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5  اخبار استان ها

بیش از ۷٠٠ پروژه نیمه تمام در استان قزوین داریم
قزوین – علی محمد مرادی- خبرنگار کاروکارگر: رئیس ســازمان برنامه و بودجه اســتان قزوین گفت: در سفر ریاست جمهور به استان 

قزوین ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل طرح های استان مصوب که تا کنون هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.
به گزارش ما، ابوالفضل یاری در نشســت مطبوعاتی با اصحاب رســانه که در سالن اندیشــه این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: قزوین 

جایگاه خوبی در زمینه تخصیص اعتبارات سفر ریاست جمهوری داشته و نسبت به استان های دیگری در جایگاه خوبی قرار دارد.
یاری ادامه داد: ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان یک بازوی امین فکری برای مدیریت اســتان است و  بدون سیاسی کاری عمل 

می کند.
وی افزود: ۱۰۰ درصد پرســنل ســازمان غیر سیاســی هستند و چه در دولت گذشــته و چه در دولت فعلی هیچ یک از نیروها خارج از 

سازمان برنامه و بودجه نبودند.
یاری یاد آور شــد: بیش از ۷۰۰ پروژه نیمه تمام در اســتان قزوین وجود دارد که برای تکمیل آن ۵ ســال زمان و ۱۸٠٠ میلیارد تومان 
اعتبار نیاز داریم. وی تصریح کرد: امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان جذب شده که نشانگر رسیدن به رشد اقتصادی ۴ 
درصدی است. وی افزود: از آنجایی که برای کشور رشد ۸ درصدی در نظر گرفته شده لذا رسیدن به این رقم در استان دور از انتظار نیست و در همین راستا تاکنون ۴۰ هزار میلیارد تومان محقق شده 
که با احتســاب رشــد تورم، ۴ درصد محقق و  مابقی نیز امیدوارم تا پایان ســال رقم بخورد. .یاری یاد آور شــد: در بدبینانه ترین حالت، استان قزوین همواره رشد ۲ و نیم تا ۳ درصدی داشته و بنابراین 
رسیدن به ۸ درصد دور از انتظار نیست . .رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قزوین خاطر نشان کرد: از نظر اعتبارات هزینه ای در وضعیت بدی قرار نداریم و نسبت به ۲۷ استان در جایگاه بهتری قرار 
داریم و پیش بینی می کنیم تا پایان سال رقم ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه ای به ۶۰۰ میلیارد برسد. قزوین جایگاه خوبی در زمینه تخصیص اعتبارات سفر ریاست جمهوری داشته و نسبت به استان 

های دیگری در جایگاه خوبی قرار دارد.

نگاه روز به قلم  دکتر

کارآفرینان؛ قهرمان ملی!
 افراد برجسته ومعروفی را می شناسیم که می توان به آنها لقب قهرمان ملی داد! ورزشکاران؛ 
نخبگان علمی وپزشــکی! خیرین ! کسانی که جانشان را برای نجات دیگران می گذارند و... هیچ 
اشــکالی ندارد کســانی را که جان ومال شان را برای این مملکت گذاشته اند، قهرمان ملی بنامیم!  
منظورم کارآفرینانی هستند که به جای داللی وپرداختن به کارهایی که بسیاری کسان دراین سال ها به 
آنها پرداخته اند؛ اندوخته های علمی وفنی وسرمایه خود را برای پیشرفت کشور با تولید واشتغال 
زایــی به کار گرفتند وبا وجود تمام مشــکالت وموانع؛ مردانه ایســتادند! کارکردن درعرصه هایی 
که اغلب اوقات تنها هســتید وحمایتی جدی درکار نیســت؛ جدا" وانصافا" بسیارسخت ومشقت 
بــار اســت لیکن جماعتی که ازانــان به عنوان " کارآفریــن" نام می بریم؛ به جــای آن که به جان 
اقتصاد ومردم بیفتند، جان ومال شــان را دراین خاک گذاشتند تا جاودانه شوند وقطعا همین گونه 
خواهد بود! مصادیق زیادی ازاین گونه فداکاری ها وازخودگذشتگی ها داریم! خدای منان به این 
بزرگواران؛ اگر درقید حیات هستند؛ عزت وسالمتی ونشاط عنایت فرماید واگر درمیان ما نیستند؛ 

روح بلندشان را قرین رحمت نماید. انشاله 

 

    سهام عدالت ده میلیونی
 برای جاماندگان

لطفا ، سهام عدالت کارگران وبازنشستگان را هم 
مورد نظر قرار دهید!!! 

حکیم باشی 
یحیی اکبرینکته مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مرکزی :

 سیاست قطعی اداره فرهنگ وارشاد اسالمی استان در مدیریت جدید
 حمایت از شهرستان ها است 

ســاوه – علــی کریمــی- خبرنــگار کاروکارگــر: سیاســت 
اداره مدیــرکل اداره فرهنــگ وارشــاد اســالمی اســتان مرکزی 
گفت:اظهارکرد:سیاست قطعی اداره فرهنگ وارشاد اسالمی استان 
مرکــزی در مدیریت جدید حمایت از شهرســتان هــا و بازیابی 
ظرفیت هــای فرهنگی و هنری موجود در نقاط مختلف اســتان 
است.فرهنگ و ارشاد اسالمی اســتان مرکزی حمایت و بازیابی 

ظرفیت های فرهنگی وهنری در نقاط مختلف استان است.
ســینا دلشــاد  در نخستین کنگره ملی شــعر عاشورایی که در 
سالن سلمان ساوجی ســاوه برگزارشد،اظهارکرد:سیاست قطعی 
اداره فرهنگ وارشــاد اسالمی اســتان مرکری در مدیریت جدبد 
حمایت از شهرســتان ها و بازیابی ظرفیت های فرهنگی و هنری 

موجود در نقاط مختلف استان است.
وی افزود:امروز در ساوه شــهر ادیبان شاهد برگزاری کنکره 
ملی هســتیم و درشهرستان نیز افتتاحیه ســوگواره تعزیه در حال 
برگزاری اســت در هر شهرستانی که ظرفیت برگزاری برنامه های 

فرهنگی در طراز ملی را دارد حمایت می شود.
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ساوه تصریح کرد: تبیین 
واقعه عاشورا و اهداف واالی این نهضت منطبق با اهداف واالی 

فرهنگی از مهم ترین اهداف برگزاری این همایش بوده است.
امام جمعه ساوه گفت:بایستی در حفظ و نشر فرهنگ عاشورا 
تمــام توان و تالش خــود را به کار گیریم و این مهم می تواند در 

قالب های هنری چون شعر به بهترین شکل صورت گیرد
حجت االسالم جعفر رحیمی  در نخستین کنگره شعر عاشورایی 
که در ســالن سلمان ساوجی ساوه برگزارشد،اظهارداشت:نهضت 
عاشــورا چه در شعر، چه در قصه و چه در قالب های دیگر ادبی 
تمام شــدنی نیست، یک مکتب و مذهب همیشگی است و از هر 

منظر و زاویه ای که به آن نگاه کنیم نو است از این رو که حماسه 
و عاطفه در شــعر جایگاه وســیع تری برای جوالن دارند و شعر 

همواره تاثیر بیشتری نسبت به نثر دارد.
وی افزود:نهضت عاشورا زیربنای فرهنگ شیعی است و نقطه 
عطف فرهنگ شیعی هم واقعه عظیم کربالست وادبیاتی که حول 
محــور کربال به وجــود آمده یک ادبیات کامال مســتقل و خاص 

خود کربال است.
امام جمعه ســاوه تصریح کرد:ادبیات عاشــورایی از ریشــه 
دارترین و گســترده ترین شاخه های ادبیات آیینی است که تاریخ 
نظم و نثر و شواهد آن،گواه وسعت و قدمت این جریان در مقاطع 
مختلــف تاریخ ادبیات اســت. رحیمی با اشــاره به ظرفیت های 
موجود در عرصه هنر برای تبیین و ترویج شــعائر و موازین دینی 
و اعتقادی و جایگاه و منزلت شاعران آئینی تصریح کرد: شاعران 
اهــل بیت )ع( در واقع رســانه هایی هســتند که پیام قیام ســاالر 

شــهیدان و سرور آزادگان عالم را در قالب شعر به عنوان یکی از 
بهترین ابزارهای حفظ و ترویج فرهنگ عاشورا منتقل می کنند.

وی افزود: بایستی در حفظ و نشر فرهنگ عاشورا تمام توان 
و تــالش خود را به کار گیریم و این مهم می تواند در قالب های 

هنری چون شعر به بهترین شکل صورت گیرد
سرپرست امور فرهنگی و اجتماعی استانداری استان مرکزی 
گفت:امام حسین در قیام خود بهترین زمینه ساز ظهور است.و هیچ 

واژه دیگری را نمی توان زمینه ساز ظهور باشد
محمد رضا جعفری  در نخستین کنگره ملی شعر عاشورایی که 
در سالن سلمان ساوجی ساوه برگزارشد،اظهارکرد:حسین)ع(فلسه 
خلقت وگمشده بشریت است وامروز بشر به واسطه پیوند با امام 

حسین)ع(است که می تواند مسیر تکامل را طی کند
وی افزود: اندیشــمندان و دانایان به دنبال گمشده زمینه ساز 
ظهور یعنی امام حسین)ع( هستند چرا که امام حسین در قیام خود 
بهترین زمینه ساز ظهور امام عصر ) عج( است.و هیچ واژه دیگری 

را نمی توان زمینه ساز ظهور باشد
سرپرست امور فرهنگی واجتماعی استانداری استان مرکزی 
تصریح کرد:مهم ترین رســالت شــعر آیینی و عاشورایی معرفت 
افزایی است و باید زمینه نشر و گسترش این نوع شعر در جامعه 

از سوی متولیان فرهنگی و شعرا فراهم شود.
جعفــری گفت: باید فرصت های به وجــود آمده در عرصه ی 
شعر را تبدیل به اتفاقات و رویدادهایی ماندگار برای شعر استان 
مرکزی کرد و این پیشــینه  مســتحکم ادبی را با تربیت شــاعران 

شایسته و فرهیخته پیوند داد.
وی افزود:امروز اگر شعر آیینی ماندگاراست به این دلیل است 

که ذات ومحتوای آن به امام حسین )ع(گره خورده است

کلینیک های ویژه خدمات دندانپزشکی کارگران و بازنشستگان در کالنشهر تبریز راه اندازی می شود
تبریز – رضا عظیم آذری- خبرنگار کاروکارگر:دبیر اجرایی خانه کارگر آذربایجان شرقی از ایجاد وهمکاری با کلینیک های خدمات 

دندانپزشکی ویژه کارگران و بازنشستگان در چندین نقطه از کالنشهر تبریز خبر داد
به گزارش کار و کارگرکریم صادق زاده تبریزی که در حاشیه بازدید از چند کلینیک دندانپزشکی در تبریز با خبرنگاران سخن می گفت 
اظهار داشت: با توجه به ابراز عالقه گروهی از دندانپزشکان برای همکاری در این زمینه برنامه ایجاد این کلینیک های ویژه و همکاری 

در این زمینه در دستور کارگرفته است.
وی با بیان اینکه هزبنه های درمانی به شــدت افزایش یافته اســت اظهار داشــت: بر همین اساس به دنبال ایجاد یک ساختار جدید 

حمایتی از کارگران و بازنشستگان بودیم.
صادق زاده با بیان اینکه در شــرایط کنونی که درآمدهای کارگران و بازنشســتگان حتی کفاف هزینه های روزمره معیشت را نمی دهد 
اظهار داشت: با این درآمدها کارگران وبازنشستگان و اعضای خانواده آنها قطعا در هزینه های درمان از جمله بخش دندانپزشکی عاجز 
مانده اند و باید به دنبال راهکاری برای آن باشیم. رییس کانون کارگران بازنشسته کالنشهر تبریز به خدمات بیمه های تکمیلی در حوزه 

درمانی از جمله دندانپزشکی اشاره کرد و افزود: اغلب بیمه ها در حوزه درمانی با محدودیت های هزینه ای برای بیمه شده دارند و البته این محدویت در حوزه دندانپزشکی بیشتر بوده و عمدتا مسئولیتی 
در قبال پرکردن و یا ایمپلنت و ترمیم دندان ندارند رئیس هیئت مدیره کانون کارگران بازنشسته تبریز در ادامه به پیگیری این موضوع گفت: البته پیش از این با جند مرکز تفاهم نامه همکاری داشته ایم 
که در راســتای پیگیری جدی تر این موضوع طرح راه اندازی و ایجاد کلینیک های ویژه و عقد قرارداد با مراکز مهم دندانپزشــکی ویژه با هدف تقویت بیمه ای بخش دندانپزشــکی را دنبال می کنیم. وی 
با اشاره به آغاز به کار دوره جدید فعالیت کانونعالی کارگران بازنشسته کشور گفت: تقویت بخش درمانی از جمله حوزه دندانپزشکی میتواند یکی از مطالبات مهمی باشد که بازنشستگان از هیأت مدیره 
جدید داشته باشند که انتظار داریم کانونعالی با بودجه ای که در اختیار دارد وارد این مقوله مهم و تامین و راه اندازی مراکز درمانی را در برنامه خود قرار دهد و انشاءاله نتایج آن اجر دنیوی و اخروی 
برای آنها خواهد داشــت. رییس کانون کارگران بازنشســته تبریز همچنین از هیأت مدیره جدید کانونعالی خواســتار عقد قرارداد با یکی از شــرکت های بیمه گر که از نظر سطح توانگری مالی و همچنین 
گستردگی در ارائه خدمات درمانی مورد وثوق باشد شد و گفت: گنجاندن خدمات ویزیت و سمعک و عینک و دارو به ویژه دندانپزشکی در قرارداد آتی مهم و حیاتی است که بایستی تحقق یابد. صادق 
زاده تبریزی در ادامه از کلیه پزشــکانی که امکانات وســیعی دارند و آماده ارائه خدمات بهینه به قشــر فرهیخته کارگران و بازنشستگان کالنشهر تبریز دارند خواست حتمًا با واحد امور قراردادهای خانه 
کارگر و کانون برای همکاری تماس حاصل فرمایند. همین گزارش حاکی مهندس صادق زاده در بازدید از کلینیک تخصصی دندانپزشکی دکتر یوسف رضاقلی زاده در جوار ساختمان خانه کارگر تبریز 
اول آخونی با مدیر و دندانپزشــکان واعضای کادر درمانی این مرکز دیدار ودکتر قلی زاده و همکارش آمادگی خود را برای همکاری با مجموعه تشــکالت جامعه کارگری و بازنشســتگی اعالم کرد که 

بزودی اطالعیه های رسمی آن صادر خواهد شد .  

با اهدای لوح و تندیس شهید سلیمانی: 
تقدیر بسیج بویراحمد از مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان

یاسوج-  محمدی – خبرنگار کاروکارگر: ناحیه مقاومت بسیج بویراحمد با اهدای تندیسی از تمثال ُمبارک سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد تجلیل کرد. 

  جانشین ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بویراحمد با تقدیر از همکاری های ُمستمر شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد با حوزه های 
مختلف سپاه پاسداران، اظهارداشت: شیوع بیماری َمنحوس کرونا، کار خدمات رسانی به مردم را با مشکالتی روبرو کرد اما شرکت توزیع نیروی برق استان 
در همین ایام نیز خدمات شایسته ای در حوزه برق رسانی به مردم ارائه داد. وی با بیان اینکه مسووالن نظام باید همواره خود را خادم و نوکر بی منت مردم 
بدانند، خاطرنشان کرد: خدمات رسانی در شرایط سخت آب و هوایی سخت تر از خدمات رسانی در شرایط جوی آرام بوده که پرسنل شرکت توزیع نیروی 
برق این استان نشان دادند در تمامی شرایط جوی با تمام توان به کار خدمات رسانی می پردازند. جانشین ناحیه مقاومت بسیج بویراحمد با اشاره به فعالیت 
ها و شــگردهای ُمختلف دشــمنان انقالب در ایجاد بسترهای یاس و ناامیدی در بین مردم، یادآورشد: یکی از این شگردها، ناُامید کردن مردم از تالش های 
دلسوزانه مدیران انقالبی و والیتمدار است. ارجمند گفت: مهندس ُمعتمدی زاده برادر شهید و از ُمدیران انقالبی، پای کار و والیتمداری است که در دو ساله اخیر تمام تالش خود را برای نوسازی شبکه های 
برق و همچنین زیرساخت های توسعه ای این صنعت در استان کهگیلویه و بویراحمد بکار گرفته است که قطع نشدن برق شهر یاسوج و روستاهای بویراحمد در ایام پیک گرمای امسال نشان از این زحمات 
شبانه روزی دارد. وی با بیان اینکه ناحیه مقاومت بسیج بویراحمد از عملکرد مهندس ُمعتمدی زاده مدیرعامل و تمامی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد در ارائه خدمات به مردم 
رضایت دارد و امیدواریم این خدمات با شدت بیشتری به ُمشترکین برق ارائه شود،خاطرنشان کرد: در سیالب تابستانی که در نیمه اول مردادماه امسال در استان رخ داد، از نزدیک، تالش های دلسوزانه و 

صادقانه پرسنل این شرکت را دیدیم و با وجود آن سیل ویرانگر و البته امکانات و تجهیزات کم، اما شاهد کمترین خاموشی برق در شهرستان بویراحمد بودیم. 

شهردار کاشان :
 فرش با هویت، فرهنگ و زیست مردم کاشان 

عجین شده است
کاشان -ماشااهلل خاکسار- خبرنگار روزنامه کاروکارگر: دکترحسن 
بخشــنده امنیه شهردار کاشــان در  بازدیداز نمایشگاه بین المللی فرش 
ماشــینی تهران گفت: فرش با هویت، فرهنگ و زیســت مردم کاشــان 
عجین شــده اســت؛ ومیتوان گفت فرش نه صرفا یک فعالیت تجاری 
و اقتصــادی بلکه یک عنصر فرهنگــی و اجتماعی در منطقه فرهنگی 

کاشان است.
وی درادامه با اشــاره به چالش های مختلف پیش روی تولیدفرش 
ماشینی درمنطقه کاشان، تأمین مواد اولیه را یکی از مهم ترین مشکالت 
فعــاالن واحدهــای تولید فــرش دانســت و گفت: ضرورت توســعه 

فناوری و تکنولوژی و شناســایی شیوه های جدید و مدرن عرضه محصوالت از دیگر دغدغه های 
تولیدکنندگان این حوزه است.

 شــهردار کاشان درادامه با اشــاره به تأمین عمده نیاز بازار توسط فرش ماشینی منطقه کاشان 
افزود: نباید این عرضه تضمین شده، واحدهای تولیدکننده فرش ماشینی را از بازارهای بین المللی 
و موضوع صادرات غافل ســازد.  بخشنده امنیه در ادامه گفت: فرش تنها جنبه اقتصادی و تجاری 
ندارد بلکه چه بســا برای کاشــانی ها جنبه هویتی و فرهنگی آن پررنگ تر باشد؛ بر همین اساس 
مدیریت شــهری اهتمام ویژه ای برای پاسداشــت این هنر بومی و اصیل دارد. وی درادامه یکی 
ازاقدامات شهرداری کاشانودر زمینه حفظ و احیای این میراث، برندسازی و معرفی بیش از پیش 
از هنر-صنعت به گردشــگران و عالقه مندان به فرهنگ کاشان ذکر نمود وافزوداستفاده از ظرفیت 
دیپلماســی شهری یکی از زمینه های این نقش آفرینی ســازنده است که توسط شهرداری کاشان با 
سایر شهرهای جهان صورت می گیرد. شهردار کاشان درپایان بر توسعه اقدامات شهرداری کاشان 

درزمینه تبلیغات ترویجی ومحیطی مرتبط با تبیین اهمیت »فرش کاشان« تأکید کرد. 

 در راستای شناسایی و معرفی الگوهای برتر بخش تعاون صورت پذیرفت؛

 تعاونی مسکن گهرزمین سمنگان
 منتخب تعاونی برتر استان 

کرمان-ســعید – خبرنــگار کاروکارگــر: به 
گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
ســنگ آهن گهرزمین؛ هفدهمین آیین تقدیر از 
تعاونی های برتر استان کرمان با حضور استاندار، 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، معاون 
اقتصادی اســتاندار، دکتــر پورابراهیمی رییس 
کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی، 
دکتر زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس 
شورای اسالمی و تعاونی های منتخب در سالن شهید مرتضوی استانداری کرمان برگزار شد. در این مراسم، 
از شرکت تعاونی مسکن گهرزمین سمنگان بعنوان یکی از برگزیده های این جشنواره که در حوزه ساخت 

مسکن استان کرمان خوش درخشید تجلیل بعمل آمد.

کرمان

کاشان

شهردار کرمانشاه خبر داد:

برپایی نمایشگاه پوشاک اسالمی به میزبانی شهرداری کرمانشاه
  کرمانشــاه – الهه فرهادی- خبرنگار کاروکارگر: شــهردار کالنشهر کرمانشاه با اشــاره به لزوم ترویج فرهنگ حجاب اسالمی و توجه و 
حمایت از تولیدکنندگان داخل اســتان این حوزه، گفت: نمایشــگاهی با موضوع پوشش و پوشاک اسالمی در هفته نخست مهرماه به میزبانی 

شهرداری کرمانشاه برگزار می شود.
دکتر نادر نوروزی در نشست هماهنگی نمایشگاه عفاف و حجاب شهرداری کرمانشاه اظهار داشت: با توجه به ضرورت ترویج فرهنگ 

حجاب اسالمی، باید ترویج این فرهنگ در دستور کار مجموعه مدیریت شهری قرار گیرد.
وی ادامه داد: مجموعه شهرداری کرمانشاه آمادگی خود جهت برپایی نمایشگاه های پوشاک اسالمی را اعالم می کند.

شــهردار کالنشــهر کرمانشــاه تصریح کرد: با هماهنگی بین معاونت خدمات شهری کرمانشاه، سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری، بسیج شهرداری، ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرداری و امور 
بانوان، مجموعه مدیریت شهری کرمانشاه نمایشگاه پوشاک و پوشش اسالمی در نخستین هفته از مهرماه در شهر کرمانشاه برپا شود.

نوروزی با تاکید بر حمایت از تولیدکنندگان داخل مجموعه استان کرمانشاه، گفت: در این نمایشگاه اولویت حمایت و توجه با تولیدکنندگان پوشاک اسالمی داخل استان است.

 تندیس واحد برتر جشنواره ملی حاتم
 به مجتمع مس سرچشمه رفسنجان اهدا شد

کرمان- سعید – خبرنگار کاروکارگر: مجتمع مس سرچشمه رفسنجان به عنوان برگزیده جشنواره ملی حاتم 
)حمایت از تولید ملی( معرفی و از مدیر این مجتمع تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع مس سرچشــمه رفســنجان، آیین چهارمین جشنواره ملی حاتم با حضور 
مســئوالن دولتی و مدیران بنگاه های برتر اقتصادی کشــور، امروز دوشــنبه ۱۴شهریورماه در مرکز همایش های 

بین المللی صداوسیما در تهران برگزار شد.
در این مراســم، مجتمع مس سرچشمه رفســنجان با طرح راه اندازی کارخانجات اکسیژن به منظور کاهش 
مصرف سوخت های فسیلی در کارخانه ذوب و درنتیجه کاهش آلودگی محیط زیست، در محور اقدامات، طرح ها 

و پروژه های شاخص زیست محیطی که منجر به ایجاد یک برند سبز می شوند، در سطح برتر مورد تقدیر ویژه قرار گرفت.
 براســاس این گزارش، لوح تقدیر و تندیس این جشــنواره به مهندس حســین احمدی، مدیر مجتمع مس سرچشمه رفسنجان اهدا شد که مهندس مصطفی 

زیدآبادی، مدیر امور ایمنی، بهداشت و محیط زیست به نمایندگی از مدیر مجتمع آن را دریافت کرد.

حل مشکل 5 واحد تولیدی در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه آذربایجان غربی
ارومیه – علی صحرانورد- خبرنگار کاروکارگر: عصر روز دوشــنبه ۱۴ مرداد جلســه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری آذربایجان غربی به 

منظور بررسی و کمک به رفع مشکالت ۵ واحد تولیدی در دادگستری استان برگزار شد.
دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگســتری اســتان در این جلسه با اشاره به تاکیدات ریاست معظم قوه قضائیه گفت: ریاست محترم قوه قضائیه در 
جلسه شورای عالی قضایی امروز تاکید موکد به حمایت از تولید و کمک به حل مشکالت واحدهای تولیدی در راستای عمل به منویات مقام معظم 
رهبری داشــتند. عتباتی ادامه داد: در جنگ اقتصادی که معاندین نظام بر علیه کشــور عزیزمان به راه انداخته اند، بخش خصوصی افسران این جنگ 
هستند و در مقابل دشمن ایستاده اند تا کشور مستقل باشد و دست نیاز به سوی سایر کشورها دراز نکند و این جلسات نیز بهترین فرصت برای حل 
مشکالت واحدهای تولیدی مشکل دار می باشد. رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه بسیاری از شرکتها و کارخانجات و واحدهای تولیدی که 
در استان با مشکل مواجه شده اند در زمینه نیازهای ضروری استان و کشور فعالیت می کنند تاکید کرد که نگاه حمایتی و مساعدتی همه دستگاهها 
برای رفع مشــکل این واحدها نیاز اســت و باید دســت تولید کنندگان داخل را گرفت. رئیس کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان در ادامه 

به موضوعات جلسه امروز اشاره و گفت: مشکالت ۵ واحد تولیدی از شمال، جنوب و مرکز استان در این جلسه مطرح گردید و اعضای جلسه پس از بررسی و تبادل نظر تصمیمات خوبی در جهت رفع 
مشکالت این واحدها اتخاذ گردید که در خصوص شرکت یکتا چوب ضمن رفع مشکل سوله مازاد مقرر شد ظرف یک ماه اقدام و تسهیالت درخواستی این شرکت هم مشروط به اخذ پروانه بهره برداری 
مورد تصویب قرار گرفت، مشکل کارگاه تولیدی ادوات کشاورزی میاندوآب هم با تعهد مدیر کارگاه به انجام تعهدات در قبال صندوق کار آفرینی امید و استعالم صندوق از مرکز و مساعدت پس از اخذ 
نتیجه استعالم مورد تصویب قرار گرفت و در خصوص شرکت ماهوت صنعت سلماس نیز بانک صادرات ۶ ماه مهلت برای تولید و پرداخت تسهیالت پس از موعد مقرر داد و تامین اجتماعی هم بازپرداخت 
بدهی خود را در ۴۵ قسط تقسیط کرد و در مورد ایزوگام پیرانشهر هم مقرر گردید در جلسه ای دیگر با حضور معارض موضوع مجددا در کمیته طرح گردد نهایتا طرح توسعه شرکت ایران پاش هم مطرح 
و مقرر شد شرایط و وضعیت توسعه از جهت اختصاص زمین در شهرک صنعتی ارومیه توسط اداره کل راه وشهرسازی و محیط زیست بررسی و نتیجه به کمیته حمایت جهت اتخاذ تصمیم منعکس گردد.

تسهیل عرضه آثار هنری با تکیه بر »کارآفرینی اجتماعی« از مشهد کلید خورد
مشهد – صبوری- خبرنگار کاروکارگر: »نمایشگاه هنر ایران« به عنوان پلتفرم آنالین و تسهیلگر عرضه آثار هنری و صنایع دستی، بر مبنای کارآفرینی اجتماعی و با محوریت استان خراسان رضوی از 
مشهد آغاز به کار کرد.ه گزارش روابط عمومی نمایشگاه هنر ایران؛ سهیل پروازی، مدیر اجرایی این سامانه با اشاره به حضور هنرمندانی شاخص در کشور گفت: در تعامل با دستگاه ها و دانشگاه های مرتبط 
با حوزه هنر و صنایع دستی، نخستین اکوسیستم آنالین اقتصادی در حوزه هنر و صنایع دستی در قالب نمایشگاه مجازی هنر ایران راه اندازی شد.وی با اشاره به موانع موجود در مسیر رشد و توسعه هنر در 
کشور اظهار کرد: تا زمانی که اقتصاد حوزه هنر و صنایع دستی که رابطه مستقیمی با معیشت هنرمندان دارد، تقویت نشود، آنچنان که باید شاهد رشد و رویش های جدید توسط هنرمندان ایرانی نخواهیم بود. 
این خأل را می توان به واسطه پلتفرم هایی با محوریت کارآفرینی اجتماعی پر کرد. مدیر این برنامه در ادامه تصریح کرد: نمایشگاه هنر ایران بر مبنای کارآفرینی اجتماعی و با توجه به حوزه معیشت هنرمندان 
برنامه ریزی شده و به ارائه خدمات رایگان می پردازد و فضای بسیار مستعدی را برای ثبت آثار هنری و فروش بدون واسطه آثار هنرمندان به وجود آورده است.وی افزود: این برنامه پس از طی موفقیت 
آمیز مراحل مطالعات و پیاده سازی با دریافت مجوزهای الزم از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، آماده ارائه خدمات به هنرمندان بوده و تاکنون بیش از ده هزار 
اثر هنری و محصوالت صنایع دستی را در دل خود جای داده است.مدیر نمایشگاه هنر ایران در ادامه به خدمات رایگان و آنالین آموزش، خرید و فروش آثار هنری در این نمایشگاه اشاره و اظهار کرد: 
ارتباط مســتقیم و بدون واســطه هنرمندان و خریداران آثار هنری و محصوالت صنایع دســتی از طریق وبسایت و اپلیکیشن این سامانه فراهم شده است.وی درباره مدت زمان نشر آثار هنری و محصوالت 
صنایع دستی توضیح داد: هنرمندان به صورت دائمی و بدون تاریخ انقضاء به ثبت آثار و محصوالت صنایع دستی می پردازند و این امر از ویژگی های مهم پلتفرم »نمایشگاه هنر ایران« به شمار می آید.
پروازی در پایان گفت: خدمات و قابلیت های فراوانی ویژه هنرمندان و هنردوستان، فعاالن عرصه هنرهای تجمسی، صنایع دستی، گرافیک دیجیتال، عکس و فتوگرافی در گروه های نقاشی، خوشنویسی، 

مجسمه سازی، نگارگری، نقاشی- خط فراهم شده است که جهت دسترسی به آن می توان از طریق نشانی اینترنتی honariran.org اقدام کرد. 

 سرپرست معاونت فنی شرکت ملی پست معرفی شد 

طی مراسمی با حضور محمود لیائی معاون وزیر، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی 
پست مراسم تودیع و معارفه سرپرست حوزه معاونت فنی شرکت ملی پست برگزار شد. 

مراسم معارفه محمد احمدی سرپرست حوزه معاونت فنی شرکت ملی پست با حضور محمود 
لیائی، اعضای هیئت مدیره و جمعی از مدیران ستادی و اجرایی این شرکت، در سالن کنفرانس حوزه 
معاونت فنی برگزار شد.  لیائی، ضمن قدردانی از خدمات حسین غضنفری در دوره تصدی جایگاه 
معاونت فنی شرکت ملی پست گفت: »اجرای چند طرح مهم از جمله تقویت زیرساخت های پستی، 
ایجاد هاب های پستی و راه اندازی مراکز تجزیه و مبادالت هوشمند، از اقدامات ارزنده حوزه فنی 
در این دوران است.«  مدیرعامل شرکت ملی پست با بیان اینکه پست در مسیر هوشمندسازی با گام 
های بلند و قاطع در حرکت است افزود: »خدمتگزاری به مردم از مواهب حضور و فعالیت در پست 

است و تمام تالش ما این است که در این جایگاه، خدمتگذاری شایسته باشیم.«
 وی با اشاره به تغییر استراتژی پست و لزوم هوشمندسازی گسترده در تمامی فرایندها و خدمات 
پستی، اضافه کرد: »بهره گیری از توان و تجربه های نیروهای متخصص و شایسته ساالری از مهمترین 
اولویت ها در تحقق این امر است.« رئیس هیئت مدیره شرکت ملی پست ادامه داد:  »با تجربیات 
ارزشــمند محمد احمدی در زمان حضور به عنوان معاون فنی، شــاهد اجرای پروژه های جدید، 
پیشرفت چشمگیر و هوشمندسازی گسترده در شبکه پستی کشور باشیم.« حسین غضنفری، ضمن 
قدردانی از تالش های کارکنان حوزه فنی، گفت: »با تالش، دلســوزی و همراهی این متخصصان، 
امروز؛ حوزه فنی دارای جایگاه برجســته ای در تصمیم سازی و تحقق اهداف واالی شرکت ملی 
پست است.« در پایان محمد احمدی ابراز امیدواری کرد: » با بهره گیری از توان و تجربیات تمامی 
پرســنل این حوزه و استفاده از خرد جمعی، شاهد ارتقای این حوزه و شکوفایی روزافزون شبکه 

پستی در کشور باشیم.«

پست

آگهی تغییرات شــرکت ســهامی خاص زرین ســلولز نیشــابور به شناسه ملی 
14007711230 و به شــماره ثبت 435 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 

مورخ 1401/03/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد سیدحســین موســوی 0016105982 
-ســیدمهدی موســوی 0060764562 -بهرام گلزار 0035401729 برای مدت 2 سال 
به ســمت اعضای هیات مدیره تعیین شدند ریحانه ســادات رضوی نژاد 0021331529 
به ســمت بازرس اصلی و سعید دریگوند 1930457065 به ســمت بازرس علی البدل 
برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیراالنتشار کاروکارگر جهت درج آگهی های 

شرکت انتخاب شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زبرخان )1377994( 

 تاســیس شــرکت ســهامی خاص امید پخش ســپهر پارس 
درتاریخ 1401/06/02 به شــماره ثبت 58430 به شناسه ملی 

14011443965 ثبت و امضا ذیــل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شــرح زیر جهت اطالع عمــوم آگهی میگــردد. موضوع فعالیت 
:ورود هرنوع فراورده بیولوژیک نظیر ســرم وواکسن و فرآورده های 
آزمایشــگاهی و مواد غذایی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشــور 
عملیات بارگیــری و تخلیه و یا ترخیص کاال با رعایت قوانین و مقررات 
جاری کشور داللی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری با رعایت قوانین 
و مقررات جاری کشور انجام خدمات حمل و نقل درون شهری مسافر و 
کاال ومرسوالت و پیک موتوری با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور 
عملیات بارگیــری و تخلیه و یا ترخیص کاال با رعایت قوانین و مقررات 
جاری کشــور تاسیس سردخانه و مجتمع کشاورزی و یا مجتمع پرورش 
حیوانات و ماهیــان با رعایت قوانین و مقررات جاری کشــور عملیات 
ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های 
آب رسانی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور خرید فروش اموال 
منقول از جمله خودرو وموتور ســیکلت و سایر موارد با رعایت قوانین 
و مقررات جاری کشــور واردات بذر ، پیاز ، قلمه ، پیوند، ریشه و میوه 
، نهال و تخم نباتات با رعایت قوانین و مقررات جاری کشــور بازرسی 
کاال وکنترل کیفیت و صدور ومشاوره کیفی استاندارد با رعایت قوانین 
و مقررات جاری کشــور درصورت لزوم پــس از اخذ مجوزهای الزم از 
مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی 
: -اســتان فارس، شهرستان شــیراز، بخش مرکزی، روستای شهرک 
صنعتی بزرگ شیراز، فاز 3، خیابان همت، خیابان 506، قطعه 11بلوک 
BT4، طبقه همکف کدپســتی 7158179846 ســرمایه شــخصیت 
حقوقی عبارت است از مبلغ 1,000,000 ریال نقدی منقسم به 100 
سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 
ریال توسط موسســین طی گواهی بانکی شــماره 75759810 مورخ 
1401/04/20 نزد بانک بانک شهر شعبه شیراز با کد 270 پرداخت 
گردیده اســت اعضا هیئت مدیره آقای ابوالقاسم بهزادی کندازی به 
شماره ملی 2420053451 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 
1 ســال و به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 1 سال آقای 
مسعود عزیزی به شماره ملی 2430075660 به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 1 سال آقای امید رنجبر به شماره ملی 2529943737 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت 1 سال و به سمت مدیرعامل 
به مدت 1 ســال دارنــدگان حق امضا : کلیه اوراق و اســناد بهادار و 
تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسالمی و 
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و رئیس هئیت 
مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات 
مدیر عامل : طبق اساســنامه بازرســان آقای علیرضا قنبری به شماره 
ملی 2432590198 به ســمت بازرس اصلی به مدت 1 ســال آقای 
محمدقاســم بهزادی کندازی به شماره ملی 2433009855 به سمت 
بازرس علی البدل به مدت 1 ســال روزنامه کثیر االنتشار کار و کارگر 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور 

به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز 

 )1377633(

اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان شهریار

خالصه آگهی مزایده
اداره اوقــاف و امورخیریه شهرســتان 
شــهریار در نظر دارد ششدانگ عرصه و 
اعیان یک واحد منزل مسکونی)آپارتمان(

از موقوفه سرلشکر خدایارخان به مساحت 
117مترمربع واقع در شهریار بلوار شهید 
کلهر کوچه شهامت مجتمع مســکونی جنب اداره اوقاف 
پالک 1 طبقه دوم جنوب شــرقی دارای انبار و پارکینگ 
بدون اسانسور با مبلغ پایه ماهانه 64/000/000 ریال 

ازطریق مزایده به اجاره واگذار نماید.
متقاضیــان میتوانند جهت شــرکت درمزایــده تا پایان 
ساعات اداری مورخ 1401/07/07 به اداره مراجعه و یا 
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 65225231 

داخلی 5772 تماس حاصل نماید. 

اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان شهریار

خالصه آگهی مزایده
اداره اوقــاف و امور خیریه شهرســتان 
شــهریار در نظر دارد ششدانگ عرصه و 
اعیان یک واحد منزل مسکونی )آپارتمان( 
از موقوفه سرلشکر خدایارخان به مساحت 
60 مترمربــع واقــع در شــهریار خیابان 
شــیخلر ،کوچه زمانپور پالک 16 طبقــه اول غربی دارای 
انبار و پارکینگ را با مبلغ پایــه ماهانه 27/000/000 

ریال ازطریق مزایده به اجاره واگذار نماید.
متقاضیان میتوانند جهت شــرکت در مزایــده تا پایان 
ساعات اداری مورخ 1401/07/07 به اداره مراجعه و یا 
برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 65225231 

داخلی 5772 تماس حاصل نماید. 

اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان شهریار

خالصه آگهی مزایده
اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان 
شهریار در نظر دارد ششدانگ عرصه و 
اعیان یک واحد تجاری )مغازه( از رقبات 
موقوفه امامــزاده ابراهیــم الورد به 
مساحت 20/29 مترمربع واقع در الورد جاده دهشاد 
– رزکان روبروی خانه بهداشت پالک 90 را با مبلغ پایه 
ماهانه 15/000/000 ریال ازطریق مزایده به اجاره 

واگذار نماید.
متقاضیــان میتوانند جهت شــرکت در مزایده تاپایان 
ســاعت اداری مورخ 1401/0707 به اداره مراجعه و 
یا با شــماره تلفن 65225231 داخلی 5772 تماس 

حاصل نماید. 


