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دیدارمدیرمخابراتمنطقهگلستان
با مردم شهرستان علی آباد کتول

گرگان  -آذری،خبرنگاراقتصادسرآمد  :مدیر مخابرات منطقه گلستان
با مردم شهرســتان علی آباد کتول مالقات کرد .دکتر غالمعلی شهمرادی
با حضور در اداره مخابرات شهرســتان علی آباد کتول از نزدیک با مردم مالقات
داشت .
مدیر مخابرات منطقه گلســتان با تاکید بر رفع مشکالت مخابراتی مردم در اسرع
وقت و اهمیت آن در رضایتمندی حداکثری مردم گفت :شناســایی مشکالت و
مالقات و گفتگو با مردم نقش موثری در سرعت بخشیدن به حل مشکالت داشته
و فرصت ایجاد خواهد کرد تا بتوانیم در خواست های مردم را دانسته و در جهت
تامین آنها اقدام نماییم .
در مالقات عمومی مردم شهرستان علی آباد کتول بامدیر مخابرات منطقه گلستان
 ،مشــکالت مخابراتی مراجعه کنندگان در بخش های روستایی و شهری مطرح
و دســتورات الزم جهت رفع آن صادر و هماهنگی هابرای تامین درخواست ها
انجام شد.

عضوشورایشهراراکتاکیدکرد؛

ضرورت همگرایی و آمادگی شهرداری و ارگانهای
اجرایی برای بازگشایی مدارس

اراک-غالمی،خبرنگاراقتصادسرآمد  :نشستفوقالعادهصحنعلنیورسمی
شورای اسالمی کالنشهر اراک با حضور علی چگینی و دیگر اعضای شورای
اسالمی کالنشهر اراک به همراه خانواده معظم شهدا ،مدیر اداره آموزش و پرورش ناحیه۱
و ناحیه ۲اراک ،جمعی از مسئولین و معاونین شهرداری برگزار شد.
علی چگینی عضو شورای اسالمی کالنشهر اراک طی سخنانی ضمن تقدیر و تشکر از
زحمات اعضای شورای اسالمی و شهرداری اراک در خصوص اجرا و برنامه ریزی طرح
پیاده روی روز اربعین حسینی (ع) اظهار داشت :پیاده روی روز اربعین علی رغم وجود
مشکالت فراوان در حد مطلوب اجرا گردید و برنامه های بسیار خوبی در زمینه فرهنگی و
مذهبیرونماییشدکهموردپسندمردمشهرواقعگردید.
چگینیبهبحثمدیریتشهریپرداختوگفت:شهرداریوسایردستگاههایمربوطهدر
مدیریتشهریمیبایستدربحثبازگشاییمدارسهمکاریوکمکرسانوهمافزایی
نمایند تا به صورت کامل تر و شایسته تر این موضوع اجرا گردد ،این هم افزایی می بایست
به گونه ای صورت پذیرد که صرف ًا فقط در مورد سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان نبوده
زیرامردمخواستههایدیگریرانیزازایندستگاههامطالبهمینمایند،بحثروفتوروب
مقابل مدارس ،خط کشی معابر در نزدیکی و روبه روی مدارس ،آسفالت معابر و مقابل
مدارسوجمعآورینخالههاوخیلیازمباحثدیگرمنجملهدیوارنویسیوکاشتنهالو
گل در داخل مدارس که بستر ساز زمینه های فرهنگی و اجتماعی است و و موجب افزایش
حس تعلق خاطر به شهر و اجتماع و باالبردن روحیه همکاری بین دانش آموزان میگردد که
خوشبختانه نهادهای تنها برخی نهادها و دستگاهای اجرایی مربوطه از جمله شهرداری در
اینمقولهبسیارقابلقبولعملنمودهاند،امامابایدبستریرابرایشهرآمادهنماییمکههمه
عزیزان و والدین محترم به آسایش و آرامش روحی دست یابد.
وی در پایان افزود :بحث کرایه ها و سرویس های حمل و نقل دانش آموزی را می بایست
به نوعی مدیریت نماییم که تقریب ًا در حد قابل قبول و عرف باشــد زیرا هزینه ها برای
خانواده های اقشار ضعیف تر قابل پرداخت نیست و ما میبایست حد میانه و اعتدال را
رعایت نماییم ،تصمیم شورای ششم می بایست تصمیمی منطقی و عادالنه و متناسب
با خدمات ارائه شده و نرخ بازار و کارشناسی شده باشد تا از فشار مالی به والدین دانش
آموزان جلوگیری شود .
ویابرازکرد:اگرمبالغپیشنهادیقیمتهایکارشناسیشدهایباشند،وباحضورنمایندگان
والدین دانش آموزان به صحن شورای اسالمی ارجاع گردیده باشد مانعی وجود ندارد و
درصورتامکانتعدیلدرقیمتکنونییکیازپیشنهادهایشخصیاینجانبمیباشد.
معاون هماهنگکننده سپاه صاحباألمر(عج) استان:

عملیات والفجر ۴در قزوین بازسازی میشود

قزوین  -مریم نقدی،خبرنگاراقتصادســرآمد  :معاون هماهنگکننده سپاه
صاحباألمر(عج) استان قزوین گفت :سپاه پرافتخار استان قزوین در بیش از9۰۰
پایگاه مقاومت مسجدمحور و 9۰حوزه مقاومت محلهمحور برنامههای گرامیداشت هفته
دفاع مقدس را به مدت ۱۰روز برگزار میکند.
سرهنگ پاسدار حمزه برین در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه استان قزوین
که در سالن معراج شهدای قزوین برگزار شد ،اظهار داشت :سپاه استان قزوین بیش از۲7۰
فعالیترادرقالب 67عنوانبرنامهبرایپاسداشتهفتهدفاعمقدساجرامیکندکهنخستین
برنامه برگزاری ۱۲هزار دیدار با رزمندگان ،پیشکسوتان و خانواده شهدا توسط فرماندهان
سپاه حضرت صاحباألمر(عج) خواهد بود.
برین همچنین از برگزاری  ۱۸۰یادواره شهدای دفاع مقدس توسط سپاه استان قزوین در
طول این هفته خبر داد و گفت :این یادوارهها به صورت محلهمحور و پایگاهمحور برگزار
میشوند .همچنین 6۰برنامه با عنوان «آبروی محله» را در هفته دفاع مقدس اجرا میکنیم
که به صورت اختصاصی برای هر شهید در کوچهای که به نام او مزین شده ،اجرا میشود.
وی ادامه داد :در این برنامه که با کمک خانواده شهدا برگزار میشود ،خانوادهها و اعضای
هر محله به خانه شهید دعوت میشوند که یک کار منحصربهفرد و مورد استقبال خانواده
شهدااست.همچنین 7۰همایشفرهنگیبامحوریتفرهنگایثاروشهادتدرهفتهدفاع
مقدس برگزار خواهیم کرد و همچنین برپایی ۲۰کارگاه مهارتآموزی و اشتغال از دیگر
برنامههایماخواهدبود.
معاون سپاه استان قزوین در ادامه از برگزاری 6۰نشست سیاسی و بصیرتی با موضوع دفاع
مقدس خبر داد و گفت :در این نشستها شاخصهای مقاومت و ایستادگی و فرهنگ
مقاومت برای نسل امروز به ویژه جوانان تبیین میشود .همچنین  ۴۰مسابقه ورزشی در
سطحپایگاههایمقاومتبسیجبرگزارخواهدشد.

تالیف ساالنه ۴۰عنوان کتاب
با موضوع دفاع مقدس در لرستان

خرم آباد-حبیبی،خبرنگاراقتصادســرآمد  :رییس بنیاد حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفاع مقدس لرستان گفت :ســاالنه  ۴۰عنوان کتاب با موضوع
دفاع مقدس در استان تالیف میشود و هفته دفاع مقدس امسال نیز  ۱۵جلد رونمایی
خواهد شد.
سرهنگ «محسن رشــیدی» رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
لرســتان با قدردانی از همکاری خوب رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس
استان برای ثبت خاطرات آنها اظهار داشت :انتقال رشادتهای رزمندگان به مردم
به خصوص نسل جوان ضروری است.
او گفت :تجلیل از خانواده شهدای سالمت ،غبارروبی گلزار شهدا ،نواختن زنگ
مقاومت در مدارس ،دیدار با نماینده ،ولی فقیه در لرســتان و امام جمعه خرمآباد،
اجرای سرود خیابانی در سطح شهرستان ها ،اعزام تیمهای درمانی به مناطق محروم
و سرکشی از خانوادههای کم برخوردار حاشیه شهرها از مهمترین برنامههای هفته
دفاع مقدس خواهد بود.
سرهنگ رشیدی با بیان اینکه موزه دفاع مقدس لرســتان اکنون قابل افتتاح است
تصریح کرد :این مکان دومین موزه استاندارد کشور میباشد که در انتظار دریافت
مجوز مرکز برای برگزاری آیین افتتاح هســتیم چراکه باید به صورت همزمان با
چندین استان مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
معاون شرکت آب منطقهای استان:

 7طرح سدسازی در لرستان فعال است

خرم آباد-حبیبی،خبرنگاراقتصادســرآمد  :معاون شرکت آب منطقهای
لرستان گفـت :اکنون هفت طرح سدسازی در استان فعال است در صورت
حمایت آبگیری  ۲سد تاج امیر و مروک در دهه فجر امسال انجام خواهد شد.
سیاوش زید علی معاون شرکت آب منطقهای لرستان اظهار داشت :سیاست دولت
اولویت قراردادن پروژههای عمرانی با پیشرفت فیزیکی باال است.
او افزود :با توجه به این موضوع در حال حاضر  ۲سد تاج امیر و مروک با توجه به
پیشرفت باالی  7۰درصد ،اولویت این شرکت هستند.
معاون شرکت آب منطقهای لرستان ادامه داد :در صورتی که مسووالن و نمایندگان
مردم در مجلس شورای اسالمی حمایتهای الزم را از شرکت آب منطقهای انجام
دهند شاهد آب گیری این  ۲سد در دهه فجر امسال خواهیم بود.

جابجایی  1۵هزار و  ۲۲۵زائر امام حسین(ع) توسط ناوگان حمل و نقل جادهای استان مرکزی

اراک-غالمی،خبرنگاراقتصادسرآمد  :مدیرکلراهداریوحملونقلجادهایاستانمرکزیگفت ۱۵:هزارو ۲۲۵زائرامامحسین(ع)درآیینمعنویپیادهرویاربعینازدهمشهریورماهتاکنونتوسط
ناوگان حمل و نقل جادهای این استان از مرز مهران به نقاط مختلف کشور جابه جا شد .مهرداد جهانی افزود ۴۰:درصد این مسافران از مرز مهران به شهرستان اراک ۲۴،درصد تهران ۱۵،درصد قم و ۲۱درصد
سایر شهرهای کشور از جمله مشهد ،دلیجان و خرم آباد جابه جا شدهاند .وی ادامه داد ۵۰:درصد از مجموع این زائران از مرز مهران به استان مرکزی جابه جا شدند که ۴۰درصد این زائران به مرکز این استان و
بقیه به سایر شهرهای استان جابه جا شدند .مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی خاطرنشان کرد ۴۳۵:دستگاه اتوبوس از ناوگان حمل نقل جادهای استان برای بازگشت زائران حسینی در مرز
مهران مستقر شده و وظیفه خدمت رسانی به زائران را برعهده دارند .جهانی یاد آور شد :میز خدمت اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان در این مدت در مرز مهران مستقر شده و ۸۰نفر از کارشناسان
و بازرسان این اداره کل با ۲۰دستگاه ماشین آالت سبک و سنگین وظیفه خدمت رسانی ،هدایت ،نظارت و تسهیل در ارایه خدمت به زائران ابا عبداهلل الحسین(ع) را برعهده دارند.

مدیر آموزش،پژوهش و فناوری ایمیدرو:

سبد تولید محصوالت ذوب آهن اصفهان با هوشمندی گسترش می یابد

اصفهان  -ســمیه کربالیــی ،خبرنگار
اقتصاد ســرآمد :اولیــن دوره همایش و
نمایشگاه معدنکاری دیجیتال در راستای به کارگیری
تکنولوژیهــای نوین صنعــت معدنکاری،معرفی
شرکتها و استارتآپهای پیشرو برگزار شد.
غالمرضا مالطاهری مدیر آموزش،پژوهش و فناوری
ایمیدرو در حاشیه این همایش گفت  :تامین پایدار مواد
اولیه صنایع فوالدی با توجه به روند رو به کاهش ذخائر
مواد معدنی،یکی از چالش های این روزهاســت و لذا
نیاز است علم و تکنولوژی شرکت های دانش بنیان در
خدمتاکتشافاتعمیق،استخراجوفرآوریقراربگیرد.
وی افــزود  :در دنیای کســب و کار،توســعه و تنوع
محصوالت ارزش افزا اهمیت بسیار زیادی دارد و ذوب
آهن اصفهان با هوشمندی،محصوالت جدیدی مانند
ریل و تیرآهن بال پهن را به سبد تولیدش اضافه کرده
است که این رویکرد جدید در بخش پروژه های عمرانی
کشور اهمیت بسیار زیادی دارد.
ذوب آهن با این سبد متنوع محصول نیاز است پهنه های
معدنیرابرایاکتشافات عمیقدراختیارداشتهباشد
مدیر آموزش،پژوهش و فناوری ایمیدرو تصریح کرد :
ذوبآهناصفهانازدیربازتاکنونبهعنوانقطبصنعت
فوالدکشورشناختهمیشودوبندهطیچندبازدیدازاین
کارخانه،فرایندتولیدمحصوالتاستانداردآنراازنزدیک

مشاهده کردم،ذوب آهن با این سبد متنوع محصول نیاز
است پهنه های معدنی را برای اکتشافات عمیق در اختیار
داشته باشد تا بدون دغدغه تامین پایدار مواد اولیه،سبد
محصوالتش را روز به روز گسترش دهد.
اینمقاممسئولخاطرنشانکرد:یکیدیگرازنقاطقوت
ذوب آهن اصفهان که جای تقدیر دارد ،انتشار ویژه نامه
بومی سازی و کتاب نیازهای فناورانه این شرکت است.
بنده کمتر صنعتی را دیدم که چنین اقدام ارزشمندی را
انجام بدهد.این انتشارات سبب می شود شرکت های
دانش بنیان با توانمندیهای ذوب آهن اصفهان و نیازهای
آن آشنا شوند و زمینه همکاری برای ساخت قطعات و
تجهیزاتدرداخلکشورشکلبگیرد.

ریل ذوب آهن اصفهان پشتیبان پروژه های عمرانی و
معدنیکشوراست
امید اصغری مدیر موسسه پژوهشی یونیدرو(موسسه
مشترک ایمیدرو و دانشگاه تهران) نیز گفت  :ذوب آهن
اصفهان،بنیان گذار صنعت فوالد در کشور است و معدن
داریدرایراننیزبهواسطهاینصنعتعظیمشکلگرفت
و توسعه یافت .وی افزود  :منابع معدنی بزرگ کشور
شناسایی شده و در حال استخراج است،بنابراین ذخایر
کوچک زیر یک میلیون تن نمی توانند پاسخگوی نیاز
کامل صنایع باشند لذا نیاز است اکتشافات عمیق در پهنه
های معدنی اختصاصی کارخانه ها انجام شود و طبیعت ًا
الزم است در این مسیر از دانش و تجربه متخصصین

این عرصه و بهره گیری از ظرفیت های دانش بنیان برای
اکتشافهوشمندنهایتاستفادهصورتبگیرد.
مدیر موسسه پژوهشی یونیدرو تصریح کرد :یکی از
شاخص های تاثیرگذار در افزایش قیمت تمام شده،به
بخش حمل و نقل باز می گردد .به عنوان مثال ماده اولیه
ای که از یک معدن استخراج می شود تا رسیدن به خط
تولید کارخانه نیاز است یک فرایند طوالنی را طی کند و
بهترین گزینه برای حمل و نقل آن بهره گیری از خطوط
ریلی است زیرا هزینه تمام شده را نسبت به سایر بخش
های حمل و نقل بســیار کاهش می دهد و ذوب آهن
اصفهان با تولید محصول استراتژیک ریل در کنار نقش
آفرینی در پروژه های عمرانی کشور،خدمت بزرگی به
بخشمعدننیزداشتهاست.
امید اصغری بیان کرد  :از سوی دیگر برای اینکه قیمت
تمام شده محصوالت در عرصه بین المللی قابل رقابت
باشد،نیازاستباحداکثرتوان،تحوالتدیجیتالازمعدن
تا محصول نهایی در کلیه فرایندها لحاظ و پیگیری شود
و همچنین رویکرد افزایش بهره وری،کاهش هزینه ها،
ارتقاء کیفیت و ایمنی،کاهش ضایعات و نهایت ًا حضور
دائمدربازارهایبینالمللیجزءاولویتهایصنایعقرار
بگیردلذانیازاستدراینمسیربابهرهگیریازتخصص
نخبگان یک نقشه راه جامع برای تولید بر مبنای دیجیتال
سازیترسیمشود.

شرکتهای دانش بنیان کرمانشاه تا پایان سال  ۲برابر میشود
کرمانشاه-کبودی ،خبرنگار اقتصاد سرآمد  :معاون هماهنگی
امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با اعالم اینکه شرکتهای
دانش بنیان استان تا پایان سال  ۲برابر میشود ،تعداد این شرکتها را
اکنون  6۴مورد اعالم کرد و گفت :باید تا پایان سال طبق برنامهریزی
صورت گرفته به  ۱۲۸شرکت برسیم .بهزاد باباخانی در هفتمین جلسه
ستاد هماهنگی و عملیاتی توسعه اقتصاد دانش بنیان استان کرمانشاه
با دستورکار تشریح عملکرد دانشــگاهها و مراکز نوآوری در ایجاد و
راه اندازی شرکتهای دانش بنیان با اشاره به برنامه ریزی استان برای

افزایش  ۲برابری شرکتهای دانش بنیان تا پایان سال ،افزود :در همین
راستا از ابتدای سال تکالیفی برای دانشــگاههای استان در این زمینه
مشخص شد تا بتوانیم به این هدف دســت پیدا کنیم .وی اظهار کرد:
خوشــبختانه تاکنون بیش از  ۵۵درخواست ایجاد شرکتهای دانش
بنیان از سوی استان ارسال شــده که با هشت مورد آن موافقت شده و
مابقی در انتظار بررسی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در ادامه از پیگیری
راهاندازی شــهرک فناوری اســتان خبر داد و افزود :به این منظور در

سفر هیات دولت به اســتان قول اختصاص  ۱۰۰میلیارد تومان منابع
را از رییس جمهــور گرفته ایم که با جدیت پیگیر تحقق آن هســتیم.
وی افزود :محل راه اندازی این شــهرک در اراضی چشمه سفید و به
مساحت حدود  ۵۰هکتار اســت که امیدواریم با تخصیص این میزان
اعتبار بتوانیم هرچه سریعتر زیرساختهای آن را فراهم کنیم.
باباخانی گفت :به محــض تخصیص اعتبار ایجاد زیرســاختها را
آغاز میکنیم و امیدواریم تا پایان ســال کلنگ این شهرک زمین زده
شود.

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان:

باشگاه کارآفرینان نوجـوان در کرمانشـاه تشکیل می شود

کرمانشاه-کبودی،خبرنگاراقتصادسرآمد:
مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان
کرمانشاه در نشست هماهنگی ایجاد باشگاه کارآفرینان
نوجوان ،گفت :به منظور آماده شــدن نوجوانان برای
ورود به عرصه کارآفرینی باشگاه کارآفرینی نوجوانان
در کرمانشاه راه اندازی می شود.
مختار احمدی در جلسه هماهنگی انتخاب رهیارهای
باشگاه کارآفرینان نوجوان با حضور سلمان محمدی
مدیر کل آموزش و پرورش استان ،عزیز نوری مدیرکل
آموزش فنی و حرفه ای و معاون آموزشی دانشگاه علوم
پزشکی ،اظهار نمود :تنها راه برون رفت از معضالت و
مشکالت اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی از طریق
کارآفرینی امکان پذیر است.
مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان کرمانشاه
در ایجاد باشگاه کارآفرینی نوجوانان ضرورت ایجاد
شکل گیری خالقیت و نوآوری و کارآفرینی در سنین
نوجوانی مد نظر است ،اظهار نمود :این باشگاه ،مبتنی بر
تعریف کارآفرینی طراحی شده ،و با هدف تغییر نگرش
و رفتار نوجوانان و آموزش مهارت های نرم کارآفرینی
به صورت حضوری یا مجازی برگزار می شود.
وی با اشــاره به اینکه باشــگاه کارآفرینی نوجوان در
راستای توســعه و ترویج کارآفرینی به منظور تقویت
مهارتهای نرم کارآفرینانه دانشآموزان مســتعد در
استان دنبال می شود ،افزود :اهداف نگرشی مانند ایجاد

نگرش خالق ،نگرش دانستن ،توانستن و انجام دادن،
تقویت نگرش مثبت و اهداف مهارتی مانند برقراری
ارتباط با همساالن و بزرگساالن ،کسب مهارت یادگیری
و تقویت مهارتهای فردی در دانش آموزا ن متوســطه
دنبال می شود.
ســلمان محمدی مدیر کل آموزش و پرورش استان
کرمانشــاه ضمن اعالم آمادگی اداره کل برای تشکیل
رهیارها و دانش آموزان مستعد ،اظهار نمود :در ایجاد
باشگاه کارآفرینان نوجوان به دنبال تربیت نسلی هستیم
که عالوه بر تفکر و خالقیت ،دربــاره کارآفرینی نیز
مطلع باشند.
مدیر کل آموزش و پرورش اســتان کرمانشاه در ادامه
اعالم آمادگی خود را برای ورود بــه ارتقای فرهنگ

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان خبر داد؛

افزایش  ۲۵درصدی تردد در محورهای مواصالتی
آذربایجان شرقی

تبریز-خبرنگاراقتصاد ســرآمد:
مدیرکل راهــداری و حمل و نقل
جادهای آذربایجان شرقی گفت :در شش
ماهه نخست امســال تعداد  ۱9۰میلیون و
 ۳۰۵هزار و  ۵۳۱مورد تردد در محورهای
مواصالتی استان ثبت شــده که نسبت به
مدت مشابه سال گذشته  ۲۵درصد افزایش
دارد.
اورجعلی علیزاده در جلســه کمیســیون
مدیریت اجرایی ایمنی حمل و نقل استان،
افزود :طی این مدت بیش از  ۱۰میلیون تن
بار و دو میلیون و  ۱97هزار نفر مســافر با ناوگان حمل ونقل عمومی بار و مسافر استان جا به جا
شده است .وی ،محور تبریز-ایلخچی و کنارگذر شهید کسایی(پل تبادل-جاده سنتو) هر کدام با
بیش از  ۱۰میلیون تردد را پرتردد ترین محورهای مواصالتی استان اعالم کرد و افزود :بیشترین
میزان تخلف از سرعت مجاز و رعایت نکردن فاصله مجاز هم در محور کنارگذر شهید کسایی
اتفاق است.
وی همچنین از فوت  ۲۱9نفر و مصدوم شدن  6۳۵۳نفر در راههای استان در چهار ماهه اول سال
خبر داد و گفت :تعداد  ۱99نفر از فوت شدگان در راههای بین شهری و  ۲۰نفر در راههای روستایی
بودهاند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت نفر کاهش فوتی داشتهایم.
علیزاده ،تعمیر و مرمت روسازی راهها ،نگهداری و نصب انواع عالئم عمودی و افقی ،شناسایی
و اصالح نقاط حادثه خیز ،کنترل و نظارت بر عملکرد ناوگان حمل ونقل عمومی بار و مســافر،
اجرای طرح آشکارســازی ناوگان باری و آموزش مقررات و ضوابط حمل ونقل و نکات ایمنی
تردد به افراد عالقه مند و دانش آموزان حاشیه راهها را از جمله اقدامات انجام شده در حوزه ارتقای
ایمنی تردد در راههای استان برشمرد .رحمتی ،معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار هم در این
جلسه با اشاره به تعطیالت پیش رو و آخر ماه صفر ،از دستگاههای ذی ربط خواست ،با هماهنگی
بیش از پیش نسبت به تسهیل رفت و آمدها در محورهای مواصالتی استان اقدام کنند.

کارگروهی و دسته جمعی را با همکاری اداره کل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی در سطح مدارس استان را اعالم و
افزود :این باشگاه بستر مناسبی برای عملی کردن ایده
های دانش آموزان است تا بتوانند هنگام تحصیل و یا
بعد از فارغ التحصیلی برای خود کارآفرینی کنند.
عزیز نوری مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان نیز
در این نشســت با بیان اینکه اهمیت دورههای فنی و
حرفهای جای خود را در حال حاضر به مهارتهای نرم
داده و این دوره راهگشای این دست آموزشهاست،
اظهار نمود:در طرح تشکیل باشگاه کارآفرینان نوجوان،
نســل نوجوانان نواندیش ،خالق و نوآور با آموزش
مهارتهای نرم کارآفرینی پرورش داده می شــود و
توسط رهیاران باشگاه هدایت و راهبری می شوند.

شــهرام زارعی معاون کارآفرینی و اشــتغال اداره کل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان نیــز ضمن ارائه
توضیحاتی در خصوص اهداف تشــکیل باشــگاه،
باشگاه کارآفرینان نوجوان را یک محیط گرم و صمیمی
به منظور برقراری ارتباط دوســتانه بــا دانش آموزان
به آموزش هــای کارآفرینی دانســت و گفت :در این
باشگاه دانش آموزان جهت دستیابی تجربی و عملی به
کارآفرینی توانمندسازی شده و باور به کارآفرینی در
آنان تقویت می شود.
امین کبودی رئیس اداره توسعه کارآفرینی اداره کل نیز
در ادامه ضمن توضیحات الزم در خصوص چگونگی
ثبت نام و شرایط الزم مجری باشگاه ،رهیارها و دانش
آموزان ،گفت :در این باشگاه دانش آموزان رده سنی ۱۲
تا  ۱۵سال و  ۱6تا  ۱۸سال ایدههای کارآفرینی و ایجاد
کسب و کارها را فرا خواهند گرفت.
وی افزود :با راه اندازی باشگاه در مرحله اول  ۱۰۰دانش
آموز مستعد در این مرکز حضور پیدا خواهند کرد که هر
 ۵دانش آموز توسط یک رهیار ،آموزشهای کارآفرینی
را فرا میگیرند.
باشــگاه کارآفرینان نوجوان دوره ایست متمایز برای
تربیت(نسل آیند ٔە کارآفرینان نوآور کشور)که با تالش
جمعی دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون ،کار ،و رفاه
اجتماعی ،سازمان آموزش فنی و حرفه ای و وزارت
آموزش و پرورش اجرا می شود.

سرپرست شهرداری کرج :

ضوابط مربوط به ساخت وساز در پهنه گسلی
در طرح تفصیلی کرج لحاظ میشود

کرج -معصومه عینی ،خبرنگاراقتصاد
سرآمد:سرپرست شهرداری کرج با تاکید
براینکه طرح تفصیلی شهر کرج هرچه سریعتر به
نتیجه برســد ،افزود :باید تمامی ضوابط مربوط به
پهنه گســلی در تهیه طرح تفصیلی لحاظ شود تا
شــهروندان متقاضی دریافت پروانه ساختمانی با
مشکل مواجه نشــوند .منوچهر غفاری در حاشیه
جلســه ای که به منظور بررسی دستورالعمل های
ساخت و ســاز در پهنه گسلی شهر کرج با حضور
کارشناســان ذیصالح و مدیــران اداره کل راه و
شهرسازی استان البرز و همچنین علی بیت اللهی
رئیس بخش زلزله شناسی مهندسی و خطر پذیری مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی برگزار شد،
اظهار کرد :تصمیمات راه گشایی در خصوص کاهش حریم گسل های شهر کرج و نحوه تعیین تعداد طبقات
مجاز قابل ساخت در پهنه گسل در این جلسه کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیم اجرایی اتخاذ
شد .غفاری عنوان کرد :شــهرداری کرج در خصوص تعیین پارامترهای گسلهای واقع در محدوده شهر
کرج و همچنین اجرایی نمودن دستورالعمل های ساخت و ساز در پهنه گسلی از طریق مرکز تحقیقات راه،
مسکن و شهرسازی اقدام کرده است.
وی با اشاره به اهتمام مدیریت شهری کرج در خصوص اجرای دستورالعمل های ساخت و ساز در پهنه های
گسل بیان کرد :نظاممند ساختن ساخت و ساز در پهنه گسل های شهر کرج و همزمان با ارتقای تاب آوری
شهر در برابر زلزله احتمالی از موضوعاتی است که مورد توجه شهرداری کرج قرار دارد.
منوچهر غفاری در ادامه صحبت های خود گفت :با توجه به تصمیمات متخذه مقرر شده طی روز های آتی،
حریم پهنه هریک از گسل ها ی شهر کرج به همراه مشخصات تعیین شده ،میزان خطر هریک از گسل ها
جهت بکارگیری در فرآیند صدور پروانه برای امالک واقع در گسل در پهنهی گسلها از طریق مرکز تحقیقات
راه ،مسکن و شهرسازی به شهر داری کرج ابالغ میشود .سرپرست شهرداری کرج خاطر نشان کرد :بر این
اساس به منظور جلوگیری از مشکالت آتی احتمالی برای متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی ،تمامی ضوابط
مربوط به ساخت و ساز در پهنه گسل در تهیه طرح تفصیلی شهر کرج لحاظ خواهد شد.
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اقدامات قابل تقدیر اداره برق شهر گلستان
در اصالح و ترمیم روشنایی معابر سطح شهر

شهرستانهای بهارســتان و رباط کریم  -محمدرضا
عبداللهی،خبرنگاراقتصادسرآمد  :با تدابیر انجام شده
توسطمدیریتمنطقهبرقگلستان وباهمکاریشهرداریگلستان
در اقدامی قابل تقدیر برنامه نوسازی روشنایی معابر سطح شهر
انجام و تعداد ۲۸۰پایه روشنایی اصالح و روشن شد.
گفتنی است از زمان تغییرات مســولیتی در این اداره و تصدی
مدیریت توسط مهندس آلویی نه تنها با مدیریت علمی وصحیح
مصرف  ،خاموشی در ایام تابستان و پیک مصرف صورت نگرفت
ودرسطحبخشگلستانتالشهاوخدماتبسیارینیزانجامگرفته
است بلکه تعامل ایشان با سایر ادارات خدمات رسان نیز موجبات
پیشرفت پروژه های صنعت برق در منطقه را فراهم آورده است.
تکریم فوق العاده ارباب رجوع از دیگر اقدامات سازنده مهندس
آلویی است که موجبات رضایت مندی شــهروندان و تقدیر از
خدمات ایشان و همکارانشان در سطح عموم را فراهم نموده است.

قطع حقآبه باغداران تصمیم شورای
تأمینهمداناست

همدان-فاطمه دی آبادی،خبرنگاراقتصادســرآمد :
مدیرعامل شــرکت آب منطقهای استان همدان با تأکید
براینکه در شرایط فعلی اولویت با آب شرب است ،گفت :براساس
قانون توزیع عادالنه آب ،در مواقع اضطرار آب فقط به بحث شرب
اختصاص خواهد یافت و این تصمیم که حقآبه باغداران قطع و به
شرب مردم همدان اختصاص پیدا کند توسط شورای تأمین استان
گرفتهشدهاست.
محمدضروری با بیان اینکه کشــاورزان و باغــداران رودخانه
عباسآباد تا اواسط مرداد از حقآبه خود استفاده کردند ،اظهار کرد:
درصورتیکهآبشربهمدانازمنابعدیگریتأمینشودبخشیاز
این آب که حجم زیادی هم نیست آزادسازی میشود.
وی درباره اینکه حقآبه کشاوزان و باغداران عباس آباد قطع و به
شــرب همدان اختصاص یابد بنابر اضطرار تصمیمگیری شود،
تصریح کرد :اگر سازمان جهادکشاورزی تشخیص دهد خسارتی
به باغداران وارد شده از محل مدیریت بحران و تنش قابل ارزیابی
است.
ضروری با اشاره به اینکه طرح اضطراری آبرســانی از تالوار به
سرعت درحال انجام است ،خاطرنشان کرد :تصمیم داریم انتقال
آب بلند مدت از تالوار به همدان را مورد بهرهبرداری قرار دهیم.
این مقام مسئول افزود :ایستگاه شماره یک و دو پمپاژ شده  .ایستگاه
شماره سه پمپاژ و آبگیری آزمایشی شد و در صورتیکه مشکلی به
وجود نیاید  ،آب به همدان خواهد رسید

تجلیلاستاندارگلستانازبانوی
کوهنوردمحجبه

گرگان-آذری،خبرنگاراقتصادسرآمد:استاندارگلستان
ازبانویکوهنوردگلستانیکهباحجابچادر،موفقبهفتح
قله آرارات شده طی مراسمی تجلیل کرد .
زهره عباسی بانوی کوهنورد گلستانی با شعار حجاب هویت من
است موفق به صعود قله آرارات درکشور ترکیه شد.فالحی رئیس
هیئت کوهنوردی گلستان بیان کرد :این بانوی کوهنورد گلستانی
توانسته با حجاب چادر قله کوه آرارات کشور ترکیه راکه بیش از۵
هزار متر ارتفاع دارد فتح کند.
او گفت :سفر این کوهنورد گلستانی شهریور امسال انجام شد و به
مدتیکهفتهبهطولانجامیدهاست.
قلهکوههایدماوند،سبالنوقلهچندینکوهمرتفعکشورراهماین
بانوی کوهنورد با حجاب چادر فتح کرده است

رئیساتاقبازرگانیایران:

صادارت ریالی از خراسان رضوی
بهافغانستانتوجیهپذیراست

مشــهد-فاطمه صبوری،خبرنگاراقتصادسرآمد :
رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت :صادارت ریالی از
خراسان رضوی ،جنوبی و سیستان و بلوچستان به افغانستان
دارای اهمیت و توجیهپذیر است.
غالمحســین شــافعی در نود و هفتمین جلســه شــورای
گفتوگوی دولت و بخش خصوصــی اظهار کرد :موضوع
صادرات ریالی چندین ســال است که مطرح شــده و البته
باید این مساله توجیه پذیر باشد .صادرات ریالی از خراسان
رضوی ،جنوبی و سیستان و بلوچســتان به افغانستان دارای
اهمیت و توجیه پذیر اســت ،اما توجیه صــادرات ریالی به
ترکمنستان و عراق باید بررسی شود.
وی درباره موضوع قیمتگــذاری کاالهای صادراتی افزود:
هر کاالیی کــه قیمتش باال اســت در کمیتــه تعیین نرخ در
سازمان توسعه تجارت تقاضا ارائه شــده و مشکل در آنجا
بررسی میشــود .رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد:
اگر پیشنهاد بخش خصوص پذیرش شود ،تعهد داده میشود
که صادارت در کشــور در عرض  6مــاه  ۴۰درصد افزایش
یابد .اگر ارز حاصل از صادارت  ۱۰۰یــا  ۲۰۰تومان گرانتر
از بازار خریداری شود ،متعهد میشویم صادارت  ۴۰درصد
افزایش یابد .هم اکنون صادر کننده با ارز آزاد کاال را خریده
و ارز حاصل از صادرات پایینتــر از قیمت ارز آزاد به بانک
داده میشــود .همچنین با توجه به تحریمها و مشکالت بین
بانکی انتقال ارز از چند محل صورت میگیرد و حدود  ۸تا ۱۴
درصد هزینه انتقال پول توسط صادر کننده پرداخت میشود
که در کشور مورد قبول بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی
و ...نبوده و این مساله موجب کاهش صادارت شده است.

