پنجشنبه  31شهریور  25 1401صفر 1444
 22سپتامبر 2022شماره 3655

شهرستان

4

www.asre-iranian.ir

اخبار
بازدید مدیرکل راه و شهرسازی استان
اصفهان از پروژه های نهضت ملی
مسکن شهر جدید بهارستان

به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت عمران
بهارس��تان دکتر قاری ق��رآن مدیرکل راه و
شهرس��ازی اس��تان اصفهان و هیات همراه
در ادام��ه ی بازدی��د ه��ای دوره ای خود از
پروژه های نهضت ملی مس��کن شهر جدید
بهارستان بازدید کردند و از نزدیک در جریان
پیشرفت این پروژه مهم قرار گرفتند.
در جلس��ه ای که پس از این بازدید با حضور
دکتر قاری قرآن مدیرکل راه و شهرس��ازی
اس��تان اصفه��ان در محل تجهی��ز کارگاه
پروژه های نهضت ملی مس��کن شهر جدید
بهارستان برگزار ش��د ،مسائل مربوط به این
پروژه و راهکارهای تسریع در احداث واحدها
مورد بررسی قرار گرفت
توزیع بیش از  ۴۸هزار پرس غذا توسط
شرکت گاز ایالم در بین زائران اربعین

ایالم –مدیرعامل ش��رکت گاز استان ایالم
از توزی��ع بی��ش از  ۴۸ه��زار پ��رس غذای
گ��رم در  ۲وعده نهار و ش��ام در بین زائران
اربعین حس��ینی(ع) در موکب این شرکت در
شهرستان چرداول خبر داد.
محمود کش��اورز در گفت و گو با خبرنگاران
اظهار داش��ت  :از این تع��داد  ۲۴هزار پرس
نهار ۲۴ ،هزار پرس شام بوده که خوشبختانه
رضای��ت مقام��ات اس��تانی و همچنین زوار
اباعبداهلل الحسین(ع) فراهم شده است.
وی از توزیع  ۱۰هزار لیتر ش��ربت و  ۱۰هزار
بط��ری آب معدن��ی و نیز کمک ب��ه ت ُامین
اقالم مورد نیاز هی ُاتهای مذهبی شهرستان
چرداول مس��تقر در این موکب ،برای تهیه و
توزیع  ۱۲هزار پرس صبحانه خبر داد و اظهار
داشت :تالشهای ش��رکت گاز استان برای
خدماترسانی به زائران اربعین در این موکب
توس��ط برخی از مقامات ارشد استان از جمله
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه ایالم،
فرماندار چرداول ،جانش��ین فرماندهی سپاه
امیرالمؤمنین(ع) اس��تان بازدید و مورد تقدیر
قرار گرفت .مدیرعامل ش��رکت گاز ایالم با
اش��اره به اینکه در راس��تای مسئولیتهای
اجتماعی ،شرکت گاز استان ایالم برای اولین
بار اقدام به اس��تقرار و راهاندازی موکب برای
خدماترس��انی به زائران اربعین نموده است،
تصریح کرد :ش��رکت گاز استان با استفاده از
امکانات زیرس��اختی آشپزخانه اردوگاه قدس
سپاه اس��تان ایالم ،روزانه در  ۲وعده نهار و
شام بیش از  ۶هزار پرس غذای گرم طبخ و
در بین زائران توزیع کرده است.
کش��اورزبا بی��ان اینکه این ش��رکت در کنار
خدمترس��انی به زائران ،اقدامات فرهنگی و
آموزش��ی به منظور ارتقای ایمنی و سالمت
زائ��ران ب��ه خص��وص محافظ��ت در برابر
گرمازدگ��ی و کرونا انجام دادهاس��ت ،گفت:
بی��ش از  ۵۰نف��ر از کارکن��ان این ش��رکت
بص��ورت داوطلبانه و ش��بانهروزی در پخت
و توزیع غذای گ��رم ،میانوعده و نیز توزیع
ش��ربت و آبمعدنی در خدمت زوار بوده و از
این طریق ارادت خود را به حضرت اباعبداهلل
الحسین(ع) ابراز داشتند.
وی ب��ا بیان اینکه در جلس��ه س��تاد اربعين
استان ،ش��رکت گاز ایالم بعنوان اداره معین
در شهرس��تان چرداول انتخاب ش��ده است،
افزود :در راستای خدمترسانی این مجموعه
ب ه زائران اربعین حس��ینی(ع) ،این موکب در
مجموعه با اس��تقرار در اردوگاه قدس س��پاه
اس��تان و اس��تفاده از امکان��ات زیرس��اختی
اولی��ه این مکان ،راهاندازی ش��د و روزانه به
بیش از  ۱۰هزارنفر از زائرین خدماترسانی
کرده اس��ت .مدیرعامل ش��رکت گاز استان
با اش��اره به اینکه همزمان با آغاز س��فرهای
زیارتی اربعین حسینی و به منظور استقبال و
پذیرایی از زائرین کربالی معلی و ارادتمندان
به س��رور و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل
الحسین(ع) ،موکب این شرکت بعنوان مرکز
اصلی پذیرایی از زائران اربعین در شهرستان
چرداول آغاز به کار کرد ،اظهار داشت :در این
ارودگاه ،محل اس��کان مجزا برای برادران و
خواهران ،نمازخانه ،سرویسهای بهداشتی،
چندین دوش حم��ام و پارکینگ اختصاصی
برای زائران فراهم شد.
وی با اش��اره به اینکه موکب این ش��رکت با
رعایت کامل دس��تورالعملهای بهداش��تی،
میزبان خیل عظیم عزاداران و زائران اباعبداهلل
الحسین(ع) بوده است ،اظهار داشت :موکب
ش��رکت گاز امسال برای اولین سال بصورت
مستقل جهت پذیرایی زائرین کربالی معلی
برپا شد.

جلسه هماهنگی برگزاری مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس در شهرداری چهارباغ برگزار شد

تاکید سرپرس��ت ش��هرداری ب��ر حضور
کارکن��ان مدیری��ت ش��هری در مراس��م
هفته دف��اع مق��دس جلس��ه هماهنگی
برگزاری مراس��م بزرگداش��ت هفته دفاع
مق��دس س��اعتی پیش با حض��ور جمعی
از مس��وولین پای��گاه بس��یج ش��هرداری
چهارباغ به ریاس��ت مهندس چگینی نژاد
سرپرست ش��هرداری برگزار شد .در این
جلس��ه پس از هم اندیش��ی و تبادل نظر

مقرر شد مدیریت شهری از تمام ظرفیت
خود برای پاسداش��ت هفت��ه دفاع مقدس
اس��تفاده کند .همچنین مقرر ش��د از پنج
شنبه  ۳۱شهریور  ۱۴٠۱همزمان با اولین
روز هفته دفاع مقدس،برنامه های ذیل در
ش��هرداری چهارباغ اجرایی شود .برپایی
نمایش��گاه عکس و کت��اب دفاع مقدس.
تجلیل از ایثارگران ش��هرداری چهارباغ .
نص��ب بنر تبریک هفته دف��اع مقدس در

س��طح ش��هر .تولید محتوا در خصوص
دف��اع مقدس در س��طح فضای مجازی و
گروه های خبری استفاده از جمالت امام
خمین��ی «ره» و مقام معظ��م رهبری در
سربرگ مکاتبات اداری .برگزاری مراسم
بزرگداش��ت هفته دفاع مق��دس به همراه
روایت خاط��رات جنگ تحمیلی با حضور
رزمن��ده ش��اخص جبهه های ن��ور علیه
ظلمت  .سنگر چینی،نصب چفیه و پرچم

در کنار ورودی س��الن شهرداری .پخش
س��رودهای حماس��ی هشت س��ال دفاع
مقدس در ساختمان ش��هرداری .شرکت
بسیجیان شهرداری چهارباغ در مسابقات
تیراندازی .مهندس چگینی نژاد سرپرست
ش��هرداری چهارباغ در پایان جلسه ضمن
جمع بندی موضوعات ،بر ضرورت برنامه
ریزی ،مشارکت و حضور یکایک کارکنان
شهرداری در مراسم بزرگداشت هفته دفاع

مقدس تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

کاهش بیش از  92درصدی آبرسانی سیار در نیمه اول سال جاری در استان اصفهان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره
ب��ه تامین و توزیع عادالنه آب در اس��تان گفت :در بهار و
تابستان سال جاری با توجه به محدودیت منابع ،آب شرب
 100ش��هر و  948روستای تحت پوش��ش آبفای استان
اصفهان به صورت عادالنه تامین و توزیع شد ،و آبرسانی
سیار بیش از  92درصد کاهش یافت.
حس��ین اکبریان با بیان اینکه با پایش آنالین و کنترل از
راه دور منابع و تاسیسات ،توزیع عادالنه آب درسطح استان
انجام گرفت ،اظهار داشت :با ایجاد بستر تله متری خطوط
انتقال در بیش از  85ایستگاه آبرسانی از تصفیه خانه آب
باباشیخعلی تا انتهای خطوط انتقال در نایین و انارک و نیز
دیگر تاسیس��ات در سایر شهرها و روستاها ،آب شرب به
صورت پایدار و عادالنه توزیع شد.
وی با بیان اینکه در زمان اوج مصرف نیاز آبی ش��هرها و
روس��تاهای تحت پوشش سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ
 16.5مترمکعب بر ثانیه اس��ت ،اعالم کرد :امسال آبفای
اس��تان اصفهان به رغم اینکه در پیک مصرف با کمبود
 2.5متر مکعب بر ثانیه برای تامین پایدار آب شرب مردم

مواجه بوده ،اما با اجرای برخی اقدامات از جمله شناسایی
و اصالح نقاط آسیب پذیر شبکه توزیع ،توانست آب شرب
متقاضیان را تامین نماید .این در حالیس��ت که تله متری

ش��بکه توزیع ش��هر اصفهان نیز در توزیع عادالنه آب در
تابستان س��ال جاری موثر بوده است .مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب اس��تان اصفهان بی��ان کرد :تله متری 26

حوضچه فشارشکن در منطقه  ، 2تله متری  22حوضچه
کنترلی در س��طح ش��هر اصفهان و تعویض بیش از 200
والو و حوضچه سازی درشبکه توزیع شهرهای اصفهان،
خمینی شهر ،نجف آباد و شاهین شهر از جمله اقدامات در
راستای توزیع عادالنه آب بوده که در دستور کار قرار گرفته
است .اکبریان به کاهش نسبی دما در فصل تابستان جاری
اش��اره کرد و اظهار داشت :طبق گزارش های سامانه هوا
شناسی به صورت میانگین امسال دما در ماه های خرداد،
تیر و مرداد نسبت به سال گذشته یک درجه کاهش داشته
که این امر نیز در تامین پایدار آب ش��رب مردم موثر بوده
است .مدیر عامل آبفای استان اصفهان در ادامه به برخی
از چالش های تامین پایدار آب ش��رب پرداخت و تصریح
کرد :طی دهه  40تا پایان دهه  80چاه های فلمن یکی از
منابع تامین آب شرب شهر اصفهان ،با ظرفیت  3200لیتر
بر ثانیه بوده ولی از ابتدای دهه  90با خشک شدن رودخانه
زاینده رود ،آبدهی این چاه ها به صفر رس��یده است و این
رویداد در سال های اخیر آبفا را در تامین پایدار آب شرب
با چالش مواجه نموده است.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم:

ارائه بیش از  ۴هزار خدمات بهداشتی و درمانی پاالیشگاه گاز ایالم به زائران اربعین
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم از ارائه
بیش از  4هزار خدمات بهداش��تی و درمانی
به زائران اربعین توس��ط این پاالیشگاه خبر
داد و گفت :این تع��داد خدمات در قالب 10
خدمات مهم به زوار اباعبداهلل الحس��ین (ع)
ارائه شده است.
“روح اله نوریان” افزود :این خدمات شامل:
تزریقات ،س��رم تراپی ،تس��ت فش��ار خون،
معاینه و ویزیت ،ارائه خدمات دارویی ،بخیه

و پانسمان ،اکسیژن تراپی ،تست قند خون و
غیره بوده که توسط همکاران درمانگاه طب
صنعتی و  HSEش��رکت پاالیش گاز ایالم
به زائران اربعین ارائه شده است.
وی اظهار داش��ت :بی��ش از  ۷۰قلم دارویی
توس��ط بهداشت و درمان صنعت نفت غرب
کشور تأمین و در اختیار همکاران درمانگاه و
 HSEاین پاالیشگاه برای خدمات رسانی
به زائران اربعین قرار گرفته است.

مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با بیان
اینکه ای��ن خدمات بهداش��تی و درمانی در
مسیر رفت و برگشت زوار اباعبداهلل الحسین
(ع ) ارائه ش��ده است ،تصریح کرد :عالوه بر
این خدمات ،یک دستگاه کانکس مجهز به
همراه امکانات پزشکی و دو تخت بستری و
یک دستگاه آمبوالنس مجهز به تجهیزات
پزش��کی در موک��ب های این پاالیش��گاه
مستقر شده است.

نوریان خاطرنش��ان کرد :بیش��تر مشکالت
مراجعین ش��امل س��رماخوردگی ،دردهای
اس��کلتی و عضالنی ،مش��کالت گوارشی،
آفتاب سوختگی ،مشکالت بینایی ،ضعف و
ب��ی حالی ،تاول زدگی و جراحات ناش��ی از
پیاده روی در ناحیه پا بوده که خوش��بختانه
توس��ط همکاران درمانگاه طب صنعتی این
پاالیشگاه مداوا و به سفر معنوی خود ادامه
دادند.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی:

قضا زدایی تنها راه برای کاهش مراجعات به دستگاه قضایی است

رئیس کل دادگستری اس��تان آذربایجان
ش��رقی گف��ت :ده ه��ا عن��وان حقوقی و
کیفری در تش��کیالت قضایی مطرح می
ش��ود که تعدادی از آنها اص�لا نیازی به
مراجعه به دادگس��تری ندارند و صرفا یک
موضوع اداری هستند.
ب��ه گزارش مریم عبدالعل��ی زاده خبرنگار
ما از تبریز ،موسی خلیل الهی در مالقات
با اعض��ای دفتر حمایت حقوقی و قضایی
ایثارگران اس��تان ضمن گرامیداشت آغاز
هفته دف��اع مقدس ،اظهار ک��رد :همه ما
مدیون ایثارگران ،شهدا و جانبازان هستیم
و همچنان ش��هدا و ایثارگ��ران در دوران
دف��اع مقدس بی منت در جبهه های حق
علیه باطل حضور داشتند ما نیز مکلف به
خدمت بی منت به آن ها هستیم.
رئیس کل دادگس��تری اس��تان ادامه داد:
تشکیالت قضایی کشور به دلیل افزایش
فزاین��ده ورودی پرونده ه��ا به دنبال قضا
زدایی بوده و این تنها راه برای پیشگیری

از افزایش مراجعات است .وی بیان کرد :ده
ها عنوان حقوقی و کیفری در تش��کیالت
قضایی مطرح می شود که تعدادی از آنها
اصال نیازی به مراجعه به دادگستری ندارند.
خلیل الهی اضافه کرد :یکی دیگر از روش
های مناسب برای قضا زدایی بهره مندی
از ظرفیت شوراهای توسعه حل اختالف و
شورایاری ها است .رئیس کل دادگستری
اس��تان آذربایجان شرقی با اشاره به ایجاد
شوراهای حل اختالف توسط مرحوم آیت
اهلل شاهرودی با هدف استفاده از ظرفیت
مردمی در توس��عه صلح و سازش ،اضافه
کرد :در ح��ال حاضر رئی��س محترم قوه
قضائیه بر ایجاد شوراهای تخصصی تأکید
دارند.
وی ادامه داد :در راس��تای تش��کیل شورا
ه��ای حل اخت�لاف تخصص��ی اقدامات
خوب��ی در اس��تان انجام ش��ده و با توجه
به این موضوع میزان صلح و س��ازش در
استان به  40درصد رسیده است.

خلیل الهی با تقدیر از اقدامات دفتر حمایت
حقوقی از ایثارگران ،خاطرنش��ان کرد :در
بحث ش��ورایاری ها می ت��وان از ظرفیت
دفتر حمایت حقوقی از ایثارگران اس��تفاده
کرد.

 ص�دور  ۱۰۰درصد س�ند کاداس�تری

اراضی ملی استان آذربایجان شرقی

رئیس کل دادگستری اس��تان آذربایجان
ش��رقی گف��ت :در حوزه اراض��ی ملی در
بح��ث جانمایی و تثبی��ت مالکیت اراضی
به ص��ورت  ۱۰۰درصد انجام و منتهی به
صدور سند شده است.
موس��ی خلیل الهی در نشس��ت بررس��ی
مسائل مربوط به رفع تداخالت و کاداستر
اراضی زراعی و باغی اس��تان اظهار کرد:
به منظور تس��ریع در روند رفع تداخالت و
مشخص ش��دن وضعیت دقیق استان در
اجرای این موضوع نشست بررسی مسایل
مربوط به رفع تداخالت و کاداستر اراضی
زراعی و باغی استان باید هر ماه به صورت

مستمر برگزار و گزارش عملکرد شهرستان
ها به تفکیک ارائه شود.
وی اف��زود :با توجه ب��ه وضعیت موجود و
اقداماتی که انجام شده باید موضوع نحوه
ارزیابی عملکرد استان ها بررسی و وضعیت
استان به طور کامل مشخص شود.
رییس کل دادگستری گفت :خوشبختانه
در ح��وزه اراضی مل��ی در بحث جانمایی
و تثبیت مالکی��ت اراضی به صورت ۱۰۰
درصد انجام و منتهی به صدور س��ند شده
است.
وی با اشاره به موضوع صدور اسناد اراضی
زراعی افزود :در حوزه اراضی کش��اورزی
با توجه به تقاض��ا محور بودن باید ضمن
پرهیز از تفاس��یر مختلف براس��اس یک
روی��ه واحد مردم برای درخواس��ت صدور
س��ند ترغیب شوند .خلیل الهی با تاکید بر
تس��ریع در روند رفع تداخالت و کاداستر
اراضی زراعی و باغی بیان کرد :اقدامات و
عملکردی که در این رابطه انجام شده باید

به صورت کامل و مس��تمر منعکس شود.
وی با تاکید بر انجام کار به صورت دقیق
افزود :اگر نقش��ه ای در خصوص اراضی
زراعی و باغی اس��تان وج��ود دارد باید در
راستای بهره مندی دستگاه های مربوطه
ارائه ش��ود .رئیس کل دادگستری استان
آذربایجان شرقی خاطرنش��ان کرد :همه
دس��تگاه های مربوطه مخصوصا دستگاه
های شهرستانی مکلف به همکاری با مرکز
اس��تان در اجرای موضوع رفع تداخالت و
کاداستر اراضی زراعی و باغی هستند .وی
با بیان اینکه متاس��فانه همکاری دهیاری
ها در این خصوص مناس��ب نیست ادامه
داد :در این رابط��ه دهیارها باید مکلف به
همکاری و جدیت در این امر شوند.

بهمنی شهردار کمالشهر:

ش��هردار کمالش��هر گفت:با تاکی��دات دکتر
عس��گری نماینده مجلس شورای اسالمی و
دکتر عبدالهی استاندار البرز در بازدید میدانی
که اخیرا از بیمارس��تان کمالش��هر در معیت
مس��ئولین اس��تانی انجام پذیرفت،مدیریت
شهری در تالش است هر چه سریعتر نسبت
ب��ه انجام آخرین مرحله تعه��دات خود اقدام
نماید.
امیر بهمنی عنوان کرد:بیمارستان کمالشهر
مهمترین اق��دام در عرصه افزایش س��رانه
بهداشت و درمان در شهر کمالشهر است.
شهردارکمالش��هر اظهار داشت:طی چند روز
آت��ی آخرین مرحله خرید ملیگ��رد به ارزش
یک و نیم میلیارتومان به بیمارس��تان تزریق
خواهدشد.
بهمن��ی اذع��ان کرد:پس از حضور ریاس��ت
محترم جمهور و تصوی��ب اختصاص ۲هزار
میلیارد ریال(۲۰۰میلی��ارد تومان) از اعتبارات
مل��ی به این پ��روژه  ،ش��هرداری موظف به
پرداخ��ت ۵۰میلی��ارد ریال(مع��ادل ۵میلیارد
تومان) گردید ک��ه طی چهار مرحله  ،معادل
س��ه و نیم میلیارد تومان میلگرد خریداری و

بیمارستان كمالشهر بدون وقفه در مسیرسازندگی

در محل احداث بیمارس��تان تخلیه و با خرید
آخرین مرحله میلگرد جهت ساخت بیمارستان
،مدیریت شهری به تعهدات خودعمل نموده
است.
(كمالش��هر پیش��رو در مس��یرعلم و دانش
؛حمایت از نخبگان  ،شكوفایی استعدادها)
شهردار کمالشهر در دیدار با دو نونهال نخبه
کمالشهری بیان کرد :مدیریت شهری همواره
ب��ا همه امکانات خ��ود درحمایت از نخبگان
علم��ی و م��دال آوران کمالش��هری ،از هیج
تالشی فروگذار نخواهد کرد .
بهمنی خاطرنشان شد:بررسی مشکالت پیش
روی توس��عه و ترقی علمی ش��هر از دغدغه
های مدیریت ش��هری اس��ت که امید است
با رفع آن  ،مس��یری هموار برای پیش��رفت
فرزندان این شهر فراهم آید.
شهردارکمالش��هر در پایان اضافه کرد :طرح
هایی برای حمایت از نخبگان کمالش��هری
دردس��ت بررس��ی و اقدام اس��ت که بزودی
اجرایی خواهد شد .
(مشكالت و موانع پیش رو در سطح شهر رفع
می شود)

ش��هردار کمالشهر در جلسه ای که با حضور
دکتر عسگری نماینده مجلس شورای اسالمی
 ،مهندس فانی مدیر کل امور فنی استانداری ،
آقابراری معاون سیاسی فرمانداری شهرستان
ک��رج  ،فتاح پور رئیس س��ازمان بهزیس��تی
شهرستان کرج  ،حجرگشت مدیرکل آموزش
و پرورش اس��تان  ،قلی��زاده رئیس آموزش و
پرورش ناحیه  ۴شهرستان  ،معاون اداره کل
راه و شهرسازی اس��تان  ،معاونین اداره برق
اس��تان  ،ریاست و اعضای شورای اسالمی و
مسئولین شهری برگزار شد ،با بیان مشکالت
کمالشهر گفت :در مسیر اهداف عالی خدمت
رس��انی  ،مسیر ناهمواری پیش روی ماست
که گذر همراه با رضایت خاطر و موفقیت آمیز
از ای��ن راه پر فراز ونش��یب  ،جز با همکاری
مسئولین خدوم میسر نمی باشد.
بهمن��ی ضم��ن برش��مردن مش��کالت
شهرکمالش��هر مط��رح ک��رد:در خص��وص
جابجایی بازار س��نگ فروش��ان  ،جلساتی با
مسئولین ذیربط در حال برگزاری و مدیریت
شهری جهت اختصاص زمین با قید فوریت،
در ح��ال اتخاذ اقدامات الزم اس��ت و نیروی

انتظامی جهت نظارت بر جابجایی و اداره راه
وشهرس��ازی نیز نسبت به واگذاری زمین به
شهرداری در حال تکمیل سیرمراحل قانونی
می باشند.
شهردارکمالشهر اظهارداشت :مشکالت حوزه
آموزش و پرورش که به جهت تراکم جمعیتی
تبدیل به چالش��ی ش��ده برای مس��ئولین و
همچنین نوسازی ناوگان حمل و نقل از جمله
مواردی اس��ت که جهت رف��ع آن ،اقدامات
عاجلی از س��وی مدیریت ش��هری در دست
اقدام است.
شهردار کمالشهر در ادامه با اشاره به زمینی که
مقرر است از سوی اداره برق  ،با وجود انجام
کامل تعهدات از سوی مدیریت شهری به این
شهرداری  ،واگذار گردد بیان داشت:امیداست
بزودی با تحقق کامل این امر  ،زمین مذکور
طبق برنامه ریزی های الزم تبدیل به فضای
سبز گردد.
دکتر بهمنی در ادامه ضمن تاکید بر مشکالت
ناشی از روان آبهای سطحی و لزوم رسیدگی
به مشکالتی که به تبع آن گریبانگیر بهداشت
و سالمت جامعه است  ،اذعان کرد :طرح ها

و برنامه هایی در جهت ساماندهی و رفع آن
در دست بررسی و اقدام است که باهمکاری
مس��ئولین ذیربط طی طرح جامعی که برای
ساماندهی این مش��کل  ،در سطح استان در
دست اقدام است  ،مرتفع خواهد شد .
شهردار کمالشهر در خصوص آسفالت کنار گذر
اتوبان کرج اظهارکرد:مقرر شد جهت آسفالت
کنار گذر اتوبان که در محله پیشاهنگی واقع
است  ،جلس��ه ای با محوریت مدیر کل امور
فنی اس��تانداری و با حضور مدیریت شهری،
مدیر کل راهداری ومعاون سیاسی فرمانداری
کرج تشکیل و نسبت به تامین بودجه و تقسیم
کار بین ادارات مربوطه اقدام گردد.
دکتر بهمنی درپایان با اش��اره به بازگش��ائی
کمربندجنوبی کمالش��هر و مشکالت پیش
روی این پروژه عمران��ی اضافه کرد :در این
خصوص  ،چندی اس��ت که مدیریت شهری
علی رغم تالش��های بس��یار  ،موفق به رفع
برخی مش��کالت آن نگردیده  ،مقرر گردید
مس��تندات الزم به دفتر نماینده مجلس ارائه
و موضوع از طریق معاونت فنی اس��تانداری ،
وزارت جهاد و دادستانی استان پیگیری گردد.

اخبار
ایجاد بیمارستان  500تختخوابی یکی
نیازهای اصلی بهداشت و درمان
استان بوشهر است

رئیس دانش��گاه علوم پزشکی بوشهر گفت:
ایج��اد بیمارس��تان  500تختخواب��ی یکی
نیازه��ای اصلی بهداش��ت و درمان اس��تان
بوشهر است.
دکتر حسن ملکی زاده در نشست با آیتاهلل
صفایی بوشهری نماینده ولیفقیه در استان
و امامجمع��ه بوش��هر ضم��ن تس��لیت ایام
س��وگواری دهه آخر ماه صفر و گرامیداشت
هفت��ه دفاع مق��دس اظه��ار داش��ت :تیم
مدیریتی دانش��گاه علوم پزش��کی بوشهر با
تالش��ی جهادی ،نگاه دلسوزانه به استان و
خدمت خالصانه ،به مردم اس��تان بوشهر در
حال ارائه خدمات است.
وی تصری��ح ک��رد :تم��ام ت�لاش و
برنامهریزیه��ای تیم مدیریتی و پرس��نل
دانش��گاه علوم پزش��کی در سراس��ر استان
بوشهر بر اس��اس کار جهادی و شبانهروزی
است.
دکت��ر ملک��ی زاده بابی��ان اینک��ه تربی��ت
مدیران ج��وان تراز انقالب اس�لامی برای
خدمترسانی باکیفیت در حوزه بهداشت در
دستور کار دانشگاه است ،اضافه کرد :انتخاب
و انتصاب مدیران انقالب��ی ،جوان و والیی
در دس��تور کار ق��رار دادهایم ک��ه هماکنون
بخش زیادی از این کار صورت گرفته است
بهگونهای که برخی از روس��ای شبکههای
بهداش��ت و درمان و مدیران دانشگاه متولد
دهه  60هستند.
رئی��س دانش��گاه علوم پزش��کی بوش��هر
اضافه ک��رد :اس��تفاده از بان��وان والیی در
پس��تهای مدیریت��ی نی��ز در دس��تور کار
قرار دادهایم که بهعنوان یکی از س��ندهای
افتخ��ار خود میدانیم.وی با اش��اره به حوزه
پروژههای عمرانی ،تختهای بیمارس��تانی
و زیرس��اختهای بهداشتی و درمانی گفت:
 12پروژه عمران��ی را به ارزش  141میلیارد
تومان در هفته دولت با کار جهادی افتتاح و
به بهرهبرداری رس��ید و همچنین  24پروژه
حوزه س�لامت نیز عملیات اجرایی آن آغاز
شده است که حدود  50درصد اعتبارات این
پروژهها نیز تأمینشده است.
دکت��ر ملکی زاده اف��زود :با توجه به س��فر
دکتر س��ید صولت مرتضوی معاون اجرایی
رئیسجمه��ور ب��ه اس��تان بوش��هر و قول
مساعدشان امیدواریم تا دو الی سه ماه آینده
اسکلت بیمارس��تان جایگزین فاطمه الزهرا
(س) به اتمام برسد.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی بوشهر اضافه
کرد :اتمام بیمارس��تان برازجان و بیمارستان
جایگزی��ن فاطمه الزه��را (س) را بهصورت
ویژه در دستور کار قرار دادهایم.
وی افزود :برخی از پروژههای حوزه بهداشت
و درمان استان بوشهر که سالهای زیادی بر
زمینمانده بود با پیگیریهای صورت گرفته
و دع��وت از وزی��ر و معاونین در س��فرهای
متعدد موفق شدیم به پایان برسند.
رئیس دانش��گاه علوم پزشکی بوشهر اضافه
کرد :بحث فرهنگی نیز از نگاه تیم مدیریتی
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مغفول نمانده
اس��ت و در همین راس��تا احی��ا برنامههای
فرهنگ��ی و مذهب��ی را دس��تور کار ق��رار
دادهایم.
توزیع  4000بسته مهر تحصیلی در
استان خراسان رضوی

مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی-مدیرکل
اوقاف و امور خیریه خراس��ان رضوی گفت:
در قالب طرح مهر تحصیلی و از محل نیات
واقفین خیر اندیش حدود  4هزار بسته تهیه
و بین دانش آموزان نیازمند توزیع می شود.
حجت االس�لام محمد احمدزاده در حاشیه
توزیع بس��ته های مهر تحصیل��ی از محل
موقوفات مرتبط که در این اداره کل برگزار
شد؛ افزود :در سامانه جامع موقوفات سازمان
اوق��اف بی��ش از  ۸۰۰نی��ت در موضوعات
مختف ثبت شده که برخی از نیت ها توسعه
بیش��تری پیدا کرده ،برخی کمت��ر و برخی
مغفول واقع شده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی
با اش��اره به چند ط��رح اوقاف که به صورت
س��ازمانی و مل��ی در حال اجرا اس��ت و در
مواردی نیاز به توسعه و توجه بیشتری دارد؛
گفت :طرح «دست های مهربانی» با هدف
کمک به نیازمندان  ،طرح «پیوند آسمانی»
در موضوع خانواده و تهیه جهیزیه برای زوج
های جوان ،طرح مهر تندرس��تی در موضوع
دارو و درمان ،طرح زائرین حسینی و رضوی
و ط��رح مهر تحصیل��ی از جمله طرح هایی
اس��ت که از مح��ل اجرای نی��ات واقفین و
کمک های خیرین انجام می شود.
حجت االس�لام احمدزاده بیان کرد :عالوه
ب��ر طرح مهر تحصیلی ،موقوفه مش��ارکتی
ب��رای دانش آموزان در ح��وزه قرآن عترت
و نماز ب��رای اولین بار در کش��ور در اوقاف
خراس��ان رضوی ش��کل گرفت که نیازمند
توسعه است.

