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اخبار
مدیر منطقه ۱5شهرداری اصفهان خبر داد؛

اقداماتگستردهایمنیوترافیکی
در منطقه ۱5همزمان با بازگشایی مدارس
اصفهان-سمیخ کربالیی،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیر منطقه  15شهرداری اصفهان
اقدامات ترافیکی انجام شــده در این منطقه را در آستانه بازگشایی مدارس تشریح
کرد و گفت :نصب تابلوهای انتظامی و ترافیکــی از جنس کامپوزیت برای اولین
بار در منطقه  15باعث صرفهجویی در هزینهها و کاهش میزان سرقت این تابلوها
شده است.
هوشنگ نظری پور با اعالم این خبر گفت :در آستانه سال جدید تحصیلی نسبت به
شناخت و ایمن سازی نقاط حادثه خیز ،ایمنسازی پلهای عابر پیاده و سوارهرو،
نصب گاردریل بر روی کانالهای آب و ایجاد مســیر عبور ایمن برای عابران در
محلههای حاشیه کانال آب اقدام شده است.
او محوطه سازی و نصب  18سرپناه ایستگاه اتوبوس در محله ارغوانیه را از دیگر
این اقدامات دانست و افزود :چهار سرپناه در خیابان جی و پنج سرپناه در محلههای
راران و گورت نصب شده است.
نظری پور از محوطه ســازی و نصب سرپناه ایســتگاه اتوبوس در مقابل امامزاده
ابوالعباس خوراســگان نیز خبر داد و اظهارکرد :احداث گذرگاههای عابر پیاده در
طول خیابان ارغوانیه و آشکارسازی گذرگاههای عابرپیاده با اجرای خط کشی از
دیگر اقدامات ترافیکی در این خیابان است.

درحوزه توسعه زیرساخت وراههای روستایی کسب شد؛

رتبه برتراداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای آذربایجان
شرقیدرجشنوارهشهیدرجایی

تبریز-امیدمحمدزاده ،خبرنگاراقتصادسرآمد-اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای
آذربایجان شرقی به عنوان دســتگاه برتردرحوزه توسعه زیرساخت وراههای روستایی
دربیست وپنجمین جشنواره شهیدرجایی این استان برگزیده شد.درارزیابی انجام گرفته
توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان آذربایجان شرقی درشاخص های عمومی
واختصاصی ســال 1400این اداره کل موفق به کســب این عنوان دربین دستگاههای
حاضردرارزیابیگردید.تندیسولوحتقدیردستگاهمنتخبدرمراسمتجلیلازدستگاههای
اجرایی برتر استان درجشنواره شهیدرجایی توسط استاندار آذربایجان شرقی به مدیرکل
راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اهداشد .اجرای آسفالت طول محورهای مواصالتی
استان به طول 250کیلومتر،اجرای عملیات راهداری زمستانی ،رصدوپایش وکنترل حریم
جاده ها وراههای مواصالتی استان به طول۶000کیلومتر وهوشمندسازی راههای استان
وتوسعه سامانه های کنترل هوشمندازاقداماتی بودکه دراین مراسم به عنوان عملکرداین
اداره کل درکسب رتبه برترمعرفی شد .الزم به ذکراست اداره کل راهداری وحمل ونقل
جاده ای استان درسالهای 1398، 139۷و1399نیز به عنوان دستگاه منتخب درارائه خدمات
برتر برگزیده شده بود.

تجلیل استاندار از رئیس سازمان جهاد کشاورزی
آذربایجان شرقی

تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگاراقتصادسرآمد-
اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره شهید رجایی آذربایجان شرقی با تجلیل استاندار
آذربایجان شرقی از اکبر فتحی ،رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی به عنوان
دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی برگزار شد.
ازمهندس اکبر فتحی ،رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی به عنوان
دستگاه برتر استان آذربایجان شرقی در ارائه «خدمات برتر» سال  1400از سوی ستاد
بیست و پنجمین جشنواره شهید رجایی آذربایجان شرقی با اهدای تندیس و لوح توسط
خرم استاندار آذربایجان شــرقی و فرشکاران رئیس سازمان مدیریت و برنامه
عابدین ّ
ریزی استان تجلیل شد.
خرم ،اســتاندار آذربایجان شرقی و رئیس ستاد جشنواره شهید
در لوح تقدیر عابدین ّ
رجایی خطاب به اکبر فتحی رئیس سازمان جهادکشــاورزی استان آذربایجان شرقی
آمده است:
بدین وسیله بر خود فرض میدانم از تالشهای ارزنده جناب عالی و همکاران محترمتان
در استقرار و نهادینهسازی مولفه های برنامه تحول اداری که سبب کسب رتبه خدمات
برتر در شاخص های اقتصاد مقاومتی سال 1400از سوی ستاد بیست و پنجمین جشنواره
شهید رجایی استان آذربایجانشرقی گردیده است ،تقدیر و تشکر نمایم.
اینجانب این موفقیت را به جناب عالی و تمامی همکاران شریف و تالشگران آن دستگاه
تبریک گفته و امید است با اســتمرار تالشها و اتکاء به سنجههای سند تحول دولت
مردمی ،در سال تولید ،دانش بنیان و اشتغال آفرین با رویکرد آینده نگری و آیندهاندیشی،
موجب ارتقای کارآمدی دولت ،رضایت مردم ،اعتماد اجتماعی و ســرافرازی میهن
عزیزمان ،ایران اسالمی شوید.

سهمیه نفتسفید فوق العاده استان البرز اعالم شد

کرج-معصومه عینی،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
منطقه البرز از اعالم سهمیه جدید نفت سفید جهت خانوارهای نفت سفید سوز ساکن در
استان البرز خبر داد.
محسنوزارتی بااشارهبهاعالمسهمیهجدیدنفتسفیدجهتخانوارهاینفتسفیدسوز
ساکن در استان اظهار کرد :خانوارهای اقامت دائم 1تا ۷نفره به مقدار 1000لیتر نفت سفید
مورد نیاز خود را می توانند از طریق فروشندگیهای مربوطه و با نرخ مصوب هر لیتر یک
هزار و پانصد ریال ( 150تومان) دریافت کنند.
وی در ادامه افزود :نفت سفید تخصیص شده به خانوارهای استان البرز در قالب"سامانه
الکترونیکی توزیع نفت سفید" (سدف) و از طریق کارت بانکی قابل تهیه و برروی پوز
فروشندگی های مربوطه تا 30آبان ماه دارای اعتبار است.

توسط جمعیت هاللاحمر استان ایالم انجام شد؛

اسکان اضطراری و درمان بیش از ۱۲0هزار زائر اربعین
در مرز مهران

ایالم-حسن بیگی،خبرنگاراقتصادسرآمد -مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان
ایالم از اسکان اضطراری  ۷0هزار و درمان سرپایی  50هزار نفر زائر اربعین توسط
اعضای این جمعیت در مرز مهران خبر داد.
«غالمرضا علیمحمدی» اظهار کرد :از  14تا  28شهریورماه امسال به بیش از 50
هزار زائر خدمات سرپایی 2 ،هزار و  500نفر به صورت بستری موقت و  ۷0هزار
و  ۷88زائر نیز در اردوگاه ها و مکان های عمومی تجهیز شده توسط این جمعیت
اسکان اضطراری داده شدند.
وی گفت :عالوه بر ارائه خدمات درمانی به زائران ،خدمات دیگری از جمله جابه
جایی زائران با ویلچر ،تعمیرات و شستوشوی البسه زائران هم در مرز مهران انجام
شد و در این راســتا با  58ویلچر ۶ ،هزار و  500زائر منتقل ،با  4چرخ خیاطی12 ،
هزار و  500البسته تعمیر و با  12دستگاه لباسشویی ،لباس  ۶00زائر شستوشو شد.
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر استان ایالم تصریح کرد :خدمات حوادث جادهای
نیز توسط جمعیت هاللاحمر از  14تا  28شهریور ماه  58 ،حادثه جادهای اتفاق افتاد
که  254نفر دچار مصدومیت شدند 23 ،نفر رهاسازی و همچنین  ۶5نفر از آنان به
مراکز درمانی انتقال پیدا کردند.
علیمحمدی ادامه داد :در این مدت 22 ،هزار تســت فشارخون 4 ،هزار آموزش
چهرهبهچهره ۷ ،هزار بروشور 4 ،هزار ماسک 8 ،هزار آب معدنی توزیع و  ۷50پیام
آموزشی جهت اطالع رسانی زائران در فضای مجازی ارسال شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان اعالم کرد؛ سهم 5هزار و  800میلیاردریالی شهرداریها و دهیاریهای البرز از مالیات بر ارزش افزوده
کرج-معصومه عینی،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرکل امور مالیاتی استان البرز از پرداخت پنج هزار و 8۶1میلیارد ریال به شهرداریها و دهیاریهای استان از محل مالیات بر ارزش افزوده طی پنج ماهه
اول سال 1401خبر داد.
محمدرضا محمدی گفت :چهار درصد عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداریها و دهیاریهابه منظور توسعه عمران شهری و روستایی واریز میشود.
وی ادامه داد :این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 204درصد افزایش یافته است.
محمدی ضمن قدردانیاز مشارکت مودیان در پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ،گفت :این نوع مالیات هزینهای برای تولیدکنندگان نداشته و مصرف کننده با توجه به میزان مصرف خود آن را پرداخت میکند
تا صرف عمران و آبادانی شهرها و روستاها شود .وی در پایان اطالع رسانی صحیح و به هنگام از نحوه مصارف این عوارض وتبیین آن را موجبات فرهنگ سازی و مشارکت بیشتر مردم عنوان کرد.

مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در استان قزوین :

اخبار

بانک بدون کاغذ و کمک به حفظ محیط زیست ازویژگی های بانک قرض الحسنه مهر ایران است
قزوین-مریم نقدی،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیر
شعب بانک قرض الحســنه مهر ایران در استان
قزوین اظهارداشت  :بانک بدون کاغذ و کمک به حفظ
محیط زیست از طریق کاهش مصرف کاغذ و حذف
مراجعاتغیرضروریمشتریانبهشعبوشفافیتمالی
ازدیگرویژگیهایبانکقرضالحسنه مهرایراناست.
کاوه نایینی مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران در
استان قزوین طی مصاحبه مطبوعاتی با اصحاب رسانه
استان به تشریح اهم فعالیت های انجام شده در بانک
قرض الحســنه مهر ایران در استان پرداخت و اینگونه
اظهارداشــت :رویکرد بانک بانک قرض الحسنه مهر
ایران گره گشایی از مشکالت افراد کم درآمد ،مددجو،
زنان سرپرستخانواراستکهدرراستایتوانمندسازی
این قشر از افراد توانسته ایم به انها کمک کنیم که این امر
برا ی ماارزشمند است.
مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت :بانک
قرض الحسنه مهر ایران در حال حاضر حدود 13میلیون
مشتری دارد که هدف گذاری آن رساندن مشتریانش به
 20میلیون نفر است و در استان قزوین 13شعبه و 2باجه
بانکی فعال است و حر کت به سمت خدمات «کارت
مهر» و افزایش مشتریان به  400هزار نفر در برنامه های
آیندهبانکپیشبینیشدهاست.
نایینی اظهار داشت  :منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران
در اســتان قزوین  2800میلیارد تومان است که هدف
گذاری ما افزایش آن به 4هزا ر میلیارد تومان است.

این مقام مسئول گفت  :سقف تسهیالت بانکی بین50
تا 200میلیون تومان میباشد لذا در سال جاری23هزارو
 450فقره تسهیالت قرض الحسنه به مبلغ هزار و 53
میلیاردتومانبهافرادمتقاضی پرداخت شده است .
نایینیدرخصوصعملکرد بانک درهشتماههگذشته
نیز اظهارداشت :افزایش سقف تسهیالت از  50میلیون
به  200میلیون تومان  ،اعطــای  100فقره وام حمایت
از کارآفرینی به شــرکت های دانش بنیان ،افزایش وام
های بدون ضامن و توسعه فرآیند اعتبارسنجی (سامانه
ضمان) ،برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه در 18

خرداد ،ارائه تسهیالت به شرکت های حقوقی تا 500
میلیون تومان ،افزایش سرمایه از 2500به 5هزار میلیارد
تومان و ایجاد شعب مجازی در تمامی استانها از برنامه
های این بانک است.
این مدیر بانک بیان کرد :از جملــه کارهای آتی پیش
رو بانک قرض الحسنه مهر ایران رونمایی از فرابانک،
کاهش و حذف کارمــزد ثابــت از  4درصد به صفر
درصد ،حرکت به ســمت مزد خدمت ،توسعه فرآیند
غیرحضوری اعتبار سنجی و اخذ وثایق الکترونیکی،
اصالح اساسنامه و توســعه بانکداری قرض الحسنه،

حذف شعب ناکارآمد و کاهش هزینه های تمام شده
بانک ،کاهش تعدد سامانه های بانک و حرکت به سمت
یکپلتفرمجامعاست.
وی حمایت از مددجویان کمیته امــداد ،بنیاد برکت،
بهزیستی ،زنان سرپرســت خانوار و سایر سازمانهای
مردم نهاد و نهادهای حمایتی اشتغال زایی و کارآفرینی
و اعطای تسهیالت قرض الحسنه به شرکت های دانش
بنیان با همکاری بانک مهر ایران و صندوق و نوآوری و
شکوفایی از رویکردهای اصلی این بانک دانست .
مدیرشعببانکقرضالحسنهمهرایراندراستانقزوین
بیان کرد :در سال جاری  23هزارو  450فقره تسهیالت
قرضالحسنهبهمبلغهزارو 53میلیاردتومانبهمتقاضیان
پرداخت شده است.
این مدیر بانکی اظهارداشــت :مشارکت در آزادسازی
زندانیان جرائم غیر عمد و حمایت از اشــتغال آنها با
پرداخت تسهیالت تعیین شده  ،مشارکت در ساخت
بیمارستان300تختخوابهبیماراناعصابوروانبا اعتبار
 25میلیارد ریال  ،احداث 4مدرســه 3 ،خانه بهداشت
روستایی آسیب دیده در زلزله کرمانشاه  ،پرداخت 2هزار
فقره تسهیالت قرض الحسنه در کشور تحت پوشش
بیمه حوادث قرار دادن 500هزار خانه روستایی در سطح
سه استان و مشارکت در بیمه حوادث  5میلیو ن و 300
هزار خانه روستایی سراسر کشور در سال های 1400
و 1401از برنامه های اجرا شده توسط این بانک است.

تمدید ثبت برند ذوب آهن اصفهان در سازمان جهانی مالکیت فکری ()WIPO
اصفهان-سمیهکربالیی،خبرنگاراقتصادسرآمد-
جلسهتحویلمدارکثبتنامونشانتجاریذوب
آهن اصفهان ( ESCOو  ) ZOBESCOدر سازمان
جهانی مالکیت فکری ( )WIPOبا حضور مهندس
ایرج رخصتی مدیرعامل  ،حمید ســرال مدیر روابط
عمومی و محمد علی میرزا بابایی مدیرعامل شرکت
دانش بنیان پلکان  2۷شــهریورماه در دفتر مدیرعامل
شرکت برگزار شد .
مدیر عامل ذوب آهن اصفهان در این نشست با اشاره
به اینکه این شرکت تاریخچه  50ساله در صنعت فوالد
کشور دارد  ،گفت  :ذوب آهن پایه گذار صنعت فوالد و
توسعه دهنده این صنعت در کشور می باشد لذا وظیفه
ما است که نگذاریم به نام آن خدشه ای وارد شود و ثبت
نام و برند تجاری این مجتمع عظیم صنعتی نیز می تواند
صیانتازاینصنعتباشد.
وی افزود  :شعار ذوب آهن اصفهان"با اطمینان بسازید

" است و ریشــه در کیفیت محصوالت تولیدی دارد .
درواقع کیفیت محصوالت ذوب آهن همواره باالتر از
سطح استاندارد کشور می باشــد که این مهم ،بیانگر با
اطمینانساختناست.
مهندس رخصتی  ،ذوب آهن اصفهان را سرمایه ملی
دانســت وگفت  :این مجتمع عظیم صنعتی یکی از پر
افتخارترین کارخانه های فوالدی کشــور است که با
روش کوره بلند که بهترین روش برای تولید فوالد است
محصوالت خود را تولید می نماید و توانسته با نظارت
های دائم و کنترل کیفیت محصوالت خود ،بیشترین
رضایتمشتریانراجلبنماید.
مدیر روابط عمومــی ذوب آهن اصفهــان نیز در این
نشست گفت :با توجه به مزایا و ریسک های موجود
در حوزه ثبت نام و نشــان تجاری ذوب آهن اصفهان
در بازارهای صادراتــی ،روابط عمومی با هماهنگی و
همکاری معاونت محترم بازاریابی و فروش شــرکت

تمهیدات ویژه ای برایاین موضوع اندیشید و از دوسال
پیش فرآیند تمدید ثبت برند ذوب آهن اصفهان با نام
تجاری ( ESCOو  ) ZOBESCOشــروع و در
سالجاریتکمیلشد.
حمید سرال با اشاره به اینکه برند ذوب آهن با شعار با
اطمینان بسازید ثبت شده است افزود  :با ثبت برند ذوب
آهن از هرگونه سوءاستفاده احتمالی جلوگیری خواهد
شــد و این برند جهانی مورد حمایت سازمان جهانی
مالکیت فکری ( )WIPOقرار گرفت .
وی با اشاره به اینکه هم اکنون محصوالت تولیدی ذوب
آهن عالوه بر رفع نیاز داخل کشور ،به بیش از 23کشور
اروپایی ،آسیایی و آفریقایی صادر می شود،گفت  :برای
صادرات ،نام و برند تجاری ذوب آهن اصفهان از اهمیت
ویژه ای برخوردار است .
محمد علی میرزا بابایی مدیرعامل شرکت دانش بنیان
پلکان نیز گفت  :با ارزش ترین دارایی هر شرکتی برند

آن می باشد که در بازار با آن شــناخته می شود و برای
حفاظت از آن حتما باید آن را ثبت و مراقبت نمود  .وی
افزود  :ذوب آهن مادر صنعت فوالد کشوراست و برند
آن نیز مانند تکه ای از خاک کشــور است که باید از آن
صیانتکرد.
میرزا بابایی گفت  :این شرکت با ثبت نام تجاری خود
مالکیتمعنویبرندخودرادریافتومیتواندبااطمینان
از آن استفاده کند .

مدیرعامل آبفا فارس:

برای پیشبرد اهداف توسعهای منتظر اعتبارات نمی مانیم
دولتی نمی مانیم.
علی جان صادقپور در جلسه ای با فرماندار شهرستان
و اعضای شورای اسالمی شــهر اوز ،ضمن بررسی
مســائل مربوط به آبرسانی شــهری و روستایی این
شهرستان ،گفت :برای پیشبرد اهداف توسعه ای خود
در حوزه ی آب و فاضالب ،نباید متکی به اعتبارات
دولتی باشیم.
صادق پور ،با اشاره به این موضوع که خیرین آبرسان
شیراز – غزاله توانایی،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیر همواره در شهرستان های جنوب استان فارس منشأ
عامل شرکت آبفا فارس گفت :برای پیشبرد اهداف خدمات عام المنفعه و اقدامات خداپسندانه بوده اند،
توسعه ای در حوزه آب و فاضالب ،منتظر اعتبارات گفت :ما در شهرستان های جنوبی ،به ویژه شهرستان

سرپرست ادارهکل نوسازی ،تجهیز و توسعه مدارس استان
خبرداد؛

نوسازی و ساخت ۱80کالس درس
همدانبرایسالتحصیلیجدید

همدان-فتانه ازانی،خبرنگاراقتصادسرآمد -سرپرست ادارهکل
نوسازی ،تجهیز و توسعه مدارس استان همدان از نوسازی و
ساخت  180کالس و اتاق برای سالتحصیلی پیشرو در سطح استان
خبر داد و گفت :تعدادی از آنها در هفته دولت ،افتتاح شده و مابقی نیز در
ابتدایمهرماهبهبهرهبرداریمیرسد.حمیدشیرازیانی پیرامونوضعیت
نوسازیمدارساستانبرایسالتحصیلیجدید،اظهارکرد 180:کالس
و اتاق با اعتبار  90میلیارد تومان برای ســالتحصیلی جدید در اختیار
مدارسقرارگرفتهکهتعدادیازآنهادرهفتهدولتافتتاحشدهومابقینیز
درابتدایمهرماهبهبهرهبرداریمیرسد.شیرازیانیتصریحکرد 1۷:طرح
آموزشی ،فرهنگی ،ورزشی و زیربنایی جدید در 21هزار و 82۷مترمربع
در سال تحصیلی جدید در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به سفر رئیس جمهور به همدان ،یادآور شد :در سفر هیأت
دولت به همدان 250،میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل و تجهیز مدارس
تخریبی و بازسازی برای اداره کل نوسازی مدارس استان همدان درنظر
گرفته شده است .سرپرست اداره کل نوسازی ،تجهیز و توسعه مدارس
استان همدان خاطرنشان کرد :در سال  15 ،1401میلیارد تومان اعتبار
برای تکمیل و تعمیر ســرویس بهداشــتی و آبخوری مدارس استان
همدان توسط سازمان برنامه وبودجه درنظر گرفته شده است .وی درباره
پروژههای تحویلی مهرماه گفت :مدرسه خیری موسیپور ،مدرسه سه
کالسه و الحاق چهار کالس به مدرسه مصطفی خمینی شهرک الوند
در همدان ،مدرسه خیری مهر پدری ،مدرسه خیری سردار سلیمانی،
مدرسه خیری بحرینی ،مدرسه سه کالسه ،مدرسه چهار کالسه ،مدرسه
یک کالسه ،مدرسه خیری آینده ســازان و کانون فرهنگی در مالیر،
مدرسه هفت کالسه و مدرسه  9کالسه سنایی در نهاوند و مدرسه 12
کالسه در کبودراهنگ از پروژههای تحویلی مهرماه برای سال تحصیلی
جدیدهستند.

اوز همواره شــاهد حضور پررنگ خیرین مهرورز و
نیکوکار در عرصه ی آبرسانی به مردم بوده ایم.
وی ادامه داد :طی سال های اخیر نیز خیرین نیکوکار
و مردم بخشنده ی شهرستان اوز همواره بدون چشم
داشــت در احداث و اجــرای طرح های آبرســانی
مشارکت داشته اند که البته از این مردم بلند طبع همین
انتظار را داریم .مدیر عمل شــرکت آبفا استان فارس
در ادامه با اشاره به اینکه کمبود منابع مالی شرایط را
به گونه ای رقم زده است که دیگر برای اجرای طرح
های آبرسانی منتظر و متکی به اعتبارات دولتی نباشیم.
صادق پور ،شرکت آبفا استان فارس را پیشقدم در ارائه

کرونا برای غار علیصدر  ۴0میلیارد
تومان بدهی رقم زد

همدان-فاطمه دی آبادی،خبرنگاراقتصادســرآمد -مدیر
عامل شرکت سیاحتی علیصدر با اشاره به اینکه این شرکت
هنوز هم درگیر پسلرزههای کروناســت ،گفت :بدهیهای شرکت
حدود  40میلیارد تومان است که طبق برنامهریزیها با اولویتها آنها
راپرداختمیکنیم.
کریم ملکی با اشاره به اینکه کرونا دوران سختی برای گردشگری و
به ویژه شرکت سیاحتی علیصدر بود ،افزود :از آنجا که علیصدر تمام
درآمد و فعالیتش حول حضور گردشگر است آسیب جدی مالی به
پیکره آن وارد شد.
وی با بیان اینکه شرکت ســیاحتی علیصدر در این مدت مجبور شد
وامهایی دریافت و اماکنی را اجاره دهد تا بتواند ســرپا بماند ،اظهار
کرد :هنوز هم درگیر پسلرزههای کرونا هستیم و بدهیهای شرکت
حدود  40میلیارد تومان است که طبق برنامهریزیها با اولویتها آنها
راپرداختمیکنیم.
ملکی با اشاره به اینکه خوشــبختانه از خردادماه سالجاری با موج
گردشگر مواجه هستیم ،تصریح کرد :در این ایام غار علیصدر همراهی
خوب و خدمات شایستهای را به گردشگران ارائه کردند.
وی با بیان اینکه با وجود اینکه علیصــدر ظرفیت باالیی برای جذب
گردشگر دارد ،مطرح کرد :غار علیصدر میتواند حدود ۷تا 8هزار نفر
را به صورت روزانه پذیرش کند اما حــدود  50درصد از این ظرفیت
خالی بوده است.
ملکی با اشاره به اینکه شاید در شرایط کنونی ســفر در اولویت اول
خانوادههانیست،گفت:درحالحاضر 300کارمنددرشرکتعلیصدر
مشغول به کار هستند ،یکهزار نفر اشتغال مستقیم در غار و مجموعه
عباسآباد و  2000اشتغال غیرمستقیم به واسطه این شرکت به وجود
آمده است.
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ی خدمات موثر آب و فاضالب در استان فارس عنوان
نمود و گفت :به همراهی مسئولین محلی برای پیشبرد
مطلوب امور نیازمندیم و در صورت تأمین اعتبارات
مورد نیاز آماده ی اجرای طرح ها و پروژه های جدید
آبرسانی در شهرستان اوز هستیم.
در این جلسه که محمدی فرماندار و جهانگیر عطوفت
شعار مدیر امور آبفا شهرستان اوز و همچنین تنی چند
از اعضای شورای اسالمی شهر اوز ،آخرین وضعیت
منابع آب و روند آبرسانی به مردم شهرها و روستاهای
این شهرستان و همچنین مسائل و مشکالت موجود
در این حوزه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

وبا به مازندران رسید
ساری-درخشنده،خبرنگاراقتصادسرآمد-نخستین مورد ابتال
به وبا در مازندران شناسایی شده است.
دکترعلیپور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
گفت :این مرد پس از بازگشــت از سفر زمینی با عالئم مشکوک به
بیماری وبا شناسایی و پس از اخذ آزمایشهای الزم نتیجه ابتالی او
به وبا مثبت شده است.
او افزود :این مرد اکنون به صورت سرپایی در حال درمان است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت :افرادی که
از طریق مرز هوایی و فرودگاهها وارد استان میشوند در خصوص
ابتال به بیماریهایی مانند وبا یا کووید  19به صورت روزانه و مستمر
غربالگری میشوند.
علیپور ادامه داد :آزمایشهای ابتال به کرونا در  20درصد از زائرانی که
از طریق مرز هوایی وارد استان شده اند مثبت بوده است.
او گفت :مهمترین مشــکلی که در این زمینه وجود دارد مربوط به
مسافران زمینی است و چون دانشگاه علوم پزشکی کد ملی این افراد
را در اختیار ندارد ،غربالگری آنها نیز ممکن نیست.
معاون بهداشــتی دانشگاه علوم پزشــکی مازندران افزود :بارها از
مسئوالن درخواست شده است تا با ارائه سازوکاری کد ملی کسانی
که به صورت زمینی از مرز خارج میشــوند را برای غربالگری در
برگشت به این دانشگاه بدهند که این موضوع تاکنون محقق نشده
است.
دکتر علیپور گفت :اگر این موضوع محقق شــود با توجه به وجود
پزشکهای خانواده میتوان مسافران خارجی را که از مرزهای زمینی
وارد استان شده اند را بهتر غربالگری کرد.
او با بیان اینکه کرونا همچنان وجود دارد از مردم خواست در استقبال
از زائران موارد بهداشــتی را رعایت کنند و زائرانــی که از عتبات
عالیات باز میگردند نیزدر صورت داشتن عالئم بیماری به پزشک
مراجعه کنند.

استاندارپیشنهادکرد؛

تشکیلکارگروهتسهیلویژهگردشگری
در یزد

استانداریزددرنشستشورایتوسعهگردشگریاستانپیشنهادداد
کارگروه تسهیل ویژه گردشگری با هدف حل مسائل و مشکالت
اینحوزهتشکیلشود.
مهران فاطمی در این نشســت افزود :الزم است در این کارگروه
مشکالتی از قبیل ارائه مجوز ،واگذاری زمین ،اعطای آب و برق و
گاز،مشکالتمالیاتی،تسهیالتیامدیریتشهریوشهرداریها
در حوزه گردشگری حل و فصل گردد.
ویبررسیاعزامهیاتهایگردشگریبه کشورهاو تعیین کشور
مقصد آنها را دیگر وظیفه این کارگروه بیان کرد و اظهار داشـت :با
تشکیل این کارگروه ،خیلی از مسائل این حوزه حل میشود؛ الزم
است در این کارگروه تسهیل ویژه ،مقامات قضایی و اجرایی استان
باهمچنینبخشخصوصیحضورداشتهباشند.
فاطمی ،هدایت ،حمایت و نظارت را ســه عنصر الزم در حوزه
گردشــگری بیان کرد و یادآور شــد :ریل گذاری ها در حوزه
گردشگری انجام شده و این ریل گذاری همان سند آمایش ماست
ومدلعملیاتیسندآمایشهمسندیزدنویناست.
وی با اشاره به اینکه هر دســتوری که در این نشست بررسی می
شــود باید ناظر بر پروژه ها و سیاستهای یزد نوین باشد تصریح
کرد :انتظار داریم این بخش توسط بخش خصوصی و فعاالن این
عرصهدنبالشود.
استاندار یزد ،مشخص کردن متولیان مختلف حوزه گردشکری
مانند گردشــگری معنوی و مذهبی یا مثال غذا را خواستار شد و
گفت:بایدراهبردهاوسیاستهایمادرحوزهچشماندازگردشگری
مشخصگردد.
وی تشکیل هسته اندیشه ورزی برای حوزه گردشگری سالمت را
هم الزم دانست ،هسته ای که دائما با نگاه آینده پژوهانه و مدیریت
دانش و تجربه به این حوزه نگاه کند.
فاطمی ،نگاه همزمــان به"موضوعات راهبــردی دراز مدت" و
"موضوعات روز و فوری" در عرصه گردشگری را خواستار شد
و گفت :در کنار برنامه های دراز مدت در این حوزه باید چند برنامه
روزانه و فوری گردشگری هم دیده شود.
وی همچنین از اتاق بازرگانی استان هم خواست برای استفاده از
ظرفیت های قانونی با هدف توسعه و ترویج گردشگری استان در
قالبهزینههایقابلقبولمالیاتی،حداقلبهمیزان 50میلیاردتومان
اقدام کند و استفاده از ظرفیت محصوالت تبلیغاتی استان در عرصه
بینالمللینیزمدنظرایناتاقباشد.

فعالیت ۱00واحدصنعتیپرخطردرشهرکها
ونواحیصنعتیاستانسمنان

سمنان-رضاییان،خبرنگاراقتصادسرآمد -مدیرعامل شرکت
شهرکهای صنعتی استان سمنان از فعالیت  100واحد صنعتی
فعال پرخطر در شهرکها و نواحی صنعتی این استان خبر داد.
محمدرضا باقری در جلسه شــورای پدافند غیرعامل در سالن
یادگار امام استانداری سمنان اظهار کرد :یکهزار و  1۶1واحد
صنعتی به بهرهبرداری رسیده در شــهرکها و نواحی صنعتی
فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه حــدود  3۷۶واحد صنعتی در رســته صنایع
شیمیایی در شهرکها و نواحی صنعتی استان سمنان فعال هستند
ادامه داد :حدود  100واحد صنعتی فعال در شهرکها و نواحی
صنعتی استان سمنان براساس نوع فرآیند تولید ،انبار و محصول
جز واحدهای پرخطر محسوب میشوند.
مدیرعامل شــرکت شهرکهای صنعتی اســتان سمنان اضافه
کرد :انواع رزین ،چربیگیرهــای صنعتی ،ضدعفونیکنندهها،
مواد آتشبازی و نورافشانی ،مواد شــوینده ،کلر ،فسفاتها و
سولفاتها و گازهای اکســیژن و نیتروژن از جمله واحدهایی
هســتند که تولیدات یا انبار آنها در شمار صنایع پرخطر مستقر
در شهرکها و نواحی صنعتی استان سمنان محسوب میشود.
وی از تالش برای ســاماندهی این واحدها خبــر داد و گفت:
شناسنامه اطالعاتی واحدهای صنعتی شیمیایی تحت پوشش
با اولویــت واحدهای پرخطر در شــهرکها و نواحی صنعتی
در راستای کشــف و شناســایی نقاط ضعف و آسیبپذیری
زیرساختهای شیمیایی با همکاری ادارهکل پدافند غیرعامل
استانداری سمنان تهیه شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اســتان سمنان افزود:
دستورالعمل نظام مصونسازی و عملیات پدافند شیمیایی کشور
به واحدهای صنعتی تحت پوشــش با همکاری شرکتهای
خدماتی شهرکهای صنعتی در 2مرحله به صاحبان صنایع ابالغ
و اطالعرسانی شد.
باقری اظهار کرد :مراحل خرید دستگاههای مولد برق اضطراری
برای چاههای آب و ایستگاههای پمپاژ شهرکهای صنعتی استان
بهمنظور تداوم خدماترسانی و جلوگیری از قطع آب واحدها
در زمانهای بروز بحران در حال انجام است.
وی یادآوری کرد :احداث و تجهیز  ۶ایســتگاه آتشنشانی و 2
پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی در شهرکهای صنعتی از جمله
اقدامات شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان در راستای
اجرای مالحظات پدافند غیرعامل است.

