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جمع آوری  ۵۳نفر معتاد متجاهر پر خطر در ایالم
ایالم-حسن بیگی ،خبرنگار اقتصادسرآمد-فرمانده انتظامی شهرستان ایالم از
اجرای طرح های پاکسازی و جمع آوری  53نفر معتاد متجاهر طی یک ماه گذشته
در این شهرستان خبر داد.
ســرهنگ قدرت حیدری زاد در جمع خبرنگاران اظهار کرد :این طرح در قالب
برنامه هماهنگ شده در راســتای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با موضوع
جمع آوری معتادان متجاهر و خطرناک به منظور زیبا سازی چهره شهر و کاهش
سایر جرائم در سطح شهرستان به صورت ویژه در دستورکار ماموران یگان امداد
این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود :طی اجرای این طرح ،تعداد  53نفر از معتادان متجاهر و خطرناک جمع
آوری و پس از انجام غربالگری توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر به کمپهای
ترک اعتیاد معرفی شدند.
این مقام انتظامی با اشاره به تردد معتادان ولگرد در سطح شهر که تاثیری منفی بر
احساس امنیت شهروندان دارد در ادامه تصریح کرد :طبق آمار درصد قابل توجهی
از سرقتهای خرد توسط معتادان ولگرد انجام میگیرد از این رو جمع آوری این
دسته از افراد با جدیت در دستورکار پلیس قرار دارد.
سرهنگ حیدری زاد در پایان با اشــاره به اســتمرار طرح جمع آوری معتادان
متجاهر در پی اعالم رضایت شهروندان ،از آنان خواست تا طی تماس تلفنی با
مرکز فوریتهای پلیسی  11۰گزارشهای خود را در زمینه محل تجمع معتادان
متجاهر به پلیس اطالع دهند تا در کمترین زمان ممکن به درخواســتهای آنان
رسیدگی شود

رسیدگی و رفع موانع  ۱۶پروژه سرمایهگذاری
گردشگری آذربایجان شرقی

تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی آذربایجان شرقی از رسیدگی و رفع موانع  16پروژه سرمایهگذاری
گردشگری استان خبر داد.
جلسه بررسی و رســیدگی به مسائل و مشــکالت پروژههای سرمایهگذاری
گردشگری استان با حضور احمد حمزه زاده برگزار شد.
احمد حمزه زاده مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی آذربایجان
شرقی با بیان اینکه در این جلسه شرایط و روند فعالیت  16پروژه سرمایهگذاری
مورد بررســی قرار گرفت ،ادامه داد« :در این جلســه مســائل و مشــکالت
سرمایهگذاران گردشگری اســتان که در روند دریافت تسهیالت با مشکالتی
مواجه هستند مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا در جلسه مشترک با معاون
اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی ،این موضوع برای بهرهمندی از اعتبارات
مربوط به تبصره  1۸مطرح و بررسی شود».
او ادامه داد 16« :پروژه در حال ساخت گردشگری استان شامل هتل ،مجتمعهای
گردشگری ،اردوگاه ،سفرهخانه سنتی و بومگردی است که در سرتاسر استان در
حال گذراندن مراحل پایانی خود هستند».
حمزه زاده اظهار داشــت« :حجم کل ســرمایهگذاری در  16پروژه گردشگری
معادل  6۲۹میلیارد تومان است که با اتمام این پروژهها ،ظرفیتی بزرگ در صنعت
گردشگری اســتان برای میزبانی و ارائه خدمات استاندارد به گردشگران فراهم
خواهد شد».

همکاری ویژه در بخش سوخت یارانهای و تعمیرات کشتی باری-مسافری در بوشهر

بوشهر  -سهیالکرم پور،خبرنگاراقتصادسرآمد-عضو هیأت عامل و معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی از همکاری ویژه در بخش سوخت یارانهای و تعمیرات کشتی باری-
مسافری در بوشهر به منظور پشتیبانی از جام جهانی فوتبال  ۲۰۲۲خبر داد و گفت :برای تامین زیرساختهای باری و مسافری بوشهر در سطح بینالمللی برنامههای مختلفی تدارک دیده
شده است .مجید علی نازی درباره زیرساختهای حمل و نقل باری و مسافری در بوشهر ،اظهار داشت :تمهیدات و برنامههای مختلفی درخصوص زیرساختهای باری و مسافری
بوشهر در سطح بینالمللی اندیشیده و تسهیالتی نیز از سوی سازمان بنادر و دریانوردی به ویژه در جهت رفاه و آسایش مردم خارگ در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد :پس از سالها توانستیم با مشارکت بخش خصوصی در بخش حمل و نقل مسافری و باری جزیره خارگ ،لندینگ کرافت آماده و خط جدید کشتیرانی بوشهر به خارگ را راه
اندازی کنیم .معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه  ۹۰درصد تخفیف تعرفهای با نگاه ویژه مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی مدنظر قرار گرفته و در خصوص
حمل و نقل بار و مسافر این آمادگی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی وجود دارد که تسهیالت بدون بهره و کمکهای الزم را به بخش خصوصی ارائه کند.

تکمیل ساختمان مرکز شتاب دهی دانشگاه بوعلی سینا همدان
تا اوایل خرداد1401

همدان -فتانه ازانی  -خبرنگار اقتصاد سرآمد-
سرپرست دانشگاه بوعلیسینا همدان گفت:
ساختمان مرکز شتاب دهی دانشگاه بوعلی
سینا تا اوایل خردادماه تکمیل می شود.
حسین رضوان سرپرســت دانشگاه بوعلی
سینای همدان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه
همه رسانه ها کانال ارتباطی و مسیری هستند
که انتظارات دانشــگاه و نظرات را به حوزه
تخصصی جامعــه و بالعکس تمام انتظارات
جامعه را به دانشــگاه منتقل می کنند ،اظهار
کرد :در دانشــگاه یک هدف کلی تخصصی
تر و اصلی را دنبال مــی کنیم و هدف کلی
دانشگاه باید خدمت به جامعه باشد.
وی با بیــان اینکــه تربیت نیروی انســانی
متخصص و متدین برای جامعه اسالمی ذیل
اهداف کلی دانشگاه است ،افزود :دانشگاه باید
در حوزه آموزش نیازهای جامعه را شناسایی
کند و در جهت تقویت رشته های مورد نیاز
جامعه قدم بردارد.
رضوان با اشــاره به اینکه تــالش در جهت
حل مشکالت جامعه با استفاده از توانمندی
های پژوهشی که دانشگاه دارد ممکن است،
ادامه داد :در رشته های مختلف تحصیلی و
تحصیالت تکمیلی پایان نامه های خوبی در

دانشگاه داریم که باید در جهت حل مشکالت
جامعه استفاده شود.
سرپرست دانشگاه بوعلی ســینای همدان
در خصوص تعامالت فرهنگی دانشــگاه با
سایر کشــورهای مختلف جهان نیز گفت:
دانشگاه بوعلی سینا برای جذب دانشجویان
خارجی برنامه ریزی های خاصی انجام داده
و در حوزه تعامالت فرهنگی و اثرگذاری بر

ســاری  -محمدنژاد،خبرنگاراقتصادسرآمد-سید
حسین درویشی مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای
مازندران از رهگیری اشــتغال مهارت آموختگان
آموزشــگاه های فنی و حرفه ای مازندران در بازه
زمانی سال های  13۹۹الی  14۰۰خبر داد .
به گزارش روابط عمومی و مرکز اطالع رسانی اداره
کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران  ،دوریشــی
مدیر کل ضمــن اعالم این موضوع بیان داشــت :
نیروي انســاني ماهر و کارآمد پربهاترین و ارزنده
ترین سرمایه کشور است .بسیاري از جوامع با وجود

شیراز ،میزبان جشنواره جهانی کارتون
«سهم من از مالیات»

سرپرست دانشگاه بوعلیســینا با اشاره به
تکمیل مرکــز شــتاب دهی در دانشــگاه
بوعلیسینا ،گفت :این پروژه از قبل طراحی
شــده و تا اوایل خرداد ،ســاختمان تکمیل
میشود.
رضوان با اشاره به اینکه براساس تفاهم نامه
منعقد شــده قرار اســت عرصه فناوری در
دانشگاه احداث شــود ،بیان کرد :امیدواریم
با تاســیس و تکمیل این عرصــه به مرکز
 R&Dشرکت های غرب کشور تبدیل شود.
حسن رحیمی روشن نیز در جمع خبرنگاران
اظهار کرد :در دو ســال شیوع کروناویروس
و تعطیلی دانشــگاهها برخی تشــکلهای
دانشجویی مانند انجمن اسالمی دانشجویان
معتدل و انجمن اسالمی دانشجویان فرهنگ
و سیاست ،غیرفعال شدند.
رحیمیروشن تصریح کرد :دانشجویان متولی
این تشکلها در این دو سال ،فارغالتحصیل
شدند و اگر دانشــجویان درخواست بدهند
دوباره میتوانند فعالیت کنند.
وی ادامه داد :کانون قران و عترت دانشــگاه
فعال اســت و همکاری موثری برای تدوین
ســند قرانی داشــتیم و در جلسات شرکت
میکنیم.

برخورداري از منابع طبیعي سرشار ،به دلیل فقدان
نیروي انساني شایســته و الیق ،توان استفاده از این
موهبت الهي را ندارند و روزگار را به سختي و مشقت
مي گذرانند .وی گفت  :افراد پس از شرکت در دوره
های آموزش فنی و حرفه ای به سطحی در مهارت
های تخصصی خواهند رسید که می توانند بصورت
خود اشتغالی یا کارآفرینی به فعالیت بپردازند.
درویشــی در خصوص رهگیری شــغلی مهارت
آموختگان اظهار داشــت  :رویکــرد آموزش های
فنی و حرفه ای صرفا تولید مــدرک مهارتی نبوده

فلذا رهگیری شغلی مهارت آموختگان پس از طی
دوره های آموزش فنی و حرفه ای جهت بررســی
اثرپذیری آموزش در جامعه برایمان بسیار با اهمیت
می باشد  .مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای ادامه داد
 :آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد که سهم زیادی
در برنامه های آموزشی اســتان برعهده دارند مورد
ارزیابی قرار گرفتند ،که رهگیری شــغلی مهارت
آموختگان این موسســات در بازه زمانی سالهای
13۹۹و  14۰۰نشان از  655۲مهارت آموخته شاغل
دارد .

ویژه بلدیه
استان البرز

پروژه تعریض زیرگذر سرحد آبادافتتاح شد

موجود در مسیر تعریض زیرگذر توسط اعضای
شورای اسالمی شهر در آذر ماه  14۰۰و مساعدت
مالکین این پالک ها به پایان رسید.
وی افزود  :طی ماه های اخیر  ،مبلغ قابل توجهی
جهت بهسازی نهر آب سرحدآباد شمالی و جنوبی
در نظر گرفته شده و خدمات رسانی به سرحد آباد
شمالی در دســتور کار مدیریت شهری فردیس
قرار دارد.

اجرای سقف عرشه فوالدی (سقف اول) و جایگاه
تماشاچیان به مســاحت  6۰۰متر مربع و اجرای
سقف ســاندویچ پانل (سقف قوســی شکل) به
مساحت  ۸5۰متر مربع و دیوار چینی های پروژه ،
پیرو اعتبار  5۰میلیارد ریالی تخصیص یافته جهت
عملیاتی شدن این پروژه هم اکنون فاز اول نصب
تاسیسات این مجموعه ورزشی نیز آغاز و در حال
اجرا می باشد.

شیراز  -قاســم توانایی،خبرنگاراقتصاد سرآمد-جشنواره
بینالمللی کارتون «ســهم من از مالیات» در شــیراز برگزار
میشود.
فاطمه حسینی دبیر جشــنواره و مدیر روابط عمومی اداره
کل امور مالیاتی استان فارس در این زمینه گفت :جشنواره
یاد شده با هدف ترویج و توسعه فرهنگ مالیات در جامعه،
تیرماه امسال و همزمان با هفته «مالیات» برگزار میشود.
او یادآور شد :جشنواره «سهم من از مالیات» سال گذشته به
شکل ملی در کشور برگزار گردید و امسال در گستره جهانی
 ،اداره کل امور مالیاتی فارس دبیرخانه این رویداد را بر عهده
خواهد شد.
مدیر روابــط عمومی اداره کل امور مالیاتی اســتان فارس
پیرامون فراخوان جشــنواره بینالمللی کارتون «ســهم من
از مالیات» گفت :کارتونیســتهای ایــران و جهان میتوانند
آثار خود را با موضوعات مالیات و مردم ،فرهنگ مالیات،
مالیات و عدالت ،مالیات و اقتصاد ،مالیات و تولید ،مالیات
و کارآفرینی ،مالیات و شفافیت ،مالیات و توسعه ،مالیات و
شهر من ،فرار مالیاتی؛ تأثیر مالیات در کاهش فقر و شکاف
طبقاتی حداکثر تا تاری خ  ۲5خردادماه به ایمیل �shiraz
tax۲۰۲۲@ gmail.comارسال نمایند
دبیر جشــنواره بینالمللی کارتون «ســهم مــن از مالیات»
افزود :محدودیت سنی برای شــرکت در جشنواره وجود
ندارد و کارتونیســتها میتوانید آثار رنگی یا ســیاه و سفید
خود را ایمیل دبیرخانه جشنواره ارســال کنند .به  A3در
اندازه حسینی خاطرنشــان کرد :داوری جشنواره برعهده
گروهی از کارتونیستهای برجسته ایران و جهان میباشد و
نتایج جشــنواره  ۲3تیرماه همزمان با هفته «مالیات» اعالم
خواهد شد.

خبرنگار:معصومهعینی

کلنگ احداث ساختمان دادگستری شهرستان چهارباغ بر زمین زده شد
آیین کلنگ زنی ساختمان دادگستری شهرستان چهارباغ
در زیربنای  37۰۰متری با حضور رئیس کل دادگستری
استان البرز برگزار شد.
ساختمان دادگستری شهرستان چهارباغ با حضور رئیس
کل دادگستری اســتان ،معاون اجتماعی و پیشگیری از
وقوع جرم دادگستری استان ،رئیس دادگستری و دادستان
چهارباغ و نیــز امام جمعه ،فرماندار ،شــهردار ،اعضای
شورای شهر و اعضای شورای تامین و جمعی از مسئوالن
شهرستانی کلنگ زنی شد.
در این آیین ،عالیترین مقام قضایی استان البرز با اشاره به
نگاه ویژه دادگستری کل استان به چهارباغ گفت :مجموعه
قضایی استان اولین دســتگاه در البرز بود که تشکیالت
قضایی شهرستان را با انعکاس شرایط این بخش ،با نظر
مساعد رئیس قوه قضائیه در سال  13۹۸و قبل از شهرستان

شدن آن مستقر کرد.
وی افزود :در همان ســال ،تشــکیالت قضایی دادگاه
بخش به سطح دادگستری شهرستان ارتقا یافت و رئیس
دادگستری و دادستان مستقر شدند.
حسین فاضلی هریکندی با اشــاره به اینکه استان البرز
یکی از اســتان های نوپا و دارای مشکالت زیرساختی
اســت متذکر شد :این مشــکل در شهرســتان چهارباغ
حادتر است و با وجود مســاعدتهای مسئوالن شهری،
مجموعه قضایی چهارباغ مشکل کمبود فضای فیزیکی
دارد.
وی اضافه کرد :با توجه به پیگیری ویژه دادگســتری کل
اســتان و علی رغم کمبود اعتبارات و منابع مالی ،با نظر
مســاعد رئیس قوه قضائیه ،از محل اعتبارات حســاب
خاص ،ساختمان دادگستری چهارباغ تامین اعتبار شد.

شهردار کرج:

پرونده مطالبات کالن و برخی توافقات گره خورده را امسال ورق خواهیم زد

اجرای فاز اول نصب تاسیسات سالن چند منظوری ورزشی
(خانهکشتی)توسطشهرداریمشکیندشت

مهندس موالیی اصل سرپرست شهرداری مشکین
دشت از روند پیشرفت اجرایی در پروژه ساخت
سوله ورزشی چند منظوره خبر داد و گفت؛ با توجه
به نیاز شهر مشکین دشت به اماکن ورزشی و توجه
مدیریت شهری به امور ورزشی خصوصا ورزش
جوانان  ،با همت معاونت فنی و عمرانی شهرداری،
سوله چند منظوره ورزشی (خانه کشتی) واقع در
خیابان شهید کشــوری با تکمیل اسکلت سازه و

روی کشورهای دیگر اقدامات خوبی انجام
داده است.
وی با تاکید بر اینکه تشکیل و تقویت شرکت
های فناور از دیگر اقدامات دانشگاه بوعلی
ســینای همدان اســت ،خاطرنشــان کرد:
خوشبختانه از سال گذشته تقویت مراکز رشد
انسجام یافته و ایجاد یکمرکز شتاب دهی در
دانشگاه انجام شده است.

اخبار

اشتغال بیش از 6هزار نفر مهارت آموخته آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد مازندران

استانبرگزیده

شهردار فردیس از برگزاری آیین افتتاح پروژه
تعریض زیرگذر سرحد آباد به مناسبت فرا رسیدن
عید ســعید فطر با حضور امام جمعه شهرستان ،
فرماندار فردیس  ،اعضای شورای اسالمی شهر و
جمعی از مدیران شهری و شهروندان سرحدآباد
خبر داد.
محمدرضا آژیر  ،ضمن تبریک روز کار و کارگر و
قدردانی از تمام زحمتکشان این پروژه  ،بیان کرد
 :این پروژه با اعتباری بالغ بر  5میلیارد تومان  ،پس
از وقفه چند ماهه که به دلیل وجود کابل های فشار
قوی برق به ظرفیت ۲۰هــزار ولت در کف معبر
 ،روند اجرایی پروژه را بــه تعویق انداخته بود  ،با
تغییر ارتفاع و تعریض معبر به بهره برداری رسید.
آژیر با بیان اینکه پروژه تعریض زیر گذر به صورت
عمود بر ریل طراحی و به راه آهن کشــور ابالغ
گردیده اظهار کــرد  :عملیات اجرایــی پروژه با
اصالح هندسی امالک سرحدآباد جنوبی و شمالی
آغاز و با تامین اعتبار مورد نیاز جهت تملک اراضی
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شــهردار کرج گفت :پرونــده مطالبــات کالن و برخی
توافقات گره خورده را امســال با هدف استیفای حقوق
شــهرداری ،ایجاد منابع درآمــدی و رعایت قانون ورق
خواهیم زد و با حمایت های شورای شهر ،در جهت تحقق
عدالت اجتماعی گام بر می داریم.
مصطفی سعیدی در چهل و نهمین جلسه رسمی شورای
شــهر کرج ضمن تبریک روز کارگر و روز معلم ضمن
قدردانی از شورای ششــم برای تعیین تکلیف مجموعه
مشــارکتی پارک ایران زمین اظهار کرد :قــرارداد پروژه
مشــارکتی «ایران زمین» با محوریت راه اندازی مجتمع
تجاری  -رفاهی در سال  13۸۸منعقد ولی به دلیل اختالف

مدیرکل راهداری و حمــل و نقل جادهای البرز گفت :در
سال گذشــته  57پرونده مربوط به تخلفات شرکت ها و
رانندگان بخش حمل و نقل جادهای در کمیســیونهای
ماده  11و  1۲بررسی شد.
علی زندیفر ،اظهارکرد :در ســال گذشــته  14پرونده
تخلفاتی مربوط به رانندگان حمل و نقل بخشهای کاال
و مسافر طی یک جلسه کمیسیون ماده  11و  43پرونده
تخلفاتی نیز مربوط به شرکتهای حمل و نقل بخش کاال
و مسافر طی 11جلسه کمیســیون ماده  1۲مورد بحث و
بررسی قرار گرفت.
وی افزود :عمده تخلفات بررســی شــده در کمیسیون
ماده  11مربوط به حمل بار بدون بارنامه ،رعایت نکردن
مقررات حمل و نقــل ،پروتکلهای بهداشــتی ،فقدان
تجهیزات ایمنی و حرکت در مسیر غیرمجاز بوده و عمده

ایجاد شده بین شهرداری و سرمایه گذار مسکوت مانده
بود.
وی ادامه داد :اگر با نگاه امروز و شرایط فعلی به این پروژه
نگاه کنیم ،شاید واگذاری یا تغییر کاربری این زمین برای
شهرداری صرفه اقتصادی بیشتری به همراه داشته باشد
ولی به گذشــته نمیتوان بازگشــت و هرچقدر تصمیم
گیری در خصوص آن کندتر انجام شود ،بازخوردی که
باید برای مجموعه مدیریت شهری داشته باشد کم رنگ
تر خواهد شد.
شهردار کرج گفت :باید با همدلی شورا در خصوص این
پروژه تصمیم گیری درستی شود تا شهر و شهروندان از

نتایج آن منتفع شوند.
وی توضیح داد :ممکن است تصمیم به واگذاری این زمین
یا حفظ آن به عنوان منبع درآمد پایدار گرفته شود تا عواید
آن برای تکمیل پروژههای نیمه تمام استفاده شود.
ســعیدی گفت :باور داریم؛ با بررســی اقدامات گذشته
و پیگیری ویژه مــواردی که بالتکلیــف و معطل مانده
اند ،می توان ظرفیت بســیار خوبــی در جهت احقاق و
استیفای حقوق شهر و شهرداری ،وصول مطالبات کالن،
ِ
حقوق شهر و شهروندان
درآمدزایی و جلوگیری از تضییع
را شاهد بود و الحمدهلل در سا ِل جدید شاهد برداشتن گام
های بلندی در همین راستا هستیم.

مدیرکلراهداریوحملونقلجادهایالبرز:

رسیدگی به 57پرونده تخلفات بخش حمل و نقل جادهای
تخلفات بررسی شده در کمیســیون ماده  1۲نیز شامل
سوءاستفاده از شناسه ملی و کدپســتی ،تغییر مبلغ کرایه
در بارنامه ،عدم نظارت مدیر فنی ،پرداخت نکردن کرایه
راننده و نبود تجهیزات ایمنی میشود.
زندیفر با بیان اینکه در حال حاضر 116شــرکت حمل
و نقل کاال ،مسافر در اســتان فعالیت دارند ،گفت :مردم،
رانندگان و صاحبان کاال و بار میتوانند هرگونه شکایات
خود را از طریق سامانه  141جهت رسیدگی به ادارهکل
راهداری وحمل ونقل جادهای البرز اطــالع دهند تا در
کمیســیونهای مربوطه با متخلفان برخورد قانونی الزم

انجام گیرد.
این مسئول در ادامه با اشاره به اینکه سال گذشته  31فقره
پرونده حریم قانونی راه نیز توسط اداره حقوقی راهداری
البرز بررسی شد ،افزود :همچنین در این مدت هزار و 117
فقره پرونده سرقت تابلو و عالئم نیز در استان تشکیل و
پیگیری شده است.
وی یادآور شد :وجود تابلو و عالئم نقش موثری در ارتقای
ایمنی و کاهش تصادفات رانندگی دارد و از آنجا که سرقت
این تجهیزات جادهای جان رانندگان و کاربران جادهای را
به خطر میاندازد به منظور حفــظ ایمنی مردم برخورد با

سارقان توسط نهادهای قضایی و انتظامی برای پیشگیری
از ســرقت مجدد به طور جدی انجام و پیگیری حقوقی
می گردد.

