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بازدید مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان از پروژه های
نهضتملیمسکنشهرجدیدبهارستان

رتبه برتر ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی آذربایجان شرقی در بخش خدمات برتر سال 1400

تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگاراقتصادسرآمد-ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی آذربایجان شرقی در جشنواره شهید رجایی استان موفق به دریافت رتبه
برتر استانی خدمات برتر در جذب سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای گردشگری سال  ۱۴۰۰شد.
بیست و پنجمین دوره جشنواره شهید رجایی با حضور استاندار آذربایجان شرقی برگزار شد.
ادارهکل میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی آذربایجان شرقی در بیســت و پنجمین جشنواره شــهید رجایی در بخش خدمات برتر و جذب سرمایهگذاری و توسعه
زیرساختهای گردشگری سال  ۱۴۰۰بهعنوان رتبه برتر شناخته و با دریافت لوح سپاس و تندیس جشنواره از استاندار آذربایجان شرقی مورد قدردانی قرار گرفت.
شنبه  2مهر ماه  - 1401شماره 1459

شناسائی  ۱7نقطه برای پروژه مسکن ملی همدان
اصفهان -سمیه کربالیی،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرکل راه و شهرسازی استان
اصفهان از پروژه های نهضت ملی مسکن شهر جدید بهارستان بازدید کرد.
دکتر قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان و هیات همراه در ادامه ی
بازدید های دوره ای خود از پروژه های نهضت ملی مسکن شهر جدید بهارستان
بازدید کردند و از نزدیک در جریان پیشرفت این پروژه مهم قرار گرفتند.
در جلســه ای که پس از این بازدید با حضــور دکتر قاری قــرآن مدیرکل راه و
شهرسازی اســتان اصفهان در محل تجهیز کارگاه پروژه های نهضت ملی مسکن
شهر جدید بهارستان برگزار شد ،مسائل مربوط به این پروژه و راهکارهای تسریع
در احداث واحدها مورد بررسی قرار گرفت.

کسب رتبه اول کشوری دانش آموز کرمانی
درمسابقاتملیچرتکه

کرمان-فرسنگی،خبرنگاراقتصادسرآمد-
کوروش رجائی دانش آموز کرمانی موفق به کسب رتبه اول کشوری در مسابقات ملی
چرتکهباعنواننابغههایکوچکدراصفهانشدهاست.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان ،کوروش رجائی فرزند مسعود رجائی
یکی از کارکنان شرکت گاز استان کرمان توانسته است در بین ۱۰۸دانش آموز از ۲۸استان
شرکت کننده در این مسابقات را در بین گروه سنی 9تا ۱3سال و تمامی استان های حاضر
رتبهنخستراکسبنماید.
گفتنی است این دانش آموز قبولی در اســتعداد های درخشان و تیزهوشان را در کارنامه
خود دارد.

همدان-فتانه ازانی،خبرنگاراقتصادسرآمد-ایوب
اسدالهیبابیاناینکهکارگروهبرایتوافقاتتملک
اراضیتشکیل شده ،گفت :نزدیک به ۱۷نقطه در همدان
درنظرگرفتهشد.
ایوباسدالهی بابیاناینکهکارگروهبرایتوافقاتتملک
اراضی تشکیل شده ،گفت :نزدیک به ۱۷نقطه در همدان
درنظرگرفتهشد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان مساحت این۱۷
نقطهبرایساختپروژهمسکنملیرا ۵۰۰هکتارعنوان
کرد و ادامهداد :تالش می شود ظرف یکی دو هفته پیشرو
نتیجه نهایی اعالم شود .وی با بیان اینکه این ۱۷نقطه در
کارگروه با حضور سایر دستگاهها مطرح خواهد شد،
تصریح کرد :در مناطق مختلف شهر مطرح است ،اما
هنوزقطعینیستچراکهنمیخواهیمقضیهورانت۶۸۰
هکتارزمیندوبارهتکرارشود.ویباعنواناینکهبهزودی
نقاطتوافقشدهبرایطرحمسکنملیاعالمخواهدشد،
اضافه کرد :با حدود  ۴۲۰نفر توافقات انجام شده و باقی

در نیمه اول سال جاری صورت گرفت؛

کاهش بیش از  92درصدی آبرسانی سیار در استان اصفهان

برگزاری مسابقاتایمنی،فنی وآمادگیجسمانی
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

کرمان  -فرسنگی ،خبرنگاراقتصادسرآمد-
مسابقات ایمنی ،فنی و آمادگی جسمانی شــرکت توزیع نیروی برق جنوب استان
کرمان در سایت آموزشی بافت برگزارشد.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع
نیروی برق جنوب اســتان کرمان ،مســابقات ایمنی ،فنی و آمادگی جسمانی این
شرکت ،با حضور تیم هایی از شانزده شهرستان تحت پوشش شرکت توزیع نیروی
برق جنوب ،به مدت چهار روز در سایت آموزشــی مدیریت برق شهرستان بافت
برگزار شد.
حمید مرادی ،مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت توزیع نیروی برق جنوب
استان کرمان گفت :این مسابقات در راستای افزایش ســطح ایمنی ،فنی و آمادگی
جسمانی برقکاران ،در حوزه های بهره برداری و مشترکین برگزار گردید.
وی افزود :در پایان ،امورهای برق بم ،رودبــار جنوب و قلعه گنج ،مقام های اول تا
سوم را بدست آوردند.

برپاییهفتهمیراثفرهنگیوگردشگریمشترک
مابین تبریز و قازان

اصفهان-سمیهکربالیی،خبرنگاراقتصادسرآمد-
مدیرعاملشرکتآبوفاضالباستاناصفهان
با اشاره به تامین و توزیع عادالنه آب در استان گفت :در
بهار و تابستان سال جاری با توجه به محدودیت منابع،
آب شرب ۱۰۰شهر و 9۴۸روستای تحت پوشش آبفای
استان اصفهان به صورت عادالنه تامین و توزیع شد ،و
آبرسانی سیار بیش از 9۲درصد کاهش یافت.
حسین اکبریان با بیان اینکه با پایش آنالین و کنترل از راه
دور منابع و تاسیسات ،توزیع عادالنه آب درسطح استان
انجامگرفت،اظهارداشت:باایجادبسترتلهمتریخطوط

مسئول گروه جهاد آبرسانی آبفا :

 85پروژه تامین آب روستایی در خراسان رضوی
بههمتافرادخیرعملیاتیشد

مشهد  -فاطمه صبوری،خبرنگاراقتصادسرآمد-مســئول گروه جهاد آبرسانی آبفا
خراسان رضوی گفت ۸۵ :پروژه تامین آب روستایی به همت افراد خیر و نیکوکار در
این استان عملیاتی شده است.
محمود امیری با اشــاره به ورود هشــت خیر از جمله خیرآبرسان کشور حاج اکبر
ابراهیمی به حوزه آب شرب روستایی خراســان رضوی افزود ۶۰ :پروژه آبرسانی با
پیشرفت ۸۰درصد توسط حاج اکبر ابراهیمی و ۲۵روستا هم با کمک دیگر افراد خیر
در حال اجراست.
به گفته وی تاکنون  ۲۰9روستا در خراسان رضوی با جمعیت  ۱۰۰هزار نفر با مشارکت
گسترده بنیاد فرهنگی و نیکوکاری حاج اکبر ابراهیمی آبرسانی شده است.
وی همچنین از کمک  ۱۰میلیارد ریالی یک خیر برای آبرسانی به  ۲۱روستا در هشت
شهرستان اســتان در قالب خرید  ۲۱کیلومتر لوله خبر داد و اعالم کرد :در شش ماه
نخست سال جاری جمعا ۱۸۰کیلومتر لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف از جانب
خیرین تهیه و تحویل آبفا شده است.
امیری اظهار داشت :تاسیس مجمع خیرین آبرسان استان نیز از طریق وزارت کشور
در حال پیگیری است.

انتقال در بیش از ۸۵ایستگاه آبرسانی از تصفیه خانه آب
باباشیخعلیتاانتهایخطوطانتقالدرنایینوانارکونیز
دیگر تاسیسات در سایر شهرها و روستاها ،آب شرب به
صورت پایدار و عادالنه توزیع شد .وی با بیان اینکه در
زمان اوج مصرف نیاز آبی شهرها و روستاهای تحت
پوشش سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ ۱۶.۵مترمکعب
بر ثانیه است ،اعالم کرد :امسال آبفای استان اصفهان به
رغم اینکه در پیک مصرف با کمبود  ۲.۵متر مکعب بر
ثانیه برای تامین پایدار آب شرب مردم مواجه بوده ،اما با
اجرای برخی اقدامات از جمله شناسایی و اصالح نقاط

آسیبپذیرشبکهتوزیع،توانستآبشربمتقاضیانرا
تامین نماید .این در حالیست که تله متری شبکه توزیع
شهر اصفهان نیز در توزیع عادالنه آب در تابستان سال
جاریموثربودهاست.مدیرعاملشرکتآبوفاضالب
استاناصفهانبیانکرد:تلهمتری ۲۶حوضچهفشارشکن
درمنطقه، ۲تلهمتری ۲۲حوضچهکنترلیدرسطحشهر
اصفهان و تعویض بیش از  ۲۰۰والو و حوضچه سازی
درشبکهتوزیعشهرهایاصفهان،خمینیشهر،نجفآباد
و شاهین شهر از جمله اقدامات در راستای توزیع عادالنه
آب بوده که در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل استاندارد استان همدان:

مسئولیت خسارت آسانسورهای غیراستاندارد بر عهده مسئوالن دستگاههای اجرایی است
همدان-فاطمه دی آبادی،خبرنگاراقتصادسرآمد-
،خبرنگاراقتصادسرآمد-مســئولیت خســارت
آسانسورهای غیراستاندارد ساختمانهای اداری بر عهده
مسئوالندستگاههایاجراییاست
همدان-مدیرکلاستاندارداستانهمدانگفت:مسئولیت
هر گونه خسارت جانی و مالی استفاده از آسانسورهای
فاقد گواهینامه ایمنی آسانســور بر عهده باالترین مقام
مسئول دستگاه اجرایی ومدیران ساختمانهای مسکونی
و تجاری است.
جعفر امیریپریــان در کمیته فنی آسانســور اداره کل

استاندارد استان همدان ،با استناد به مواد قانونی ،بیان کرد:
مدیر ساختمان در قبال حوادث مزبور مسئولیت کیفری
نداشته و تنها دارای مسئولیت مدنی است بنابراین هریک
از ساکنان حق دارد به خاطر بروز حادثه و نبودن بیمه برای
جبران خسارت از طریق مراجع دادگستری علیه مدیر
ساختمان اقدام قانونی(طرح دعوی) کند.
وی ادامه داد :بر اساس ماده  ۲9۵قانون مجازات اسالمی
هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه
خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است ،ترک کند و به
سبب آن ،جنایتی واقع شود ،چنانچه توانایی انجام آن فعل

راداشتهباشدجنایتحاصلبهاومستندمیشودوحسب
موردعمدی،شبهعمدی،یاخطایمحضاست.
امیریپریان ادامــه داد :به موجب مــاده  ۶۶قانون بیمه
اجتماعینیزدرصورتیکهثابتشودوقوعحادثهمستقیم ًا
ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و بروز بیماری
ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط الزم از
طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات
درمانی و سازمان هزینههای مربوط به معالجه و غرامات و
مستمریها و غیره را پرداخته و طبق ماده ۵۰این قانون از
کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.

استاندار یزد:

هفته دفاع مقدس؛ مظهر صالبت و نماد بارز حمیت و غیرت مقدس است
یزد -علیاحمدیان،خبرنگاراقتصادسرآمد-
همایش تجلیل از پیشکســوتان دفــاع مقدس و
مقاومت همزمان با سراسر کشــور و به صورت ویدیو
کنفرانسبا مقاممعظم رهبری،با حضورنمایندهولی فقیه
در استان ،استاندار یزد ،جمعی از مسئولین و  ۵۰۰نفر از
فرماندهانوپیشکسوتاندفاعمقدساستانیزددرمسجد
حظیرهبرگزارشد.

تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگاراقتصادســرآمد-وزیر فرهنگ جمهوری تاتارستان
بر برپایی هفته میراثفرهنگی و گردشگری مشترک مابین تبریز و قازان تأکید کرد.
ایراده ایوبوا وزیر فرهنگ جمهوری تاتارستان از مسجد کبود ،موزه قاجار ،موزه هنر
مکتب و تجارتخانه نصیرزاده تبریز بازدید کرد.
وزیر فرهنگ جمهوری تاتارســتان در این بازدیدها تأکید کرد« :با توجه به فرهنگ
مشترک اجتماعی ،دینی و تاریخی برپایی هفته میراثفرهنگی و گردشگری در قازان
و تبریز با محوریت بناها و اشیای تاریخی موزهها و دستاوردهای فرهنگی مشترک
و همچنین تبادل اساتید و معماران در راســتای مرمت آثار و ابنیه تاریخی در پیشبرد
مرمت هر چه بهتر اشیا و ابنیه تاریخی به دلیل داشتن پیوندهای فرهنگی مشترک در
دستور کار قرار گرفت».
ایوبوا اظهار داشــت« :برگزاری ســمینارها و نشســت های تخصصــی در حوزه
میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی خصوص ًا با حضور اساتید دانشگاه و بر پایه
پژوهش و علوم مرتبط با میراثفرهنگی نیز در دستور کار قرار گرفت».

قضایا منوط به کارگروه است و به صورت رسمی مطرح
خواهدشد.مدیرکلراهوشهرسازیاستانهمدانباتاکید
بر اینکه در خصوص بحث تعاونی مسکن اگر مشکلی
دربحث کاربری وجود داشته باشد به شرط اینکه نفرات
معرفی شده دارای واجد شرایط باشند،حمایت می کنیم
 ،ادامهداد :طی مدت دوماه این نقاط شناسایی شد که در
حاشیهونقاطمختلفشهردرنظرگرفتهشدهاست.
وی بیان کرد :اگر فردی برای ساخت ،زمین داشته باشد و
پیشنهاددهد،همکاریخواهیمکرد.
وی اضافهکرد :افرادی که برای پروژه مسکن ملی ثبت
نام کرده اند بالطبع در بحث زیرساخت آب ،برق  ،گاز
و..اقدامات الزم از ســوی ســازمان های زیربط انجام
خواهدشد.اسدالهیدربحثجانماییزمیننیزبیانکرد:
جمعیتیکهبرایمسکنملیثبتنامشدهامکاناینکهبه
شهر ،اضافه شود وجود ندارد بنابراین تعدادی در بافت
فرسوده پیشنهاد شــده و مابقی در سایر نقاط و حاشیه
انجامخواهدشد

دکتر مهران فاطمی در آیین تجلیل و تکریم سراسری یک
میلیونپیشکسوتدفاعمقدسومقاومتکهدراستانیزد
و همزمان با سراسر کشور برگزار شد ،هفته دفاع مقدس را
گرامی داشت و به مقام شامخ شهدای سرافراز و ایثارگرا ِن
جان بر کف انقالب اسالمی ،دفاع مقدس ،مدافعان حرم،
ســالمت و امنیت و خانواده های صبور و بصیر آن ها و
پیشکسوتاناینعرصهسراسرافتخارادایاحترامکرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

استانداریزدگفت:هفتهدفاعمقدسمظهرصالبتونماد
بارزغیرتمقدسملتبزرگایراندربرابرخناسان،حیله
ورزان ،بلهوسان و شیاطین مکاری است که دسیسه پشت
دسیسه و نیزنگ پشت نیرنگ ،خیال خام دست درازی و
تجاوز به منافع این ملت را در سر می پرورانند.
استاندار یزد اظهاردشت :هشت سال دفاع جانانه و جان
برکفانه فرزندان با اخالص امام خمینــی(ره) دوران پر

شکوه،بیبدیلوبزرگیبودکهبههمهجهانیانفهماندکه
اینملتدرکنفحمایتالهی،دژتسخیرناشدنیوحصر
حصین باورمندان به والیت اهلل است.
دکتر فاطمی ادامه داد :بر همین اساس امام امت؛ بنیان گذار
کبیر انقالب و حکیم فرزانه؛ خمینی بت شکن و استکبار
ستیز ،فرمود« :ما تابع امر خداییم؛ و به همین دلیل طالب
شهادتیموتنهابههمیندلیلاستکهزیربارذلتوبندگی
غیرخدا نمیرویم» .وی خاطرنشان کرد :دنیا در این دورا ِن
به واقع زرین دفاع مقدس ،به عینه دید که ملت سرافراز و
مقاوم ایران از جان میگذرد اما از خاک ،ناموس ،حیثیت،
آبرو و دین نمی گذرد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان:

تکمیلتجهیزاتپزشکی
و جذب پزشکان فوق تخصص در دستور کار است

3هزار و  ۷00تسهیالت اشتغالزایی
به مددجویان کرمانشاهی پرداخت شد

بوشــهر -ســهیال کرمپورنیــا،
خبرنگاراقتصادســرآمد-معاون
درمان دانشــگاه علوم پزشکی بوشهر
گفت :تکمیــل تجهیزات پزشــکی و
جذب پزشکان فوق تخصص را برای
تکمیل چرخه ارائــه خدمات باکیفیت
به مردم شریف استان بوشهر عالوه بر
کارهای روزمره در دستور کار داریم.
دکتــر احمد یــزدان پناه در نشســت
با نماینده ولیفقیه در اســتان بوشــهر
و امامجمعه بوشــهر اظهار داشت :در
روزهای گذشته فوق تخصص عروق
برای اولین بار در استان اضافه کردهایم که مانع از اعزام خیلی از بیماران میشود.
وی تصریح کرد :جذب پزشک متخصص و فوق تخصص در رشتههای مختلف در دستور کار
ویژه معاونت درمان است چون وقتی نیروی انســانی متخصص کامل شد تجهیزات نیز بالطبع
فراهم خواهد شد.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی بوشــهر گفت :در دو ســال همهگیری کرونا که توأمان با
مشکالت اقتصادی نیز بوده ،حوزه سالمت بهویژه درمان را با چالشهای زیادی از جمله مشکالت
مالی روبرو کرده است.
دکتر یزدان پناه افزود :شرایط کرونایی و مشــکالت اقتصادی ،مدیریت بیمارستانی را دوچندان
سخت و حتی در مواردی با مشکل روبرو کرده اســت که با عنایت رئیس دانشگاه در این مدت
تجهیزات خیلی خوبی به بیمارستانهای استان بوشهر اضافهشده است.
وی بابیان اینکه پزشکان متخصص مجربی در اســتان بوشهر هستند گفت :در حال پیگیری رفع
کمبود نیروی انسانی متخصص و تجهیزات درمانی که در شان مردم شریف استان بوشهر باشد،
هستیم.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود :افق و دید بلند نماینده ولیفقیه در استان بوشهر
و حمایتهایشان از حوزه سالمت انگیزه تیم مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر را برای تالش
جهادی مضاعف کرده است.

کرمانشاه-کبودی،خبرنگاراقتصادسرآمد-
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان
کرمانشــاه از پرداخت ســه هزار و  ۷۰۰فقره
تسهیالت اشــتغال به مددجویان کرمانشاهی
خبرداد و گفت :امســال  9۴۰میلیــارد تومان
اعتبار برای پرداخت تســهیالت اشتغالزایی به
مددجویان استان در نظر گرفته شده است.
پیمان ترکمانه با اشاره به اینکه یکی از مهمترین
خدمات کمیته امداد پرداخت تسهیالت اشتغال
برای خانوادههای نیازمند است اظهار داشت:
امســال حدود  9۴۰میلیارد تومان منابع برای
پرداخت تسهیالت اشتغالزایی به خانوادههای
تحت پوشش و خانوادههای نیازمند غیرتحت پوشش استان در نظر گرفته شــده است .وی با بیان اینکه
پرداخت تسهیالت اشتغالزایی شامل هفت مرحله از جمله پرداخت ،آموزش و نظارت است عنوان کرد:
از ابتدای امسال سه هزار و  ۷۰۰فقره تسهیالت اشتغال پرداخت شــده که سقف آنها  ۱۰۰میلیارد تومان
بوده است.
ترکمانه با بیان اینکه نهایت خدمات کمیته امداد باید منجر به توانمندسازی خانوادهها شود گفت :خانوادههای
تحت پوشش بالفاصله بعد از دریافت تسهیالت اشتغال از پوشش خارج نمیشوند بلکه حمایت کمیته امداد
تا زمانی که به درآمد پایدار نرسیده باشند ادامه دارد و این زمان ممکن است سه ماه به سه سال طول بکشد و
به زودی جشن خودکفایی خانوادههای نیازمند برگزار میشود.
مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه افزود :سال گذشته دو مرتبه راستی آزمایی درباره طرحها انجام شد و 9۲
درصد طرحها در همان راستا فعالیت داشتند و هشت درصد انحراف داشتند که این میزان در فضای اشتغال
قابل قبول است و چنانچه طرحی با مشکل مواجه شود تسهیالت تکمیلی به آن تعلق میگیرد.
ترکمانه گفت :با تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی هماهنگ شده و چنانچه مددجویان جویای کار
باشند به این واحدها معرفی میشوند و مشوقهایی نیز برای این واحدها در نظر گرفته شده است .وی با
اشاره به تسهیالت ودیعه مسکن برای خانوادههای نیازمند عنوان کرد :تا چند روز گذشته  ۲3هزار فقره وام
قرضالحسنه ودیعه مسکن به مبلغ  ۴۲میلیارد تومان به خانوادههای نیازمند کمک شده و برای پرداخت در
این زمینه مشکلی وجود ندارد اما نیازمند بودن خانوادهها باید از طریق تحقیقات محرز شود.

اخبار
رئیس اتاق بازرگانی استان مرکزی خبرداد؛

افزایش ۲۷0درصدی صادرات ایران
به ساحل عاج

اراک-غالمی،خبرنگاراقتصادسرآمد-رئیساتاقبازرگانی،صنایع،
معادنوکشاورزیاستانمرکزیدرنشستباسفیرعاجدرایرانکه
در راستای سفر این سفیر به استان مرکزی صورت پذیرفت ،گفت:
 ۱۴میلیونو ۵۰۰هزاردالرکاالسالگذشتهازکشورایرانبهساحل
عاج صادر شده که این میزان صادرات در پنج ماه امسال نسبت به
سال گذشته ۲۷۰درصد افزایش داشته است.
ناصر بیکی افزود 39:میلیون دالر کاال در پنج ماه امسال از جمهوری
اسالمی ایران به کشور ساحل عاج صادرشد که افزایش سهم استان
مرکزی از این صادرات از جمله اهداف سفیر کشور ساحل عاج
به استان است.
وی ادامه داد :سهم استان مرکزی از صادرات کاال در سال جاری
از کشور به ساحل عاج  ۲و هفت دهم درصد بود که حجم و وزن
صادراتی که امسال از این استان به کشور ساحل انجام شد به میزان
تمام صادراتی بود که از کشور در سال گذشته به این کشور انجام
شده است.
بازدید از شــرکت واگن پارس ،دیدار با استاندار استان مرکزی،
نشست با فعاالن اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی اراک ،بازدید از
شرکتتاکا،بازدیدازشرکتکبیرریستهران،بازدیدازشرکتافق
دارو پارس و بازدید از شرکت نیکسان صنعت از جمله برنامههای
سفرسفیرکشورساحلعاجبهاستانمرکزیاست.

فرماندهپایگاهبسیجکارمندی
حمزه سید الشهدا اداره کل راه وشهر سازی
استانمرکزیمنصوبشد

اراک-غالمی،خبرنگاراقتصادسرآمد-با ابالغ حکمی از سوی
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اراک ،مدیرکل راه و شهرسازی استان
مرکزی به عنوان فرمانده پایگاه بسیج کارمندی حمزه سید الشهدا
اداره کل راه و شهرسازی منصوب شد.
درقســمتی از این حکم خطاب به حمید انعامی مدیرکل راه و
شهرسازی استان مرکزی آمده است :بنا به پیشنهاد فرمانده حوزه
بسیج کارمندی حوزه شهید رجایی(ادارات کل)
جنابعالی را به عنوان فرمانده پایگاه بســیج کارمندی حمزه سید
الشهداء اداره کل راه وشهر سازی حوزه شهید رجایی(ادارات کل)
منصوبمینمایم.
امید است با استعانت از خداوند متعال و نصب العین قراردادن تقوا،
جهاد در راه خدا ،رهنمود های رهبرکبیر انقالب اسالمی و مؤسس
شجره طیبه بسیج ،حضرت امام خمینی «رضوان ّ
اهلل تعالی علیه»
وفرامین ،تدابیر ومنویات ولی امرمسلمین وفرمانده معظم کل قوا
حضرت آیت ّ
اهلل العظمی امام خامنه ای «مدّظ ّله العالی» بتوانید با
همتوتالشهرچهبیشتروبهرهگیریازامکاناتمادیومعنوی،
زمینهسازحضورسازمانیافتهمردمبهویژهجواناندربسیجباشید.

توزیع بیش از 48هزار پرس غذا توسط
شرکت گاز ایالم در بین زائران اربعین

ایالم -حسن بیگی،خبرنگاراقتصادسرآمد-
مدیرعامل شرکت گاز اســتان ایالم از توزیع بیش از  ۴۸هزار
پرس غذای گرم در  ۲وعده نهار و شــام در بین زائران اربعین
حســینی(ع) در موکب این شرکت در شهرســتان چرداول
خبر داد.
محمود کشاورز افزود :از این تعداد  ۲۴هزار پرس نهار۲۴ ،
هزار پرس شام بوده که خوشبختانه رضایت مقامات استانی و
همچنین زوار اباعبداهلل الحسین(ع) فراهم شده است.
وی از توزیع  ۱۰هزار لیتر شربت و  ۱۰هزار بطری آب معدنی و
نیز کمک به ت ُامین اقالم مورد نیاز هی ُاتهای مذهبی شهرستان
چرداول مستقر در این موکب ،برای تهیه و توزیع  ۱۲هزار پرس
صبحانه خبر داد و اظهار داشت :تالشهای شرکت گاز استان
برای خدماترســانی به زائران اربعین در این موکب توسط
برخی از مقامات ارشد استان از جمله نماینده ولیفقیه در استان
و امامجمعه ایالم ،فرماندار چرداول ،جانشین فرماندهی سپاه
امیرالمؤمنین(ع) استان بازدید و مورد تقدیر قرار گرفت.
مدیرعامل شــرکت گاز ایالم با اشــاره به اینکه در راســتای
مسئولیتهای اجتماعی ،شــرکت گاز استان ایالم برای اولین
بار اقدام به اســتقرار و راهاندازی موکب برای خدماترسانی
به زائران اربعین نموده است ،تصریح کرد :شرکت گاز استان
با استفاده از امکانات زیرساختی آشپزخانه اردوگاه قدس سپاه
استان ایالم ،روزانه در  ۲وعده نهار و شام بیش از  ۶هزار پرس
غذای گرم طبخ و در بین زائران توزیع کرده است.
کشاورزبا بیان اینکه این شرکت در کنار خدمترسانی به زائران،
اقدامات فرهنگی و آموزشی به منظور ارتقای ایمنی و سالمت
زائران به خصــوص محافظت در برابــر گرمازدگی و کرونا
انجام دادهاست ،گفت :بیش از  ۵۰نفر از کارکنان این شرکت
بصورت داوطلبانه و شبانهروزی در پخت و توزیع غذای گرم،
میانوعده و نیز توزیع شربت و آبمعدنی در خدمت زوار بوده
و از این طریق ارادت خود را به حضرت اباعبداهلل الحسین(ع)
ابراز داشتند.

