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 تعامل شهرد اری بند ر بوشهر 
با شرکت گاز  استان

بوشهر -خبرنگار تجارت  :به گزارش واحد  خبر و رسانه مد یریت 
ارتباط��ات و ام��ور بین الملل ش��هرد اری بند ر بوش��هر، حسین 
حید ری د ر نشست با مد یرعامل ش��رکت گاز استان بوش��هر 
اظهار کرد : مد یریت ش��هری و ش��رکت گاز خد مات مشترکی 
برای ش��هروند ان د ارند  که این فصل مشترک ضرورت تعامل 
و هماهنگ��ی بیشت��ر این مجموعه ها را افزایش د اد ه است.وی 
بیان کرد : شهرد اری و شرکت گاز با همکاری بیشتر با یکد یگر 
بد ون شک روند  خد مات رسانی به شهروند ان با سرعت و شتاب 
بیشتری د نبال خواهد  شد .حید ری اد امه د اد : شرکت گاز بوشهر 
با رویکرد  جهاد ی خود  تاکنون خد مات ارزند ه ای د ر گازرسانی 
به منازل ش��هروند ان ایفا کرد ه است که این رویه خد متی آنها 
قابل تقد یر است.وی افزود : از د غد غه های اصلی ش��هرد اری 
بند ر بوش��هر پیرامون د ستگاه های خد مات رسان حفاری های 
نامنظ��م اس��ت ک��ه د ر راستای جلب رضایت ش��هروند ان باید  
مد یریت مناسب تری د ر این زمینه صورت گیرد .حید ری اظهار 
کرد : ش��هرد اری بند ر بوش��هر با تمام توان برای حل مشکالت 
شهروند ان پای کار آمد ه و د ر این مسیر ذره ای کوتاهی صورت 

نخواهد  گرفت.
 

 برف روبی معابر شهر اراک  
با ۴۶ د ستگاه از ماشین آالت 

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرد اری 
اراک خبر د اد :برف روبی ش��ب گذش��ته معابر شهر اراک، با 46 
د ستگاه از ماشین آالت سبک و سنگین برف روب و نمک پاش 
شهرد اریبه گزارش اد اره ارتباطات و امور بین الملل شهرد اری 
اراک، کرم��ی ب��ا اعالم خبر فوق گفت: به د نبال اعالم سازمان 
هواشناسی مبنی بر بارش برف، پرسنل واحد خد مات موتوری 
سازم��ان عم��ران و بازآفرینی فضاهای ش��هری د ر آماد ه باش 
کامل قرار گرفتند .وی افزود :ش��ب گذش��ته به هنگام ش��روع 
ب��ارش ب��رف؛ پرسنل واحد خد مات موت��وری سازمان با بیش 
از 46 د ستگ��اه ان��واع ماش��ین آالت سبک و سنگین برف روب 
و نمک پ��اش، نسبت ب��ه برف روبی  معابر اقد ام نمود ند .رئیس 
سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرد اری اراک، 
اضافه کرد :همچنین با توجه به د ستور ش��هرد ار و د رخواست 
ستاد  مد یریت بحران استان، تعد اد  ۵ د ستگاه نمک پاش مکانیره 
مجه��ز ب��ه تیغه برف روب جهت همک��اری با پلیس راه و اد اره 
ک��ل راه��د اری استان جهت بازگشایی مسیرهای اراک-توره، 

اراک-ازنا و توره-زالیان؛اعزام شد ه اند .
وی اد امه د اد :د ستگاه های فوق بعد  از انجام ماموریت محوله 
برون شهری، به شهر اراک جهت خد مت رسانی به شهروند ان 

انتفال د اد ه شد ند .
کرمی اظهار د اشت:د اشتن تجهیزات زمستانی و رعایت فاصله 
طول��ی از الزام��ات سفر د رجاد ه های برفی است که رانند گان، 

باید  به این نکته توجه د اشته باشند .

 تقویت منابع مالی برای توسعه بزرگراه 
د ر سیستان ضروریست

استان��د ار سیست��ان و بلوچستان گفت: با توجه به اینکه ش��بکه 
راهه��ا ب��ه ویژه بزرگراه بعنوان مح��ور توسعه استان از اهمیت 
باالیی برخورد ار است همه باید  د ست به د ست هم د هیم و با 
تقوی��ت مناب��ع مالی این مسیر را هموار سازیم.به گزارش اد اره 
ارتباط��ات و اط��الع رسانی اد اره کل راه و ش��هرسازی استان 
سیست��ان و بلوچست��ان، حسین م��د رس خیابانی روز جمعه د ر 
حاشیه بازد ید  از روند  احد اث بزرگراه د ر محورهای مواصالتی 
زاب��ل- زاه��د ان و زاه��د ان- بیرجند  با بی��ان اینکه بزرگراه ها 
شاهرگ توسعه و پیشرفت هر منطقه محسوب می شوند ، اظهار 
د اشت: برخورد اری از پهناورترین شبکه راههای ارتباطی، قرار 
گرفتن د رمسیر یکی از مهمترین کروید ورهای اصلی تجارت 
جهانی و  صد ها مزیت اقتصاد ی د یگر ، ضرورت وجود  راههای 
مواصالت��ی استان��د ارد  را د ر این پهنه جغرافیایی جنوب ش��رق 
کش��ور اجتن��اب ناپذیر کرد ه است.مد یر کل راه و ش��هرسازی 
است��ان سیست��ان و بلوچست��ان نیز د ر این بازید  با بیان اینکه د ر 
د و سال اخیر احد اث بزرگراه د ر استان رش��د  ش��تابانی به خود  
گرفت��ه اس��ت، گف��ت: د ر حال حاضر ساخت 9 پروژه راه سازی 
ش��امل 11۳ کیلومت��ر بزرگراه د ر تم��ام محورهای مواصالتی 
است��ان توس��ط ای��ن اد اره کل د ر حال اجراس��ت و پروژه های 

جد ید  نیز د ر د ستور کار قرار گرفته است.
 

انهد ام کارگاه ساخت و تولید  مواد  محترقه 
غیرمجاز د ر شهرستان سلماس

به گزارش خبرنگار پایگاه خبري پلیس، سرهنگ "ایرج حسنخانی" 
د ر تشری��ح ای��ن خب��ر گفت: د ر پ��ي کسب خبري مبني بر تولید  و 
فروش مواد  محترقه غیر مجاز و خطرناک توسط افرد ي د ر سطح 
شهرستان "سلماس"، رسید گي به موضوع د ر د ستور کار ماموران 
انتظامی قرار گرفت. وي افزود  : ماموران با اشراف اطالعاتی و اقد امی 
هوشمند انه ضمن شناسایی متهم؛ یک کارگاه تولید  و ساخت مواد  
محترقه د ست ساز را د ر یکی از محالت د ر حومه شهر شناسایی و 
با هماهنگي مقام قضائي د ر یک عملیات غافلگیرانه د ر بازرسي از 
محل؛ 4۳ کیلوگرم باروت، 99 هزار و 718 عد د  انواع مواد  محترقه 
و 8۰ هزار و 4۵۰ عد د  انواع پیش ساز و مواد  اولیه مرتبط با تولید  

آن کشف و ضبط شد . 

اخبار كوتاه

شهرستان ها

تولید  و عرضه بیش از ۵00 گرید  فوالد ی د ر فوالد  مبارکهپاید ار ی شبکه برق شهرها و روستاهای آذربایجان غربی 
مد یر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: د ر حال حاضر و به د نبال 
بارش های سنگین و مد اوم برف د ر سطح استان آذربایجان غربی، شبکه برق تمام 
شهرها و روستاهای استان، پاید ار و برقرار است. به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق آذربایجان غربی اکبر حسن بکلو مد یر عامل شرکت توزیع نیروی 
برق آذربایجان غربی ضمن اشاره به تد اوم آماد ه باش اکیپ های عملیاتی این شرکت 
برای پنجمین روز متوالی، از پاید اری شبکه برق استان خبر د اد  و گفت: از اوایل هفته 
جاری با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر بارش برف د ر نقاط مختلف 

استان  و اد امه این روند  تا پایان این هفته، اکیپ های عملیات و اتفاقات ش��رکت توزیع نیروی برق استان د ر حالت 
آماد ه باش هستند  تا د ر صورت نیاز آماد گی الزم جهت رفع ناپاید اری و یا خاموش��ی های احتمالی را د ر کوتاهترین 
زمان ممکن د اشته باشند  مد یر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی افزود : با وجود  بارش برف سنگین 
د ر روزهای اخیر د ر حال حاضر با تالش های بی شائبه جهاد گران شرکت توزیع نیروی برق استان، شبکه های برق از 
پاید اری کامل برخورد ار هستند . مد یرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی تصریح کرد : د ر شرایط فعلی 
خد مت رسانی مناسب و به موقع به مشترکین جهت رفع مشکالت احتمالی د ر اولویت فعالیت ها قرار د ارد  و آماد ه باش 

کامل نیروهای شرکت توزیع نیروی برق استان تا پایان بارند گی ها اد امه خواهد  د اشت.

مد ی��ر متال��ورژی و روش ه��ای تولی��د  ش��رکت فوالد  مبارکه گف��ت: هم اکنون 
ف��والد  مبارک��ه بیش از ۵۰۰ گرید  ف��والد ی د ر حوزه های مختلف لوازم خانگی، 

خود روسازی، لوله سازی، صنایع قوطی سازی و ... تولید  می کند . 
علیرضا مولوی زاد ه مد یر متالورژی و روش های تولید  ش��رکت فوالد  مبارکه د ر 
نشست هم اند یشی فوالد  مبارکه و ش��رکای کسب و کار که با مشتریان فوالد  
مبارکه د ر عرصه تولید  لوازم خانگی برگزار شد ، اظهار کرد : برای استفاد ه صحیح 
از ه��ر گری��د  ف��والد  مبارکه، مشتریان این ش��رکت می توانند  از خد مات مشاوره 

فوالد  مبارکه د ر این زمینه استفاد ه کنند .
وی با بیان این که د ر صورتی که سفارش گذاری ها به د رستی انجام شود ، مشکالت مشتریان به حد اقل می رسد ، 
افزود : از آن جا که فوالد  مبارکه قابلیت تولید  محصوالت تجاری، کششی، فوق کششی و استحکام باال را د ارد ، 

بنابراین این شرکت می تواند  تولید  محصوالت کیفی ویژه را د ر د ستور کار خود  قرار د هد .
مد یر متالورژی و روش های تولید  ش��رکت فوالد  مبارکه خاطرنشان کرد : خوش��بختانه ش��رکت فوالد  مبارکه از 
نظ��ر تلرانس ه��ای ابع��اد ی د رخواستی مشتریان مطابق با استاند ارد های بین المللی را د ر 2 حالت تلرانس نرمال و 

تلرانس ویژه می تواند  محصوالت خود  را به مشتریان عرضه کند .

ذوب آهن اصفهان می تواند  د ر توسعه ریلی چابهار نقش آفرین باشد 
سعید  محمد  مشاور رئیس جمهور و د بیر شورای عالی مناطق آزاد  کشور  با حضور د ر غرفه 
ذوب آهن اصفهان د رنمایشگاه لجستیک چابهار گفت: این شرکت با توجه به ظرفیت هایی 
که د ارد  می تواند  د ر راستای توسعه ریلی چابهار نقش مهمی را د اشته باشد . محمد  د ر این 
بازد ید  با مسئولین ذوب آهن د ر خصوص تعامل و همکاری بیشتر گفتگو نمود  و تولید  ریل را ، 
د ستاورد  بزرگ کشور توسط ذوب آهن اصفهان برای توسعه حمل و نقل ریلی توصیف کرد  . 
محمد  جعفر صالحی معاون خرید  و علیرضا رضوانیان معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن 
نیز د ر غرفه این شرکت با مسئولین بازد ید  کنند ه مذاکره نمود ه و پاسخگوی بازد ید کنند گان 

بود ند .معاون خرید  ذوب آهن اصفهان د ر گفتگو با  د بیر ش��ورای عالی مناطق آزاد  کشور با 
اشاره به تاکید ات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور بر حمایت از تولید  ملی ، اظهار د اشت : 
این مجتمع عظیم صنعتی د ر شرایط کنونی جهت تامین مواد  اولیه به ویژه سنگ آهن و زغال 
سنگ با مشکالت بسیاری مواجه است و ذوب آهن به د لیل عد م برخورد اری از سهمیه سنگ 
آهن، مورد  بی مهری قرار گرفته است. وی افزود ، حرکت شرکت های معد نی به سمت تولید  
فوالد  که د ر تخصص آن ها نیست ، ناد رست است و این شرکت ها باید  به افزایش کمی و 
کیفی تولید  د ر حوزه معد ن تمرکز کنند  . صالحی اظهار د اشت : اگر ذوب آهن اصفهان د غد غه 

تامین مواد  اولیه ند اشته باشد  ، می تواند  بیش از گذشته محصوالت مورد  نیاز کشور از جمله 
ریل را تولید  کند  که د ر توسعه زیرساختهای حمل و نقل ریلی نقش مهی د ارد  .رضا راستی 
مد یر کل د فتر ترانزیت گمرک ایران و محمد علی خاشی، ناظر گمرکات استان سیستان و 
بلوچستان ، د یگر مسئولینی بود ند  که د ر غرفه ذوب آهن اصفهان حضور یافتند  و با سلطانی 
مد یر امور فنی و برنامه ریزی تولید  شرکت گفتگو نمود ند  . همایش و نمایشگاه لجستیک چابهار 
با حضور سعید  محمد  معاون رئیس جمهور و د بیر شواری عالی مناطق آزاد  کشور و جمعی از 

کارشناسان و متخصصان حوزه حمل و نقل کشور، ۳۰ د ی ماه آغاز به کار کرد  .  

و  برنامه ری��زی  مع��اون  سی��د  حام��د  موس��وی، 
 توسع��ه سرمای��ه انسان��ی ش��هرد اری قزوی��ن از 
برگ��زاری جلسه بازنگ��ری و اصالح ساختار سازمانی 
مناط��ق ش��هرد اری قزوی��ن بر اس��اس منطقه بند ی 
 جد ی��د  ابالغ��ی از س��وی وزارت کش��ور ب��ا حض��ور 
معاونین شهرد ار و مد یران مناطق به میزبانی معاونت 
برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرد اری قزوین 

خبر د اد .
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی معاون��ت برنامه ریزی و 
توسع��ه سرمای��ه انسانی ش��هرد اری قزوین، موسوی 
گف��ت: طرح محله بند ی و منطقه بند ی ش��هر قزوین 
به استناد  ماد ه ۵4 قانون ش��هرد اری ها و د ستورالعمل 
وزارت کش��ور ب��ا برگزاری جلس��ه بازنگری و اصالح 
ساخت��ار سازمانی مناطق ش��هرد اری قزوین با حضور 
 معاونین شهرد ار و مد یران مناطق به میزبانی معاونت 
برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ش��هرد اری مورد  

بررسی قرار گرفت.

موس��وی ه��د ف از اج��رای ط��رح محله بن��د ی و 
منطقه بن��د ی ش��هر قزوین را روان س��ازی و تسهیل 
 د سترس��ی ش��هروند ان به خد م��ات مناطق چهارگانه 
ش��هر قزوین عنوان کرد  و افزود : معاونت برنامه ریزی 
 و توسع��ه سرمای��ه انسان��ی ش��هرد اری قزوی��ن
 پ��س از تهی��ه و تنظیم نقشه ه��ای مرزبند ی مناطق 
و موضوع��ات فن��ی مرتب��ط، نسبت ب��ه ارسال طرح 
محله بن��د ی و منطقه بن��د ی ش��هر قزوین به سازمان 
شهرد اری ها و د هیاری های کشور اقد ام کرد ه است.

وی تصری��ح ک��رد : د ر راست��ای اجرای ماد ه 8۰ قانون 
تشکی��الت، وظای��ف و انتخابات ش��وراهای اسالمی 
کشور، الیحه تصویب ساختار تشکیالتی منطقه بند ی 
جد ید  ش��هرد اری برای سیر مراحل قانونی به ش��ورای 

اسالمی شهر قزوین تقد یم شد ه است.
ای��ن مق��ام مسئول یاد آور ش��د : رویکرد  ش��هرد اری 
قزوی��ن از اج��رای ط��رح محله بن��د ی و منطقه بند ی 
 ش��هر قزوی��ن ایج��اد  زمین��ه افزای��ش مشارک��ت 
شهروند ان د ر مد یریت شهری، تصمیم سازی گروهی 
مؤثرتر و کاهش فاصله میان ش��هروند ان و مسئولین 
مد یری��ت ش��هری، افزایش خ��ود  کنترلی و مشارکت 
ش��هروند ان د ر ارتقاء انضباط شهری، انعطاف پذیری 
و ع��د م تمرک��ز اد اری و سازمان��ی با ه��د ف افزایش 
اثربخشی، سرعت و کیفیت مد یریت شهری، کارآمد ی 
و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل د ر 

مد یریت شهری است.

مد ی��ر کل تعاون، ک��ار و رفاه اجتماعی استان همد ان 
گف��ت: د ر د ه��ه فج��ر هد ف فقط برگ��زاری مراسم و 
جش��ن نیست بلکه انتقال پیام و د ستاورد های انقالب 
اسالمی به مرد م مهم ترین هد ف بزرگد اش��ت یوم اهلل 

د هه فجر است.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی اد اره کل تعاون، کار ور فاه 
اجتماع��ی استان همد ان، احم��د  توصیفیان د ر اولین 
جلسه ستاد  گرامید اشت د هه مبارک فجر که با حضور 
معاونین و روسای اد ارات شهرستان های تابعه د ر محل 
سال��ن جلس��ات اد اره کل تعاون،د کار و رفاه اجتماعی 
است��ان هم��د ان برگزار ش��د ، گفت: یک��ی از بهترین 
راهکاره��ا جه��ت خنث��ی  سازی تهد ی��د ات، استفاد ه 
مناسب از فرصت ها و یکی از بهترین فرصت ها جهت 
زن��د ه نگه د اش��تن و انتق��ال مفاهیم انقالب اسالمی، 
بزرگد اش��ت ایام اهلل د هه فجر می  باش��د که فرصتی 
ب��رای رونمای��ی از ثمرات انقالب اسالمی است.   وی 
افزود : د ر د هه فجر هد ف فقط برگزاری مراسم و جشن 
نیست بلکه انتقال پیام و د ستاورد های انقالب اسالمی 
به مرد م مهم ترین هد ف بزرگد اشت یوم اهلل د هه فجر 
است. وی خطاب به اعضاء ش��رکت کنند ه د ر جلسه 
گفت: این د هه به  عنوان یکی از مناسبت های ملی - 
مذهب��ی م��ا ظرفیت های بالقوه ای د ارد  که می توان با 
برنامه  ریزی خوب و مناسب ضمن بالفعل رساند ن آن 
ظرفیت ها بهترین بهره را نیز جهت تحقق آرمان های 
انق��الب از ای��ن د هه انج��ام د اد . مد یر کل تعاون، کار 

و رف��اه اجتماع��ی استان د راد امه اظهار کرد : یاد آوری 
و ارج نه��اد ن ب��ه روید اد های بزرگ تاریخی د ر عرصه 
بی��ن  الملل��ی، و د اخلی و از نظر عرف بین  المللی امری 
مم��د وح و پسند ی��د ه است. و به  نوعی بزرگد اش��ت و 
یاد آوری امری ضروری و به  عنوان افتخار مطرح می 
 شود .  توصیفیان با تاکید  به اعضاء جلسه اد امه د اد : د هه 
فجر، فرصت شاد ی و جشن است ،باید  فضای حضور 
م��رد م خصوص��ا جامعه کار و تالش و خلق حماسه ای 

باشکوه د ر 22 بهمن رقم زد .
وی از روس��ای اد ارت ش��هرستان های تابعه خواست 
جه��ت برنام��ه ه��ای د هه فجر برنام��ه ریزی الزم را 
انج��ام و ب��ه کمیته گرامید اش��ت د ه��ه فجر اد اره کل 
تعاون،ک��ار ور ف��اه اجتماعی اعالم نمایند . الزم به ذکر 
اس��ت برنام��ه های کمیته کارگری و کارفرمایی ستاد  
گرامید اشت ایام اهلل د هه مبارک فجر از 12 لغایت 22 
بهمن ماه سال 14۰۰ با مشارکت تشکالت و سازمان 

های کارگری برگزار خواهد  شد .

انتقال پيام انقالب اسالمی با بزرگد اشت د هه فجر جلسه بازنگری ساختار سازمانی مناطق شهرد اری قزوين برگزار شد 

مد یر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان بر لزوم تخصیص 
اعتبار ۳ هزار میلیارد  ریالی تسهیالت اشتغال د ر مناطق حاشیه 
و کم برخورد ار اهواز د ر کمیسیون اجتماعی مجلس ش��ورای 

اسالمی تاکید  کرد .
اد اره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، ارسالن غمگین 
د ر نشس��ت ش��ورای اجتماع��ی خوزستان که با حضور رییس و 
اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی، استاند ار 
خوزستان و مد یران عالی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی د ر 
سالن مد یریت بحران استان برگزار شد ، اظهار کرد : با توجه به 
مشکالت و معضالت ناشی از حاشیه نشینی و با توجه به نقش 
اشتغال د ر کاهش آسیب های اجتماعی د ر این مناطق بر اساس 
پیشنه��اد  اد اره ک��ل تعاون.کار و رفاه اجتماعی خوزستان مقرر 
ش��د  مبلغ ۳ هزار میلیارد  ریال اعتبارات خاص مناطق حاش��یه 
و مح��روم کالنشه��ر اهواز جهت ایجاد  اش��تغال د ر کمیسیون 
اجتماع��ی مجلس ش��ورای اسالمی مص��وب و جهت تایید  به 

مراجع ذیربط ارایه شود .
مد یرک��ل تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی خوزستان تصریح کرد : 
اختصاص سهمی از منابع تبصره 18 منحصرا برای بخش تعاون 
حد اقل 2۵ د رصد ، تعیین ضمانت اجرای ماد ه 47 قانون برنامه 
ششم توسعه کشور و اصالح و بازنگری قانون و مقررات اشتغال 
د ر پارک های علم و فناوری و مناطق آزاد ، کمک جهت احیا و 
ش��کوفایی ش��رکت کشتی سازی اروند ان و همچنین بازسازی 
ش��رکت پاسارگ��ارد  خرمشه��ر و توسعه و ایج��اد  فوالد سازی 
ش��رکت اوکسی��ن اهواز و چند  ط��رح برای کمک به بهزیستی 
آباد ان همچون تامین تجهیرات  برای معلولین و .....، از د یگر 

پیشنهاد ات و مصوبات این سفر است.
وی عن��وان ک��رد : د رخواست تصویب اح��د اث مجموعه های 
فرهنگی ورزش��ی کارگران د ر 22 ش��هرستان فاقد  مجموعه 

و اختص��اص 1۰ میلی��ارد  تومان ب��رای تکمیل هفت مجموعه 
فرهنگی ورزش��ی ش��هد ای کارگر د ر ش��هرهای اهواز، آباد ان، 
خرمشهر، د زفول، اند یمشک، مسجد سلیمان و شوشتر)با توجه 
به سرانه ناچیز ورزشی استان 6۵ صد م مترمربع بر اساس گزارش 
سازم��ان مد یری��ت و برنامه ریزی خوزست��ان(، افزایش تعد اد  
بیمارست��ان ه��ا و مراکز د رمانی تأمین اجتماعی، انتقال حساب 
ش��رکت های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
)ش��ستا و صن��د وق بازنشستگی کش��ور( و همچنین تسریع د ر 

تصوی��ب طرح اصالح م��اد ه پنج بیمه های اجتماعی کارگران 
ساختمانی د ر کمیسیون و طرح د ر صحن مجلس نیز از د یگر 
پیشنهاد ات مطرح شد ه برای تصویب د ر  این سفر هیات عالی 

رتبه مجلس قرار گرفته است.
غمگین اد امه د اد : افزایش اعتبارات برنامه های اجتماع محور 
د ر مناطق حاشیه نشین، برگزاری آموزش های مختلف خانواد ه، 
پیش از ازد واج و فرزند پروری و همچنین تحت پوشش قرار د اد ن 
24 ه��زار خان��وار د ر نوبت حمایت از سوی اد اره کل بهزیستی، 

ساماند هی وضعیت معیشت حاش��یه نشینی و کاهش جذابیت 
زند گی د ر حاش��یه ش��هر، اختصاص یک د رصد  د ریافتی های 
باب��ت ع��وارض ورود ی و خروجی مناطق آزاد  برای محرومیت 
زد ایی و واریز به حساب بهزیستی، واگذاری د رمان روستاییان 
و عشایر به صند وق به عنوان یک مطالبه 16 ساله بیمه شد گان 

هم از د یگر پیشنهاد ات بود .
مد یرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان یاد آور شد : موارد  
د یگ��ری نیز مقرر ش��د  د رد ست بررس��ی کمیسیون اجتماعی 
مجل��س قرارگیرد  همچون لزوم اصالح عد م ش��فافیت قانون 
)سرد رگمی( برای عضویت کشاورزان د ر صند وق بیمه اجتماعی، 
د ائمی شد ن قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان، پرد اخت 
بهد ه��ی ه��ای د ولت به تأمین اجتماعی، عد م ضمانت اجرایی  
د ر راست��ای عم��ل ب��ه تبصره د و م��اد ه 76 قانون، کن لم یکن 
شد ن مشمولیت ماد ه ۳8 قانون تأمین اجتماعی بر قرارد اد های 
حم��ل فرآورد ه ه��ای نفتی، بهره مند ی رانند گان نفت کش از 
مزای��ای سخ��ت و زیان آور برای بازنشستگی )با توجه به اینکه 
بیمه خویش فرما هستند ( و همچنین بیمه کارگران ساختمانی 
و اص��الح م��اد ه پنج مصوبه قانون بیمه های اجتماعی مصوب 

1۳86 د ر مجلس نیز از د یگر پیشنهاد ات است.
غمگین خاطر نشان کرد : اصالح تبصره یک ماد ه هفت قانون 
کار و ایجاد  مد ارس و مراکز فنی و حرفه ای د خترانی با استفاد ه 
از اعتبارات ناشی از مسئولیت های اجتماعی و اعطای تسهیالت 
ارزان قیمت برای خرید ، رهن و یا اجاره مسکن به ویژه اقشار 
ضعیف و زنان سرپرست خانوار و خود  سرپرست فاقد  مسکن نیز 
از د یگر پیشنهاد ات مطرح شد ه د ر جلسه مشترک با کمیسیون 

اجتماعی بود ه است. 
وی د ر پایان تاکید  کرد : امید وار هستیم که موارد  مطرح شد ه 

بزود ی ابالغ و اجرایی شوند .

مد یر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان: 

لزومتخصیصاعتبارتسهیالتاشتغالد رمناطقکمبرخورد اراهواز

د ستیابی به رکورد  چهار میلیون تن تخلیه و بارگیری سالیانه د ر بند ر چابهار
  سرپرس��ت معاون��ت ام��ور بن��د ری و اقتصاد ی سازم��ان بناد ر و 
د ریانورد ی د ر حاشیه همایش لجستیک چابهار گفت: از مهمترین 
آثار توسعه منطقه ای د ر چابهار ایجاد  اشتغال پاید ار است و تکمیل 
زیرساخت های پسکرانه ای برای اتصال زنجیره تامین و استفاد ه از 
ظرفیت های ترانزیتی بند ر چابهار و توسعه ظرفیت د ریایی اهمیت 

بسزایی د ارد .
به گزارش پایگاه اطالع رسانی اد اره کل بناد ر و د ریانورد ی سیستان 
و بلوچستان، جلیل اسالمی، عضو هیات عامل و سرپرست معاونت 
ام��ور بن��د ری و اقتصاد ی سازمان بناد ر و د ریانورد ی با بیان اینکه 

فعالیت های پایانه ای، حوزه حمل و نقل و بند ر 
از صنعت های اشتغال زاست افزود : از مهمترین 
آثار توسعه منطقه ای د ر چابهار ایجاد  اش��تغال 
پاید ار است و بناد ر و پایانه های د ریایی د ر کنار 
اشتغال د ر حین ساخت، اشتغال بعد  از ساخت و 
د ر زمان بهره برد اری را خواهد  د اشت. اسالمی 

گف��ت: سازم��ان بناد ر و د ریانورد ی با ساخت و توسعه بند ر چابهار 
با ظرفیت بیش از 8 میلیون تن د ر فاز یک، از سازمان هایی است 
ک��ه اولی��ن ق��د م را د ر توسعه زنجی��ره حمل و نقل کاال د ر منطقه 

برد اشته و توسعه این بند ر د ر فازهای بعد ی هم 
اد امه خواهد  د اشت. عضو هیات عامل سازمان 
بناد ر با اشاره به اینکه د ر حوزه د ریایی غیر از بند ر 
چابهار پروژه های زیاد ی د ر حوزه مکران برای 
توسع��ه وجود  د ارد  اظهار کرد : طرح بند ر بزرگ 
کشور د ر این سواحل د ر حال طراحی است که 
د ر آین��د ه از بزرگتری��ن بن��اد ر منطقه خواهد  بود . وی با بیان اینکه 
تاکنون بیش از ۳۰ د رصد  از تجهیزات که د ر قرارد اد  چابهار پیش 
بینی شد ه بود  د ر بند ر مستقر شد ه تصریح کرد : امید واریم بتوانیم 

از همه ظرفیت های ترانزیتی چابهار برای حمل کاال د ر این مسیر 
استفاد ه کنیم. عضو هیات عامل سازمان بناد ر با بیان اینکه همایش 
لجستی��ک چابه��ار با هد ف گرد همایی فعالین حوزه حمل و نقل 
د ریایی و بند ری و خد مات بند ری د ر چابهار برگزار ش��د ه اذعان 
کرد : همزمان همایش ها و نشست ها را برای ارتباط بیشتر بین 
سازمان ها و تکمیل زیرساخت های پسکرانه ای از نظر جاد ه ای، 
ریلی، حمل و نقل هوایی و د ر حوزه د ریایی د نبال می کنیم تا این 
زنجیره متصل بتواند  نقش خود  را ایفا کند  و از همه ظرفیت های 

ترانزیتی چابهار استفاد ه شود .


