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شماره 3038

اخبار
به مناسبت روز عصای سفید صورت گرفت؛

تجلیل مدیرکل بهزیستی گیالن از
کارشناس کم بینای تامین اجتماعی استان

به مناسبت روز عصای
سفید  ،طی مراسمی از
ماهان سرپرست دانشجوی
دکترای حسابداری و
کارشناس مالی تامین
اجتماعی شعبه الهیجان  ،توسط مدیرکل بهزیستی
گیالن تجلیل گردید .به نقل از روابط عمومی اداره
کل تامین اجتماعی گیالن  ،این اقدام ارزشمند و
زیبا به مناسبت روز عصای سفید و با هدف پاسداشت
تالشها و فعالیتهای چهره های موفق و برتر استان
در بین افراد نابینا و کم بینا صورت پذیرفت .ماهان
سرپرست کارشناس مالی تامین اجتماعی شعبه
الهیجان و دانشجوی دکترای حسابداری و عضو
انجمن حسابداران خبره کشور میباشد که در زمینه
تخصصی دارای مقاالت علمی متعدد میباشد .
شایان ذکر است ایشان بعنوان نماینده استان
گیالن در این قشر به اتفاق جمعی از منتخبین
سایر استانها به همین مناسبت با حجت االسالم و
المسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه دیدار
نمودند .در آئین تجلیل استانی  ،یکی از روشندالن
گیالنی که از قهرمانان رشته پاورلیفتینگ میباشد نیز
تقدیر گردید.

هرچه خدمت کنیم نمی توانیم
حق خانواده شهدا و ایثارگران را ادا کنیم

مدیرکل بنیاد شهید و امور
ایثارگران استان قم در دیدار با رئیس و
کارکنان بانک دی شعبه قم گفت :هرچه
در خصوص شهدا و خانواده معظم شهدا
و ایثارگران بگوییم و هرچه به ایشان
خدمت کنیم نمی توانیم حق ایشان را
ادا نماییم.
به گزارش ایثار واحد استان قم،
حجت االسالم حسن هنرمند افزود:
خدمت به خانواده معظم شهدا و
ایثارگران قدردانی ،تکریم از ایثار،
گذشت و صبر این عزیزان و ترویج این
ارزشها در جامعه است.
وی ادامه داد :خدمت خالصانه،
صادقانه ،همراه با حسن خلق خدمتی

شایسته خانواده معظم شهدا و ایثارگران
است و مرضی رضای خداوند متعال
خواهد بود.

نماینده مردم تبریز ،آذرشهر و اسکو:

بهبود روابط ایران با سایر کشورها نیازمند افزایش رایزنهای اقتصادی است

بخشودگی جرایم دیرکرد کتابهای به
امانت رفته در کرمانشاه

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه
از بخشودگی جرایم دیرکرد کتابهای به امانت
رفته در کرمانشاه خبر داد .معصومه حسنی خونسار
اظهار کرد :به سبب شیوع ویروس کرونا در  ۱۹ماه
گذشته کتابخانههای عمومی با تعطیلیهای متعدد
روبرو بودهاند ،از این رو مجموع منابع دیرکردی و
میزان جرایم اعضا افزایش داشته است .وی افزود :با
هدف تکریم اعضا و تشویق به بازگشت منابع امانی
خود ،طرح بخشودگی جرایم دیرکرد بازگشت کتاب
در هفته وحدت در کرمانشاه اجرا میشود و اعضای
کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه از این طرح
بهره مند میشوند .مدیرکل کتابخانه های عمومی
استان کرمانشاه تصریح کرد :در طرح حاضر ،همه
اعضایی که منابع امانی خود را در تاریخهای  ۲۵مهر
لغایت  ۲آبانماه به کتابخانه عودت دهند مشمول
تخفیف  ۱۰۰درصدی جرایم دیرکردی (مربوط به
دوران کرونا و قبل از آن) خواهند شد.

حجت االسالم هنرمند تاکید
کرد :امید است بتوانیم خدمت گزار
و قدردان این جانفشانی ها باشیم

و یاد و راه شهدا را زنده نگه داریم.
خدمت به خانواده شهدا با اجر عظیم و
با حساسیت و خلوص نیت باید دنبال
شود.
رییس بانک دی شعبه استان قم نیز
در این دیدار گفت :بانک دی در راستای
خدمت به ایثارگران و خانوادههای معزز
شهدا اقدام به ارائه خدمات با حذف
بروکراسی و تسهیل و سرعت در انجام
امور این عزیزان نموده است .
سیف اله اکبری افزود :در همین
راستا سال  ۱۳۵۰ ،۹۹فقره تسهیالت
و در  ۶ماهه اول امسال  ۵۰۰فقره
تسهیالت به جامعه معزز ایثارگر ارایه
شده است.

نماینده مردم تبریز ،آذرشهر و اسکو در مجلس
شورای اسالمی ،با تأکید بر اینکه جذب سرمایهگذاری
با توسعه روابط اقتصادی میسر است ،توسعه و بهبود
روابط با کشورها را الزمه افزایش تعداد رایزنهای
اقتصادی ایران در سایر کشورها دانست .مسعود پزشکیان؛
نماینده مردم تبریز ،آذرشهر و اسکو در مجلس شورای

اسالمی در گفتوگو با خبرنگاران با اعالم این خبر و بیان
اینکه رایزنها در چارچوب توافقات باالدستی میتوانند
موافقتنامههای اقتصادی خوبی را با طرفهای خارجی
منعقد سازند ،تحقق این امر را در توسعه کشور بسیار
حائز اهمیت دانست .وی در همین راستا با اظهار بر اینکه
هر چند شاید در این ارتباط کشورهای مشکلدار با ما
اجازه ندهند تا رایزنهای جمهوری اسالمی در کشورشان
اقداماتی را در حوزه اقتصادی و تجاری انجام دهند ،ادامه
داد :در این زمینه باید شرایط و امکانات الزم را برای
برقراری مناسبات با رایزنها فراهم شود و مشکالت
مرزی و روابط دوجانبه با کشورهای هدف تسهیل گردد.
پزشکیان با تأکید بر اینکه دولت برای افزایش رایزنهای
اقتصادی باید در وهله اول ،نسبت به توسعه و بهبود روابط
با کشورهای هدف اقدام کند ،افزود :در این ارتباط رایزنها
نیز باید در چارچوب سیاستگذاریهای مقامات عالیرتبه،

نسبت به توسعه مناسبات و همکاریهای اقتصادی اقدام
نمایند و الزم است که تبادالت مالی و بانکی نیز در
بستر قوانین و قراردادهای بین المللی انجام شود .وی
در این خصوص تقویت مناسبات تجاری و اقتصادی را
مستلزم جابهجایی پول دانست و افزود :بدون توجه به
روابط کشورها ،هزینه مناسبات و همکاریها افزایش پیدا
میکند و در این زمینه دولت باید برای تسهیل مسیرهای
مالی و همکاریهای اقتصادی از طریق رایزنها ،بسترهای
الزم را فراهم نماید .پزشکیان با اشاره به اینکه در این
ارتباط ،مسؤوالن عالی رتبه کشور نیز در گام نخست باید
روابط ما با کشورهای مورد هدف را ارزیابی و ساماندهی
کنند ،متذکر شد :با تحقق این امر رایزنها میتوانند طبق
سیاستگذاریهای انجام شده نسبت به توسعه مناسبات
تجاری یا تقویت دیپلماسی اقتصادی اقدامات اثربخشی را
انجام دهند.

توزیع  ۲۰۰تن انواع کاالهای اساسی تنظیم بازار در بشرویه

رئیس صنعت ،معدن و تجارت
شهرستان بشرویه از توزیع  ۲۰۲هزار
و  ۸۰۰کیلوگرم انواع کاالهای اساسی
تنظیم بازار در نیمه نخست سالجاری
خبر داد .ایمان خدایی گفت :در  ۶ماهه

ابتدای سالجاری  ۸۳هزار کیلوگرم
برنج از نوع هندی و پاکستانی و ۶۵
هزار کیلوگرم شکر جهت مصرف خانوار
و صنف و صنعت توزیع گردیده است.
رئیس صنعت ،معدن و تجارت شهرستان

بشرویه ادامه داد :همچنین در این مدت
 ۲۰هزار کیلوگرم قند و  ۳۴هزار و ۸۰۰
کیلوگرم روغن جامد و مایع با هدف
تنظیم بازار و به قیمت مصوب جذب
و توزیع شده است .خدایی با اشاره به

نظارت بر توزیع این اقالم افزود :این
کاالها در فروشگاههای منتخب و در
سطح شهرستان عرضه شده و در همین
راستا  ۶واحد در توزیع اقالم تنظیم بازار
همکاری داشتهاند.

خبر كوتاه
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز:

 ۷میلیارد تومان از تأسیسات شرکت برق
تبریز سرقت شده است

شرکت
مدیرعامل
توزیع نیروی برق تبریز،
با بیان اینکه ماهانه بیش
از یک میلیارد تومان از
تأسیسات شرکت برق
سرقت میشود ،سرقت انجام شده در سالجاری را
 ۷میلیارد تومان اعالم کرد.
عادل کاظمی؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی
برق تبریز در جلسه شورای شهر تبریز ،با اظهار بر
اینکه شرکت توزیع برق تبریز به سه شهرستان
تبریز ،اسکو و آذرشهر خدمات میدهد ،تعداد پست
توزیع این شرکت را بالغ بر  ۱۰هزار کیلومتر شبکه و
 ۷هزار  ۵۰۰پست خواند.
وی در همین راستا با بیان اینکه چشمانداز
شرکت ارائه خدمات خواسته شده است و مصمم
هستیم جزو چند شرکت برتر کشور باشیم ،تبدیل
کابلهای مسی قدیمی به کابلهای خودنگهدار را
تأثیرگذار بر پیشگیری از دزدی از شبکه دانست و
افزود :با این تبدیل در حوزه پدافند غیرعامل نیز
موفق عمل کرد .از اینرو ،در این راستا اقدامات
اساسی انجام شده است .مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق تبریز با اشاره به اینکه در حوزه تبدیل
چراغهای گازی قدیمی به ال ای دی اقدامات اساسی
انجام شده است ،ادامه داد :این اقدامات را میتوان با
جذب سرمایهگذار گسترش داد.

اختصاص180میلیارد تومان برای اجرا
طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی
استان بوشهر

بوشهر -خبرنگار عصررسانه :مدیرکل بنیاد
مسکن استان بوشهر با اشاره به تصویب طرح ویژه
بهسازی مسکن روستایی برای یک هزار و  ۸۰۰واحد
مسکونی استان گفت :در این راستا  ۱۸۰میلیارد
تومان تسهیالت بانکی پرداخت میشود.
حمید حیدریبریدی در گفتوگو با خبرنگاران
با اشاره به اجرا طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی
در استان بوشهر اظهار داشت :امسال یکهزار و 800
واحد مسکونی در روستاها بازسازی و در برابر حوادث
مقاومسازی میشود .وی با بیان اینکه تاکنون یکهزار
و  577نفر برای اجرا طرح ویژه بهسازی مسکن
روستایی برای دریافت وام به بانکهای عامل معرفی
شده است گفت :در اجرا این طرح تاکنون با انعقاد
قرارداد بانکها برای پرداخت تسهیالت ،عملیات
اجرایی  577واحد آن آغاز شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر از اختصاص
 180میلیارد تومان تسهیالت بانکی برای اجرا طرح
ویژه بهسازی مسکن روستایی استان بوشهر خبر داد
و بیان کرد :تاکنون برای دریافت  160میلیارد تومان
صاحبان واحدهای مسکونی به بانکهای عامل معرفی
شده و  58میلیارد تومان پرداخت شده است.
حیدری تعداد واحدهای مسکونی در روستاهای
استان بوشهر را  74هزار واحد دانست و افزود :از این
تعداد تاکنون  40هزار و  850واحد مسکونی معادل
 57درصد مقاومسازی و تحت پوشش طرح ویژه
بهسازی مسکن قرار گرفتهاند .وی میزان تسهیالت
بانکی پیشبینی شده برای مقاومسازی و بهسازی
مسکن روستایی را برای هر واحد  100میلیون تومان
عنوان کرد .مدیرکل بنیاد مسکن استان ساخت
مسکن محرومان را یکی از مأموریتهای بنیاد مسکن
دانست و افزود 1500 :واحد مسکونی ویژه محرومان
در شهرها و روستاهای استان بوشهر ساخته میشود
که در اجرا این طرح  100میلیون تومان وام کمبهره
و  30میلیون تومان کمک بالعوض پرداخت میشود.
حیدری از تخصیص  45میلیارد تومان کمک
بالعوض برای ساخت مسکن ویژه محرومان استان
بوشهر خبر داد و تصریح کرد :در این راستا 150
میلیارد تومان وام کمک بهره پرداخت میشود.
وی یادآورشد :هنوز ۳۳هزار و  ۱۶۲واحد
مسکونی روستایی در استان بوشهر مقاوم سازی نشده
که انتظار میرود با آغاز نهضت جهش تولید مسکن و
همکاری مستمر بانکهای عامل کار مقاوم سازی و
بهسازی مسکن روستایی در این استان هرچه زودتر
به سرانجام برسد .مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر
میزان تسهیالت روستایی پیش بینی شده برای مقاوم
سازی و بهسازی مسکن روستایی را  ۱۰۰میلیون
تومان عنوان کرد.

راز قتل بعد از  ۴ماه در میبد کشف شد

دادستان عمومی و انقالب شهرستان میبد از
شناسایی و دستگیری چهار نفر به اتهام مشارکت در
قتلی که خرداد ماه رخ داده است ،خبر داد.
علی باقرپور اظهار داشت :در پی گزارشی مبنی
بر مفقودی شخصی از اهالی ندوشن در خردادماه سال
جاری و تحقیقات گسترده در این رابطه ،چهار متهم
به قتل بازداشت شدند.
دادستان عمومی و انقالب میبد عنوان کرد :با
پیدا شدن سرنخ هایی مبنی بر ارتباط یک خانم و
همسرش با مفقود شدن این فرد و اقرار متهمه به
فراهم کردن موجبات قتل و نقش همسر و برادرانش
در انجام قتل ،پرده از این راز بعد از چهار ماه برداشته
شد .وی افزود :متهمان که دوتن از آنان برادر هستند،
پس از انجام قتل و رها کردن جسد در بیابان به
فاصله شصت  ۶۰کیلومتری از شهر ندوشن ،در
فرصت بعدی به محل رهاسازی مراجعه و متاسفانه
اقدام به سوزاندن استخوان های مقتول کردند.
باقرپور تصریح کرد :متهمان در بازجویی های به
عمل آمده به بزه انتسابی معترف شدند و انگیزه خود
را مسائل ناموسی عنوان کردند.

