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مدیرکل زندانهای استان همدان:

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری کردستان:

سنجش سالمت و کیفیت آب شرب ،یک نیاز
ضروری است

سنندج-مقصودی
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب ش��هری کردس��تان گفت ۱۵ :واحد
آزمایش��گاه آب و هشت واحد آزمایش��گاه فاضالب و چهار واحد آزمایشگاه
مش��ترک طی  ۴۰ساله گذش��ته و در دوران انقالب در استان تاسیس شده
است.
به نقل از روابط عمومی ش��رکت آب و فاضالب شهری استان کردستان،
محمدحس��ین محمدی اظهارداشت:وجود آزمایش��گاه در تصفیه خانههای
آب برای پایش و س��نجش س�لامت و کیفیت آب ش��رب یک نیاز ضروری
اس��ت و آب خامی که از س��د به تصفیهخانه منتقل میش��ود باید توس��ط
آزمایش��گاههای به روز و مجهز پایشش��ود که این امر در استان کردستان
ی گیرد.
انجام م 
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب شهری استان کردستان ادامه داد :در
زمان تأس��یس شرکت آبفا در سال  ۱۳۷۱تنها یک آزمایشگاه آب در استان
وجود داش��ت که امروز و پس از گذش��ت  ۲۶س��ال ،این تعداد به  ۱۵واحد
رسیده است.
محمدی در ادامه س��خنان خود یادآور شد :همچنین در سال  ۷۱هیچ
آزمایش��گاه فاضالبی در سطح استان وجود نداشت که این تعداد ه م اکنون
به هشت واحد رسیده است.
وی در پای��ان س��خنان خود بی��ان کرد :ع�لاوه بر این آزمایش��گا ه ها،
دس��تگاههای نظارتی مانند علوم پزش��کی و بهداش��ت مرتبا آب ش��هرها را
نمون�� ه گی��ری و پایش میکنند تا خروجی آب به ش��بکه توزیع ،آبی کامال
مطلوب و باکیفیتباشد.
شهردار تبریز:

همه باید برای توسعه و پیشرفت شهرتبریز
تالش کنیم

تبریز-توفیقی
ش��هردار تبریز گفت :شهرداری تبریز برای گسترش فرهنگ شهروندی
آمادگ��ی کامل برای همکاری با برنامه های س��منهای محیط زیس��تی را
دارد.
ایرج شهین باهر گفت :امروز با همراهی مردم و مسئوالن در سطح شهر
نه معتاد متجاهر داریم نه گدا و این اتفاقی است که نه تنها در ایران بلکه در
میان شهرهای توسعه یافته جهان بی نظیر است.
او با اشاره به اینکه فرهنگ سازی در خصوص مشارکت مردمی نیازمند
هدایت و برنامه ریزی اس��ت ،اظهار داشت :همه باید در کنار یکدیگر تالش
کنیم تا برای اولین بار مشارکت مردم در مدیریت شهری نهادینه شود.
ش��هردار تبریز با تاکید بر اینکه بدون همراه��ی و حضور مردم به تمام
اهداف پروژهها و طرحها نخواهیم رسید ،گفت :باید از صحبتها و انتقادهایی
که همه از آن مطلع هستیم فاصله گرفته و وارد فضای عملیاتی شویم و برای
حل مشکالت برنامه ارائه دهیم.
ش��هین باهر با اعالم آمادگی برای مش��ارکت در طرح های سمن های
زیس��ت محیطی ،خاطرنش��ان کرد :بر اس��اس درخواس��ت اعضای شورای
هماهنگی ،ش��هرداری تبریز تالش دارد یک دفتر در اختیار س��من ها قرار
داده ت��ا بتوانن��د با هماهنگی بیش��تر برنامه ریزیه��ای الزم را در آن محل
انجام دهند.

بازدید مدیر کل راه و شهرسازی از نمایشگاه
دستاوردهای انقالب اسالمی

ساری-رقیه سامع
همزمان با برگزاری نمایشگاه دستاوردهای چهل ساله انقالب اسالمی در
استان مدیر کل راه و شهرسازی استان از این نمایشگاه بازدید نمودند.
مهندس س��ید محمد نظری ضم��ن بازدید از نمایش��گاه عنوان کرد :
در آس��تانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب ش��کوهمند اسالمی اقدامات و
تالشهای گستردهای در حوزههای مختلف عمرانی انجام گرفته است وی در
ادامه گفت  :از زحمات تمامی کس��انی که در برپایی این نمایش��گاه زحمت
کشیدند تشکر و قدردانی مینمایم.
مدیر کل راه و شهرس��ازی اس��تان یادآور ش��د  :قرار گرفتن در آستانه
چهلمین س��ال پیروزی انقالب ش��کوهمند اسالمی فرصت مغتنمی است تا
شکوه تالش و خدمت چهار دهه این انقالب در حوزههای مختلف در معرض
دید هم استانیهای عزیز قرار گیرد.
در چهار دهه پس از پيروزي انقالب اس�لامي بس��ياري از استعدادهاي
نهفت��ه بخ��ش حمل و نقل مجال ب��روز پيدا نموده و فعاليتهاي بيش��ماري
در بخ��ش حمل و نقل جادهاي در اس��تان بويژه در دول��ت يازدهم امكانات
گستردهاي را براي توسعه ساير بخشها در استان بوجود آورده است.
در غرف��ه راه و شهرس��ازی فعالیتها و اقدامات انجام ش��ده اداره کل در
 40سال انقالب اس�لامی و معرفی پروژههای شاخص در حوزههای معاونت
بازآفرینی شهری و مسکن – حوزه ساخت و توسعه راهها – راههای روستایی
و س��اختمانهای دولتی  ،شهرسازی و معماری و امالک و حقوقی به نمایش
گذاشته شده است.
گفتنی اس��ت :این نمایش��گاه با هدف به نمایش گذاشتن دستاوردها و
فعالیتهای دس��تگاههای اجرايی و خدماترسانی در مجتمع فرهنگی هنری
ارشاد برگزار شده و تا  21بهمنماه از ساعت  8الی  7بعدازظهر آماده بازدید
همشهریان عزیز میباشد.

افتتاح نمایشگاه فرهنگی و صنایع دستی در
رباط كريم

رباط کریم-اصغری
نمایشگاه فرهنگی و صنایع دستی شهرستان رباط کریم با حضور بیش
از یکصد هنرمندد کاروانسرای حاج کمال افتتاح شد.
ب��ه گ��زارش خبرنگارما ،در س��ومین روز از ایام ا ...چهلمین س��الگرد
پیروزی انقالب اس�لامی نمایش��گاه فرهنگی و صنایع دس��تی شهرس��تان
رب��اط کریم با حضور س��ید مهدی س��اداتی فرماندار رب��اط کریم  ،حجت
االس�لام والمسلمین ترابی امام جمعه و جمعی از مسئولین در کاروانسرای
حاج کمال افتتاح شد.
فرماندار شهرس��تان رباط کریم بیان داشت :احیای و ترویج هنر اصیل
خوشنویس��ی و همچنین صنایع دس��تی عالوه در ح��وزه اقتصادی میتواند
احیاگر فرهنگ دیرینه شهرستان رباط کریم باشد.
در این نمایش��گاه  ،هنرمندان صنایع دس��تی در حوزههای گلیم بافی،
جوش شیش��ه ،چرم دوزی و ...همچنين بیش از  ۱۵اس��تاد خوشنویس��ی
ممتاز ایران با ارائه بیش از  ۳۰تابلو هنر خود را به نمایش گذاشتند.

براي کاهش جمعیت زندانیان تالش میکنیم
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قائم مقام شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه:

باز آفرینی شعارهای انقالبی روی بدنه
اتوبوسهای شرکت واحد

تبریز-توفیقی
همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی شعارهای
انقالبی بر روی اتوبوسهای شرکت واحد بازآفرینی شد.
بهن��ام اصلی زاده قائم مقام و معاون اداری ومالی این ش��رکت از اجرای
برنامه های ایام ا ...دهه مبارک فجر خبر داد.
وی افزود :با توجه به فرارس��یدن چهلمین س��الگرد انقالب ش��کوهمند
اس�لامی و در جهت برگزاری باشکوه تر برنامههای این ایام در شرکت واحد
اتوبوسرانی ،اقدامات ویژهای در حال انجام است.
اصل��ی زاده گفت :دیدار با خانواده های معظم ش��هدای دفاع مقدس و
مدافعان حرم  ،فضا س��ازی اداره مرکزی و مجتمع تعمیرگاه و اتوبوس��های
ناوگان ،اجرای المان های انقالب اسالمی بر روی  6دستگاه اتوبوس،برگزاری
جلس��ه هم اندیشی و نشس��ت روشنگری  ،حضور گس��ترده در برنامه های
مختلف دهه فجر و حضور گسترده مدیران و کارکنان اتوبوسرانی در یوم ا...
 22بهمن از جمله برنامههایی است که در این ایام بدان اقدام می گردد.

همدان-شهناز محمدی
مدیرکل زندانهای اس��تان همدان
ب��ا بیان اینکه از حاش��یه در کار به دور
هستم گفت :کاهش جمعیت کیفری در
ندامتگاههای هم��دان را با کار جهادی
محقق میکنیم.
پژم��ان پروی��ن در آئی��ن تکریم و
معارف��ه مدی��رکل زندانه��ای اس��تان
همدان که با حضور مس��ئوالن اس��تان
در محل این اداره کل برگزار شد اظهار
داشت:بیش��ترین دس��تاورد در همدان
همدل��ی و وفاق بوده ک��ه راه مدیرکل
قب��ل را ادام��ه خواه��م داد و امیدوارم
آق��ای محمد یاری در س��مت مدیریت
زندانهای استان آذربایجان غربی موفق
باشند.
پروین با بیان اینکه بیشتر جمعیت
زندانی��ان همدان در ح��وزه مواد مخدر
هس��تند گف��ت :در راس��تای کاه��ش
جمعیت کیف��ری تالش میکنیم و این
امر ب��ا مدیری��ت جهادی ،هم��کاری و
همیاری محقق میشود .هیچ حاشیهای
را در کار ایجاد نمیکنیم و با قدرت در
این بخش فعالیت خواهم کرد.
جمعی�ت کیف�ری زندانیان
مهری�ه و مال�ی امس�ال  ۲۳درصد
کاهش یافت
معاون قضایی س��ازمان زندانهای
کش��ور گفت :جمعیت کیفری زندانیان
مهریه و مالی امسال  ۲۳درصد کاهش

یافت.
سیروس ش��یخ پور در آئین تکریم
و معارفه مدی��رکل زندانهای اس��تان
همدان که با حضور مس��ئوالن اس��تان
در مح��ل ای��ن اداره کل برگ��زار ش��د
اظهار داش��ت :بحث زن��دان از قرن 18
ب��ه بعد همه متفک��ران را به خود جلب
کرد.
ش��یخ پور ب��ا بیان اینک��ه اقدامات
خوبی در سازمان زندانهای کشور انجام
شده اس��ت افزود :موضوع خود اظهاری
زندانیان به صورت داوطلبانه مطرح شده
و توس��عه سالمت سبب شده تا از ورود
مش��کالتی که زندانیان از نظر سالمت
دارند به درون جامعه پیشگیری شود.
معاون قضایی س��ازمان زندانهای
کش��ور عن��وان ک��رد :موض��وع ایدز و
هپاتی��ت در بین زندانیان مطرح اس��ت
که دنبال کردن سالمت زندانیان باعث
ش��د تا این افراد خود داوطلبانه مراجعه
کنند و به جامعه برگردند.
وی اعالم کرد :بحث کاهش جمعیت
کیفری در ظرفیتهای س��ازمان فقهی،
اجتماعی ،مدیریتی و غیره مطرح است
که جایگزینهای حبس را در دادسراها
و محاکم قضایی خواستاریم.
بیش�تر جمعی�ت زندانیان
هم�دان در ح�وزه م�واد مخ�در
هستند
شیخ پور اظهار داشت :زندانی باید

جای افراد جانی ،مفسدان و افرادی باشد
ک��ه حضور آنها در زن��دان باعث امنیت
مردم باش��د ولی تعداد بسیاری هستند
که در جامعه حض��ور آنها خطری برای
مردم ندارد ،بیش��تر جمعی��ت زندانیان
همدان در حوزه مواد مخدر هستند که
به آنها نیز میت��وان کمک کرد تا افراد
مصرف کننده در زندان قرار نگیرند.
وی با بیان اینکه با ازدیاد جمعیت
زندان مس��ائل امنیت��ی در اولویت قرار
میگیرد و به سختی می توان به مسائل
فرهنگی پرداخت گفت :یکی از شرایطی
ک��ه میتوان به تربی��ت زندانیان کمک
کرد موضوع کاه��ش جمعیت زندانیان
است که باید در این راستا تالش کنیم.
ش��یخ پوربا اش��اره به اینکه کاهش
 27درص��دی زندانی��ان را در بح��ث
مهریه و مالی در مهرماه داشتیم افزود:
در مهرماه امس��ال  3849نف��ر زندانی
ش��دند که این آمار در دی ماه امس��ال
ب��ه  2700نفر رس��ید ک��ه  23درصد
کاهش جمعیت کیفری در این زمینه را
داشتیم.
معاون قضایی س��ازمان زندانهای
کش��ور با اش��اره به آمار متهمین مواد
مخدر گفت :بیش��تر جمعی��ت زندانیان
هم��دان در ح��وزه م��واد مخ��در و
مواد اول هس��تند که باید در این حوزه
توجه بیشتری شود البته برخی در این
حوزه گمراه شده و به دلیل مسائل فقر

و بیکاری گرفتار ش��دند و در دام حبس
و غی��ره افتادند که باید ب��ه آنها کمک
کرد.
حدود  230هزار زندانی در
زندانهای کشور حضور دارند
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ح��دود 220
ال��ی  230هزار نفر جمعی��ت به عنوان
زندانی در کش��ور حضور دارند گفت:بنا
داری��م ای��ن اف��راد را بازاجتماع��ی و
بازسازی ش��خصیتی کنیم چرا که این
اف��راد همانن��د عضوی از بدن هس��تند
ک��ه دچار بیماری و یا مش��کل مقطعی
شدند.
رئی��س کل دادگس��تری اس��تان
هم��دان بی��ان ک��رد :بن��ا نداری��م
عقده گش��ایی کرده و با این افراد با قهر
و غضب رفت��ار کنیم بلکه در این مدت
ک��ه آنها در زندان هس��تند مس��ئولیت
داریم ت��ا آنها را ب��از اجتماعی کنیم و
مس��ئوالن زن��دان باید همیش��ه رصد
کنن��د که امور فرهنگ��ی و دینی چقدر
در وج��ود این افراد موثر ب��وده و چند
درصد بع��د از آزادی مج��دد به زندان
بازگشتهاند.
رئی��س کل دادگس��تری اس��تان
همدان اظهار داش��ت :ح��دود  50الی
 60درص��د و ی��ا در برخ��ی اس��تانها
 70درصد زندانیان برای نخس��تین بار
زن��دان را تجربه می کنند و بازگش��ت
ندارند.

مدیر کل پست یزد:

افزايش سرانه مرسوالت پستي در يزد

يزد-خيرخواه
مدیر کل پس��ت اس��تان يزد با اش��اره به افزايش
س��رانه مرسوله پس��تي استان طي س��الهاي پس از
پيروزي انقالب اس�لامي به  11.7مرسوله ،اظهار كرد:
پس��ت اس��تان يزد تنها در  10ماهه نخس��ت امس��ال
نزديك به پنج ميليون مرس��وله پس��تي را در اس��تان
توزيع كرده است.
«علیمحم��د رحمانیپ��ور» بمناس��بت چهلمين
س��الگرد پيروزي انقالب اس�لامي در جمع خبرنگاران
ضمن اش��اره به تاريخچهي فعاليتهاي پس��ت پس از
پيروزي انقالب ،اظهار كرد :اداره كل پس��ت استان يزد
كه تا پيش از انقالب داراي  51واحد پستي بود ،اكنون
از  180واحد پس��تي ش��امل  72واحد شهري و 108
واحد روس��تايي برخوردار اس��ت و به دنب��ال اقدامات
صورت گرفته ش��اهد افزايش س��رانه مرسوالت پستي
اس��تان از  7.9به  11.7مرس��وله طي اي��ن چهار دهه
هستيم.
وي تعداد س��رويسهاي پستي استان كه تا پيش
از پيروزي انقالب اس�لامي در اس��تان تنها چهار مورد
ب��وده را در حال حاض��ر بيش از  30ن��وع ذكر كرد و
گف��ت :تنها در  10ماهه نخس��ت امس��ال  4ميليون و
 900هزار مرس��وله در س��طح ش��هرها و روس��تاهاي
استان از سوي موزعين اين اداره كه  105نفر هستند،

توزيع ش��ده و عالوه ب��ر اين قريب  45هزار مرس��وله
خري��د اينترنتي ني��ز به مقتاضيان تحويل داده ش��ده
است.
به گفته رحمانيپور ،ايجاد  45واحد پستي جديد،
واگذاري صندوق ش��خصي به بي��ش از  2686نفر در
واحدهاي پس��تي استان ،نصب  296صندوق پستي در
معابر ش��هري و روس��تايي ،برقراري تعداد  42خطوط
مبادله حمل و نقل و مبادله مرسوالت دورن استاني با
بخش خصوصي و برقراري سه خط مبادله برون استاني
با استانهاي اصفهان ،كرمان و تهران و واگذاري بخش
قبول مرس��والت پستي به بخش خصوصي با ايجاد 53
دفتر خدمات ارتباطي 89 ،دفتر آي.سي.تي روستايي و
تعداد  19نمايندگي پستي روستايي در جهت سهولت
دسترس��ي مردم به خدمات پس��تي از ديگ��ر اقدامات
صورت گرفته پس از پيروزي انقالب اسالمي در استان
بوده است.
هوشمندسازيخدماتپستي
اين مس��ئول با اش��اره به هوشمندسازي خدمات
پس��تي در راستاي تس��هيل ارائه خدمات به مشتريان
پس��ت ،در همين راستا از ايجاد س��امانههاي پستي و
نيز تجهيز تمامي نامهرس��انان به دس��تگاه هوش��مند
نامهرساني ،خبر داد.
وي از ديگ��ر اي��ن اقدامات به اج��راي طرح ملي

اقتصاد مقاومتي ( GNAFپايگاه نشاني ژئو كد شده)
اشاره و تصريح كرد :اين طرح در راستاي تبعيت الگوي
استاندارد آدرسنويس��ي براي استفاده تمام دستگاهها
به ويژه دس��تگاهاي خدماترس��ان عملياتي شده كه
از الزام��ات آن نامگ��ذاري تمام معابر ،اس��تفاده كليه
مكانها از پالك ش��هرداري و مرزبندي محالت اس��ت
و خوشبختانه در استان پيشرفت خوبي را در اين طرح
شاهد هستيم.
رحمانيپور از راهاندازي سرويس توزيع مرسوالت
در همان روز خبر داد و گفت :در اين سرويس كه براي
ارسال مرس��وله به ش��هرهاي تهران ،اصفهان ،شيراز،
كرمان و شهركرد تدارك ديده شده ،در صورت تحويل
مرس��وله به واحدهاي پس��تي تا قبل از ساعت  ،12در
همان روز به مقصد در اين ش��هرهاتحويل داده خواهد
شد.
وي به دسترس��ي مناس��ب مردم بهويژه روستايان
به خدمات پس��تي عليرغم پراكندگي زياد روستاها و
غيراقتص��ادي بودن ارائه س��رويس از طريق ايجاد 19
نمايندگي پستي و  89دفتر  ICTروستايي اشاره كرد
و گفت :به همين دلي��ل نيز تاكنون بيش از  150نوع
قرارداد با دس��تگاههاي مختل��ف اجرايي اعم از دولتي
و غي��ر دولتي جهت انجام خدمات نيابتي در راس��تاي
تامين انتظارات و نيازهاي مشتريان منعقد شده است.

مدیرعامل شرکت گازاصفهان تأکید کرد؛

پرداخت به موقع گازبها و رعایت نکات ایمنی

اصفهان –بهمن راعی
مدیرعام��ل ش��رکت گاز اس��تان
اصفهان  ،در دیدار با فرماندار و نماینده
مردم شهرس��تان فالورجان در مجلس
شورای اس�لامی  ،به مناسبت تودیع و
معارفه رئیس اداره گاز این شهرس��تان
گفت :گازبهاء به هیچ وجه قابل بخشش
نیس��ت و بایس��تی به موق��ع پرداخت
گردد.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار م��ا از
اصفهان،مهن��دس علوی ب��ا اعالم این
مطلب گفت :در حال حاضر بیش از 87

هزار مش��ترک در شهرستان فالورجان
از نعمت گاز طبیعی برخوردار هس��تند
و امیدواریم مش��ترکین عزیز با رعایت
اصول ایمن��ی و اصالح الگوی مصرف و
پرداخت به موق��ع گاز بهاء قدردان این
نعمت الهی باشند.
مهن��دس علوی ،با اش��اره به اینکه
تمامی مبلغ گازبهاء و هزینههای خدمات
گازرسانی مستقیماً به خزانه دولت واریز
میگردد و شرکت گاز استان اصفهان به
صورت مستقل منبع درآمدی نداشته و
نقدینگی آن برحسب وصول مطالباتش

تعیین می شود گفت:استمرار و توسعه
خدمات گازرسانی در گروی پرداخت به
موقع گازبهاء و تسویه بدهیهای معوق
بویژه در بخش صنعتی است.
وی تصریح کرد :مساعدت شرکت
گاز با مش��ترکین خود در زمینه وصول
مطالبات قابل توجه است و تاکنون گاز
هیچ منزل مس��کونی ی��ا واحد صنعتی
ب��دون هماهنگی و خ��ارج از چارچوب
قانونی قطع نشده است.
مدیرعام��ل ش��رکت گاز اس��تان
اصفهان ،گف��ت:در راس��تای نگهداری

از ش��بکههای گازرس��انی ب��ا توجه به
اهمی��ت ایمنی در حوزه گاز ،جلوگیری
از دس��تکاری و تخری��ب کنتورها که از
مس��ائل بس��یار مهم این شرکت است،
نق��ش فرمان��داری برای پیش��گیری و
فرهنگسازی اس��تفاده صحیح از منابع
اجتناب ناپذیر است.
در ادام��ه ،فرمان��دار شهرس��تان
فالورجان ،بیان داشت:یکی از انتظارات
ما پوش��ش کام��ل گازرس��انی بوده که
بحمدا ...در این شهرس��تان محقق شده
و جای تشکر فراوان دارد.

مقام سوم بانوان برق منطقهای خوزستان
در مسابقات سراسری وزارت نیرو

اهواز-محمدي
تی��م بدمینتون بانوان ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان مقام س��وم
مسابقات سراسری وزارت نیرو را کسب کرد.
این دوره از مس��ابقات با حضور  ۱۳تیم به میزبانی شرکت توزیع نیروی
برق اس��تان یزد در سه رده تیمی ،دوبل و انفرادی برگزار و تیم شرکت برق
منطقه ای خوزستان بعد از تیم های منتخب تهران و زنجان مقام سوم رده
تیمی را به دست آورد.
اعضای تیم برق منطقه ای خوزس��تان در این دوره از مسابقات را ناهید
غالمحس��ین ،س��ارا درخش��نده ،میترا ریاحی ،عاطفه جالل��ی ،زهرا بندری
(مربی) ،به سرپرستی ملوک السادات احمدی تشکیل دادند.
در بخش انفرادی این مس��ابقات نیز ،عاطفه جاللی از تیم ش��رکت برق
منطقه ای خوزستان به مقام دوم رسید.

بازدید فرماندار رباط کریم از نمایشگاه
دستاوردهای دانش آموزی

رباط کریم-اصغری
فرماندار شهرستان رباط کریم از نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی در
مدرسه دخترانه شاهد بهشت بازدید کرد.
به گزارش خبرنگارما ،سید مهدی ساداتی فرماندار رباط کریم همزمان
ب��ا دومین روز از ایام ا ...دهه فجر به همراه امام جمعه رباط کریم ،ش��هردار
و اعضای ش��ورای ش��هر  ،رئیس بنیاد ش��هید و امور ایثارگران و همچنین
سرپرس��ت آموزش و پرورش با حضور در مدرس��ه دخترانه شاهد بهشت از
نمایشگاه دستاوردهای دانش آموزی دیدن کرد.
گفتن��ی اس��ت؛ در ای��ن نمایش��گاه بی��ش از  ۳۵محصول ک��ه تولید
دانش آموزان است به نمایش گذاشته شد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

افتتاح چندین پروژه سالن و چمن ورزشی
در کهگیلویه

یاسوج-ربیعی
 ۳۹پروژه عمرانی در شهرستان کهگیلویه افتتاح و کلنگ زنی شد.
به گزارش خبرنگار آفرینش از یاس��وج  ،استاندار کهگیلویه و بویراحمد
در آیی��ن افتت��اح و کلن��گ زنی چند طرح ب��ه نمایندگ��ی از  ۴۳پروژه در
شهرس��تان کهگیلویه گفت :مجموع اعتبار  ۴۳پروژه افتتاحی و کلنگ زنی
این شهرستان یک هزارو  ۱۶۲میلیارد ریال است.
علی محم��د احمدی ،افزود :حجم اش��تغالزایی پروژهه��ای افتتاحی و
کلنگ زنی این شهرستان  ۵۱۳نفر است.
احمدی با بیان اینکه  ۳۹پروژه عمرانی این شهرستان پوشش اشتغالزایی
 ۵۰۰نفری را محقق می کند ،ابراز داشت ۳۰ :پروژه این حوزه افتتاحی و ۹
پروژه کلنگزنی است.استاندار با اشاره به افتتاح سه طرح اقتصادی با اعتبار
 ۶۱میلیارد ریال در کهگیلویه ،اظهار کرد :یک پروژه نیز با حجم اعتبار ۹۰۰
میلیون تومان کلنگ زنی میش��ود.احمدی با تاکید بر افتتاح چندین پروژه
س��الن و چمن ورزش��ی در کهگیلویه ،تصریح کرد:پروژههای احداث پارک،
چمن مصنوعی س��رماهور و پ��روژه باز آفرینی ش��هری از جمله پروژه های
کلنگ زنی این شهرستان است.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت ایالم:

تصویب  ۴۲۱مصوبه برای رفع موانع تولید

ایالم-افسانه سلیمانی
بررس��ی  ۲۶۰پرونده و تصویب  ۴۲۱مصوبه از طریق تشکیل  ۶۹جلسه
اصل��ی و کارشناس��ی حاصل برگزاری منظم کار گروه تس��هیل و رفع موانع
تولید استان بوده است.
رئیس س��ازمان صنعت،معدن و تجارت استان ایالم در کار گروه تسهیل
و رف��ع موان��ع تولید که با حض��ور مهندس صالحی نیا مع��اون وزیر صمت،
اس��تاندار ایالم و سایر اعضا تشکیل ش��د ،تصریح کرد :از ابتدای سالجاری
تاکنون  ۳۸جلس��ه اصلی و  ۳۱جلسه کارشناسی ،جمعا  ۶۹جلسه کارگروه
تشکیل شده است.
یاراله نصیری بیان کرد :در این جلسات  ۲۶۰پرونده واحدهای صنعتی
و کش��اورزی بررس��ی و بالغ بر  ۴۲۱مصوبه برای رفع موانع آنها به تصویب
رسیده است.
دبی��ر کار گروه تس��هیل و رفع موانع تولید اظهار داش��ت :بیش از ۵۲
مصوب��ه در خصوص تعیین تکلیف بدهیها بوده اس��ت.وی افزود ۴۰:مصوبه
ب��رای تامین مال��ی بنگاهها ۱۴ ،مصوبه امور زیربنای��ی ۳۰ ،مصوبه در رابطه
معافیتها۴ ،مصوبه برای مس��ائل س��وخت و انرژی مورد نیاز و  ۱۲۰مصوبه
دیگر نیز مربوط به سایر موضوعات بوده است.
این مس��ئول افزود :تعداد جلسات برگزار شده در طی امسال در مقایسه
با سال قبل  ۳۰درصد رشد داشته است.
دبیر کار گروه تس��هیل و رفع موانع تولید اس��تان ای�لام به آثار و نتایج
این جلسات اشاره و عنوان داشت:اشتغال  ۷۴واحد صنعتی و کشاورزی به
تعداد  ۲۶۱نفر تثبیت شده است.

