کوتاه از استانها
مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی قم خبر داد:

ساخت  ۹پروژه گردشگری جهش
تولید در استان
قم/نگین کوهستانی

news@ naslefarda.net

مدیــرکل میرا ثفرهنگــی ،گردشــگری و
صنایعدســتی قم گفــت ۹ :پروژه گردشــگری
جهش تولید در اســتان قم در دســت ســاخت
اســت .علیرضا ارجمندی اظهار کرد :پروژههای
گردشگری جهش تولید در استان قم شامل پنج
مجتمع گردشــگری و چهار هتل است .مدیرکل
میراثفرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی قم
ادامــه داد :حجم ســرمایهگذاری در این  ۹پروژه
گردشــگری حدود  ۱۰۱هزار میلیارد ریال است.
او افزود :پیشبینی میشود با اتمام و بهرهبرداری
از پروژههای گردشگری جهش تولید برای حدود
 ۳۴۸نفر اشتغال مستقیم ایجاد شود .ارجمندی
گفت :امید است صنعت گردشگری پس از دوران
واکسیناسیون کرونا به سرعت خود را احیا کند و به
حیات اقتصادی خود بازگردد.
همزمان با گرامیداشت هفته تعاون؛

برگزیدگان جشنواره شعر تعاون
در مشهد معرفی شدند
مشهد  /زهرا آخوندی

z.a.naslefarda.1359@gmail.com

استاندار خوزستان:

شرایط سرمایهگذاری در
خوزستان باید تسهیل شود

خوزستان /گروه استانها :استاندار خوزستان
گفت :برای سرمایهگذارانی که قصد دارند خوزستان
را آباد کنند باید شرایط سرمایهگذاری تسهیل شود.
صادق خلیلیان در نشســت جذب سرمایهگذاری
خوزســتان اظهار کرد :رشد توســعه هر کشور و
استانی به سرمایهگذاری وابسته است .وی افزود :در
این مسیر باید زمینه جذب سرمایهگذاری داخلی،
سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور و همچنین
سرمایهگذاری خارجیها را فراهم کنیم .استاندار
خوزســتان گفت :برای جذب ســرمایهگذار باید
فضای کسب و کار را در درون استان بهبود ببخشیم.
همچنین یکی دیگر از مسیرهای جذب سرمایهگذار
توجه ویژه به پنجره واحد است .خلیلیان عنوان کرد:
نباید ســرمایهگذاران در چرخه اداری خسته و از
سرمایهگذاری منصرف شوند زیرا این مسئله مانع
توسعه است و استان را عقب میاندازد.

مازندران/محمد توکلی :سرپرست شرکت استان گاز مازندران ،از افزایش ظرفیت ایستگاه  TBSشهر نکا خبر داد و گفت :تعویض
ایستگاه این شهر با هدف افزایش ظرفیت انجام شده اســت .مقدم بیگلریان تصریح کرد :نظر به اینکه تعداد مشترکان استان اعم از
واحدهای خانگی ،تجاری و صنعتی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است بنابراین حسب بررسیهای مهندسی و کنترل شبکه،
افزایش ظرفیت تعدادی از ایستگاههای تقلیل فشار گاز ،از جمله ایستگاه گاز شهرستان نکا در برنامه قرار گرفت .وی افزود :هم اینک
با افزایش ظرفیت ایستگاه  TBSموصوف از  10به  20هزار متر مکعب در ساعت ،ضمن پاسخگویی به افزایش مصارف جدید ،نیازهای
آتی را نیز پاسخگو خواهد بود .سرپرست شرکت گاز مازندران اظهار داشت :با توجه به انجام تعمیرات اساسی تاسیسات ،آمادگیهای
فنی و عملیاتی کامل برای عبور از فصل سرما و تأمین گاز مشترکان عزیز استان وجود خواهد داشت.

کهگیلویه و بویراحمد  /گروه استانها :مدیرعامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد گفت :طرح گازرسانی به  ۲۳روستا در
مناطق لوداب ،بویراحمد و بخش مرکزی شهرستان مارگون در دست اجراست .رحمن خادم افزود :از این تعداد  ۱۶روستا در بخش
لوداب و  ۷روستا در بخش مرکزی شهرستان مارگون قرار دارند .وی اعتبار این طرح را بیش از  ۱۸۰میلیارد ریال اعالم و اظهارکرد :با
اجرا و بهرهبرداری از این طرح حدود هزار و  ۴۰۰خانوار در این مناطق از گاز طبیعی برخوردار میشوند .خادم ،به مهمترین روستاهای
هدف گازرسانی در بخش لوداب بویراحمد و بخش مرکزی شهرستان مارگون اشاره و بیان کرد :روستاهای چال شاهین زیرتوت ،ولی
حسین و فهلیون و همچنین آب چنداران سفلی و علیا در بخش لوداب و روستاهای دلی رچ ،شهنیز ،جوبریز ،هفت چشمه و آب سردان
دربخش مرکزی شهرستان مارگون از جلمه روستاهایی هستند که در این طرح گازرسانی میشوند.

تبریز  /روح اله عبدالعلی زاده
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مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه آذربایجانشرقی خبر داد:

news@ naslefarda.net

مدیر شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه
آذربایجان شرقی در جلســه هماهنگی و هماندیشی
نظارت بر توزیــع الکترونیکی گازمایــع که با حضور
مدیریت و مسئوالن منطقه ،مدیران شرکتهای موزع
گاز مایع و مسئوالن استانی در ستاد این منطقه تشکیل
شد بر پیگیری تداوم اجرای کامل توزیع الکترونیکی گاز
مایع در راستای ساماندهی خانوارها و اصناف فاقد گاز
طبیعی تاکید کرد .علی روحاللهی با بیان اینکه گاز مایع
به حد کافی تولید و در دسترس است ،گفت :کمبودی
در این زمینه وجود ندارد و تأمین نیاز مصرف گاز مایع
خانوارهای روستایی و عشایری استان در اولویت است
که با نظارت و کنترلهای الزم از ســوی دستگاههای
نظارتی به ویژه سازمان صنعت ،معدن و تجارت مورد
پایش قرار میگیرد .مدیر منطقه آذربایجان شرقی یاد
آور شــد :با توجه به فرارسیدن فصل سرما آن دسته از
هموطنانی که واجد شرایط دریافت سوخت گاز مایع و
نفت سفید هستند باید با ثبتنام در سامانه درخواست
فرآوردههای نفتی به آدرس https://newtejaratasan.
 niopdc.irنسبت به ثبت مشخصات و احراز هویت در
این سامانه اقدام و ســوخت مورد نیاز خود را از طریق
خرید الکترونیکی تهیه کنند.
افزایش بیش از  3درصد عرضه سوخت
گاز طبیعی طی  5ماه اول سال 1400
مدیر شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه
آذربایجانشرقی از افزایش سه درصدی عرضه سوخت
گاز طبیعی در پنج ماهه ســالجاری در جایگاههای
سیانجی استان خبر داد .علی روح اللهی مدیرمنطقه
ضمن اشاره به اهتمام مدیریت و مسئوالن منطقه در
راســتای جایگزینی گازطبیعی به جای سوخت مایع
در بخشهای مختلــف مصرف گفــت :در پنج ماهه
نخست ســال  1400مصرف ســیانجی در بخش
حملونقل اســتان بیــش از  296میلیون مترمکعب

تداومتوزیعگازمایعبازیرساختبانکی

در پنج ماهه نخســت سال 1400
مصــرف ســیانجی در بخش
حملونقل اســتان بیش از 296
میلیون مترمکعب بوده که نسبت
به مدت مشابه در سال گذشته به
میزان سه درصد رشد داشته است

عکس :نسل فردا

همزمان با ششمین روز از گرامیداشت هفته تعاون
مراسم تقدیر از داوران و برگزیدگان جشنواره شعر
تعاون ،تعاونیهای شایسته تقدیر و پیشکسوتان
این بخش با حضور حمیدرضا پناه مدیر کل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ،یوسف امینی
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی ،اسماعیل آذری
رئیس اتاق تعاون اســتان ،عقیل مختاری مدیر
تعاون این اداره کل ،تحفهگر معاون فرهنگی اداره
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و جمعی از تعاونگران
در سالن اجتماعات این اداره کل برگزار شد .پناه
در این مراسم طی سخنانی گفت :خوشبختانه در
نظام اسالمی و در طول دوران دفاع مقدس نقش و
جایگاه تعاون چه در بخش اقتصادی ،نگاه مردمی
و عدالت اجتماعی همیشــه به سمت تعاون بوده
است و اگر بخواهیم توسعه اقتصادی شکل گیرد
باید به سمت تعاون حرکت کنیم چرا که از تعاون
به جهادگران توسعه اقتصادی یاد شده است .وی
افزود :پایه اصلی هر چیزی فرهنگ است و ما در
این اداره کل به دنبــال ارتقای فرهنگ تعاون در
استان هســتیم .در ادامه این مراسم سرپرست
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در مراسم
اختتامیه جشنواره شــعر تعاون گفت :جشنواره
شــعر تعاون در اولین قدم بین فرهنگ و تعاون،
همدلی ،همکاری و همیاری ایجاد کرد .یوســف
امینی افزود :اگر بخواهیم گفتمانی شکل بگیرد
و به طور مؤثر تداوم یابد ،بایــد از زبان فرهنگ و
هنر اســتفاده کنیم .همچنین افشین تحفهگر
معاون فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی خراسانرضوی نیز در این مراسم گفت:
این همکاری میتواند بستری برای ایجاد فرهنگ
تعاون ،ترویج تعاون و ایجاد تشــکلهای تعاونی
فرهنگی در حوزههای مختلــف خدمات ،تولید
و توزیع باشــد تا از بســتر همزبانی با کشورهای
همسایه بازار مشــترک را ایجاد کند .وی افزود:
اقتصاد فرهنگ شاخهای از اقتصاد است که رابطه
فرهنگ و نتایــج اقتصادی را بررســی میکند.
تحفهگر افزود :فرهنگ یک مفهوم گسترده است
که شامل ارزشهای اجتماعی و هنجارهای موجود
در جوامع بشری و همچنین دانش ،باورها ،هنرها،
قوانین ،آداب و رسوم ،تواناییها و عادتهای افراد
است که در آن گسترده میشود .معاون فرهنگی
و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان
رضوی اشاره کرد که ادبیات از دیر باز تاکنون به
عنوان ابزاری برای بیان اندیشــههای اجتماعی،
پندارهای اخالقــی و آموزههای دینی و فرهنگی
مطرح بوده و آثار ادبی انعکاس دهنده شــرایط
اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاســی جامعه
زمان خود است و مردم با توجه و مطالعه آثار ادبی
مرزهای واقعیت و خیــال را در نوردیده و از ورای
روزمرگی به وقایع مینگرند.

افزایش ظرفیت ایستگاه تقلیل فشار گاز برون شهری نکا

گازرسانی به  ۲۳روستای شهرستانهای بویراحمد و مارگون

بوده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به میزان
سه درصد رشد داشته اســت .مدیر منطقه آذربایجان
شــرقی با بیان اهمیت توســعه صنعت سیانجی و
کاهش آالیندههای زیســت محیطی ناشی از مصرف
ســوختهای فســیلی افزود :هم اکنــون طرح ملی
تبدیل رایگان خودروهای عمومی باری و مســافری
به ســیانجی در اســتان در حال اجرا بوده و مالکان
خودروهای مذکور میتوانند با ثبتنام در سایت GCR.
 niopdc.irو دریافت نوبت نسبت به دوگانه سوز کردن
خودروی خود اقدام کنند .روحاللهی در خاتمه تصریح
کرد :درخصوص استانداردسازی جایگاههای عرضه گاز

طبیعی با پیگیریهای مستمر و تعامل با سازمانهای
مربوطه کنترل و نظارت کامل به عمل میآید تا خدمات
سوخترســانی مطمئنی در جایگاهها عرضه شــود.
جایگاههای سوخت اســتان  345باب بوده که تعداد
 173باب آن مربوط به جایگاههای سیانجی است.
علی روحاللهی مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی منطقه آذربایجان شــرقی از توزیع بیش از 61
میلیون لیتر نفتــگاز در بخش صنایع اســتان طی 5
ماه اول ســالجاری خبر داد .به گزارش شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی منطقه آذربایجانشــرقی،
علی روحاللهی مدیر منطقه با اشــاره به منویات مقام

معظم رهبری و نامگذاری ســال  1400با عنوان سال
تولید ،پشــتیبانیها و مانعزدایی ها افزود :در راستای
حمایت از تولید و صنایع بیش از  61میلیون لیتر نفتگاز
در بخش کشاورزی اســتان طی  5ماه اول سالجاری
توزیع شده است.
مدیر منطقه آذربایجان شــرقی در ادامــه افزود :با به
حداقل رساندن موانع موجود و هماهنگی با سایر ادارات
مرتبط و تاکید بر صرفهجویی در انرژیهای فسیلی و
صیانت از شاخصهای زیســتمحیطی توزیع نفتگاز
بخش صنایع نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از
 13درصد رشد داشته است.

اراک

یاسوج

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مرکزی خبر داد:

معاون برنامهریزی و توسعه مشارکتهای اداره کل نوسازی ،کهگیلویه و بویراحمد:

بافت بیش از پنج هزار متر مربع انواع فرش دستباف
اراک  /گروه استان ها :رئیس سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان مرکزی گفت :بیش از پنج
هزار متر مربع انواع فرش دستباف و زیراندازهای
نفیس امســال در این اســتان بافته شد .سعید
جعفری کرهرودی ،افزود :این قالیهای دستباف
اغلب در اراک ،دلیجان خمیــن و محالت تولید
شده اســت .وی توضیح داد ۴۶۵ :متر مربع فرش
دســتباف به ارزش  ۶۷هزار دالر پارســال از این
اســتان به نقاط مختلف جهان صادر شد .رئیس
ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مرکزی
خاطرنشــان کرد :محمولههــای صادراتی فرش
دستباف استان در این بازه زمانی به وزن یکهزار
و  ۵۵۰کیلوگرم بوده و بیشتر به کشورهای کویت،
آمریکا و چین ارسال شده است .جعفری کرهرودی
بیان کرد :میزان تولید فرش در استان مرکزی بر
اساس عرضه این زیرانداز سنتی در فروشگاهها و
نمایشگاههای فرش محاسبه میشود و بسیاری
از بافندگان تولید خــود را بهدالیل مختلف برای
فروش عرضه نمیکنند که با احتســاب این مهم

دانشآموزان در پویش به رنگ آجر شرکت کنند

یاسوج  /محمدحســین آذرپندار :معاون
برنامهریــزی توســعه مشــارکتهای اداره کل
نوســازی ،توســعه وتجهیز مدارس کهگیلویه و
بویراحمد گفت :دانشآموزان در پویش به رنگ
آجر شرکت کنند .علی رستخیز از دانشآموزان
 ۶تا  ۱۲ساله استان خواســت در پویش به رنگ
آجر شرکت کنند .وی اظهار داشت :دانشآموزان
کهگیلویه و بویراحمد نقاشیهای خود را با عنوان
مدرسه دوست داشتنی من در سایت آجر به آجر
به نشــانی  WWW.ajorBajor.irبارگذاری کرده
و ضمن مشارکت در امر پسندیده مدرسهسازی
جایزه دریافــت کنند .دانشآمــوزان عالقهمند
پس از ورود به ســایت آجر به آجر گزینه نقاشی
را انتخاب و نقاشی خود را بارگذاری و پس از آن
مشخصات خود را وارد کنند .معاون برنامهریزی و
توسعه مشارکتهای نوسازی مدارس کهگیلویه
و بویراحمد تصریح کرد :دانشآموزان میتوانند
آثار دیگر شــرکت کنندگان را با کلیک بر روی
گزینه مشاهده نقاشی ببینند .رستخیز تاکید کرد:

بیش از  ۱۰هزار متر فرش امسال در استان مرکزی
بافته شده است .وی اضافه کرد :استان مرکزی به
خصوص مناطق فراهان ،ساروق ،جیریا ،غیاثآباد،
محالت و دلیجان قطب تولید فرشهای دستباف
نفیس در کشور است و حمایت از بافندههای استان
از طریق معرفی به بیمه تأمیــن اجتماعی و ارائه
تسهیالت کم بهره به کارگاههای بافندگی ،یکی
از برنامههای اولویتدار سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان است.

دانشآموزان نقاشــیهای خود را در شبکههای
اجتماعی به اشتراک میگذارند و صاحبان آثاری
که بیشترین بازدید کننده را داشته باشند برنده
میشوند .این مســئول تبلت و لوازمالتحریر را از
جمله جوایز پیشبینی شــده برای این مسابقه
اعالم کرد .وی اظهار داشــت :شــرکت میهن به
عنوان حامی پویش به رنگ آجر افزون بر تأمین
هزینه جوایز به ازای هر نقاشــی یک آجر را برای
مدرسهسازی اهدا میکند.

آبفا
همزمان با مرحله نخست واکسیناسیون تجمیعی کارکنان آبفا انجام گرفت؛

تجلیل از کادر بهداشت و درمان استان اصفهان

نسل فردا  /گروه استان ها
M.Yadegari@gmail.com

همزمان با مرحله نخست واکسیناسیون
تجمیعی کارکنان آبفای استان اصفهان ،از
کادر بهداشت و درمان بیمارستان صحرایی
الزهرا تجلیــل شــد .درایــن مرحله از
واکسیناســیون حدود چهارهــزار نفر از
کارکنان شــرکت آب و فاضالب اســتان
اصفهان بر ضد بیماری کرونا واکســینه
شــدند .مرحله نخســت واکسیناسیون
کارکنان آبفای اســتان اصفهان از هفته
گذشته در شهرستانها آغاز شده بود اما

نزدیک به دو هزار نفر از کارکنان شاغل در
ســتاد ،آبفای مناطق ششــگانه شهر
اصفهــان و تصفیهخانههــای فاضالب
روزهــای  22و  23شــهریورماه در مرکز
واکسیناسیون صحرایی الزهرا به صورت
تجمیعی دوز اول واکسن خود را دریافت
کردند .مدیرعامل آبفای استان اصفهان در
نخســتین روز اجرای این طرح در مرکز
واکسیناسیون صحرایی حضور یافت و از
تالشهــای کادر بهداشــت و درمــان و
همچنین دکتر مهیار حاجی مالیان و حامد
رجبنــژاد ،معــاون بهداشــتی و ناظر
واکسیناســیون مرکز بهداشت شماره دو

شهرستان اصفهان در انجام هماهنگیهای
الزم و نظارت بر اجرای این کار ارزشــمند
قدردانی کرد .هاشم امینی هنگام بازدید از
مرکز واکسیناسیون صحرایی الزهرا گفت:
با توجه به این که شرکت آب و فاضالب یک
نهاد خدمترسان محسوب شده و ارتباط
نزدیکی با مردم دارد ،واکسیناسیون سریع
کارکنان آن به ویژه ماموران قرائت کنتور،
ماموران رســیدگی به حوادث و کارکنان
تصفیهخانههای فاضالب بسیار ضروری بود.
وی در بخش دیگری از ســخنانش به در افزود :شرکت آب و فاضالب استان اصفهان و درمان ،یکی از سالنهای ورزشی خود را
پیش بــودن فصل ســرما و ادامــه روند آمادگی دارد قبل از سرد شــدن هوا و به برای استقرار مرکز تجمیعی واکسیناسیون
واکسیناسیون گروههای هدف اشاره کرد و منظور رفاه حال شهروندان و کادر بهداشت در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار دهد.

کوتاه از استانها
مسئول بسیج سازندگی استان مرکزی
خبر داد:

حمایت از  ۵۰۰واحد تولیدی
کوچک و بزرگ راکد
اراک  /رضوان داودی جم

News.arak93@gmail.com

مسئول بسیج سازندگی استان مرکزی گفت:
در نظر داریم امسال بیش از یکهزار فرصت
شغلی پایدار در استان ایجاد کنیم و حمایت
از  ۵۰۰واحد تولیدی کوچک و بزرگ که راکد
هستند را در دستور کار داریم .امید محترمی
در تشریح برنامههای این سازمان در راستای
تحقق اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشــتغال در
جمع خبرنگاران اظهار کرد :با توجه به ابالغ
سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط
مقام معظم رهبری که  ۲۴بنــد مهم در آن
تاکید شده و در راستای تحقق و اجرای این
سیاستها بسیج برنامهریزیهای الزم برای
اقدامات مؤثر در این راســتا انجام داده است.
وی ادامه داد :ایجاد بستر الزم و مناسب برای
نقشآفرینی مردم و فعاالن اقتصادی که در
سطح کشور شــاهد فعالیت آنها هستیم و
مردمی کردن اقتصاد مهمترین اهداف اجرای
سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط بسیج
است .مسئول بسیج سازندگی استان مرکزی
تصریح کرد :رویکرد بسیج در این مسیر ایجاد
ظرفیتها و بســترها برای تشــکیل اقتصاد
درونزاســت و به دنبال این هستیم الگویی
جامع و الهامبخش برای سایر بخشها ایجاد
کنیم .محترمی ادامه داد :خوشبختانه در طول
این سالها اقدامات قابل توجهی در این راستا
در بسیج انجام شده که افزایش تولید ،کمک
به امنیت و تأمین غذایی ،ایجاد اشتغال و در
نهایت رفع فاصلههای طبقاتی و ایجاد عدالت
را به همراه داشته است که باید بیشتر مورد
توجه قرار گیرد.
فاصله گرفتــن از اقتصاد تک
محصولی یکــی از راهبردهای
بسیج سازندگی است
وی عنوان کرد :فاصله گرفتن از اقتصاد تک
محصولی یکی از راهبردهــای اصلی در این
مسیر است که باید همه توان و ظرفیتهای
الزم در این راستا به کارگیری شود .مهمترین
برنامه و سیاســت بسیج ســازندگی استان
مرکزی آموزش و توانمندســازی افراد برای
تقویت پتانسل های نسبی آنهاست که در
همین راســتا به دنبال این هستیم با تقویت
توانمندیهای افراد در راستای ایجاد اشتغال
برای آنها اقدامات مؤثر انجام دهیم .مسئول
بسیج سازندگی استان مرکزی گفت :برگزاری
دورههای آموزشی و توانمندسازی برای افراد
یکی از برنامههای مهم است که طی سالهای
اخیر بیش از  ۳۵هزار نفر در استان مرکزی از
دورههای آموزشی بهرهمند شدند و بسیاری از
آنها با اخذ مدرک معتبر مهارتی موفقیتهای
زیادی کسب کردند .وی گفت :حمایت از افراد
آموزش دیده با پرداخت تسهیالت گام بعدی
بسیج ســازندگی برای ایجاد اشتغال است و
البته ایجاد اشتغال همیشه نیاز به تسهیالت
ندارد چراکه بسیاری از افراد میتوانند با توجه
به توانایی مالیشــان در عرصــه تولید ورود
میکنند و افرادی کــه توانایی الزم را ندارند
توسط بسیج ســازندگی حمایت میشوند.
مسئول بسیج ســازندگی اســتان مرکزی
اظهار کرد :در هفت ســال گذشــته بیش از
 ۱۱۰میلیارد تومان تسهیالت از سوی بسیج
سازندگی در اختیار افراد قرار گرفته و بیش از
 ۸هزار فرصت شغلی عمدتاً پایدار در سطح
استان مرکزی ایجاد شــده است .یکی دیگر
از اقدامات در مســیر اقتصاد مقاومتی ایجاد
صندوقهای قرضالحسنه است که در سطح
اســتان مرکزی  ۶۸۰صندوق قرضالحسنه
مردم محور ایجاد شده و بیش از  ۳۰هزار نفر
در سطح استان مرکزی سازماندهی شدند که
در دو سال اخیر بیش از دو هزار فرصت شغلی
ایجاد کردهاند .در کنــار ایجاد صندوقهای
قرضالحسنه  ۵۰تعاونی اشتغال ایجاد شده
که موضوعات مربوط به اشــتغال را پیگیری
میکنند .محترمی گفت :توانمندسازی افراد
از اولویتهای بسیج سازندگی است که در این
مسیر برای تحقق اهداف ،تشکیل دهکدههای
اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفته که
تاکنون دو دهکده اقتصاد مقاومتی در استان
شــکل گرفته و دهکدهها به دنبال آموزش،
توانمندسازی و کمک به ایجاد بستری مناسب
برای کسب تجربه متقاضیان ایجاد اشتغال
است که امیدواریم در این مسیر موفقیتهای
خوبی حاصل شود.

