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عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس:

تفكيك وزارتخانهها در مجلس راي نميآورد
تسنيم -عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه
تفكي��ك وزارتخانهها به هيچ وجه در صحن علني راي نميآورد،
گفت :تفكي��ك وزارتخانهه��ا يك تصميم عجوالنه و احساس��ي
اس��ت .مه��رداد الهوتي با بيان اينك��ه در اليحه دولت به موضوع
انتقال گمرك جمهوري اس�لامي به وزارتخانه جديد بازرگاني به
صورت شفاف اشاره نشده است ،گفت :عمده نمايندگان با تفكيك
وزارتخانهها مخالف هستند و مجلس زير بار تفكيك وزارتخانههاي
صنعت ،معدن و تجارت و راه و شهرسازي نميرود .عضو كميسيون
برنامه و بودجه مجلس با اش��اره ب��ه تصويب كليات اليحه دولت
درخصوص تفكيك وزارتخانهها گفت :هرچند كليات اين لوايح در
كميسيون برنامه تصويب شد اما درخصوص اين لوايح كميسيون
مذكور فرعي به حساب ميآيد.
وي ادامه داد :در حال حاضر در كميسيونهاي صنايع و اقتصادي
كليات لوايح مذكور رد شده است و حتي اگر در مابقي كميسيونها
اين لوايح تصويب شود ،بنده به شما قول ميدهم در صحن علني
مجل��س تفكيك وزارتخانههاي صنعت ،مع��دن و تجارت و راه و
شهرسازي راي نميآورد .به گفته الهوتي ،در كشورهاي توسعهيافته
صنعت و تجارت در كنار هم بودهاند و اين موضوع پذيرفته ش��ده
اس��ت كه درخصوص واردات نبايد وزارتخانههاي مرتبط با حوزه
توليد راه خودشان را بروند.
عضو كميس��يون برنام��ه و بودجه مجلس تاكي��د كرد :هر دو
وزارتخان��ه بازرگان��ي و صنعت وظيفه سياس��تگذاري را بر عهده
دارند و كش��ور نميتواند براي سياس��تگذاري توليد دو وزارتخانه
مجزا داش��ته باش��د .وي در پايان گفت :به نظر ميآيد ارائه لوايح
دولت درخصوص تفكيك وزارتخانهها ناشي از يك تصميم عجوالنه
و احساسي اس��ت .البته درخصوص تفكيك سازمان ملي جوانان
ميتوان بيشتر تامل كرد.

ساخت  ۳هزار و  ۶۰۰واحد مسكن روستايي

وزارت راه -مديركل مس��كن روس��تايي بنياد مسكن انقالب
اس�لامي ايران گفت :بنياد مس��كن ساخت سه هزار و  ۶۰۰واحد
مسكوني روستايي براي خانوارهاي دو معلول به باال را در دستور
كار خود قرار داده است .حميدرضا سهرابي افزود :هماكنون عمليات
اجرايي ساخت دو هزار و  ۵۰۰واحد روستايي در كشور آغاز شده
و مابقي نيز در مراحل انجام امور اداري عقد قرارداد يا معرفي به
بانكها قرار دارند.
وي ب��ا بيان اينكه هماكن��ون بيش از يكه��زار و  ۴۰۰واحد
مس��كوني خانوارهاي دو معلول در روستاها در مرحله نازككاري
ق��رار دارند ،گف��ت :انتظار داريم اين واحدها تا س��ه ماه آينده به
بهرهبرداري برسند .سهرابي با بيان اينكه در مجموع تاكنون بيش
از  ۹۰۰واحد مسكن روستايي خانوارهاي دو معلول در روستاها به
بهره برداري رسيده است ،اظهار داشت :اين واحدها از  ۱۸۰ميليون
ريال كمكهاي بالعوض برخوردار هستند و  ۱۸۰تا  ۲۰۰ميليون
ريال تسهيالت ديگر به اين واحدها اختصاص مييابد.
مديركل مسكن روستايي بنياد مسكن انقالب اسالمي ايران به
ايرنا ،گفت :مجموع منابع مالي اختصاصي براي س��اخت هر واحد
مسكوني خانوارهاي دو معلول در روستاهاي كشور ۳۶۰ ،تا ۳۸۰
ميليون ريال است و تسهيالت اين واحدها نيز با پنج درصد سود
در اختيار افراد واجد شرايط قرار ميگيرد .گفتني است قرار است
ي سازمانهاي حمايتي  ۱۱هزار واحد
تا پايان سال آينده با همكار 
مسكوني براي خانوارهاي دو معلول به باال در كشور ساخته شود.
س��هم بنياد مسكن براي س��اخت اين واحدها در روستاها ۳۶۰۰
دس��تگاه اس��ت كه تاكنون  ۹۰۰دس��تگاه آن به اين خانوارها در
روس��تاها تحويل داده ش��ده و در سطح كشور نيز به بيش از سه
هزار خانوار واگذار شده است.
اصفهان

معاون فروش و بازاريابي گروه فوالد مباركه:

تامين نياز واقعي مشتريان داخلي در اولويت
فوالد مباركه اصفهان
محم��ود اكبري معاون فروش و بازاريابي ش��ركت فوالد مباركه
اصفهان از برگزاري نشست مقام عالي وزارت صنعت ،معدن و تجارت
با مديرعامل و معاونان شركت فوالد مباركه و اعضاي سنديكاي لوله
و پروفيل خبر داد و گفت :در اين نشس��ت ،نحوه تامين مواد اوليه
شركتهاي لوله و پروفيل پايش و بررسي شد.
مع��اون فروش و بازاريابي فوالد مباركه افزود :در جلس��ه با وزير
صنعت ،معدن و تجارت مقرر ش��د مقدار توليد واقعي صنف لوله و
پروفيل در سه سال گذشته را دقيق اعالم كنند تا امكان برنامهريزي
تامين آن از منابع مختلف ميسر شود.
وي ادام��ه داد :وزي��ر صنع��ت ،معدن و تجارت متذكر ش��د كه
پ��س از دريافت اطالعات واقع��ي توليد در اين زمينه تصميمگيري
خواهند كرد.
معاون فروش و بازاريابي فوالد مباركه افزود :طي چند سال گذشته
درخواستهاي مكرر وزارت صنعت ،معدن و تجارت از سنديكا براي
ارائه اطالعات مذكور به داليل نامعلومي بيپاسخ مانده است.
اكبري بر اجرايي شدن صورتجلسات اين شركت با سنديكا پس از
وصول نياز واقعي كارخانههاي داخل كشور تاكيد كرد و افزود :شركت
فوالد مباركه عزم جدي بر تامين نياز داخل دارد و تاكنون تامين نياز
صنايع پاييندستي در اولويت تجاري اين شركت بوده است.
وي افزود :فوالد مباركه اصفهان تاكنون نياز واقعي توليدكنندگان
داخل را با اولويت تامين كرده است.
اكبري خاطرنشان كرد :شركت فوالد مباركه اصفهان توسعه سبد
محصوالت كيفي باهدف تامين مواد اوليه موردنياز واحدهاي صنعتي
را در سرلوحه اقدامات خود داشته است.

گروه مسكن -سرپرست جديد
ايراناي��ر روز گذش��ته در مراس��م
معرفي خ��ود گف��ت :ايراناير يك
شركت زيانده است و برآورد دقيقي
از مي��زان اين زياندهي در دس��ت
نيست .فرزانه شرفبافي از برنامهريزي
براي كاهش زيان ش��ركت خبر داد
و گفت :روشهاي ارتقاي س��رمايه
ايراناي��ر را نيز خواهيم داش��ت .به
گ��زارش «جهانصنعت» مراس��م
توديع و معارفه سرپرس��ت شركت
هواپيمايي هما روز گذشته با حضور
وزير راهوشهرسازي و برخي مقامات
و مسووالن صنعت هوانوردي برگزار
شد .بر همين اساس فرهاد پرورش،
مديرعامل س��ابق ايراناير توديع و
فرزانه شرفبافي به عنوان سرپرست
اين ش��ركت معرفي شد .پرورش با
موافقت وزير راه و شهرسازي از اين
پ��س نماينده كش��ورمان در ايكائو
خواهد ب��ود .فرزانه ش��رفبافي نيز
بيش از  20س��ال است كه در هما
فعاليت دارد.
در اي��ن مراس��م وزي��ر راه و
شهرس��ازي با بيان اينكه در دولت
گذشته صد ميليارد دالر سرمايه را
در قالب واگذاري شركتها يكشبه
رها كردند ،گفت :خصوصيس��ازي
در دولت گذش��ته با نگاه دفع ش��ر
انجام ش��د .عب��اس آخوندي گفت:
معتقدم در اجراي خصوصيس��ازي
و اص��ل « »44قان��ون اساس��ي در
س��الهاي گذش��ته برداشت بدي
ش��د و به شركتهاي مادر و صنايع
كش��ورمان در خصوصيسازي نگاه
مادي داشتهاند.
وزي��ر راه و شهرس��ازي ب��ا بيان
اينكه در س��ال  91كتابي را درباره
خصوصيس��ازي درايران نوشتهام،
گفت :س��رجمع س��رمايهگذاري و
انباش��تي كه ملت اي��ران در دنياي
مدرن داش��ت حدود  100ميليارد
دالر ب��ود كه در قالب ش��ركتهاي
مختل��ف از جمله هم��ا در جريان
خصوصيس��ازي و واگ��ذاري
قرار گرفت.
آخوندي ادامه داد :نكته بس��يار
مهمي كه در واگذاريها وجود دارد
كه كمتر به آن توجه شده فرهنگ
سازماني و فرهنگ صنعتي و دانشي
اس��ت كه در اين شركتها انباشته
شده است .ايده خصوصيسازي اين
بود كه چگونه راهكاري پيدا كنيم تا
اين ثروت ملي بتواند نرخ بهرهوري
بيشتري براي ملت ايران داشته باشد
اما جفاي بزرگي در حق صنعت روا
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سرپرست جديد ايراناير برنامههاي خود را اعالم كرد؛

ميزان زياندهي هما مشخص نيست

هواپيمايي هما به گس��ترش شبكه
پروازي اين ش��ركت نيز اشاره كرد
و گفت :در فضاي جديد و تعامالت
بينالملل��ي در پي افزايش ش��بكه
پ��روازي هما هس��تيم .وي افزود:
ارتقاي فرهنگ س��ازماني ش��ركت
هم��ا نيز با جديت در اين ش��ركت
دنبال ميشود.
 ي�ك ايرب�اس  ۳۲۰راي�گان
دريافت كردهايم

داشته ش��د اين بود كه تمام ثروت
اين ش��ركت تبديل ش��د به ثروت
مادي و نگاه م��ادي در واگذاريها
وجود داش��ت و هدف از واگذاريها
رفع شر بود انگار نه انگار كه درباره
يك ثروت ملي حرف ميزنيم.
وزير راه و شهرس��ازي ادامه داد:
درست اس��ت كه دولت به سازمان
تامي��ن اجتماع��ي بده��كار بود و
مش��كالت زيادي در اين س��ازمان
وجود داش��ت اما بدترين كاري كه
انجام شد ،اين بود كه دولت صنايع
و ث��روت ملي را باب��ت رد ديون به
تامين اجتماعي واگذار كرد .آخوندي
ادامه داد :امروز نه تنها بهرهوري اين
ش��ركتها پس از واگذاري افزايش
نياف��ت بلكه با كاهش بهرهوري هم
مواج��ه ش��دهايم و در كنار كاهش
بهرهوري فرهنگ سازماني و دانش
خود را هم از دست دادهاند.
وي ب��ا بيان اينك��ه در تمام دنيا
قب��ل از واگذاري ش��ركتها اصالح
س��اختاري آن در دس��تور كار قرار
ميگي��رد ،گفت :قب��ل از واگذاري
بايد بازس��ازي س��اختاري و اجراي
اصول بازرگاني در دس��تور كار قرار

بگيرد و پ��س از انجام اين اقدامات
نسبت به واگذاري و خصوصيسازي
ش��ركت اقدام شود .آخوندي تاكيد
كرد:در هيچ كش��وري مخابرات آن
براي دفع ش��ر ب��ه بخش خصوصي
واگذار نميش��ود در هيچ كشوري
تصميمات عجوالنه و يكشبه براي
واگ��ذاري صنايع گرفته نميش��ود
ام��ا در ايران ش��اهد آن بودهايم كه
در دولت گذش��ته صد ميليارد دالر
يكشبه رها شد.
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه
هما با صبوري اين دوران را پشتسر
گذاش��ت و همچنين چندين سال
تجربه نيروي انساني و تجربه فناوري
دارد و به يك برند تبديل شده است
اما متاسفانه در دولت گذشته براي
واگذاري اي��ن مجموعه تمام ارزش
گذاري آن را به چند س��اختمان و
ماش��ين كاهش دادند .وي با تاكيد
بر اينكه همواره با خصوصيس��ازي
در ايران موافق بودهام و به اين مقوله
ت :پيشنويس
عالقهمند هستم ،گف 
اولي��ه اج��راي اص��ل « »44قانون
اساس��ي را من نوش��تم اما تاكيدم
اين بوده كه قبل از واگذاري اصالح

زاویه

تسنيم -دبير كانون سراس��ري انبوهسازان كشور
با تاكيد بر اينكه س��ازندگان از ركود پنجساله مسكن
خس��ته ش��دهاند ،گفت :پنج س��ال ركود مس��كن و
بيتوجهي ب��ه اين بخش باعث ش��ده همكاران ما به
س��مت نابودي پيش بروند .فرشيد پورحاجت با بيان
اينكه وضعيت ساخت و ساز مسكن در كشور مناسب
نيس��ت ،اظهار كرد :به تازگي مجوزي صادر ش��ده كه
س��ازندگان در قالب اوراق حقتقدم مسكن ميتوانند
تا سقف  50ميليون تومان براي هر واحد از تسهيالت
استفاده كنند.
وي تصري��ح كرد :اين تس��هيالت طي پنج مرحله و

و بازس��ازي ساختاري در شركتها
انجام شود.
وزير راه و شهرس��ازي ادامه دا د:
خوشبختانه توانس��تهايم در دولت
يازدهم هما را به چرخه بازس��ازي
س��اختاري وارد كنيم و اين اقدام با
كمك مديران و كاركنان هما انجام
شد .وي با بيان اينكه براي حفظ اين
موفقيتهاي هما بايد به مديرعامل
ت :براي آقاي
جديد كمك كرد ،گف 
پ��رورش در ماموري��ت جديد خود
آرزوي توفيق و سرافرازي دارم.

  زياندهي ايراناير

سرپرس��ت هواپيمايي جمهوري
اسالمي ايران نيز در حاشيه مراسم از
احتمال واگذاري صندوق بازنشستگي
ت :برآورد دقيقي
هما خبر داد و گف 
از ميزان زيانده بودن ايراناير ندارم.
فرزانه شرفبافي در جمع خبرنگاران
گفت :مشخصا به دنبال اين هستيم
كه زيان را كاهش دهيم ،روشهاي
ارتقاي سرمايه ايراناير را نيز خواهيم
داشت.
وي درخصوص احتمال واگذاري
صندوق بازنشس��تگي ايراناير نيز
گفت :چنانچه شرايط خوب باشد و

بپذيرند صندوق بازنشستگي واگذار
ميش��ود .سرپرست هما همچنين
گف��ت :براي عرض��ه هما در بورس
بايد اصالح س��اختار انجام ش��ده و
ارزشگذاري انجام شود .شرفبافي
بازس��ازي اصالح س��اختاري هما،
سيس��تمهاي مديريت��ي هما ،ارائه
س��طح كيفي خدمات براي ارتقاي
رقابت ،بهبود روشهاي بازرگاني و...
را از برنامههاي خود در هواپيمايي
جمهوري اسالمي ايران اعالم كرد.
وي گف��ت :برنامه راهبردي هما
در ش��رف تدوين است و بازسازي
ساختاري همهجانبه ،اصالح سيستم
مديريت ايمني و كيفيت و افزايش
سطح كيفي خدمات از برنامههاي
اين شركت است .وي آموزش منابع
انس��اني و اس��تقرار نظام مديريت
عملك��رد براي حقوق و دس��تمزد
كاركنان را از ديگر محورهاي برنامه
خود در اين شركت اعالم كرد.
ش��رفبافي ادام��ه داد :بهب��ود
روشه��اي بازرگاني و بازاريابي نيز
از ديگر برنامههاي اين شركت است
ك��ه بايد با جدي��ت به آن پرداخته
ش��ود .سرپرس��ت جديد ش��ركت

دبير كانون انبوهسازان:

از ركود  ۵ساله مسكن خسته شديم

هر مرحله  20درصد به س��ازنده پرداخت ميش��ود ،به
عبارت ديگر هر س��ري  12/5ميليون تومان .دبير كانون
سراسري انبوهسازان با تاكيد بر اينكه هيچ كس به حوزه
ساخت و ساز مسكن توجه نميكند ،افزو د :هر روز مشكل
جديدي جلوي پاي س��ازندگان مس��كن سبز ميشود؛
يك روز مش��كل بيمهاي داريم يك روز مصائب مالياتي.
دبير كانون سراسري انبوهس��ازان كشور بيان كر د :پنج
سال ركود مسكن و بيتوجهي به اين بخش باعث شده
همكاران ما به سمت نابودي پيش بروند .پورحاجت اظهار

كر د :انبوهس��ازان پنج سال است كه ركود بخش مسكن
را تحمل ميكنند و ديگر خست ه شدهاند،در اين شرايط
برخي براي اين حوزه فقط ش��عار ميدهند .دبير كانون
سراسري انبوهسازان پيشتر نيز با تاكيد بر اينكه موانع
توليد مسكن در كشور برطرف نشده به تسنيم گفته بود:
ف سالهاي  90و  91بازار مسكن پوشش داده
هنوز شكا 
نشده و ابزار مالي قوي براي حوزه مسكن و تقويت تقاضا
طي چهار سال اخير ديده نشده است.
پورحاجت با تاكيد بر اينكه مش��كل كنوني مسكن

همچني��ن قائممق��ام وزي��ر راه
و شهرس��ازي در ام��ور بينالملل
ب��ا بي��ان اينكه در طول دو س��ال
گذشته ايراناير و مسووالن وزارت
راه و شهرسازي پيگيريهاي قابل
توجه��ي ب��راي ب��ه ثمر نشس��تن
مذاكرات خريد هواپيما داش��تهاند،
اعالم ك��رد :ما در جري��ان قطعي
كردن قراردادها بيشترين تخفيف
را دريافت كردهايم و در اين بين در
آخري��ن لحظات ،ورود يك ايرباس
 ۳۲۰ب��ه كش��ور به ش��كل رايگان
قطعي ش��د .اصغر فخريه كاشان با
بي��ان اين مطلب توضيح داد :آنچه
بيش��ترين اهمي��ت را در طول دو
سال گذش��ته داشت همكاريهاي
همهجانبه تم��ام طرفهاي ايراني
براي ب��ه نتيجه رس��يدن توافقها
بود .در اين بين يكي از اصليترين
مسايل گرفتن بيشترين تخفيف از
ايرباس براي هواپيماهاي جديد بود
كه خوش��بختانه تمام تخفيفهاي
ممكن براي ايران لحاظ شد.
وي ادام��ه داد :در تم��ام طول
مذاكرات مديرعامل ايراناير نقشي
اساس��ي در مذاك��رات ايفا ميكرد
كه در آخرين گام ايشان در جريان
مذاكرات نهايي با مديرعامل ايرباس
يك هواپيم��اي ايرباس  ۳۲۰را به
شكل رايگان به توافق ايران اضافه
كرد .قائم مقام وزير راهوشهرسازي
در ام��ور بينالملل با بيان اينكه در
جريان مذاكرات ،طرف ايراني تالش
كرد بيش��ترين امتيازات را دريافت
كن��د ،عنوان كرد :امروز بايد تالش
كنيم ك��ه اين توافق و قراردادهاي
مه��م پابرجا بماند و به مرحله اجرا
برس��د .ما توانستيم س��د سنگين
تحريمها را بشكنيم و اميدواريم اين
روند در آينده نيز ادامه پيدا كند.

در كش��ور عدم تقويت طرف تقاضاست ،تصريح كرد:
دول��ت بايد با ابزاره��اي مالي تقاضا را تقويت كند .در
اين راستا بايد تسهيالت بانكي مناسب براي ورود مردم
به بازار مس��كن در اختيار متقاضي��ان قرار گيرد .وي
ادامه داد:بايد با نرخ مناسب تسهيالت مناسب اقشار
مختلف جامعه را پرداخت كنيم كه معتقدم با شرايط
كنوني سيستم بانكي كشور تحقق اين امر دشوار است.
وي ب��ا بيان اينكه در حوزه توليد هنوز برخي از موانع
توليد رفع نش��ده و بايد خيلي سريع اين مسايل مورد
بررس��ي قرار گرفته و حل شود ،افزود :سيستم بانكي
ني��ز بايد در رفتاري كه در حوزه توليد مس��كن دارد،
تجديدنظر كند.

گزارش نمایندگان جهان صنعت از سراسر کشور

گيالن

ساماندهيفاضالبالهيجان
مدير امور آبفاي الهيجان از تشكيل كميتههاي فرعي -تخصصي با موضوع مديريت پسماند در راستاي رفع
مشكالت زيستمحيطي خبر داد .قاسم زاهدي مدير امور آبفاي الهيجان با اشاره به تشكيل كارگروه مديريت
پسمانداينشهرستانباعضويتدستگاههاياجراييومحوريتفرماندارياظهارداشت:بهمنظوربرگزاريجلسات
به صورت حرفهاي و تخصصي در راستاي رفع مشكالت زيستمحيطي 4،كميته فرعي -تخصصي نيز تشكيل
شد و كميته فاضالبهاي شهري و روستايي با دبيري امور آبفاي الهيجان از جمله آنهاست.
ويدرادامهافزود:اينكميتهدرزمينهحلمشكالتزيستمحيطيومسايلمربوطبهدفعپسماندباموضوعات
مرتبط با فاضالبهاي شهري و روستايي فعاليت كرده و ساماندهي تانكرهاي لجنكش فعال در حوزه شهرستان و اطالعرساني درخصوص طرح فاضالب
بهداشتي از اهم مصوبات اين كميته است .وي بررسي نحوه ساماندهي و الزام نصب چاه سپتيك در ساخت و سازهاي روستايي با هماهنگي بخشداريها و
الزام شهرك صنعتي الهيجان جهت بهبود فرآيند و بهرهبرداري مناسب از تصفيهخانه فاضالب شهرك صنعتي الشيدان را از ديگر مصوبات اين كميته و موارد
پيگيري شده آن عنوان كرد .مدير امور آبفاي الهيجان همچنين خاطرنشان كرد :با بررسي امكان اتصال خروجي فاضالبهاي روستاهاي در مسير خط انتقال
فاضالب الهيجان به تصفيهخانه سپهرپشت ،پس از بحث و تبادل نظر ،امور آب و فاضالب روستايي اين شهرستان ملزم به اجراي آن شد.

تاكيد بر خدماترساني به بيماران دياليزي

رييس دانشگاه علومپزشكيگيالن با بيان اينكه استاندر حال حاضر يكهزار و ۸۰بيمار دياليزي دارد ،گفت:
دستگاههاي دياليز بخش دولتي گيالن فرسوده است اما ميكوشيم در خدماترساني به بيماران دياليزي نقصاني
فزادهچابك ،رييس دانشگاه علومپزشكي گيالن در مراسم افتتاح مركز دياليز كاسپين
ايجاد نشود .شاهرخ يوس 
با اشاره به اينكه افتتاح مركز دياليز كاسپين بركات زيادي براي بيماران كليوي استان گيالن دارد ،اظهار داشت:
استان گيالن در حال حاضر يك هزار و  80بيمار دياليزي دارد .رييس دانشگاه علومپزشكي استان گيالن از
خدماترساني 225دستگاه دياليز در استان گيالن خبر داد و افزود 51:دستگاه دياليز مربوط به بخش خصوصي
است .در اين زمينه دستگاههاي دياليز بخش دولتي با فرسودگي مواجه است و استان گيالن هماكنون در بخش دولتي نيازمند 70دستگاه دياليز است.

افتتاح يك مجموعه آموزشي در آستانه اشرفيه

مديركل محترم نوسازي مدارس استان گيالن از افتتاح پروژه آموزشي سردار شهيد مهدي خوشسيرت آستانهاشرفيه تا مهرماه سالجاري خبر داد .با
حضور در شهرستان آستانه اشرفيه به همراه سيرتي ،سرپرست آموزش وپرورش اين شهرستان پس از ديدار با حيدري فرماندار آستانه اشرفيه از چند آموزشگاه
دولتي و غيردولتي شهرستان بازديد به عمل آوردند .در اين بازديد مقدم ميزان پيشرفت مدارس درحال ساخت شهرستان را مورد ارزيابي قرارداده و ضمن
ت با تاكيد بر تسريع
بررسي مشكالت و موانع موجود ،نسبت به رفع آن تاكيد كردند .وي در ادامه ضمن بازديد از روند تكميل پروژه آموزشي سردار خوشسير 
در روند تكميل آن ،از افتتاح اين پروژه تا مهرماه سالجاري خبر داد.

ايالم

برگزاري هفتمين انتخابات هياتمديره نظام پزشكي ايالم
رييس دانش��گاه علومپزش��كي ايالم گف��ت :هفتمين دوره
انتخابات هياتمديره س��ازمان نظام پزشكي استان همزمان با
ساير استانهاي كشور به صورت الكترونيكي برگزار ميشود .به
گزارش «جهانصنعت« ،علي دلپيشه با اعالم اين خبر اظهار
داشت :هفتمين دوره اين انتخابات در  30تيرماه سالجاري با
تعداد  44شركتكننده در استان برگزار خواهد شد.
وي ادام��ه داد :از مجم��وع كانديداهاي اي��ن دوره ،گروه
پزشكان  24نفر ،گروه دندانپزشكي هفت نفر ،گروه داروسازي 4نفر ،گروه مامايي سه نفر ،گروه آزمايشگاه
سه نفر و گروه كارشناسان پروانهدار سه نفر شامل كارشناسان بيناييسنجي ،شنواييسنجي ،كاردرماني،
گفتاردرماني ،فيزيوتراپي و تغذيه در اين انتخابات ش��ركت خواهند كرد .رييس دانشگاه علومپزشكي
ايالم تصريح كرد :با توجه به اينكه انتخابات نظام پزشكي به صورت استاني برگزار ميشود ،الكترونيكي
شدن راي در اين دوره باعث ميشود از سفر كانديداها و افراد رايدهنده به مركز استان و اتالف وقت
و هزينه اين عزيزان جلوگيري شود.

واگذاري  2425پنل خورشيدي قابل حمل به عشاير

مديرعام��ل ش��ركت توزي��ع ب��رق اي�لام در گفتوگ��و با
«جهانصنعت» از واگذاري  2425پنل خورش��يدي به عشاير
استان ايالم خبر دا د .هادي شيرخاني افزود :متاسفانه به داليل
گوناگون تحويل اين سامانهها به طول انجاميد ولي در نهايت با
همكاري شركت توانير پنلهاي خورشيدي به دست ما رسيد و
در بين عشاير محترم استان توزيع شد .وي تصريح كرد :عشاير
محترم فقط 15درصد قيمت تمام شده اين محصول را پرداختهاند
و  85درصد آن توسط وزارت نيرو تامين شده است.
مديرعامل شركت توزيع برق استان بيان كرد :سامانه قابل حمل خورشيدي به گونه طراحي شده كه
حمل آن به ويژه براي عشاير كوچرو بسيار ساده باشد و با شارژ كامل دستگاه ذخيره اين سامانه توسط تابش
آفتاب ميتواند تا ده ساعت  2المپ  LEDرا روشن كند و همچنين قابليت استفاده براي شارژ تلفنهمراه
را نيز دارد.

