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اخبار

فعالیت های حضوری هنری و
سینمایی در ایالم متوقف شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی ایالم گفت :اکران
فیلم ،اجرای عمومی تئاتر و سایر فعالیت های هنری
حضوری در این استان در پی قرار گرفتن وضعیت
قرمز و نارنجی استان تا اطالع ثانوی تعطیل شد.
عم��ران خودآم��وز روز س��ه ش��نبه در گفت و گو با
خبرنگاران افزود :بر اس��اس اعالم وزارت فرهنگ
و ارش��اد اس�لامی و ب��ا توجه ب��ه توصیههای اکید
بهداش��تی در ش��رایط کنونی و ضرورت پیشگیری
مناسب از خطر ابتال به بیماری و به منظور صیانت
از س�لامت آحاد جامعه ،فعالیت تمام س��ینماهای
اس��تان ک��ه پی��ش از این نیز فعالیت چش��مگیری
نداشتند ،لغو شد.
وی ادام��ه داد :همچنی��ن تمامی برنامههای هنری
در س��النهای اس��تان نیز تا بهبود ش��رایط تعطیل
اعالم می شود.
به گفته مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس�لامی ایالم،
تداوم این وضعیت منوط به بررس��ی مجدد ش��رایط
و اخذ نظر مراجع ذیصالح خواهد بود.
گفتنی است ،بر اساس اعالم دانشگاه علوم پزشکی
اس��تان ایالم از مجموعه  ۱۲شهرس��تان استان پنج
شهرستان ایالم ،چرداول ،ایوان ،دهلران و آبدانان
در وضعی��ت قرم��ز و مابقی نیز در وضعیت نارنجی
قرار دارند.

نخستینمرکزنیکوکاریتخصصی
مددکاری کشور در ایالم افتتاح شد

نخس��تین مرکز نیک��وکاری تخصصی مددکاری
کشور شامگاه سه شنبه با حضور مدیرکل پذیرش
و مددکاری کمیته امداد امام خمینی(ره) کش��ور در
شهر ایالم راه اندازی و آغاز بکار کرد.
مدی��رکل پذیرش و مددکاری کمیته امداد کش��ور
در ای��ن آیین گفت :در س��ال ه��ای اخیر چند مرکز
تخصص��ی نیکوکاری در اس��تان های کش��ور راه
ان��دازی ش��ده اما راه ان��دازی یک مرکز نیکوکاری
تخصص��ی م��ددکاری در ایالم برای نخس��تین بار
است که در سطح کشور صورت می گیرد.
حمیدرضا علی اکبری افزود :پیش��گیری از آس��یب
های اجتماعی در بین جامعه مددجویان و نیازمندان
و کم��ک به توانمندس��ازی خان��واده ها می تواند از
مهم ترین فعالیت های این مرکز اس��ت .مدیر کل
کمیته امداد اس��تان ایالم نیز در این آیین گفت :تا
کنون  ۶۵مرکز نیکوکاری با هدف مشارکت بیشتر
و بهینه تر مردم در دستگیری از نیازمندان در استان
راه اندازی شده است .قنبر موسی نژاد با بیان اینکه
مردمی ش��دن خدم��ات کمیته امداد و محله محور
شدن خدمات امداد یکی از اهداف مهم راه اندازی
مراکز نیکوکاری اس��ت ،افزود :هم اکنون برای هر
 ۱۰هزار مددجو در این استان یک مرکز نیکوکاری
وج��ود دارد .مدی��ر کل کمیته امداد اس��تان ایالم با
عن��وان اینک��ه فراهم کردن ظرفی��ت ارائه خدمت
بیش��تر و بهینه تر و اس��تفاده از ظرفیت خیران از
دیگ��ر اه��داف راه اندازی مراکز نیکوکاری اس��ت،
گفت :ارائه خدمات مددکاری رایگان با مش��ارکت
مددکاران نیکوکار برای نخس��تین بار اس��ت که در
اس��تان ایالم صورت می گیرد .مدیرکل پذیرش و
مددکاری کمیته امداد کشور در ادامه سفر به استان
ایالم ضمن بازدید از یک مرکز نیکوکاری از منازل
چند خانواده مددجو بازدید و در جریان مشکالت آنها
قرار گرفت.بیش از  ۷۰هزار نفر در ایالم از خدمات
کمیته امداد برخوردارند.

پایان عملیات احداث پست  ۱۳۲کیلو
ولت پاک چوب در شوش

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت:
عملیات احداث پس��ت  ۱۳۲به  ۳۳کیلو ولت پاک
چوب به همراه خط ورودی آن ،در شهرستان شوش
به پایان رسیده و برقدار شده است.
محمود دشت بزرگ اظهار کرد :این پست در منطقه
هفت تپه شهرس��تان ش��وش واقع شده و دارای دو
دس��تگاه ترانس��فورماتور ب��ا مجم��وع ظرفیت ۸۰
مگاولت آمپر و چهار بی خط ورودی است.
وی با بیان اینکه خط ورودی دومداره آن حدود یک
کیلومت��ر طول دارد ،افزود :ارزش س��رمایه گذاری
پست و خط پاک چوب بالغ بر یک هزار و  ۴۰۰میلیارد
ریال بوده که توس��ط ش��رکت پاک چوب متقاضی
تامین برق دیماند  ۱۵مگاوات ،انجام شده است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح
کرد :پست مذکور آماده بارگیری و در رینگ شبکه
قرار گرفته و بهره برداری ،تعمیر و نگهداری بخش
 ۱۳۲کیلو ولت آن بر عهده این ش��رکت اس��ت و
در صورت نیاز منطقه ،فضای توس��عه پس��ت برای
دو دس��تگاه ترانس��فورماتور  ۱۳۲.۳۳کیلو ولت و
فیدرهای خروجی نیز پیش بینی شده است.

افتتاح پارک علم و
فناوریشهرستان
شاهرود

خــبرویـژه

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با حضور در پارک علم و فناوری استان سمنان واقع در شهرستان شاهرود چهار طرح این پارک را افتتاح کرد .سورنا ستاری در قالب سفر یک روزه به استان سمنان،
فاز یک ساختمان کارگاهی رویش فناوری ،مرکز رشد شماره  ، ۲مرکز نوآوری آب ،انرژی و کشاورزی ،مرکز نوآوری و فناوری های زمین شناسی ،معدن و صنایع معدنی واقع در پارک علم و فناوری
استان سمنان را افتتاح کرد .مجموعه کارگاه های رویش فناوری شامل  ۲ساختمان دو قلو مجزا ،هر یک با مساحت  ۲هزار و  ۱۰۰مترمربع و در مجموع چهار هزار و  ۱۰۰مترمربع در قالب یک شکل
هندسی ،برای بهره گیری شرکت های دانش بنیان و واحدهای تولیدی در بخش شمالی اراضی پارک علم و فناوری استان سمنان طراحی شده و عملیات اجرایی آن از سال  ۱۳۹۸آغاز شده بود.

اخبار

منصور یزدی زاده عنوان کرد

ریلذوبآهنبهعنوانیکمحصولایرانی،غرورآفریناست
منص��ور ی��زدی زاده مدیرعام��ل و معاونین
ذوب آهن اصفهان با آیت ا ...س��ید یوس��ف
طباطبای��ی نژاد نماینده ولی فقیه در اس��تان
و امام جمعه اصفهان  ۱۶فروردین ماه دیدار
و گفتگو کردند.
آی��ت ا ...طباطبای��ی نژاد در این دیدار گفت:
انتظار است در سال جدید که با اعیاد شعبانیه
آغاز شد و از سوی مقام معظم رهبری تحت
عنوان سال تولید ،پشتیبانی ها ،مانع زدایی ها
نامگذاری گردید ،تدابیر الزم از س��وی دولت
برای اس��تفاده کامل از ظرفیت های تولیدی
ذوب آهن اصفهان اندیشیده شود .
امام جمعه اصفهان افزود :تولید ریل توس��ط
این مجتمع عظیم صنعتی اقدام بسیار خوب
و ارزنده ای بود و درج عنوان س��اخت ایران
بر روی این محصوالت بس��یار غرور آفرین
است.
نماینده ولی فقیه در اس��تان اصفهان با اشاره
به امضای قرارداد  ۲۵ساله باچین ،گفت :این
قرارداد ،کام ً
ال بر مبنای شریعت و قانون است
و تم��ام م��وارد آن توس��ط نهادهای نظارتی،
کنترل می شود.
آی��ت ا ...طباطبای��ی نژاد اظهار داش��ت :این

قرارداد در خنثی سازی تحریم های ظالمانه
آمری��کا نق��ش مهم��ی دارد و این کش��ور را
وادار م��ی کن��د که رفتار خصمانه خود را تغییر
دهد.
ام��ام جمع��ه اصفهان گفت :اس�لام ،مبادله
و ارتب��اط ب��ا کس��انی که بر س��ر دیانت با ما
سرجنگ دارند و یا قصد سلطه گری دارند را
حرام دانسته اما سایر ارتباطات و مبادالت را
تشویق کرده است .
نماین��ده ولی فقیه در اس��تان اصفهان ،مانع

تراش��ی بر س��ر ص��ادرات را از جمل��ه موانع
پی��ش روی تولیدکنندگان دانس��ت و گفت:
نبای��د گران��ی کاالها را حاص��ل صادرات آن
ه��ا دانس��ت چرا که دس��تیابی ب��ه بازارهای
صادراتی به س��ختی انجام می ش��ود و مانع
تراشی در برابر صادرات باعث از دست رفتن
این بازارها می گردد .در این خصوص سیاست
ه��ای بازاریابی ما نی��ز در حوزه صادرات نیاز
به بازنگری دارد.
آیت ا ...طباطبایی نژاد از مدیریت ذوب آهن

اصفهان که موفق شده مشکالت این شرکت
را کاهش دهد و دس��تاوردهای خوبی حاصل
کرده است ،قدردانی نمود و گفت :نقش ذوب
آهن در اقتصاد ،توسعه صنعت و اشتغال زایی
بسیار مهم است و این صنایع مادر باید همیشه
رونق داش��ته باشند چرا که شکوفایی صنعت
کشور به این صنایع وابسته است.
مدیرعام��ل ذوب آه��ن اصفه��ان نیز در این
دیدار ،گزارشی از عملکرد این شرکت در سال
 ۹۹ارائه نمود و گفت :در سال گذشته با وجود
مش��کالت مختلف از جمله عدم دسترس��ی
به مواد اولیه وش��یوع کرونا ،این ش��رکت به
لحاظ کیفی موفق به تحقق رونق تولید شد و
محصوالت جدید و مهمی به سبد محصوالت
این شرکت اضافه گردید که سرآمد آن ،تولید
 ۵۰ه��زار تن ریل ب��ود که  ۳۰۰کیلومتر خط
آهن تمام ایرانی را به دنبال داشت .
وی با اشاره به اقدامات ذوب آهن اصفهان در
راس��تای کاهش مصرف آب ،گفت :امیدوارم
در س��ال ج��اری با همت پ��والد مردان ذوب
آهن اصفهان و همچنین پش��تیبانی الزم از
تولید ،ش��اهد رشد کمی و کیفی تولیدات این
شرکت باشیم.

به همت متخصصان منطقه  4عملیات انتقال گاز؛

با تعمیر 63شیر اسقاطی بين راهي گاز ،چهارده میلیارد ریال صرفه جویی گرديد
مش��هد مقدس س��میرا رحمتی-مدیر منطق��ه چهارعملیات انتقال
گازگفت :از ابتدای س��ال 99و با تالش و کوش��ش کارشناس��ان و
متخصصان اين منطقه  63،عدد از شیرهای اسقاطی در سایزهای
مختلف تعمیر و بازسازی شد.
محم��د كام��ل تصريح كرد :این کار تخصصی ،در ش��رایط س��خت
تحریمهای ظالمانه روزافزون و همچنین پاندمی و همهگیری کرونا
با رعایت کلیه دس��تورالعملهای  HSEو پروتکلهای بهداش��تی
بهص��ورت  100درص��د بومی و توس��ط همكاران متخصص منطقه
به اتمام رسید.
وي با اشاره به ثمرات اجرای این طرح در حوزههای پدافند غیرعامل
و خوداتكايي بهصورت تخصصی ادامه داد :با توجه به نداشتن سازمان
مص��وب جهت كارگاه تعميرات ش��يرهای معی��وب در منطقه چهار
عمليات انتقال گاز در طي ساليان گذشته ،پروسه تعميرات شيرهای
معیوب تا سال قبل بصورت محدود و از طريق برون سپاري و استفاده

از توانمندي كارگاهها و شركتهاي موجود در سطح شهر و در مواردي
در س��اير نقاط كش��ور انجام مي گرديد ،اما با تالش و همت غيورانه
كاركنان منطقه ،تعمير 63عدد از ش��یرهای اس��قاطی در س��ایزهای
مختلف ،توس��ط پتانس��يل داخلي منطقه به اتمام رسید .محمد کامل
افزود :بس��یاری از این ش��یرها بهعلت خاص و کمیاب بودن قطعات
و بعض��ا ع��دم وجود در بازار داخل��ي و معضالت بازارهاي خارجي به
علت تحريم و جايگزيني با ش��يرهاي نو ،بدون اس��تفاده مانده بودند
که با اجرای این طرح و با نگرش و ش��عار "تعمير به جاي تعويض"،
عالوه بر رفع تنگناهای عملیاتی موجود ،بیش از چهارده میلیارد ریال
صرفهجویی نیز به همراه داش��ته اس��ت .مدیر منطقه چهار عملیات
انتقال گاز با بیان اینکه در کل این پروژه  63شیر تعمیر و به چرخه
تولید باز گشتند ،اظهار داشت :این شیرها در سایزهای  2تا  16اینچ
و پس از طی مراحل و تستهای مختلف توسط بازرسی فنی منطقه،
در قسمتهای مختلف خطوط لوله استفاده خواهند شد.

حمایتتشکلهایاجتماعیمرتبطباسازمانیکفرصتاست

دکتر نصرتی مدیر درمان تامین اجتماعی گلستان
 :حمایت تش��کلهای اجتماعی مرتبط با سازمان
از طرحها و برنامه های سازمان تامین اجتماعی

یک فرصت است
به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین
اجتماعی استان گلستان  ،اولین نشست صمیمی
مدیریت درمان گلس��تان با تشکلهای اجتماعی
مرتبط با سازمان تامین اجتماعی برگزار شد.
در این نشس��ت دکتر احمد نصرتی مدیر درمان
گلس��تان  ،ضمن عرض تبریک به مناسبت آغاز
سال جدید  ،از حمایتهای کانونهای بازنشستگی
و س��ایر تش��کلهای اجتماعی مرتبط با سازمان از
طرحه��ا و برنامه های س��ازمان تامین اجتماعی
قدردانی کرد.
وی ضمن ارائه گزارش��ی از پروژه های عمرانی

جرجان��ی گ��رگان و نی��ز درمانگاه تخصصی و 4
تخت آی.س��ی .یو در بیمارس��تان خاتم االنبیاء
(ص) گنبد کاووس را از جمله مهمترین طرحها
برشمرد.
دکتر نصرتی همچنین به طرح  3070س��ازمان
اشاره کرد که با تحقق کامل آن در سال  70میلیون
مراجعه کاهش می یابد  ،مدیر درمان گلس��تان
درادامه به طرح نس��خه نویسی الکترونیک و نیز
توقف صدور دفترچه های درمانی اش��اره کرد و
تاکید کرد که این طرح مزایای بی شماری دارد
و بر اس��اس قانون و برنامه های توس��عه کش��ور
اجرا شده است.

معاون وزیر صمت با اشاره به ایجاد خوشه های
صنعتی در کشور ،خوشه صنعتی پوشاک کردآباد
را موفق ارزیابی کرد و گفت :در راس��تای تحقق
 ۳۰خوشه شناسایی شده در همدان حمایت های
الزم را انجام خواهیم داد.
به گزارش خبرنگار ما-حمید س��پهری-همدان،
عل��ی رس��ولیان  ،معاون وزی��ر صنعت ،معدن و
تج��ارت و مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و
شهر امروز در بازدید از خوشه صنعتی کردآباد از
توابع بخش مرکزی شهرس��تان کبودرآهنگ با
اشاره به احیای مسوولیت های اجتماعی به عنوان
یکی از سیاست های جدی وزارت صمت که وزیر
محترم به آن توجه خاصی دارند؛ ابراز کرد :وزارت
صمت بر احیای مسوولیت های اجتماعی و توجه
به اشتغال بخصوص در روستاها تاکید دارد.
رس��ولیان افزود :در راس��تای توجه به فرمایشات
مق��ام معظ��م رهبری مبنی بر اینکه مردم در امور
مش��ارکت داده ش��وند ،در جهت تحقق این امر و

حمایت از تحقق ۳۰خوشه صنعتی در همدان

مشارکت اقتصادی مردم گام برمی داریم.
وی ادامه داد :در سطح کشور  ۲۸۷معین اقتصاد
مقاومتی تعیین کرده ایم و با اس��تفاده از ظرفیت
موجود و توان بنگاه های اقتصادی و شرکت ها
در راس��تای تقویت مناط��ق محروم حرکت می
کنیم و از این منظر ش��اهد رونق ،پویایی و ایجاد
اشتغال در این مناطق خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه در استان همدان نیز استقبال
خوبی از موضوع ذکر شده اتفاق افتاده است ،گفت:
ان شااهلل با جناب استاندار و بخش خصوصی در
این استان تفاهم نامه هایی را امضا خواهیم کرد
تا اینکه امور مرتبط را به عهده بگیرند.
مع��اون وزی��ر صمت با اش��اره به یک��ی از برنامه
های س��ازمان صنایع کوچک و توجه به خوش��ه
های صنعتی ،عنوان کرد :در س��طح کش��ور ۱۰۶
خوشه صنعتی آغاز بکار کرده است و خوشبختانه
در اس��تان همدان نیز  ۶خوش��ه خاتمه پیدا کرده
است.

جلسه هیئت مدیره سازمان مدیریت آرامستان های
ش��هرداری سمنان بعدازظهر روز دوشنبه شانزدهم
فروردین ماه  ۱۴۰۰برگزار گردید.
ب��ه گزارش گ��زارش مدیریت ارتباطات و امور بین
الملل شهرداری سمنان جلسه هیات مدیره سازمان
بعدازظهر روز دوشنبه شانزدهم فروردین  ۱۴۰۰به
ص��ورت حضوری با ریاس��ت حمیدرضا پیوندی در
محل اتاق جلس��ات ساختمان اداری برگزار شد .در
این جلس��ه مصوبات هیات رئیس��ه توسط اعضای
هیات مدیره مورد بحث و بررس��ی و تصویب قرار
گرفت.
از مهم ترین تصمیمات اتخاذ ش��ده در این جلس��ه
می توان به موارد زیر اشاره نمود.
.۱گزارش عملکرد سازمان آرامستانها در سال۹۹
.۲گزارش اقدامات صورت گرفته توس��ط س��ازمان
آرامستانها در ایام نوروز ۱۴۰۰
.۳بررس��ی مشکالت ،ارائه راهکارها،اتخاذ تصمیم
و تعیی��ن تکلی��ف نهای��ی در خصوص آرامگاههای
خانوادگی
.۴بررس��ی مش��کالت جهت اتمام پروژه های در
دست اجرا
.۵برنامه ریزی جهت اجرای پروژه ها و طرح توسعه
آتی س��ایت آرامس��تان با عنایت به بودجه عمرانی
مصوب سازمان در سال ۱۴۰۰
.۶بررسی مشکالت موجود و پیگیری و برنامه ریزی
جهت خرید ماشین آالت مورد نیاز سازمان

 ۲۱شرکت دانش بنیان در استان
ایالم فعال است

معاون وزیر صمت عنوان کرد:

رسولیان با بیان اینکه خوشه پوشاک در روستای
کردآباد از خوشه های موفق است ،تصریح کرد:
این خوش��ه اش��تغال خوبی را در این روستا و ودر
منطقه ایجاد کرده است و ما نیز در تامین مالی و
تسهیل امور مرتبط کمک خواهیم کرد.
وی خاطر نش��ان کرد :در راس��تای تحقق و فعال
شدن  ۳۰خوشه شناسایی شده در همدان حمایت
های الزم را انجام خواهیم داد.
بیش از هزار و  100واحد تولیدی در استان همدان
فعال هستند
محمد رضا بادامی  ،مدیر عامل ش��رکت شهرک
های صنعتی استان همدان نیز با اشاره با اینکه
یک واحد فعال در این ش��هرک طی چند س��ال
گذشته توانسته است  ۱۳واحد تعطیل را به چرخه
تولید بازگرداند ،گفت :در اس��تان همدان هزار و
 ۱۴۶واحد در حال بهرهبرداری و تولید هستند.
وی عن��وان ک��رد :ب��رای  ۱۷۰واحد راکد که در
استان وجود دارد برنامه تعریف کرده ایم.

مدی��ر مدیریت ش��هری ف��والد مبارکه در گفتگو با
خبرن��گار فوالد با اعالم این مطلب گفت :امس��ال
نی��ز ب��ه دلی��ل توجه ویژه معاون نیروی انس��انی و
س��ازماندهی به مقوله شادابی محیط کار کارکنان
شرکت ،در بیش از  250اتاق کنترل نواحی تولیدی
و پش��تیبانی ،سفره هفتسین نوروزی گسترده شد
تا کارکنان ش��اغل در این فضاهای کاری در زمان
تحویل س��ال نو ،در کنار س��فرهای هفتس��ین به
استقبال سال جدید و بهار دلانگیز بروند.
رامی��ن بختیاری با تش��ریح اقدام��ات نوروزی این
بخش ،افزود :ازآنجاکه یکی از خاطرات بهیادماندنی
هر ش��خص در شروع س��ال جدید ،حضور در جمع
خانواده در کنار سفره هفتسین نوروزی در لحظه
تحویل سال نو است لذا تالش شد تا برای کارکنان
زحمتکش خطوط تولید که در زمان تحویل س��ال
ن��و در مح��ل کار حضور دارن��د ،این لحظات زیبا و
خاطرهانگیز هرچند دور از خانواده اما در محیط کار
و بهاتفاق همکاران رقم بخورد.
وی در ادامه گفت :هرس��اله در آس��تانه فرارس��یدن
سال نو و همسو با زنده شدن طبیعت ،واحد مدیریت
ش��هری اق��دام به رنگآمیزی ج��داول کلیه معابر
عمومی و بهسازی و طراوت بخشی به باغچههای
گل سطح شرکت مینماید و تالش میکند با شروع
بهار ،حس طراوت ،تازگی و نو ش��دن را در س��طح
فوالد مبارکه ایجاد کند.
بختیاری خاطرنشان کرد :با توجه به بازدید میدانی
معاون نیروی انس��انی و س��ازماندهی که بهاتفاق
مدیران این مجموعه در اواخر سال گذشته از نواحی
تولیدی به عمل آمد ،یکی از برنامهها و اولویتهای
مهم این معاونت و واحد مدیریت ش��هری در س��ال
 ،1400توجه جدی و عملیاتی به مقوله زیباس��ازی
و بهویژه استانداردس��ازی فضاهای کاری کارکنان
ش��رکت ،بخصوص در نواحی تولیدی و پش��تیبانی
(شامل تمامی اتاقهای کنترل) ازنظر حذف عوامل
مزاح��م محی��ط کار و از همه مهمتر اس��تقرار نظام
آراس��تگی محیط کار یا همان  5Sاس��ت که این
موضوع با جدیت در دس��ت پیگیری اس��ت و معتقد
هس��تیم ایجاد فضای کاری شاداب ،استاندارد و در
ش��أن کارکن��ان فوالد مبارک��ه ،در رضایت آنها و
نهایتا بهرهوری س��ازمان تأثیر قابلتوجهی خواهد
داشت.

برگزاریاولینجلسهسازمانمدیریت
آرامستانهایشهرداریسمنان

مدیر درمان تامین اجتماعی گلستان؛

مدیریت درمان در س��ال جاری گفت  :طی س��ال
گذش��ته ستاد مرکزی س��ازمان همکاری بسیار
مطلوبی با استان داشته و با نگاه مثبتی که نسبت
به اس��تان ایجاد ش��ده است توس��عه خدمات در
اس��تان محقق ش��د  ،به نحوی که در هفته تامین
اجتماعی س��الجاری بهره برداری از دو درمانگاه
در شهرهای کالله وبندرگز آغاز می شود و برای
شهرهای مینودشت  ،آق قال  ،گمیشان و مراوه
تپه نیز پیگیر احداث درماتگاه هستیم.
وی همچنین از تخصیص دو دس��تگاه ام.آر.آی
برای دو بیمارس��تان اس��تان یاد کرد و طرحهای
افزای��ش  50تخت بس��تری بیمارس��تان حکیم

بیشاز 250اتاقکنترلدرنواحی
تولیدیوپشتیبانیبهاستقبالبهاررفتند

وی با بیان برخی از مش��کالت واحدهای راکد و
فاقد فعالیت ،گفت :از مشکالت مطرح می توان
ب��ه مقوله جانش��ینی بانکها ،مباحث مربوط به
سرمایه گذارها و شراکت طرفین در واحد تولیدی
و نیز موضوع سرمایه در گردش.
وی خاطرنش��ان ک��رد :برنامههای��ی تدوین و در
دستور کار قرار گرفته است تا با مانع زدایی های
الزم شاهد رونق و فعالیت دوباره واحدهای راکد
باشیم.

رئی��س پارک عل��م و فناوری اس��تان ایالم گفت:
در حال حاضر  ۲۱ش��رکت دانش بنیان در اس��تان
ایالم فعال است.
کامران طاهر پور در بازدید مدیرکل بازرسی استان
از پارک علم و فناوری اس��تان و نشس��ت با فعاالن
و مس��ئوالن این پارک ،اظهار کرد :هم اکنون ۲۱
شرکت دانش بینان در پارک علم و فناوری استان
فعال هستند و تاکنون  ۳۶محصول دانش بنیان در
استان تولید شده است.
وی با اشاره به اینکه  ۷۶اختراع ثبت شده در پاک
عل��م و فناوری اس��تان وج��ود دارد ،افزود ۷۹ :واحد
فناور مستقر و  ۶۱هسته فناور در مرکز رشد در این
پارک فعال اس��ت که کل محصوالت این  ۲مرکز
در مجموع  ۱۰۵محصول است.
طاهرپور عنوان کرد :پارک علم فناوری استان ایالم
س��ال گذش��ته  ۵میلیارد تومان تسهیالت در اختیار
شرکت های دانش بنیان استان قرار داده و در سال
جاری نیز حمایت های مالی و معنونی از ش��رکت
های دانش بنیان افزایش خواهد یافت.

