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5  اخبار استان ها

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان:
پرداخت 340 میلیارد ریال تسهیالت اشتغال روستایی در نهاوند

همدان – مریم قاسمی - خبرنگار کاروکارگر:  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از پرداخت 340 میلیارد ریال تسهیالت اشتغال 
روستایی در نهاوند خبر داد.

احمد توصیفیان در جلســه بررســی روند پرداخت تسهیالت اشتغال زا در شهرستان نهاوند که با حضور بهرام نیا نماینده مردم نهاوند در 
خانه ملت، ناصری فرماندار شهرستان و موسوی رئیس اتاق تعاون استان در فرمانداری نهاوند برگزار شد با اشاره به اینکه با هدف حمایت 
از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و به استناد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار 
در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، پرداخت تسهیالت اشتغال زا به سرمایه گذاران، کارآفرینان و متقاضیان 
بخش خصوصی و تعاونی از محل تلفیق منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک ها و مؤسسات عامل صورت می پذیرد گفت: تعداد 

324طرح اشتغال زا به اعتبار 340 میلیارد ریال و با تعهد تعداد 1236 اشتغال، تسهیالت اشتغال روستایی با نرخ 6درصد دریافت کردند.
توصیفیان ضمن طرح موضوع شــناور بودن تســهیالت روســتایی نهادهای حمایتی برای متقاضیان افزود: هدف از پرداخت تســهیالت 
روستایی توسعه اشتغال روستایی، بهبود وضعیت زندگی، پیشگیری از مهاجرت و هدایت سرمایه ها به سمت اشتغال مولد و استفاده بهینه از 

منابع و مزیت های روستاها، افزایش راندمان و کاهش هزینه و هم افزایی در افزایش تولیدات بازار محور است.
وی با تأکید بر اینکه توســعه اقتصادی فقط توســعه بنگاه های اقتصادی بزرگ نیست گفت: برای توسعه روستاها می توان به ظرفیت های 

بخش کشاورزی و خدمات از قبیل حوزه گردشگری و بوم گردی توجه و اشتغال و درآمدزایی الزم را ایجاد کرد.
دبیر کارگروه اشتغال استان تأکید کرد: روستاهای شهرستان نهاوند قابلیت و سرمایه هایی نظیر صنایع دستی، فرش و طیفی از تولیدات باغی، کشاورزی و دامی، ظرفیت گردشگری و... دارد که می تواند در یک زنجیره 
هدفمند اقتصادی، معیشت و ارزش افزوده الزم برای روستاییان را تأمین کند؛ لذا روستاها باید به کانون های رشد صنایع خرد و کوچک تبدیل شوند تا زندگی و معیشت مردم این مناطق شاهد تغییرات اساسی و مثبت باشد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان در پایان ضمن تقدیر از پیگیری مجدانه و تالشــهای بهرام نیا، نماینده مردم نهاوند در مجلس شــورای اســالمی و ناصری فرماندار شهرستان نهاوند گفت: تسهیالت اشتغال 
روستایی و عشایری در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقالب مبنی بر حمایت از تولید و اشتغال و نیز پیاده سازی برنامه های اشتغال، اقتصاد مقاومتی و توسعه روستاها و با کار جمعی دستگاه های اجرایی، بانک ها و 

در مجموع با راهبری استاندار و تالش و همدلی نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی و تیم اقتصادی استان اجرایی و پرداخت شده است.
توصیفیان همچنین به همراه اعضای اتاق تعاون استان ضمن حضور و بازدید از تعاونی های شهرستان از جمله تعاونی مصرف فرهنگیان نهاوند با اشاره به مزیت های تعاونی ها در کشور، گفت: تعاونی ها بهترین ساختار 

جهت اجرای عدالت اجتماعی و کاهش فاصله طبقاتی هستند که در ایجاد فرصت های جدید اشتغال مؤثرند.
وی گفت: تعاونی ها با برخورداری از شبکه بزرگ افقی و عمودی به رشد و توسعه سرمایه اجتماعی کمک کرده و سازماندهی مناسب منابع انسانی و سرمایه های خرد و کوچک از مهمترین مزیت آن است.

وی تصریح کرد: دین و فرهنگ ما معتقد به تعاون است، گسترش فرهنگ تعاون، باعث کارآفرینی و افزایش توسعه و عدالت اجتماعی و توزیع بهتر و مناسب تر ثروت در جامعه می شود؛ توزیع علم و ثروت را باید 
با اشاعه فرهنگ تعاون عملیاتی کرد و گسترش فرهنگ تعاون می تواند کشور را در حوزه اقتصادی به استقالل برساند، بنابراین امروزه نشر و گسترش ارزش های جدید و قابلیت های تازه و روحیه همکاری و تعاون در 

اجتماع امری ضروری است.

پیام شهردار کوهسار به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای واالمقام دولت
  ساوجبالغ – زری اسفندفر – خبرنگار کاروکارگر : پیام صادره از سوی شهردار عظیمی:گرامیداشت یاد و خاطره شهدای واالمقام دولت به شرح زیر می باشد:

بسم اهلل الرحمین الرحیم
نامگذاری هفته اول شهریور ماه، به نام هفته دولت یادآور نام و یاد شهیدان واال مقام رجایی و باهنر و تمام کسانی است که دلسوزانه در راه خدمت به هموطنان 

انســانیت را به تصویر کشــیده و مسیر رشد وترقی ، عمران وآبادانی و پیشرفت همه جانیه کشور را هموار نموده اند.امروزه 
دولتمردان ما با پیروی از فرامین رهبر عظیم الشــأن انقالب اســالمی و با مشــی اعتدال و با وحدت وخرد جمعی در کمال 
دلسوزی و صداقت در تالشند تا با تکیه بر تواناییهای زنان ومردان بزرگ این سرزمین ضمن حل مشکالت و ایجاد آرامش 
در جامعه دوستان را امیدوار ودشمنان را مایوس نمایند و نام و اقتدار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را به حد اعالی 
خود برسانند. اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای واالمقام دولت، به ویژه شهیدان رجایی و باهنر، هفته دولت 
را به مدیران و مسئوالن و کارمندان دستگاه های مختلف به ویژه مدیران وکارکنان شهرداری کوهسار تبریک عرض می نمایم 
و توفیق روزافزون این عزیزان را در ارایه خدمات شایسته به کشور و به ویژه مردم والیت مدار شهر کوهسار از درگاه ایزد 

منان مسئلت دارم.

 به مناسبت هفته دولت
 36 هزار و 553 نفر جمعیت روستایي

 از آب شرب سالم و بهداشتي  بهره مند مي شوند 
یزد- میر رحیمی - خبرنگار کاروکارگر: مدیرعامل آبفار یزد خبرداد : در هفته دولت سال جاري 36 هزار و 553 نفر جمعیت 
روستایي از آب شرب سالم و بهداشتي بهره مند مي شوند. به گزارش روابط عمومي آب و فاضالب روستایي استان یزد ، محمد 
فاتحي با اعالم این خبر افزود : به مناسبت هفته دولت تعداد 7 پروژه آبرساني روستایي افتتاح خواهد شد كه این پروژه ها در 
مجموع تعداد 36 هزار و 553 نفر جمعیت روستایي را تحت پوشش قرار مي دهند . وي در ادامه اذعان داشت : این پروژه ها 
در شهرستانهاي ابركوه ، اردكان ، اشكذر ، مهریز و تفت قرار دارند و عملیات اجرایي آنها عبارتند از : حفر و تجهیز 3 حلقه چاه 
، 12 هزار و 350 متر بازسازي شبكه توزیع و خطوط انتقال ، 4 باب مخزن ذخیره آب به حجم 4 هزار و 350 متر مكعب وي 
همچنین افزود : 1 هزار و 336 مورد استاندارد سازي و حصار كشي و محوطه سازي نیز از دیگر عملیات اجرایي این پروژه ها 

مي باشد .  شایان ذكر است اعتبار كل این پروژه ها 228.800.000.000ریال مي باشد .

فرماندار کاشان  :
 بمناسبت هفته دولت 150پروژه درکاشان 

افتتاح وبهره برداری می شود 
کاشــان- ماشااهلل خاکسار- 
خبرنــگار کاروکارگر: فرماندار 
خبــری  نشســتی  در  کاشــان 
مناســبت  بــه  باخبرنــگاران 
و  افتتــاح  از  دولــت  هفتــه 
بهــره بــرداری از 150 پــروژه 
آموزشــی  عمرانی،خدماتــی؛ 
و آغــاز عملیــات اجرایــی و 
کلنگ زنی 10 پــروژه همزمان 
کاشــان  در  دولــت  هفتــه  بــا 
خبــر داد. علی اکبــر مرتضایــی در ادامه با اشــاره بــه تحریمهای ظالمانــه آمریکا علیه 
جمهوری اســالمی ایران  گفت :در ســال 97و ســال جــاری مهمترین مشــکل دولت 
تحریــم هــای اقتصــادی بوده اســت واین در حالیســت کــه در طول مــدت پیروزی 
انقــالب اســالمی تاکنون مردم ودولت با مشــکالت متعددی دســت و پنجــه نرم کرده 
ایــم وبا توکل بخدا از آنها به ســالمت عبورنموده ایم.واین دوره مشــگالت با رهبری 
حکیمانه رهبر معظم انقالب حضرت آیت اهلل خامنه ای در حال ســپری شــدن اســت،                                                                                                                            
فرماندار کاشــان در ادامه افزود: شهرستان کاشان به عنوان دومین شهرستان بزرگ ومهم 
اســتان اصفهان تالش کرده ایم بر اســاس دســتورالعمل های دولت و اسناد باال دستی 
اقدامات خود را تنظیم و هماهنگ کنیم و بر همین اساس تالش شده است در حد توان 

با از امکانات به بهترین نحوممکن اســتفاده کنیم.
وی در ادامه افزود: این پروژه شــامل 29 پروژه عمران و بهسازی شهری، 28 پروژه 
عمران و بهســازی روســتایی، 13 پروژه آموزشی و بهداشــتی،10پروژه صنعتی اشتغال 
زایی و خدماتی، یک پروژه امور برق و انرژی،10پروژه میراث فرهنگی صنایع دستی و 
گردشــگری،8 پروژه کشاورزی، 10پروژه آب و فاضالب، 25 پروژه مخابراتی،23پروژه 
راهــداری و حمــل و نقل جاده ای، راهســازی و ریلی و3 پــروژه در حوزه ورزش و 
جوانان اســت. فرماندارکاشــان اعتبار این پروژ ها را 256 میلیــارد تومان اعالم کرد و 
افــزود: از این مقدار اعتبار 140 میلیارد تومــان از محل اعتبارات دولتی و 116 میلیارد 

تومان نیز بخش خصوصی ســرمایه گذاری کرده است. 
در ادامــه این نشســت خبری معــاون عمرانی فرماندارکاشــان گفت: بــا بیان اینکه 
اعتبارات پروژه های در هفته دولت ســال جاری نسبت به مشابه سال گذشته 27 درصد 
افزایش داشــته اســت،با وجود افزایش اعتبارات اما میزان پروژه های افتتاح شــده 50 
درصد نســبت به هفته دولت ســال گذشته کاهش داشته اســت و دلیل این مهم تاکید بر 

افزایش کیفیت پروژه های بهره برداری شده است. 
علیرضا چله  دوان افزود: 10 طرح قابل بهره برداری هفته دولت در حوزه گردشگری 
300 تخــت به ظرفیت اســکان موجود شهرســتان می افزاید.و13 طرح آموزشــی که با 
بهره بــرداری از ایــن طرح ها 60 کالس درس به ظرفیت فضاهای آموزشــی شهرســتان 

کاشان افزوده خواهدشد.
معــاون عمرانی فرماندارکاشــان در ادامه بهره برداری 14 کیلومتــر از محورپرحادثه 
خیزکاشــان به اردستان را از دیگر طرح ها هفته دولت برشمرد و افزود: صنایع بزرگ از 
جمله ســایپا، هامون نایزه، فوالد و شــهرک صنعتی جعفرآباد در این جاده قرار دارند و 

آمار تلفات جاده ای شهرســتان با افتتاح این طرح کاهش خواهد یافت.
چله  دوان در ادامه بهره برداری از هشــت طرح گلخانه ای، چهار جایگاه سوخت در 
جاده های نوش آباد، حســن آباد، راوند و آزادراه کاشــان- قم و پل راه آهن آب شیرین را 

از دیگــر طرح های آماده بهربرداری درهفته دولت اعالم نمود. 

 
      سازمان برنامه و بودجه

 به شرایط معیشتی مستمری بگیران 
توجهی ندارد

 به چی توجه داره؟!   

حکیم باشی 
یحیی اکبرینکته

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایالم:
۷0 درصد جمعیت ایالم از خدمات 

وزارت تعاون برخوردار هستند
ایالم - موســوی - خبرنــگار کاروکارگر:مدیرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی ایالم گفت: 70 درصد جمعیت ایالم از خدمات وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی برخوردار هستند.
شکراهلل شــیرخانی اظهار داشت: با توجه  به دامنه فعالیت و خدمات 
رســانی دســتگاه های تابعه تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از بدو تولد تا 
پس از مرگ اســت، وظیفــه خطیری بر عهده وزارت  تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســت. وی تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 

عنصر اجتماعی توجه ویژه داشته باشد.
شــیرخانی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اجتماعی ترین 
وزارتخانه کشور است. میرکل تعاون، کار و ر فاه اجتماعی ایالم گفت: 70 
درصد از جمعیت اســتان از خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بهره مند هســتند. وی بیان داشت: تاکنون ســه هزار و 647 طرح اشتغال 
روســتایی با اعتبار 184 میلیارد تومان و ایجاد پنج هزار و 588شــغل در 

استان ایالم پرداخت شده است.

شــهرقدس-فاطمه دهدار-خبرنگار کاروکارگــر: علیرضا فنی پور 
مدیرعامل شــرکت ایمن تاسیســات گســتر مدیریت برون سپاری گاز 
شهرســتان قدس در نشســت خبری با اصحاب رســانه شهرستان در 
خصوص مســائل مهم نظیر تکریم ارباب رجــوع بخصوص افراد کم 

توان توضیحاتی ارائه داد.
وی از راه اندازی اوژانس گاز در شهرستان قدس خبر داد و اظهار 
داشت:اورژانس گاز برای افراد معلول ، جانباز و مسن طراحی شده که 
با شــماره گیری 194 مشکالت خود را مطرح و کارمندان با حضور در 

محل حادثه پاسخگو مشکالت مردم خواهند بود.
 وی در ادامــه گفت:بــا همــکاری دفاتــر پیشــخوان دولت و طی 
جلساتی با مدیران این دفاتر و کسب مجوزها الزم بر آن شدیم دوازده 
اداره گاز کوچک در شهر با اختیارات کاری اداره گاز نظیر پاسخگویی 
به مشــترکین ، کنتور خانی و غیره برای ســهولت کار مراجعه کنندگان 

ایجاد کنیم .
مدیریت برون ســپاری گاز شهرســتان قدس با اشــاره به پر هزینه 
بودن چاپ صورتحســاب قبوض مصرفی بیان داشت: با ایجاد سامانه 

و ارســال پیامــک به مشــترکین در پی حــذف قبوض گاز و ارســال 
صورتحســاب بصورت پیامکی و جایگزین شــدن قبض الکترونیکی 
هســتیم که به عنوان هدف اصلی ماســت و این اقــدام نیاز به فرهنگ 

سازی در سطح شهرستان دارد.
وی در ادامه افزود:حذف قبوض مصرفی می تواند ما را یاری کند 

تا همان هزینه در خدمات دهی بهتر به مردم صرف شود.
مهندس علیرضا فنی پور مدیرعامل شــرکت ایمن تاسیسات گستر 
مدیر برون ســپاری گاز شهرســتان قدس در ســالروز ورود آزادگان به 
میهن اسالمی در حضور مسئوالن استانی و شهرستانی آخرین قبض گاز 

مصرفی آزادگان شهرستان قدس را رایگان اعالم کرد.
وی ابراز داشت: برای خدمات دهی مردم در بحث گاز خرید چند 

خودرو امداد و موتور امداد را در برنامه کاری قرار دادیم.
فنی پور یکی دیگر از اقدامات شــرکت گاز شهرســتان را مناسب 
ســازی ســاختمان برای حضور معلوالن اعالم کرد و افزود: با مشاوره 
با اداره بهزیستی شهرستان هم مناسب سازی صورت خواهد گرفت و 
هم از ابتدای واگذاری اداره گاز به بخش خصوصی با گذاشتن صندلی 
در جلــوی درب اداره افــراد معلول و کم توان مشکالتشــان بررســی 
شــده است. در پایان نشست صمیمی اصحاب رسانه با مدیریت برون 
سپاری گاز شهرستان قدس با اهدای لوح و هدیه از تالش خبرنگاران 
تجلیل شــد و آخرین قبض مصرفی خبرنگاران شهرستان نیز از سوی 

مدیرعامل گاز شهرستان قدس رایگان اعالم شد.

 مدیرعامل شرکت گاز شهرستان قدس خبرداد:

راه اندازی اوژانس گاز برای افراد کم توان   

رییس فراکسیون کارگری شورای شهر خبر داد:
تبدیل وضعیت تمامی پرسنل تامین نیرو   

دفاع تمام قد شهردار تبریز از تبدیل وضعیت 
نیروهای شرکتی و تامین نیرو

تبریــز – رضــا عظیــم آذري – خبرنگار کار 
و کارگر: سخنگوی شــورای اسالمی شهر تبریز 
گفت: تقریبا شــرایط برای تبدیل وضعیت تمامی 

پرسنل شرکتی و تامین نیرو فراهم خواهد شد.
مهنــدس کریم صادقــزاده تبریزی، با اشــاره 
به صدور بخشــنامه وزیر کشــور در مورد تبدیل 
وضعیت اســتخدامی نیروهای شــرکتی و تامین 
نیروی شــهرداری اظهار داشــت: به جرات می 
توانم بگویم که در وضعیت کنونی شــهرداری ها 
در کشــور، شــهرداری تبریز تنها نهادی است که 
برای ارتقای امنیت شــغلی و اجتماعی پرسنل مجموعه بصورت شبانه روزی در حال تالش 
است. صادقزاده خاطر نشان کرد: دکتر شهین باهر در جلساتی که در کمیته کارشناسی کمیسیون 
اجتماعی مجلس شورای اسالمی و دولت بعنوان نماینده شهرداران کشور حاضر بود بصورت 
اعتقادی در جهت حفظ کرامت انســانی کارگران و پرســنل شــهرداری تبریز صحبت کرده و 

بصورت تمام قد از تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و تامین نیرو دفاع کرد.
وی ضمن تشــکر از زحمات شــهردار تبریز در مورد تالش برای تبدیل وضعیت پرسنل 
اذعان داشت: در بخشنامه ارسالی وزارت کشور به صراحت به نحوه تبدیل وضعیت و تبدیل 
قراردادهای پرسنل اشاره شده است و  با توجه به مذاکرات صورت گرفته با شهردار و  مهندس 
موحد نیا بعنوان معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی تقریبا شرایط تبدیل وضعیت برای 

تمام نیروهای قرارداری و تامین نیرو شهرداری تبریز فراهم خواهد بود.
عضو هیئت رییســه شورای اسالمی شــهر تبریز با بیان اینکه هیچ یک از شایعات مطرح 
شده در فضای مجازی در مورد تبدیل وضعیت ها صحت ندارد گفت: افراد دارای تحصیالت 
تکمیلی و با ســابقه در اولویت تبدیل وضعیت خواهند بود و هدف از این کار افزایش ثبات 
و امنیت شــغلی کارگنان و کارگران تامین نیرو و شــرکتی شــهرداری تبریز است. وی تصریح 
کرد: طبق بخشنامه ارسالی وزیر محترم کشور رعایت اصل شایسته ساالری و بکارگیری افراد 
متخصص مورد نیاز با ســاختار ســازمانی با مدارک تحصیلی دانشگاهی از جمله معیار های 
انتخاب افراد برای تبدیل وضعیت خواهد بود.  سخنگوی شورای اسالمی شهر تبریز با بیان 
اینکه  طبق اعالم  دکتر شــهین باهر شــهردار تبریز  واحد های مرتبط برای تشــکیل جلسات 
هماهنگی و اجرای دقیق دســتور العمل ابالغی مامور شده اند گفت: از شهردار محترم تقاضا 
دارم که تدابیر الزم جهت اجرای دقیق بخشنامه ارسالی را با رعایت کامل عدالت در راستای 
تامین امنیت شــغلی، کاری و  مالی پرسنل شهرداری تبریز بکار گیرند تا حقی از هیچکدام از 
کارکنان شهرداری تبریز ضایع نشود. رییس فراکسیون کارگری شورای اسالمی شهر تبریز در 
پایان خاطر نشــان کرد: طبق ماذه 2 قانون اداری و اســتخدامی کارکنان شهرداری های سراسر 
کشور کارکنان شهرداری ها در پنج گروه کارمندان رسمی و پیمانی، قراردادی انجام کار معین، 

کارگران دائم و کارکنان دارای قرارداد موقت مشاغل کارگری سازماندهی می شوند.

مدیر عامل شرکت توزیع برق مازندران :
در هفته دولت 110 پروژه  شرکت توزیع برق 

مازندران به بهره برداری می رسد
مازندران-درخشــنده-خبرنگارکاروکارگر: مدیر عامل شــرکت توزیع برق مازندران صبح 

روز در ساری از افتتاح 110 پروژه با مبلغ ریالی 352 میلیارد و 155 میلیون ریال خبر داد .
مهنــدس رضا غفاری گفت : این پروژه ها در قالــب طرحهای رفع ضعف ولتاژ ، کاهش 
تلفات ، اصالح و بهینه ســازی شــبکه های توزیع ، مرمت روستایی ، رینگ و قدرت مانور ، 
توسعه و احداث شبکه های شهری ، توسعه فیدر ، اصالح و بهینه سازی شبکه های روستایی 
خســارت ناشی از سیل می باشــد .وی خاطر نشان کرد : از بین 110 پروژه قابل بهره برداری 
در حوزه توزیع برق مازندران هفت پروژه با مبلغ بیش از 5 میلیارد ریال می باشد که در هفته 
دولت  شهرســتانهای ســاری ، بابل  و فریدونکنار به بهره برداری خواهد رســید.مدیر عامل 
شرکت توزیع برق مازندران تصریح کرد: از 103 پروژه زیر پنج میلیارد ریال که در هفته دولت 
به بهره برداری می رسد 14 پروژه در شهرستان میاندرود ، 10 پروژه  در سوادکوه ، 10 پروژه 
در شرق آمل ، 9 پروژه در بابلسر ، 8 پروژ[ در جنوب ساری ، 6 پروژه در جویبار ، 5 پروژه در 
نکا، 5 پروژه در قائم شهر ، 3 پروژه در سیمرغ و سوادکوه شمالی و امیر کال و شمال ساری ، 
1 پروژه  در بهشهر خواهد بود.غفاری ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد خاطره شهدای واال 
مقام دولت جمهوری اسالمی ایران ) شهیدان رجایی و باهنر( ، فرارسیدن این ایام را فرصتی 
مناســب برای تقویت همدلی بین دولت و ملت دانســت .وی افزود: شهیدان رجایی و باهنر 
برآمده از جریان اصیل انقالب اســالمی ایران  بودند که تا پای جان در مســیر حق و عدالت 
ایستادگی کردند و دراین راه به شهادت رسیدند و این هفته نمایش خدمات صادقانه دولت به 
مردم در مســیر آســایش و رفاه جامعه و نمادی از وحدت مردم و دولت اسالمی است که این 

وحدت سرافزاری ، پیشرفت و اقتدار ایران اسالمی را به دنبال خواهد داشت .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان :
مرکز سوختگی و سرطان سمنان تا سال آینده 

افتتاح می شود
ســمنان - ســید محمــد نجاتــی-
خبرنــگار کاروکارگر: رئیس دانشــگاه 
علوم پزشــکی استان ســمنان از مرکز 
ســوختگی و سرطان ســمنان به عنوان 
یکــی از بزرگترین پــروژه های درمانی 
اســتان نام بــرد و وعــده داد: پروژه در 
دست احداث مرکز سوختگی و سرطان  
سمنان تا پایان سال آینده به بهره برداری 
برســد. دکتر نوید دانایی اظهار داشت : 
ایــن پروژه درمانــی در حال حاضر 53 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد. این عضو 

هیات علمی دانشــگاه علوم پزشــکی ســمنان با بیان این مهم که این پروژه در قالب دو پروژه 
مجزای مرکز ســرطان و سوانح و ســوختگی در حال پیگیری است افزود: با وجود محدودیت 
هایی در بحث منابع مالی هر دو پروژه و خصوصا مرکز تحقیقات سرطان با سرعت قابل قبولی 
در حال احداث هســتند. وی با بیان این مطلب که مرکز ســوختگی و سرطان سمنان با زیربنای 
12 هزارمتر مربع در حال ساخت است تصریح نمود : همه تالش خود را به کار می گیریم تا این 
مرکز تا پایان ســال 99 به بهره برداری برســد.  رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان اظهار 
داشت : این مرکز با 62 تخت و با هزینه بالغ بر 660 میلیارد  ریال در آینده نزدیک به بهره برداری 
خواهد رسید.  دکتر دانایی همچنین از آماده افتتاح بودن بیش از 40 پروژه بهداشتی و درمانی در 
استان خبر داده و بیان داشت : البته در مجموع این دانشگاه 55 پروژه درمانی و بهداشتی آماده 
افتتاح دارد که بخشــی از آنها در هفته دولت و بخشــی نیز در سفر وزیر بهداشت به سمنان که 
احتماال در شــهریورماه جاری انجام شود به بهره برداری می رسند. وی همچنین از بهره برداری 
از بیمارســتان تخصصی دندانپزشــکی آرادان به عنوان یکی از مهمترین پروژه های درمانی این 
دانشــگاه نام برده و گفت: بیمارســتان امام حسین آرادان که به یک بیمارستان تخصصی و فوق 
تخصصی دندانپزشــکی تبدیل شــده با هدف ارائه خدمات به مردم شهرستان های غرب استان 
به بهره برداری می رســد .  دکتر دانایی از کلنگ زنی بخش آموزشی بیمارستان معتمدی گرمسار 
به عنوان یکی دیگر از پروژه های درمانی این دانشــگاه ســخن به میان آورده و تصریح نمود : 
آغاز پروژه فشــار خون آرادان که یک طرح پایلوت کشوری است، خوابگاه 120 نفره دانشکده 
آرادان، بهره برداری از خوابگاه 180 نفره دانشکده پیراپزشکی سرخه از دیگر پروژه های دانشگاه 
علوم پزشــکی استان سمنان اســت .  وی در خصوص افتتاح چهار بخش جدید در بیمارستان 
امیرالمومنین سمنان گفت: افتتاح بخش "وی آی پی" بیمارستان امیر، بهره برداری رسمی از اتاق 
عمل، افتتاح بخش فوق تخصصی کودکان و بهره برداری از بخش خون بیمارستان امیر پروژه های 
چهارگانه این بیمارستان هستند که بزودی به بهره برداری می رسند .  رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
اســتان سمنان از آغاز عملیات اجرایی ارتقاء بیمارستان 110 تخت خوابی امیرالمومنین به یک 
بیمارســتان 160 تخت خوابــی خبر داده و افزود: افتتاح ســه مزکز جامع خدمات ســالمت در 
شهرســتان ســمنان و دو پروژه آموزشــی از دیگر پروژه هایی هســتند که در هفته دولت افتتاح 
می شوند .  دکتر دانایی از افتتاح چندین مرکز جامع خدمات سالمت در شهرستان مهدیشهر به 
عنوان ســه پروژه آماده افتتاح دیگر این دانشگاه سخن به میان آورده و خاطرنشان ساخت : در 
هفته دولت مرکز جامع خدمات ســالمت فوالدمحله که از مطالبات جدی مردم این منطقه بوده 
و همچنین یک پروژه در شهر مهدیشهر و دو مرکز جامع خدمات سالمت در روستاهای مالده 
و چاشــم و یک مرکز جامع خدمات ســالمت در شــهر درجزین به بهره برداری می رسد .   وی 
همچنین از  بهره برداری از 6 پروژه مرکز جامع خدمات سالمت و خانه بهداشت در شهرستان 
دامغان خبر داده و گفت:این خانه های بهداشــت در روستاهای حسن آباد، تویه دروار، آهوانو ، 

حسینان و...احداث شدند .

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایالم:
 ایالم میزبان دومین نشست کشوری

 خانه های مشارکت مردمی علوم پزشکی شد
ایالم - موسوی - خبرنگار کاروکارگر:سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت: ایالم میزبان 
دومین نشست کشوری خانه های مشــارکت مردمی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور شده 
است. محمد کریمیان اظهار  داشت: با توجه به عملکرد مطلوب این دانشگاه در حوزه مشارکت های 
اجتماعی و سازمان های مردم نهاد سالمت، از حدود دو ماه قبل رایزنی هاو پیگیری های به عمل آمده 
با رییس دبیرخانه شورای عالی سالمت و امنیت غذایی کشور جهت میزبانی این نشست اقدام شده 
که با موافقت مســئوالن وزارت متبوع؛ این امر محقق شد. وی خاطرنشان کرد: این نشست در روز 
ششم شهریورماه سال جاری باحضور مسئوالن عالی رتبه وزارت مثل رئیس دبیرخانه شورای عالی 
سالمت و امنیت غذایی کشور و مدیران و کارشناسان این حوزه، روسای خانه های مشارکت مردم 
در سالمت استان ها و مسئولین ارشد استانی و مدیران سطوح مختلف دانشگاه علوم پزشکی استان 
ایالم درمحل سالن اجتماعات هتل زاگرس برگزار می شود. سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایالم 
یادآور شد: دراین نشست یک روزه توانمندسازی روسای خانه های مشارکت مردم در سالمت توسط 

اساتید وزارتخانه و ارائه گزارش کار توسط خانه های مشارکت مردمی از اهم برنامه ها خواهد بود.

استاندار یزد:
حمایت دولت به سمت واحدهای کارآفرین برای فارغ التحصیالن بومی می رود

 یزدـ  میررحیمی - خبرنگار کاروکارگر: استاندار یزد با اشاره به اینکه بیکاری فارغ التحصیالت دانشگاهی بزرگترین مشکل حوزه اشتغال استان یزد است، گفت: 
حمایت دولت به سمت واحدهای کارآفرین برای فارغ التحصیالن بومی می رود. به گزارش میررحیمی خبرنگار کار وکارگر، محمدعلی طالبی ظهر شنبه در نشست 
هم اندیشــی با اصحاب رســانه استان یزد با اشاره به اینکه یکی از اصلی ترین مشکالت اشتغال در استان مربوط به قشر تحصیلکرده است، اظهار داشت: واحدهای 
صنعتی استان یزد بیشتر برای کارگران ساده اشتغال ایجاد کرده اند که عمده نیروهای مورد نیاز این واحدها نیز از خارج از استان تامین می شود. وی با بیان اینکه قشر 
تحصیلکرده استان یزد یا به سایر استانها مهاجرت می کنند یا در یزد بیکار هستند، افزود: برای رفع این مشکل، سیاست های دولت تغییر کرده به نحوی که حمایت 

دولت به سمت واحدهای کارآفرین برای فارغ التحصیالن دانشگاهی بومی می رود.
نرخ بیکاری در یزد به زیر ۱۰ درصد می رسد

استاندار یزد عنوان کرد: با برنامه های در دست اجرا در حوزه اشتغال استان یزد، نرخ بیکاری استان تا پایان سال 99 به زیر 10 درصد می رسد. طالبی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت 
هفته دولت بیان کرد: امسال در هفته دولت در استان یزد 720 پرو ژه با اعتباری بالغ بر 2 هزار و 500 میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت حفظ انسجام و همبستگی میان گروه های مختلف در سطح استان، تاکید کرد: در سطح استان جلساتی با نیروهای مؤثر گروه های مختلف 
سیاسی و اجتماعی برگزار شده و امیدواریم بر اساس سایست ها و برنامه های در نظر گرفته شده، حاشیه ها را به حداقل برسانیم و در پیشبرد اهداف استان، بتوانیم از ظرفیت همه گروه ها و احزاب 

استفاده کنیم.
قائل به حل مشکالت خبرنگاران در کسوت یک فرد رسانه ای هستم

طالبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکالت رسانه های استان یزد تصریح کرد: حاضرم در کسوت استاندار بلکه در کسوت یک فرد رسانه ای، در کنار خبرنگاران و اعضای هیئت 
مدیره خانه مطبوعات و انجمن صنفی خبرگزاری ها بنشینم و مشکالت را با همفکری و تعامل حل کنیم. وی خاطرنشان کرد: باید به سمت برگزاری هم اندیشی های تخصصی برویم و در این مسیر 

از هر پیشنهادی که به تقویت جایگاه رسانه و تقویت ارتباط میان مدیران استان و رسانه منجر شود، استقبال می کنیم.
شاخص های ارزیابی مدیران استان یزد تغییر می کند

استاندار یزد همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارزیابی هایی که از مدیران و دستگاه های اجرایی استان یزد به مناسبت هفته دولت انجام می گیرد، عنوان کرد: در ارزیابی مدیران 
شاخص هایی را مدنظر قرار دادیم که البته به مذاق برخی مدیران خوش نیامد اما معتقدم ارزیابی ها باید مبتنی بر واقعیت ها باشد.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت پاسخگویی مدیران بیان کرد: در راستای برنامه های حکمرانی خوب، برنامه ای تدوین شده که بخشی از آن مربوط به حوزه رسانه است و در قالب آن برنامه خواهیم 
دید که پاسخگویی مدیران افزایش می یابد. طالبی در مورد بحث ساماندهی اتباع خارجی نیز اظهار داشت: بحث ساماندهی، بر اساس نظر کارشناسان امر نیازمند احداث مهمانشهرهای جدید است که 
این موضوع فعال در سیاست های نظام نیست. محمد علی طا لبی اظهارداشت: همزمان با هفته دولت ، استان یزد در تاریخ ششم شهریورمیزبان هفدهمین اجالس بین المللی پیرغالمان حسینی است .
وی افزود: این اجالتس از روز سه شنبه 5 شهریوربا ورود میهمانان به استان یزد برگزار می شود و مراسم افتتاحیه این اجالس با حضورمیهمانان داخلی وخارجی درشهرستان میبد برگزارخواهد شد.
طالبی تصریح کرد : درعصرچهارشنبه برنامه های این کارگروه برگزارمی شود که این برنامه ها تا صبح پنج شنبه ادامه دارد و مراسم اختتامیه این اجالس با حضورمقامات کشوری، میهمانان داخلی 
و خارجی ، هیئت های مذهبی و مردم  استان در میدان تاریخی امیر چخماق یزد برگزارخواهد شد. وی خاطر نشان ساخت: همه تمهیدات الزم برای برگزاری این اجالس با شکوه دراستان اندیشیده 
شــده وتا کنون اســتان تجربه برگزاری چنین اجالســی را با این حجم میهمان نداشته و امیدواریم با برگزاری باشکوه این اجالس معنوی، میزبان خوبی باشیم.  استاندار ادامه داد: از نکات قابل توجه 
اجالس هفدهم این است که این اجالس در5 مکان رسمی استان بزگزار می شود و این تنها برنامه رسمی در استان است که با این حجم میهمانان داخلی و خارجی برگزار می شود و تمام هزینه های 

این اجالس با حمایت خیرین  ،هیئت های مذهبی و مردم تامین شده و حتی یک ریال بودجه دولتی برای کمک به این اجالس در نظرنگرفته شده است  

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن   :
تولیِد انعطاف پذیر، از الزمه های بنیادین برای راه اندازی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط است

گیالن - فتحی - خبرنگار کاروکارگر: همسویی با نیاز بازار وگرایش به سمت تولیِد انعطاف پذیر، اساس راه اندازی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط است به 
گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن ، احمد علی شهیدی ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی 
و باهنر گفت : هفته اول شهریور ماه، که با نام و یاد شهیدان واال مقام رجایی و باهنر مزین و به نام هفته دولت نامگذاری شده، نمادی است از وحدت مردم و دولت 
اسالمی که این وحدت و تالش در جهت تحکیم آن سرافرازی، پیشرفت و اقتدار ایران عزیز را به دنبال خواهد داشت و در این راستا چه نیکوست که دولتمردان و 
خدمتگزاران به مردم غیور ایران زمین برای ادامه دادن راه شهیدان واال مقام هم قسم شوند، برای ساختن ایرانی اسالمی و مقتدر، ایرانی استوار ، ایرانی آباد و ایرانی 
آزاد. وی افزود : از سویی دیگر این هفته تجلیل از شهدایی است که  در اوج اقتدار سیاسی و اقبال اجتماعی ،صفات بارز انسانی خود شامل تواضع ،عشق به مردم 
، کار و خدمت برای مردم را از دست ندادند و لحظه لحظه عمر نه چندان طوالنی ولی عریض خود را در راه اسالم و انقالب به زیباترین وجه به کار گرفته و مورد 

استفاده قرار دادند مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن گفت : تغییر سریع و گسترده فناوري تولید در دهه هاي اخیر، لزوم همسویی با نیاز بازارهای مصرف 
و فاصله گرفتن از تولید انبوه در صنایع بزرگ و گرایش به سمت تولیِد انعطاف پذیر، از الزمه های بنیادین برای راه اندازی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط است. احمدعلی شهیدی خاطر نشان کرد: در 
سال های اخیر افزایش آگاهی مصرف کنندگان و تغییرات مستمر سالیق و خواسته های مشتریان و مصرف کنندگان، موجب تغییرات مستمر در ساختار تولید شده و از آنجا که صنایع بزرگ به دالیل ساختاری، 
انعطاف الزم در جوابگویی به نیاز تنوعی بازار مصرف را ندارند، زمینه رشد صنایع کوچک بیش از پیش فراهم شده است. وی خاطر نشان کرد: صنایع کوچک و متوسط در راستای تعامل با صنایع بزرگ و 
مادر و در قالب یک زنجیره تولید مکمل نیازهای صنعتی کشور هستند و از آنجا که بهره وری در صنایع کوچک بیشتر از صنایع متوسط و در صنایع متوسط نیز بیشتر از صنایع بزرگ است، بنابراین حمایت و 
توسعه آنها باید بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد. شهیدی با اشاره بر لزوم حمایت و توسعه صنایع کوچک، بر تکمیل زیرساختها برای استقرار صنایع کوچک و متوسط تأکید کرد و گفت: حمایت از تشکیل 
خوشه های صنعتی، مشارکت و همراهی در راه اندازی واحدهای راکد صنعتی، حمایت از صادرات با تشکیل کنسرسیوم های تخصصی تجاری و صادراتی و راه اندازی فن بازارهای منطقه ای، از راهکارهای 
حمایت گسترده از صنایع کوچک و متوسط است. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن در پایان گفت : اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای واالمقام دولت و بویژه شهیدان رجایی 
و باهنر ، هفته دولت و روز کارمند را به همه دولت مردان و کارمندان خدوم و متعهد تبریک عرض نموده و موفقیت همگان را در راستای تحقق آرمانهای بلند حضرت امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری 

حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای )مد ظله العالی( و سیاستهای دولت تدبیر و امید را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم . 

شهردار مشهد در مراسم افتتاح مجتمع آبی چند منظوره گلشن و 12 بوستان عنوان کرد؛
اجرای 85 پروژه در مناطق حاشیه ای و کم برخوردار

مشهد - صبوری - خبرنگار کاروکارگر: وقتی افراد بزرگی چون شهید چمران را در کشور داریم که در جهت ایجاد عدالت تالش کرده اند ما نیز وظیفه خود می دانیم که تمام شهروندان را به نقطه برابری 
استفاده از امکانات برسانیم. شهردار مشهد گفت: در مناطق حاشیه ای مشهد 12 عرصه مشترک فعالیت با سپاه پاسداران خواهیم داشت.محمدرضا کالئی در آیین افتتاح مجتمع آبی چند منظوره گلشن و 
بهره برداری از 12 بوستان فضای سبز در سطح شهر مشهد که با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، استاندار، اعضای شورای اسالمی شهر، شهردار، معاونان و جمعی از مدیران شهری مشهد 
برگزار شد، با بیان مطلب باال تصریح کرد: مناطق حاشیه ای شهر مشهد را به 8 پهنه تقسیم کرده ایم و برنامه های متعددی در قالب طرح نجات مناطق حاشیه ای شهر مشهد داریم که در دو پهنه آن، با سپاه پاسداران 
و قرارگاه سپاه پاسداران در بولوار برونسی همکاری داریم؛ مام تالش ما این است که در همه پهنه ها با کیفیت عمل کنیم.وی با بیان اینکه معتقدیم باید برای همه شهروندان خاطرات خوب و مثبت بسازیم، 
خاطرنشان کرد: امیدواریم ساخت چنین پروژه هایی موجب افزایش نشاط اجتماعی و ایجاد خاطرات مثبت در شهروندان شود. شهردار مشهد با تاکید بر اینکه اعتقاد ما ایجاد برابری و عدالت است، تصریح 
کرد: وقتی افراد بزرگی چون شهید چمران را در کشور داریم که در جهت ایجاد عدالت تالش کرده اند ما نیز وظیفه خود می دانیم که تمام شهروندان را به نقطه برابری استفاده از امکانات برسانیم.وی با بیان 
اینکه ما در شهر اسالمی زندگی می کنیم و باالی شهر و پایین شهر نداریم، افزود: اینکه تاکنون شرایط نابرابر بوده است، نباید ماندگار شود و ما نیز در مجموعه مدیریت شهری بر آن هستیم که در جهت برابری 
و عدالت گام برداریم و ذره ای در این راه توقف نداشته باشیم.شهردار مشهد با بیان اینکه 85 پروژه توسط شهرداری در پهنه  های مناطق کم برخوردار در حال اجرا است، ادامه داد: هرکدام از پروژه های تعریف 

شده برای مناطق حاشیه ای شهر شامل زیر پروژه هایی چون بحث حمل و نقل هستند. 

نیم نگاه جعفررضایی

الگویی ازسادگی وهمدلی!
درهفتــه دولت به ســرمی بریم؛ یــاد وخاطره 
شهیدان رجایی وباهنررا گرامی داشته وبرای دولت 

تدبیروامید آرزوی توفیق وبهروزی داریم.
هفتــه دولــت بهتریــن فرصت بــرای معرفی 
دســتاوردهای دولت وتنویرافکارعمومی اســت؛ 
امروزبعد از40 ســال چه اتفاقاتی درکشورمان رخ 

داده است؛ درعرصه های اقتصادی، سیاسی؛ اجتماعی؛ فرهنگی و...
امروزبه اذعان کارشناسان وصاحب نظران پیشرفت های چشمگیری 
درصنعت دفاعی نموده ایم؛ صنعت پزشکی درکشورمان تا حد فوق العاده 
ای رشــد کرده ودررشته های مختلف پزشکی وصنعت دارویی درمرحله 

خودکفایی هستیم!
با وجود تحریم های ظالمانه دشــمنان؛ صنعت درایران پیشرفت های 
خیره کننده ای داشته ودرحوزه های عمرانی وفنی درحال صدورخدمات 
هســتیم. امروزاگرچــه اقتصاد ایــران تحت تاثیر تحریم های بی ســابقه 
درفشــارومضیقه به ســر می برد اما فرزندان غیور وتوانمند این مرزو بوم 
به ســرعت موانع را یکی پس ازدیگری پشت سرمی گذارند وبه مرزهای 
خوشــبختی می رســند. امروزآنچه ازشــهیدان رجایی وباهنربرای ما به 
عنوان میراث عزیزبرجای مانده؛ صداقت وســادگی وهمدلی است؛ اینها 

رمزماندگاری نظام وانقالب وهمراهی مردم است. 


