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اخبار
مدیرکل امور عشایراستان اعالم کرد؛

تولید  20درصد مواد پروتئینی آذربایجان شرقی توسط عشایر

بازدید مدیرعامل آبفای اصفهان از شهرک سالمت استان

اصفهان-سمیه کربالیی،خبرنگاراقتصادسرآمد -مدیرعامل آبفای استان اصفهان با حضور در شهرک سالمت اصفهان از واحدهای مختلف این مرکز مجهز درمانی در استان بازدید و در جریان
خدمات این مرکز جامع سالمت قرار گرفت.
رئیس اداره بیمه و درمان آبفای استان اصفهان با اشاره به این که این بازدید با حضور مدیر شهرک سالمت برگزار شد خاطرنشان کرد :شهرک سالمت اصفهان به عنوان مرکز جامع ارائه خدمات پزشکی
در استان اصفهان دارای واحدهای مختلفی از جمله بزرگ ترین مرکز تصویربرداری پزشکی در ایران ،مجهزترین آزمایشگاه های درمانی در سطح استان ،کلینیک تخصصی قلب ،تشخیص و درمان
سرطان و مرکز دندانپزشکی است .محمدحسین پورهمایون با بیان این که مراکز درمانی این شهرک طرف قرارداد با بیمه سینا هستند ،افزود :همچنین در این بازدید چگونگی ارائه خدمات در کلینیک های
تخصصی شهرک سالمت به کارکنان این شرکت با تخفیف و تسهیالت ویژه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد .وی تصریح کرد :اداره بیمه و درمان آبفای اصفهان ،ارتباط مستمر با مراکز پزشکی و درمانی
سراسر استان به منظور بهره مندی هرچه بهتر کارکنان این شرکت از خدمات درمانی و بیمه ای در سراسر استان را در برنامه خود دارد.

در نشست هماندیشی فوالد مبارکه با شرکای کسبوکار مطرح شد؛

تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگاراقتصادسرآمد-مدیرکل امور عشایر آذربایجان شرقی
گفت :عشایر آذربایجان شرقی حدود  ۲درصد جمعیت استان را تشکیل می دهند اما
 ۲0درصد تولیدات مواد پروتئینی استان و  ۳۵درصد تولید صنایع دستی استان را به خود
اختصاص داده اند.
سید محمدحسن آل هاشم در نشست کارشناسان و تشکلهای عشایر با معاون بهبود
تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی و کارشناسان این معاونت با
اشاره به اینکه حدود  1۳هزار خانوار عشایری در آذربایجان شرقی وجود دارد افزود:
از  ۲.۴میلیون هکتار از مراتع استان حدود یک میلیون هکتار یعنی  ۴6درصد در اختیار
عشایر است.
وی افزود :طبق سرشماری که انجام گرفته است ،مراتع استان به مراتع فقیر و ضعیف،
خوب ،متوسط و عالی تقسیم بندی میشوند که مراتع در اختیار عشایر از نوع بهترین و
بکرترین مراتع است چرا که خودشان از مراتع به عنوان سرمایه ملی و سرمایه ای که از
آن اســتفاده میکنند حفظ و نگهداری میکنند و از تخریب و آتش سوزی مصون نگه
میدارند.
وی بیان کرد :عشایر آذربایجان شرقی از دو ایل تشکیل یافته است شامل ایل ارسباران (قره
داغ) و ایل ائل سون (شاهسون) که همه ایل ارسباران در استان ما قرار دارند اما بخشی از
ایل ائل سون در استان اردبیل هستند.
آل هاشم با بیان اینکه قطب عشایر استان منطقه ارسباران است گفت 60 :درصد عشایر
استان در شهرستانهای اهر ،کلیبر ،خداآفرین ،میانه و ورزقان هستند که در خداآفرین
بیشتر قشالق و در کلیبر بیشتر ییالق انجام می گیرد.
مدیرکل امور عشایر آذربایجان شرقی ادامه داد :عشایر مردمانی غیرتمند ،خستگی ناپذیر
و تولید کننده هست که نقش موثر در صیانت از مرزو بوم کشور داشته اند .این نقش در
انقالب و جنگ با تقدیم شهدا بوده است و بعد از انقالب نیز عشایر با همراهی با نظام
جمهوری اســالمی و اخیرا هم با محکوم کردن اغتشاشات گام های اساسی در حفظ
نظام برداشته اند.
آل هاشم گفت :حدود  ۷0درصد کارهای ما در امور عشایر  ،کارهای عمرانی است که
شــامل راهها ،آب ،ابنیه ها ،طرح های مطالعاتی ،بازسازی و نزدیک رسانی چشمه ها،
احداث آبشخورها و امثال اینها میشود که توفیق خدمت داریم.
مدیرکل امور عشایر آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه دامداری نقش اصلی در درآمد
و معیشت عشایر دارد افزود :حدود  1.۵میلیون واحد دامی برابر سرشماری در حوزه
عشایر است که از این تعداد  ۷۵0هزار شامل دام های سبک و بقیه نیز دام سنگین ،تک
سمی ها و سایر چهارپایان است.
آل هاشم ادامه داد :عشایر در کنار دامداری به مرغداری ،پرورش طیور ،پرورش ماهی و
زنبور عسل می پردازند.
وی بیان کرد ۸ :شرکت تعاونی عشایر به این قشر زحمتکش خدمترسانی میکنند و
اداره کل امور عشایر آذربایجان شرقی نیز ارتباط صمیمی با عشایر

پیشرفت فیزیکی 50درصدی
شبکه جمع آوری فاضالب شهر نهاوند

همدان-فتانه ازانی،خبرنگاراقتصادســرآمد -معاون بهره برداری و توسعه فاضالب
شرکت آب و فاضالب استان همدان از پیشرفت ۵0درصدی شبکه جمع آوری فاضالب
شهر نهاوند خبر داد.
حسین آذرتکین با اشاره به اجرای پروژه شــبکه جمع آوری فاضالب در شهر نهاوند
گفت :مطالعات پروژه مذکور در دهه  ۷0آغاز شد اما عملیات اجرایی آن از سال  ۷۵به
صورت رسمی کلید خورد.
وی با بیان اینکه شرکت آب و فاضالب استان همدان به منظور اجرای پروژه فاضالب در
شهر نهاوند مطالعات فاضالب را طی دو مرحله توسط مهندسین مشاور آب آغاز کرد،
اظهارداشت :طول اولیه شبکه جمع آوری طراحی شده توسط مشاور بالغ بر 1۲۷کیلومتر
اعالم شد که تاکنون 11۴کیلومتر( معادل ۹0درصد) از این پروژه اجرایی شده و مابقی در
دست انجام می باشد ضمن اینکه با عنایت به گسترش شهر ،میزان طراحی اولیه تغییر یافته
که برای تکمیل شبکه جمع آوری فاضالب و برخورداری کلیه مشترکین نیاز به حدود
هفتاد کیلومتر شبکه می باشد.
آذرتکین با بیان اینکه تنها در سال جاری اجرای  ۸کیلومتر شبکه جمع آوری فاضالب
در دستور کار قرار گرفت،گفت :در حال حاضر اجرای  ۵کیلومتر از شبکه جمع آوری
فاضالب شهر نهاوند عملیاتی شده که این رقم معادل  6۵درصد از تعهدات امسال این
طرح می باشد .وی در بخش دیگری از ســخنانش به اجرای خط انتقال اشاره کرد و
خاطرنشان کرد :در حال حاضر  100درصد خط انتقال فاضالب به طول  ۴.۸کیلومتر
اجرایی شده است .معاون بهره برداری و توسعه فاضالب خط شرکت آب و فاضالب
استان همدان در خصوص احداث تصفیه خانه فاضالب شهر نهاوند نیز توضیح داد :در
طرح مذکور تصفیه خانه فاضالب این شهر با دو مدول هر یک به ظرفیت  1۴۵00متر
مکعب در شبانه روز با سیستم بیولوژیکی لجن فعال انجام شده است.

حضور  ۳گروه برگزیده همخوانی از آذربایجان شرقی
در مسابقات کشوری نغمات دینی

تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگاراقتصادسرآمد-رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و
امور خیریه آذربایجان شرقی از حضور سه گروه همخوانی و همچنین راه یابی نمایندگان
شایسته استان در بخش دعاخوانی برادران و خواهران و اذان در بخش برادران از استان
در مسابقات کشوری نغمات دینی خبر داد.
محمدعلیفاضلینسبدرنشستتوجیهیبرگزیدگانمسابقاتنغماتمرحلهاستانی،
ضمن تبریک موفقیت چهرههای قرآنی استان ،خاطرنشان کرد :راهیابی سه گروه برتر
همخوانی از استان به مسابقات کشــوری نغمات جای خوشحالی دارد و نشان دهنده
توانمندی جامعه قرآنی استان اســت .وی افزود :الزم است تا دستگاههای فرهنگی از
تمامی فعالیتهای قرآنی استان از جمله قرائت ،حفظ ،نغمات و تفسیر پشتیبانی الزم
را انجام دهند تا در آینده بتوانیم جامعه قرآنی توانمندی در استان داشته باشیم .وی ادامه
داد :بدون شک موفقیت قهرمانان قرآنی در عرصه کشوری و بین المللی تاثیر بسزایی در
ایجاد جامعه قرآنی خواهد داشت و بیش از پیش خانوادهها به طرف آموزش قرآن سوق
پیدا میکنند .فاضلی نسب گفت :اگر بخواهیم جامعهای با نشاط و خانواده سالم و پایدار
داشته باشیم باید به آموزشهای قرآنی و سبک زندگی قرآنی عمل کنیم و مسیر عمل به
سبک و سیره قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی نیز از آموزش قرآن و گسترش فرهنگ
قرآنی در جامعه میگذرد .وی افزود :اگر بخواهیم خانوادههای ما و جوانان و نوجوانان
ایرانی از گزند توطئههای دشمنان و افکار آلوده مصون باشند باید خانواده ها با فرهنگ
قرآنی و سیره اهل بیت عصمت و طهارت (ع) تربیت یافته و در زندگیشان عجین شود.
با عنایات خداوند متعال و با همت و تالش چهرههای قرآنی استان و پشتیبانی اداره کل
اوقاف استان ،سه گروه همخوانی و تواشیح از آذربایجان شرقی از مرحله استانی به مرحله
مسابقات کشوری نغمات دینی سالجاری راه یافتند.
این سه گروه همخوانی با نامهای رضوان ،نصر و معارج در اواخر دی ماه 1۴01در مرحله
کشوری مسابقات نغمات که در اســتان قزوین برگزار خواهد شد ،با نمایندگان سایر
استانهای کشور به رقابت میپردازند.

رضایت  ۸7درصدی مشتریان گروه سوله و سازههای فلزی
از محصوالت فوالد مبارکه
اصفهان-سمیه کربالیی،خبرنگاراقتصادسرآمد-
مدیر پشتیبانی فروش و بازاریابی شرکت فوالد
مبارکهگفت:بنچمارکجهانی ۸۵درصد،میزانرضایتی
است که در دنیا تعیین شده و به لطف الهی همین میزان
از رضایت در بین شرکای تجاری فوالد مبارکه کسب
شده است که البته در گروه سازههای فلزی ،این عدد به
 ۸۷درصد رسیده که آماری قابل توجه است.
در این نشســت صمیمانه که به میزبان شرکت فوالد
مبارکه برگزار شد .طهمورث جوانبخت معاون فروش و
بازاریابی شرکت فوالد مبارکه  ،اظهار کرد :طی چندسال
اخیر ،فروش محصوالت فوالد مبارکه در بورس انجام
میشــود و به همین خاطر چنین جلساتی را طراحی
کردیم تا علیرغم تغییر در روش فروش که از سوی
مراجع رسمی کشور اجرایی شده ،از نظرات شرکای
تجاری خود مطلع شویم.
وی گفت :فــوالد مبارکه همواره در تالش اســت تا
رضایت مشتریان خود را که به عنوان شرکای تجاری
خود میشناسد ،محقق کند ولی از سال  ۹۷ستاد تنظیم
بازار موضوع عرضه را به دســت گرفته است و فوالد

مبارکه در این زمینه اختیارات قبلی را ندارد.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه افزود:
دولت به دنبال سیاســت عرضه تلفیقی است و فوالد
مبارکه به عنوان شرکتی که در حوزه تولید تخصص دارد

تلفیقی نیست .وی خاطر نشــان کرد :فوالد مبارکه به
دنبال در نظر گرفتن شرایط نقدی برای فروش نیست
و در صورتی که موضوع عرضه تلفیقی برداشته شود
حاضر به ارائه فروش اعتباری است .همچنین سامانه
بهینیاب نیز در اختیار فوالد مبارکه نیســت تا بتواند
دخالتی در افزایش یا کاهش سهمیههای تخصیصیافته
داشته باشد.
جوانبخت تصریح کرد :توسعههای شرکت بر اساس
مطالعات بازار انجام میشــود و به همین خاطر است
که برنامهریزیها برای ساخت نورد گرم ۲انجام شده
است که این خط تولید امیدواریم تا ۳یا ۴سال آینده ۴.۲
میلیون تن از محصوالت فوالدی مورد نیاز در کشور را
تأمین کند .وی تأکید کرد :در موضوع تاریخ عرضهها در
بورس باید بگوییم که سیاستگذاریها در دست فوالد
مبارکه نیست و به دست دولت و بنا بر ابالغ دستگاههای
مربوطه انجام میشــود .البته فوالد مبارکه نیز ترجیح
میدهد که عرضهها از نظر زمانی به صورت منظم باشد
تا شرکای تجاری این شرکت بتوانند راحتتر خرید
خود را انجام دهند.

نباید در زمینه واردات وارد شود .چنین سیاستهایی به
این شرکت ابالغ میشود و این در حالی است که چنین
موضوعاتی با برخی از سیاستهای شرکت متناقض
اســت و به همین خاطر فوالد مبارکه به دنبال عرضه

بازدید روابط عمومی های ادارات استان بوشهر از نیروگاه برق سیكل ترکیبی گناوه
بوشهر  -ســهیال کرمپورنیا،خبرنگاراقتصادسرآمد-
مدیران و کارشناسان و تعدادی از اصحاب رسانه
با همکاری روابط عمومی استانداری بوشهر و به
میزبانی شرکت برق استان از نیروگاه برق سیکل ترکیبی
گناوه بازدید نمودند
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق
استان بوشهر  :غالمرضا حشــمتی گفت هدف از راه
اندازی چنین بازدیدهایی آشنایی با چگونگی تولید
برق و شناخت چرخه صنعت برق استان  ،هم آفزایی
و جلب همکاری مدیران روابط عمومی در راســتای
اعمال و ترویــج فرهنگ مدیریت مصــرف  ،انتقال
تجارب در بین آحاد جامعه و خانواده می باشد که در
تحقق این مهم شرکت توزیع نیروی برق استان از هیچ

کوششی دریغ نمی ورزد  .حشمتی افزود  :بدون شک
در گذر موفق و بدون اعمال خاموشی برق مشترکان در
پیک تابستان  1۴01روابط عمومی های ادارات استان
نقش تاثیر گذاری را ایفاء نمودند .همچنین حمایتهای
مسولین استانی بویژه استاندارمحترم  ،معاونین و مدیران
استانداری بوشهر  ،فرمانداران محترم شهرستانها ،ائمه
جمعه و جماعات ،فرماندهی محترم سپاه استان و همه
مشترکین فهیم اســتان در تحقق این دستاورد عظیم
دولت مردمی آیت اهلل رییسی نقش اساسی داشته است.
سید حسن موسوی مدیرکل حوزه استاندار و روابط
عمومی استانداری بوشــهر با تقدیر از مدیرعامل و
کارکنان شــرکت برق به جهت گذر موفق از پیک بار
تابستان و برگزاری تور بازدید روابط عمومی های استان

از نیروگاه سیکل ترکیبی گناوه گفت :هدف این بازدید
دانش آفزایی و آشنایی با فرآیندهای صنعت برق است
و تالش های کارکنان را در تامین برق پایدار ستودنی
دانستند و لزوم توسعه نیروگاه به  1000مگاوات برای
توسعه استان را خواستار شدند .
مهندس بردبار مدیر نیروگاه برق گناوه نیز با تاکید و
توصیه به رعایت مصرف برق و گاز در فصل زمستان
این مهم را کمک به تامین برق پایدار برای مشترکان و
هم وطنان بویژه در نقاط سردســیر در فصل زمستان
برشمردند و لزوم اشاعه فرهنگ بهینه مصرف را یاد
آور شدند  .گفتنی است در طی بازدید از نقاط مختلف
نیروگاه  ،معاون بهره برداری شرکت توزیع نیروی برق و
معاون روابط عمومی استانداری بوشهر نیز مطالبی را در

باب صرفه جویی در مصرف برق و گاز عنوان نمودند.
شایان ذکر است مدیر امورخدمات  ،فرمانده بسیج و
دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق در راه اندازی
تور نقش آفرینی کردند

اجرای طرحهای آبخیزداری در  ۵۰۰نقطه سیالبخیز لرستان

خرم آباد-حبیبی،خبرنگاراقتصادســرآمد-معاون آبخیزداری ادارهکل
منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان گفت :اجرای طرحهای آبخیزداری برای
جلوگیری از خسارات احتمالی در این مناطق ضروری است.

مهندس شهلی خبر داد؛

شهرداری قدس در مسیر خودکفایی
تولید گیاهان زینتی

شهرقدس  -کیایی ،فخبرنگاراقتصادسرآمد-مهندس سعید شهلی
شهردار قدس با اشاره به سیاستگذاریهای کالن مدیریت شهری
مبنی بر تولید داخلی گل و گیاه با هدف کاهش هزینهها در بازپیرایی و
احیای فضای سبز شهری ،از آغاز عملیات قلمهزنی و تکثیر گیاهان در
گلخانههای سازمان فضای سبز شهرداری خبر داد.
مهندس شهلی در این زمینه اظهار داشــت :در جهت تحقق اهداف
مجموعه مدیریت شهری برای خودکفایی و افزایش تولیدات گیاهی،
سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شــهرداری قدس اقدام به
قلمهزنی و تکثیر گیاهان زینتی جهت استفاده در فضاهای سبز شهری
نموده است .شهردار قدس افزود :در سنوات گذشته بخشی از گیاهان
مورد نیاز از خارج شهر خریداری و قسمتی نیز در مراکز تولیدی سازمان
تأمین میگردید .با توجه به هزینه بــاالی خریداری و نقل و انتقال و
احتمال هرگونه آســیب به گیاهان خریداری شده ،شهرداری قدس
تصمیم به تولید داخلی بخشی از گیاهان فصلی و دائمی مورد نیاز در
گلخانههای سازمان گرفت تا ضمن کاهش هزینهها در امر تولیدات،
گیاهان مناسب و مطلوب با آب و هوای شهر قدس را تولید نماید.
وی ادامه داد :از آغاز دوره ششــم مدیریت شهری ،چند گلخانه نیز
توسط شهرداری قدس در راستای تحقق اهداف یادشده احداث شده
و قابل بهرهبرداری میباشد.
مهندس شهلی خاطرنشان کرد :در حال حاضر حدود 100هزار قلمه از
انواع گلهای نسترن سفید ،محمدی و رزماری در گلخانههای سازمان
سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری قدس تکثیر شده است.

مجید سپهوند معاون ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان در جمع
خبرنگاران لرستان با بیان اینکه دخل و تصرف اراضی ،ایجاد شهرکهای
جدید ،توسعه شهرها ،گســترش کشــاورزی ،فعالیت بیشتر صنایع و
تخریبهای سنواتی در استان از جمله عوامل غیرطبیعی است که اراضی
را از حالت طبیعی خود خارج و مستعد بروز سیالب میکند ،اظهار داشت:
تنها راه برون رفت و رفع خطر ،فرونشست ،کاهش سفرههای زیرزمینی
و جلوگیری از کفشــکنی آبخوانها اجرای طرحهــای آبخیزداری و
آبخوانداری است.
او با بیان اینکه مطالعات آبخیزداری حوضههای آبخیز مشرف به دشتهای
ممنوعه استان نه تنها در شهرستانهای کوهدشت و رومشکان ،بلکه تا به
امروز در 11حوضه آبخیز دارابی ،ریکا ،هاله ،شوراب ،رومشکان ،عالینآباد،
گراب ،وسکور ،قبله کوهنانی ،درب گنبد و کشماهور صورت گرفته است،
افزود :مطالعات صورت گرفته توسط شرکت آب منطقهای لرستان بر روی

آمار بلندمدت در سال آبی  ۹6-۹۵نشان میدهد تمامی آبخوانهای مورد
مطالعه در سطح آبخوانها ،دارای بیالن منفی هستند.
معاون ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با اشاره به اینکه این امر
ناشــی از بهرهبرداری غیر مجاز و یا در اثر خشکسالیهای مستمر بوده و
نیازمند توجه جدی است ،عنوان کرد :بیالن منفی در آبخوان یا دشتهای
ممنوعه استان با  ۳۳0هزار هکتار وسعت ،حداقل یک میلیارد مترمکعب
بود که بر همین اساس اجرای طرحهای آبخیزداری ،آبخوانداری و مهار
در  ۵00نقطه استان که از لحاظ وقوع سیل و سیالب وضعیت بحرانی دارد،
ضروری است.
معاون ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با بیان اینکه مشکالت مالی
اصلیترین دغدغه این بخش به شمار میرود ،افزود :تخصیص اعتبارات
کافی از جمله ضروریات اجرای به موقــع پروژههای آبخیزداری و مهار
سیالب است.

شهرداری اندیشه؛

مدیر خدمات شهری شهرداری همدان:

برگزاری بیش از  ۴0دوره آموزشی
تخصصی برای پرسنل شهرداری

اندیشه -کیایی،خبرنگاراقتصادسرآمد-شــهرداری اندیشه در اقدامی
راهبردی با برگزاری دوره های آموزشی توجیهی و تخصصی در جهت
تقویتآگاهیپرسنلوکارکنانخودگامبرداشت
اندیشه-زهرا قره باغی-خبرنگار توسعه ایرانی :بهروز کاویانی شهردار
اندیشهدراینزمینهگفت:درعصرکنونیبدونتردیدبایدهرروزبهآگاهی
هاواطالعاتعمومیمابامطالعهوتحقیقوپژوهشبیافزاییم،کهمعتقدم
بهترین روش آموزش کاربردی است وی در ادامه افزود  :در این راستا و
با هدف افزایش علم و دانش کارمندان و مدیران شهرداری اندیشه تقویم
آموزشیجامعیتوسطواحدآموزششهرداریوباهماهنگیهایاستانی
که مجری آن جهاد دانشگاهی است تدوین و تنظیم گردید تا در نیمه دوم
سال جاری بتوانیم این دوره های تخصصی را برای پرسنل برگزار نماییم
کاویانی یادآور شد  :این دوره ها در بیش از ۴0دوره آموزشی در حوزه های
تخصصی  ،اداری  ،قوانین مالی شهرداری ها و دهیاری ها  ،تنظیم بودجه
 ،برنامه ریزی  ،مدیریت  ،شبکه و فناوری اطالعات  ،اجتماعی  ،روابط
عمومی  ،حقوق  ،سازه های شهری  ،عمومی و زیر نظر اساتید دانشگاهی
و مجرب برای مدیران  ،مسئولین و کارکنان در نظر گرفته شده تا در پایان
این همکاران و پرسنل شهرداری اندیشه دو هزار ساعت آموزش جامع را
بگذرانند و رکوردی را در حوزه آموزش تخصصی در تاریخ شهرداری
اندیشه برجای گذاریم وی یادآور شد  :این دوره ها در دوبخش پرسنلی
ومدیرانبرنامهریزیشدهوبامحوریتتقویتبنیانواساسآگاهیوعلم
و دانش کارکنان شهرداری ها و دهیاری های کشور تبیین گردیده است که
امیدواریم همه عزیزان بتوانند از آن بهره کافی و کامل را ببرند

گرمخانه شهرداری
سرپناهی برای بی خانمان ها

همدان-فتانه ازانی،خبرنگاراقتصادســرآمد -مرتضی رضایی مدیر
خدمات شــهری با اشــاره به راهاندازی گرمخانه در سال  ۹۵توسط
شهرداری همدان گفت :این گرمخانه در راستای حمایت از افرادی که
فاقد مکان خواب  ،سرپناه و استراحت که غالب ًا کارتن خواب و معتاد
هستند راه اندازی شده است.
رضایی با بیان اینکه از گرمخانه در زمستان بیشتر مورد استفاده قرار
می گیرد افزود :در فصول گرم ظرفیت گرمخانه به  ۸0نفر و در فصول
سرد به  160نفر می رسد که در ابتدای ورود فرآیندهای آمارگیری،ثبت
هویت و مشخصات این افراد صورت می گیرد.
وی بیان کرد :امکانات الزم از جمله استحمام ،لباس فرم ،ویزیت توسط
پزشک ،معرفی به کمپ های ترک اعتیاد ،برگزاری مراسم های ملی
و مذهبی در شب یلدا و عید ،تزریق واکســن هپاتیت و ایدز ،شام و
صبحانه ارائه می شود.
مدیر خدمات شهری شهرداری همدان :حمایت بعدی از معتادان و
کارتن خواب ها صورت بگیرد تا دوباره به سمت اعتیاد و آسیب های
اجتماعی نروند.
رضایی در حوزه خدمات شهری به ساعت کاری این گرمخانه اشاره
کرد و افزود :در شش ماهه اول گرمخانه از  ۷صبح تا  ۷شب و در شش
ماهه دوم از  ۴تا  ۵/۷باز است و اکثرا ًهزینه ها بر عهده شهرداری همدان
اســت که گاهی خیرین و هیئت های مذهبی نذورات خود را به این
گرمخانه اهدا می کنند و شوینده های بهداشتی بیشترین نیازمندیهای
گرمخانه است.
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اخبار
رئیس پارک و علم و فناوری استان خبر داد؛

رونمایی از  2محصول فناورانه تولید شده در
پارک لرستان

خرم آباد-حبیبی،خبرنگاراقتصادســرآمد -رئیس پارک و
علم و فناوری لرستان گفت :دو محصول فناورانه تولید شده
توسط واحدهای فناور مستقر در پارک استان رونمایی شد.
دکتر فرهاد نامداری اظهار کــرد :با حضور دکتر خیرالدین،
معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
از دستاوردها و افتتاح خط تولید محصوالت فناوران پارک
علم و فناوری لرستان رونمایی شد.
وی اضافه کرد :در این بازدید از دو محصول فناورانه تولید
شده توسط واحدهای فناور مســتقر در این پارک رونمایی
کرد.
رئیس پــارک و علم و فناوری لرســتان گفــت :خط تولید
محصول "لولههای آزمایشــگاهی طبی (خونی)" مربوط به
شرکت ماهان طب بیران که در آزمایشگاههای تشخیص طبی
کاربرد فراوان دارد افتتاح شد.
نامداری گفت :ایــن واحد با ســرمایهگذاری  1۴.۸میلیارد
تومان ایجاد شده که برای  ۲۵نفر به طور مستقیم و  ۲۳نفر به
صورت غیر مستقیم فرصت شغلی ایجاد کرده است .
وی عنوان کرد :این واحد تولیدی ظرفیت تولید سالیانه 1۲
میلیون عدد لوله آزمایشگاهی در سال دارد.
رئیس پارک و علم و فناوری لرســتان ادامه داد :همچنین در
این بازدید از دستگاه  CNCسه محوره فرز طراحی و ساخته
شده توسط شرکت علم گســتر افالک به منظور ایجاد خط
تولید انواع مختلف  CNCبه طور رسمی رونمایی شد.
نامداری بیان کرد :واحد مذکور بــا  1.۵میلیارد تومان اعتبار
ایجاد شده و با اشتغالزایی هشت نفر به صورت مستقیم در
زمینه خط تولید انواع  CNCفعالیت دارد.

معاون امور معادن سازمان صمت استان:

 290محدوده معدنی همدان
از طریق مزایده واگذار می شود

همدان-فاطمه دی آبادی،خبرنگاراقتصادسرآمد-محمد هادی
احمدی گفت ۲۹0 :محدوده معدنی از طریق مزایده در استان
همدان به بخش خصوصی واگذار می شود.
معاون امور معادن ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
همدان اظهار کرد :مزایده واگذاری  ۲۹0محدوده معدنی استان
آغاز شــده و فراخوان آن در روزنامه کثیرانتشار منتشر گردید
و طبق این مزایده ۹۲فقره معدن متروکه ۴۹ ،فقره پروانه بهره
برداری؛  ۲۵گواهی کشــف و  11۳فقره محدوده اکتشافی به
بخش خصوصی و سرمایه گذاران واگذار خواهد شد.
وی افزود :افراد متقاضی تا  ۲۹آبان ماه فرصت داشتند به سامانه
ستاد ایران مراجعه و اســناد را دریافت کنند و متقاضیان از آن
تاریخ ده روز فرصت دارند مجدد اســناد در سامانه بارگزاری
نمایند.
احمدی تصریح کرد :مزایده معادن یکی از راههایی اســت که
میتوان از طریق آن به فعال ســازی معادن و در پی آن افزایش
اشــتغال ،درآمد و تأمین مــواد اولیه واحدهــای تولیدکننده
پرداخت.
وی افزود :شرایط برای شرکت در سامانه سهل و وصول شده
تا افراد متقاضی بتوانند به راحتی در این مزایده شرکت کنند و
جذب سرمایه گذار در استان شکل بگیرد.
وی با اشاره به اینکه ایجاد یک شغل در معدن بیش از  1۵شغل
مرتبط را همزمان به همراه دارد ،تصریح کرد :امیدواریم سرمایه
گذاران داخل استان و کشور از این فرصت استفاده نمایند و در
این مزایده شرکت کنند.

اجرای رنگ آمیزی مبلمان شهری یزد
یزد  -علی احمدیان،خبرنگاراقتصادسرآمد-رئیس سازمان
سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد اظهار کرد :در
راستای حفظ و زیبایی سیمای شــهری و نیز تقویت روحیه
نشاط و شادابی شهروندان ،اجرای رنگ آمیزی مبلمان شهری
به متراژ  1۴هزار متر مربع در بوســتان هاو میادینی در شهر
صورت گرفت.
محمد حســن منصوری زاده با اشــاره به تاثیرگذاری رنگ
آمیزی و کاربرد صحیح رنگ ها بــر کیفیت بصری فضاهای
سبز شهری در محیط های شهری ،گفت :به منظور زیباسازی
معابر شهری ،عملیات رنگ آمیزی مبلمان شهری در پارک ها
و معابر سطح شهر به منظور آراستگی سیمای عمومی شهر و
ایجاد نشاط و شادی در بین شهروندان در حال انجام است.
وی افزود :با اجرای این طرح ،رنگ آمیزی مبلمان به میزان 1۴
هزار متر مربع شامل وسایل بازی کودکان ،نیمکت ،صندلی
زباله و پایه چراغ های بوستان ها ،میادین و … انجام می شود
که تاکنون مبلمان های نوار سبز دروازه قرآن ،پارک شهدای
کسنویه ،پارک قصر ،میدان حج و … .صورت گرفته و ادامه
رنگ آمیزی دیگر مکان ها در حال اجرا می باشد

