اخبار شهرستان
توسعه فضاهاي آموزشي اردبيل
نيازمند کمکهاي خيرين است

عصر ايرانيان اردبيل-پروين حســيني:

مديــرکل آمــوزش و پرورش اســتان
اردبيل گفت :توسعه فضاهاي آموزشي
در استان و رفع مشکالت در اين حوزه
نيازمند کمکهاي خيرين بوده و انتظار
مــيرود در اين زمينه بيش از گذشــته
شاهد کمکها و مساعدتهاي خيرين
باشــيم .احمد ناصــري در آئين افتتاح
مدرســه سه کالسه خيرســاز روستاي
ارجســتان اظهار داشــت :مدرسه سه
کالسه خير ساز روســتاي ارجستان با
زيربناي  188متر مربع و با هزينهاي بالغ
بر  1.5ميليارد ريال توسط اتحاديه صنف
اغذيه فروشــان تهران به بهرهبرداري
رسيد.مديرکل آموزش و پرورش استان
اردبيــل بيان کــرد :توســعه فضاهاي
آموزشي در اســتان و رفع مشکالت در
اين حوزه نيازمند کمکهاي خيرين بوده
و انتظار مــيرود در اين زمينه بيش از
گذشته شاهد کمکها و مساعدتهاي
خيرين باشــيم.وي با قدرداني از عمل
نيک خيرين گفــت :امروز خيرين جلوه
زيبايي از مشارکت اجتماعي و فرهنگي
در حوزه آموزش و پرورش را نشان دادند
تــا دانشآموزان اين روســتا به راحتي
بتوانند تحصيل کنند که اميدواريم چنين
اقدامات خيرخواهان در ســطح استان
توسعه و گسترش يابد.ناصري باالترين
نمود ايــن حرکت را ذخيره براي آخرت
انسان دانست و افزود :امروز براي مقابله
با جهل و بي سوادي ،مدرسهسازي بايد
در اولويت کار خيرين قرار گيرد و خيرين
با اين عمل خير نام نيکي از خود در دنيا
و آخرت به جا خواهند گذاشت.
نصب المان ميدان قائم شهر مرند

عصرايرانيان – تبريز :با پيگيــريــهاي
استادي عضو شــورا ورييس کميسيون
زيباســازي وگردشــگري شــوراي
اسالميشــهر مرند وبازحمات سازمان
سيما منظر ومعاونت عمراني شهرداري
مرند ،المــان ميدان قائم نصب شــد.
به گــزارش روابط عمومى شــهرداري
وشوراي اسالميشــهر مرند :قرار است
در روزهاي آتي مراحل پاياني آن شامل
نازک کاري ،کفسازي ونصب چراغ نيز
انجام شود .گفتني است» با پيگيريهاي
استادي عضو شــورا ورييس کميسيون
زيباســازي وگردشــگري شــوراي
اسالميشــهر مرند وبازحمات سازمان
سيما منظر ومعاونت عمراني شهرداري
مرند ،المان ميدان قائم نصب شد.
به گــزارش روابط عمومى شــهرداري
وشوراي اسالميشــهر مرند :قرار است
در روزهاي آتي مراحل پاياني آن شامل
نازک کاري ،کفسازي ونصب چراغ نيز
انجام شود.
گفتني است  :ســاماندهي ميدان قائم
ونصــب المان با کمتريــن وناچيزترين
هزينــه توســط اکيب فنــي وعمراني
شهرداري مرند انجام ميگردد.
بنياد مسکن ،رئيس کميته بوم گردي
استان گیالن شد

عصرايرانيــان –

گيالن :بنياد مسکن
انقالب اســامي،
حســاب صـــــد
حضرت امــام(ره)
رئيس کميته بوم گردي اســتان شد  .به
گزارش روابط عموميبنياد مسکن انقالب
اسالمي ،صبح امروز پنجشنبه تفاهم نامه
سه جانبه بوم گردي استان توسط معاون
امور عمراني استانداري گيالن  ،مديران
کل ميراث فرهنگي  ،صنايع دســتي و
گردشگري استان و بنياد مسکن انقالب
اسالميگيالن  ،حساب صد حضرت امام
(ره)  ،به امضاء رسيد  .در اين جلسه استاندار
گيالن  ،بنياد مسکن انقالب اسالميرا به
عنوان رئيس کميته بوم گردي اســتان و
شهرســتان معرفي کــرد .مديرکل بنياد
مسکن گيالن با بيان اينکه گيالن داراي
پتانسيلهاي باالي در بخشهاي مختلف
اســت گفت :اجراي طرح بوم گردي آغاز
رونق اقتصادي و ريشــه کن کردن فقر
براي رسيدن به توسعه پايدار است .محمد
اکبرزاده ،در نشســت توجهيي طرح بوم
گردي که در سالن الغدير استانداري گيالن
برگزار شد ،اظهار کرد :اجراي طرحهادي
در روســتاهاي گيالن يکي از مهمترين
مقولههاي رفاه و توسعه روستايي است.
وي با بيان اينکه توجه به پتانســيلهاي
روستايي يکي از فرصتهاي مهم توسعه
شمرده ميشــود گفت :با برنامه ريزي و
مديريت ميتــوان از ظرفيتهاي باالي
گردشگري در جهت توسعه گيالن بهره
گرفت .اکبرزاده تصريح کرد :روستاهاي
گيــان داراي شــاخصهاي بااليي در
بخشهاي مختلف از جمله صنايع دستي،
معماري ســنتي ،آثار تاريخي و ....در دل
خود نهفته دارد.

مدير مطالعات و پژوهش شهرداري اصفهان:

نسخههاي علمي-کاربردي در اتاقهاي فکر پيچيده ميشود

عصر ايرانيان اصفهان-مريم کرباليي:
سعيد ابراهيمياظهارکرد :در حال حاضر
 ۵اتاق فکر شــامل ترافيــک ،فناوري
اطالعات،منابعانساني،مديريتبحرانو
عمران در شهرداري فعال شده است.وي
افزود :ماهيت اتاقهاي فکر مسئله محور
تعريف شده است ،بنابراين خروجيهاي
آنها بايد به حل مسائل شهري کمک
کند.مدير مطالعات و پژوهش شهرداري

اصفهان ادامه داد :نيمياز اعضاي اين
اتاقها مديران اجرايي شــهر هســتند
بنابراين تنها نسخههاي علميکفايت
نميکند ،بلکه بايد نسخههايي علميبا
ماهيت اجرايي و کاربردي ،ارايه شــود.
ابراهيميخاطرنشان کرد :در اتاقهاي
فکر براي رفع مشــکالت ،پيشنهادات
براي اجرا مطرح و يا سرفصلهاي اوليه
براي آغاز فعاليتها اعالم ميشود.وي

با بيــان اينکه اتاق فکري در خصوص
آلودگي هــوا نداريم اما به صورت ويژه
دو طرح مطالعاتي در دستور کار است،
اظهارکرد :پروژه اول تعيين سهم منابع
آالينــده در آلودگــي گازي جوپايين و
تهيه سياهه انتشــار آاليندههاي گازي
با مشــارکت دانشــگاه اصفهان از ۵
ماه گذشــته فعال شده اســت که به
صــورت خاص آاليندگــي گازي اعم
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از منابع متحــرک همچون خودروها و
نــاوگان حمل و نقل و منابع ثابت مثل
منازل مســکوني ،کارگاهها ،صنعت و
پااليشگاه و پتروشيميارزيابي ميشود.
مدير مطالعات و پژوهش شــهرداري
اصفهان ادامه داد :پروژه دوم بررســي
منشاء يابي و سهم بندي ذرات معلق در
هوا و اولويت بندي کانونهاي مولد با
همکاري دانشگاه صنعتي است ،در اين
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پروژه سهم آاليندگي ريزگردها ،ذرات
معلق و خطرات آن بررســي ميشود،
در واقع نتايج اين پروژهها مشــخص
ميکند وضعيت آلودگي هواي شهر در
چه سطحي قرار دارد.

معاون كيفيت گروه سايپا خبرداد

سايپا موفق به اخذ تمديد مجوز شماره گذاري محصوالت خود شد

معاون کيفيت گروه خودروسازي سايپا گفت :سايپا
اولين خودروساز داخلي است که توانست مجوز شماره
گــذاري خودروهاي توليدي را تا اول دي ماه 1397
مطابق با اســتانداردهاي جاري براي توليد در سال
آينده تمديد کند.

به گزارش سايپا نيوز؛ داريوش گل محمدي با اعالم
خبر فوق اظهار کرد :با تالش همه ارکان شــرکت
ســايپا به عنوان اولين خودروساز داخلي بسته جامع
پايش استانداردهاي اجباري محصوالت سايپا را به
مراجع نظارتي برون سازماني ارائه داديم و موفق به
اخذ تمديد مجوز شماره گذاري خودروهاي توليدي
شامل :ســراتو ،چانگان  ،35CSساينا دنده اي ،تيبا
صندوقدار ،تيبا  ،2سايپا  ،111سايپا  ،131سايپا ،132
ســايپا  151و آريو تا اول دي ماه  1397براســاس
الزامات سازمان ملي استاندارد ايران شديم.
وي تصريح کرد :تا اول دي ماه سال آينده مشکلي
از جهت شماره گذاري خودروهاي مذکور درچارچوب
استانداردهاي جاري صنعت خودرو نخواهيم داشت.
معاون کيفيت گروه ســايپا خاطرنشان کرد :مصوبه
 COPيا همان لزوم پايش تطابق توليد خودروهاي
توليد داخل از ســال  1390بــه تاييد هيات وزيران
رســيده است و تقريبا از سال  1392تاکنون هرساله
ميبايســت نتايج مجموعــهاي از اســتانداردها و
آزمونهاي  COPرا تهيه کرده و تحويل مراجع ذي
صالح حاکميتي دهيم که پس از بررسيهاي الزم
مجوز تمديد شماره گذاري خودروها صادر ميشود.
گل محمدي گفت :در ســال جاري  107آزمون_
محصول براي اخذ مجوز شماره گذاري با موفقيت
انجام شــد و در قالب يک مجموعه کامل و بدون
هيچگونــه نقص و مغايرتي تحويل ســازمان ملي
اســتاندارد گرديد  ،اولين خودروســازي هستيم که
توانســتيم مدارک مربوط به تمديد مجوز شــماره
گذاري محصوالت را تحويل شــرکت بازرسي ذي

صالح دهيم که صحه گذاري الزم صورت گرفته و
به سازمان ملي استاندارد ارجاع شده است.
وي افــزود :عالوه بــر  107آزمون_محصول 24 ،
فرايند ارزيابي از خطــوط توليد محصوالت مرتبط
گروه سايپا انجام شده که خوشبختانه به تاييد رسيده
است و در حوزه قطعات نيز با همکاري قطعه سازان
و شرکتهاي تامين کننده حدود  37قطعه ومجموعه
مشمول استاندارد اجباري ايران را در کليه شبکههاي
مرتبط بــا توليد محصــوالت در مقولــه الزامات
استانداردي تحت کنترل داشته ايم.
گل محمــدي تاکيد کرد :نکته مهم اين اســت که
عالوه بر انجام به موقع اين فرايندها ،توانستيم برخي
از تستها و آزمونهاي مهم براي اخذ مجوز شماره
گذاري را در ســطح گروه (مرکز تحقيقات و نوآوري
سايپا) و يا سطح کشور بوميسازي کنيم و هزينههاي
انجام تســتها را کاهش دهيم و اين درحالي است
که سبد محصوالت سايپا در دوره مورد نظر افزايش
داشته و محصوالت  CKDجديد وارد حوزه COP
شدهاند  .همچنين انتقال خط توليد خودرو سايپا 111
از سايپا سيتروئن به سايپا نيز از جمله تغييراتي است

که فرآيند صحه گذاري آن با موفقيت توسط مراجع
سازمان استاندارد انجام شد.
وي گفت :مهمترين تســتهايي که در ســال 96
در شرکت ســايپا و داخل کشور داخلي سازي شده
شــامل :آزمون توان موتور ،تست ( EMCتداخل
امواج راديوئي) و تســت نصب کمربند ايمني پيش
کشنده است .اين آزمونها براي اولين بار با نظارت
ســازمانهاي نظارتي و با کمک شرکتهاي دانش
بنيان داخلي انجام شــده که اين فرآيند با اطمينان
بيشــتر و هزينه کمتر در راســتاي اقتصاد مقاومتي
صورت گرفته اســت .معاون کيفيت گروه ســايپا
افــزود :نظر به تغيير مرجع اســتانداردهاي اجباري
کشــور از دايرکتيوها يا همان اســتانداردهاي 56
گانه به رگوليشنها يا همان استانداردهاي  85گانه
از ســال آينده تمام خودروهاي توليــدي و وارداتي
در تماميگروههاي :سواري ،باري  ،کشنده و ...بايد
استانداردهاي جديدي را پاس کنند.
گل محمدي درخصوص خودروهاي جديد ســايپا
گفت :محصوالت آينده سايپا قطعا استانداردهاي 85
گانه خودرو را پاس خواهند کرد و محصوالت توليدي

فعلي هم نيز تحت بررسي هستند تا در دوره جديد
پايش تطابق توليد بر اســاس استانداردهاي مرجع
ســازمان ملي استاندارد ايران تطبيق پذيري آنها مد
نظر قرار گيرد و در طراحي پلت فرمهاي جديد اين
موضوع مدنظر قرار گرفته است.
وي در خصــوص خودروي پرايــد گفت :همانطور
که اشــاره شد تا تاريخ  97/10/01کليه محصوالت
نامبرده شــده گروه  X100الزامات ســازمان ملي
استاندارد ايران را فراهم نموده و بر اين اساس توليد
خواهد شد.
گل محمدي با اشاره به ارتقاء سطح کيفي خودروهاي
تيبا  ، 2ساينا و آريو تاکيد کرد براساس هدف گذاري
انجام شــده و مطابق پروژههــاي ارتقاي کيفيت
خودروهاي تيبا  2و ساينا دندهاي به سطح دوستاره
کيفي ارتقاء خواهند يافت و همچنين خودروي آريو
نيز از ماه گذشته به سه ستاره کيفي ارتقاء يافته است.
معاون کيفيت گروه ســايپا ادامه داد :در محصوالت
گروه ايکس  100نيز با پروژههاي تعريف شده هدف
گذاري جهت ارتقاء ســطح کيفي به دوستاره انجام
شده است.
وي گفت :با تاکيــدات مديريت محترم عامل گروه
خودروســازي ســايپا بر لزوم توجه به سطح کيفي
محصــوالت جديد ،هدف گــذاري ما در خصوص
سايناي اتوماتيک و کوييک اين است که به هنگام
ورود به بازار ،بتوانند سه ستاره کيفي را اخذ کنند.
معاون کيفيت گروه سايپا خاطرنشان کرد :بر اساس
تعريفــي که در کيفيت داريم تــاش خواهيم کرد
عيوب منجر به نارضايتي مشتريان را تحت کنترل
ويژه قرار داده تا اين عيوب در کليه محصوالت گروه
سايپا خصوصا خودروهاي کوييک و ساينا اتوماتيک
به صفر برســد که در اين خصوص هماهنگيهاي
الزم با همکاران توليد ،مهندســي و قطعه سازان در
بازديدها و جلسات کيفي صورت گرفته تا محصوالت
جديد باکيفيت مناسب به دست مشتريان برسد.

رئيس سازمان جهاد کشاورزي استان سمنان:

فعاالن بخش کشاورزي در کمک به جبهه مقاومت خوش درخشيدند

عصــر ايرانيان -ســمنان :رئيس ســازمان جهاد
کشاورزي استان سمنان از ارسال کمکهاي نقدي و
غير نقدي کارکنان اين سازمان به جبهههاي مقاومت
خبر داد و گفت :فعاالن بخش کشاورزي در کمک
به جبهههاي مقاومت خوش درخشيدند.سيد حسن
ميرعماد با اشــاره به حضور پررنگ کارکنان بخش
کشاورزي در دوران دفاع مقدس اظهار داشت :ستاد
پشتيباني جبهه مقاومت از سال  94در اين سازمان
شکل گرفت و از همان زمان کمکهاي کارکنان و
فعاالن بخش کشاورزي براي مدافعان حرم ارسال

شــد و در همان روزهاي آغازين تعداد  3500قران
و مفاتيح به اين جبههها ارســال شد.رئيس سازمان
جهاد کشاورزي استان ســمنان گفت :در سال 95
يک ميليارد ريال کمکهاي مردمياين ســازمان
براي مدافعان حرم ارسال شد.ميرعماد از ارسال 42
هزار بسته انواع اقالم غذايي از سوي کارکنان جهاد
کشاورزي و ادارات تابعه به جبهههاي مقاومت خبر
داد و گفت :اين اقالم شــامل  840کيلوگرم گردو،
 1000کيلوگرم پســته 420 ،کيلوگــرم مغز بادام و
 2000کيلو خرما بود.وي با بيان اينکه ستاد پشتيباني

از جبهههاي مقاومت امســال نيز در اين ســازمان
همچنان فعاليت دارد افزود :در اين راستا تعداد 100
هزار شــيرمال از سوي اين ســتاد براي رزمندگان
جبهههاي مقاومت ارسالشــده است.مسئول ستاد
پشــتيباني جبهههاي مقاومت استان سمنان نيز در
حاشيه ارسال کمکهاي اين سازمان به جبهههاي
مقاومت گفت :کمک و همکاري در ســيره نبوي و
در تاريخ اعتقادي ما است و مردم ما با اعتقاد عميق
مبادرت به اين امر ميکنند.منصور فرخ نژاد با بيان
اينکه ممکن اســت حضور در جبهههاي مقاومت و

جنگيدن با باطل براي کســاني فراهم نشود اظهار
داشــت :برخي باهدف کمک به رزمندگان و اداي
رسالت خود به اين رزمندگان و جبهههاي مقاومت
در ستادهاي پشــتيباني حاضرشده و در اين بخش
فعاليت ميکنند.

مشاور عالی شرکت فوالد مبارکه تاکید کرد

تشکیل کنسرسیومهای معدنی تنها راهحل تعارضهاي زنجيره فوالد
عصر ايرانيان اصفهان-مريم کرباليي :تشکيل کنسرسيومهاي معدني با
فوالدي ميتواند هم به زنجيره فوالد و هم به واحدهاي فوالدي کوچکتر
کمک کند .در اينباره محمدياســر طيبنيا ،مشاور عالي شرکت فوالد
مبارکه اصفهان و نايب رئيس هياتمديره شــرکت چادرملو اظهار کرد:
تشــکيل کنسرسيوم معدني و صنعتي يکي از مسائل اساسي مطرح در
صنعت فوالد به شمار ميرود .برخي معادن مانند گلگهر و چادرملو نياز
برخي کارخانهها مثل فوالد مبارکه و فوالد خوزستان را تامين ميکردند،
اما مسئله اين است که درحالحاضر اين معادن خود کارخانههاي فوالدي
ساخته يا در حال ساخت اين نوع کارخانهها هستند .شرکتي مانند ذوبآهن
اصفهان از معدن بافق سنگآهن خود را تامين ميکرد که بهتازگي اين
معدن به فکر ايجاد واحد فوالدي افتاده است .طيبنيا در ادامه خاطرنشان
کرد :با توجه به اين رويکرد ،پرسش اين است که شرکتي مانند ذوبآهن
يا ساير واحدهاي فوالدي مواد اوليه خود را چگونه و از کجا تامين کنند.
براساس پيشبينيها در کشور ذخاير سنگآهن وجود دارد ،اما موضوع
اصلي اين اســت که در هدفگذاري براي اجراي طرحها بايد براساس
قطعيت برنامهريزي کرد و نه ميزان ذخايري که پيشبيني شــده است،

وجود دارد.وي در ادامه تاکيد کرد :اگر هدفمان اين است به يک توازن
در زنجيره فوالد دست پيدا کنيم بايد در قالب کنسرسيوم ،واگذاري سهام
واحدهاي معدني به صنعتي و صنعتي به معدني بهطور هماهنگ انجام
شود تا به نوعي سرنوشت آنها به يکديگر گره خورده و در يک جهت و
همسو با يکديگر پيش بروند.مشاور عالي شرکت فوالد مبارکه اصفهان با

مديرعامل آب منطقهاي در جلسه تخصصي آب کشاورزي شهرستان تالش

مردم بهترين اداره کنندگان حوزههاي آبي هستند

عصرايرانيــان – گيالن :مهندس لطفي رئيس
هيئت مديره و مديرعامل آب منطقهاي گيالن
ضمن شرکت در جلسه فرمانداري اين شهرستان
از محل احداث سد الستيکي کرگانرود در تالش
بازديد کرد .مهندس لطفي سردهنه رودخانههاي
تالش را فاقد سازههاي پايدار اعالم کرد و گفت:
تالش  ۱۱رودخانه دارد که  ۹۲ســردهنه سنتي
هر ساله بر اثر سيالبها تخريب ميگردد و طبق
برنامه ريزي صورت گرفته تا  ۳سال آينده داراي
سازه بتني خواهند شــد .مهندس لطفي افزود:
 ۱۰۶۰ميلي متر بارندگي اســتان گيالن بخوبي
مديريت نميشــود و تنهــا  ۲۰۰ميليمتر اين
ميزان بارش در فصل کشاوري رخ ميدهد که از
طريق  ۵۴رودخانه به دريا ميرود .مديرعامل آب
منطقهاي گيالن گفت :اجراي عمليات سدهاي
بزرگ پلرود ،السک ،شفارود و ديورش را حياتي
دانست و گفت :عمليات اجرايي سد ديورش در

شرق گيالن سال  ۱۳۹۷به پايان خواهد رسيد و
سال  ۹٨آبگيري ميشود .مهندس لطفي ساخت
 ۱۴ســد کوتاه در استان گيالن را يکي ديگر از
برنامههاي اين شــرکت اعالم کــرد و افزود۳ :
پروژه سد الستيکي کرگانرود ،جوکندان و ناورود
از برنامه شــرکت آب منطقهاي براي شهرستان
تالش است که ســد کرگانرود در محدوده شهر
تالــش با نگاه چنــد منظوره در حال ســاخت
بوده و يکي از بزرگتريــن پروژهها در نوع خود
در اســتان گيالن محسوب ميشود .مديرعامل
آب منطقهاي گيالن از اجراي  ۲ســد ديگر در
آينده نزديک خبرداد و متذکر شد :طرح آبرساني
به شهرســتانهاي تالش ،رضوانشهر  ،ماسال و
شــاندرمن را با چاه ،خط لوله و مخزن با ارزش
 ۱۳۵ميليارد ريال ،از پروژههاي اين شــرکت به
شــمار ميرود که تا ســال آينده نياز آب شرب
مصرفي را تامين خواهد کرد.

تاکيد بر اين موضوع که ايجاد کنسرسيوم ميتواند توليد فوالد را براساس
برنامه در کشــور تضمين کند ،عنوان کرد :با ايجاد کنسرسيوم ميتوان
طرحهايي را به تصويب رســاند که تعارضي با اهداف بلندمدت زنجيره
فوالد نداشته باشند .در اين زمينه شرکتي مانند فوالد مبارکه گامهايي
برداشته ،اما با توجه به اينکه بهطور عمده سهامدار معادن در کشور دولت
اســت ،خود دولت ميتواند در اين زمينه تسهيالت بيشتري ارائه دهد.
طيبنيا در ادامه با اشــاره به اينکه در راستاي ايجاد کنسرسيوم موضوع
مربوط به سهام شــرکتهاي فوالدي نيز مهم است ،خاطرنشان کرد:
اصالح ترکيب سهامداران شرکتهاي فوالدي موضوع مهميبهشمار
ميرود .وي تاکيد کرد :در روند خصوصيسازي دچار اشتباهاتي شدهايم.
در اجراي اين برنامه بهتر اين بود سهام چند شرکت معدني با يک شرکت
فوالدي يکجا واگذار ميشد که ساختار آنها حفظ شود در حالي که اين
اتفاق رخ نداده است .اصالح سهامداري شرکتهاي فوالدي و بهدنبال
آن ايجاد کنسرسيوم معدنيها با فوالديها ميتواند زنجيره فوالد را تا
رسيدن به چشمانداز تعريف شده حمايت و تعارضهاي بهوجود آمده در
صنعت فوالد را برطرف کند.
شهردار بندرعباس خبر داد

بازارچههاي محلي ،جايگزين کانکسهاي عرضه محصوالت ميشود

عصرايرانيان – هرمزگان :شــهردار بندرعباس
گفت :دو قطعه زمين در منطقه آبشــورک و بلوار
راهآهن براي ســاماندهي ايــن صنوف در اختيار
شــهرداري قرار گرفته که اقدامــات الزم براي
آمادهسازي زمين مورد نظر در اين بخشها انجام
شده است.
عباس امينيزاده ظهر امروز در جلســه شــوراي
اسالميشــهر بندرعباس که بــا حضور مديرکل
صنعــت ،معدن و تجــارت اســتان و همچنين
رييس و اعضاي اتاق اصناف اســتان برگزار شد،
اظهارکرد :ارتباط شهرداري با صنوف که خدمات
ارزندهاي دارند ،بسيار تنگاتنگ و مهم است.
وي با اشــاره به اينکه مســئله صنوف بر اساس
قانون گذشته ،بر عهده شهرداريها بوده و بعدها
اين وظيفه از شهرداريها جدا شده است ،افزود:
اکنون نيز يکي از بخشهاي اصلي شهر ،فعاليت
صنوف مختلف است و بُعد خدماتي اين بخش ،از

شهرستان

مسئله تجاري اصناف ،مهمتر است.
شــهردار بندرعباس ضمن تاکيد بر ســاماندهي
بنکداران با همکاري صنف مربوطه ،خاطرنشان
کرد :ســاماندهي ســاير بخشها نيز در برنامه
شهرداري قرار دارد که تحقق آن نيازمند همراهي
اصناف است.
اين مقام مســئول با تاکيد بر اينکه ارايه خدمات
بايد در محالت انجام شــود ،به مسئله مديريت
و ســاماندهي دستفروشــان اشــاره و بيان کرد:
ايــن موضوع يک پديده غيرقابل انکار اســت و
نميتوان گفت هيچ دستفروشي نداشته باشيم اما
ساماندهي آنها براي جلوگيري از هرگونه لطمه به
کار بازاريان و کسبه ،ضروري است.
شهردار بندرعباس ادامه داد :در بحث ساماندهي
اشــتغال خــورد شــهري يکــي از موضوعات
مهمياست که شــهرداري ميتواند با همراهي
اصناف ،نقش قابل توجهي در آن داشته باشد.

اخبارشهرستان
ديدار رئيس و اعضاي هيئت رئيسه
دانشگاه علوم پزشکي قم با استاندار

عصر ايرانيان – قــم رئيس و اعضاي
هيئت رئيســه دانشــگاه علوم پزشکي
قــم با حضــور در دفتر اســتاندار قم با
وي ديدار و گفتگــو کردند .به گزارش
روابط عموميدانشــگاه علوم پزشــکي
قم ،دکتر ابوالفضــل ايراني خواه رئيس
دانشگاه علوم پزشكي استان قم در اين
جلســه گفت :طرح تحول نظام سالمت
به عنوان انقالب در عرصه بهداشــت و
درمان مطرح است که با همه مشکالتي
کــه وجود دارد با تــاش جامعه خدوم
پزشکي ،پرستاري و بهداشتي خللي در
ارائه خدمات به مردم ايجاد نشده است.
وي با اشــاره به پيشبيني افزايش 20
هزار تخت خوابي مراكز درماني كشــور
در دولت تدبير و اميد اظهار داشــت :به
جز بيمارســتان  1000تخت خوابي در
دســت احداث در پرديسان قم ،مجموعا
 800تخت بيمارســتاني نيز در قم داير
ميشــود که از اين تعداد  ۴۰۰تخت در
قالب مجموعه بيمارســتان فرقاني داير
شده و مابقي نيز در دو بيمارستان شهدا
و اميرالمومنين(ع) داير ميشود .رئيس
دانشــگاه علوم پزشــکي قم به بدهي
شركتهاي بيمه به مراكز درماني استان
اشاره و ابراز اميدواري كرد تا با پيگيري
اســتاندار قم بخش قابل توجهي از اين
بدهيها به دانشگاه علوم پزشكي استان
پرداخت شود.
ضرورت اتصال راهآهن قم به مترو

آيــت ا ...علوي بروجردي با اشــاره به
اتصال راه آهن به مترو و همچنين حرم
مطهر گفت :اتصال راه آهن قم به مترو
و ايجاد پياده راه مستقيم از ايستگاه راه
آهــن قم به حرم مطهر در دســتور کار
مسئولين قرار گيرد.
به گزارش روابــط عمومياداره کل راه
آهن قم روز يکشــنبه مورخ  3دي ماه
 96مديرکل و تعدادي از مســئولين راه
آهن قم با حضور در بيت مرجع عاليقدر
جهان تشــيع مرحوم حضرت آيت اهلل
العظميبروجردي با آيت اهلل سيد محمد
بروجردي از نوادگان آن مرجع عاليقدر ،
ديدار و گفتگــو کردند و از رهنمودهاي
وي بهره مند شدند،دراين ديدار آيت اهلل
بروجردي با اشــاره به اينکه راه آهن قم
از ظرفيتهاي بالقوهاي برخوردار است
گفت:اســتان بايد از ايــن ظرفيتهايي
که در راه آهن وجود دارد اســتفاده کند.
وي با تاکيد براين موضوع که پرســنل
راه آهن پرســنل زحمــت کش وخدوم
هستند گفت:شــايد ارزش کار کارکنان
راه آهن در بين مردم شناخته شده نباشد
اما همواره از قشر خدوم و زحمت کش
هستند.
اساسنامه پيشنهادي دانشگاه جامع
فاقد وجاهت قانوني است

رئيس موسسات آموزش عالي آزاد با اشاره
به چالشهاي دانشگاه جامع با اين مراکز
گفت :اساسنامه پيشنهادي دانشگاه جامع
فاقــد وجاهت قانوني اســت .به گزارش
روزنامه عصرايرانيان به نقل از خبرگزاري
تسنيم ،يکي از مســائل اخيرا پيشروي
اين دانشگاه موضوع «اساسنامه جديد»
اين دانشــگاه براي مراکز موسسات آزاد
علميکاربردي است ،موضوعي که مورد
اعتراض اين مراکز قرار گرفته اســت و
مشکالتي را براي آنها ايجاد کرده است.
بهزاد معافي نماينده موسســات آموزش
عالي آزاد در اين خصوص اظهار داشت:
دانشگاه علميکاربردي در ابتدا با عنوان
يک دانشگاه ســتادي و علميکاربردي
تاسيس شــد اما امروز از اصل خود دور
شده و به بدنه اداري آن روز به روز اضافه
ميشود .نماينده موسسات آموزش عالي
آزاد تصريح کرد :در اين شرايط در اوايل
امسال از سوي دانشگاه جامع به ما اعالم
شد بايد اساسنامه خود را تغيير دهيد.چون
اين موضوع به داليل عدم وجاهت قانوني
مورد توجه اين مراکز قرار نگرفت ،سهميه
دانشــجويي ما قطع شــد و اين موضوع
همچنان حل نشده باقي مانده است.معافي
به برخي ايرادات اين اساسنامه اشاره کرد
و گفت :اساسنامه اعالم شده فاقد اعتبار
قانوني است .زيرا اين مسئله بايد از سوي
وزارت علوم به ما ابالغ شــود .طبق ماده
 2اساسنامه دانشگاه جامع علميکاربردي،
برگزاري دورههاي علميکاربردي توسط
موسسات آموزش عالي آزاد تحت نظارت
و با کســب مجوز شوراي گسترش عالي
امکان پذير است.

