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سال بیستم

استاندار البرز:

خبر خوشی که استاندار به یاسوجیها داد؛

عبور و مرور بر روی پل سوم بشار از روز عید فطر

یاسوج -ربیعی
استاندار کهگیلویه و بویواحمد در بازدید از مراحل تکمیل پل سوم بشار
گفت :عبور و مرور بر روی پل س��وم بش��ار از روز عید فطر انجام میشود .به
گزارش خبرنگار افرینش از یاسوج ،علیمحمد احمدی استاندار کهگیلویه و
بویراحمد به همراه عزیز فیلی معاون امور عمرانمی استانداری و علیمردانی
مدیرکل راه و شهرس��ازی استان از مراحل س��اخت و تکمیل پل سوم بشار
بازدید کرد.
در ای��ن بازدی��د احمدی در جمع خبرن��گاران با بیان ای��ن که یکی از
مش��کالت مرکز اس��تان به مبادی ورودی و خروجی برمیگردد اظهار کرد:
شهر یاسوج به نسبت سایر شهرهای استان رشد جمعیتی بیشتری دارد .این
مس��ؤول ادامه داد :دسترس��ی مردم به بیرون و درون شهر یاسوج با مشکل
مواجه است که با بهرهبرداری از پل سوم بشار بخشی از این مشکل برطرف
میشود .مسؤول ارشد اجرایی استان کهگیلویه و بویراحمد به تاریخچهای از
اجرای این پل اش��اره کرد و گفت :کار س��اخت پل بشار از سال  81آغاز شد
که به دالیل مختلف اتمام آن به موقع انجام نشده است.احمدی به اعتباراتی
که به این پل در گذشته تزریق شده هم اشاره کرد و کل پول تزریق شده در
طول برنامه پنجم به این پل را  5میلیارد تومان ذکر کرد.احمدی افزود :وقتی
که وارد اس��تان شدم و به دغدغه مردم پی بردم تمام عزم و توان خود روی
این پل گذاشتم به طوری که  8میلیارد و  600میلیون تومان برای اتمام فاز
اول آن کنار گذاشتیم.اس��تاندار با بیان اینکه این پل دارای دو باند اس��ت و
در دو فاز اجرا میش��ود از اعتبارات  18میلیارد تومانی برای تکمیل این پل
خبر داد.وی به زمان بهرهبرداری از فاز اول پل هم اشاره کرد و گفت :در عید
فطر امسال فاز اول آن زیر بار ترافیک میرود.استاندار کهگیلویه و بویراحمد
به فاز دوم و زمان اتمام آن فاز هم اش��اره کرد و گفت :در فاز دوم اتصال به
کمربندی یاس��وج اصفهان را خواهیم داشت.وی خاطرنشان کرد :اگر شرایط
جوی اجازه دهد فاز دوم این پروژه تا پایان سال  97به اتمام میرسد.
در مسابقات آمادگی جسمانی؛

قهرمانی تیم بانوان برق منطقهای خوزستان

اهواز-خبرنگار آفرينش
تی��م بان��وان برق منطقهای خوزس��تان قهرم��ان رقابت ه��ای آمادگی
جسمانی شرکت های صنعت آب و برق خوزستان شد .این دوره از مسابقات
به مناس��بت گرامیداشت حماس��ه پرشکوه آزادسازی خرمش��هر در باشگاه
ورزشی  ۲۵۰۰نفره کوی بوستان برگزار گردید .این مسابقات در شش دوره
رده س��نی متفاوت با تالش ملوکالس��ادات احمدی مسئول انجمن آمادگی
جس��مانی و دو و میدانی صنعت آب و برق خوزستان برگزار شد و قهرمانان
انفرادی هر گروه سنی و نتایج تیمی به شرح ذیل بوده است.
مقامهای اول انفرادی  :نسرین ناصریزاده ،مریم موسیوند،ملوکالسادات
احمدی  -مقامهای دوم انفرادی :سیمین احمدی،سیده لیال موسوی ،مهناز
ش��ریفی ،ملیحه رجبزاده  -مقامهای سوم انفرادی :شقایق مهرزاد ،فرحناز
رفیعی ،مریم آتشپنجه.
مقامهای تیمی (مقام اول :برق منطقهای خوزس��تان) مقام دوم( :توزیع
نیروی برق اهواز) مقام سوم( :توزیع نیروی برق خوزستان).
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه:

افزایش  57سانتیمتری تراز دریاچه ارومیه

ارومیه -صدیقی
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی گفت:
تراز دریاچه ارومیه نس��بت به سال آب گذشته  57سانتیمتر افزایش داشته
است.
فرهاد سرخوش با اشاره به افزایش بارشها در استان تصریح کرد :در سال
آبی گذش��ته بدلیل کاهش بارندگی و حجم کم آب در س��دهای استان تراز
دریاچ��ه ارومیه  1270.28بوده که باتوجه به افزایش بارندگیهای امس��ال با
افزایش  57سانتی متری نسبت به سال آبی گذشته ،این تراز به 1270.85
رسیده است.
وی گفت :مس��احت فعلی دریاچه ارومی��ه  2هزار و  400کیلومتر مربع
اس��ت و حجم آب دریاچه نیز  2میلی��ارد و  250میلیون مترمکعب گزارش
شده است.
سرخوش با اشاره به رهاسازی آب به دریاچه ارومیه تصریح کرد :امسال
 258میلیون مترمکعب آب از س��دهای ش��هرچایی ،سد مهاباد و سد شهید
کاظمی بوکان رهاس��ازی شده که بیشترین میزان رهاسازی با  180میلیون
مترمکعب از سد بوکان انجام شده است.
مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی ادامه
داد :باتوج��ه به بارش های بهاری با وجود رهاس��ازی انجام ش��ده س��دهای
اس��تان  95درصد آب دارند که این میزان حجم آب ذخیره در سدها امکان
رهاسازی مجدد به دریاچه ارومیه را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه از اول س��ال آبی ج��اری (مهرماه) یک میلیارد و 126
میلیون مترمکعب آب از طریق روان ابها و رودخانههای اس��تان وارد دریاچه
ارومیه شده افزود :بارندگیهای بی سابقه بهاری باعث شده که  500میلیون
مترمکعب از آب ورودی مربوط به بارشهای فروردین و اردیبهشت باشد.

صدور بیش از یک میلیون دالر کاال از گمرک مهاباد

ارومیه -صدیقی
رئیس گمرک مهاباد با اش��اره به صادرات  84فق��ره انواع کاال به ارزش
یک میلیون و  400دالر از این گمرک در س��ال ج��اری گفت :ارزش ریالی
صادرات از این گمرگ در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذشته 50 ،درصد
کمتر شده است.
احم��د احمدی افزود :بیش��ترین صادرات انجام ش��ده از این گمرک به
کشورهای همسایه از جمله عراق ،ترکیه و جمهوری آذربایجان بوده است.
وی ادامه داد :فرش ماشینی ،سیمان و خوراک طیور بیشترین کاالهای
صادراتی از گمرک مهاباد به کش��ورهای خارجی را تش��کیل داده است .وی
با اش��اره به افزایش  78درصدی قاچاق کشف شده در این گمرک در  2ماه
گذشته بیان کرد :امسال  73پرونده کاالی قاچاق به ارزش بیش از  6میلیارد
و  209میلیون ریال در این شهرس��تان تشکیل ش��ده است .رئیس گمرک
مهاباد افزود :البس��ه ،قطعات یدکی خودرو ،الس��تیک و خشکبار به ترتیب
بیشترین کاالی قاچاق در این مدت به شمار می رود.
احمدی گفت :از ابتدای امس��ال  150فق��ره پروانه خروج موقت خودرو
از گمرک مهاباد صادر ش��ده که  96پروانه آن در فروردین ماه بوده اس��ت.
شهرس��تان مهاباد با  237هزار نفر جمعیت در جنوب آذربابجان غربی قرار
دارد و گمرک این شهرس��تان یکی از گمرک های  9گانه اس��تان به ش��مار
میرود .اس��تان آذربایجان غربی بیش از  960کیلومتر مرز مشترک با عراق،
ترکیه و نخجوان دارد.

البرز؛ نیازمند نگاه ویژه وزارت راه و شهرسازی
کرج  -خاکپور
استاندار البرز برای تشریح مشکالت،
موانع و کمبودهای حوزه راه و مس��کن
البرز ب��ا وزیر راه و شهرس��ازی دیدار و
گفتگو کرد.
به گ��زارش خبرن��گار آفرینش به
نقل از پایگاه اطالعرس��انی اس��تانداری
البرز ،دکت��ر محمدعلی نجفی در دیدار
با وزیر راه و شهرس��ازی با ارائه گزارشی
از شرایط ویژه البرز به لحاظ رشد سریع
جمعیت لزوم تقویت و توس��عه راههای
اس��تان افزود :این اس��تان بار س��نگین
ترافیک ملی را به دوش دارد.
وی ادامه داد :آزادراه تهران-کرج-
هش��تگرد در اکث��ر مواقع ب��ار ترافیکي
سنگینی دارد که بر این اساس ضرورت
دارد در اس��رع وقت ط��رح تعریض آن
اجرایی شود که این امر نیازمند اعتباری
حدود  ۳۲میلیارد تومان است.
نجفی با اش��اره به مس��کن مهر و

مش��کالت و موانع آن در البرز گفت :در
این خصوص از وزارت راه و شهرس��ازی
انتظار مس��اعدت ویژهای میرود چراکه

همچن��ان در زیرس��اختها ،ضعف جدی
وجود دارد.
وی ب��ا تاکید بر اهمیت قطار برقی

کرج-هش��تگرد در جه��ت تس��هیل در
ت��ردد مردم افزود :عملیات س��اختمانی
ایس��تگاههای ای��ن طرح بی��ش از ۹۰
درصد پیش��رفت داش��ته و اکنون برای
تجهیزات برق��ی و مکانیکی قطار برقی
کرج-هش��تگرد اعتب��اری ح��دود ۷۰
میلیارد تومان نیاز است.
اس��تاندار الب��رز اضافه ک��رد :ادامه
بزرگراه همت در الب��رز با روند مطلوبی
در حال تکمیل اس��ت همچنین اکنون
بخش��ی از تملکها در این مسیر صورت
گرفته و در جهت تحقق باقی آزادسازی
مس��یر ۱۲ ،میلیارد توم��ان اعتبار باید
صرف شود.
در ای��ن دیدار ،دکتر آخوندی وزیر
راه و شهرس��ازی ،بر لزوم توس��عه راهها
و تقویت زیرس��اختهای این حوزه تاکید
کرده و ایجاد بس��تری برای تسهیل در
تردد م��ردم از راههای پرتردد البرز را با
مساعدتهای ملی ضروری دانست.

اجرای «طرح  »۷۲۴در بیمارستان رباط کریم

رباط کریم  -اصغری
با اجراش��دن ط��رح  ۷۲۴در بیمارس��تان حضرت
فاطمه الزهرا(س) رباط کریم ،بیمارانی که دچار سکته
یا ضربه مغزی شوند کامال نجات مییابند.
به گ��زارش خبرن��گار آفرینش ،همج��واری رباط
کریم و ش��هر پرند با اتوبانهای قم و آزادگان و همچنین
ف��رودگاه امام خمینی(ره) موجب ش��ده اس��ت تا این
مسیرها در طول هفت روز هفته و به صورت  ۲۴ساعته
شاهد تردد خودروهای مختلف مسافربری و شخصی یا
کامیونهای باری باشند که به دیگر مقاصد کشور درحال
تردد هستند.
ترددهایی که برخی مواقع از شبانهروز باعث حوادث
و تصادفات ناگوار جادهای در مس��یر رباط کریم و پرند
میش��ود که مصدومانی را هم به همراه دارد ،براس��اس
آمار اعالم شده از سوی مراکز درمانی بیشتر مصدومان
این گونه حوادث هدتروما هستند.

از این رو ،بیمارس��تان حض��رت فاطمه الزهرا(س)
رباط کریم بر آن شده است تا با اجرای طرحی با عنوان
«ط��رح  »۷۲۴به امداد و نج��ات بیماران مصدومی این
گونه حوادث و همچنین دیگر ش��هروندان این مناطق
در طول  ۲۴س��اعت شبانهروز خدمات ویژه ارائه دهد و
مصدوم��ان و بیماران را از خطرات احتمالی فوت نجات
دهد.
طرح  ۷۲۴به کمک بیماران ضربه مغزی میآید
امیر قادیپاش��ا ،رئیس بیمارستان حضرت فاطمه
الزه��را(س) رباط کری��م در گفتوگو ب��ا خبرنگار ما با
اشاره به جزئیات طرح  ۷۲۴در این مرکز درمانی اظهار
ک��رد :این طرح که از اس��م آن پیدا اس��ت  ۷۲۴گفته
میش��ود یعنی در هفت روز هفته به صورت  ۲۴ساعته
به درمان بیماران سکته مغزی و مصدومان هدتروما در
این بیمارستان میپردازیم.
وی بیان کرد :سکته مغزی و ضربات مغزی ناشی از

تصادفات یکی از معضالت بسیار جدی در جامعه ماست،
بنابراین این عارضه موجب بروز عوارض جسمانی ،روانی
و حتی بار مالی ش��دید به ویژه در خانوادههای ضعیف
میش��ود ،طرح بسیار مؤثر  ۷۲۴توسط وزارت بهداشت
در کش��ور طراحی و در حال حاض��ر در رباط کریم هم
آغاز شده است.
رئیس بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا (س) رباط
کریم با اشاره به اقدامات گروه بیماریهای مغز و اعصاب
این بیمارس��تان و روند درمان بیماران مبتال به س��کته
حاد مغزی تصریح کرد :س��کتههای ایس��کمیک مغزی
که به علت ایجاد ترومبوز (لخته) در ش��ریانهای مغزی
رخ میدهد از علل ش��ایع مرگ و ایجاد ناتوانی ش��دید
یرود .این بیماری حتی درصورت
جس��می به ش��مار م 
زنده ماندن بیمار به علت ایجاد معلولیت ش��دید ،برای
وی و خانوادهاش و سیستم بهداشت و درمان معضالت
فراوان روانی و اقتصادی به جای میگذارد.

تسریع اجرای پروژههای بزرگ راهآهن و آزادراه
تبریز به بازرگان

ارومیه -یزدان پناه
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو
از ع��زم این س��ازمان برای تس��ریع در
احداث دو پروژه بزرگ راهآهن و آزاد راه
تبریز به بازرگان با همکاری وزارت راه و
شهرسازی خبر داد.
غالمرض��ا س��لیمانی در نشس��ت
مشترک با مدیران کل راه و شهرسازی و
راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان
غربی با تاکید بر اهمیت حل مس��ائل و
مش��کالت تفاهم نامهه��ای منعقده فی
مابین اظهار داش��ت :مقرر ش��ده بعد از
بررسیهای کارشناس��انه و گفتوگوی
فیمابی��ن اداره کل راه��داری و حمل و
نقل جادهای اس��تان نس��بت به ارسال
درخواستهای قیر سازمان منطقه آزاد
ماکو ب��رای پروژههای مورد تفاهم اقدام
ش��ود و اداره راه و شهرسازی استان نیز
نسبت به تأمین قیر بخشهای آسفالت
ش��ده و آماده آس��فالت تمامی راههای

منطق��ه آزاد ماکو در اس��رع وقت اقدام
کند.
وی با اش��اره ب��ه اهمیت بررس��ی
مش��کالت مربوط به تس��هیالت مقاوم
سازی خانههای زیرکوهی ماکو نیز افزود:
اداره کل راه و شهرس��ازی آذربایج��ان
غربی پیگیری و مکاتبات الزم با شرکت
بازآفرینی ش��هری ای��ران را درخصوص
اعط��ای تس��هیالت از مح��ل اعتبارات
بافتهای فرسوده انجام میدهد.
س��لیمانی تصریح کرد :درخصوص
بازس��ازی ج��اده کمربن��دی (ب��ه ویژه
جلوی س��د دانالو) مقرر شده ،اداره کل
راه��داری و حملونقل جادهای اس��تان
آذربایج��ان غرب��ی اقدام��ات الزم را به
صورت فوری انج��ام دهد و عالوه بر آن
اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای
استان نیز نس��بت به خطکشی راههای
اصل��ی و راههای روس��تایی به خصوص
شهرستانهای شوط و پلدشت در اسرع

وقت اقدام میکند.
اح�داث پروژهه�ای بزرگ
راهآهن و آزاد راه تبریز به بازرگان
وی از پیگی��ری اح��داث راهآه��ن
بازرگان – تبریز و آزادراه تبریز-بازرگان
خب��ر داد و افزود :امس��ال اداره کل راه
و شهرسازی آذربایجان غربی و سازمان
منطق��ه آزاد ماک��و پیگیریهای الرم را
برای تس��ریع این موضوع بیش از پیش
انجام میدهند.
س��لیمانی گف��ت :درخصوص جاده
زنگن��ه -کلوس نیز مقرر اس��ت از مبلغ
 45میلیارد ریال برآوردی برای احداث،
 15میلی��ارد ریال توس��ط فرمانداری از
ردیفهای تملک داراییهای سرمایهای
تأمین مالی ش��ود و  35میلی��ارد ریال
مابقی نیز توس��ط اداره راه و شهرسازی
آذربایجان غربی تأمین مالی میشود.
مدیرعام��ل س��ازمان منطق��ه آزاد
ماکو اظهار داشت :به منظور استفاده از

تکنولوژی نوین در ساخت و ساز شهری
و جادهها ،مرکز تحقیقات ویژهای توسط
اداره راه و شهرس��ازی و سازمان منطقه
آزاد تشکیل میشود.
حل مش�کالت مساکن مهر
منطقه آزاد ماکو
وی با اش��اره به اینکه اداره کل راه
و شهرس��ازی اس��تان به همراه سازمان
منطق��ه آزاد ماک��و نظ��ارت بیش��تر بر
نح��وه ساختوس��از و جلوگی��ری از
تخلفات ش��هری و همچنین تشویق به
صنعتیسازی ساختوساز و ایجاد بانک
ماشینآالت انجام میدهند تصریح کرد:
درخصوص مسائل مربوط به مسکن مهر
ابتدای جاده دانالو ماکو و ایجاد سیل بند
و کاناله��ای مربوطه نیز اداره کل راه و
شهرسازی آذربایجان غربی پیگیری الزم
را برای تأمین اعتبار از اعتبارات مدیریت
بحران و ی��ا اعتب��ارات یارانهه��ا انجام
میدهد.

برگزاري جشن حمایت از خانوادههای زندانیان نیازمند
در رباط کریم

رباط کریم-اصغری
به همت ش��هرداری و شورای اس�لامی شهر رباط
کریم مراس��م جش��ن حمایت از خانوادههای زندانیان
نیازمند در مجتمع سارا برگزار شد
ب��ه گ��زارش خبرن��گار م��ا ،درراس��تای تکری��م
خانوادههای زندانیان ،جش��ن حمایت از این خانواده ها
به همت شهرداری و ش��ورای اسالمی شهر رباط کریم
و با مش��ارکت انجم��ن حمایت از زندانیان شهرس��تان
رباط کریم و با حضورنماینده مردم درمجلس ش��ورای
اس�لامی ،فرماندار ،دادس��تان و رئی��س هیئت مدیره

ارائه كمكهای
خیرخواهانهكاركنان
نفت و گاز مسجدسلیمان به
نیازمندان

انجم��ن حمای��ت از زندانیان شهرس��تان رب��اط کریم،
رئیس دادگس��تری ،بخش��دار مرکزی ،معاونت سیاسی
و اجتماعی فرمانداری ،ش��هردار رباط کریم ،ش��هردار
پرند ،اعضای ش��ورای اسالمی ش��هرهای رباط کریم و
پرند ،رئیس اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی رباط کریم،
خیرین ،خانوادههای زندانیان و مردم شریف شهرستان
رباط کریم برگزار شد.درجش��ن امسال که با مشارکت
وحضورخ��وب مس��ئولین ،خیرین و مردم شهرس��تان
برگزار ش��د ،بالغ ب��ر  59میلیون توم��ان برای حمایت
از خانوادهه��ای زندانی��ان جمعآوری ش��د.در حاش��یه

این مراس��م میرزمانی؛ ش��هرداررباط کریم به خبرنگار
م��ا گفت:برای برگزاری این مراس��م ب��ه کمک انجمن
حمای��ت از خان��واده زندانیان آمدیم و ب��ا برگزاری این
مراس��م این نکته و پیام بطور قطع در میان شهروندان
تداعی خواهد ش��د یک فرد به علل گوناگون در زندان
به س��رمیبرد ،اما خانواده آنها نیازمند حمایت اس��ت و
عآوری این کمکها میتواند
برگزاری این مراسمها و جم 
از ب��روز آس��یبهای اجتماعی در خانوادهه��ای زندانیان
جلوگی��ری کند.در پای��ان این مراس��م از دانشآموزان
ممتاز خانوادههای زندانیان تقدیر به عمل آمد.

اهواز-خبرنگار آفرينش
کارکنان خیر و نیکوکار ش��رکت بهرهبرداری نفت و گاز مسجدس��لیمان در سنتی حسنه و خداپسندانه کمکهای نقدی خود
را بابت رس��یدگی به نیازمندان به س��ازمانها و دس��تگاههای متولی اهدا کردند.رییس اداره بهبود روابط کار و امور اجتماعی این
ش��رکت با اعالم خبر باال اظهار داش��ت :مبالغ مشارکت داوطلبانه پرسنل عضو این صندوق به صورت کسر از حقوق ماهیانه اعضا
جمعآوری و پس از تجمیع در حسابداری به انجمنهای حمایت از بیماران کلیوی ،هموفیلی ،سرطانی ،تاالسمی ،کمیته امداد امام
خمینی(ره) و سازمان بهزیستی تحویل گردید.
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در استان

ساخت  10هزار واحد مسکن روستایی برای
مددجویان  14استان

به گ��زارش آفرينش به نق��ل از روابط عمومی بنی��اد برکت ،به موجب
توافقنام ه س��هجانب ه و مشارکت س��ه نهاد انقالبی ،مردمی و فعال در زمین ه
محرومیتزدایی شامل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ،سپاه پاسداران
انقالب اس�لامی و کمیت ه امداد امام خمینی(ره)  10هزار واحد مسکن برای
مددجویان روستایی کمیت ه امداد در  14استان کشور با اعتبار  350میلیارد
تومان ساخته میشود.
مدیرعامل بنیاد برکت ،وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) با
اعالم این خبر گفت :این واحدهای مسکونی برای تأمین مسکن مددجویان
روس��تایی کمیتهی امداد ام��ام خمینی(ره) در مناطق محروم اس��تانهای
ایالم ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان ،هرمزگان ،بوشهر ،آذربایجان غربی،
کردستان ،کرمانشاه ،چهارمحال و بختیاری ،کهگیلویه و بویراحمد ،لرستان،
کرمان ،مازندران ،گیالن ساخته میشود و قرار است واحدها انشاءاهلل ظرف
 12ماه آینده تکمیل و تحویل مددجویان عزیز شود.
با حضور مدیرعامل و رئیس هیات مدیره برگزار شد؛

دومین نشست شورای فرهنگی شرکت ملی
حفاری ایران در سال جاری

اهواز-خبرنگار آفرينش
دومین نشست شورای فرهنگی شرکت ملی حفاری ایران در سال جاری
به ریاست مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت و اعضاء برگزار شد.
در این نشست که با حضور قائم مقام مدیرعامل و جانشین رئیس شورا
و ش��ماری از مدیران و روس��ای ستادی مرتبط با امور فرهنگی تشکیل شد،
لنظر به عمل آمد.
ابتدا درباره ترکیب اصلی و سایر اعضاء بحث و تباد 
بر این اساس اعضای اصلی شورا که در اجرای دستورالعمل وزارت نفت
تعیین ش��ده بودند مجدد ابقاء و با توجه به بازنشس��تگی و انتقال دو تن از
اعضاء ،آقای علی کاله کج و خانم س��وده ش��یرالی به عنوان جایگزین آنان
معرفی گردیدند .در ادامه نشست مهندس سپهر سپهری با اشاره به اهمیت
و نقش این شورا در بررسی ،برنامهریزی ،تبیین و تصویب مصوبات فرهنگی،
تاکید کرد :جلس��ات ش��ورا باید براس��اس جدول زمانبندی و در فرصتهای
تعیین شده با حضور تمامی اعضاء برگزار گردد.
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره ش��رکت ،نیروی انس��انی را مهمترین
و ارزش��مندترین سرمایه س��ازمان دانست و افزود :بایست در جهت توجه به
مس��ائل رفاهی ،فرهنگی و کیفیت ارائه خدمات ب��ه کارکنان تالش نماییم
زیرا رفاه ،آس��ایش و رضایت مندی کارکنان و خانوادههای آنان در پیش��برد
برنامهها ،جایگاه شرکت و بهر هوری و راندمان کار بسیار اثرگذار است.
وی با اش��اره به دس��تور کار نشس��ت مبنی بر هماهنگی بین مدیریتها
درخصوص برنامههای فرهنگی س��ال جاری ،اس��تفاده بهینه و حداکثری از
امکانات و ظرفیتهای شرکت و توسعه امکانات را متذکر شد .سپهری با اشاره
به برنامهریزی فرهنگی برای اعزام کارکنان و خانوادههای آنان که تابس��تان
امسال عازم مشهد مقدس میشوند ،گفت :اعضای شورا الزم است به نحوی
برنامهریزی نمایندکه همکاران از این سفر معنوی نهایت استفاده را برده و از
تسهیالتی که شرکت فراهم میآورد ،رضایت داشته باشند.
دکتر پریسا ایالنلو:

حضور جوانان خالق در رأس معاونتهای
شهرداری ،منشاء تحول است

رباط کریم  -اصغری
جلسه رسمی شورای شهر رباط کریم به منظور ارزیابی عملکرد معاونت
حمل و نقل ترافیک شهرداری به صورت علنی در صحن شورای شهر برگزار
شد.
به گزارش خبرنگار آفرینش ،در جلس��ه علنی ش��ورای شهر رباط کریم
که به ریاس��ت دکتر پریس��ا ایالنلو و با حضور تمامی اعضای ش��ورای شهر
رب��اط کریم برگزار ش��د ،مرتض��ی صالحی معاون حمل و نق��ل و ترافیک و
ابوالفضل صیفی سرپرس��ت س��ازمان مديريت حمل و نقل ش��هرداری رباط
كريم ضمن بیان خالصهای از اهداف ،مأموریت وعملکرد معاونت و س��ازمان
تحت مدیریت خود ابرازداش��تند :ش��هروندان عزیز رباط کریمی با توجه به
شلوغی و ترافیک ایجاد شده درسطح شهر بعلت ایستگاههای تاکسی و نبود
پایانه تاکس��ی خواستار ایجاد پایانه بودند تا ایستگاههای تاکسی سطح شهر
به پایانه منتقل شوند به همین جهت پایانه آزادگان را طراحی و اجرا کردیم
و با اجرای این پایانه و انتقال 12خط تاکس��ی س��طح شهر،ترافیک در مرکز
ش��هرکاهش خواهد یافت و روان سازی صورت می گیرد و پایانی برهرگونه
بی نظمی در ایس��تگاههای خطوط تاکسی درونشهری و برونشهری ایجاد
خواهد شد.
در ادامه این جلسه هر کدام از اعضای شورای شهر به بیان دیدگاههای
خود پرداختند و دکترپریسا ایالنلو؛ ریاست شورای شهر ضمن ابراز رضایت از
عملکرد معاونت حمل و نقل و مدیریت سازمان حمل و نقل شهرداری مطرح
ک��رد :امروز در ش��هرداری رباط کریم و با حضور جوان��ان در راس معاونتها
ش��اهد تحوالت و تغییرات بسیار خوبی در ساختار هستیم و همین تغییرات
منجر ش��ده تا تحوالت مناسبی ایجاد و عملکرد شهرداری بسیار مثبتتر از
قبل باشد.
رییس کمیسیون اجتماعی و امور ایثارگران شورای اسالمی شهر قدس:

هدف از تشکیل کارگروه ،رسیدگی تخصصی به
امور ایثارگران ميباشد

شهرستان قدس -مژگان عليقارداشي
رییس کمیسیون اجتماعی و امور ایثارگران شورای اسالمی شهر قدس
گفت :هدف از تش��کیل و برگزاری جلس��ات کارگروه ایثارگران رس��یدگی
تخصصی و با برنامه مدون به امور ایثارگران اس��ت .ابوطالب آذربرا در جلسه
کارگروه ایثارگران ش��ورای اسالمی شهر قدس که با حضور رییس و اعضای
شورای اسالمی شهر قدس ،رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران ،معاون توسعه
منابع انسانی ،معاون خدمات ش��هر شهرداری ،نمایندگان سپاه ،فرمانداری،
مس��وول دفتر نماینده مجلس ،مس��ئول دفتر نماز جمعه شهرستان ،هیات
رزمندگان شهرس��تان و نمایندگان از خانواده شهدا و ایثارگران ،جانبازان و
آزادگان برگزار شد ،گفت :باید کارگروه ایثار و شهادت به کمیسیون فرهنگ
دائمی ایثار و ش��هادت تبدیل ش��ود تا به موضوع فرهنگ ایثار و شهادت به
صورت تخصصی پرداخته ش��ود و از ظرفیتهای مجموعه مدیریت شهری و
دیگر نهادهای شهر در این خصوص استفاده بهینه شود.

