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تقدیر وزیرآموزش و پرورش از نقش اتاق بازرگانی اصفهان در افزایش سهم آموزشهای مهارتی کشور    
وزیر آموزش و پرورش از اقدام مهم استاندار اصفهان و خیرین به ویژه خیرین
مدرسه ساز اتاق بازرگانی در راستای ساخت  ۳۲فضای آموزشی مهارتی در
جوار صنایع استان تقدیر کرد  .به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان
این اقدام در راستای تقدیر از افراد تاثیر گذار در گسترش حوزه تعلیم و تربیت
بر اس��اس ماده  ۶۶قانون برنامه شش��م توسعه کشور و اهمیت اجرای سند
تحول بنیادین وزارت آموزش پرورش در اس��تفاده از ظرفیت خیرین مدرسه
س��از و خیرین اتاق بازرگانی ،به ویژه در راستای تکوین و اجرای طرح جامع

ساخت  ۳۲فضای آموزشی مهارتی در جوار صنایع استان اصفهان مبتنی بر
حمایت اقتصادی این صنایع با رویکرد اشتغال و ایجاد زمینه کاهش مشکالت
عرصههای آموزشی ،صورت گرفت .یوسف نوری از رئیس جمهور محترم
تقاضا کرد به منظور الگوبرداری از این سیاست راهبردی در راستای توسعه
پایدار ،ترقی و تعالی جامعه و همزمان توانمندسازی و کارآمدی موثر آموزش
و پرورش در اقصی نقاط کشور ،دستور تکریم و تسری سیاستهای ممتاز و
راهبردی استاندار اصفهان به دیگر استانهای کشور ارایه شود

شرکت گاز ایالم یکی از شرکتهای
پیشرو در حوزه ایمنی است

رئی��س ایمنی و آتشنش��انی ش��رکت ملّی
گاز ای��ران گفت :ش��رکت گاز ایالم یکی از
ش��رکتهای پیش��رو در حوزه ایمنی است.
بهن��ام دیناری در جلس��ه توجیهی مدیران و
رؤس��ای ادارات شهرس��تانهای شرکت گاز
ایالم ،اظهار داش��ت :ش��رکت ملّی گاز ایران
در راس��تای ارتقای ایمنی در س��طح شرکت
های گاز استانی و پیشگیری از بروز حوادث،
استقرار نظام یکپارچه مجوزهای کاری را در
دس��تور کار خود قرار داده اس��ت .وی افزود:
به همین منظور ش��رکت گاز استان ایالم به
عنوان یکی از ش��رکت های پیشرو در ایمنی
برای برگ��زاری آموزشهای مرتبط و فراهم
نمودن زمینه اس��تقرار نظام مزب��ور انتخاب
گردیده اس��ت .رئیس ایمنی و آتشنش��انی
شرکت ملّی گاز ایران تصریح کرد :مدیریت
 HSEش��رکت ملّی گاز بر اس��اس ارزیابی
توجه
عملکرد ایمنی ش��رکتهای تابعه و با ّ
ب��ه آموختههای تجربی ح��وادث ،اقدامات و
پروژههای بهبود ایمنی تعریف نموده که می
توان به پروژه  GAP Analysisدر حوزه
ایمنی و آتش نش��انی پاالیشگاه های گاز و
استقرار نظام مجوز های کاری در سطح کل
شرکتهای تابعه اش��اره نمود .گفتنی است؛
که با حمایت مدیرعامل ش��رکت گاز استان
ای�لام و حضور رئیس ایمنی و آتش نش��انی
ش��رکت ملّی گاز ایران ،جلس��ه آموزش��ی و
توجیهی در ارتباط ب��ا الزامات و ارکان نظام
جامع مجوزهای کاری در استان ایالم برگزار
شد.
برگزاری اولین همايش و نمایشگاه
فرصتهای سرمایهگذاری در شهر اراک

شهردار اراک خبر از برگزاری اولین همایش و
نمایشگاه فرصتهای سرمایهگذاری در شهر
اراک داد .علیرضا کریمی ش��هردار اراك در
جمع خبرنگاران اظهار کرد :مهمترین هدف
اولی��ن همای��ش و نمایش��گاه فرصتهای
س��رمایه گذاری در شهر اراک ،جذب بیست
هزار میلیارد رالن سرمایهگذاری در پروژههای
گردشگری رفاهی خدماتی کالنشهر اراک
خواه��د بود .بدون ش��ک آغاز ای��ن روند به
یکی از اهداف شهرداری اراک ،یعنی توسعه
اقتصاد ش��هری و ثروتمند شدن اقتصاد خرد
اراک و گردش��گری ش��هری کمک شایانی
خواهد نمود .وی ادامه داد :یکی از روشهای
توس��عه در مدیریت ش��هری ،توجه به جذب
ی ه��ای خ��رد و کالن ب��رای
س��رمایهگذار 
پروژههای مختل��ف خصوص ًا در حوزه رفاه و
گردشگری است و نگاه ویژه شهرداری اراک
نیز به این امر معطوف اس��ت و با شعار همه
برای اراک سرمایهگذاری خواهیم کرد راهی
نوی��ن برای آبادانی هرچه بیش��تر اراک قدم
برداش��تهایم و اس��تفاده از همه ظرفیتهای
ش��هروندی و شهری برای نیل به این امر از
مهمترین ضرورتهای این گام بلند است.
ش��هردار اراک تاکید کرد :در مس��یر سرمایه
گذاری و جذب سرمایه گذار نباید از همراهی
دستگاههای اجرایی دولتی نیز غافل بود چرا
ک��ه با حضور مثب��ت آنها و نگرش توس��عه
مداران��ه میتوان به حرکت س��رمایهگذاری
شتاب بخشید.
وی تصریح ک��رد :امروز توس��عه همهجانبه
عالوه بر تفکر توس��عهمدار ،نیازمند قدمهای
پرش��تاب نیز دارد ،از این رو شهرداری اراک
تصمیم دارد که اولین همایش و نمایش��گاه
فرصتهای س��رمایهگذاری را در شهر اراک
برگزار کند و از مهمترین اهداف برگزاری آن
میت��وان به معرفی ش��هر اراک که به لحاظ
اقتصادی نقش ویژهای را در توسعه کشور ایفا
میکند ،به عنوان شهر سرمایهپذیر پرداخت.
کریم��ی گف��ت :برق��راری ارتباط م��داوم با
س��رمایهگذاران بخش خصوصی ،رایزنهای
اقتصادی سایر کش��ورها از دیگر اهداف این
رویداد محسوب میشود ،اما مهمترین هدف
آن جذب  ۲۰هزار میلیارد رالد سرمایهگذاری
در پروژهه��ای گردش��گری رفاهی خدماتی
کالنشهر اراک خواهد بود .بدون شک آغاز
این روند به هدف دیگر شهرداری اراک یعنی
توسعه اقتصاد شهری و ثروتمند شدن اقتصاد
خرد اراک و گردشگری شهری کمک شایانی
خواهد نمود.
وی خاطرنش��ان کرد :توجه به ش��رکتهای
دانشبنی��ان از طریق پیشبین��ی کمیتهای
با همین نام با حضور اس��اتید ،پژوهشگران،
محققان و دانشمندان اراکی در مسیر توسعه
همهجانبه ش��هری ،از دیگر نکات ویژه این
همایش خواهد بود.

به همت آستان قدس رضوی

بزرگترین مخزنصیانتازمیراثفرهنگیکشورافتتاحمیشود

از بزرگتری��ن مخزن نگهداری این آثار ،خدمتی تازه به
فرهن��گ و تاریخ ارائه خواهد کرد که بر اس��اس اعالم
کارشناس��ان ،میتوان پاسخگوی نیازهای این حوزه تا
 50س��ال آینده باشد .در ساخت این مخزن ،از سیستم
انتق��ال کتاب و قفس��ههای ریل��ی و ثاب��ت ،نورآرایی
استاندارد ،سیس��تم امنیتی مخازن ،فیلتراسیون مناسب
ب��رای جلوگیری از ورود آلودگی ،بهروزترین امکانات و
پیش��رفتهترین تجهیزات تهویه و هواسازی و همچنین
سیستم مجهز اعالم و اطفای حریق اتوماتیک ،استفاده
شده اس��ت .شایان ذکر است این مخزن ،پنجشنبه 22
اردیبهش��ت ماه با حضور تولیت آستان قدس رضوی و
جمعی از مس��ئوالن ملی ،اس��تانی و اساتید دانشگاه به
طور رسمی افتتاح شد.

مش��هد مقدس محمدرض��ا رحمتی-با هدف توس��عه
زیرس��اختها و امکان��ات صیان��ت از آث��ار فرهنگی و
تاریخ��ی ،بزرگترین مخ��زن نگهداری از ای��ن آثار در
کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی افتتاح خواهد شد.
این مخزن در فضایی ش��امل سه طبقه و  900مترمربع
زیربنا س��اخته ش��ده اس��ت و طبق برآورد کارشناسان،
ظرفیت ذخیرهسازی میراث مکتوب و فرهنگی کشور،
در حجم��ی معادل یکص��د میلیون منب��ع اطالعاتی و
مکتوب را دارد که از این نظر ،بزرگترین مخزن کش��ور
به ش��مار میآید .آس��تان قدس رضوی به عنوان یکی
از بزرگتری��ن مراجع صیانت از آثار ارزش��مند فرهنگی
و تاریخی که طی دهههای اخیر ،خدمات گس��تردهای
در این عرصه ارائه کرده اس��ت ،با ایجاد و بهرهبرداری

همایش ملی تجلیل از معلمین  ،اساتید و همیاران طرح شاهد مؤسسات آموزشی اردبیل برگزار شد

به همت بنیاد اولین همایش ملی تجلیل از معلمین  ،اساتید و همیاران طرح
شاهد مؤسسات آموزشی اردبیل برگزار شد.
ب��ه گزارش ایث��ار از اردبیل  ،به همت بنیاد اولي��ن همايش ملي تجليل از
معلمين  ،اساتيد و همياران طرح شاهد در سالن ویدئو کنفرانس شهيد باهنر
استانداري اردبيل برگزار و از منتخبين و برگزيدگان کشوری « اکبر صفرزاده
» فرزند شهید و استاد برگزیده از وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و « جواد
یحیی زاده » برادر شهید و همیار طرح شاهد از وزارت آموزش و پرورش با
اهداء هدايا لوح و تنديس تجلیل شد .

همچنین به ميمنت اين همايش و هفته معلم از س��ه نفر از معلمان شاهد و
ايثارگر در مدارس اس��تان جانبازان گرانقدر « میرغنی فروزان »  « ،مهدی
پناهی » و « رباب محمدپور » فرزند شهید با اهداء لوح تقدير و کارت هدايا
قدرداني بعمل آمد  .این همایش در حضور معاون سیاسی امنیتی و مشاور
استاندار در امور ایثارگران  ،مدیر کل و معاون فرهنگی و رییس اداره اموزش
بنیاد استان  ،نمایندگان نیروهای نظامی و انتظامی  ،رؤساي دانشگاه های
محقق اردبیلی  ،آزاد اسالمی  ،علوم پزشکی  ،پیام نور  ،جامع علمی کاربردی
و آموزش و پرورش برگزار گردید .

شهرداركمالشهر در بازدید سرزده از واحد های شهرداری:

تكریم ارباب رجوع بی شك مهمترین وظیفه پرسنل شهرداری است.

دکت��ر بهمنی در بازدید از واحد اصناف ،
دبیرخانه و بایگانی شهرداری با تأکید بر
این مطلب افزود:بیشترین واحدهایی که
با ارباب رجوع در اتباط هستند  ،دیبرخانه

 ،بایگانی ،شهرسازی و اصناف می باشند
که گاه ًا رس��یدگی به امور شهروندان به
دلیل تراکم اقدامات این واحد ها،مستلزم
گ��ذر اندک زمانی می باش��د که در این

فرص��ت همکاران ما بای��د با صعه صدر
و تکریم ارباب رجوع نسبت به رسیدگی
به درخواست ش��هروندان تسریع نمایند.
در ای��ن بازدی��د دکتر بهمن��ی درجریان

روند نتای��ج اقدامات الزم و رفع نواقص
موجود  ،ک��ه طی بازدید های پیش��ین
مطرح و دس��تور پیگری صادر شده بود
قرارگرفت.

پس از  17سال:

مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی-س��ی و
هشتمین جلسه علنی شورای شهر مشهد با
تصویب طرح انتقال پادگان لشکر ۷۷ارتش
و آغ��از عملی��ات اجرایی بازگش��ایی معابر
شهری برگزار شد.
سید عبداهلل ارجائی شهردار مشهد بهصورت
ویدیو کنفرانس در این جلس��ه ضمن تقدیر
ویژه از رئیس قو ه قضاییه و معاونین دستگاه
قضا ،س��ازمان قضایی آستان قدس ،شورای
اس�لامی ش��هر مش��هد ،راه و شهرسازی،
اس��تاندار خراس��ان رضوی گفت :در جلسه
شورای عالی معماری و شهرسازی با توافق
س��ه جانبه ارتش ،شهرداری مشهد و آستان
قدس رضوی طرح انتقال پادگان به تصویب
رسید.

طرح انتقال پادگان لشکر ۷۷پیروز خراسان به تصویب رسید

نائب رئیس شورای اسالمی شهر مشهد نیزدر
این جلسه اظهارداشت :بسیار خرسندیم که با
پیگیریهای مدیریت شهری ،بعد از مدتها،
خواسته بهحق مردم مشهد با تصویب شورای
ش��هر و شورای عالی معماری و شهرسازی،
محقق خواهد ش��د .مهدی ناصحی با بیان
اینکه حدود  17سال از نخستین رایزنیهای
مدیریت ش��هری برای انتقال پادگان ارتش
میگ��ذرد و به دالی��ل مختلف ای��ن اقدام
ارزش��مند ،به جمعبندی نهایی نرسیده بود،
گفت :سرانجام در شورای ششم شهر مشهد
مق��دس ،توافقنامه انتقال پ��ادگان تحقق
یافت و با موافقت ش��ورای ش��هر و شورای
عالی معماری و شهرسازی ،وارد فاز اجرایی
خواهیم شد و عموم مردم از مواهب ناشی از

این بازگشایی و انتقال بهرهمند خواهند شد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ادوار مختلف مدیریت
شهری مش��هد مقدس برای انتقال پادگان
زحمات بس��یاری کش��یدهاند ،گفت :فارغ از
خروج��ی تفاهمنامه ،انتقال پ��ادگان ارتش
مدل جدیدی در مدیریت مس��ائل مش��هد
ابداع کرد؛ نایب رئیس شورای اسالمی شهر
تصریح کرد :با تصویب این طرح ،شهرداری
باید ابع��اد مختلف این اتفاق ب��زرگ را ،در
مس��یر جهاد تبیین ،به اطالع و آگاهی مردم
برساند و در سریعترین زمان ممکن ،وارد فاز
اجرایی شویم.
ناصحی تفاهم برای انتقال پادگان را نش��ان
از همدلی بینبخش��ی برای حل مشکالت
مش��هد دانس��ت و گفت :در فاز نخست5 ،

معب��ر اصلی در پ��ادگان ارتش بازگش��ایی
میش��ود و  900هکت��ار از اراض��ی مجاور
پادگان به صورت مستقیم متاثر از این انتقال
خواهد ش��د .وی همچنین با گرامیداش��ت
روز بزرگداش��ت حکیم ابوالقاسم فردوسی،
تصریح کرد :آرامگاه این حکیم فرزانه ،یکی
از میراث ماندگار تاریخی در مش��هد مقدس
محسوب میشود؛ میراثی تاریخی که نقش
بسیار مهم و موثری در ارتقاء زبان پارسی و
میراث تمدنی ما دارد.
ناصحی با بیان اینکه ش��ورای شهر مشهد
مقدس ،در دوره پنجم و شش��م ،تمام همت
خ��ود را در قال��ب کمیس��یون وی��ژه توس
ب��رای این خطه تاریخی ،گم��ارده تا با نگاه
به زمینههای مش��ترک تمدن��ی بین ادبیات

پارسی و انقالب اسالمی ،این زمینه تاریخی
را ارتقاء ده��د و آن را به جایگاه واقعی خود
برگرداند.
فرزانه صادق معاون وزیر راه و شهرسازی نیز
در این خصوص ،اظهار کرد :این نخس��تین
پادگانی اس��ت که تالشه��ا و توافقات در
اس��تانها منجر به جابهجایی آن میشود و
از همه طرفین آن بهویژه ش��هرداری مشهد
تشکر میکنم.
ش��ایان ذکر اس��ت :با تصویب این انتقال و
جابجای��ی ،گره  17س��اله ترافیکی مش��هد
مقدس گشوده می ش��ود و عملیات اجرایی
این پروژه برای بازگش��ایی معابر و تسهیل
دسترس��ی عموم��ی ،ظ��رف  10روز آغ��از
میشود.

 ۳۴مرکز محصول گندم و کلزا کشاورزان ایالمی را خریداری می کنند

مدیرکل تعاون روس��تایی ای�لام گفت۳۴ :
مرکز فع��ال خرید گندم و کل��زا به ظرفیت
 ۱۵۵هزار تن در نقاط مختلف استان فرایند
خرید این محص��والت را از کش��اورزان بر
عهده دارند.
محمدناصر ناصری در گفت و گو با خبرنگار
ان اظهار داش��ت ۲۸ :مرک��ز خرید گندم با
ظرفیت  ۱۲۵هزار تن در اس��تان فعال است
که از این مقدار ظرفیت ۶۰ ،هزارتن مسقف
و  ۶۵هزار تن نیز غیر مسقف است.

وی افزود :تاکنون از اوایل اردیبشهت ماه و
همزمان با شروع برداشت گندم ،هفت هزار
تن از این محصول توسط مراکز خرید تعاون
روس��تایی به عن��وان مباش��ر از گندمکاران
استان خریداری شده است.
مدیرکل تعاون روس��تایی ایالم یادآور شد:
همچنین هش��ت مرکز خرید کلزا در استان
ایالم وجود دارد که امس��ال  ۶مرکز اقدام به
خرید این دانه روغنی از کش��اورزان کرده و
 ۲مرکز دیگر به علت عدم کشت کلزا سال

زراعی جاری در آن مناطق فعال نیست.
ناصری با بیان اینکه س��ال گذشته  ۱۸هزار
تن کلزا از کش��اورزان توس��ط مراکز تعاون
روس��تایی استان خریداری شد ،ادامه داد :اما
امس��ال تاکنون به علت خشکس��الی ها ۱۲
هزار تن دانه روغنی کلزا خریداری ش��د که
نسبت به مدت مشابه سال گذشته بین  ۳۰تا
 ۴۰درصد کاهش دارد ۹۷ .درصد از سطوح
دیم مزارع گندم استان در سال زراعی جاری
در اث��ر کاه��ش بارندگی ها و خشکس��الی

عدیده از بین رفته و قابل برداشت محصول
نیست .از س��طح  ۸۳هزار و  ۳۰۰هکتار زیر
کش��ت گندم دیم  ۹۷درصد و از  ۶۴هزار و
 ۱۰۰هکتار زمین های آبی  ۲۸درصد اراضی
به علت خشکس��الی های عدیده سال آبی
جاری ( اول مهر هرس��ال تا پایان ش��هریور
س��ال بعد) از بین رفته اند و قابل برداش��ت
محصول نیس��تند .پارسال کشاورزان استان
 ۲۳۷هزار تن گندم تولید کردند که امسال به
علت خشکسالی ها پیش بینی می شود ۱۸۰

ه��زار تن گندم با  ۲۵درصد کاهش نس��بت
به س��ال قبل تولید شود .سال زراعی جاری
 ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰می��زان هش��ت هزار و ۴۰۰
هکتار از اراضی کش��اورزی استان باتوجه به
کاهش نزوالت جوی به زیر کشت کلزا رفت
که نسبت به سال گذشته  ۳۰درصد کاهش
دارد.
س��ال زراعی گذشته ( )۱۳۹۹ - ۱۴۰۰مقدار
 ۱۲هزار هکتار از اراضی زراعی استان ایالم
به زیر کشت دانه روغنی کلزا رفت.

مدیر کل استاندارد استان:

محمود فرمانی مدیرکل اس��تاندارد استان
اصفه��ان و هیأت همراه با حضور در ذوب
آهن اصفهان و بازدید از خط تولید شرکت
با مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل شرکت
و تعدادی از معاونین دیدار و گفتگو کرد .
مهن��دس رخصتی در این دیدار با اش��اره
ب��ه این که محصوالت فوالدی به س��بب
استفاده در حمل و نقل عمومی و مصارف
س��اختمانی ،باید دارای استاندارد و کیفیت
عال��ی باش��ند زیرا ب��ه امنیت م��ردم گره

کیفیت محصوالت ذوب آهن اصفهان در منطقه رقیب ندارد

خورده است ،گفت :محصوالت ذوب آهن
اصفهان از دیرباز ب��ه لحاظ کیفیت و این
شرکت در رعایت اس��تانداردهای مربوطه
و همچنین تدوین اس��تانداردهای ملی در
حوزه صنع��ت فوالد از ش��هرت ویژه ای
برخوردار است .
وی به ش��عار «با اطمینان بس��ازید» ذوب
آهن اصفهان اش��اره کرد و خاطر نش��ان
س��اخت :در فرایند تولید محصوالت نگاه
ذوب آهن اصفهان یک نگاه فرا ملی است

زی��را این محص��والت با ن��ام تولید ایران
صادر می ش��ود بنابراین هرگز اجازه نمی
دهیم به نام میه��ن عزیزمان کوچکترین
خدشه ای وارد شود .
مدیرعام��ل ذوب آه��ن اصفه��ان گفت:
هرچند استاندارد یک فرایند خارجی است و
کشورهای پیشرفته استاندارد باالتری دارند
ولی ذوب آهن اصفهان برای محصوالت
خود به ویژه در امر ص��ادرات ،جدیدترین
و سختگیرانه ترین استاندارد ها را رعایت

می کند که از همت و تالش کارکنان این
ش��رکت برای تولید محصوالت متنوع و با
کیفیت حکایت دارد .
فرمانی نی��ز ذوب آهن اصفهان را یکی از
افتخارات کشور دانست و گفت :این واحد
تولی��دی یکی از بزرگترین صنایع کش��ور
است که تولیدات آن از سطح کیفی بسیار
مطلوبی برخوردار و باعث افتخار استان و
کشور اس��ت .وی با اشاره به این که ریل
ذوب آهن اصفهان ،کیفیت بسیار خوبی را

دارا می باش��د ،افزود :از زمانی که پروانه
عالمت استاندارد این محصول صادر شده
سه مرتبه نمونه برداری انجام گردیده که
هر دفعه همه آزمون ها را با موفقیت پشت
سر گذاشته است .
وی با اشاره به این که کیفیت محصوالت
ذوب آهن اصفهان در منطقه رقیب ندارد،
گف��ت :با کیفیت محص��والت ذوب آهن،
می توان س��هم بزرگی از ب��ازار منطقه را
به دست آورد

اخبار
آئین گرامیداشت صدمین سالگرد
تاسیس هالل احمر با همکاری
شهرداری فردیس برگزار شد

بع��د از ظهر ام��روز با همکاری ش��هرداری
فردیس و جمعیت هالل احمر شهرس��تان ،
مراسم گرامیداشت صدمین سالگرد تاسیس
جمعیت هالل احمر کشور و تجلیل از امداد
گ��ران و داوطلبان هالل احمر شهرس��تان
فردیس  ،ب��ا حضور دکتر عباس��ی نماینده
مجل��س  ،فرماندار و دادس��تان شهرس��تان
فردیس  ،اعضای ش��ورای اس�لامی ش��هر
 ،ش��هردار فردی��س  ،نماینده ول��ی فقیه در
هالل احمر اس��تان و مدی��ران و داوطلبان
هالل احمر استان البرز و شهرستان فردیس
ودر س��الن ایثارگران ش��هرداری برگزار شد
.محمد رض��ا آژیر ش��هردار فردیس در این
مراس��م ضمن گرامیداشت صدمین سالگرد
تاس��یس جمعیت هالل احمر کشور گفت :
امدادگران و داوطلبان جمعیت هالل احمر به
معن��ی واقعی کلمه  ،جهادگران عرصه امداد
و نجات هس��تند که ب��ا دانش  ،تخصص و
مهارت ه��ای الزم  ،وظایف معنوی خویش
را در شرایط بحرانی جامعه به بهترین شکل
ممک��ن اجرا م��ی کنند .آژیر ب��ا بیان اینکه
ش��هر فردیس به واس��طه وجود انبار نفت و
خطوط لوله ه��ای گاز و نیروگاه های برقی
در موقعیت خاص بحرانی کشور قرار گرفته
افزود  :جمعیت هالل احمر و حوزه مدیریت
بحران شهرداری  ،نقش مهم و تاثیر گزاری
در مواقع بحرانی شهر خواهند داشت .
مالقات مردمی مهندس یعقوبی
شهردار هشتگرد برگزار شد

یعقوبی در جلسه مالقات عمومی این هفته
ب��ه پیش بینی ه��ای صورت گرفت��ه برای
توس��عه ش��هر الکترونیک اش��اره کرد  .وی
گفت  :در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱مبلغ
 ۳۰۰میلیارد رالف جهت توس��عه شهرداری
الکترونیک و ارتقاء زیرس��اخت ها و فناوری
های نوین در نظر گرفته شده است و انتظار
میرود با پیگیری کارشناس��ان شهرداری و
طی تش��ریفات قانونی با خرید سخت افزار و
ن��رم افزار های مورد نیاز  ،بخش عمدهای از
خدمات ش��هرداری به صورت غیر حضوری
ارائه گ��ردد  .وی تصریح کرد  :تکریم ارباب
رج��وع و رس��یدگی به درخواس��تهای آنها
وظیفه تمامی کارکنان ش��هرداری می باشد
لیکن می توان با ارائه خدمات غیر حضوری
در این امر تسهیل نمود و شهروندان محترم
درخواس��تها و مش��کالت خود را با کمترین
هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن از طریق
درگاههای ارتباطی تعریف شده به سمع و نظر
مسئولین مربوطه برساند  .شهردار هشتگرد
افزود  :پیگیری درخواس��ت های��ی از قبیل
پرداخت عوارض  ،تقسیط عوارض  ،پیگیری
پرونده های شهرسازی و...بصورت حضوری
از جمل��ه مواردی اس��ت ک��ه موجب صرف
وقت و هزینه بوده لیکن توس��عه شهرداری
الکترونی��ک می تواند در ای��ن زمینه یاریگر
شهرداری و شهروندان باشد .یعقوبی اطالع
رسانی دقیق و شفاف از عملکرد شهرداری را
از جمله رویکردهای رئیس و اعضای شورای
اس�لامی شهر دانس��ت که انتظار میرود تا
ش��هروندان محترم با ارزیابی این گزارش ها
و ارائه پیشنهادات خود در زمینه رفع کاستیها
با مدیریت شهری همکاری نمایند .
کاهش  ۱۹برابری مرگ و میر با تزریق
واکسن کرونا در کرمانشاه

سرپرست دانش��گاه علوم پزشکی کرمانشاه
از کاه��ش م��رگ و میر  ۱۷ت��ا  ۱۹برابری
در کسانی که واکس��ن کرونا دریافت کرده
ان��د ،خبر داد دکتر قباد محمدی سرپرس��ت
دانش��گاه علوم پزشکی کرمانش��اه روز سه
شنبه  20اردیبهش��ت ماه در نشست خبری
با اصحاب رس��انه اظهار داشت :تعداد مرگ
و میر کرونا در اس��تان کرمانش��اه به نسبت
جمعیت از میانگین کشوری کمتر است .وی
افزود :اگر تعداد مرگ و میر را در استان های
مختلف کش��ور طبق آمار وزارت بهداش��ت
بررس��ی کنیم به نس��بت جمعیت هر استان
مرگ و میر در استان کرمانشاه بسیار پایین
تر از میانگین کش��وری بوده است .محمدی
در ادامه از زحمات خبرنگاران برای پوشش
اخب��ار کرونا در کم ش��دن م��رگ و میر در
استان تقدیر و تشکر کرد .سرپرست دانشگاه
علوم پزش��کی کرمانش��اه گفت :چند ماهی
اس��ت که به ط��ور ش��بانه روزی همکاران
م��ا واکسیناس��یون را انج��ام میدهن��د و
واکسیناسیون جز اصلی ترین برنامه دانشگاه
علوم پزشکی محسوب می شود .این مسئول
همچنین اف��زود :در کرونای امیکرون ثابت
شده که همواره واکسیناسیون بین  ۱۷تا ۱۹
برابر مرگ و میر را کاهش میدهد .محمدی
با بیان اینکه تا کنون در اس��تان ۳۵۳۶۷۴۳
دز واکسن کرونا تزریق شده است و بیش از
هزار میلیارد تومان برای واکسیناسیون هزینه
کردهایم ،ادامه داد :واکسیناس��یون رایگان از
افتخارات نظام جمهوری اسالمی است.

