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رئیسپلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی
اســتان مرکزی گفت :تعداد کشتهشدگان حوادث
رانندگی درونشهری این استان در سه ماه اول امسال
نسبت به مدت مشــابه قبل9 ،درصد افزایش یافته
است .ســرهنگ ابوالفضل امیدی افزود52 :درصد از
کشتهشــدگان حوادث رانندگی درونشهری این
استان با سیزده نفر مربوط به شهرستان اراک است.
ویبیانکرد44:درصدکشتهشدگانحوادثرانندگی
درونشهری سه ماه اول امسال استان مرکزی مربوط
به موتورسیکلتســواران44 ،درصد عابران پیاده و
12درصد سرنشــینان خودروها است .رئیسپلیس
راهنماییورانندگیفرماندهیانتظامیاستانمرکزی
ادامه داد :برخورد با خودروهــای بدون برگ معاینه
فنی در این مدت  265درصد افزایش یافته و در سه
ماه اول امســال یکهزارو 433خودرو در این راستا
اعمال قانون شده است .سرهنگ امیدی عنوان کرد:
اعمال قانون چهارهزارو 370دستگاه خودرو ،صدور
بیســتهزارو 524جلد گواهینامه رانندگی بخش
دیگری از اقدامهای صورتگرفته در این مدت است.
وی اظهار داشــت :در ســال جاری چهارهزارو330
خودرو جدید در استان مرکزی پالکگذاری شده که
دوهزارو 325خودرو مربوط به اراک است .رئیسپلیس
راهنماییورانندگیفرماندهیانتظامیاستانمرکزی
اضافه کرد :این اســتان با وجود افزایش تردد تعداد
خودروهادرشهرها،رتبههفتمبهبودفرهنگترافیکی
کشور را داراســت؛ اما از نظر تعداد حوادث رانندگی
درونشهری در جایگاه دوازده کشــور قرار دارد که
نیاز است به بحث آموزشهای ترافیکی بیش از پیش
توجه شود .ســرهنگ امیدی تصریح کرد 48 :نقطه
حادثهخیزدراستانمرکزیوجودداردکه 25نقطهآن
درشهرستاناراکاست.ویگفت 48:دستگاهدوربین
نظارتی و سرعتسنج در شــهرهای استان مرکزی
فعال است و مقرر شده تا یک ماه آینده شش دوربین
سرعتسنج جدید در کمربندیهای شمالی و جنوبی
وبلوارکشاورزشهرستاناراکنصبشود 25.نفردرسه
ماه اول امسال در حوادث رانندگی درونشهری استان
مرکزی جان خود را از دست دادهاند که از این تعداد
سیزده نفر مربوط به شهرستان اراک است.

گلستان؛مستعدایجاد
مزرعههای خورشیدی

گلستان -گروه اســتانها :مدیرعامل شرکت
توزیع نیروی برق گلســتان گفت :دوسوم مساحت
استان گلستان ،کویری و مستعد احداث مزرعههای
خورشیدیتولیدبرقاست.مهندسعلیاکبرنصیری
در شورای اداری استان که با حضور وزیر نیرو برگزار
شــد ،اظهار کرد :پروانه احداث  51مگاوات نیروگاه
خورشیدی به ســرمایهگذاران داده شده که بیست
مگاوات کلنگزنی شده است.

سیستانوبلوچستان -گروه استانها:وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی با تأکید بر پیگیری توسعه فرهنگی سیستانوبلوچستان
توسط این وزارتخانه گفت30:میلیارد تومان اعتبار مالی و نقدی برای توسعه فرهنگی این استان در قالب تفاهمنامه میان این وزارتخانه و
ت.سیدعباسصالحیافزود:باتوجهبهاینکهسیستانوبلوچستانازموقعیتارتباطیخوبیبادوکشورپاکستان
استانداریتعیینشدهاس 
و افغانستان که دارای اشتراکهای فرهنگی و تاریخی فراوانی با ایران هستند ،برخوردار است ،در تفاهمنامه امضاشده تبادالت با این کشورها
در قالب هفتههای فرهنگی ،حضور هنرمندان در این کشورها ،اجرای کارهای مشترک و شکلگیری بازار محصوالت فرهنگی و هنری
در فضای ارتباطی این استان با این کشورها پیشبینی شده است .وزیر فرهنگ و ارشاد در ادامه اظهار کرد :این تفاهمنامه با هدف توسعه
فرهنگی این استان امضا شده که فرصت مناسبی برای بهبود وضعیت زیرساختهای این بخش است.

لرستان -گروه استانها :مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی لرستان از آبرسانی به نوزده روستای استان با تانکر خبر داد.
مهندس علیرضا کاکاوند اظهار کرد :مشکل حادی برای آب شرب در روستاهای استان نداریم و فقط نوزده روستا با تانکر آبرسانی
میشود که قب ً
ال  250روستا بوده است .وی ادامه داد :دلیل این کاهش تعداد روستاها که با تانکر آبرسانی میشوند ،پروژههایی بوده
که به بهرهبرداری رساندهایم .کاکاوند اضافه کرد :مکانهای مشکلدار قبل از شروع فصل گرما شناسایی شد و با اقدامات سریع درصدد
رفع آنها برآمدیم .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی لرستان گفت :خوشبختانه با کارهای انجامشده نسبت به سایر استانها در
زمینه آب شرب وضعیتمان بهتر است .وی بیان کرد :با توجه به خشکسالیها و کاهش منابع آبهای سطحی انتظار داریم مشترکین
از آب شرب برای آبیاری باغها و مزارع استفاده نکنند.
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کوتاه از استانها
 سخنرانی مدیرکل آموزش فنیوحرفهای
استانگلستان:

ایجاد اشتغال توسط آموزشگاه
فنیوحرفهایآزاد

مسئول فنی بانک خون بیمارستان رضوی:

درتأمینخونبیمارانمشکلیوجود ندارد
مشهد– زهرا آخوندی

saboori.fatemeh313@gmail.com

رئیس آزمایشگاه و مســئول فنی بانک
خون بیمارستان فوقتخصصی رضوی
گفــت :بانک خون بیمارســتان رضوی
تاکنون به موردی از بحرانهای موجود
در حوزه تأمین خون بیماران برنخورده
است و بیش از  3500واحد خون ازلحاظ
کیفیت ،کنترلشده و برای این بانک خون
آمادهشده است .فرید فرخی اظهار داشت:
بانک خون بیمارستان رضوی همزمان با
افتتاح آزمایشــگاه و فعالیت رسمی این
مرکز درمانی در سال  84آغاز به کارکرده
و برای پشــتیبانی از بیماران اتاق عمل
و بیماران محتاج به خــون ارائه خدمت
میکند .وی با بیان اینکه هر بیمارستانی
موظف به داشتن بانک خون است ،افزود:
بانک خون موجود در بیمارستان رضوی با
توجه به فعالیتهای گسترده و لوحهای
کیفیت اخذشده از سوی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی کشور و همچنین
سازمان انتقال خون کشــور و ادارهکل
انتقال خون خراســان رضوی ،همواره
دارای رتبه ممتاز در ســطح کشور بوده
است .مسئول فنی بانک خون بیمارستان

رضوی خاطرنشان کرد :استقرار سیستم
هموویژالنس برای کنترل کیفی و فرایند
آمادهسازی و پیگیری بیماران محتاج به
خون و نیز نظارت بر نحوه تهیه ،توزیع،
تزریق و غیره ازجمله فعالیتهای شاخص
بانک خون بیمارستان رضوی بوده است.
فرخی با بیان اینکه همکاری میان مراکز
درمانی و بیمارستانها با مدیریت سازمان
انتقال خون کشــور وجود دارد ،تصریح
کرد :همچنین برای اهدای خون بهصورت
دورهای درخواستهایی از سوی سازمان
ارائه و اهدای خــون در مراکز با مدیریت
آنها صورت میگیرد و بیمارستان رضوی
نیز در این زمینه همکاریهای مفیدی
داشته است.
وی ضمن اشــاره به وجود فراوردههای
خونیمتفاوتمانندخونمتراکم،پالکت،
پالســما و غیره همراه با نشان استاندارد
از ســازمان انتقال خــون در بانک خون
بیمارســتان رضوی ،تأکید کرد :حین
آمادهسازی و تزریق خون و فراوردههای
خونی به بیمــاران ،مســتنداتی آماده
میشــود تا امکان ردیابی و پیگیری در
صورت بروز مســائل و مشکالت خونی
وجود داشــته باشــد؛ البته بانک خون

صورت میگیرد تا خون موردنیاز بیماران
بهصورت دقیق مدیریت شود و مشکلی
در این زمینه وجود نداشته باشد .فرخی
گفت :در سه ماه نخست سال  ،97بیش
از  3500واحد خــون ازلحاظ کیفیت،
کنترل شده و برای این بانک خون آماده
شده که از این میزان بیش از  1400واحد
آن به بیماران نیازمنــد به خون تزریق و
نزدیک به  2100واحد هم ذخیره شده

بیمارســتان رضوی تاکنون به موردی
از بحرانهــای موجود در حــوزه تأمین
خون بیمــاران برنخورده اســت .رئیس
آزمایشگاه بیمارستان رضوی با اشاره به
اینکه در ماههای گرم سال و ماه مبارک
رمضان ،معموالً تعداد متقاضیان اهدای
خون کاهــش مییابد ،بیان کــرد :در
این موقعیتها بــرای تأمین خون الزم
بانک خون بیمارستان ،پیشبینیهایی

است و در این حوزه استاندارد و شاخص
جهانی  2.5است؛ به این معنا که میزان
آمادگــی در آمادهســازی فراوردههای
خونی باید بیش از میــزان نیاز و تزریق
باشــد که در این رابطــه کارکنان بانک
خون بیمارســتان رضوی این شاخص
را به کمتــر از دو که معــادل 80درصد
استاندارد و شــاخص جهانی بوده است،
رساندهاند.

اقتصاد
معاون سیاسیامنیتی استاندار مازندران:

مشکالت توزیع بنزین بهدلیل جنگ روانی است
مازندران – گروه اســتانها :معاون
سیاسیامنیتی استاندار مازندران گفت:
مشکالتی که روزهای اخیر در بحث توزیع
بنزین بهوجودآمــده کام ً
ال بهدلیل جنگ
روانی است .کشور هیچ کمبودی درزمینه
سوخت و بنزین ندارد .احمد حسینزادگان
در جلسه شــورای اداری مشترک شرق
مازندران که در سالن بصیرت بهشهر برگزار
شد ،اظهار کرد :دشــمنان ایران بهدنبال
این هســتند تا میان حاکمیــت و مردم
شکاف ایجاد کنند و یکی از قوتهای نظام
جمهوری اســامی مشروعیت سیاسی و
دینی بوده و مردم بــه نظام نگاه اعتقادی
داشتند و ارتباط و انســجام خوبی میان

استان مرکزی به زودی به
شود
استانی سبز تبدیل می 
اراک – رضوان داودی جم
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مدیرعامل شرکت گاز اســتان مرکزی در
مجمع عمومی و عادی سالیانه این شرکت
خبر داد :ســال گذشته شــانزده هزارو71
مشــترک جدید در بخش هــای مختلف
خانگی و تجاری جذب شــرکت گاز استان
مرکزی شدند که از این تعداد ،ده هزارو239
مشترک در شهرها و پنج هزارو 832مشترک

حاکمیت و ملت بوده است؛ به همین دلیل
دشمنان موفق نشدند ما را شکست بدهند.
حسینزادگان خاطرنشان کرد :مشکالتی
که روزهای اخیر در بحــث توزیع بنزین
بهوجودآمده کامــ ً
ا بهدلیل جنگ روانی
است .کشور هیچ کمبودی در حوزه سوخت
و بنزین ندارد .در ســاری حداقل ده برابر
ظرفیت مصرف موجــود ،بنزین ذخیره
داریم .معاون سیاســیامنیتی استاندار
مازندران گفــت :میانگین مصرف بنزین
طی چند روز گذشته بسیار افزایش یافته
است؛ یعنی بهدلیل موج روانی که برخی
افراد بهوجود آوردند مــردم بیش از نیاز
خود بنزین میخرند .حسینزادگان اظهار
در روستاها مشترک گاز طبیعی شده اند.
محمدرضا سمیعی ،مدیرعامل شرکت گاز
استان مرکزی در حاشــیه جلسه مجمع
عمومی و عادی سالیانه این شرکت در سال
 97که در ساختمان ستاد شرکت ملی گاز
ایران برگزار شــد ،ضمن بیان مطلب فوق،
اظهار داشت :سال گذشــته به  28روستا
در سطح استان مرکزی گازرسانی صورت
گرفته و ساکنین آنها از نعمت گاز طبیعی
بهره مند شده اند؛ همچنین  212کیلومتر
شبکه گاز و پنج هزارو 378علمک گاز نیز
در سطح اســتان مرکزی نصب و اجرا شده
اســتوی با بیان اینکه سال گذشته شش

گرگان  -فاطمه احمدی

ahmadinazanin1363@yahoo.com

عکس :نسل فردا

دادستانکلکشورگفت:هرگونهجابهجاییاعتبارهاو
تصرفدربیتالمالکهباسوءنیتودرراستایمنفعت
شخصی صورت گیرد ،جرم است و با متخلف برخورد
خواهد شد .حجتاالسالم محمدجعفر منتظری در
پایان آیین تکریم و معارفه دادســتانهای عمومی و
انقالبشهرستانایالمودرپاسخبهپرسشخبرنگاری
کهنظرویراجعبهصحبتهایاستاندارایالمپیرامون
بازداشتهای اخیر (برخی مدیران استان) را جویا شد،
اظهار داشــت :قانون بهصراحت اعالم داشته که چه
مواردی تخلف ،جرم و اختالس است .دادستان کل
کشور گفت :هرگونه جابهجایی اعتبارها و تصرف در
بیتالمال که با سوءنیت و در راستای منفعت شخصی
صورت گیرد ،جرم است و با متخلف برخورد خواهد
شد.ویبابیان اینکهآنچهبنده ازصحبتهایاستاندار
استنباط کردم ،این بود که وی اعالم نداشتند موارد
پیش آمده در اســتان ،تخلف و جرم نیستند ،افزود:
برخیجابهجاییاعتبارهاازدستگاهیبهدستگاهدیگر
و تصرف در اموال است که به نفع شخصی یا برخالف
مسیر اصلی که باید هزینه بشود ،شکل میگیرد که
این اص ً
ال قابل قبول نیست .دادستان کل کشور با اشاره
به اینکه گاهی اوقات برخی مدیران دستگاهها بنا بر
ضرورت تشــخیص میدهند که یک اعتبار را از یک
ردیف به ردیف دیگر در درون همان دستگاه جابهجا
کنند ،بیان داشــت :در این گونه موارد که منفعت و
تصرفشخصیدرکارنیست،نبایدزیادسختگرفت.
حجتاالسالممحمدجعفرمنتظریبابیاناینکهدراین
گونه پروندههای اتهامی؛ قانون به قاضی و قوه قضائیه
اجازه ورود و رسیدگی داده است ،یادآور شد :چنانچه
مشخص شــود که در این گونه جابهجایی اعتبارها،
سوءنیت و منفعت شــخصی مدنظر نبوده و حقوق
بیتالمال تضییع نشده است ،قاضی پرونده اختیار
قانونی دارد تا در خصوص مجازات این گونه متهمین،
مقداری آسانتر برخورد و آنان را از تخفیفهای قانونی
برخوردار کند.

اختصاص تسهیالت برای توسعه فرهنگی سیستانوبلوچستان

وضعیت آب شرب لرستان حاد نیست

کرد :مردم باید با تردید و شک به اخباری
که هدایت و ســاماندهی شده است ،نگاه
کنند و اخبار را فقط از رسانههای معتبر و
موثق دنبال کنند؛ چراکه برخی رسانهها
و فضای مجازی بــدون منبع موثق اخبار
کذب را منتشر میکنند که موجب تنش و
تشویش اذهان عمومی میشود .وی افزود:
تنها راه حل مشکالت موجود این است که
کارآمدی دستگاههای اجرایی را افزایش
دهیم و گروههای سیاسی مختلف نباید
خودزنی کنند .اگر اقدام مثبت و خوبی در
هر کدام از دولتها با هر گرایش سیاسی
صورت گرفته را بیان کنیم و فقط به این
دلیل که عملکرد جریان سیاسی مخالف
خود را زیرســوال ببریم نباید به دشمنان
خــوراک بدهیم .خروجی آن آســیب به
کلیت نظام میشود .معاون سیاسیامنیتی
اســتاندار مازندران عنوان کرد :جلسات

و نشســتهای مازندران را در قطبهای
شرق ،غرب و مرکز استان برگزار میکنیم تا
وفاق را در چندضلعی توسعه ایجاد کنیم و
با وجود همه اختالفنظرها در کنار یکدیگر
کار و برنامهریزی کنیم .حســینزادگان
با بیان اینکه شــاخصهای توســعه در
حوزههــای مختلف در شهرســتانهای
مختلفاستانمتفاوتاستبهایندلیلکه
برای پروژهها بر اساس اولویتبندی اعتبار
تعیین نشده است ،گفت :همه انتظار دارند
مشکلاشتغالوتوسعهاقتصادیوفرهنگی
را دولت بهطورکامل حل کند؛ درحالیکه
دولت با توجه به بودجه محدودی که دارد
فقط میتواند بخشــی از این مشکالت را
مرتفع ســازد و باید از ظرفیت سمنها و
مردم برای مشــارکت در حل مشکالت
اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و بهداشتی
اســتفاده کنیم .وی افزود :در ســازمان

میلیاردو351میلیــون مترمکعب گاز در
سطح استان مرکزی در بخش های مختلف
مصرف شــده ،تصریح کرد :از این میزان،
دومیلیاردو 306میلیون مترمکعب در بخش
نیروگاه حرارتی و دومیلیاردو405میلیون
مترمکعــب در بخــش صنایــع و یــک
میلیاردو640میلیون مترمکعب در بخش
خانگی و تجاری به مصرف رســیده است  
ســمیعی دریافت تقدیرنامه ســه ستار ه
تعالی سازمانی از سازمان مدیریت صنعتی
کشور را از اهم دســتاوردهای شرکت گاز
استان مرکزی خواند و گفت :تقدیرنامه سه
ستاره نخستین جشنواره سرآمدی و بهبود

مستمر شــرکت ملی گاز ایران نیز از دیگر
دستاوردهای سال گذشته این شرکت بوده
.که عملکرد خوبی را برای ما رقم زده است
مدیرعامل شــرکت گاز استان مرکزی در.
بخش دیگری از ســخنان خود با اشاره به
برنامه های ســال  ۹۷این شرکت ،تصریح
کرد :بر اســاس برنامه های تعیین شده در
سال جدید ،گازرســانی به روستاهایی که
از نعمت گاز طبیعی بهره مند نیستند ،می
تواند این استان را تبدیل به استانی سبز کند.
وی با اشاره به این موضوع که طی سال جاری تعداد پروژه ،تعداد هفت روستا از توابع تفرش
سیزده پروژه گازرسانی به روستاهای استان و تعداد شش روستا از توابع شهرستان ساوه و
رسد.
مرکزی به بهره برداری می رسد ،گفت :از این زرندیه به بهره برداری می 

شهری

بهزیستی و وزارت بهداشت ،گاهی مبالغی
که از نهادهای مدنی و انجمنهای خیریه
جمعآوری و کمک میشود با اعتبارهای
تخصیصی دولت به آن سازمان برابر است.
میزان کمکها و مشارکتهای مادی که
مردم در این بخشها انجام میدادند کمتر
از بودجههای دولت به این سازمانها نبوده
اســت .میزان مشــارکتهای مردمی در
حوزه خیرین سالمت کمتر از بخش دولتی
نیست.

بهداشت

تالش میکنیم هرمز به جزیره سبز گردشگری تبدیل شود

9درصد بیماران تاالسمی کشور در استان کرمان هستند

هرمزگان– گروه استانها :استاندار هرمزگان
گفت:مطالعاتجامعبسیارخوبیرویجزیرههرمز
در حال انجام است که بر این اساس برای اجرای
پروژهها مکانیابی میشــود و پروژههای توسعه
جزیره هرمز بر مبنای این مطالعات اجرا خواهند
شد .فریدون همتی در نشست ستاد راهبری سند
توسعه پایدار جزیره هرمز ،توسعه جزیره هرمز را
از اولویتهای مهم هرمزگان اعالم و بیان کرد :با
همکاری بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان
امام(ره) تعداد  34پروژه برای توسعه جزیره هرمز
تعریف شد و مجریان این پروژهها مشخص و کارگروههایی برای اجرای آنها فعال شده است .وی با اشاره به بررسی آخرین
وضعیتاجرایاینپروژههابراساسگزارشمشاوربنیادبرکت،افزود:مطالعاتجامعبسیارخوبیرویجزیرههرمزدرحال
انجام است که بر این اساس برای اجرای پروژهها مکانیابی میشود و پروژههای توسعه جزیره هرمز بر مبنای این مطالعات
اجراخواهندشد.استاندارهرمزگانبابیاناینکهتالشمیکنیمهرمزبهجزیرهسبزگردشگریتبدیلشود،تصریحکرد:
جزیره هرمز ظرفیتهای بسیاری برای جذب گردشگران دارد که میتواند رونق بسیاری در اشتغال و زندگی مردم این
جزیره ایجاد کند .همتی بیان کرد :طبق مطالعات صورتگرفته ،پنج نقطه بهعنوان ایستگاه اسکان و پذیرایی گردشگران
در سواحل جزیره هرمز در نظر گرفته شده و طراحی خوبی برای رینگ دور این جزیره صورت گرفته است .

کرمان–گروهاستانها :مدیرکل سازمان انتقال
خون استان کرمان گفت :حدود 9درصد بیماران
تاالسمی کشور در استان کرمان حضور دارند که
آنان تا پایان عمر نیاز به دریافت خون دارند .روحاله
میرزایی گفت :درحالحاضر بر پروسه فرایند خون
نظارت مناسب انجام میشود و لذا سالمت خون
از کیفیت باالیی در سطح کشور برخوردار است.
وی با بیان این مطلب که بهلحاظ کمیوکیفی در
حوزه سالمت ،تحقیقات و در مجموع حوزه انتقال
خون حرفهای زیادی برای گفتن در دنیا داریم،
اظهار کرد :خوشبختانه در حوزه تأمین خون کشور کام ً
ال خودکفا شده است؛ ضمن آنکه باید عنوان کرد که اهدای خون
در کشور حدود ده سال است که بهصورت کام ً
ال داوطلبانه انجام میشود و هیچ انگیزه مالی برای اهدای خون وجود ندارد.
مدیرکل سازمان انتقال خون استان کرمان سطح کیفیت و سالمت خون ایران را در حد اروپا و باالتر از آمریکا دانست و
عنوان کرد :کشور هماکنون مجهز به سیستم شبکه ملی خونرسانی است تا در زمان بحران به سایر نقاط خون موردنیاز
در اســرع وقت انتقال داده و خون مورد نیاز در منطقه را تأمین کند .وی ضایعات خونی استان کرمان در سه ماهه اول
سا ل جاری را حدود 6.5درصد عنوان و بیان کرد :ضایعات خون استان کرمان در سال  1395حدود 13.5درصد بوده
است.

در هفته ملی مهارت مدیرکل آموزش فنیوحرفهای
استانباسخنرانیدرنمازجمعهشهرستانگرگانبه
تشریح هفته ملی مهارت و ضرورت مهارتآموزی
پرداخت.سیدعلیرضاحسینیطلبگفت:درتمامی
شهرستانهای استان ،مراکز آموزش فنیوحرفهای
فعال و آماده برای خدمتگزاری هســتند .وی در
خصوص عملکرد آموزشــگاههای آزاد استان بیان
کرد :در استان  325آموزشگاه فنیوحرفهای آزاد
فعال داریم که این آموزشگاهها توانستهاند اشتغال
بسیار باالیی را ایجاد کنند .وی در خصوص جایگاه
و اهمیت مهارتآموزی اظهارداشت :شرایط امروز
جامعه برای جوانان و اشتغال آنان شرایط مطلوبی
نیستومابرایبرطرفشدناینشرایطراهمیانبری
رابههمهتجویزمیکنیموآنراهمیانبربرایاشتغال
جوانان آموزشهای فنیوحرفهای است و درتالشیم
تاآموزشهایمهارتبنیاننهادینهشود.ویتصریح
کرد :در دنیای امروز جایی بــرای آموزش تئوری و
بلندمدت نیســت و در آموزشهای فنیوحرفهای
75درصد کار عملی انجام میشــود و سعیمان بر
این اســت که در این آموزشها یک شغل کامل را
به کارآموزان آموزش دهیم تا بتوانند خوداشتغالی
کنند .حســینیطلب در بخش دیگری از سخنان
خود گفت :بــاور کنیم آموزشهــای مهارتی باید
جایگاه بهتری داشته باشد و چشم و امید بسیاری از
جوانان به آموزش فنیوحرفهای است و ما بهعنوان
متولی باید امید را در دل جوانان تقویت کنیم؛ چون
این آموزشها در کمترین زمان انجام میشود .وی
درپایان درخصوص مأموریتهای محوله و عملکرد
ادارهکلآموزشفنیوحرفهایاستانگلستانعنوان
کرد :ادارهکل آموزش فنیوحرفهای این استان در
بخشهای مختلفی ازجمله پادگانهای نظامی و
انتظامی برای سربازان وظیفه ،روستائیان و عشایر،
زندانهای گــرگان و گنبد ،صنایع و اصناف جهت
بهرهوری صنعتگران ،کمپهای ترک اعتیاد برای
عزیزان بهبودیافته ،سکونتگاههای غیررسمی و
حاشیه شهر فعالیت داشته است؛ همچنین تاکنون
دو مرکز ارتقای شایستگیهای حرفهای دانشجویان
( )SCDدر شهرســتان علیآباد کتول و کردکوی
افتتاح کردهایم .وی خاطرنشان کرد :توانمندسازی
زنان سرپرست خانوار یکی دیگر از فعالیتهای این
ادارهکل بوده است.
از سوی مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده
شاندیز تأکید شد:

ضرورت پذیرش سهام پدیده در
بورس و گالیه از کندی فرایند اداری
مشهد –گروه  استانها

saboori.fatemeh313@gmail.com

مدیرعامل گروه شرکتهای پدیده شاندیز با اشاره
به فرایند طوالنی ورود دو شرکت ابنیه و ساختمان
و توسعه پدیده شاندیز به بازار پولی و بورس کشور
خواستار ضرورت پذیرش سهام پدیده در بورس و
گالیه از کندی فرایند اداری شد .ابوالفضل انتظاری
در گفتوگو با خبرنگار ما ،گفت :سهام شرکتهای
پدیده شاندیز بنا بر مطالعات اقتصادی انجامشده
دارای مزیت و بازدهی اقتصادی باالیی اســت؛ اما
این ســهام درحالحاضر در بازار محدود دیداری
شرکت در پدیده شاندیز ارائه میشود و عرضه آن
در سامانه ســناپ خاص گروه شرکتهای پدیده
شاندیز شــرایط ابتیاع و خرید عمومی کمتری
دارد .وی با توجه به شــرایطی که برای پشتیبانی
از نقدشــوندگی و تقویت قیمت معامالتی سهام
پدیده با حمایت دستگاههای حاکمیت و تالش
مجموعه حاصل شده است ،افزود :حجم سهام دو
شرکتابنیهوساختمانوتوسعهوهمچنینحجم
عرضهای که از سوی سهامداران صورت میگیرد،
نیازمند یک بازار بزرگ و خریداران و سرمایهگذاران
متنوعی است که این مهم یقیناًبا ورود سهام این دو
شرکت به بازار بورس ممکن میشود .مدیرعامل
گروه شرکتهای پدیده شاندیز گفت :بهرغم اینکه
شرکت توســعه بینالمللی صنعت گردشگری
پدیده شاندیز در ســازمان بورس ثبت و نماد آن
شرکت با عنوان گتوشا اختصاص پیدا کرده است و
با وصف اینکه شورای عالی بورس مصوب کرده که
شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز به فرابورس
وارد شــود ،اما روند و فرایند این پذیرش و عرضه
سهام پدیده در بازار فرابورس نیازمند اراده قویتر
و تشکیل گروه کارشناسی مشخصی برای تسریع
ابورس
در پذیرش و عرضه رسمی سهام پدیده در فر 
است.

