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اخبار
مدیرکل راه و شهرسازی فارس اعالم کرد

 1400هکتار زمین با مالکین جهت
اجرای نهضت ملی مسکن توافق
شده است

 1400هکتار زمین با مالکین بخش خصوصی و
دولتی در شهرهایی که زمین دولتی وجود ندارد
جهت اجرای نهضت ملی مسکن توافق شده است
و در حال سیر مراحل قانونی است .به گزارش
اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی
استان فارس ،محمودرضا طالبان مدیرکل راه و
شهرسازی استان فارس در جلسه بررسی آخرین
اقدامات اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان
فارس گفت :استان فارس اولین استان کشور در
بحث توافق با مالکین است .وی اضافه کرد :در
شهرهای شیراز ،مرودشت ،فسا ،کازرون ،جهرم
که زمین دولتی جهت اجرای طرح بزرگ نهضت
ملی مسکن وجود نداشته با تشکیل گروه جهادی
توافق با مالکین توانسته ایم در مدت کوتاهی زمین
های مورد نیاز این طرح را با مالکین در مرحله
توافق برسانیم .دبیر شورای مسکن استان فارس
خاطرنشان ساخت 416258 :نفر ثبت نام کرده
ایم که بیشترین تعداد مربوط به شهرهای شیراز،
مرودشت ،جهرم و فسا بوده است.

فعاالن و حامیان سالمت چهارمحال و
بختیاری معرفی شدند
شهرکرد خبرنگارابتکار  :فعاالن ،مروجین و
حامیان سالمت استان چهارمحال و بختیاری روز
چهارشنبه در آیینی به مناسبت هفته سالمت
معرفی و تجلیل شدند.سرپرست دانشگاه علوم
پزشکی ،خدمات درمانی و بهداشتی چهارمحال
و بختیاری در این آیین با قدردانی از تالش و
خدمات کادر بهداشت و درمان استان در مقابله
با شیوع ویروس کرونا اظهار داشت :همه مردم،
گروهها و نهادها از جمله بسیج و سپاه با اجرای
طرح بهداشتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
در کنار کادر بهداشت و درمان در مهار شیوع
کرونا موثر واقع شدند.ارسالن خالدیفر افزود:
تقویت نظام شبکه سالمت ،حمایت از خانواده
و جوانی جمعیت ،کاهش آسیبهای اجتماعی و
پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر از جمله فشار
خون و دیابت در دستور کار حوزه سالمت استان
است.سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم
پزشکی ،خدمات درمانی و بهداشتی چهارمحال و
بختیاری اجرای طرح قانون حمایت از خانواده و
جوانی جمعیت را از مهمترین برنامههای استان
دانست و گفت :با توجه به اینکه استان در
خصوص شاخص رشد جمعیت جزو پنج استان
آخر کشور در رشد جمعیت جای گرفته است،
باید تالشها را برای افزایش جمعیت در استان
دوچندان کرد.علی احمدی تصریح کرد :اگر وارد
چاله جمعیتی شویم  ۱۵۰سال طول میکشد تا
استان را از تبعات ناشی از کاهش جمعیت نجات
دهیم از همین رو اولویت همه دستگاهها باید
کمک به افزایش نرخ جمعیت باشد.وی با بیان
اینکه کشور در پنجره جمعیتی قرار گرفته است
و هشت سال فرصت باقی مانده تا در راستای
افزایش جمعیت کشور تالش کرد ،اظهار داشت:
در پنجره جمعیتی  ۱۵سال فرصت افزایش نرخ
جمعیت وجود دارد که تاکنون هشت سال آن
گذشته است و تنها هفت سال فرصت برای انجام
این مهم وجود دارد.سرپرست معاونت بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی ،خدمات درمانی و بهداشتی
چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه کاهش رشد
جمعیت هنوز برای خیلی از افراد جامعه ملموس
نیست ،افزود :اهمیت رشد جمعیت برای کشور
حیاتیتر و اساسیتر از مقابله با کرونا است چراکه
اگر رشد جمعیت کاهش پیدا کند در آینده با
مشکل نیروی کار و جمعیت مولد روبرو میشویم.
احمدی با اشاره به سیاستهای جمعیتی کشور
در دهه  ،۶۰خاطرنشان کرد :همانطور که در
دهه  ۶۰برنامه پرقدرت و اشتباهی در خصوص
کاهش جمعیت اجرا شد میطلبد تا برای افزایش
جمعیت در کشور و رفع دغدغههای مقام معظم
رهبری در این خصوص به طور جدی وارد عمل
شویم.وی از تشکیل قرارگاه جمعیت در استان
خبر داد و گفت :در همین راستا انجام اقدامات
الزم برای حمایت از خانواده و رشد جمعیت در
استان در دستور کار قرار گرفته است.از 6خبرنگار
وعکاس فعال دراین حوزه تجلیل شد
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هفتادویکمین جلسه علنی شورای شهر

انتقاد رییس شورای شهر تبریز در خصوص اماکن ارائه شده به بانک شهر
حجت االسالم رسول برگی در هفتادویکمین
جلسه علنی اظهار کرد :هفته گذشته روز جهانی
جمعیت هالل احمر را داشتیم که این روز را خدمت
تمامی زحمتکشان این عرصه تبریک عرض میکنیم
و امیدواریم همواره شاهد آرامش بوده و سانحههای
ناگوار را نبینند .وی در ادامه سخنان خود ضمن
تبریک روز روابط عمومی ابراز کرد ۲۷ :اردیبهشت
ماه روز ارتباطات و روابط عمومی است ،این روز را
نیز خدمت تمامی تالشگرانی این عرصه که سخت
مشغول به کار هستند تبریک میگوییم.
رییس شورای اسالمی شهر تبریز در بخش دیگری
از سخنان خود گفت :روز منش پهلوانی را هم
خدمت تمامی پهلوانان به ویژه همکار ارجمندمان
پرویز هادی تبریک عرض کرده و خواهان توفیقات
روز افزون برای آنها هستیم.
برگی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص
سرانه ورزشی مطرح کرد :سرانه ورزشی شهر تبریز
به نسبت جمعیت کم بوده و باید برای این مهم
اقداماتی اتخاذ شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود هم توضیح
داد :مدیران ما تاکسی ندارند ،یک دستگاه پراید دارند
که برای نشان دادن سادهزیستی خود با آن به محل
کار تردد میکنند و یک دستگاه شاسیبلند ارس
پالک که در پارکینگ نگهداری و در ساعات غیراداری
از آن استفاده میکنند.
رییس شورای اسالمی شهر تبریز در ادامه بیان
کرد :به مدیران حق استفاده از تسهیالت بانکی در
راستای نوسازی ناوگان تاکسیرانی داده نشود.
این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنانش
عنوان کرد :در خصوص انحالل شرکت بهرهبرداری
و تشکیل سازمان حمل و نقل ریلی سریعا نامهای
از سوی امور حقوقی تدوین شود تا اقدامات الزم را
انجام دهیم .برگی در بخش دیگری از سخنان خود
با انتقاد شدید از وضعیت بانک شهر اظهار کرد:
متاسفانه بانک شهر از سال  ۱۳۸۸تاکنون به صورت

آذربایجان شرقی  -فالح :رییس شورای اسالمی شهر تبریز بر صدور حکم تخلیه اماکن ارائه شده به بانک شهر تاکید کرد.

متاسفانه بانک
شهر از سال
 ۱۳۸۸تاکنون
به صورت
رایگان از
تمامی خدمات
شهری استفاده
کرده و هیچ
هزینهای به
شهرداری
متقبل نشده
است
رایگان از تمامی خدمات شهری استفاده کرده و هیچ
هزینهای به شهرداری متقبل نشده است.
رییس شورای اسالمی شهر تبریز ادامه داد :عالوه
بر این بهترین نقاط شهری به کیوسکها ،شهرنتها
و دستگاههای اِیتیاِم اختصاص داده شده و در این
راستا هم هیچ هزینهای به شهرداری داده نمیشود،
اینها همه بیتالمال بوده و باید تعیینتکلیف شود.
وی افزود :متاسفانه هیچ قرارداد و مزایدهای در این
راستا با بانک شهر وجود ندارد و باید در این راستا

اقداماتی ترتیب داده شود ،شهرداری مزایدات را
بیاورد تا بدانیم با کدام قرارداد این محلها به آنها
تحویل داده شده است.
برگی با بیان اینکه شورای شهر وظیفه نظارت عالی
به این موضوع دارد ،ادامه داد :ما نمیتوانیم به
بیتالمال خیانت کنیم ،در راستای این موضوع مهم
خواستار پاسخ قانع کننده از سوی شهرداری هستیم.
رییس شورای اسالمی شهر تبریز در ادامه سخنان
خود ابراز کرد :خواهشمندیم فورا حکم تخلیه برای

مکانهایی که به بانک شهر داده شده ،صادر شود و
اجرت گرفته شود.
این مقام مسئول در ادامه افزود :در جلسه هفته
قبل در خصوص صداوسیما عناوینی را مطرح کردیم
که خوشبختانه امام جمعه محبوب تبریز هم دستور
صریح دادند که این اختالف با شهرداری حل شود.
رییس شورای اسالمی شهر تبریز تاکید کرد:
بیتالمال صلواتی نیست و به این موضوع مهم در
خصوص بانک شهر باید توجه شود.

رییس کل دادگستری گیالن:

سازمان های متولی باید نظارت شدید و تخصصی بر واحد های صنفی و همچنین مراکز تولیدی و واحد های پخش داشته باشند
نشست شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به ریاست
رئیس کل دادگستری استان گیالن با موضوع پیشگیری از گرانی و احتکار
اجناس مورد نیاز مردم و عرضه به موقع مواد مورد نیاز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دادگستری گیالن ،نشست شورای مدیریت
پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به ریاست حجت االسالم و
المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیالن با موضوع
پیشگیری از گرانی و احتکار اجناس مورد نیاز مردم و عرضه به موقع مواد
مورد نیاز برگزار شد.
حجت االسالم و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیالن
با اشاره به اینکه آزاد سازی ارز ترجیحی اقدامی در راستای تغییر ساختار هاست

معاون سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری کرج:

معاون سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج
گفت :پروژه پارک رود در مناطق آزادشده رودخانه کرج در حال
احداث است و فاز اول این پروژه تا پایان تابستان افتتاح میشود.
حمیدرضا محمدعلیپور در اولین برنامه «شنبههای پروژهگردی»
شهرداری کرج اظهار کرد :پروژه پارک رود در مناطق آزادشده
رودخانه کرج در حال احداث است.
وی ادامه داد :طی سالهای گذشته در حاشیه رودخانه کرج
ساخت وسازهای غیرمجازی صورت گرفته بود که با هماهنگی
دستگاه قضا این بناها تخریب و آزادسازی شد.
معاون سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج
بیان کرد :با برنامهریزی صورت گرفته ،آزاد سازی حدفاصل آبگیر

رئیس شورای اطالع رسانی آذربایجانشرقی:

اظهار داشت :سالیان طوالنی عده ای افراد فرصت طلب و سودجو با سوء استفاده از یارانه های دولتی سود
سرشاری را کسب نموده و ثروت های هنگفتی را ذخیره نموده اند.
وی با بیان اینکه گروه های فشاری که منافعشان به خطر افتاده با تحریک عده ای قصد اختالل در نظام
عرضه و پخش را دارند تصریح کرد :دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی با قاطعیت با افراد فرصت
طلب و سودجو برخورد شدید خواهند کرد .رئیس شورای قضایی استان در شرایط کنونی نظارت را بسیار
مهم و اثرگذار عنوان نمود و گفت :سازمان های متولی باید نظارت شدید و تخصصی بر واحد های صنفی
و همچنین مراکز تولیدی و واحد های پخش داشته باشند.
وی در پایان با تاکید بر وفاق و همدلی و همفکری سازمان ها و نهادها در اجرای این طرح گسترده اظهار
داشت :امید که با همبستگی و اتحاد این برهه را پشت سر گذاشته و این حرکت عظیم خشنودی و رضایت
مردم را به دنبال داشته باشد.

فاز اول پروژه پارک رود تا پایان تابستان افتتاح میشود
بیلقان تا پل حامی در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.
وی تصریح کرد :برای اجرای این پروژه سازمان سیما ،منظر
مشاوری را برای مطالعه بستر رودخانه جهت جلوگیری از وقوع
سیالب بهکارگرفته تا با سازی مناسب از وقوع حوادث طبیعی
احتمالی در این مسیر جلوگیری کند.
محمدعلیپور خاطرنشان کرد :در این پروژه قرار است ۱۰ ،متر از
هر طرف رودخانه ساحل سازی و برای استفاده عموم شهروندان
آماده شود .وی با اشاره به اینکه عملیات آزادسازی بستر رودخانه
از بهمن سال گذشته آغاز شده ،گفت :امیدواریم امسال بتوانیم
مسیری به طول  ۵/۱کیلومتر از هر طرف رودخانه برای استفاده
شهروندان مهیا شود.
معاون سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج
اظهار کرد :ایجاد مسیر پیادهروی ،دوچرخه سواری ،محل اسکان،
گردشگری ،تفریحی ،تجاری و… در کنار برخی المانهای باهویت،
بخشی از اقدامات شهرداری در این پروژه خواهد بود.
وی بیان کرد :امیدواریم فاز اول این پروژه (یک کیلومتر) تا پایان
تابستان امسال به بهره برداری برسد.
محمدعلیپور با اشاره به اینکه با احتساب طراحی
و زیرسازهای صورت گرفته ،پارک رود کرج  ۲۵درصد پیشرفت
فیزیکی داشته ،گفت :اعتبار در نظرگرفته شده برای این پروژه ۷
میلیارد تومان بوده که در صورت نیاز قابل افزایش است.
وی با تاکید بر اینکه این پروژه در تطابق با محیط زیست است،
ادامه داد :شهرداری در بستر رودخانه هیچ دخل و تصرفی ندارد
و پیاده روسازی در این محوطه با استفاده از مصالح طبیعی انجام
میشود.
معاون سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری
کرج گفت :فرایند نگهداری از درختان کهنسال این محدوده هم
با تعیین حریمهای استاندارد و استفاده از سیستم آبیاری مدرن
انجام میشود.
وی با بیان اینکه مشابه این پروژه تا کنون اجرایی نشده ،متذکر

شد :با توجه به طول و مشخصات رودخانه کرج ،اجرای چنین
پروژهای در کل کشور منحصر به فرد است.
نگهداری از شترهای کمیاب آفریقای جنوبی
شیردل نوری ،مدیر بوستان محیط بان کرج نیز در حاشیه بازدید
از پارک محیطبان در جمع خبرنگاران اظهار کرد :رسالت اصلی پارک
محیط بان درمان حیواناتی است که از طبیعت به دالیل مختلف
جدا شدند و هدف نهایی این است که این حیوانات به تشخیص
سازمان محیط زیست به طبیعت باز گردند.
وی با بیان اینکه بخش فضاسازی برای نگه داری خرس و شیر در
این پارک طراحی و بودجه آن مصوب شده است ،تصریح کرد :از
این رو تا قبل از فصل سرما خرس و شیر از پارک چمران به این پارک
انتقال داده میشوند.
مدیر بوستان محیط بان کرج بیان کرد :از نظر رسیدگی و تغذیه
حیوانات ،شهرداری کرج تمام توان خود را در حفظ و نگه داری این
حیوانات به کار میگیرد.
وی با بیان اینکه در طول  ۵ساله نگاه مدیریت شهری به این
مجموعه مثبت بوده است ،خاطرنشان کرد :براین اساس شهردار
کرج در ساخت زیستگاهها ،تهیه وسیله حمل و نقل مناسبت
تر برای بازدید شهروندان از این مجموعه پارک محیط بان و تهیه
امکانات مناسب جانبی همکاری الزم را دارند.
نوری گفت :با توجه به دسترسی اتوبان جدید همت که از این
پارک عبور میکند این مجموعه یک پتانسیل گردشگری برای کشور
محسوب میشود.
وی اظهار کرد :گونههای الما و آلپاکا شترهای کمیاب آفریقای
جنوبی ،کل و بز ،قوچ و بز ،دو نژاد گوزن قرمز و زرد ایرانی ،شترمرغ،
گاومیش ،پرندههای شکاری مانند سار ،گپه ،عقاب و گراز در این
مجموعه نگهداری میشود
مدیر بوستان محیط بان کرج متذکر شد :عالقمندان برای بازدید
از این مجموعه از ساعت  ۹صبح تا  ۹شب با حضور در این مجموعه
از محیط این پارک استفاده کنند.

در مراسم نکوداشت روز آزمایشگاه صورت گرفت

همزمان با نخستین روز کاری
بیستوششمین نمایشگاه نفت ،گاز،
پاالیش و پتروشیمی

مدیرعامل شرکت ملی حفاری
ایران با مدیران ارشد صنعت نفت
و شرکت های بزرگ حاضر در
نمایشگاه دیدار کرد

همزمان با نخستین روز کاری بیستو ششمین
نمایشگاه نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی،
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی
حفاری ایران با تعدادی از مدیران شرکت های
زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران و مجموعه
های بزرگ صنعتی حاضر در نمایشگاه دیدار
کرد.حمید رضا گلپایگانی پس از شرکت در
مراسم افتتاح نمایشگاه ،در بازدید از شماری
از غرفه ها با مدیران و نمایندگان شرکت های
سازنده و دانش بنیان فعال در عرصه ساخت
قطعات و تجهیزات به گفت وگو نشست.
وی با اشاره به فرصت پیش آمده برای رایزنی و
هم افزایی و گفت وگوی چهره به چهره با دست
اندرکاران ساخت و تولید تجهیزات و قطعات
کاربردی در صنعت نفت و حفاری ،گفت:
براساس برنامه ریزی به عمل آمده در مدت
برپایی نمایشگاه خود و مدیران شرکت از غرفه
های شرکت ها و مجموعه های صنعتی ،دانش
بنیان و مراکز علمی و پژوهشی بازدید و در
خصوص تامین نیازهای شرکت و همچنین زمینه
های همکاری و همیاری مشترک و استفاده از
ظرفیت های داخلی بحث و بررسی و تبادل نظر
خواهند داشت.
همچنین دکتر گلپایگانی در اولین کاری
نمایشگاه با تعدادی از مدیران عامل شرکت
های بخش خصوصی فعال در صنعت حفاری،
پروژه های نفت و گاز و نمایندگان و کارشناسان
شرکت های خارجی حاضر در نمایشگاه دیدار و
گفتگو کرد.
بیست و ششمین نمایشگاه نفت ،گاز،
پاالیش و پتروشیمی با شعار «نفت دانشبنیان،
تولید ایرانی و صادرات جهانی» از روز جمعه
( 23اردیبهشت ماه  )1401در محل دائمی
نمایشگاههای بینالمللی تهران آغاز ب ه کار کرد.
در این نمایشگاه که به مدت چهار روز دایر
است یک هزار و  ۲۰۰شرکت داخلی و ۴۴
شرکت خارجی از  ۱۱کشور حضور دارند.

امضای تفاهمنامه سه جانبه
پاالیشگاه اصفهان ،معاونت علمی
ریاست جمهوری و یک شرکت
دانش بنیان

در حاشیه بیست و ششمین نمایشگاه
بین المللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی
،تفاهمنامه همکاری مشترک معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری ،شرکت پاالیش
نفت اصفهان و شرکت دانش بنیان داده
کاوان هوشمند نارگان (دیتال) امضاء شد.
این تفاهمنامه با استفاده از محصوالت و خدمات
دانش بنیان و با محوریت نگهداری و تعمیرات
پیشگویانه و با هدف حمایت از طراحی و اجرای
گام به گام تحول دیجیتال در پاالیشگاه اصفهان
در جهت افزایش بهره وری و کاهش هزینه های
عملیاتی منعقد شده است.دکتر محسن قدیری
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان پس
از امضای تفاهمنامه گفت :این تفاهم نامه در
راستای سیاست های کلی کشور برای توسعه
اقتصاد دانش بنیان و در جهت فرمایش مقام
معظم رهبری مبنی بر حمایت از شرکت های
دانش بنیان و همچنین استفاده حداکثری از
توان تولیدی خدماتی کشور و حمایت از کاالی
ایرانی و بهره گیری از محصوالت ساخت داخلی
دانش بنیان مبتنی بر فناوری های نوین به امضاء
رسیده است.

در بازدید شهر دار همدان مطرح شد

همافزایی رسانهای فرصت تبیین واقعیت ها را به دنبال دارد

تجلیل ازمنتخبین فنی آزمایشگاهی مازندران

اجرای طرح جامع گردشگری در دره مراد بیگ

آذربایجان شرقی  -فالح :رئیس شورای اطالع رسانی استان و معاون سیاسی،
امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجانشرقی گفت :همدلی و همافزایی
رسانهای فرصت تبیین واقعیت ها را به دنبال دارد .تراب محمدی در
دومین نشست شورای اطالع رسانی آذربایجان شرقی در سال ،۱۴۰۱
اظهار کرد :مردمی سازی یارانه ها به نفع مردم بوده و قدرت خرید
آنان را در مجموع افزایش می دهد ،البته این موضوع نیاز به تبیین
داشته و رسانه ها میتوانند با پرداخت اصولی به آن تعیین کننده باشند.
وی افزود :روابط عمومی های سازمان ها ،دستگاه ها و نهادهای دولتی و
غیردولتی نیز به عنوان سخنگوی دستگاه متبوع شان برای موضوع مردمی
سازی یارانه ها میتوانند هم افزایی و سواالت و ابهامات مردم را با اطالع رسانی
برطرف کنند .محمدی همچنین ادامه داد :وفور کاالهای مورد نیاز مردم در بازار مصرف از موضوعاتی است
که توانسته آرامش بازار را حفظ کند .رئیس شورای اطالع رسانی آذربایجانشرقی خاطرنشان کرد :وجود
آرامش در بازارهای آذربایجان شرقی و برخورد منطقی مردم در تهیه اقالم مورد نیاز خود نیز بسیار قابل
تقدیر و تامین به موقع کاالهای اساسی نیز موثر بوده است .وی همچنین با اشاره به ضرورت همدلی در
ابعاد اجتماعی و مردمی نیز گفت :در شرایط کنونی که برخی رسانههای بیگانه به دنبال بهانه هستند ،همه
در قبال یکدیگر وظیفه داریم و باید رعایت حال همدیگر و همین طور نیازمندان جامعه را کنیم .محمدی
گفت :البته حس تعاون و نوع دوستی همواره در روح مردم کشور وجود دارد .دبیر شورای اطالع رسانی
و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی نیز رسانه های استان را همواره ،همراه و یار مردم و
مسووالن در شفاف سازی و اطالع رسانی منطقی در مقاطع مختلف دانست.وی همچنین یادآورشد :تبیین،
اطالع رسانی و شفاف سازی طرح مردمی سازی یارانه ها نیز از موارد مهمی است که رسانه ها پای کار بوده
اند و به همین مناسبت نشست تبیینی در این خصوص با حضور مدیران رسانه ها در تبریز برگزار می شود.

ساری ،رییسی -در مراسم نکوداشت روز آزمایشگاه و پاسداشت کارکنان
نمونه استانی آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی مازندران با تجلیل از
منتخبین فنی آزمایشگاهی در  ۲۰۳آزمایشگاه استان مازندران در سال
گذشته تجلیل شد.
تورج اسدی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در
مراسم نکوداشت روز آزمایشگاه و پاسداشت پرسنل نمونه استانی در
دانشگاه علوم پزشکی مازندران  ،ضمن تقدیر از فعاالن این عرصه،
اظهار کرد :رشته علوم آزمایشگاهی و خدمات دانشگاه در این حوزه
رشد قابل توجهی داشته است و دارای پیشنیه خوبی است که با شتاب
فزاینده و خدمات با کیفیت باال همراه است.
اسدی با بیان اینکه سربازان جبهه سالمت در خط اول قرار دارند ،عنوان کرد :سیاست ما بر کمک
با رویکرد مثبت برای توسعه خدمات و امورات در بحثهای نظارتی ،همراهی ،هدایت و حمایت
بوده است .در ادامه دکتر عباسی مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران در سخنانی با تاکید بر
لزوم توجه به غربالگری و کمک به آزمایشگاهها ،گفت :انتظارمان توجه در بحث پایش است،
امروز جامعه پزشکی آزمایشگاههای مازندران با کمترین نمونه بهترین جواب را ارائه میدهند،
کارشناسان با تسلط بر دستگاهها نقش درمان را متحول کردند .وی افزود :چالش اصلی ما در
جامعه آزمایشگاهی به این نکته برمیگردد که اینکه تجهیزات امکانات و وسایل ما نظارت صورت
میگیرد خوب است اما آیا شرکتهایی که سرویس خدمات آزمایشگاهی میدهند پایش میشوند؟
دکتر عباسی با بیان اینکه پرداخت برخی فاکتورها خارج از توان آزمایشگاه است ،گفت :امیدواریم
کارگروهی با کمک پیشکسوتان آزمایشگاه در دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شود ،تا تخلفات بررسی و
نسبت به نظارت ویژه اعمال شود.

مرضیه کوالنی_در این بازدید میدانی که مسائل و نیازهای مختلف در حوزه
شهرداری منطقه دره مرادبیگ مورد بررسی و دستورات الزم جهت حل
مشکالت توسط شهردار صادر گردید .سید مسعود حسینی ضمن بی
نظیر خواندن مواهب طبیعی و ظرفیت های باالی سرمایه گذاری
در منطقه دره مرادبیگ گفت :با انجام مطالعات الزم طرح جامع
گردشگری و جذب سرمایه گذار بخش عمده ای از مشکالت این
منطقه رفع می شود .شهردار همدان با تأکید بر حفظ محیط زیست و
فضای سبز طبیعی منطقه از تالش مدیریت شهری برای رفع مشکالت
خبر داد و اظهار داشت :رسیدگی به مشکالت مربوط به مشاغل مزاحم،
مباحث ترافیکی ،حمل و نقل عمومی ،اصالح معابر ،کمبود پارکینگ و مباحث
سرمایهگذاری این منطقه در دستور کار شهرداری است .وی با اشاره به حضور مردم متدین و انقالبی
در دره مرادبیگ گفت :باید فرهنگ اسالمی و ایرانی در حوزه های مختلف این منطقه نمود قوی و پر
رنگی داشته باشد .شهردار همدان با بیان اینکه مدیریت دره مرادبیگ بر مدیریت کل شهر موثر است
افزود :با تعریف چشم انداز مناسب گردشگری و سرمایه گذاری بسترهای الزم در جهت توسعه این
منطقه فراهم می شود .این بررسی میدانی که در مسجد دره مرادبیگ ادامه داشت برخی از ساکنین
و نمازگزاران به طرح مشکالت و مطالبات خود در حوزه های خود از جمله پیاده رو سازی ،وجود
مشاغل مزاحم ،ساماندهی مباحث ترافیکی ،ایجاد پارکینگ های عمومی با کمک سرمایه گذاری بخش
خصوصی  ،تقویت حمل و نقل عمومی ،بازگشایی و اصالح معابر جهت تقویت فضای گردشگری،
توجه به حوزه های معماری و شهرسازی اسالمی و تعریف و اجرای طرح مطالعاتی گردشگری سالم
پرداختند.شایان ذکر است در پایان این بررسی میدانی شهردار همدان دستورات مقتضی را جهت
پیگیری و حل مشکالت این منطقه در چارچوب شرح وظایف و امکانات صادر کرد.

