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ادارات گاز ملـکان و بناب میهمان اولین 
دور بازدیـد مدیرعامـل، اعضای هیات 
مدیره و هیات رئیسه شرکت گاز استان 
در سال جدید بود. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریـز، مدیرعامل، اعضای هیات 

مدیره و هیات رئیسه شرکت گاز استان طی سفر یکروزه کاری 
بمنظور همفکری، تبادل نظر و رسـیدگی به مشـکالت و موانع، 
به شهرسـتان های ملـکان و بناب عزیمت و بـا فرمانداران این 
شهرستان ها دیدار و از نزدیک در جریان خدمات دهی و توسعه 
گازرسـانی و رسیدگی به مسـائل و مشکالت این شهرستان ها 
قـرار گرفتند.مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان در ایـن دیدار با 
فرمانـداران ملکان و بناب ضمن تقدیر و تشـکر از مسـاعدت، 
همیـاری و همـکاری آنـان در اجـرای پروژهای گازرسـانی بر 
آمادگی شـرکت گاز اسـتان در ارائه خدمات بـه موقع به مردم 
شـریف اسـتان خبر داد و افزود: در سال گذشته تحویل گاز به 
نیـروگاه بناب 400 درصـد افزایش داشـته بطوری که بیش یک 
میلیارد مترمکعب گاز طبیعی تحویل نیروگاه بناب شـده است. 

وی همچنین آمادگی شرکت گاز استان را برای تأمین گاز...

مدیرعامل شـرکت پاالیش نفت اصفهان 
از تولیـد روزانه 8/5 میلیون لیتر بنزین 
یـورو 4 در ایـن شـرکت خبـرداد. بـه 
گزارش خبرنگار ما از اصفهان، لطفعلی 

چاوشـي در دیدار با نماینـده ولي فقیه و 
امام جمعه اصفهان از سـاخت راهبردي ترین کاتالیست صنعت 
نفت جهان به دسـت متخصصان ایراني در سال گذشته خبر داد 
و گفت: با تولید این ماده در داخل و راه اندازي واحد سوم بنزین 
سـازي، پاالیشـگاه اصفهان روزانه 8.5 میلیون لیتر بنزین یورو 
4 تولید مي نماید. وی اظهار داشـت: اگر خوراك شرکت پاالیش 
نفت اصفهان به درسـتي تامین شود مي توانیم روزانه 15 میلیون 
لیتر از انـواع بنزین یورو 4 را در ایـن مجموعه تولید کنیم. وي 
با بیان اینکه راهبردي ترین کاتالیسـت صنعت نفت جهان فقط 
در اختیار دو شـرکت امریکایي و فرانسـوي بود، اظهار کرد: در 
سـال 1391 کار پژوهش تولید این ماده توسـط یکي از شـرکت 
هاي معتبر در زمینه نفت آغاز شـد و خوشبختانه در سال 1392 

کاتالیست به مرحله تولید رسید. 

شهرستان ملکان تا هفته 
دولت امسال به شهرستان 

سبز تبدیل می شود 

تولید روزانه 8/5 میلیون 
لیتر بنزین یورو 4 در شرکت 

پاالیش نفت اصفهان

س��ازمان تعزیرات حکومتی خواستار نظارت بیش��تر اتاق اصناف بر 
مشاورین امالک شد. 

ب��ه گزارش خبرگزاری مهر، در پی دریافت ش��کایات متعدد مردمی 
در خص��وص نحوه و می��زان دریافت کارمزد ارائ��ه خدمات واحدهای 

صنفی مش��اورین امالک و عدم رعایت درج حق کمیسیون در اسناد و 
مبایعه نامه های تنظیمی و ارائه رسیدممهور به طرفین معامله، سازمان 
تعزیرات حکومتی به منظور پیش��گیری از وق��وع تخلف در نامه ای به 
رئیس اتاق اصناف ایران، نظارت و بازرس��ی از نحوه عملکرد مشاورین 

امالک را خواستار شد. 
سازمان تعزیرات حکومتی همچنین با توجه به در پیش بودن فصل 
نقل و انتقال خانه ها در نامه ای از مدیران این سازمان در سراسر کشور 

خواست این موضوع را در اولویت کار خود قرار دهند. 

تأکید سازمان تعزیرات 
بر نظارت بیشتر اتاق اصناف بر مشاورین امالک
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تبریز- اسد فالح- ادارات گاز ملکان و بناب میهمان اولین دور 
بازدید مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و هیات رئیسه شرکت 

گاز استان در سال جدید بود. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و هیات رئیسه شرکت گاز استان 
طی سفر یکروزه کاری بمنظور همفکری، تبادل نظر و رسیدگی 
به مشکالت و موانع، به شهرستان های ملکان و بناب عزیمت و با 
فرمانداران این شهرستان ها دیدار و از نزدیک در جریان خدمات 
دهی و توسعه گازرسانی و رسیدگی به مسائل و مشکالت این 
شهرستان ها قرار گرفتند.مدیرعامل شرکت گاز استان در این 
دیدار با فرمانداران ملکان و بناب ضمن تقدیر و تشکر از مساعدت، 
همیاری و همکاری آنان در اجرای پروژهای گازرسانی بر آمادگی 
شرکت گاز استان در ارائه خدمات به موقع به مردم شریف استان 
خبر داد و افزود: در سال گذشته تحویل گاز به نیروگاه بناب 

400 درصد افزایش داشته بطوری که بیش یک میلیارد مترمکعب 
گاز طبیعی تحویل نیروگاه بناب شده است. وی همچنین آمادگی 
شرکت گاز استان را برای تأمین گاز بزرگترین شهرک گلخانه ای 
خاورمیانه در ملکان اعالم نمود و افزود: شرکت گاز استان آماده 
تأمین گاز تمامی بخش ها بویژه بخش های صنعتی، کشاورزی و 
تولیدی که در راستای ایجاد اشتغال و ارزش افزوده می باشد.وی 
اظهار داشت: با گازرسانی به سه روستای باقیمانده در ملکان و 
بهره برداری از آنها در هفته دولت شهرستان ملکان به شهرستان 
درصد   100 افزود:  دینی  شد.مهندس  خواهد  تبدیل  سبز 
روستاهای شهرستان بناب از نعمت گاز طبیعی بهره مند بوده 

و شهرستان بناب جزء شهرستان سبز استان محسوب می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی: 

شهرستان ملکان تا هفته دولت امسال به شهرستان سبز تبدیل می شود 

اخبار

دبیر اجرایی کنفرانس دوساالنه نفت، گاز و 
پتروشیمی خلیج فارس خبر داد

معرفی برگزیدگان اولین کنفرانس 
دوساالنه نفت، گاز و پتروشیمی

 - امروز  فرصت  خبرنگار  بوشهر- 
و  گاز  نفت،  دوساالنه  کنفرانس  اولین 
پتروشیمی خلیج فارس با معرفی نفرات 
برگزیده به کار خود پایان داد. به گزارش 
روابط عمومی بنیاد نخبگان استان بوشهر، 
دکتر احمد جامه خورشید دبیر اجرایی 
کنفرانس دوساالنه نفت، گاز و پتروشیمی خلیج فارس در 
گفت و گو با خبرنگاران گفت: اولین کنفرانس دوساالنه نفت، 
گاز و پتروشیمی خلیج فارس در دو بخش محیط زیست و 
انرژی و با هدف ارائه آخرین دستاورد های علمی و همچنین 
تبادل تجربیات میان متخصصین و پژوهشگران این حوزه 
برگزار شد. عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس با اشاره 
به تعداد مقاالت دریافت شده در دبیرخانه کنفرانس گفت: 
کل مقاالت دریافت شده 10۷ عنوان بود که در مجموع ۷۶ 
مقاله پذیرش شد و ۶۹ مقاله ثبت نام نهایی کردند. دکتر 
جامه خورشید اضافه نمود: در جلسه ارائه حضور مقاالت که با 
حضور داوران استانی و ملی برگزار شد 10 نفر از پژوهشگران 
مقاالت خود را به صورت شفاهی ارائه دادند که در نهایت 
پلی  تراوایی غشاهای  بررسی خواص  مقاله  داوران،  رأی  با 
اتریورتان و پلی استریورتان در فرآیند جداسازی گازهای دی 
اکسید کربن و نیتروژن ارائه شده توسط آقایان شهریار بابایی 
و محمدحسین جاذبی زاده به عنوان مقاله برتر برگزیده شد. 
وی با بیان اینکه در بخش دیوارکوب)پوستر( 5۹ پوستر مقاله 
از سوی پژوهشگران و محققین ارائه شده بود، افزود: از بین 5۹ 
پوستر دریافت شده در کنفرانس با نظر هیات داوران، پوستر 
مقاله بررسی اثر هندسی کانال خروجی گاز تمیز در سیستم 
تغلیظ کننده غبار مارپیچی ارائه شده از آقایان کامیار خاکسار، 
نوید معافیان، مهران احسانی و مجید غیاث حائز مقام اول شد 

و از آنها تقدیر به عمل آمد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خبر داد 
واگذاری و نصب 45 هزار و 

133 فقره انشعاب جدید آب در 
آذربایجان شرقی 

 - فالح  اسد   – تبریز 
و  آب  شرکت  مدیرعامل 
فاضالب استان آذربایجان 
شرقی گفت: در سال ۹4 
فقره   45133 از  بیش 
به  آب  جدید  انشعابات 
متقاضیان در سطح استان واگذار و نصب شده است. به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس علیرضا ایمانلو افزود: 
این شرکت در حال حاضر 100 درصد جمعیت شهری در 
5۹ شهر استان با جمعیتی بالغ بر 2 میلیون ۹2۷ هزار نفر 
را تحت پوشش آب شرب بهداشتی قرار داده و با واگذاری 
بالغ بر 45133 فقره انشعاب جدید آب در سال ۹4 به 
متقاضیان در سطح استان کل انشعابات آب با آحاد به یک 
میلیون و 122 هزار فقره می رسد.وی با اشاره به اصالح 
و توسعه شبکه آب در کلیه شهرهای استان گفت: این 
شرکت تاکنون بیش از 8882 کیلومتر شبکه توزیع آب 
در استان اجرا نموده و در طول سال گذشته نیز بیش از 
232 کیلومتر اصالح و توسعه شبکه آب اجرا نموده است.

وی افزود: بیش از 38 کیلومتر اصالح و توسعه شبکه آب 
در کالنشهر تبریز بوده و بقیه در سایر شهرهای استان اجرا 

شده است.

اخبار

راه اندازی بخش زبان انگلیسی 
پرتال پست گیالن

عمومی  روابط  امروز-  فرصت  خبرنگار  رشت- 
گیالن  پست  پرتال  شدن  مجهز  از  گیالن  استان  پست 
عمومی  روابط  گزارش  به  داد.  خبر  بین المللی  زبان  به 
آدرس: با  جدید  سایت  هدف  گیالن  استان   پست 

و  گوناگون  نظرات  ارائه   WWW.RASHT.POST.IR
متنوع درباره موضوعات مختلف بین المللی است. کاربران 
زبان  به  دیگر  متنوع  مطالب  و  اخبار  خواندن  بر  عالوه 
فارسی از امکان دسترسی به زبان بین المللی )انگلیسی( 
نیز برخوردار خواهد بود. گفتنی است اخبار در پرتال پست 
گیالن با انتشار اخبار و مسائل و رویدادهای مهم که در تمام 
طول شبانه روز و در تمام روزهای هفته در مجموعه ادارات 
پست استان و شهرستانهای استان گیالن رقم می خورد و 
همچنین با بهره گیری از اخبار روز سایت شرکت پست 
در  منتشرخواهند شد.   WWW.POST.IR نشانی به 
پرتال پست گیالن انواع گوناگون مطالب از جمله بخشهای 
معرفی شرکت پست، معرفی خدمات پستی، مقررات پستی، 
محصوالت چند رسانه ای، نظر سنجی، تاالر گفتگو، ارتباط با 
مسئولین پست گیالن، نظرسنجی، بخشنامه و دستورالعمل 
ها، کیفیت و آموزش، منشور اخالقی پست، گالری تصاویر و 

بخشهای متنوع دیگر قابل مشاهده می باشد.

افزایش خودروهای آتش نشانی 
ناوگان اطفا حریق وامداد شرکت 

شهرک های صنعتی استان مرکزی 
با  بزرگ  خودروي   ۶ امروز-  فرصت  خبرنگار  اراک- 
کاربري آتش نشاني به ناوگان اطفای حریق و امداد و نجات 
شرکت شهرک هاي صنعتي استان مرکزي افزوده شد. به 
گزارش روابط عمومي شرکت شهرک هاي صنعتي استان 
مرکزي، مصطفي آمره مدیرعامل شرکت با اعالم خبر فوق 
افزود: با خریداري این ۶ خودرو، تعداد خودروهاي مستقر 
در 14 ایستگاه آتش نشاني شهرکها و نواحي صنعتي استان 
به 21 خودرو رسید. وي گفت: این خودروها در راستاي 
ارتقاي زیر ساخت هاي ایمني در شهرکها و نواحي صنعتي 
با اعتباري بالغ بر 24 میلیارد ریال خریداري گردیده که 

داراي ظرفیت هر کدام 10 هزار لیتر آب و فوم مي باشد. 

با حكمي از سوي مدیرعامل آبفاي کشور؛ 
قصمی مدیرعامل آبفای هرمزگان 

شد
از  حکمي  طي  امروز-  فرصت  خبرنگار  بندرعباس- 
و  آب  مهندسي  شرکت  مدیرعامل  جانباز  مهندس  سوي 
مدیرعامل  به عنوان  قصمي  امین  مهندس  کشور،  فاضالب 
جدید، سکان دار آبفاي هرمزگان شد و مهندس خادمی پس 
از دو دهه خدمت و تالش صادقانه در صنعت آب و فاضالب 
بازنشسته و از مدیریت آب استان خداحافظی کرد. در مراسم 
تودیع و معارفه مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان که با حضور 
مهندس پاکروح معاون هماهنگی و پشتیبانی شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور، معاون امور عمراني استانداري و رئیس 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار شد، مهندس امین 
قصمي به عنوان مدیرعامل جدید آبفاي هرمزگان معرفی و از 
تالش ها و فعالیت های مهندس خادمي مدیرعامل پیشین این 
شرکت تقدیر و تشکر شد. همه تالشم خدمت به مردم بوده 
است در این مراسم، مهندس خادمی با اشاره به اینکه؛ یکی از 
شاخص های مدیریت جهادی، همراهی کارکنان و کارشناسان 
با مدیریت مجموعه است، موفقیت و دستاوردهای ارزنده آب 
و فاضالب استان را حاصل تالش،همراهی و همدلی کارکنان 
این شرکت عنوان کرد و گفت: همه تالشم در طول یازده سال 
خدمت در آبفای استان در جهت پیشرفت و توسعه این استان 
و خدمت به مردم بوده است. وی گفت: آبفاي هرمزگان به رغم 
خشکسالی 18ساله در استان با تالش و همت کارشناسان و 
متخصصان این مجموعه، عملکرد مطلوبی داشته و برنامه ریزی 
دانش محور و ایجاد بستر مناسب براي سرمایه گذاران بخش 
خصوصي ازجمله دستاوردهاي شاخص آن این شرکت بوده 
است. همچنین احداث پروژه های آب شیرین کن و پیشرو بودن 
آبفاي هرمزگان در این زمینه، استفاده از فناوری های جدید، 
ارائه خدمات غیرحضوري به مشترکین و صدور و پرداخت 
دیگر  از  کشور  در سطح  بار  اولین  براي  آب  قبوض  آنالین 

اقدامات مهم این شرکت بوده است. 

اصفهان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل 
شرکت پاالیش نفت اصفهان از تولید روزانه 8/5 
میلیون لیتر بنزین یورو 4 در این شرکت خبرداد. 
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، لطفعلی چاوشي 
در دیدار با نماینده ولي فقیه و امام جمعه اصفهان 
از ساخت راهبردي ترین کاتالیست صنعت نفت 
جهان به دست متخصصان ایراني در سال گذشته 
این ماده در داخل و  تولید  با  خبر داد و گفت: 
پاالیشگاه  سازي،  بنزین  سوم  واحد  راه اندازي 
یورو 4  بنزین  لیتر  میلیون  روزانه 8.5  اصفهان 
خوراک  اگر  داشت:  اظهار  وی  مي نماید.  تولید 
تامین  به درستي  شرکت پاالیش نفت اصفهان 
شود مي توانیم روزانه 15 میلیون لیتر از انواع بنزین 
یورو 4 را در این مجموعه تولید کنیم. وي با بیان 
اینکه راهبردي ترین کاتالیست صنعت نفت جهان 
فقط در اختیار دو شرکت امریکایي و فرانسوي 
پژوهش  کار   13۹1 سال  در  کرد:  اظهار  بود، 
تولید این ماده توسط یکي از شرکت هاي معتبر 
در زمینه نفت آغاز شد و خوشبختانه در سال 

13۹2 کاتالیست به مرحله تولید رسید. چاوشي 
ادامه داد: کاتالیست تولیدي پس از سه مرحله 
آزمایش و تست شدن درسال گذشته به میزان 
100تن در رآکتور اول واحد ایزو شارژ گردید و در 

سال جدید نیز 100 تن دیگر در رآکتور دوم شارژ 
می شود. وي همچنین به اجراي طرح بهینه سازي 
و بهبود فرآیند که با اهدف زیست محیطي طراحي 
گردیده اشاره نمود و گفت: این طرح با پشتوانه 

علمي باال در حال اجراست و درصدد هستیم با 
کسب مجوزهاي زیست محیطي، آن را به سرانجام 
برسانیم. از آنجا که  این طرح مزایاي مطلوبي هم 
اقتصادي و هم زیست محیطي دارد،  در جهت 
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان خواستار 
همکاري مسئولین استاني براي رسیدن اصفهان 
به روزهایي روشن و پرامید گردید. در این دیدار 
آیت اهلل طباطبائي نیز با اشاره به مزین شدن سال 
جدید به شعار وزین اقتصاد مقاومتي،اقدام و عمل 
اظهار امیدواري نمود: با مثبت اندیشي در کارها 
مشکالت  بر  مي توان  مسئوالن  بین  همدلي  و 
با  که  مي شود  باعث  این حس،  زیرا  کرد،  غلبه 
نبود امکانات و بودجه مناسب بتوان به پیشرفت 
رسید. نماینده ولي فقیه و امام جمعه اصفهان و 
عضو خبرگان رهبري با بیان این که روحانیت در 
کنار شماست، تصریح کرد: ما پشتیبان همه شما 
هستیم و از فعالیت هاي صنایعي که در خدمت 
مردم هستند و براي آنان تالش مي کنند حمایت 

مي کنیم. 

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان خبرداد

تولید روزانه 8/5 میلیون لیتر بنزین یورو 4 در شرکت پاالیش نفت اصفهان

مدیرکل  امروز-  فرصت  خبرنگار  اهواز- 
به  گفت:  خوزستان  استان  پرورش  و  آموزش 
حوزه  به  خوزستان  استاندار  ویژه  نگاه  دلیل 
آن  دادن  قرار  اولویت  و  پرورش  و  آموزش 
کنکور  در  خوزستان  رتبه  استان،  مسائل  در 
سراسري با شش پله صعود از 2۷ به رتبه 21 
ارتقا یافت. محمد تقي زاده در همایش سراسری 
و  آموزش  بازنشستگان  کانون های  مدیران 
پرورش کشور در اردوگاه شهید رجایي دزفول 
قرار  پیشرفت  مسیر  در  تاریخ  زماني  افزود: 
به  پرورش  و  آموزش  از  بتوانیم  که  مي گیرد 
عنوان اولویت اول یاد کنیم. وي افزود: معضلي 

که در حال حاضر آموزش و پرورش کشور را 
تهدید مي کند این است که آموزش و پرورش 
اولویت هیچ کدام از دولت هاي ایران نبوده است 
به همین دلیل نباید به دنبال علت و عوامل 
مشکالت در آموزش و پرورش باشیم. تقي زاده 
بزرگ ترین  را  علمي  ریزي  برنامه  یک  نبود 
بحران موجود در آموزش و پرورش دانست و 
گفت: مشکل کمبود امکانات، نیروي انساني، 
فضا و تجهیزات نیست بلکه مشکل اصلي عدم 
وجود یک برنامه کارشناسي و علمي است لذا 
اگر هدف به خوبي شناسایي شود و برنامه به 
درستي تدوین شود مشکالت به خودي خود 

حل می شوند زیرا در حال حاضر بهترین منابع 
است.  موجود  پرورش  و  آموزش  در  انساني 
وي افزود: ابتداي امسال دو شاخص کنکور و 
امتحانات پایاني سال سوم متوسطه به عنوان 
دو شاخص ملي بررسي شدند. مدیرکل آموزش 
و پرورش استان خوزستان اظهار کرد: در برخي 
موارد مشاهده می شود دو منطقه همجوار با 40 
کیلومتر فاصله از وضعیت اقتصادي وفرهنگي 
و اجتماعي یکساني برخودردارند ولي یکي از 
مناطق رتبه اول و دیگري رتبه آخر استان را در 
آموزش و پرورش به خود اختصاص مي دهد که 
این نشان مي دهد هدف گذاري درستي صورت 

نگرفته است.
سابقه  وجود  با  خوزستان  استان  افزود:  وي 
تاریخي درخشان در شرایط فعلي شاخص هاي 
علمي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي آن نسبت 
به 40 سال گذشته شکسته شده در حالي که 
استان یزد در طول 22 سال اخیر رتبه نخست 
این  در  و خوزستان  دارد  را در کنکور  کشور 

مدت در رتبه 28 تا 30 بوده است.

نشست  در  عباسی  امراهلل  امروز-  گرگان- خبرنگار فرصت 
خبری اظهار کرد: از 5 تا 11 اردیبهشت ماه هفته کار و کارگر 
را در پیش داریم و برنامه های متنوعی در طول این هفته تدارک 

دیده ایم.وی با بیان اینکه اعضای ستاد گرامیداشت 
هفته کار و کارگر و تشکالت کارگری و کارفرمایی 
با نماینده محترم ولی فقیه در استان گلستان در 
هفته کار و کارگر دیدار خواهند داشت، گفت: حضور 
گلستان،  استاندار  با  دیدار  کارگری،  واحد های  در 

نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه استان گلستان از برنامه هایی 
است که در طول هفته خواهیم داشت.مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گلستان افزود: نشست نمایندگان کارفرما با نمایندگان 
دولت، برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی با موضوع کارگر، دیدار و 
سرکشی به خانواده شهدا و ایثارگران جامعه کار از دیگر برنامه های 
است که در طول هفته کار و کارگر برگزار می شود.عباسی با بیان 
اینکه نگرش برنامه های ما در هفته کار و کارگر با توجه به شعار 
سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است، ابراز داشت: سعی کردیم 
نشست های ما در طول هفته کار و کارگر علمی باشد و همچنین 

کارگری  نمایندگان  توسط  برنامه ها  اجرای 
در طول این هفته برگزار می شود. وی با بیان 
اینکه هفته کار و کارگر مروری بر ارزش های 
انقالب اسالمی است، گفت: در طول این هفته 
زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای انقالب به 
ویژه جامعه کارگری حایز اهمیت بوده و بر این اساس دیدارهایی با 
خانواده شهدا و ایثارگران در طول هفته کار و کارگر در نظر گرفته 
شده است.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان همچنین 
با بیان اینکه در طول هفته کار و کارگر نخبگان جامعه علمی را 
معرفی خواهیم کرد، افزود: در طول این هفته فرصتی پیش آمده 
که این نخبگان را به جامعه معرفی کنیم و همچنین از دانش این 
عزیزان بهره مند شویم.عباسی با بیان اینکه 150 برنامه در طول 
هفته تدوین شده، افزود: 25 برنامه در مرکز برگزار خواهد شد و 

بقیه برنامه ها در شهرستان ها خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان:

رتبه استان خوزستان در کنكور 6 پله صعود کرد

150 برنامه در هفته کار و کارگر در گلستان برگزار می شود

رئیس دانشگاه علوم پزشكی لرستان:

انسان سالم محور توسعه است

با حضور نماینده ولی فقیه در لرستان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان و جمعی از 
دانش آموزان به مناسبت گرامیداشت هفته سالمت در مدرسه دخترانه شاهد شهرستان 
خرم آباد زنگ سالمت به صدا درآمد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان انسان سالم را 
محور توسعه دانست. کوروش ساکی اظهار داشت: این یادواره ها به انسان تلنگر می زند که 
به امر سالمت توجه ویژ ه ای شود، زیرا اگر سالمت نباشد انسان به هیچ موفقیت و فرآیندی 
دست نمی یابد. رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان انسان سالم را محور توسعه دانست و 

بیان کرد: سازمان جهانی سالمت شعار امسال را غلبه بر دیابت انتخاب کرده است.
وی ادامه داد: دیابت بستری را برای به وجود آمدن بیماری  های مختلف ایجاد می کند به 
همین دلیل جزو قاتلین خاموش به شمار می رود. این مسئول افزود: برای مقابله با دیابت 

باید نوع دیدگاه و تفکرات خود را عوض کنیم و به امر سالمت توجه ویژ ه ای شود.
ساکی مطرح کرد: باید در نوع غذا، تحرک، مصرف مواد مخدر و رفتار های پرخطر نگرش ها 
عوض شود و در این زمینه آموزش و پرورش نقش اساسی را برعهده دارد. رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی لرستان از کاهش ۶5 درصدی مرگ ومیر در سال گذشته در سطح استان خبر 
داد و اظهار داشت: طرح تحول نظام سالمت باعث ایجاد تحولی عظیم در کشور بوده است 
که این طرح در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری دولت و مجلس آن را در حوزه درمان 

و بهداشت به منصه ظهور گذاشته اند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان بیان کرد: طرح تحول نظام سالمت بسیاری از معضالت 
را برطرف کرده است، اما برای تبدیل شدن به یک طرح کامل و جامع نیاز به بررسی مجدد 
دارد. وی کاهش پرداختی از جیب مردم را یکی از نتایج خوب طرح تحول سالمت دانست و 
افزود: زایمان رایگان و برطرف کردن کمبود های دارویی و تجهیزاتی در استان از دیگر نتایج 
این طرح بوده است. این مسئول ادامه داد: حضور پزشکان متخصص در مناطق روستایی و 

محروم استان از جمله ثمرات طرح تحول نظام سالمت است.
ساکی با تاکید به اینکه استان لرستان در برخی از رشته ها با کمبود پزشک متخصص روبرو 
است، گفت: در دو سال اخیر با ایجاد طرح تحول سالمت بیش از 3 میلیون نفر ویزیت 
تخصصی شده اند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان تعداد عمل  های جراحی صورت 
گرفته در بیمارستان های استان در سال گذشته را 100 هزار عمل اعالم کرد و افزود: طرح 
مقیمی پزشکان متخصص در برخی از بیمارستان  های تخصصی در راستای طرح تحول 
سالمت اجرا شده است. وی با اشاره به اجرای طرح هتلینگ بیمارستان  های استان یادآور 
شد: بخش  های اورژانس، سی سی یو، کلینیک تخصصی و مرکز غربالگری سرطان با استفاده 

از منابع داخلی و ملی تغییر پیدا کرده اند. این مسئول تعداد پروژه  های عمرانی دانشگاه علوم 
پزشکی لرستان را 110 پروژه با اعتباری معادل 200 میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: سرانه 
تخت در استان نسبت به میانگین کشوری بسیار پایین تر بوده است که با اضافه شدن هزار 

تخت دیگر به نرم کشوری نزدیک می شود.
ساکی در ادامه سخنان خود بهداشت را زمینه ساز درمان دانست و افزود: در صورتی که 
پیشگیری صورت نگیرد، بیماری  های زیادی به وجود می آیند، به همین دلیل در حوزه 
بهداشت کار های بسیار خوبی انجام شده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان بیان 
کرد: ۶40 خانه بهداشت در سطح استان وجود دارد که قرارگاه خاتم طی قراردادی موظف 

به ساخت 50 هزار متر خانه بهداشت شده است.
وی با تاکید به اینکه تنها فضای فیزیکی نیاز های درمان را برطرف نمی کند، تصریح کرد: در 

سال گذشته بخش عمد ه ای از تجهیزات خریداری شده اند.
این مسئول به احداث اولین مرکز MRI دولتی در لرستان در بیمارستان شهید رحیمی 
شهرستان خرم آباد اشاره کرد و گفت: سال گذشته 100 تخت آی سی یو معادل 100 
میلیارد تومان به تخت  های آی سی یو استان اضافه شده است. ساکی در خصوص اورژانس 
هوایی اظهار داشت: بالگرد هوایی در سال گذشته 330 پرواز داشته است که طی آن 200 
نفر از مرگ نجات یافته اند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان در پایان از کاهش ۶5 
درصدی مرگ ومیر در سال گذشته خبر داد و افزود: در عرصه استفاده از خیرین سالمت و 

مشارکت  های اجتماعی گام  های خوبی برداشته شده است.
طرح تحول نظام سالمت یكی از دستاورد های انقالب اسالمی است

نماینده ولی فقیه در لرستان طرح 
تحول سالمت را برای استان یک 
فرصت استثنایی دانست و گفت: 
یکی  سالمت  نظام  تحول  طرح 
اسالمی  انقالب  دستاورد های  از 

است.
والـمـسلمین  حــجـت االسـالم 
اظهار  میرعمادی  سیداحمد 
داشت: نوع نگاه، دید و نگرش به 
امر سالمت بسیار مهم است، زیرا 

سالمت مقدمه ای برای رسیدن به کمال، رشد و بالندگی جسم و روح برای انجام تمام 
مسئولیت ها است. نماینده ولی فقیه در لرستان سالمت را شرط سعادت و خوشبختی 

دانست و افزود: سالمت هدیه الهی است، بنابراین همه در برابر این نعمت مسئول هستند.
وی با بیان اینکه خداوند نظام تکریم را نظام احسن قرار داده است، گفت: خداوند همه چیز 

را به شکل نیکو آفریده است، پس نباید این نیکویی را بر هم زد.
امام جمعه خرم آباد اضافه کرد: چیزی که نظام سالمت را به خطر می اندازد، ایجاد کردن 

عیب و نقص در نظام آفرینش است.
میرعمادی با تاکید بر اصالح رفتار و کردار تصریح کرد: این عامل باعث بیماری و ناسالمتی 
است، زیرا تا زمانی که خشونت وجود دارد و همچنین اخالق مداری حاکم نباشد، سالمت 

انسان به خطر می افتد.
نماینده ولی فقیه در لرستان خطاب به دست اندرکاران امر سالمت گفت: شما باید جامع نگر 
و کلی نگر باشید و از تک بعدی 
بپرهیزید.  جزء نگری  و  بودن 
نباید  تنها  داد: پزشک  ادامه  وی 
پزشکان  زیرا  باشد،  نسخه نویس 
نقش  و  هستند  سالمت  سفیر 
عهده  بر  امر  این  در  را  اساسی 
طرح  خرم آباد  جمعه  امام  دارند. 
از  یکی  را  سالمت  نظام  تحول 
دستاورد های مهم انقالب اسالمی 
دانست و بیان کرد: هر چه علم 
پیشرفت کند، مسئولیت همگی نیز بیش تر می شود. میرعمادی با اشاره به مهم بودن 
بهداشت روان و جسم گفت: پیشگیری اصل بسیار مهمی است که متاسفانه توجه کمتری 
به آن می شود که این موضوع نیازمند آموزش در قالب  های جدید و نو است. نماینده ولی 
فقیه در لرستان افزود: آنچه مهم است این که انسان سالم تحویل جامعه داده شود و طرح 

تحول نظام سالمت یک گام اساسی در این زمینه است.
وی با تاکید بر اینکه طرح تحول نظام سالمت در استان لرستان یک فرصت استثنایی است، 
تصریح کرد: استان باید در این میدان رقابت از فرصت استفاده کند و در راستای جذب 

نیروی متخصص، تجهیزات و فراهم کردن زیرساخت  های سالمت اقدام کند.
امام جمعه خرم آباد در پایان گفت: کار کردن در یک جامعه سالم از کار کردن در یک 
جامعه آلوده و بیمار بهتر است، در صورت استفاده از این فرصت خدمت بزرگی به امر 

سالمت شده است.
حفظ سالمت باعث به دست آوردن موفقیت  های بسیار می شود

معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش لرستان در این مراسم اظهار داشت: برنامه  های برگزار 
شده به ما یادآوری می کنند که از سالمت خود محافظت کنیم.

فرید بهرامی بیان کرد: در دو سال اخیر اداره سالمت و آموزش و پرورش رابطه بسیار خوبی 
را داشته اند و این موضوع اهمیت سالمت را نشان می دهد.

وی با تاکید به اینکه شعار امسال غلبه بر دیابت با تحرک و تغذیه سالم است، افزود: امیدوار 
هستیم در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل در راستای سالمت تالش مضاعفی صورت 
بگیرد. این مسئول در پایان تحرک را ضامن بقای انسان دانست و گفت: حفظ سالمت باعث 

به دست آوردن موفقیت  های بسیار می شود.
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