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اخبار

اداره گاز منطقه ۳کرج افتتاح شد

افتتاح بازارچه دائمی صنایعدستی در پایانه مرکزی مسافربری تبریز
تبریز –امیدمحمدزاده،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیآذربایجانشرقیازافتتاحبازارچهدائمیصنایعدستیدرپایانهمرکزیمسافربریتبریزخبرداد.
بهگزارشروابطعمومیادارهکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیآذربایجانشرقی،دکتراحمدحمزهزاده،۱۴۰۱ضمناعالماینخبرگفت«:بهمناسبتآغازهفتهصنایعدستی،بازارچهصنایعدستی
در پایانه مرکزی مسافربری تبریز با هدف رونق فروش و اقتصاد این حوزه خالق ،آغاز به کار کرد».
مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی آذربایجان شرقی ادامه داد« :بازارچه صنایعدستی پایانه مرکزی تبریز در ۲۵غرفه ،به ارائه ۱۵رشته هنری از جمله منبت ،معرق ،نازککاری چوب ،تراش
سنگهاینیمهقیمتی،خراطی،حکاکیرویفلز،مکرومهبافی،بستهبندیصنایعدستی،سفالوسرامیک،صنایعدستیچوبی،دواتگری،سبدبافیو میپردازد».
دکتر حمزه زاده اظهار داشت« :این نمایشگاه که به تولید زنده و فروش آثارهنری میپردازد ،بهصورت دائمی در پایانه مرکزی تبریز فعالیت خواهد داشت».

کرج–معصومهعینی،خبرنگاراقتصادسرآمد-بایدسعیکنیمآثارکارهاییکهانجاممیدهیم
ماندگارشودهماننداینکهدیگرانکاشتهاندماخوردهایممابکاریمدیگرانازآنبهرهببرند.
مهندس سید رضا غفاریان مدیرعامل این شرکت در تاریخ دوشنبه  ۳۰خرداد  ۱۴۰۱اداره
گاز منطقه ۳شهرستان کرج را افتتاح کرد  .غفاریان در آیین افتتاح این اداره ضمن تشکر از
زحمات صورت گرفته همکاران در امر گازرسانی به مردم شریف استان تشریح کرد :باید
سعی کنیم آثار کارهایی که انجام میدهیم ماندگار شود همانند این که دیگران کاشته اند ما
خوردهایممابکاریمدیگرانازآنبهرهببرند.اینمقاممسئولضمنتبریکبهمناسبتمیالد
امام رضا و ماه ذی القعده عنوان کرد :کارهای ماندگار را باید به نحوی به سرانجام برسانیم
تا جاوید شویم همانند شهید چمران و حاج قاسم سلیمانی که با کارهای ماندگار شان در
ذهن ما و قلب ها ماندگار شده اند  .غفاریان افزود  :خدا را شکر می کنیم که با نعمت رهبری
ایران اسالمی هم اکنون توانسته است سربلندی و افتخار و عزت را برای مردم میهنمان
رقم بزند  .غفاریان در پایان از همه همکاران پرتالش تقدیر و تشکر کرد ضمن اشاره به
اینکه هم اکنون دارای  ۹۳۰هزار مشترک در اســتان البرز هستیم بیان کرد  :آسایش همه
این مشترکین در گرو خدمات و تالش همکاران ما می باشد  .الزم به ذکر است محدوده
کاری منطقه ۳که مردم شریف استان میتوانند برای دریافت خدمات به آن مراجعه نمایند
عبارتند از  :گوهردشت،سه راه گوهردشت،شاهین ویال،قلم،باغستان،محمود آباد،ملکشاه
غربی،حصارکباال،شهرکیاس،حیدرآباد،اشتراکیشمالیوجنوبیمیباشد.

حضورمجتمعمسسونگوندرنوزدهمیننمایشگاهبینالمللی
متالورژی ،فوالد ،صنایع و ماشین آالت

امضایتفاهمنامهبهرهبرداری
ازاتوبوسهایدوطبقهگردشگریدرشیراز

شیراز – قاسم توانایی،خبرنگاراقتصادسرآمد -با
امضای تفاهمنامه بهرهبرداری از اتوبوسهای دو
طبقه گردشگری ،این شیوه جدید گردشگری تا نوروز
سال  ۱۴۰۲در شیراز به بهرهبرداری میرسد.
طی جلسهای با حضور سیداحسان اصنافی شهردار
شــیراز ،مهدی نصیــری قرقانی رئیس کمیســیون
هوشمندسازی و فناوری اطالعات شورای اسالمی
شــهر شــیراز ،هادی شهدوست شــیرازی معاون
حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز و سرمایهگذار و
مدیر عامل شرکت گشت و گذار آسان کیش تفاهمنامه
بهرهبرداری از اتوبوسهای دوطبقه گردشــگری در
شیراز به امضا رسید.
هادی شهدوســت شــیرازی معــاون حملونقل و
ترافیک شــهرداری شیراز در این جلســه با تصریح
بر محدودیتهای ترافیکی بهویــژه در ایام خاص و
ضرورت تسهیل دسترسی گردشگر به اماکن زیارتی و
گردشگری بیان کرد :باید یک شیوه جدید حملونقل
ایجاد و ظرفیت حملونقل فعلی افزایش یابد..

وی تصریح کرد :ما به عنوان اولین کالنشهر و شهری
که زیرساختهای زیارتی و ســیاحت را الزم دارد،
باید به ظرفیتهای جدیــد حملونقل ورود کنیم که

اتوبوس گردشگری متناسب با اقلیم هوایی شیراز یکی
از ظرفیتهای حملونقل است و در آینده متناسب با
شرایط به سمت ظرفیتهای دیگر نیز خواهیم رفت.

معاون حملونقل و ترافیک شــهرداری شیراز گفت:
شهرداری شیراز برای ایجاد این شیوه جدید حملونقل،
تعامل مستمر و چندجانبهای در حوزههای معاونت
اقتصادی و مالی ،حملونقــل و ترافیک و فرهنگی و
رایزنی با وزارت گردشــگری سرمایهگذاری بخش
خصوصی داشته است.
محمدحسینپورمدیرشرکتگشتوگذارآسانکیش
نیز گفت :با ارائه شیوه حملونقل گردشگری ،حجم
باالی ترافیک کاهش مییابد و نیاز مسافر به پارکینگ
کم میشود که این طرح تجارب موفقی در جزیره کیش
به اثبات رسانیده است.
وی بیان کرد :بعد از عقد قرارداد در وهله نخســت،
سفارش اتوبوسهای دوطبقه گردشگری مورد نیاز
را مطابق استانداردهای جهانی درصورت فراهم بودن
زیرساختهای الزم انجام خواهیم داد و امید است با
تکمیل دادهها و نقشه زیرساختها ،این شیوه جدید
حملونقل را تا نوروز  ۱۴۰۲در شیراز به بهرهبرداری
برسانیم.

استانداریزد تاکید کرد؛

ضرورتبهرهگیریازتوانوظرفیتشرکتهایدانشبنیان
تبریز–امیدمحمدزاده،خبرنگاراقتصادسرآمد-مجموعهمجتمعمسسونگوندرنوزدهمین
نمایشگاهبینالمللیمتالورژی،فوالد،صنایعوماشینآالتحاضرشدهاست.
 ،نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی متالورژی ،فوالد ،صنایع و ماشین آالت وابسته با حضور
دکتر عابدین خرم استاندار آذربایجان شرقی ،دکتر کالمی معاونت امور اقتصادی استاندار،
مهندسپرنیانریاستسازمانصمتاستانومهندسرضویمدیرمجتمعمسسونگون
افتتاح شد .استاندار آذربایجان شرقی با حضور در غرفه شرکت ملی صنایع مس ایران و
مجتمع مسسونگون از آخرین دستاوردهای این شرکت بازدید کردند.
همچنینعابدینخرمدرغرفهمجتمعمسسونگونازدستگاهچگالیسنجمایعاتهمگن
و ناهمگن که توسط یکی از کارکنان این مجتمع اختراع شده بود بازدید نمود .در این بازدید
آقای حسن محمدی مخترع این دستگاه گزارش کلی از دستگاه و چگونگی اختراع و ثبت
آن را به استاندار و دیگر مسئولین حاضر ارائه دادند.

آمادهباشنیروهایمنابعطبیعیگلستانبرایمقابلهباآتش
سوزیهایاحتمالی

گرگان-آذری،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان از آماده
باشتمامنیروهایمنابعطبیعیبرایمقابلهباحریقاحتمالیدراستانخبرداد.
عبدالرحیملطفیگفت:هواشناسیگلستاندرروزهایگذشتهباصدور اطالعیهاینسبت
به گرم شدن هوا هشدار داد و به اقدامات الزم برای پیشگیری از آتش سوزی در مزارع گندم
و جو که برداشت محصول در آنها انجام شده است ،تاکید کرد.
او گفت :در روزهای پیش رو با وزش بادهای شدید و گرم در استان احتمال حریقهای
پراکندهوجودداردبههمیندلیلتاکاهشدماوخروجاینسامانهگرمازاستانتمامنیروهای
حفاظتی و اداری در آماده باش کامل هستند.
لطفیگفت:تمامشهرستانهاییکهنقاطحساسحریقدارندبایدنسبتبهبکارگیریدیده
بانانحریقدرنقاطپیشبینیشدهاقدامکنند.
عیسی گل بینی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی اســتان هم در این باره گفت :تمام
فرماندههای یگان حفاظت شهرستانها ملزم به اطالع رسانی به گروههای مردمی ،همیاران
طبیعت و گروههای ۱۱نفره اطفاء حریق و  ...هستند تا از آمادگی الزم برای هر گونه حریق
احتمالی برخوردار باشند .گل بینی گفت:استان گلستان ۶هزار و ۸۰۰کیلومتر مرز مشترک
بینمنابعطبیعیواراضیزراعیداردکه۲هزارکیلومترآنخطرآفریناستوتوصیهمیشود
کشاورزان حتما بعد از برداشت محصوالتشان آتش بر تا عرض ۸متر در مرز مشترک خود
باجنگلیامرتعاحداثکنند.

نخستین طرح ایمن سازی تابلوهای پیام رسان جادهای کشور
در مشهد اجرا شد

مشهد-صبوری،خبرنگاراقتصادسرآمد-سرپرستمرکزمدیریتاطالعاتراههاوحملو
نقلجادهایخراسانرضویگفت:طرحایمنسازیتابلوهایپیاممتغیرجادهای()v.m.s
برای نخستین باردر کشور به صورت آزمایشی در یکی از جاده های مشهد اجرا شد.
یوسف بنیاسدی افزود :طرح ایمن سازی برای نخستین بار روی تابلو پیام متغیر جاده
مشهد-ملک آبادباهمکاریپیمانکارانمحلیبهصورتآزمایشیدرحالاجراست.
وی ادامه داد :این طرح برای حفظ امنیت فیزیکی تجهیزات الکترونیکی از مواردی مانند
سرقت و همچنین امنیت ارتباطی برای جلوگیری از هک اطالعات و نشر اطالعات روی
تابلو ازطریقهکسیستماجراشدهاست.
سرپرست مرکز مدیریت اطالعات راهها و حمل و نقل جادهای خراسان رضوی گفت:
براساس سامانه به کارگیری شده در این طرح در صورت بازشدن در اتاقکهای تجهیزات،
هشدار از طریق سامانه های ارتباطی به کاربران سازمان راهداری ارسال می شود.
بنیاسدیافزود:ایننهادبااستفادهاز ۳۲۶سامانهنظارتیواطالعرسانیالکترونیکوکنترل
از راه دور ،جاده های اصلی استان خراسان رضوی را پایش میکند.
ویاضافهکرد:عالوهبرفعالیتدههادستگاهترددشمار،دوربیننظارتی،سامانهثبتتخلف
سرعت و سامانه( W.I.Mسامانه توزین ناوگان در حال حرکت) ۱۲،تابلو پیام متغیر برای
اعالن وضعیت جاده و سه سامانه اعالم سرعت لحظهای خودرو و یک سامانه الکترونیک
اعالم سرعت مجاز در استان فعال است.

یزد – احمدیان،خبرنگاراقتصادسرآمد-استاندار
یزد به تبیین ضرورت نوسازی صنعتی استان با بهره
گیریازتوانوظرفیتشرکتهایدانشبنیانپرداخت
و گفت :تغییر ریل این حوزه بر مبنای قانون جهش تولید
دانش بنیان انجام و دغدغه های موجود و تسهیلگری
هایالزمبهصورتمکاتبهودیدارحضوریبامسئولین
کشوریپیگیریومنعکسمیشود.
دکتر مهران فاطمی در نشست شورای گفتگوی دولت
و بخش خصوصی استان که با حضور دکتر اسفندیار
اختیاری؛نمایندهیزدیتبارزرتشتیانایرانورئیسکمیته
پژوهش و نوآوری مجلس شورای اسالمی و اعضای

شورا برگزار شــد ،به تبیین ضرورت نوسازی صنعتی
استان با بهره گیری از توان و ظرفیت شرکت های دانش

بنیانپرداختوگفت:تغییرریلاینحوزهبرمبنایقانون
جهش تولید دانش بنیان انجام و دغدغه های موجود و
تسهیلگریهایالزمبهصورتمکاتبهودیدارحضوری
بامسئولینکشوریپیگیریومنعکسخواهدشد.
وی در ادامه به عزم جدی اســتان جهت اجرای طرح
بورسیه شغلی دانشجویان در واحدهای تولیدی اشاره
و خاطرنشان کرد :در این راستا ظرفیت های موجود،
نام واحدهای شرکت کننده در طرح و ضوابط و شرایط
اختصاصی هر کدام از این واحدها باید در کوتاه ترین
زمان ممکن تعیین و در دفترچه سازمان سنجش وزارت
علوم در سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱درج شود.

استاندار یزد همچنین با اشاره به تدوین محورهای برنامه
یزد نوین با بهره گیری از نظرات ذی نفعان ،بدنه اداری،
دانشگاهیان و کارشناسان در قالب جلسات مشترک،
اظهارداشــت :محورهای این برنامــه باید به صورت
مصداقی در جلسات این شورا مطرح و به نقد و چالش
کشیده شده و موانع پیش روی آن ها برداشته شود.
دکترفاطمی با بیان اینکه تاثیر اهداف و راهبردهای برنامه
یزد نوین باید در متن جامعه و صنعت استان عینیت پیدا
کند ،افزود :در این راستا هم افزایی الزم بین دستگاه های
استانیایجادوازتوانوظرفیتفعالینبخشخصوصی
جهتپیگیریوتحققاینراهبردهااستفادهمیشود.
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برپایینمایشگاهتوانمندیهایصنایعکوچک
و متوسط در ایالم

ایالم-حسن بیگی،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرعامل شرکت
شهرکهای صنعتی ایالم گفت :نمایشگاه محصوالت تولیدی
واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان در
راستایتعاملباتجارعراقیبرگزارشد.
موسی حاتمی گفت :طی ســفر  ۲روزه هیات تجاری ،اقتصادی
استان دیاله عراق به ایالم این نمایشگاه در راستای تعامل و برقراری
ارتباط با تجار عراقی و با هدف توسعه بازار واحدهای صنعتی،
آشنایی صنایع کوچک با یکدیگر ،معرفی محصوالت و برندهای
صنایعکوچکوحمایتازتولیدداخلیوکاالیایرانیبرگزارشد.
اوگفت:برپاییایننمایشگاهفرصتمناسبیبرایبرقراریارتباط
میان تجار عراقی و صنعتگران ،شناسایی شرکتهای معتبر بومی
استان و ارائه آخرین توانمندیهای واحدهای تولیدی استان است.
حاتمی گفت ۳۰ :واحد تولیدی مســتقر در شهرکها و نواحی
صنعتی استان محصوالت خود را برای بازدید در این نمایشگاه
ارائه کردند.
رایزن بازرگانی ایران در عراق ،فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) ایالم،
رییس صنعت و معدن و رییس اتاق بازرگانی استان دیاله عراق و
تجار عراقی و برخی دیگر از مسووالن از نمایشگاه توانمندیهای
صنایعکوچکاستانکهبهمدت ۲روزدرمحلسالننمایشگاههای
هتل زاگرس ایالم برگزار شد ،دیدن کردند.

صدور مجوز تاسیس ۳مرکز آموزش جوار
بین کارگاهی در مازندران

استاندار »

امسالبه7۲روستایمحروماستانهمدانآبرسانیمیشود

همدان-فتانــه ازانی،شــیراز – قاســم
توانایی،خبرنگاراقتصادســرآمد -استاندار همدان
گفت :امسال با کمک خیربزرگ حاج علیاکبر ابراهیمی
به ۷۲روستای محروم استان همدان آبرسانی میشود.
علیرضا قاسمیفرزاد در آئین افتتاح ۳۵پروژه آبرسانی به
 ۱۹روستای استان همدان که در روستای سیاهدره ملوسان
نهاوند برگزار شد ،اظهار کرد :با همت و کمک خیربزرگ
حاج علیاکبر ابراهیمی در  ۱۹روستای استان همدان ۳۵
پروژه آبرسانی انجام و به بهرهداری رسید که جا دارد از این
خیربزرگتقدیروقدردانیکنیم.
وی با بیان اینکه با بهرهبرداری از این طرحها  ۸۵۶۰نفر

در روستاهای استان تحت پوشش شبکه آبرسانی سالم
قرارمیگیرند،تصریحکرد:همچنینامسالبرایآبرسانی
به  ۷۲روستای اســتان همدان به نیت  ۷۲شهید کربال با
حاج علیاکبر ابراهیمی تفاهمنامه امضا شــد و ایشان
هزینه آبرسانی به این ۷۲روستای استان را تقبل کردند که
مجموعابرایآبرسانیبهاینتعداروستا ۱۶۰میلیاردتومان
هزینهخواهندکرد.
قاســمیفرزاد افزود :عملیات اجرایی ایــن  ۳۵پروژه
آبرسانی در استان توسط قرارگاه پیشرفت و آبادانی سپاه
انصارالحسین(ع) استان همدان انجام شده است که جای
تشکر و قدردانی دارد.

مدیرکل تامین اجتماعی لرستان:

امکان پوشش بیمهای
زنان خانهدار لرستان فراهم شد

وی ادامه داد :سپاه پاسداران انقالب اسالمی همواره در
بحث خدماترسانی به محرومین و روستاهای محروم از
جمله در بحث مرمت و ساخت و ساز مسکن ،در بحث
زلزله و ســیل و در بحث بیماری کرونا پیش قدم بوده و
خدمات ارزندهای را انجام داده است.
استاندار همدان تصریح کرد :اجرای پروژههای آبرسانی
به روستاهای کشور که هزینه آن توسط خیر محترم حاج
ابراهیمی انجام شده به نام شهید قاسم سلیمانی انجام شده
است زیرا ایشان عالقه خاصی به شهید سلیمانی دارند و
این شهید بزرگوار نیز در دوره حیاتشان با حاج ابراهیمی
ارتباطنزدیکیداشتند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
استان:

ساخت باغ موزه دفاع مقدس کرمانشاه
جان تازه میگیرد

سمنانیها در سامرا مجتمع خدماتی
میسازند

ساری-درخشنده،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرکل آموزش فنی و
حرفهای مازندران از صدور مجوز تاسیس  ۳مرکز آموزش جوار
بین کارگاهی در استان خبر داد.
سیدحسیندرویشیگفت:ادارهکلآموزشفنیحرفهایمازندران
به استناد تبصره ۲ماده ۱۱۰قانون کار جمهوری اسالمی ایران و در
اجرای آیین نامه ایجاد مرکز کارآموزی جوار کارگاهی ،مجوز سه
مرکز آموزش را در استان صادر کرد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای مازندران میگوید:این مراکز در
شهرهاینوشهر،ساریوبابلمیباشند.
مهارت و فناوری یکی از عاملهای اصلی رشد و توسعه اقتصاد
پایدار در کشورها به شمار میرود.
آموزشهایفنیوحرفهای،نقشمهمیرادرافزایشاشتغالمولد،
بهبودفضایکسبوکار،استفادهبهینهازفرصتهاوافزایشکارایی
اقتصاد مقاومتی در درون جامعه بر عهده دارد.
مراکزآموزشجوارکارگاهی،مراکزیهستندکهبهمنظورگسترش
آموزشهای فنّی و حرفهای و تأمین نیــروی کار ماهر مورد نیاز
صنایع ،تأسیس و راهاندازی می شوند و آموزش در آنها با نظارت
و هدایت سازمان آموزش فنّی و حرفهای کشور است.
باشگاه خبرنگاران جوان مازندران ساری

رئیس کل دادگستری استان اعالم کرد؛

خرم آباد -رضا حبیبی،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرکل تامین اجتماعی
لرستان گفت :امکان پوشش بیمه ای برای دانشجویان ،دختران و زنان
خانه دار فراهم شد و متقاضیان میتوانند از مزایای این طرح بهره مند
شوند.
به گزارش از روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی لرستان منوچهر
گودرزی اظهار کرد :مشــموالن این قانون تمام زنان  ۱۸تا  ۵۰ساله و
دانشجویان هستند و در خصوص افراد باالی  ۵۰سال نیز میزان سابقه
بیمهپردازیقبلیبهحداکثرسنموردنظراضافهخواهدشدهمچنینثبت
نام و ارائه خدمات غیر حضوری می باشد و امکان انتخاب نرخ پرداخت
حقبیمهفراهمشدهاست.
وی ادامه داد :نــرخ پرداخت حق بیمه زنان خانــه دار و دختران برای
برخورداری از حمایت های سازمان تامین اجتماعی دارای سه سطح
است .در نوع اول نرخ پرداخت حقبیمه زنان خانهدار و دختران برای
برخورداری از حمایتهای بازنشستگی  ۱۲درصد محاسبه می شود
و در نوع دوم شامل بازنشســتگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی با
نرخ  ۱۴درصد می باشد همچنین در نوع ســوم که شامل فوت قبل و
بعد از بازنشستگی و از کارافتادگی است مبنای محاسبه نرخ ۱۸درصد
خواهد بود.
گودرزی بیان کرد :بیمه دانشجویی یکی دیگر از پوشش های حمایتی
سازمان تامین اجتماعی است که در طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی قرار
می گیرد .دانشجویان در بازه سنی  ۱۸تا  ۵۰سال می توانند با مراجعه به
تارنمای es.tamin.irاز مزایای این طرح استفاده کنند و در صورتی
که متقاضی بیش از ۵۰سال داشته باشد باید معادل مازاد سنی ،سابقه بیمه
پردازیقبلیداشتهباشد.
وی گفت :سابقه بیمه دانشجویی پس از فارغ التحصیلی به بیمه اشتغال
آنها وصل می شود و متقاضیان در صورت بهره مندی از پوشش درمانی
بیمهمتعلقبهوالدینخودنیازیبهپرداختحقسرانهدرماننداشتهواز
خدماتدرمانیسازمانتامیناجتماعیبرخوردارخواهندشد.

کرمانشاه-کبودی،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرکلبنیادحفظآثارونشر
ارزشهای دفاع مقدس استان کرمانشاه از تخصیص اعتبارات مناسب
برای تسریع در ســاخت باغ موزه دفاع مقدس استان در سفر ریاست
جمهوری به استان خبر داد.
سردار ناصر باباخانی با اشاره به آغاز ساخت باغ موزه دفاع مقدس استان
از اوایل سال گذشته ،اظهار کرد :با اعتبارات تزریق شده روند ساخت فاز
اول باغ موزه دفاع مقدس در کرمانشاه قابل قبول است.
باباخانی با بیان اینکه گفت :این پروژه در سفر رئیس جمهور به استان که
قرارشدهبهزودیانجامشود،دیدهشدهوقراراستاعتباراتخوبیبرای
تسریعساختپروژهتخصیصیابد.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کرمانشاه
در ادامه اشاره ای هم به زمان بر بودن ساخت پروژه باغ موزه دفاع مقدس
استانداشتوگفت:اینپروژه اعتباراتزیادیالزمداردکهاگراعتبارات
به موقع برسد ،پروژه در یک بازه زمانی سه ساله و نهایتا تا سال ۱۴۰۴به
نتیجهخواهدرسید.
باباخانی با بیان اینکه فاز اول پروژه ساخت باغ موزه دفاع مقدس استان به
ساخت موزه اختصاص دارد ،گفت :این فاز از پروژه در مساحت هفت
هزارمترمربعدردستساختاستوپسازاتمامکارساختساختمان
موزه ،پروژه وارد فاز موزهآرایی خواهد شد.
وی در ادامه مساحت کل پروژه باغ موزه دفاع مقدس استان کرمانشاه را
بیشاز ۱۷هکتارعنوانکردوافزود:فازهایبعدیپروژهشاملکتابخانه،
مرکز آموزش ،مســجد ،باغ موزه فضای باز ،سالن همایش ،پارک و...
خواهد بود .باباخانی سپس ساخت باغ موزه دفاع مقدس کرمانشاه را
در راستای نهادینه فرهنگ ایثار و شهادت ضروری قلمداد کرد و افزود:
با ساخت باغ موزه دفاع مقدس شرایط برای آشنایی بیشتر نسل جوان
و آیندگان با از خودگذشتگی و جانفشــانی رزمندگان و شهدای دفاع
مقدسفراهمخواهدشد،ضمناینکهساختاینباغموزهازبعدتوسعه
گردشگری دفاع مقدس نیز اهمیت دارد و گردشگران داخلی و خارجی
زیادی را جذب خواهد کرد.

سمنان-رضاییان ،خبرنگاراقتصادسرآمد -رئیس ستاد بازسازی عتبات
عالیات استان سمنان از تعهد ۵۰میلیارد ریالی این استان برای کمک به
عتبات عالیات در سالجاری خبر داد .جبار دوستمحمدیان ،در جمع
خبرنگاران با اشاره به تعهد ۳۰میلیاردی این استان در سال گذشته اظهار
کرد :سال گذشته بیش از ۳۸میلیارد ریال در استان برای کمک به ساخت
و تکمیل پروژه های عتبات و عالیات جمع آوری شد که گویای تحقق
 ۱۱۰درصدی تعهد استان بوده است .وی با بیان اینکه سال گذشته تعهد
استان۵۰۰۰تومانبهازایهرشهرونداستانبودهادامهداد:اینتعهدامسال
 ۷۵۰۰تومان به ازای هر شهروند هماستانی است که رقمی افزون بر پنج
میلیارد تومان میشود .رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان سمنان
با اشاره به برخی از تعهدات این استان در عراق از ساخت یک سقاخانه با
همت خیران و ستاد عتبات این استان خبر داد و گفت :سازه این سقاخانه
توسط متخصصین در استان ساختهو به عراق ارسال و نصب شده است.
دوست محمدیان از ساخت گنبد این بنا در سامرا به عنوان فاز دوم این
پروژهنامبردوتصریحکرد:گنبد،آبسردکنو...نیزدراستانساختهوتهیه
شدهوبه زودیوحداکثرظرفیکماهآیندهبهسامرامنتقلمیشود.وی
همچنینازتحویلیکزمین ۴۵۰متریبهعتباتوعالیاتاستانسمنان
در سامرا عراق خبر داد و تاکید کرد :قرار است که از طریق کمک های
مردمیاستانیکمجتمعدراینقطعهزمینبسازیم.همچنین قرار است
که یک نانوایی و یک مجتمع پذیرایی و یک آبشیرینکن در این منطقه
از سوی استان ساخته و یا تهیه و تجهیز شود تا در طول سال و خصوصا
ایام اربعین خدمات رایگان به زوار ارائه دهد .وی از آماده سازی کارگاه
ساختجایگاهدربحرمامامینعسکرییندرسامرابهعنوانیکیدیگر
ازخدماتستادعتباتوعالیاتاستانسمناننامبردوتصریحکرد:کمک
به ساخت تل زینبیه تحت عنوان صحن حضرت زینب(س) و تکمیل
صحن حضرت زهرا (س) در نجف اشرف و ترفیع گنبد امام حسین (ع)
در کربال و کمک به ساخت حرم امامین عسکرین (ع) در سامرا ،حضور
مواکب استان در ایام اربعین ،اعزام نیروهای متخصص از استان برای
اجرای پروژههای زیرساختی و...از دیگر تعهدات ستاد بازسازی عتبات
عالیاتاستانسمناناست.

بازگشت به کار 8هزار و 500کارگر قزوینی
در سال ۱۴00

قزوین -خبرنگاراقتصادســرآمد -رئیس کل دادگستری استان
قزوین گفت :در راستای کمک به رفع موانع تولید در سال ۱۴۰۰در
ستاداقتصادمقاومتیاز ۱۵۰شرکتتولیدیبازدیدمیدانیصورت
گرفتومشکالت ۴۴۷واحدصنعتیوتولیدیموردپیگیریقرار
گرفت و در این مدت تعداد ۲۷واحد صنعتی احیا شد و از بیکاری
 ۸۵۰۰کارگر جلوگیری به عما آمد ،ضمن اینکه  ۱۷۰۰کارگر در
واحدهایتولیدیمختلفمشغولبهکارشدند.
علیشعبانی کهبهمناسبتگرامیداشتهفتهقوهقضائیهبرگزارشد،
با اشاره به تعداد پروندههای وارده به دستگاه قضا در استان قزوین،
اظهار کرد :سال گذشته  ۲۶۸هزار پرونده به دستگاه قضایی استان
وارد شد که برای ۲۶۰هزار مورد رأی صادر شده است .در شوراهای
حل اختالفاستان قزوین نیز ۸۱هزار پرونده در این مدت ثبت شد
و معادل آن رأی صادر شده است.
رئیس کل دادگستری قزوین گفت :ســال  ،۱۴۰۰هشت جلسه
نشســت حفظ حقوق بیتالمال با ریاســت دادستان و حضور
مسئوالن برگزار شــده و  ۸۰مصوبه آزادســازی اراضی ملی به
مساحت  ۳۵۳هکتار ،اعاده به وضع ســابق اراضی کشاورزی و
زراعیبهمساحت ۱۳۵هکتار،جلوگیریازتغییرکاربریشناسایی
شده به تعداد  ۲۲۶۰مورد صادر شده است ،قلع و قمع اراضی به
مساحت چهار هکتار و ۱۵۵مورد پلمب و مسلوبالمنفعه کردن
چاهغیرمجازنیزصورتگرفتهاست.
وی در ادامه خاطرنشان کرد :در راستای کمک به رفع موانع تولید در
سال ۱۴۰۰از ۱۵۰شرکت تولیدی بازدید میدانی صورت گرفت و
مشکالت ۴۴۷واحد صنعتی و تولیدی مورد پیگیری قرار گرفت
و در این مدت  ۶۲جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با دبیری دادستان
برگزار شد که ۲۱۰مصوبه داشت.
اینمسئولعنوانکرد:دراینمدتتعداد ۲۷واحدصنعتیاحیاشد
و از بیکاری ۸۵۰۰کارگر جلوگیری شده ضمن اینکه ۱۷۰۰کارگر
درواحدهایتولیدیمختلفمشغولبهکارشدهاند.

