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 رشت-مرجان گودرزی،خبرنگارتوســعه ایرانی- معاون 
غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی گیالن از رفع برخی از 
کمبودهای دارویی در داروخانه های اســتان در طی روزهای 
آینده خبر داد و گفت: شیوع گســترده آنفلوانزا و بیمارهای 
تنفسی در سطح کشور، مصرف باالی آنتی بیوتیک ها و سرم را 

به دنبال داشته است.
دکتر نسیبه یوسفیان اظهار کرد: با پیگیری های مستمر 
ســازمان غذا و دارو، اغلب داروهای مورد نیــاز مردم به ویژه 
داروهای اطفال بــه زودی در داروخانه های اســتان موجود 

خواهد شد.
وی ادامه داد: کنترل قیمت ها و جلوگیری از گران فروشی 
و احتکار دارو، ارزیابی وضعیت نســخه پیچی در داروخانه ها 
و پایش ثبت اطالعات در ســامانه های ســازمان غذا و دارو از 
مهم ترین مواردی است که در زمان بازرسی توسط کارشناسان 
معاونت غذا و دارو دانشــگاه علوم پزشکی اســتان گیالن از 
داروخانه های مدنظر قــرار می گیرد و در صورت مشــاهده 

هرگونه تخلف نیز برخورد قانونی می شود.
معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی گیالن با اشاره 

به اینکه شیوع گسترده آنفلوانزا و بیمارهای تنفسی در سطح 
کشور، مصرف باالی آنتی بیوتیک ها و سرم را به دنبال داشته 
است، افزود: در این خصوص با کمبود برخی از اقالم دارویی در 
سطح داروخانه ها مواجه شدیم که با برخی از داروهای مشابه 

این کمبودها جبران شد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه بازرسان معاونت غذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن به طور مستمر از داروخانه های 
سطح اســتان بازدید می کنند، از شهروندان خواست هرگونه 

تخلف، شکایات و  را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.

 شیراز - توانایی،خبرنگارتوسعه ایرانی-ابراهیم بن احمد 
المعینی، در دیدار با رئیس و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
فارس در شــیراز افزود: کشور عمان بســیار خرسند از روابط 
دوستانه خود با کشــور ایران است و در این ســالها در حوزه 

تجارت نیز روابط مستمر، قدیمی و خوبی داشته و داریم.
در این دیدار فرصت ها و ظرفیت های توسعه روابط تجاری 
استان فارس و کشور عمان در اتاق بازرگانی فارس مورد بررسی 

قرار گرفت.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی فارس 
در همایش معرفی فرصت های تجاری کشور عمان در شیراز 
افزود: فارس ظرفیت ها و پتانسیل های بسیاری برای توسعه 
مراودات تجاری با کشــور عمان دارد به طوری که بیشترین 

تعداد پرواز به کشور عمان از این استان انجام می شود.
جمال رازقی، با اشــاره به اعزام هیات بلنــد پایه تجاری و 
اقتصادی استان فارس به کشــور عمان در آذرماه آتی افزود: 
با توجه به درخواست های اســتان، در این هیات ۲۰ شرکت 

در حوزه صنایع غذایی برای بازدید از نمایشگاه آگروفود و ۲۰ 
نفر از اعضای اتاق در قالب هیات تجاری و اقتصادی می توانند 

حضور داشته باشند.
او اظهار داشت: کشور ایران و عمان از دیرباز ارتباطات خوبی 

داشته اند و این ارتباط بین مردم استان فارس و کشور عمان نیز 
در سطح خوبی از دیرباز وجود داشته و همچنان دارد.

وی، با اشاره به مزیت های اقتصادی فارس در بخش های 
کشاورزی، معدن، گردشگری و گردشگری سالمت بیان کرد: 

با رقم فاصله نزدیک، سابقه و ارتباطات استان فارس با کشور 
عمان اما حجم صادرات و تجارت ما با این کشور مطلوب نیست 

و این موضوع باید در استان بررسی شود.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: گردشگری سالمت 
و پزشکی یکی از بخش های بسیار پر رونق بین استان فارس و 
کشور عمان است به طوری که گردشگران و بیماران بسیاری 
از خدمات پزشــکی این استان اســتفاده می کنند که در این 
زمینه تاکید ما بر ساماندهی این بخش است. رازقی اضافه کرد: 
موضوع بیمه درمانی کشور عمان نیز از دیگر مباحثی است که 
در اســتان پیگیری خواهیم کرد و می کوشیم تا بیمه درمانی 
کشور عمان در استان فارس کار ســاز باشد و شرکت های ما 
بتوانند بیماران را در کشور عمان پذیرش کرده و سپس به شیراز 
اعزام کنند. وی، با اشاره به مواجه کشور با تحریم های ظالمانه 
و تاثیر آنها بر تجارت و ارتباطات بین المللی کشــور ادامه داد: 
طی این سال ها تحریم ها هزینه هایی از جمله فقر و عدم تولید 

ثروت را بر کشور و مردم وارد کرده است.
او ادامه داد: کشــور ایران در مقاطع مختلف شاهد تحریم 
های متفاوت بوده، تحریم هایی کــه همواره برای مردم ایجاد 
مشکل کرده و همچنان راهکاری برای برون رفت از آن اتخاذ 

نشده است.

معاون غذا و داروی علوم پزشکی گیالن:

   کمبود دارو و سرم در گیالن به زودی برطرف می شود

 بررسی فرصت های توسعه روابط تجاری فارس و کشور عمان

خبر

میــن  ا مــه  معصو  – کــرج   
نــی- ا یر رتوســعه ا ده،خبرنگا ا ز
سرپرست ســازمان ســیما منظر و 
فضای سبز شهری شهرداری کرج از 
اجرای عملیات خطوط انتقال و توزیع 
آب خام در منطقه ۲ خبر داد و گفت 
: از نتایج این عملیــات آبیاری غالب 

پارک ها و بلوارهای شهرک بنفشه با 
آب خام و حذف ۱۴ انشعاب آب شرب 

از عرصه های فضای سبز است.
تهیه آب شــرب جهــت مصرف 
شرب شهروندان بسیار حائز اهمیت 
و هزینه بر اســت. از طرفــی توجه به 
فضای سبز به عنوان ریه های تنفسی 

شهر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
لذا به منظور حفظ این دو سرمایه 
ناگزیر به استفاده از آبهای با کیفیت 
پایین تــر جهت تامیــن آب آبیاری 
فضای ســبز هســتیم. سرپرســت 
ســازمان ســیما،منظر و فضای سبز 
شهری شــهرداری کرج با بیان اینکه 

جداسازی آب شرب از آب خام فضای 
ســبز به عنوان یکــی از راهکارهای 
اساســی در این خصوص می باشــد 
گفت: به منظــور صرفــه جویی در 
مصرف آب شرب شــهری تعداد ۱۴ 
انشــعاب پر مصرف آب از فضای سبز 

شهر کرج حذف گردید.

رمضانعلی پور رســتمی با اشاره 
به اهمیت حذف آب شــرب شهری 
از چرخه عملیات آب رســانی فضای 
سبز شــهر کرج بیان داشت: از سال 
۹۶ تاکنــون این ســازمان با احداث 
ســه تصفیه خانــه محلــی در مهر 
ویال،حصــارک و محله دولــت آباد و 
با بازچرخانی آب توانســته به حفظ 

منابع آبی استان کمک کند.
این مســئول از اجــرای عملیات 
خطــوط انتقال و توزیــع آب خام در 
منطقه ۲ شــهرداری کرج خبر داد و 
افزود : واحد تاسیسات و آب سازمان 
ســیما، منظر و فضای ســبز شهری 
با همــکاری فضای ســبز منطقه در 
شهرک بنفشه نسبت به اجرای شبکه 
یکپارچه خطــوط انتقال و توزیع آب 
خام از طریق لوله گذاری با اســتفاده 
از لوله پلی اتیلن ۱۲۵ و ۹۰ میلیمتر 

به متراژ ۳هزار متر اقدام کرده است.
پور رســتمی توضیح داد: از نتایج 
این عملیات آبیاری غالــب پارکها و 
بلوارهای شهرک بنفشه با آب خام و 
حذف ۱۴ انشعاب آب شرب از عرصه 

های فضای سبز می باشد.
سرپرست سازمان ســیما منظر و 
فضای سبز شهری شــهرداری کرج 
شناســایی گونه هایی با نیاز آبی کم 

و متفــاوت با بافت غالــب موجود در 
شهر و البته سازگار با شرایط اقلیمی 
را از دیگــر اقدامات صــورت گرفته 
در شــهر کرج بیان کرد و افزود: این 
سازمان نســبت به تولید و تهیه گونه 
های مناسب با اقلیم شهر کرج اقدام 
و در معابر شهری از گونه های مقاوم 
)زیتون تلــخ   نارون پیونــدی   انواع 
توت( و در کمربند ســبز از گونه های 
ســوزنی برگ )کاج تهران و سرو نقره 
ای( و پهن برگان مقاوم به شرایط کم 
آبی نظیر )توت، گردو، سنجد، عناب، 
بادام، بنه و گالبی وحشــی( استفاده 

کرده است.

سرپرست سازمان سیما 
منظر و فضای سبز شهری 
شهرداری کرج از اجرای 
عملیات خطوط انتقال و 

توزیع آب خام در منطقه ۲ 
خبر داد و گفت : از نتایج این 
عملیات آبیاری غالب پارک 

ها و بلوارهای شهرک بنفشه 
با آب خام و حذف ۱۴ انشعاب 

آب شرب از  عرصه های 
فضای سبز است.

مدیرعامل موسسه آینده سازان 
خبره مطرح کرد؛

تعهد به آموزش همراه 
اشتغالزایی در صنعت بیمه 

 قم-خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرعامل موسسه 
آینده سازان خبره گفت: دانش آموختگان در این 
موسسه پس از پایان دوره آموزشی و دریافت گواهی 
نامه های معتبر ملی و بین المللــی به بازار کار در 

صنعت بیمه وارد می شوند.
مهدی سید موسوی مدیرعامل موسسه آینده 
سازان خبره در گفت وگو با خبرنگار روزنامه عصر 
توسعه اظهار کرد: این موسسه تنها مرکز آموزشی 
است که در زمینه صنعت بیمه دوره های آموزشی 
تخصصی برگزار و به شرکت های بیمه در استان قم 

خدمات مناسب ارائه میدهد.
وی دوره های تخصصی آموزشی در این موسسه 
را اخذ نمایندگی بیمه ،کارگزاری بیمه، بازاریابی 
بیمه، ارزیابی خســارت و نمایندگی بیمه عمر با 
مجوز پژوهشکده بیمه مرکزی عنوان کرد وگفت: 
این موسســه به دانش آموختگان تضمین میدهد 
کسانی که موفق به پایان دوره های تخصصی بیمه 

شوند به بازار کار معرفی کند.
این کارآفرین قمی تاکید کرد: این موسسه نه 
تنها به خدمات آموزشــی در صنعت بیمه اهتمام 
دارد بلکه با تشکیل تیم مجزا و دریافت مجوز مرکز 
تخصصی بیمه این کارآفرین اســتان قم خدمات 
دیگری مانند مشــاوره و صدور انواع بیمه نامه ها 
شامل بیمه عمر و سرمایه گذاری، بیمه ثالث و بدنه، 
بیمه حوادث، بیمه آتش سوزی، بیمه مسئولیت، 
بیمه درمان، بیمه مهندسی، بیمه باربری، مشاوره 
رایگان بیمه های عمر و سرمایه گذاری و طراحی 
بیمه نامه مناســب جهــت صدور،تیم ســازی و 
هدایت راهبردی نماینــدگان و کارگزاران بیمه 
و کارشناســی و مشــاوره و پیگیری پرونده های 

خسارت نیز ارائه دهد.
وی با اشاره به ویژگی های آموزش در موسسه 
آینده سازان وزین خبره بیان کرد: دانش آموختگان 
در این موسسه همزمان گواهی رسمی از سازمان 
فنی و حرفه ای و پژوهشکده بیمه مرکزی با قابلیت 

ترجمه در۱8۲کشور جهان دریافت می کنند.
سید موسوی با بیان اینکه بومی بودن اساتید از 
دیگر ویژگی های این موسسه آموزشی محسوب 
می شــود، تصریح کرد: دانش آموختگان در این 
موسسه براساس ســرفصل های پژوهشکده بیمه 
مرکزی براســاس ســطح تحصیالت آموزش می 
بینند. مدیرعامل موسسه آینده سازان خبره ادامه 
داد: دانش آموختگان براساس مرتبط یا غیر مرتبط 
بودن تحصیالتشان با رشته صنعت بیمه به ترتیب 
۱۴۰ و۱7۲ ســاعت تحت آموزش پژوهشــکده 
بیمه مرکزی قرار می گیرنــد. این مدرس صنعت 
بیمه با اشــاره به اینکه موسسه آینده سازان وزین 
خبره متعهد است که ساالنه ۲۰۰ دانش آموخته 
تخصصی بیمه را به جامعــه تحویل بدهد، گفت: 
سال گذشــته ۱۵۰ نفر از دانش آموختگان در این 
موسسه کد نمایندگی بیمه دریافت کردند و ۱۰۰ 
نفر نیز به عنوان نماینده، بازاریاب یا نماینده فروش 
بیمه عمرمشغول کار شــدند. وی با اشاره به اینکه 
یک شعبه این موسسه آموزشی از قم در تهران نیز 
دایر شده است، عنوان کرد: به این ترتیب می توانیم 
عالقمندان به صنعت بیمــه را در بخش مرکزی 
آموزش دهیــم و دانش آموختگان از شــهرهای 
مختلف امکان حضور در این دوره های تخصصی 
را داشته باشــند. سید موسوی با اشــاره به محل 
برگزاری دوره های آموزشــی این موسسه گفت: 
براساس شــرایطی که وجود دارد در استان قم در 
شــعبه مرکزی واقع در ۳۰ متری کیوانفر کوچه 
۴۲ و در بلوار شهید بهشتی)ره( و در تهران خیابان 
ولیعصر خیابان گلستان این دوره ها برگزار می شود 
همچنین با قراردادی که با دانشــگاه آزاد اسالمی 
واحد پردیســان قم منعقد شده اســت از مکان و 
تجهیزات این دانشــگاه جهت آموزش بهره برده 
می شود و گواهی مشترک برای دانش آموختگان 
صادر می شــود. مدیرعامل موسسه آینده سازان 
خبره با تاکید براینکه این موسســه آموزشــی به 
صورت انحصاری در کشور گواهی ملی از سازمان 
فنی و حرفه ای و گواهی مرکز پژوهشــکده بیمه 
مرکزی خاطرنشــان کــرد: عالقمنــدان جهت 
اطالعات بیشــتر از این موسســه آموزشــی می 
http://www. توانند بــه آدرس الکترونیکــی

ayandehsazan-vazin.irمراجعه کنند

استانها

 اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیر 
عامل آبفای اســتان اصفهان از دریافت گواهینامه استاندار 
IEC/۱7۰۲۵ مدیریــت کیفیت آزمایشــگاه برای ســه 
آزمایشگاه میکروبیولوژی و  فیزیکوشیمیایی آب و فاضالب 

در سطح استان اصفهان خبر داد.
حسین اکبریان در نشستی که با حضور کارگروه ممیزی 
شرکت مهندسی آبفای کشــور و کارشناسان آزمایشگاه ها 
برگزار شد، گفت: این گواهینامه ها پس از استقرار روش ها 
و دســتورالعمل های انجام آزمون، آموزش کارشناســان 
این آزمایشــگاه، انجام آزمون های مهارت و مقایسات بین 
آزمایشــگاهی و بررســی های دقیق برای آزمایشگاه های 
باکتریولوژیــک تصفیه خانــه فاضالب جنــوب اصفهان، 

آزمایشــگاه باکتریولوژیک آب شاهین شــهر و آزمایشگاه 
فیزیکو شیمیایی آب منطقه اردستان اخذ شده که این مهم 
با تالش های شبانه روزی مدیر و کارشناسان آزمایشگاه های 

شرکت آبفای اصفهان به دست آمده است.
مدیر عامل آبفای اصفهان با تاکید بر این که انجام ممیزی 
در آزمایشگاه های سراسر استان باید به صورت مستمر انجام 
شود، خاطرنشان کرد: آزمایشــگاه مرکزی آب و فاضالب 
آبفای اســتان اصفهان تنها آزمایشــگاه مرجــع و دارای 
گواهینامه بین المللی اســتاندارد IEC/۱7۰۲۵ در سطح 
کشور به شمار می رود که در مواقع بحران به شرکت های آب 
و فاضالب در سایر استان ها نیز ارائه خدمات می کند و جوابیه 
آزمون های صادر شده از ســوی این آزماشگاه دارای اعتبار 

بین المللی است. اکبریان با اشاره به قدمت ۵۵ ساله تاسیس 
شبکه فاضالب شهر اصفهان افزود: شــرکت آبفای استان 
اصفهان یکی از قدیمی ترین شرکت های آب و فاضالب در 
سطح کشور محسوب می شود و با وجود گذشت سال های 
متمادی از فعالیت آن همچنان با چابکی، سرزندگی و با در 
اختیار داشتن نیروی انســانی متعهد و  متخصص در حال 
فعالیت است. وی خاطرنشــان کرد: جمعیتی بالغ بر چهار 
میلیون و ۳8۰ هزار نفر از نعمت آب شــرب تصفیه خانه آب 
اصفهان بهره مند هستند که با آزمایش های مستمر توسط 
آزمایشگاه های شرکت آب و فاضالب اســتان، کیفیت آن 
مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و توسط ناظرین مرکز 

بهداشت استان نیز همواره مورد تایید است.

مدیر عامل آبفای استان خبرداد؛
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سرپرست سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج:

  ۱۴ انشعاب آب شرب از عرصه های فضای سبز کرج حذف شد


