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برای سومین سال متوالی: کسب رتبه برتر 
شرکت برق منطقه ای غرب در جشنواره 

شهید رجایی استان کرمانشاه

کرمانشاه - شرکت برق منطقه ای غرب برای سومین 
سال متوالی در جشنواره شهید رجایی استان کرمانشاه 

موفق به کسب عنوان رتبه برتر شد.
غرب،  منطقه ای  برق  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
شانزدهمین جشنواره شهید رجایی استان با حضور استاندار 
مدیران  و  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس  کرمانشاه، 
برتر  دستگاه های  معرفی  برای  استان  اجرایی  دستگاه های 
برگزار  استانداری  دولت  شهدای  سالن  در  کرمانشاه  استان 
شد. مهندس "علی اسدی" مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
غرب در این خصوص گفت: جشنواره شهید رجایی هر ساله 
جشنواره  این  در  و  می شود  برگزار  دولت  هفته  مناسبت  به 
شاخص های اختصاصی و عمومی عملکرد دستگاه های اجرایی 
استان ارزیابی می شود که شاخص های اختصاصی، مربوط به 
عملکرد دستگاه اجرایی در اجرای مأموریت های محوله بر اساس 
اسناد توسعه و سیاست های اقتصاد مقاومتی است. وی افزود: 
شاخص های عمومی دستگاه های اجرایی نیز در شش محور 
سازمانی،  ساختار  اصالح  الکترونیک،  دولت  توسعه  از جمله؛ 
ارتقاء  کار،  و  کسب  فضای  بهبود  انسانی،  سرمایه  مدیریت 
سالمت اداری و پاسخگویی و استقرار نظام مدیریت عملکرد 
مورد ارزیابی قرار می گیرد. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
غرب در پایان با اشاره به کسب رتبه برتر در گروه زیربنایی و 
توسعه زیرساخت در شانزدهمین جشنواره شهید رجایی استان 
کرمانشاه؛ خاطرنشان ساخت: این شرکت برای سومین سال 
پیاپی)۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۸( در جشنواره شهید رجایی موفق 
شد رتبه برتر را کسب نماید که جا دارد این موفقیت را به همه 
همکاران خدوم و تالشگر خود در شرکت برق منطقه ای غرب 
که با تالش شبانه روزی باعث کسب این افتخار شدند تشکر و 

قدردانی نمایم.

نشست مطالبه گری بسیج دانشجویی 
استان تهران با فرماندار شهرستان قدس

از بسیج  پندار: جمعی  میرزایی  فریبا  شهرقدس - 
منظور  به  قدس  فرماندار  با  تهران  استان  دانشجویی 
پرسش، پاسخ و مطالبه گری در دفتر این فرماندار دیدار 

و گفتگو کردند. 
لیال واثقی فرماندار قدس ضمن استقبال از نشست های 
در  شده  مطرح  سواالت  به  دانشجویی،  بسیج  گری  مطالبه 
خصوص مشکالت شهرستان پاسخ داد و بیان کرد: می توان 
در  آفرینی  نقش  دانشجویی،  بسیج  اساسی  ماموریت  گفت 
چالش های شهرستانی و استانی می باشد همچنین مطالبه 
گری و پیگیری مشکالت می تواند یکی از رسالت های بسیج 
باید  دانشجویی  بسیج  راستا  همین  در  که  باشد  دانشجویی 
به دنبال  کمک به حل و فصل مطالبات مردم شهرستان و 
مطالبات به حق باشد. وی در خصوص ایجاد بستری مناسب 
و  اقتصادی  های  حوزه  در  شهرستان  شکوفایی  راستای   در 
شکوفایی  برای  مطالعاتی  های  طرح  داشت:  اظهار  صنعتی 
اقتصادی و صنعتی شهرستان قدس صورت گرفته و با ایجاد 
بستر های الزم، به زودی در زمینه اشتغالزایی اقدامات مناسبی 
در شهرستان صوت می گیرد. واثقی دانشگاه را بهترین نقطه 
تحول در جامعه دانست و ادامه داد: مطالبات به حق دانشجویان 
در حوزه مختلف به طور جدی  مورد بررسی قرار می گیرد و 
در تالش هستیم از ظرفیت های شهرستانی و استانی برای 
در  دولت  عالی  مقام  کنیم.  استفاده  موجود  مشکالت  حل 
شهرستان، با اشاره به ظرفیت های اقتصادی قدس گفت: با 
توجه به ظرفیت های صنعتی و تولیدی موجود تاکنون اقدامی 
در راستای تبدیل این شهرستان به قطب صنعتی منطقه صورت 
نگرفته، اما اخیرا با پیگیری های انجام شده پروانه ۱۱۹ هکتار 

از اراضی شهرک صنعتی صادر شده است. 

تقدیر مردم روستای حسن خان از مدیر 
مخابرات منطقه گلستان

گرگان - مردم روستای حسن خان از توابع شهرستان 
مینودشت از مدیر مخابرات منطقه گلستان تقدیر کردند.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان ،دهیاری 
و شورای اسالمی روستای حسن خان به نمایندگی از مردم این 
روستا از تالشهای مخابرات منطقه گلستان در راستای بهبود 
وضعیت ارتباطات مخابراتی علی الخصوص ارتباطات تلفن همراه 
اول تقدیر کردند. مهندس غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات 
منطقه گلستان ضمن تاکید بر اینکه توزیع عادالنه خدمت در 
و  مخابراتی  نیازهای  تامین  ماست گفت:  استان هدف  سطح 
ارتباطی روستاییان برایمان همیشه از اهمیت ویژه ای برخوردار 
بوده و خدمت رسانی به مردم در جای جای استان را وظیفه 

خود می دانیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین:

۸۳ درصد نیازهای بهداشتی و درمانی 
قزوین در داخل استان تولید می شود

دانشگاه  رئیس   - قزوین 
قزوین  استان  پزشکی  علوم 
نیازهای  درصد   83 گفت: 
قزوین  درمانی  و  بهداشتی 
در ایام کرونا در داخل استان 

تولید می شود.
، پیمان نامدار پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد مقابله 
با کرونا که با حضور الری سخنگوی وزارت بهداشت در سالن 
جلسات باقرالعلوم مدیریت بحران استان برگزار شد، اظهار کرد: 
قطعاً شیوع یکباره بیماری کرونا در کشور موجب شد تا حوزه 
بهداشت و درمان با چالشی بزرگ مواجه شود، چرا که نیاز بود 
در کنار مدیریت اوضاع و جلوگیری از شیوع بیماری، محصوالت 
بهداشتی و ضدعفونی کننده مورد نیاز مردم را نیز تأمین کنیم.

وی بیان کرد: در این ایام با همراهی خوب مردم استان قزوین 
توانستیم به ظرفیت ۵۷۵ هزار ماسک در استان برسیم و در 
حوزه تولید الکل در استان قزوین ۴۰۰ هزار لیتر در ۱۲ روز 
نخست شیوع بیماری تولید و به استان های همجوار نیز صادر 
کردیم و تا به امروز نیز این مسئله ادامه دارد. رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی استان قزوین گفت: از روز اولی که نخستین مورد از 
بیماری کرونا در استان مشاهده شد راهکارهای مختلفی تدوین 
و اجرایی شد و در نهایت با ایجاد یک چرخه زیستی توانستیم 
مراحل مدیریت و مهار بیماری را شکل دهیم. نامدار گفت: شاید 
یکی از دستاوردهای نظام سالمت ما نظام phc ایجاد شده در 
کشور بود که وجود یک شبکه خوب و نظامند در استان قزوین 
موجب شد با تشکیل مراکز ۱۶ ساعته و مراکز غربالگری توانستیم 

شرایط و روند مناسبی را در مدیریت بیماری انجام دهیم.

برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان 
در رشت ، لنگرود و تالش

رشت–علی  حیدری: آزمون ورود به حرفه مهندسان 
نفر  با حضور 503  در رشته معماری صالحیت طراحی 
از شرکت کنندگان همزمان با سراسر كشور در رشت ، 

لنگرود و تالش در حال برگزاری است.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی 
استان گيالن، مهندس پدرام ، مدیر کل راه وشهرسازی گیالن 
با حضور در این آزمون با اشاره به اجرای صحیح قانون مهندسی 
ساختمان گفت: هر ساله به منظور اجرای صحیح قانون نظام 
مهندسی وکنترل ساختمان، آزمون نظام مهندسی در رشته های 
مختلف برگزار می شود تا افراد با صالحیت پذیرفته و وارد بازار 
کارشوند. وی افزود: از مهندسان بخش ساختمان انتظار می رود 
که پس از پذیرفته شدن در آزمون نسبت به رعایت نظامنامه 
رفتار حرفه ای اخالقی پایبند باشند. مدیرکل راه و شهرسازی 
گیالن در ادامه گفت: آزمون ورود به حرفه مهندسان در رشته 
معماری صالحیت طراحی با حضور ۵۰۳ نفر از شرکت کنندگان 
در چهار حوزه امتحانی شهر رشت، شهرلنگرود و شهر تالش با 
رعایت دستورالعملهای بهداشتی در حال برگزاری است که برای 
پذیرفته شدگان در این آزمون پس از تكميل مدارك مورد نياز 
و با رعایت سایر شرایط الزم، پروانه اشتغال به كار صادر می شود. 

اخبار ایراناخبار ایران با حضور سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران انجام شد:

افتتاح 2 واحد صنعتي در شهرك ها و نواحي صنعتي استان مرکزي
اراک – مهتاب دباغچی: سرپرست سازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران در هفته ششم "پویش ملی تولید، 
تداوم امید" با سفر به استان مرکزی، از 5 طرح و واحد 
صنعتي در شهرك ها و نواحي صنعتي اين استان بازديد 

كرد.
سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در هفته 
ششم "پویش ملی تولید، تداوم امید" با سفر به استان مرکزی، از 
۵ طرح و واحد صنعتي در شهرك ها و نواحي صنعتي اين استان 
بازديد كرد. به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و 
به  سفر  جريان  در  ترك  بيات  امير  ايران،  صنعتي  شهرك هاي 
كارخانه  مأمونيه،  صنعتي  شهرك  در  حضور  با  مرکزی،  استان 
بخش های  و  تولید  از خطوط  و  افتتاح  را  فوم"  "بسپار  شرکت 
فرآور  "غذا  و  آدینه"  سبز  "آرمان  صنعتي  واحد  دو  مختلف 
پنگوئن" بازديد كرد. شرکت "بسپار فوم" در زمینه تولید انواع 
فوم فعالیت می کند و كارخانه آن با سرمایه گذاری ۲۵۰ میلیارد 
ریال و ايجاد اشتغال براي ۴۵ نفر مورد بهره برداری قرار گرفته 
است.  طرح توسعه شركت "آرمان سبز آدینه" نيز هم اكنون با 
پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصد درحال اتمام مراحل ساخت و ساز و 
نصب ماشين آالت است و با سرمایه گذاری ۴۵۰ میلیارد ریال، براي 
۲۰۹ نفر فرصت شغلي فراهم خواهد كرد. اين واحد صنعتي از 

سال ۱۳۸۶ با هدف ورود جدی به بازار کشاورزی کشور در بخش 
نهاده هایی چون کود، سم، بذر و همچنین ابزار باغبانی و کشاورزی 
فعالیت خود را آغاز نموده و با اتکاء به توان باالی مدیریت، پشتوانه 
مالی قابل توجه و به کارگیری کارکنان متخصص و هیأت علمی 

باتجربه، به سرعت درحال گسترش سریع حوزه فعالیت خود است. 
طرح توسعه شركت "غذا فرآور پنگوئن" نيز با سرمایه گذاری ۱۰ 
هزار میلیارد ریال و اشتغال ۴۰۰ نفر، هم اکنون داراي ۷۵ درصد 
پیشرفت فيزيكي است.  زمینه فعالیت این شرکت، مواد غذایی و 

بسته بندی های پزشکی است و دارای سه خط تولید و انواع مختلف 
قالب با اشکال و دهانه های مختلف توليد محصوالت می باشد.  اين 
واحد صنعتي همچنین دارای ۱۰ خط IML مجهز به روبات های 
خودکار و سیستم اتوماسیون پیشرفته است که یک خط تولید 
از  انواع مختلفی  قادر می سازد  را  این شرکت  و  فراهم  را  کامل 
محصوالت با اشکال و اندازه های مختلف )پوشش از ۱۰۰cc تا 
۵۰۰cc( تولید کند. این شرکت دارای خط تولید و بسته بندی 
نوشابه های کوره مناسب برای شرکت های تولید نوشیدنی، آبمیوه 
و لبنیات است و خطوط چاپ افست با کیفیت باال همراه با خط 
شکل دهی را دارا می باشد که بهتر می توانند به تقاضای مشتریان 
پاسخ دهند. همچنین دو خط فعال بسته بندی برای بسته بندی 
گرم محصوالت در واحد وجود دارد که نقش کلیدی در تکمیل 
و  ایفا می کند. سرپرست سازمان گسترش  سبد مصرف کننده 
دلیجان،  با حضور در شهرستان  ادامه  در  ایران  نوسازی صنایع 
شهداي  صنعتی  ناحیه  در  پارس"  "هخامنش  شرکت  كارخانه 
راونج را افتتاح كرد. این شرکت در زمينه تولید انواع روغن صنعتی 
با ظرفیت ساالنه ۳۰ هزار لیتر فعاليت مي كند و با سرمایه گذاری 
۲۵۰ میلیارد ریال، زمينه اشتغال ۳۰ نفر را فراهم كرده است. بيات 
ترك همچنين از كارخانه شرکت "الیاف ساینا" تولید کننده انواع 

الیاف مصنوعی در شهرک صنعتی دلیجان نيز بازدید كرد.

بندرعباس – کیوان حسین پور: شهردار بندرعباس از 
جمع اوری و بازنشر تولیدات رسانه ای مرتبط با محرم خبر 

داد.
شهرداری  بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیریت  گزارش  به 
بندرعباس، عباس امینی زاده در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی 
ویژه ایام محرم ضمن تسلیت این ایام، اظهار کرد: ماه محرم برای 
همه مسلمانان و آزادگان، یادآور بزرگ ترین حماسه ظلم ستیزی 
و آزادگی در تاریخ بشری است. وی افزود: واقعه عاشورا، حماسه 
به وصل  عاشقانه  که  است  قامتی  راست  و  دل  پاک  انسان های 
الهی لبیک گفتند و در راه دین و عقیده از جان گذشتند. شهردار 
بندرعباس با بیان اینکه روز عاشورا یکی از روزهای مهم دینی 
مسلمانان به شمار می رود، خاطرنشان کرد: فضاسازی و سیاه پوش 
کردن اماکن عمومی در دستور کار شهرداری  قرار داشته و به دنبال 
همراهی هیئت های مذهبی مردمی هستیم. امینی زاده بیان کرد: 
و  فضاسازی  در  هرسال  مانند  می شود  درخواست  شهروندان  از 
سیاه پوش کردن فضای درب منزل و کوچه ها فعال اقدام کنند. این 

مقام مسئول همچنین یادآور شد: همه ما وظیفه داریم مبلغ محرم 
و پیام عاشورا باشیم و امسال با توجه به وضعیت جامعه در مواجهه با 
کرونا، باید به سمت استفاده از تکنولوژی در برگزاری مراسمات ویژه 
محرم برویم. وی اضافه کرد: بخش های مرتبط با حوزه های فرهنگی 
در شهرداری بندرعباس مانند مدیریت ارتباطات و سازمان فرهنگی 
و ورزشی نیز باید در زمینه تولید، جمع آوری و بازنشر تولیدات 

مختلف رسانه ای ویژه محرم فعالیت داشته باشند.

اهواز - رحمان محمدی: مدیر امور بهره برداری ناحیه 
خوزستان  ای  منطقه  برق  شرکت  بویراحمد  و  کهگیلویه 
گفت: پیک بار غیر همزمان این استان نسبت به سال قبل 8 

درصد رشد داشته است.
مسعود رضازاده افزود: پیک بار غیر همزمان استان کهگیلویه و 
بویراحمد در سال جاری ۴۵۹/۲ مگاوات در روز ۱۳ مرداد ماه بوده 
که نسبت به ۴۲۵ مگاوات سال قبل ۸ درصد رشد را نشان می دهد. 
وی با بیان اینکه این میزان از رشد مصرف برق به دلیل افزایش دما 
و روی آوردن مردم به استفاده از کولرهای اسپلیت در بخش خانگی 
است؛ تصریح کرد: برق استان در پایداری بوده و به جز یک خاموشی 

ناخواسته به دلیل حادثه در ترانس پست دهدشت، خاموشی دیگری 
در شبکه رخ نداده است. مدیر امور بهره برداری ناحیه کهگیلویه و 
بویراحمد شرکت برق منطقه ای خوزستان بیان کرد: انجام تمهیدات 
الزم قبل از شروع تابستان ۹۹، برگزاری جلسات منظم با توزیع استان 
و کاهش بار فیدرها از طریق توزیع و تقویت نقاط مانور در شبکه از 
جمله اقدامات برای عبور موفق از تابستان ۹۹ بوده است. رضازاده با 
اشاره به اقدامات انجام شده در دو ماه گذشته جهت حفظ پایداری 
شبکه، اضافه کرد: تست و راه اندازی دو ست بانک خازنی در پست برق 
مختار، تعویض بوشینگ و فعال سازی حفاظ ویژه پست دوگنبدان، 
رفع نشت از بوشینگ های ترانس پست دهدشت، بارگیری از فیدر 

خروجی پست ساران، بازدید و ترموویژن روی کلیه خطوط ناحیه و 
انجام تست های ترموویژن پست ها و رفع موارد اولویت دار، از جمله 

اقدامات انجام شده جهت حفظ پایداری شبکه بوده است.

بوشهر – زهرا بهرامی: مدیرکل راه و شهرسازی استان 
بوشهر از افتتاح و یا آغاز عملیات اجرایی 15 طرح عمرانی 
در استان بوشهر خبر داد و گفت: در این راستا طرح های 
عمرانی استان بوشهر با سرمایه گذاری 960 میلیارد ریال 

افتتاح و یا عملیات اجرایی آنها آغاز می شود.

فرزاد رستمی ، با اشاره به توسعه زیرساخت ها در بخش های 
با اعتبار  از پروژه های این حوزه ها  مختلف اظهار داشت: بخشی 
۴۳۹.۳ میلیارد ریال در هفته دولت افتتاح می شود. وی از افتتاح 
طرح بهسازی محور مواصالتی شنبه-ناصری در شهرستان دشتی 
با  بیان کرد: بهسازی۲ کیلومتر محور شنبه-ناصری  خبر داد و 

عرض تمام شده ۱۱ متر با اعتبار ۴۵ میلیارد ریال افتتاح می شود. 
عمرانی  اجرای طرح  از  بوشهر  استان  و شهرسازی  راه  مدیرکل 
احداث بخشداری سعدآباد خبر داد و افزود: این ساختمان با اسکلت 
بتنی با زیربنای یک هزار ۲۰۰  مترمربع و محوطه سازی با اعتبار 
۵۸ میلیارد ریال اجراء شده است. رستمی از طراحی و ساماندهی 
بازار صفا و حسینیه میرزای دشتی خبر داد و خاطرنشان کرد: 
در هفته دولت  از پارک محله ای و زمین چمن خورموج با اعتبار 
به تکمیل  اشاره  با  برداری می شود. وی  بهره  ۳.۲ میلیارد ریال 
واحدهای مسکونی تعاونی سپاه در استان بوشهر تصریح کرد: طرح 
۱۵۶ واحدی و ۱۲۶واحدی تعاونی سپاه پاسداران استان بوشهر در 
هفته دولت مورد بهره برداری قرار می گیرد. مدیرکل راه و شهرسازی 
استان بوشهر با بیان اینکه "۲۸۲ واحد مسکونی تعاونی سپاه استان 
بوشهر افتتاح می شود" گفت: این واحدها که با اعتبار ۲۹۱ میلیارد 
ریال اجراء شده در هفته دولت افتتاح می شود. رستمی، دیوارکشی 
دیگر  از  را  ریال  میلیارد  اعتبار ۸  با  آباد دشتستان  دره حسین 
پروژه های افتتاحی هفته دولت دانست و بیان کرد: در این راستا 
پروژه اصالح و نوسازی شبکه آب بوشهر با اعتبار ۱۲.۱ میلیارد 
ریال افتتاح می شود. وی، افتتاح سالن ورزشی چند منظوره "تنگک 
۲" را از دیگر پروژه های افتتاحی در هفته دولت دانست وگفت:این 
پروژه با اعتبار ۱۴ میلیارد ریال افتتاح و در این راستا اصالح شبکه 
آب محله تنگک ۲، امام زاده و رایانی ریشهر با اعتبار ۸ میلیارد 

ریال افتتاح می شود که نقش مهمی در تامین آب آشامیدنی این 
محالت دارد. مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر  به پروژه های 
اجرایی پرداخت و بیان کرد: ۳ پروژه عمرانی با اعتبار ۵۲۱ میلیارد 
ریال در هفته دولت عملیات اجرایی آن آغاز می شود. وی از آغاز 
ساخت و عملیات اجرایی بهسازی و تعریض محور خروجی شرقی 
عسلویه  خبر داد و خاطرنشان کرد: عملیات بهسازی این محور به 
طول ۳.۵ کیلومتر با اعتبار ۱۶۰ میلیارد ریال در مدت ۶ ماه اجرا 
می شود. رستمی با اشاره به آغاز عملیات تعریض و بهسازی  محور 
خورموج-الور-دشت پلنگ گفت: این پروژه که به طول ۴.۲کیلومتر 
است با ۱۷۳ میلیارد ریال اعتبار اجراء می شود وی از آغاز عملیات 
تعریض و بهسازی خورموج-الور-دشت پلنگ  خبر داد و تصریح 
کرد: برای اجرای عملیات بهسازی ۵.۸ کیلومتر محور خورموج-
الور-دشت پلنگ ۱۸۸ میلیارد ریال مصوب شده است. مدیرکل 
راه و شهرسازی استان بوشهر افزود: در مجموع در هفته دولت 
طرح های عمرانی با اعتبار ۹۶۰.۳ میلیارد ریال در استان بوشهر 

افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر :

افتتاح و یا آغاز عملیات اجرایی ۱۵ طرح عمرانی در استان 

شهردار بندرعباس خبر داد:

جمع آوری و بازنشر تولیدات رسانه ای مرتبط با محرم
مشارکت مردم در مراسم ها و تبلیغات محرم ستودنی است

رشد ۸ درصدی پیک مصرف برق در کهگیلویه و بویراحمد

اصفهان – یحیی مرادیان: رییس اتاق بازرگانی اصفهان 
و اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی از پروژه های بزرگ 

عمرانی شهر اصفهان بازدید کردند.
به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، رییس 
اتاق بازرگانی اصفهان و اعضای هیات نمایندگان از پروژه های بزرگ 
عمرانی شهر اصفهان مانند خط دو مترو، حلقه چهارم حفاظتی شهر 
اصفهان، پروژه نمایشگاه بزرگ بین المللی و مرکز همایش های بین 
المللی اصفهان بازدید و در انتها در جلسه ای با شهردار اصفهان و 

تنی چند از معاونان و مدیران شهرداری شرکت کردند. شهردار 
اصفهان پس از این بازدید با بیان اینکه امروز با اجرای پروژه خط دو 
مترو شاهد یک حرکت بزرگ عمرانی در شهر هستیم، اظهار کرد: 
این خط دو نقطه غرب و شرق شهر اصفهان را به یکدیگر متصل 
می کند و پروژه ای است که بیش از هزارنفر از پیمانکاران بزرگ 
کشور در آن فعالیت دارند و به معنای واقعی انقالب عمرانی شهر 
اصفهان است و تاکنون به جز ۲۰۰ میلیاردتومان هزینه، از بخش 
مهمی از اوراق مشارکت نیز  برای اجرای این خط استفاده شده 
است. قدرت اله نوروزی در ادامه با اشاره به حلقه چهارم حفاظتی 
شهر اصفهان، تاکید کرد: این رینگ حفاظتی حدود ۸۰ کیلومتر 
است که حدود ۵۰ کیلومتر آن در شهر اصفهان قرار دارد. آزادسازی 
های از کنار کارخانه قند تا پل آفتاب کار بسیار سنگینی بود که 

انجام شد اما همین که یک نفر در این جاده ها کمتر کشته شود 
کار بسیار ارزشمندی است.   

جنب و جوش در اجرای پروژه های شهرداری زاینده یک 
امید، حرکت و باور است 

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان نیز 
در ادامه این جلسه اظهار کرد: در شرایط جنگ اقتصادی کشور 
و در شرایطی که دشمن در پی سلب آرامش مردم ایران است 
بسیار خرسند شدیم از اینکه جنب و جوش بسیار خوبی را در 
اجرای پروژه های بزرگ شهری اصفهان مشاهده کردیم، این جنب 
و جوش زایش یک امید، حرکت، باور و امید به بهبود را تجلی می 
بخشد. مسعود گلشیرازی ضمن تشکر از شهردار اصفهان و مدیران 
شهرداری بابت زحماتی که برای شهر اصفهان می کشد، تصریح 

کرد: انجام یک پروژه عمرانی در شرایط بی ثباتی اقتصادی فشاری 
مضاعف و چندین برابری را به مدیران اجرایی تحمیل می کند. در 
صورتیکه روحیه جهادی در میان مدیران شهرداری نبود اجرای این 
میزان کار عملی نبود. وی اضافه کرد: کرونا بیشترین آسیب را به 
حوزه گردشگری زد و مردم ضررهای بسیاری از این بابت دیدند و 
می طلبد شهرداری در کنار اجرای این پروژه های عمرانی، حوزه 
نرم افزاری در حوزه اقتصاد را در این دوران سخت به صورت ویژه 
مورد توجه قرار دهد. رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان تاکید 
کرد: به دلیل وجود کرونا عمال ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی 
)GDP( از دست رفته است و در این حوزه الزم است شهرداری و 
اتاق بازرگانی در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا با اقدامات موثر نتایج 

مطلوب به دست آید.

در بازدید اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی از پروژه های عمرانی شهر اصفهان مطرح شد؛

شهردار اصفهان: تحولی در عرصه اقتصادی و گردشگری شهر در حال رقم خوردن است
رییس اتاق بازرگانی اصفهان: اندیشه مدیران شهرداری بسترساز تحوالت بزرگ آتی برای شهر اصفهان است

۱۴


