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ایالم - اکرم چرخ انداز ، خبرنگار 
ایرانی: معاون سیاسی  توسعه 
گفت:  ایالم  استاندار  امنیتی 
تسهیل تردد سالمندان، افراد 
کم توان و معلوالن در ساخت و 

سازهای جدید در نظر گرفته شود 
و همه دستگاه های اجرایی برای 

این مهم پای کار باشند.
محمد سبحان حسنی در نشست 
مناسب  پیگیری  و  هماهنگی 

سازی و شورای سالمندان استان 
افزود: براساس الزامات قانونی که 
به دستگاه های اجرایی ابالغ شده 
است باید شرایط تردد و سهولت 
دسترسی سالمندان در ساختمان 

جدید در نظر گرفته شود.وی از 
دستگاه های اجرایی که بطور 
کامل طبق زمانبندی در راستای 
خدمات رسانی به سالمندان به 
وظیفه قانونی خود عمل کردند 

قدردانی کرد و گفت: همه ما 
ایجاد  شرایطی  هستیم  مکلف 
کنیم که افراد کم توان، سالمندان 
و معلوالن در راستای دریافت 
خدمات از ادارات و سازمان ها 
با  با مشکل مواجه نشوند.وی 
اشاره به موضوع ساخت و سازها 
گفت: شهرداری ها باید در در 
ساخت و سازها شرایط تسهیل 
معلوالن،  آمد  و  رفت  و  تردد 
سالمندان و افراد کم توان را در 
 نظر بگیرند و با دقت بر این مهم 

نظارت شود.
معاون استاندار ایالم بیان داشت: 
در ساخت ساختمانهای جدید و 
مجتمع های اداری باید شرایط 
تسهیل تردد و دسترسی معلوالن 
در نظر گرفته شود  و رمپ های 
غیر استاندارد نیز برای دسترسی 
آسان این قشر اصالح و بهسازی 
شود.حسنی خاطرنشان کرد : 
اگرچه همه دستگاه های اجرایی 
در راستای حفظ حقوق و جایگاه 
سالمندان باید شرایط تردد و 
دسترسی این قشر را مهیا کنند اما 

اولویت نخست تسهیل دسترسی 
برای سالمندان دستگاه هایی 
هستند ارباب رجوع زیادی از 
جامعه هدف دارند.وی با تاکید بر 
کار جهادی و همه جانبه مدیران 
برای توسعه استان گفت: امروز 
در شرایطی هستیم که مدیران 
با روحیه جهادی و انقالبی باید 
کار کنند و حرکت در این مسیر 
انتظاری است که رئیس جمهور از 

همه ما دارد.

معاون استاندار ایالم:

 تسهیل تردد سالمندان در ساخت ساختمان های جدید در نظر گرفته شود

محمد سبحان حسنی: 
براساس الزامات قانونی 

که به دستگاه های اجرایی 
ابالغ شده است باید شرایط 

تردد و سهولت دسترسی 
سالمندان در ساختمان 
جدید در نظر گرفته شود

–قاسم توانایی،خبرنگاریادگارامروز-مدیرکل 
کمیته امداد فارس گفت: در حال حاضر 
۵۸۰ نخبه  دانش آموز، دانشجو، طلبه و دانش 
آموخته مددجوی این استان در حوزه های 
مختلف علمی، تحصیلی، ورزشی و قرآنی 
 از حمایت های ویژه کمیته امداد بهره مند 

می شوند.
مرتضی موصلی در جمع خبرنگاران با بیان 
اینکه مددجویان نخبه در زمینه های مختلف 
ورزشی،  قرآنی،  علوم  علمی-پژوهشی، 
فرهنگی –هنری و مخترعین مورد حمایت 
ویژه قرار می گیرند؛ اظهار داشت: در حال 
حاضر ۵۸۰ مددجوی نخبه در استان شناسایی 

شدند که بر اساس رتبه بندی در 3 سطح بین المللی، کشوری و استانی به ترتیب از 1۰۰ درصد 
 ، 7۵ درصد و ۵۰ درصد بیشتر از دیگر مددجویان از خدمات کمک هزینه تحصیلی بهره مند 

می شوند.
مدیرکل امداد فارس بیان کرد: عالوه بر نیازسنجی خانواده، مسائل و مشکالت فرد نخبه نیز احصا شده و 

جهت بررسی و رسیدگی به حوزه های مختلف ارجاع داده می شود.
او در ادامه افزود: از تعداد ۵۸۰ نفر نخبه شناسایی شده در استان، 32۰ نفر دانش آموز، 12۵ نفر دانشجو، 

111 نفر غیر محصل و 24 نفر طلبه هستند.
موصلی خاطر نشان کرد: در استان فارس 129 نفر نخبه قرآنی، 23۵ نفر نخبه علمی، تحصیلی، ۸1 نفر 

نخبه فرهنگی-هنری، 1 نفر مخترع و 134 نفر نیز در سایر موارد جزو نخبگان هستند.
مدیرکل امداد فارس در پایان یادآور شد: 12۰ نفر از نخبگان استان در سطح بین المللی، 173 نفر در سطح 

کشوری و 2۸7 نفر در سطح استانی شناسایی شدند.

قزوین-مصطفی مرادی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
قزوین گفت: صنایع مشکل دار در شهرک ها و 
نواحی صنعتی استان شناسایی و به شکل مستمر 
پایش می شوند تا در کم ترین زمان به مشکل آنها 

رسیدگی شود.
 رضا صفاری  در نشست بررسی مسایل و مشکالت 
شهرک صنعتی کاسپین 2 )آبیک( که با حضور 
نماینده مردم قزوین،آبیک و البرز و عضو کمیسیون 
صنایع معادن مجلس شورای اسالمی برگزار شد ، 
افزود: پس از شناسایی و پایش مشکالت صنایع 
مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی، نشستی 
با حضور دستگاه های مختلف اعم از شرکت های 

خدمات رسان )آب،برق و گاز(، امور مالیاتی، تامین اجتماعی و بانک ها و سایر دستگاه های ذیربط برای بررسی و 
حل مشکالت برگزار می شود.

وی اظهار داشت: از ظرفیت کارگروه های تعریف شده ذیل قانون مانند ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز برای حل 
مشکالت صنایع مستقر در شهرک های صنعتی استان قزوین استفاده می کنیم.

این مسوول افزود: در کنار رسیدگی به مسایل و مشکالت واحدهای تولیدی بهره بردار برای تسریع در تکمیل و بهره 
برداری طرح های در دست اجرا نیز کارگروهی تشکیل شده که این موضوع را برای رفع موانع پیشبرد اجرای طرح 
های تولیدی پایش و رسیدگی می کند.  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین با تاکید بر تالش همه 
دستگاه های اجرایی برای کمک به تحقق شعار سال و پشتیبانی از تولید، گفت: امروز اولویت اساسی کشور تولید 
است و این مساله را مقام معظم رهبری بارها تاکید و تکرار کرده اند بنابراین نباید اجازه دهیم مشکالت پیش روی 
صنایع مانع تولید شود.وی با اشاره به وجود حدود 2۰۰ واحد تولیدی راکد در شهرک های صنعتی استان قزوین 
، اظهار امیدواری کرد با برنامه ریزی مناسب و همکاری دستگاه های اجرایی و بانک ها بتوان بخش زیادی از این 

واحدها را ظرف 2 سال به چرخه تولید بازگرداند.

مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد؛

حمایت کمیته امداد فارس از 580 مددجوی نخبه شیراز 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان:

صنایع مشکل دار در شهرک های صنعتی قزوین پایش می شوند

کرج – معصومه امین زاده،خبرنگارتوسعه ایرانی-
شهردار کرج ضمن تاکید بر اهمیت پردنده گود 
حصارک گفت: متاسفانه تاکنون مالک مجموعه 
همکاری نکرده و شهرداری این آمادگی را دارد 
کالن  تصمیم  و  مهندسی  نظام  نظر  اساس  بر 
72 واحد  نسبت به ساماندهی و مقاوم سازی 
در حصارک ریزش  معرض خطر  در   مسکونی 

  کرج اقدام کند.
مصطفی سعیدی سیرایی در جمع خبرنگاران 
موضوع  به  پرداختن  اهمیت  بر  تاکید  با  کرج 
تعیین تکلیف 72 خانوار منطقه حصارک کرج 
اظهار داشت: با وجود اینکه گودبرداری مربوط 
به 1۰ سال پیش است از روزی که شهرداری 
 در شورای ششم فعالیت خود را آغاز کرد این

حساس  پرونده  یک  عنوان  به  موضوع   
گرفت  قرار  شهری  مدیریت  میز  روی 

شهر شورای  به  الیحه  زمینه  این  در   و 
 ارائه دادیم.

شهردار کرج بیان داشت: آخرین اقدامات مدیریت 
شهری کرج این بود که طبق این مصوبه به هریک از 
خانوارهای محدوده خطر ریزش گودبرداری مبلغ ۵۰ 
میلیون تومان تسهیالت برای اجاره مسکن از سوی 
شهرداری پرداخت شود که این اقدام مورد استقبال 

ساکنان قرار نگرفت.
وی در ادامه گفت: در سفر 1۸ فروردین ماه سال 
جاری رئیس جمهور به استان البرز موضوع مخاطره 
72 واحد مسکونی حصارک مورد واکاوی قرار گرفت 
و دو نشست ویژه در استانداری البرز و نهاد ریاست 
جمهوری با حضور مسووالن مدیریت شهری کرج، 
مالک گودبرداری، اداره کل راه وشهرسازی، سازمان 
نظام مهندسی ساختمان البرز و فرمانداری کرج 

برگزار شد.

 ، شهردار کرج بیان داشت: در این نشست ها 
مالک گودبرداری متعهد شد افزون بر پرداخت 
پرداختی مبلغ  به  شدن  اضافه  برای   مبالغی 

 شهرداری کرج به ساکنان 72 واحد مسکونی، ظرف 
 مدت دو سال نسبت به ساماندهی محل گودبرداری

 اقدام کند.
سعیدی سیرایی افزود: پس از این نشست متاسفانه 
مالک گودبرداری به بهانه واهی از انجام تعهدات 
خودداری می کند که باید طبق قانون با این موضوع 

برخورد شود.
شهردار کرج بیان داشت: متاسفانه تاکنون مالک 
مجموعه همکاری نکرده و شهرداری این آمادگی 
را دارد بر اساس نظر نظام مهندسی و تصمیم 
کالن نسبت به ساماندهی و مقاوم سازی 72 واحد 
 مسکونی در معرض خطر ریزش در حصارک کرج

 اقدام کند.

شهردار کرج:

پرونده گود حصارک به عنوان یک پرونده حساس روی میز مدیریت شهری قرار دارد

خبر

 همکاری دانشگاه شهرکرد 
و پارک علم و فناوری 
چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-مصیبی دهکردی،خبرنگارتوسعه 
ایرانــی: تفاهم نامه همکاری دانشگاه شهرکرد 
و پارک علم و فناوری با تکیه بر تولید، دانش 

بنیان، اشتغال آفرین، امضا شد.
تفاهم نامه همکاری دانشگاه شهرکرد و پارک 
علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری با 
موضوع گسترش همکاری در زمینه فعالیت 
های آموزشی، پژوهشی و فناوری، استفاده 
بهینه از امکانات و توانایی های یکدیگر در 
جهت استقرار ارتباط سازمان یافته بین 
دانشگاه و پارک به منظور برطرف نمودن 
نیاز های علمی و اجرایی متقابل، با حضور 
دکتر احمد کیوانی معاون پژوهش و فناوری 
دانشگاه و دکتر سید حسن نوربخش مدیر 
گروه کارآفرینی، ارتباط با صنعت و جامعه 
توسط دکتر یاسر پیرعلی سرپرست دانشگاه 
شهرکرد و دکتر اسماعیل پیر علی رییس 

پارک علم و فناوری استان به امضا رسید.
دکتر یاسر پیرعلی سرپرست دانشگاه شهرکرد 
گفت: شعار تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین 
که توسط مقام معظم رهبری تعیین شده 
است، برای مراکز آموزشی و پژوهشی از جمله 
دانشگاه ها ایجاد تکلیف می کند که بیش 
از گذشته در این مسیر حرکت کنند و توقع 
تحقق شعار سال بیش از سایر مراکز، متوجه 
دانشگاه ها، مراکز علمی، پژوهشی و فناوری 

است.
سرپرست دانشگاه شهرکرد ادامه داد: باید 
تالش کنیم که در پایان امسال نسبت به سال 
های گذشته در مباحث تولید و اشتغال دانش 
بنیان عملکرد خوب و قوی تری داشته باشیم.

دکتر یاسر پیرعلی افزود: همه ما باید با کار 
جهادی به سمت اشتغال آفرینی برای جوانان 
پیش برویم و از ظرفیت فناوری استان برای 
تحقق هرچه بیشتر شعار سال استفاده کنیم.

رییس پارک علم و فناوری استان نیز در این 
نشست گفت: با توجه به اهمیت فناوری در 
حوزه وزارت علوم و شکل گیری تشکیالت 
جدید در این راستا، انتظار می رود ارتباط 
پارک علم و فناوری با دانشگاه، بیشتر و 
تنگاتنگ تر شود تا خروجی بیشتری داشته 

باشند.
دکتر اسماعیل پیرعلی افزود: حوزه معاونت 
پژوهشی در تحقق این اهداف در دانشگاه 
ها نقش بیشتر و موثرتری دارد و امیدواریم 
با همکاری بیش از پیش با معاونت پژوهش و 
فناوری دانشگاه بتوانیم از ظرفیت های موجود 
به ویژه ظرفیت دانشجویی و نیروی انسانی 

دانشگاه ها حداکثر بهره را ببریم.

    
مدیرعامل شرکت ملی مس:

پیشبرد طرح های توسعه مس 
سونگون نیاز به کمک ویژه 

مجلس دارد

تبریز -امید محمد زاده اصل لنجق، خبرنگار 
توسعه  ایرانی: مدیرعامل شرکت مس در 
معیت رئیس و جمعی از اعضای کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی، 
مقامات استان آذربایجان شرقی و شهرستان 
ورزقان از مجتمع مس سونگون و طرح های 

توسعه آن بازدید کردند.
دکتر علی رستمی ضمن تشریح برنامه های 
توسعه مس سونگون به حجم سرمایه گذاری 
بیش از سی هزار میلیارد تومانی در حوزه تولید 
کنسانتره و مس کاتد اشاره و درخواست کمک 
ویژه از سوی مجلس شورای اسالمی در اجرای 

برنامه ها را نمود.
همچنین دکتر عزت اله اکبری تاالر پشتی 
رئیس کمسیون صنایع و معادن مجلس قول 
مساعدت کامل مجلس برای اجرایی شدن 

برنامه های توسعه مس را داد.
در این بازدید اهلل وردی دهقانی نماینده 
ورزقان، معصومه پاشایی نماینده جلفا و مرند، 
یوسف داودی نماینده سراب و  اسماعیلی 
دبیر کمیسیون نیز با حضور در مجتمع مس 
سونگون، از نزدیک با این مجتمع و طرح های 
توسعه آن آشنا و در جریان روند کار این 
طرح ها و برنامه های شرکت مس قرار گرفتند.

از دیگر برنامه های هیات، بازدید از محل دامپ 
باطله سونگون و بررسی مشکالت مرتبط و 
قول مساعد برای گشایش و سد باطله مس 

سونگون بود.

استانها


