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اخبار
شهردار شیراز عنوان کرد

اجرایی شدن پل شیشهای علیابن حمزه از ابتدای 97
شهردار شیراز اعالم کرد که عملیات اجرایی برای ساخت پل شیشهای
علیابن حمزه ،ابتدای سال  97آغاز خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری شیراز ،حیدر اسکندرپور گفت :پل شیشهای
علیابن حمزه به عنوان یک شاخصهی گردشگری در یکی از مهمترین محورهای
گردشگری شیراز قرار دارد.
وی با اشاره به نزدیک بودن ایام نوروز ،بر لزوم زیباسازی شهر و ساماندهی
معابر و بازگشایی گرههای ترافیکی ناشی از وجود کارگاههای عمرانی تأکید کرد.
شهردار شیراز گفت :با تسریع روند پروژههای عمرانی شاهد تحول در وضعیت
ترافیکی شهر شیراز طی یک ماه آینده و ایام نوروز خواهیم بود .
او گفت :با برنامه عملیاتی و مالی که تدوین کردهایم ،سال آینده هیچ مشکل
مالی برای اجرای پروژههای عمرانی شهر نخواهیم داشت .
شهردار شیراز ،نظم ،جدیت و شفافیت به دور از تعارفهای معمول را از اصول
کاری حوزه عمران شهری برشمرد .

معلمان حقالتدریسی چشم به راه کمکهای
وزارتخانه
معاون توس��عه مدیریت و پش��تیبانی ادارهکل آموزش و پرورش استان
زنجان گفت :پرداخت معوقات معلمان حقالتدریس��ی نیازمند کمکهای
وزارتخانهاس��ت.
یعقوبعلی عبادی در گفتوگو با ایسنا ،منطقه زنجان ،اظهار کرد :قریب
به  450معلم حقالتدریس آزاد در اس��تان فعالیت میکند که این معلمان
با مش��کل معوقه در حقوق و بیمه مواجه هس��تند.
این مسئول با اشاره به پرداختهایی که انجام شده ،ادامه داد :از ابتدای
مهر ماه تا اواس��ط بهمن این معلمان فقط حقوق دیماه را دریافت کردهاند
و س��ه ماه حقوق و به تبع آن س��ه ماه بیمه معوقه دارند.
وی اف��زود :الزم ب��ه ذکر اس��ت که یک م��اه حقوقی که ب��رای معلمان
حقالتدریسی پرداخت شده به طور مستقیم از جانب وزارتخانه واریز شده
و وزارتخانه در رابطه با کمک برای پرداخت این معوقات قول مساعدت داده
اس��تواس��تاننیزپیگیراینمنابعاس��ت.
عبادی با بیان اینکه عمده معلمان حقالتدریس��ی در مناطق روستایی
فعالیت میکنند ،خاطرنشان کرد :هزینه باالی رفت و برگشت معلمان مزید
بر علت دریافت نکردن حقوق این معلمان ش��ده است و این مشکل در کل
کش��وروجودداردوفقطاس��تانزنجانراش��املنمیش��ود.
مدیرکل راه آهن اراک خبر داد

برگزاری گردهمائي مسئولين ادارات امور مالي و
اموال راه آهن كشور در اراك
اراک-مهرافشان :مدیرکل راه آهن اراک از برگزاری گردهمایي مسئولين
ادارات امور مالي و اموال راه آهن كشور در این شهر خبر داد.
جالل کوکنار با اعالم این خبر افزود :اين گردهمایي با حضور مسئولين ادارات
امور مالي و اموال ادارات كل راه آهن كشور به منظور بحث و تبادل نظر و برگزاري
كالس هاي آموزشي و انتقال تجربيات در راه آهن اراك برگزار شد .وی همچنین
از برگزاری جلسه ارزيابي عملكرد اداره كل راه آهن اراك ،نیز خبر داد و گفت:
جلسه ارزيابي عملكرد اداره كل راه آهن اراك بر اساس مدل تعالي سازماني
برگزار شد .کوکنار اظهار داشت :اين جلسه با حضور ارزياب ارشد و ارزيابان تعالي
سازماني در اداره كل راه آهن اراك و به منظور ارزيابي عملكرد اين اداره كل در
راستاي اجرائي كردن شاخص هاي مدل تعالي سازماني و چهارمين جايزه تعالي
حمل و نقل ريلي برگزار شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر مطرح کرد

ارتباط صنعت و دانشگاه گامی در تسریع هوشمند
سازی بندر بوشهر
باحضور عبدالهی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی بوشهر ،نشست کارگروه
بندر هوشمند در دفتر مدیرکل بنادر و دریانوردی استان  ،برگزار شد.
محمد مهدی بنچاری مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در ابتدای این
نشست گفت :یکی از جنبه های اصلی و موثر در پروژه های اسمارت پورت در
بنادر دنیا ،حضور دانشگاه های معتبرآن مناطق است .بنچاری افزود :همزمانی
امضای تفاهم نامه میان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر و دانشگاه آزاد
بامطرح شدن موضوع اسمارت پورت باعث شد این دانشگاه سریعا تیمی را تشکیل
بدهد و این موضوع را دنبال کند .وی تاکید کرد :توقع ما از کارگروه تعریف شده
در دانشگاه آزاد و هر دانشگاه معتبر دیگر این است که هم در تعریف پروژه و هم
در انجام پروژه با اداره کل بنادر و دریانوردی استان تعامل و همکاری تنگاتنگ
داشته باشند .مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر عنوان کرد :این اداره
کل در انجام پروژه اسمارت پورت از رویه های معمول گام را فراتر گذاشته و از
کارگروه تشکیل شده خواستیم که خودشان با استقرار در بندر بوشهر تمامی زوایا
را شناسایی و نیاز های بندر را استخراج کنند .بنچاری اضافه کرد :یکی دیگر از
مواردی که به شدت به آن توجه می شود پاالیش پروژه ها خواهد بود بدین معنی
که در مرحله انتخاب پروژه  ،پروژه هایی که در وضعیت عملکردی بنادر استان
بوشهر موثرهستند در اولویت قرار دارند .محمد مهدی بنچاری اظهار داشت :یکی
از توافقات صورت گرفته در این نشست ،توافق برانجام بازدید ها و مستقر کردن
نیروها در بخش عملیاتی بندر بوشهر است به این دلیل که رویکرد ما نسبت به
عملکرد شاخص های بندری پر رنگ تر از جنبه های دیگر خواهد بود .وی بیان
کرد :دیگر جنبه های مهم پروژه اسمارت پورت نیز می توان به ارتباط موثر فی
ما بین صنعت و دانشگاه اشاره کرد و با رویکردی که دارد می تواند یک الگوی
خوب مبنی بر همکاری دانشگاه ها با یک محیط صنعتی ،اجرایی همانند اداره کل
بنادر و دریانوردی استان بوشهر باشد .بنچاری گفت :بحمدهلل تیم تشکیل شده
در دانشگاه آزاد بوشهر تیم خوب و فعالیست و امیدداریم با کمک این عزیزان این
اتفاق مهم در بندر بوشهر صورت پذیرد .مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
خاطرنشان کرد :این اداره کل در به ثمر نشستن هر چه بهتر این موضوع با دیگر
دانشگاه های معتبر داخلی و دانشگاه های خارجی نیزگفت وگو ها و پیگیری
های الزم را انجام خواهد دادو این مهم را پیگیری خواهد کرد .در ادامه این
نشست عبدالهی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان بوشهر ضمن اعالم آمادگی
همه جانبه دانشگاه آزاد در انجام این مهم  ،عنوان کرد :در تسریع حرکت به
سمت بندر هوشمند در هر زمینه آماده همکاری هستیم و افراد انتخاب شده در
این کارگروه نیز ازنیروهای توانمند ،با انگیزه و عالقمند به این موضوع هستند تا
پروژه هایی را در بندر بوشهر تعریف و پیاده سازی کنند.

ت
شستشوی کامل پست برق  230کیلو ولت در سه ساع 
مدیر امور بهره برداری ناحیه غرب اهواز شرکت برق منطقه ای خوزستان از شستشوی کامل پست برق  230کلیو ولت نورد ،طی یک اقدام بی سابقه در مدت زمان سه ساعت خبر داد .مرتضی
امامی در این خصوص گفت :پست برق  230کیلو ولت نورد یکی از پست های مهم شرکت برق منطقه ای خوزستان و تغذیه کننده صنایع و شرکت های بزرگ همچون شرکت گروه ملی -فوالد
کاویان ،نورد لوله و  9فیدر شهری است .وی ادامه داد :به علت آلودگی شدید ناشی از هجوم ریزگردهای اخیر که یک هفته ماندگاری داشت ،تصمیم به شستشوی فوری پست گرفته شد.
مدیر امور بهره برداری ناحیه غرب اهواز اضافه کرد :شستشوی کامل پست طی یک اقدام بی سابقه با حضور مسئولین و پرسنل امور بهره برداری غرب اهواز ،مدیر امور ترابری برق منطقه ای
خوزستان به همراه  9اکیپ شامل شش دستگاه مقره شو و دو دستگاه باال بر ،یک اکیپ پشتیبانی و  8اکیپ تعمیراتی در مدت سه ساعت انجام شد.

شهردار اصفهان در مراسم بهرهبرداری از پروژههای زیست محیطی مطرح کرد

شهري پويا و هوايي پاک با همت همه دستگاه هاي اجرايي اصفهان

شهردار اصفهان در مراسم بهرهبرداری از پروژههای زیست
محیطی شهرداری اصفهان ،گفت :تمام دستگاههای
اجرایی ،کارآفرینان و افرادی که به اصفهان عالقه دارند
باید کمک کنند تا شاهد شهری پویا با هوایی پاک و بدون
ترافیک باشیم و به مرکز گردشگری ایران و جهان تبدیل
شویم.
به گزارش خبرنگار «ابتکار» از اصفهان ،قدرتاهلل نوروزی در
این مراسم اظهار کرد :پروژههایی که امروز توسط شهرداری
افتتاح شد ،به معنای پرداختن به علل و منشأ اصلی آلودگی
هوای شهر است .وی افزود :اصفهان تحت تأثیر بسیاری از عوامل
منفی قرار گرفته که هوا ،محیط زیست اصفهان ،رفاه عمومی و
سالمت مردم را به خطر میاندازد .نوروزی با بیان اینکه اصفهان
در معرض خطر ریزگرد های تاالب گاوخونی است که منشا آن
نبود آب در بستر تاالب است ،ادامه داد :غرب و جنوب اصفهان
نیز در معرض آالیندهها قرار گرفته ،در واقع اصفهان در معرض
دود صنایع است که بیتوجهی به آن میتواند آثار سویی به
همراه داشته باشد ،بنابراین توجه استاندار و مجموعه مدیران
به مسایل زیست محیطی و بهداشتی و سالمت ضروری است.
وی خاطرنشان کرد :به منظور ایجاد زمینه حضور مردم در
صحنه و ایجاد نشاط و شادابی در بین شهروندان ،بیش از ۵۰۰

عنوان برنامه و جشن به مناسبت گرامیداشت سالگرد پیروزی
انقالب اسالمی پیشبینی شد .نوروزی با اشاره به استقبال مردم
از برنامههای دهه فجر گفت :ایجاد نشاط و شادابی در مناطق
مختلف شهر ،یکی از ضروریترین نیازهای جامعه است ،بنابراین
باید از تمام ظرفیتهای مناسبتهای ملی و مذهبی برای حضور

 ۴۴پروژه حوزه سالمت در بهمن ماه سال جاری
به بهره برداری می رسد
حامد روحانی زاده  ،معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در نشست
خبری با بیان اینکه طرح تحول سالمت یکی از طرح های مهم دولت است،
اظهار کرد :در گذشته بیماران در پرداخت هزینه های درمانی و تهیه ملزومات
با مشکالت فراوانی مواجه بودند که با اجرای این طرح این مشکل برطرف و
خدمات ارزشمندی به مردم ارائه شده است.
وی ارتقا هتلینگ بیمارستانی را یکی از اقدامات مهم در طرح تحول سالمت دانست
و عنوان کرد :در گذشته زیر ساخت های حوزه سالمت نامناسب بود که با بهسازی،
بازسازی و افزایش فضای فیزیکی در مراکز درمانی بسیاری از مشکالت برطرف شده
است .روحانی زاده به احداث و راه اندازی کلینیک ویژه اشاره کرد و گفت :در استان
مازندران احداث  ۱۴کلینیک ویژه در دستور کار قرار گرفت که تا کنون  ۷کلینیک
افتتاح و مابقی نیز به زودی راه اندازی می شود .معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی
مازندران به مستقر بودن پزشک متخصص در بیمارستان ها اشاره کرد و افزود :در
استان مازندران  120پزشک متخصص به صورت شبانه روزی در بیمارستان های دولتی
مستقر هستند که این مسئله سبب ارتقای کیفیت خدمات شده است .وی با اشاره به
کمبود تخت های ویژه ،بیان کرد :در استان مازندران  ۱۲۰تخت به تخت های ویژه

مردم همراه با فضایی شاد استفاده کنیم .وی با اشاره به توجه ویژه
شهرداری به بخش حمل و نقل عمومی گفت :یک سوم بودجه
سال آینده به بخش حمل و نقل عمومی شامل مترو و اتوبوس
اختصاص داده شد .نوروزی با بیان اینکه پس از گذشت  ۱۷سال،
خط اول مترو هنوز تکمیل نشده است ،افزود :در بررسی بودجه،

افزوده شده است که در همه شهرهای بزرگ استان ایجاد شده است که سبب کاهش
ارجاع بیماران به بیمارستان های مجاور شده است .روحانی زاده با بیان اینکه بسیاری
از خدمات درمانی به بیماران خاص در بیمارستان ها رایگان است ،گفت :در گذشته
یکی از دغدغه های بیماران پرداخت هزینه های بیمارستانی بود و خانواده ها پس از
ابتال فرد به بیماری های سرطان MS ،و  ...با مشکالت مالی فراوانی مواجه می شدند که
با اجرای این طرح بار مشکالت از دوش خانواده ها برداشته شده است .معاون درمان
دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود :امروزه بیماران در مناطق روستایی با فرم ارجاع
 ۵درصد و در مناطق شهری  ۱۰درصد هزینه های بستری را پرداخت می کنند .وی
با بیان اینکه خدمات شیمی درمانی در بیمارستان ها رایگان است ،ادامه داد :در استان
مازندران  ۱۲۵۰نفر به بیماری  MSمبتال هستند که داروهای خاص این بیماران رایگان
است .معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران مرکز دیالیز شهروند ساری را یکی از
مجهز ترین مرکز کشور است ،افزود :در این مرکز باظرفیت  ۵۰تخت به بیماران دیالیزی
در سه شیفت خدمات ارائه می شود و در قائمشهر نیز با کمک خیرین مرکز دیالیز با
ظرفیت  ۵۰تخت در حال ساخت است .وی با بیان اینکه  ۲۸۰بیمار هموفیلی در استان
وجود دارد ،افزود :دولت همه فاکتورهای انعقادی بیماران را به صورت رایگان ارائه می
دهد .روحانی زاده ادامه داد :در استان مازندران حدود دو هزار بیمار تاالسمی وجود دارد
که به آنان نیز خدمات به صورت رایگان ارائه می شود که در سال های اخیر به دلیل
بهبود وضعیت بهداشتی ودرمانی و انجام آزمایشات قبل از ازدواج و تشخیص قبل از تولد

میبینیم که علت اصلی عدم تکمیل خط یک مترو تنها مشکالت
میراثی نبوده ،بلکه عدم تخصیص بودجه الزم علت مهم تأخیر در
بهرهبرداری از خط یک بوده است .شهردار اصفهان اضافه کرد :در
بودجه سال آینده  ۸۵۰میلیارد تومان اعتبار تنها برای مترو در
نظر گرفته شده است .نوروزی عنوان کرد :به مردم قول دادیم تا
پایان امسال چهار کیلومتر باقی مانده خط یک مترو را به پایان
برسانیم ،اگرچه نیمی از آن ایستگاهها هنوز تکمیل نبود ،اما به
صورت جدی پیگیر هستیم تا ایستگاههای خط یک تکمیل و
در اختیار مردم قرار گیرد تا آنها بتوانند از این امکان که میتواند
در راستای سالمت و محیط زیست آنها مثمر ثمر باشد ،استفاده
کنند .وی اظهار کرد :مدیریت شهری به دنبال جلب مشارکت
بخش خصوصی برای توسعه شهر است .در این راستا در نظر داریم
فرصتهای سرمایهگذاری را در اختیار مردم قرار دهیم .شهردار
اصفهان ادامه داد :تمام دستگاههای اجرایی ،کارآفرینان و افرادی
که به اصفهان عالقه دارند باید کمک کنند تا شاهد شهری پویا
با هوایی پاک و بدون ترافیک باشیم و به مرکز گردشگری ایران
و جهان تبدیل شویم .نوروزی با بیان اینکه باید دست مدیران
استانی باز و مسیرها هموار شود ،گفت :آماده خدمترسانی بیشتر
به مردم و جلب رضایت مردیم هستیم ،زیرا معتقدیم رضایت مردم
میتواند راهی برای زندگی سالم باشد.

تعداد افراد مبتال به این بیماری کاهش پیدا کرده است .روحانی زاده افزود :در سال های
اخیر امید به زندگی در این بیماران افزایش پیدا کرده است و ساالنه دو بار تحت معاینات
پزشکی قرار می گیرند .وی در ادامه به کد  ۲۴۷سکته های حاد قلبی اشاره کرد و گفت
 :مرکز قلب بیمارستان حضرت فاطمه زهرا ساری یکی از مراکز مجهز کشور است که
بیماران سکته های قبلی در کمترین زمان به این بیمارستان ارجاع داده می شوند .معاون
درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به کد  ۷۲۴سکته مغزی ،افزود :بیمارستان
بوعلی ساری مرکز درمان سکته های مغزی است که در کمترین زمان ممکن به بیماران
خدمات ارائه می کند تا بیمار دچار عوارض بعدی سکته نشود که یکی از برنامه های ما
توسعه آن در همه شهرهای استان می باشد .دکتر روحانی زاده به پیوند عضو اشاره کرد
و ادامه داد :از سال  ۸۷تا کنون  ۱۷۰مرگ مغزی شناسایی شدند و اعضای آن ها به
بیماران نیازمند پیوند اهدا شده است .وی با اشاره به اورژانس پیش بیمارستانی ،گفت:
در استان مازندران  ۳۱پایگاه شهری ۵۲ ،پایگاه جاده ای و یک پایگاه اورژانس هوایی
وجود دارد که متوسط زمان ارائه خدمات در شهرها  ۷دقیقه و در جاده ها  ۱۰تا ۱۲
دقیقه پس از تماس تلفنی است .معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان
اینکه حدود  ۲۴۰۰مرکز و موسسه خصوصی مجوز دار در استان وجود دارد ،بیان کرد:
برخی از مراکز همچون آرایشگاه ها و البراتوار دندان که برای خدمات ارائه شده پروانه
ندارند خدمات مختلفی مانند کارهای پوست و زیبایی و دندانپزشکی ارائه می دهند که
این مسئله دخالت در کار پزشکی است.

