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اخبار

برگزاری مراسم افتتاحیه همایش ملی
فرهنگ جهادی و جهش تولید

همایش ملی فرهنگ جهادی و جهش تولید صبح
امروز با حضور مقامات استانی و کشوری در محل
دانشگاه رازی کرمانشاه افتتاح شد.
در ابت��دای ای��ن مراس��م که با حض��ور معاون امور
هماهنگی اقتصادی استانداری کرمانشاه و مدیران
استانی در حال برگزاری است ،بیانیه آیت اهلل علما
نماینده ولی فقیه در اس��تان و امام جمعه کرمانش��اه
توس��ط رئیس دفتر ایش��ان قرائت شد  .قرائت پیام
ریاس��ت دانش��گاه رازی کرمانشاه بخش دیگر این
همایش را به خود اختصاص داد.
رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی استان کرمانشاه
گفت  :بخش کش��اورزی محور توس��عه اقتصادی
استان است
در بخ��ش دیگر این همایش ملی رئیس س��ازمان
جهاد کش��اورزی استان کرمانشاه ضمن خیر مقدم
و تشکر از حجت االسالم و المسلمین حسینی مقدم
مس��ئول پیشین حوزه نمایندگی ولی فقیه سازمان
جهت برنامه ریزی این همایش،از حمایت های آیت
اهلل علما ،استاندار و معاون امور هماهنگی اقتصادی
اس��تانداری کرمانشاه جهت برگزاری این همایش
ملی تقدیر بعمل آورد.
مهندس نوربخش حاتمی س��پس به موضوع شعار
س��ال و ض��رورت تحق��ق منوی��ات معظم رهبری
(مدظله العالی) در س��ال جهش تولید اش��اره کرد و
گفت  :طی دو س��ال گذش��ته اتفاقات بسیار مطلوبی
در حوزه کشاورزی استان رخ داد و بخش کشاورزی
اس��تان ثابت نمود می تواند محور توسعه اقتصادی
استان باشد .
وی س��پس به رش��د بخش کش��اورزی در سال ۹۹
اشاره کرد و گفت  :تولیدات استان طی سال جاری
به  ۵میلیون  ۷۸هزار تن رسید و در این راستا شاهد
افزای��ش یک میلیون تن��ی ظرفیت صنایع تبدیلی
اس��تان و افزایش دو نیم برابری س��طح گلخانه ها ،
تجهیز  ۱۳۰هزار هکتار از اراضی استان به سیستم
های آبیاری تحت فشار و...بوده ایم.
حاتمی در ادامه با تاکید بر رویکرد برنامه  ۳س��اله
توس��عه اس��تان افزود :در این برنامه که با همکاری
اس��اتید دانش��گاه و متخصصین امر تهیه شده است
عبور از کشاورزی سنتی و رفتن به سمت کشاورزی
مدرن و هوشمند هدفگذاری شده است .
مدیر جهاد کشاورزی کامیاران اظهارداشت:تخریب
 ۲بن��ای غی��ر مج��از در اراضی زراعی شهرس��تان
کامیاران

آرایشگاههایی که سالمت مشتریان را
نشانهمیگیرند

دخالت آرایش��گاهها در کار پزش��کی این روزها به
یک معضل تبدیل ش��ده و مردم بدلیل عدم آگاهی
سالمت و زیبایی پوست خود را به دست افراد بدون
تخصص میسپارند که میتواند آسیبهای جبران
ناپذیری برای آنها بدنبال داشته باشد .
رییس اداره نظارت و ارزیابی فرآوردههای طبیعی ،
سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی آرایشگاههایی
که س�لامت مشتریان را نشانه میگیرندکرمانشاه
ب��ا بی��ان این مطلب گف��ت  :در حال حاضر بیش از
 ۲هزار آرایش��گاه زنانه در اس��تان کرمانش��اه مجوز
فعالیت دارند و تعداد قابل توجهی هم بدون مجوز
فعالیت میکنند که با دخالت در کار پزشکی سالمت
مشتریان خود را با خطر مواجه میکنند .
دکت��ر رحیمی با بیان اینکه از آرایش��گاههای زنانه
به طور مس��تمر بازرس��ی صورت میگیرد  ،افزود :
امسال  ۴هزار بازرسی از آرایشگاههای زنانه سطح
اس��تان انجام ش��ده که در  ۴۰۰مورد آن تجهیزات
پزشکی مانند «پالسما فیوژن» و میکروبلندینگ»
کشف شده که سازوکار تهاجمی به پوست دارند و در
صورت نداش��تن تخصص استفاده از آنها  ،ممکن
است به پوست فرد آسیبهای جبران ناپذیری وارد
کند  .وی خاطرنشان کرد  :سالمت پوست و زیبایی
باید تحت نظر پزشک متخصص و دوره دیده انجام
ش��ود در غیر این صورت با آس��یب جدی به پوست
مانع ترمیم آن میش��ود و عوارض ش��دید به دنبال
دارد  .ریی��س اداره نظ��ارت و ارزیابی فرآوردههای
طبیعی  ،س��نتی و مکمل دانش��گاه علوم پزش��کی
اظهار داش��ت  :مردم باید توجه داش��ته باش��ند که
تمام تجهیزات و مواد مورد استفاده در آرایشگاهها
باید برچسب اصال سالمت را داشته باشند در غیر
این صورت این محصوالت قاچاق محس��وب شده
و غیر قابل استفاده است .
دکتر رحیمی با اشاره به اینکه رسیدگی به تخلفات
آرایشگاهها به معاونت غذا و دارو ارتباط دارد  ،گفت
 :مردم هر گونه تخلف در آرایشگاهها را میتوانند با
سامانه  ۱۹۰در میان بگذارند تا بازرسان غذا و دارو
در اسرع وقت به آن رسیدگی کنند .

کسب جایزه مسئولیت

خــبرویـژه

جایزه مس��ئولیت اجتماعی و مستندس��ازی صنعت روابط عمومی در هفدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی ایران و هجدهمین برنامه جایزه صنعت روابط عمومی ایران به ذوبآهن
اصفهان رسید .این مجتمع عظیم صنعتی که از دهه  ۴۰فعالیت خود را به عنوان مادر صنعت فوالد کشور آغاز کرده است  ،بانی شکل گیری سایر صنایع فوالدی کشورشد و با خدماتی که
به صنعت کش��ور ارائه نمود  ،پیش��تاز در حوزه مس��ئولیت اجتماعی محس��وب می شود.ش��ایان ذکر اس��ت کنفرانس بین المللی روابط عمومی  ۱۲اس��فندماه درسالن همایشهای سازمان مدیریت
صنعتی (سازمان مطالعات و بهرهوری نیروی انسانی) با توجه به شرایط شیوع کرونا به صورت حضوری و ویدئویی برگزار گردید.

اخبار

اجتماعی توسط ذوب
آهن اصفهان

قائم مقام ستاد مناسبت های شهرداری مشهد خبر داد؛

 1200المان در سطح شهر با ترکیب کگلکاری برای بهار 1400نصب خواهد شد
مشهد مقدس سمیرا رحمتی-قائم مقام ستاد
مناس��بت های ش��هرداری مشهد از تولید١٦
میلیون گل توسط تولیدکنندگان داخل استان
برای تامین گل در اس��تقبال از بهار امس��ال
خبر داد.
مه��دی یعقوب��ی در نشس��ت خب��ری خود با
اصحاب رس��انه با موضوع برنامه های س��تاد
استقبال از بهار ،1400اظهار کرد :ایام پایانی
سال در حال سپری است و فعالیت های آماده
سازی شهر برای بهار  1400را در سطح شهر
آغاز کرده ایم .وی افزود :رنگ آمیزی جداول
و مبلمان شهری یکی از برنامه های هرساله
م��ا برای بحث اس��تقبال از به��ار خواهد بود.
یک��ی دیگ��ر از اقدامات مهم ما گلکاری های
بهاری ما بوده ما هر ساله در سه نوبت (بهار،
تابس��تان و پاییز) بحث گلکاری را به صورت
جد دنبال میکنیم .اما در فصل زمس��تان به
دلیل ش��رایط ش��بکه جوی و خران درختان
گلکاری صورت نمی گیرد .قائم مقام س��تاد
مناسبت های شهرداری مشهد با بیان اینکه
بحث ریس��ه بندی و ایجاد فضای روش��نایی
در ش��ب یک��ی دیگر از برنام��ه های ما بوده
است ،ادامه داد :در کنار این موارد المان های
مرتبط با بخش فرهنگی و خدمات ش��هری
نیز نصب خواهد شد.
یعقوب��ی تصریح کرد :چند س��الی اس��ت که
بح��ث الم��ان های نوروزی را در حوزه هنری
ب��ه ص��ورت فراخوانی که از تیر ماه اعالم می
شود ،پیگیر هستیم که پس از اعالم فراخوان

با سپری شدن بخش داوری آن ها را در سطح
ش��هر نصب می کنیم .وی با اش��اره به تداوم
ویروس کرونا در سطح شهر ،تاکید کرد :این
امر محدودیت هایی را برای ما به وجود آورده
است ،اما تمام سعی ما بر این بوده که المان ها
طوری جانمایی شوند که فارغ از بحث رعایت
پروتکل های بهداشتی ،شهروندان بتوانند از
این المان ها استفاده کنند.
معاون خدمات ش��هری ش��هرداری مشهد با
بی��ان اینک��ه در حال حاضر از جانمایی المان
های تعاملی فاصله گرفته ایم ،عنوان کرد :ما
تمامی گلکاری های س��طح شهر را به نوعی
جانمایی خواهیم کرد که شهروندان در حالت
گذر نیز از تماشای آن لذت ببرند.
یعقوب��ی ب��ا بیان اینکه تاکن��ون بیش از 16
میلیون گل برای استقبال از بهار  1400تهیه

ش��ده ،ادامه داد :گفتنی اس��ت که  16میلیون
گل تهیه ش��ده توس��ط تولید کنندگان داخل
استان تولید شده که معادل حدود  94درصد
از گل های تولیدی است که منجر به اشتغال
زایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه برای سال جاری حدود 19
هکتار گل کاری در سطح شهر اتفاق می افتد،
گفت :این رقم نس��بت به س��ال گذشته بیش
از  1.5درصد افزایش داشته و عمده افزایش
ما در حاش��یه شهر مانند کال زرکش ،کالت،
بولوار  22بهمن و ...خواهد بود.
معاون خدمات ش��هری ش��هرداری مشهد با
بی��ان اینک��ه مجموع��ا  900آدرس کلگاری
در س��طح ش��هر لحاظ کرده ایم ،اظهار کرد:
همچی��ن  32م��ورد گلکاری ویژه در س��طح
میادین خواهیم داشت.

یعقوبی خاطرنشان کرد :گفتنی است که برای
سال جاری جشنواره گل های الله را در پارک
ها و بوستان ها نخواهیم داشت .با این وجود
در  11نقطه از س��طح ش��هر بحث الله کاری
را انجام خواهیم داد.
وی ادامه داد :بالغ بر  1200المان در س��طح
ش��هر با ترکیب کگلکاری برای بهار 1400
نصب خواهد شد ،همچنین از این تعداد هزار
و  50مورد المان از سال های گذشته اصالح
خواهد شد.
قائم مقام ستاد مناسبت های شهرداری مشهد
با بیان اینکه در س��اخت المان های ش��هری
خ��ود اعی��اد پی��ش رو و مناس��بت ها را نیز در
نظر گرفته ایم ،افزود :در این راستا  12المان
را برای ایام نیمه ش��عبان در نظر گرفته ش��ده
و همچنین در کنار آن مس��یرهای منتهی به
حرم مطهر رضوی ریسه بندی و آذین بندی
خواهند شد.
یعقوبی با بیان اینکه س��ازمان های ذی ربط
معاون��ت نی��ز در حال��ت آمادگی ق��رار دارند،
تصری��ح کرد :ط��ی هماهنگی های صورت
گرفته با س��ازمان مش��اغل شهری و فرآورده
های کشاورزی بنا بر آن شد که در فروشگاه
های شهرداری اقالم اساسی علی الخصوص
میوه و مواد ش��وینده و بهداش��تی را با تخفیف
به شهروندان ارائه کنیم.
وی تاکید کرد :برای بحث زیباسازی شهری
برای استقبال از بهار  ،1400بالغ بر  15هزار
متر مربع نقاشی دیواری اجرا خواهد شد.

تفاهم نامه آموزشی و پژوهشی شرکت گاز با دانشگاه ایالم منعقد شد

عباس شمس الهی مدیرعامل شرکت گاز استان
ایالم از انعقاد تفاهم نامه آموزش��ی و پژوهش��ی
این ش��رکت با دانش��گاه ایالم خبر داد و گفت:
سال ۱۴۰۰عملیات اجرایی پروژه های گازرسانی
در استان به اتمام می رسد.
وی افزود :این ش��رکت در جهت کیفی س��ازی
خدمات ،استفاده از فناوری های نوین و افزایش
رضایتمندی از خدمات خود ،برنامه های مدونی
طراحی و در دس��ت اقدام دارد که به مرور زمان

اجرایی می ش��وند .مدیرعامل ش��رکت گاز ایالم
اظهار داشت :در راستای تحقق اهداف متعالی و
سیاست های راهبردی خود می بایست از ظرفیت
های علمی ،امکانات و آزمایش��گاهی دانش��گاه
ایالم بعنوان یک مرکز پیشرو،نوآور و معتبر علمی
به صورت پویا تر و موثر تری بهره مند شود .شمس
الهی در ادامه رویکرد اصلی این مجموعه را توجه
به نیازهای واقعی و تعریف پروژههای کاربردی
دانس��ت و ادام��ه داد :فعالیتهای پژوهش��ی در

انجام اقدامات این ش��رکت بس��یار حائز اهمیت
بوده و این تفاهمنامه در رفع نیازهای پژوهشی و
تحقیقاتی شرکت گاز استان ایالم انجام و مبادله
شده است.
وی خاطرنش��ان کرد :با برقراری ارتباط منظم،
مس��تمر و س��ازمان یافته بین صنعت و دانشگاه،
ضم��ن بهب��ود خدم��ات ،بتوانی��م مش��کالت و
تنگناه��ای موج��ود را مرتفع ک��رده و به آبادانی
کشور عزیزمان ایران کمک کنیم.
رضا احمدی خبر داد :

توزیعیکمیلیوناصلهنهالهفتهمنابعطبیعیدرایالم

رضا احمدی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان ایالم از توزیع و کاشت یک میلیون اصله

نهال در هفته منابع طبیعی در اس��تان ایالم خبر
داد و گفت :این تعداد اصله نهال در نهالستان های
گرمسیری و سردسیری استان تولید می شود،
رضا احمدی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان ایالم از توزیع و کاشت یک میلیون اصله
نهال در هفته منابع طبیعی در اس��تان ایالم خبر
داد و گف��ت :ای��ن تعداد اصله نهال در نهالس��تان

های گرمس��یری و سردس��یری استان تولید می
شود .به گزارش پایگاه خبری ترنم بهاری  ،وی
افزود :این نهال ها بین متقاضیان ش��امل عموم
مردم(بصورت رایگان) ،ش��رکت های خصوصی
و نهادهای دولتی توزیع می شود .مدیرکل منابع
طبیعی و آبخیزداری ایالم اظهار داش��ت :اصله
نهال در مناطق سردس��یری ش��امل :بلوط ،بنه،

زالزال��ک ،اوکالیپت��وس ،بادام و تای و در مناطق
گرمس��یری ش��امل کنار ،کهور ،آکاسیا ،از جمله
مهمترین گونه های جنگلی استان ایالم هستند.
احم��دی ادام��ه داد :عموم مردم ب��رای دریافت
نهال رایگان از تاریخ  ۱۵تا  ۲۱اسفندماه بایستی
ب��ه مح��ل چغاس��بز و یا ادارات مناب��ع طبیعی و
آبخیزداری مراجعه کنند.

امضای قرارداد بومی سازی فن آوری طراحی و ساخت تجهیز توربو اکسپندر
مش��هد مقدس س��میرا رحمتی  -با حضور معاون
وزیر نفت در امور مهندسی ،پژوهش و فن اوری
 ،مدیرکل نظام فنی و اجرایی ارزشیابی طرح ها
،مدیریت نظام تامین و تجاریس��ازی فن اوری
و مدی��ران ش��رکت ه��ای دانش بنی��ان قرارداد
بومیس��ازی فن اوری طراحی و س��اخت تجهیز
توربو اکس��پندر میان مجتمع گاز پارس جنوبی و
شرکت دانش بنیان کاوش صنعت توس در محل
پارک علم و فناوری خراسان رضوی منعقد شد.
مع��اون وزیر نفت در امور مهندس��ی ،پژوهش و
فن��اوری در این مراس��م گف��ت  :افتخار می کنم
امروز در کش��ور س��طح دانش مهندسی به بخش

اجرایی و تجاری سازی رسیده وخوشبختانه پارک
خراسان رضوی قدرت باالیی در این زمینه دارد
و امیدواریم این موضوع سرعت رشد و همچنین
سرعت نفوذ در صنعت را بیشتر نماید.
س��عید محمدزاده افزود :مجموعه وزارت نفت در
حمایت از فن آوریهای داخلی یک زنجیره منظم
و جدی را تشیکل داده است .
وی ادامه داد:در بخش پژوهش و مطالعات کار را
از نقطه شروع در دانشگاهها پیگیری می نمائیم
ودر حال حاضرقرارداد  ۴۲مگاپروژه ای با دانشگاه
های کش��ورازجمله با دانش��گاه فردوسی مشهد
داری��م  .محم��دزاده با بیان اینکه هدف قراردادها

در تمام حوزهها این است که دانشگاهو صنعت به
صورت بلند مدت در کنار هم باشند،افزود  :برای
جذب حداکثری دانش و حمایت از حوزه تحقیق
و پژوه��ش در کش��ور  ،وزارت نف��ت از اعض��ای
هیئ��ت علم��ی ک��ه در حوزههای نفت مش��غول
هس��تنددعوت به همکاری نموده که این مسئله
فرصت مطالعاتی اساتید در وزارت نفت را فراهم
م��ی نمای��د .معاون وزیر نفت در امور مهندس��ی،
پژوهش و فناوری دربخش دیگری گفت :وزارت
نفت پارک نوآوری و فن اوری صنعت نفت و گاز
رو راه اندازی کرده که این پارک بس��تر بس��یار
بزرگ��ی را ب��رای ارتب��اط بین بخش های فن اور

و تجاری کش��ورفراهم نموده اس��ت .این پارک
می تواندبا تمامی بخشهای دانش بنیان کشور
ارتباط برقرار کند.
وی اف��زود :پ��ارک ن��وآوری و فن اوری صنعت
نفت و گاز در کنار مجموعه دانشگاههای مختلف
کشور مراکز نوآوری را راه اندازی می کند.که این
مراک��ز به صورت مبادی ارتباط بین صنعت نفت
و دانشگاهها می توانند کار بسیار بزرگی را انجام
دهند.و محل اس��تقرار شرکت های استارتاپی-
ش��رکتهای دانشبنی��ان ج��وان در این مراکز
نوآوری خواهد بود که مورد حمایت صنعت نفت
نیز هستند .

 ۶پروژه دریایی و بندری استان بوشهر بهر ه برداری میشود

در آئین��ی ب��ا حضور مهندس اس�لامی وزیر راه و
شهرس��ازی ومهندس راستاد مدیرعامل سازمان
بن��ادر و دریان��وردی ۶ ،پروژه دریایی و بندری به
بهره برداری میرسد .به گزارش روابط عمومی،
س��یاوش ارجمندزاده مدیرکل بنادر و دریانوردی
اس��تان بوش��هر در تش��ریح این پروژه ها گفت:
پروژه نخس��ت شامل سیس��تم اطفا حریق ثابت
بندرمروارید خارگ میباشد که با اعتبار  ۷۵میلیارد

ریال و با هدف ارتقا سطح ایمنی بندری اجرا شده
است .ارجمندزاده افزود :دومین پروژه نیز شامل
تعمیرات اساسی منجر به  PMتاسیسات زیربنایی
محوطه بندر بوش��هر حدفاصل درب ورود تا انبار
شماره  ۶است که با اعتبار  ۱۴۵میلیارد ریال و با
هدف حفظ زیرساختهای بندری میباشد.
وی اظه��ار ک��رد :دیگر پ��روژه این اداره کل برق
رسانی به اسکله بندر مروارید خارگ میباشد که با

اعتبار  ۲۰میلیارد ریال و با هدف ارتقا سطخ ایمنی،
افزایش امنیت و بهره وری اجرا شده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد:
یکی از پروژه ایی که با حضور مهندس اسالمی
وزی��ر محترم راه و شهرس��ازی ب��ه بهره برداری
خواهد رس��ید اجرای اتصال س��امانه بین المللی
ناوتکس بوش��هر ،خارگ ،گناوه ،محمدعامری،
کن��گان ،دی��ر ،بوالخیر ،ریگ و الور س��احلی به

ش��بکه سراس��ری از طریق فیبر نوری و تجهیز و
راه اندازی سیستم مخابراتی ترمینال مسافربری
بندر بوش��هر میباش��د که با اعتبار  ۳۰میلیارد ریال
اجرا شده است.
وی اضاف��ه ک��رد :ش��ناور وی��ژه پ��اک س��ازی
آلودگیه��ای نفت��ی دری��ا پاک  ۱نی��ز با اعتبار ۶
ه��زار و  ۱۶۸میلی��ارد و  ۵۷۰میلی��ون ری��ال آب
اندازی میشود.

رویکرد سازمان تامین اجتماعی در
سال  ،۹۹توسعه خدمات غیرحضوری

مدیر کل تامین اجتماعی کردس��تان اظهار داشت:
توس��عه ارائه خدمات غیر حضوری س��ازمان تامین
اتجتماع��ی در س��الجاری (ط��رح  ،)۳۰۷۰تحولی
چشمگیر در نحوه ارایه خدمات و کاهش مراجعات
حضوری رقم زده است.
غریبه رحیمی کردس��تان -س��ید صالح قریشی با
تش��ریح عملکرد تامین اجتماعی اس��تان و با اشاره
به ضرورت توسعه خدمات غیرحضوری در شرایط
ش��یوع کرونا جهت حفظ س�لامتی ارباب رجوع و
مراجعین گفت :ش��رایط حاکم بر جامعه با توجه به
شیوع بیماری کرونا و لزوم اجرای سیاستهای دولت
در راس��تای توسعه خدمات غیرحضوری سازمان را
ب��ر آن داش��ت تا خدم��ات الکترونیکی خود را برای
آرامش و رفاه شرکای اجتماعی و جلوگیری از شیوع
کرونا توسعه و گسترش دهد که اجرای طرح 3070
نیز به همین منظور اجرایی ش��ده اس��ت و بر اساس
آن س��ازمان  30نوع خدمت خود را غیرحضوری و
الکترونیکی می کند.
مدی��ر کل تامی��ن اجتماعی کردس��تان با تاکید بر
اهمی��ت اج��رای بهینه و به موقع طرحهای معرفی
ش��ده و اطالع رس��انی و آگاهی بخشی به مراجعین
و جامعه بیمه ش��دگان س��ازمان ،نقش رس��انه ها،
ش��بکه های اجتماعی و کانالهای اطالع رس��انی را
بسیار اثرگذار و تعیینکننده دانست و گفت :اطالع
رس��انی مس��تمر و جامع ،به منظور شناساندن طرح
و ترغیب مراجعه کنندگان به اس��تفاده از س��امانه
خدمات غیرحضوری س��ازمان ،الزمه موفقیت این
طرح خواهد بود.
وی اضافه کرد :بر همین اس��اس  30خدمت مهم
و پرمخاط��ب تامین اجتماعی اس��تان کردس��تان
از طریق س��امانه خدمات غیرحضوری به نش��انی
 es.tamin.irقابلارائه است .
مدی��ر کل تامی��ن اجتماع��ی کردس��تان ب��ا بیان
اینک��ه مرک��ز ارتباط��ات مردمی س��ازمان تامین
اجتماع��ی( )crmبه ش��ماره  1420نی��ز آماده ارائه
خدم��ات راهنمای��ی و مش��اوره ب��ه مردم اس��ت،
خاطرنش��ان کرد :تمام این زیرس��اختها بهمنظور
حفظ س�لامتی مردم و مخاطبان تامین اجتماعی
آماده ش��ده و دیگر برای دریافت خدمات  30گانه
نیاز به مراجعه حضوری نیست.
ای��ن مقام مس��ئول تاکید ک��رد :کارفرمایان  ،بیمه
شدگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی
میتوانن��د ب��دون خروج از من��زل و محل کار ،هم
از طریق س��امانه خدمات غیرحضوری به نش��انی
 es.tamin.irو هم از طریق س��امانه تلفنی 1420
تمام درخواستهای خود را از تامین اجتماعی به ثبت
برسانند و پیگیری کنند .وی استقرار طرح  3070را
منش��ا تحوالت بس��یاری در سطح سازمان و در نزد
مخاطبان آن دانست و عنوان نمود :هرچه سازمان
تامین اجتماعی در کارهای زیربنایی ،موفقتر عمل
کند ،چش��مانداز و آینده درخش��انتری پیش روی
کارکنان و مخاطبان خواهد داشت .مدیر کل تامین
اجتماعی اس��تان کردس��تان از کاهش  ۷۰میلیون
حضور فیزیکی بیمه شدگان با غیر حضوری شدن
 ۳۰خدمت این سازمان خبر داد و عنوان کرد :برای
افزایش بیشتر از خدمات غیر حضوری نیاز به ارتقای
فرهنگ اس��تفاده از خدمات غیر حضوری در میان
شهروندان بیمه شده داریم.

نفرات برتر جشنواره کاالهای فرهنگی
ایالم معرفی شدند

اختتامیه نخستین جشنواره کاالهای فاخر فرهنگی
ایالم شامگاه سه شنبه در آیینی در مجتمع فرهنگی،
هنری ارش��اد اس�لامی برگزار ش��د و خالقان برتر
کاالهای فرهنگی فاخر تجلیل شدند .این جشنواره
با محوریت ترویج محصوالت ایرانی در این استان
برگزار شد که در نهایت هشت اثر به عنوان برگزیده
مورد تجلیل قرار گرفتند .بر اساس رای هیات داوران
در بخش عروسک ثریا عهدی ،رقیه یعقوبی و فیروزه
عماری به ترتیب اول تا س��وم ،بخش نوش��ت افزار
پروانه درویش��ی به عنوان برگزیده ،بخش اس��باب
بازی زهرا پاریاب و در بخش کاالهای فرهنگی نیز
رامین رضایی ،پیمان ش��یخه و زهره کریمی زالن
به ترتیب اول تا س��وم ش��دند .مدیرکل فرهنگ و
ارش��اد اس�لامی ایالم در این خصوص گفت :این
جشنواره با محوریت تولید ،ترویج و مصرف کاالها
و محصوالت فرهنگی ایرانی ،اسالمی با نگاه ویژه
به محصوالت فرهنگی اس��تان برگزار شد .عمران
خودآموز ،موضوع های این جشنواره را اسباب بازی،
نوش��ت افزار ،عروس��ک و دس��ت سازه های سنتی
عنوان کرد و یادآور ش��د :ششمین جشنواره فیروزه
با همین موضوع بصورت متمرکز در تهران برگزار
شد .وی گفت :نقش این رویداد ارزشمند فرهنگی
هنری ،در تقویت مولفه های اقتصادی بسیار حائز
اهمیت اس��ت و تنوع آثار هنری ارائه ش��ده در این
جشنواره قابل دفاع و شایسته تقدیر است .خودآموز
افزود :در جش��نواره های فرهنگی هنری آنچه که
وج��ود دارد در ذات خ��ود هنرمند اس��ت و می تواند
آث��ار اقتص��ادی را برای جامعه به ارمغان بیاورد .این
جشنواره به همت موسسه فرهنگی ،هنری شاهکار
عصر ایالم با همکاری اداره کل فرهنگو ارش��اد
اسالمی ایالم برگزار شد.

