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آزمون سراسری پذیرش
انجمن سینمای جوان در قم برگزار شد

آزمون سراسری دوره  ۷ماهه فیلمسازی انجمن
سینمایی جوان ایران همزمان با سراسر کشور در مجتمع
شهید آوینی قم برگزار شد و معاون وزیر فرهنگ و ارشاد
اسالمی از روند برگزاری این آزمون بازدید کرد.
مرحله اول آزمون ورودی انجمن سینمای جوان قم
برای پذیرش سال جاری با حضور  ۳۸داوطلب متقاضی
برگزار شد.
سید محمد هاشمی معاون حقوقی ،امور مجلس و
استانهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سید محمد
تقی شاهچراغی استاندار قم نیز که به منظور افتتاح خانه
فرهنگ و هنر ملل در مجتمع شهید آوینی حضور داشتند ،از روند برگزاری این آزمون بازدید کرده و برای داوطلبان
آرزوی موفقیت کردند.گفتنی است دورههای فیلمسازی انجمن سینمای جوان به منظور کشف استعدادهای برتر عرصه
فیلمسازی از بین متقاضیان عالقمند به سینما برگزار میشود.
در این دوره تخصصی آموزشی «شناخت مقدماتی سینما»« ،مهارتهای تخصصی سینمایی» و «کارگاههای
فیلمسازی» شامل دروس کارگردانی ،فیلمنامهنویسی ،تصویربرداری ،تدوین و صداگذاری ،تحلیل فیلم و… برگزار
خواهد شد.

برگزاری جلسه دبیرخانه کارگروه
توسعه مدیریت دانشگاه علوم پزشکی مازندران

ساری-مرآتی :اولین جلسه دبیرخانه کارگروه توسعه
مدیریت دانشگاه علوم پزشکی مازندران با حضور دکتر سید
حبیب کاظمی معاون توسعه مدیریت ،منابع و برنامه ریزی،
دکتر مجتبی اورعی قائم مقام معاونت توسعه مدیریت،
منابع و برنامه ریزی و دبیران کمیته های پنجگانه کارگروه
توسعه مدیریت در دفتر معاونت توسعه مدیریت ،منابع و
برنامه ریزی دانشگاه برگزار شد .
دکتر سید حبیب کاظمی معاون توسعه مدیریت،
منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این
جلسه با برشمردن اهمیت این کارگروه و اهداف تشکیل
آن ،بر حذف و ادغام کمیته های موازی و فعالیت پروژه محور کمیتههای کارگروه توسعه مدیریت تاکید کرد و خواستار
انتخاب برنامههایی با قابلیت اجرایی کوتاه مدت و میان مدت و قابل تسری به واحدهای تابعه جهت بهرهوری بیشتر
از این پروژه ها شد.
گفتنی است در این جلسه دبیران کمیته های مختلف این کارگروه گزارشی از فعالیت ها و مصوبات این کمیته
ها طی شش ماهه اول سال ارائه دادند و پیرامون شرح وظایف و برنامه های کارگروه توسعه مدیریت بحث و تبادل
نظر کردند.

سرپرست جدید شهرداری ساری معارفه شد

ساری-مرآتی« :مصطفی احمدی فوالدی» با حضور اعضای شورای
اسالمی شهر و مدیران مجموعه شهرداری بعدازظهر امروز بهعنوان
سرپرست جدید شهرداری ساری معرفی شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری ساری« ،مصطفی احمدی
فوالدی» با حضور رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر و مدیران مجموعه
شهرداری بهعنوان سرپرست شهردار ساری معارفه شد.
رئیس شورای اسالمی شهر ساری خدمت به مردم را مهمترین
سرمایه و عبادت دانست و از زحمات طالبی شهردار قبلی ساری قدردانی
و از خدمات دیگر مدیران شهرداری تقدیر کرد.
پرویز شعبانی بابیان اینکه این مسئولیت امانت است و هر بار به
فردی دیگر محول میشود ،افزود :امیدوارم با تعامل مطلوب میان شورا
و شهرداری گامهای مؤثری برای اعتال و توسعه همهجانبه مرکز استان
برداشته شود.
رئیس شورای اسالمی ساری در خطاب به مدیران شهرداری گفت:
خدمت گذاری به شهروندان مرکز استان با جدیت بیشتر همچون گذشته
ادامه داشته باشد تا خالئی را در مجموعه شهرداری نداشته باشیم.
شعبانی بهرهمندی از نیروهای کارآمد در شهرداری ساری را در جهت
رونق و پیشرفت شهر مهم دانست و تأکید کرد :ساری پیشانی استان است
و نیاز به تحول اساسی در حوزههای مختلف دارد.
شهرام ایرجی عضو شورای اسالمی شهر ساری ضمن قدردانی از جواد
طالبی شهردار سابق شهرداری از تیم مدیریتی شهرداری تقدیر کرد و
خواستار تالش بیشتر تیم مدیریت شهری برای توسعه شهر شد.
وی با تأکید بر اینکه همه مدیران مردانه پایکار باشند ما نیز بهعنوان ناظران
شهرداری در افزایش توسعه شهر همگام خواهیم شد ،افزود :در خدمترسانی به
شهروندان بهدوراز هرگونه سالیق باید از همه ظرفیتها بهره برد.
سید رحمان میر شجاعی در ادامه بابیان اینکه باید تالش کنیم تا

ساری را به سرمنزل مقصود برسانیم این امر میسر نمیشود مگر اینکه
همه ما با تمام قدرت پایکار باشیم.
این عضو شورای اسالمی شهر تزریق امید را مهمترین اصل در
پیشرفت و رونق شهر دانست و خواستار تحقق این موضوع شد.
میر شجاعی ادامه داد :در مدیرت شهری بهگونهای عمل کنیم عالوه
بر رضایتمندی کارکنان شهرداری رضایت شهروندان مرکز استان را
فراهم کنیم.
سید ذوالفقار شریفی نیز خدمت به شهروندان و تکریم اربابرجوع
را مهمترین اولویت در مجموعه مدیریت شهری عنوان کرد و گفت :آنچه
مردم این شهر انتظار دارند تنها خدماترسانی صادقانه است که میتوان
با تالش و کوشش به دست آورد.عضو شورای اسالمی شهر ساری ،معیشت
کارکنان را نیز از دغدغهای عنوان کرد که سرپرست جدید شهرداری باید
بهطورجدی بر آن صفحه بگذارد.
وی از احمدی فوالدی خواست که شنیدن حرفهای مردم در قالب
مالقات عمومی بهعنوان یک اولویت مهم دنبال شود.

سید حسن احمدی دیگر عضو شورای ششم ساری نیز در ادامه از
اقدامات جواد طالبی شهردار قبلی ساری قدردانی کرد و افزود :معتقدم
مهندس طالبی با تمام توان برای توسعه شهر گام برداشت و اقدامات
خوبی را انجام داد.
وی به دغدغههای شهردار قبلی ساری در حوزههای مختلف اشاره
کرد و افزود :با توجه به سابقه  23ساله فعالیت آقای طالبی در شهرداری،
میتوانند باری دیگر در این مسئولیت حتی فراتر از آن قرار گیرند.
عضو شورای اسالمی شهر ساری گفت :برای اینکه این کشتی
به ساحل آرامش برسد باید همه باهم تالش کنیم و مجدانه پایکار
خدمترسانی به مردم شهر ساری باشیم.
احمدی یادآور شد :تمامی مدیران شهرداری هم گام با آقای طالبی
پایکار بودند؛ انتظار میروند این روند همچنان در مجموعه مدیریت
شهری ادامه پیدا کند.مصطفی احمدی فوالدی سرپرست جدید شهرداری
ساری خدماترسانی به شهرداری را افتخاری دانست که تالش میکند آن
را در جهت توسعه مرکز استان به کار گیرد و از هیچگونه تالشی در مسیر
تعالی ساری دریغ نکند.
وی بابیان اینکه هدف ما در مجموعه شهرداری اعمال حکم رانی
خوب و بهبود کیفیت زندگی به همراه رضایتمندی شهروندان و رفع
دغدغههای کارکنان شهرداری است ،افزود :تالش میکنم در این مدت
با همکاری کارکنان شهرداری و استفاده از توانمندی آنان درراه اعتالی
شهر ساری گام بردارم.
سرپرست شهرداری ساری ضمن قدردانی از زحمات آقای طالبی
شهردار سابق ساری گفت :از همه مدیران مجموعه شهرداری تقاضا دارم
همچون گذشته در خدمت به شهروندان از هیچ تالشی فروگذار نکنند
و رسیدگی به مشکالت و تسهیل درروند خدمترسانی به مردم باید
بیشازپیش موردتوجه باشد.

پیام مدیرعامل شركت نفت و گاز اروندان به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج

مهندس عذاری اهوازی مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان با صدور
پیامی فرا رسیدن هفته بسیج و سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام
خمینی(ره) مبنی بر تشکیل بسیج مستضعفین را گرامی داشت.
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان؛ متن این پیام بدین
شرح است:
بسمه تعالی
تا وقتی كه این كشور و این ملت به امنیت احتیاج دارد ،به نیروهای
بسیج ،به انگیزة بسیج ،به سازماندهی بسیجی و به عشق و ایمان بسیجی
احتیاج است.
«مقام معظم رهبری»
سالم و صلوات خدا بر شهيدان بسیجی و درود و بركات او بر زنان و
مردان بلند همتی كه در قامت یک عنصر فرهنگی موثر و در جهت صیانت از
انقالب اسالمی از هیچ کوششی دریغ نکردند.

دفاع مقدس ،تصویری شفاف و روشن از تفکر بسیجی است و تكريم
بسيج ،پاسداشت مروت و جوانمردی و تضمينی بر آينده سرافراز این مرز و
بوم می باشد.
آنچه مسلم است اینکه؛ همت و تفکر بسیجی تنها مختص به دوران
جنگ نبوده و در همه عرصه ها شاهد حضور موفق و نقش بی بدیل بسیجیان
در وقایع مختلف کشور بوده ایم.
لذا هفته بسيج فرصتی مغتنم برای تجلیل از این حماسه آفرینان خواهد
بود.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بسیجیانی که برای حفظ
کیان نظام مقدس جمهوری اسالمی و امنیت ملت شریف ایران جانفشانی
ها کردند ،فرارسیدن سالروز تشکیل بسیج مستضعفان را به بسیجیان
همیشه سرافراز به ویژه بسیجیان و کارکنان خدوم شرکت نفت و گاز
اروندان تبریک عرض نموده ،توفیقات روز افزونتان را در خدمت شایستهتر

و حفاظت و حراست از ارزشها و آرمانهای انقالب اسالمی از خداوند
متعال مسألت دارم.

شهردار منطقه 14خبرداد:

بیش از19هزار شهروند از آموزش های گل و گیاه بهره مند شدند

شهردار منطقه 14از برگزاری دوره های آموزش رایگان گل و گیاه
برای شهروندان شرق و جنوب شرقی تهران خبرداد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ،14محمد امین ساالری
پور با اشاره به برگزاری دوره های پاییزی آموزش گل و گیاه ویژه
شهروندان در منطقه گفت :این دوره های آموزشی به صورت رایگان و
در حوزه گیاهان آپارتمانی ،گیاهان داروئی و انجام عملیات به زراعی در
فضای سبز به صورت آموزش های نوین و مرتبط فصلی برگزار می شود.

ساالر ی پور با اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون بیش از 19
هزار شهروند منطقه از آموزش های ارائه شده بهره مند شده اند ،افزود:
این طرح آموزشی توسط کارشناسان محیط زیست و فضای سبز در
قالب آموزش های حضوری مستمر ویژه دانش آموزان ،سالمندان و سایر
شهروندان در مدارس ،مساجد و سراهای محله اجرایی شده است.
وی یاداور شد :در فصل پیش رو نیز عالوه بر ارائه آموزش در پایگاه
های مذهبی و مدارس ،کالس های تخصصی در روزهای هفته از ساعت
 9:15دقیقه بطور مستمر در محل کالس کلنیک گل و گیاه اداره فضای
سبز واقع در بوستان اجتماعی نارنج دایر است و عموم شهروندان و عالقه
مندان شرق و جنوب شرقی پایتخت می توانند از آن بهره مند شوند.
ساالری پور با اشاره به اینکه عالوه بر برنامه های آموزش محور
 ،مشاور های گیاه پزشکی و تخصصی با موضوعات مختلف از جمله
گیاهان آپارتمانی ،سبزیکاری ،کاکتوس ،ساکولنت ،درخت و درختچه
برای شهروندان عالقه مند ارائه می شود ،ادامه داد :سالمندان و بانوان
فعال در مزرعه خانوادگی منطقه واقع در بوستان نارنج نیز می توانند از
مشاوره های آموزشی چون آشنائی با عناصر کم مصرف و پرمصرف
گیاهی ،شناسائی تخصصی علف های هرز مزارع سبزیجات و صیفی
جات ،آشایی با گیاهان داروئی فضای سبز ،شیوه های ازدیاد گیاهان

و  ...بهره مند شوند.
شهردار منطقه  14با تاکید بر اهمیت و تاثیر مثبت حفظ و
نگهداری از گل و گیاه در سالمت جسمی و روانی افراد ،خاطرنشان
کرد :با توجه به گسترش شهرنشینی و دور شدن از طبیعت  ،در کنار
اقدامات شهرداری برای توسعه فضاهای سبز در منطقه  ،استمرار ارائه
خدمات آموزش محور مرتبط با حفظ و نگهداری از گل و گیاه همچنین
همیاری خانواده ها برای بهره مندی از مزرعه خانوادگی تاپایان سال
در دستور کار است.
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گام بلند فوالد مباركه
در زیستبوم نوآوری كشور

اصفهان – لیال قاسمی :معاون تکنولوژی شرکت فوالد
مبارکه با بیان اینکه فوالد مبارکه در اکوسیستم نوآوری
استان و کشور گام بلندی برداشته است ،افزود :این شرکت
در برنامه توسعه زیستبوم نوآوری 3 ،سطح همکاری در
فضای دانشگاهی و فضاهای مراکز نوآوری شهری و صنعت
دنبال کرده و مشارکتهای ویژ های با دانشگا هها و مراکز
دانشبنیان سراسر کشور داشته است.
محمد ناظمی هرندی ،معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه
در اولین کنفرانس بینالمللی توسعه کسبوکار و تحول دیجیتال
گفت :توسعه کسبوکار و تحول دیجیتال موضوعی جدی و
ترکیبی از حوزههای دانش و توسعه در سطح جهانی است و در
زندگی روزمره بشر اثرگذار است.
وی با اشاره به نگاه و رویکرد شرکت فوالد مبارکه به تحول
دیجیتال افزود :این کنفرانس فرصت مغتنمی برای باز شدن
پنجرهای جهت شناسایی فرصتها ،ایجاد تعامل با متخصصان حوزه
تحول دیجیتال و کسب تجربیات صنایع مختلف در حوزه توسعه
کسبوکار دیجیتال است.
معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه با اشاره به سیر تحولی
صنعت طی چند قرن اخیر خاطرنشان کرد :مشخصا انقالب صنعتی
اول ،دوم و سوم عامل اصلی تحول و جهش در تمام زمینهها ،از
مباحث مکانیزه شدن و حضور صنعت برق تا ظهور کامپیوتر و
اتوماسیون است و آنچه امروز بهعنوان تحول دیجیتال شناخته
میشود ناشی از حضور اینترنت و ویژگیهای همراه آن است.
وی با اشاره به مفاهیم صنعت چهارم اذعان داشت :با مطرح
شدن مفهوم صنعت چهارم بهصورت عمومی ،عمدتا نگاهها به سمت
بعد فنی این موضوع حرکت کرده و تمرکز بر حوزه صنعت است؛
اما واقعیت این است که انقالب صنعتی چهارم تمامی شئون زندگی
انسان را با سرعت زیادی دچار تغییر کرده است.

توصیه های ایمنی برای کاهش
حوادث گازی در ایالم

ایالم-راضیه صمیم نیا :مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم
گفت :این مجموعه برای صرفهجویی در مصرف گاز و کاهش حوادث
مصرفکنندگان در فصل سرما برنامه ریزی کرده است .به گزارش
روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم؛ محمود کشاورز با اشاره به
اینکه این مجموعه با برنامههای تعمیراتی ،برنامهریزی و کنترلهای
الزم ،اطالعرسانی دقیق و چگونگی مدیریت مصرفبهینه و آموزش
نکات ایمنی استفاده از وسایل گازسوز آمادگی کامل دارد افزود:
مشترکین گاز باید برای کاهش حوادث هنگام استفاده از وسایل
گازسوز نکات ایمنی را رعایت کنند.
کشاورز گفت :مشترکین خانگی هنگام استفاده از وسایل
گازسوز ،برای محكم كردن شیلنگهای گاز از یکطرف به وسایل
گازسوز و ازطرفی دیگر به لولهکشی گاز ،از بستهای فلزی مناسب
و استاندارد استفاده کنند.
وی با بیان اینکه استفاده از شیلنگ گاز غیر استاندارد یا دارای
پارهگی یا دارای طول بیش از  ۱۲۰سانتیمتر از عوامل بروز حوادث
هستند ،اظهار داشت :گازگرفتگی معموال در اثر فقدان دودكش
مناسب برای وسایل گازسوز به خصوص بخاری و آبگرمكن و عدم
تهویه كافی در فضای اتاق روی میدهد.کشاورز تصریح کرد :برای
جلوگیری از خطرات ناشی از سوختن ناقص وسایل گازسوز و
گازگرفتگی الزمست به نكات ایمنی در این زمینه توجه ویژه ای
شود.مدیرعامل شرکت گاز استان گفت :هر وسیله گاز سوز باید
دارای یك دودكش استاندارد و مجزا و مجهز به كالهك از نوع H
باشد و همواره محل اتصال دودكش به وسایل گازسوز را بازرسی و
محکم بودن آنها اطمینان حاصل نمایید.
کشاورز افزود :از نصب بخاریهای گازسوز بدون دودکش در
فضاهایی نظیرحمام ،اتاق خواب و سایر فضاهای کوچک و بدون
تهویه مناسب جدا ً خودداری گردد و این کار بسیار خطرآفرین بوده
و باعث خفگی می شود.
وی اظهار داشت :قبل از راه اندازی وسایل گازسوز با تست
عبور وزنه از داخل دودکش یا لمسکردن گرمای لوله دودکش ،از
باز بودن مسیر دودکش و عدم النهسازی پرندهها و یا هر مانع دیگر
اطمینان حاصل شود.

برگزاری دوره آموزشی کاربران
جایگاههای سی ان جی در استان گلستان

مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان از
برگزاری دوره آموزشی برای کاربران جایگاههای عرضه گاز طبیعی
فشرده در استان گلستان خبر داد.سید محمد حسینی در حاشیه
بازدید از این دوره آموزشی ضمن اعالم این خبر افزود:این دوره
باهدف ارتقاء دانش و افزایش سطح کیفی کاربران جایگاههای
سی ان جی طبق استاندارد آموزشی مصوب و براساس تفاهم نامه
همکاری امضا شده میان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی
منطقه گلستان با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان برگزار
شده است.بر پایه این گزارش در این دوره آموزشی شرکت کنندگان
با انواع تجهیزات سی ان جی ،نحوه صحیح سوختگیری ایمن و نحوه
واکنش در شرایط اضطراری آشنا شدند.این دوره آموزشی به مدت
 48ساعت برای  37نفر از کاربران جایگاههای سی ان جی سطح
استان گلستان در مرکز آموزشی برادران اداره کل فنی حرفه ای در
گرگان برگزار شد.گفتنی است درپایان دوره برای شرکت کنندگان
گواهینامه معتبر صادر می شود.

