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کوتاه از ایران
برگزاری مراسم ارتحال آیتاله

هاشمی رفسنجانی در سیرجان

سیرجان -نســل فردا :امام جمعه سیرجان
گفت :امروز مراسم گرامیداشت آیتاله هاشمی
رفسنجانی در مســجد امیرالمومنین سیرجان
برگزار میشود.حجتاالســام ســیدمحمود
ی رفسنجانی
حسینی اظهار داشت :آیتاله هاشم 
یار دیرین امام راحل ،ســرباز والیت و همیشه
محور وحدت و اتحاد بودند و امید اســت بعد از
این شخصیت وارســته ،همدلی در مسیر اقتدار
نظام اسالمی بیشتر و بهتر باشد.وی افزود :این
مرد بزرگ ،دارای مسئولیتهای مهم و کلیدی
در نظام اسالمی بودند که همیشه با تبعیت از امام
و رهبری در پیشرفت ایران اسالمی و اقتدار نظام،
تالش و کوشش داشتند و در دوران دفاع مقدس،
سربازی شــجاع و فداکار بودند و از آرمانهای
انقالب دفاع کرده و در زمینه خدمت برای ملت
ایران و اعتالی نظام اســامی همواره فعالیت و
مدیریت خوبی داشتند.حســینی گفت :آیتاله
هاشمی رفســنجانی در دوران ستمشاهی نیز
بیدارگر مردم و حامی حضرت امام خمینی (ره)
بودند تا بتوانند علیه نظام ستمشاهی بایستند و
انقالب را به ثمر برسانند و در این راه نیز توسط
مــزدوران پهلــوی و آمریکا زندانها کشــید و
شکنجهها دید ،اما دست از امام(ره) و شکلگیری
انقالب بر نداشــت.امام جمعه ســیرجان بیان
داشت :با پیروزی انقالب اسالمی و برپایی نظام
اسالمی و تا لحظه حیات خود ،عشق به والیت و
رهبری نظام داشتند و امروز فقدان این مرد مبارز
بسیار ناراحتکننده و ضایعهای بس بزرگ است
که به نوبه خود این مصیبت را به رهبری معظم،
ملت بزرگ ایران و خانــواده و خاندان این مرد
وارسته تسلیت میگویم.

کشــیده اند ،نامگذاری می شــود ،اظهــار کرد:روال
نامگذاری ها به اینگونه اســت که دو فوریت طرح در
صحن علنی شورای شهر مطرح و پس از جانمایی در
کمیته نامگذاری و رأی اعضای شورا نامگذاری ها انجام
می شود.عضو شورای شهر تهران خاطر نشان کرد :بعد
از خبر ارتحال ایشــان تاکنون شورای شهر جلسه ای
نداشته و در اولین جلســه هفته آینده شورا ،طرح دو
فوریتی ارائه و تصویب می شود.

گیالن -نسل فردا :معاون فرهنگی ستاد امر به معروف
و نهی از منکــر گیالن ،با بیان اینکه امــر به معروف در
یک جامعه اســامی از جایگاه واالیی برخوردار است،
گفت :وجه تمایز امت اسالمی با ســایر امتها در اجرا
کردن امر به معروف و نهی از منکر است .جعفر شفیعی
در جلسه ســتاد امر به معروف و نهی از منکر در سالن
اجتماعات فرمانداری صومعهســرا ،با بیان اینکه امید
اســت همواره روند حرکتی ما در بحــث امر به معروف

تداوم یابد ،اظهار کرد :با توجه به گذشــت  37ســال از
پیروزی انقالب اســامی ،موضوع امر به معروف مطرح
اســت و همواره بر آن تأکید میشود .شــفیعی با اشاره
بر اینکه حدود  70آیه از قــرآن مرتبط با موضوع امر به
معروف است ،خاطرنشان کرد :در دین ،قرآن و کالم ائمه
اطهار(ع) موضوع امر به معروف با غلظت تمام بهعنوان
یک ضرورت مطرح شده که نشــان از اهمیت موضوع
است.

شهردار کرج بیان کرد:

دهکده تفریحی باغستان
ثروت  عمومی است
نسل فردا
گروه ایران

علیترکاشوند،شهردارکرج دربازدیدازپروژهتفریحی
و گردشــگری باغســتان ،گفــت :احــداث این
مجموعه،حاصل تالش شبانه روزی و پیگیری های مستمر
کارکنانسازمانپارکهاوحمایتاعضایشورایاسالمیشهر
است که در حال حاضر باغستان ،مشابه گنجی است که هر روز
به آن اضافه خواهد شد.وی با اشاره به همکاری دستگاههای
دولتیونمایندگانمردمکرجدرمجلسشورایاسالمیعنوان
به گفته این مسئول ،مقرر شد پروسه تحویل
زمین به شــهرداری کرج ،با تقســیم آن به
بخش های  ۱۰۰هکتاری انجــام گیرد؛ به
گونه ای که پس از طی عملیات احداث در هر
 ۱۰۰هکتار ۱۰۰ ،هکتار بعدی در اختیار این
دستگاه قرار داده شود.وی ادامه داد :همچنین
طبق این صورت جلسه ،مجوز ساخت هفت
درصد از اراضی ،مطابــق با نیازهای کاربری
زمین به این دستگاه ارائه شد.ترکاشوند هدف
مدیریت شهری از دریافت زمین باغستان را
اجرای طرحی عنوان کرد که بتوان عالوه بر

کرد :عدم تعامل برخی از مسئوالن در دوره های گذشته جهت
تحویل اراضی باغستان به مدیریت شهری کرج ،موجب شد تا
نمایندگانمجلسدر اینبحثورود کنندوبا پیگیریهایی که
پس از گذشت حدود پنج سال از طرح موضوع به عمل آمد،
سازمان ملی زمین،صورت جلسه ای را صادر و امضا کرد که بر
اساس آن ،یک هزار هکتار از اراضی منطقه کوهستانی واقع در
باغستان به شهرداری تحویل داده شود.

استفاده مفید از اراضی ،آن را به محلی برای
پمپاژ اکسیژن به مجموعه شهر تبدیل کند و
افزود :تاکنون با همت و اهتمام ویژه مدیرعامل
سازمان پارکها و تالش کارگران زحمتکش
سازمان ،این مهم محقق شده است.
این مسئول ،آینده این پروژه را بسیار کم نظیر
و ارزشمند برای شهر و محیط زیست ارزیابی
کرد و ادامــه داد :اینجا گنج و ثروت عمومی
شهر کرج است و می تواند به منطقه ای مشابه
توچال برای ایران کوچک تبدیل شود.وی با
تاکیدبر اینکه مدیریت شهریبرای اجرای این

طرح استوار و مصمم است ،به وجود مشکالتی
در این زمینه اشاره و بیان کرد :بخشی که به
عهده مدیریت شهری واگذار شده ،به خوبی
به مرحله اجرا در آمده ،اما در زمینه دریافت
زمین و حفظ آن با مشــکالت و تهدیداتی
مواجه هســتیم که اگر ُکنــد عمل کنیم،
فرصتهای موجود را از دست خواهیم داد.
دهکده تفریحی باغستان ،سدی
مقابل آســیب های زیســت
محیطی
شهردار کرج در تشریح مزایای اجرای طرح

مذکور عنوان کرد :با توجه به اینکه باد غالب
از شــمال غرب به شــرق در حرکت است و
بســیاری از آلودگی ها و ریزگردهــا از این
منطقه به شهر وارد می شوند ،وجود منطقهای
جنگلی و درختکاری شده ،می تواند به عنوان
سدی مقابل آســیبهای زیست محیطی و
بادهای مخرب عمل کند.ترکاشــوند افزود:
همچنین نقش بی بدیل و تاثیرگذار آن در
نشاط شهروندان و ساکنان منطقه و امکان
بهره گیری از محیط تفریحی و گردشگری
آن قابل اغماض نیست.این مسئول در بخش

به میزبانی شرکت گاز رودبار صورت گرفت؛

برگزاری کالس آموزش نکات ایمنی گاز برای بچههای مدرسه ابتدایی روستای اسطلخ جان
مریم معبدی رحیمی -نسل فردا :کالس آموزش رعايت
نكات ايمني و صرفه جویی در مصرف گاز در مدرسه ابتدايي
روستاي اسطلخ جان رســتم آباد رودبار با حضور همكاران
واحدهاي روابط عمومي و ( HSEبهداشت ،ايمني و محيط
زيست) شركت گاز و رئیس اداره گاز شهر رستم آباد برگزار
شد .در اين مراسم بستاني ،رئيس روابط عمومي ضمن ابراز

دانشگاهیان در تصمیم گیری
به صنعت برق كمك كنند

محمود رضا حقی فام ،معاون هماهنگی توزیع
شــرکت توانیر در حاشیه مدرســه بین المللی
مدیریت مصرف انرژی در دیدار با رئیس دانشگاه
تبریز گفــت:در ارتباط با دانشــگاه نباید صرفاً
به بسته شــدن چند قرارداد تحقیقاتی بسنده
شود ،بلکه دانشگاهیان باید در تمامی جلسات
تصمیمگیری به صنعت بــرق کمک کنند.وی
تاکید کرد :ما در صنعت برق باید خیالمان راحت
باشــد که به دریایی از علم و تجربه دانشگاهی
تکیه کرده ایم.وی با پیشــنهاد تبدیل سیستم
برق دانشگاه تبریز به سیستم میکرو گرید ،افزود:
با توجه بــه عالقه مندی صنعت برق کشــور به
توسعه پارک های انرژی در کشور ،امیدواریم در
آینده پارک انرژی را در دانشگاه تبریز نیز ایجاد
کنیم که توسعه انرژی های نو در کشور وتوسعه
بینش آحاد جامعه به بحث انرژی را در پی دارد.
حقی فام ،حضور مدیران و کارشناسان مدیریت
مصرف شــرکت های توزیع و بــرق منطقهای
سراسر کشور در مدرسه انرژی را فرصتی بزرگ
عنوان کرد و افزود :ما عالقه مند به خارج کردن
دانشگاه ها از بحث های صرفاً تئوریک هستیم و
چنین رویدادهایی این فرصت را فراهم می آورد تا
نیازهای مهم صنعت برق را به گوش دانشگاهیان
رسانده و از ایشــان کمک بگیریم.وی از ایجاد
قطب های علمی مشــترک بین صنعت برق و
چندین دانشگاه کشور خبر داد و افزود :شرکت
توزیع نیروی بــرق تبریز نیز توانســته در یک
اقدام موثــر قطب علمی مدیریــت مصرف را با
همکاری دانشگاه تبریز ایجاد کند و این مدرسه
نیز یکی از محصوالت همین قطب علمی است.
در ادامه این دیدار ،رئیس دانشگاه تبریز با اشاره
به پتانسیل باالی علمی و تحقیقاتی در دانشگاه
تبریز ،افزود :ما نیز در دانشگاه بر این باور هستیم
که باید آموزش و پژوهش را تقاضا محور کنیم.
محمدرضا پورمحمدی با بیــان اینکه در حال
حاضر ارتباط دانشگاه تبریز با مجموعه صنعت
برق اســتان خوب اســت،تصریح کرد :هدف ما
رفع تنگناهای علمی و انجام کارهای مشــترک
با صنعت برق اســت که چنیــن همایشهایی
نمونهای از این همــکاری هاســت.وی افزود:
پیشــنهاد می کنیم پژوهشکده ای مشترک راه
اندازی شود که هیئت مدیره آن هم از دانشگاه
تبریز و هــم از مجموعه صنعت برق باشــد که
بتوانیم کارهای مشترک را به خوبی ساماندهی
کنیم.همچنیــن وی از راه اندازی مرکز نوآوری
دانشگاه تبریز در آینده نزدیک خبر داد.در پایان
این دیدار رئیس دانشگاه تبریز از دکتر حقی فام
به عنوان دانش آموخته برتر دانشــگاه تبریز و
همکاری در برگزاری مدرسه بین المللی مدیریت
مصرف انرژی ،بــا اهدای لوح ســپاس تجلیل
کرد.

امر به معروف ،یک ضرورت برای جامعه است
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تهران-نسل فردا:رئیس کمیته نامگذاری شورای
اسالمی شــهر تهران گفت :دوفوریت طرح نامگذاری
مکانی در پایتخت به نام آیت اله هاشــمی رفسنجانی
به زودی به صحن شورا ارائه می شود.مجتبی شاکری
افزود:با بررســی معابر ،میادین و بوســتان های شهر
تهــران ،مکانی بــه نام این شــخصیت بــزرگ نظام
نامگذاری خواهد شد.وی با بیان اینکه به طور طبیعی
محلی به نام شــخصیت هایی که بــرای نظام زحمت

ایران

مدیرتعاون ،کارو رفاه اجتماعیشهرستان همدان،مطرح كرد

پرداخت تسهیالت خوداشتغالی در همدان

حسینغالمی
گروه ایران

مدیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرســتان
همدان گفت :در حوزه خوداشتغالی ،یکهزار و
 444نفر به بانکها معرفی شده که  13میلیارد
و  486میلیون تومان معادل  66درصد سهمیه
در شهرســتان همدان پرداخت شــده اســت.
جمال حدادی همدانی در کارگروه اشــتغال و

ســرمایهگذاری شهرســتان همدان با اشاره به
برگزاری همایش کارآفرینی جوانان و فرصتهای
شغلی ،اظهار کرد :دستگاههای اجرایی شهرستان
همدان ،عملکرد خود را در رابطه با تســهیالت
ارائه شده در حوزه اشــتغال ارائه کردهاند.وی با
اشاره به عملکرد دســتگاههای اجرایی در بحث
خوداشتغالی ادامه داد :از بنیاد شهید  52نفر برای
دریافت تسهیالت به بانک معرفی و  750میلیون

 با صرفه جویی گاز در اوج سرما ،همیار شرکت
گاز باشیم

تبریز -نســل فردا :مدیر عامل شرکت گاز
اســتان آذربایجان شــرقی به عنوان سخنران
پیش از خطبه های مراسم عبادی ،سیاسی نماز
جمعه شهر تبریز به ارائه نکاتی پیرامون اهمیت
گاز طبیعی و مصرف ایمن و بهینه ازگاز طبیعی
پرداخت.مدیر عامل شرکت گاز استان با اشاره به
اینکه اولویت گاز طبیعی با بخش خانگی است،
گفت:با رعایت صرفه جویی در اوج سرما از سوی هم استانی ها گاز حاصل از صرفه جویی
به نیروگاه ها هدایت و استفاده نیروگاه تبریز از سوخت مازوت جلوگیری به عمل می آید.
ولی اله دینی اظهار داشت:پیش بینی ما برای مصرف امسال در بدترین شرایط آب و هوایی
مصرف روزانه  35میلیون متر مکعب بود که متاسفانه در هفته گذشته  4میلیون مترمکعب
بیشتر از پیش بینی های مصرف استان بود.وی با بیان اینکه مصرف انرژی در کشور سه برابر
متوسط جهانی است ،تصرح کرد :منظور از صرفه جویی ،ریاضت نیست و کاهش یک درجه
ای دمای منزل ،باعث صرفه جویی  6درصد گاز می شود که به تبع آن  6درصد صرفهجویی
اقتصادی به نفع خانواده حاصل می شود.وی در خصوص روش های مصرف بهینه افزود:با
خاموش کردن گرمایش محل های بالاستفاده،مهمترین صرفه جویی حاصل می شود
و گاز پایدار دورترین نقاط استان نیز تأمین می شود.مهندس دینی در بخش دیگری از
سخنان خود ،به مردم ،رعایت اصول ایمنی و استفاده از گاز طبیعی را توصیهکرد و افزود:در
مورد رعایت نقاط ایمنی احساس مسئولیت کنیم و همه را به رعایت آن توصیه کنیم.

خرســندي از حضور در جمع دانش آموزان ،مطالبي را در
خصوص رعايت نكات ايمني و مصرف بهينه گاز ايراد کرد و
اظهار داشت :اين نعمت الهي گاز از كيلومترها اعماق زمين
استخراجشدهوباتالشوزحماتبسياريبهمنازلهموطنان
عزيزميرسد؛پسبايددرمصرفبهينهگازطبيعيكوشابوده
و از هم اكنون به عنوان همياران گاز در جهت ترويج فرهنگ
تومان معــادل  69درصد پرداخت شــده.مدیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرســتان همدان
افزود :بهزیســتی در تســهیالت خوداشتغالی
 368نفر به بانکها معرفی کرده و  482میلیارد
پرداخت شــده که معادل  67درصد است.وی
با اشــاره به اینکه از صنــدوق کارآفرینی امید
 152نفــر معرفی و معادل  41درصد ســهمیه
تسهیالت خوداشتغالی دریافت کرده ،ادامه داد:
کمیته امداد 872نفر به بانکها معرفی کرده و 6
میلیارد و  163میلیون معادل  65درصد پرداخت
شده است.حدادی همدانی بیان کرد :در حوزه
خوداشــتغالی در مجموع یکهزار و  444نفر
به بانکها معرفی شــده که  13میلیارد و 486
میلیون تومان معادل  66درصد سهمیه پرداخت
شده اســت.وی با اشاره به تســهیالت مشاغل
خانگی با بیان اینکه بنیاد شهید  13نفر با 650
میلیون تومان به بانکها معرفــی کرده ،افزود:
به همه  13نفر صد درصد پرداخت تســهیالت
مشاغل خانگی انجام شده است.
مدیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرســتان
همدان با بیان اینکه بهزیستی شهرستان همدان
برای مشاغل خانگی  45نفر معرفی کرده ،ادامه
داد 65.3 :درصد تسهیالت به  32نفر پرداخت
شده.وی با بیان اینکه میراث فرهنگی  87نفر به

انتخابات مجمع سمن های استان مرکزی
دهه سوم دی ماه برگزار می شود

دیگری از سخنان خود به پیشرفت پروژه در
مدت زمان کم اشــاره و با بیان اینکه ظرف
مدت دو ماه تعداد انبوهی چاله برای کاشت
درخت در محدوده باغســتان حفر شده ،از
تالش شــبانهروزی کارگران سازمان جهت
آماده سازی محل برای هفته درختکاری یاد
و عنوان کرد :در  15اسفند و همزمان با هفته
درختکاری ،منتظر همکاری دستگاه هایی
که می توانند در امر درختکاری نقشــی ایفا
کنند،هستیم.
وی در بخش دیگــری از ســخنان خود از

مصرف بهينه ،از هدر رفتن و مصرف بي رويه آن جلوگيري
کرده و از اين نعمت الهي به نحو مطلوبي بهره برداري کنیم.
سپس زاهدفر ،رئیس پدافند غیرعامل و مدیریت بحران گاز
گیالن ،مطالبي را درخصوص نحوه درست و ایمن مصرف
گاز از قبیل استفاده از کالهک دودکش به شکل  ، Hاستفاده
از شیلنگ مخصوص گاز برای اتصال به بخاری ،استفاده از
لولههای بخاری استاندارد ،چک کردن ورودی دودکش های
گاز و  ....بیان کرد.پس از آن مهندس قانع مسئول حفاظت
محیط زیست گاز گیالن با بر شمردن اهمیت انرژی گاز در
حفظ محیط زیست ،نکاتی در خصوص نحوه استفاده از مداد
بانکها برای دریافت تسهیالت مشاغل خانگی
معرفی کرده ،افزود :تسهیالت مشاغل خانگی به
 23نفر به مبلغ  103میلیون تومان معادل 25
درصد سهمیه پرداخت شده است.
حدادی همدانی افزود :صندوق کارآفرینی امید
 17نفر برای دریافت تسهیالت مشاغل خانگی
معرفی کرده که صــد درصد این افراد پذیرش و
 131میلیون تومان پرداخت شده است.
وی گفت کمیته امداد  94نفر به بانکها معرفی
کرده که  35نفر به مبلــغ  114میلیون تومان
معادل  36درصدســهمیه ابالغی تســهیالت
دریافت کردهاند.
مدیر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرســتان
همدان با بیان اینکه جهاد کشــاورزی  29نفر
برای مشاغل خانگی معرفی کرده که به  27نفر
تســهیالتی به مبلغ  135میلیون تومان معادل
 71درصد پرداخت شده  ،افزود :در حوزه مشاغل
خانگی  285نفــر برای دریافت تســهیالت به
بانک معرفی شــده که از این تعداد به  147نفر
 708میلیون تومان معادل  61درصد تسهیالت
پرداخت شد.وی در رابطه با طرحهای پشتیبان
با بیان اینکه جهاد کشاورزی  2طرح به بانکها
معرفی کرده و  150میلیون تومان تســهیالت
پرداخت شــده ،افزود :میراث فرهنگی و صنایع

مرکزی -نسل فردا :معــاون فر هنگی وامور
جوانان اداره کل ورزش وجوانان گفت :انتخابات
استانی مجمع سازمان های مردم نهاد جوانان
استان مرکزی در دهه سوم دیماه در اداره کل
ورزش و جوانان استان برگزار خواهدشد.مرتضی
امیدی عنوان کرد :مجامع اســتانی سمن های
جوانان ،شورایی متشکل از اعضای سازمان های
مردم نهاد جوانان هستند که با آرای مستقیم نمایندگان سازمان های مردم نهاد جوانان ،در
هر استان به مدت  2سال ،انتخاب می شوند.وی افزود :جلسات مجامع استانی ،هر دو هفته
یک بار و بر اساس دستور جلسه از پیش تعیین شده ،توسط متصدی آن در اداره کل ورزش
و جوانان استان برگزار خواهد شد و اعضای منتخب در اولین جلسه ،هیئت رئیسه مجمع
را که شامل رئیس ،نایب رئیس و منشی اســت ،با آرای مستقیم خود انتخاب می کنند.
معاون فرهنگی وامور جوانان اداره کل ورزش وجوانان استان مرکزی تاکید کرد :هریک از
سمنهای جوانان دارای مجوز رسمی از وزارت ورزش و جوانان ،می توانند یک نفر زن و
یک نفر مرد را که بین  18تا  29سال تمام سن داشته باشند ،به عنوان نماینده خود جهت
شرکت در انتخابات مجمع جوانان استان ،به ســتاد انتخابات استان معرفی کنند .افراد
معرفی شده باید مورد تایید کتبی اکثریت مطلق اعضای شورای مرکزی آن سمن باشند و
به هر دلیلی ،عدم معرفی نمایندگان از سوی هر سمن در زمان مقرر توسط ستاد انتخابات
مرکزی ،به منزله انصراف آن سمن از شرکت در انتخابات است.

مشکالتی که در مســیر پروژه قرار داشت و
مرتفع شد ،سخن گفت و افزود :در صورتی
که شــهرداری کرج پیگیری مداومی برای
تحویل زمین باغستان انجام نمی داد ،امکان
واگذاری این زمین به دیگر دستگاه ها وجود
داشت.ترکاشوند اضافه کرد :در صورتی که
زمین باغســتان به مدیریت شهری تحویل
نمی شد ،چند معدن شن و ماسه نیز در این
محل گســترش می یافت که این موضوع
موجب ایجاد ریزگردها و انتقال آن به شهر
کرج می شد.

كاشتني سر سبز بیان کرد.در ادامه به هر يك از دانشآموزان
بهرسميابودهدايائيازقبيلمدادكاشتنيسرسبزوهمچنين
كتابچه ايمني اهدا شد.همچنین در این مراسم مدیر مدرسه
ابتدایی روستای اسطلخ جان ،ضمن تشکر از حضور همکاران
شرکت گاز ،از مدیرعامل شــرکت گاز استان به جهت لوله
کشی گاز مدرسه قدردانی کرد.الزم به توضیح است ،روستای
اسطلخجان در هفته دولت سال  94از نعمت گاز برخوردار
شده و لوله کشی گاز مدرسه ابتدایی این روستا توسط شرکت
گاز استان گیالن در قالب مســئولیت های اجتماعی این
شرکت انجام شده است.
دستی شهرستان نیز یک طرح پشتیبان معرفی
کرده که  430میلیون تومان پرداخت شده است.
حدادی همدانی با اشــاره به اینکه صندوق کار
آفرینی امید  9طرح پشــتیبان بــه مبلغ 543
میلیون تومان معرفی کــرده که صد در صد آن
محقق شــده  ،بیان کــرد :در مجموع  12طرح
پشتیبان به مبلغ  743میلیون تومان به بانکها
معرفی شده و  736میلیون تومان پرداخت شده
است.
وی با بیان اینکه تا پایان آبان ماه امسال  2هزار
و  749بیمه شــده جدید اجباری در شهرستان
همدان ثبت شــده ،اظهار کــرد :در مجموع در
شهرســتان همدان  64هزار و  566بیمه شده
اجباری وجود دارد.
مدیر تعــاون کار و رفاه اجتماعی شهرســتان
همدان در ادامه با اشــاره به واحدهای بررسی
شده در ستاد تســهیل ادامه داد 18 :واحد غیر
فعال صنعت و معدن و یک واحد غیر فعال جهاد
کشاورزی احیا شده است.
وی با بیان اینکه  42واحد کشاورزی با کمتر از
ظرفیت اسمی فعالیت داشتند که پس از بررسی
در ستاد تسهیل ظرفیت آنها ارتقا پیدا کرد ،افزود:
در بخش کشاورزی طرحهای سرمایه گذاری پنج
واحد به بهرهبرداری رسید.

مشاركت طراحان بينالمللي در طراحي شهرسالمت
شيراز
شیراز -نسل فردا :معاون هماهنگی امور
اقتصادی و توسعه منابع استانداری فارس
گفت :با پیگیریهای مجری پروژه شــهر
ســامت ،طراحان تراز اول دنیا در طراحي
اين شهر مشاركت خواهند كرد.
يداله رحماني در جلســه كارگروه شــهر
گردشگري سالمت شيراز ،گفت :استفاده از
طراحان تراز اول بينالمللي با هدف استفاده حداکثری از فضای موجود و بهرهگیری
از تکنولوژیهای جدید دنیا و آماده سازی شهر ســامت برای پذیرش و اقامت
گردشگران سالمت انجام ميشود.او گفت :شهر سالمت فارس ،بزرگترين پروژه
سرمايهگذاري بخش خصوصي استان است كه بايد براي ايجاد و فعال سازي آن
حداكثر استفاده از توانمنديهاي طراحان داخلي و خارجي انجام شود.رحماني با
بيان اينكه برآورد حداقلي براي تامين زيرساختها و تسريع در آغاز فعاليتهاي
اجرايي شهر سالمت،حدود  10ميليارد تومان است،گفت :برگزاري جلسات مستمر
براي اين پروژه با هدف همكاري تمام ادارهها  ،نهادها و سازمانها در فراهم شدن
بسترهاي الزم و آغاز كار با پشتوانه مناسب توسط مجري است.معاون استانداري
فارس با اشاره به تداوم پيگيريها براي حل و فصل مشكالت مرتبط با معارضين
اين پروژه ،افزود :شرايط بهتري براي مجري اين طرح فراهم شده و اين روند بايد
ادامه پيدا كند تا سريعتر شاهد اجرا و بهرهبرداري از آن باشيم.

