استان خوزستان

با هدف خدمات رسانی مطلوب به زائران
اربعینحسینی:

نشست هماهنگی پشتیبانی از
موکبهای صنعت نفت برگزار شد
پروا آقا خانی  /گروه استانها
news@ naslefarda.net

پرداخت  ۱۲هزار میلیارد ریال تسهیالت طی یک سال
رضوان داوودی جم  /گروه استانها :معاون بانک توسعه تعاون
استان مرکزی گفت :این بانک از شهریورماه پارسال تاکنون  ۱۲هزار
میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرده است.
عباس مصلح آبادی به مناســبت هفته تعاون در جمع خبرنگاران
در اراک ،افزود ۷۸ :درصد از این تســهیالت معادل حدود  ۱۰هزار
میلیارد ریال در بخش تعاون اعطا شده است.
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وی بیان کرد :در ســال جاری  ۸۰میلیارد ریــال در زمینه ازدواج
پرداخت شده که این رقم  ۷۸درصد از بودجه اختصاص یافته سال
جاری است .معاون بانک توسعه تعاون استان مرکزی ادامه داد :هم
اکنون هیچ پرونده تسهیالت ازدواج در این بانک در صف پرداخت
نیست .مصلح آبادی اظهار داشت :امســال  ۱۵۲مورد تسهیالت
فرزندآوری به مبلغ  ۵۴میلیارد ریال پرداخت شده است.
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مدیر مجموعه کاریزبوم در نشست خبری مطرح کرد:

تأمین 25درصدمنابعمالیانتقالآب بهیزد توسطمجموعه

سید محمد جواد عرفان فر  /گروه استانها

news@ naslefarda.net

مدیر مجموعه کاریزبوم با بیان اینکه مأموریت این
موسسه ،تأمین بخشی از هزینه خط انتقال آب به یزد
است ،گفت :با توجه به میزان منابع در اختیار ،موسسه
کوثر میتواند  ۲۵درصد منابع مالی خط انتقال آب به
استان یزد را تأمین کند .غالمرضا منتظری در نشست
خبری که به منظور اعــام گزارش عملکرد مجموعه
کاریزبوم در این اســتان ،اظهار کرد :تأمین بخشی از
منابع آب پایدار از جمله مهمترین اهداف موسسه کوثر
یزد است .وی با اشاره به اهمیت مأموریتهای موسسه
کوثر برای تأمین هزینه انتقال آب به یزد ،افزود :یکی
از مأموریتهای این موسسه در قالب طرح عملیاتی
«انتقال آب از سد خرسان» تدوین شده است.
مدیرعامل موسســه کوثر یزد با بیان اینکه طی ۱۰
سال گذشته حدود  ۶۰کیلومتر از مسیر انتقال آب از
سد خرسان انجام شده است ،گفت :در سال جاری برای
اجرای بالغ بر  ۳۶۰کیلومتر باقی مانده  ۳۰هزار میلیارد
تومان اعتبار نیاز است که امیدواریم با طرح پیشنهادی

عکس :نسل فردا

نشست هماهنگی پشتیبانی از موکبهای صنعت
نفت در چذابه و شــلمچه با هدف خدمات رسانی
مطلوب به زائران اربعین حسینی برگزارشد.
در ابتدای این نشســت فرمانده حــوزه مقاومت
بسیج شهید تندگویان با اشــاره به اینکه صنعت
نفت جنوب امســال در دو مرز شــلمچه و چذابه
موکب راه اندازی کرده اســت گفت :طی سالیان
گذشته تنها در مرز چذابه موکب داشتیم اما طبق
تاکیدات مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران امسال
باید عالوه بر مرز چذابه در مرز شلمچه نیز با حمایت
شــرکتهای ملی مناطق نفت خیز جنوب ،ملی
حفاری ایران ،متن ،نفت و گاز اروندان و اکتشاف
به زائران خدمت رســانی کنیم .سرهنگ حسن
باقری افزود :با استفاده از ظرفیتهای موجود در
این حوزه ،تاکنون کار برپایــی موکبها و ایجاد
زیرساختها در دو مرز شلمچه و چذابه پایان یافته
و نیاز است شرکتهای مذکور نسبت به پشتیبانی
از موکبها بویژه در بخش فعالیتهای فرهنگی،
تبلیغات و اطالع رسانی اهتمام داشته باشند.
در این نشســت سعید آتشــبار سرپرست روابط
عمومی شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با
اعالم آمادگی برای همکاری با حوزه مقاومت بسیج
شــهید تندگویان ،بر تنوع بخشی به فعالیتهای
فرهنگــی در موکبهای صنعت نفــت جنوب،
فراخوان خاطره نویسی و عکاسی ،توجه به مباحث
تحلیلی و معرفتی و معرفی شهدای صنعت نفت در
موکبها تاکید کرد .در ادامه این نشست همچنین
اعضای جلســه از جمله جانشــین فرمانده حوزه
مقاومت بســیج شــهید تندگویان ،رئیس روابط
عمومی شــرکت ملی حفاری ایران ،رئیس روابط
عمومی شــرکت بهره برداری نفت و گاز کارون،
رئیس روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز
مارون ،فرمانده پایگاه بسیج شرکت ملی حفاری
ایران ،فرمانده پایگاه بسیج شرکت بهره برداری نفت
و گاز مارون و جانشین فرمانده پایگاه بسیج شرکت
بهره برداری نفت و گاز کارون به بیان دیدگاهها و
پیشــنهادهای خود پرداختند.در پایان مقرر شد
ضمن برنامه ریــزی برای بازدیــد مدیران عامل
شرکتها از موکبها ،جلسات تخصصی با حضور
روسای روابط عمومی شرکتهای ملی مناطق نفت
خیز جنوب ،ملی حفاری ایران و نفت و گاز اروندان
جهت هماهنگی و سازماندهی برای تأمین امکانات
و خدمات مورد نیاز موکبها تشکیل گردد.

معاون بانک توسعه تعاون استان مرکزی خبر داد:

وی عنوان کرد :تسهیالت اشتغالزایی روستایی از سال  ۹۶آغاز شده
و در بانک توسعه تعاون از ســال  ۹۷کلید خورده که تاکنون ۸۵۰
میلیارد ریال منابع در این بخش اختصاص یافته که  ۸۱۰میلیارد
ریال معادل  ۹۲درصد از منابعی که اختصاص یافته پرداخت شده
است .معاون بانک توسعه تعاون اســتان مرکزی افزود :تسهیالت
بخش رونق تولید امسال  ۸۰۰میلیارد ریال است که این میزان ۱۰۰
درصد محقق و پرداخت شده و در این خصوص  ۲۱پرونده تسهیالت
دریافت کردهاند .استان مرکزی با  ۱۲شهرستان دارای بیش از یک
میلیون و  ۴۸۰هزار نفر جمعیت است.

استاندار مبنی بر اختصاص دو معدن این مهم به موقع
انجام شود .منتظری توســعه پایدار استان را در گرو
استفاده بهینه از تمام ظرفیتهای داخلی دانست و بیان
کرد :رسانهها باید با ایجاد همدلی مسیر تأمین پایدار
آب در استان یزد را هموار کنند .وی در بخش دیگری
از سخنان خود با اشاره به اهمیت اقدامات انجام شده

برای توسعه مجموعه کاریزلند ،تصریح کرد :روزهای
آخر هفته تردد اقشــار مختلف در مجموعه کاریزبوم
بالغ بر سه هزار نفر است که میطلبد عملیات عمرانی
و ایمنی جدی برنامهریزی و اجرایی شود .مدیرعامل
موسسه کوثر یزد در ادامه تدوین و اجرای یک سری
اقدامات ایمنی برای افزایش امنیت مجموعه کاریزبوم

در راستای حفظ آمادگی رانندگان نفتکش وجایگاه های عرضه فرآوردهای نفتی منطقه کرمانشاه برگزار شد:

دوره آموزشی ایمنی واطفای حریق ویژه رانندگان نفتکش و جایگاه داران منطقه

مواجهه با شرایط اضطراری ،یک دوره آموزشی ایمنی و
کرمانشاه /اکبر میثاقی
اطفای حریق در آستانه اربعین برگزار شد.
kermanshahnaslefarda@yahoo.com
در آستانه اربعین حســینی و به منظور حفظ آمادگی
مدیر شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه نیروهای عملیاتی ،بازآموزی اصول و ضوابط ایمنی و
کرمانشاه گفت :در راســتای حفظ آمادگی رانندگان آتش نشانی ،یک دوره آموزشی تئوری و عملی ایمنی و
نفتکش و جایگاههای عرضه فرآوردههای نفتی در هنگام اطفای حریق با حضور رانندگان نفتکش در محل انبار

نفت این منطقه برگزار شد.
وی اظهار کرد  :برگزاری دورههای آموزشی ،آشنایی
با اصول ایمنی و آتشنشــانی و فرایند اجرای کار در
جایگاههای مرزی بخصوص جایگاههای مســتقر در
نقطه صفر خسروی با هدف ارتقای توانمندی و مقابله با
شرایط اضطراری نیز بصورت عملی و تئوری برگزار شد.

را از دیگر اقدامات انجام شده و در دستور کار دانست و
بیان کرد :طی چند ماه اخیر هشت نفر سارق شناسایی
و دستگیر شدند و مقرر شــد که به صورت موقت یک
قطعه زمین برای اســتقرار پاســگاه انتظامی در نظر
گرفته شود و گشت شــبانه پلیس در مجموعه انجام
میشود .منتظری در خصوص تأمین مالی طرح انتقال
آب از سد خرسان نیز خاطرنشان کرد :بر اساس تعهدی
که به استاندار یزد دادیم قرار است امسال برای اولین
بار  ۳۰۰میلیارد تومان به منظــور تأمین هزینه ورق
لوله انتقال آب از سد خرســان توسط مجموعه کوثر
انجام شود .وی با بیان اینکه اگر همین االن خریدار
نقد برای زمینهای موسسه کوثر وجود داشته باشد
بازهم نمیتوانیم هزینه انتقال آب به استان را تأمین
کنیم ،گفت :طبق برنامهریزی انجام شــده قرار است
درآمد حاصل از مجموعه کاریزبوم بخشــی از منابع
مالی انتقال آب به استان یزد را تأمین کند .منتظری
گفت :با توجه به میزان منابع در اختیار ،موسسه کوثر
میتواند  25درصد منابع مالی خط انتقال آب به استان
یزد را تأمین کند.

به گفته یاسمی در دورههای آموزشی مذکور؛ الزامات
و مقــررات اچاسایی در جایگاهها ،شــرح وظایف در
شــرایط اضطراری ،تجهیزات ایمنی و آتشنشــانی و
شناسنامه ایمنی مواد نفتی برای شرکت کنندگان تکرار
و یادآوری شد  .وی بر رعایت حقوق شهروندی در همه
مرزها ،آماده بودن کلیه تجهیزات و تسریع و تسهیل در
سوخترسانی به ناوگان حمل و نقل زائران کربالی 
معلی
تاکید کرد.

استان اصفهان
منطقه دو شهرداری اصفهان برگزار میکند:


اولین کنگره بزرگداشت سرداران
و شهدای محالت منطقه دو
نسل فردا /گروه استانها
news@ naslefarda.net

مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان از برگزاری
نخستین کنگره بزرگداشت سرداران و شهدای
محالت منطقه دو خبر داد.
محمد صیرفی نژاد در نشســت هم اندیشــی
پیرامون برگزاری نخســتین کنگره بزرگداشت
سـرداران و شهدای محالت منطقه دو شهرداری
اصفهان که بــا حضــور نمایندگانی از ســپاه
پاسداران ،بســیج ،بنیاد شــهید ،بنیاد حفظ و
نشر آثار دفاع مقدس و معتمدان محالت منطقه
 2برگزار شد؛ با اشــاره به اینکه برگزاری چنین
کنگرههایی میتواند احیـاء کننده روحیه ایثار
و از خودگذشتگـی شهیدان باشد ،اظهار کرد :ما
مدیون خون شهدا هستیم و باید با برگزاری چنین
برنامههایی ضمن ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
نام و یاد شهدای گرانقدر را زنده و از خانوادههای
این عزیزان تقدیر کنیم.
وی با اشــاره به اینکه تاثیـــرات فرهنگی این
برنامهها برای نسل جوان بسیار حائـز اهمیـت
است ،افزود :منطقه دو شهرداری اصفهان یکی
از مناطــق شــهید پــرور و دارای خانوادههای
ایثارگری زیادی است که تا کنون کمتر معرفی
شــدهاند .مدیر منطقه دو شــهرداری اصفهان
تصریح کرد :در همین راستـا برآن شدیم که به
برکت تعداد بالغ بر  500شــهید و  700جانباز
و ایثـارگر محالت منطقه دو ،کنگرهای را برای
بزرگداشت به این عزیزان و آشنایی بیشتر مردم
با خانوادههای معزز شهیدان منطقه و تجلیل از
برگزار
مقام شامخ این شهیدان و خانوادههای آنان 
کنیم.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان در آئین افتتاح متمرکز  34طرح تعاونی عنوان کرد:

اصفهاندارایرتبهاولکشوردرسرمایهگذاریواشتغالطرحهایتعاونی

همزمانباافتتاحمتمرکز457
یلدا توکلی  /گروه استان ها
طــرح تعاونی در سراســر
tavakoli.yalda11@gmail.com
کشــور ،در ارتبــاط ویدیو
کنفرانسی با حضور رئیسجمهور  34طرح تعاونی با سرمایهگذاری بالغبر 11
هزار میلیارد تومان در استان اصفهان به بهرهبرداری رسید.
افتتاح متمرکز  34طرح تعاونی
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان در این مراســم
ضمن خیرمقدم به اعضای حاضر در مراسم بابیان اینکه  34طرح از کل طرح
تعاونی که افتتاح میشود مربوط به استان اصفهان است گفت ۲۷ :درصد از کل
سرمایهگذاری انجامشده از طرحهای تعاونی مذکور متعلق به استان اصفهان
است .میثم مداحی ،در آئین افتتاح متمرکز  34طرح تعاونی ،با اشاره به اینکه در
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،بخشهای مختلف اقتصاد به سه بخش؛
دولتی ،خصوصی و تعاونی تقسیم میشوند افزود :بخش تعاون دارای جایگاه
ویژه در دین مبین اسالم و قانون اساسی اســت بهنحویکه در آیه دوم سوره
مبارکه مائده به اهمیت جایگاه تعاون در جامعه اشارهشده است.
استفاده شرکتهای دانشبنیان از معافیتهای قانونی
وی ادامه داد :بر همین اســاس پس از پیروزی شــکوهمند انقالب
اسالمی ،درج بخش تعاون در قانون اساســی و تدوین و تصویب قانون تعاون
پس از  ۸سال دفاع مقدس در  13شهریور ســال  ۱۳۷۰توسط مجلس سوم
شورای اسالمی انجام شد و مقدمه شــکلگیری وزارت تعاون فراهم شد .وی
متذکر شد که هنر بخش تعاون تجمیع سرمایههای خرد و مشارکت آحاد مردم
در بخشهای مختلف اقتصادی و رشد سهم مردم از اقتصاد و تولید ناخالص
ملی است که اولین ثمره این رخداد موضوع توزیع عادالنهتر درآمد و ثروت در
بطن جامعه است .مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان از مزایای
توجه به بخش تعاون را رشد تولید ،کاهش بیکاری جوانان و فارغالتحصیالن
دانشــگاهی و ارتقا صادرات غیرنفتی عنوان کرد و افزود :اکنونکه حســب
فرمایشات مقام معظم رهبری سال جاری بهعنوان" ســال تولید ،اشتغال و
دانشبنیان" نامگذاری شده است و شرکتهای دانشبنیان بعضاً از معافیتهای
قانونی برخوردارند و همچنین بخش تعاون و شرکتهای تعاونی نیز در مسیر
کاری خود مواردی از معافیتهای مالیاتی و قانونی را یدک میکشند طبیعتاً
تشــکیل شــرکتهای دانشبنیان در قالب تعاونی ،میتواند بار بیشتری از

حیث قوانین دستوپا گیر و هزینههای مالیاتی را از دوش شرکتهای تعاونی
دانشبنیان بردارد و ترکیب و تجمیع این دو بهمنزله راهکار مفید در این راه
قلمداد میشود.
مشوقهای دولت و مجلس برای توسعه بخش تعاون در کشور
مداحی ادامه داد :خوشبختانه درراه اعتالی تعاونیها درکشورمجلس
نیز معافیتهای قانونی حوزه تعاون را گسترش داده تا زمینه حضور چشمگیر
شرکتهای تعاونی در اقتصاد کشور را دوچندان نماید .وی به این موضوع اشاره
داشت که توســعه بخش تعاون عدالت اقتصادی اجتماعی و توزیع عادالنهتر
درآمد و ثروت در جامعه را به همراه خواهد داشت لذا اگر به دنبال ریشهکنی
فقر مطلق و کاهش فقر نسبی در جامعه هستیم؛ بایستی با تشکیل تعاونیهای
فراگیر همانند تعاونیهای توســعه عمران در شهرستانها ،استان و حتی در
سطح ملی در حل معضل فقر و سایر چالشهای اقتصادی گام برداریم .مدیرکل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان خطاب به حضار گفت :برای گسترش

فرهنگ تعاون و کارگروهی باید ابتدا به ترویج فرهنگ تعاون و تعاونی در مدارس
پرداخت و فرهنگســازی نمود ،نبود کار جمعی و مشارکتی از خصوصیات
موجود در جامعه است که باید اصالح شــود .هرچند وجود هیات مذهبی در
جامعه دینی ما از مصادیق تعاون است شایسته است سیاستگذاران و تصمیم
سازان از این ظرفیت به نحو مقتضی استفاده کنند.
مشــارکت  380درصدی تعاونیهای اصفهان در هفدهمین
جشنواره تجلیل از تعاونیهای برتر
مداحی ،با اشاره به اقدامات متعدد و ارزشمند شرکتهای تعاونی در ابتدای
انقالب گفت :از بعد انقالب تاکنون بیش از  ۱۹۴هزار واحد مســکونی توسط
شــرکتهای تعاونی متعارف و  ۳۳هزار واحد مسکن مهر ساختهشده است.
وی در خصوص برگزاری هفدهمین جشنواره تعاونیهای برتر گفت ۳۱۴ :با
تالشهای صادقانه و اقدامات ارزشمند همکاران در بخش تعاون امسال ۳۱۴
شرکت تعاونی از استان اصفهان در جشنواره تعاونیهای برتر شرکت کردند

این امرانشان دهنده این است که بخش تعاون استان در راستای رسالت اصلی
خود یعنی ترویج فرهنگ تعاون به نحو مطلوبی اقدام کرده است .مداحی ادامه
داد :در این جشنواره  4شرکت تعاونی و اتحادیه امتیاز  700به باال  12شرکت
تعاونی و اتحادیه امتیاز  600به باال را در استان کسب نمودهاند که شرکت کیا
پلیمر آروند با امتیاز  767.77موفق به کسب عنوان شایسته تقدیر ملی شد.
اصفهان در سرمایهگذاری و اشتغال طرحهای تعاونیُ ،رتبه اول
کشور را دارد
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهــان همچنین گفت :این
اســتان در بین  ۴۵۷طرح افتتاحشده تعاونی در کشــور درزمینه  ۲شاخص
سرمایهگذاری و اشتغالُ ،رتبه ن ُخست را به خود اختصاص داده است .وی ادامه
داد ۳۴ :طرح تعاونی با مشارکت  ۲هزار و  ۸۶۸عضو ،سرمایهگذاری بیش از ۱۱
هزار و  ۲۱۴میلیارد ریال و اشتغالزایی  ۲هزار و  ۶۸نفر در استان اصفهان به
بهرهبرداری رسید .مداحی اعالم کرد ۹۹ :درصد از سرمایه این طرحها توسط
اعضا و تنها یک درصد آن از طریق دریافت تســهیالت تأمینشــده که جزو
شاخصههای مهم این طرحها است وی گفت :بیشترین تعداد طرحهای تعاونی
در استان اصفهان به ترتیب در رشتههای خدمات و صنعت هرکدام هشت طرح،
مسکن هفت طرح ،کشــاورزی و تأمین نیاز هرکدام سه طرح ،چندمنظوره و
اعتبار هرکدام  ۲طرح و صنایعدستی یک طرح ،فعالیت دارند .مدیرکل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان خبرداد :بیشترین تعداد طرحها مربوط به
شهرستان اصفهان با  ۹طرح ،کاشان و مبارکه هرکدام با سه طرح ،خوانسار،
فریدن ،لنجان و شاهینشهر و میمه هرکدام با  ۲طرح ،آران و بیدگل ،تیران
و کرون ،چادگان ،خمینیشــهر ،خُ ور و بیابانک ،دهاقان ،شهرضا ،فالورجان،
گلپایگان ،نایین و نطنز هرکدام یک طرح بوده است .گفتنی است :این مراسم
در محل پروژه تعاونی مسکن کارکنان عضو نظام پزشکی کاشان که بهعنوان
طرح شاخص در بخش تعاون در اســتان اصفهان از سوی وزارت تعاون کار و
رفاه اجتماعی انتخابشده بود با حضور معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
استانداری ،مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون استان ،فرماندار کاشان و سایر
مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد و از  14تعاونی برتر با اهدای تندیس و
لوح تقدیر قدردانی شد .شایانذکر است در پروژه تعاونی مسکن کارکنان عضو
نظام پزشکی کاشان  258واحد مسکونی با سرمایهگذاری بیش از  715میلیارد
تومان به بهرهبرداری رسید.

