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زمینه توسعه پایدار شهری در نجف آباد

جمشید اسماعیلی مدیریت سازمان جذب سرمایه و مشارکتهای شهرداری 
توسط  خوبی  بسیار  اقدامات  گردشگری  حوزه  در  اینکه  بیان  با  آباد  نجف 
شهرداری نجف آباد صورت گرفته است گفت احداث باغ موزه شهر، محور 
تفریحی گردشگری کوچه باغ زندگی، مرمت و تکمیل خانه تاریخی نوریان به 
عنوان مجموعه تاریخی فرهنگی و شهر کتاب از جمله پروژه های شاخص در 

این حوزه است.
استان اصفهان – الهام ندیمی / وی افزود شهرداری نجف آباد به منظور 
جذب و حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی با بررسی و نیازسنجی 
فرصت ها تالش نموده تا در جهت رفع مشکالت شهری و برای ارائه خدمات 
مطلوب به شهروندان و ضمن اطمینان به سرمایه گذاران از فرصت های پیش 
آمده برای ایجاد و احداث مراکز خدماتی رفاهی، تفریحی و گردشگری حد اکثر 
استفاده را ببرد و زمینه را برای توسعه پایدار شهری در شهر نجف آباد فراهم 
کند. اسماعیلی با اشاره به فرصت های مطلوب سرمایه گذاری در شهر نجف 
آباد عنوان کرد احداث پارکینگ طبقاتی، بازارچه های سنتی و صنایع دستی، 
مجتمع های تجاری و مراکز فروشگاهی، ساخت هتل، ایجاد و توسعه مراکز 
بوم گردی و گردشگری، تفریحی، احداث مجموعه های شهربازی سرپوشیده و 
روباز، مجتمع های خدماتی و درمانی، نمایشگاه و فروشگاه گل و گیاه و ماهیان 

زینتی و غیره بخشی از این فرصت ها است.

 کلیه شهرک های صنعتی استان خراسان جنوبی 
تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفتند

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر تمامی 15 
شهرک صنعتی در سطح استان خراسان جنوبی تحت پوشش گاز طبیعی 

قرار دارند.
وضعیت  آخرین  تشریح  در  محمودی  رحمان  اتحادملت،  گزارش  به 
گازرسانی به شهرک های صنعتی استان افزود: با تکمیل عملیات گازرسانی 
به نواحی صنعتی درمیان و زیرکوه 100درصد شهرک ها و نواحی صنعتی 
فعال استان از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدند. وی در ادامه با اشاره به 
نگاه ویژه شرکت گاز در گازرسانی به صنایع تصریح کرد: صنعت، چرخ 
محرک اقتصاد شناخته می شود و شرکت گاز استان خراسان جنوبی با 
تسریع گازرسانی به صنایع در استان تالش کرده است که سهم خود را در 

توسعه اقتصادی خراسان جنوبی به خوبی ایفا کند.
مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی یادآور شد: در حال حاضر 
تمامی 32 شهر و 1767 روستا و 2024 واحد صنعتی در استان خراسان 
جنوبی تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند و گازرسانی به محدود روستاها 

و صنایع باقی مانده نیز در دست اجرا می باشد.

تقدیر مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی از مدیر کل فرهنگ و ارشاداسالمی خوزستان

کاظم نظری، مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با 
اهدای لوح تقدیر از حجت االسالم رضا کاله کج مدیرکل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان به پاس برگزاری باشکوه جشنواره تئاتر استانی و همچنین 
تالش های صورت گرفته در امر اطالع رسانی در حوزه تئاتر قدردانی کرد.

به گزارش خبرنگار اتحادملت به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خوزستان،متن این لوح تقدیر بدین شرح است:

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  محترم  مدیرکل  کج،  کاله  رضا  آقای  جناب 
خوزستان؛  با سالم و احترام

جشنواره های تئاتر استانی در سراسر کشور تبلور همبستگی و همگرایی 
اهالی نجیب خانواده تئاتر است. حال که با کوشش جنابعالی این رویداد 
بزرگ استان خوزستان به سرانجام رسیده، قدردان تالش های مجدانه شما 

در مسیر هموار نمودن جاده های فرهنگی هنری از دریچه تئاتر هستیم.
امید است زیر سایه الطاف خداوند منان در راستای خدمت رسانی به 

جامعه فرهنگی هنری کشور عزیزمان پیروز باشید.
کاظم نظری - مدیرکل هنرهای نمایشی

همچنین  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  نمایشی  هنرهای  مدیرکل 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  به  ای  لوح سپاس جداگانه  اهدای  با 
خوزستان، از تالش های صورت گرفته در امر اطالع رسانی در حوزه تئاتر 
تقدیر نموده و پورتال تئاتر استان خوزستان را به عنوان پورتال برتر فعال 

کشوری در سه ماهه دوم سال جاری معرفی نمود.

 هشدار قطع گاز به واحد های تولیدی استان فارس

زمستان سرد صنایع در راه است
برخی از صنایع استان فارس به مانند سایر 
دیگر،  استانهای  وتولیدی  صنعتی  واحدهای 
هشدارهایی مبنی بر قطع و نوبت بندی گاز در 

زمستان دریافت کرده اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حاال واحدهای تولید 
فوالد، پتروشیمی، سیمان و کاغذ اعالم کردند 
که سناریوی نوبت بندی و سپس قطع گاز سال 
پیش، دوباره در حال تکرار است؛ زیرا مجددا 
هشدارهایی درباره مصرف گاز و سهمیه بندی 

آن دریافت کرده اند.
وزارت نفت در نامه ای رسمی لیست واحد های 
اولیه پتروشیمی که باید مصرف گاز خود را قطع 
کنند و یا کاهش دهند اعالم کرد. در این نامه 
واحدهای پتروشیمی، مرجان، مسجدسلیمان، 
امام،  بندر  مارون،  فن آوران،  شیراز،  زاگرس، 
فجر، پردیس و کاوه، به ناچار باید مصرف خود 
را کاهش دهند. کاهش مصرف گاز به معنای 
حالی  در  است،  پتروشیمی  تولیدات  کاهش 
که با کاهش فروش نفت، کشور به شدت به 
پتروشیمی  از صادرات محصوالت  ارز حاصل 

نیازمند است.
شجاعی روابط عمومی پتروشیمی شیراز در 
پتروشیمی شیراز  گاز  باره می گوید: قطع  این 
فشار  افت  امکان  اما  نیفتاده  اتفاق  تاکنون 
وجود دارد. دولت عالقه ای به قطع گاز مصرف 
کنندگان ندارد و به دلیل ناتوانی در استخراج 
گاز کافی، به قطع گاز صنایع روی آورده است.

اعالم ذخیره سوخت به واحدهای تولیدی
معاون اقتصادی استاندار فارس با بیان اینکه 
و  صنایع  برای  گاز  تامین  مدیریت  حال  در 
کارخانجات هستیم، می گوید: طبق برنامه ریزی 
کارخانه ها  به  داشتیم  گذشته  ماه  دو  از  که 
مخازن  که  کردیم  اعالم  تولیدی  واحدهای  و 

سوخت شان مانند گازوئیل و… را ذخیره کنند.
با  »ایلنا«  با  گفتگو  در  زاده  ربانی  محسن 
اشاره به اینکه هنوز هم در حال پیگیری هستیم 
که میزان قطعی گاز صنایع به حداقل برسد، 
می افزاید: سرمایی که کشور را فرا گرفته سبب 
افت فشار شده و مقرر شده تا کاهش فشار گاز 
را با قطعی برق به نحوی که کمترین خسارت 

برای کارخانجات ایجاد کند جبران کنیم.
ربانی زاده در ادامه با بیان اینکه قطعا قطعی 
گاز مشکالتی را به همراه دارد، بیان می کند: 
تولید  با  کارخانجات  خسارت  کاهش  جهت 
کنندگان تعامل کردیم که در حد امکان در روند 

مصرف گاز صرفه جویی کنند.
معاون اقتصادی استاندار فارس با بیان اینکه 
تا واحدهای  متاسفانه کمبود گاز باعث شده 
با  فارس  استان  در  آهن  ذوب  و  پتروشیمی 
مشکل مواجه شوند، ادامه می دهد: با توجه به 
اینکه میزان تولید با مصرف گاز و برق با کاهش 
مواجه هستیم در نتیجه این مشکل را می توان 

با مدیریت مصرف جبران کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه قطعی گاز شامل 
خانه ها و منازل مسکونی نمی شود، می گوید: 
مشکل  با  تولیدی  واحدهای  و  کارخانه ها  اما 

قطعی گاز مواجه هستند.
میزان تولید و مصرف گاز با هم همخوانی ندارد

نماینده شیراز و زرقان هم در ادامه با بیان 
اینکه متاسفانه در چند سال گذشته دولت ها 
در بخش ظرفیت های  سرمایه گذاری جدیدی 
حاضر  حال  در  می گوید:  اند،  نداشته  گازی 
مواجه  تولید  افت  با  گازی  میادین  بیشتر 
هستند و این در حالی است که میزان تولید 
گاز پاالیشگاه ولی عصر جم از 120 میلیون متر 
مکعب به حدود 40 الی 50 میلیون متر مکعب 

کاهش یافته است.
اشاره  با  »ایلنا«  با  گفتگو  در  قادری  جعفر 
پارسیان  پاالیشگاه  گاز  تولید  میزان  اینکه  به 
روزانه از ۸0 میلیون متر مکعب به 50 میلیون 
متر مکعب کاهش یافته، می افزاید: بعضی از 
سکوهای پارس جنوبی هم با این مشکل مواجه 
سرمایه گذاری  نیازمند  بخش  این  که  شده اند 

بیشتر است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به 
اینکه رشد مصرف باالی گاز باعث شده تا میزان 
نداشته  همخوانی  هم  با  گاز  مصرف  و  تولید 
باشد، می گوید: در این شرایط نیاز توجه ویژه ای 
در  جایگزین  و سوخت های  به سرمایه گذاری 

بخش گاز شود.
نماینده شیراز و زرقان با اشاره به اینکه دولت 
در  را  برق  و  گذشته  در سال  را  گاز  سیزدهم 
می کند:  بیان  است،  کرده  مدیریت  تابستان 
موضوعاتی مانند سو آپ گاز میان ترکمنستان 
و آذربایجان و اتصال خط لوله روسیه به ایران 
از موضوعات مهمی است که دولتمردان باید به 

آن توجه کنند.
به عملیات حفاری  اینکه توجه  بیان  با  وی 
تامین گاز هم باید در دستور کار مسئوالن قرار 
بگیرد، می افزاید: جهت جبران کمبود گاز نیاز 
پارسیان  و  کنگان  ولیعصر  پاالیشگاه  تا  است 
از بهره برداری به پارس جنوبی  و کیش بعد 

متصل شوند.
به سمت  هدایت شدن  بر  تاکید  با  قادری 
خورشیدی  انرژی  مانند  جایگزین  انرژی های 
برای تامین برق ادامه می دهد: نباید فراموش 
کرد که باید نهایت صرفه جویی را در مصرف 

انرژی داشته باشیم.
قیمت گاز از سال گذشته تاکنون خیلی افزایش 

نیافته است
نرسی قربان نائب رئیس کمیسیون انرژی، 
پاالیشی  و صنایع  پتروشیمی  زیست،  محیط 
اتاق بازرگانی فارس نیز با بیان اینکه کمبود تولید 
گاز موضوعی قدیمی است و بارها این موضوع 
در سال های گذشته رخ داده است، می گوید: 
باال بودن روند مصرف گاز و مشکل در تولید گاز 

به دلیل تحریم ها باعث شده تا سرمایه گذاری 
مناسب در بخش تولید گاز انجام نشود و در 

نهایت در این بخش با مشکل مواجه شویم.
وی در گفتگو با ایلنا با بیان اینکه انجام نشدن 
بهینه سازی هم از دیگر نکاتی است که تولید 
است،  کرده  مواجه  با مشکل  را  گاز  تامین  و 
گاز  تولید  حوزه  در  سرمایه گذاری  می افزاید: 
و بهینه سازی در مصرف از راه های کمبود گاز 

است.
محیط  انرژی،  کمیسیون  رئیس  نائب 
اتاق  پاالیشی  صنایع  و  پتروشیمی  زیست، 
که  زمانی  می دهد:  ادامه  فارس  بازرگانی 
کمبود  دلیل  به  زمستان  ایام  در  کارخانه ها 
گاز تعطیل می شوند یا به سوخت های مایع 
رو می آورند، این مشکالت در تمام بخش های 

تولید تاثیر می گذارد.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه تحریم ها از 
سرمایه گذاری شرکت های بزرگ جهت تولید گاز 
در کشور جلوگیری کرده است، ادامه می دهد: 
تحریم ها اجازه ورود تکنولوژی برای تولید بهینه 
از گاز به کشور نمی دهد و قیمت گذاری ارزان 
گاز در ایران باعث شده تا میزان مصرف گاز در 

کشور به شدت افزایش یابد.
از سال  گاز  قیمت  اینکه  به  اشاره  با  قربان 
است،  نیافته  افزایش  خیلی  تاکنون  گذشته 
می گوید: اما نرخ تورم در مواد سوختی مانند 

گاز تاثیر گذار نبوده است.

اخبار

نائب رئیس کمیسیون انرژی، 
محیط زیست، پتروشیمی و 

صنایع پاالیشی اتاق بازرگانی 
فارس: زمانی که کارخانه ها 

در ایام زمستان به دلیل 
کمبود گاز تعطیل می شوند 

یا به سوخت های مایع رو 
می آورند، این مشکالت در تمام 
بخش های تولید تاثیر می گذارد

با حکمی از سوی محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ، سیدمحمدحسین 
بالغی مبین به عنوان مدیر کل جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

آذربایجان شرقی منصوب شد.
در متن حکم محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

خطاب به سیدمحمدحسین بالغی مبین آمده است:
به گزارش زهرا محمدزاده خبرنگار روزنامه اتحاد ملت ما از تبریز، »نظر 
انقالبی و دینی جنابعالی به  به شایستگی، تجارب ارزشمند و روحیه 
موجب این حکم به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان 

شرقی منصوب می شوید.
امید واثق است که با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری شایسته 

از ظرفیت های فرهنگی آن استان و با امعان نظر و توجه کامل به اهداف 
به  نسبت  به صورت خاص  اداره کل،  آن  و  وزارتخانه  و شرح وظایف 
اقدامات ذیل اهتمام جدی به عمل آورید: -تدوین سند تحول و نقشه 
راه فرهنگی، هنری و رسانه ای استان با مشورت نخبگان فکری و فرهنگی 
با تکیه بر ظرفیت های گوناگون بومی در جهت تحقق عملیاتی منویات 
و تاکیدات رهبر معظم انقالب اسالمی )مدظله العالی( در حوزه فرهنگ، 
هنر و رسانه در جغرافیای استانی-همکاری فرهنگی مستمر و ایجاد تعامل 
مناسب با امام جمعه محترم و نماینده ولی فقیه، استاندار محترم و سایر 
دستگاه های دولتی و نهادهای انقالبی استان و تالش برای هم افزایی 
موثر با ایشان-تقویت و حمایت جبهه فرهنگی انقالب اسالمی و حلقه 
های میانی، انجمن ها و موسسات و تشکل های مردمی و انقالبی فعال 
در عرصه فرهنگ، هنر و رسانه-گسترش اقدامات فرهنگی اثربخش و 
استعداد پروری و تقویت عناصر فرهنگی، هنری و رسانه ای در مناطق 
کمتر برخوردار استان-تقویت جایگاه و وظیفه نظارتی اداره کل استان 
در صدور مجوزهای مختلف با رویکرد اعتالی فرهنگ ایرانی اسالمی و 
توجه به اقتضائات فرهنگی بومی استان-توجه و برنامه ریزی به منظور 
کادرسازی، کشف استعدادها و تربیت عناصر فرهنگی و هنری، انقالبی 
و مکتبی در استان با استفاده از ظرفیت های گوناگون آموزشی و تربیتی-

ایجاد هماهنگی و هم افزایی موثر بین واحدهای استانی، سازمان ها و نهاد 
های تابعه و وابسته وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در استان به عنوان 
ارشد این وزارتخانه در استان-برقراری ارتباط حسنه و صمیمی با اهالی 
فرهنگ، هنر و رسانه استان و تکریم ایشان-تقویت جایگاه اداره کل استان 
به عنوان دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی استان و پویاسازی دبیرخانه و 
تقویت هویت و کارایی حقیقی این شورا-رعایت اولویت های محتوایی در 
برنامه های مختلف شامل تقویت روحیه عزت و خودباوری ملی، رشد 

فضائل اخالقی، اقتصاد مقاومتی و تولید ملی، استحکام نهاد خانواده و 
افزایش جمعیت، امیدآفرینی و نشاط فردی و اجتماعی و تعظیم شعائر 
اسالمی-همکاری کامل با معاونت های تخصصی و بخش های ستادی 
وزارتخانه و تامین و تحقق سیاست ها و برنامه های ابالغی آن ها-رعایت 
دقیق و مستمر اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله 
با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهماز خداوند متعال خواستارم  
که با یاری همکاران خدوم آن اداره کل و مغتنم شمردن فرصت خدمت 
به مردم فرهنگ دوست آن دیار، تحت توجهات و حمایت حضرت بقیه 
الله االعظم )عج( و رهبری حکیمانه امام خامنه ای )زید عزه( موفق و 

موید باشید.«
گفتنی است؛ سید محمد حسین بالغی مبین، متولد 1363 و دانش 
آموخته کارشناسی ارشد مدیریت است و از جمله سوابق مدیریتی 
وی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:رییس حوزه هنری آذربایجان 
شرقی از سال 13۹7مدیر مرکز موسیقی و سرود حوزه هنری آذربایجان 
آذربایجان  استان  قرآنی  فرهنگی  موسسات  اتحادیه  شرقیرییس 
استان  هنر  و  فرهنگ  بوم  زیست  تدوین سند  کارگروه  شرقیرییس 
آذربایجان شرقیمدیر کارگروه تدوین نقشه تحول حوزه هنری آذربایجان 
شرقیمدیر موسسه فرهنگی طارق تبریزمدیر توسعه زیرساخت های 
سینمایی حوزه هنری آذربایجان شرقی آهنگسازی و خوانندگی شش 
به  نمونه کشوربرگزیده  آهنگساز  عنوان  به  برگزیده  و  آلبوم صوتی 
عنوان مدیر نمونه فرهنگی در سطح کشور در جشنواره اتفاقتألیف سه 
عنوان کتاب آموزشی در حوزه علوم و معارف قرآن کریمدبیر اجرایی 
چندین کنگره بین المللی همچون "شهریار"، "عاشیقالر" و "شعر ترکی 
غدیر" یادآور می شود، پیش از این سید قاسم ناظمی مدیریت این 

اداره کل در آذربایجان شرقی را عهده دار بود.

بالغی مبین مدیر کل جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربایجان شرقی شد

مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی از 
ثبت باالترین مقدار اجرای شبکه تغذیه و توزیع گاز 
در بین شرکت های گاز استانی کشور در مهر ماه 

خبر داد.
در  محمودی  رحمان   ، اتحادملت  گزارش  به 
تشریح این خبر گفت:  بر اساس گزارش ارسال 
شده از شرکت ملی گاز ایران، شرکت گاز استان 
 ، شبکه  کیلومتر   1۸2 اجرای  با  جنوبی  خراسان 
باالترین میزان اجرای شبکه تغذیه و توزیع گاز در 

مهرماه را به نام خود ثبت کرده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان جنوبی با 
اشاره به اجرای 7۹4 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع 
گاز از ابتدای امسال افزود: برای اجرای پروژه های 
گازرسانی در استان تا کنون 13 هزار و 670 کیلومتر 

شبکه گاز اجرا شده است.

وی افزود: در حال حاضر تمامی شهرها و 1714 
روستا در استان خراسان جنوبی تحت پوشش گاز 
طبیعی قرار دارند و گازرسانی به محدود روستاهای 

باقی مانده نیز در حال اجرا می باشد.

گفتنی است سال گذشته نیز با اجرای هزار و 
63۹ کیلومتر شبکه باالترین میزان اجرای شبکه 
تغذیه و توزیع گاز به نام شرکت گاز خراسان جنوبی 

ثبت شد.

بر اساس گزارش شرکت ملی گاز ایران در مهرماه: 
باالترین میزان اجرای شبکه تغذیه و توزیع گاز  به نام خراسان جنوبی ثبت شده است
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میتوانند در این مناقصه شرکت نمایند .

1( تحویل )فروش( اسناد مناقصه از تاریخ 1401/09/20  تا تاریخ  1401/09/26 می باشد . )فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به 
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 اداره کل راهداری و حمل ونقل
جاده ای استان اذربایجان غربی

شناسه آگهی : 2384241 

تضمینبرآورد اولیهشماره مناقصهنام پروژهردیف

1.574.350.142  5331.487.002.833-م-01واگذاری امور راهبری و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی پایانه مرزی پلدشت1

آگهی در شرف تاسیس انجمن صنفی 
سنگ کاران ساختمانی استان البرز

به استناد ماده ۱۳۱قانون کار انجمن صنفی مذکور در شرف تاسیس 
میباشد از کلیه شاغالن در صنف مربوطه دعوت می شود در صورت 
تمایل به عضویت درخواست کتبی خود را حد اکثر یکهفته پس از 
اصناف  بلوار  باهنر  میدان  باغستان  کرج  آدرس  به  روزنامه  انتشار 

خیابان کاج روبروی حسینیه پالک۶۸ ارسال فرمایید.


