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اخبار

 ۶۳طرح آبخیزداری دهه فجر در ایالم
بهره برداری می شود

ايالم سيده شهناز موسوي  -معاون آبخيزداري اداره
کل مناب��ع طبيع��ي و آبخي��زداري ايالم گفت۶۳ :
پروژه آبخيزداري مکانيکي و بيومکانيکي در گستره
 ۱۳هزار و  ۷۴۳هکتار از اراضي طبيعي اس��تان در
دهه فجر امس��ال مورد بهره برداري قرار ميگيرد.
عبدالس�لام پيري اظهار داش��ت :اين تعداد پروژه
در  ۱۷ح��وزه آبخي��ز اس��تان ايالم و ب��ا اعتبار ۱۷۵
ميلي��ارد و  ۷۴۷ميلي��ون ري��ال در قالب  ۳۳۹هزار و
 ۵۶۳مترمکع��ب عملي��ات مکانيک��ي و يک هزار و
 ۶۰۰هکتار طرح بيومکانيکي س��ال جاري احداث
و براي دهه فجر آماده بهره برداري شده است.وي
افزود :در س��ه حوزه آبخيز شهرس��تان ايالم تعداد
 ۱۶پ��روژه به وس��عت  ۱۷ه��زار و  ۲۸۱مترمکعب
عمليات مکانيکي و  ۵۰۰هکتار بيومکانيکي (چاله
کن��ي ب��راي بذرکاري) به مجم��وع  ۶هزار و ۱۹۲
هکت��ار و اعتب��ار  ۴۳ميلي��ارد و  ۱۵۸ميلي��ون ريال
آماده بهره برداري در دهه فجر امسال است.پيري
يادآور ش��د :همچنين در شهرس��تان دهلران هشت
پروژه در سه حوزه آبخيز به وسعت  ۲۱۰هزار و ۶۸۰
مترمکعب عمليات مکانيکي با اعتبار  ۳۰ميليارد و
 ۸۹۰ميليون ريال در سطح يک هزار و  ۳۱۲هکتار
دهه فجر بهره برداري ميش��ود.وي گفت ۲ :حوزه
آبخيز شهرس��تان چرداول نيز در هفت طرح از نوع
مکانيکي به وس��عت چه��ار هزار و  ۸۰۰مترمکعب
با اعتبار  ۱۷ميليارد و  ۱۹۰ميليون ريال در س��طح
 ۱۸۹هکتار افتتاح ميشود.

 9پروژه گازرساني استان سمنان
کلنگ زني و افتتاح ميشود

س�منانرضاتبيانيان:مديرعامل ش��رکت گاز استان
سمنانازبهرهبرداريوکلنگزني 9پروژهگازرساني
روستايي و واحدهاي توليدي و کشاورزي در سطح
اس��تان خبر داد و گفت :اين پروژهها با اعتباري بالغ
بر دويس��ت ميليارد ريال طي ايام دهه فجر افتتاح
ميش��ود.به گزارش روابط عمومي؛ عليرضا شريفي
نژاد با بيان اينکه در حال حاضر  ۱۰۰درصد جمعيت
شهري و  90درصد جمعيت روستايي استان از نعمت
گاز طبيعي بهره مند هستند ،ابراز داشت :در ايام ا...
دهه فجر با بهره برداري از پروژههاي گازرس��اني،
روس��تاهاي نگارمن و اميريه در شهرستان شاهرود
و منطقه دربند شهرس��تان مهديش��هر از نعمت گاز
طبيعي برخوردار ميش��وند.مديرعامل ش��رکت گاز
اس��تان س��منان با اشاره به مصرف  70درصدي گاز
اس��تان در بخش نيروگاه و صنعت افزود :طي دهه
مبارک فجر س��ال جاري بهره برداري از پروژههاي
گازرس��اني ب��ه واحدهاي توليدي و کش��اورزي در
شهرس��تانهاي شاهرود ،سمنان ،دامغان ،گرمسار و
آرادان نيز با اعتباري بالغ بر يکصد و بيست ميليارد
ريال آغاز ميشود .شريفي نژاد با اشاره به ضريب نفوذ
گاز در بخش روستايي استان ،وضعيت گازرساني به
روستاها را با وجود پراکندگي وسيع جمعيت در سطح
اس��تان ،بس��يار مطلوب توصيف کرد و افزود :در ايام
سالگرد پيروزي انقالب شکوهمند اسالميعمليات
گازرساني به روستاهاي عبداله آباد سرخه و بنه کوه
و ناروهه گرمس��ار نيز با اعتباري بالغ بر  45ميليارد
ريال نيز آغاز ميشود.

کاهش ۲۱۹۰کيلوولت آمپرظرفيت
ترانسفورماتورهايعموميدرسنندج
براي بهبود ضريب بهره برداري

مدي��ر توزي��ع ب��رق جن��وب س��نندج ازکاه��ش
2190کيلوول��ت آمپرظرفيت ترانس��فورماتورهاي
عموميواختصاصي درشهرستان امور جنوب سنندج
درراستايبهبودضريببهرهبرداريخبردادکردستان
فردينکمانگر:بهگزارشروابطعموميشرکتتوزيع
نيرويبرقاستانکردستانجمالالدينحسينيمدير
توزيع برق جنوب س��نندج درتش��ريح اين خبرگفت:
بمنظورس��ايز نمودن ظرفيت ترانس��هاي عموميو
اختصاصي  ،تماميپس��تهايي که تعادل بار و کاهش
ظرفيت آنها اجتناب ناپذير بوده و ميزان بار آنها کمتر
از ظرفيت ناميشان است،اقدام به کاهش قدرت شدند
ک��هدرمجم��وع ۲۱۹۰کيلوولتآمپرازظرفيتش��ان
در س��ال جاري تقليل داده ش��د.وي در ادامه هدف از
کاهش قدرت پس��تها را بهبود ضريب بهره برداري
و کاهش تلفات ش��بکه عنوان کرد وافزود :تعادل بار
صورتگرفتهشامل۲۴دستگاهترانسفورماتورهوايي
(عموميو اختصاصي) در حوزه برق جنوب شهرستان
سنندج است.جمال الدين حسيني در پايان از اجراي
اي��ن پ��روژه بدونتحميلهي��چ گونههزينه اضافي
براي شرکت افزود :با استفاده از توان فني همکاران و
همچنين بهبود ضريب بهره برداري بزودي از قدرت
پستهايديگريکهميزانبارشانکمترازظرفيتشان
است کاسته خواهد شد.

مانعترافيكي
وروديكمالشهر
برداشته ميشود

خــبرویـژه

البرز توحيدلو  :به گزارش روابط عموميش��هرداري کمالش��هر :مدير عامل ش��رکت توزيع نيروي برق البرز اعالم کرد که با امضاي تفاهم نامهاي  ،مانع ترافيکي ورودي ش��هر کمالش��هر کرج
طي  ۱۰روز آينده برداشته ميشود.بهنام بيات در نشستي با حضور مسووالن شهري کمالشهر گفت :وجود يک انبار به تجهيزات برق استان البرز در مسير جاده قزلحصار و ورودي کمالشهر
مشکالت ترافيکي به وجود آورده بود که طبق تفاهم نامه با شهرداري کمالشهر اين مانع به زودي برداشته خواهد شد.وي ادامه داد :ارزش اين تفاهم نامه  ۲۰ميليارد تومان است که شهرداري
کمالشهر آن را پرداخت خواهد کرد.با تخريب اين مانع و تعريض ورودي کمالشهر  ،مشکل ترافيکي آن برطرف ميشود.

اخبار

مدير کل بيمه سالمت استان مرکزی خبر داد:

پرداخت بيش از  810ميليارد ريال از مطالبات موسسات طرف قرارداد
مرک�زي آرش عب�دي  :ب��ه گ��زارش رواب��ط
عموم��ياداره کل ،مدي��ر کل بيمه س�لامت
اس��تان گفت  :در ابتداي س��الجاري تا کنون
بيش از 810ميليارد ريال از مطالبات موسسات
ط��رف قرارداد اس��تان را پرداخت نموده ايم.
نامب��رده تصري��ح کرد :از اين ميزان پرداختي
مبلغي معادل  571ميليارد ريال آن مربوط به
مطالبات دانش��گاههاي علوم پزشکي استان
که شامل دانشگاه علوم پزشکي اراک ،خمين
و س��اوه ميباش��د که دانشگاه علوم پزشکي
اراک خمين و ساوه را تا پايان مرداد ماه و 70
درصد مطالبات شهريور ماه سالجاري آنها را
تسويه و پرداخت نموده ايم  .نامبرده ادامه داد
 ،در خصوص مطالبات موسس��ات تشخيصي
درمان��ي بخش خصوصي ط��رف قرارداد نيز
مبلغ  135ميليارد و  322ميليون ريال مربوط
به مطالبات بخش غير دانشگاهي ميباشد که
ش��امل پزشکان  ،پاراکلينک  ،درمانگاههاي
دولت��ي ،مراک��ز تصوي��ر ب��رداري و  ...طرف
ق��رارداد ميباش��د.جيريايي تصريح کرد در
خص��وص مطالب��ات دارو خانهه��اي طرف

قرارداد اس��تان نيز مبلغ  104ميليارد و 675
ميلي��ون ريال پرداخت نموده ايم که ميتوان
گفت مطالبات اين گروه از موسس��ات طرف
قراردا را نيز تا پايان ش��هريور ماه س��الجاري
مطالبات انان را نيز پرداخت نموده ايم  ..وي
خاطر نشان کرد  ،هدف سازمان جلب رضايت

بيمه شدگان و موسسات طرف قراداد استان
ميباش��د و تماميتالش��ش را خواهد کرد که
مطالبات موسس��ات را به روزرس��اني نمايد .
جيريايي افزود  :هدف سازمان بيمه سالمت
در سالجاري عالوه بر مديريت منابع و مصارف
در راس��تاي دولت الکترونيک نسخه نويسي

الکترونيکي ميباش��د که در اس��تان مرکزي
اي��ن طرح بصورت پايلود در شهرس��تانهاي
خمين،شازند و محالت و همچنين رسيدگي
به اسناد بستري در بيمارستانهاي دولتي اراک
راه اندازي و اجرايي ش��ده است .ايشان ادامه
داد  ،يکي از اقدامات خيلي مهم در راس��تاي
رضايتمندي اقش��ار آس��يب پذير انتقال بيمه
مدد جويان کميته اس��تان در کش��ور ميباشد
،که در استان مرکزي نزديک به ششصد هزار
نفر جمعيت در ش��هرهاي باالي بيست هزار
نفر پيرو تفاهم نامه في مابين س��ازمان بيمه
س�لامت و کميته ام��داد امام خميني (ره) به
بيمه س�لامت منتقل گرديده است ،جيريايي
درخاتمه گفت :از جمله طرحهاي اجرايي که
در ابان ماه سالجاري در اداره کل همزمان با
سراسر کشور اجرايي شد ،اجراي طرح ارزيابي
آزمون وسع ميباشد که از زمان اجراي آن تا
کنون بيش از  20هزار نفر در سامانه ارزيابي
وس��ع جهت تمديد ،تعويض و ثبت نام اوليه
اق��دام نمودهان��د که دو هزار و  500نفر جهت
ارزيابي وسع در سامانه ثبت نام نموده اند.

مديرعاملنمايشگاهاصفهان،رئيسانجمنصنعتنمايشگاهيايرانشد

اصفهان–بهمنراعي:علييارمحمديان،مديرعامل
شرکتنمايشگاههايبينالمللياستاناصفهانبه
عنوانرئيسانجمنشرکتهاينمايشگاهيايران
انتخابشد.بهگزارشخبرنگارماازاصفهان،مجمع
عموميانجمنش��رکتهاينمايش��گاهيکشور
با حضور مديران عامل ش��رکتهاي نمايشگاهي
استانهاي سراسر کشور در اتاق بازرگاني ،صنايع،
مع��ادن و کش��اورزي اي��ران برگزار ش��د که علي
يارمحمديان ،مديرعامل ش��رکت نمايشگاههاي
بينالملل��ي اس��تان اصفهان ب��ا  15راي به عنوان
عضو هيئت مديره انتخاب شد.پس از آن ،اعضاي
هيئت مديره در نخستين جلسه خود ،هيئت رئيسه
انجم��نراانتخ��ابکردندک��هعلييارمحمديان،

مديرعاملشرکتنمايشگاههايبينالمللياستان
اصفه��انب��اآرايهي��اتمديرهب��هعنوانرئيس
انجمننمايشگاهيايرانانتخابومعرفيشد.علي
يارمحمديان پس از انتخاب به عنوان رئيس جديد
انجمن نمايشگاهي ايران ابراز اميدواري کرد هيئت
مدي��ره جديد اين انجمن بتواند زمينههاي تحرک
الزم براي رونق صنعت نمايش��گاهي در کش��ور را
فراهم آورد.وي با بيان اينکه صنعت نمايش��گاهي
تاثيرگذاريمستقيميدراشتغالزاييورونقاقتصادي
دارد ،گفت :صنعت نمايش��گاهي نه تنها خود يک
فرصتبينظيربراياشتغالزاييمحسوبميشود،
بلکه به صورت مس��تقيم ميتواند براي واحدها و
بخشهاي صنعتي ،معدني ،کش��اورزي و خدماتي

رونق ايجاد کند .رئيس جديد انجمن نمايشگاهي
اي��ران با تاکي��د بر اينکه بايد جايگاه واقعي صنعت
نمايش��گاهي در کشورمان تثبيت شود افزود :الزم
اس��ت دولتمردان و به ويژه وزارت صنعت ،معدن و
تجارتتوجهبيشتريبهصنعتنمايشگاهيکشور
و شرکتهاي نمايشگاهي استاني داشته باشند؛ بر
همين اساس در انجمن نمايشگاهي ايران تالش
ميکنيمتوجهبخشدولتيرابهفعاليتهايمرتبط
با صنعت نمايشگاه جلب کنيم تا اين صنعت بيش
از پيش پيشرفت کند.وي ساماندهي به تقويمها و
رويدادهاي نمايش��گاهي را يکي ديگر از اهداف و
برنامههاي انجمن نمايش��گاهي ايران عنوان کرد
و ادام��ه داد :الزم اس��ت تقويمهاي نمايش��گاهي

بلندمدت براي ش��رکتهاي نمايشگاهي استاني
تدوين ش��ود و با برنامهريزيهاي بلندمدت ،زمينه
مشارکتهرچهبيشترشرکتهايداخليوخارجي
در رويدادهاي نمايش��گاهي اس��تانهاي مختلف
کشور را فراهم خواهيم آورد.

کردستان براي اجراي طرح ارتزاق کولبران آماده نيست

کردس�تان ،غريبه رحيمي :کردس��تان رئيس اتاق
بازرگانيکردس��تانبابياناينکههدفازس��امانه
جام��ع تج��ارت ايران کمک به ارت��زاق کولبران و
مرزنشيناناست،اعالمکردکهفعالزيرساختهاي
الزم براي فعاليت سامانه در کردستان وجود ندارد.
س��يدکمالحس��ينيبابياناينکهس��امانهجامع

تج��ارت اي��ران با هدف کمک به ارتزاق کولبران و
مرزنشينانايجادشدهاستاظهارکرد:پسازاجراي
اينطرحترددکولبراندرمعابرتحتکنترلمعينو
مشخص تحت کنترل دولت انجام خواهد شد.وي
با بيان اينکه زيرساختهاي الزم براي اجراي اين
ط��رحدرمباديمرزياس��تانوج��ودندارد،افزود:
اداراتمربوطهدرحالايجادزيرساختهايالزمدر
اين زمينه هستند.رئيس اتاق بازرگاني تصريح کرد:
دول��تدرنظ��رداردکهکولبرانواردصفطوالني
تخصيص ارز نشوند و اختصاص ارز شامل اين طرح
نميشود.وي عنوان کرد که ايجاد سازوکار واردات
کاال توسط کولبران بايد به نفع مرزنشينان ،دولت

و تج��ار به عنوان بهرهبرداران باش��د.چندي پيش
عباسپور ،مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
وزارت صمت در گفت و گو تلويزيوني از راهاندازي
سامانه جامع تجارت براي کولبران غرب و جنوب
شرقي کشور خبر داد.وي از کولبران خواست که با
مراجعه به فرمانداريهاي شهرستان خود اقدام به
ثبتنامدراينسامانهکنندکهدرصورتتاييدتوسط
فرمان��داري ميتوانند مراحل ثبت نام کامل خود را
در سايت جامع تجارت ايران کامل کنند.مديرکل
صادرات و واردات وزارت صمت درپايان يادآور شد،
که کولبران با ثبت کاالي خود در س��امانه جامع و
طبق اقالم اعالم شده ميتوانند کاالهاي وارداتي

خود را تاييد کنند.به تازگي س��ايت وزارت صمت
اقدام به انتش��ار ليس��ت اقالم مجاز وارداتي توسط
کولبران کرده که در ميان آنها ميتوان پوش��اک،
موادخوراکيوقطعاتخودرورامشاهدهکرد.پساز
بستهشدنمرزهايغربکشوروبهويژهکردستان
تعدادزياديازکاسبکارانشهرهايمرزيبيکارويا
زيانده شدند.دولت طي اقداميطرح پيلهوري را به
ميانآوردکهاکنونباشنيدهشدنخبرشروعثبتنام
کولبران در سامانه جامع تجارت ايران اجراي طرح
پيلهوري درهالهاي از ابهام قرار گرفت و سرنوشت
کولبراني که هر روز با خطرات جاني بسياري امرار
معاش ميکنند همچنان نامعلوم است.

سرپرستشورايهماهنگيتبليغاتاسالمياستانايالم

ايالم–سيدهشهنازموسوي  -اجراي  ۳هزار و ۵۰۰
برنام��ه در ده��ه مبارک فجر /محفل انس با قرآن
با حضور «حامد شاکر نژاد» برگزار ميشودرييس
س��تادده��هفجرايالمگف��ت:همزمانباايندهه
مبارک فجر بيش از س��ه هزار و  ۵۰۰ويژه برنامه
مختلف در بزرگداش��ت چهل و يکمين س��الگرد
پيروزي انقالب اسالميدر مناطق مختلف استان
برگزار ميش��ود .حجت االس�لام علي چراغي پور
روزپنجش��نبهدرنشس��تخبريبااصحابرسانه
اف��زود :اين تعداد برنام��ه در زمينههاي فرهنگي ،
هنري  ،ورزش��ي  ،مذهبي  ،خدماتي  ،عمراني و ...
درسطحمناطقمختلفاستانتوسطکارگروههاي
مختلفبرگزارخواهندشد.ويادامهداد:برنامههاي
گراميداشتسالگردپيروزيانقالباسالميامسال
با شعار محوري انقالب اسالمي ،زنده و پويا در پرتو
واليتمداري  ،جهاد و مقاومت همزمان با سراس��ر

کشور در نقاط مختلف اين استان اجرا ميشوند.وي
استقبال نمادين از تمثال مبارک حضرت امام (ره)
همراهبارژهواحدهايموتوريوخودروييهمزمانبا
سالروزورودتاريخيايشانبهميهناسالميساعت
 ۸صب��حروزش��نبه ۱۲بهم��نم��اه،نواختنزنگ
انقالب ،کلنگ زني و افتتاح و از230طرح و پروژه
خدماتي  ،عمراني و اقتصادي با س��ه هزار ميليارد
ريالدرس��طحاس��تانکهدرقالبس��فراستاندارو
هيات همراه به شهرس��تانها انجام خواهد ش��د را
بخشي از اين برنامهها برشمرد .سرپرست شوراي
هماهنگي تبليغات اسالميايالم برگزاري محفل
انس با قرآن با حضور حامد شاکرنژاد قاري برجسته
جهان،مراسمعموميميهمانياللهها،واگذاري۶۶
واحد مس��کوني به مددجويان سازمان بهزيستي،
اراي��ه خدم��ات تخصصي توانبخش��ي رايگان به
عموم مردم ،برگزاري برنامههاي مختلف فرهنگي

و مذهبي در س��طح  ۱۵بقعه متبرک و ش��اخص
استان و تهيه و توليد و پخش بيش از چهار هزار و
110دقيقه برنامه ويژه گراميداشت چهل و يکمين
فجر انقالب از صدا و سيماي مرکز ايالم را از ديگر
برنامههايدههفجرامسالبرشمرد.وياظهارکرد:
همچنين مسابقات مختلف ورزشي ،نشستهاي
تخصصي و بصيرتي در سطح حوزههاي مقاومت
بس��يج  ،دانشگاهها و مراکز آموزشي ،يادوارههاي
ش��هدا و بازديد از خانوادههاي ش��هدا نيز در طول
دهه فجر برگزار ميش��ود.حجت االسالم چراغي
پور افزود :چهل و يکمين سالگرد پيروزي انقالب
ش��کوهمند اس�لاميدر حالي فرا ميرسد که اين
نهضت الهي و تاريخ ساز و تأثيرگذار  ،چهل و يک
سالازعمرپربرکتوافتخارآميزخودراباقدرتتمام
س��پري کرد و توطئههاي بي شمار و دسيسههاي
ش��وم استکبار نتوانس��ت خللي در ارکان اين نظام

نادري معاون خدمات شهري :

آغازبهکارشهرباندرمحمدشهر

الب�رزفالح�ي:حامدنادريمعاونخدماتش��هري

گفت :پيرو مصوبه ش��وراي اسالميشهر به منظور
برق��راري انضباط ش��هري از طريق پيش��گيري و
جلوگيريازتخلفاتساختمانيوعملياتعمرانيغير
مجاز اعم از تفکيک اراضي  ،تغيير کاربري  ،حفاري
 ،ديوارکشي  ،هرگونه عمليات ساخت و ساز خارج از

ضوابطومقرراتشهرسازي،جلوگيريازقطعاشجار
،نظارتبرحفظايمنيدرحينس��اختوس��از،رفع
هرگونه سد معبر و همچنين اجراي آراي کميسيون
ماده صد  ،شهرداري در طي ماههاي گذشته اقدام به
برگزاريمناقصهنمودکهنهايت ًامنجربهعقدقرارداد

مقدس وارد سازد.وي گفت :هر چند که در آستانه
سالگردپيروزيانقالباسالمي،شهادتمظلومانه
سردار سرافراز اسالم و انقالب  ،شهيد سپهبد حاج
قاسم سليماني و همرزمان قهرمان ايشان در جبهه
مقاومتضايعهايسنگينيرابردلهايهمهآزادگان
و مبارزان جهان نهاد  ،اما خون تازهاي در رگهاي
جبهه مقاومت و همه ملت ايران در راس��تاي دفاع
از حقاني��ت نظام و پاسداش��ت آرمانهاي انقالب
اس�لاميبه حرکت درآورد.وي همچنين سخنران
مراسم راهپيمايي  ۲۲بهمن ايالم را وزير آموزش
و پرورش عنوان کرد.
باپيمانکارواجدالشرايطواستقرارنيروهاي شهربان
در روزهاي آتي گرديده است.معاون خدمات شهري
نادريدرپايانگفت:اينطرحپسازمطالعاتفراوان
و برگزاري جلسات متعدد با شهرداري تهران جهت
استفاده از تجارب شهرداري تهران در ساماندهي به
بخشکنترلونظارتدرخدماتشهرصورتگرفته
استکهاميدواريممشکالتساختاريموجوددراين
حوزه به حداقل ممکن برسد.

نمايشگاهدستاوردهايهستهاي
کشور در مشهدمقدس برگزارمیشود

مش�هد مقدس س�مبرا رحمتي-مديرکل آموزش و
پرورش خراس��ان رضوي در جمع روس��اي ادارات
آم��وزش و پ��رورش اس��تان از برگزاري نمايش��گاه
دس��تاوردهاي هستهاي کشور در مشهد به مناسبت
دهه مبارک فجر خبر داد.قاس��معلي خدابنده در اين
جلس��ه گفت :در دس��تگاه تعليم و تربيت بايد مباني،
دستاوردها ،موفقيتها و پيشرفتهاي نظام مقدس
جمهوري اس�لاميايران را در طي اين دوران براي
دانش آموزان و نس��ل جوان تبيين کنيم.وي افزود:
نمايش��گاه دس��تاوردهاي هس��تهاي کشور توسط
س��ازمان انرژي اتمياز روز ش��نبه دوازدهم لغايت
چهارش��نبه ش��انزدهم بهمن ماه  ۹۸در دانش��گاه
فرهنگيان خراسان رضوي برگزار خواهد شد و دانش
آموزان و فرهنگيان استان ميتوانند از اين نمايشگاه
بازديد نمايند.خدابنده اظهار کرد :ش��وراي آموزش و
پرورش اس��تان در س��ال  ۹۷به عنوان ش��وراي برتر
کش��ور انتخاب گرديد و در هفته گذش��ته با حضور
معاوناولرئيسجمهورازآموزشوپرورشخراسان
رضويتقديرشد.مديرکلآموزشوپرورشخراسان
رضوي تصريح کرد :تعداد امالک و اراضي آموزش
و پرورش اس��تان قريب بههش��تهزار مِلک اس��ت
ک��ه از مي��ان آنها تع��داد پنج هزار و ۲۰۰مِلک فاقد
س��ند مالکيت اس��ت ،در همين راستا تفاهم نامهاي
تحت عنوان تسهيل مستندسازي امالک فاقد سند
آموزش و پرورش با اداره کل ثبت اس��ناد و امالک
استان منعقد نموديم تا در جهت مستندسازي امالک
اقدام نماييموي عنوان کرد :در زمينه استخداميهاي
پيماني ماده  ۲۸سال  ،۹۸به آموزش و پرورش استان
تعداد  ۹۶۰س��هميه داده ش��ده است و مراحل اداري
ج��ذب اف��راد در ح��ال انجام اس��ت ،از اين منظر در
زمينه ميزان جذب نسبت به سال گذشته رشد بسيار
خوب و چشمگيري داشتيم و تالش ميکنيم سهميه
استخداميماده  ۲۸و دانشگاه فرهنگيان را براي سال
آينده افزايش دهيم تا بتوانيم مقداري از کمبود نيروي
انساني را جبران نماييم.

تقدیر شهردار جدید باقرشهر
از همدلی مردم

اسالمش��هرداوودکاظمي:س��عيداستادفرجشهردار
جدي��دباقرش��هرگفت:آرزويم��نروزهايخوبو
روشن براي مردم فيهم باقرشهر است و در قلب من
ش��ور خدمت به مردم موج ميزند .به گزارش روابط
عموميش��هرداري و شوراي اسالميباقرشهر؛سعيد
اس��تاد فرج ضمن تسليت به مناسبت شهادت سردار
دلها حاج قاس��م س��ليماني و شهادت حضرت فاطمه
الزهرا (س) گفت :خداراش��اکرم که بار ديگر فرصت
خدمترس��اني ب��ه بنده اعطا نم��وده  ،چرا که من در
روزه��اي نوجوان��ي خود را در اين ش��هر گذرانده م و
تاريکي و محروميت اين شهر را ديدهام و اکنون بسيار
خوش��حالمکهباقرش��هرچهرهدرخش��انوکالبدي
آبرومند دارد.وي در ادامه افزود  :مجموعه شهرداري
باقرشهر داراي پرسنل بسيار خوب و توانمندي است
و اميدواري��م در اي��ن فرصت ک��م بتوانيم به صورت
دو ش��يفت و ش��بانه روزي کار خدمترساني را پيش
ببريم .استاد فرج با تاکيد بر آموختههاي نظام مقدس
جمهورياس�لامياظهارداش��ت:تمامپيش��رفتو
اباداني ش��هرها را ما امروزه مديون پيروزي انقالب
اسالميو به برکت اين نظام مقدس داريم و با ياري
خدادرهمينراس��تاروزهايدرخش��انيميآفرينيم.
ش��هردار باقرش��هر يادآورشد:ازتالشدکترناصري
پور شهردار سابق کمال تشکر و قدرداني را دارم ايشان
زحمات زيادي براي مردمان اين خطه کشيدهاند و جا
دارداززحماتمهندسسرنابهنيزسرپرستشهرداري
قدردانينمايم.سعيداستادفرجباارزويروزهايخوب
و روش��ن براي مردم باقرش��هر ،گفت :طي دورههاي
قبل دو کمربندي مهم و گره گش��اي ترافيک براي
شهروندان باقرشهر به يادگار گذاشته ايم  ،دست ياري
به س��وي همگان دراز ميکنم و از اعضاي ش��وراي
اسالميباقرشهر خواستارم تا به تجربيات بنده اعتماد
کنند تا بتوانيم با همدلي و وحدت در اين فرصت کم
پروژههاي خوبي به ثمر بنشانيم.

 ۲طرح توليدي در ايالم و صالحآباد
بهرهبرداريميشود

ايالمس�يدهش�هنازموسوي :رييس سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان ايالم گفت :همزمان با اياماهلل
دهه مبارک فجر انقالب اسالمي ۲ ،طرح توليدي و
صنعتي در بخش صالحآباد شهرستان مهران و شهر
ايالم افتتاح ميش��ود .ياراهلل نصيري افزود :طي اين
ايام و در بخش صالحآباد شهرستان مهران واحد آرد
نگين زاگرس با عنوان توليد آرد سفيد و سبوس گندم
با ظرفيت  ۶۳هزار و  ۵۰۰تن در سال و اشتغالزايي ۴۵
نفر به بهرهبرداري ميرسد.وي ميزان سرمايهگذاري
در اجراي اين طرح توليدي را  ۲۴۰ميليارد ريال عنوان
کرد.رييس س��ازمان صنع��ت ،معدن و تجارت ايالم
يادآورش��د:ش��رکتصنايعغذاييآالمتوباخترشهر
ايالم با توليد انواع کلوچه و حلوا کنجدي با ظرفيت
توليد  ۱۵۰تن در سال از ديگر طرحهاي افتتاحي اين
سازمان در ايام دهه مبارک فجر است.نصيري ادامه
داد:بابهرهبرداريازاينطرحصنعتيباسرمايهگذاري
 ۲۰ميليارد ريال براي پنج نفر اش��تغالزايي مس��تقيم
ايجاد ميشود.

