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اخبار
پست برق  230کیلوولت صنایع
اهواز با ارزش سرمایه گذاری
 2500میلیارد ریال وارد مدار شد

مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان
گفت :عملیات احداث پست برق  230به 33
کیلوولت صنایع اهواز به پایان رسیده و وارد مدار
شده است.
محمود دشتبزرگ با اعالم این خبر ،افزود:
پست برق صنایع که با هدف پایداری شبکه برق
کالنشهر اهواز طراحی و احداث شده  50مگاولت
آمپر ظرفیت دارد و ارزش سرمایهگذاری آن 2500
میلیارد ریال است.
وی تصریح کرد :با بهرهبرداری از پست 230
کیلوولت صنایع ظرفیت جدیدی در کاهش
محدودیت و جلوگیری از خاموشی در شبکه
اتفاق افتاده و کمک میکند که بارگیری از پست
های پربار منطقه (مهدیس و اهواز) کاهش و
متعادل شود.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان
بیان کرد :یکی دیگر از اهداف احداث پست
برق صنایع ،برقرسانی به شهرک های صنعتی
و مشترکین جدید خانگی و عمومی در منطقه
و کمک به توسعه پایدار کالنشهر اهواز است.
دشت بزرگ گفت :از مهرماه  1400تاکنون با
احتساب ظرفیت فوق 365 ،مگاولت آمپر در
بخش انتقال و فوق توزیع به ظرفیت شبکه تحت
نظارت این شرکت در استانهای خوزستان و
کهگیلویه و بویراحمد اضافه شده است.
شایان ذکر است ،شرکت برق منطقهای
خوزستان وظیفه تامین و پایداری برق در دو
استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر
عهده دارد.

پاداش مشترکین خوش مصرف برق،
پرداخت شد

اخبار

رئیس سازمان تعاون روستایی کشور:

سیب آذربایجان غربی تا چند روز آینده به صورت هوایی صادر می شود
رئیس سازمان تعاون روستایی کشور گفت:با
تامین زیر ساخت های حمل و نقل هوایی فرودگاه
بین المللی ارومیه به زودی سیب درجه یک استان به
صورت هوایی به کشورهای مقصد صادر می شود.
اسماعیل قادری در جلسه بررسی مشکالت
صادرات سیب درختی آذربایجان غربی که با حضور
مدیران انجمنهای صنفی کشاورزی ،صادرکنندگان
و فعاالن اقتصادی در ارومیه برگزار شد با اعالم
این خبر گفت؛ با هدف تسریع در صادرات سیب
و کاهش زمان رسیدن به مقصد با ایجاد کارگو و
زیرساختهای پایانه حمل و نقل هوایی در فرودگاه
ارومیه روزانه نزدیک به  ۳هزار تن سیب با  ۴سورت
پرواز به کشورهای مقصد صادر خواهد شد.
وی افزود :برای صادرات سیب آذربایجان غربی
ارتش جمهوری اسالمی ایران  ۲هواپیمای بوئینگ
 ۷۴۷خود را در اختیار ما گذاشته است و تأمین
سوخت دولتی آن را هم دولت تقبل کرده است.
قادری فر با اشاره به اینکه از مجموع  ۴۵۰هزار
تن سیب انبار شده در سردخانه استان  ۲۰۰هزار تن
درجه یک صادراتی است خاطرنشان کرد :پیش بینی
می شود بیش از  ۳۰درصد از این میزان سیب درجه
یک بصورت هوایی صادر شود.
عرضه سیب در میادین وسامانه توزیع هوشمند
معاون وزیر جهاد کشاورزی عرضه مستقیم سیب
در میادین میوه و تره بار و مناطق پر رفت و آمد
تهران و کالنشهرهای کشور را از دیگر برنامههای
برای فروش سیب آذربایجان غربی عنوان و اضافه
کرد :در این طرح سیب با عرضه مستقیم به مردم و
حذف واسطهها با قیمت مناسب مورد نطر کشاورز
و مصرف کننده عرضه خواهد شد .قادری فر توزیع
هوشمند تنظیم بازار شب عید را یکی دیگر از
راهکارهای تسریع در خروج سیب از سردخانهها بیان
کرد و گفت :با هدف حمایت از کشاورزان آذربایجان
غربی بیش از  ۶۰درصد سیب مورد نیاز کشور در این
طرح از این استان خریداری خواهد شد.
رئیس سازمان تعاون روستایی کشور از آغاز
بکار سامانه اینترنتی فروش محصوالت کشاورزی
و غذایی هم خبر داد و افزود :سامانه بازرگان که
از  ۱۸آبان ماه در تهران با هدف عرضه مستقیم و
بی واسطه محصوالت مهم و استراتژیک به مردم با
قیمت تنظیم بازاری آغاز بکار کرده بود از امروز در
ارومیه هم فعال شده است و سیب هم در کنار سایر
محصوالت در این سامانه قابل عرضه است.
سرمایه گذاری دربخش حمل و نقل و صنایع
تبدیلی

مدیرعامل سازمان تعاون روستایی مرکزی ایران گفت :باغداری قراردادی در محصول سیب آذربایجان غربی را باید توسعه دهیم.

برای صادرات
سیب
آذربایجان
غربی ارتش
جمهوری
اسالمی ایران
 ۲هواپیمای
بوئینگ ۷۴۷
خود را در
اختیار ما
گذاشته است و
تأمین سوخت
دولتی آن را
هم دولت تقبل
کرده است
وی در ادامه کمبود زیر ساختهای حمل و نقل
را با وجود داشتن  ۹پایانه مرزی در آذربایجان غربی
را یک مشکل اساسی دانست و تصریح کرد :با
پیگیرهای استاندار وزارت جهاد کشاورزی باهماهنگی
با وزارت صمت از محل تبصره  ۱۸برای خرید ۴۰۰
دستگاه کامیون یخچال دار تسهیالت ارزان قیمت به
شرکتهای حمل و نقل استان پرداخت خواهد کرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین با بیان اینکه
ظرفیت صنایع تبدیلی در تولید کنسانتره کشور ۷۰
هزار تن است در حالیکه آذربایجان غربی به تنهایی
 ۴۵۰هزار تن سیب صنعتی دارد گفت :در این بخش
از سرمایه گذاری بخش خصوصی در دو شهرستان
اشنویه و نقده حمایت جدی خواهیم کرد.
قادری فر از پرداخت صد درصدی مطالبات
باغداران در طرح خرید حمایتی سیب صنعتی در
آذربایجان غربی هم خبر داد و افزود :در این طرح
 ۴۲هزار و  ۵۰۰تن سیب صنعتی از کشاورزان به
مبلغ  ۴۹میلیارد تومان خریداری شد که تا کنون

 ۳۹میلیارد تومان آن پرداخت شده بود و امروز ۱۰
میلیارد تومان باقی مانده هم پرداخت شد.
استاندار آذربایجان غربی هم در این نشست با
بیان اینکه خام فروشی محصوالت به ویژه در حوزه
کشاورزی از مهمترین مشکالت این استان به شمار
میرود ،افزود :رفع این مشکل نیازمند برنامه علمی
و مدونی است که دستگاهها در آن مکلف به اجرای
مفاد آن بوده و استانداری نیز باید در کنار نهادهای
دیگر به نقش آفرینی بپردازد.
 ۴۰هزار باغدار در آذربایجان غربی فعالیت اقتصادی
دارند
محمدصادق معتمدیان با بیان اینکه این استان با ۹
گمرک و پنج پایانه صادراتی دارای مزیتهای مرزی
بسیاری است اظهار داشت :در زمینه کریدورهای
زمینی و هوایی نیز استان دارای مزیتهای فراوانی
است که باید میزان برخورداری شهروندان از این
مزیتها نمود عینی پیدا کند.
وی با بیان اینکه  ۴۰هزار باغدار در این استان

فعالیت اقتصادی دارند افزود :الزم است تا مشکالت
باغات سیب و ساماندهی این محصول استراتژیک در
اسرع وقت انجام شود تا در آینده با مشکل مواجه
نشد.
معتمدیان از وزارتخانههای مختلف از جمله نیرو،
صمت و راهداری خواست تا زیر ساختهای توسعه
استان را با جدیت بیشتر مورد توجه قرار داده و در
زمینه فراهم کردن بسترهای مناسب حمل و نقل
محصوالت نیز یک همت مضاعف داشته باشند.
وی با اشاره به نیاز استان به  ۳۰۰تا  ۴۰۰کامیون در
بخش حمل و نقل به ویژه در بخش کشاورزی گفت:
تا زیرساختهای این حوزه توسعه نیابد دستیابی به
پیشرفت و توسعه به کندی محقق خواهد شد.
آذربایجان غربی ساالنه یک میلیون و  ۲۰۰هزار تن
محصول سیب درختی تولید میکند که  ۳۰۰هزار تن
این محصول صنعتی بوده و  ۳۰درصد به مصرف تازه
خوری میرسد ولی مابقی محصول نیازمند صادرات
و بازار یابی است.

به میزبانی شرکت گاز استان برگزار شد

جلسه هم اندیشی دستگاه های خدماتی آذربایجان شرقی
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی
برق جنوب استان کرمان ،درراستای برنامه های
مدیریت مصرف و به منظور کنترل و گذر موفق از
پیک مصرف انرژی در تابستان ،۱۴۰۰این شرکت
اقدام به امضاء تفاهم نامه همکاری با مشترکان
خود اعم از کشاورزی ،صنعتی ،تجاری ،اداری
وایستگاهای  CNGنمودهاست.
محمود آبادی معاون فروش و خدمات
مشترکین شرکت گفت :با توجه به اینکه ساعات
اوج مصرف انرژی در تابستان از ساعت  ۱۳الی۱۷
و  ۲۰الی  ۲۳می باشد ،مشترکانی که نسبت به
امضاء تفاهم نامه اقدام و میزان مصرف برق
خود را کاهش داده اند ،مشمول پاداش همکاری
شدند  .وی افزود :در این راستا  ۱۵۹۸۵مشترک
پتانسیل ثبت نام و امضاء تفاهم نامه همکاری را
داشته اند که از این تعداد  ۱۳۵۶۲مشترک نسبت
به ثبت نام در سامانه و امضاء تفاهم نامه اقدام
و حدود  ۸۲۰۰مشترک همکاری موثری مطابق با
تفاهم نامه امضاء شده داشته اند که شامل۷۴۲۷
مشترک کشاورزی ۶۷۵ ،مشترک صنعتی و۱۲۵
مشترک درسایر تعرفه ها می باشند ودر مجموع
مبلغ  ۶۴میلیارد ریال پاداش همکاری محاسبه و
در صورتحساب برق مصرفی این مشترکان اعمال
گردیده است .
در ادامه محمودآبادی بیان نمود :این شرکت
هر ساله در قالب برنامه های مدیریت مصرف
طرح های تشویقی نیز برای مشترکان همکار ارائه
می نماید .وی همچنین اظهارداشت :امکان قطع
بار مشترکین کشاورزی و صنعتی از طریق نصب
کنتورهای هوشمند از راه دور نیز فراهم گردیده
است .وی در پایان اعالم کرد با توجه به شروع
فصل زمستان و افزایش مصرف گاز در بخش
خانگی ،تامین سوخت نیروگاه ها با محدودیت
مواجه و این امر موجب بروز خاموشی خواهد
گردید لذا تقاضا داریم مشترکین محترم نسبت
به مدیریت صحیح مصرف برق اقدام فرمایند.

آذربایجان شرقی  -فالح :در راستای ایفای
مسؤولیت های اجتماعی و کاهش زمان
ارائه خدمات به ذینفعان مشترک،
جلسه به اشتراک گذاری تجربیات
موفق شرکت گاز با حضور نمایندگان
دستگاه های خدماتی استان ،به
میزبانی شرکت گاز برگزار شد.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی
در این جلسه ،اظهار کرد :برگزاری جلسه
هم اندیشی و اشتراک گذاری تجارب موفق دستگاه های خدماتی،
راهبردی برگرفته از مصوبات کارگروه توسعه مدیریت بوده که با هدف
دانش افزایی ،رعایت صرفه و صالح اقتصادی و بهبود عملکرد جمعی
سازمان ها در خدمت رسانی به مردم ،محقق شده است.

استاندار سیستان و بلوچستان:

تقدیر مدیرعامل شرکت برق منطقه ای
خوزستان از فرمانده سپاه قم

سیّدرضا رهنمای توحیدی ضمن معرفی شرکت گاز استان و
استراتژی های اجرایی در نیل به اهداف سازمانی افزود :این شرکت
در سال  68در گستره سه استان شمال غرب کشور و از سال 77
با ماهیت خدماتی مستقل فعالیت های خود را آغاز کرده و تاکنون
با گازرسانی به تمامی شهرها و  98.2درصد خانوار روستایی تمامی
تعهدات گازرسانی مصوب خود را در استان محقق ساخته است.
به گفته این مقام مسوول ،شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در
تداوم پروژه های عمرانی ،گازرسانی به  110روستا در مرحله طراحی و
انتخاب پیمانکار و گازرسانی به  158روستا در مرحله اتمام قرار دارد.
سیّدرضا رهنمای توحیدی همچنین اظهار داشت :خدمات ارائه شده
در شرکت گاز استان در قالب  62فرآیند تدوین و بر اساس نقشه
استراتژیک و اهداف و چشم انداز سازمانی عملیاتی می شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان ،مهم ترین تجارب ارزنده قابل ارائه در

این شرکت را مباحث مدیریت دانش ،ارزیابی مدیران به روش 360
درجه ،نظام پیشنهادات ،پایش اهداف استراتژیک بر اساس مدل
 BSCاعالم نمود و تصریح کرد :هدف بهینه کاوی ،بهبود فعالیت ها
برای نیل به بهترین وضعیت ممکن از لحاظ صرفه اقتصادی ،کارایی
و اثربخشی بوده که نهایتا ً سطح مورد انتظار ذینفعان سازمانی را نیز
برآورده سازد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی نیز در این
جلسه ضمن قدردانی از میزبانی و اقدامات ارزنده شرکت گاز استان در
تجمیع و بهبود عملکرد دستگاه های خدماتی آذربایجان شرقی ،گفت:
هدف از این هم اندیشی و به اشتراک گذاری دانش ،پیوند سازمانی
در ارتباط با گروه بندی های زیربنایی در سطح استان است تا با تغییر
شیوه های ارزیابی و ادغام فرآیندهای مشترک ،زمینه مناسب تری
برای رقابت و بررسی عملکردهای اجرایی فراهم گردد.

سیل حدود  ۲هزار میلیارد تومان به سیستان و بلوچستان خسارت زد

ک هزار
استاندار سیستان و بلوچستان گفت :بارندگی و سیل اخیر ی 
ت و ساختمانهای اداری این
ش زیرساخ 
و  ۹۲۰میلیارد تومان به بخ 
استان خسارت وارد کرده است .به گزارش روابط عمومی استانداری
سیستان و بلوچستان ،حسین مدرس خیابانی در نشست ویدئو
کنفرانسی جلسه هیأت دولت با موضوع ارائه گزارش پیرامون سیل
اخیر جنوب سیستان و بلوچستان با بیان اینکه تمامی شهرستانهای
استان دچار بحرانهای مختلف هستند و فرمانداریها به عنوان

مدیریت بحران شهرستان حتی کمترین امکانات را هم در اختیار ندارند،
اظهار داشت :در جریان سیالب اخیر پنج جلسه ستاد هماهنگی بحران
استان با حضور مسؤوالن کشوری و استانی برگزار شد؛ اما با دست
خالی بدون امکانات ،تجهیزات و منابع مالی کاری از پیش نمیرود.
وی بیان کرد ۲۱۰ :تیم عملیاتی متشکل از گروههای جهادی ،خیران،
نهادها ،دستگاههای اجرایی و نیروهای کمکی شهرداری مشهد عملیات
تخلیه آب منازل و معابر شهر کنارک را بر عهده داشتند که متأسفانه
به دلیل کمبود جایگاه سوخت برای تأمین سوخت این ماشینآالت با
مشکل جدی مواجه بودیم .استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره
به اینکه با تدارک تجهیزات تخلیه آب در اولین اقدام ،ظرف مدت
 ۷۲ساعت آب معابر اصلی و فرعی و منازل تخلیه شد گفت :با
توجه به سیالب خیز بودن نوار ساحلی جنوب استان عالوه بر پایگاه
ثابت بحران ،استقرار جایگاه سوخت سیار برای سوخترسانی به
ماشینآالت امدادی و اختصاص یک فروند بالگرد امدادرسانی به این
منطقه ضروری است .وی افزود :همچنین در  ۱۶شهرستان خساراتی
از جمله مسدود شدن  ۳۰۰راه مواصالتی روستایی و قطعی برق در
 ۳۰۰روستا اتفاق افتاد ضمن اینکه بخش عمدهای از منازل مسکونی و

استاندار قزوین:

لوازم خانگی مردم در شهر کنارک از بین رفته و خسارتهای عمده نیز
به کشاورزی شهرستانهای زرآباد و دشتیاری وارد شده است .مدرس
خیابانی تاکید کرد :بافت شهری کنارک فرسوده است و  ۲هزار و ۱۰۰
خانه نیاز به احداث مجدد و بیش از  ۲هزار خانه نیاز به بازسازی دارد
که مردم این شهر انتظار دارند؛ با تخصیص تسهیالت طرح جهش
مسکن بخشی از مشکالتشان مرتفع شود .وی با بیان اینکه چهار هزار
و  ۱۰۰خانواده مشمول اهدای بسته لوازم خانگی هستند که کمیته
امداد امام خمینی (ره) تأمین تعداد یکهزارو  ۱۷۵بسته را بر عهده
گرفته است گفت :کمبود جایگاههای عرضه سوخت در مناطق شهری
و جادههای برون شهری استان به شدت وجود دارد .استاندار سیستان
و بلوچستان خطاب به وزیر نفت اظهار داشت :در نقاط شهری و
جادههای بین شهری این استان به شدت کمبود جایگاه سوخت داریم
و مردم با مشکالت جدی روبرو هستند .وی تاکید کرد :احداث جایگاه
سوخت درون شهری و بین شهری در سفر رئیسجمهور به سیستان و
بلوچستان مصوب شده که انتظار داریم با صدور مجوز از سوی وزارت
نفت هرچه زودتر بحران سوخت استان که کمتر از سایر بحرانها نیز
نیست ،به طور جدی حل شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از
فرمانده سپاه قم ،به دلیل تعامل و همکاری در
عبور خط انتقال خطوط برق فشار قوی دو مداره
نیروگاه دوکوهه اندیمشک تقدیر و قدردانی کرد.
محمود دشت بزرگ مدیرعامل این شرکت با
حضور در سپاه استان قم ،از سردار محمد رضا
موحد فرمانده سپاه امام علی ابن ابیطالب(ع) قم
و دو نفر از معاونین و مدیران وی ،به دلیل تعامل
و همکاری در عبور خطوط برق فشار قوی نیروگاه
سیکل ترکیبی تولید برق دوکوهه اندیمشک
قدردانی کرد .بر اساس این گزارش ،نیروگاه سیکل
ترکیبی دوکوهه از طریق پست سبزآب و خطوط
هفت تپه و شوش به شبکه سراسری متصل و
بموجب آن کاهش خاموشی های ناشی از کمبود
تولید و افت ولتاژ در شبکه ناحیه شمال برق
منطقه ای خوزستان میسر خواهد شد .تقدیر
مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان از فرمانده
سپاه قم نیز به دلیل تعامل و همکاری سپاه استان
قم در صدور مجوز عبور خط دومداره به هفت تپه
از زمین های در اختیار سپاه امام علی ابن ابیطالب
(ع) بوده است .مهدی ابوعلی گله داری معاون
طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای خوزستان
نیز در این سفر حضور داشت.

در جریان واژگونی تانکر حامل
مازوت در شهر حسین آباد سنندج
هیچ آسیبی به تاسیسات زیر زمینی
گاز طبیعی وارد نشده است
مدیرعامل شرکت گاز کردستان گفت :در
جریان واژگونی تانکر حامل مازوت در شهر
حسین آباد سنندج هیچ آسیبی به تاسیسات زیر
زمینی گاز طبیعی وارد نشده است .به گزارش
روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان احمد
فعله گری گفت  :متاسفانه در پی آتش سوزی
شنبه شب مورخ هجدهم آذرماه بر اثر واژگونی
یک دستگاه تانکر حامل مازوت در محور حسین
آباد سنندج ،به تعدادی از منازل مسکونی آسیب
وارد گردید و در اثر این حادثه در کمال تاسف
چند نفر از هم استانی های عزیز دچار صدمه
شدند .فعله گری اظهار داشت:به محض وقوع
این حادثه برای جلوگیری از نشت و انفجار ،
شبکه های گاز طبیعی از مدار مصرف خارج شد
و پس از بررسی میزان صدمات وارده به شبکه
های گاز طبیعی خوشبختانه مشخص گردید هیچ
آسیبی به تاسیسات زیر زمینی وارد نشده بود.
مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان در ادامه
توضیحاتش گفت  :با بررسی میزان لطمات وارده
معلوم گردید تعدادی از علمک و رگوالتورهای رو
زمینی محل واژگونی تانکر دچار آسیب و امکان
برقراری جریان گاز در همان شب به جهت
رعایت موارد ایمنی مقدور نشد .وی افزود  :در
صبحگاه روز جاری اکیپی از کارکنان بهرهبرداری،
بازرسی فنی و  hseبه محل حادثه مراجعه و
ارزیابی فنی شبکه و تاسیسات غیر دفنی و رو
زمینی ،میزان خسارت وارده را تعیین و جهت
رفع ایرادت اقدام گردید و اکیپ های نشت یاب
همزمان با جریان گاز پس از نشت یابی کامل
شبکه و انشعابات و اطمینان از ایمن بودن شبکه
و تاسیسات نسبت به گازدار کردن شبکه اقدام
شد  .مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان
در پایان سخنانش ضمن اظهار تاسف مجدد
از رویداد چنین حادثه ای عنوان کرد  :تک تک
علمک ها مورد بازدید عینی و کنترل فنی قرار
گرفته و پس از حصول اطمینان از سالم بودن
آنها جریان گاز برقرار و رگوالتورها و شیرهای
میتر استاپ آسیب دیده تعویض و کنتورهای
خانگی و اتصاالت مربوطه مورد بررسی قرار
گرفت و پس از اقدامات کارشناسانه جریان گاز
طبیعی جزء در جند منزل آسیب دیده برقرار
گردید و در حال حاضر خدمات شرکت گاز
استان کردستان در منطقه حسین آباد جاری
وساری است .الزم به ذکر است این حادثه در
اثر واژگونی تانکر حامل مازوت اتفاق افتاد و پس
از نشت و روان شدن مازوت حادثه آتش سوزی
رخ داد و به علت سراشیبی محل حادثه آتش به
داخل چندین واحد مسکونی نفوذ کرد و موجب
حریق گردید و با اقدام به موقع و سریع گازبان
حسین آباد هیچ گونه نشتی یا انفجار گاز طبیعی

رئیس سازمان صمت اردبیل:

یک درصد اعتبارات دستگاهها به ورزش اختصاص پیدا کند

اشتغال اصناف اردبیل با صنعت برابری میکند

استاندار قزوین با بیان اینکه دستگاههای اجرایی اجازه دارند یک درصد اعتبارات خود را در حوزه ورزش هزینه کنند ،گفت :اختصاص
مکانهایی برای ورزش کارمندان در دستور کار ادارات قرار بگیرد.
محمدمهدی اعالیی در شورای تربیت بدنی و ورزش استان قزوین که در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد اظهار کرد:
سیاستگذاری ها و برنامه ریزی در حوزه ورزش قهرمانی نیازمند شناخت استعدادها و زیرساختهای موجود است.
وی افزود :یکی از اقدامات مهم در این حوزه این است که امکانات و ظرفیتهای موجود در دستگاههای استان با پرهیز
از پراکنده کاری ،حول یک محور و با نگاه حمایت از ورزش قهرمانی سازماندهی شوند .استاندار قزوین با بیان اینکه نیازمند
تبیین یک استراتژی مشخص در زمینه حمایت از ورزش قهرمانی هستیم ،ادامه داد :برنامه ریزی برای تربیت قهرمانان در
برخی حوزههای خاص میتواند به دیده شدن استان کمک شایانی بکند .وی تاکید کرد :حرکت در مسیر ورزش مخصوصا ً ورزش
همگانی نیازمند هدفمند بودن و داشتن استراتژی مشخص است تا بتوان به خروجی مورد نظر دست یافت.
اعالیی با بیان اینکه ورزش همگانی زمینه ساز ایجاد شادابی و نشاط در جامعه است ،عنوان کرد :برخی شاخصهها در استان اصال ً
شرایط مناسبی ندارد و با استفاده از ورزش میتوان به صورت غیر مستقیم برای رفع این مشکالت اقدام کرد.
وی تاکید کرد :ورزش بهترین ابزار برای مقابله با پدیدههایی همچون اعتیاد مخصوصا ً در سنین جوانی و نوجوانی است و میتوان با ترویج و حمایت از ورزش
ضمن افزایش نشاط اجتماعی به صورت غیر مستقیم با پدیده شوم اعتیاد مخصوصا ً در سنین پایین مبارزه کرد.
استاندار قزوین تاکید کرد :آمادگی الزم برای حمایت قانونی از ورزشکاران قهرمان در استان قزوین را داریم و میتوانیم جذب و حمایت از قهرمانان ورزشی را در
قالب کارگروهی با حضور دستگاه متولی در ذیل معاونت منابع انسانی استانداری قزوین پیگیری کنیم .وی افزود :رفع برخی مشکالت قهرمانان ورزش همچون
مسکن نیز میتواند در کارگروههای ویژه ای بررسی و با حضور دستگاههای متولی بخش صنعت مرتفع شود.
مقام عالی دولت با بیان اینکه باید قهرمانان ورزشی در استان قزوین به خوبی به مردم معرفی شوند ،تاکید کرد :رسانهها نقش مهمی در الگوسازی ،قهرمان
پروری و ترویج اخالق مداری در جامعه دارند .وی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی اجازه دارند یک درصد اعتبارات خود را در حوزه ورزش هزینه کنند ،اضافه
کرد :اختصاص مکانهایی برای ورزش کارمندان در دستور کار ادارات قرار بگیرد.
اعالیی در پایان یادآور شد :مردم همیشه در حوزه ورزش جلوتر از دستگاههای متولی حرکت میکنند و ما نیز باید با حمایت از قهرمانان ورزشی زمینه دلگرمی
مردم برای فعالیت بیشتر در این عرصه را فراهم کنیم.

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اردبیل گفت :اشتغالی که هم اکنون در بخش صنوف رقم خورده با اشتغال ایجاد شده
در بخش صنعت استان اردبیل برابری میکند .رامین صادقی در اجالس ماهانه اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی در اردبیل اظهار
کرد :در ایام کرونایی بیشترین تعطیلی و بیکاری متوجه اصناف بوده و ما از این بابت از همکاری صنوف ،اتحادیهها و شاغالن این
بخش قدردانی کرده و امیدواریم در همه حوزهها پشتیبانیهای الزم را از اصناف منصف اردبیل داشته باشیم.
وی تصریح کرد :اصناف در کنار تعطیلی واحدهای صنفی در ایام کرونایی به ویژه پیکهای اول تا چهارم و مشارکت در
جمعآوری کمکهای مؤمنانه سعی کردند تا همواره پیشرو و پیشقدم عمل کنند هر چند که خود اصناف در پرداخت حق و
حقوق ،اجاره و هزینههای آب و برق و چکهای صادر شده مشکالتی داشتند اما همیشه در کنار مسئوالن امر سعی و تالششان
بر بهبود شرایط جامعه در این وضعیت کرونایی بوده است.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اردبیل گفت :دولت قرار بود تسهیالتی را برای  ۱۳رسته شغلی آسیبدیده از کرونا در
نظر بگیرد که بخشی از این تسهیالت تا به حال پرداخت نشده و به دست اصناف نرسیده است.
صادقی افزود :به رغم همه این تنگناها مشکالت و گرفتاری اصناف ،اشتغال ایجاد شده در بخش صنوف در حال حاضر با بخش صنعت در استان برابری میکند
لزا و کارآفرین بوده است.
و این نشاندهنده قوت و تالش بیش از حد اصناف در فعالیتهای متنوع و توسعه اقدامات مؤثر اشتغا 
وی به پاالیش اخیر انجام شده در بخش صنوف بر مبنای پروانه صادر شده اشاره کرد و ادامه داد :در یک سال اخیر صنوف تولیدی استان موفق شدند زمینه
اشتغال  ۴هزار و  ۷۱۱نفر را با پوشش بیمهای فراهم کنند که این امر در قالب طرحهای رونق تولید و پرداخت تسهیالت متناسب با این شرایط کارآفرینی بوده است.
صادقی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد :تالش ما بر این است تا همچنان واحدهای صنفی را مورد حمایت قرار داده و شرایط بهتری را در
پیشبرد امور در حوزههای مختلف به وجود آوریم که قطعا ً فعالیت گسترده صنوف میتواند اشتغال بیشتری را نیز ایجاد کند.
وی اضافه کرد :هر واحد صنفی با اشتغال  ۲نفر در حقیقت در شهرستان اردبیل فرصت اشتغال  ۱۱۰هزار نفری را در این حوزه به وجود آورده و این برنامهریزیها
و هدفگذاریها در گسترش فعالیتهای اقتصادی نتایج مطلوبتری را نیز به همراه خواهد داشت.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اردبیل به نظاممند شدن فعالیتها در این بخش و جلوگیری از احتکار و گرانفروشی اشاره کرد و ادامه داد:
برازنده اصناف ما نیست که تعدد بازرسیها را شاهد باشیم که قطعا ً این امر به گلهمندی فعاالن این حوزه منجر شده و بهتر است در قالب یک نظارت مستمر
این اقدامات به شکل مطلوب به انجام برسد.

