
w w w . h a m d e l i d a i l y . i r5 یکشنبه 23 مرداد 1401   سال هفتم   شماره 1996 ویژه شهرستان

مدیرعامل فوالد مبارکه در حاشیه مجمع عمومی عادی 
سالیانه این شرکت:

 بزرگترین افزایش سرمایه از محل 
سود انباشته در تاریخ بورس کشور 

رقم خورد
مدیرعامل فوالد مبارکه، افزایش سرمایه ۸۰.۸۸ درصدی 
ســهام این شرکت را بزرگترین افزایش سرمایه از محل 
سود انباشــته در تاریخ بورس کشــور دانست و گفت: 
این افزایش سرمایه برای ســرمایه گذاری در پروژه های 
زیرســاختی کشــور که در مجمع عمومی فوق العاده از 
۲۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به ۵۳ هزار میلیارد تومان 
به تصویب رسید، در تاریخ بورس کشور بی سابقه است.

محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه بعد 
از به پایان رســیدن مجمع عمومی فوق العاده و مجمع 
عمومی عادی ســالیانه این شرکت که حدود ۷ ساعت 
به طول انجامید، در گفت وگو با خبرنگار صدا و ســیما 
اظهار کرد: افزایش ســرمایه این شــرکت از ۲۹ هزار و 
۳۰۰ میلیارد تومان به ۵۳ هزار میلیارد تومان به عنوان 
بزرگترین افزایش سرمایه از محل سود انباشته در تاریخ 
بورس کشور اســت که در مجمع عمومی فوق العاده با 
موافقت ســهام داران این شرکت به تصویب رسید.وی با 
بیان این که این میزان از افزایش سرمایه معادل ۸۰.۸۸ 
درصد است، افزود: این افزایش سرمایه به منظور اجرای 
پروژه های زیربنایی، استراتژیک و مهم صورت گرفت که 
ازجمله پروژه های تعریف شــده در این راستا می توان به 
احداث نیروگاه سیکل ترکیبی ۹۱۴ مگاواتی اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: هم اکنون 
این پروژه در حال انجام اســت و طی ۵ ماه گذشته، ۳۵ 
درصد پیشرفت داشته است که این حجم از پیشرفت طی 
این مدت زمان کوتاه نیز خود به عنوان رکوردی کم نظیر 
در عرصه ســاخت نیروگاه در کشــور به شمار می رود.

در مجمع عمومی عادی ســالیانه فوالد مبارکه که روز 
سه شنبه ۱۱ مردادماه با حضور ۷۴.۷ درصد سهام داران 
برگزار شد، صورت های مالی این شرکت به عنوان دومین 
شــرکت بورسی کشور از نظر ارزش بازار با اکثریت آرای 
سهام داران به تصویب رســید و حدود ۵۰ هزار میلیارد 
تومان ســود)۱۷۰ تومان سود به ازای هر سهم( تقسیم 

گردید.

استفاده از تلفن ثابت ارزان ترین راه 
برای برقراری تماس تلفنی

گرگان- لقمان میرزاعلی: مدیر مخابرات منطقه گلستان 
به اســتفاده از تلفن ثابت بعنوان ارزان ترین راه برقراری 
تماس تلفنی توصیه داشت .به گزارش اداره روابط عمومی 
مخابرات منطقه گلستان ، دکتر غالمعلی شهمرادی که 
در جلسه ارزیابی خدمات ادارات مخابرات شهرستان ها 
سخن می گفت با اشــاره به وضعیت دایری تلفن ثابت 
اجرای عملیات های توسعه ای در مناطق فاقد امکانات را 
در دستور کار مخابرات شهرستان ها قرار داد و بر تسریع 
فعالیت های توســعه ای تاکید کرد.وی استفاده از تلفن 
ثابت را ارزان ترین راه برای برقراری تماس تلفنی دانست 
و گفت : عالوه بر این مورد ، تلفن ثابت  بســتری برای 
دسترســی به اینترنت است و  خدمات و سرویس های 
قابل  ارائه بر روی تلفن ثابت بســیار متنوع است و اگر 
مردم اســتان می خواهند از محصوالت و سرویس های 
مخابراتی بهره مند شوند می بایست انتیاز تلفن ثابت در 
اختیار داشته باشند. مدیر مخابرات منطقه گلستان رفع 
خرابی ها در اسرع وقت را خواستار شد و گفت : خدمات 
پس از فروش و پشتیبانی مناسب الویت بوده و توجه به 

آن موجب رضایت مندی حداکثری مردم خواهد شد .

بازدید معاون وزیر امورخارجه از مرکز 
لجستیک مرزی اینچه برون

گرگان- رحمت ا... میرزاعلی: معاون دیپلماسی اقتصادی 
وزیر امورخارجه در بازدید از مرکز لجستیک مرزی اینچه 
برون گفت : در مرکز لجستیک مرزی اینچه برون فعالیت 
های خوبی انجام شده استدکتر صفری معاون دیپلماسی 
اقتصادی وزیر امورخارجه در بازدید از مرکز لجســتیک 
مرزی اینچه برون ضمن خوب ارزیابی کردن فعالیت های 
راه آهن استان گلستان گفت: در مرکز لجستیک مرزی 
اینچه برون فعالیت های خوبی انجام شــده مخصوصا با 
ایجاد خط عریض انتقال بار ســرعت بیشــتری خواهد 
گرفت.به گزارش روابط عمومی اداره کل راه آهن شمال 
شرق۲ مهدی صفری گفت: ترانزیت کاالی قزاقستان و 
روسیه آغاز شده اما حجم بار باال است و باید برای توسعه 
زیرساخت های ترانزیتی کشور تالش مضاعف کنیم.معاون 
دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه تصریح کرد: اولویت 
دولت ســیزدهم توجه به همسایه ها، ترانزیت، صادرات، 
واردات و تأمین امنیت غذایی است.رســیدن به ظرفیت 
۳۵ میلیون تن بار ترانزیت در سال از شمال به جنوب و 
شرق به غرب از جمله اهداف ما است که برای به نتیجه 
رسیدن آن در تالش هســتیم.مدیرکل راه آهن شمال 
شــرق۲ در جلسه که با حضور معاون وزیر امورخارجه و 
هیئت همراه در مرکز لجستیک مرزی اینچه برگزار شد 
به بند های ابالغی ۲۴ و ۲۵ مقام معظم رهبری)مدظله 
العالی( پیرامون سیاست های کلی برنامه ششم توسعه 
)توسعه حمل و نقل ریلی ( اشاره و عنوان نمود که مرکز 
لجســتیک مرزی اینچه برون نقــش مهم و کلیدی در 
توســعه اقتصادی استان و کشور دارد.محسن اعتماد در 
ادامه در خصوص اقدامات زیرساختی در اینچه برون طی 
دوسال گذشته  و اجرای پروژه های متعدد بالغ بر دویست 
میلیارد تومان توضیحاتی ارائه نمود و در ادامه ، افزایش 
ترانزیت ریلی  طی یکسال گذشته را بعلت اتخاذ سیاست 
دیپلماسی اقتصادی توسط  مدیرعامل راه آهن، اعالم کرد.

وی در ادامه در خصوص اقدامات زیرســاختی در اینچه 
برون طی دوسال گذشته  و اجرای پروژه های متعدد بالغ 
بر دویست میلیارد تومان توضیحاتی ارائه نمود و در ادامه 
، افزایش ترانزیت ریلی  طی یکسال گذشته را بعلت اتخاذ 
سیاست دیپلماسی اقتصادی توسط  مدیرعامل راه آهن، 

اعالم کرد

خبر

 صعود تیم کوهنوردی نفت 
ستاره خلیج فارس به قله آرارات ترکیه

 اعضای تیــم کوهنوردی و صعودهای ورزشــی 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس قله ۵۱۳۷ متری 
آرارات در کشــور ترکیه را فتــح کنند.به گزارش 
روابط عمومی و بین الملل شــرکت نفت ســتاره 
خلیج فارس، تیم کوهنوردی و صعودهای ورزشی 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس در نخسین صعود 
بین المللــی خود موفق به فتــح قله ۵۱۳۷ متری 
آرارات شــد.اعضای تیم کوهنوردی و صعودهای 
ورزشی شرکت نفت ســتاره خلیج فارس در این 
صعود را محمد صدیقی، ســید محمود موســوی 
و غالمرضا رحیمی تشــکیل مــی دادند.این تیم 
صبح ســه شــنبه هجدهم مردادمــاه حرکت به 
ســمت قله آرارات )کمپ یک ( صبح چهارشنبه 
نوزدهم مردادماه حرکت به ســمت قله )کمپ دو 
( و بامداد پنج شــنبه بیستم مردادماه ساعت یک 
بامداد حرکت به سمت قله آرارات ترکیه را شروع 
کردند و ســاعت ۶:۳۰ دقیــه صبح  موفق به فتح 

این قله شدند.

خبر

 توصیه های کرونایِی تازه؛ نوشداروی
 بعد از مرگ سهراب

پس ازاینکه ســالمت عزاداران در مأموریت مهم 
ســتاد کرونا و بازرســان بهداشــت محیط مرکز 
ســالمت و محیط کار وزارت بهداشــت و درمان 
نادیده انگاشته شد و اعضای این ستاد در حرکتی 
ناشــیانه اظهاراتی بیــان کردند کــه در اصل به 
ضداطالعات و عادی انگاری شــبیه بود تا حقایق 
بیماری، این گفته هــا برای طیف کثیری از مردم 
کشور بس بود تا به خیال اینکه سویه جدید کرونا 
نــدارد، بی احتیاطی ها  خیلی مرگ ومیــر زیادی 
را از حــد بگذرانند و در شــرایطی که گاهی یک 
فرد مبتــال علی رغم ابتال به بیمــاری در مجالس 
شرکت می کرد، چندان هم نگران انتشار و سرایت 
بیمــاری خود به دیگران نباشــد و دیگران هم با 
شــنیدن صدای سرفه و عطسه و خس خس سینه 
از داخل جمعیت خم به ابروی خود نیاورند! کرونا 
به گونه ای وضعیت بغرنجی در پی تزریق اطالعات 
غلــط در جامعه پیــدا کرد که ســرانجام مجید 
مختاری، عضو کمیته علمی کشوری ستاد مقابله 
با کرونا منحنی موارد ابتال به کرونا را همچنان رو 
بــه باال توصیف کرد و گفت: »با توجه به تجمعات 
محرم قطعاً نباید روند صعودی ابتال را کاهش یافته 
تلقی کرد. مرگ ومیر ناشــی از کرونا نســبت به 
چند هفته قبل افزایش داشــته است و با افزایش 
موارد ابتــالی روزانه پس از دو هفته آمار فوتی ها 
هم ممکن است بیشتر شــود.« محسن فرهادی، 
معاون فنی مرکز ســالمت محیــط و کار وزارت 
بهداشــت هم گفت: »با توجه به پیشتازی سویه 
جدید اومیکرون BA۵ در کشور و تبدیل شدن به 
ســویه غالب تا دو هفته دیگر، کرونا رشد افزایشی 
را طــی می کنــد و از مردم می خواهیــم حتماً از 
ماسک اســتفاده کرده و فاصله گذاری اجتماعی را 
رعایت کنند.« اما پس از دو هفته برگزاری مراسم  
مناســبتی عزاداری بدون رعایت هیچ یک از نکات 
ضروری و پروتکل های بهداشتی، مسئوالن وزارت 
بهداشــت و درمان به تازگی یاد ارائه هشــدارها و 
توصیه های پزشکی افتاده اند و می توان درخواست 
مقامات ســالمت کشــور از مردم برای استفاده از 
ماسک را »نوش  دارو پس از مرگ سهراب« تعبیر 
کرد که تنها موجب تشدید روند بیماری در میان 

مردم خواهد شد.

ادامه یادداشت از صفحه اول

معاون دیپلماســی اقتصــادی وزارت امور 
خارجه گفت: فرصت های خوبی برای برای 
صادرات از ایران به کشــورهای بلوک شرق 
از جمله لهســتان ، بلغارستان ، رمانی و یا 

اسلواکی فراهم است . 
در نشســت هم اندیشــی فعــاالن بخش 
خصوصی البرز در روز پنجشــنبه در محل 
اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشــاورزی 
اســتان البرز ، مهدی صفــری اظهار کرد : 
فعــاالن اقتصادی نیز بایــد در صورت بروز 
مشــکل در رونــد صادرات بــا وزارت امور 
خارجه ارتباط برقــرار کرده و پیگیر اعمال 
حمایــت های الزم از ســوی این مجموعه 
شــوند تا راه حل مناســب برای مراودات 

تجاری خود را دریافت کنند. 
وی بــا بیان اینکه تحریــم علیه جمهوری 
اســالمی ایــران بــه امــروز بازنمیگردد ، 
گفت : ایــن تحریم ها  از ابتــدای انقالب 
علیه کشــورمان اعمال شد ، ما نباید برای 
صادرات کاالی خود به یک کشــور خاص 
تاکیــد کنیــم و بلکه باید بــه دنبال دیگر 
فرصت های موجود و کنونی مانند صادرات 

به روسیه برویم . 
وی خطــاب به فعــاالن اقتصــادی با بیان 
اینکــه وزارت امور خارجــه بازاریابی برای 
تجــار ایرانــی را از وظایف خــود می داند 
، گفــت : در زمینه تکنولــوژی ها از جمله 
برق در حال ســاخت نیروگاهی در کشــور 
ترکمنســتان هســتیم که تمام تجهیزات 
آن تولید کشورمان اســت و توانایی ایجاد 
چنین زیرســاخت هایی در کشورمان نظیر 
ارمنســتان ، آذربایجان و پاکســتان را نیز 
داریم ، ما حواســمان جمع است که نیروی 
برق را بــه کدام کشــورها بدهیم و به چه 

نقاطی از دنیا این انرژی را بفروشیم . 
صفــری ادامه داد : در گفتگــو با وزیر امور 
اقتصاد و دارایی خواســتار راه اندازی بیش 
از ۲۰ تــا ۳۰ شــرکت در نقــاط مختلف 
کشور ویژه بســته بندی مناسب و مطلوب 
ایرانی شده  کشاورزی  صادراتی  محصوالت 
ایم . البرز نیز اســتانی قوی در زمینه تولید 
محصوالت مختلف با توان صادراتی اســت 
و باید در این اســتان به بسته بندی خاص 
کاالها توجه شــد ، برای کاهش میزان رقم 
بازگشــت ارزهای حاصل از صادرات از رقم 

۳۰ الــی ۱۵ درصد ویــژه صادرکنندگان 
حوزه کشاورزی نیز با بانک مرکزی گفتگو 

خواهیم کرد . 
معاون دیپلماســی اقتصادی وزارت خارجه 
خطاب به اســتاندار البرز ایــن موضوع را 
مطرح کرد که به همراه تیم اقتصادی از این 
اســتان مانند اتاق بازرگانی و با هماهنگی 
وزارت امــور خارجه به صــورت ماهانه به 
المنافع سفر  کشورهای مستقل مشــترک 
کنند و مباحث توســعه صادراتــی البرز را 

پیش ببرند . 
رئیس اتاق بازرگانی البرز گفت : متاســفانه 
بانــک مرکزی و حتی برخــی از وزارتخانه 
های کشــوردرحال حاضر جزیره ای عمل 
کرده و برخی بخشنامه هایی را اجرایی می 
کنند که متعلق به ۲۰ سال قبل است و باید 

بروز رسانی شود . 
رئیس اتاق بازرگانی البرز با طرح مشکالت 
صادراتی فعاالن اقتصادی از تعیین بازارهای 
هدف بدین منظور ســخن گفــت و افزود : 
دیگر مسائل مهم پیش روی صادرکنندگان 
کشورمان در ارتباط با انتقال پول و حمل و 
نقل کاال و محموله ها به کشور هدف است . 

وی با اشــاره به تاکیدات مکرر مقام معظم 
رهبری بر گســترش مــراودات اقتصادی با 
کشــور های همســایه ایران عنوان کرد: از 
ابتدای فعالیت دولت ســیزدهم نیز تاکنون 
تعامالت خوبی با کشورهای همسایه برقرار 
شده است ، اما نتوانسته ایم از ظرفیت ۵۰۰ 
میلیون نفری ســاکن در این کشورها برای 
توســعه صادرات استفاده کنیم و بهبود آن 
نیاز به بررسی بیشتر و به کارگیری اقدامات 

کاربردی تر دارد . 
وی در بخــش دیگــری با توضیــح اینکه 
یکــی از ظرفیت های خــوب البرز منطقه 
ویژه اقتصــادی و فرودگاهــی بین المللی 
پیام اســت ، گفت : بحث تامین سوخت و 
فرودگاهی برای این ظرفیت مهم اقتصادی 
را خواســتاریم ، در این منطقه نیز بیشــتر 

کار شود . 
رئیــس اتاق بازرگانی البــرز در ادامه گفت 
: مدیــران عامل بانک های کشــور باید به 
ایرانی خدمات و ســرویس  صادرکنندگان 
مناســب ارائه دهند ، افــزود : بانک ها باید 
از بنگاهــداری بــه بانکــداری بازگردند و 
تعامل مناســب با واحدهای صنعتی برقرار 

کنند ، بخشــی از این مشکالت عدم اطالع 
رسانی صحیح بخشنامه های خوب و جدید 

صادراتی باز می گردد . 
رئیس اتاق بازرگانی البرز در بخش دیگری 
در زمینه مشکالت بانکی گفت : مقرر شده 
بود که شــعبه ای از بانک پاسارگاد در شهر 
بمبئــی ایجاد شــود اما این مســئله هنوز 
محقق نشده است ، در حالی که کشور هند 
بازار هدف خوبی برای صادرات محصوالت 
ایرانی اســت و باید نقل و انتقال پول میان 
دو کشــور حل شود ، چون به عنوان نمونه 
مواد اولیه کارخانه های دارویی البرز از هند 

وارد میشود 
رضایی ادامه داد :ابجاد دفاتر مراکز تجاری 
در دیگر کشــورها و رایــزن های اقتصادی 
برای بهبود روابط تجاری ایران اقدام مهمی 
بوده اســت اما سفرای کشــور هم باید در 
صحنه حضور داشته باشند و با روسای اتاق 
های بازرگانی اســتانی و اتاق های مشترک 
بازرگانی ماهانه نشســت هایی برگزار کنند 
، باید تشــکیل وبینارها و جلســات آنالین 
بیشتری با حضور تجار دیگر کشورها برنامه 

ریزی شود. 

نشست هم اندیشی فعاالن بخش خصوصی البرز در محل اتاق بازرگانی استان البرز 

فرصت صادرات از ایران به کشورهای بلوک شرق فراهم است

اصفهــان – مرادیان: مدیرمالي شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان گفت: با تصمیمات هوشــمندانه مدیریت این  
شرکت، کارکنان پاالیشــگاه اصفهان موفق گردیدند 
تنها در دوره سه ماهه نخست سال جاري بیش از ۱۳ 

همت سود خالص را عاید شرکت نمایند.
صاحب ارجمند با اشاره به اینکه  سود دوره سه ماهه 
نخست سال جاري نسبت به دوره مشابه سال گذشته 
کــه میزان ۲.۵ همت بوده،  بیــش از ۵ برابر گزارش 
شــده است، تصریح کرد:  افزایش کرک اسپرد )رابطه 
قیمــت نفت خام و محصوالت نفتــي (یکي از دالیل 
این اتفاق ارزشمند بوده است که البته این مهم منتج 
به  رشــد خالص آماري شــرکت هاي دیگر  پاالیشي 
شده اســت. اما  مي¬توان با قاطعیت  برنامه¬ریزي 
بهینه تولید، سیســتم مدیریــت خردمندانه و تالش 
مضاعف کارکنان  شــرکت پاالیش نفت اصفهان را از 
دالیل  افزایش  قابل توجه ســود آن  به نسبت دیگر 
شــرکت هاي پاالیش خصوصي برشمرد و ادامه داد: 
در این مســیر  اهدافي همچون افزایش فرآورده هاي 
باارزش افزوده باال و دستیابي به رکوردهاي جدید در 
اهداف مالي و راهبردي شــرکت به ثمر نشسته است 
. همچنین زمینه حرکت رو به رشــد و تأمین متوازن 

ذي نفعان  را  فراهم کرده است.  
مدیــر کنتــرل و نظارت  بر مبادالت مــواد نفتي نیز 
اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ و در پي بازنگري ساختار 
سازماني و دســتور مدیرعامل شرکت، مبني بر ایجاد  
اداره کنترل بر مبادالت مواد نفتي، دقت اندازه گیري 
فرآورده هاي نفتي  و پایش سامانه هاي اندازه گیري 

بسیار  افزایش یافت.

حمیــد کمالي  تأکید کرد:  به طور حتم  این حرکت 
ارزشمند  موجب افزایش مقدار فروش  ناشي از دقت 
اندازه گیري خواهد شد و در نهایت مقادیر فروش در  
ســه ماهه هاي آتي سال جاري  نسبت به مدت زمان 

هاي  متناظر  ۱۴۰۰   افزایش خواهد داشت.
رئیس بازاریابي و فروش شرکت پاالیش نفت اصفهان 
طي سخناني با بیان اینکه  پاالیشگاه بزرگترین تولید 
کننده وکیوم باتوم)ته مانده برج خأل( در کشور است، 
گفت: تا ســال ۱۴۰۰ به دلیل محدودیت در تحویل 
تانکري  تنها به میزان ۱۰۰تحویل تانکري داشــت.اما 

خوشبختانه با حمایت مدیریت و همت کارکنان  این 
میزان   به ۲۰۰ تانکر افزایش یافت.

 ابراهیم کاویاني پور در ادامه برنامه ریزي  جدید براي 
فروش و تغییر  قیمت گذاري را دلیل افزایش ســود 

این شرکت  دانست.
احســان رحیمي رئیس برنامه ریزي تولید و اختالط 
مواد نفتي  نیز اذعان داشــت:   یکي از کارهاي ارزنده 
انجام شــده در سطح شــرکت ارائه مدل بهینه تولید 
فرایند و محصوالت توسط متخصصان پاالیشگاه است، 
در ســه ماه نخست سال جاري به اســتناد این مدل 
شــاهد افزایش سود اوري  ناشي از کاهش محصوالت 

بارزش کمتر و افزایش محصوالت کیفي بوده ایم.
رئیــس برنامه ریزي،  تحلیل سیســتم ها و توســعه 
سامانه هاي شــرکت پاالیش نفت اصفهان  نیز سال 
۱۴۰۱  را از منظر  تحقق شــاخص هاي مالي بسیار 
پربار پیش بیني کرد و ابراز امیدواري نمود: ان شااهلل 
با مدیریت تحول گرا و تالش مجدانه کارکنان متعهد 
و متخصص خود، روند رو به رشــد شاخص ها تداوم 

داشته باشد.
مصطفــي نظــري در ادامــه ترســیم چشــم انداز 
پتروپاالیشي، تحقق سود ۱.۵میلیارد دالري و ضریب 
پیچیدگــي باالي ۱۲ در افق  ۱۴۰۵ را  نشــانه اي از 
توانمندي سیستم مدیریت شرکت برشمرد  و با روند 
رو به رشــد و متعالي پاالیشــگاه، آن را کامال دست 

یافتني دانست. 
وي تصریــح کرد: با تحقق چشــم انداز شــرکت، در  
طلیعه بامداد آن  روز،  هلدینگ پتروپاالیشــي شپنا 

بر فراز قله هاي موفقیت خواهد نشست.

نائب رئیس شــورای شهر شــیراز، از تدوین برنامه ۵ ساله 
اهداف کمی و کیفی شهرداری این کالنشهر در حوزه حمل 
و نقل خبر داد. محمدتقی تذروی در جمع خبرنگاران عنوان 
کرد: اهداف کمی و شــاخص های برنامه ۵ ســاله ۱۴۰۴-

۱۴۰۰ شــهرداری شیراز مرتبط با حوزه کمیسیون حمل و 
نقل و ترافیک پس از برگزاری چندین جلسه کمیسیون در 
راستای همین موضوع و با استفاده از نظرات مشاورین این 
کمیســیون و همچنین با مشارکت شــهروندان بزای اعالم 
نظرات و پیشنهادات، برگزاری وبینارهای تخصصی با افراد 
صاحب نظر در حوزه حمل و نقل، بررســی و رفع موارد مد 

نظر برای تصویب به شورا ارسال شده است.
او بیان کرد: اهداف برنامه ۵ ســال آینده کمیسیون حمل 

و نقل که تمام موارد در راســتای رویکرد ۷۲ گانه شورای 
اسالمی شهر شــیراز، ۲۱ تکلیف بودجه، ۱۱۳پروژه ستاره 
دار و طرح جامع حمل و نقل اســت که در ســرفصل های 
حمــل و نقل عمومی، شــبکه معابر، مدیریــت ترافیکی و 

توقفگاه ها ارائه شده است.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر شیراز 
افزود: قدم برداشــتن در راه این اهداف و گم نکردن مسیر 
هدف بسیار مهم است، که طرح جامع حمل و نقل همانند 
یک چشــم انداز عمل می کند و مســیری برای رسیدن به 

هدف است.
تذروی خاطرنشان کرد: انتظار بنده و تمام مردم شهر شیراز 
از معاونت حمل و نقل و مشاورین این است که تمام موارد 

عنوان شــده و مطرح شــده در این کمیسیون دسته بندی 
شود.

نایب رئیس شورای اسالمی شــهر شیراز گفت: تمام موارد 
اهداف دوره ششم شورای اسالمی شهر شیراز که از جمله: 
توســعه پایدار حمل و نقل، هوای پاک، دسترسی به اهداف 
هوشــمند ترافیک، افزایش مطلوبیت و تمایل اســتفاده از 
ناوگان حمل و نقل عمومی، چابک ســازی سیســتم حمل 
و نقــل، عدالت محوری و ارائه خدمات، برنامه های مدیریت 
ترافیک فرهنگ سازی ترافیک است که تمام این موارد در 
راستای رویکرد ۷۲ گانه شــورای اسالمی شهر شیراز، ۲۱ 
تکلیــف بودجه، ۱۱۳پروژه ســتاره دار و طرح جامع حمل 

و نقل است. 

در سه ماه نخست سال

سود ۱۳ هزار میلیارد تومانی شرکت پاالیش نفت اصفهان 

نائب رئیس شورای شهر شیراز خبر داد:

برنامه ۵ ساله حمل و نقل شیراز تدوین می شود 


