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افزایش 52 درصدی مصرف بنزین 
همزمان با ایام اربعین در کرمانشاه

مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده هــای نفتی منطقه 
کرمانشاه، از افزایش ۵۲ درصدی مصرف بنزین در یک 
هفته اخیر )ایام اربعین( در استان نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته خبر داد.فریدون یاسمی مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمانشاه اظهار کرد: در 
یک هفته اخیر)۱۵ تا ۲۱ شهریورماه( حدود ۱۶ میلیون 
لیتر بنزین در جایگاه های سوخت کرمانشاه مصرف شده 
اســت. وی با بیان اینکه احتمال افزایش بیشتر مصرف 
بنزین هم وجود دارد، افــزود: هنوز خیل عظیم زائرین 
کربالی معلی از منطقه کرمانشــاه و مرز خســروی در 
حال تردد هســتند.به گفته مدیر شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه کرمانشــاه، بیشترین میزان 
مصرف در ایام اربعین نیز  مربوط به روز ۱۷ شــهریور، 
با بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر و کمترین مصرف 
مربوط به ۱۵ شــهریور با بیــش از یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار لیتر بوده است.یاسمی با بیان اینکه سوخت رسانی 
به خودروهای زوار اربعین بدون مشــکل در حال انجام 
اســت، یادآور شد: ۶ جایگاه سیار و یک جایگاه ثابت در 
نقطه صفر مرز خســروی در حال ارائــه خدمت به زوار 
اربعین اســت. وی با بیان اینکه از نظر سوخت رســانی 
به ناوگان حمل و نقل مشــکل و کمبودی وجود ندارد، 
اظهار کرد: ۱۶۳ جایگاه استان نیز در آمادگی کامل برای 
سوخت رسانی به زواری هستند که از مسیرهای متفاوت 

وارد استان کرمانشاه می شوند.

معاون برنامه ریزی، مهندسی و توسعه شرکت پاالیش 
نفت اصفهان:

ایجاد زنجیره مواد اولیه شیمیایی در 
اصفهان به کارآفرینی منجر می شود

اصفهان – مرادیــان: معاون برنامه ریزی، مهندســی و 
توسعه شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: ایجاد زنجیره 
کامل مواد اولیه شیمیایی در استان به کارآفرینی، رشد 
اقتصادی و توسعه صادرات منجر می شود و ظرفیت های 
مناســب برای ایجاد این چرخه در اصفهان وجود دارد.

گودرز جــوادی افزود: ایجاد زنجیره مواد اولیه مورد نیاز 
صنایع مختلف در استان اصفهان عالوه بر اینکه می تواند 
باعث به حداکثر رساندن میزان تولید واحدهای صنعتی 
مختلــف بویژه کارخانه های بزرگ و تامین خوراک آنها 

شود، نقش بسزایی در سوددهی و ارزآوری نیز دارد.
وی با بیان اینکه پاالیشــگاه اصفهان در قالب هولدینگ 
پتروپاالیش در صدد ایجاد زنجیره تامین مواد اولیه مورد 
نیاز صنایع مختلف است، اظهار داشت: پاالیشگاه اصفهان 
در صدد است که تا سال ۱۴۰۵ ضریب پیچیدگی خود 
را به ۱۲ برســاند و تولید برخی از مواد اولیه که خوراک 
مهم برخی از صنایع شیمیایی اصفهان و کشور بشمار می 
آید، در این زمینه نقش بسزایی دارد.جوادی با اشاره به 
اینکه طرح هایی در این زمینه در دست بررسی است که 
نتایج آن تا چند ماه آینده قطعی و مشــخص می شود، 
اضافه کرد: امکان ســنجی فنی و اقتصادی این طرح ها 
در دســت مطالعه است اما هنوز به نتیجه گیری نهایی 
نرسیدیم.وی با بیان اینکه امکان سنجی تولید ماده اولیه ” 
اکریلو جوادی با اشاره به اینکه اکریلو نیتریل، واکنش های 
شیمیایی خاصی دارد و ماده سمی ” سیانید هیدروژن” 
در آن اســتفاده می شود، افزود: این ماده اولیه در تولید 
محصوالتی مانند الیاف اکریلیک کاربرد دارد و ماده اولیه 
برخی از صنایع نساجی مانند پلی اکریل اصفهان است.به 
گفته وی، اگر امکان تولید ماده اولیه اکریلو نیتریل فراهم 
شود، صنعتی مانند پلی اکریل می تواند به حداکثر تولید 
برسد و حتی در صورتی که میزان تولید این ماده اولیه، 
فراتر از نیاز صنایع داخلی باشــد، مــی توان آن را صادر 
کــرد و از طرفی این قبیل مواد اولیه دارای ارزش افزوده 
باالیی هســتند.معاون برنامه ریزی، مهندسی و توسعه 
شــرکت پاالیش نفت اصفهان تاکید کرد: این شرکت از 
نظر مالی و فنی مشکلی برای پیاده سازی چنین طرح 
هایی ندارد و باید مرحله امکان سنجی و تصمیم گیری 
نهایی درباره آنها طی شود.شرکت پاالیش نفت اصفهان 
) پاالیشگاه اصفهان ( در زمان حاضر وظیفه تامین حدود 
۲۵ درصد از سوخت کشــور را به عهده دارد و بنزین و 
گازوئیل از محصوالت اصلی این شــرکت بشمار می آید 
بطوری که سوخت ۱۷ استان از جمله اصفهان را تامین 
می کند.اکنون روزانــه ۱۲ میلیون لیتر بنزین یورو ۵ و 
چهار میلیون لیتر گازوئیل یورو ۵ در این واحد صنعتی 
تولید می شود. ان شااهلل با راه اندازی واحد تصفیه گازوئیل 
۲۰ میلیون لیتر محصول تولیدی یورو ۵ خواهد شد.ایـن 
شــرکت با حدود ۳۰ نوع فراورده نفتی اصلی و ویژه در 
منطقه ای به مساحت ۳۴۰ هکتار در شمال غربی اصفهان 

واقع و ظرفیت آن حدود ۳۷۵ هزار بشکه در روز است.َ

 درخشش دختران کاراته کار
 نفت ستاره خلیج فارس

تیم کاراته دختران شــرکت نفت ستاره خلیج فارس در 
مسابقات ورزشی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران با کسب چهار مدال رنگین درخشید.به گزارش 
روابط عمومی و بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس، 
تیم کاراته دختران شــرکت نفت ستاره خلیج فارس در 
مسابقات ورزشی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران که به میزبانی شیراز برگزار شد با کسب چهار 
مدال رنگین درخشید.در کاتای انفرادی نونهاالن فاطمه 
ســاالری مدال طال و در کاتای انفرادی نوجوانان سوگند 
رونده مدال نقره را کسب کرد.در کومیته انفرادی نوجوانان 
نیز در وزن منفی ۴8 ســوگند رونده مــدال برنز و آیالر 
محمدی موفق به کســب مدال برنز این دور از رقابت ها 
شد.همچنین فاطمه ساالری به عنوان بهترین کاتاکار این 
دور از رقابت ها در مرحله آتی به مســابقات شرکت های 
زیر مجموعه وزارت نفت اعزام خواهد شد.گفتنی است در 
این دور از رقابت ها فاطمه محمودی به عنوان سرپرست 
و طلعت حیدری به عنوان مربی تیم شرکت نفت ستاره 

خلیج فارس را همراهی می کردند.

خبر

همه مرغداری های کرمانشاه به تونل 
انجماد مجهز می شوند

سرپرست فرمانداری کرمانشاه گفت: جهاد کشاورزی 
شهرســتان به منظــور تجهیز تمامی کشــتارگاه ها 
بــه تونل انجمــاد اقــدام خواهد کرد تا بخشــی از 
مشکالت صنعت مرغ کرمانشاه برطرف شود. ابراهیم 
رحیمی زنگنه در نشست بررسی مشکالت مرغداران 
که در ســالن اجتماعات شــهید رجایی فرمانداری 
برگزار شــد، اظهار داشــت: رفع مشکالت مرغداران 
کرمانشاه از یک طرف به نفع مردم به  عنوان مصرف 
کننده است و از سوی دیگر کمک به سرمایه گذاران 
و تولیدکنندگان اســت. وی با بیان اینکه بخشی از 
مرغداری های شهرستان کرمانشاه به دلیل مشکالت 
موجود فعال نیســتند بیان کرد: در این نشســت با 
حضور نمایندگان مرغداری های شهرستان کرمانشاه 
تمامی مشــکالت این صنف مطرح شد و با همکاری 
دستگاه های اجرایی این مشــکالت برطرف خواهد 
شد.سرپرســت فرمانداری کرمانشــاه با بیان اینکه 
صنعت مرغداری در این شهرستان از اهمیت بسیاری 
برخوردار است خاطرنشان کرد: قیمت مرغ مصرفی 
نقــش تأثیرگذاری در زندگی مــردم دارد و از طرف 
دیگر نیز تولیدکنندگان بسیاری در این صنعت حضور 
دارند.رحیمی زنگنه بررسی وضعیت و رفع مشکالت 
مرغداران را یکی از مأموریت های فرمانداری کرمانشاه 
دانســت و گفت: براساس مشکالتی که مرغداران در 
جلسه امروز بیان کردند، جهاد کشاورزی شهرستان 
کرمانشــاه از طریق بانک های عامل برای تسریع در 
پرداخت تســهیالت ســرمایه در گردش مرغداران 
اقدام خواهد کرد.سرپرســت فرمانداری کرمانشاه با 
بیان اینکه پیشــتیبانی امور دام نیز پرداخت هر چه 
سریع تر طلب مرغداران را پیگیری خواهد کرد بیان 
کرد: جهاد کشــاورزی کرمانشاه براساس درخواست 
مرغــداران مکاتبــات الزم را برای پیشــنهاد خرید 
تضمینی مرغ تولیدی شهرســتان بــرای حمایت از 
مرغداران انجام خواهد داد. وی با بیان اینکه یکی از 
مشکالت تولیدکنندگان مرغ در شهرستان کرمانشاه 
عدم تجهیز برخی از کشــتارگاه ها بــه تونل انجماد 
اســت خاطرنشان کرد: جهاد کشــاورزی شهرستان 
به منظور تجهیز تمامی کشتارگاه ها به تونل انجماد 
اقدام خواهد کرد تا بخشــی از مشکالت صنعت وی 
با اشــاره به دغدغه تولیدکنندگان مرغ درباره قیمت 
فروش تولیدات آن ها اظهار کرد: با حضور کارشناسان 
فرمانداری کرمانشــاه، جهاد کشــاورزی، پشتیبانی 
امــور دام و نماینده اتحادیه مرغداران آنالیز واقعی از 
قیمت تمام شــده تولید هر کیلو مرغ در شهرستان 
کرمانشــاه برای پیشنهاد به ستاد تنظیم بازار استان 

انجام خواهد شد.

 گزارشی از چینش نیروهای سیاسی تندرو 
در دولت سیزدهم

 سازمان های اقتصادی
 در دست جبهه پایداری

ترکیب ذیل، شمایی از نفوذ جبهه پایداری در ساختار 
سازمان تأمین اجتماعی را نشان می دهد:

حبیب اهلل حســن خانلــو؛ قائم مقام ســازمان تأمین 
اجتماعی، احمد اســفندیاری؛ معاون فرهنگی، مجلس 
و امور اســتان ها، ابراهیــم بازیان؛ مدیرعامل شســتا، 
محمد عاشوری؛ سرپرســت اداره کل تأمین اجتماعی 
قم، ابوالفضل عفت نژاد؛ معاون منابع انسانی، محمدرضا 
فیاضــی؛ مدیرکل روابط عمومــی، مهدی معصومیان، 
مدیرعامل شــرکت بازرگانی بین المللی، رمضان؛ مدیر 
درمان استان گلستان، سعید حسینی؛ مدیرکل درمان 
غرب تهران، علی محمودی؛ مدیرکل حراســت، عبداله 
حسینیان؛ مدیرکل فناوری اطالعات، حسن تک روستا؛ 
مدیرعامــل هلدینگ میالد ســالمت، علیرضا علی پور؛ 

مدیرعامل شرکت خانه سازی ایران.
وزارت تعاون، کار و رفاه؛ شکار بزرگ جبهه پایداری

وزارت تعاون، کار و رفاه )تکرا( گلوگاه ارتباط با بخش 
بزرگی از کارگران و کارمندان، کارشناســان، مدیران و 
بازنشستگان اســت و می تواند با سیاست گذاری هایش، 
سازمان رای خود را تقویت و سازمان رای رقبا را منهدم 
کند. این وزارتخانه به شکل مستقیم و غیرمستقیم در 
مهم ترین )و ثروت سازترین( بخش های اقتصاد ایران مانند 
نفت و پتروشیمی، صنایع سنگین، داروسازی، خودرو و 
سیمان تأثیرگذار است و بالغ بر ۳ هزار پست مدیریتی 
)با احتساب سهام شرکت های بورســی( دارد؛ بنابراین 
بر خالف تصور رایج، بســیاری از مدیران پاالیشگاه ها و 
پتروشیمی ها نه در وزارت نفت که در وزارت تکرا انتخاب 
می شوند. بسیاری از مدیران صنعتی و معدنی هم؛ بنابراین 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به تنهایی از بســیاری 
از دولت هــای حداقلــی در اروپا بزرگ تر اســت. با این 
مالحظات، جبهه پایداری برای تضمین آینده اش و تداوم 
تأثیرگذاری اش بر فضای سیاسی کشور، انتخاب درستی 
داشته است. حاال چهره های نزدیک به صادق محصولی، 
جبهه ای به وســعت دولت را در درون وزارت تکرا ایجاد 
کرده اند و بعد از پاک سازی اغلب سازمان ها و شرکت ها 
از مدیــران اصالح طلب و اعتدالی، ســراغ اصول گرایان 
میانه رو رفته اند. انتشــار خبرهایی از بازداشــت مدیران 
تازه منصوب شده در شرکت های اقماری این وزارتخانه، 
تنها در این چارچوب قابل تفسیر و توضیح است. ضمن 
آن که اعضای جبهه فقط وزارت تکرا را نشــانه نرفته اند 
و خبرهایی از تالش آنان برای نشســتن بر صندلی های 
مدیریتی در وزارت نفت و صمت هم به گوش می رسد که 

در گزارش های آتی به آن خواهیم پرداخت.
حال باید منتظر ماند و دید آیا اصول گرایان کلید فتح 
مجلس آینده را به جبهه پایداری خواهند سپرد یا با ایجاد 
اتحادهای موقت، مانع نفوذ پایداری چی ها در ساختارهای 

اقتصاد کشور می شوند.

خبر

ادامه از صفحه اول

تهران  نوسازی شــهر  سرپرست ســازمان 
ضمن تشــریح مفاد بســته های تشــویقی 
جدید نوســازی که به تصویب شورای عالی 
معماری و شهرســازی کشــور قرار گرفته 
اســت، از اعطای یک طبقه تراکم تشویقی 
)در پالک های بیشتر از ۱۰۰ متر مربع( در 

بافت های فرسوده خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل 
سازمان نوسازی شهر تهران، مهدی هدایت 
بــا بیان اینکه رفع ســه معضــل ترافیک، 
آلودگی هوا و بافت فرســوده همواره مورد 
تأکید و دغدغه شــهردار و اعضای شورای 
اسالمی شهر تهران بوده است، عنوان کرد: 
موضوع آلودگی و ترافیــک نمی تواند یک 
شبه کل شهر را به چالش جدی بکشاند، اما 
در صورت وقوع زلزله در پایتخت، کل کشور 
و مدیریت شــهری یک شــبه دچار چالش 
جدی در حوزه بافت فرســوده خواهند شد، 
از این رو ضروری اســت موضوع نوســازی 
بافت های فرسوده به عنوان اولویت اول در 

شهر تهران مورد توجه قرار گیرد.
سرپرست سازمان نوســازی شهر تهران با 
بیان این که ۷.۲ درصد از مســاحت شــهر 
تهران را بافت فرسوده تشکیل می دهد، از 
وجود ۴۴۰۰ هکتار بافت فرسوده و ناکارآمد 
و بیش از ۴۵۰۰ هکتار اراضی رها شــده و 
بی دفاع شهری در پایتخت خبر داد و گفت: 
به طور متوســط حدود ۲۵۰ هزار پالک در 
شــهر تهران در این محدوده ها واقع شده 

اند.
هدایت یادآور شــد: طبق مطالعات صورت 
گرفته بیشــترین آمار نوســازی مربوط به 
دورانی است که بســته های تشویقی برای 
ترغیب مالکان و سرمایه گذاران ابالغ شده 
بود و پس از حذف این بســته ها، شــاهد 
کاهــش صــدور پروانه و کاهش ســرعت 

نوسازی در بافت های فرسوده بودیم.
تهران  نوسازی شــهر  سرپرست ســازمان 
خاطرنشــان کرد: اخیراً با تدابیر شــهردار 

تهــران، بســته تشــویقی ویــژه ای با در 
نظرگرفتــن کلیه جوانب فنی و خدماتی در 
کمیسیون ماده ۵ تصویب شد و این مصوبه 
در شــورای عالی شهرسازی و معماری نیز 

مورد تأیید قرار گرفت.
هدایــت تصریح کرد: اعطــای یک طبقه 
تراکم تشــویقی به پروژه های بیشــتر از 
اجازه ســاخت حداکثر  مترمربــع،   ۱۰۰
۴ طبقــه بــرای امالک بیــن ۵۰ تا ۱۰۰ 
مترمربــع کــه امــکان تجمیــع ندارند، 
اعطای یک طبقه تشــویقی مازاد به پروژه 
هــای تجمیعی بیشــتر از ۴۰۰ مترمربع 
در صورت دسترســی به معبــر 8 متری 
و افزایــش مســاحت معبر بن بســت در 
پروژه هــای تجمیع به مســاحت مالک  
تراکم )ضمــن واگذاری رایگان بن بســت 
از سوی شــهرداری تهران(، ضوابط ویژه 

پارکینگ متناســب با ویژگی های پروژه 
و نیــز در پهنه های مختلط مســکونی-

خدماتی محله ای و ناحیه ای از جمله اهم 
مفاد بسته تشویقی جدید نوسازی است.

تهران  نوسازی شــهر  سرپرست ســازمان 
خاطرنشان کرد: متأسفانه به دلیل مشکالت 
متعدد، شاهد کاهش جمعیت در بافت های 
فرســوده و رانده شدن دهک های ۱ تا ۵ از 

شهر تهران هستیم.
به گفته هدایت به متقاضیان نوســازی در 
بافت های فرســوده، عالوه بر صدور پروانه 
رایگان از ســوی شــهرداری، ۴۵۰ میلیون 
تومان تســهیالت ســاخت برای هر واحد 

مسکونی از سوی دولت پرداخت می شود.
هدایــت با اشــاره بــه این که بــر مبنای 
مصوبات بسته های تشویقی جدید نوسازی، 
شهرداری تهران مکلف به تأمین پارکینگ 

های محلــه ای، تعبیه شــیر هیدرانت در 
معابر فاقد دسترســی آتش نشانی و تأمین 
خدمــات در محالت با ســرانه های پائین 
خدماتی اســت، ابــراز امیــدواری کرد که 
با اجرایی شــدن مشــوق هــای جدید که 
بخشی از آن را سازمان نوسازی شهر تهران 
مدیریت خواهد کرد، روند نوســازی بافت 

های فرسوده تسریع شود.
تهران  نوسازی شــهر  سرپرست ســازمان 
گفت: دولت نیز بایــد در این زمینه کمک 
کند؛ ما معتقد هســتیم تسهیالت نوسازی 
بافت های فرسوده باید افزایش پیدا کند و 
اقساط آن بلندمدت تر و با بهره کمتر ارائه 
شود، چرا که نوســازی بافت های فرسوده 
قطعاً در تحقق برنامه دولت در حوزه مسکن 
نیز مؤثر است و تهدید بافت های فرسوده را 

به یک فرصت تبدیل خواهد کرد.

هدایت خبر داد: 

اعطای یک طبقه تراکم تشویقی برای متقاضیان نوسازی در بافت های فرسوده

در فاصله چند ماه تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، بزرگترین 
قرارداد تجاری در حوزه زعفران بین ایران و قطر و با حضور 
شخصیت های سیاسی و اقتصادی دو کشور به امضا رسید. 
به گزارش دفتر وزارت خارجه ایران در کشــور قطر،ســفیر 
جمهوری اســالمی ایران در قطر امروز ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ 
با آقــای علی بن احمد الکواری وزیــر دارایی قطر دیدار و 

گفتگو کرد.
 در ایــن دیدار که برخی از مقامات و بازرگانان دو کشــور، 
حضور داشتند وزیر دارایی قطر بر حمایت قطر از مراودات 
تجاری بــا ایران، تاکید کرد و افزود قطر آماده اســت تا با 
جمهوری اســالمی ایران در زمینه فــرآوری زعفران طبق 

استاندارد های جهانی همکاری کند.
سفیر کشــورمان نیز اظهار امیدواری کرد که بتوان روابط 
اقتصادی را در سطح روابط سیاسی دو کشور ارتقاء بخشید.

در ادامه این جلســه، قرارداد تجاری برای انتقال و فرآوری 
۲۰۰ تن زعفران ایران با ارزش اولیه ۳۰۰ میلیون دالر  بین 

بازرگانان  ایران و قطر منعقد گردید.

با امضای این قرارداد کــه بزرگترین قرارداد تجاری انتقال 
زعفران در جهان محســوب می شود ضمن تثبیت جایگاه 
ایران به عنوان قطب اول تولید و  عرضه زعفران در جهان، 
گام بلندی در جهت نزدیکتر کردن قیمت زعفران ایران به 

قیمت بازارهای جهانی برداشته خواهد شد.
 کارشناسان معتقدند این  قرارداد که در نوع خود بی نظیر 
می باشــد، می تواند ضمن اثرگذاری مثبت بر بازار  زعفران 
داخلی از خام فروشــی زعفران جلوگیری کــرده، با ایجاد 
ارزش افــزوده و ایجاد بازارهای جدیــد و بین المللی برای 
عرضــه زعفران ایران ، این نوید را به کشــاورزان و زعفران 
کاران می دهد که امسال با خیالی آسوده تر با افزایش بهره 
وری در واحد ســطح این محصول اســتراتژیک ، نگرانی از 

عرضه و فروش دسترنج خود نداشته باشند.
الزم به ذکر اســت؛ بر اســاس این قرارداد ،اولین محموله 
زعفران ایران در اول اکتبر ۲۰۲۲ به قطر ارسال خواهد شد.

بزرگترین قرارداد تجاری زعفران جهان، با ارزش

 اولیه ۳۰۰ میلیون دالر ، بین ایران و قطر امضا شد

اصفهان – مرادیان:مدیرعامل ســازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان 
گفت: آخرین فرصت برای ثبت نام و دریافت خدمات ســرویس مدارس روز چهارشنبه ۲۳ 
شهریورماه است.محمد پرورش با اعالم این خبر گفت: به دنبال برنامه ریزی های انجام شده 
با اداره کل آموزش و پرورش و کارگروه ماده ۱8، اولیای دانش آموزان برای ثبت نام و رزرو 

سرویس مدارس تا ۳۱ مردادماه فرصت داشته اند.
او افزود: شــرکت های زیرمجموعه ســازمان تاکسیرانی تاکنون براســاس درخواست ها به 

مســیربندی و جذب راننده اقدام کرده اند و اینک با توجه با اتمام زمان مقرر و لزوم برنامه 
ریزی برای ســرویس دهی مطلوب، آن دسته از اولیای دانش آموزان که تاکنون اعالم نیاز 
ســرویس نداشته اند، حداکثر تا روز چهارشنبه ۲۳ شهریور فرصت دارند تا برای ثبت نام و 

تأیید نهایی سرویس فرزندان خود اقدام کنند.
به گفته او، پس از اتمام زمان اعالم شده این سازمان هیچگونه مسئولیتی در قبال سرویس 

دهی به دانش آموزان نخواهد داشت. 

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان خبر داد:

2۳ شهریورماه آخرین مهلت ثبت نام سرویس مدارس

اســتاندار فارس گفت: در صورت همــکاری مجمع خیرین 
تامین ســالمت اجتماعی برای فعال شــدن صنایع راکد و 
نیمه راکد اســتان، امکان فعالیت مددجویان بهزیستی در 

این صنایع فراهم می شود. 
محمد هادی ایمانیه در جلسه شورای مشارکت های مردمی 
بهزیستی در شیراز بیان کرد: در صورت ورود مجمع به این 
موضوع ما نیز کمک خواهیم کرد تا هم رونق تولید شــکل 

گیرد و هم منافع مددجویان تامین شود.
او ادامه داد: همچنین این مجمع می تواند با راه اندازی سه 
شــرکت تولیدی، تخصصی و یک شرکت غیر تخصصی به 

اشتغال مددجویان و استقالل مالی آنان کمک کند.
ایمانیه اظهار کرد: با راه اندازی شرکت تولیدی، محصوالتی 
که توســط مددجویان تولید می شــود قابل عرضه به بازار 
خواهــد بود و همچنین می توان ادارات دولتی را ملزم کرد 
که کاالهای مورد نیاز خود را از این شرکت ها تهیه کنند.

استاندار فارس گفت: در شــرکت تخصصی نیز مددجویان 
زیر مجموعه بهزیســتی یا اعضای خانــواده آنان که تامین 
کننده های مالی آن مددجویان هســتند به فعالیت و ارائه 

خدمات تخصصی خواهند پرداخت.
او در ادامه افزود: در شــرکت غیر تخصصی نیز مددجویان 
می توانند بــه ارائه خدمات غیر تخصصــی بپردازند تمام 

سمن ها در سامانه مشترک اطالعات مددجویان نام نویسی 
کنند.

ایمانیه گفت: تمام موسســه ها و سمن های فعال در زمینه 
خدمات بهزیســتی بایست در سامانه مشــترک اطالعات 

مددجویان ثبت نام کنند.
او افزود: در صورتی که این ســمن ها از نام نویسی در این 
سامانه خودداری کنند هیچ گونه خدمت و حمایتی دریافت 

نخواهند کرد.
اســتاندار فارس بیان کرد: ثبت اطالعات در این سامانه به 

معنای خروج از محرمانه بودن نیســت و اطالعات مددجو 
تنها در اختیار سازمان بهزیستی است تا از سوء استفاده از 

نیت های خیر جلوگیری شود.
ایمانیــه در خصوص کمک مجمع خیرین تامین ســالمت 
اجتماعی به اردوگاه های ماده ۱۵ و ۱۶ که در زیرمجموعه 
بهزیستی قرار می گیرند هم گفت: بنا شد که یک چهارم از 
مجموع کمک هایی که از ســوی این مجمع و سایر خیرین 
می شــود توسط شورای مشــارکت های مردمی بهزیستی 
صرف کمــک به ترک اعتیاد معتادین و بازگشــت آنان به 

خانواده و جامعه شود.
او گفت: اخیرا انجمن حمایت از زندانیان اســتان متقاضی 
دریافت یک معدن و همچنین ۱۰۰ هکتار زمین است تا از 

منافع آنها برای حمایت از خانواده زندانیان استفاده شود.
استاندار فارس خاطرنشان کرد: آمادگی داریم که چنان چه 
شورای مشــارکت های مردمی بهزیستی و مجمع خیرین 
تامین سالمت اجتماعی، نیز متقاضی زمین و معدن باشند 
با قیمت های کمتری واگذاری انجام شــود تا از منافع آن 

برای حمایت از مددجویان استفاده شود.
ایمانیه همچنین از مردم نیک اندیش که در ســال ۱۴۰۰ 
کمک های خوب و متنوعی به مددجویان بهزیســتی ارائه 

داشته اند قدردانی کرد.

استاندار فارس:

مجمع خیرین به فعال شدن صنایع راکد کمک کند


