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زنجان- مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات ایران گفت: توسعه 
سیســتم شماره گذاری و اســتفاده از فناوری بارکد، تجارت الکترونیکی در 
بخش های مختلف بازار با لحاظ استانداردهای بین المللی و توجه به نیازهای 
صنایع مختلف، از اهم اهداف و ماموریت های مرکز ملی شماره گذاری کاال و 

خدمات ایران در بخش GS۱ است.
مهدی مظهری ظهر در جلســه کارگروه توســعه صادرات استان زنجان، با 
اشــاره به اینکه به کارگیری اســتانداردهای GS۱ راهکاری برای جلوگیری 
از ورود کاالهــای تقلبی و جعلی به زنجیره تامیــن و تایید اصالت کاالهای 
تولیدکنندگان اســت، اظهار کرد: برای ردیابــی کاال در ابتدا باید کاالها در 
این سیستم شناسایی شود و شناسه قلم کاالی تجاری دریافت کند تا بتوان 
کاال را در سیســتم توزیع مدیریت کرد. وی افزود: GS۱ به  عنوان سیســتم 
یکپارچه اســتاندارد جهانی، اطالعات مورد نیاز برای مدیریت زنجیره تامین 
کاال را از طریق صدور کد شناســایی یکتا و منحصر به  فرد میســر می کند و 
شناســایی بهنگام موجودیت های  ثابت و در گردش چرخه تولید و توزیع را 
در مواردی از قبیل اقالم تجاری، واحدهای لجستیکی، دارایی ها و مکان های 
فیزیکی فراهم می آورد. این ســازمان در ســطح بین المللی مورد استقبال و 
پذیرش اکثر بازیگران زنجیره های مختلف تامین قرار گرفته و در حال حاضر 
اغلب بنگاه های فعال در زنجیره های تامین جهانی از قابلیت های اســتاندارد 
شده GS۱ استفاده می کنند.وی با اشــاره به راه اندازی نمایندگی این مرکز 
در زنجان در راســتای تسهیل صدور کد، ادامه داد: مرکز ملی شماره گذاری 
کاال و خدمات ایران در ســال ۱۳۷۴ توسط موسسه مطالعات و پژوهش های 
بازرگانی تاســیس و به عنوان عضو رسمی سازمان GS۱ بین الملل و نماینده 

این سازمان در ایران پذیرفته شد.
این مســئول اضافه کــرد: تدوام و گســترش همکاری با مشــترکان نظام 
شماره گذاری، تهیه و تنظیم بروشورهای اطالعاتی  شرکت در نمایشگاه های 
تخصصی، برگزاری ســمینارهای عمومی و تخصصی، همکاری برای توسعه 
کاربری بارکد در سیستم های مختلف و بخش های صنعت، از جمله اقداماتی 
است که در دســتور کار مرکز است.مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کاال 
و خدمات ایــران در ادامه، ثبت و کنترل آمار تولیدی محصوالت به صورت 
سیســتمی، شناســایی محصوالت در ســطح ملی و بین المللی، شناسایی 
تامین کننــدگان کاال، شناســایی بازارهای هــدف جدید، ایجــاد قابلیت 

ردیابــی و رهگیری کاال، انجام تبادل اطالعــات در کوتاه ترین زمان ممکن، 
جلوگیــری از ورود محصــوالت بی کیفیت به زنجیره تامیــن، محافظت از 
برند تولیدکنندگان، تایید اصالت محصوالت، مدیریت سیســتمی اطالعات، 
گسترش و معرفی محصوالت در بازارهای جهانی و شناسایی تامین کنندگان 
جدید را از مزایای اســتفاده از این سیستم یکپارچه برای تولیدکنندگان و 
مصرف کنندگان عنوان کرد.وی اذعان کرد: مرکز ملی شــماره گذاری کاال و 
خدمات ایران به عنوان تنها نمایندگی رسمی سازمان GS۱ بین الملل، بارکد 
جهانی محصوالت )GTIN( را با پیش شــماره کشوری ۶۲۶ صادر می کند. 
همچنیــن در حوزه های ردیابی و ثبــت و ثبت کد مکان )GLN( این مرکز 

بر اساس استانداردهای سازمان جهانی GS۱  بین المللی فعالیت می کند.
مدیرعامل مرکز ملی شــماره گذاری کاال و خدمات ایران با اشاره به مصوبه 
مجلس شورای اســالمی در قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، اضافه کرد: 
متن ماده ۹۳ برنامه پنجم توســعه، با هدف تنظیم مناســب بازار، افزایش 
ســطح رقابت، ارتقای بهره وری شبکه توزیع و شفاف ســازی فرآیند توزیع 
کاالها و خدمات، به الزاماتی اشــاره شــده که در حوزه حمایت و توســعه 
فعالیت های ایران کد قرار می گیــرد.وی با تاکید بر اینکه در فرآیند هر یک 
از زنجیره های تامین باید زیرســاخت های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری 
یکپارچه شده و زبانی مشــترک برای تبادل اطالعات و فعالیت ایجاد شود، 
ادامه داد: این از آن جهت است که طرف های مبادله کننده بتوانند در انجام 
تراکنش های تجاری با اطمینان خاطــر از کارکرد صحیح فناوری اطالعات 

ارائه شده بهره ببرند. 
مظهری با اشاره به اینکه یکی از ابزارهای تقویت پیوندهای فنی و روان سازی 
اطالعــات در زنجیره تامیــن، ایجاد نظام  استانداردســازی کاال، خدمات و 
اطالعات اســت، افزود: این امر تبادل مطمئن و ســریع جریان اطالعات را 
در ســطوح مختلف  درون سازمانی و بنگاهی تا بین المللی به صورت تضمین 
شده میسر می کند. مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات ایران، 
تصریح کرد: کد کاال و خدمات، ابزاری برای شناسایی و تبادل اطالعات بین 
بنگاه های تولیدی و تجاری در راستای تســهیل فرآیندهای زنجیره تامین 
کاالها و خدمات و به مثابه زبان تجاری بین المللی اســت و چنانچه از همه 
قابلیت های کاربردی آن اســتفاده شــود، تاثیر قابل مالحظه ای در تسهیل 

تجاری و رونق چرخه تولید کشور خواهد داشت. 

مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات ایران:

سند ملی فرش ایران از طریق کدهای جهانی انجام شده است
روزانه ۵۵ هزار تن زباله در کشور تولید می شود

اردبیل- مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شــهری سازمان شهرداری  ها و 
دهیاری  های کشــور گفت: از یکهزار و ۴۳۰ شهر و ۳۷ هزار روستا و یکهزار و ۱۵۷ 
بخشداری در کشور، روزانه ۵۵ هزار تن زباله عادی تولید می شود و ۴۵ هزار تن آن 

مربوط به حوزه شهری و ۱۰ هزار تن در حوزه روستایی است.
سید حبیب راضی در آیین اختتامیه سومین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی 
و دومین کنفرانس مدیریت سبز پسماند در دانشگاه محقق اردبیلی اظهار کرد: سرانه 
تولید پســماند شهری ۸۰۰ و سرانه روســتایی ۵۰۰ گرم است و ۶۵ درصد پسماند 
عادی در کشــور از نوع تر و بقیه خشک است و بر اساس مقررات باید ۲۷ درصد آن 

در مبدا تفکیک شود اما فقط ۱۰ درصد آن تفکیک می شود.
وی ادامه داد: به باور ســازمان محیط زیســت که بر ۵۰ دستگاه متولی مستقیم یا 
غیرمســتقیم در حوزه پسماند نظارت دارد، یا دســتگاه ها تکالیف خود را در حوزه 
مدیریت پســماند انجام نمی دهند یا به خوبی انجام وظیفــه نمی کنند.راضی ورود 
بخش خصوصی به مدیریت پســماند را غیرجدی دانســت و گفت: نامناســب بودن 
ساختار اداری مدیریت پسماند در ســطوح ملی، استانی و محلی از چالش های این 
حوزه اســت و در ســطح ملی به یک سازمان مدیریت پسماند نیاز داریم و در سطح 

استان ها فقط در سه استان شمالی کشور سازمان مدیریت پسماند وجود دارد.
او اضافه کرد: صرف نظر از شهرداری ها، و در کل کشور ۳۸ واحد تولید کمپوست و 
۲ واحد زباله ســوز موجود است و در حوزه مدیریت پسماند متاسفانه بخشداری ها و 
دهیاری ها نیروی انسانی و امکانات کافی ندارند و نگرش بخشی حاکم در دستگاه ها 
بخصوص در استان های ساحلی گردشگرپذیر نمی تواند در خصوص مدیریت پسماند 
موثر باشــد.مدیرکل دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداری  ها و 
دهیاری  های کشور با اعالم اینکه در یکســال گذشته اتفاقات مثبتی برای مدیریت 
پسماند در کشــور نظیر تغییر نگرش آحاد مردم و مسئوالن روی داده است، گفت: 
دولت و ســازمان های متولی، دغدغه پســماند را جدی گرفته انــد و برای مدیریت 
پسماند ، کشور را پهنه بندی کرده ایم و ۸۰۰ طرح مطالعه مدیریت جامع پسماند در 
کشور انجام گرفته است. راضی افزود: سرزمین ایران را به ۳۰۵ پهنه تقسیم کرده ایم 
و در هر پهنه طرح های الزم مشخص شده است و به عنوان مثال گیالن دارای هفت، 
مازندران دارای هشــت و استان اردبیل دارای هفت تا هشت پهنه خواهد بود و یکی 

از شاخص های ارزیابی شهرداران، تفکیک زباله از مبدا خواهد بود.
او با اشاره به وجود یکهزار و پنج واحد زباله سوز در ژاپن و فقط ۲ واحد زباله سوز در 
ایران، تصریح کرد: شاید ورود فناوری به چرخه مدیریت پسماند و ورود استارتاپ ها 
به تفکیک زباله از مبدا، در مدیریت زباله ها مفید باشد و ۲۳ عنوان نیازهای فناورانه 

در این راستا شناسایی شده است و ۶ مورد آن امسال اجرا خواهد شد.
وی ادامــه داد: با عبارت »زباله طالی کثیف« موافق نیســتم و کل چرخه مدیریت 
پسماند برای بخش خصوصی، اقتصادی و سودآور نیست و فقط پسماند خشک اندکی 
سودآور است؛ بنابراین باید دولت با تامین اعتبارات کافی، تسهیلگر مدیریت پسماند 
کشور باشد و با تدوین بسته هایی تشویقی نیز می توان بخش خصوصی را به این کار 
ترغیب کرد. راضی به نتیجه بخش بودن سرمایه گذاری بخش خصوصی در چند شهر 
در راستای مدیریت پسماند اشاره و تاکید کرد: بخش خصوصی در این شهرها متعهد 
شده است تا دفن پسماند را به زیر ۳۰ درصد برساند و بیشتر زباله ها بازیافت شود و 
این برنامه در چند شــهر مورد آزمایش نتیجه داده است.وی افزود: در استان گیالن 
روزانه ۲ هزار تن زباله تولید و یکهزار تن آن به پهنه رشت حمل می شود و در مرکز 
گیالن ســه تا چهار طرح مدیریت پســماند در حال اجراست اما واحد زباله سوز این 
استان با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی ناقص است و زباله ها همچنان به سراوان منتقل 
می شد.سومین کنفرانس ملی مدیریت منابع طبیعی و دومین کنفرانس ملی مدیریت 
ســبز پسماند از روز گذشته )دوشنبه( با حضور مسئوالن و صاحب نظرانی از سطوح 
ملی، استانی و ملی در دانشگاه محقق اردبیل آغاز شده بود.دانشگاه محقق اردبیلی در 
ســال ۱۳۵۷ با نام آموزشکده کشاورزی و با پذیرش ۳۸ دانشجو در رشته کشاورزی 
عمومی فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد و در حال حاضر در ۲۰۱ رشته تحصیلی در 
مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد دکتری در حدود ۱۱ هزار دانشجو دارد 

که در ۱۱ دانشکده مشغول تحصیل هستند.  ایرنا

آگهی مفقودی
بــرگ ســبز ســواری پــژو پــارس XU7 مــدل 94 به رنــگ خاکســتری متالیک به شــماره 
موتــور 124K0771146 و شــماره شاســی NAAN01CEXFH275929 و بــه شــماره پــاک 
45ایــران319م72 به نــام فرزانه ذونعمــت کرمانی به شــماره ملــی 2993895710 مفقود 

گردیده است و از درجه اعتبار ساقط است. کرمان
*********************************************************************

بــرگ ســبز وســند کمپانــی خــودرو ســواری پیــکان مــدل 1375 بــه شــماره موتــور 
0112751۶022 و شــماره شاسی 75553802 به شماره پاک انتظامی 51_ 828 د 97 بنام 

مالک خودرو حبیب اهلل اسکندری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد. سنندج
*********************************************************************

اینجانــب هــادی فخرائی نژاد فرزند غام حســین  به شــماره ملــی 48۶9915340 مالک 
خودروی وانت سیستم پیکان تیپ OHV 1۶00 رنگ سفید -روغنی مدل 1392 شماره موتور 
114F0036048 و شــماره شاســی NAAA46AA3DG377632  شــماره پاک ۶9-98۶ ل 12 
بعلت فقدان اســناد )ســند کمپانی و  مالکیت برگ سبز( تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی 
مذکــور را نموده اســت. لذا چنانچه احدی ادعایی درخصوص خــودروی فوق دارد ظرف مدت ده 
روز به دفتر منطقه ایی ساری واقع در کیلومتر۶ جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت مراجعه 

نمایند. بدیهی است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. گنبد
*********************************************************************

ســند کمپانی و ســند مالکیت )برگ ســبز( وســیله نقلیه موتورســیکلت سیســتم نیکتاز 
تیپ 200CDI  به رنگ قرمز مدل 1393 به شــماره موتور 0197NEF931173 و شــماره بدنه   
NEF *** 200E9301694 بــه شــماره پاک ایران 59۶-74753 متعلق به بای محمد کســلکه  
نــام پــدر خوجه دردی به شــماره ملــی 2020487705 مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ســاقط 

می باشد. گنبد
*********************************************************************

ســند کمپانی و ســند مالکیت )برگ ســبز( خودروی کامیونت- ون سیســتم نیســان تیپ 
   J037731 2400 به رنگ آبی-روغنی مدل 1385 به شــماره موتور 352290 و شــماره شاسی
به شــماره پاک ایران 12-411 س ۶7 متعلق به برات فروغی نژاد نام پدر حســن به شــماره 
شناسنامه 483  و شماره ملی 524924388۶ مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می باشد. 

گنبد

*********************************************************************
ســند مالکیــت برگ ســبز خــودرو تراکتور- کشــاورزی سیســتم  ITM تک دیفرانســیل 
تیــپ 285 رنــگ قرمز-روغنی مــدل 1392 شــماره موتور LFW82590A و شــماره شاســی 
N3HKA1CE3TAM23231 پــاک ایران 59-894 ک 14 متعلق به محمد صالح عربی نام پدر 
محمد اراز به شماره ملی 48۶94773۶1 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. گنبد

*********************************************************************
ســند مالکیت ســواری پژو ROA مدل 1385 شــماره پاک ایران۶2-۶24د۶7 شــماره 
موتور 11۶85002۶50 شــماره شاسی ۶1309307 مفقود شــده و از درجه اعتبار ساقط می 

گردد. ساری
*********************************************************************

ســند مالکیت و ســند کمپانی ســواری پژو 405 مدل 1384 به شــماره پاک ایران82-
232ل55 شــماره موتور 12484088993 شماره شاسی 1۶212172 مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط می گردد. ساری
*********************************************************************

بــرگ ســبز پژو ســواری هاچ بــک به شــماره پــاک ایــران82-741ل۶۶ شــماره موتور 
160B0073591 شــماره شاسی NAAP13FE4DJ930072 مدل 1393 رنگ خاکستری متالیک  

به نام حسن توسلی کله بستی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می گردد. ساری
*********************************************************************

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مــدرک فارغ التحصیلی زهــرا رحیمی فرزند رضا به شــماره شناســنامه 221-13954۶ 
صادره از تنکابن در مقطع کاردانی رشته گرافیک صادره از واحد دانشگاهی سما مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط می گردد./ نوبت دوم ساری
*********************************************************************

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مــدرک تحصیلــی اینجانــب مصطفــی چوبــدار امیــر علــی فرزند حســین به شــماره ملی 
0920481299 صادره از مشــهد در مقطع کاردانی رشــته معماری صادره از واحد دانشــگاهی 
غیر انتفاعی خیام مشــهد با شماره 7135 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به نشانی دانشگاه غیر انتفاعی خیام مشهد به نشانی: قاسم آباد- فاحی 

1  ارسال نماید. مشهد- نوبت دوم 

دیدار صمیمانه شهردار کهریزک با مدیر 
عامل سازمان بهشت زهرا    

علی کلهر شهردار کهریزک  از دیدار دوستانه با مهندس تاجیک 
جهــت تعامل و همکاری بیش از پیش شــهرداری کهریزک 
وسازمان بهشت زهرا)س(  در محل دفتر مدیریت ایشان خبر 

داد.

نمایشگاه عکس سفیران کربال در شلمچه 
برپا شد    

نمایشگاه عکس گروهی سفیران کربال با مشارکت ۲۰ عکاس از 
سراسر کشور در شلمچه برپا شد.رئیس انجمن سینمای جوانان 
آبادان در حاشیه افتتاح نمایشگاه عکس گروهی سفیران کربال 
گفت: این نمایشــگاه با همکاری آژانس عکس ایران و سازمان 
منطقه آزاد اروند در مسیر مواکب اربعین حسینی در پایانه مرزی 
شلمچه برپا شده است.مجید عیدان افزود: ۵۰ عکس با موضوع 
محرم با نگاه ویژه اربعین و پیاده روی زائران در مرزهای کشور در 
این نمایشگاه به نماش گذاشته شده است..این نمایشگاه که با 
اســتقبال زائران اربعین مواجه شده تا ۲۶ شهریور در شلمچه 

برپاست.خبرنگار سید حسین رمضانی

توقف خودروحامل "حشیش"    
قزوین - زینب جوادی ســردار"علی ابراهیمی" فرمانده انتظامی 
استان قزوین ازتوقیف یکدســتگاه خودروسواری پرایدوکشف 
1۵ کیلوگــرم حشــیش درعوارضی"قزوین-کــرج" خبــرداد 
ســردار"علی ابراهیمی" بااعالم این خبراظهارداشــت: ماموران 
پلیس مبارزه باموادمخدراســتان،حین کنتــرل خودروهای 
عبوری درعوارضی"قزوین-کرج" به یکدســتگاه خودروســواری 
پراید،مشکوک ودســتورتوقف آنراصادرکردند وی افزود: پس 
ازتوقف خودرو ودربازرســی ازآن توسط ماموران، 1۵ کیلوگرم 
حشیش،که بهصورت ماهرانه ایدرخودروجاسازشده بودکشف 
ویکن فردراین خصوص دستگیرشــد.فرمانده انتظامی استان 
بااشاره به اینکه متهم باتشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی 

معرفی شد،.

ارائه خدمات توزیع برق استان مرکزی به 
زائران اربعین حسینی در مهران    

 محمد مرادی گفت: اکیپ ۵ نفره به اســتان ایالم پایانه مرزی 
مهران به همراه یک دســتگاه باالبر 1۴ متری و یک دستگاه 
ژنراتور۳۰ کا.و.آ به منظور اصالح روشــنایی معابر شهر و پایانه 
مرزی مهران و ارائه خدمات به زائرین اربعین ســرور شهیدان، 
حضرت امام حسین)ع( اعزام شده اند. وی افزود: همچنین اکیپ 
۴ نفره به اســتان خوزستان به منظور ارائه خدمات تامین برق 
اردوگاه های راهیان نور استان مرکزی در شهرهای اندیمشک، 
خرمشــهر و اهواز با همکاری و تامین اجناس مورد نیاز توسط 
شرکت برق منطقه ای باختر عازم شدند.مرادی خاطرنشان کرد: 
اکیپ ۳ نفره به استان کرمانشاه به منظور احداث شبکه و تامین 
برق پایگاه های مرزی تیپ ۷1 حضرت روح اله)ره( قرارگاه نجف 

اشرف نزسا در مرز شیخ صله اعزام خواهند شد.

اخبار گزارش

همــدان- رئیس اداره امور شــعب بانک ملی اســتان 
همــدان بــا بیان اینکــه این بانک 1۸ نــوع وام قرض 
الحسنه به مشــتریان خود پرداخت می کند، به تبیین 
تنوعی از تسهیالت پرداختی توسط این بانک پرداخت.
محمــد طوماســی در خصــوص انــواع وام های قرض 
الحســنه که توســط بانک هــای ملی اســتان همدان 
پرداخت می شــود، تصریح کرد: وام های قرض الحسنه 
های در قالب های اشــتغال مددجویــان کمیته امداد 
امام خمینی )ره(، مددجویان بهزیســتی، ازدواج، فرزند 
آوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ریاست جمهوری 
از جمله تســهیالتی است که در قالب عناوین ذکر شده 

شود. می  پرداخت  متقاضیان  به 
وی ادامــه داد: وام هــای قرض الحســنه روســتائی، 

اشــتغال زایی معرفی ســپاه پاسداران، اشــتغال زایی 
ســربازان ترخیص شــده، خرید ادوات کشاورزی ستاد 
فرامین حضرت امــام خمینی )ره(، اجتماع محور بنیاد 
برکــت، بیماران فقر، ودیعه مســکن مددجویان کمیته 
امداد امام، ودیعه مســکن مددجویان بهزیســتی، بنیاد 
علوی، سایر قرض الحســنه های بیماری های خاص و 
نهادهــای حمایتی و معرفی نماینــدگان مجلس نیز از 
دیگر تســهیالتی است که از ســوی بانک ملی پرداخت 

می شود.
این مســئول با اشــاره به شــعار ســال »تولید، دانش 
بنیــان و اشــتغال آفرینی« گفت: در همین راســتا، از 
طرح تولید نورد آلومینیوم و ظروف نچســب شــرکت 
زرجام ســازان غرب، طــرح تولید نــورد آلومینیوم و 

ظروف نچســب ســامان فویل، طرح تولیــد و چاپ و 
نشــر انواع کتــاب در همدان، طرح تولیــد چراغ های 
هوشــمند شــرکت دانش بنیان جهــش فناوران، طرح 
اصالح ســاختار کربنات کلسیم رســوبی شرکت دانش 
بنیان شــیمی معدنــی همدان، طرح زیســت محیطی 
شــرکت ســیمان اکباتان و ده ها تســهیالت پرداختی 
باهدف تأمین ســرمایه در گردش شرکت های تولیدی 

استان همدان حمایت شده است. در 
رئیس اداره امور شــعب بانک ملی استان همدان گفت: 
کارکنان اداره امور شــعب این استان در راستای انجام 
مســئولیت های اجتماعی و کمک های انسان دوستانه 
خود، در ســال ۹1 اقدام به افتتاح صندوق محســنین 
کارکنان بانک ملــی کردند؛ افتتاح این صندوق باهدف 

جمــع آوری کمک های همکاران خیــر و هزینه وجوه 
جمــع آوری شــده در راه کمک به نیازمنــدان واقعی 

است. گرفته  صورت 
این مقام مســئول تصریح کرد: بانک ملی ســاخت یک 
دســتگاه مدرسه ۶ کالســه و یک درمانگاه مرکز جامع 
خدمات ســالمت در مناطق محروم استان، اهدای یک 
دســتگاه پالسما فرزیس به بیمارســتان سینا همدان و 
اهدا سیســتم گرمایشی برای مسجد روستای جگنلو را 

در کارنامه خود دارد.
وی ادامه داد: در ســال جاری ۳۰۰ میلیون ریال برای 
ودیعــه مســکن ۳ خانواده زیرپوشــش کمیتــه امداد 

شد. پرداخت 
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پرداخت 18 نوع وام قرض الحسنه توسط بانک ملی

خرمشــهر - مدیر محیط زیســت، بهداشت و سالمت 
ســازمان منطقه آزاد اروند با اعــالم آغاز فعالیت مرکز 
درمانی شــهید ســلیمانی، گفت: ظرفیــت اولیه این 
 مرکــز۲۶ و حداکثر و در مواقع لزوم ۶۴ تخت اســت.

 دکتر سید مهدی موسوی سندرونی اظهار داشت: با توجه 
به اهمیت موضوع و اقلیم منطقه و موقعیت بین المللی 
مرز شلمچه، طی تفاهم نامه ای میان سازمان منطقه آزاد 
اروند و دانشگاه علوم پزشکی آبادان، مرکز درمانی شهید 
حاج قاسم سلیمانی به یُمن آغاز اجتماع عظیم اربعین 
حسینی، به بهره برداری رسیده تا در خدمت زائران امام 
حســین)ع( باشد. وی با بیان اینکه این مرکز درمانی به 
فعالیت خود ادامه خواهد داد تا خدمات الزم را به گروه 
های شاغل در پایانه مرزی شلمچه ارائه دهد، گفت: در 
راستای اقدامات زیربنایی که سازمان منطقه آزاد اروند در 
پایانه مرزی شلمچه ایجاد کرده، مراسم اربعین حسینی 
و فعالیت های تجاری این مرز نیاز به یک مرکز درمانی 
اصولی و ثابت ، را به وجود آورد تا چنین مرکزی احداث 
و فعالیت آن مســتمر باشد. وی  تصریح کرد: اعتقاد ما 
بر این اســت که اگر برنامه ریزی مدون و درستی داشته 
باشیم، می توانیم خدمات مناسبی ارائه دهیم.  وی داد: 
امســال یکی از سال های بسیار مهم و با ارزش است که 
دانشگاه علوم پزشــکی با همکاری سازمان منطقه آزاد 
اروند، به گواه همه کســانی که به این منطقه عزیمت و 
در اجتماع عظیم حســین شرکت کردند، یک اقدام کم 
 نظیر را میان همه پایانه های مرزی کشــور صورت داد.

خبرنگار سیدقدیر رمضانی

مرکز درمانی شهید سلیمانی دائمی 
شد

گلستان - سرپرست شــرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه گلستان از ثبت بیش از ۸۰۰ بازدید کنترل 
کیفی و کمی از مجاری عرضه سوخت استان از نیمه دوم 
مرداد ماهه سال جاشری تاکنون)1۵ شهریور۴۰1( خبر 
داد سید محمد حسینی گفت:با عنایت به افزایش تردد 
مسافر در استان و افزایش رشد مصرف بنزین، به منظور 
ارایــه خدمات مطلوب و جلوگیــری از هرگونه تخلف و 
عرضه خارج از شبکه فراورده های نفتی، معاونین، روسای 
واحدها، روســای نواحی و کارشناسان واحدهای ستادی 
و عملیاتی در قالب تیمهای بازرســی و کنترل کیفیت و 
کمیت باحضور مستمر و شبانه روزی در مجاری عرضه 
سطح اســتان بر روند و نحوه سوخترسانی نظارت کامل 
دارند وی بیان داشت: دراین راستا از نیمه دوم مرداد ماه 
سال جاری تاکنون با استفاده از نیروهای بسیجی پایگاه 
بسیج منطقه و پرسنل تالشگر، بیش از ۸۰۰ مورد بازدید 
میدانی و گشت شبانه از جایگاههای عرضه فراورده های 
نفتی سطح استان گلســتان بعمل آمده است حسینی 
اظهار داشــت:با توجه به روزهای پایانی فصل تابستان و 
به تبع آن اوج مصرف بنزین و نفتگاز بایســتی با تالش 
مضاعف و برنامه ریزی دقیق و با مدیریت صحیح و اصولی 
روند افزایشی مصرف را کنترل نماییم سرپرست شرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان خاطر نشان 
کرد، با پیگیریهای مستمر، سوخترسانی به مجاری عرضه 
سوخت ادامه خواهد داشت و نگرانی از بابت عرضه فراورده 

های نفتی در جایگاههای استان وجود ندارد.

ثبت بیش از 800 بازدید کنترل 
کیفی و کمی از مجاری عرضه 

سوخت استان گلستان
خرمشهر-  سردار حسین سالمی فرمانده کل سپاه 
پاســداران که جهت بازدیــد میدانی روند خدمت 
رســانی ها به زوار اربعین حسینی به پایانه مرزی 
شــلمچه رفته بود با همراهی مدیرعامل شــرکت 
نفت و گاز اروندان در موکب ســتاد اربعین صنعت 
نفت جنوب که به همت بســیجیان و کارکنان این 
شــرکت در حال خدمت رسانی اســت حضور بهم 
رساند. سردار ســالمی با بررسی از نزدیک شرایط 
خدمت رســانی و میزبانی زوار از مجموعه اقدامات 
جهــاد گونه صورت گرفته تقدیر و تشــکر به عمل 
اهوازی مدیرعامل شــرکت  آورد. مهندس عذاری 
نفــت و گاز ارونــدان در این بازدید با اشــاره به 
خدماتی که در یک ماه گذشــته توسط این شرکت 
و جهادگران بســیجی و کارکنان تالشــگر صنعت 
نفت انجام گرفته اســت، بیان داشــت: خدمت به 
حماســه اربعیــن فریضــه ای بی ماننــد و افتخار 
کارکنــان صنعت نفت جنوب و شــرکت ملی نفت 
ایران بوده و تا بعد از اربعین حســینی و بازگشت 
زوار این پشــتیبانی ادامه خواهد داشــت. در این 
بازدیــد فرمانده ســپاه کشــور را هیاتی شــامل، 
صــادق خلیلیان)اســتاندار خوزســتان(، حســن 
ولی عصر خوزستان(،  شــاهوارپور)فرمانده ســپاه 
ســرهنگ لویمی)فرمانده سپاه خرمشهر(، سرهنگ 
باقری)فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید  حســن 
تندگویان وزارت نفت جنوب( همراهی می کردند.

بازدید فرمانده كل سپاه پاسداران از 
موكب خدمت رسانی ستاد اربعین 
صنعت نفت جنوب در مرز شلمچه

دکتر علی فروزان خواه در مراسم بازدید از ساختمان جدید 
پســت بانک در روستای زرین آباد دامغان و دیدار با اهالی 
این روستا در سخنانی عنوان نمودند: هیچگاه از اعتماد به 
مردم آسیب ندیدیم و پست بانک نسبت به سایر بانک ها 
تنها بانکی است که امالک تملیکی ندارد و هیچگاه کارخانه 
مــردم، خانه مردم و امالک مردم را به خاطر وام به تملک 
خود در نیاوردیم زیرا بیشتر فعالیت پست بانک در روستاها 
میباشــد و مردم شریف روستاها همیشه به تعهدات خود 
پایبند بوده اند برای همین عقیده ما اینست که پست بانک 
متعلق به وزارت ارتباطات نیست بلکه متعلق به مردم شریف 
ایران است. ایشان همچنین از باجه های روستاهای اطراف 
نیز بازدید به عمل آوردند. ساختمان جدید پست بانک در 
روستای زرین آباد دامغان به عنوان باجه نمونه روستایی در 
استان سمنان بزودی افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد 

گرفت.

دیدار صمیمانه مدیر کل پست بانک 
استان سمنان با اهالی روستاهای 

دامغان

 بیش از ۵۰ میلیون هکتار 
از مراتع کشور »فقیر« است

خرم آباد- معاون آبخیزداری، مراتع و بیابان ســازمان 
منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: بیش از ۵۰ 
میلیون هکتار از مراتع کشــور فقیر است که با تداوم 
این روند معیشت بهره برداران دچار خسارت می شود.
حســن وحید در نشســت کارگروه مدیریت چرا، 
کنترل پروانه و ســاماندهی کوچ پاییزه عشــایر با 
حضور مدیران کل ۱۰ اســتان زاگرس نشین اظهار 
کــرد: طرح احیای مراتع و تامیــن علوفه در قالب 
طرح های مرتع داری در سطح ۱۵۰ میلیون هکتار 
به وزارت جهاد کشــاورزی ارســال شده  است که 
در صورت تامین اعتبــار، می توانیم در یک برنامه 
زمان بندی شــده وضعیت نابسامانی مراتع فقیر را 
رفع کنیم. وی افزود: طرح های مرتع داری در سطح 
بیش از ۴۰ میلیون هکتار در دســت اجرا بوده که 
مدیریت ۲۰ میلیون هکتار از آن واگذار شده است 
همچنین مراتعی که در دســتور احیا می باشد در 
دوره های ســه، چهار و پنج ســاله قرق می شــود، 
اما باید فرهنگ ســازی الزم برای اجرای این طرح 

صورت گیرد.
وحید ادامه داد: در این راســتا هماهنگی الزم برای 
ساماندهی کوچ عشایر بین ادارات کل منابع طبیعی، 
امــور عشــایری و اســتان های دارای درون کوچ و 
برون کوچ ضروری است.وی با تاکید بر ارائه راهکار 
برای جلوگیری از خسارت بهره برداران مراتع افزود: 
اجرای طــرح چندمنظوره مرتــع داری در مناطق 
عشایری کشور ضروری است عالوه بر این حفاظت، 
احیا، توســعه و بهره برداری مراتــع باید به جامعه 
عشایری واگذار شود.وحید بیان کرد: احیای مراتع 
به ایجاد اشتغال نیز منجر می شود، معیشت مردم را 
تامین و از بروز مشکالت زیست محیطی جلوگیری 
می کند بنابراین استفاده از ظرفیت های گردشگری، 
گیاهان دارویی، پرورش زنبور عســل و شیالت در 
مراتع ضروری اســت.معاون آبخیــزداری، مراتع و 
بیابان ســازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور 
گفت: بخشی از ایل  راه ها تصرف و تخریب شده است 
و باتوجه به اینکه دستگاه های اجرایی مختلفی برای 
ســاماندهی آنها نقش دارند باید تمهیدات الزم در 
این خصوص اندیشــیده شــود. وحید با بیان اینکه 
بیش از ۲برابر ظرفیت مراتع در حال استفاده است 
افزود: کوچ ماشینی نیز عشایر به یک معضل تبدیل 
شده است و باید مسیر راه های این قشر ساماندهی 
شــود که این اقدام به فرهنگ سازی نیاز دارد. وی 
بر واگذاری مدیریت اراضــی به مردم تاکید کرد و 
ادامه داد: ماده ســه قانون حفاظــت و بهره برداری 
از جنگل ها، بهره بــرداری از مراتع را در قالب طرح 
تعیین کرده  اســت و می توانیم این طرح های چند 
منظوره را به بهره برداران واگــذار کنیم.وی اضافه 
کرد:، ســاماندهی دامداران غیرمجاز فاقد پروانه نیز 
ضروری اســت و باید در مراتع طول مســیر کوچ، 

نسبت به اسکان عشایر اقدام شود.  ایرنا

درنگ

دیدار صمیمانه شهردار کهریزک با مدیر 
عامل سازمان بهشت زهرا    

علی کلهر شهردار کهریزک  از دیدار دوستانه با مهندس تاجیک 
جهــت تعامل و همکاری بیش از پیش شــهرداری کهریزک 
وسازمان بهشت زهرا)س(  در محل دفتر مدیریت ایشان خبر 

داد.

نمایشگاه عکس سفیران کربال در شلمچه 
برپا شد    

نمایشگاه عکس گروهی سفیران کربال با مشارکت ۲۰ عکاس از 
سراسر کشور در شلمچه برپا شد.رئیس انجمن سینمای جوانان 
آبادان در حاشیه افتتاح نمایشگاه عکس گروهی سفیران کربال 
گفت: این نمایشــگاه با همکاری آژانس عکس ایران و سازمان 
منطقه آزاد اروند در مسیر مواکب اربعین حسینی در پایانه مرزی 
شلمچه برپا شده است.مجید عیدان افزود: ۵۰ عکس با موضوع 
محرم با نگاه ویژه اربعین و پیاده روی زائران در مرزهای کشور در 
این نمایشگاه به نماش گذاشته شده است..این نمایشگاه که با 
اســتقبال زائران اربعین مواجه شده تا ۲۶ شهریور در شلمچه 

برپاست.خبرنگار سید حسین رمضانی

توقف خودروحامل "حشیش"    
قزوین - زینب جوادی ســردار"علی ابراهیمی" فرمانده انتظامی 
استان قزوین ازتوقیف یکدســتگاه خودروسواری پرایدوکشف 
1۵ کیلوگــرم حشــیش درعوارضی"قزوین-کــرج" خبــرداد 
ســردار"علی ابراهیمی" بااعالم این خبراظهارداشــت: ماموران 
پلیس مبارزه باموادمخدراســتان،حین کنتــرل خودروهای 
عبوری درعوارضی"قزوین-کرج" به یکدســتگاه خودروســواری 
پراید،مشکوک ودســتورتوقف آنراصادرکردند وی افزود: پس 
ازتوقف خودرو ودربازرســی ازآن توسط ماموران، 1۵ کیلوگرم 
حشیش،که بهصورت ماهرانه ایدرخودروجاسازشده بودکشف 
ویکن فردراین خصوص دستگیرشــد.فرمانده انتظامی استان 
بااشاره به اینکه متهم باتشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی 

معرفی شد،.

ارائه خدمات توزیع برق استان مرکزی به 
زائران اربعین حسینی در مهران    

 محمد مرادی گفت: اکیپ ۵ نفره به اســتان ایالم پایانه مرزی 
مهران به همراه یک دســتگاه باالبر 1۴ متری و یک دستگاه 
ژنراتور۳۰ کا.و.آ به منظور اصالح روشــنایی معابر شهر و پایانه 
مرزی مهران و ارائه خدمات به زائرین اربعین ســرور شهیدان، 
حضرت امام حسین)ع( اعزام شده اند. وی افزود: همچنین اکیپ 
۴ نفره به اســتان خوزستان به منظور ارائه خدمات تامین برق 
اردوگاه های راهیان نور استان مرکزی در شهرهای اندیمشک، 
خرمشــهر و اهواز با همکاری و تامین اجناس مورد نیاز توسط 
شرکت برق منطقه ای باختر عازم شدند.مرادی خاطرنشان کرد: 
اکیپ ۳ نفره به استان کرمانشاه به منظور احداث شبکه و تامین 
برق پایگاه های مرزی تیپ ۷1 حضرت روح اله)ره( قرارگاه نجف 

اشرف نزسا در مرز شیخ صله اعزام خواهند شد.

اخبار گزارش

همــدان- رئیس اداره امور شــعب بانک ملی اســتان 
همــدان بــا بیان اینکــه این بانک 1۸ نــوع وام قرض 
الحسنه به مشــتریان خود پرداخت می کند، به تبیین 
تنوعی از تسهیالت پرداختی توسط این بانک پرداخت.
محمــد طوماســی در خصــوص انــواع وام های قرض 
الحســنه که توســط بانک هــای ملی اســتان همدان 
پرداخت می شــود، تصریح کرد: وام های قرض الحسنه 
های در قالب های اشــتغال مددجویــان کمیته امداد 
امام خمینی )ره(، مددجویان بهزیســتی، ازدواج، فرزند 
آوری، بنیاد شهید و امور ایثارگران و ریاست جمهوری 
از جمله تســهیالتی است که در قالب عناوین ذکر شده 

شود. می  پرداخت  متقاضیان  به 
وی ادامــه داد: وام هــای قرض الحســنه روســتائی، 

اشــتغال زایی معرفی ســپاه پاسداران، اشــتغال زایی 
ســربازان ترخیص شــده، خرید ادوات کشاورزی ستاد 
فرامین حضرت امــام خمینی )ره(، اجتماع محور بنیاد 
برکــت، بیماران فقر، ودیعه مســکن مددجویان کمیته 
امداد امام، ودیعه مســکن مددجویان بهزیســتی، بنیاد 
علوی، سایر قرض الحســنه های بیماری های خاص و 
نهادهــای حمایتی و معرفی نماینــدگان مجلس نیز از 
دیگر تســهیالتی است که از ســوی بانک ملی پرداخت 

می شود.
این مســئول با اشــاره به شــعار ســال »تولید، دانش 
بنیــان و اشــتغال آفرینی« گفت: در همین راســتا، از 
طرح تولید نورد آلومینیوم و ظروف نچســب شــرکت 
زرجام ســازان غرب، طــرح تولید نــورد آلومینیوم و 

ظروف نچســب ســامان فویل، طرح تولیــد و چاپ و 
نشــر انواع کتــاب در همدان، طرح تولیــد چراغ های 
هوشــمند شــرکت دانش بنیان جهــش فناوران، طرح 
اصالح ســاختار کربنات کلسیم رســوبی شرکت دانش 
بنیان شــیمی معدنــی همدان، طرح زیســت محیطی 
شــرکت ســیمان اکباتان و ده ها تســهیالت پرداختی 
باهدف تأمین ســرمایه در گردش شرکت های تولیدی 

استان همدان حمایت شده است. در 
رئیس اداره امور شــعب بانک ملی استان همدان گفت: 
کارکنان اداره امور شــعب این استان در راستای انجام 
مســئولیت های اجتماعی و کمک های انسان دوستانه 
خود، در ســال ۹1 اقدام به افتتاح صندوق محســنین 
کارکنان بانک ملــی کردند؛ افتتاح این صندوق باهدف 

جمــع آوری کمک های همکاران خیــر و هزینه وجوه 
جمــع آوری شــده در راه کمک به نیازمنــدان واقعی 

است. گرفته  صورت 
این مقام مســئول تصریح کرد: بانک ملی ســاخت یک 
دســتگاه مدرسه ۶ کالســه و یک درمانگاه مرکز جامع 
خدمات ســالمت در مناطق محروم استان، اهدای یک 
دســتگاه پالسما فرزیس به بیمارســتان سینا همدان و 
اهدا سیســتم گرمایشی برای مسجد روستای جگنلو را 

در کارنامه خود دارد.
وی ادامه داد: در ســال جاری ۳۰۰ میلیون ریال برای 
ودیعــه مســکن ۳ خانواده زیرپوشــش کمیتــه امداد 

شد. پرداخت 

شهرستانwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz|؟؟؟|؟؟؟ ؟؟؟|شماره ؟؟؟| 

پرداخت 18 نوع وام قرض الحسنه توسط بانک ملی

خرمشــهر - مدیر محیط زیســت، بهداشت و سالمت 
ســازمان منطقه آزاد اروند با اعــالم آغاز فعالیت مرکز 
درمانی شــهید ســلیمانی، گفت: ظرفیــت اولیه این 
 مرکــز۲۶ و حداکثر و در مواقع لزوم ۶۴ تخت اســت.

 دکتر سید مهدی موسوی سندرونی اظهار داشت: با توجه 
به اهمیت موضوع و اقلیم منطقه و موقعیت بین المللی 
مرز شلمچه، طی تفاهم نامه ای میان سازمان منطقه آزاد 
اروند و دانشگاه علوم پزشکی آبادان، مرکز درمانی شهید 
حاج قاسم سلیمانی به یُمن آغاز اجتماع عظیم اربعین 
حسینی، به بهره برداری رسیده تا در خدمت زائران امام 
حســین)ع( باشد. وی با بیان اینکه این مرکز درمانی به 
فعالیت خود ادامه خواهد داد تا خدمات الزم را به گروه 
های شاغل در پایانه مرزی شلمچه ارائه دهد، گفت: در 
راستای اقدامات زیربنایی که سازمان منطقه آزاد اروند در 
پایانه مرزی شلمچه ایجاد کرده، مراسم اربعین حسینی 
و فعالیت های تجاری این مرز نیاز به یک مرکز درمانی 
اصولی و ثابت ، را به وجود آورد تا چنین مرکزی احداث 
و فعالیت آن مســتمر باشد. وی  تصریح کرد: اعتقاد ما 
بر این اســت که اگر برنامه ریزی مدون و درستی داشته 
باشیم، می توانیم خدمات مناسبی ارائه دهیم.  وی داد: 
امســال یکی از سال های بسیار مهم و با ارزش است که 
دانشگاه علوم پزشــکی با همکاری سازمان منطقه آزاد 
اروند، به گواه همه کســانی که به این منطقه عزیمت و 
در اجتماع عظیم حســین شرکت کردند، یک اقدام کم 
 نظیر را میان همه پایانه های مرزی کشــور صورت داد.

خبرنگار سیدقدیر رمضانی

مرکز درمانی شهید سلیمانی دائمی 
شد

گلستان - سرپرست شــرکت ملی پخش فراورده های 
نفتی منطقه گلستان از ثبت بیش از ۸۰۰ بازدید کنترل 
کیفی و کمی از مجاری عرضه سوخت استان از نیمه دوم 
مرداد ماهه سال جاشری تاکنون)1۵ شهریور۴۰1( خبر 
داد سید محمد حسینی گفت:با عنایت به افزایش تردد 
مسافر در استان و افزایش رشد مصرف بنزین، به منظور 
ارایــه خدمات مطلوب و جلوگیــری از هرگونه تخلف و 
عرضه خارج از شبکه فراورده های نفتی، معاونین، روسای 
واحدها، روســای نواحی و کارشناسان واحدهای ستادی 
و عملیاتی در قالب تیمهای بازرســی و کنترل کیفیت و 
کمیت باحضور مستمر و شبانه روزی در مجاری عرضه 
سطح اســتان بر روند و نحوه سوخترسانی نظارت کامل 
دارند وی بیان داشت: دراین راستا از نیمه دوم مرداد ماه 
سال جاری تاکنون با استفاده از نیروهای بسیجی پایگاه 
بسیج منطقه و پرسنل تالشگر، بیش از ۸۰۰ مورد بازدید 
میدانی و گشت شبانه از جایگاههای عرضه فراورده های 
نفتی سطح استان گلســتان بعمل آمده است حسینی 
اظهار داشــت:با توجه به روزهای پایانی فصل تابستان و 
به تبع آن اوج مصرف بنزین و نفتگاز بایســتی با تالش 
مضاعف و برنامه ریزی دقیق و با مدیریت صحیح و اصولی 
روند افزایشی مصرف را کنترل نماییم سرپرست شرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان خاطر نشان 
کرد، با پیگیریهای مستمر، سوخترسانی به مجاری عرضه 
سوخت ادامه خواهد داشت و نگرانی از بابت عرضه فراورده 

های نفتی در جایگاههای استان وجود ندارد.

ثبت بیش از 800 بازدید کنترل 
کیفی و کمی از مجاری عرضه 

سوخت استان گلستان
خرمشهر-  سردار حسین سالمی فرمانده کل سپاه 
پاســداران که جهت بازدیــد میدانی روند خدمت 
رســانی ها به زوار اربعین حسینی به پایانه مرزی 
شــلمچه رفته بود با همراهی مدیرعامل شــرکت 
نفت و گاز اروندان در موکب ســتاد اربعین صنعت 
نفت جنوب که به همت بســیجیان و کارکنان این 
شــرکت در حال خدمت رسانی اســت حضور بهم 
رساند. سردار ســالمی با بررسی از نزدیک شرایط 
خدمت رســانی و میزبانی زوار از مجموعه اقدامات 
جهــاد گونه صورت گرفته تقدیر و تشــکر به عمل 
اهوازی مدیرعامل شــرکت  آورد. مهندس عذاری 
نفــت و گاز ارونــدان در این بازدید با اشــاره به 
خدماتی که در یک ماه گذشــته توسط این شرکت 
و جهادگران بســیجی و کارکنان تالشــگر صنعت 
نفت انجام گرفته اســت، بیان داشــت: خدمت به 
حماســه اربعیــن فریضــه ای بی ماننــد و افتخار 
کارکنــان صنعت نفت جنوب و شــرکت ملی نفت 
ایران بوده و تا بعد از اربعین حســینی و بازگشت 
زوار این پشــتیبانی ادامه خواهد داشــت. در این 
بازدیــد فرمانده ســپاه کشــور را هیاتی شــامل، 
صــادق خلیلیان)اســتاندار خوزســتان(، حســن 
ولی عصر خوزستان(،  شــاهوارپور)فرمانده ســپاه 
ســرهنگ لویمی)فرمانده سپاه خرمشهر(، سرهنگ 
باقری)فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید  حســن 
تندگویان وزارت نفت جنوب( همراهی می کردند.

بازدید فرمانده كل سپاه پاسداران از 
موكب خدمت رسانی ستاد اربعین 
صنعت نفت جنوب در مرز شلمچه

دکتر علی فروزان خواه در مراسم بازدید از ساختمان جدید 
پســت بانک در روستای زرین آباد دامغان و دیدار با اهالی 
این روستا در سخنانی عنوان نمودند: هیچگاه از اعتماد به 
مردم آسیب ندیدیم و پست بانک نسبت به سایر بانک ها 
تنها بانکی است که امالک تملیکی ندارد و هیچگاه کارخانه 
مــردم، خانه مردم و امالک مردم را به خاطر وام به تملک 
خود در نیاوردیم زیرا بیشتر فعالیت پست بانک در روستاها 
میباشــد و مردم شریف روستاها همیشه به تعهدات خود 
پایبند بوده اند برای همین عقیده ما اینست که پست بانک 
متعلق به وزارت ارتباطات نیست بلکه متعلق به مردم شریف 
ایران است. ایشان همچنین از باجه های روستاهای اطراف 
نیز بازدید به عمل آوردند. ساختمان جدید پست بانک در 
روستای زرین آباد دامغان به عنوان باجه نمونه روستایی در 
استان سمنان بزودی افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد 

گرفت.

دیدار صمیمانه مدیر کل پست بانک 
استان سمنان با اهالی روستاهای 

دامغان


