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آغازفعالیت درمانگاهتخصصيوفوق
تخصصيمرکزآموزشيدرماني
شهدايخلیجفارس

رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز تاکید کرد؛

حمایت از نوجوانان و جوانان مستعد تبریزی دررشته های مختلف ورزشی

تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگاراقتصادسرآمد-رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز با اشاره به حمایت این سازمان از نوجوانان و جوانان تبریزی مستعد در رشتههای
مختلف ورزشی از برنامهریزی برای تجهیز آکادمی کشتی شهرداری تبریز خبر داد .بابک دانش پناه ،رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی با حضور در آکادمی کشتی شهرداری تبریز ضمن
بازدید از وضعیت و شرایط سالن شهربانو با اعضای آکادمی کشتی شهرداری دیدار و گفتوگو کرد .دانش پناه در این دیدار ضمن اشاره به سابقه تبریز در کشتی و ورزش پهلوانی اظهار داشت :ما
جوانان مستعدی در این حوزه داریم که باید حمایتهای الزم از آنها صورت بگیرد تا برای شهر ،استان و کشورمان افتخارآفرینی کنند .وی افزود :ورزشکاران و پیشکسوتان شناختهشدهای از تبریز
در ورزش پهلوانی و کشتی در ورزش کشورمان درخشیدهاند و میدرخشند .در سالهای اخیر هم این روند ادامه داشته است .با توجه به پتانسیلها و ظرفیتهای موجود ،از ورزشکاران ،نوجوانان
و جوانان تبریزی که مستعد رشد و پیشرفت هستند ،حمایت میکنیم.
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بازدیداستانداربوشهراز ۳پروژهآبشیرینکن جزیرهشیف
بوشهر-کرم پورنیا،خبرنگاراقتصادسرآمد -رئیس مرکز آموزشی درمانی شهدای
خلیجفارس بوشهر از فعالیت مجدد درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی این مرکز
خبر داد.
دکترعاطفهاسفندیاریاظهارداشت:درمانگاهبیمارستانشهدایخلیجفارسبوشهرکه
در زمان سنترال بودن بیمارستان به بیماران کووید ۱۹اختصاص داشت با سرپرستاری
فرخنده غالم زاده از اول مرداد ماه سال  ۱۴۰۰مجددا ًفعالیت خود را در شیفت صبح
جهت رفاه حال مردم شریف استان بوشهر آغاز کرده است.
سرپرستار درمانگاه مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیجفارس بوشهر گفت :درمانگاه
ازروزشنبهتاچهارشنبههرهفتهدرشیفتصبحفعالاست.
فرخنده غالمزاده عنوان کرد :حضور پزشــکان فوق تخصص ریه ،فوق تخصص
روماتولوژی ،فوق تخصص گوارش ،متخصص اطفال ،فوق تخصص آلرژی اطفال،
فوق تخصص خون اطفال ،فوق تخصص خون بزرگسال و جراح عمومی در این
مرکزفعالمیباشند.
غالمزاده افزود :نوبت گیری از طریق تماس تلفنی و مراجعه به سایت دانشگاه علوم
پزشکی بوشهر به صورت اینترنتی است و هم استانیهای عزیز میتوانند با مراجعه به
سایت نوبت دهی یا تماس تلفنی از حضور پزشک موردنظر درمرکز اطالع پیداکرده و
طبق ساعت اعالمشده در سایت به درمانگاه مراجعه کنند.
شماره تماس بیمارستان ۳۳۴۵۵۳۷۵- ۳۳۴۵۵۳۷۴:داخلی۱۰۳۲
آدرس سایت نوبت دهیNobat.bpums.ac.ir:

عدمعرضهبرخیمحصوالتشیمیایی
در شاراک

اراک -غالمی،خبرنگاراقتصادسرآمد-شرکت پتروشیمی شازند اعالم کرد برخی
محصوالت شیمیایی از هفته آخر شــهریور ماه  ۱۴۰۰تا پایان ماه به علت تعویض
کاتالیستواحداتیلناکسایدعرضهنخواهدشد.
معاونت بازرگانی شرکت پتروشیمی شازند طی نامه ای خطاب به دفتر توسعه صنایع
پاییندستیپتروشیمیاعالمکرد،باتوجهبهتعویضکاتالیستدرواحداتیلناکساید
این شــرکت که با هماهنگی فرماندار و رئیس محترم ستاد مدیریت بیماری کرونا
شهرستانشازندازتاریخ ۲۵شهریورماهسالجاریآغازوتا ۱۷مهرماهبهطولخواهد
انجامید ،امکان عرضه محصوالت شیمیایی اتیلن گالیکول ها ،دو اتیل هگزانول و
اتانول آمین ها در بازه زمانی مورد اشاره و تا پایان عملیات تعویض کاتالیست مقدور
نخواهدبود.

رشد ۴۵درصدی سود خالص شرکت
امالح معدنی ایران
اراک -غالمی،خبرنگاراقتصادسرآمد-در  ۵ماهه نخست سال جاری سود خالص
شرکت معدنی امالح ایران ۴۵نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافت.
شرکت معدنی امالح ایران در  ۵ماه اول سال  ۱۴۰۰موفق به افزایش  ۴۵درصدی در
شاخص سود خالص شد و از فروش محصوالت خود بیش از  ۲،۲۷۸میلیارد ریال
درآمد کسب کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷۶درصد رشد داشته است.
صادرات شرکت در پنج ماهه ابتدایی سال با رشد  ۵۷درصدی نسبت به مدت مشابه
سال قبل ۹۴میلیارد ریال بوده است که نسبت به بودجه ۵درصد رشد داشته است.
تولید محصوالت با توجه به اســتفاده حداکثری ظرفیت خطوط تولید ،با رشد ۶۰
درصدی نسبت به ظرفیت اسمی ماهانه مجتمعهای تولیدی در پنج ماهه ابتدایی سال
به بیش از  ۱۱۳هزار و هفتصد تن رسید که نسبت به برنامه و مدت مشابه سال قبل
رشد داشته است.
فروشمحصوالتشرکتطیعملکرد ۱ماههمنتهیبه ۳۱مردادماه ۱۴۰۰نیزبیشاز
 ۳۸۶میلیاردریالبودهکهنسبتبهمدتمشابهسالقبل ۴۵درصدافزایشداشتهاست.

ورود بیش از ۹۴۲هزار ُدز واکسن کرونا
بهلرستان
خرمآباد:سبحانحبیبی،خبرنگاراقتصادسرآمد-معاونبهداشتیدانشگاهعلومپزشکی
لرستان گفت :تاکنون ۹۴۲هزار وُ ۷۸۴دز واکسن کرونا وارد استان شده است.
مریم کوشکی اظهار کرد ۷۶۶ :هزار و ُ ۶۳۷دز واکسن کرونا برای گروههای هدف
تزریق شده است.
وی تصریح کرد ۲۴۵ :هزار و  ۳۳۴نفر معادل  ۴۲.۱درصد از گروههای هدف هر ُ ۲دز
واکسن کرونا را دریافت کردهاند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی لرستان خاطرنشان کرد :بهطور میانگین روزانه
 ۱۷هزار ُدز واکسن در استان تزریق میشود.
کوشکی اضافه کرد :در صورت تداوم روند فعلی تا پایان شهریور  ۵۰درصد مردم
لرستانضدکروناواکسینهخواهندشد.

بوشهر-کرمپورنیا،خبرنگاراقتصادسرآمد-عبدالکریمگراونددر
بررسی روند اجرا پروژههای آبشیرینکن بوشهر با اشاره به اینکه بازدید از
پروژههای عمرانی و زیرساختی پس از خارج شدن استان بوشهر از وضعیت
قرمز آغاز شده است اظهار داشت :تأمین آب شرب بوشهر یکی از اولویتها
در اجرا طرحها است که در این راستا چند پروژه مهم اجرایی شده است.
وی با اشاره به تأمین  ۹۰درصد منابع آب آشامیدنی استان بوشهر از خارج
استان تصریح کرد :یکی از مشکالت جدی و منابع توسعه استان بوشهر ،آب
شرباستکهخوشبختانهپروژههایآبشیرینکندرشهرهاوروستاهای
استان بوشهر اجرایی شده است.
استاندار بوشهر با اشــاره به اجرا پروژه آبشیرینکن با ظرفیت  ۳۵هزار
مترمکعب در شبانهروز خاطر نشان کرد :این پروژه روند اجرایی مطلوبی
دارد که بحث منابع مالی ،ارزی ،افزایش قیمتها و هزینهها از موانع جدی
سرعت در اجرا پروژه آبشیرینکن ۳۵هزار مترمکعب بوشهر و بهموقع به
بهرهبرداری نرسیدن آن است.

گراوند از حل مشکالت گمرکی این پروژه در ترخیص تجهیزات مورد نیاز
آن خبر داد و بیان کرد :پیشبینی میشود ماههای آینده مرحله نخست آن به
ظرفیت ۱۰هزار مترمکعب وارد مدار تولید و اتصال به شبکه آبرسانی شود.
استانداربوشهرافزود:باتوجهبهاینکههواشناسیپاییزخشکپیشبینیکرده
است امید میرود با افتتاح مرحله نخست این پروژه به کمک منابع آب شرب
استانبوشهربیاید.
گراوند پروژه دوم تأمین آب آشامیدنی شهر بوشهر را به ظرفیت  ۱۷هزار
مترمکعب دانست و تصریح کرد :پیشرفت این پروژه خیلی خوب است
چراکه دهه فجر سال قبل عملیات اجرایی آن آغاز شد و اکنون در این شرایط
سخت اقتصادی و با کمکهای انجام شده ،مجری پروژه قول داده که مرحله
نخست آن به ظرفیت ۵تا ۶هزار مترمکعب ماه آینده وارد مدار تولید شود.
وی با بیان اینکه ظرفیت تولید آب از این پروژه تا ۵۰هزار مترمکعب ارزیابی
میشود خاطر نشــان کرد :اکنون در مرکز استان بوشــهر  ۲۲هزار و ۵۰۰
مترمکعب آب از پروژه آبشیرینکن تولید میشود که با افتتاح پروژه ۱۷

هزار مترمکعب تولید آب به ۴۰هزار مترمکعب در شبانهروز افزایش مییابد
که با توجه به وجود زیرساختهای الزم قابل توسعه است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به اینکه در حال گذر
ازسالآبیخشکوبیسابقهایهستیمخاطرنشانکرد:ایندرحالیاستکه
پیشبینی شده فصل پاییز امسال کمبارش باشد و روز به روز به سبب تحلیل
منابعآبزیرمینیمشکالتبابرداشتهایکهشدهبیشترمیشود.
عبدالحمیدحمزهپوربابیاناینکهمنابعآبآشامیدنیاستانبوشهروابستگی
شدید ۹۰درصدی به خارج از استان دارد افزود :راهبرد و استراتژیک خوبی
برایحلمشکالتآباستانبوشهرتدوینشدهکهازظرفیتشیرینسازی
آب شور و دریا استفاده شود.
وی از تولید  ۴۰هزار مترمکعب آب از پروژههای آبشیرینکن در استان
بوشهر خبر داد و بیان کرد :عالوه بر این ،پروژههای آبشیرینکن در استان
بوشهر به ظرفیت ۱۰۰هزار مترمکعب در حال اجرا است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر به سرمایهگذاری یک هزار

پیگیری اختصاص تسهیالت الزم جهت رونق و افزایش تولید فرش دستباف استان فارس
شیراز-توانایی،خبرنگاراقتصادسرآمد-عضوهیات
نمایندگان و رئیس کمیسیون صادرات ،واردات و گمرک اتاق
بازرگانی فارس گفت :موضوع اختصاص تسهیالت الزم
جهترونقوافزایشتولیدفرشدستبافاستانراباهمکاری
و همراهی سازمان صمت اســتان ،مرکز ملی فرش ایران،
سازمان جهاد کشاورزی فارس و دفتر هماهنگی استانداری
فارس دنبال می کنیم .خســرو فروغان در جلسه کمیسیون
تخصصی صادرات ،واردات و گمرک این اتاق که با موضوع
بررسیمسائلومشکالتصادرکنندگانفرشدستبافاستان
با حضور اعضای آن برگزار شد ،بیان کرد :فرش یکی از بخش
های مهم در هنر ،فرهنگ ،صنعت و اقتصاد فارس و کشور
است به طوری که فرش از جمله نشان های تجاری کشور
ایران است که در جهان معروف است اما متاسفانه در بخش
فرش کشورمان معضالتی وجود دارد که هویت فرش ایرانی
را کمرنگ کرده است.
وی با اشاره به قدمت و ارزشــمندی صنعت فرش به ویژه
فرش دستبافت در استان فارس افزود :فارس یکی از استان
هایی است که بیشترین و متنوع ترین و با کیفیت ترین فرش
ها برخوردار است و به موجب رونق این صنعت در سالهای
بسیاریدراستان،اشتغالزاییخوبیدراینبخشوجودداشت
اما در حال حاضر اشتغالزایی در این حوزه دچار کاهش بسیار

شدیدی در استان شده است.
فروغان اظهارداشــت :یکی از دالیل کاهش روند تولید و
صادراتفرشدرفارس،وجودتشکلها،اتحادیههاومتولیان
زیاد در این بخش است که موازی کاری و تداخل در تصمیم
گیری ها به یک آسیب در این حوزه تبدیل شده است.
وی اضافه کرد :با توجه به اینکــه فرش یکی از بخش های
درآمد زا در صادرات کشــور ما بوده و هم اینک صادرات
این بخش با مشــکالتی روبرو است ،می توان از مشکالت
موجود در صادرات فرش را به دست و پاگیر بودن بخشنامه
ها و قوانین ،اخذ مالیات از فعالیت های قانونی ،عدم توجه به
کاالی قاچاق در بازار و نرسیدن جایزه های صادراتی به تولید
و صادرکنندگان واقعی اشاره کرد.
فروغان ادامــه داد :جبران مالیات هــای کاالهای قاچاق از
طریق بازرگانان شناسنامه دار صورت می گیرد که هزینه های
هنگفتیمتوجهتجارمیشودوهمچنینمصوبههیاتوزیران
درخصوص بازگشت ارز در ســال ۹7موجب شده مقوله
صادرات در کشور قفل شود و واردات کاال از طریق قاچاق
کاال افزایش یابد .وی با بیان اینکه در زنجیره تامین ،تولید،
بافندگانتاصادراتفرشاستانفارسمشکالتقابلتوجهی
وجود دارد عنوان داشت :استان فارس در روند صنعت فرش
در کشور پیشرو است اما عمده تولیدات فرش این استان در

نهایتبهنامتولیداتپایتختثبتمیشودوبودجهوحمایت
های دولتی به بخش های دیگر ارسال می شود.
فروغان با اشاره به احصا مشکالت بخش فرش استان تصریح
کرد :مواردی از جمله مکاتبه با اتحادیه تعاونی های تولیدی
روستایی فرش استان جهت معضالت بیمه ای بافندگان و
افزایش درصد بیمه آنان ،بررســی و اختصاص یارانه حمل
هوایی و زمینی توسط سازمان توسعه تجارت و مرکز ملی
فرش ایران ،بررسی هزینه های ســرباری جهت بافندگان
فرش دستباف استان توسط دستگاههای مرتبط ،بهره مندی از
ظرفیتهای قانونیموجود در استان ازجمله کارگروه رفع موانع
تولید جهت حل موثر مشکالت در بخشهای مختلف استان،
ممنوع شدن صادرات روناس و پشم جهت تامین مواد اولیه
در تولید فرش دستباف داخل را با هدف کاهش مشکالت این
بخش در دست پیگیری داریم.

برایچهارمینسالمتوالی؛

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان
در فرایند بهره وری موفق به کسب سطح عالی شد
اصفهان-سمیهکربالیی،خبرنگاراقتصادسرآمد-ادارهکلامورمالیاتی
استان اصفهان در فرآیند بهره وری برای چهار سال  13۹۵الی  13۹8موفق
به کسب سطح عالی در مجموعه دستگاههای اداری اجرایی استان گردید.
در وبینار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان با موضوع ارائه نتایج
تطبیقی بررسی مستندات بهره وری سال 88-۹8دستگاههای اجرایی که با
حضورمروجینواعضایکمیتههایبهرهوریدستگاههاتشکیلگردید،در
نتیجهبررسیوتجزیهوتحلیلاجمالیوتوزیعامتیازاتمعیارهایهشتگانه
مستندات بهره وری طی سال های 13۹۵-13۹8اداره کل امور مالیاتی استان
اصفهان برای سال 13۹8سطح عالی کسب و در سطح بندی برای چهار سال
 13۹۵تا « 13۹8عالی» اعالم گردید .به گزارش سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان اصفهان نتایج بررسی مستندات اداره کل امور مالیاتی استان
اصفهانبرای سال 13۹8بصورتتطبیقیباسالهایقبلنشانمیدهد:برای
هر چهارسالمتوالی ۹۵-۹8مجموعامتیازاتمکتسبهبهرهوریآن ادارهکل

از میانگین استان به طور معناداری بیشتر است و در مجموع امتیازات روند رو
بهرشدیرانمایشمیدهد.نعمتاهللاکبریرئیسسازمانمدیریتوبرنامه
ریزی استان با بیان اینکه سطح عالی آن اداره کل برای چهارسال  13۹۵الی
 13۹8قابل توجه می باشد گفت :قطع ًا سطح عالی عملکرد کمیته بهره وری
درارتقاکمیوکیفیسطحعملکردادارهکلمهموکلیدیمیباشدوبایستی
برنامهریزیالزمجهتپیشبردبرنامهاستقرارمدیریتچرخهبهرهوریبیش
از پیش صورت گیرد .شایان ذکر است معیارهای هشتگانه توزیع امتیازات و
ارزیابیمستنداتشاملعملکردکمیتهبهرهوریوارسالصورتجلساتآن،
تعامل مروج بهره وری ،تهیه و تدوین و بروز رسانی شاخص های بهره وری،
محاسبه مقادیر شاخص های بهره وری ،تجزیه و تحلیل و ارائه راهکارهای
بهبود بهروه وری ،اجرای راهکارهای بهبود شاخص های بهره وری ،پیاده
سازی نظام های نوین مدیریتی مرتبط با بهره وری و برنامه ریزی و اقدامات
انجام شده استقرار چرخه بهره وری می باشد.

میلیارد تومانی در اجرا  ۲پروژه بزرگ شیرینسازی آب دریا در مرکز استان
بوشهر تصریح کرد :آبشیرینکن  ۳۵هزار و  ۱۷هزار مترمکعب بوشهر از
پروژههای مهم و بزرگ استان اســت و این درحالی است که در نقاطی که
امکانپذیر است در سطح شهرها و روستاها این پروژهها در حال اجرا است.
حمزهپور از افتتاح مرحله نخستآبشیرینکن ۱۷هزار متر مکعب بوشهر
به ظرفیت  ۷هزار مترمکعب خبر داد و بیان کرد :آبشــیرینکن  ۳۵هزار
مترمکعب هم مرحله نخست آن به ظرفیت ۱۰هزار مترمکعب امسال وارد
مدار بهرهبرداری میشود.

تعاونی مصرف کارکنان ذوب آهن اصفهان
عنوان تعاونی برتر ملی را کسب کرد
اصفهان-سمیه کربالیی،خبرنگاراقتصادسرآمد-
تعاونیمصرفکارکنانذوبآهناصفهان،تعاونیبرترشد
دراینمراسمکهاستاندارومدیرکلتعاون،کارورفاهاجتماعی
استان اصفهان نیز حضور داشتند  ،تعاونی مصرف کارکنان
ذوبآهناصفهانبرایدومینبار،عنوانتعاونیبرترملیرا
کسبنمود.تعاونیمصرفذوبآهناصفهانجزءقدیمی
ترین و در عین حال با سابقه ترین تعاونی های مصرف در
ایراندرشاخهخدمتبهجامعهکارگریوکارمندیبهشمار
می رود .این مجموعه فعالیت هــای دیگری نیز در بخش
های پشتیبانی از تولید در قالب پروژه های گوناگون دارد که
بازخوردخوبیدرافکارعمومیداشتهاست.امینقنبریبااین
اشارهبهاینبهموضوعدرگفتگوباخبرنگارمااظهارداشت:
درمحیطکسبوکارامروزی،افزایشهزینههاوپیچیدگی
های موجود در پروژه ها از یک سو و افزایش عدم قطعیت و
ریسکهایموجودازسویدیگرسببشده،اینمجموعه
بهمنظورکاهشخطرپذیریوانحرافپروژهازاهدافتعیین
شده ،مدیریت ریسک را در برنامه ریزی و کنترل پروژه ها،
سرلوحهفعالیتهاقراردهد.ویافزود:لذاتعاونیمصرفبر
همیناساسازاستانداردهایبینالمللیدرمباحثپروژهای
خوددرشاخههایمختلفپشتیبانیازتولیدمانندتنوعباالی

فعالیتهایپیمانکاریتحتمدیریتهایمتفاوت،تدوین
برنامه ریزی جامع در روابط با ذینفعان و نیز تنوع اقالم مورد
نیازوتامینآنهادرمحیطکسبوکارذوبآهنبارویکردی
یکپارچه و منسجم به مقوله ارزیابی ریسک و مدیریت آن
هموارهتوجهویژهداشتهاست.
مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف ادامه داد  :این اقدامات
و همچنین دریافت استانداردهای بین المللی نظیر سیستم
مدیریتپروژهها،۲۱۵۰۰ISOسیستمرضایتمندیمشتریان
، ۱۰۰۰۴ISOسیستمرسیدگیبهشکایاتمشتریان ISO
 ،۱۰۰۲خلق ثروت و سود آوری و اشتغال زایی سبب شده
شرکتتعاونیمصرفنمادتعاونیبرتررادریافتکندتادر
عمل به سهامداران و مشتریان خود نشان دهد که همواره در
محیطمطمئنوبارعایتاخالقحرفهایآمادهخدمتگذاری
است.همچنین اخذ این گواهینامه ها در زمینه های سیستم
مدیریت پروژه ،رضایتمندی مشتریان و در نهایت سیستم
رسیدگیبهشکایاتمشتریانقابلاستفادهاست.قنبریگفت
:بهکارگیریایناستانداردهاسببپیشرفتعملیاتاجرایی
پروژههادرسطح کارخانهشدهو همچنینکمکقابلتوجه
ای بهپیمانکاروکارفرمابرایپویاییبیشتروکسبرضایت
سهامدارانومشتریاناست.

مدیرعاملسازمانسیما،منظروفضایسبزشهریمطرحکرد؛

تالشهمهجانبهبرایبهرهوریبیشتر
از منابع آبی در فضاهای سبز تبریز
تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرعامل سازمان
سیما ،منظر و فضای سبز شــهری در گفتگوی خود با برنامه تلویزیونی
تبریزیم ،از تالش همه جانبه سازمان برای بهره وری هرچه بیشتر از منابع ابی
در فضاهای سبز تبریز خبر داد.
 ،به دنبال اجرای طرح نوین آبرسانی به درختان که به صورت پایلوت در
مجموعه تاریخی ،فرهنگی و تفریحی ائل گولی اجرا شده است ،داریوش
نوینطیمصاحبهایبابرنامهتلوزیونیتبریزیم،جزییاتاینطرحراتشریح
کرد و گفت :در طرح مذکور ،با استفاده از لوله های پلیکا که در اطراف ریشه
درخت کار گذاشته می شوند و همچنین شن ریزی در داخل این لوله ها ،آب
مستقیمابهریشهمنتقلمیشودوهدررفتآببهمیزانقابلتوجهیکاهش
می یابد .وی افزود :اهمیت این طرح از آن جهت است که در سال جاری با
کمبود بارندگی و کاهش منابع آبی روبرو بوده ایم و در صورت اجرای آن در
فضاهای سبز سطح شهر ،عالوه بر تامین آسان آب مورد نیاز درختان تبریز،

شاهدشکوفاییورشدمناسبآنهانیزخواهیمبود.
مدیرعامل سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری در پایان ،بر تالش همه
جانبه سازمان برای بهره گیری بهینه از منابع آبی در فضاهای سبز کالن شهر
تبریزتاکیدکرد.

سرپرست شهرداری محمدیه عنوان کرد:

نوسازی  ،راهکاری برای جوان شدن
اتوبوس های شهری
قزوین-مریمنقدی-خبرنگاراقتصادسرآمد-درجلسهمهندسزارعینژاد بارانندگان
اتوبوسسازمانحملونقلکهروزشنبه ۲۰شهریوردرسالنمفاخرشهرداریبرگزار
گردید،وی با بیان این موضوع که به دنبال راهکار منطقی برای افزایش عمر ناوگان
محمدیههستیم،گفت:
کمک بالعوض به رانندگان در راستای نوسازی اتوبوس ها می تواند راه گشا برای
حلمشکالت پیش رو باشد.
وی گفت:
با توجه به رکود تورمی حاکم بر جامعه  ،نوسازی ناوگان بهترین روش جهت تقویت
و کاهش آالیندگیهای ناوگان بود.
سرپرست شهرداری بیان کرد:
در شرایطی که مدیریت شهرها با محدودیت منابع مالی و وضعیت سخت اقتصادی
مواجه هستند،در صدد شدیم تا با راهکارهای کوتاه مدت و ارزان ناوگان حمل و نقل
عمومیجانیدوبارهبگیرد،بههمینمنظورباکمکبالعوضبهرانندگانبحثسیستم
های گرمایشی،سرمایشی را در اولویت قرار دادیم تا با افزایش رضایت شهروندان در
اینموضوعباشیم.
وی افزود:
یکی از محل هایی که می تواندتاثیر مثبت و منفی زیادی در موضوع شیوع کرونا داشته
باشد ،وسایل حمل و نقل عمومی است که مقرر گردید تا ضدعفونی ناوگان شدت
بیشتری بگیرد تا شاهد کاهش شیوع ویروس در ناوگان باشیم.
الزم به ذکر اینکه با پیگیری و رایزنی مهندس زارعی نژاد،مبلغ  ۲میلیارد تومان اعتبار
برای بهسازی اتوبوس ها به صورت بالعوض در اختیار رانندگان قرار خواهد گرفت.

ایجاد هزار ۳00فرصت شغلی
برای مددجویان گلستانی در سال جاری
گرگان-آذری،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرکلکمیتهامدادامام
خمینی (ره) گلستان گفت :تاکنون هزار و ۳۰۰فرصت شغلی
در سال جاری برای مددجویان این نهاد در گلستان ایجاد شده و ۱۴۱
نفرهمبهکاریابیهامعرفیشدند.
مهر عیسیبابایی اظهارکرد:از رویکردهایکمیته امداد توانمندسازی
خانوادهها با رویکرد ایجاد اشتغال است تا خانواده ها را به درآمد باثبات
برسانیم .مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان با بیان اینکه در
سال گذشته  ۶هزار و  ۲۰۰فرصت شغلی توسط این نهاد ایجاد شد،
افزود :امسال افزایش ۲.۵برابری تسهیالت اشتغال را شاهد هستیم و
سقف تسهیالت هم از ۵۰میلیون تومان به ۱۰۰میلیون تومان رسیده
است .بابایی ادامه داد :همچنین امسال ایجاد شغل از طریق موسسات
کاریابی برای ۷۰۰فرزند مددجوی تحت پوشش در دستور کار است.
وی گفت :پرداخت تسهیالت قرض الحسنه و پرداخت سهم بیمه

کارفرما به مدت دو سال از جمله طرح های تشویقی در این قسمت
است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان گفت :تعهد اشتغال این
نهاددرسالجاریپنجهزارفرصتشغلیبودهکهدرتالشهستیمآن
را به ۶هزار شغل برسانیم.
وی با بیان اینکه پرداخت تســهیالت از مردادماه آغاز شده است،
افزود :تاکنون هزار و  ۳۰۰فرصت شغلی ایجاد شده و  ۱۴۱نفر هم به
کاریابیهامعرفیشدند.
به گفته وی هزار و  ۶۰۰نفر هم در حوزه آموزش از خدمات کمیته
امداد بهره مند میشوند.
مدیرکل کمیتهامداد امام خمینی (ره)گلستان بیانکرد ۸۲:هزارخانوار
مشتمل بر  ۱۵۰هزار نفر در گلستان تحت پوشش کمیته امداد بوده و
افراد پشت نوبتی نداریم.

نجات جان شهروند گرگانی توسط ماموران
آتشنشانی
گرگان-آذری،خبرنگاراقتصادســرآمد-رییس سازمان
آتشنشــانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان از نجان
جان مردی که به درون یک حلقه چاه خشــک سقوط کرده
بود خبر داد.
شهرداری گرگان ،موسی الرضا صفری اظهار داشت :در پی
تماس شهروندی با ســامانه  1۲۵آتشنشانی گرگان ،حادثه
سقوط فردی در چاه گزارش شــد که بالفاصله با هماهنگی
ســتاد فرماندهی ،یک تیم عملیاتی از ایســتگاه شماره  7به
همراه جرثقیل امداد و نجات ،به محل حادثه اعزام شدند.
تیم امداد و نجات با حضور در محل حادثه شــروع به ایمن
ســازی محل نموده و با تجهیزات مخصــوص به درون چاه
رفتند و در نهایت فرد مصدوم را از درون چاه عمیق به بیرون
کشیده و نجات دادند.

این فرد  ۵۷ساله در زمین خالی انتهای شهرک جامی مشغول
جمع آوری ضایعات بوده که متاسفانه
با بی احتیاطــی خود و تاریکی منطقه ،به درون چاه ســقوط
می کند و با توجه به عدم رفت و آمد اشخاص ،کسی متوجه
حضور او در چاه نمی شود.
با گذشت زمان و در حدود ســاعت  10روز بعد فردی دیگر
کــه در آن حوالی مشــغول چوپانی بوده صــدای فریاد فرد
حادثه دیده را از درون چاه می شنود و با آتش نشانی تماس
می گیرد.
خوشبختانه آسیب های وارده به فرد حادثه دیده ،شدید نبوده
و نیروهای آتش نشــانی پس از بیرون آوردن فرد مصدوم با
هماهنگی عوامل اورژانس وی را جهت اعزام به بیمارســتان
تحویل آنها دادند

