مرزوبوم

»

7
توزیع بیش از
۶هزار تن برنج و
شکر با نرخ دولتی
در خوزستان

»

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزســتان از توزیع بیش از  ۶هزار تن برنج و شــکر با نرخ دولتی در قالب طرح
ضیافت ماه مبارک رمضان در اســتان خبرداد .خدارحم امیری زاده در گفتگو با ایسنا اظهار کرد :در طرح ضیافت ماه
مبارک رمضان مجوز تامین دو قلم از کاالهای اساسی شامل برنج و شــکر هر کدام به میزان سه هزار و  ۴۵تن و با نرخ
مصوب دولتی صادر شد که در حال حاضر استان توزیع شده اســت .وی افزود :امکان افزایش و صدور مجوز دیگری
برای تامین این کاالها امکان پذیر است و در این زمینه اکنون مجوز دیگری برای تامین برنج دولتی  ۱۱۲۱به میزان
 ۲۸۰۰تن صادر شده است که از طریق صدور حواله سازمان صنعت و معدن در اختیار عاملین مجاز برای توزیع قرار
خواهد گرفت .وی تصریح کر :سهمیه  ۱۰هزار تنی شکر برای استان اختصاص داده شده و برای توزیع شکر هیچگونه
محدودیتیوجودندارد.

اخبار
کولیوند :

گره ترافیکی شهر مالرد مرتفع
خواهد شد

شهرســتان مالرد -مژگان عليقارداشي -دو پروژه
ارزنده تقاطع غیر هم سطح سه راهی مارلیک و چهار راه مالرد
در دستور کار شهرداری قرار دارد که انشاهلل با کلنگ زنی و بهره
برداری ازاین طرح ها یکی از معضالت چندین ساله شهر مالرد
در حوزه ترافیک شهری مرتفع می شود.
محمد صادق کولیوند توجه به موضوع ترافیک و تسهیل در
تردد عبور و مرور در شهر مالرد را از جمله اولویتهای برنامه های
مدیریت شهری برشمرد و گفت:همانطور که می دانید محدوده
ســه راهی مارلیک و چهار راه مالرد طی سنوات گذشته یکی
از گره های ترافیکی شهر مالرد شناخته شده اند و شهرداری
مالرد در حال حاضر با تخصیص اعتبارمناسب در حال طراحی
تقاطع غیر هم سطح در سه راهی مارلیک می باشد که انشاهلل
پس از تایید طرح در مراجع باال دستی عملیات اجرایی احداث
تقاطع غیر همسطح اجرایی خواهد شد و با توجه به اهمیت و
حساسیت پروژه تال ش خواهیم کرد که با استفاده از تکنولوژی
های نوین احداث تقاطع را در سریع ترین زمان ممکن به بهر
برداریبرسانیم.
وی تصریح کرد :با این حال شهرداری در نظر دارد در برنامه
کوتاه مدت خود نسبت به ســاماندهی ترافیکی و دید و منظر
محدوده چهار راه مالرد طرح هایــی را اجرا نماید که میتواند
در حل مشکل پارک ســوار و همچنین آراستگی ورودی شهر
کارگشا باشــد .از دیگر برنامه های ترافیکی شهرداری میتوان
به شروع مطالعات طرح جامع ترافیکی شهر و ایجاد لوپ های
ترافیکی و احداث معابر جدید مانند ،اتصال بلوار مطهری شرقی
به میدان نیایــش ،ادامه بلوار جمور به ســمت محور چیتگر،
ساماندهی بلوار آیت اهلل رفســنجانی با ایجادروشنایی ،نصب
عالئم و تابلوهای مسیر و چند مورد اصالح هندسی در برنامه
های آتی این شهرداری در سال  99اشاره کرد
کولیوند یاد آور شد :برنامه امکانسنجی و طراحی پیاده راه
مشتمل بر مسیر تندرستی و مسیر دوچرخه سواری در بلوار
های رســول اکرم(ص) به طول  10کیلومتر و بلوار حاج قاسم
ســلیمانی و بلوار ارغوان از دیگر برنامه های این شهرداری می
باشد که در حال حاضر توسط معاونت امور زیر بنایی و ترافیک
در دست اقدام می باشد.

تفاهمنامههمکاریشرکتگازاستانالبرزوادارهکلمنابعطبیعی
در راستای تحقق فرمایش مقام معظم رهبری
در نام گذاری سال به نام «جهش تولید» و تسهیل
در روند زیر ســاخت توســعه اســتان ،تفاهم نامه
همکاری فی ما بین شــرکت گاز استان البرز و اداره
کلمنابعطبیعیاستانالبرزمنعقدشد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان
البرز ،تفاهم نامه همکاری فی ما بین شــرکت گاز
استان البرز و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استانالبرزمنعقدشد.
مدیرعامل شرکت گاز استان البرز خاطر نشان
کرد :در این تفاهم نامه مقرر شد برای جبران بخشی
از تخریب های طرح خط انتقال ۳۶اینچ بوئین زهرا-
کرج  ،باهدف توسعه همکاری های بین بخشی و در
زمینه بهره برداری از توانمندی ها و مسوولیت های
اجتماعی ،شرکت گاز استان برای مشارکت در احیا
و توسعه فضای ســبز منابع طبیعی استان به ویژه
در بخش بیابانزدایی،این شرکت نسبت به کاشت،

مدیرکل اوقاف استان قم گفت :شیوع کرونا ،توجه به فضای
مجازی را در مجموعه اوقاف بیشــتر کرده و درصدد هستیم
اینگونهفعالیتهایتبلیغیومعرفتیراگسترشدهیم.
به گزارش روابط عمومــی اداره کل اوقــاف و امور خیریه
اســتان قم ،حجتاالسالم والمســلمین عباس اسکندری در
نشست شورای سیاستگذاری و دستاندرکاران پایگاه فرهنگی
اطالعرسانی راسخون با رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه که
به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد اظهار کرد :فضای مجازی
مسئله مهمی در دنیای امروز است و رهبر معظم انقالب هم بر
این مسئله یعنی اســتفاده صحیح و کارآمد از این ابزار مدرن
تاکیدفراوانیداشتهاند.
وی افــزود :توجه به فضای مجازی طــی ماههای اخیر که
شیوع کرونا بسیاری از فعالیتها را متوقف کرده بیش از گذشته
بوده و قدرت شــبکهها اجتماعی را در فضای مجازی بیش از
گذشته آشکار کرده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان قم بــا بیان اینکه در
مجموعه اوقاف هم طی این مدت توجه به فضای مجازی بیشتر
شده است گفت :البته در این زمینه باید زیرساختهای بیشتر
و بهتری را فراهم کنیم همچنین تربیــت و بکارگیری نیروی
متخصص هم امری ضروری است.

مراقبت و آبیاری در ســطح  ۷۰هکتار نهال کاری
بمدت ۲ســال همکاری و تعامــل در زمینه جذب
مشارکت مردم و ایجاد اشتغال اقدام کند.

تقی نژاد گفت :هدف ما از این تفاهم نامه کمک
به چرخه تولید ،توسعه درختکاری و فضای سبز و
کاهش خسارات وارده به طبیعت است.

وی کمک به مردم اســتان از نظــر تامین زیر
ســاخت ها را از دیگر دالیل انعقاد این تفاهم نامه
عنوان کرد .همچنین حامد فرضی مدیر کل منابع
طبیعی و آبخیزداری اســتان البرز خاطر نشــان
کرد:این تفاهــم نامه به منظور تامین گاز اســتان
وتامین انرژی پاک برای مصرف کنندگان صنعتی،
کشــاورزی ،خدماتی ،خانگی و ایجاد زیرســاخت
توسعه ای منعقد شده است.
فرضی افزود :در راســتای تحقق فرمایش مقام
معظم رهبری در نام گذاری ســال به نام «جهش
تولید» و تسهیل در روند زیر ساخت توسعه استان،
اینتفاهمنامهمنعقدشد.
وی اظهار داشــت :این تفاهمنامه بــا در نظر
گرفتن تمام مالحظات منابع طبیعی و بمنظور به
حداقل رساندن خسارات ناشی از پروژه به طبیعت،
با برگزاری جلسات و بازدید های متعدد فنی بهترین
مسیر با کمترین میزان خسارت در نظر گرفته شد.

پیام مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی
اهواز -نیایش :مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در پیامی فرا
رسیدن  ۲۷اردیبهشت ماه ( روز ارتباطات و روابط عمومی) را به فعاالن
اینعرصهتبریکگفت.
به گزارش روابط عمومی شــرکت ملــی حفاری ایــران ،در پیام
مهندس سید عبداله موسوی آمده است 27 :اردیبهشت روزی که در
سطح جهان به عنوان روز ارتباطات و جامعه اطالعاتی نامگذاری شده
فرصت ارزشمندی است تا از کســانی که با برقراری تعامل و مدیریت
ارتباطات درون و برون سازمانی زمینه ساز شکل گیری فضای همدلی،
تعامل ،تفاهم و ایجاد اعتماد بین سازمان و جامعه ذینفعان می گردند،
تقدیرنماییم.
روز ارتباطات و روابط عمومی بهانه ای است برای ارج نهادن به آنان
که با بهره گیری از هنر ،مهارت و دانش ،نقشی نو در عرصه های ارتباطی
می زنند و تعامالت چند سویه میان مردم و سازمان پدید می آورند.
تعمق و تدبّر در نقش و جایــگاه روابط عمومی می توان دریافت
با ّ
با وجود اینکه این حوزه از دانش در مقایسه با سایر علوم ،علم جدیدی
محسوب می شــود اما در ســالیان اخیر به خوبی توانســته با تالش

کارشناسان و متخصصان این حوزه جایگاه تاثیر گذار خود را در سازمان
ها و موسسات کوچک و بزرگ اقتصادی ،صنعتی ،اجتماعی و  ...تثبیت
نماید.
کارگزاران روابط عمومی باید با آگاهی و پذیرش مسئولیت و بهره
گیری از ابزارهای نوین ارتباطی ،مجرایی برای شنیدن صدای مخاطبان

افتخار دیگری برای گاز مازندران؛

درخشش گاز مازندران با کسب تندیس بلورین جایزه سرآمدی

آغاز بهسازی مسیر گردشگری ارغوان
ایالم با  ۱۱میلیارد تومان اعتبار

فعالیتهای مجازی اوقاف گسترش
مییابد

»

سخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اهواز از اختصاص  ۱۰درصد از تختهای بیمارستانهای خصوصی به بیماران
غیرکرونایی بیمارستانهای دولتی ،با هدف افزایش ظرفیت بخشهای دولتی برای خدماتدهی به بیماران کرونایی
خبر داد .دکتر علی احســانپوربا اعالم این خبر گفت :بیمارســتانهای خصوصی برای پشتیبانی از بیمارستانهای
دولتی ۱۰،درصد از تختهای بیمارستانی خود را به پذیرش بیماران بخش دولتی اختصاص خواهند داد.
به گزارش ایسنا ،وی بیان کرد :در نشست مشترک رئیس دانشــگاه علوم پزشکی اهواز با روسای بیمارستانهای
خصوصی و رئیس سازمان نظام پزشکی خوزستان که به منظور هماندیشــی و چگونگی همکاری این دو بخش ،در
دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد؛ مصوب شد که  ۱۰درصد ظرفیت تخت بیمارستانهای خصوصی به پذیرش بیماران
غیرکرونایینیازمندبسترییااقداماتجراحیبیمارستانهایدولتیوباتعرفهدولتیاختصاصیابد.

با حضور مدیرعامل انجام شد:

مدیر کل راه و شهرسازی استان ایالم خبر
داد:

ایالم-مدیر کل راه و شهرسازی استان ایالم از آغاز بهسازی
مســیر گردشــگری ارغوان ایالم با  ۱۱میلیارد تومان اعتبار
خبر داد و گفت :این مسیر آسفالت نیز خواهد شد .علی اصغر
کاظمی در بازدید از محور ارغوان در ایالم از آغاز آسفالت جاده
دره ارغوان خبر داد .مدیرکل راه و شهرســازی ایالم تاصریح
کرد :طول پروژه اجرایی هشــت کیلومتر با عرض  ۹متر است
که عملیات اجرایی خاکبرداری وخاکریــزی و احداث پلها و
زیر سازی آن به اجرا رسیده و هم اکنون آسفالت پنج کیلومتر
مسیر که زیر سازی آن آماده بود آغاز شــده است .کاظمی از
مردم شریف شهر ایالم خواست تا اتمام اجرای آسفالت از تردد
غیر ضروری در این مســیر خودداری کننــد .وی افزود :برای
اجرای این هشــت کیلومتر حدود  ۱۱میلیــارد تومان اعتبار
هزینه میشود .وی اعالم کرد :تعریض و بهسازی و آسفالت این
جاده با توجه به درخواستهای مردمی در دستور کار این اداره
کل قرار گرفته است.

بیمارستانهای
خصوصی
خوزستان به کمک
بیمارستانهای
دولتی آمدند
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شــركت گاز اســتان مازندران موفق به کسب
تندیس بلوریــن در ســومین دوره ارزیابی جایزه
سرآمدی و بهبود مستمر صنعت گاز با کسب جایگاه
برتر در میان شرکتهای گاز استانی شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان
مازندران« ،جعفر احمدپور» با اعالم خبر کســب
تندیس بلورین جایزه ســرآمدی و بهبود مستمر
صنعت گاز گفت :این موفقیت ارزشمند با تالش و
همدلی همه کارکنان شرکت گاز استان مازندران
حاصل شده است.
احمدپور اظهار داشــت :در راستای حفظ این
جایگاه ممتاز ،همراهی همه کارکنان تالشــگر در
اجرای برنامه های بهبود به منظور تحقق استراتژی

های ســازمان و خلق ارزش پایدار برای ذینفعان،
ضروری و مورد انتظار می باشد.
مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران با تاکید
بر ارتقای مستمر سطح کیفی خدمات و بهره وری
هر چه بیشتر فرآیندهای ســازمان ،اظهار داشت:
برای گاز مازنــدران ،تعالی راهیســت بی پایان که
همه ســاله با اجرای برنامه های بهبود با تمام توان
در این مسیر گام برمی دارد .پیش از این ،شرکت گاز
مازندران از سال  ۱۳۸۸با حضور در فرایند ارزیابی
جایزه ملی تعالی موفق به دریافت گواهینامه تعهد
به تعالی سازمانی شــده و به دنبال آن در سالهای
بعــدی تقدیرنامه ۲ســتاره ،تقدیرنامه ۳ســتاره،
تقدیرنامه ۴ستاره و تندیس بلورین جایزه مذکور را
اخذ نمود .همچنین در سال  ۱۳۹۶موفق به کسب
تندیس بلورین جایزه ســرآمدی و بهبود مستمر
صنعت نفت و تندیس بلورین جایزه ســرآمدی و
بهبودمستمرصنعتگازگردید.
در ســال  ۹۸نیز تیم ارزیابی ۶نفــره دبیرخانه
جایزه از  ۲۷لغایت  ۳۰بهمن در محل شــرکت گاز
استان مازندران حضور یافته و طی جلسات فشرده با
مدیران و کارشناسان این شرکت ،نسبت به بررسی
مطالب ارایه شده اقدام کرده و از نزدیک سازمان را
مورد ارزیابی قرار دادند.

و جامعه ذینفعان سازمان ها باشند و ضمن فراهم سازی بستر مناسب
و ایجاد ارتباط دو سویه با اطالع رسانی شــفاف و به موقع رویدادهای
درون سازمانی ،نسبت به پاسخ یابی ،پاسخگویی و پاسخگو ماندن به
مخاطبان خاصه در رسانه های جمعی و شــبکه های اجتماعی اقدام
نمایند.
بار دیگر فرصت را مغتنم شــمرده و روز ارتباطات و روابط عمومی
را به تمامی دســت اندرکاران حوزه ارتباطات ،رسانه به ویژه همکاران
تالشــگر روابط عمومی صنعت نفت و شــرکت ملی حفــاری ایران
صمیمانه تبریک و شادباش گفته و امید آن دارم با استعانت از پروردگار
متعال و همراهی تالشگران توانمند عرصه روابط عمومی با نگاهی حرفه
ای و اخالق مدار در امر تنویر افکار عمومی ،شاهد تقویت اعتماد متقابل
میان مسئوالن سازمان و کارکنان و همچنین آحاد جامعه باشیم تا در
ســالی که به فرموده مقام معظم رهبری ،سال جهش تولید نام گرفته
است در فضایی سرشار از همدلی در مسیر توسعه ،پیشرفت ،تعالی و
اعتالی ایران اسالمی گام برداریم

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت ،معدن و تجارت خوزستان:

اصناف فعال غیرضروری خوزستان پلمپ میشوند
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت ،معدن
و تجارت خوزســتان گفت :در صورت مشــاهده
بازگشــایی اصناف غیرضروری نســبت به اخطار،
بستن یا پلمپ آنها اقدام میشود و در این زمینه از
مردمو اصناف انتظار همکاری بیشتر داریم.
بهرام جبــاری در گفت و گو با ایســنا با انتقاد
از شــلوغی بازار و جنب و جوش مردم در استان با
توجه به باال رفتن آمار مبتالیان بــه ویروس کرونا
اظهار کرد :از مردم اســتان درخواســت داری م تا به
بحث فاصله گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل های
بهداشتیتوجهبیشتریداشتهباشند.
وی با بیان اینکه از مردم درخواست داریم کمتر
در بازارها و خیابــان ها حضور پیدا کننــد ،افزود:
یکی از دالیل باال رفتن آمار کووید  ۱۹در اســتان
خوزستان همکاری نکردن شــهروندان در برخی
مسائل استو از این رو باید موارد بهداشتی بیشتر
رعایتشود.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت ،معدن
و تجارت خوزستان با اشاره به بازرسی از بازار برای
رعایت دســتورالعمل تعطیلــی واحدهای صنفی
غیرضروری تصریح کرد :در این راستا  ۱۰۰گشت
فعال متشکل از اماکن نیروی انتظامی ،بهداشت و
درمان ،بازرســی اداره صمت و اتاق اصناف تشکیل

شــده اســت و اکنون در حال بازرســی از صنوف
هستند.
جباری بیان کــرد :این گشــتها در صورت
مشاهده بازگشــایی اصناف غیرضروری نسبت به
اخطار ،بســتن یا پلمب آنها اقدام میکنند و در
این زمینه از مردمو اصناف انتظار همکاری بیشتر
داریم.
وی خاطرنشانکرد :متاســفانه به دلیل رعایت
نشدن طرح فاصله گذاری اجتماعی و پروتکلهای
بهداشتی در چند روز اخیر شاهد افزایش مبتالیان
به این ویروس هستیم که در این خصوص مقرر شده
تا به واحدهای صنفی غیرضروری که خودســرانه
اقدام به بازگشایی میکنند ،اخطار داده شود.

عرضه پذیرهنویسی سهام دولتی بانکها و بیمهها با قیمت پایین

خرید یک تا  ۲۰۰واحد از این ســهام برای هر فرد وجود دارد .مدیر کل
امور اقتصادی و دارایی اســتان اردبیل در مورد آزادسازی سهام عدالت
و فروش آن توسط برخی از ســهامداران بیان کرد :بیش از  ۴۹میلیون

درشرکتتوزیعنیرویبرقاستانکرمانشاهانجامشد:

تفاهم نامه همکاری مدیریت مصرف برق با
سازمان بسیج مهندسین صنعتی سپاه

در راستای طرح  ۰۹۹و تابستانی بدون خاموشی برق در استان
کرمانشاه ،از سال گذشته کمیته کاهش پیک شرکت ضمن برگزاری
جلسات مستمر هفتگی برنامه های مختلفی در بخش هاي گوناگون
دردســت اجراء دارد که يکي از اين برنامه ها استفاده از توان پوياي
مهندسين برق بسيجي است .با نزدیک شدن به فصل گرما و افزایش
پیک بار برق ،شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه در نشستی با
سازمان بسیج مهندسین صنعتي سپاه استان کرمانشاه ،تفاهم نامه
همکاري در زمينه مديريت مصرف برق را در تابســتان سال  ۹۹به
امضا رساندند .به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق
استان کرمانشاه ،در این قرارداد تفاهم شد سازمان بسیج مهندسین
صنعتی سپاه استان کرمانشاه ،در خصوص جلب همکاری واحدهای
صنعتی ،تجاری و اداری در ساعات پيک روز ( ۱۳الي  )۱۷همکاري
هاي الزم را به عمل آورد .مهندس امیدعلی مرآتی مدیرعامل شرکت
توزیع نیروی برق اســتان کرمانشــاه ،با بیان اینکه سازمان بسيج
مهندسين با اســتفاده از متخصصين خود مي تواند در اين زمينه
موثر باشد ،گفت :با انعقاد تفاهم نامه مزبور ،قرار است اين سازمان با
استفاده از نيروي جوان ،متخصص و متعهد خود در جهت همکاري
مشــترکين واحدهاي صنعتي در استان شــامل طرحهاي ذخيره
عملياتي ،تغيير ســاعات کار واحدها و طرح تعطيالت و تعميرات
تابستاني اقدام نمايند .وی تصریح کرد :اهم این همکاری ها در زمینه
تغییر روزهای تعطیل صنايع و کارخانهها به يکي از روزهاي هفته از
شنبه تا چهارشــنبه که مي تواند در روزهاي پيک بار کمک شاياني
در کاهش پيك كند و همكاران ســازمان بسيج مهندسين صنعتي
بامراجعه به واحدهاي صنعتي ،تجاري و ادارات جهت مساعدت به
پيك بار كشور نسبت به كاهش بار حداقل ۲۰درصدي اقدام نمايند.
بااختصاص۲۰۰۰میلیاردتومانبهصورتویژه:

دستور وزیر راه و شهرسازی جهت تکمیل
پروژه راه آهن میانه به اردبیل

سید کاظم موسوی رئیس مجمع نمایندگان استان جهت محقق
شدن آرزوی دیرین مردم منطقه  ،دستور تکمیل پروژه راه آهن میانه
به اردبیل را از وزیر راه و شهرسازی با تخصیص ۲۰۰۰میلیارد تومان
اخذ نمود.همچنین اخذ دستور ویژه بهســازی راههای روستایی و
دو بانده کردن جاده سرچم در این جلسه نوید روزهای خوش برای
تحول در راه های استان خواهد بود.

احداث  8هزار مترمکعب مخزن ذخیره
آب شرب در گرگان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی اردبیل:

اردبیل  -مدیر کل امــور اقتصادی و دارایی اســتان اردبیل گفت:
پذیرهنویسی سهام بانکها و شرکتهای بیمهای در روزهای اخیر با ۳۰
درصد نرخ کمتر از قیمت بازار عرضه شده است.
علیرضا نوروزی در گفتگو با خبرنگار بازار ،اظهار کرد :دولت بخشی
از مالکیت خود را در قالب ســهام پنج بانک و بیمه بــا عنوان صندوق
سرمایهگذاری واسطهگری مالی یکم عرضه کرده است تا خرید و فروش
آن توسط مردم انجام شود .وی خاطرنشان کرد :این شرکتهای بیمهای
و بانکی شامل بخشی از سهام بانک ملت ،صادرات و تجارت و همچنین
بیمه البرز و اتکایی بوده که پذیرهنویسی از چند روز پیش شروع شده تا
عالقمندان نسبت به خرید سهام این مجموعهها اقدام کنند .مدیر کل
امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل این کار را در راستای مردمی کردن
اقتصاد و جلب مشارکت مردم اعالم کرد و گفت :دولت  ۱۷درصد سهام
این شــرکتهای بیمهای و بانکی را عرضه کرده و هموطنان میتوانند
به قیمت  ۱۰هزار تومان هر برگ ســهم را خریــداری کنند که امکان
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ایرانی شامل  ۷دهک جمعیتی از سهام عدالت بهرهمند شدند که بیشتر
اقشار آسیبپذیر ،ایثارگران ،کارگران ،کارمندان و بازنشستهها را شامل
میشد .نوروزی خاطرنشان کرد :برای دو دهک آسیبپذیر جامعه سهام
به صورت یک میلیون تومان عرضه شــده ولی برای مابقی دهکها این
سهام به نرخ  ۵۰۰هزار تومان عرضه شــده که در فرصتی که ارائه شده
بود ،میتوانستند مبلغ  ۴۹۰هزار تومان را پرداخت کرده تا سهام آنها به
ارزش یک میلیون تومان تثبیت شــود .وی ارزش سهام عدالت را برای
دارندگان ســهم یک میلیون تومانی  ۸میلیون تومان اعالم کرد و افزود:
دارندگان سهام عدالت که مبلغ آنها نصف این رقم است ارزش سهام آنها
 ۴میلیون تومان اســت .مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل
بیان کرد :توصیه ما این است که دارندگان سهام خودشان مدیریت آن
را در بازار بورس برعهده گیرند وگرنه شرکتهای سرمایهگذاری سهام
عدالت در استانها این مدیریت را انجام خواهند داد که  ۳۰درصد سود
حاصل صرف پروژههای عمرانی استانی خواهد شد.

سرپرست امور آب و فاضالب گرگان از احداث 8هزار متر مکعب
مخزن ذخیره آب شرب در روستاهای تحت پوشش این شهرستان
خبر داد .به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت آب و
فاضالب استان گلستان  ،قربان غالمی افزود  :طبق برنامه ریزی های
انجام شده و به منظور تامین آب شرب مشترکین در پیک مصرف و
قطع آب و اتفاقات و حوادث پیش بینی نشــده ،احداث  8هزار متر
مکعب مخزن آب شرب در دســتور کار قرار گرفت که از این میزان
6هزار متر مکعب آماده بهره برداری و 2هزار متر مکعب هم در دست
اجرا می باشــد که با وارد مدار شدن این حجم آب به شبکه آبرسانی
شهرســتان گرگان در فصل گرما بخشی از مشکل جهت تامین آب
مشترکین فهیم رفع خواهد گردید .غالمی در پایان از دیگر فعالیت
های این امور در امر خدمت رسانی به مردم فهیم شهرستان گرگان
گفت و تصریح کرد  :یک هزار و  500متر اصالح و توســعه شبکه ،
آبرسانی و اجرای شبکه فاضالب به هتل ورزش گرکان جهت استقرار
بیماران کرونایی در کمتر از 24ســاعت  ،عدم قطع آب در ایام نوروز
با توجه به مدیریت بهینه آبرسانی شــهر و روستاهای گرگان و بهره
برداری از چاه جایگزین شماره 3ســیاهتلو با دبی 17لیتر بر ثانیه از
مهمترین اقدامات این امور بوده است .

بازدید استاندار قم از کتابخانه
آیتاهللالعظمی مرعشی نجفی(ره)

اســتاندار قم با حضور در کتابخانه آیت اهلل العظمی مرعشــی
نجفی(ره) از بخش های مختلف این کتابخانه بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی استانداری قم دکتر بهرام سرمست در
حاشیه این بازدید طی سخنانی ضمن تسلیت سالروز شهادت امیر
المونین حضرت علی (ع) ،با اشاره گنجینه ی کتب خطی قدیمی این
کتابخانه اظهار کرد :این کتابخانه از سرمایه های معنوی ارزشمند
کشوراست.
اســتاندار قم بازدید از کتابخانه بزرگ حضرت آیت اهلل العظمی
مرعشی نجفی (ره) در شب شهادت امیر المومنین (ع) را تداعی گر
خاطره رویا و دیدار ایشان با استاد شــهریار پس از سرودن قصیده
معروف (علی ای همای رحمت تو چه آیتــی خدارا ) عنوان کرد و بر
ضرورت حمایت از این گنجینه ارزشمند تاکید کرد.
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