
یکشنبه 22 مرداد 1396   شماره 1099
S u n 1 3 A u g . 2 0 1 7

10

w
w

w
.t

e
ja

ra
to

n
li

n
e

.i
r

کودکان زباله گرد در معرض انواع آسيب هاي اجتماعي 
عضو کميس��يون اجتماعي مجلس 
با هش��دار نس��بت به اينکه کودکان 
زباله گرد در معرض انواع آسيب هاي 
اجتماع��ي و بيماري ه��اي عفون��ي 
هس��تند، گف��ت: معضل ک��ودکان 
خياباني با تصويب قانون رفع نمي شود 
بلکه فقر بايد ريشه کن شود. سلمان 

خ��دادادي در گفتگ��و ب��ا خانه ملت، با انتقاد از اينکه کودکان زباله گرد 
واقعيت جامعه هستند که ناديده گرفته مي شوند، گفت: طبق ماده 79 
قانون کار، اشتغال به کارکودکان زير 15 سال ممنوع است اما متاسفانه 
با کودکان بدسرپرست و بي سرپرستي روبرو هستيم که در واقع ابزار و 
مسئول تامين هزينه هاي زندگي خانواده هستند. وي فقر و نداري را 
عمده عامل افزايش تعداد کودکان زباله گرد دانست و افزود: کودکان 
کار و خياباني قرباني معضالت اجتماعي مانند اعتياد، طالق و از اين 
مهمتر فقراقتصادي هستند و انواع آسيب هاي اجتماعي و بيماري هاي 

عفوني آنها را تهديد مي کند.

تهراني ها رکورددار نوعي بيماري خاص قلبي
رئيس نوزدهمين کنگره بين المللي تازه هاي قلب و عروق تهران به 
خواب نامتناسب و ناکافي به عنوان يکي از علل بروز بيماري هاي قلبي 
عروقي اشاره کرد و گفت: طبق استانداردها 7 ساعت خواب ممتد در 
شبانه روز براي هر فرد الزم است. به گزارش تسنيم، مسعود قاسمي با 
اعالم اينکه پرستاري قلب در کشور ما از سطح بسيار خوبي برخوردار 
است، افزود: امسال سخنراني هاي علمي هنري با موضوع بيماري هاي 
قلبي را با حضور افراد برجس��ته دنيا خواهيم داش��ت. قاس��مي در ادامه 
به وضعيت بيماري هاي قلبي عروقي در کش��ور اش��اره کرد و گفت: 
متاسفانه شاهد شيوع 57 درصدي بيماري هاي قلبي در مردان باالي 
60 سال هستيم. رئيس نوزدهمين کنگره بين المللي تازه هاي قلب 
و ع��روق ب��ا اع��الم اينکه در آبان 95 که به عنوان ماه پرتنش آلودگي 
هوا ياد مي شود، آمار مرگ و مير 4 هزار و 766 نفر بوده است، افزود: 

از اين تعداد 441 نفر بر اثر ايست قلبي فوت شده اند. 

صدور۱۲ميليون سند در سال گذشته
رئيس کانون سردفتران از صدور بيش از 1۲ ميليون سند در سال گذشته 
خبر داد و گفت: بيشترين اسناد صادره مربوط به تهران بوده است. به 
گزارش مهر، محمدرضا دش��تي اردکاني با اش��اره به امار ثبت اس��تاد در 
دفترخانه ها در سال گذشته گفت :بيش از 1۲ميليون سند در کشور ثبت 
شده است که بيشترين استاد ثبت.با ۳ميلبون و 500سند مربوط به تهران 
بوده است. وي افزود: استان ايالم با 59هزار سند، استان داراي کمترين 
سند ثبت شده بوده است. رييس کانون سردفتران تصريح کرد: اسناد 
ثبت شده در سال جاري ۳ميليون و ۸4۸ سند بوده است. دشتي اردکاني 
در خصوص هزينه حق الثبت گفت: در سال گذشته 10۲ ميليارد تومان 
هزينه حق الثبت از سوي دفاتر اسناد رسمي به خزانه واريز شد. دشتي 
اردکان در خصوص تخلف يکي از سردفتران در رابطه با پرونده بابک 
زنجاني گفت: سندي که در آن دفترخانه ثبت شده قانوني بوده است با 
اين حال مراجع قضايي نظر ديگري داشتند. نکات خود را به دادستان 

تهران اعالم کرديم و دفتر خانه مربوطه کار خود را انجام مي دهد.

همزمان با برگزاري چهارمين نمايشگاه بين المللي سيمان
ارائه جديترين تکنولوژي هاي نوين

 صنعت سيمان و توليد بتن 
همزمان با برگزاري چهارمين 
نمايش��گاه بين المللي صنعت 
س��يمان اصفه��ان، واحد هاي 
و  دانش��گاهي  تحقيقات��ي، 
پژوهشي و همچنين شرکت ها 
و واحدهاي صنعتي و اقتصادي 
داخل��ي و خارجي؛ جديترين و 
نوين ترين صنايع ماشين آالت 
و تجهيزات صنعت س��يمان را 
دي��د  مع��رض  در  و  ارائ��ه 

عالقمندان قرار مي دهند.
ب��ه گ��زارش روابط عمومي و اطالع رس��اني چهارمين نمايش��گاه 
بين المللي صنعت س��يمان اصفهان؛ در اين نمايش��گاه که از ۸ الي 
11 ش��هريورماه در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي اصفهان 
برگزار مي شود، بيش از يکصد شرکت داخلي و خارجي از جمهوري 
اسالمي ايران و کشورهاي فرانسه، سوئد، ژاپن ،آلمان، ايتاليا، ترکيه، 
امريکا، تايوان، اس��تراليا و امارات متحده عربي حضور و مش��ارکت 

دارند.
برگزاري چهارکارگاه تخصصي با موضوع نقش برجام و تاثير آن بر 
تحوالت منطقه در صنعت سيمان و نقش آن در بخش صادرات ، 
انتظار صنعت سيمان از دولت دوازدهم، بحث حمل و نقل ترکيبي 
و حمايت هاي تشويقي دولت و گسترش استفاده از بتن در فرهنگ 
جاده س��ازي و بازارس��ازي هاي جديد و تنوع توليد در س��يمان از 

برنامه هاي جانبي اين نمايشگاه است.
ارائه راهکارهاي کاهش آاليندگي هوا در کارخانه هاي توليد سيمان، 
حفظ محيط زيست، اشتغالزايي، افزايش صادرات، افزايش راندمان 
توليد داخلي، آش��نايي شرکت هاي ايراني با آخرين تکنولوژي هاي 
روز دنيا در صنعت س��يمان و بتن و ايجاد زمينه تبادل اطالعات و 
تجربيات بين متخصصان و توليدکنندگان سيمان و بتن، مهمترين 
اهداف برگزاري چهارمين نمايش��گاه بين المللي س��يمان اصفهان 

است.
قرار است در روزهاي برگزاري اين نمايشگاه چند هيئت تجاري و 
بازرگاني از کش��ورهاي همس��ايه از نمايشگاه بازديد کرده و با توليد 

کنندگان سيمان کشورمان وارد مذاکره شوند. 
محمود بندرچي مديرعامل شرکت رستاک پاد ويژن و مجري اين 
نمايش��گاه با بيان اينکه توليد س��يمان کش��ور64 ميليون تن است، 
گفت: بيش از 70 کارخانه س��يمان فعال در کش��ور وجود دارد که 
در کنار آن 15 پروژه هم در حال انجام اس��ت؛ البته توليد کش��ور 
 در س��ال 95 نس��بت به دو س��ال قبل از آن 6 درصد کاهش يافته 

است.
وي با اش��اره به وضعيت نامناس��ب صادرات س��يمان اظهار داشت: 
بازارهاي صادراتي در حاش��يه خليج فارس، آس��ياي ميانه و آفريقا 
از جمله مقصدهاي س��يمان صادراتي ايران اس��ت؛ چين، امريکا، 
هند و ترکيه از توليدکنندگان عمده سيمان هستند که توليد آن ها 

بيش از ايران است.
مديرعامل ش��رکت رس��تاک پاد ويژن با بيان اين که توليد س��يمان 
در چش��م انداز 1404 صد ميليون تن پيش بيني ش��ده اس��ت، افزود 
س��ميناري با موضوع بررس��ي ش��رايط رکود بازار سيمان در داخل 
و بازارهاي جديد براي صادرات در کنار نمايشگاه برگزار مي شود.

به گفته بندرچي، کارخانه جات س��يمان، ش��رکت هاي مهندس��ان 
مش��اور س��ازه، خدمات فني و مهندس��ي، ماشين سازان، تأسيسات 
آب رس��اني، فيلتراسيون و محيط زيست، اتوماسيون صنعتي، لوازم 
آزمايش��گاهي، قطعات ريخته گري، کيس��ه هاي س��يمان، معادن 
و ش��رکت هاي بازارياب��ي از جمل��ه زيرگروه ه��اي اين نمايش��گاه 

هستند.
عالقمندان مي توانند براي کس��ب اطالعات بيش��تر برگزاري اين 
نمايش��گاه ها با ش��ماره 7-۸۸۳46455-0۲1 تماس گرفته و يا به 

وب سايت www.rastak-expo.com مراجعه نمايند.

پيشخوان

اجتماعی
گروه اجتماعي: تلفات س��يل روزهاي پنجش��نبه و 
جمعه هفته گذشته به 11 نفر رسيده و اين در حالي 
اس��ت که براس��اس گزارش ها هنوز تالش ها براي 
يافت��ن دو نفر مفقودي عضو يک خانواده همچنان 
ادامه دارد. هرچند از اواسط هفته گذشته مسئوالن 
سازمان هواشناسي نسبت به احتمال بارندگي و وقوع 
سيل در مناطق مختلف کشور تذکر مي دادند، با اين 
حال سيل در چهار استان کشور تلفات و خرابي هاي 
بسياري به بار آورده است. براساس آخرين گزارش ها 
در پي بارش باران در استان  هاي گلستان، خراسان 
رضوي، خراس��ان ش��مالي و س��منان به 400 نفر 
امدادرس��اني ش��ده اس��ت. همچنين 1۲ نفر در سه 
استان جان خود را از دست داده اند؛ 7 نفر در خراسان 
رضوي، 4 نفر در گلس��تان، و يک نفر در خراس��ان 
ش��مالي جان باختند. همچنين دو نفر در روس��تاي 
شيرين آباد کتول مفقود شده  اند که جست وجو براي 

پيدا کردن آنها ادامه دارد. 
در همين حال روز گذشته رييس سازمان مديريت 
بحران کش��ور آخرين آمار جانباختگان و مفقودان 
حادثه س��يل در ش��مال ش��رق کش��ور را اعالم و از 
احتمال افزايش شمار مفقودي ها و جانبختگان خبر 
داد. اسماعيل نجار در گفت وگو با ايسنا، درباره آخرين 
وضعيت امدادرساني در مناطق سيل زده اظهار کرد: 
بنابر آمارها ۸ نفر در استان خراسان رضوي جان خود 
را از دست دادند که دو نفرشان در دره گز، 5 نفرشان در 
کاللک و يک نفرشان در نيشابور فوت شده اند. وي 
اضافه کرد: در استان خراسان شمالي نيز يک تن و در 
استان گلستان نيز 4 نفر جان خود را از دست داده اند که 
البته دونفرشان مفقود شده اند اما شواهد حاکي از آن 
است که جان خود را از دست داده اند. رييس سازمان 
مديريت بحران کشور با بيان اينکه احتمال افزايش 
تعداد مفقودي ها و جانباختگان سيل اخير وجود دارد، 
گف��ت: تع��داد زيادي خودرو در مس��ير رودخانه قرار 
داشت که آب ها اينها را با خود برده و گمانه زني هاي 

اوليه حاکي از اين است که 114 خودرو را آب برده و 
دچار خسارت شده اند که ممکن است افرادي در اين 
خودروها حضور داشته باشند بنابراين شهرونداني که 
احتمال مي دهند اقوام يا آشنايانش��ان در اين حادثه 
مفقود شده باشند، به عوامل انتظامي مستقر در محل 
مراجعه کرده و مشخصاتش��ان را اعالم کنند. نجار 
در مورد فوتي در خراسان شمالي نيز گفت: 4 نفر در 
سواري پرايد بودند که يکي از آنان جان خود را از دست 
داد و سه نفر ديگر نيز که از ميانه سيل نجات داده شده 
بودند به بيمارستان منتقل شدند. در استان گلستان 
نيز يک خودروي س��واري وارد س��يالب شد که سه 
سرنشين داشت که يکي از سرنشينان فوت شده اما از 

دو سرنشين ديگر اطالعاتي در دست نيست و احتماال 
فوت شده اند که جست وجو براي يافتن آنها ادامه دارد. 
رييس س��ازمان مديريت بحران کش��ور افزود: يک 
تن ديگر نيز در اينچه برون استان گلستان به دليل 
طوفان فوت کرده است، اين فرد از بلندي به پايين 
پرت ش��ده اس��ت. به گفته نجار، جست وجوها براي 
يافتن مفقودان س��يل اخير ادامه دارد و امدادرس��اني 
براي کمک به حادثه ديدگان و واحدهاي آسيب ديده 
نيز در حال انجام است. وي درباره خسارات وارده در 
اين سيالب در چهار استان خراسان رضوي، خراسان 
شمالي، گلستان و سمنان نيز گفت: تيم هاي ارزياب 
از بنياد مسکن و فرمانداري ها و استانداري  در محل 

حاضر ش��ده و بررس��ي ها را آغاز کرده اند که نتايج 
بررس��ي آنان به زودي اعالم خواهد ش��د. در حال 
حاضر مي توان گفت که خس��اراتي به تاسيس��ات 
زيربنايي، جاده ها و واحدهاي مس��کوني وارد ش��ده 
است. همچنين رئيس سازمان امداد و نجات جمعيت 
هالل احمر با بيان اينکه5 اس��تان در۳روز گذش��ته 
تحت تاثير س��يل و آبگرفتگي بوده اس��ت، گفت: ۲ 
هزار تن از هموطنان در ۲1 ش��هر و روس��تا خدمات 
ام��دادي الزم را درياف��ت کردن��د. به گزارش پايگاه 
اطالع رساني جمعيت هالل احمر، مرتضي سليمي با 
اعالم گزارش عمليات سيل و آبگرفتگي از19 الي 
۲1 مرداد تا س��اعت 6:00 صبح، گفت: اس��تان هاي 

گلستان، گيالن، خراسان رضوي، خراسان شمالي 
و سمنان طي روزهاي گذشته با سيل و آبگرفتگي 
درگير بوده اند. وي با اشاره به امدادرساني در ۲1 شهر 
و روس��تاي اس��تان هاي درگير س��يل و آبگرفتگي، 
بيان کرد: تا اين لجظه ۲ نفر مفقودي در روس��تاي 
ش��يرين آباد در شهرس��تان علي آباد و 11 فوتي در 
اس��تان هاي خراس��ان رضوي، گلستان و خراسان 
ش��مالي گزارش ش��ده اس��ت که عمليات جست و 
جو و نجات اين ۲ نفر در حال انجام اس��ت. رئيس 
س��ازمان امداد ونجات جمعيت هالل احمر با تاکيد 
بر اينکه 79 تيم عملياتي متش��کل از ۳1۲ امدادگر 
و نجاتگر نسبت به امدادرساني به هموطنان متاثر از 
سيل و آبگرفتگي اقدام کردند، عنوان کرد: با برپايي 
11 دس��تگاه چادر امدادي 96نفر از هموطنان متاثر 
از س��يل و آبگرفتگي به صورت اضطراري اس��کان 
داده ش��ده و ۳۳ نفر به مناطق امن منتقل ش��دند. 
سليمي با اشاره به اينکه امدادگران 69 واحد مسکوني 
را از س��يالب تخليه کرده اند، خاطرنشان کرد:۳95 
تخته پتو، 175 تخته موکت، 175 ست شست و شو 
و يک هزار و 5۳9 قوطيکنس��روجات ميان متاثران 
از س��يل و آبگرفتگي توزيع ش��ده و امدادرس��اني در 
خراس��ان رضوي و س��منان همچنان ادامه دارد. از 
طرف ديگر سخنگوي اورژانس کشور تاکيد کرد: در 
درمان مصدومان مشکلي وجود ندارد و اورژانس ها 
ني��ز در حال��ت آماده باش هس��تند. مجتبي خالدي 
با اش��اره به اينکه در بخش بهداش��ت بايد کار ها با 
حساسيت بيشتري انجام شود، گفت: بايد در خصوص 
بيماري هاي واگيردار و واکسيناسيون ارزيابي صورت 
گيرد. همچنين در حال بررسي سيستم آب آشاميدني 
هستيم تا اطمينان حاصل شود که مردم با مصرف 
آب لوله کش��ي مشکل بهداشتي پيدا نکنند که اين 
نتيجه تا ظهر اعالم مي شود. او تاکيد کرد: احتمال 
دارد در هفته  پيش رو س��منان و بخش هاي ش��مالي 

شهر تهران نيز درگير اين حادثه شوند.

11 كشته و 2 مفقودي در اثر سیل اخیر

ادامه عملیات امدادرساني در 5 استان

اخــبار شـهرستان

برگزاري آيين بهره برداري از پروژه هاي بوستان جنگلي شهيد باهنر در اراک

شهردار شاهرود: درايجاد زير ساخت ها موفق بوده ايم

رئيس دانشگاه علوم پزشکي ايالم خبر داد :

انجام 3 ماموريت حساس توسط بالگرد اورژانس هوايي در ايالم 

شناسايي 100 رشته انشعاب آب غير مجاز در شهر وحيديه

مديرکل بنياد مسکن بوشهر مطرح کرد؛

بازسازي ۲۵00 واحد مسکن روستايي در استان بوشهر

برگزاري جلسه مشکالت ترخيص بيماران داراي شرايط خاص 
اجتماعي از مراکز آموزشي و درماني کرمان

رئيس دانشگاه علوم پزشکي ايالم از انجام سه 
ماموريت حساس توسط بالگرد اورژانس هوايي 
در ايالم خبر داد.به گزارش روابط عمومي دانشگاه 
علوم پزشکي ايالم، علي دل پيشه اظهار داشت: 
در پرواز اول بالگرد اورژانس هوايي در ساعت 10 
و ۳0 دقيقه صبح جهت انتقال مصدوم تصادفي 
به سمت بيمارستان امام حسين )ع( شهرستان 
مه��ران پ��رواز کرد و مص��دوم را بعد از تحويل، 

ب��ه بيمارس��تان امام خميني)ره( انتق��ال داد.وي ادامه داد: پرواز دوم 
در س��اعت 11 و ۳5 دقيقه در حالي که تيم اورژانس هوايي تازه از 
ماموريت برگشته بودند، به درخواست مرکز 115شهرستان دره شهر 
براي امدادرس��اني به جوان 17 س��اله موتور س��وار که در اثر تصادف 

ب��ا خودرو پرايد دچار صدمات متعدد ش��ده بود، 
تيم اورژانس هوايي ايالم سريعا به محل اعزام 
و بع��د از انج��ام اقدام��ات درماني اوليه مصدوم 
ب��ه بيمارس��تان امام خمين��ي)ره( ايالم منتقل 
شد.رئيس دانشگاه علوم پزشکي ايالم تصريح 
کرد: پرواز سوم بالگرد فوريت پزشکي استان در 
آخرين ماموريت خود در ساعت 1۳ و 45 دقيقه 
بعدازظه��ر نيز طي تماس از طرف بيمارس��تان 
حضرت رسول اکرم )ص( شهرستان آبدانان براي انتقال بيمار 57 
ساله سکته قلبي که نياز به اقدامات درماني پيشرفته در مرکز مجهزتر 
بود، به سمت شهرستان آبدانان پرواز کرد و بيمار به بيمارستان شهيد 

مصطفي خميني)ره( ايالم انتقال داده شد.

بوش��هر- خبرن��گار تجارت : مديرکل 
بنياد مس��کن انقالب اسالمي اس��تان 
بوش��هر از مقاوم س��ازي و بازسازي دو 
هزار و 500 واحد مسکن روستايي در 
استان بوش��هر خبر داد.حميد حيدري 
بريدي اظهار داشت: بنياد مسکن جزء 
اولين نهاد هايي بوده اس��ت که پس از 
پي��روزي انقالب کاره��اي خوبي در 

حوزه هاي مختلف انجام شده است.وي افزود: از سال 9۳ 
تا کنون بنياد مسکن عالوه بر ماموريت هاي خود وظايف 
مختلفي نيز در زمينه روس��تايي به اين نهاد محول ش��ده 
اس��ت.مديرکل بنياد مسکن انقالب اسالمي استان بوشهر 

اضافه کرد: بنياد مسکن استان بوشهر 
در سال 9۳ رتبه ۲۸ کشوري را داشته 
اس��ت ک��ه اکنون اين مي��زان به رتبه 
10 کشوري ارتقاء پيدا کرده است.وي 
ادامه داد: در سال 94_95 با تخصيص 
۲۸ ه��زار 500 ت��ن قي��ر رايگان 110 
کيلومتر از معابر روستايي آسفالت شده 
است.حيدري بريدي افزود: همچنين 
در سال 94_95 در زمينه بازسازي مسکن روستايي ۲ هزار 
و 500 واحد ابالغ شده است که به ازاي هر واحد 15 ميليون 
تومان تس��هيالت داده مي ش��ود و بنياد مسکن کارنظارت، 

مشاوره هاي فني و مهندسي ارائه مي دهد

100 رش��ته انش��عاب آب غير مجاز در ش��هر وحيديه شناس��ايي و جمع آوري شد.علي کيواني –شهريار ،مدير 
امور آبفاي شهر وحيديه با اعالم اين خبر گفت: به دنبال اصالح شبکه آبرساني خيابان بابا محمود به طول 

۸00 متر انشعابات غير مجاز آب جمع آوري شد.
محمد حس��يني افزود: عمده اين انش��عابات در قطر 1/۲ ميليمتري با مصارف خانگي و يک رش��ته پش��ت 
کنتوري 40 پلي اتيلن بوده اس��ت.او بيان کرد: انش��عابات غير مجاز س��بب هدر رفت آب و افت فش��ار ش��بکه 
 آبرس��اني مي ش��ود و قطع اين گونه انش��عابات همواره از س��وي عوامل اجرايي اين امور با جديدت پيگيري

 خواهد شد.

جلس��ه مش��کالت ترخيص بيماراني که داراي ش��رايط 
خ��اص اجتماع��ي هس��تند با حض��ور جمع��ي از مديران 
بيمارس��تان هاي کرمان در مح��ل معاونت امور اجتماعي 
 دانش��گاه علوم پزش��کي کرمان، ش��نبه ۲1 مرداد برگزار 

شد.

در اي��ن جلس��ه در خص��وص س��اماندهي و حماي��ت از 
بيم��اران مجه��ول الهوي��ه، افاغن��ه، کارت��ن خواب ه��ا 
و ... ک��ه ب��ا مس��اله ترخي��ص در مراک��ز اموزش��ي و 
 درمان��ي کرم��ان روب��رو مي باش��ند بح��ث و تب��ادل نظر

 شد.

آيي��ن بهره ب��رداري از پروژه ه��اي آبنم��ا، معابر 
دسترس��ي، روشنايي و ايستگاه پليس در بوستان 
جنگلي ش��هيد باهنر با حضور مهندس عباس��ي 
ش��هردار کالنش��هر اراک، اعض��اي ش��وراي 
اسالمي دوره چهارم و پنجم شهر، فرمانده نيروي 
انتظامي شهرستان اراک برگزار شد.در ابتداي اين 
مراس��م مهندس عباسي شهردار کالنشهر اراک 
ضم��ن تبري��ک 17 مرداد روز خبرن��گار، گفت: 

بوس��تان جنگلي ش��هيد باهنر در زمره بزرگترين 
بوستان هاي جنگلي در دست کاشت سطح کشور 
است که نقش به سزايي در پااليش هواي شهر 
اراک دارد ب��ه همي��ن جهت به يکي از مکان هاي 
تفريحي ش��هروندان اراکي و مسافران عبوري از 
اين شهر، تبديل شده است.وي ادامه داد: از سال 
۸4 مجموعه پارک شهيد باهنر از سوي اداره منابع 
اقدام عمراني خاصي در پارک انجام نش��ده بود طبيعي به شهرداري واگذار شده که در اين سال ها 

اما در سال 9۳ جهت رفاه شهروندان طبق طرح 
جامع بوستان که کاربري  هاي مختلفي براي آن 
در نظ��ر گرفت��ه ش��ده در قال��ب 6 زون، عمليات 
احداث معابر جديد، آس��فالت، خط کش��ي، ايجاد 
سرعتکاه، روشنايي بوستان در قالب پايه چراغ و 
برج نوري با المپ هاي کم مصرف LED، آبنماي 
پلکاني،ايستگاه پليس و محوطه سازي اطراف آن 
ورس��يدگي به فضاي س��بز با جديت هر چه تمام 

در دستور کار قرار گرفت.شهردار کالنشهر اراک 
توجه به روش��نايي بوس��تان را بسيار حائز اهميت 
دانس��ت و گف��ت: ايجاد امني��ت مهم ترين هدف 
در اين بوس��تان است که تامين روشنايي موجب 
استفاده ۲4 ساعتي شهروندان و مسافران از پارک 
را ممکن مي سازد، به اضافه اينکه ايجاد ايستگاه 
جديد و حضور پليس به طور مس��تمر نيز موجب 

نظارت و امنيت بيشتر خواهد شد.

خبرن��گار  رضائي��ان-  پردي��س  ش��اهرود- 
تجارت:رئيس ش��وراي اسالمي ش��هر ش��اهرود 
درنشس��ت خبري با خبرنگاران با اش��اره به اينکه 
خدمات ارائه شده از نيمه دوم سال 9۲تا کنون با 
وجود مشکالت سخت اقتصادي در شاهرود قابل 
تقدير اس��ت، گفت: خدمات چهار س��اله مديريت 
شهري ارزنده بوده است.رمضانعلي باقري افزود: 
شهرداري و شورا مثال دو بال پرنده هستندو تعامل 
و همکاري اين دوبال در کنار هم حرکتي بزرگ را 
براي شهر را رقم خواهد زد.وي با بيان اين خبر که 
مجموعه البرز شرقي آينده نگري شوراي چهارم و 
شهرداري بوده است اعالم داشت: در بدترين زمان 
اقتصادي ش��وراي چهارم و شهرداري تصميم به 
خريد مجموعه البرز شرقي کرد و اين در حالي بود 
که اين تصميم دو هدف مهم را در پي داشت.باقري 
با اشاره به اينکه با خريد مجموعه البرز شرقي از۲0 
هکتار فضاي سبز شاهرود محافظت کرديم، ابراز 

داشت: ارزش افزوده هاي اين ملک بسيار ارزشمند 
اس��ت و با خريد اين ملک آينده درخش��اني براي 
شهر رقم خواهد خورد.وي ضمن اين موضوع که 
تحويل اين ملک يک مطالبه عمومي بايد باش��د، 
اظهار داش��ت: شهروندان و شهرداري در راستاي 
تحوي��ل اي��ن ملک بايد همگام با هم باش��ند چرا 
که تحويل اين ملک به ش��هرداري در راس��تاي 
پيشرفت شهر و خدمات ارزنده به شهروندان کمک 
خواهد کرد.ش��هردار شاهرود نيز در ادامه نشست 
خبري با اشاره به اينکه اهم فعاليت هاي چهار ساله 
مديريت شهري اينجانب بر پايه دو مهم اجرا شده 
است، گفت: توزيع عادالنه امکانات در سطح شهر 
و تالش در راستاي امور زير بنايي شهر دو هدف 
مهم بنده در مديريت شهري شاهرود بوده است.
سيد حسن ميرفاني با بيان اينکه در جهت توزيع 
عادالنه سعي کرده ايم شمال، جنوب، غرب و شرق 
شهر را با يک نگاه ببينيم، افزود: احداث و مرمت 19 

بوس��تان و پارک، توزيع عادالنه امکانات شهري، 
اجراي پروژه هاي زير بنايي و سيما و منظر شهري 
را مي توان در شهرمشاهده کرد.شهردار شاهرود با 
بيان اين مطلب که رسيدگي به امور زير بنايي ما را 
از منظر شهري دور نکرده است، ابراز داشت: اجرا و 
ساخت المانهاي نوروزي ، اجراي تونل نور دوقلوي 
سرچشمه و ۳50متر پارک خطي شهداي گمنام، 
نصب س��طل زباله و نيمکت س��ت در سطح شهر، 
نصب پايه چراغهاي امپراطوري در ورودي شهر از 
سمت تهران و شمال، اجرا و ساخت ايستگاههاي 
اتوبويس، اجراي گلکاريهاي فصلي در سطح شهر، 
ساخت المان الغدير و اجراي بسياري از پروژه هاي 
ديگر در راستاي حفظ زيبا سازي و منظر شهري 
بوده اس��ت.مير فاني با اش��اره به اينکه سختيهاي 
زيادي را در خريد ملک البرز ش��رقي پش��ت س��ر 
گذاش��ته ايم افزود:ابالغيه و رفع توقيف اين ملک 
به س��ازمان خصوصي س��ازي، تامين اجتماعي و 

ش��هرداري شاهرود داده ش��ده است و اميدواريم 
ظرف مدت کوتاهي اين ملک تحويل شهرداري 
ش��اهرود داده ش��ود. شهردار ش��اهرود با اشاره به 
اينکه اعتبارات دولتي در خدمات ارائه شده شهري 
40۸ميليون تومان است که ۲0۸ ميليون تومان آن 
از محل جرايم راهنمايي و رانندگي و ۲00ميليون 
تومان آن از محل بهس��ازي معابر به ش��هرداري 
شاهرود داده شده است، عنوان داشت: از ۲ميلياردو 
هفتصد ميليون توماني که با مصوبه همين مبلغ از 
سوي شوراي چهارم به شهرداري شاهرود از سوي 
سازمان همياريها بابت باغ ايراني تعلق گرفته است 
هنوز ريالي به حساب شهرداري واريز نشده است.

وي از عملکرد ش��هرداري از محل اعتبارات مالي 
شهرداري خبر داد و افزود: به جز 40۸ميلون تومان 
اعتب��ار دولت��ي ما بقي پروژه ه��ا از محل اعتبارات 
ش��هرداري هزينه ش��ده است.ميرفاني با اشاره به 
اينکه ش��هرداري فقط ۲ ميليارد تومان بدهي به 

سيستم بانکب دارد افزود: از نيمه دوم سال 9۲ که 
به عنوان شهردار معرفي شدم شهرداري ۳ميلياردو 
هشتصد ميليون تومان بدهي داشت که عالوه بر 
پرداخت اين مبلغ 41ميليارد تومان در زمان بنده 
در راستاي خريد ملک البرز شرقي وام گرفته شده 
که تماما پرداخت و از اين مبلغ تنها ۲ميليارد تومان 
باقي مانده که آن هم در تاريخ مقرر پرداخت خواهد 
شد.وي با بيان اينکه مراحل اداري طرح جامع شهر 
در حال انجام اس��ت، اعالم داش��ت: بخش عظيم 
آن پيگيري و قسمت جزئي از آن باقي مانده است 
که ظرف يک سال آينده طرح جامع شهر شاهرود 

ارائه خواهد شد.

ش��هردار منطقه 1۲ تهران از شناس��ايي 
99۳ نقط��ه ن��ا ايمن در ب��ازار تهران خبر 
داد. عابد ملکي با اش��اره به اينکه کميته 
تخصصي ايمني براي بازار تهران تشکيل 
شده است، گفت: در اين کميته تخصصي 
معاون دادس��تان تهران، ش��هردار و قائم 
مقام منطقه 1۲، نمايندگان سازمان هاي 

آتش نشاني و مديريت بحران، اوقاف، ميراث فرهنگي، اتاق 
اصناف و مديران شرکتهاي خدمت رسان شامل آب و برق 
و... حض��ور دارن��د. ب��ه گزارش ايس��نا، وي با بيان اينکه اين 
کميته به منظور دس��تيابي به راهکارهاي افزايش ايمني در 
بازار بزرگ تهران تشکيل شده است، تصريح کرد: سازمان 
آتش نشاني در بازديدهاي مختلف، موارد متعدد عدم ايمني 
در بازار همچون وجود کابل هاي غير مجاز برق ، انشعابات 
غير مجاز آب و ضرورت تکميل ش��بکه فاضالب در بازار را 
احصاء کرد و همچنين در بررسي ها ضرورت هايي همچون 
جمع آوري و رفع س��د معبر در ورودي س��راها و داالن ها با 

توج��ه به بحث ميراث��ي بازار مورد تاکيد 
ق��رار گرفت. ش��هردار منطقه 1۲ با بيان 
اينک��ه طي جلس��ات مختلف 99۳ نقطه 
ناايمن در بازار تهران شناسايي شد، گفت: 
در ب��ازار ته��ران تعداد 40 پالک، س��را و 
داالن در اولويت ش��ماره يک خطر قرار 
گرفته اند که عالوه بر آموزش به مالکان 
و کسبه آن، کليه اقدامات الزم در خصوص تشکيل پرونده 
قضاي��ي آنه��ا هم صورت گرفت ت��ا در صورت عدم رعايت 
موارد ايمني نس��بت به پلمب اقدام ش��ود. وي با بيان اينکه 
معاون دادستان تهران از روند ايمن سازي و اقدامات صورت 
گرفته در 10 سرا بازديد و در جريان روند اقدامات در دست 
اجرا از س��وي منطقه قرار گرفت ادامه داد: معاون دادس��تان 
تهران همچنين از پاس��اژ طال و جواهر »حکيم هاش��مي« 
که حکم پلمب آن توس��ط ش��هرداري صادر ش��ده بازديد 
 کردند و قرار شد ظرف هفته جاري اقدام قضايي آن صورت 

گيرد.

معاون توس��عه و مديري��ت منابع وزارت 
بهداش��ت، درم��ان و آموزش پزش��کي 
ب��ا اش��اره به افزايش ۲1 ه��زار تخت به 
مجموع تخت هاي بيمارس��تاني کش��ور 
در دول��ت يازده��م، گف��ت: اين عملکرد 
نش��انگر افزايش ۲5 درصدي نس��بت به 
سال 9۲ است. به گزارش ايرنا، سيد علي 

صدرالسادات اظهار کرد: در راستاي اجراي طرح تحول نظام 
س��المت، 17 هزار تخت بيمارس��تاني توسط دانشگاه هاي 
علوم پزشکي و 4 هزار تخت نيز توسط وزرات راه و شهرسازي 
به ظرفيت تخت هاي بستري مراکز درماني کشور اضافه شد. 
وي با اعالم اينکه در زمان حاضر 1۲۳ هزار تخت در مراکز 
بهداشتي و درماني کشور فعال است، گفت: تا پايان شهريور 
امسال ۳ هزار و 500 تخت ديگر بهره برداري مي شود. وي 
با اشاره به اينکه بدون فراهم کردن زيرساخت ها نمي توان 
انتظ��ار ارائه خدمات مناس��ب را داش��ت، نق��ش خيران را در 
تقويت زيرس��اخت هاي حوزه س��المت بارز دانست. معاون 

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي 
طرح بهس��ازي بلوک هاي زايماني را از 
ديگر طرح اجرا شده در قالب طرح تحول 
س��المت عن��وان کرد و اف��زود: با اجراي 
اين طرح 190 هزار متر مربع بهس��ازي 
ش��د. وي با اش��اره به احداث ۸0 کلينيک 
در مساحت 400 هزار مترمربع به عنوان 
يکي ديگر از طرح هاي تحول سالمت گفت: 19۳ هزار متر 
مربع فضاي اورژانس بيمارستاني هم در راستاي اجراي اين 
طرح بهسازي و احداث شد. صدرالسادات همچنين از افزايش 
76 هزار متر مربع مراکز تشخيص سرطان و غربالگري و ۸6 
هزار مترمربع بخش ويژه بيمارس��تاني در قالب طرح تحول 
س��المت خبر داد و گفت: در 570 بيمارس��تان کش��ور طرح 
ارتقاي هتلينگ به منظور تکريم مردم اجرا شد. وي با اشاره 
به اينکه اين طرح با اعتبار 50 درصدي وزارت خانه و کمک 
50 درصدي استان ها اجرا مي شود، اعالم کرد: تا زمان حاضر 

يک هزار و 500 مرکز بهره برداري شده است.

افزايش ۲5 درصدي تخت هاي بيمارستاني در دولت يازدهمشناسايي٩٩٣نقطه نا ايمن در بازار تهران


