12

شنبه  20 /مرداد ماه / 1395شماره4058

www.ebtekarnews.com

اخبار

اخبار

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران
خبر داد

مدیرعامل شرکت آبفا اهواز خبر داد

در کرمان بازار سیاه دارو نداریم

کشف بیش از  ۱۷۹کیلوگرم تریاک
در شهریار

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از
کشف بیش از  ۱۷۹کیلوگرم ماده مخدر تریاک
در شهریار خبر داد.
سردار محسن خانچرلی فرمانده انتظامی
ویژه غرب استان تهران از کشف بیش از ۱۷۹
کیلوگرم ماده مخدر تریاک در شهرستان
شهریار خبر داد.
سردار محسن خانچرلی فرمانده انتظامی
ویژه غرب استان تهران در این رابطه گفت:
با آگاهی ماموران پلیس از گزارشی مبنی
بر قاچاق مقدار قابل توجهی ماده مخدر
تریاک از استان کرمان به شهرستان شهریار،
پلیس اقدامات ویژه به منظور کشف و
ضبط محموله مورد نظر را در دستور کار
خود قرار داد.فرمانده انتظامی ویژه غرب
استان تهران ادامه داد :با انجام اقدامات
اطالعاتی ،ماموران پلیس موفق به شناسایی
و ردیابی این محموله در محورهای مواصالتی
شهرستان شهریار شدند.
سردار محسن خانچرلی افزود :با ردیابی
محموله مواد مخدر ماموران پلیس به منظور
کشف و ضبط آن به محورهای مواصالتی
شهرستان شهریار اعزام شدند.وی بیان کرد:
ماموران در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه پس از
متوقف کردن خودرو حامل مواد مخدر ،متهم
را دستگیر و وی را به منظور بررسی اطالعات
بیشتر به پلیس مبارزه با مواد مخدر غرب
استان تهران انتقال دادند.
خانچرلی بیان کرد :طی بازرسی های
صورت گرفته از این خودرو ۱۷۹ ،کیلو و
 ۱۲۰گرم تریاک که به طرز ماهرانه ای در
آن جاسازی شده بود را کشف و ضبط
شد.فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران
گفت :طی بازجویی ها صورت گرفته از متهم،
وی به بارگیری این محموله از استان کرمان
و انتقال و فروش آن در شهرستانهای غرب
استان تهران ،اعتراف کرد.
کشف بیش از  ۱۹۰کیلوگرم حشیش
سردار محسن خانچرلی فرمانده انتظامی
ویژه غرب استان تهران از کشف بیش از ۱۹۰
کیلوگرم ماده مخدر حشیش در شهریار خبر
داد.
وی ادامه داد :ماموران مبارزه با مواد مخدر
شهرستان شهریار با انجام اقدامات اطالعاتی
دقیق ،به محورهای مواصالتی شهرستان
شهریار اعزام شده تا خودروی متهم مورد نظر
را شناسایی کنند.
خانچرلی بیان کرد :ماموران طی یک عملیات
غافلگیرانه پس از تعقیب و گریز خودرو را
متوقف و متهم را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفت:
پس از بازرسی خودرو ۱۹۲ ،کیلوگرم ماده
مخدر حشیش که به طرز ماهرانه ای در
آن جاسازی شده بود ،کشف شد.وی ادامه
داد :طی بازجویی های به عمل آمده از متهم
مشخص شد
وی محموله حشیش را با همدستی دو نفر
در یکی از استان های شرقی کشور بارگیری
کرده و قصد توزیع و فروش آن در شهرستان
های غرب استان تهران را داشته است.
خانچرلی در پایان گفت :طی عملیاتی دو
همدست متهم اصلی نیز دستگیر شده و
پرونده آن ها برای سیر مراحل قانونی تحویل
مراجع قضایی شد.

ایران زمین

حسین رشیدی با اشاره به نقش اصلی
بیمارستانها در شبکه بهداشت و درمان ،اظهار
کرد :نقش اصلی بیمارستانها در حوزه درمان
بیماران است و در استان کرمان دو دسته
بیمارستان مشغول به فعالیت هستند که شامل
بیمارستان آموزشی و درمانی و بیمارستانهای
درمانی هستند.
به گزارش ایسنا  ،رئیس دانشگاه علوم
پزشکی کرمان ادامه داد :بیمارستانهای
افضلیپور ،شهید باهنر ،شهید بهشتی و شفا
بیمارستانهای آموزشی و درمانی کرمان هستند
و همه بیمارستانهایی که در شهرستانها
هستند صرفا درمانی هستند .وی ظرفیت تخت
بیمارستانی استان را نسبت به متوسط کشوری
پایینتر عنوان کرد و گفت :در ابتدای فعالیت
دولت یازدهم ،ضریب تخت بیمارستانی استان
کرمان به ازای هر یک هزار نفر ،حدود  1.2بود
که با توسعه ای که در چند سال اخیر در استان
صورت گرفت ،اکنون ضریب تخت بیمارستانی
استان به حدود  1.5رسیده که نشان دهنده
رشد حدود  30درصدی در این بخش است.
رشیدی چشم انداز  1404استان کرمان در
میزان تخت بیمارستانی به ازای هر یک هزار نفر
را اینگونه ترسیم کرد و گفت :در سال  1404باید
ضریب تخت بیمارستانی استان به  2.4رسد ،قابل
ذکر است که بخش خصوصی  10درصد ظرفیت
تختهای بیمارستانی استان را به خود اختصاص
داده که به دنبال این هستیم این ظرفیت را در سال
 1404به  30درصد برسانیم.
وی ادامه داد :بخش خصوصی مجوزات
الزم را برای احداث با توسعه بیمارستانها را
اخذ کردهاند و امیدواریم تا بتوانیم با استفاده
از ظرفیت بخش خصوصی تعداد تختهای
بیمارستانی استان را به سطح استانداردهای
بینالمللی برسانیم ،همچنین در حال افزایش
ظرفیت بیمارستانهای دولتی نیز هستیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره
به رشد  2تا  3برابری حضور نیروهای تخصصی
در شهرستانهای استان عنوان کرد :در برخی از
شهرستانها که در گذشته دو متخصص بیشتر
نداشت ،امروز حدود  14متخصص مشغول
به خدمترسانی هستند ،ضمنآنکه برخی
از شهرستانهای کوچک استان بهطورمثال
شهرستانهای کوهبنان ،رابر و ارزوئیه که در
گذشته نه چندان دور فاقد بیمارستان بودند ،اکنون
در آنها بیمارستان احداث و نیروی متخصص نیز در

برای نخستین بار در کشور

اجرای پروژه های فعال در کوی
مهدیس با اعتباری بالغ بر ۱۳۸
میلیارد ریال

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان «روند افزایش قیمت داروها را به صورت ساالنه دانست» و تصریح کرد :خوشبختانه با کنترل های
صورت گرفته توسط معاونت غذا و دارو ،بازار سیاه برای داروهای خاص در کرمان ایجاد نشده است.

نخستین و
اصلیترین
هدف برنامه
تغییرتحول
سالمت،تکریم
ارباب رجوع و
کاهش پرداخت
هزینهدرمانی
توسط مردم
بوده است.
آنها در حال ارائه خدمت به مردم هستند.
وی با اشاره به زیرساختهای بهداشتی و درمانی
عنوان کرد :به دنبال آن هستیم تا جایی که امکان
دارد بتوانیم زیرساختهای بهداشتی و درمانی
استان را را تکمیل کنیم تا مردم دسترسی آسانی به
مراکز درمانی داشته باشند.
رشیدی از لزوم رعایت حقوق شهروندی سخن
به میان آورد و بیان کرد :تامین سالمت از وظایف
دولت است ،اگر مشاهد میکنید که مراکز درمانی
و بهداشتی ما در سطح شهر پراکنده است به این
دلیل که مردم دسترسی آسانی برای درمان سرپایی
به آنها داشته باشند.
وی افزود :نخستین و اصلیترین هدف برنامه
تغییر تحول سالمت ،تکریم ارباب رجوع و کاهش
پرداخت هزینه درمانی توسط مردم بوده است.
معتقدیم که بیمار از بیمارستان نباید برای تهیه
دارو و لوازم خود از بیمارستان خارج شود .شاید

برخی از افراد در این خصوص کوتاهی کنند اما
نسبت به گذشته انصافا پیشرفت قابل توجهی
داشته ایم و در این اواخر اعالم و تاکید کردهایم
که با هر کدام از همکاران بدون در نظر گرفتن رده
مسئولیتی آنها اگر بیمار را برای تهیه لوازم یا داروی
خود به بیرون از بیمارستان بفرستند ،برخورد جدی
خواهیم کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان ادامه داد :در
برخی مواقع شاید برخی رفتارهای حرفهای با بیمار
نداشته باشد که به مسئوالن و پرسنل بیمارستان
ها در هر رده ای تاکید کردهایم که به تکریم ارباب
رجوع توجه ویژه ای داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه به دنبال رفع کمبودها در
حوزه درمان و بهداشت هستیم ،افزود :برای تکمیل
تجهیزات مجوز خرید برخی از تجهیزات را هم به
بخش دولتی و هم به بخش خصوصی نیز دادهایم
و در این راستا از سرمایهگذاران و خیران حوزه

سالمت برای کمک به دولت استقبال میکنیم.
رشیدی از به بهرهبرداری بیمارستان 250
تختبیمارستانی شهید باهنر کرمان در سال جاری
خبر داد ،عنوان کرد :قسمتهای فرسوده و غیر
مقاوم بیمارستان شهید باهنر کرمان تخریب
خواهند شد اما امیدواریم تا پایان سال جاری این
بیمارستان به بهره برداری برسد.
وی از نوسانات بازار ارز و تاثیر آن بر داروها
سخن به میان آورد و گفت :برخی از سودجویان
در این ایام داروهایی را در اختیار بیمار قرار
نمیدادند ،بهطوریکه برخی از روزها با این مورد
مواجه شدهایم ،اما همکاران ما از هر طریقی
که شده این کمبود دارو را تامین میکنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان این
مطلب که روند افزایش قیمت داروها را ساالنه
دانست و خاطر نشان کرد :بازار سیاه برای داروهای
خاص در کرمان ایجاد نشده است.

بازسازی و مرمت  30سردهنه

زراعی در بخش چهاردانگه ساری
انجام شد

تماشاخانه روباز در محوطه سازمان فرهنگی _ اجتماعی شهرداری رشت افتتاح شد

رشت – احمدرضا مبرا  :به همت سازمان فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شهرداری رشت ،مراسم افتتاح نخستین تماشاخانه روباز

کشور شامگاه پنجشنبه  ۱۸مرداد در محوطه ساختمان سازمان
فرهنگی ،ورزشی و اجتماعی شهرداری رشت برگزار شد.
در این مراسم محمد حسن عاقل منش رئیس کمیسیون فرهنگی
شورای اسالمی شهر رشت ،اسماعیل حاجی پور رئیس کمیسیون
حمل و نقل ترافیک شورای اسالمی شهر رشت ،فرهام زاهد رئیس
کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی شهر رشت ،رضا رسولی
رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسالمی شهر
رشت ،علیرضا حسنی رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شهرداری رشت ،جمعی از خبرنگاران و شهروندان حضور داشتند.
محمد حسن عاقل منش رئیس کمیسیون فرهنگی شورای
اسالمی شهر رشت در این مراسم با اشاره به افتتاح تئاتر خیابانی
دائمی در هفته های گذشته اظهار کرد :تئاتر دائمی خیابانی اقدام
بسیار قشنگی بود و امروز نیز شاهد اقدام مناسب دیگر در حوزه
فرهنگهستیم.
وی با اشاره به اینکه امروزه شهرها تنها به فعالیت های عمرانی
و ساخت و ساز نیازمند نیستند بیان کرد :باید پاسخگوی نیاز
شهروندان در حوزه فرهنگ باشیم.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر رشت به ضرورت
شناسایی نیازمندی های روزانه شهروندان تاکید کرد و افزود :باید
انسان محور باشیم و ببینیم مردم در طول روز به چه چیزهایی
نیازمندهستند.
عاقل منش توجه به مسائل فرهنگی را نیاز اصلی شهروندان
دانست و یادآور شد :باید پیش از اجرای پروژه های حوزه های

مختلف پیوست فرهنگی برای آنها تعریف کنیم.
وی به ضرورت آموزش شهروندی تاکید کرد و گفت :می توان از
ظرفیت هنرمندان برای آموزش شهروندی در حوزه های مختلف
بهره برد.
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر رشت با اشاره به
اینکه نخستین تماشاخانه کشور را گیالن دارا بود اذعان داشت:
مدت ها تماشاخانه ای در گیالن فعال نبود و امروز تماشاخانه
رشت بعد از مدت ها فعال خواهد شد.
عاقل منش خاطرنشان کرد :اگرچه شهرداری رشت با مشکل
مالی مواجه است ولی همه تالش خود را خواهیم کرد تا رضایت
شهروندان را جلب کنیم.
فرهام زاهد رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسالمی
شهر رشت در این مراسم با اشاره غنی بودن فرهنگ گیالنی اظهار
کرد :بعضا ً صدا و سیما با پخش برنامه های بی محتوا فرهنگ و
گویش گیلکی را مورد تمسخر قرار می دهد.
وی تاکید کرد :فرهنگ و گویش گیلکی آن قدر غنی است که به
تنهایی می تواند بار خودش را به دوش بکشد.
رضا رسولی رئیس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای
اسالمی شهر رشت نیز در این مراسم با ابراز خرسندی از افتتاح
تماشاخانه روباز اظهار کرد :افتتاح این تماشاخانه می تواند
لحظات خاطره انگیزی را برای شهروندان رقم بزند .گفتنی است
فاز اول این پروژه فرهنگی و هنری ،تماشاخانه یک روز در هفته
از ساعت  ۹شب پذیرای مردم هنردوست شهرمان خواهد بود.

آبیاری فضای سبز شهری اصفهان با استفاده از پسآب تصفیه شده استاندارد
فضای سبز شهری بسیار موثر واقع شده است.
مدیر عامل شهردار اصفهان در حوزه پارک ها و فضای سبز افزود :فقط 0/1
درصد از چنارهای شهر که در سال  86کاشته شده اند دچار خزان زودرس
و آسیب جدی شده اند و سایر درختان در وضعیت مطلوب تری قرار دارند.
وی ادامه داد :درختان چنار کاشته شده در پارک های مشتاق و ایثارگران
به سبب مناسب نبودن بستر خاک در این پارک ها که عمدتا از نخاله های
ساختمانی ای تشکیل شده اند که در زمان ساخت این پارک ها برای پی ریزی
به کار برده شده اند ،شرایط را برای رشد و بالندگی اینگونه دچار مشکل کرده
و ریشه های این درختان در اثر برخورد با این بستر نامناسب دچار آسیب
های جدی شده اند.
در ادامه مرتضائی نژاد بیان کرد :برای آبیاری فضای سبز شهری و حفظ و
زنده نگهداشت این عرصه  170دستگاه تانکر به صورت شبانه روزی مشغول
آبگیری و آبیاری فضای سبز هستند .وی با بیان اینکه عرصه فضای سبز در
اختیار شهرداری  3700هکتار است گفت  :عالوه بر تالش های مداوم جهت
حفظ این عرصه که عدد بزرگی نیز هست معاونت پارک ها و فضای سبز
شهرداری اصفهان کوشیده است با بهره گیری از کمک ها و استفاده از منابع
آبی شهرداری های مناطق بیشتر برخوردار  5400هکتار عرضه فضای سبز

جواد طوسی مدیر امور منابع آب ساری و
میاندرود گفت 30 :سردهنه زراعی در منطقه
چهاردانگه ساری که در سیل یازدهم مرداد
سال جاری تخریب شده بودند بازسازی و
آبگیری مجدد آن آغاز شد .وی با بیان اینکه
این سردهنه ها که در محدوده روستاهای چالو
و برد چهاردانگه ساری قرار دارند در سیل مرداد
ماه سال جاری صددرصد تخریب شده بودند
که با تالش بخش امور منابع آب شهرستان و
دفتر مشارکت مردمی و طرح های زودبازده آب
منطقه ای بازسازی آنها پس از یک هفته تالش
شبانه روزی به انجام رسید.طوسی میزان هزینه
بازسازی این سردهنه های زراعی را  150میلیون
تومان اعالم کرد و افزود :اراضی تحت پوشش
این سردهنه حدود  200هکتار است که تحت
کشت شالی است.شایان ذکر است در استان
حدود  1800سردهنه زراعی وجود دارد که حدود
 100سردهنه مدرن و مابقی سنتی هستندکه
پس از هر سیل نیاز به بازسازی و مرمت دارد.

پیام مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان به

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان اعالم کرد

کاهش چشمگیر منابع آبی در سال های اخیر و
ضرورت حفظ فضاهای سبز شهری ،آبیاری با
پسآب تصفیه شده در حد استاندارد و پسآب
تصفیه نشده را به راهکار برون رفت از مشکل
کم آبی و بی آبی برای سازمان پارک ها و فضای
سبز شهرداری اصفهان تبدیل کرده است.
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز
شهرداری اصفهان در نشستی با خبرنگاران که به
مناسبت روز خبرنگار در باغ گلها برگزار شد گفت:طی  400سال اخیر و
سنوات ثبت شده در تاریخ امسال تنها سالی است که طوالنی ترین زمان
قطعی رودخانه زایندهرود را شاهد بوده ایم.با توجه به فرونشت آب در چاه
ها و همچنین به جهت تأمین آب حلقه چاه های شهر اصفهان جاری بودن
رودخانه زاینده رود برای شهر ضروری است.
مرتضائی نژاد وضع بی آبی و خشکسالی در استان اصفهان و کشور در
بین سال های اخیر مثال زدنی خواند و گفت  :با این وجود و با توجه به
منابع آبی اندک تمهیدات سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان
و همکاری مناطق  15گانه شهرداری اصفهان در حفظ و نگهداری پارک ها و

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اهواز
گفت:در مجموع با اعتباری حدود  ۱۳۸میلیارد
ریال در حال اجرای پروژه های فعال در کوی
مهدیسهستیم.
فردوس کریمی درجلسه بررسی مشکالت کوی
مهدیس اهواز که باحضور آیت الله سید محمد
علی موسوی جزایری نماینده ولی فقیه،شریعتی
استاندار خوزستان،فرامند هاشمی زاده معاون
عمرانی استاندار،جمال عالمی نیسی فرماندار
شهرستان اهواز،معصومه خنفری فرماندار
کارون،منصور کتانباف شهرداراهواز و دیگر
مسئوالن استانی و محلی در دفتر آیت الله
موسوی جزایری برگزار شد،به اقدامات اجرا شده
در این منطقه اشاره کرد و گفت :پروژه های فعال
در این منطقه با پیشرفت فیزیکی  ۴۰تا  ۹۰درصد
به سرعت در حال تحقق هستند.وی افزود :تا قبل
از سال ۹۶حجم مشکالت به جا مانده از سال های
قبل به طور عمده در این منطقه در حوزه آب و به
ویژه فاضالب وجود داشت که این میزان چیزی در
حدود  ۸/۲۳کیلومتر تعهد اجرای شبکه فاضالب
و  ۸/۱۷کیلومتر در بخش آب بود.کریمی اظهار
کرد :تقریبا  ۷/۲۳کیلومتر فقط در بخش توسعه
زیرساخت های فاضالب مهدیس در حال اجرایی
شدن است و در حوزه آب نیز به حول و قوه
الهی ،شرکت آبفا اهواز تاکنون بیش از تعهدات
خود یعنی در حدود  ۷/۱۹کیلومتر محقق خواهد
ساخت.وی با بیان اینکه شرکت آبفا اهواز از سال
گذشته تاکنون  ۳۰۰۰انشعاب آب و فاضالب را با
تسهیالت مناسب در کوی مهدیس محقق کرده،
اجرای بخش باقیمانده کار را نیز در دستور کار این
مجموعه عنوان کرد.

غیر در اختیار شهرداری اصفهان را نیز حفاظت و آبیاری کند.
مرتضائی نژاد با بیان اینکه اصفهان دارای  3/3متر مربع فضای سبز
تفرجگاهی و  16/5متر مربع فضای سبز اکولوژیک به ازاء هر نفر است
گفت :میزان فضای سبز اکولوژیک باال در شهر اصفهان این فضاها را به
ریه و اکسیژن شهر بدل کرده است که عمدتا ً در کمربند های شهری واقع
شدهاند .برای آبیاری این فضای های سبزشهری از پسآب های تصفیه نشده
استفاده می شود .این در حالی است که فضاهای سبز تفرجگاهی به جهت
حفظ سالمت شهروندان از پسآب های تصفیه شده و گندزدایی شده در حد
استانداری و بدون میکروب تصفیه خانه های شاهین شهر و سپاهان شهر
استفاده می شود.
مدیر عامل پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان افزود :فضای سبز
شهر محیط زیست شهر است .اگر با کمبود غالت یا آهن در شهر مواجه
باشیم با واردات این محصوالت مشکالت را مرتفع کرد اما کمبود اکسیژن
شهری و شهروندان را فقط می توان با حفظ فضای سبز شهری ودرختان
برطرف کرد .در تنش آّبی امسال و با توجه به کمبود منابع آبی از زهآب های
شهر برای آبیاری فضای سبز استفاده شد اما برای تأمین آب مورد نیاز فضای
سبز شهری باید روی منابع پایدار کار شود.

مناسبت  ۱۷مرداد روز خبرنگار

خبرنگاران ،قاصدان امین و راویان صدیق اطالعات و اخبارند که بی قرار بر
مدار رویدادها و حوادث می کاوند تا جان های تشنه دانستن سیراب شوند
.جریان زنده اطالعات با تکیه بر صداقت ،صراحت و شجاعت خبرنگار در
شریان های حیاتی جامعه به گردش در می آید و شناخت و آگاهی اهل
زمان را افزون تر می کند .خبرنگاری ،حرفه ای آمیخته از هنر و عشق است و
خبرنگاران با رعایت اخالق حرفه ای و عمل به وظایف خویش می توانند چشم
بیدار مردم و مسئوالن باشند و سالمت فرهنگی جامعه را تضمین کرده و به
موثرترین نیروی اجتماعی برای حل مشکالت تبدیل شوند .هفدهم مرداد ماه
به مناسبت سالروز شهادت شهید محمود صارمی روز خبرنگار نامگذاری شده
است ،این فرصت را مغتنم شمرده و این روز بزرگ و شکوهمند ،روز پاسداشت
قلم را به همه ی خبرنگاران  ،نویسندگان و روزنامه نگاران ،صاحبان اندیشه و
قلم و آزادگان عرصه اطالع رسانی صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می کنم.

