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 تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگارتوسعه ایرانی- طی حکمی 
از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی، دکتر اصغرجعفری روحی 
به سمت رئیس اورژانس پیش بیمارســتانی ومدیرحوادث 

منصوب شد.
   مراســم تکریم دکتر فرزاد رحمانی و معارفه دکتر اصغر 
جعفری روحی به عنوان رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی 
و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشــکی تبریز، با حضور دکتر 
جواد احمدیان  معاون درمان دانشگاه ، دکتر بابک محمدپور 
مدیردفتر رئیس دانشگاه، محمد باقر هنر بر مدیر کل بحران 
استان  و مسئولین امدادی و انتظامی استان آذربایجان شرقی، 
روز شنبه بیســت ونهم مرداد ماه 1401 در مرکز فوریتهای 

پزشکی استان برگزار شد.
دکتر احمدیان در جلســه معارفه ضمن تقدیر و تشــکر 
از زحمات و تالش های شــبانه روزی مرکــز اورژانس پیش 

بیمارستانی با بیان اینکه اورژانس پیش بیمارستانی یکی از 
حساس ترین واحدهای در تعالی و حفظ جان هم وطن های 

عزیزمان است.
وی افزود: در این سالها ما شاهد رشد و ترقی و پیشرفت این 

مرکز بلحاظ کمی و کیفی هستیم .
وی افــزود امیدواریم به همت همــکاران اورژانس و ارائه 
آموزش های مداوم برای کیفی ســازی و برخورد مناسب با 
مصدومین، گســترش اورژانس هوایی، هماهنگی ســریع و 
بموقع بین اورژانس پیش بیمارســتانی و بیمارستانی بتوان 

شاهد ترقی و پیشرفت این مرکز شد.
 در این مراســم دکتر فرزاد رحمانی رئیس ســابق مرکز 
اورژانس پیش بیمارســتانی و مدیر حوادث دانشــگاه علوم 
پزشکی تبریز با تقدیر و تشکر از ســازمانها و نهادهای یاری 
کننده مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه 

علوم پزشکی تبریز و ضمن قدردانی از همه همکاران شاغل در 
این مجموعه گفت: مرکز اورژانس پیش بیمارستانی یکی از 
مهمترین واحدهای دانشــگاه علوم پزشکی می باشد چون 
همیشه شاهد تالش شبانه روزی عزیزان شاغل در این مرکز 
هستیم و همچنین هیچ گونه تعطیلی در این مرکز وجود ندارد.

 در ادامه دکتر رحمانی گزارشــی از اقدامــات مهم انجام 
یافته در طول تصدی خدمت در این مجموعه را بیان کرده  و 
قول همکاری های الزم با رئیــس جدید مرکز اورژانس پیش 
بیمارستانی و مدیر حوادث دانشــگاه علوم پزشکی تبریز را 

اعالم کرد.
 مهندس محمد باقــر هنربر، مدیــر کل مدیریت بحران 
استانداری آذربایجان شــرقی نیز با حضور در مراسم تکریم و 
معارفه رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث 
دانشگاه علوم پزشــکی تبریز ضمن تقدیر و تشکر از زحمات 

رئیس و همکاران این مجموعه با بیان اینکه مرکز اورژانس پیش 
بیمارستانی یکی از ارکان مهم دانشگاه علوم پزشکی است.

 وی ادامه داد: همــکاران این مجموعه همیشــه و در هر 
ساعت از شبانه روز آماده خدمت در مواقع بحرانی سیل، زلزله، 

تصادفات جاده ای، بیماری کرونا و .... هستند.

 ســاری -  خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیرعامل شرکت 
آب منطقه ای مازنــدران گفت: با نگاه ویــژه دولت به رفع 
مشکالت حوزه آب رسانی و شبکه های آبیاری طی یک سال 
گذشــته روند اجرای طرح های مرتبط در مازندران شتاب 

بیشتری گرفته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران، 
محمدابراهیم یخکشــی اظهار کــرد: وزارت نیرو با توجه 
ویژه ای که بر موضوع تأمین آب آشــامیدنی به ویژه برای 
روســتاها دارد، تا کنون اقدامات گســترده ای را در بخش 

آبرسانی و اجرا و بهسازی شــبکه های آبیاری آغاز کرده و 
شتاب بخشــیده که این نگاه برای مازندران نیز به شکلی 

ویژه دنبال شده است.
وی با اشاره به تشــکیل مرکز جهاد آبرسانی در وزارت 
نیرو با دستور وزیر، افزود: یکی از مهم ترین اقدامات انجام 
شده در مازندران طی یک ســال اخیر، تکمیل پروژه مهم 
خط انتقال آب آشامیدنی شــهرهای گروه الف تا بابلسر و 
بهره برداری از طرح در شهرهای بابل، امیرکال، هادی شهر و 
بابلسر است که پس از سال ها انتظار با تخصیص اعتبارات 

مورد نیاز به مرحله بهره برداری رسید.
این مســئول خاطرنشــان کرد: دریافــت ردیف ماده 
۲۳ برای اجرای مجتمع آب رســانی به شهرهای ساری و 
میاندورود و ۲00 روستای پایین دســت با اختصاص 10 
هزار میلیارد ریال نیز از دیگر گام های مهم برداشــته شده 
برای تأمین آب آشامیدنی مازندران است که طی یک سال 

اخیر برداشته شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران از منعقد شدن 
قرارداد عملیات اجرایی طرح های اضطراری آب رسانی نکا 

و بهشهر و چند نقطه دیگر استان مانند سوادکوه و خرم آباد 
نیز خبر داد و گفت: در سفر رئیس جمهور و اعضای هیئت 
دولت به مازندران نیز ماده ۲۳ طرح آب رسانی به شهرهای 
آمل، نور و محمودآباد با اعتبار حدود ۲0 هزار میلیارد ریال 
به تصویب رســید. یخکشــی درباره افزایش توجه دولت 
به شــبکه های آبیاری و زهکشــی نیز گفت: طرح تکمیل 
شبکه های آبیاری و اختصاص منابع مالی مورد نیاز نیز در 

سفر رئیس جمهور محترم به مازندران تصویب شد.
وی افزود: طی یک ســال اخیر عملیــات اجرایی چند 
پروژه از جمله طرح های اضطراری انتقال آب از شبکه البرز 
به سیاهرود آغاز شد. با اجرای بیش از 10 کیلومتر زهکشی 
درجه 1 و ۲ و همچنین اجرای ۲۵00 متر کانال درجه 1 و ۲ 
نیز روند آبیاری به ۳۵0 هکتار زمین کشاورزی ساماندهی 

و تسهیل شده است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز  منصوب شد 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان:

روند اجرای طرح های آب رسانی و شبکه های آبیاری در مازندران شتاب گرفته است

خبر

اصفهــان- مریــم مومنــی، 
خبرنگارتوســعه ایرانی-بیستمین 
نمایشــگاه بین المللــی تخصصــی 
دام، طیــور، آبزیان، دامپزشــکی و 
فرآورده های لبنی با حضور برندهای 
مطرح و صاحب نام کشور و جهان در 

اصفهان برپا می شود.
این نمایشگاه که طی روزهای یکم 
تا چهارم شــهریورماه 1401 برگزار 

خواهد شد، شرایطی را فراهم می آورد 
که 160 شرکت از 1۵ استان کشور و 
نمایندگانی از 10 کشــور صاحب نام 
صنعتی به ارائه محصوالت و خدمات 

خود بپردازند.
این دوره از نمایشگاه در 17 هزار 
مترمربع فضای نمایشــگاهی برگزار 
می شود و فعاالن حوزه های مختلفی 
مانند ماشین آالت خوراک دام، طیور 

و آبزیــان، ماشــینآالت و تجهیزات 
وابســته صنعت گاوداری، تجهیزات 
جوجه کشــی و مرغــداری و صنایع 
وابسته، سیســتمهای توزین، تهویه 
ســردخانه و برودتی، خــوراک دام، 
طیور، آبزیان،  افزودنی ها و مکمل ها، 
تامینکننــدگان و تولیدکننــدگان 
صدف هــای معدنــی، دانه هــای 
روغنــی، نهادههــا و پــودر چربی، 

تولیدکننــدگان دارو و نهاده هــای 
و  ن  لیدکننــدگا تو ی،  تغذیهــا
تامینکنندگان واکسن ها و سرم دامی، 
پرورش دهندگان انواع دام ســبک و 
ســنگین وآبزیان، تولیدکنندگان و 
تامینکنندگان محصوالت اصالح نژاد 
و لقاح مصنوعی و موسسات آموزش و 
مشاوره مرتبط با صنعت در این دوره 

حضور خواهند داشت.

ه  یشــگا نما بیســتمین  ر  د
بین المللــی تخصصــی دام، طیور، 
آبزیان، دامپزشــکی و فرآورده های 
لبنــی اصفهــان، شــرکت هایی از 
استان های اصفهان، تهران، خراسان 
رضوی، گلســتان، مازندران، فارس، 
آذربایجان غربی، خراســان جنوبی، 
قم، چهارمحــال و بختیاری، قزوین، 
البرز، خوزســتان، یــزد و مرکزی به 
ارائه دستاوردهای خود می پردازند. 
همچنین نمایندگانی از کشــورهای 
آلمان، ایتالیا، هلند، دانمارک، چین، 
ترکیه، روسیه، آمریکا، کانادا و فرانسه 
نیز حضــور دارند تا شــبکه توزیع و 
فروش خود در کشــورمان را تقویت 

کنند.
حضــور دام هــا و نژادهــای برتر 
دام اســتان، پاویــون ویژه اســب، 
مانــژ ســوارکاری، حضــور پاویون 
شــرکت های دانش بنیان، برگزاری 
چهــار کارگاه آموزشــی، برگزاری 
بیش از ۲0 جلسه B2B با هیاتهای 
تجاری خارجی و غرفه داران و بازدید 
از کارخانجات و مراکر تولیدی استان 
از جمله  ویژگی های نمایشگاه صنعت 

دام و طیور امسال خواهد بود.
از جمله برندهایی که در بیستمین 
دوره نمایشــگاه صنعت دام و طیور 
اصفهان حضور خواهند داشــت نیز 
می توان به پیشگام دامپرور سپاهان، 

فوده، قیام، فجر، فکا، بهدانه نام آوران، 
شــهدینه، پگاه اصفهان، کیمیا رشد 
سپاهان، صدرا، شرکت تعاونی فاتح، 
رویان دارو، کودیــس، ویوان، زانیار، 

آریو و... اشاره کرد.
عالقمندان به بازدید از بیستمین 
نمایشــگاه بین المللــی تخصصــی 
دام، طیــور، آبزیان، دامپزشــکی و 
فرآورده های لبنی می توانند از ساعت 
1۵ تــا ۲1 روزهای یکم تــا چهارم 
شهریورماه به نمایشــگاه بین المللی 
اصفهــان واقع در کمربندی شــرق، 
روبروی منطقه روشن دشت مراجعه 

کنند.

در بیستمین نمایشگاه 
بین المللی تخصصی دام، 

طیور، آبزیان، دامپزشکی و 
فرآورده های لبنی اصفهان، 

شرکت هایی از استان های 
اصفهان، تهران، خراسان 

رضوی، گلستان، مازندران، 
فارس، آذربایجان غربی، 

خراسان جنوبی، قم، 
چهارمحال و بختیاری، قزوین، 
البرز، خوزستان، یزد و مرکزی 

به ارائه دستاوردهای خود 
می پردازند.

شهردار رباط کریم:
 آزادگان عزیز نماد غیرت   

پایداری ، ایثار و خودگذشتگی 
هستند

  رباط کریم- الهه حمزه ای،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-طبق روال هفته های گذشــته، ســی 
و پنجمین جلسه شــورای مدیران شهرداری 
رباط کریم به ریاست مهندس غفاری، شهردار 
و با حضــور معاونین و مدیران این شــهرداری 

برگزار شد.
 شهردار رباط کریم در سی و پنجمین جلسه 
شورای معاونین و  مدیران شهرداری رباط کریم 
با تشــکر از اقدامات یک هفته گذشته معاونین 
، مســئولین واحدها ، کارکنــان و کارگران در 
خدمات رسانی به شهروندان فهیم رباط کریمی 
گفــت : در جهت تــداوم ســاماندهی معابر با 
اقدامات متعدد عمرانی در شهر از قبیل اجرای 
کفپوش ، پیاده رو ســازی و لکه گیری آسفالت 
معابر در پی تحول در ســیمای شهر و افزایش 
ســطح رضایت مندی شــهروندان از اقدامات 

مدیریت شهری هستیم.
  مهندس یونس غفاری ضمن تبریک سالروز 
ورود تاریخی آزادگان به میهن اسالمی که با از 
خودگذشتگی و جانفشــانی با لبیک به فرمان 
امام خمینی)ره( در حفظ نظام اسالمی با تمام 
وجود در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور 
پیدا کرده بودند و در راه دفاع از کیان اســالمی 
به اسارت دشــمن بعث درآمدند ، افزود : امروز 
آزادگان عزیــز نماد غیرت ، پایــداری ، ایثار و 
از خودگذشــتگی هســتند و به تأســی از این 
عزیزان می بایست در حفط آرمان های مقدس 
جمهوری اسالمی و رهبری معظم انقالب کوشا 
باشیم .  شهردار رباط کریم ضمن تشکر از تالش 
شبانه روزی مجموعه کارکنان شهرداری رباط 
کریم در ارائه خدمات رســانی به شــهروندان 
فهیم رباط کریمی عنوان کرد : بارها تاکید کرده 
ام که تکریم ارباب رجوع و توجــه به نظرات و 
درخواست های شهروندان عزیز باید در اولویت 
کاری تک تک معاونین ، مســئولین واحدها و 
کارکنان قرار بگیرد و توجه به پیشــنهادات و 
شنیدن نظرات شهروندان عزیز برای مجموعه 
مدیریت شهری بسیار راهگشا خواهد بود و بی 
اهمیتی نسبت به این مهم را نخواهم پذیرفت .

 در ادامه این جلســه هر کدام از معاونین و  
مسئولین واحدها در راســتای وظایف محوله 
به ارائه گــزارش پرداختند و تصاویر مربوط به  
مشکالت شــهری، روی پرده نمایش داده شد 
و مســئولین مربوطه در خصوص هر یک از این 
مشکالت توضیحات و راهکارهای الزم را ارائه 
دادند و شــهردار رباط کریم نیز دستورات الزم 

برای حل و فصل آنها را صادر نمود.
     

 سرپرست شرکت گاز استان:
گازرسانی به 99روستای ایالم 

در حال انجام است
 ایالم-اکرم چــرخ انداز،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-سرپرســت شرکت گاز اســتان ایالم 
با اشــاره به اینکه از ابتدای گازرســانی در این 
اســتان تاکنون، ۵17 روســتا در اقصی نقاط 
اســتان گازدار شده اســت، گفــت: هم اکنون 
کار گازرســانی به ۹۹ روســتای دیگر در حال 
انجام است.  »محمود کشاورز« در بازدید سارا 
فالحی نماینده مردم استان در مجلس شورای 
اسالمی از شرکت گاز اســتان ایالم اظهار کرد: 
از مجموع 6۲4 روستای اســتان، ۵17 روستا 
گازدار شده و ۹۹ روستای دیگر در دست اقدام 
اســت که با اتمام این تعداد ضریب نفوذ گاز در 
مناطق روستایی استان به ۹۹ درصد می رسد 
که از ضریب کشوری باالتر است. وی با اشاره به 
اینکه با تالش جهادی همکاران، خوشبختانه به 
مناطق محروم و یا در حال توسعه توّجه ویژه ای 
شده اســت، اظهار داشت: شــرکت گاز نقش 
مهمی در توسعه پایدار روستاها دارد و خدمات 
 دهی به مناطق محروم روستایی سبب کاهش 
مهاجرت روستائیان به شهرها، رونق اقتصادی 
در روستاها و کاهش هزینه های خدمات برای 
خانوارها می شود. سرپرست شرکت گاز استان 
تصریح کرد: با پیشــرفت گازرسانی در سطح 
اســتان، تغییر فاز این مجموعه از یک شرکت 
پروژه محور به یک شــرکت بهره بردار ضروری 

است.

استانها

 ســنندج -  گالله فرهادی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
مدیرکل حقوقی وزارت میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی گفت: »کردســتان از حیث تعدد بناها و 
اماکن تاریخی، جزو شــاخص ترین اســتان ها در سطح 

کشور است.«
جمشــید جعفرپور در بازدید از عمارت خســروآباد 
و اقامتگاه سنتی سیمین در شهر ســنندج، اظهار کرد: 
»یکی از شاخص ترین و برجسته ترین نمودهای فرهنگی 

و تاریخی هر کشوری آثار تاریخی و فرهنگی آن است.«
مدیرکل حقوقی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی، با بیان اینکه استان کردستان دارای بناها 
و آثار تاریخی فراوان و شاخصی است، افزود: »بهره گیری 

از این قابلیت ها می تواند در ایجاد فرصت های شــغلی و 
توسعه اقتصادی در منطقه بسیار حائز اهمیت باشد.«

او عنوان کرد: »ضرورت دارد حفــظ و احیاء بناهای 
تاریخی و همچنین توسعه صنعت گردشگری این استان 
به دلیل هم مرز بودن با کشورعراق و جذب هرچه بیشتر 
گردشــگران داخلی و خارجی بیش از پیش مورد توجه و 

بررسی قرار گیرد.«
جعفرپور بر معرفی هرچه بیشتر جاذبه های تاریخی و 
فرهنگی و حفاظت از آنها تاکید کرد و یادآور شد: »هویت 
تاریخی متعلق به عموم مردم و همه نسل هاست و ضرورت 

دارد که برای آیندگان نیز حفظ و حراست شود.«
مدیرکل  میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

کردستان، حفاظت و صیانت از مواریث تاریخی ملموس 
و ناملموس را جزو اولویت های این اداره کل عنوان کرد.

یعقــوب گویلیــان، گفــت: »ایــن اســتان دارای 
ظرفیت های غنی و منحصر به فرد تاریخی و گردشــگری 
است که همواره مورد توجه و بازدید گردشگران داخلی و 

خارجی قرار گرفته است.«
مدیرکل  میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
کردستان با بیان اینکه بنا های تاریخی کردستان بیانگر 
هویت، اصالت و پیشــینه فرهنگی و تمدنی این اســتان 
اســت، اظهار کرد: »عمارت خســرو آباد یکی از بناهای 
تاریخی و باشکوه کردستان اســت که با معماری خاص 

خود همچون نگینی در شهر سنندج می درخشد.«

مدیرکل حقوقی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی :

کردستان از حیث تعدد بناها و اماکن تاریخی، جزو شاخص ترین استان های کشور است
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