان دهد. سردار خّرم، تصریح کرد: در دنیای 
کنونی امپراطوری رسانه ای غرب و استکبار نمی گذارد تقابل 
های فرهنگی به تعامل فرهنگی تبدیل شود و در همه حال 
ارزشهای دینی، انسانی و فرهنگی ما را هدف قرار می دهد 
اما ما می توانیم به واسطه ی فرهنگ ناب اسالمی و انقالبی 
بر این فضا فائق آمده و فرهنگ متعالی اسالمی و انقالبی را 
در جهان نهادینه کنیم. وی، انقالب اسالمی ایران را دارای 
صبغه  ای فکری و فرهنگی و مشی وحیانی و الهی دانست 
که آموزه های ائمه معصومین علیه السالم در آن ساری و 

جاری است. وی همچنین گفت: فرهنگ اسالمی ما دارای 
یک اصالت است و ما در برهه های مختلف با تکیه بر این 
فرهنگ اصیل و قدرتمند توانسته ایم پیروز شویم. سردار 
خّرم افزود: بعد فرهنگی انقالب اسالمی باعث شد تا جامعه 
ی اسالمی با یک آغوش باز این فرهنگ را پذیرفت و امام 
به  را  جامعه  انقالب،  و  فرهنگ  این  مبدع  عنوان  به  )ره( 
سمت اخالق اسالمی و دینی هدایت کرد. وی افزود: یکی 
ایجاد  اسالمی،  جمهوری  نظام  دستاوردهای  مهمترین  از 
روحیه شجاعت و حماسی در زندگی مردم بود و این زندگی 
حماسی و حسینی در دوران دفاع مقدس به وجهی شایسته 
متجلی شد و ما در این دوران با تبعیت از فرهنگ اسالمی 
توانستیم بر دشمن فائق آییم. فرمانده سپاه عاشورا نقطه ی 
تقابل جبهه ی استکبار و جبهه ی اسالم در ادوار مختلف را 
فرهنگ اسالمی عنوان کرد که در برابر فرهنگ آشفته ی 
غرب قدعلم کرده و وجدانهای بیدار را به خود جذب کرد. وی 

در دوره ی حاضر نیز رزمندگان جبهه ی مقاومت را شیفته ی 
فرهنگ اخالق مدارانه و مبتنی بر ارزشهای دینی و انسانی 
انقالب اسالمی دانست و گفت: ملت های آزاده، مشی انقالب 
اسالمی را در هر کجای جهان فراروی خود قرار می دهند. 
وی همچنین با تاکید بر اینکه نیروهای انقالبی و ارزشی 
و متعهد بسیاری در بسیج حضور دارند، اظهار داشت: ما 
طبق دوره های پیش آماده همکاری و تعامل و همراهی 
در تمام زمینه های فرهنگی و هنری با اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی استان هستیم. فرمانده سپاه عاشورا همچنین 
خواستار سامان بخشی به وضعیت مطبوعات و تدوین سند 

مطبوعات و همچنین ارتقای سواد رسانه ای در استان شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:

حمایتازکارفرماوتولیدبهامنیتشغلیکارگرانمیانجامد

فرمانده سپاه عاشورا خواستار شد؛ 

سامانبخشیبهوضعیتمطبوعاتوتدوینسندمطبوعات

رکوردفروشپتروشیمیشازنددراسفند۹۹

بادرخواستسرمایهگذاران،زیرساختهایبرقناحیهصنعتیرامهرمزتقویتمیشود

ای  رسانه  ارتباطات  اداره  گزارش  مرادیان: به  یحیی   – اصفهان 
شهرداری اصفهان، معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان دراین باره 
تاریخی میدان نقش  نورپردازی مجموعه  بهینه سازی  و  گفت: اصالح 

جهان با هماهنگی کامل اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
در  یونسکو  نمایندگی سازمان  دفتر  اصفهان، همچنین  استان  دستی 
میدان انجام شده و کلیه مالحظات فنی از جمله عدم هرگونه دخل و 

تصرف در اصل بنا در نظر گرفته شده است.
حسین امیری با اشاره به جایگاه جهانی میدان نقش جهان گفت: لزوم اصالح 
نورپردازی این اثر بزرگ جهانی احساس می شد به همین دلیل اصالح و بهینه 
سازی نورپردازی این میدان در سه فاز در دستور کار شهرداری اصفهان قرار 
گرفت. فاز اول نورپردازی ابنیه تاریخی شامل مسجد امام، مسجد شیخ لطف اهلل 
و کاخ عالی قاپو بود که با اعتباری بالغ بر 1۲ میلیارد ریال از اعتبارات منطقه 
۳ شهرداری اصفهان با طراحی مدیریت بهینه سازی معاونت خدمات شهری 
شهرداری اصفهان انجام گرفت. فاز دوم اصالح روشنایی کف میدان همچنین 

افزایش میزان شدت روشنایی کف میدان بود. 
وی ادامه داد: در فاز سوم نورپردازی سر در مغازه ها همچنین غرفه های 

اطراف طبقه فوقانی میدان نقش جهان انجام گرفت. در این پروژه که با اعتباری 
بالغ بر 1۵ میلیارد ریال از اعتبارات منطقه ۳ و همچنین با طراحی مدیریت بهینه 
سازی حوزه معاونت خدمات شهری انجام گرفت، کلیه مغازه ها نسبت به حذف 
پروژکتورها و المپ های آویز اقدام کردند. در این فاز از پروژه، ضمن ایمن سازی 
شبکه توزیع برق و تابلوهای برق نسبت به بازسازی تجهیزات الکتریکی نیز اقدام 
شد تا هیچ گونه خطری وجود نداشته باشد. وی تاکید کرد:کلیه مراحل طراحی 
و انتخاب تجهیزات جهت نورپردازی این مجموعه ثبت جهانی با هماهنگی اداره 
کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همچنین دفتر نمایندگی 
سازمان یونسکو در میدان امام خمینی، سازمان زیباسازی و کلیه کارشناسان 
ذیربط انجام گرفت. کلیه مالحظات فنی از جمله عدم هرگونه دخل و تصرف در 
اصل بنا، عدم وجود هرگونه پروژکتور یا منبع نوری مضر و نازیبا و همچنین ایمنی 
تاسیسات الکتریکی در نظر گرفته شده است. شایان ذکر است این اقدام بعد از 
حدود ۳۰ سال فرسودگی تجهیزات روشنایی و نورپردازی قبلی انجام گرفته است.

اصالحوبهینهسازینورپردازیمیدانامامخمینی)ره(توسطشهرداریاصفهان
بعداز۳۰سالفرسودگیتجهیزاتروشناییاینمیدانتاریخی
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