دریچه
شهردار فالورجان به مناسبت هفته
ارتباطات و روابط عمومی مطرح کرد:

روابط عمومی عنصر اصلی در
پیشرفت سازمان

نسل فردا /گروه استانها
news@ naslefarda.net

دبیر اول و عضو هیئت رئیسه
شورای اسالمی شهر کرج عنوان کرد:

فعالیت مجدد کمیته
«طراحی شهری» در شهرداری
کرج  /گروه استانها
mrs.esfandfar@gmail.com

دبیر اول و عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر
کرج از فعالسازی مجدد کمیته «طراحیشهری»
با هــدف تعیین شــرح خدمات و گــردش کار
مهندسان شهرساز در پروسه ساختوسازها خبر
داد .مهدی حاجیقاسمی اظهار داشت :نشست
مشــترکی با حضور نمایندگان شهرداری کرج و
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در دفتر
اینجانب برگزار و پس از بحث و تبادلنظر مقرر
شــد کمیته طراحی شــهری مجددا ً در معاونت
شهرسازی و معماری شــهرداری فعال شود .وی
افزود :با معرفی نمایندگان سازمان نظام مهندسی
در کمیته طراحی شــهری طــی روزهای آتی و
تشکیل جلسات کارشناسی ،طرفین در خصوص
شرح خدمات و گردش کار مهندسین شهرساز در
پروسه ساخت و سازها به جمعبندی خواهند رسید
که مصوبات و خروجی نشســتها برای طرفین
الزامآور است .رئیس کمیســیون عمران شورای
اسالمی شهر کرج عنوان کرد :طبق توافق صورت
گرفته شهرداری مکلف شد کارتابل الکترونیکی
را جهت استفاده مهندسین شهرساز فعال سازد
و درمجموع خروجی جلسات تا ابتدای خردادماه
جاری مشــخص میشــود و امیدوارم به ارتقای
نظارت بر ساخت و سازها و بهبود زیست شهری
منجر شود.
مدیرکل میراثفرهنگی استان زنجان:

تاسیسات گردشگری به لحاظ
کمی افزایش مییابد

زنجــان /گــروه اســتانها :مدیــرکل
میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدســتی
اســتان زنجان گفت :تاسیســات گردشگری در
اســتان زنجان طی ســالجاری به لحاظ کمی
افزایش مییابد .امیر ارجمند ،یکی از برنامههای
اصلی این ادارهکل را تمرکــز روی افزایش کمی
تأسیسات گردشگری دانست و گفت :تأسیسات
گردشــگری توســط بخش خصوصی احداث و
راهاندازی میشود؛ لذا طی شش ماه گذشته برنامه
منسجمی انجام دادیم تا بتوانیم در حوزه تأسیسات
گردشگری ســرمایهگذار جذب کنیم .مدیرکل
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان
زنجان افزود :پروژههای خوبــی را در این زمینه
آماده کردیم که بخشی از این پروژهها که شامل
پنج پروژه گردشگری بود تا شهریور امسال افتتاح
خواهد شــد و عالوه بر آن در حــال برنامهریزی
برای آغاز عملیات اجرایی ۱۵پروژه گردشــگری
هستیم که این پروژهها اغلب در قالب مجتمعهای
بینراهــی ،اقامتگاههای بومگردی و ســنتی،
هتلآپارتمان و ...خواهد بود .

کرج  /زری اسفندفر :مدیرکل محیط زیست استان البرز گفت :تا پایان شهریورماه سال جاری سه پروژه محیط زیستی در استان
البرز افتتاح میشود که سبب کاهش معضالت پسماند در استان البرز خواهد شد.
فردین حکیمی اظهار داشت :در زمینه مدیریت پسماند شــهری پیگیریهای متعددی انجام شد که منجر به ارائه برنامه زمانبندی
درخصوص اجرای برخی ازبرنامهها توسط مدیریت پسماند شد.
وی افزود :طبق برنامههای اعالم شده تا پایان شهریورماه سه پروژه محیط زیستی در کرج به بهرهبرداری میرسد که این سه پروژه سبب
افزایش ظرفیت کمپوست و پردازش زباله در مرکز حلقه دره ،تصفیه شیرآبهها و دیگر موضوعات مرتبط با حوزه پسماند است .امسال
شاهد افتتاح پروژههای مختلفی هستیم که موجب کاهش معضالت پسماند در استان میشود .

خرمآباد /گروه استانها :استاندار لرستان گفت :طبق استانداردهای وزارت بهداشت اکثر شهرهای استان در وضعیت قرمز و زرد
شیوع کرونا هستند و وضعیت سفید نداریم.
سیدموسی خادمی ،در سخنانی با اشاره به برگزاری جلسه ویدئوکنفرانس ستاد ملی مدیریت کرونا گفت :از موضوعات مطرح شده در  
این جلسه راهپیمایی روز قدس بود که با تصمیم ستاد ملی در نقاط سفید کشور با رعایت فاصلهگذاری اجتماعی برگزار خواهد شد که
به دلیل نداشتن نقطه سفید در لرستان ،راهپیمایی روز قدس منتفی است .وی اظهار داشت :درخصوص نماز عید فطر نیز مقرر شد
که در مساجد محالت سراسر کشور با رعایت دستورالعملهای بهداشــتی برگزار شود و بدون مشخص شدن محل خاص به صورت
محدود و محله محور باشد.
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سبز شهرداری اندیشه خبر داد:

درسال «جهش تولید» محقق شد

بازپیرایی و رنگآمیزی
گسترده دیوارهای شهر

شرکتعمرانهمچناندرمسیرخدمت

اندیشه /گروه استانها
aaramm69@gmail.com

عکس :نسل فردا

«روابط عمومی به عنوان عنصــر اصلی در ارتقا و
پیشرفت هر سازمان جایگاه ویژهای دارد» .شهردار
فالورجان با ذکر این نکته ،هفته ارتباطات و روابط
عمومی را به مدیران ،کارشناسان و کلیه فعاالن
زحمتکش این عرصه تبریــک و تهنیت گفت
و آرزوی توفیق ،ســامتی و بهروزی کرد .جواد
نصری اظهار داشــت :امروزه روابط عمومی نه به
عنوان یک سامانه تشریفاتی و حتی اجرایی بلکه به
عنوان یک سامانه مشورتی و مدیریتی و به عنوان
عنصر اصلی در ارتقا و پیشرفت هر سازمانی جایگاه
ویژهای دارد و بدون روابط عمومی هیچ فعالیتی
انعکاس نمییابد .وی با اشــاره به اینکه در جهان
امروزی ارتباطات نقش مهم ،ســازنده و مؤثری
در گسترش روابط و رشد و تحول همه جانبهای
داشته و دارد ،بیان داشت :هفته ارتباطات و روابط
عمومی فرصت مبارکی است تا همه فعاالن عرصه
ارتباطات برای توسعه ارتباطات اجتماعی و غنای
معنوی و ارزشی این حرفه ارزشــمند ،با رعایت
اخالق در عملکرد خویــش تالش کنند و جایگاه
این حرفه را در جامعه اســامی ارتقا بخشــند.
نصری در پایان افزود :اینجانب 27اردیبهشتماه
آغاز اولین روز از هفته ارتباطات و روابط عمومی
را  به مدیران ،کارشناسان و فعاالن زحمتکش و
سختکوش روابط عمومیهای سراسر کشور به
ویژه زحمتکشان عرصه ارتباطات در شهرستان و
شهر فالورجان که با الهام از همافزایی ،هماندیشی
و همســویی فعالیت میکنند ،تبریک و تهنیت
عرض نموده و امیدواریم این هفته نقطه عطفی در
توسعه و تحول روابط عمومیها باشد.

معضالت پسماند در استان البرز کاهش مییابد

لرستان در وضعیت هشدار قرار دارد

اندیشه  /سحر مصطفویآرام
پیشــرفت فیزیکی 15درصد درحال اجراســت.
aaramm69@gmail.com
ب – پروژه مسکونی  50واحدی آپادانا در محله 2
با عنایــت بــه نامگــذاری ســال  99به ســال فاز  4اندیشه در زمینی به مساحت  3465مترمربع
«جهشتولید» ازســوی مقام معظم رهبری ،این واقع شده وهم اکنون بخش مســکونی در مرحله
شرکت در راســتای انجام  وظایف خود  با اجرای شروع فونداسیون و بخش اداری-تجاری در مرحله
پروژههای عمرانی متعدد در شهر جدید «اندیشه» اجرای سقف اول با پیشرفت فیزیکی 8درصد درحال
در حال خدمترسانی به مردم شــریف این  شهر اجراست.
اســت .برخی از پروژههای شــرکت عمــران که   ج – پروژه مســکونی  176واحدی نرگس واقع در
هماکنون در این شــهر  در حال اجراست به شرح محله  7فاز  4اندیشه در زمینی به مساحت 5707
مترمربع واقع شده و درمرحله اجرای سقف هشتم
ذیل است :
- 1پروژههای تولید مســکن شــامل :الف – پروژه بلوک  1و سقف دوم بلوک  2سایت  96واحدی و در
مســکونی  545واحدی لیلیان واقع در محله  2فاز بخش  80واحدی ،ستونهای سقف دوم بلوک  1و
 4اندیشه در زمینی به مساحت  17791مترمربع ستونهای سقف دوم بلوک  2با 20درصد پیشرفت
طراحی شــده و هم اکنون سقف ششــم بلوک  3فیزیکی در حال اجراست .د – پروژه مسکونی 170
و ســقف هفتم بلوک  5و فونداســیون بلوک  2با واحدی بنفشــه واقع در محله  2فاز  4در زمینی به
اردبیل

مســاحت  15هزارمترمربع که در مرحله تکمیل  85درصد درمرحله تکمیل نــازککاری و اجرای
اسکلت و اجرای ســقف چهارم و بخشی از بلوکها تاسیسات مکانیکی و برقی است.
و ستونهای ســقف پنجم  با پیشــرفت فیزیکی - 4پــروژه مشــارکتی خدماتــی مریــم واقع در
24درصد اســت .ه) پروژه مســکونی  1076واحد فاز  5در زمینی بــه مســاحت  1555مترمربع با
مسکونی مرکز شهر  و رهباغ :واقع در محله ایرانشهر پیشــرفت فیزیکی 87درصــد درمرحله تکمیل
دسترسی

مرکز شهر اندیشــه در زمینی به مساحت  60166نازککاری و اجرای تاسیسات و اجرای راه
مترمربع در  4زون  A ، B ، C، Dدر شــمال و جنوب است.
بازار نقش اندیشه طراحی و در حال اجرا با پیشرفت - 5پروژه تجاری کیان  2واقــع درمحله  5فاز  4در
زمینی به مســاحت  1038مترمربع با پیشــرفت
فیزیکی  15درصد است.
  -2مجتمع تجاری مهرگان واقع در محله  3فاز  4فیزیکی  8درصد درمرحله اجرای فونداسیون است.
در زمینی به مساحت  1089مترمربع با پیشرفت  – 6پروژه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
فیزیکی 40درصد درمرحله تکمیل سفتکاری و محله  1فاز  4شــهر جدید اندیشــه در زمینی به
مســاحت  2076مترمربــع باپیشــرفت فیزیکی
شروع نازککاری است.
  -3مجتمع تجاری پاسارگاد واقع در فاز  3در زمینی 15درصد وبــا اعتباری بالغ بــر 130میلیارد ریال
به مســاحت  1016مترمربع با پیشرفت فیزیکی درمرحله اجرای فونداسیون است.
مشهد

در شركت گاز اردبیل انجام شد

با رعایت پروتکلهای بهداشتی و دستورالعملهای ایمنی؛

کالیبراسیون بیش از  300دستگاه اندازهگیری

تعمیرات اساسی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمینژاد آغاز شد

سرپرست سازمان ســیما منظر و فضای سبز
شهرداری اندیشــه از بازپیرایی و رنگآمیزی
گســترده دیوارهای سطح شــهر در فازهای
 4،3،2و  5اندیشــه در راســتای ایجاد چهره
و منظر مناســب شــهری خبر داد و گفت :از
برنامههای مهم و سیاستهای اصلی سازمان
سیما ،منظر و فضای ســبز شهرداری اندیشه
در راستای زیباسازی محیط شهری و ازجمله
اقدامات روحیهبخش پســاکرونایی ،بیشک
ایجاد محیطی مناســب و درخور شهروندان
اســت که با این هدف و در راســتای اجرای
وظایف محوله ،بازپیرایی و نقاشی دیوارهای
فرســوده ســطح شــهر که جلــوه و چهره
مناســبتری به نقــاط مختلف هــر منطقه
میدهد در دستور کار این سازمان قرار گرفت.
سرپرست سازمان ســیمامنظر و فضای سبز
شهرداری اندیشــه افزود :در همین راستا این
ســازمان  با توجه به برنامههای تعریف شده
سعی کرده است در جهت بازپیرایی ،نقاشی و
زیباسازی سطوح دیوارهای شهر اقدام کند .وی
در ادامه افزود :استفاده از طرحهای معنوی و
طبیعت به همراه چهرهو تمثال شهدای بزرگوار
کشور و شهر اندیشه ازجمله برنامههایی است
که در دستور کار قرار گرفته است که امیدواریم
مردم بتوانند از آن بهرهمند شوند.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی
واحد زواره:

شهر کویری زواره ،بوستان
گلمحمدی میشود
اردستان /علی دهقانان زواره
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اردبیل /مینا مرادزاده :مدیرعامل شــرکت گاز
استان اردبیل  با اشــاره به لزوم توجه به دقت در
اندازهگیری گاز طبیعی و تطابق میزان دریافت و
مصرف گاز در مبــادی ورودی و مصرفی گفت :با
برنامهریزیهای انجام شده و مطابق استانداردهای
مدیریتی اســتقراریافته در شــرکت گاز استان
اردبیــل و برمبنای روش اجرایی کالیبراســیون،
تجهیزات پایــش و اندازهگیــری کلیه تجهیزات
اندازهگیــری در ایســتگاههای گاز و جایگاههای
 CNGدر سطح اســتان بر اساس زمانبندی مورد
بازبینی و کالیبراســیون قرار گرفت که در ســال
گذشته بیش از  300دستگاه اندازهگیری توسط
کارشناســان و متخصصان مجرب کالیبره شده
است .سردار اسماعیلی ،این فرآیند را در راستای

صحهگذاری برمیزان دقیق مصرف گاز و شناسایی
نقاط آســیبپذیر و مقابله با هدررفت گازطبیعی
برشمرد و اظهار داشت :با توجه به ارتباط عملکرد
صحیح دســتگاههای اندازهگیری بــا میزان گاز
مصرفی و کاهــش هدررفت گاز ،کالیبراســیون
تجهیزات مرجع و تطابــق اندازهگیریهای انجام
شده با اســتانداردهای بینالمللی ضروری است.
وی تصریح کرد :در برنامه کالیبراســیون دورهای
تجهیزات برای امسال تعداد  350دستگاه جهت
انجام برنامه کالیبراسیون پیشبینی شده است که
تعداد  200دستگاه در شش ماهه نخست امسال
کالیبره در برنامه قرار دارد کــه در صورت تحقق
اهداف تعيين شــده نســبت به مدت مشابه سال
گذشته  17درصد رشد خواهد داشت.

مشهد  /زهرا آخوندی :رئیس تعمیرات اساسی و درخصوص دستورالعملهای ایمنی و بهداشتی در
نوسازی شركت پااليش گاز شهيد هاشمينژاد گفت :زمان تعمیرات پاالیشگاه تصریح کرد :استقرار 10
با رعایت پروتکلهای بهداشتی ،دستورالعملهای گروه بهداشتی و کنترل کارکنان از لحظه سوار شدن
ایمنــی و فاصلهگــذاری اجتماعــی ،تعمیــرات به اتوبوس ،توزیع ماسک ،الزام کاهش سرنشینان
اساسی ســال  99این مجتمع گازی آغاز شد .ناصر اتوبوسها ،تبسنجی و سنجش سطح اکسیژن خون
نوذری با بیان مطلب فوق افزود :تعمیرات اساسی   قبل از ورود به پاالیشگاه ،ضدعفونی کردن مسیرهای
واحدهای عملیاتی پاالیشــگاه خانگیران در سال ارتباطی ،ضدعفونی کردن تجهیــزات و ابزارآالت
 99براساس پروتکلهای بهداشتی وزارت بهداشت ،تعمیرات ،فاصلهگذاری اجتماعی بین افراد و تیمهای
دستورالعملهای ایمنی وزارت نفت-شرکت ملی تعمیراتــی و توزیع خوراکی در بســتهبندیهای
گاز ایران و تصمیمات کمیته سالمت پاالیشگاه با بهداشتی قبل و بعد از ماه مبارک رمضان از مهمترین
رویکرد کنترل و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا اقدامات پیشبینی شده است .نوذری تاکید کرد :در
و حفظ سالمت کارکنان آغاز شد .وی اظهارداشت :راستای حمایت از تولید داخل ،اکثر تجهیزات مورد
تعمیرات اساسی سال جاری در  13واحد عملیاتی استفاده در پشتیبانی تعمیرات اساسی پاالیشگاه از
برنامهریزی و انجام خواهد شــد .این مقام مسئول سطح شهرستان سرخس تامین میشود.

عکس خبر
احیای شب قدر در امامزاده سید جعفر محمد(ع) یزد

مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان با رعایت کامل موارد بهداشتی در امامزاده سید جعفر
محمد(ع) یزد برگزار شد.
مجید دهقانیزاده /خبرگزاری مهر

بازگشایی مدارس در تبریز

با وجود تصمیم ستاد مقابله با کرونا مبنی بر بازگشایی مدارس اما حضور دانشآموزان در مدارس اختیاری
است ،دانش آموزان میتوانند به صورت مستمر یا برای رفع اشکال به مدارس مراجعه کنند ،اما حضور
کادر اداری در مدرسه الزامی است.
مینا نوعی /خبرگزاری مهر

دو سال اســت که کشــت گلمحمدی به
صورت گســترده در شــهر زواره آغاز شده
است .هنرستان کشاورزی  22بهمن زواره در
اقدامی ،دوهکتار از زمینهای این هنرستان
را به کشــت گلمحمدی اختصــاص داده
است که امســال در دومین ســال ،موفق به
برداشــت  700کیلوگرم گل محمدی شد.
زواره  ،به واسطه گرمای زودرسی که نسبت
به دیگر مناطق تولید کننده گل محمدی در
کشــور دارد ،میتواند جزو نخستین مناطق
برداشتکننده گل محمدی در کشور باشد
.کاشت گل محمدی با توجه به اینکه مصرف
آب کمی دارد میتواند نقش مهمی در تغییر
الگوی کشت در بخش زواره و توسعه مزارع
کشت گیاهان دارویی از جمله گلمحمدی
داشته باشد .در این راستا دانشگاه آزاد اسالمی
واحد زواره کاشــت گل محمدی را از ســال
گذشته در سطح دو هکتار از زمینهای این
دانشگاه آغاز کرد .این دانشگاه برای اولین بار
گلمحمدی را از بوستان گل محمدی خود که
به نام شهید مدافع وطن امید اکبری نامگذاری
کرده است ،برداشت کرد .رئیس دانشگاه آزاد
اسالمی واحد زواره گفت :این دانشگاه در نظر
دارد سطح زیر کشت گل محمدی خود را به
پنج هکتار افزایش دهــد .وی گفت  :با توجه
به شرایط خشکســالی و کمبود منابع آب،
پرورش گل محمدی ،جایگزین خوبی برای
محصــوالت پرمصرف آب اســت .مصطفی
صادقی ،با بیان اینکه گل محمدی مقاومت
زیادی در شــرایط کمآبــی مناطق کویری
دارد و فاصله بین آبیاری بین هفت تا  20روز
تغییر میکند گفت :سازگاری گل محمدی ،با
خشکی و شوری از دیگر ویژگیهای توسعه
کشت این محصول اســت به طوری که در
پهنههایی که آب شور اســت ،تاثیر چندانی
در کیفیت گل محمدی دیده نمیشود .وی از
برگزاری جشنواره گل محمدی از سال آینده
در این دانشگاه خبر داد و گفت :این جشنواره
به منظور توسعه کاشت گل محمدی برگزار
خواهد شد.

