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خزانه دار شورای اسالمی شهر کرج: 
سرپرست شهرداری کرج تا تعیین 

تکلیف شهردار بماند
خزانه دار شــورای اســامی شــهر کرج با اشاره به 
مشــکات به وجود آمده در جریان انتخاب شهردار 
کــرج ، گفــت: سرپرســت کنونی شــهرداری این 
کانشــهر تا زمان انتخاب شهردار باید در مسئولیت 
خود بماند.به گزارش پایگاه اطاع رســانی شــورای 
اســامی شــهر کرج؛ علی ذبیحی در نطق پیش از 
دستور هفتاد و یکمین جلســه رسمی شورای شهر 
کرج که با هدف تعیین تکلیف شــهردار کرج برگزار 
شد، اظهارداشت: نامه ای مبنی بر عهدم احراز مجید 
حاجی غام ســریزدی شهردار منتخب شورای شهر 
کرج چند روز پیش دریافت شــده که می بایســت 
بافاصله جلســه فوق العاده تشکیل می شد و اعتبار 
نامه از وزارت کشــور تعیین تکلیف می شــد.  خزانه 
دار شــورای اسامی شهر کرج از رییس شورای شهر 
کرج خواســت تا مکاتباتی کــه در این خصوص در 
ادوار  گذشــته شورای اسامی شهر کرج انجام شده 
را مطالعه کنند که صاحیت نامه را بررســی نمایند. 
ذبیحی تاکید کرد: شــورای شــهر کرج باید هرچه 

زودتر تکلیف شهر را مشخص کند.

جلسه هماهنگی سرشماری کلونی 
های  زنبور عسل برگزار شد

سرشــماری کندوها و کلونی های زنبور عسل از ۱۶ 
مهرماه الی ۲۸ مهرماه در اســتان کرمانشــاه انجام 
خواهد شد.جلســه هماهنگی سرشــماری کندوها 
و کلونی های زنبور عســل با حضــور معاون بهبود 
تولیــدات دامی ،مدیر حوزه ریاســت و مدیر ترویج 
ســازمان ، کارشناســان موضوعــی و اتحادیه زنبور 
داران استان کرمانشــاه سرشماری کندوها و کلونی 
های زنبور عســل از ۱۶ مهرمــاه الی ۲۸ مهرماه در 
استان کرمانشــاه انجام خواهد شد.جلسه هماهنگی 
سرشماری کندوها و کلونی های زنبور عسل با حضور 
معــاون بهبود تولیدات دامی ،مدیر حوزه ریاســت و 
مدیر ترویج سازمان ، کارشناسان موضوعی و اتحادیه 
زنبور داران اســتان کرمانشــاه در سالن شماره یک 
سازمان جهاد کشــاورزی اســتان کرمانشاه برگزار 
شد.در ابتدای این جلسه معاون بهبود تولیدات دامی 
سازمان گزارشی از روند سرشماری کندوها و کلونی 
های زنبور عســل در استان کرمانشــاه را ارائه داد.

مدیر حوزه ریاست ســازمان جهاد کشاورزی استان 
کرمانشــاه با اشــاره به اهمیت موضوع سر شماری 
زنبور عســل در اســتان افزود: پس از دو سال وقفه 
در امر سر شــماری کندو های زنبور عسل به دلیل 
بیماری کرونا، ضرورت دارد؛ امســال جهت حصول 
نتیجه مطلوب در امر ســر شــماری کندوها اطاع 
رسانی وسیعی به جامعه مخاطب و بهره برداران این 
حــوزه بعمل آید.در ادامه  پــس از اظهار نظر اعضاء 
حاضر در این جلســه و اتخــاذ تصمیمات الزم مقرر 
شد سرشــماری کندوها و کلونی های زنبور عسل از 
۱۶ مهرماه لغایت ۲۸ مهرماه در اســتان کرمانشــاه 
عملیاتی شود. گفتنی است استان کرمانشاه هفتمین 
اســتان تولید کننده عســل در کشور به حساب می 

آید.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار فارس:
هفته دفاع مقدس 12 هزار برنامه 

در فارس اجرا می شود
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
فارس از اجرای ۱۲ هزار برنامه در هفته دفاع مقدس 
امســال خبرداد که جهاد تبیین از مهم ترین آنهاست.  
سردار ســعید کوشکی در جلسه شورای اداری فارس 
با بیان اینکه موزه اســتان از سال ۷۷ در دستور کار 
قرار گرفته و امید داریم مجموعه موزه در سال ۱۴۰۲ 
به بهره برداری برسد، گفت: فاز یک مستقر است، فاز 
دوم بعد از واگذاری زمین و فاز سوم نیز زمین مجاور 
باید تهاتر شــود تا به ظرفیت خوبی برسد.  او با بیان 
اینکه مردم فارس همواره جزء پیشــروها به ویژه در 
دفاع مقدس بوده اند، افزود: ۳۸۵ شهید گمنام در ۱۴۰ 
نقطه اســتان فارس دفن شدند که از این جهت رتبه 
ســوم کشــور را دارد و این عاوه بر ۱۵ هزار شهید 
اســتان است. سردار کوشکی با اشــاره به برنامه های 
هفته دفاع مقدس عنوان کــرد: ۴۲ برنامه محوری و 
اجرای ۱۲ هزار برنامه توســط پایگاه های مقاومت و 
بسیج تدبیر شده اســت که جهاد تبیین با محوریت 
دفاع مقدس از مهم ترین آنها اســت.  تجلیل و تکریم 
۱۰۰ هزار پیشکسوت، برپایی نمایشگاه ها و برگزاری 
یادواره ها از دیگر برنامه های محوری این هفته اســت 
که مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع 

مقدس استان فارس به آن اشاره کرد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کرمانشاه:
کمبودی برای تامین نان مورد نیاز 

مردم در اربعین وجود نداشته است
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی اســتان کرمانشــاه 
گفت: کمبودی برای تامیــن نان مورد نیاز مردم در 
اربعین وجود نداشته است.ماشاله ارویسی اظهار کرد: 
از پیش از آغاز آغاز ایام اربعین حســینی تمهیدات 
الزم بــرای تأمین آرد مورد نیاز نانوایی های اســتان 
کرمانشــاه به ویژه شهرهای در مســیر تردد زائران 
مانند بیستون و کنگاور انجام گرفت. وی افزود: برای 
تأمین نان مورد نیاز مــردم و زائران در این ایام آرد 
مورد نیاز نانوایی ها برای افزایش ســاعات پخت نان 
صورت گرفت.مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان 
کرمانشاه تصریح کرد: در مرز خسروی نیز با توجه به 
حجم زیاد زائــران تأمین آرد برای پخت نان صورت 
گرفــت و در ایام مراجعه زائران به مرز خســروی و 

شهرستان قصرشیرین کمبود نان وجود نداشت.

خبر

رئیس سازمان آتش نشانی یاسوج:
یاسوج، تنها مرکز استانی است که 
خودروی باالبر آتش نشانی ندارد

رئیس سازمان آتش نشانی یاسوج نداشتن خودروی باالبر 
آتش نشانی و کمبود تجهیزات را از مهمترین مشکات 
آتش نشــانی شهر یاسوج عنوان کرد و گفت: تنها مرکز 
اســتانی هســتیم که خودروی باال بــر نداریم.»محمد 
رستمی« با بیان اینکه ۷۴۵ مورد عملیات طی ۵ ماهه 
ابتدای امسال انجام شده، افزود: سال گذشته ۵۴۰ مورد 
عملیات انجام شده بود.وی اظهار کرد: بیشترین عملیات 
انجام گرفته طی این مــدت آبگرفتگی با ۱۴۶ مورد در 
مرداد ماه بوده اســت.رئیس سازمان آتش نشانی یاسوج 
نداشتن خودروی باالبر آتش نشانی و کمبود تجهیزات را 
از مهمترین مشکات آتش نشانی شهر یاسوج عنوان کرد 
و ادامه داد: تنها مرکز استانی هستیم که خودروی باال بر 
نداریم.رستمی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴ پایگاه 
آتش نشانی فعال در شهر یاسوج وجود دارد، تصریح کرد: 
تنها ۱۵ درصد از تماس های آتش نشانی شهر یاسوج به 

عملیات منتهی می شود.

مدیرعامل نیروگاه بندرعباس خبرداد
آغاز تعمیرات نیمه اساسی واحد یک 
320 مگاواتی بخار نیروگاه بندرعباس

ماریا نظری_خبرنگار: به گزارش روابط عمومی شرکت 
مدیریت تولید برق هرمزگان داریوش محمودی، هدف 
تعمیرات نیمه اساســی این واحد را رفع موانع تولید در 
جهت باال بردن راندمان و افزایش تولید و آمادگی برای 
پیک تابستان آینده عنوان کرد و افزود:طبق برنامه زمان 
بندی مدت زمان انجام این عملیات ۶۰ روز می باشــد، 
که پس از به مدار آمدن این واحد، ۲۷۰ مگاوات ساعت 
انرژی به شبکه سراســری افزوده خواهد شد.مدیرعامل 
نیروگاه بندرعباس خاطرنشان کرد: در برنامه عملیاتی 
واحد یک بخار نیروگاه بندرعباس تعمیرات النگستروم 
و تعویض بسکت ، شستشوی کندانسور و رفع گرفتگی 
و رســوب زدایی آن، رفع نشتی های دود از بدنه ی بویلر 
از طریــق تعویض ورق و عایق های پوســیده و تعویض 
اکسپنشــن، رفع نشــتی  از لوله های روی درام و تست 
ریهیــت گرم و ســرد جهت رفع مشــکل خا، تعمیر 
دیفیوزرهای مشعل های سوخت، تعویض و تعمیر درین 
والوهای هیترهای فشــارقوی، بررسی توربین LP و در 
صورت خرابی پره های ردیــف ۵ و۶، باز کردن  توربین 
LP و انجام تعمیرات روتین  انجام می شــود.محمودی 
افزود: در بخش های دیگر نیز، تســت ترانس های واحد 
و تعویض ذغال ژنراتور و ترمیم اسلیپ رینگ آن، اجرای 
پروژه بروزرســانی کنترل بخار کمکی و مانیتورینگ و 
کنترل دمای فیدپمپ ها و سرویس و بازدیدهای دوره ای 
و پرمیت های واحد طبق برنامه زمان بندی  انجام می شود.

سرپرست گمرکات استان کرمان تاکید کرد
صادرات پسته در ُکما

سرپرســت گمرکات اســتان کرمان با اشــاره به اینکه 
اســتراتژیک ترین محصول صادراتی استان پسته است 
که دچار مشکاتی است، افزود: متاسفانه صادرات پسته 
در کما به سر می برد.محمد ثمررخی اظهار کرد: تاکنون 
نسخه مشخصی برای حل مسئله صادرات استان کرمان 
پیچیده نشده است. ثمررخی بیان کرد: از سال گذشته 
گمرک استان کرمان به سمت صادرات محصوالت مسی 
هم آمد و از آن ســال ۱۸ درصد مجموع صادرات استان 
از صنعت مس است و امروز ارزش دالری صادرات مس 
با پسته برابری می کند و امسال صنعت مس پا به پای 
پســته دارد صادرات انجام می دهد.سرپرست گمرکات 
استان کرمان گفت: براساس آمار گمرکات استان کرمان، 
تراز تجاری استان در حال حاضر منفی است که این صرفا 
به دلیل کاهش صارات نیســت و در شش ماهه نخست 
امسال وصولی درآمد از محل واردات ۳۱۳ درصد نسبت 

به سال قبل افزایش داشته است. 

خبر

 اســتاندار چهارمحال و بختیــاری گفت: 
مناطق  بازســازی  تســهیات  مرحله دوم 
زلزله زده اســتان واریز شــد و بانک ها کار 

پرداخت را انجام می دهند.
غامعلی حیدری در جلسه بررسی آخرین 
وضعیت اجرایی طرح نهضت ملی مســکن 
در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه 
سفرهای متعدد رئیس بنیاد مسکن انقاب 
اســامی به اســتان برکات زیادی داشته 
اســت، اظهار کرد: خدمات ارزشمندی در 
این اســتان در راســتای محرومیت زدایی 
صورت گرفته است، باید تاش کنیم تا این 

خدمات بیش تر شود.
اســتاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به 
کوهســتانی بودن استان، گفت: این مسئله 
موجب شده اســت تا با کمبود زمین برای 
ساخت مســکن در اســتان مواجه باشیم، 

همچنین قیمت زمین در استان باال است.
وی تاکیــد کرد: رونق در ســاخت و ســاز 
مسکن موجب ایجاد اشــتغال و همچنین 
فعال شدن صنایع مرتبط می شود، بنابراین 

باید به سمت ساخت و ساز حرکت کنیم.
حیــدری بــا بیــان اینکه فصل ســرما در 
چهارمحال و بختیاری سریع آغاز می شود، 
عنــوان کــرد: بنابراین بازســازی مناطق 
ســیل زده، زلزله زده و همچنیــن عملیات 
ساخت و ســاز در طرح نهضت ملی مسکن 

باید تا قبل از شروع بارش ها آغاز شود.
اســتاندار چهارمحــال و بختیــاری افزود: 
ارائه  بــرای  دســتگاه های خدمات رســان 
خدمات در محاتی که ســاخت مسکن در 
طرح نهضت ملی در آن جا انجام می شــود، 
مشــکلی ندارند و بایــد از اعتبارات داخلی 

خود و منابع ملی نیز کمک بگیرند.
وی در ادامه با اشــاره به اینکه ســاخت و 
ســاز مسکن های باقی مانده در طرح نهضت 
ملی مســکن در چهارمحال و بختیاری که 
متقاضی واریز وجه داشــته است باید ظرف 
یکماه آغاز شــود، گفت: در شهر شهرکرد 
ساخت مسکن ۳۷۰۰ متقاضی در این طرح 
آغاز نشده است، شرکت آب و فاضاب باید 
زیرســاخت تامیــن آب را از منابع داخلی 

انجام دهد.
حیدری تصریح کــرد: یک واحد تولید بتن 
و قطعات بتنی توســط شــرکت بنیاد بتن 

اصفهان در چهارمحال و بختیاری راه اندازی 
شود و این شرکت پس از اتمام طرح نهضت 
ملی مســکن نیز در اســتان بــرای تولید 

قطعات بتنی مستقر باشد.
اســتاندار چهارمحال و بختیــاری در پایان 
خاطرنشــان کرد: مرحله دوم تســهیات 
بازســازی مناطق زلزله زده استان واریز شد 

و بانک ها کار پرداخت را انجام می دهند.
در ادامه علی حیدری- سرپرســت معاونت 
عمرانی اســتانداری چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به اینکه عملکرد گروه های ساخت 
در اســتان ضعیف اســت، اظهار کرد: اگر 
مجموعه ای بخواهد مسکن را در تعداد زیاد 
بسازد، زیرساخت  آن را نیز تامین می کند، 
اما در گروه های ســاخت ایــن کار زمانبر 
می شــود، در حوزه گروه های ســاخت این 

استان رتبه آخر کشور را دارا است.
وی بیان کرد: در طرح نهضت ملی مســکن 
زمین رایگان در اختیار مردم قرار می گیرد، 
به نظر می رســد که در روســتاها نیز باید 
تخفیفاتی برای هزینه زمین در نظر گرفته 
شــود و یا این اراضی بــه صورت اجاره ۹۹ 

ساله در اختیار متقاضیان گذاشته شود.

حیــدری در پایان گفت: خاکبرداری برخی 
واحدهای مســکونی آســیب دیده در سیل 
در روســتای بارده به اتمام رســیده است، 
اما تاکنون اعتباری برای بازســازی مناطق 
زلزله زده در اســتان اختصــاص پیدا نکرده 

است.
در ادامه فرشــید ریاحی- مدیــرکل بنیاد 
و  چهارمحال  اســامی  انقــاب  مســکن 
بختیــاری با اشــاره به اینکه از ۴۳ شــهر 
استان، تنها شهر شــهرکرد دارای جمعیت 
بــاالی ۱۰۰ هزار نفر اســت، اظهــار کرد: 
متولی ساخت مسکن در روستا و شهرهای 
زیر ۱۰۰ هــزار نفر بنیاد مســکن انقاب 

اسامی است .
وی بیــان کــرد: نحوه ورود بنیاد مســکن 
به ســاخت و ســاز در طرح نهضت ملی در 

شهرکرد باید تعیین تکلیف شود.
ریاحی عنوان کرد: به علت نبود زیرســاخت 
در برخی محات، فعالیت گروه های ساخت 
در چهارمحال و بختیاری بسیار کند است و 

جزو استان های آخر هستیم.
در پایان حسینعلی مقصودی- مدیرکل راه 
و شهرســازی چهارمحال و بختیاری، اظهار 

کرد: در مجموع در ۴۳ شهر استان در طرح 
نهضت ملی مسکن ۸۱ هزار و ۶۳۱ ثبت نام 
در ۶ فاز انجام شده است، اظهار کرد: برای 
۱۸ هزار و ۹۶۷ نفر تاکنون افتتاح حســاب 
انجام شده و آورده ۱۴ هزار و ۳۷۰ متقاضی 

باالی ۴۰ میلیون تومان است.
وی بیان کرد: عمده متقاضیان مســکن در 
طرح نهضت ملی در چهارمحال و بختیاری 
در شــهرهای اردل، بروجن، بــن، چلگرد، 
شــلمزار، فردانبه، شــهرکرد، هفشــجان، 
سورشجان، ســامان، فرخشهر، سفددشت، 

طاقانک، وردنجان و نافچ است.
مدیــرکل راه و شهرســازی چهارمحال و 
بختیاری در خصوص تامین زمین در طرح 
نهضت ملی مسکن، عنوان کرد: ۵۰ درصد 
زمین در فارســان تامین شــده است، اما 
تامین زمین در سودجان، بلداجی، کیان و 

لردگان منتج به نتیجه نشده است.
وی بیان کرد: انبوه ســازی در طرح نهضت 
ملی مســکن در شهرهای شهرکرد، بروجن 
و فرخشــهر انجام می شود، عملیات ساخت 
و ساز ۳۰۰۰ واحد مســکونی در شهرکرد 

آغاز شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد: 

واریزمرحلهدومتسهیالتبازسازیمناطقزلزلهزده

معاون سیاســی امنیتــی و اجتماعی اســتانداری کهگیلویه و 
بویراحمد گفت: سازمان همیاری شهرداری نسبت به جمع آوری 
زباله ورودی شهرها اقدام کند.سید جواد هاشمی مهر در نشست 
کارگروه فرهنگی، اجتماعی و ســامت خانواده با ســه دستور 
کار آب شــرب یاسوج، سگ های ولگرد و زباله های رها شده در 
ورودی شهر یاسوج به ریاست معاون سیاسی امنیتی استانداری 
کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، گفت: هدف از تشکیل جلسه 
و بررســی این سه موضوع زیر ســوال بردن خدمات دستگاه ها 
نیســت بلکه هم فکری برای بهبود شرایط اســت.وی با اشاره 
به نگرانی های مردم در خصوص ســگ های ولگرد افزود: طبق 
اعام دانشگاه علوم پزشکی سال گذشته یک هزار و ۴۹۷ مورد 
حیوان گزیدگی ثبت شــده که آمار بسیار باالیی است و ناشی 
از بی توجهی به این موضوع است و در این میان سگ ها تهدید 

جدی برای سامت خانواده ها هستند.

معاون سیاســی و امنیتی اســتانداری کهگیلویه و بویراحمد 
خاطرنشــان کرد: کمیته اتاف سگ های ولگرد تشکیل و در 
موضوع سگ های ولگرد پای کار باشند تا هزینه درمانی مردم 
افزایش نیابد و بیت المال هدر نرود.هاشــمی مهر با بیان اینکه 
ســگ های ولگرد باعث نگرانی بزرگان دینی اســتان شده و 
آیت اهلل حســینی در خطبه های نماز جمعه به این مورد اشاره 
و ابراز نگرانی کردند، تصریح کرد: نباید کار به جایی برسد که 
از بزرگان دینی هزینه کنیم، متولیان برابر با دســتورالعمل ها،  
وظیفــه قانونی خــود را انجام دهند و ظرف یــک ماه آینده 
اقدامات میدانی و اساســی در ســطح شــهرها خصوصا شهر 
یاســوج را انجام دهند.وی ادامــه داد: کارهایی در این زمینه 
توسط شــهرداری و فرمانداری انجام شده اما بازهم نواقصانی 
وجــود دارد که فرماندار با جدیت ورود کرده و جلســاتی در 
این زمینه تشــکیل دهد.معاون سیاسی و امنیتی استانداری 

کهگیلویه و بویراحمد در خصوص وضعیت آب شــرب یاسوج 
عنوان کرد: طبق آزمایشــات مرکز بهداشت و آب و فاضاب، 
آب شرب شهر یاسوج سالم است و نگرانی در این زمینه وجود 
ندارد ضمن اینکه احداث تصفیه خانه آب شــرب شهر یاسوج 
که هم اکنون ۸۸ درصد پیشــرفت فیزیکــی دارد دغدغه ها را 
کاهش می دهد.وی بیان کرد: در یکسال اخیر و با سفر رئیس 
جمهور تحول عظیمی در راستای مرمت و بهسازی شبکه آب 
شرب یاســوج صورت گرفته و با تزریق سایر اعتبارات شبکه 
آب شــرب یاسوج تکمیل می شــود.به گزارش روابط عمومی 
اســتانداری کهگیلویه و بویراحمد، هاشــمی مهر در خصوص 
رهاشدگی زباله در ورودی یاسوج خواستار تشکیل کارگروهی 
در این زمینه شد و تاکید کرد: سازمان همیاری شهرداری به 
وظیفه خود در زمینه جمع آوری زباله های ورودی یاســوج به 

نحو شایسته اقدام کند.

تاکید بر سالم بودن آب شرب شهر یاسوج

علیــداد واحــدی بــه عنوان سرپرســت 
مدیریــت روابــط عمومــی و بین الملل 
شرکت نفت ســتاره خلیج فارس منصوب 
شــد.به گزارش روابط عمومی و بین الملل 
شرکت نفت ســتاره خلیج فارس، با حکم 
علیرضا جعفرپور مدیرعامل شــرکت نفت 
ســتاره خلیج فارس، »علیداد واحدی« به 
عنوان سرپرست مدیریت روابط عمومی و 
بین الملل و بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات 
گازی جهان منصوب شد.در حکم انتصاب 
وی آمده اســت:با عنایت بــه مراتب تعهد 
و تجــارب ارزنــده جنابعالی بــه موجب 
این حکم به عنوان »سرپرســت مدیریت 
روابط عمومی و بین الملل« شــرکت نفت 
ســتاره خلیج فارس منصوب می شــوید.

امید اســت با بهره گیری از تــوان و دانش 
علمی و فنی، اســتفاده بهینه از امکانات و 
تجهیزات موجود و برقراری ارتباطات مؤثر 
و همکاری ســازنده با مخاطبان، در تحقق 
اهــداف و مأموریت هــای مدیریت روابط 
عمومی و بین الملــل خاصه در موارد ذیل، 
تاش و اهتمام ویژه ای معمول فرمایید:۱. 
برنامه ریزی و نظارت بر اجرای فعالیت های 
مربــوط به امــور فرهنگــی و اجتماعی، 
انتشارات و تبلیغات، ارتباطات و رسانه و به 
روز رسانی تارنمای شرکت۲. هماهنگی و 
پیگیری امور تشریفات شرکت در چارچوب 
برنامه های مصوب۳. تجزیه و تحلیل اخبار 

و اطاعات منتشــره توســط رســانه های 
عمومی در ارتباط با فعالیت های شرکت و 
تهیه پاسخ و جوابیه الزم۴. شناسایی زمینه 
همــکاری و برقراری ارتباطات و توســعه 
تعامات تخصصی در ســطح بین المللی با 
هماهنگی مدیریت عامل و ســازمان های 
ذی ربــط و تهیه گزارشــات الزم۵. برپایی 
نمایشــگاه ها، تهیه و توزیع بروشــورها و 
جایــگاه و تبییــن جایگاه شــرکتواحدی 
فعال فرهنگی، مذهبی و رســانه ای استان 
هرمزگان اســت که پیش از این قریب به 
۱۰ ســال در واحد فرهنگی روابط عمومی 
شرکت نفت ســتاره خلیج فارس عهده دار 
مسئولیت بوده استوی مدیریت دارالقرآن 
بسیج کارگری سپاه امام سجاد )ع( استان 
هرمزگان، فرماندهی پایگاه بســیج سردار 
شهید حاج قاسم ســلیمانی شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس، مسئول فرهنگی جامعه 
اسامی کارگران استان هرمزگان، نماینده 
امور ایثارگران در شرکت نفت ستاره خلیج 
فارس، عضویت در شورای امر به معروف و 
نهی از منکر پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، 
عضویت در شــورای فرهنگی پاالیشــگاه 
ســتاره خلیج فارس و ... را نیز در کارنامه 
دارد.واحدی همچنین از مجریان استان و 
قاریان برتر آســتان قدس رضوی و رسانه 
ملی اســت که دارای عناویــن و رتبه های 

مختلف در این زمینه است.

اســتاندار فارس از حل مشکل کارخانه آی. 
تی. آی بعد از ۱۵ سال خبرداد و اعام کرد 
کــه این واحد صنعتی بــه زودی به مزایده 
گذاشته می شــود. محمدهادی ایمانیه در 
شورای اداری فارس ضمن تقدیر از حرمت 
بزرگ فارســی ها در مراسم اربعین امسال، 
گفت: در انتقال زائران کار بی نظیری از سوی 
راهداری فارس رخ داد که جای تشکر دارد.

او افزود: کار مواکب فارس به ویژه در مسیر 
عبور زائران بسیار ارزشمند و سخاوتمندانه 
بــود و از این جهت باید تشــکر ویژه کرد.

اســتاندار فارس همچنین با اشاره به اینکه 
۱۰۰ پروژه عمرانی در هفته دفاع مقدس در 
نظر گرفته شده است، افزود:  همچنین تعداد 
ناوگان هواپیمایی فــارس افزایش می یابد 
و نــاوگان اتوبوس های برقی نیز در فارس و 

شیراز مورد پیگیری قرار گرفته است. 
ایمانیه در بخش دیگری از ســخنان خود با 
بیان اینکه مسئله آی تی آی بعد از  ۱۵سال 
حل شد و به زودی به مزایده می رود، تاکید 
کــرد: مالک جدید حق تغییر کاربری ندارد 
و باید در مسیر تولید اســتفاده شود.. او به 
نوسان قیمت در بازار لوازم التحریر در آستانه 
بازگشایی مدارس هم اشاره کرد و گفت: در 
همه شهرها غرفه های عرضه این محصوالت با 
قیمت کمتر برقرار شود و با توجه به اینکه در 
آستانه بازگشایی مدارس و دانشگاه ها هستیم 
همه مدیران در کنار آمــوزش و پرورش و 

دانشگاه ها قرار بگیرند تا تربیت نسل جوان 
و نوجوان در یک فضای آرام و پرنشاط انجام 
گیرد.اســتاندار فارس با تاکید بر لزوم انجام 
جهاد تبیین و نقش موزه دفاع مقدس در این 
امر برای تکمیل این موزه اعام آمادگی کرد 
و اظهارداشــت: در بحث ایثارگران از سوی 
دستگاه های اجرایی دقت بیشتری شود.وی 
خواستار ساماندهی قبور مطهر شهدا به ویژه 
شــهدای گمنام تا پایان امسال شد و گفت: 
زمینه اشتغال فرزندان شهدا در دستگاههای 
اجرایی نیز فراهم شــود.ایمانیه همچنین با 
اشاره به کســب رتبه دوم اشتغال براساس 
تعداد بیمه شدگان به فارس عنوان کرد: در 
جذب تبصره ۱۸ نیز فارس رتبه اول کشور را 
به خود اختصاص داده و کارخانه های تعطیل 
از رکود خارج شده است که فرمانداران برای 
شهرک های صنعتی و واحدهایی که دچار 
رکود شدند، باید همت ویژه داشته باشند. او 
با بیان اینکه برای قطار شیراز بوشهر اعتبار 
یک میلیــارد و ۲۰۰ میلیون دالری مصوب 
شده است، افزود: موافقت اولیه برای راه آهن 
شــیراز اهواز نیز جلب شده و امید است که 
هر چه سریع تر اجرایی شود.استاندار فارس با 
بیان اینکه امسال فاز نخست نهضت روخوانی 
قرآن تمام  می شود به اجرای نمایش محشر 
اشاره و خاطرنشان کرد: هر شب ۴ تا ۶ هزار 
نفر از این نمایش دیدن می کنند که از این  

جهت قابل تقدیر است.

 در شرکت نفت ستاره خلیج فارس صورت گرفت

انتصاب سرپرست مدیریت روابط عمومی
استاندار فارس مطرح کرد:

آی. تی. آی به مزایده می رود


