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 احداث مرکز درمانی 
تامین اجتماعی در رضوانشهر 

گیان_فرحی؛ دکتر حسین ابراهیمی به اتفاق معاون توسعه 
و پش��تیبانی مدیریت درمان ، به منظور بررس��ی چگونگی تهیه 
زمین برای احداث مرکز درمانی در رضوانشهر با دکتر رسولی ، 

شهردار و اعضاء شورای شهر این شهر دیدار و گفتگو نمود.
در ای��ن دی��دار دکتر ابراهیمی ب��ا بیان اینکه احداث درمانگاه و 
برخورداری از خدمات رایگان درمانی از مطالبات به حق بیمه 
ش��دگان تامین اجتماعی اس��ت عنوان کرد ؛مجموعه  مدیریت 
درمان اس��تان تمام تاش و توان خود را بکار گرفته تا بتواند 
ب��ا پیگیریه��ای مورد نی��از در مناطقی که مردم ، خصوصأ بیمه 
شدگان تامین اجتماعی از خدمات درمانی تأمین اجتماعی بی 
بهره هس��تند با احداث مراکز درمانی، از مزایای آن برخوردار 
شوند.دکتر رسولی شهردار منطقه هم با اشاره به اینکه احداث 
درمانگاه میتواند منش��أ خیری برای مردم منطقه باش��د بیان 
کرد؛ شهرداری رضوانشهر آماده هرگونه همکاری و مساعدت 
الزم  با مدیریت درمان اس��تان اس��ت تا به یاری خدا بهترین 
خدمت رس��انی به مردم ارائه ش��ود. ش��ایان ذکر است در ادامه 
این دیدار از چند قطعه زمین پیش��نهاد ش��ده در همین راس��تا 

بازدید بعمل آمد.

 استانداردسازی 98 درصد
 جایگاه های سی ان جی منطقه قم

مدی��ر ش��رکت ملی پخ��ش فرآورده های نفت��ی منطقه قم از 
استانداردس��ازی 9۸ درصد جایگاه های عرضه س��ی ان جی در 
اس��تان خبر داد.  به گزارش روابط عمومی ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه قم؛ سید محمود طاهری مدیر منطقه 
ق��م اع��ام ک��رد: با همکاری و هماهنگی اداره کل اس��تاندارد 
اس��تان قم، ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم 
و مس��ئولین جایگاه های س��ی ان جی اس��تان، در حال حاضر 
9۸ درصد جایگاه های س��ی ان جی اس��تان قم دارای تاییدیه 
بازرس��ی ادواری اس��تاندارد می باش��د. طاهری افزود: وضعیت 
جایگاه های سی ان جی استان از نظر انطباق با استانداردهای 
جاری کشور بصورت سالیانه توسط شرکت های مورد تایید اداره 
کل اس��تاندارد بازرس��ی می گردند و در حال حاضر، 4۶ تجهیز 
از 4۷ تجهیز موجود، دارای تاییدیه استاندارد می باشد و فرآیند 
بازرسی جایگاه باقیمانده نیز در دست اقدام می باشد و متولیان 
امر همواره تاش می کنند که این سوخت را با باالترین سطح 
ایمنی به ش��هروندان ارائه دهند. وی در پایان افزود: که س��هم 
س��ی ان جی از س��بد س��وخت پاک خودروهای سبک استان در 
سال گذشته به میزان 2۵.3۵٪ بوده است که باعث صرفه جویی 

2۵درصدی در مصرف بنزین گردیده است.

بررسی مدارک برگزیدگان آزمون استخدامی 
فوالد خوزستان

مرحله بررس��ی مدارک برگزیدگان آزمون اس��تخدامی شرکت 
فوالد خوزستان آغاز شد.

ب��ه گزارش خبرن��گار روابط عمومی، مرحله بررس��ی مدارک 
برگزیدگان آزمون اس��تخدامی ش��رکت فوالد خوزس��تان در 
دانش��کده فنی مجتمع عالی آموزش��ی و پژوهش��ی صنعت آب 
و برق آغاز ش��د. عباس��علی تقوی معاون منابع انس��انی و امور 
اجتماعی گفت: آزمون اس��تخدامی شرکت فوالد خوزستان در 
اس��فندماه 14۰۰ از میان متقاضیان بومی اس��تان خوزستان به 
منظور تامین منابع انس��انی متخصص برگزار ش��د.  وی اظهار 
داش��ت: نتایج اولیه در اواخر اردیبهش��ت ماه 14۰1 از س��وی  
دانش��گاه ش��هید چمران اهواز اعام و پس از اعام نتایج، به 
اعتراضات داوطلبان در زمان قانونی رسیدگی شد. تقوی در ادامه 
گفت: پس از اعام  نتایج نهایی به ش��رکت فوالد خوزس��تان، 
بررس��ی مدارک برگزیدگان اس��تخدامی بر اساس رشته های 
تحصیلی برای مش��اغل زیر کارشناس��ی و کارشناسی به مدت 
دو هفته در مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق 
با حضور نمایندگان شرکت فوالد خوزستان انجام خواهد شد.  
گ��زارش خبرنگار ما حاکی اس��ت، روزان��ه مدارک هفتاد تن از 
برگزیدگان  این آزمون بررسی و پس از تایید مدارک دواطلبان، 
متقاضی در سیر مراحل نهایی جذب قرار خواهد گرفت. گفتنی 
اس��ت، در آزمون اس��تخدامی شرکت فوالد خوزستان، ۵۷۵ تَن 

موفق به کسب نمره قبولی شدند.

 آغاز عملیات اجرایی توسعه 
شبکه فاضالب فوالدشهر 

طول کل ش��بکه فاضاب فوالدش��هر 1۸۰ کیلومتر اس��ت که 
بالغ بر 11۰ هزار نفر را تحت پوشش خود دارد.

عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضاب فوالدشهر آغاز شد.در 
این عملیات 3۸۰۰ متر شبکه جدید فاضاب با استفاده از لوله 
ه��ای پل��ی اتیل��ن به قطر ۶۰۰ و ۸۰۰ میلیمتر اجرا می ش��ود.
مدیر آبفای فوالدش��هر گفت: در مرحله نخس��ت این عملیات، 
ش��بکه فاضاب بلوار معلم، حدفاصل میدان امیرالمومنین)ع( 
تا میدان دانش��جو به طول 4۰۰ متر با لوله ۸۰۰ میلی متر پلی 
اتیلن به منظور ایجاد تعادل در بار ش��بکه فاضاب این ش��هر 
توس��عه م��ی یابد.اللهی��ار افاکی افزود: این ط��رح با اعتباری 
بال��غ ب��ر1۰۰ میلی��ارد ریال و در مدت ۶ ماه کاری برنامه ریزی 

و اجرا می شود.
وی گفت: طول کل ش��بکه فاضاب فوالدش��هر 1۸۰ کیلومتر 

است که بالغ بر 11۰ هزار نفر را تحت پوشش خود دارد.

اخبار کوتاه

شهرستان 

برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی و اجتماعی تجلیل شهردار از رئیس دادگاه کهریزک 
 مدیران بخش کهریزک با حضور در دادگاه کهریزک، فرا رسیدن هفته قوه قضائیه را 

به رئیس دادگاه و تاشگران این عرصه تبریک گفتند.
علی کلهر؛ ش��هردار کهریزک فرا رس��یدن هفته قوه قضائیه را به تمامی فعاالن این 
حوزه تبریک گفت و یاد و خاطر شهید بهشتی و یاران باوفایش را که همواره نامشان 
در تارک این نهاد مقدس، خوش می درخشد، گرامی داشت.شهردار کهریزک در این 
دیدار از زحمات شبانه روزی و صادقانه دکتر پیرسرایی ریاست محترم دادگاه کهریزک 
و قضات و همکاران این حوزه قدردانی کرده و برای این عزیزان که همواره در مسیر 

ایجاد آرامش و عدالت تاش می کنند، آرزوی موفقیت روزافزون داش��ت.وی در ادامه قوه قضاییه را به عنوان یکی از 
ارکان مهم و تأثیرگذار در جمهوری اسامی نقش ارزنده ای در صیانت از آرمان های انقاب و برقراری عدالت، تحقق 
حقوق شهروندی و همچنین دفاع از مظلومان عنوان کرد  و افزود: بی شک یکی از اصول اساسی نظام اسامی ایران 
برپایی عدالت اسامی در این مرز و بوم بوده و برای تحقق این امر قوه قضائیه با پاسداری و حراست از قانون اساسی و 
سرلوحه قراردادن رهنمودها و منویات مقام معظم رهبری بیشترین سهم و مهم ترین نقش را در پایه گذاري نظامي مبتني 
بر عدالت محوری داشته است.علی کلهر در ادامه افزود این بازدید با حضور امام جمعه، بخشدار، رئیس راهور کهریزک 

و شهردار باقر شهر انجام گردید و در پایان با اعطای گل از زحمات بی دریغ قضات تجلیل بعمل آمد.

دبیر ستاد مردمی غدیر استان همدان خبر داد: 11برنامه فرهنگی و اجتماعی توسط 
این ستاد و با همکاری سایر نهادها در استان همدان اجرا می شود.

مهدی صلواتیان در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار روزنامه تجارت بیان کرد:  ستاد 
مردمی غدیر استان همدان با برگزاری برنامه های فرهنگی مختلفی مانند برگزاری 
راهپیمایی عید غدیر، برپایی یکصد و 1۰ موکب در عید غدیر، نور افشانی در مساجد 
و نقاط مختلف شهر، برگزاری جشن  در پارک ها و مساجد، اجرای پویش هر خانه و 
مغازه یک پرچم، پویش اطعام و افطار، کارناوال های شادی، اجرای گروه های سرود 

در محات و برگزاری مسابقه خطبه غدیر  به استقبال جشن امامت امیرالمومنین )ع( می رود.    
وی با بیان اینکه روحانیون سردمداران این پویش هستند که با رهنمود های این عزیزان می توانیم اهمیت غدیر برای 
مسلمانان را بهتر درک کنیم،  خاطر نشان کرد: نقش رسانه ها نیز در باالبردن سطح آگاهي  جامعه بسیار  موثر است که 
می توانند جامعه را در مسیر  ترقي همه جانبه یاري کنند.   وی با اشاره به اینکه به همت عزیزان فعال در رسانه های مختلف 
به دنبال منعکس کردن اخبار ستاد مردمی غدیر در بین هم استانی های عزیزمان هستیم، بیان کرد: آذین بندی سطح 
شهر، اجرای سرودهای مذهبی، اجرای برنامه های گوناگون برای کودکان و نوجوانان و برپایی نمایشگاه های گوناگون 

در دستور کار است که در این راستا 12 کمیته در واحد برادران و شش کمیته در واحد خواهران فعالیت دارند. 

پتروشیمی خوزستان از زیان انباشته خارج و به سود رسید
مدیرعامل پتروشیمی خوزستان گفت: تحقق سود انباشته فعلی ماحصل افزایش کیفیت 
و تنوع س��بد محصوالت اس��ت که این مهم در نتیجه اصاح س��اختار فرایندی سازمان و 
ایجاد تفکری بهره ور میس��ر ش��ده اس��ت. به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه ویژه 
اقتصادی پتروشیمی به نقل از نیپنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی خوزستان ، مجمع 
عمومی عادی س��الیانه ش��رکت پتروش��یمی خوزستان به ریاست محمد حسن فامیلی در 

ستاد گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس برگزار شد.
در این نشست رضا صالح احمدی با اشاره به دالیل و ریشه های خروج شرکت پتروشیمی 
خوزستان از زیان انباشته و بازدهی مناسب در سال های اخیر، گفت: در سه سال گذشته 

ابتدا با تدوین چشم انداز و تعیین اهداف میان مدت، برنامه ریزی برای رسیدن به کسب 
سودآوری با تدوین استراتژی مناسب مشخص شد.

مدیرعامل پتروشیمی خوزستان افزود: تحقق سود انباشته فعلی ماحصل افزایش کیفیت 
و تنوع س��بد محصوالت اس��ت که این مهم در نتیجه اصاح س��اختار فرایندی سازمان و 
ایجاد تفکری بهره ور میسر شده است. صالح احمدی تاکید کرد: تنها راه حفظ سودآوری 
و خلق ثروت بیشتر برای سهامداران، سرمایه گذاری در طرح های تکمیل کننده زنجیره 
ارزش با اس��تفاده از توانایی های فنی و مهندس��ی اس��ت. وی در ادامه با تش��ریح دو طرح 
سرمایه گذاری زود بازده تولید هاردنرهای اپوکسی و نیز تولید رزین های سنگین اعام 

کرد که مطالعات امکان سنجی این دو طرح انجام و جهت تصمیم گیری به گروه صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس ارجاع شده است.

صالح احمدی از س��هامداران خواس��تار س��رمایه گذاری در این دو طرح جهت تداوم مسیر 
توسعه پتروشیمی خوزستان شد و سهامداران نیز پس از مشورت به اجرای این دو طرح 
سرمایه گذاری، رای موافق دادند. در این مجمع همچنین پس از قرائت گزارش حسابرس 
مستقل و بازرس قانونی، صورت های مالی سال مالی منتهی به اسفندماه 14۰۰ با ۶۰1.۶4۷ 
میلیون ریال سود انباشته به تصویب رسید و با تداوم سودآوری این شرکت و خروج از زیان 

انباشته برای اولین بار بخشی از سود انباشته شرکت بین سهامداران تقسیم شد.

راه و شهرس��ازی و جهاد دانش��گاهی قرار داد همکاری 
اس��تفاده از روش��های نوین کس��ب و کار دانش بنیان در 

بازآفرینی شهری امضا کردند
معاون مس��کن و س��اختمان اداره کل راه و شهرس��ازی 
اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان گفت: به منظور توسعه 
کسب و کارهای نوین و دانش بنیان در راستای اجرای 
منویات رهبر معظم انقاب در سالجاری این اداره کل با 
جهاد دانشگاهی استان قرار داد همکاری جهت آموزش 
مدیران و کارشناسان مداخله گر در مناطق حاشیه شهر 

زاهدان امضاء کرد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطاع رس��انی اداره کل راه 
و شهرس��ازی استان سیس��تان و بلوچستان، ابوالفضل 
مهدیار توسعه کسب و کار را عاملی اساسی در افزایش 
اشتغال و کاهش فقر در محات و مناطق حاشیه نشین 
برش��مرد و اظهار داش��ت: این اداره کل در مناطق مورد 

هدف طرح های بازآفرینی استان عاوه بر اجرای طرح 
های زیرسازی، بهسازی و آسفالت معابر، ساخت و تکمیل 
فضاهای آموزشی، بهسازی مسیل های مناطق هدف، 
ساخت فضاهای تفریحی و تکمیل بازارچه های محله ای 
توانمندس��ازی اف��راد برای ورود به ب��ازار کار را از طریق 
برگزاری دوره های آموزشی مورد توجه قرار داده است.

وی ادام��ه داد: در ای��ن راس��تا اخیرا دو قرار داد همکاری 
ب��ه مبل��غ 2۰۰ میلیون ریال به منظور آموزش مدیران و 
کارشناس��ان دس��تگاه های اجرایی مداخله گر در جهت 
آموزش روش های استفاده از دانش نوین در توسعه کسب 
و کارهای خرد و نو پا در محله های حاش��یه ش��هرهای 
استان بین این اداره کل و جهاد دانشگاهی استان منعقد 

گردیده است.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان 
سیس��تان و بلوچس��تان افزود: بر اساس ارزیابی صورت 
گرفته پیش بینی می شود در قالب این قرار داد همکاری 
حدود ۷۰ نفر از مدیران ش��هری اس��تان آموزش های 
الزم را جهت تسهیل در ورود شهروندان به بازار کار فرار 
گیرند.  مهدیار با بیان اینکه توانمندسازی مردم مناطق 
حاشیه نشین در دستور کار است اضافه کرد: اقتصاد ریشه 
بسیاری از مسایل اجتماعی است که اگر الگوی اقتصادی 
را در جامعه تغییر دهیم مشکات در بسیاری از بخش ها 

و امور نیز رفع می شود.

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضاب اس��تان قم گفت: 
صرف��ه جوی��ی پایداری تامی��ن آب را در روزهای گرم 

تابستان به دنبال خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضاب استان 
قم، مهندس حسن بختیاری در دیدار با آیت اهلل اعرافی 
امام جمعه قم و رئیس حوزه های علمیه سراسر کشور در 
سخنانی با اشاره به اینکه قم در منطقه گرم و خشک 
قرار دارد، اظهار داشت: به همین دلیل محدودیت های 
منابع آبی همیشه به صورت طبیعی در این استان وجود 
داشته و شرایط خشکسالی هم در سال های اخیر شرایط 

را حادتر کرده است.
وی ب��ا بی��ان اینکه مدیریت ش��رایط نیازمند تاش و 
برنامه ری��زی مجموعه مدیریتی آب و همکاری مردم 
در اس��تفاده بهینه از این مایع حیاتی دارد، خاطرنش��ان 
کرد: نقش فرهنگ س��ازی در این زمینه بس��یار مهم 
اس��ت که در این راس��تا اقدامات متنوعی برنامه ریزی 

شده است.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضاب اس��تان با اش��اره به 
اهمیت نقش فرهنگ س��ازی در بهبود مصرف انرژی، 
تصریح کرد: طاب و روحانیون به ویژه ائمه جماعات، 
می توانند نقش بسزایی در حوزه فرهنگ سازی مصرف 
بهینه انرژی به ویژه مصرف آب در این شرایط حساس 
داشته باشند. وی اذعان داشت: در سال جاری تاکنون 

حدود 2.۵ درصد افزایش مصرف داشتیم ضمن اینکه 
از منابع محدودی برخوردار هستیم.

بختی��اری عمده تری��ن مناب��ع آب اس��تان را آب های 
س��طحی دانس��ت و گفت: در س��ال گذشته حدود ۸۰ 
درصد منبع تأمین آب اس��تان س��د کوچری بود که به 
علت وضعیت کیفیت مناس��ب، در حوزه کمی و کیفی 

نگرانی نداشتیم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان قم بر ضرورت 
همکاری مردم در کاهش مصرف و استفاده بهینه از آب 
در راستای پایداری در شبکه تأکید کرد و صرفه جویی 
1۰ درص��دی در مص��ارف را در گذر بدون مش��کل از 
ش��رایط فعل��ی مهم ارزیابی ک��رد و گفت: هر چه قدر 
صرفه جویی بیش��تر باش��د، برداشت کمتری از چاه ها 
خواهی��م داش��ت ک��ه منجر به کاهش ش��وری آب در 

شهر خواهد شد.

صرفه جویی منجر به پایداری تامين آب در شهر می شوداستفاده از روشهای نوین کسب و کار در بازآفرینی شهری

مراس��م اختتامیه جش��نواره بازار س��فر البرز با حضور مسئولین 
کشوری و استانی در محل برگزاری این نمایشگاه واقع در باغ 
گل های پارک چمران کرج برگزار و از »ATF« »نش��ان بازار 

سفر البرز« رونمایی شد.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تج��ارت به نقل از  پایگاه خبری روس��تا 
نیوز؛ مدیرکل دفتر توسعه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، 
گردش��گری و صنایع دس��تی در این مراس��م با اشاره به ظرفیت 
باالی گردش��گری اس��تان البرز گفت: گردش��گری ورزش��ی، 
کش��اورزی، س��امت و طبیع��ت این اس��تان در ح��ال رونق و 
شکوفایی است. سید مصطفی فاطمی با بیان اینکه  تاش ها 
برای این است تا استان البرز از معبر گردشگری به مقصد تبدیل 
ش��ود و اکنون کارهای انجام ش��ده توسط دستگاه های اجرایی 
اس��تان بیانگر رونق بخشی به گردشگری منطقه است.،افزود: 
بخش خصوصی در کنار اتاق بازرگانی استان البرز، شهرداری 
ک��رج و اداره کل می��راث فرهنگ��ی این اس��تان برای تحول در 
گردش��گری منطقه قرار گرفته  که تش��ویق بخش خصوصی 

می تواند به پویایی بیشتر گردشگری بینجامد.
وی با قدردانی از دس��ت اندرکاران جش��نواره بازار س��فر البرز 
خاطرنش��ان کرد: در زمان حاضر بیش��تر طرح های گردشگری 

کشور به صورت پایلوت در استان البرز اجرا می شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز 
نیز با بیان اینکه یکی ازمولفه های تقویت گردش��گری اس��تان 
حول محور صنعت است که در کنار آن رونق صنایع دستی نیز 
دیده شده است. فریدون محمدی با بیان اینکه استقبال مردم 
از جش��نواره بازار س��فر اس��تان البرز نشان داد که این استان در 

جهت تبدیل به مقصد گردشگری موفق عمل کرده است،افزود: 
اکنون به کمک بخش خصوصی بستر را برای رونق بخشی به 
صنعت گردشگری آماده کرده ایم و همراهی مسووالن استان 
در تحقق این امر به ویژه اس��تاندار البرز و نماینده ولی فقیه در 

استان و امام جمعه کرج جای تشکر و قدردانی دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان البرز خاطرنشان کرد: با برنامه 

ریزی انجام شده در سال های آینده جشنواره بازار سفر البرز به 
یکی از بزرگترین جشنواره های کشور تبدیل می شود که الگویی 

ویژه برای رونق بخشی به گردشگری کشور است.
معاون عمرانی استانداری البرز نیز در سخنانی با بیان اینکه البرز 
از زیر ساخت های مناسب گردشگری طبیعی برخوردار است، 
گفت: باید زیر س��اخت های مناس��ب برای اسکان گردشگران 

در این استان  فراهم شود.
وی با اش��اره به اینکه وجود روس��تاهای زیبا و منحصر به فرد 
در البرز زمینه را برای رونق گردش��گری روس��تایی فراهم کرده 
و بای��د از ای��ن ظرفی��ت ها در جهت رونق اقتصادی منطقه بهره 
گرفت، افزود: اراده مدیریت عالی استان بر این است تا از همه  

فعاالن گردشگری البرز حمایت شود.
رییس هیات مدیره تعاونی زیر س��اخت گردش��گری س��یمرغ 
و مجری برگزاری این نمایش��گاه نیز گفت: این جش��نواره با 
هم��کاری آژان��س های هواپیمایی، مراک��ز اقامتی، پذیرایی و 
آموزشگاه های راهنمایی گردشگری از 3۰ خردادماه تا چهارم 
تیرماه در س��الن نمایش��گاهی باغ گل های پارک شهید چمران 

کرج برگزار شد.
احمدرض��ا رضایی؛ معرفی زیر س��اخت ه��ا و امکانات رفاهی، 
جاذبه های تاریخی، فرهنگی، طبیعی و صنایع دس��تی اس��تان 
البرز را از مهمترین دس��تاوردهای این  جش��نواره  عنوان کرد و 
افزود: تاش ها بر این اس��ت که همه س��اله جشنواره بازار سفر 
قبل از سفرهای تابستانی برگزار شود تا بتوان نگاه گردشگران 

را به استان البرز معطوف داشت.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه  در البرز نیاز به حمایت بخش دولتی داریم 
ت��ا بتوانی��م ظرفیت های طبیعی مانند کویر اش��تهارد و طبیعت 
بکر اس��تان را به گردش��گران معرفی کنیم،خاطرنش��ان کرد: 
بخش خصوصی استان البرز اقدامات خوبی از لحاظ بومگردی 
و پذیرایی از گردش��گران انجام داده اس��ت. گفتنی اس��ت در 
 پایان این مراس��م از از نش��ان بازار س��فر البرز) ATF(  رونمایی 

به عمل آمد.

درمراسم اختتامیه جشنواره بازار سفر البرز صورت گرفت؛

از نشان بازار سفر البرز)ATF(  رونمایی شد

افتتاح مدرسه پزشکان3 در روستای کشتی گیر چاک 
گی��ان، فرح��ی – به گ��زارش روزنامه تجارت به نقل از روابط 
عمومی  ادارهکل نوس��ازی، توس��عه و تجهیز مدارس اس��تان 
گیان، مدرس��ه پزش��کان3 روستای کشتی گیر چاک دیلمان 
که توس��ط ش��رکت سیناژن و ارکید فارمد احداث شده بود طی 
مراسمی با شکوه با حضور علی دقیق مدیرکل نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس استان گیان، میرمسعودی رئیس مجمع خیرین 
مدرسه ساز گیان، ایلداری رئیس شورای بانوان خیر مدرسه ساز 
گیان، س��ید احمد قدس��ی خورسند معاون توسعه مشارکتهای 
مردمی اداره کل نوس��ازی، توس��عه و تجهیز مدارس گیان، 
افتتاح و تحویل آموزش و پرورش منطقه دیلمان شد.علی دقیق 

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
استان گیان در این مراسم ضمن تقدیر و 
تشکر از اقدام ارزنده جمعی از پزشکان در 
احداث این مدرس��ه افزود: احداث و افتتاح 
مدرس��ه پزش��کان 3 اقدامی ماندگار برای 
مردم این منطقه و استان خواهد بود.وی با 
بیان اینکه آموزش و پرورش سهم عظیمی 

در توس��عه هر کش��ور دارد، تصریح نمود: خیرین مدرس��ه ساز با 
توس��عه فضاهای آموزش��ی به پیشرفت کشور کمک می کنند.
مدیرکل نوس��ازی مدارس اذعان داش��ت: هر قدر در توس��عه 

فضاه��ای آموزش و پرورش و تقویت نهاد 
تعلیم و تربیت سرمایه گذاری کنیم به همان 
اندازه می توان به آینده کشور امیدوار بود.

وی در پایان با تحس��ین و تجلیل از جمعی 
از پزش��کان که با نهادینه س��ازی فرهنگ 
مدرسه سازی به توسعه ایران به زیبایی می 
اندیشند، ابراز داشت: انسان های بزرگ با 
دل دریای��ی خ��ود اق��دام به کارهای بزرگ نموده و فرهنگ کار 

خیر را در جامعه ماندگار و نهادینه می کنند.
 در ادامه میرمسعودی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز گیان 

با بیان مطالبی ضمن تجلیل از اقدام ارزشمند جمعی از پزشکان 
در احداث این پروژه آموزشی و با اشاره به اینکه خیران مدرسه 
س��از از س��رمایه های اصلی و واقعی جامعه هس��تند، خواس��تار 

احداث مدرسه پزشکان 4 در استان گیان شد.
ش��ایان ذکر اس��ت این پروژه در اقدامی ارزش��مند و ماندگار به 
عنوان س��ومین پروژه در کش��ور توس��ط جمعی از پزشکان و با 
هدایت ش��رکت دانش بنیان س��یناژن و شرکت ارکید فارمد به 
ی��اد دکت��ر جهانگی��ر رأفت با زیربنای1۸۰مترب��ع در زمینی به 
مساحت۷92 مترمربع با دو کاس درس و با هزینه ای بالغ بر 

1۵میلیارد ریال احداث شد.


