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شهرستان

اخبار

اتمام پروژه تبدیل  ۳۳۰۰متر شبکه سیمی
به کابل خودنگهدار با اعتباری بالغ بر
 ۲میلیارد و  ۵۶۹میلیون ریال در محله
دارسیران قدیم مریوان

مدیر توزیع برق شهرستان مریوان از تبديل
 3300متر شبكه فشار ضعيف هوايي به كابل
خودنگهدار در محله دارسيران قديم مريوان خبر داد.
به گزارش خبرنگار روزنامه عصر رسانه مرتضی
محبتی در تشریح این خبر گفت :محله دارسیران،
یکی از قدیمی ترین محله های مریوان است که
شیرازه اصلی شهر مریوان از ان محله نشأت گرفته
و بیشتر ساکنین این محله از قشر کم بضاعت می
باشند در همین خصوص پروژه تبدیل  ۳۳۰۰متر
شبکه سیمی به کابل خودنگهدار با اعتباری بالغ بر
 ۲میلیارد و  ۵۶۹میلیون ریال در این محله اجرا و به
بهره برداری رسید.
وی در ادامه افزود :تمامی اهداف مورد نظر در
اجرای این پروژه از جمله :اصالح آرایش شبکه ،رفع
مشکل ضعف ولتاژ ،کاهش میزان برقهای غیرمجاز
و سرقت انرژی ،اصالح شبکه فرسوده ،رفع حریم
مشترکین  ،پیشگیری از سرقت تجهیزات شبکه
توزیع برق ،زیبا سازی مبلمان شهری و در نهایت
امکان آزادی عمل بیشتر جهت مانور بر روی شبکه به
صورت عملی به اجرا درآمد .
باری دیگر؛

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
کردستان رتبه اولی شد

طی ارزیابی های وزارت نیرو و شرکت مادر
تخصصی مدیریت منابع آب ایران ،شرکت آب منطقه
ای کردستان در بین  31استان کشور ،حائز رتبه اول
در پویش #هرهفته_الف_ب_ایران ،شد
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
کردستان ،در دومین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط
عمومی های صنعت آب و برق کشور که توسط مدیر
کل دفتر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت
مدیریت منابع آب ایران اعالم گردید ،روابط عمومی
شرکت آب منطقه ای کردستان ،موفق به کسب رتبه
اول در بخش پویش #هرهفته_الف_ب_ایران،
گردید.
الزم به ذکر است در مراسم تجلیل از مدیران برتر
روابط عمومی صنعت آب و برق کشور که با حضور
وزیر نیرو ؛ مدیران عامل و مدیران روابط عمومی
صنعت آب و برق کشور به صورت ویدیو کنفرانس
برگزار گردید با اهدای لوح و تندیس از کامران
سهرابی مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
کردستان؛ تقدیر بعمل آمد.
پویش #هرهفته_الف_ب_ایران ،عنوان پویشی
است که دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو ،برای افتتاح
هفتگی طرحهای بزرگ و مهم صنعت آب و برق
کشور مطرح کرده که از نیمه دوم سال  98آغاز شد
و همچنان ادامه دارد.
در این پویش ۲۲۷ ،پروژه با  ۳۳هزار میلیارد
تومان اعتبار ،تا پایان سال  ۱۳۹۸در  ۳۱استان کشور
افتتاح شد .حضرت آیت اهلل خامنهای رهبر معظم
انقالب اسالمی (مدظله العالی) از دستاورهای این
طرح در پیامی بشرح ذیل از وزیر نیرو تقدیر کردند:
خداوند انشاءاهلل به شما توفیق بدهد .خدا قوت.
خداوند شما را کمک کند.

حفظ زیر ساخت ها در راستای پایداری گاز طبیعی
از اهمیت ویژه ای برخوردار است

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل
گفت :بهترین و کم هزینهترین راه
مقاومسازی سازمان در مقابل تهدیدات
خارجی یا حوادث طبیعی رعایت الزامات
پدافند غیرعامل می باشد که این موضوع
به عنوان یک ضرورت در دستور کار
متولیان امر در شرکت گاز استان اردبیل
قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت
گاز استان اردبیل ،سردار اسماعیلی
مدیر عامل این شرکت یا اعالم این خبر
افزود :در صنعت گاز ،حفظ زیر ساخت ها
اهمیت ویژه ای دارد بنابراین کار پدافند
غیرعامل در این رابطه شناسایی و سطح
بندی دارایی ها و تهدیدشناسی و مصون
سازی می باشد تا از این طریق اثر این
تهدیدات با تدابیر و تمهیدات الزم خنثی
گردد.
سردار اسماعیلی در همین زمینه

به اقدامات و برنامه های شرکت گاز
استان اردبیل اشاره نمود و گفت :طی
سال گذشته در حوزه پدافند غیر عامل
و براساس مطالعات  RAMCAPدر
قدم اول تمامی اطالعات تاسیسات

شرکت گاز استان قزوین:

پایداری خدمات رسانی به مشترکین با رعايت پروتكلهاي بهداشتي

مدیر عامل شرکت گاز استان قزوین از پایداری
خدمات رسانی به مشترکین با رعایت پروتکلهای
بهداشتی و مصوبات ابالغی ستاد ملی کرونا ،خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین؛

اسماعیل مفرد بوشهری ،ضمن اشاره به اهمیت
اجرای پروتکل های بهداشتی ابالغی از سوی ستاد
ملی مبارزه با کرونا  ،اظهار داشت :در راستای انجام
مسئولیت های اجتماعی ،حفاظت از سالمت نیروی
انسانی از الویت های این سازمان می باشد که با رعایت
این پروتکلها و عمل به قوانین ابالغی از سوی شرکت
ملی گاز ایران می توان به این مهم دست یافت و
کوتاهی در این امر ،لطمه به نیروی انسانی و در نتیجه
پایداری خدمات رسانی مداوم به مشترکین را با مشکل
جدی روبرو خواهد کرد.
وی در ادامه افزود :اجرایی کردن دقیق برنامههایی
مانند میز خدمت ،دوركاري ،سیستم کار چرخشی،
نظارت بیشتر بر دفاتر پيشخوان دولت و تهیه اقالم
بهداشتی و ضد عفونی برای محل کار از اقدامات مهم

در مقابله با این بیماری مهلک و افزایش توان مواجهه
با آسیبهای ناشی از شیوع گسترده این ویروس می
باشد.
بوشهری همچنین تصریح کرد رعایت دقيق مفاد
دستورالعملها و ابالغيههاي وزارت بهداشت و ستاد
ملی مبارزه با کرونا توسط رؤساي ادارات ،واحدHSE
و منابع انساني به طور دقیق رصد و اجرایی شود.
وی در پایان ضمن بیان این مطلب که تنها راه
عبور از بحران کرونا همدلی و همکاری جمعی بین
مردم و مسئولین دانست و افزود هر یک از ما باید
حفظ سالمت هموطنان را به عنوان یک وظیفه
اخالقی ،شرعی و انسانی در نظر داشته باشیم تا بتوانیم
به هدف اصلی خود که عبور از بحران کرونا می باشد
دست یابیم.

گرامیداشت شهدای امنیت در شهرستان مالرد برگزار گردید

شهرستان مالرد  -مژگان
عليقارداشي  :مردم شهید پرور
شهرستان مالرد همزمان با نخستین
سالگرد شهادت شهیدای مدافع امنیت
یاد و خاطره آنان را گرامی داشتند.
گرامیداشت شهدای امنیت باحضور
مردم شهید پرور شهرستان مالرد و
مسئولین شهری و شهرستانی برگزار
گردید
مردم شهید پرور مالرد به منظور
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع
امنیت  ،شهید پاسدار مرتضی ابراهیمی

و شهید مهندس مصطفی رضایی ،رژه
خودرویی و موتوری برگزار کردند.
خانواده شهید مرتضی ابراهیمی در
همین مراسم هزینه برگزاری سالگرد
این شهید را در غالب کمک مومنانه به
نیازمندان اهدا نمود.
سرهنگ جهانی نژاد فرمانده
سپاه مالرد با اشاره به ضرورت رعایت
دستورالعملهای بهداشتی و جلوگیری
از ایجاد تجمع افزود :مراسم تجلیل از
خانوادههای این شهدای بزرگوار با رژه
موتور سواران و خودرها از میدان گلها

در مالرد تا منزل شهید ابراهیمی برگزار
شد.
وی گفت :در این مراسم همچنین
مردم شهید پرور با نثار گل و قرائت
فاتحه به مقام این شهیدان ادای احترام
کردند.
شهید مرتضی ابراهیمی ،فرمانده
گردان امام حسین (ع) شهرستان
مالرد بود که در جریان درگیری
با اشرار به شهادت رسید و شهید
مهندس مصطفی رضایی از پرسنل
شهرداری مالرد بود که در جریان

حمالت اشرار در آبان ماه سال  98به
مراکز دولتی به شهادت رسید .

کسب رتبه برترروابط عمومی توزیع برق مرکزی در جشنواره روابط عمومی های وزارت نیرو
روابط عمومی شرکت توزیع برق استان مرکزی در
جشنواره روابط عمومی های صنعت آب و برق رتبه
سوم را کسب کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق
استان مرکزی؛ در آیین تجلیل از شرکت های برگزیده
که روز  ۲۸آبان ماه سال جاری با حضور وزیر نیرو
و مدیران ارشد صنعت آب و برق کشور ،به صورت
ویدئو کنفرانس برگزار شد،در دومین ارزیابی روابط
عمومی های صنعت آب و برق وزارت نیرو ،روابط

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانشرقی:

 ۴۷۰کیلومتر طرح آزادراهی در
آذربایجانشرقی اجرا می شود

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانشرقی گفت:
 ۴۷۰کیلومتر طرح آزادراهی در سطح استان در دست
اجراست که بخش عمده آن به صورت مشارکتی اجرا
میشود.
ابوالقاسم سلطانی افزود :این آزادراهها دارای
توجیه اقتصادی بوده و به روش  ( BOTساخت،
بهره برداری و واگذاری ) با مشارکت دولت و بخش
خصوصی اجرا میشود و هر کدام از آنها دارای ۵ ،۴
قطعه است.
وی با بیان اینکه یک هزار و  ۲۰۰کیلومتر آزادراه
در سطح کشور اجرا میشود ،اظهار داشت :حدود ۴۰
تا  ۵۰درصد از طرحهای آزادراهی کشور در سطح
آذربایجان شرقی اجرا میشود که از جمله شامل
آزادراه تبریز  -ارومیه به طول  ۱۰۷کیلومتر ،رینگ
دوم جنوبی تبریز به طول  ۳۲کیلومتر ،بخش استانی
آزادراه تبریز  -مرند  -بازرگان به طول  ۱۱۸کیلومتر،
آزادراه تبریز  -سهند به طول  ۱۹کیلومتر و آزادراه
مراغه  -هشترود به طول  ۱۱۰کیلومتر است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانشرقی،
هزینه اجرای هر کیلومتر آزادراه را بسته به شرایط
توپوگرافی منطقه حدود  ۱۸تا  ۲۰میلیارد تومان
اعالم کرد و گفت :قطعه سوم آزادراه تبریز  -ارومیه
دارای  ۲تونل هر کدام به طول  ۲هزار و  ۲۵۰متر
است که  ۸۰۰متر از هر دهنه اجرا شده و بهره بردای
از این آزادراه موجب کاهش  ۱۳کیلومتر از مسیر
تبریز  -ارومیه میشود.
سلطانی ،ادامه داد :طرح رینگ دوم تبریز نیز
به صورت مشارکتی اجرا میشود که هم اکنون ۱۰
کیلومتر از مسیر آن حدود  ۱۰تا  ۱۲درصد پیشرفت
فیزیکی دارد و ادامه مسیر نیز در مرحله ارزیابی و
مطالعه است .وی یادآوری کرد :آزادراه تبریز  -مرند -
بازرگان با حدود  ۵درصد پیشرفت فیزیکی و آزادراه
مراغه  -هشترود با  ۳۳درصد پیشرفت فیزیکی در
حال اجرا بوده ،بیش از  ۲۲کیلومتر از خواجه -
ورزقان به بهره برداری رسیده و اجرای آن بیش از ۵۲
درصد پیشرفت فیزیکی دارد و آزادراه تبریز  -سهند
نیز در حال تکمیل و بهره برداری است.

گازرسانی با دیدگاه پدافندی جمع
آوری شده و در گام بعدی کلیه
تهدیدات سخت افزاری و نرم افزاری
و آسیب پذیری تاسیسات گازرسانی
استخراج گردید که با استفاده از داده

های در دسترس نسبت به ارزیابی
ریسک فعالیتها اقدام شده و نهایتا
ریسکهای شناسایی شده بر مبنای
سطح آسیب پذیری اولویت بندی
گردید و در آخر راهکارهای پدافند
غیر عامل جهت مقابله با تهدیدات و
کاهش آسیب پذیری ارایه شد.
مدیر عامل شرکت گاز استان
اردبیل مستحکم سازی تاسیسات ،تهیه
جداول راهکارهای کاهش مخاطرات،
ارایه راهکارهای حراستی و امنیتی برای
ارتقاء پایداری ،تجهیز اتاق بحران از نظر
ساختار ،تجهیزات و فرماندهی عملیات را
از دستاوردهای مطالعات RAMCAP
برشمرد و اظهار داشت :پایداری گاز
طبیعی اولویت اول شرکت گاز استان
اردبیل است و اقدامات صورت گرفته در
این خصوص در حوزه پدافند غیر عامل
بسیار تاثیر گذار می باشد.

عمومی شرکت برق استان مرکزی در بخش ارتباط با
پایگاه خبری پاون (وزارت نیرو) رتبه سوم را به دست
آورد .همچنین این روابط عمومی موفق به کسب رتبه
سوم در بخش تبلیغات در بین روابط عمومی های
صنعت آب و برق کشور در این ارزیابی شد.
گفتی است شرکت توزیع نیروی برق استان
مرکزی موفق به دریافت دو لوح تقدیر و تندیس این
جشنواره ازسوی «صدیقه ببران»مدیر کل دفتر روابط
عمومی و اطالع رسانی وزارت نیرو شد.

طرح امداد و نجات زمستانی هالل احمر قم از  15آذر ماه اجرا می شود

معاون امداد و نجات جمعیت هالل
احمر استان قم گفت :طرح امداد و نجات
زمستانی هالل احمر قم از  15آذر ماه
اجرا می شود .
به گزارش روابط عمومی جمعیت
هالل احمر استان قم ،هادی سلیمی
با بیان این مطلب گفت:طرح زمستانی
امداد و نجات جمعیت هالل احمر از 15
آذر ماه آغاز و تا  15اسفند ماه ادامه
خواهد داشت.
وی با بیان اینکه تمام پایگاههای

امداد و نجات هالل احمر نیز در این
ایام آماده و مجهز به تجهیزات و لوازم
امدادی شده اند ،اظهار داشت 8 :پایگاه
ثابت و موقت نیز در بخش های کهک،
جعفریه ،سلفچگان ،دستجرد و همچنین
گرمسار و قم  -تهران فعال خواهند بود.
به گفته معاون امداد و نجات
جمعیت هالل احمر استان قم  ،در طرح
زمستانی هالل احمر از ظرفیت تیمهای
واکنش سریع نیز استفاده خواهد شد.
سلیمی تصریح کرد :عالوه بر

امدادرسانی به خودروها و آسیب
دیدگان ،در قالب این طرح خدمات
دیگری از جمله توزیع بسته غذایی،
اسکان اضطراری مسافران و امدادرسانی
به در راه ماندگان ارائه می شود.
معاون امداد و نجات جمعیت هالل
احمر استان قم با اشاره به بارش برف و
باران در فصل زمستان ،رانندگان نیز باید
نکات ایمنی را در جادهها رعایت کنند و
مجهز به زنجیر چرخ ،لباس گرم و مواد
غذایی باشند خاطر نشان کرد :ندای

سکینه مریخ – عصررسانه  :سرپرست شرکت
گاز استان مازندران با انتشار پیامی؛هفته بسیج را
تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان
مازندران ،متن پیام «حمزه امیرتیموری» به این شرح
است:

خبر کوتاه
در اولین جلسه ستاد دهه فجر؛

کارگروههای دهه فجر ورامین معرفی شد

امام جمعه موقت ورامین در اولین جلسه ستاد
دهه فجر کارگروههای ورامین را معرفی کرد.
حجت االسالم سید محسن محمودی ظهر
یکشنبه در اولین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی ایام
اهلل دهه فجر شهرستان ورامین که با حضور اعضای
کارگروههای این ستاد برگزار شد اظهار داشت :امسال
دهه فجر بسیار مهم است و اوضاع سیاسی جهان،
توطئههای دشمنان علیه ایران اسالمی و برگزاری
انتخابات سال  ۱۴۰۰از جمله مسائلی است که در
این ایام باید به آن پرداخته شود.
وی افزود :حتی ضد انقالبها هم به حقانیت
انقالب و رهبری معترف هستند و نباید بگذاریم
مناسبتهای ملی و مذهبی کم رنگ و محو شوند و
برای بزرگداشت این مناسبتها که بر اراده دشمنان
علیه ملت و نظام اسالمی تزلزل ایجاد میکند همه
دلسوزان و مردم پای انجام آن محکم و استوار
بایستند .محمودی بزرگداشت مناسبتها را با توجه
به حضور باشکوه خود مردم در این مراسمها را مهم
دانست و تصریح کرد :گاهاً تعارض و تصمیمات برخی
از مسئوالن درباره لغو و اجرای برنامهها ،کسانی
که برای دین دل میسوزانند دلسرد میکند و این
در صورتی است که در بزرگداشت مراسم ملی و
مذهبی به گواه کارشناسان تمامی دستور العمل های
بهداشتی رعایت میشود .امام جمعه موقت ورامین
با تاکید بر ملزم بودن همه در خصوص تبعیت از
ستاد ملی کرونا بیان داشت :باید در حوزه مراسم
انقالب و دین به طرح مشترک برسیم و از ستاد ملی
مبارزه با کرونا میخواهیم در تصمیم گیری برای
مناسبتها از متخصصان و اهل فن در این رابطه نیز
نظر خواهی کنند .رئیس شورای هماهنگی تبلیغات
اسالمی استان تهران در خصوص دهه فجر نیز گفت:
اعضای کارگروههای دهه فجر مشخص شده است و
قطعاً کمیت و تعداد مراسم همراه با کیفیت مناسب
میتواند دهه فجری متفاوت برای ما رقم بزند.
وی در ادامه به معرفی اعضای کارگروههای
ستاد دهه فجر ورامین در سال  ۱۳۹۹پرداخت و
عنوان داشت :این کارگروهها شامل کار گروه نهادها
و سازمانها با مسئولیت ریاست اداره صنعت ،معدن
و تجارت ،کار گروه اصناف و بازاریان با مسئولیت
ریاست اداره تبلیغات اسالمی ،کار گروه قرآن،
تشکلهای دینی و مردمی با مسئولیت ریاست اداره
تبلیغات اسالمی ،کار گروه ایثارگران با مسئولیت
ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران ،کار گروه بسیج
با مسئولیت فرمانده نیروی مقاومت بسیج ،کار گروه
روستایی و عشایری با مسئولیت ریاست اداره جهاد
کشاورزی ،کار گروه زنان و خانواده ،کار گروه دانش
آموزی و فرهنگیان با مسئولیت ریاست اداره آموزش
و پرورش ،کار گروه فضا سازی و مدیریت شهری
با مسئولیت شهرداری ورامین ،کار گروه ورزش و
جوانان با مسئولیت ریاست اداره ورزش و جوانان ،کار
گروه همیاری و خدمت رسانی با مسئولیت ریاست
کمیته امداد امام خمینی شهرستان ،کار گروه اماکن
مقدسه با مسئولیت ریاست اداره اوقاف و امور خیریه،
کار گروه فرهنگی و هنری با مسئولیت ریاست اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،کار گروه ارتباطات و اطالع
رسانی با مسئولیت روابط عمومی شورای هماهنگی
تبلیغات اسالمی ورامین ،کار گروه حوزه و روحانیت
با مسئولیت معاون فرهنگی حوزه علمیه امام صادق
(علیه السالم)،کار گروه دانشجویی با مسئولیت
ریاست دانشگاه علمی کاربردی شهر داری ورامین،
کار گروه کارگری و کار آفرینی با مسئولیت ریاست
اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،کار گروه دهیاریها
و شوراهای اسالمی روستاها با مسئولیت بخشدار
مرکزی ورامین ،کار گروه امنیت با مسئولیت فرمانده
انتظامی شهرستان ورامین ،کار گروه کاروان نمادین
ورود حضرت امام با مسئولیت دفتر امام جمعه ورامین
آقای تاجیک اسماعیلی ،کار گروه فضای مجازی با
مسئولیت حجت االسالم سهیل صادقی ،کار گروه
رونق تولید با مسئولیت جناب آقای هاشمیه (مدیر
شهرک ساالریه)،کار گروه مساجد با مسئولیت
ریاست مرکز رسیدگی به امور مساجد ،کار گروه
علم و فناوری با مسئولیت جناب آقای فیروزی ،کار
گروه مراسم و ارزیابی با مسئولیت شورای هماهنگی
تبلیغات اسالمی ورامین میباشند.
رئیس اداره بهزیستی المرد:

امداد  112هالل احمر به صورت شبانه
روز آماده پاسخگویی به مردم در حوادث
می باشد.

پیام تبریک سرپرست شرکت گاز مازندران به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج
بسم اهلل الرحمن الرحیم
«بسیج لشکر مخلص خداست»
این جمله ماندگار بنیانگزار کبیر انقالب اسالمی
چه زیبا جایگاه و اهمیت بسیج را به تصویر کشیده
است و هفته بسیج یادآور از خودگذشتی های فرزندان
رشید ایران اسالمی است که در طول عمر باعزت این
نهاد مردمی ،همواره در قامت تعهد ،اخالص ،ایمان و
تخصص ایفای نقش نموده اند.
بسیج همیشه در صحنه بوده است و در ادوار مختلف
تاریخ پرفروغ انقالب اسالمی مایه سربلندی ،سرافرازی
و اقتدار کشور عزیز ایران اسالمی بوده است و در مواقع
حساس ،توانسته مظهر اتحاد و انسجام ملی باشد.
بسیج در کنار مردم ،همراه مردم و مایه مباهات و
افتخار نظام است که در هنگامه های سخت چون  ۸سال
دفاع مقدس سلحشورانه از ایران اسالمی دفاع کرد و لحظه
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های نابی را در تاریخ این سرزمین ثبت نمود و امروز نیز در
عرصه ای دیگر و این بار در میدان های فرهنگی ،اقتصادی
و سازندگی برای آبادانی این آب و خاک در جهاد است.
پر واضح است که نقش بسیج در کنار دیگر
نیروهای نظامی  ،انتظامی  ،امنیتی و مجموعه دستگاه
های خدمتگذار در رخدادهای مختلف چون محرومیت
زدایی ،عمران و آبادانی و کمک و مساعدت در کمک
به مردم در بالیای طبیعی چون سیل  ،زلزله و امروز
اهتمام جدی در مبارزه با کرونا حقیقتا کم نظیر ،بی
بدیل و شایسته تقدیر است.
اینجانب هفته مبارک بسیج را که به شعار «بسیج،
پیشرو خدمت و امیدآفرین» ،مزین گشته است به همه
بسیجیان سرافراز تبریک عرض مینمایم و امیدوارم
که بتوانیم با گسترش تفکر بسیجی بر همه مشکالت
کشور فائق آییم.

 ۳۲دستگاه تبلت به فرزندان زنان
سرپرست خانوار المرد اهدا شد

رئیس اداره بهزیستی المرد از اهدای  ۳۲تبلت به
فرزندان دانش آموز زنان سرپرست خانوار توسط یک
خیر خبر داد.
معصومه کاظم زاده یکشنبه در آئین اهدای این
تبلتها با تقدیر از غالم قائدی خیر المردی گفت:
در راستای رفع دغدغههای والدین برای تحصیل
فرزندانشان ،به همت مؤسسه خیریه زنده یاد قائدی
 ۳۲دستگاه تبلت پیشرفته به ارزش  ۶۰۰میلیون
ریال تهیه و به فرزندان دانش آموز زنان سرپرست
خانوار بهزیستی المرد اهدا شد.
وی با برشمردن دیگر کمکهای مؤسسه خیریه
قائدی به جامعه هدف بهزیستی المرد تصریح کرد:
خیر گرانقدر مؤسسه خیریه زنده یاد قائدی با اقدامی
خیرخواهانه در گذشته ،نخستین مرکز نگهداری از
معلولین ذهنی در المرد را با اعتباری بالغ بر ۱۴
میلیارد ریال ساخت.
به گفته کاظم زاده ،عالوه بر ساخت این مرکز
معلولین ذهنی نیز تاکنون بیش از  ۶میلیارد ریال
برای هزینههای جاری و تأمین امکانات مرکز اهدا
شده است.

