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اخبار
مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی:

نیروگاه شهیدرجایی آماده تولید
برق در پیک تابستان است
مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی گفت :با اتمام
فصل تعمیرات ،این نیروگاه با تمام توان آماده
تولید برق پایدار در تابستان است .به گزارش
خبرنگار ابتکار از قزوین؛ علی فرهور ،مدیرعامل
شرکت نیروگاه شهیدرجایی با اعالم این خبر
گفت :برنامههای پیشبینی شده تعمیرات اساسی،
نیمهاساسی و برنامههای بازدید دورهای واحدهای
سیزدهگانه نیروگاه که از نیمه دوم شهریور سال
گذشته با هدف کسب آمادگی تولید برق برای
تابستان 1401آغاز شده بود ،تا پیش از پایان
اردیبهشت به اتمام رسید .مدیرعامل نیروگاه
شهیدرجایی با بیان این نکته که توجه به ظرفیتهای
داخلی برای تامین نیازمندیهای نیروگاه ،از
سیاستهای اصلی این شرکت است ،گفت :قیمت
قطعات و تجهیزات نیروگاهی با افزایش زیادی
همراه بوده ،بنابراین تکیه بر توانمندیهای داخلی
و استفاده از قطعات ساخت داخل ،ابزاری برای
گذر از شرایط تحریمها به ویژه در سالهای اخیر
بوده است .این مسئول همچنین افزود :از همه
شهروندان و مردم شریف ایران ،تقاضا دارم برای
کمک به تداوم تولید و بهرهمندی از نعمت انرژی
الکتریکی و کمک به عبور از «پیک تابستان بدون
خاموشی» ،الگوی مصرف صحیح را رعایت کنند
که با این اقدام ،عالوه بر کاهش هزینههای تولید،
به هموطنان خود در مناطق و استانهای گرمسیر
کشور که نیاز شدید به برق برای مصارف سرمایشی
دارند ،کمک میکنند .نیروگاه شهیدرجایی با دارا
بودن 13واحد بخاری و سیکل ترکیبی و توان تولید
نامی 2042مگاوات ،حدود 4درصد از برق مورد نیاز
شبکه سراسری را تامین میکند.

نذر طبیعت با رویکرد حفظ محیط
زیست در استان یزد
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان
بافق گفت :نذر طبیعت با رویکرد حفظ محیط
زیست ،اقدامی خیرخواهانه برای نجات گونههای
جانوری و حیاتوحش در فصل تابستان است.
سیدجالل موسوی در این خصوص گفت :حیات
وحش در فصل گرما و سرما نیازمند احساس
امنیت است  ،از این رو با توجه به مشکل
خشکسالی اخیر و کمبود آذوقه برای حیات
وحش در مناطق تحت مدیریت  ،یک خیر
دوستدار محیط زیست به صورت خودجوش
اقدام به تهیه علوفه برای حیات وحش نمود
که این اقدام خداپسندانه نذری برای طبیعت
و راهی برای احیای آن و نجات حیات وحش
استان است .وی گفت :این علوفه ها توسط
نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان
بافق و دوستداران طبیعت در سطح منطقه در
نواحی حساس و درگیر بحران خشکسالی ،صرف
تغذیه حیات وحش می شود و امید است این
کمک های مردمی که با نیت حفظ سرمایه های
زیستی این کشور و رعایت حقوق حیوانات انجام
می شود موجب کمک به عبور از این بحران
خشکسالی شده و آسیب کمتری به حیات
وحش وارد شود .رئیس اداره حفاظت محیط
زیست شهرستان بافق افزود :این اداره کل تالش
کرده با احداث آب انبار و آبشخور ،انبار علوفه،
آبرسانی سیار ،الیروبی چشم ه ها و توزیع علوفه
در فصول بحرانی ،تا حدی اثرات مخاطرات
طبیعی را بر حیات وحش استان کاهش دهد.

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان:

اتمام همه پروژه های نیمه تمام کانون پرورش فکری استان همدان
بهناز ضرابی زاده از تولید هزار و  ۲۰۰کلیپ
آموزشی ،فرهنگی ،هنری و و بارگذاری در  ۴۶صفحه
مجازی در دوران کرونا در این کانون خبر داد.
وی در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد این
مرکز در شیوع بیماری کرونا اظهار داشت :تولیدات
محتوایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجونان
استان همدان در این دوران با استقبال بی نظیر
مخاطبان مواجه شد.
وی خاطرنشان کرد :با هدف ایجاد شور و نشاط
در میان کودکان و نوجوانان همدانی جشنوارهها،
رژهها و شاد پیمایی عروسک های غول پیکر کانون
در خیابان و پیاد هراهها برگزار شد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
استان همدان با بیان اینکه در دوران کرونا ۶۶
نفر از اعضای کانون به عنوان برگزیده ملی و ۳۴
نفر نیز برگزیده بینالمللی در رویدادهای مختلف
درخشیدند افزود :این موضوع نشان میدهد
کودکان و نوجوانان استان همدان از ظرفیت های
باالیی برخوردار هستند.
ضرابی زاده اظهار داشت :در راستای ترویج فرهنگ
کتابخوانی در نسل جوان و آحاد کودکان از کتاب
های کتابخانه های کانون در دوران شیوع ویروس
کرونا به صورت پستی و رایگان برای کودکان استان
ارسال شد.
ضرابی زاده با اشاره به اینکه در دوران شیوع
ویروس کرونا بسیاری از فعالیتهای مراکز کانون
از حالت حضوری به مجازی و گاهی نیمه حضوری
تبدیل شد افزود :با وجود این شرایط در کار اداری و
ی کانون وقفه ایجاد نشد.
خدماترسان 
وی از هماهنگی برای اجرای سرود همگانی  ۲هزار

نفری توسط اعضای کانون در روز دانشآموز خبر
داد و افزود :هماهنگی و آموزش این سرود با ترانه
و آهنگسازی جدید از سوی کانون و اجرای حرکات
نمایشی از تابستان آغاز خواهد شد.
ضرابی زاده کانون پرورش فکری را یکی از بازوهای
مفید و مؤثر در آموزش و پرورش کشور دانست
و افزود :آنچه کانون پرورش فکری انجام میدهد
آموزش و هدایت غیر مستقیم با استفاده از ابزارهای
مؤثر است که در مهارت و زندگی کودکان و نوجوانان

آنچه کانون
پرورش فکری
انجام میدهد
آموزش و
هدایت غیر
مستقیم با
استفاده از
ابزارهای مؤثر
است که در
مهارت و
زندگی کودکان
و نوجوانان
بسیار کارآمد
است
بسیار کارآمد است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
استان همدان گفت ۱۵۰ :جلد کتاب از کتابخانه
شخصی خانواده شهید حاج ستار ابراهیمی با عنوان
(دختر شینا) به موسسه خیریه تبسم شکوفه یاس
شهر همدان اهدا شد.
بهناز ضرابی زاده اظهار داشت :این اقدام با هدف
ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی و با مشارکت کانون
همزمان با هفته گرامیداشت مقام معلم انجام شده
است .وی خاطرنشان کرد :کتاب های اهدا شده به
این موسسه خیریه با موضوعات مختلف علمی،

سرگرمی ،داستانی ،شعر و متناسب با گروه سنی
کودک و نوجوان است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
استان همدان با اشاره به ضرورت ترویج کتابخوانی در
بین کودکان افزود :فرهنگ اهدای کتاب از سال ۹۸
و با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و تشویق کودکان و
نوجوانان به کتاب و کتابخوانی در آموزشگاههای فاقد
کتابخانه استان آغاز شده است.
یزاده ابراز امیدواری کرد که کانون بتواند
ضراب 
در آینده این فعالیت فرهنگی را ادامه دهد و
کتابخانههای بیشتری را به مدارس فاقد کتابخانه

اهدا کند.
فعالیت هفت کارگاههای برخط فرهنگی ،هنری و
ادبی کانون و بیش از  ۱۰۰عنوان کارگاههای حضوری
تا  ۳۱خرداد ادامه خواهد داشت.
وی ،نقاشی ،خوشنویسی ،عکاسی ،سفالگری،
کالژ ،شعر و قصه را از جمله کارگاههای تخصصی
برخط فصل بهار برشمرد و افزود :عالقهمندان
در گروههای سنی «نو باوه» چهار سال به باال،
«نوجوان» هفت سال به باال« ،نونهال»  ۹سال به
باال« ،نو نگاه»  ۱۲سال به باال و «نوجوان»  ۱۵سال به
باال میتوانند در این کارگاهها شرکت کنند.

شهردار تبریز:

صندوق ذخیره سرمایهگذاری تشکیل میشود
آذربایجان شرقی  -فالح :شهردار تبریز گفت :در تعریف جدید از سرمایهگذاری،
شهرداری باید پیشران باشد و در این راستا پیشنهاد ما تشکیل صندوق
ذخیره سرمایهگذاری است که خود باید مداخلهگر در پروژهها باشد.
یعقوب هوشیار در جلسه کمیسیون گردشگری شورای اسالمی شهر
تبریز با تأکید بر تعریف پروژههای درآمدزا و اشتغالآفرین برای شهر
اظهار کرد :نیازمندیها و معضالت شهری باید تبدیل به پروژههای
سرمایهگذاری شود و در ذیل آن درآمد سرمایهگذار نیز مد نظر قرار گیرد.
هوشیار با تاکید بر تفکیک دو حوزه گردشگری و سرمایهگذاری خاطرنشان
کرد :حوزه گردشگری فضای وسیعی داشته و تبریز ظرفیتهای عظیمی در این
حوزه دارد که باید از حوزه سرمایهگذاری جدا شود و در این راستا طرحهای زیادی
داریم که هر هفته در صحن علنی شورای شهر مطرح میکنیم.
شهردار تبریز با تأکید بر تغییر نگرش و تعریف گردشگری در عصر کنونی ادامه داد :پروژههای
سرمایهگذاری نباید صرفا ً با هدف کسب درآمد پیگیری شوند و عالوه بر آن باید در حل معضالت شهری
نیز موثر شود .وی افزود :دلیل ایجاد صندوق ذخیره سرمایهگذاری ،شروع مطالعه سرمایهگذاری است؛
مثال ً در حوزه ترافیک شهری پروژه سرمایهگذاری نداریم و باید ابتدا در این حوزه پروژهای تعریف کنیم و

شهردار شیراز اعالم کرد :

بازدید مدیرعامل برق منطقهای
خوزستان و مشاور مدیرعامل شرکت
توانیر از پروژه خط و پست هفتکل 2

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان گفت  :تمام پروژههای عمرانی نیمه تمام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان
همدان در  ۲سال اخیر به بهرهبرداری کامل رسیده است.

چند سرمایهگذار سود حاصل را ببینند و ترغیب شوند و یا در خصوص مسیرگشاییها که اگر امروز  70هزار
میلیارد تومان داشته باشیم ،طرح تفصیلی را اجرا میکنیم .وی ادامه داد :همچنین در بافت فرسوده نیز
میتوانیم از طرحهای سرمایهگذاری استفاده کنیم.
هوشیار با اشاره به اینکه عملیات اجرایی  500واحد مسکونی در قالب قرارگاه مسکن به زودی شروع می
شود ،اعالم کرد :یک چهارم نرخ صدور پروانه ساخت کاهش یافته است و معنی آن کاهش درآمد و اشتغال
است؛ ما منتظر سرمایهگذار نخواهیم ماند که برنامهای برای ما تعریف کند و باید مدیران خود را با این نوع
نگاه آشنا کنیم که منتظر سرمایهگذار نباشند.
شهردار تبریز یادآور شد :بهرهگیری از نیروهای متخصص در حوزه سرمایه گذاری نیز باید مدنظر باشد و
در این حوزه نیز ضعف داریم.
وی اضافه کرد :باید حوزه سرمایهگذاری به عنوان مقولهای مشخص در مناطق پیگیری شود و حتی
مدیران سرمایهگذاری در مناطق و سازمانها شروع به کار کنند.
هوشیار با اعالم اینکه شاید در آینده نزدیک چند پروژه بزرگ سرمایهگذاری در تبریز رونمایی شود ،گفت:
نزدیک به دو هزار میلیارد تومان تنها در یکی از پروژهها توافق شده است .وی از فیبر نوری به عنوان یکی از
زیرساختهای مورد مطالعه نام برد و افزود :یکی از زیرساختهای مورد مطالعه ،فیبر نوری است که هفته
آینده به صحن شورا میآوریم و چارچوب آن با قبل متفاوت است.

ارائه  ۷۰بسته سرمایهگذاری در مرحله صدور مجوز و پروانه

 ۷۰درصد از فروشگاههای ایالم
دارای همه کاالهای اساسی هستند
ایالم -خبرنگارابتكار-رئیس سازمان جهاد
کشاورزی ایالم گفت ۷۰ :درصد از فروشگاههای
ایالم دارای همه کاالهای اساسی هستند .آذرنوش
عموزاده اظهار داشت :با توجه به رصدی که در
سطح بازار استان انجام شده است ،تمامی کاالهای
اساسی به وفور در سطح بازار موجود است .وی
گفت :بعد از مردمی سازی یارانهها تعدادی از
فروشگاهها هنوز اقدام به تهیه کاالها نکردهاند.
وی افزود :به طور میانگین بیش از  ۷۰درصد
از فروشگاهها ،تمامی کاالهای اساسی از جمله
روغن ،قند و شکر ،مرغ ،گوشت ،لبنیات موجود
دارند و تا به این لحظه هیچ گونه مشکلی در این
راستا وجود نداشته است .وی ادامه داد :در سطح
فروشگاههای عمده استان به وفور روغن موجود
است اما در برخی از شهرستانها هنوز عامالن را
برای خرید معرفی نکردهاند .رئیس سازمان جهاد
کشاورزی ایالم اضافه کرد :در سطح شهر ایالم
چند عمده فروش وجود دارد که این فروشگاهها
نیز برای عرضه روغن آمادگی الزم را دارند.

اخبار

شهردار شیراز از ارائه  ۷۰بسته سرمایهگذاری با طی کردن مراحل
قانونی و در مرحله صدور مجوز و پروانه خبر داد .شیراز_ابتکار:
سید احسان اصنافی شهردار شیراز در اختتامیه اولین همایش ملی
توسعه سرمایهگذاری در شیراز؛ سومین حرم اهلبیت(ع) اظهار
کرد :رونمایی و امضای میثاقنامه حمایت از سرمایهگذاری توسط
مسئوالن ملی ،استانی و شهری از دستآوردهای این همایش بود.
وی افزود :این میثاق نامه بهعنوان سند حمایت از سرمایهگذاری
در شهر شیراز با محوریت مدیریت شهرداری و شورای اسالمی
شهر خواهد بود .شهردار شیراز در تشریح پنلهای تخصصی اولین

همایش ملی توسعه سرمایهگذاری در شیراز خاطر نشان کرد :پنل
تخصصی پنجره واحد سرمایهگذاری و نقش حکمرانی شهرها در
حوزه سرمایهگذاری ،مطرح و مقالههای مرتبط ارائه شد.
استقرار نظام تشویق و تکریم ،تسهیل و تسریع در رسیدگی به
مراحل قانونی سرمایهگذاری از جمله مباحث مطرح شده در پنلهای
تخصصی بود که مدیر ارشد کالنشهر شیراز به آن پرداخت.
اصنافی تصریح کرد :یکی از دغدغههای سرمایهگذاران همواره
طی مراحل قانون اخذ مجوز و ریسکهایی که فرآیند سرمایهگذاری
وجود دارد ،بوده که در پنلها به آنها پرداخته شد.

وی با بیان اینکه در این همایش بهصورت مشخص شکلگیری
پنجره واحد در سازمان سرمایهگذاری و از سوی دیگر خدمات مورد
نیاز در حوزه شهرسازی و مالی از طریق این پنجره واحد مورد تاکید
ت گرفته نتیجه خوبی را در
قرار گرفت ،گفت :با ریلگذاری صور 
این حوزه خواهیم داشت و امیدوارم با بسته سرمایهگذاری شفاف و
روشن مسیر مناسبی برای سرمایهگذار فراهم کنیم.
به گفته مدیر ارشد شهری کالنشهر شیراز؛ با ایجاد پنجره واحد
سرمایهگذاری برای دریافت مجوز بینیاز از مراجعه به دستگاههای
خدماترسان و شهرداری خواهد بود.
اصنافی از ارائه تعداد  ۷۰بسته سرمایهگذاری با طی کردن مراحل
قانونی و در مرحله صدور مجوز و پروانه خبر داد و اضافه کرد:
امیدوارم این فرایند ادامه دار باشد.
شهردار شیراز با اشاره به تشریح مطالب مطرح شده در پنل
تخصصی دیگری عنوان کرد :تهیه یک سند از مدلهای ارائه شده
مبنی بر انتقال تجربیات و حکمرانی شهرداری در حوزه سرمایهگذاری
برای توانمندی شهرداری و برخوداری این ارگان خدماترسان برای
سرمایهگذاری در سایر بخشهای این پنل مطرح شد.
انعقاد تفاهمنامه با شرکتهای مختلف و تأمین سرمایه در حوزه
گردشگری دستاورد دیگری بود که اصنافی به آن اشاره و تصریح
کرد :با انعقاد قراردادهای سرمایهگذاری در این حوزه طی چند ماه
آینده آثار این همایش نمود عملیاتی خود را نشان خواهد داد.

مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان
و مشاور مدیرعامل شرکت توانیر از پروژه خط
دومداره و پست برق در حال احداث هفتکل
 2بازدید کردند .محمود دشتبزرگ به همراه
مسعود معینپور و جمعی از مدیران ارشد این
شرکت از پروژه خط دو مداره و پست برق 132
به  33کیلوولت هفتکل  2در شهر هفتکل بازدید
کردند .هدف از این بازدید بررسی روند احداث
این پروژه ،رفع موانع موجود و تسریع در به
سرانجام رساندن آن بوده است .خط دومداره و
پست برق هفتکل  2که برای تامین بار خانگی و
صنایع آتی و تصحیح افت ولتاژ این شهرستان
طراحی و برنامهریزی شده 100 ،مگاولت آمپر
ظرفیت دارد .در حال حاضر عملیات ساختمانی
این پست فوق توزیع برق  35درصد پیشرفت
فیزیکی دارد و بنا است در فروروین  1402وارد
مدار شود .با وارد مدار شدن پست برق هفتکل
 ،2بارگیری از پستهای این شهرستان به 30
درصد کاهش خواهد یافت و پایداری شبکه
افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد .بر اساس
این گزارش ،شرکت برق منطقهای خوزستان
مسئولیت تامین و پایداری شبکه برق انتقال و
فوق توزیع در دو استان خوزستان و کهگیلویه و
بویراحمد را بر عهده دارد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی
اصفهان و حومه خبر داد:

ورود  173دستگاه اتوبوس تازه
نفس به ناوگان اتوبوسرانی شهر
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و
حومه از ورود  173دستگاه اتوبوس تازه نفس
به ناوگان اتوبوسرانی شهر اصفهان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان ،سیدعباس
روحانی با اعالم این خبر گفت :به همت
مدیریت شهری  173دستگاه اتوبوس شهری
جدید سفارش داده شده و به زودی پس از
تولید ،وارد ناوگان حمل و نقل عمومی شهر
اصفهان می شود .او افزود:پیگیریهایی از طریق
سازمان شهرداریها و اتحادیه اتوبوسرانیها نیز
انجام شده تا کالنشهر اصفهان در کنار دیگر
کالنشهرها ،سهمی از  150دستگاه اتوبوس در
بخش اول واگذاری تا قبل از مهر  1401داشته
باشد .او خاطرنشان کرد :از زمانی که ناوگان
اتوبوسرانی شهر اصفهان را تحویل گرفتم ،قریب
به  450دستگاه اتوبوس فعال در سطح شهر
وجود داشت که با تعمیر اتوبوسهای قبلی و
ورود  45دستگاه جدید ،تعداد اتوبوسهای
ناوگان اتوبوسرانی اکنون به  700دستگاه رسیده
است .مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی
اصفهان و حومه وضعیت شهر اصفهان در
زمینه ناوگان اتوبوسرانی را مطلوب ندانست
و تاکید کرد :شهر اصفهان در روزهای عادی
حداقل بین  900تا یک هزار دستگاه اتوبوس
نیاز دارد که در زمان بازگشایی مدارس از سوی
آموزش و پرورش ،این نیاز به حداقل 1200
دستگاه اتوبوس میرسد.

بانوان پاالیش گاز ایالم به تساوی
به حریف ارومیه ای رضایت داد
ایالم -خبرنگارابتكار -سرمربی تیم فوتبال
پاالیش گاز بانوان ایالم گفت :تیم پاالیش گاز
بانوان ایالم در هفته نوزدهم رقابتهای لیگ برتر
با میزبان خود تیم ارومیه به تساوی رسید.
ندا عزیزپور اظهار داشت :بازی  ۲تیم پاالیش
گاز و ارومیه با نتیجه صفر بر صفر به پایان
رسید .وی افزود :تیم پاالیش گاز ایالم در این
دیدار بخصوص در نیمه دوم صاحب موقعیت
های زیادی شد که بدلیل بی دقتی در زدن
ضربات آخر و عدم تمرکز الزم موفق به گلزنی
نشدند .سرمربی تیم فوتبال پاالیش گاز ایالم
گفت :این تیم هم اکنون در رده هشتم جدول
رده بندی لیگ برتر قرار دارد .تیم فوتیال پاالیش
گاز بانوان ایالم با  ۱۹بازی ،پنج برد ۱۰ ،باخت و
چهار مساوی ۲۷ ،گل زده ۳۱ ،گل خورده و ۱۹
امتیاز در رده هشتم جدول لیگ برتر قرار دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی عنوان کرد

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های آذربایجان شرقی:

صرافی بانک ملی در تبریز راه اندازی می شود

نشست وزیر بهداشت با نمایندگان مازندران در مجلس شورای اسالمی

آذربایجان شرقی  -فالح :رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان
شرقی گفت :تامین  44درصد از رشد  7.8درصدی برنامهریزی شده
برای استان در سال  1401از محل ارتقای بهره وری حاصل خواهد شد.
محمد فرشکاران در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه تبریز
اظهار کرد :تالش برای بهبود بهره وری تالش برای زندگی بهتر افراد
جامعه است؛ به طوری که تنها در طول  15سال اخیر افزایش بهره
وری در سطح جهان  45برابر شده است.
وی افزود :وجود ساختار سازمانی مناسب ،روش های اجرائی كارآمد،
تجهیزات و ابزار كار سالم ،فضای كار متعادل و از همه مهمتر نیروی
انسانی واجد صالحیت و شایسته از ضروریاتی هستند كه برای نیل به بهره
وری مطلوب باید مورد توجه مدیران قرار گیرد .فرشکاران یادآور شد :مقام معظــم رهبری در بیانات
نــوروزی خود صراحتا چندین بار به موضوع بهره وری اشاره داشتند و از اینکه بهره وری در کشور پایین
است ،گالیه کرده اند و تحقق شعار امسال را منوط به بهره وری دانسته اند .رئیس سازمان مدیریت و
برنامهریزی آذربایجانشرقی ارتقای بهره وری را شاه بیت اقتصاد دانش بنیان دانست و افزود :اقتصاد
دانش بنیان موجب کاهش هزینه های تولید و بهبود کیفیت محصول می شود و بهره وری را افزایش
می دهد .فرشکاران در ادامه مدعی شد :وظیفه دولت است که فرهنگ بهرهوری را در قالب طرح ملی
«جنبش بهره وری» در جامعه مطرح کند؛ دولت باید به بازنگری و اصالح قوانین و مقررات اضافی و
م
دست وپاگیر بپردازد تا از ویژگی انعطافپذیری برخوردار شود و با گزینش مدیران کارآمد و تقویت نظا 
های نظارتی ،به بهبود سطح بهره وری کمک کند .وی وابستگی اقتصاد ملی و مخارج دولت به عواید
نفت و گاز ،محیط كسب و كار نامساعد ،مبتنی نبودن نظام جبران خدمت بر بهرهوری و عدم تناسب
نیروی انسانی با نیاز بازار كار را مهمترین موانع بهره وری در اقتصاد کشور دانست.

آذربایجان شرقی  -فالح :بر اساس مصوبه ای که در جلسه شورای هماهنگی
بانکهای آذربایجان شرقی به ریاست رئیس بانک مرکزی گرفته شد ،شعبه
صرافی بانک ملی در تبریز با در نظر گرفتن مالحظات و پیشنهادات
اولیای بانک ملی ایران ،راه اندازی خواهد شد .عضو هیئت مدیره بانک
ملی در این زمینه گفت :از مصوبه بانک مرکزی تشکر کرده و در هفته
آتی مقدمات راه اندازی این شعبه بررسی شده و پیشنهادات الزم ارائه
می شود .حسن مونسان ،بر حمایت بانک ملی از واحدهای صنعتی
استان نیز تاکید کرد و اظهار داشت :با رفع برخی موانع در بخشنامه های
بانک مرکزی ،امکان اعطای تسهیالت بیشتر فراهم خواهد شد .وی همچنین
خواستار بازنگری در برخی دستورالعمل های جدید ابالغی از سوی بانک مرکزی
برای خدمات دهی بهتر به مشتریان شد .دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های آذربایجان شرقی و رئیس
بانک ملی استان نیز از آماده بودن زیرساخت های الزم برای راه اندازی این صرافی خبر داد .عادل غالمی
همچنین با اشاره به حمایت بانکی از صنایع بزرگ در استان عنوان کرد :کشاورزان زیادی در استان از کانال
بنیاد برکت برای خرید تراکتور از تسهیالت بانک ملی بهره مند شده اند که موجب رونق اقتصادی کارخانه
تراکتورسازی نیز شده است .دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به
محوریت این دبیرخانه در انعکاس مشکالت بانکی استان به بانک مرکزی یادآور شد :در سفر رئیس بانک
مرکزی به تبریز مقرر شد این دبیرخانه موضوعات و مسائل مطروحه بانک های استان را تجمیع و به بانک
مرکزی انتقال دهد .وی تصریح کرد :در جلسه مشترک مدیران بانکی کشور و مدیران بانکی استان نیز ۵
نفر از مدیران بانکی استان به بیان دیدگاه های خود پرداختند .غالمی به دیدار مدیران بانکی با امام جمعه
تبریز اشاره کرد و افزود :در این دیدار آیت الله آل هاشم از توجه ویژه بانک های استان برای اعطای وام قرض
الحسنه و حمایت از واحدهای تولیدی تشکر و قدردانی کرد و رهنمودهایی برای خدمات دهی بهتر داشتند.

در پایان دومین روز اجالس روسای دانشگاههای کشور ،وزیر بهداشت در
نشستی با نمایندگان مردم استان در مجلس و هیات رئیسه دو دانشگاه
علوم پزشکی مازندران و بابل ،مدیران شبکه بهداشت و درمان ،روسای
بیمارستان های استان ،مسائل و مشکالت حوزه سالمت استان را
بررسی کردند .در ابتدای این نشست ،دکتر فرهاد غالمی رئیس
دانشگاه علوم پزشکی مازندران الویت های حوزه سالمت دانشگاه را
مطرح نمود و به اهمیت احداث برخی از پروژه ها ازجمله بیمارستان
 ۱۱۰۰تختخوابی آیت الله طبرسی اشاره نمود و خواستار حمایت همه
جانبه وزیر و تخصیص اعتبار الزم برای تکمیل پروژه های نیمه تمام شد.
پس از آن هر یک از نمایندگان مجلس ضمن تقدیر از رئیس دانشگاه علوم
پزشکی مازندران به دلیل داشتن روحیه جهادی و پیگیری مستمر امور مردم و حضور در بین مردم
محروم استان ،به طرح مشکالت سالمت در حوزه انتخابی خود پرداختند و خواستار توجه بیشتر به
استان مازندران در حل مشکالت بهداشت و درمان مردم استان شدند.
در ادامه استاندار از همدلی و همراهی نمایندگان مجلس با مدیران دانشگاه علوم پزشکی مازندران
تشکر کرد و گفت احداث بیمارستان  ۱۱۰۰تختخوابی آیت الله طبرسی برای منطقه شمال کشور بسیار
حیاتی است .با احداث این بیمارستان ،مردم استان مازندران و استان های همجوار و حتی کشورهای
مجاور از خدمات جامع و مطلوبی برخوردار خواهند شد.
در ادامه حسینی پور استاندار مازندران به مشکل مسکن دانشجویان بعد از بازگشایی دانشکده ها و
افزایش قیمت مسکن اشاره کرد و خواستار توجه خاص وزارت بهداشت به این موضوع شد.
در خاتمه این نشست دکتر عین الهی وزیر بهداشت گفت :ما بر ای حل مشکالت مان نیاز به
حمایت همه جانبه نمایندگان مجلس داریم.

مهمترین موانع بهره وری در اقتصاد کشور

در پایان دومین روز اجالس روسای دانشگاههای کشور صورت گرفت

