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بیمارستان مصطفی خمینی ایالم
برای رسیدگی به بیماران مبتال به
آنفلوآنزا تجهیز شد

ایالم« -ابتکار» :معاون بهداشتی دانشگاه
علوم پزشکی ایالم با اشاره به اینکه از زمان
شروع موج جدید آنفلوانزا تاکنون  ۲۵۰نفر
در استان مبتال به آنفوالنزا شده اما هیچ
بیماری بر اثر این ویروس فوت نشده است،
گفت :بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره)
شهر ایالم برای رسیدگی به این بیماران
تجهیز شده است.
جمیل صادقی فر در نشست خبری با
اصحاب رسانه ایالم اظهار کرد :این بیماری
هر ساله شیوع دارد اما امسال با توجه به
تغییر ماهیت ویروس شدت گرفته است و با
این وجود جای هیچ نگرانی برای درمان آن در
سطح کشور وجود ندارد.وی افزود:امسال برای
جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در زمینه توزیع
واکسن از شهریور تا پایان مهرماه در سراسر
کشور واکسن آنفلوآنزا توزیع شده است.
معاون دانشگاه علوم پزشکی ایالم با بیان
اینکه آمار فوتی آنفوالنزا در کشور  ۵۶نفر بوده
است ،گفت :نمونه گیری میکروبی در کشور
برای سه گروه از بیماران شامل مادران باردار
مشکوک به بیماری ،افراد فوت شده با عالئم
این بیماری و افرادی که با عالئم شدید آنفوالنزا
بستری شده اند ،الزامی است.
صادقی فر تاکید کرد :تزریق واکسن برای افراد
جهت پیشگیری از بروز این بیماری باید اوایل
فصل سرما صورت گیرد ،چرا که اوج تاثیرگذاری
واکسن آنفلوآنزا بعد از  ۲ماه است.وی یادآور
شد :از عالئم آنفوالنزا می توان به تب باالی ۳۹
درجه  ،سردرد ،ضعف و درد عضالنی اشاره
کرد که شباهت هایی با سرماخوردگی دارد ولی
شدت عالئم در آنفلوآنزا بیشتر است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایالم
تصریح کرد :شهروندان از روبوسی و دست
دادن با افراد مشکوک به آنفوالنزا خودداری و
بهداشت فردی را رعایت کنند.
صادقی فر افزود :به منظور تسهیل در بستری
بیماران ،فضایی مناسب برای بیماران مبتال به
آنفلوآنزا در بیمارستان شهید مصطفی خمینی
ایالم با  ۱۲تخت ایجاد شده است و امیدواریم
شدت این بیماری که  ۱۰روز دیگر است بهخوبی
و بدون هیچ مشکلی پایان یابد.وی اضافه کرد:
دانشگاه علوم پزشکی و مراکز درمانی بدون
همراهی اصحاب رسانه و فضای مجازی قادر
به اطالع رسانی کامل برای پیشگیری و انتقال
توصیه های بهداشتی نیستند و امیدواریم در
این راستا رسانه نقش بی بدیل خود برای اطالع
رسانی به نمایش بگذارند.معاون دانشگاه علوم
پزشکی ایالم همچنین در خصوص انتشار
شپش در ایالم نیز گفت :در شیوع و بروز
این آسیب شاخص هایی وجود دارد که امسال
بر اساس این شاخص ها شیوع این بیماری
نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.
صادقی فر تاکید کرد :دارو و شامپوهای مورد
نیاز بدون هیچ کمبودی در استان وجود ندارد
و مبتالیان با مراجعه به پزشک و تجویز از این
داروها بهره مند می شوند.
معاون دارو و غذا دانشگاه علوم پزشکی
ایالم نیز در این نشست گفت :آنفوالنزا یک
بیماری واگیردار است که باعث عفونت دستگاه
تنفسی شده و با عالئم شدیدی همراه است.
مهتاب شاهماری اظهار داشت :فصل سرما
تشدید کننده این بیماری و انواع مختلف آن
است و باعث ایجاد عفونت حاد دستگاه
تنفسی ،سردرد ناگهانی ،درد ماهیچه ،تب
شدید و بیحالی بدن میشوند .وی افزود :سال
گذشته کمبودهایی در زمینه دارویی این بیماری
وجود داشت اما امسال این کمبودها رفع شده و
هیچ نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
شاهماری در خصوص نیروهای خدمت رسان
در مراکز درمانی نیز گفت :یکی از مهمترین
نکات حوزه معاونت در مورد ایمنی فردی کارکنان
مراکز دولتی است که دانشگاه علوم پزشکی
اقدامات مناسب در این زمینه را انجام داده
است.وی افزود :دانشگاه علوم پزشکی استان
دارای  ۶هزار کارمند است و با توجه به اینکه
نمی توان این جمعیت را پوشش داد تعداد یک
هزار و  ۷۰۰نفر از کارکنانی که بهطور مستقیم با
بیماران درگیر هستند واکسینه شده اند.
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مدیرکل هماهنگی امور عشایر:

وزارت بهداشت ،طرح ساماندهی ارائه خدمات به جامعه عشایری را ابالغ کند
به گزارش ایرنا ،سیاوش احمدی میرقائد
صبح یکشنبه در دوره آموزشی ملی آیین نامه
ساماندهی عشایر ،جایگاه ،اثرات ،اقدامات و
ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی با حضور
مسئوالن ساماندهی امور عشایر  ۲۹استان
کشور در کرمان گفت :با پیاده کردن این طرح
هیچ عشایری بدون تکلیف در حوزه پوشش
بهداشتی در کشور وجود نخواهد داشت یعنی
وضعیت عشایر تعیین تکلیف میشود که مربوط
به کدام خانه بهداشت است و خانه بهداشت
نیز باید به آنها برحسب وظیفه خدمات ارائه
دهد.
وی تصریح کرد :بر اساس طرح ساماندهی
ارائه خدمات ،یک خانه بهداشت برای  ۸۰خانوار
و یا  ۳۰۰نفر جمعیت تشکیل میشود و اگر
خارج از آن باشد در حوزه اقماری و به صورت
خدمات سیار ارائه میشود.
اخذ مجوز  ۵۰۰پزشک از میان فرزندان
تحصیلکردهعشایر
مدیرکل ساماندهی و هماهنگی امور عشایر
کشور با اشاره به اخذ مجوز استخدام  ۵۰۰بهورز
از بین فرزندان تحصیلکرده عشایر در وزارت
بهداشت گفت :با اجرای این طرح  ۴۰۰خانه
بهداشت در مناطق عشایری دایر میشود و نیز
در جاهایی که امکان بردن کانکس وجود نداشته
باشد چادرهای مجهز و سیار استفاده میشود.
احمدی میرقائد با اشاره به اهمیت سالمت
عشایر و رضایتمندی آنها گفت :اجرای این
طرح و درمجموع انجام این اقدامات موجبات
افزایش رفاه در جامعه عشایر را دربر خواهد
داشت و عالقهمند میشوند در مناطقی که
حضور دارند ماندگار شوند.
مدیرکل ساماندهی و هماهنگی امور عشایر
کشور یکی از اهداف برگزاری این دوره را
آسیبشناسی و تحلیل عملکردها و بازنگری
کارکردها دانست و گفت :در این دوره باید
از تجربیات استانهایی که خوب کار کردهاند
استفاده کنیم و استانهایی که ضعیف کار
کردهاند نیز تالش کنند ضعفها و نقاط قوت
خود را شناسایی و خود را به سطح استانهای
موفق برسانند.
وی با اشاره به اینکه جامعه عشایری یک
جامعه با ابعاد فرهنگی و سیاسی و اقتصادی
است ،گفت :جامعه عشایری با گذشته
تاریخی بسیار ارزشمند ،همیشه در رشادت،
سلحشوری ،دفاع از کشور و فرهنگ و مرزها
موفق عمل کرده است.
احمدی میرقائد با بیان اینکه جایگاه سیاسی
و اجتماعی جامعه عشایری در حداقل صد سال
گذشته با تغییرات سیاسی و اجتماعیای که
وجود داشته افول کرده است ،گفت :این جامعه
در زمینه اقتصادی هنوز این توان را دارد که
بتواند حرفی برای گفتن داشته باشد و ما نیز به
عنوان اینکه خدمتگزار این جامعه هستیم باید
تالش کنیم که این جامعه را با حمایتهایمان
توانمندسازتر کنیم.
رشد زیرساختهای عشایری از ۱۵به ۹۵
درصد
وی دلیل ایجاد شورای عالی عشایر را ایجاد

مدیر کل هماهنگی سازمان امور عشایری ایران از طرح ساماندهی ارائه ضوابط خدمات برای جامعه عشایری خبر داد و گفت :وزارت بهداشت
مجری و متولی اصلی این کار مهم و ارزشمند در حوزه بهداشت جامعه عشایری است اما متاسفانه این طرح هنوز ابالغ نشده است.

بر اساس طرح
ساماندهیارائه
خدمات ،یک
خانهبهداشت
برای  ۸۰خانوار
و یا  ۳۰۰نفر
جمعیتتشکیل
میشود و اگر
خارج از آن
باشد در حوزه
اقماری و به
صورت خدمات
سیار ارائه
میشود
هماهنگی بین دستگاههای مختلف برای ارائه
خدمات به این جامعه عنوان کرد و گفت :از
ابتدای انقالب تا دهه اخیر عمده خدمات نظام
جمهوری اسالمی در زمینه زیربنایی متمرکز بوده
و این عرصه نسبت به حوزه اجتماعی و فرهنگی
از وضعیت بهتری برخوردار است چنانچه میزان
برخورداری عشایر در زمینه زیربنایی قبل از
انقالب  ۱۵درصد و هم اکنون  ۹۵درصد است.
احمدی میرقائد در رابطه با وضعیت سواد
عشایر گفت :قبل از انقالب وضعیت سواد
عشایر کمتر از  ۲۰درصد و سال  ۲۶ ،۱۳۶۶درصد
و در حال حاضر  ۷۵درصد باسواد هستند.
مدیرکل ساماندهی و هماهنگی امور عشایر
کشور بیان کرد :همچنین در حال حاضر ۵۵
درصد عشایر از آب آشامیدنی سالم برخوردارند
که پیشبینی میشود تا دو سال آینده بیش از
 ۷۰درصد عشایر به آب آشامیدنی بهداشتی و
سالم دسترسی خواهند داشت.
عشایر میراث شفاهی تاریخ کشور
احمدی میرقائد خاطرنشان کرد :با ایجاد
مسائل حوزه زیربنایی است که میتوانیم شاهد
تغییرات فرهنگی و اجتماعی باشیم و متاسفانه
چندان پیشرفتی در این حوزهها نداشتهایم و این
در حالی است که عشایر میراث تاریخ شفاهی
کشور ما است.
وی افزود :براساس قانون اساسی در همه
دستگاهها در  4و  ۵سال گذشته با استقرار دولت
جدید و سیستم جدید در سازمان امور عشایر
شرایطی فراهم شد که با هدف توانمندی حوزه

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل استان مرکزی :
اراک ـ کمالآبادی :براساس اعالم راهداری و حمل و نقل
جادهای استان مرکزی ،علیرضا اختری با اشاره به اقدامات
انجام شده برای رفع نقاط خطرساز در محورها بیان کرد:
در شهرستان اراک در انتهای محدوده پلیس راه توره نصب
حفاظ ،ایمنسازی و آشکارسازی با  500میلیون ریال اعتبار
در تقاطع خنداب انجام گرفت که تاکنون  40درصد پیشرفت
فیزیکی پروژه حاصل شده است.وی با اشاره به نصب حفاظ،
ایمنسازی و آشکارسازی در نقطه پرحادثه سمنگان با اعتبار

عشایر و تمرکز بر حوزه اقتصاد که مهمترین
حوزه تمرکزی ما است توانستیم با تالش گسترده
در حوزه فرهنگی و اجتماعی اقدامات ارزشمندی
را انجام دهیم.
مدیرکل ساماندهی و هماهنگی امور عشایر
کشور با اشاره به اقدامات انجام شده در دولت
تدبیر و امید گفت :در طول  ۴یا  ۵سال گذشته
 ۱۲۰۰میلیارد تومان تسهیالت و اعتبارات ارزان
قیمت در اختیار عشایر قرار گرفت که البته قبال
نیز اقدامات و تالشهایی در این راستا صورت
ه اما اقدامات این چند سال اخیر از محلهای
گرفت 
مختلف چون یک درصد صندوق توسعه ملی و
سایر منابع چون  ۲۳۰میلیارد تومان عاید این
جامعه شده که درنهایت پایداری این جامعه را
در صحنه تولید به همراه داشته است.
وی افزود :جامعه عشایر در حوزه ارزش
افزوده بیش از  ۴۰۰میلیارد تومان اعتبار در دو
سه سال گذشته که یک منبع جوشان و الیزال و
ادامهدار است از آن بهرهمند شدهاند.
ریشهکنی بیسوادی در مناطق عشایری
مدیرکل ساماندهی و هماهنگی امور عشایر
کشور همچنین از مصوبهای که تا ۱۴۰۰
بیسوادی در جامعه عشایری را ریشهکن
میکند نام برد و گفت :این طرح که مسئول
آن نهضت سوادآموزی است همت مضاعفی را
میطلبد و یقینا پیگیری شما مسئوالن میتواند
در به ثمر رسیدن و محقق بودن این طرح بسیار
موثر باشد.
وی در رابطه با مصوبه یاد شده گفت :در این

 8نقطه پرحادث ه در استان مرکزی رفع خطر شد
 500میلیون ریال و  40درصد پیشرفت فیزیکی ،گفت :در محور
دلیجان-اصفهان در محدوده رباط ترک حفاظ و ایمنسازی و
آشکارسازی با هزینه  300میلیون ریال نصب شده است که تا
کنون  70درصد پیشرفت گزارش شده است.اختری ایمنسازی
و آشکارسازی در انتهای محور ساوه-همدان در منطقه نوبران
با  60درصد ،رفع نقطه پرحادثه غرقآباد با ایمنسازی و
آشکارسازی و  60درصد پیشرفت فیزیکی و نصب حفاظ و
ایمنسازی و آشکارسازی  300میلیون ریال  40درصد پیشرفت

فیزیکی در محورساوه-تهران در محدوده نیروگاه را از دیگر
اقدامات انجام شده جهت رفع نقاط پرحادثه برشمرد.معاون
راهداری استان مرکزی اضافه کرد :نصب حفاظ ،ایمنسازی
و آشکارسازی با اعتبار  400میلیون ریال و  40درصد پیشرفت
فیزیکی کار در تقاطع آزادراه ساوه-همدان و نصب پل عابر
پیاده و ایمنسازی و آشکار سازی با  2500میلیون ریال اعتبار
و  80درصد پیشرفت در اراک-سلفچگان و انتهای محدوده
کارچان نیز توسط راهداری استان مرکزی به انجام رسید.

استاندار خراسان شمالی :

موسسه اعتباری ملل بهدنبال رشد وتوسعه اقتصادی استان ها وایجادفرصت مناسب برای رفاه حال هموطنان است
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل در جلسه استاندار خراسان
شمالی ،فرمانداران ارجمندکلیه شهرستانهای استان و مدیران دستگاه های
اجرایی استان خراسان شمالی که مدیرعامل موسسه اعتباری ملل وهیات
همراه نیز در آن حضور داشتند.
استاندار خراسان شمالی تاکید کردند :پروژه های استان برای سرمایه
گذاری توسط موسسه اعتباری ملل قطعی شود.
استاندار خراسان شمالی گفت :در سفر اخیر رئیس جمهوری به استان و
در راستای انعقاد قرارداد با ارگانهای مختلف،تفاهم نامه ای نیز با موسسه اعتباری
ملل منعقد شده که باید در اسرع وقت تعیین تکلیف وبه سرانجام برسد.
محمدعلی شجاعی در نشستی با حضور مدیرعامل موسسه اعتباری ملل وهیئت همراه و مدیران
کل دستگاه های اجرایی استان اظهار کرد :نگاه موسسه اعتباری ملل در هر استانی ایجاد اشتغال و
خدمترسانی مطلوب به هموطنان است لذا تا دوهفته آینده باید لیست تمام پروژه ها در حوزه های
مختلف جهت سرمایه گذاری این موسسه قطعی شود.وی افزود :هیچ شهرستانی بدون معرفی پروژه
ای نباشد پس باید کار شبانه روزی مدیران را شاهد باشیم ضمن اینکه از هیچ حوزه ای هم غفلت
نشود.شجاعی تصریح کرد :خراسان شمالی بهترین پتانسیل را در حوزه های کشت و صنعت،فرآوری
محصوالت کشاورزی و دام سبک دارد که امیدواریم نگاه موسسه اعتباری ملل به این حوزه ها جهت
سرمایه گذاری بیشتر باشد زیرا تمام آنها توجیه اقتصادی دارد.

مصوبه پوشش تحصیلی دوره ابتدایی صد در
صد ،دوره متوسطه اول  ۷۵درصد و متوسط
دوم  ۶۵درصد که االن حداکثر  ۳۵درصد است
پیشبینی شده است.
احمدی میرقائد گفت :باعث تاسف است
بعضا مدارس شبانهروزی با اینکه نسبت به ۳۰
سال گذشته گسترش پیدا کرده اند اما خدمات
دهی آنها نسبت به گذشته ضعیفتر شده و
انتظار میرود که به این مسئله پرداخته و آن
را جزو برنامههای اولویتدار قرار دهیم و ما در
سطوح ملی و شما مسئوالن نیز در حوزه استانی
و شهرستانی پیگیری کنید.
وی مقدمه هرگونه تغییر در جامعه عشایری
را آموزش توانمندسازی دانست و گفت:
جامعه عشایری به شدت نیازمند آموزش و
توانمندسازی است و اگر نتوانیم این جامعه را
توانمند کنیم یقینا در این چرخهای که کشور
دارد ایجاد میکند و تولیدات و میزان بهرهوری
که وجود دارد از چرخه خارج میشود.
مدیرکل ساماندهی و هماهنگی امور عشایر
کشور افزود :با اجرای مصوبه یادشده سال ۱۴۰۰
چهار میلیون و  ۲۰۰هزار نفر روز دوره آموزشی
مشاغل را میتوانیم داشته باشیم و این عدد
کمی نیست.
وی ابراز کرد :قرار است تا سال آینده ۲۵
هزار دستگاه پنل خورشیدی را وزارت نیرو بین
عشایر توزیع کند که مقدمات کار فراهم شده
است و به زودی عملیات اجرایی آن شروع
خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد :هیچ دلیلی برای سرمایه گذار وجود ندارد تا استانهای بزرگ تر را رها کند و جهت
سرمایه گذاری برای این استان اقدام کند لذا باید حال این استان برای سرمایه گذاری عالی و شرایط به
درستی فراهم شود تا رغبت به سرمایه گذاری داشته باشند.
شجاعی افزود :بحث صدور مجوزهای بی نام را دنبال کرده و همچنین سال آینده هم همایش بزرگ
بین المللی سرمایه گذاری را داریم که امیدواریم منجر به انعقاد قراردادهای مختلف و رغبت سرمایه
گذاران شود.وی اظهار داشت :خراسان شمالی به واسطه داشته های طبیعی،جمعیت ،وسعت وظرفیت
های قابل توجهی برای پیشرفت و جهش دارد اما نمی توان با آهسته راه رفتن رتبه ها و شاخص های
استان را ارتقا داد.شجاعی بیان کرد :باید شرایط سرمایه گذاری تمام و کمال فراهم شود و معضلی
برای جذب سرمایه گذار نداشته باشیم و ظرفیتی همچون حوزه فرش استان را بیشتر مورد توجه جهت
سرمایه گذاری قرار دهیم.
در ادامه این نشست مدیرعامل محترم موسسه اعتباری ملل در ابتدای سخنان خود جدیت  ،فعال
بودن و نحوه مدیریت شجاعی استاندار خراسان شمالی مورد تحسین قرار داد و گفت :اگر فعالیت
تمام مدیران کشوری هم اینگونه باشد کشور سریع تر آباد می شود .زیرا نگاه این استاندار دلسوزانه و
در مسیر پیشرفت و توسعه است.
حجت االسالم و المسلمین جوادی اظهار کرد :تمام اعتبارات موسسه در راستای رسیدن به رشد
اقتصادی استانها هزینه می شود پس باید جهت رفاه حال بیشتر مردم به دنبال ایجاد فرصت ها بود و
ما می توانیم برای این استان ثروت سازی کنیم.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان
آذربایجان شرقی:

تفکر و فرهنگ بسیجی مورد تاکید
امام راحل(ره) باید به یک فرهنگ
عامه مردم تبدیل شود

تبریز – ماهان فالح :رئیس سازمان
جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت:
تفکر بسیج و فرهنگ بسیجی مورد تاکید امام
راحل(ره) ،باید به یک فرهنگ عامه مردم تبدیل
شود.اکبر فتحی در جلسه شورای پایگاه 57
فجر سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی
ضمن گرامی داشت یاد و خاطره حضرت امام
خمینی(ره) رهبر کبیر انقالب اسالمی به عنوان
معمار و طراح تفکر بسیجی در جامعه ایرانی بعد
از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و بیان این
مطلب گفت :بسیج در ادوار و مقاطع حساس
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران نقش موثر و
مطلوبی بر جای گذاشته است ،هر روز که از عمر
پربرکت حکومت اسالمی می گذرد اهمیت بسیج
و نیروهای مردمی در حفظ و حراست از آرمانهای
بزرگ انقالب اسالمی و اجرای احکام اسالمی
در جامعه بیشتر و بیشتر خودنمایی می کند.
فتحی ،افزود :بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی با
آینده نگری و وسعت دید توانست تفکر بسیجی
و فرهنگ بسیج را در کشور نهادینه نماید ،تفکری
که از بدو تشکیل تا به اآلن تاثیرات چشمگیری در
جامعه ایرانی داشته است.وی ادامه داد :باید در
ارزیابی ها و انجام وظایف قانونی خود این مهم
را در نظر داشته باشیم که تا چه حد توانسته
ایم تفکر بسیجی و فرهنگ بسیج را در حوزه
های کاری خود عملیاتی نمائیم.رئیس سازمان
جهادکشاورزی استان گفت :بسیج به عنوان
الگویی عملی در راستای حل مسائل و مشکالت
کشور ورود پیدا می کند ،کارهایی که خارج از
دست مردم عادی است به دست توانمند بسیج
و نیروهای بسیجی انجام می شود.وی به سالمت
اداری و سالم سازی محیط اداری اشاره کرد و
گفت :انتظار داریم اعضای محترم بسیج در اولین
اقدام اجرایی به عنوان الگو و پایلوت ،این امر را
در بین اعضای بسیجی شروع کرده و در مراحل
بعدی به بحث امر به معروف و نهی از منکر وارد
شوند .فتحی به فرمایش مقام معظم رهبری در
خصوص بسیج و نیروهای بسیجی اشاره کرد و
افزود :از نگاه رهبری معظم انقالب ،بسیج لشگر
مخلص خداست یعنی بسیجیان فقط برای رضای
پروردگار متعال انجام وظیفه می کنند نه برای
رضای خلق خدا.رئیس سازمان جهادکشاورزی
استان ،بیان داشت :بسیج و تفکر بسیجی چه در
بین نیروهای اصالح طلب و چه در بین اصولگرایان
یکسان و یکنواخت است ،اگر حرکت و اقدامات
این دو جناح منصفانه و در راستای اعتالی اهداف
نظام باشد بسیج از هر دو جناح مطرح در شالوده
حکومت اسالمی پشتیبانی و حمایت می کند.
وی تاکید کرد :انجام کارهای فرهنگی و تبلیغی
باید در اولویت کاری بسیج باشد ،تبلیغ ،تذکر
و یادآوری جانفشانی ها و از جان گذشتگی
شهدای انقالب ،جنگ تحمیلی ،شهدای حرم و
شهدای امنیت ،می تواند در روشنگری و تنوین
افکار عمومی و مخصوصا ً جوانان این مرز و بوم
مفید و موثر باشد و باید توجه ویژه ای به این
موارد اعمال شود.وی برگزاری اردوهای فرهنگی و
هنری و اعزام کاروان راهیان نور به مناطق جنگی
جنوب و غرب کشور را جهت ترویج تفکر بسیجی
ضروری دانست.رئیس سازمان جهادکشاورزی
استان همچنین گفت :به گفته بزرگان نظام
مقدس جمهوری اسالمی ،سپاه پاسداران و جهاد
دو بال انقالب هستند لذا وظایف و مسئولیت ما
جهت فرهنگ سازی تفکر بسیجی در بین اقشار
مختلف مردم نسبت به سایر سازمانهای دولتی
سنگین تر و بیشتر است.

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری گرگان خبر داد

فعالیت  72اتوبوس و بیش از  2هزار تاکسی در گرگان

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری گرگان از فعالیت  72اتوبوس
و بیش از  2هزار تاکسی در گرگان خبر داد .مهدی کمالغریبی اظهار کرد۷۲ :
دستگاه اتوبوس و  2هزار و  ۹۴۲تاکسی در سطح شهر برای خدمات رسانی
به شهروندان فعالیت میکنند.وی با بیان اینکه اتوبوسها از ساعت  ۶صبح
تا ساعت  20هر روز در  ۳۲خط و  ۴۸۸ایستگاه در سطح شهر فعال هستند،
گفت :زمان انتظار برای اتوبوس در گرگان به طور میانگین بین  ۱۵تا  ۲۰دقیقه
است.رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری گرگان تصریح کرد:
در تالش هستیم با افزایش ناوگان حمل و نقل عمومی زمان انتظار مسافران به 10
دقیقه کاهش یابد.کمالغریبی با اشاره به اینکه در حال حاضر برنامهای برای افزایش نرخ کرایه نداریم گفت:
تاکسی های تک سوز ماهیانه  ۴۰۰لیتر و تاکسیهای دوگانه سوز  ۲۰۰لیتر سهمیه دارند.وی اضافه کرد:
پیمایش روزانه تاکسیها به طور میانگین بین  ۱۰۰تا  ۱۵۰کیلومتر است که در این صورت تاکسی بین  ۲۰الی
 ۳۰لیتر بنزین مصرف میکند؛ بنابراین اگر میزان سهمیه تاکسی ها به  ۶۰۰لیتر افزایش یابد ،عمده مشکالت
کاهش خواهد یافت.رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری گرگان با بیان این که آمار جابجایی
روزانه اتوبوس  ۷۲۵نفر و تاکسی  ۱۲۵نفر است ،ادامه داد :میانگین عمر ناوگان تاکسی گرگان بین  ۹الی ۱۰
سال و عمر اتوبوسها با توجه به نوسازی انجام شده با حمایت شهردار گرگان  ۸.۵سال است.کمالغریبی با
تاکید بر این که عمر ناوگان ما نسبت به سایر شهرها قابل قبول است ،از برنامه ریزی برای خرید  ۲۰دستگاه
اتوبوس جدید و بازسازی  ۱۰دستگاه اتوبوس با تاکید و حمایت شهردار گرگان در سال  ۹۹خبرداد.

