ایران زمین

خبر

700میلیارد ریال به جاده ساحلی دیر به کنگان اختصاص یافت

فوالد مبارکه طی سال های اخیر عملکردهای
مطلوبی به ثبت رسید

بوشهر -خبرنگار اقتصاد سرامد  :مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر از اجرای طرح جاده وفاق بین شهرهای ساحلی دیر و کنگان خبر داد و گفت :این محور ساحلی که نقش مهم در اجرای گردشگری دریایی دارد
با ۷۰۰میلیارد ریال اعتبار اجراء میشود .به گزارش اداره ارتباطات واطالع رسانی راه وشهرسازی استان بوشهر ،فرزاد رستمی در بازدید استاندار بوشهر از روند اجرایی جاده وفاق در محور دیر به کنگان اظهار داشت:
محور ساحلی دیر به کنگان در قالب جاده وفاق در حال اجراء است .وی با اشاره به اختصاص 700میلیارد ریال برای اجرای جاده وفاق خاطر نشان کرد :محور ساحلی دیر به کنگان که نقش مهم در اجرای طرحهای
گردشگری دریایی دارد با 700میلیارد ریال اعتبار اجراء میشود .مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر مزیتهای ساخت جاده وفاق را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد:اجرای پروژه راهسازی در محور یاد شده ضمن
کوتاه کردن مسیر دو شهردیر و کنگان ،زمینه اجرای طرحهای گردشگری را فراهم میکند .رستمی با اشاره به اینکه ساخت جاده وفاق سبب فراهم شدن توسعه زیرساختهای توریستی و گردشگری میشود تصریح
کرد :این پروژه دارای 9.2کیلومترطول است که 4کیلومتر آن در شهرستان دیر قرار دارد.

معاون امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعالم کرد:

معاون مالی و اقتصادی فوالد مبارکه اصفهان،امیرحسین
نادری گفت :علی رغم چالش هایی که شرکت را در تمام حوزه های
ازجمله چالش آب یا مواد اولیه و تحریم تهدید می کرد عملکرد سه
ماهه حاکی از بازدهی مناسب برای سهامداران است و امیدواریم امسال
هم این اتفاق تداوم یابد.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،نادری خاطرنشان کرد :مدیریت جهادی
حاکمدرفوالدمبارکهتوانستهعملکردمثبتیدرمدیریتچالشهاایفا
نمایدوگزارشششماههشرکتنیزقطعاحاویاخبارخوبیازشرکت
فوالد مبارکه و زیرمجموعه های آن نظیر فوالد هرمزگان خواهد بود.
وی تصریح کرد :با توجه به ظرفیت های موجود و پتانسیل های خوبی
که در حوزه فروش محصوالت فوالد مبارکه وجود دارد قطعا سال خوبی
را پشت سر خواهیم گذاشت و انتظار می رود زیرمجموعه های فوالد
مبارکهنیزعملکردهایمثبتیرابهثبتبرسانندکهمنجربهسودآوری
مطلوب این مجموعه عظیم فوالدی خواهد ش
محمد ناظمی هرند ی در ادامه گفت :در فوالد مبارکه طی سال های
اخیرعملکردهایمطلوبیبهثبترسید.
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه افزود :در این سال ها شاهد توسعه
ظرفیت ها و افزایش ظرفیت تولید بودیــم و گام های موثری در این
زمینه برداشته شد .عالوه بر ظرفیت های ایجاد شده ،طرح های توسعه
ای نیز در فوالد مبارکه دنبال می شود و طبق برنامه در حال اجراست.
ناظمی با اشاره به شرایطی که تحریم برای صنعت فوالد ایجاد کرده
اظهار داشــت :در چنین وضعیتی نیاز است ،کسانی که در مجموعه
صنعت حضور داشته و تمامی ذی نفعان این صنعت ،ارتباطات موثرتر
و اثربخش تری داشته باشند.
وی تصریح کرد :نمایشگاه و جشنواره ملی فوالد ایران که در دی ماه
برگزار می گردد ،شرایط این ارتباط اثربخش و موثر را فراهم می کند و
نیاز است که تمامی رسانه ها در این زمینه حمایت های الزم را داشته
باشند.
مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه این رویــداد را یک رویداد متفاوت
خواهدوگفت:جشنوارهملیفوالدیکرخدادمتفاوتاستوهیچگونه
هم پوشانی با سایر اقدامات در حوزه فوالد نداشته و تمرکز آن بر روی
بومی سازی است.
وی هدف از برگزاری این جشنواره و نمایشگاه را شناسایی شرکت هایی
که به طور بالقوه و بالفعل در حوزه تامین تجهیزات و قطعات و مواد اولیه
صنعت فوالد فعال هستند دانست و افزود :کسانی که توانایی تامین،
بخشی از نیاز این صنعت که اکنون از خارج تامین می گردد را دارند در
این رویداد گرد هم آمده تا از سوی فوالدسازان حمایت های ویژه مالی
و دانشی از آنها صورت گیرد تا شاید روزی را ببینیم که صنعت فوالد
هیچگونه وابستگی به خارج از کشور نداشته باشد و در شرایط پر تنش
تحریم هم قادر به تامین نیاز خود از داخل باشد.

فعالیت  ۱۳۵سمن تخصصی و  ۵۸سمن
غیر تخصصی در حوزه سالمت مازندران

دومین جلســه آموزشی سازمان
های مردم نهاد و موسســات خیریه فعال در
حوزه سالمت استان مازندران در دانشگاه علوم
پزشکی مازندران برگزار شد.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،دکتر حســین
رنجبران،جانشینرئیسدانشگاهعلومپزشکی
مازندران و معاون امور اجتماعی این دانشگاه
در دومین جلسه آموزشی سازمان های مردم
نهاد و موسسات خیریه فعال در حوزه سالمت
اســتان مازندران با بیان اینکه ۱۳۵ســمن
تخصصی سالمت در استان مازندران وجود
دارد ،گفت :بیشترین سمن در شهرستان هاي
ساري و آمل فعال هستند و شهرستان آمل نيز
بيشترين خير رادر اين حوزه دارد.

وی با بیان اینکه  ۵۸ســمن غیر تخصصی
در حوزه سالمت نیز در اســتان وجود دارد،
افزود :در حوزه سرطان و کنسر  ۱۳سمن در
شهرستان های بابل ،ساری ،تنکابن ،عباس
آباد،بابلسروقائمشهرفعالیتمیکنند.
دکتر رنجبران هدف اصلی دانشــگاه علوم
پزشــکی مازندران در حــوزه اجتماعی را
گسترشسمنهادرهمهشهرستانهاعنوان
کرد و ادامه داد :در حال حاضر در مازندران ۸
سمن در حوزه تاالسمی ۸،سمن حمایت از
بیماران کلیوی ۸ ،ســمن ام.اس ،یک سمن
در حوزه بیماری صرع ،دو ســمن در حوزه
هموفیلی ،یک سمن در حوزه بیماری قلبي،
 ۱۳سمن توانبخشــي معلولين ۴۷ ،سمن

شهردار فردیس:

گرمخانه بانوان فردیس آماده بهره برداری است

تفاهمنامههمکاریجهاددانشگاهیوگازاستان
اصفهان

در راستای اســتفاده مطلوب از ظرفیت ها و توانمندی
های علمی ،پژوهشی ،فرهنگی و اجرایی  ،تفاهم نامه همکاری بین
جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان و شرکت گاز استان اصفهان
امضاء شد.
به گزارش اقتصاد سرآمد ،این تفاهم نامه به منظور توسعه همکاری
های مشترک ،تشریک مساعی در اجراء و توسعه کمی و کیفی طرح
های پژوهشی ،برنامه های اجرایی ،استفاده از ظرفیت ها و توانمندی
های علمی ،فنی و زیرساختی دو طرف در راستای تقویت ارتباط
میان صاحبان ایده و طرح ،متقاضیان فناوری و صاحبان ســرمایه
منعقد شد.
طی این تفاهم نامه ،به مدت دوسال توافق گردید طرفین ،در زمینه
ی تبادل اطالعات مربوط به محصوالت با فناوری پیشرفته ،طراحی،
تدوین و اجرای برنامه های فرهنگی  -ترویجی ویژه پرسنل ،خانواده
و مشتریان ،همکاری در برگزاري دور ه هاي آموزشي كوتاه مدت
و بلندمدت به منظور ارتقاء توان علمي و عملي کارکنان و مدیران
شــرکت به صورت حضوری و غیر حضوری ،همکاری در برگزاري
همايش ها ،سمينار ها و برنامه های آموزشی ،ترویجی و فرهنگی
درشرکت گاز همکاری نمایند.
همچنین اجرای طرحهای پژوهشــی آماری و نظرسنجی ،آزمون
ارزیابی و رتبه بندی ویژه شرکت گاز ،تهيه ،تدوين ،چاپ و انتشار
كاتالوگ ،بروشور ،جزوه و كتاب در زمينه هاي مختلف در چارچوب
قوانين مربوطه،ارائه تخفيف به کارکنان شرکت گاز و خانواده های
آنها جهت استفاده از خدمات آموزشي جهاد دانشگاهی در چارچوب
قوانين موجود و مساعدت در بهرهمندی این شرکت از توانمندی و
تجارب سایر واحدهای از دیگر موارد توافق شده در این تفاهم نامه
بود که به امضای طرفین رسید.

آســيب هاي اجتماعي ۲۶ ،ســمن اعتياد،
دو ســمن نابينايان ،يک سمن ناشنوايان۵ ،
سمن ورزش و تندرستي ۱۰ ،سمن حمايت
از کودکان بد سرپرست و بي سرپرست و ۴۳
سمن حمايتي و درماني وجود دارد.
معاون امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی
مازندران بیماری را یکی از مســائل حساس
جامعه دانست و بیان کرد ۱۹۴:سمن در حوزه
سالمت در استان وجود دارد که در طول سال،
نشست هایی با معاونت های تخصصی برگزار
می شود.
وی به برگزاری ورزش صبحگاهی در روزهای
چهارشنبه هر هفته در دانشگاه علوم پزشکی
مازنــدران و واحدهــای ســتادی تابعه در

شــهردار فردیس گفت :گرمخانه بانوان
فردیس آماده بهره برداری است.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،منوچهــر غفاری در
حاشــیه بازدید از گرمخانه بانوان فردیس ،با بیان
اینکه گرمخانه بانوان این شهر آماده بهره برداری
اســت ،اظهار کــرد :گرمخانه بانــوان فردیس با
مســاحت  ۲۵۰متر مربع و ظرفیت  ۴۰نفر آماده
خدمات رسانی به زنان بی خانمان است.
وی در ادامه با اشــاره به اینکــه گرمخانه بانوان

فردیس با اعتباری بالغ بر  ۵۰میلیون تومان تجهیز
شده است ،تاکید کرد :این مکان به حمام ،سرویس
بهداشــتی ،تختخواب ،آشــپزخانه و غیره تجهیز
شده است.
شهردار فردیس با اعالم اینکه رسیدگی به زنان بی
خانمان و در راه مانده یکی از دغدغه های مدیریت
شهری فردیس به شمار می رود ،عنوان کرد :طبق
اقدامات انجام شده توسط مدیریت شهری فردیس
این بانوان می توانند برای گذراندن شب های سرد
زمستانی به این مکان مراجعه کنند و از خدماتی
همچون غذای گرم ،لباس ،استحمام و غیره بهره
مند شوند.
وی با اشــاره به اینکه گرمخانه بانوان فردیس در
فلکه پنجم فردیس و ضلع غربــی بلوار بیات واقع
اســت ،بیان کرد :ظرفیت این گرمخانه به تناسب
افزایش جمعیت مراجعه کننــدگان قابل افزایش
خواهد بود و پذیرش گرمخانه در صورت پرشدن
تخت ها ،ممنوع نیست ،این مهم با توجه به اهمیت
حفظ جان و ســامت مراجعه کنندگان از سرما
انجام می شود.
غفاری با بیان اینکه ممکن است گرمخانه بانوان در
فردیس کفاف زنان کارتن خواب و در راه مانده شهر

رئیس پلیس راه ایالم خبر داد:

کاهش  ۷درصدی تصادفات ناوگان حمل و نقل عمومی در ایالم

فریبا میرزایی -ایالم  -رئیس پلیس راه
ایالم گفت :با فرهنگسازی و آموزش تصادفات

ناوگان حمل و نقل عمومی در ایالم هفت درصد
کاهش یافته است.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،سرهنگ رضا همتی
زاده اظهار داشت :نقش مواد مخدر و تبعات ناشی
از آن و آسیب های مصرف مواد مخدر از اهمیت
ویــژهای در جامعه به خصوص بــرای رانندگان
برخوردار است.
وی افزود :در استان ایالم چهار هزار و  ۵۰۰راننده
فعال در نــاوگان حمل و نقل وجــود دارد که در
جابجایی بار و مســافر فعالیت دارند ،با توجه به
نقش مهمــی که در حمل و نقــل دارند باید این
رانندگان از ســامت جســمی روحــی و روانی
برخوردار باشند.
وی تصریح کرد :لذا پلیس راه انتظامی اســتان با

شهرستان ها با حضور کارکنان و مدیران اشاره
کرد و افزود :یکی از اقدامات خوب استانداری
پیگیری ورزش همگانی است که شرایط الزم
براي ورزش کارکنان دســتگاه هاي اجرايي
فراهم شده است.
دکتر رنجبران به انعقاد تفاهم نامه با کمیته
امداد و بهزیستی اشاره کرد و ادامه داد :مهارت
های ارتباطی یکی از مســائل مهم در حوزه
اجتماعی است که به منظور ارتقای مهارت ها
آموزش الزم برای رابطین اجتماعی برگزار شد.
دکتر عیسی قاسمی طوسی ،مدیر کل امور
اجتماعی و فرهنگی اســتانداری مازندران
نیز با بیان اینکه یکی از اقدامات ما شناسایی
 N.G.Oهای فعال و غير فعال است ،گفت:
بسياري از افراد مجوز براي راه اندازي سمن ها
را گرفتند ولي فعاليتي را انجام نمي دهند که
بايد شناسايي و به وظايف خود عمل کنند.
وی راه توسعه را مشارکت و استفاده از ظرفیت
ســازمان های مردم نهاد در رفع مشکالت
جامعه دانست و افزود :کشور سوئد با جمعیت
شش هزار نفری بیش از  ۲۰۰هزار سمن دارد
که نشاندهنده ظرفیت این حوزه است.
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری
مازندران ادامه داد :مردم در زلزله کرمانشــاه
کمک زیادی کردند که باید در این حوزه نیز
تشکل های مردم نهاد یکپارچه و برنامه ریزی
شدهفعالیتکنند.
دکتر قاسمی طوسی با بیان اینکه مهمترین
رسالت ســازمان های مردم نهاد فعالیت در
راستای اهداف آن موسسه است ،گفت :دولت
بایدسیاســت های کالن را دنبال می کند و
مردم برای برطرف شــدن مشکالت جامعه
کمککنند.
مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری
مازندران با بیان اینکه مجمع خیرین سالمت
استان مازندران در کشور پیشگام است ،ادامه
داد :هر کار خیری که انجــام دهیم صد کار
خوب به خود ما بر می گردد.

را با توجه به مهاجر پذیری و پناه آوردن معتادان
و متکدیــان زن در حاشــیه های شــهر را ندهد،
خاطرنشان کرد :مدیریت شهری فردیس حداکثر
توان خود را برای ایجاد امکاناتی در راستای اسکان
و خدمات رسانی به این قشر بکار می گیرد.
محرومیت زدایی گامی در راســتای رعایت
حقوق شهروندی است
به گفته وی گرمخانه بانــوان فردیس در روز های
سرد زمستان نیز به زنان بی خانمان خدمات رسانی
می کند و این بانوان می توانند روز های سرد را نیز
در این مکان سپری کنند.
شهردار فردیس در بخش دیگری با تاکید بر اینکه
جلوگیری از آسیب های اجتماعی یکی از اقدامات
در دستور کار مدیریت شهری فردیس است ،اضافه
کرد :هزینه برای پیشگیری از آسیب اجتماعی به
مراتب بســیار کمتر از هزینه برای مقابله و درمان
آن است و مدیریت شهری فردیس در این راستا از
هیچ تالشی فروگذار نیست.
وی تصریح کرد :حوزه فرهنگی شهرداری فردیس
برنامه های مختلفی از جمله آموزش شهروندی،
آموزش خانواده و غیره را در راستای پیشگیری از
آسیب های اجتماعی در فرهنگسراهای سطح شهر
برگزار می کند.
غفاری محرومیت زدایی را گامی در راستای رعایت
حقوق شــهروندی دانســت و گفت :رسیدگی به
مناطق کم برخوردار از اولویت های اصلی مدیریت
شهری فردیس است.

همکاری اداره حمل و نقل ،شورای مبارزه با مواد
مخدر و اســتانداری ایالم با محوریت پلیس راه
کالسهای آموزشی به صورت ماهیانه ،هفتگی و
روزانه برای رانندگان برگزار می کنند.
همتیزاده عنــوان کــرد :پیشــگیری از وقوع
تصادفات با ایجاد بســتر مناسب برای آموزش و
فرهنگ ســازی برای رانندگان که کمک شایانی
را در زمینه توسعه اقتصادکشور دارند به صورت
مستمر صورت می گیرد.
وی تصریح کرد :با توجه بــه این که امروزه نقش
رانندگان و خطای انســانی بیشتر از سایر عوامل
است لذا در این زمینه همکاری سایر دستگاه ها،
نهادها و مردم برای کاهــش تصادفات ضروری
است.
رئیس پلیس راه ایــام عنوان کرد :ســالهای
گذشــته  ۱۲درصد تصادفات در ایالم مربوط به
ناوگان حمل و نقل عمومی بود که با فرهنگسازی
و آموزش تصادفات در بحث ناوگان حمل و نقل
عمومی هفت درصد کاهش داشته است.
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 ۳۰سال خدمت بی منت و
صادقانه شما شایسته ی تقدیر
است

در آیین تجلیل از پانزده بازنشسته
شــهرداری لنگروداظهــار داشــت :این که
بازنشستگان به علت هزینه های بسیار زندگی
ناگزیرند پس از بازنشستگی به مشاغل دیگری
روی بیاورند تا بتوانند زندگــی خود را اداره
کنند از این وضعیت تاسف بار است
به گزارش اقتصاد سرآمد ،وی افزود۳۰ :سال
کار صادقانه کردن بسیار دشوار است ،خوش
به حال شــما که امروز با افتخار به این مقام
رسیدید،من معتقدم شــهروندان باید بدانند
که از ۳۰سال خدمت صادقانه تجلیل کرد.
شــهردار لنگرود گفت :امسال نزدیک به ۱۵
نفر در شهرداری لنگرود بازنشست شدند که
امیدواریم خدماتی برایشان فراهم شود که از
این اوقات بتوانند بهترین استفاده را بکنند.
وی تصریح کرد :کار هرکدام ازشما عزیزان در
جایگاه خود بسیار ارزشــمند بود واگر قانون
به ما اجازه میداد بسیار عالقمند بودیم که از
کمک و یاری شما استفاده نماییم.
رجایی در پایان گفت :به رســم یادبود یک
هدیهای درنظــر گرفتیم که امــروز خدمت
دوستان تقدیم میکنیم هدیهی ناچیزیه فقط
هدف این بود که بدانیم ما به یاد شما عزیزان
هستیم و همچنان انشــاءاله در قلب اداره
خودتان جا دارید

رئیس پژوهش و فناوری شرکت
پاالیش گاز ایالم عنوان کرد:

حمایت همه جانبه پاالیشگاه
از فعالیتهای علمی و پژوهشی
کارکنان

فریبــا میرزایــی -ایــام رئیس
پژوهش و فناوری شــرکت پاالیش گاز ایالم
از حمایت  80مورد مقاله علمی کارکنان این
شرکت برای چاپ در مجالت معتبر و همایش
های داخلی و خارجی خبر داد و گفت :شرکت
پاالیش گاز ایالم از مقــاالت علمی کارکنان
در زمینه های مختلف که برای شرکت سود
داشته باشند حمایت می کند.
به گزارش اقتصاد ســرآمد ،دکتر احســان
نوراللهی از فعالیت شــش کمیتــه علمی و
تخصصی در حوزه پژوهــش و فناوری خبر
داد و افــزود :بیش از  70نفر از مهندســان و
متخصصان این شــرکت و همچنین اساتید
دانشگاه ها در این کمیته فعالیت می کنند.
وی اظهار داشــت :ارتباط بــا مراکز مجامع
علمی و انعقاد تفاهم نامــه همکاری علمی،
آموزشــی و پژوهشی با دانشــگاهها و مراکز
پژوهشی به منظور تبادل تجربه و استفاده از
تکنولوژی روز و بروزرســانی علمی در زمینه
های مختلف از اقدامات انجام شــده در این
حوزه می باشد.
وی تصریح کرد :تا کنون بیش از  130مورد
پایان نامه تحصیالت تکمیلی در حوزه های
مختلف فنی و مهندســی ،محیط زیســت و
منابع انســانی توسط پاالیشــگاه گاز ایالم
حمایت شده است.
وی خاطرنشان کرد :بهره گیری از توانمندی
نخبه گان ،اساتید و مهندسان این شرکت در
قالب برگزاری  61مورد جلســات سخنرانی
علمی و عالوه بر این از هفت مورد تالیف کتب
علمی نیز حمایت شده است.

