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شهرستان

تحقق پایداری تولید در پاالیشگاه ایالم
| معــاون عمليات شــركت پااليش گاز 
ايــالم از  پايــدارى و ارتقاء توليــد در واحدهاى 
مختلف فرآيندى پااليشــگاه خبــرداد وگفت: با 
انجام تعميرات موثر، رفع مشكالت فنى واحدهاى 
مختلف فرآيندى پااليشــگاه شــامل واحد هاى 
شــيرين ســازى آمين، نم زدايى ، بازيافت اتان و 
يوتيلتى، پايدارى و ارتقاء توليد محقق شده است.

به گزارش روابط عمومى،مهندس «عابدين زرگوشى» افزود: تحقق پايدارى 
و ارتقاء توليد مهمترين ركن از اهداف كالن اين پااليشگاه در مسير دستيابى 
به شركتى سرآمد در سال 1404 در بين شركت هاى پااليش كننده گاز در 
كشور محسوب مى شود كه در اين راستا فعاليت هاى خوبى در دوسال اخير 
انجام شده و برنامه هاى منسجمى نيز در ادامه براى اجرا در دستور كار قرار 
دارد.معاون عمليات شركت پااليش گاز ايالم از پايدارى توليد در واحد گوگرد 
خبر داد و گفت: با انجام تعميرات موثر برروى تجهيزات اصلى اين واحد شامل 
كوره هاى واكنش، كندانسورها، تعويض با برنامه رفركتورى(عايق حرارتى)، 
خوشــبختانه ضمن برقرارى توليدى پايدار در اين واحد، محصول گوگرد با 
ميانگين توليد روزانه 200 تن، به رقم قابل مالحظه مجموع 125 هزار تن در 
دو سال اخير رسيده است.وى  به ارتقاء و پايدارى توليد در واحدهاى شيرين 
سازى اين شركت اشاره و اظهار داشت: انجام تعميرات ريبويلرها، پاييپينگ، 
برج جذب، مبدل هاى حرارتى صفحه اى و اصالح دستورالعمل هاى فرايندى 
در واحد شيرين سازى، همچنين تصفيه آنالين حالل در گردش در اين واحد 
با بكارگيرى پكيج هاى زرينى ساخت كارگاه مركزى اين شركت براى حذف 
نمك هاى پايدار حرارتى، از اقدامات شاخص براى توليد پايدار در واحدهاى 
شيرين سازى بوده اســت كه با انجام اين موارد، تصفيه گاز در اين واحدها 
در مقايسه با سال قبل  20 درصد افزايش يافته است.وى در راستاى ارتقاء 
توليدات شركت به كارهاى انجام شده در واحد هاى نم زدايى و بازيافت اتان  
اشاره و خاطرنشــان كرد: با تعويض و جايگزينى موفقيت آميز ماده جاذب 
رطوبت گاز (مولكوراسيو) از نمونه خارجى به محصول توليد شده توسط يك 
شركت ايرانى، از آبان ماه سال جارى تاكنون بيش از 400 هزار متر مكعب 

روزانه به توليد گاز تصفيه شده ارسالى به خط سراسرى اضافه شده است.

استاندار قم:

 ائمه ی جمعه می توانند نقش ویژه اي
در جلب اعتماد عمومی ایفا کنند 

| استاندار قم اميدآفرينى و جلب اعتماد 
عمومــى را وظيفه ي همه ي دلســوزان نظام 
دانســت و گفت: ائمه ى جمعه نقش ويژه اي 
در افزايش سرمايه هاي اجتماعي نظام اسالمى 
دارند. به گزارش روابط عمومى استاندارى قم 
دكتر بهرام سرمست اســتاندار قم در نشست 
با ائمه ى جمعه ى بخش هاى اســتان قم طى 

سخنانى اظهار كرد: مديران اســتان بايد نسبت به حل مشكالت مردم 
مسئوليت پذير باشند.

وى با بيان اينكه مســئوالن بايد حضور ميدانى در بين مردم داشــته 
باشند افزود: شــركت در برنامه هاى بخش هاى استان قم، ديدار چهره 
به چهره با مردم و بررسى مشكالت ايشان از نزديك از وظايف مسئوالن 
استان است.سرمست خدمت در قم را توفيق الهى دانست و خاطرنشان 
كرد: حضور مراجع عظام تقليد و علماى تــراز اول فرصت بهترى براى 

خدمت در اين استان فراهم كرده است.
مقام عالى دولت در اســتان گفت: تالش در جهــت رفع دغدغه هاى 
مراجع تقليــد و علماى قــم از مهمترين اولويت هاى بنــده در دوران 

مسئوليتم در قم مى باشد.
اســتاندار قم همچنين با بيان اينكه پذيراى نظرات، پيشــنهادات و 
انتقادات ائمه ى جمعه براى پيشــبرد برنامه هاى نظام و دولت هستيم 
تصريح كــرد: مخالفان نظام هيچ خط و مرزى بيــن دولت و نظام قائل 

نيستند و اين مهم بايد مورد توجه همه ى اركان نظام اسالمى باشد.
وى با تاكيد بر افزايش ســرمايه هاى اجتماعى نظــام و تالش براي 
اميدآفرينى و جلب اعتماد عمومى خاطرنشــان كــرد: ائمه ى جمعه 
ميتوانند نقش مهمى در افزايش اعتماد مردم به مسئوالن نظام اسالمى 

ايفا كنند.
حجت االسالم والمسلمين نمازى مشــاور امور روحانيت وزير كشور 
نيز در اين جلســه با اشاره به ارتباط وزير كشــور با حوزه هاى علميه و 
مراجع عظام تقليد گفت: دكتر رحمانى فضلى عنايت خاصى بر وحدت 
ائمه ى جمعه و مسئوالن دولتى دارد.وى با بيان اينكه همه ي تريبون 
داران نظام بايد وحدت آفرين باشــند افزود: مسئوالن دولت و نظام در 
هر رده اى موظفند ضمن بيان دغدعه هاى مردم، با مشاركت و در سايه 
ى همدلى براى رفع آنها تالش كنند.همچنين سيد محمدرضا هاشمي 
معاون سياسي امنيتي استاندار قم با اشاره به رابطه بسيار خوب دولت با 
حوزه هاي علميه اظهار كرد: در مجموعه ي مديريتي استان قم نيز تعامل 
خوبي با ائمه ي جمعه وجود دارد.وي با تاكيد بر حضور ميداني مديران 
استاني و بررسي مشكالت بخش ها خاطرنشان كرد: توسعه ي متوازن 
استان قم مورد توجه مديريت ارشد استان مي باشد و اين مهم در سايه 

ي توسعه ي بخش ها محقق خواهد شد.

برگزاری مراسم بزرگداشت روز ملی شهدا و تکریم ۴۷۲خانواده 
معظم شهید و ایثارگر شهرداری قم؛

رونمایی از سند هویتی اولین شهید 
شهرداری قم

| مديركل ارتباطــات و امور بين الملل 
شهردارى قم از برگزارى مراسم بزرگداشت روز 
ملى شهدا و تكريم 472خانواده معظم شهيد و 
ايثارگر شهردارى قم و رونمايى از سند هويتى 

اولين شهيد شهردارى قم خبر داد.
مهدى كالنتر زاده با اعــالم اين خبر گفت: 
مراسم بزرگداشــت روز ملى شــهدا و تكريم 

472خانواده معظم شهيد و ايثارگر با سخنرانى حضرت آيت اهللا سعيدى 
نماينده ولى فقيه در اســتان و توليت آســتان مقدس حضرت فاطمه 
معصومه(س) و با حضور شهردار قم، مديران استانى ، جانبازان و ايثارگران 

سرافراز ،خانواده معظم شهدا به همت شهردارى قم برگزار مى گردد.
وى افزود: اين مراســم از ســاعت 10 الى12روز چهارشــنبه مورخ 
22اســفندماه جارى در مركز همايش هاى بين المللى شــهردارى قم  

برگزار مى گردد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران مطرح کرد:

 برپایی ۲۰ ایستگاه سالمت نوروزی
در مازندران

| رئيس دانشگاه علوم پزشكى مازندران 
از برپايى 20 ايستگاه ســالمت نوروزى براى ارائه 
خدمات درمانى و بهداشــتى در استان خبر داد.
عباس موسوى با اشاره به فعاليت 25 بيمارستان 
اســتان در ايام نــوروز اظهــار داشــت: تجهيز 
بيمارســتان ها و اورژانس ها و انجــام بازديدهاى 
مشــترك بهداشــتى از صنوف مختلف از جمله 

برنامه هاى فراروى است. وى افزود: ايســتگاه سالمت نوروزى در 20 نقطه 
استان داير مى شود و در آن اطالعات پيشــگيرانه، صبحانه سالمت و غيره 
عرضه مى شــود، همچنين در قالب نرم افزارى، اطالعــات مراكز درمانى و 
بهداشتى به مسافران ارائه مى شــود. رئيس دانشگاه علوم پزشكى مازندران 
يادآور شــد: مانور بهداشتى و درمانى 15 اســفندماه در استان انجام شد تا 
براى استقبال از مسافران مهيا باشــيم. وى با تاكيد بر هماهنگى و نظارت 
براى شبكه آب ها در حفظ سالمت گفت: بايد با هماهنگى و نظارت بيشتر به 
ارتقاى سالمت كمك كنيم. موسوى با اشاره به مشكل ترافيك در ايام نوروز 
گفت: ترافيك اســتاندارد رســيدن براى خدمات دهى پزشكى را با مشكل 

مواجه مى كند و سبب از دست رفتن زمان طاليى خواهد شد.

| مدير بندراميرآباد گفت: آمــار تخليه و بارگيرى 
در بندراميرآباد امســال نسبت به مدت مشــابه سال قبل 
19 درصد افزايش يافت و رشد داشت. سياوش رضوانى در 
نشست خبرى با خبرنگاران افزود: 120 درصد در سرمايه 
گذارى سال 97 رشد داشتيم و 148 ميليارد تومان سرمايه 
گذارى در بخش خصوصى در سال جارى در اين بندر انجام 
شــد.وى بيان داشــت: 148 ميليارد تومان توسط بخش 
خصوصى در بخش سيلو و مخازن روغن و فرآورى چوب هم 
سرمايه گذارى شــد كه در دهه فجر و هفته دولت اجرايى 
شد.وى با اشــاره به راه اندازى مجدد مجتمع فوالدسازان 
اميرآباد گفت: اكنون شــاهد كار و تــالش در اين مجتمع 

هســتيم و 80 نفر از پرســنل دوباره فراخوان شده و بعد 
از يكسال و نيم، مشــغول به كار شــدند.رضوانى، سرمايه 
گذارى اوليه اين شركت را 300 ميليارد تومان عنوان كرد 
و همچنين با اشــاره به ركود بندر اميرآباد در ورود كشتى 
يادآور شد: در يك ماه 100 فروند كشتى وارد بندر شد كه 
در گذشته به طور ميانگين 40 فروند بود.مدير بندر اميرآباد 
افزود: تخليه و بارگيرى سال 92 حدود سه ميليون و 520 
هزار تن بود و امسال به سه ميليون و 545 هزار تن در 10 
اسفندماه امسال رسيده است، همچنين تجهيزات و گمرك 
آماده به كار داريم و سيلو، انبار و مخازن آمادگى جذب كاال 

را داشته و امكانات به روز داريم.

| محبوبه میرزایی - بهروز كاويانى در حاشــيه مراسم 
درختكارى شهر انديشه اظهار داشت:اهميت باالى ايجاد فضاى 
سبز در اين زمان كه نياز آرامش شهروندان و بهبود زيرساخت اوقات 
فراغت شهروندان يك امر ضرورى است بحثى بسيار مهم است كه 
به همين جهت مجموعه مديريت شهرى با هدفگذارى انجام شده 
اين موضوع را   با احداث 4بوســتان جديد در نقاط مختلف شهر 
انديشه در دستور كار قرار داد. وى در ادامه سخنان خود با اشاره به 
حركت جهادى براى افزايش هر چه بيشتر سرانه فضاى سبز انديشه 
افزود:طى پيگيرى ها و احداث پروژه هاى متعدد امروز سرانه فضاى 
سبز شهر انديشه به  15 متر رسيده  است كه البته بحث فضاى سبز 
انديشه در كنار ساير سرانه ها  به طور مطلوب در حال گسترش و 
افزايش  است و با توجه به پيش بينى كه در طرح تفصيلى است امروز 
ديگر زمينى نيست كه در سرانه ديده شده و به فضاى سبز  تبديل 

نشده باشد. شهردار انديشــه گفت:در فاز هاى ديگر شهر  انديشه 
زمين هايى با كاربرى براى فضاى سبز تعداد كمى باقى  مانده است 
كه آن نيز در سالهاى آينده به طور حتم به فضاى سبز تبديل خواهد 
شد چرا كه شهر انديشه از جمله شهرهاى جديد است كه قبل از آغاز 
اجرا  طرح تفصيلى ابالغ شده و اين خود نقطه عطفى براى رشد اين 
شهر محسوب ميشود و در بخش ديگرى از سخنان خود بيان كرد: 
با توجه به شرايط روز در حوزه آبيارى فضاى سبز و كاهش استفاده 
از آب شرب براى اين مهم 20كيلومتر  آبيارى قطره اى و لوله گذارى 
ايجاد شده است و در سال آينده به سمتى خواهيم رفت كه آبيارى 
قطره اى  در شهر انديشه هوشمند ســازى  شود و ديگر عمليات 
دستى خارج و به طور كامل به طور اتوماتيك آبيارى انجام شود تا 
كاهش مصرف آب را داشته باشيم و اميدواريم مسئوالن شهرستان 

نيز در اين راستا ما را يارى كنند.

| رئيس دانشگاه علوم پزشكي لرستان گفت: الگوهاي مادي 
كه در جامعه رواج يافته  نهايت ظلمي بوده كه در مورد زن رخ داده 
است.«دكتر كوروش ساكي» در مراسم تجليل از بانوان نمونه دانشگاه 
با تبريك روز زن و اينكه خداوند فرشــتگان را شاهد گرفته و خيلي 
از صفات خود را به زن داد چرا كه پرورش يك انســان را به او سپرد، 
افزود: زنان مظهر عاطفه، محبت و عطوفت هســتند.رئيس دانشگاه 
علوم پزشكي لرستان بيان كرد: اساس خلقت براساس جاذبه است و 
اين جاذبه همان محبت است كه خداوند بزرگترين صفت خود را كه 
همان محبت اســت  به زن داد و اين نشان مي دهد بانوان از جايگاه 
ويژه اي برخوردارند. دنياي امروز زن را بــا اين جايگاه الهي و تعالي 
سقوط داده و به فاز جســمي و مادي سوق داده است، سپس تالش 
كرده اين موجود مانكن شــود و خود را به نمايش بگذارد.وي عنوان 

كرد: الگوهايي مادي در جامعه وجود دارد و اين نهايت ظلمي است 
كه در مورد زن رخ داده اســت. حضرت فاطمه (س) در اين مقطع 
الگوست و بايد سيره ايشان سرلوحه زندگي همگان قرار گيرد.«ناهيد 
پرويز پور» مديركل امور بانوان استانداري لرستان  در مراسم تجليل 
از بانوان نمونه دانشگاه علوم پزشــكي اظهار كرد: يكي از ابعاد مهم 
شخصيتي حضرت زهرا (س) بحث فعاليت هاي سياسي و اجتماعي 
ايشان اســت. اين بانوي بزرگوار، زن سياستمداري است كه در كنار 
وظيفه خطير مادري و همســري خود و در ابعاد مختلف اجتماعي و 
سياسي حضوري فعال دارد . بعد از فوت پدر خطبه هاي غرايي را در 
محل حكومت ظلم و جور ادا مي كند و خطبه فدكيه ايشان بر همگان 
مشخص است  كه چگونه حكومت ظلم و جور را زير سؤال مي برد و 

اعتراض مي كند.

خبرنامه

خبر

تجلیل از بانوان نمونه دانشگاه علوم پزشکی لرستان

مراسم روز درختکاری در شهریار برگزار شد

مراسم روز درختکاری در اندیشه  برگزار شد؛ رضوانی، مدیر بندر امیرآباد عنوان کرد:

آبیاری هوشمند فضای سبز شهر 
اندیشه در سال آینده اجرایی میشود

رشد ۱۹ درصدی تخلیه و بارگیری در 
بندرامیرآباد

| محبوبه میرزایی - به مناسبت هفته منابع طبيعى و 15 اسفند ماه روز درختكارى و با حضور خانواده معظم شهدا ،مهندس 
درخشان نسب شهردار شهريار ،اعضاى شوراى اسالمى شهر ،سرهنگ يامينى فرماندهى سپاه ناحيه شهريار،كردى رياست بنياد شهيد و 
ساير مسئولين و عموم شهروندان مراسم روز درختكارى با كاشت نهال به نام وياد شهداى گرانقدر در بوستان نهج البالغه شهريار برگزار شد.

چهارشنبه    ۲۲ اسفند 139۷
6 رجب1۴۴0    13 مارس ۲019    شماره 3۴00

خبر
مدیرکل بنیاد شهید وامورایثارگران چهارمحال وبختیاری : 

بزرگترین معضل این بنیاد بیکاری فرزندان 
خانواده های ایثارگر می باشد 

| مصیبی - تبين حضورورشــادت هاى ايثارگران درهشت سال دفاع 
مقدس بسترسازى وايجاد ظرفيت الزم توسط رسانه ها ى جمعى  وتوانمندسازى 
بنياد شهيد وامورايثارگران درحوزه هاى فرهنگى اجتماعى الزمه انتقال فرهنگ 
ايثاروشهادت به نسل جوان است يكى ازضروريات جامعه امروز نشروتروبج فرهنگ 
ايثاروشهادت است كه اين امر برعهده رسانه ها مى باشد.فريبرزنجفى مديركل 
بنياد شهيد وامورايثارگران استان چهارمحال وبختيارى با اشاره به سالروز تاسيس 
بنياد شهيد در22 اسفند ســال 58 به خدمات ارائه شده توسط اين به بنياد به 
جامعه ايثارگراستان پرداخت وگفت رضايت حداكثرى خانواده ايثارگران ازاهم 
اولويتهاى اين بنياد مى باشد وى تعظيم وتكريم خانواده شهدا وترويح فرهنگ 
ايثارو شهادت ارازجمله رويكرد هاى تاسيس اين بنياد برشمردوگفت بستر سازى 
وتوســعه ظرفيتهاى الزم ونهادينه كردن فرهنگ ايثاروشــهادت تبيين ونقش 
برجسته ايثارگران درهشت سال دفاع مقدس نيزازاهداف  بنياد مى باشدكه رسانه 
درنشروتبين اين امرمهم نقش بسزايى دارند.وى با توجه به شعارهفته پاسداشت 
شهدابا عنوان :افتخار به گذشــته واميد به اينده افزود: طرح سپاس با همكارى 
ادارت ونهادها از بهمن ماه سال جارى تا پايان سال درحال اجرا مى باشد وسركشى 
ودلجويى از خانواده هاى شــهدا توســط مديران ادارات ،سركشى ازخانواده اى 
شهدا،برگزارى يادواره شهداء،برگزارى مسابقات فرهنگى هنرى ، غرس2400نهال 
بياد 2400 شهيد اســتان  برگزارى يادواره شــهداى امنيت با همكارى نيروى 
انتظامى استان  ويادرواره شهداى كارگرى شهرستان سامان ازجمله برنامه هاى 
اين بنياد درهفته گراميداشت شهدامى باشد .وى ادامه داد تجليل از 104 نخبه 
ايثارگر به همراه ســاير نخبگان اســتان با همكارى بنياد نخبگان استان در20 
اسفند درمحل ســالن اجتماعات مجتمع الله ازديگر برنامه هاى اين هفته مى 
باشد .مديركل بنياد شهيد وامورايثارگران استان خاطرنشان كرد رونمايى ازالمان 
ونصب ماكت هواپيما ى تنها شــهيد خلبان استان، شهيد اكبرى درشهرسامان 
نيز جزء برنامه هاى اين بنياد مى باشد.نجفى افزود :امسال از 60بازنشسته بنياد 
شهيد درسالن اجتماعات ايثار، گلباران قبور مطهر شهدا و برگزارى آيين نوروز 
وعيدى با شهدا كه با حضور خانواده هاى معظم شهدا واحادمردم در گلزار شهداى 
سراسراستان برگزار مى شــود نيزدرزنده نگه داشتن ياد وخاطره شهدا وتجديد 
ميثاق جوانان با شهدا تاثيربسزايى دارد نيزازديگر برنامه هاى اين هفته مى باشد 
.مديركل بنياد شهيد استان افزود 292 گلزاربا 2432مزارشهيد درسطح استان 
وجود دارد كه ازاين تعداد 145گلزاربا1768مزارســاماندهى و21 گلزاربا 419 
مزارنيمه تمام ودردردســت اقدام مى باشدوامسال عمليات بازسازى 10 گلزاربا 
اعتبارى بالغ برسه ميلياردريال اغازمى شود .وى تصريح كرد گلزارشهداى تك 
مزاروزير5 مزار دراستان به تعداد 116 گلزار با 248 مزار جزدستوركار ساماندهى 
مى باشندجهت تسريع دركار با سپاه قمربنى هاشم ع استان تفاهنامه اى به امضا 
رسيده كه درجهت بازسازى اين گلزارها درمناطق محروم استان بنياد را كمك 
كند كه درصورت تامين اعتبار تا پايان ســال 99تمامى گلزار شــهداى استان 
بازسازى مى شوند .نجفى به رشــد 88 درصدى اعتبارات ساماندهى گلزارهاى 
شهداين بنياد درسال 96اشاره كرد وگفت اين درحاليست كه درسال 94 منفى 
12 درصد بود كه با نگاه ويژه استاندار ومديريت برنامه ريزى اين رقم افزايش يافت 
درصورت تخصيص اعتبارات مصوب گلزار شهداى نيمه تمام را تكميل خواهيم 
كرد .وى درخصوص اشتغال فرزندان وايثارگران استان گفت بزرگترين معضل اين 
بنياد درحال حاضر بيكارى فرزندان خانواده هاى ايثارگراستان مى باشد كه 2500 
نفر جوياى كار درسامانه سجاياى اين بنياد بعنوان بيكار ثبت نام كرده ومنتظر 
استخدام هستند وبا توجه به درصد باالى بيكارى استان صنعتى نبودن ومعدود 
بودن شركتهاى خصوصى ازجمله موارد عدم استخدام اين عزيزان دراستان شده 
است وى تصريح كرد على رغم ارائه بسته هاى تشويقى توسط بنياد به شركتهاى 
خصوصى درخصوص پرداخت حق بيمه و... متاسفانه برخى شركتها تمايلى به 
استخدام نيروندارند  .نجفى همچنين گفت 130 جانباز باالى 70 درصد استان 
دارد كه با توجه به مشــكالت اقتصادى پيش امده درحــد توان درجهت تامين 
مايحتاج خصوصا داروهاى مورد نيازشان ازهيچ تالشى دريغ نكرده ايم وتوجه به 
نيازهاى ضرورى انها مورد توجه اين بنياد مى باشد .وى گفت كم سن وسال ترين 
شهيد هشت ســال دفاع مقدس با نام ظفر خالدى يازده ساله  از اين استان مى 
باشد وهمچنين 11مادرسه شهيدى استان نيز برگ زرين ديگر افتخارات هشت 

سال دفاع مقدس اين استان مى باشند.


