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اخبار
با حضور شهردار ساری صورت گرفت؛

جلسههماندیشیتوسعهفعالیتهای
سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای
مردمی شهرداری ساری
جلسه هماندیشی راهبردی توسعه فعالیتهای
این سازمان با حضور جواد طالبی شهردار مرکز
استان ،داود ندیم پدر علم سرمایهگذاری شهری و
مؤسس مدرسه مجازی سرمایهگذاری کشور ،سید
افشین راسخ عضو شورای اسالمی شهر ساری،
حسن کالنتری معاون برنامهریزی و امور مناطق و
علیرضا حمیدی معاون خدمات شهری شهرداری و
مهدی نجاتی جوارمی رئیس سازمان سرمایهگذاری
و مشارکتهای مردمی شهرداری با تبادلنظر
پیرامون چگونگی راهکارهای قانونی برجستهسازی
نقش این سازمان در گسترش سرمایهگذاری
شهری برگزار شد .شهردار مرکز استان با قدردانی
از جدیت و مساعی مدیریت و کارکنان سازمان
سرمایهگذاری ،به نقش سازنده و مشورتی
داود ندیم در تسریع روند اجرایی طرحهای
سرمایهگذاری این سازمان اشاره و بیان داشت:
شهرداری ساری برای استفاده از ظرفیتهای
سازمان مذکور ،برنامهریزیهای مدو ّنی را در
دستور کار خواهد داشت تا بتوانیم منابع درآمدی
مناسبوطرحهایعامالمنفعهبرایرفاهشهروندان
تعریف و اجرا نماییم .جواد طالبی گفت :از آنجائی
که سرمایهگذاری نقش بسیار مهمی در توسعه
و رشد همهجانبه شهر ساری و افزایش قابلیت و
توانایی مدیریت شهری در اداره شهر دارد ،ایجاد
بسترهای مناسب سرمایهگذاری مؤلفهای بسیار
مهم برای شهرداری ساری و سازمان سرمایهگذاری
به شمار میرود .در این جلسه سید افشین
راسخ عضو شورای اسالمی شهر ساری به نقش
اثرگذار سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای
مردمی در پیشبرد مطلوب فعالیتهای مجموعه
شهرداری و سازمانهای تابعه اشاره و تصریح
کرد :سرمایهگذاری از مهمترین عناصر توسعه
خدماترسانی به مردم است و امروزه این مهم در
پروژههای شهری باهدف ایجاد درآمد پایدار جایگاه
ویژهای دارد .داود ندیم پدر علم سرمایهگذاری
شهری بابیان اینکه سرمایهگذاری در هر استان
و شهری تبعات مثبت زیادی ازجمله اشتغال،
افزایش درآمد و کیفیت زندگی مردم را به همراه
دارد ،خاطرنشان کرد :امروزه رقابت شدیدی بین
مناطق مختلف جهت سرمایهگذاری وجود دارد
بنابراین از مهمترین الویت های مدیران و برنامه
ریزان شهری میتواند فراهم کردن مناسب شرایط
جذب سرمایهگذاران باشد .گفتنی است سازمان
سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری
مرکز مازندران بهعنوان اولین سازمان تخصصی
این حوزه در بین شهرداریهای استان تشکیل
و آغاز به فعالیت کرده و میکوشد با استفاده از
ظرفیتهای قانونی و تعامالت دستگاههای ذیربط
و مشارکتهای مردمی گامهای در روند خدمات
رسانی شهرداری ساری به شهروندان ایفا نماید.

رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای
نوشهر خبرداد:

اجرای عملیات آسفالت  ۵کیلومتراز
راه های شهرستان نوشهر
رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان
نوشهر از اجرای عملیات روکش آسفالت راه های
این شهرستان به طول  ۵کیلومتر با اعتبار بالغ بر
 ۶۰میلیارد ریال خبر داد .
سهیل درویش اظهار داشت :روکش آسفالت
راه فرعی کدیر به کدیر سر به طول  ۴کیلومتر
و راه روستایی حنیسک به نیچکوه بطول یک
کیلومترجمعا ً با اعتباری بالغ بر  ۶۰میلیارد
ریال اجرایی شد .وی تصریح کرد :راه روستایی
به عنوان قسمتی از توسعه روستایی ،یکی از
فعالیتها اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده
ای را تشکیل میدهد که شامل حفظ و نگهداری
راههای روستایی اعم از ترمیم و لکهگیری آسفالت،
خطکشی راههای آسفالته ،نصب عالئم ،شانه
سازی و پاکسازی حریم راههای روستایی و ...
است .درویش در ادامه به اقدامات ایمن سازی
این اداره در سطح محورهای تحت پوشش خود
اشاره و تصریح نمود  :اقدامات ایمن سازی از قیبل
تامین روشنایی و رفع خاموشی  ،پاکسازی و زیبا
سازی حریم راه ها  ،شانه سازی ،رنگ آمیزی
پایه های تابلو و نرده های پل ،آشکار سازی نقاط
پر تصادف  ،نصب انواع عالئم اخطاری قوس ،
مسیرنما و خطر نما  ،تعمیر و بازسازی و نصب
گاردریل  ،ساماندهی و افزایش اثر بخشی عالیم
در طول محورها تنها بخشی از اقدامات ایمن
سازی این اداره به شمار می آید.
گفتنی است شهرستان نوشهر داری ۵۰۰کیلومتر
راه اصلی ،فرعی و روستایی است.
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به میزبانی اداره کل امور استان های وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

نشست های «طرح تبیین روایت جهاد  -رقابت خدمت» اجرائی شد
اولین جلسه از سلسله نشست های طرح
تبیین"روایت جهاد  -رقابت خدمت" با حضور
حسین فتحی مدیرکل و سعید عبدحافظ دبیر
شورای هماهنگی ادارات و سازمانهای تابعه وزارت در
استان آذربایجانشرقی ،به میزبانی دفتر امور استان
های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با هدف هم
اندیشی ،تبادل اطالعات ،بررسی فرایندها و شاخص
های ارزیابی و عملکرد شورای هماهنگی استان ،برگزار
شد .مدیرکل امور استان های وزارت تعاون کار و رفاه
اجتماعی در این نشست با تبیین اهداف راهبردی
“طرح روایت جهاد  -رقابت خدمت" اظهار کرد :پس
از دستور دکتر زاهدی وفا ،مقام عالی وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی و تاکید ایشان بر توجه جدی به
اهمیت و فعالیت های «شوراهای هماهنگی مدیران
استان ها» و تاثیر آن در پیشبرد اهداف راهبردی
وزارت در سطوح استانی ،مطالعه اولیه ای از فعالیت
استان ها تهیه و بر مبنای آن سلسله نشست هایی
با عنوان «طرح تبیین روایت جهاد  -رقابت خدمت»
برنامه ریزی شد تا با حضور مدیران کل اجرایی نقاط
قوت و ضعف فرایندهای اجرایی جاری مورد بازبینی
قرار گیرد.
حبیب اله جلیلی با اشاره به اهداف و اولویتهای
تشکیل نشست شورای هماهنگی استانها افزود :این
شوراها با هدف ایجاد نگرش مشترک ،ایجاد وحدت
رویه ،تجمیع ظرفیت ها و توانمندی های مجموعه
دستگاهها در استان ها ،برای افزایش توان دولت
در امر خدمت رسانی و توانمندسازی دستگاه ها در
حل و فصل مسائل و مشکالت در سطح استان ها
می باشد که از ده دستگاه تابعه وزارت در استان ها
تشکیل شده و تنوع گسترده ای از برنامه ها ،فعالیت
ها و خدمات را در استان ها فراهم می کند.
وی ادامه داد :این شوراها از نظر گستردگی فعالیت
ها و خدمات و گستردگی جمعیت تحت پوشش ،در
میان سایر دستگاه های اجرایی کشور بی نظیر بوده
و یکی از اصلی ترین و موثرترین تشکیالت و ابزارهای
وزارت در استان ها محسوب می شود.
وی تصریح کرد :این ظرفیت عظیم که وظیفه
راهبری اهداف و برنامه ها را بر عهده دارد از اهمیت

خط انتقال  16اینچ نیروگاه 500
مگاواتی دولتی دوکوهه اندیمشک
بهره برداری شد

آذربایجان شرقی  -فالح :اولین نشست از سلسله نشست های «طرح تبیین روایت جهاد  -رقابت خدمت» به میزبانی اداره کل امور استان های وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،برنامه ریزی و اجرا شد.

در سه ماه
اول سال ۱۴۰۱
تعداد ۱۰۶
جلسه شورای
هماهنگی بین
دستگاه های
تابعه وزارت در
استان های
کشور با
میانگین 5.3
مصوبه برای
هر جلسه ثبت
شده است
ویژه ای برخوردار است و پایش مستمر وضعیت آن
و به روز بودن رویه های آن امری ضروری است.
جلیلی افزود :در سه ماه اول سال  ۱۴۰۱تعداد
 ۱۰۶جلسه شورای هماهنگی بین دستگاه های تابعه
وزارت در استان های کشور با میانگین  5.3مصوبه
برای هر جلسه ثبت شده است.
به گفته وی ،در این جلسات اهم موضوعات جاری
دستگاه های تابعه وزارت در دستور کار قرار می گیرد
تا زمینه های هم افزایی و همکاری دستگاه ها در
خدمت رسانی مورد بررسی قرار گیرد؛ از جمله در

سفرهای مقامات عالی به استان ها تقسیم وظایف،
همکاری و پشتیبانی های مشترک دستگاه های عضو
در پیشبرد اهداف این گونه سفرها مثال زدنی است؛
که گوشه ای از مستندات این فعالیت ها را می توان
در سفرهای ریاست محترم جمهوری به استان های
کشور مالحظه کرد.
در این نشست تخصصی ،حسین فتحی مدیرکل
تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با بیان
اینکه تشکیل شورای هماهنگی ادارات در استان
در راستای تحقق برنامه های عملیاتی ارزشمند و

اثربخش بوده است ،مهم ترین اقدامات ،چالش
ها و برنامه های پیش روی استان را به سمع و نظر
حاضرین در نشست رساند.
در انتهای این نشست ابراز امیدواری شد تا با جمع
بندی نظرات ،تجربیات و اقدامات خالقانه و مبتکرانه
ای که در شوراها انجام می گیرد ،با نقد و بررسی
دقیق تر و جامع تر و رفع موانع پیش رو نتایج قابل
قبولی حاصل گردد تا شوراها به سمت «عملیاتی
محور شدن فعالیت ها» و تحقق طرح" روایت جهاد-
رقابت خدمت" هدایت و شتاب بیشتری بگیرد.

مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس در دیدار با فرماندار خنج :

پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن در جنوب فارس شاخص ساز است
عطا الله زمانی در دیدار با بهادر اسفندیاری فرماندار شهرستان خنج با تاکید
بر اینکه همه ظرفیت های قانونی برای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن به
کار گرفته می شود افزود :خوشبختانه با همراهی فرمانداران شهرستان
های جنوبی فارس  ،این طرح در مناطق جنوبی فارس شاخص ساز شد
و پیشرفت های این طرح در جنوب فارس قابل توجه است.
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان فارس  ،مهندس زمانی
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس دراین نشست که با حضور معاونان
بنیاد و بیژن جمشیدی سرپرست بنیاد مسکن شهرستان خنج ترتیب بر
لزوم پیگیری روند و پیشرفت فیزیکی طرح نهضت ملی و دیگر پروژه های
عمرانی شهرستان خنج تاکید کرد و گفت  :موضوع پیگیری آورده متقاضیان مساله
ای است که باید به صورت روزانه به آن پرداخت و در نشست های مشترک فرمانداران و مسووالن بانک
ها و همچنین با برنامه ریزی بنیاد مسکن شهرستان ها این موضوع در اولویت قرار گیرد .مدیر کل بنیاد
مسکن استان فارس در ادامه برخی از ویژگی های نهضت ملی مسکن را برشمرد و افزود :بخش مسکن

مدیر عامل آبفا شیراز:

رئیس گازرسانی به صنایع:

معموال به عنوان موتور محرک اقتصاد عمل میکند و مسکن به عنوان یک کاالی دو وجهی در اقتصاد
نقش بازی میکند و از معدود کاالهایی است که هم جنبه مصرفی و هم جنبه سرمایهای دارد .یکی از
مهمترین مشکالتی که مناطق شهری استان فارس با آن مواجه است باال بودن درصد خانوارهای اجاره
نشین نسبت به میانگین کشوری است  ،طرح نهضت ملی مسکن فرصتی برای خانه دار شدن طیف
وسیعی از جمعیتی است که هم اکنون اجاره نشین هستند .
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس با اشاره به اینکه باالترین رقم هزینهها در سبد خانوار را هزینه
مسکن تشکیل میدهد ،به موضوع تفویض اختیار وزیر مسکن به استانداران برای پیشبرد طرح نهضت
ملی مسکن در استان ها پرداخت و گفت  :این موضوع فرصت مناسبی است که با تاکید و توجه به
استعدادهای تولید مسکن در استان فارس و پیگیری آن در شهرستان ها  ،فرمانداران بتوانند زمینه های
توسعه طرح نهضت ملی مسکن را ایجاد کنند .
دکتر اسفندیاری فرماندار شهرستان خنج نیز در این نشست با تقدیر از خدمات بنیاد مسکن بر لزوم
استفاده از همه ظرفیت های قانونی برای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن تاکید کرد و اجرای این طرح در
شهرستان خنج را نوید بخش خانه دار شدن طیف وسیعی از جمعیت دانست.

با بهره برداری از خط  ۲انتقال آب  ۸۰حلقه چاه از مدار خار ج می شود

مدیر عامل آبفا شیراز گفت :با بهره برداری از خط  ۲انتقال آب
به شیراز  ۸۰حلقه چاه از مدار خارج می شود که عالوه بر صرفه
جویی در مصرف برق استفاده از آب های زیر زمینی به  ۵۵درصد و
آب های سطحی به  ۴۵درصد خواهد رسید .به گزارش ایلنا ،بهمن
بهروزی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه  ۷۵درصد شیوه تامین
آب در شهر شیراز از منابع زیر زمینی و چاه ها و  ۲۵درصد آب های
سطحی است ،عنوان کرد :با بهره برداری از خط دوم آبرسانی شیراز
تا ابتدای سال آینده که مجری آن سازمان آب منطقه ای فارس
است ،سه هزار لیتر آب بر ثانیه وارد مدار خواهد شد که  ۲هزار ۵۰۰
لیتر برای شیراز و  ۵۰۰لیتر برای صدرا تامین خواهد شد.
وی ادامه داد  ۱۵:هزار انشعاب مجاز شده است و عمده آن ها

در خارج از طرح هادی روستاها است و نمی توان انشعاب داد
و در حال رایزنی هستیم که در قالب توسعه طرح هادی انشعاب
دریافت کنند .به گفته بهروزی انشعاب غیر مجازی مربوط به آبفا
شیراز وجود ندارد و به نقاطی به عنوان سکونتگاه غیر رسمی مجوز
انشعاب داده شده است .وی همچنین با اشاره به اینکه آبرسانی
به  ۱۵۸روستا شهرستان شیراز به صورت تانکری بوده است ،ابراز
کرد :این روستاها به شیراز الحاق شده اند که در راستای توزیع
عادالنه آب شرب سیستم آبرسانی  ۴۰روستا در دهه فجر به بهره
برداری خواهد رسید .مدیر عامل آبفا شیراز با اشاره به اینکه  ۲۳هزار
انشعاب غیرمجاز در شهرستان شیراز شناسایی شده است  ،گفت:
در موضوع باغ شهری های غیر مجاز انشعابی به آنها نداده ایم و

اگر متوجه دریافت انشعاب آنها شویم برخورد و انشعاب را قطع می
کنیم ،دریافت انشعاب باغ شهری های اطراف شیراز تنها برای موارد
مجاز است که با مدرک و قانونی است انشعاب می دهند.
مدیرعامل آبفا شیراز درباره شبکه فاضالب شهرک های تازه
تاسیس اطراف شیراز نیز گفت :برای اتصال برخی شهرک های
مانند چنار راهدار و شهرک گلها به شبکه فاضالب شهری به ۲۰۰
کیلومتر شبکه فاضالب نیاز است که با توجه به گزارش ها عمده آن
انجام شده است .بهروزی ادامه داد :به دلیل محدودیت اعتبارات و
افزایش قیمت ها نیاز به زمان است و شبکه فاضالب شهرک هایی
همچون مهدی آباد و آرین نیز به زودی به مناقصه گذاشته می
شود .وی با اشاره به مصارف آب نیز در فصل گرما نیز تصریح کرد:
با افزایش یک درجه دمای هوا بین ۱۰تا  ۱۵لیتر مصرف آب بیشتر
خواهدشد .مدیرعامل ابفا شیراز با اشاره به اینکه  ۷۰۰کیلومتر شبکه
پوسیده و مشکل دار در شهر شیراز وجود دارد ،عنوان کرد :در طول
دو سال سالی 100کیلومتر اصالح شبکه انجام شده است و همچنین
4هزار و  ۵۰۰کیلومتر لوله گذاری در شیراز و  ۲هزار و  ۷۰۰کیلومتر
لوله گذاری در روستا ها داریم که به ازای هر مشترک در روستا ۴۰
تا  ۴۵متر و در شهر به ازای هر مشترک  ۶و نیم تا  ۷متر است.
بهروزی در خصوص شبکه فاضالب شهر شیراز با اشاره به اینکه
دولت محدودیت تامین بودجه دارد و قانون واگذاری و فروش
پساب ها را تصویب کرده است ،تصریح کرد :پساب در قانون بودجه
 ۱۴۰۱باید به سرمایه گذار و متولی واگذار شود و اکنون  ۲تصفیه
خانه در شیراز و  ۲تصفیه خانه در صدرا وجود دارد که  ۴۴۰هزار
مشترک یعنی یک میلیون و  ۲۰۰هزار نفر و در واقع  ۵۰درصد
جمعیت را پوشش می دهد.

اهواز-سیدرسول محمدی  :محمد گلستان
باغ رئیس گازرسانی به صنایع از بهره برداری
خط انتقال  16اینچ نیروگاه  500مگاواتی دولتی
دوکوهه اندیمشک که با ظرفیت گاز مورد نیاز
 100هزار متر مکعب در ساعت است ،خبر داد.
محمد گلستان باغ رئیس گازرسانی به صنایع
گفت :میزان حجم گاز مورد نیاز نیروگاه 500
مگاواتی دولتی دوکوهه اندیمشک 100 ،هزار متر
مکعب بر ساعت است که پس از تامین منبع
گاز  ،خط انتقال  16اینچ توسط واحد گازرسانی
به صنایع شرکت گاز استان خوزستان طراحی و
پیمان سپاری شد .گلستان باغ در ادامه افزود:
این پروژه  186متر خط لوله  16اینچ با فشار 1050
PSIبا اعتباری بالغ بر  6میلیارد ریال هزینه
اجرایی توسط شرکت تک ستاره زرد کوه بختیاری
از تاریخ  23دی ماه سال گذشته شروع شده و با
انشعاب گیری از  20اینچ دهلران و بیش از 20
هزار نفر ساعت کار ،در تاریخ  15مرداد ماه سال
جاری راه اندازی گردید .گلستان باغ در پایان
گفت :گازرسانی به نیروگاه دوکوهه اندیمشک
از تعهدات شرکت ملی گاز ایران بوده که  6ماه
زودتر از موعد مقرر توسط شرکت گاز استان
خوزستان گازرسانی شد .ضمن تقدیر و تشکر از
همکاران مناطق  1و  5عملیات انتقال گاز در زمان
انشعاب گیری از خط  20اینچ دهلران ،تعمیر و
نگهداری این خط پس از بهره برداری به منطقه 1
عملیات انتقال گاز سپرده شد.

 با کمک شرکت های توانمند داخلی:

بانک باتری سیستم های
یو پی اس در پاالیشگاه گاز ایالم
نصب و راه اندازی شد

ایالم  -خبرنگار ابتکار -مدیرعامل شرکت پاالیش
گاز ایالم از نصب و راه اندازی بانک باتری های
منابع برق بی وقفه در این واحد صنعتی خبر داد
و گفت :در اورهال امسال ،بانک های باتری ۶
دستگاه از منابع برق بیوقفه مهم در پاالیشگاه گاز
ایالم تعویض شد و پس از انجام تست های الزم،
زیر بار قرار گرفت .به گزارش روابط عمومی ،روح
اله نوریان افزود :سیستم های منابع برق بیوقفه
یا همان یوپیاس ها بواسطه تأمین برق بی وقفه و
با كیفیت برای سیستم های كنترل و مانیتورینگ
فرآیند ،در تولید پایدار پاالیشگاه نقش حیاتی ایفا
می كنند .نوریان تصریح کرد :پس از آنكه در سال
گذشته در تست های ظرفیت سنجی باتریها
مشخص شد ظرفیت باتری چند دستگاه مهم
تقلیل یافته است ،فرآیند جایگزینی این باتری ها
در دستور كار قرار گرفت و به دلیل خارجی بودن
باتری های موجود ،مذاكره با سازندگان داخلی
جهت ارزیابی توان تولید كنندگان داخلی به انجام
رسید .مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم گفت :با
انتخاب مشخصات فنی جدید باتری ها بر اساس
میزان مصارف واقعی و عملیاتی سیستم های
كنترل و تطبیق با توان داخلی سازندگان ،ضمن
رعایت استانداردهای جاری ،تقاضای خرید صادر
گردید و پس از طی تشریفات مناقصه و مشخص
شدن پیمانكار ،این باتری ها در مدت كمتر از 4
ماه در كارخانه سازنده تولید شد و جهت نصب
به پاالیشگاه منتقل گردید .نوریان افزود :به
دلیل تغییر مشخصات فنی باتری ها میبایست
تغییرات الزم در كارت های الكترونیكی یوپیاس
ها جهت تنظیم مدار شارژ و تناسب جریان
خروجی شارژرها با باتری های جدید اعمال می
شد كه پس از انجام مطالعات الزم ،این اقدام
توسط كارشناسان این واحد در اورهال امسال
روی دستگاهها انجام گرفت .وی به صرفه جویی
حاصل از این اقدام اشاره کرد و اظهار داشت:
ی ها تأثیر
گزینش فنی ،اقتصادی مشخصات باتر 
چشمگیری در كاهش هزینه داشت و همچنین
تولید كاال در داخل كشور ،مانع خروج میزان قابل
توجهی ارز از كشور شد .نوریان تصریح کرد:
تعمیر و راه اندازی یك دستگاه یوپیاس صنعتی،
تعویض خازن های  ACو  DCیوپیاس ها و
انجام تست های عملیاتی این ادوات برای افزایش
قابلیت اطمینان دستگاهها از دیگر اقدامات مهم
واحد تعمیرات برق در حوزه منابع برق بی وقفه
در اورهال امسال بوده است.

به همت دانشگاه علوم پزشکی همدان واعتبارات سفررییس جمهور

 ۷۰پروژه بهداشتی درمانی در سطح استان در دستورکار است
رییس دانشگاه علوم پزشکی استان همدان گفت :حدود  ۷۰پروژه در استان
در دستورکار است.
دکتر محمد مهدی مجذوبی در جمع خبر نگاران با اشاره به مصوبات سفر
رئیس جمهور محترم به استان همدان  ،عنوان کرد  :این پروژه ها متناسب با
درصد پیشرفت طی امسال تا سه سال آینده در دولت فعلی افتتاح میشود.
وی در مورد تکمیل مصوبات بهداشتی درمانی استان و شهرستان همدان
و پروژههای در حال تکمیل اظهار کرد :هماکنون بیمارستان اکباتان در مرحله
محوطهسازی است و  ۹۵درصد کار انجام شده است و یک ماه آینده تکمیل
تجهیزات به تدریج آغاز میشود و در حالت خوشبینانه پایان شهریورماه و در
حالت بدبینانه مهر و آبان افتتاحیه انجام میشود.
وی افتتاح بیمارستان  ۱۵۰تختخوابی رزن را از دیگر اقدامات در دستورکار
دانست و افزود :این بیمارستان جایگزین بیمارستان فعلی میشود.
رییس دانشگاه از افتتاح بخشی از خوابگاههای دانشجویی متاهلی مجردی خبر
داد و گفت :خوابگاه  ۴۰۰نفره ریحانه در پردیس دانشگاه امسال افتتتاح میشود
و بخشی از خوابگاه متاهلین نیز امسال افتتاح میشود.
دکتر مجذوبی با اشاره به در نظر گرفتن ردیف برای بیمارستان  ۱۰۰۰تخت
خوابی افزود :بیمارستان  ۱۰۰۰تخت خوابی در مرحله تعیین زمین است و کار
به محض تحویل زمین قابل کلنگزنی است که امید است بزودی اتفاق بیافتد
در ادامه دکتر مجذوبی با بیان اینکه هموتراپی در مرکز جامع سرطان هماکنون
در روزهای غیرتعطیل انجام میشود ،گفت :رادیوتراپی مرکز جامع سرطان

از پیشرفتهترین رادیوتراپیها است و در چند ماه آینده راهاندازی میشود و
مشکالت بسیار زیادی را از دوش مردم بر میدارد.
وی با بیان اینکه فاز یک شیمیدرمانی در مرکز جامع سرطان راهاندازی شده،
گفت :رادیوتراپی در چند ماه آینده در مرکز جامع سرطان افتتاح میشود.
رییس دانشگاه با اشاره به اینکه بخشهای بستری ،بدخیمی ،سرطان ،پیوند
و سلدرمانی در قالب فاز دو و سه بهرهبرداری میشود ،گفت :سلول درمانی
در مرکز جامع سرطان نیز در دو ماه آینده به طور رسمی راهاندازی میشود.
مجذوبی درباره توقف پروژه مرکز جامع سرطان اظهار کرد :مدیریت جدید بعد از
آغاز فعالیت با خانواده خیر بزرگوار مرحوم فرشچیان دیدار کرد و در این نشست
مسائلی مرتبط با تورم و افزایش قیمت مصالح مطرح شد و ضمن اعالم آمادگی
دانشگاه برای تزریق منابع ،درخواست شد که کار آغاز شده توسط دانشگاه و بنیاد
فرشچیان با همکاری هم تمام شود .وی ادامه داد :متاسفانه با وجود برگزاری
جلساتی با حضور استاندار همدان ،امامجمعه و نماینده ولیفقیه در استان،
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی با هدف ادامه همکاری با خانواده
مرحوم فرشچیان و تالش برای پیشبرد کارها با یکدیگر این امر محقق نشد و به
منظور جلوگیری از هدررفت زمان ،مناقصه برای تاسیسات برگزار و اعتبار مورد
نیاز در سفر ریاست جمهوری پیش بینی شد و با ابالغ آن مناقصه ادامه پروژه
به طور کالن انجام شده و این پروژه در دولت سیزدهم بهرهبرداری میشود.
افتتاح مرکز آموزشی درمانی فاطمیه با حضور وزیر بهداشت ،درمان و اموزش
پزشکی

مرکز آموزشی درمانی فاطمیه با حضور وزیر بهداشت ،معاونین وزارت متبوع،
نماینده مردم همدان در شورای اسالمی ،رییس و مسئولین دانشگاه علوم
پزشکی همدان و مرکز فاطمیه افتتاح شد.
مجذوبی با اشاره به اینکه ساختمان جدید االحداث فاطمیه به متراژ  ۶۵۰۰متر
مربع با ظرفیت  ۸۵تخت خواب است ،گفت :این مجموعه شامل مرکز ناباروری،
اورژانس ،بلوک زایمان ،درمانگاه زنان و نوزادان خواهد بود.
م عیناللهی در حاشیه مراسم افتتاح ساختمان جدید بیمارستان
دکتر بهرا 
فاطمیه همدان در جمع خبرنگاران اظهار داشت :خدا را شاکرم که این افتخار را
پیدا کردیم امروز در همدان و افتتاح یکی از مجهزترین بیمارستانهای زنان کشور
حضور پیدا کنیم.
وی تصریح کرد :این مرکز با  ۶۵۰۰متر زیربنا و  ۸۰تخت بسیار مجهز ،شامل
تختهای انآیسی یو که همه تختها مجهز به مانتیور و امکانات پیشرفته
است ،افتتاح شد.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد :در این مرکز درمانی هر
آنچه که برای درمان بیماریهای زنان الزم است ،وجود دارد و مجهز به یک مرکز
ناباروری پیشرفته است.
دکتر عیناللهی با تاکید بر اینکه وجود چنین مرکز ناباروری پیشرفت ای ه در
همدان به درمان نازایی و جوانی جمعیت کمک میکند ،اظهار داشت :یکی از
بحثهای مهم کشور جوانی جمعیت است که از طریق حمایت رئیس دانشگاه
و دکتر حاجی بابایی ،مرکز پیشرفتهای ایجاد شده که همدانیها برای درمان به

خارج از استان نروند .وی با اشاره به اینکه اعتبار ساخت و تکمیل این پروژه
 ۲۵۰میلیارد تومان اعالم شده ،تصریح کرد :این اعتبار به موقع جذب و مصرف
شده است.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به بحث نیروی انسانی مرکز درمانی
فاطمیه همدان اشاره کرد و گفت :این مرکز از وجود پزشکان فوق تخصص و
مخصص در زمینه زنان ،نوزادان و نازایی برخوردار است.

