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بلندترین برج صنعت پتروشیمی ایران
نصب شد

پنجمین قطعه از بلندترین برج پتروشیمی ایران با
موفقیت در پتروشیمی بوعلی سینا نصب شد.
به نقل از روابط عمومی پتروشیمی بوعلی سینا ،با
نصب پنجمین قطعه که یکی از مهمترین بخشهای نصب
بود ،نصب آخرین قطعه بلندترین برج صنعت پتروشیمی
ایران طی روزهای آینده نیز به پایان خواهد رسید.
این برج که  ۱۲۰۰تن وزن و یکصد متر ارتفاع دارد،
تماماً به دست متخصصین داخلی ساخته شده است و
نشانهای از شکست تحریمهای ظالمانه و یکجانبه علیه
صنعت پتروشیمی کشورمان شناخته میشود.
واحد پارازایلین شرکت پتروشیمی بوعلی سینا تا پایان امسال به مرحله پیش راهاندازی خواهد رسید و محصوالت
پارازایلین و ارتوزایلین تولیدی این واحد به دیگر مجتمعهای پتروشیمی کشور ارسال میشود.
همچنین با راهاندازی این واحد ،سودآوری شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با تولید محصوالت پارازایلین و ارتوزایلین
ساالنه بیش از  ۵۰میلیون دالر افزایش خواهد یافت و افزون بر آن با توجه به تولید پارازایلین و تکمیل چرخه اصلی
تولید  PETدر منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر سبب کاهش هزینه لجستیک و بهدنبال آن افزایش سودآوری شرکت
پتروشیمی تندگویان میشود.

مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر :پروژههای احداث مسکن
در استان بوشهر شتاب میگیرد

بوشهر  -مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان
بوشهر گفت :در طرح جهش تولید مسکن همچون گذشته
بنیاد مسکن پرچمدار خدمت به مردم در این زمینه خواهد
بود.
علیرضا مقدم در نشست با مدیران بنیاد مسکن استان،
برنامهریزی اصولی جهت تحقق اهداف دولت در بخش
مسکن را از مهمترین رسالت بنیاد مسکن عنوان کرد و
افزود :در طرح جهش تولید مسکن همچون گذشته بنیاد
مسکن پرچمدار خدمت به مردم در این زمینه خواهد بود.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر
ضمن تاکید بر انسجام و همدلی میان کارکنان ،گفت :برای خدمترسانی به مردم بویژه محرومین و تأمین مسکن مورد
نیاز جامعه ،از تمامی ظرفیتهای موجود بنیاد مسکن بهره خواهیم برد.
وی اظهار داشت :ساخت سه هزار واحد مسکونی طی یک سال و همچنین تأمین مسکن محرومین نیازمند
پیگیری و تالش شبانهروزی است.وی ،مقاومسازی منازل مسکونی را از برنامههای مهم بنیاد مسکن در سطح استان
بوشهر عنوان کرد و افزود :با ایجاد توازن منطقهای ،مناطقی که کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند مقاومسازی خواهند شد
تا در حوادث آسیبی به منازل مردم وارد نشود.

مشترکین کم مصرف خانگی می توانند گاز را رایگان مصرف کنند

اصفهان-یحیی مرادیان :مشترکین اقلیم های یک ،دو و سه در فصل
سرد سال اگر مصرف گاز ماهیانه هر واحد مسکونی آنها از  200متر مکعب
کمتر باشد قبض گاز برای این دسته از مشترکین کام ً
ال رایگان است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان ،مدیرعامل این
شرکت ،با بیان این مطلب ،افزود :مشترکین اقلیم چهار نیز در ماه های سرد
سال(ماههای دی ،بهمن و اسفند و نیمه اول فروردین سال آینده)چناچه
برای هر واحد مسکونی خود کمتر از  150متر مکعب گاز مصرف کنند از
بخشودگی 100درصدی که شامل؛ گاز بهاء ،مالیات ،عوارض ارزش افزوده و
عوارض گازرسانی می باشد ،برخوردار خواهند شد.
سید مصطفی علوی ،با اشاره به شاخصهای تخفیف گاز بها براساس
الگوی کشورکه در سه ردیف خالصه می شود ،گفت :در ماه های سرد سال
اقلیم های یک ،دو وسه الگوی مصرف به ازای هر واحد  200متر مکعب
و کمتر ،اقلیم چهار  150متر مکعب و کمتر و قلیم پنج 100متر مکعب و
کمتر است.
وی ،همچنین افزود :از  ۱۵فرودین تا  ۱۵آبان هر سال ،فصل گرم
اطالق میشود ،یعنی در این بازه زمانی مشترکین نباید از  ۴۵مترمکعب
گاز بیشتر مصرف کنند و هر چقدر مصرف زیاد شود هزینه گاز هم پلکانی
افزایش مییابد.
مهندس علوی،گفت :مشترکینی که مصرف گاز آنان در مقایسه با مدت
مشابه دو سال گذشته حدود  ۱۰درصد کاهش یابد از تخفیف  ۱۵درصدی

بهای گاز بهرهمند میشوند و مشترکینی که  15درصد افزایش مصرف گاز
داشته باشند ،بهای گاز مصرفی آنان با  ۱۵درصد افزایش محاسبه می شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ،ادامه داد :از  ۱۶آبان لغایت ۱۴
فروردین سال بعد ،فصل سرد محسوب میشود که در این فصل شهرها در
اقلیمهای جداگانه دسته بندی میشوند ،اقلیم یک شامل شهرهای» داران،
دامنه ،چادگان ،رزوه ،افوس ،بویین میاندشت،برف انبار ،فریدون شهر،
جوشقان قالی،الی بید ،میمه ،وزوان» اقلیم دو شامل شهرهای»تیران ،رضوان
شهر ،عسگران ،خوانسار ،دهاقان ،حنا ،سمیرم ،کمه ،ونک ،بیده ،فتح آباد،
شهرضا ،گلشن ،منظریه ،برزوک ،قمصر ،نیاسر ،گلپایگان ،گلشهر ،گوگد،

معاون شهردار
معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه  4همزمان با اجرای طرح
منطقه  4خبر داد :نگهداشت شهر و رسیدگی ویژه به سالمت شهری از اصالح لغزندگی
رفع لغزندگی خط کشی های عابر پیاده در سطح منطقه خبر داد و گفت :در آستانه
خط کشی های فصل زمستان و بارش باران و برف خط کشی های عابر پیاده در سطح
منطقه مناسب سازی می شود..به گزارش روابط عمومی شهرداری
عابر پیاده
منطقه  « ،4مهدی اناری» در این باره گفت :همزمان با اجرای طرح
در آستانه نگهداشت شهر و در آستانه فصل سرد سال و بارش های باران و برف
زمستان 1400و به منظور کاهش تصادفات احتمالی در سطح معابر و افزایش ایمنی

تردد عابران پیاده خط کشی های عابر پیاده در نواحی نه گانه بازدید
و مناسب سازی می شود .او خاطرنشان کرد :اصالح محل خط کشی
های عابر پیاده در سطح معابر همه ساله از اوایل فصل پاییز آغاز شده
و تا حصول نتیجه ادامه می یابد .اناری گفت :در این علمیات خط
کشی ها با تراش قسمت میانی خط ها ایمن سازی شده ،تراش خط
کشی های عابر پیاده در سه فاز شامل نقاط پیش بینی شده پرسرعت
خودروها ،تقاطع و شریان های اصلی و معابر درجه سه اجرا شده و
تاکنون سهم به سزایی از این عملیات به پایان رسیده است.

حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از هنر نمایش قم

مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :وزارت
فرهنگ با مشارکت در توسعه زیرساختهای هنری استان و تولید نمایشنامههای
دینی از هنر نمایش قم حمایت میکند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم ،قادر
آشنا در حاشیه برگزاری بیستودومین جشنواره استانی تئاتر قم در گفتوگویی با
اشاره به مطالبه جدی اهالی فرهنگ و هنر قم برای تقویت زیرساختهای فرهنگی
و هنری استان ،گفت :قطعاً رویکرد دولت مردمی آیتاهلل رئیسی ،اجرای عدالت و
نگاه به استانهای کمبرخوردار و مناطق محروم و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی
اسالمی است.وی افزود :توسعه زیرساختهای فرهنگی و هنری بدون حمایتهای
استانی و کشوری محقق نخواهد شد.

مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد:
طبیعتاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از توسعه زیرساختهای فرهنگی و
هنری حمایت میکند و ما نیز به عنوان ادارهکل تخصصی وزارتخانه که در
حوزه اجرا و تولید نمایش فعالیت داریم ،از این موضوع حمایت میکنیم.
آشنا افزود :ادارهکل هنرهای نمایشی در دوسال گذشته تالش کرده از تئاتر
حمایت کند و این حمایتها تداوم خواهد داشت.
وی همچنین در خصوص اینکه چه برنامهای برای تقویت جایگاه تئاتر قم
به عنوان قطب تئاتر دینی کشور دارید ،گفت :بنده به مدیرکل فرهنگ و ارشاد
اسالمی قم هم اعالم کردم از تولید نمایشنامههای معناگرا و با محتوای دینی،
ارزشی و انقالبی حمایت میکنیم.مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی افزود :مقرر شد هنرمندان توانمند و شاخص استان شناسایی و از تولید
ی که قابلیت اجرا داشته باشند ،حمایت شود.
نمایشنامههای دین 
آشنا همچنین در خصوص مهمترین برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
برای رونق گرفتن هنرهای نمایشی و سالنهای نمایش در دوران پساکرونا ،گفت:
با دستور اکید دکتر اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حال تقویت تئاتر
استانها هستیم و  50درصد هزینه تولید آثار را به استانها اختصاص دادیم.
مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی افزود :سیاستهای
فرهنگی وزارتخانه با قوت و شدت به دنبال تمرکززدایی از پایتخت است و تالش
میکنیم در حوزه هنرهای نمایشی ،وضعیت با نشاط و مفرحی را برای رونق گرفتن
تئاتر ایجاد کنیم.

توضیحات شهرداری گرگان در خصوص برگزاری جشنواره پاییز هزاررنگ گرگان
شهرداری گرگان نسبت به حواشی ایجاده شده در خصوص برگزاری
جشنواره پاییز هزاررنگ پیامی صادر کرد.متن این توضیحات به شرح زیر
است-:بسمه تعالی-با سالم و تحیات الهی-بدین وسیله از حضور و استقبال
پرشور شهروندان شریف گرگان از جشنواره پاییز هزار رنگ که با هدف ایجاد
نشاط اجتماعی و معرفی هر چه بهتر از ظرفیت های گردشگری شهر زیبای
گرگان برگزار گردید مراتب سپاسگزاری به عمل می آید.شهرداری گرگان با
توجه به هماهنگی های به عمل آمده و اخذ مجوز الزم تمام تالش و توان
خود را به کار گرفت که بتواند برنامههایی را در خور شأن مردم عزیز اجرایی
نماید تا ضمن ایجاد فضایی مناسب  ،لحظاتی با نشاط را برای شهروندان مهیا
نماید.قطعاً برگزاری این جشنواره با این سطح گسترده از استقبال شهروندان
محترم نواقص و اشکاالتی دارد که با ارائه پیشنهادات و انتقادات سازنده مردم
و اصحاب رسانه نسبت به اصالح و برنامهریزی بهتر اقدام خواهد شد.شایسته

است در خصوص انتشار تصاویری که بر خالف شئون و فرهنگ ناب ایرانی
اسالمی در فضای مجازی منتشر گردید توضیح ارائه گردد که این حرکات ورزشی
که توسط ورزشکاران بانو متاسفانه بدون هماهنگی و اطالع دست اندرکاران و
عوامل اجرایی جشنواره به صورت خودجوش و خارج از زمان رسمی اجرای جشن
انجام شده که موجب رنجش و تالم خاطر شهروندان مومن و انقالبی شهر گرگان
گردیده است  ،شهرداری گرگان مراتب عذرخواهی را اعالم می دارد.در پایان
از همراهی همیشگی مردم شریف که در تمامی مناسبت های مذهبی ملی و
حماسی از جمله هفته فرهنگی گرگان بزرگداشت  ۵آذر روز ملی گرگان و ...در
صحنه حاضر هستند و با این مجموعه همراهی دارند قدردانی به عمل می آید.امید
است در سایه الطاف الهی و توجهات حضرت ولیعصر (عج) در راستای خدمت به
شهروندان فهیم و مومن گرگان و کسب رضایت آنان بیش از گذشته تالش کرده
و از هیچ کوششی فروگذاری ننماییم.

درختان شمال تهران آماده فصل زمستان شدند

درختان شمال تهران به منظور جلوگیری از شکستن شاخه ها در اثر
بارش برف و امکان رویش جدید سرشاخه ها در فصل بهار با انجام عملیات
هرس ،آماده خواب زمستانی شدند.
به گزارش روابط عمومي شهرداري منطقه یک ،افشین خدامی معاون
خدمات شهری و محیط زیست شهرداری این منطقه با اعالم خبر فوق
اظهار داشت :هرس و بازپیرایی شاخه های درختان هرساله با هدف رفع خطر
شاخه های خشک ،جلوگیری از اتصال با کابل های برق ،حذف شاخه های
بیمار و آفت زده و همچنین آراستگی درختان جهت ارتقاء کیفیت ،از سوی
اداره فضای سبز منطقه انجام می شود که امسال نیز از ابتدای فصل پاییز تا
کنون در حدود  ۸هزار اصله درخت در نواحی  ۱۰گانه منطقه و بوستان های
نیاوران ،جمشیدیه و قیطریه هرس شده اند.
خدامی خاطر نشان ساخت :این اقدام در  ۱۷۳هزار و  ۸۷۵متر از
درختچه های ترون ،پیروکانتا ،بربریس و گونه هایی که در فصل پاییز نیاز به
هرس دارند نیز انجام شده است.
معاون خدمات شهری شهرداری منطقه یک افزود :عملیات هرس سوزنی
برگان از آبان ماه و هرس پهن برگان از آذر ماه در بوستان ها ،رفیوژ و معابر

باغبهادران ،چرمهین ،چمگردان ،زیباشهر ،دیزیچه،طالخونچه ،کرکوند،
مبارکه  ،مجلسی ،انارک ،دهق ،علویجه ،بادرود ،خالدآباد ،طرق رود و نطنز»،
اقلیم سه شامل شهرهای» آران و بیدگل ،ابوزید آباد ،سفید شهر ،نوش آباد،
اردستان ،زواره ،مهاباد ،اژیه ،اصفهان ،بهارستان ،تودشک ،حسن آباد ،زیار،
سجزی ،قهجاورستان ،کوهپایه ،محمدآباد ،نصرآباد ،نیک آباد ،ورزنه ،هرند،
سپاهان شهر ،خورسگان ،حبیب آباد ،خورزوق ،دستجرد ،دولت آباد ،سین،
شاهپور آباد ،کمشچه ،نجف آباد ،گلدشت ،کهریزسنگ ،جوزدان ،اصغرآباد،
خمینی شهر ،درچه ،کوشک ،شاهین شهر ،گرگاب ،گز برخوار ،ابریشم ،ایمان
شهر ،بهاران ،پیربکران ،فالورجان ،قهدریجان ،کلیشاد ،سودرجان ،باغشاد،
زاینده رود ،زرین شهر ،سده لنجان ،فوالدشهر ،ورنامخواست ،کاشان ،مشکات،
بافران ،جندفق ،نایین و بقیه شهرها به جز شهرهای مذکور شامل؛ «خور و
فرخی» در اقیلم چهار قرار دارند و تفاوت این اقلیم بندیها به میزان مصرف
آنها برمیگردد.
مهندس علوی ،اضافه کرد :به عنوان مثال شهرستان اصفهان که در اقلیم
سه قرار دارد پایینترین پلهای که میتوانند مصرف کنند  ۲۰۰مترمکعب است.
وی ،بیان داشت :تعرفه گاز بهای خانگی در فصل سرد سالجاری( 16آبان
ماه تا  14فزوردین ماه) در اقلیم یک تا مصرف  300متر مکعب ،در اقلیم دو
تا مصرف  250متر مکعب ،اقلیم سه تا مصرف  200متر مکعب و اقلیم چهار
تا مصرف  150متر مکعب در طول یک ماه ،به ازای هر مترمکعب 414ریال
محاسبه می گردد

اصلی و فرعی آغاز شده است که هرس پهن برگان در مسیر های بزرگراهی
منطقه نیز به صورت جهادی شروع شده و تا اسفند ماه ادامه دارد.
او با اشاره به فصل بارش از شهروندان خواست علی رغم اقدامات
شهرداری برای افزایش ایمنی تردد وسایل نقلیه و عابرین پیاده ،در هنگام
رانندگی از سرعت مجاز استفاده کنند و از پارک خودرو در زیر درختان
خودداری نمایند.
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معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان:

 500تن برگ پاییزی طی یک شب
جمع آوری شد

اصفهان-یحیی مرادیان :معاون خدمات شهری شهرداری
اصفهان گفت :با فعالیت شبانه روزی  2500کارگر شهرداری ،بیش
از  500تن برگ پاییزی از معابر شهر اصفهان طی یک شب جمع
آوری شد .به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان،
مهدی بقایی با اشاره به اینکه حجم برگ های پاییزی که در روز
پنجشنبه در خیابان های شهر اصفهان ریخته شده بود ،امکان
داشت در تردد روز جمعه شهروندان ایجاد مشکل کند ،اظهار کرد:
از همین رو اتفاق مهمی شکل گرفت و با همه عوامل خدمات
شهری شهرداری اصفهان جمع آوری برگ ها انجام شد.وی با تشکر
از زحمات کارگران شهرداری در این زمینه گفت :در این روزها
موضوع حمل زباله و نظافت شهر هم در کنار جمع آوری برگ ها
وجود داشت و کارگران با ماشین آالت شهرداری غیر از فعالیت
های روتین شبانه ،به خصوص در حاشیه زاینده رود که برگ های
بیشتری جمع شده بود ،مشغول کار بودند .معاون خدمات شهری
شهرداری اصفهان تصریح کرد :حدود  500تن برگ طی یک شب
جمع آوری شد و این حجم بسیار باال و در سال های اخیر کم نظیر
بوده است.وی افزود :حدود  250دستگاه تجهیزات خدمات شهری
از شب تا صبح برای جمع آوری برگ های پاییزی فعال بود و در
برخی خیابان ها تا چهار نوبت جمع آوری برگ ها صورت گرفت.
*کارگر حادثه دیده شهرداری تحت عمل جراحی قرار گرفت
بقایی بیان کرد :همچنین دو هزار و  500نفر نیروی خدماتی
در سحرگاه جمعه مشغول جمع آوری برگ های شهر اصفهان بودند.
وی با ابراز تاسف از بروز سانحه برای یکی از کارگران شهرداری
اصفهان ،گفت :متاسفانه یکی از کارگران زحمت کش ما هم اکنون
تحت عمل جراحی از ناحیه پا است که امیدواریم با لطف خداوند
این عمل با موفقیت انجام شود .از ساعت  2نیمه شب تا  10صبح
این کارگر مشغول کار بوده است و به خاطر انحراف یک خودرو با
سرعت باال با خودروی حمل زباله برخورد صورت گرفت و متاسفانه
پای این کارگر دچار آسیب دیدگی شده است.

نشست بررسی طرح های کاهش خسارات
سیالب سطح شهر گرگان برگزار شد

معاون خدمات شهری شهرداری گرگان از برگزار نشست بررسی
اجرای موافقتنامه عملیات مطالعاتی کاهش خسارت ناشی از سیالب
در اراضی شیب دار سطح شهر گرگان خبر داد.احمد ساالری با اعالم
این خبر اظهار داشت :به منظور بررسی طرح کاهش خسارات ناشی از
سیالب های شهری ،نشست تخصصی با حضور اساتید مجرب دانشگاه
علوم کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان مجری طرح و کارشناسان
حوزه های تخصصی شهرداری (خدمات شهری ،سازمان سیما منظر،
برنامه ریزی) تشکیل شد و طرح مورد ارزیابی فنی قرار گرفت.ساالری
افزود :در این طرح در گام اول تقویت بافت های سطح اراضی کوی
عرفان با مشارکت اراضی در جهت جلوگیری از رانش خاک و سیالب
شهری به مرحله اجرا گذاشته می شود.وی خاطرنشان کرد :این جلسه
روز گذشته به دستور مهندس سبطی شهردار گرگان و در راستای اتخاذ
تمهیدات الزم جهت جلوگیری از جاری شدن روان آب از تپه های
مشرف به شهر گرگان در زمان بارندگی شدید و همچنین ایجاد مناظر و
چشم انداز زیبا در اطراف شهر گرگان برگزار شد.معاون خدمات شهری
شهرداری گرگان گفت :شهرداری به منظور جلوگیری از آلودگی زیست
محیطی و تثبیت خاک ،با دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
قرارداد همکاری منعقد کرده است.

