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ساری،درخشنده،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-رئیس دانشــگاه علوم پزشکی 
مازندران جمعیت استان را سه میلیون 
و ۳۸۴ هزار و ۲۸۴ نفر اعالم کرد و گفت: 
بیش از ۱۴ درصد جمعیــت مازندران 

سالمند هستند.
سیدعباس موسوی، رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران در نشست توجیهی 
اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی 
در حوزه وزارت بهداشــت در دانشــگاه 
علوم پزشــکی مازندران که به صورت 
ویدیو کنفرانس برگزار شد، اظهار کرد: از  

جمعیت مازندران، ۱۴۹ هزار و ۲۶۳ نفر 
کودکان زیر پنج سال و  ۳۹۲ هزار و ۵۶۵ 

نفر جمعیت سالمندان هستند.
وی با بیان اینکه ۱۴.۳ درصد جمعیت 
استان سالمند هستند، افزود: در استان 
مازنــدران ۱۰۱ مرکــز جامع خدمات 
ســالمت شــهری ، ۲۰۷ مرکز جامع 
خدمات سالمت روستایی و ۱۱۳۶ خانه 

بهداشت وجود دارد.
رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی 
مازندران با اعالم اینکــه ثبت والدت ها 
روند نگران کننده داشته است ، ادامه داد : 

میانگین سن ازدواج پسران از ۲۴ سالگی 
و دختران از ۱۸ سالگی در سال ۱۳۷۵ به 
ترتیب به ۲۷ و ۲۳ سالگی در سال ۱۳۹۸ 

رسیده است.
موسوی تاکید کرد : با توجه به افزایش 
میانگین سن ازدواج که حدوداً ساالنه یک 
سال به این اعداد اضافه می شود و محدود 
شدن زمان فرزندآوری مشکالت جامعه 

رو به افزایش است.
وی با بیان اینکه میــزان ازدواج ثبت 
شده در استان از ۳۵۹۷۸ در سال ۱۳۸۸ 
به ۲۱۴۳۱ مورد در سال ۱۳۹۹ رسیده 

اســت ، افزود: میزان طالق ثبت شده در 
استان از ۱۰۲۵ در سال ۱۳۵۷ به ۹۷۹۷ 

در سال ۱۳۹۹ رسیده است. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
با تاکید براینکه میزان موالید ثبت شده 
نیز روند کاهشی داشته است ، ادامه داد 
: میزان موالید از ۵۲۵۱۰ مورد در ســال 
۱۳۵۷ به ۳۰۱۷۵ مورد در سال ۱۳۹۹ 

رسیده است
کمال حیدری، معاون بهداشتی وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور 
به بیانیه سیاست های جمعیتی رهبری 

اشاره کردند و گفت: مسئله جمعیت امروزه 
نه فقط یک مسئله شــرعی، اعتقادی، 
اقتصادی و فرهنگی بلکه یک مســئله 

ملی است.
وی با تاکید بر مشــارکت فعال همه 
دستگاه ها در مسئله افزایش جمعیت، 
افزود: در این قانون برخالف قوانین دیگر 
همه جوانب در نظر گرفته شــده است 
بنابراین برای پیشبرد این هدف تالش 
صورت گیرد زیــرا تاکنون فرصت های 

زیادی را از دست دادیم.
معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه 
داد : ایــن وزارتخانه به عنــوان خط اول 
تماس با مردم در بحث مشــاوره جامعه 
است و در دل مشاوره ها می توان افراد را به 

فرزندآوری و ازدواج تشویق کرد.
حیدری به درمان ناباروری ها اشاره 
کرد و گفت: بــه دلیــل ظرفیت های 
ارزشــمند وزارت بهداشــت، سهم این 

وزارتخانه بسیار مهم است.
وی مراکــز مشــاوره ازدواج، مراکز 
درمانی، حوزه دانشــجویی، خیرین و 
مراکزی که وجوه اجتماعی ارزشمندی 
دارنــد را ظرفیت های ایــن وزارتخانه 
برشــمرد و بیان کرد: بایــد از ظرفیت 
سمن ها در آگاه سازی مردم و تشویق آنان 

برای فرزندآوری استفاده کرد.
معاون بهداشــت وزارت بهداشت به 
کاهش فرزندآوری در کشور اشاره کرد و 
افزود: باید برنامه ریزی بیشتری برای افراد 
تحصیل کرده برای تشویق به فرزندآوری 

صورت گیرد.
آیت اهلل محمدباقر محمدی الئینی، 

نماینده ولی فقیه در استان مازندران در 
این نشست با اشــاره به فرمایشات امام 
خمینی )ره( مبنی بر اینکه کشــور ما تا 
۲۰۰ میلیون جمعیت را می تواند اداره 
کند، گفت: باید کمک کرد تا ظرفیت و 
استعدادهای افزایش جمعیت فعلیت 
پیدا کند و وقتی می شود نسل های جدید 
از فیض وجود برخوردار شــوند و وسیله 
رحمت الهی باشــند نباید جلوی ورود 

آنها را گرفت.
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری 
جمعیت جوان را خالق و مبتکر می دانند، 
افزود: زمانی که جمعیت جوان نداشته 
باشیم، خالقیت و ابتکار نیز کاهش می 

یابد.
نماینده ولی فقیه در استان مازندران با 
تاکید براینکه آسیب های امنیتی را باید در 
نظر گرفت، ادامه داد: ما نباید شعاری عمل 
کنیم بلکه باید راهکار بدهیم و برای عمل 
به این راهکارها، اعتقاد و باور داشته باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران:

بیش از ۱۴ درصد جمعیت مازندران سالمند هستند
رئیس دانشگاه علوم 

پزشکی مازندران با تاکید 
براینکه میزان موالید ثبت 

شده نیز روند کاهشی 
داشته است ، ادامه داد 

: میزان موالید از ۵۲۵۱۰ 
مورد در سال ۱۳۵۷ به 

۳۰۱۷۵ مورد در سال ۱۳۹۹ 
رسیده است

تبریز-امید محمدزاده،خبرنگارتوسعه ایرانی،مدیرشعب 
بانک کشاورزي در آذربایجان شرقي گفت: در ۹ ماهه امسال 
۷۹۴ میلیارد ریال به بیش از ۶۴ هزار گندم کار دیم خسارت 

دیده در این استان غرامت پرداخت شده است.
، مهندس جواد محمودي روز یکشنبه در حاشیه دیدار 
با مهندس اکبر فتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان 
آذربایجان شــرقی در جمع خبرنگاران اظهــار کرد: مبلغ 
واریزي ۸۵ درصد غرامت برآوردشده در زیربخش محصوالت 

زراعي بوده و بقیه آن به زودي پرداخت مي شود.
وي با اعالم اینکه خسارت وارده توسط شرکت هاي طرف 
قرارداد و کارشناسان استان بررسي و ارزیابي شده و اکنون 
در مرحله پایاني تایید گزارش است، گفت: به محض تایید 
مبلغ باقي مانده در وجه خسارت دیدگان پرداخت مي شود. 
مدیرشعب بانک کشاورزي آذربایجان شرقي در خصوص 
میزان بیمه شده در زیربخش کشاورزي سال جاري اظهار 
کرد: امسال ۲۰۴ هزار هکتار در بخش زراعت، ۷۵۵ هکتار 
در بخش باغات، ۳۷میلیون قطعه در بخش طیور و یکهزار 

و ۸۵۴ هزار راس در قسمت دام زیرپوشش بیمه کشاورزي 
قرار گرفته است.

مهندس محمودي افزود: امسال براي اولین بار به صورت 
آزمایشي سه هزار مترمربع  گلخانه نیز زیر پوشش بیمه ابنیه 

کشاورزي درآمده است.
وي از کشاورزان سراسر استان خواست باتوجه آخرین 
تمدید صورت گرفته، جهت انعقاد قرارداد بیمه محصوالت 
خود حداکثر تــا پایان بهمن ماه براي ســالزراعي آینده به 

نمایندگیهاي بیمه مستقر در شهرستانها مراجعه کنند.

 رشــت -مرجان گودرزی،خبرنگارتوســعه ایرانی 
-نشســت پیگیری پروژه های سراوان با حضور مهندس 
کوچکی نژاد، سردار آقازاده و دکتر احمدی نمایندگان 
شهرســتانهای رشــت و خمام، کارگرنیا رئیس شورای 
رشت، عزیزی رئیس شورای شهرستان، علوی شهردار 
رشت، معاون دادستان مرکز استان و مدیرکل ورزش و 
جوانان استان و دیگر مدیران شهری صبح امروز در سالن 
اجتماعات فرمانداری رشت برگزار شد. در جلسه ای که با 
موضوع پیگیری پروژه های سراوان در فرمانداری رشت 
برگزار شد، تالشهای زیاد مجموعه مدیریت شهری برای 
تسریع در فرآیند راه اندازی زباله سوز، تصفیه خانه شیرابه 
و اورهال کارخانه کودآلی را مورد اشاره قرار داد و گفت: 
شرکت پیمانکار متعهد شده است، هر طور که شده طبق 
قرارداد خود اقدامات الزم را در پروژه تصفیه خانه شیرابه 
انجام دهد تا حداقل ما بتوانیم از ورود ســه لیتر بر ثانیه 
شیرابه سمی به رودخانه های شــهر رشت جلوگیری به 
عمل آوریم.  شهردار رشت با بیان اینکه متاسفانه روزانه 
بین هزار تا هزار و صد تن زباله از شــرق تا غرب گیالن به 

سایت سراوان وارد و دفن می شود، افزود: شهرداری رشت 
عالوه بر اجاره تعدادی ماشین آالت، در چند ماهه اخیر 
اقدامات گسترده ای برای بازسازی و اورهال ماشین آالت 

مورد استفاده در لندفیل سراوان انجام داده است.
سید امیر حسین علوی در ادامه به انتظار شش ساله ای 
که برای راه اندازی زباله سوز سراوان به علت طوالنی شدن 
فرآیند دریافت تائیدیه سازمان حفاظت محیط زیست 
صرف شد اشــاره کرد و ابراز داشت: همین موضوعات به 
عالوه نوسانات شــدید نرخ ارز باعث شد ما از برنامه خود 
برای اجرای این پروژه عقب بمانیــم و نتوانیم از فرصتها 
بهینه اســتفاده کنیم. وی معضل پســماند را معضلی 
ریشه ای که حل آن به کمک و مســاعدت همه بخشها 
نیاز دارد خواند و ضمن تاکید بر عبور از مدیریت سنتی 
برای اداره لندفیل سراوان اذعان کرد: در حال حاضر باید 
وضع موجود را با همان مدل ســنتی و با پوشاندن زباله 
دنبال کنیم و به تدریج با راه اندازی زباله ســوز به سمت 
مدیریت اصولی تر و جلوگیری از ورود زباله به ســراوان 

حرکت کنیم.

پرداخت ۷۹۴ميليارد ريال غرامت به گندم کاران آذربايجان شرقيعزم شهرداری رشت برای راه  اندازی پروژه های سراوان

خبرخبر

همدان-غالمی،خبرنگارتوسعه 
ایرانــی-۰ معاون عمرانــی فرماندار 
شهرستان همدان گفت: تسهیالت 
طرح بهسازی و مقاوم سازی منطق 
کم برخوردار شــهر به ۲۵۰ میلیون 

تومان خواهد رسید.
رضا زمانی در کارگــروه امور زیر 
بنایی و تامین مســکن شهرســتان 
همدان با اشاره به اینکه در امر بهسازی 

و مقاوم سازی مناطق کم برخوردار شهر تسهیالت یک دغدغه اساسی است، گفت: در 
طرح بهسازی این مناطق به این موضوع توجه شده است.

وی ادامه داد: امتیاز بعدی طرح فوق، ضامن است که به صورت زنجیره ای انجام می 
شود و مشکالت ضامن به نوعی در طرح دیده شده است، همچنین در حال حاضر رقم 
 وام یک صد میلیون تومان است و با پیگیری های انجام شده به ۲۵۰ میلیون تومان 

نیز خواهد رسید.  
زمانی با اشاره به اینکه سود این تسهیالت ۵ درصد خواهد بود، مطرح کرد: سال 
گذشته شورای شهر تعرفه ای را برای حاشیه شهر تعریف کرد که امیدواریم در سال 

آینده نیز انجام شود.
وی با بیان اینکه نظام مهندسی، شهرداری و بنیاد مسکن باید روند اخذ پروانه را 
تسهیل دهند، گفت: برخی از مناطقی که این طرح در آنها اجرایی می شود شامل حصار 
حاج شمسعلی، نایب احمد، کوی کوثر، کوی خضر، اسالمشهر، حصار امام و ... هستند.

اختصاص تسهيالت ۲۵۰ ميليونی برای 
بهسازی مناطق حاشيه شهرهمدان

آبفا شيراز پيشتاز در تجهيز دستگاه های دانش بنيان در سطح کشور

 افزايش ۹۷ درصدی حريق
 در عرصه های منابع طبيعی گلستان

 گرگان،اعظم دستجردی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-مدیــرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
گلستان گفت: در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل، 
تعداد آتش ســوزی در عرصه های منابع طبیعی 
گلستان ۹۷ درصد و از نظر میزان سطح دچار حریق 

۶۷ درصد افزایش یافته است.
عبدالرحیم لطفــی در گفتگو بــا خبرنگاران 
اظهارکرد: از سال گذشته با خشکی شدید و کاهش 
بارندگی ۳۸ درصدی درگلســتان روبرو بودیم و 
این شرایط تا اواخر تابســتان امسال ادامه داشت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان افزود: 
این عوامل سبب خشــکی کف جنگل ها و مراتع 
شده و شــرایط را برای حریق آماده می کرد و نفوذ 
متعدد جریانات گرم جنوبی و بی احتیاطی مردم، 
این شرایط راتشدید می کرد.وی بیان کرد: در سال 
۱۴۰۰ نسبت به سال قبل، تعداد آتش سوزی های 
منابع طبیعی ۹۷ درصد و از نظر میزان سطح دچار 
حریق ۶۷ درصد افزایش یافته است.لطفی اضافه 
کرد: منابع طبیعی در آتش سوزی های سال جاری 
نسبت به سنوات قبل، آمادگی بیشتری برای مقابله 
داشته و کم بودن خسارت نسبت به افزایش تعداد 
حریق خود گواه این مســاله است.مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری گلســتان گفت: بسیاری از 
تجهیزات و ماشــین آالت منابع طبیعی در آتش 
سوزی های مستهلک شــده و نیازمند بازسازی 
هستند و در ســال جاری در حوزه حریق، اعتبار 
خوبی نداشــتیم و از ســایر ردیف های اعتباری 

استفاده کرده ایم.

همکاری بانک قرض الحسنه مهر 
ايران و پااليشگاه نفت اصفهان 

توسعه می يابد
 اصفهان-مریــم مومنی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی،بانک قرض الحســنه مهر ایران و شــرکت 
پاالیشــگاه نفت اصفهان قرارداد همکاری امضا 

کردند.
 در مراســم انعقاد قرارداد همکاری بین بانک 
قرض الحسنه مهر ایران و پاالیشگاه نفت اصفهان، 
دکتر ناصر ســیف الهی عضو هیــأت  میره بانک 
قرض الحسنه مهر ایران ضمن ابراز تشکر از ارتباطات 
خوب شــرکت پاالیشــگاه نفت اصفهان با بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، از آمادگی کامل این بانک 
برای ارائه خدمات به همــه کارکنان آن مجموعه 

خبر داد.
ســلیمان توکلی، قائم مقام مدیرعامل بانک 
قرض الحســنه مهر ایران نیز، همکاری مسنجم و 
مداوم شرکت پاالیشــگاه نفت اصفهان را مثبت 
ارزیابی کرد و افزود: ســابقه مناسب و خوش نامی 
این بانک در مجموعه پاالیشــگاه موجب افتخار و 

خرسندی است.
توکلی در سخنان خود بر ارائه خدمت از سوی 
بانک همراه با رضایت مشــتری تأکیــد کرد. وی 
همچنین از تالش شرکت پاالیشگاه نفت اصفهان 
برای ایجاد رضایت کارکنان و فراهم آوردن شرایط 
رفاهی پرسنل خود و همکاری با بانک قرض الحسنه 

مهر ایران تشکر کرد.
بانک قرض الحســنه مهر ایــران، بانک عامل 

پاالیشگاه نفت اصفهان خواهد شد
در این مراســم همچنین محســن قدیری، 
مدیرعامل پاالیشــگاه نفت اصفهان ضمن تقدیر 
و تشکر از بانک قرض الحســنه مهر ایران به علت 
رضایت حداکثری کارکنان شــرکت، درخواست 
کرد تا خدمات بانک به همه پرسنل اعم از رسمی و 
غیررسمی ارائه شود. صرامی، معاون مالی و بازرگانی 
و عضو هیأت  مدیره شرکت پاالیشگاه نفت اصفهان 
نیز ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های چندین ساله 
این بانک، گفت: ان شاءاهلل بانک قرض الحسنه مهر 
ایران به نخستین بانک و بانک عامل در پاالیشگاه 
نفت اصفهان تبدیل خواهد شد. جوادی، دیگر عضو 
هیأت  مدیره پاالیشگاه نیز از با برکت بودن تسهیالت 
بانک قرض الحسنه مهر ایران سخن گفت و به خاطر 
حسن خلق و عملکرد مطلوب کارکنان این بانک در 
همه شعب تقدیر کرد. همچنین زنگنه، مدیر توسعه 
سرمایه انسانی پاالیشگاه نفت اصفهان نیز از عملکرد 
مثبت بانک قرض الحسنه مهر ایران از آغاز فعالیت 
در این مجموعه ابراز خرسندی کرد و از تالش های 
پاالیشگاه نفت اصفهان برای سوق دادن پیمانکاران 
به سمت بانک خبر داد. وی گفت: در دوره مدیریت 
جدید بانک قرض الحسنه مهر ایران، ضمن تقویت 
مسیر قبلی، ارائه خدمات مالی و پولی با کارکنان 
صنعت و انرژی، برنامه های متنوع رفاهی و خدماتی 
و سهل الوصول برای پرسنل صنعت و کارگران در 
نظر گرفته شده است و گام های بلندی در این زمینه 

برداشته می شود.

استانها

    

شیراز-چراغی،خبرنگارتوســعه ایرانــی -برای 
اولین بار در کشــور، تصفیه خانه فاضالب شماره ۱ 
شرکت آب و فاضالب شیرازبا ۵ دستگاه گیربکس و 
توربین هوادهی ساخت شرکت دانش بنیان داخلی 

تجهیز شد. 
دفتر بهره برداري و توسعه تصفیه خانه فاضالب آبفا 
شیراز با اشاره به آغازعملیات راه اندازی و بهره برداری 
از تصفیه خانه فاضالب شماره ۱ شیراز از سال ۱۳۸۵ 
گفت: سیستم هوادهی تصفیه خانه فاضالب شماره ۱ 
از نوع هوادهی سطحی و با استفاده از تعداد ۲۰ دستگاه 
گیربکس ساخت شرکت خارجی بود که پس از گذشت 
سه سال از شروع بهره برداری تعدادی از گیربکسها از 

ناحیه چرخ دنده دچار شکستگی شدند.
بهزاد زارع به دشواری عملیات تعمیر گیربکس های 
تصفیه خانه فاضالب تاکید کرد و اظهار داشت: علی 
رغم پیگیریهای متعدد و استفاده از تجارب چندین 
شرکت سازنده داخلی، انجام تعمیرات و ساخت چرخ 
دنده های مختلف، کارگشا نبود و طی مدت ۱۰ سال، 
تعداد ۱۴ دستگاه گیربکس از مدار بهره برداری خارج 
گردید به همین دلیل امکان اکسیژن رسانی در حوض 

هوادهی به شدت کاهش یافت.
 وی افزود: از طرفی اجرای طــرح ارتقای مصوب 

شرکت مهندسی جهت بازســازی و ارتقای بخش 
هوادهی تصفیه خانه و تبدیل به روش هوادهی عمقی 
زمان بر بوده و هزینه ای بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان در بر 
خواهد داشت.  مدیر دفتر بهره برداري و توسعه تصفیه 
خانه فاضالب آبفا شیراز ابراز داشت:جهت حل مشکل، 
با شرکت دانش بنیان داخلی برای ساخت گیربکس 
و توربین هوادهی ارتباط برقرار شد که با همفکری و 
همکاری دفتر مدیریت بهره برداری و توسعه تصفیه 
خانه فاضالب شــرکت آب و فاضالب شیراز، شرکت 
مزبور موفق به طراحی، ساخت و نصب یک دستگاه 

گیربکس و توربین هوادهی در سال ۱۳۹۹ شد.
این مقام مسئول در بخش فاضالب تصریح کرد: 
پس از پایش عملکرد تجهیز مذکور در یک دوره زمانی 
۷ ماهه، این نتیجه حاصل شــد که سیستم هوادهی 
سطحی ابداع شده در داخل کشور می تواند جایگزین 
بسیار مطمئن و پربازدهی برای هواده های سطحی 
تولید خارج باشد.  وی در بخش دیگری از سخنان خود 
گفت: تولید کنندگان داخلی سیستم های هوادهی 
سطحی تا به امروز توان تولید هواده هایی با حداکثر 
توان ۱۵ کیلووات را داشــتند که با اقدامی که صورت 
گرفت برای اولین بار سیستم های هوادهی سطحی با 

توان ۵۵ کیلووات در کشور تولید گردید. 

زارع خاطر نشــان کرد: با موافقت و حمایت مدیر 
عامل آبفا شیراز و نیز بازدید و بررسی بعمل آمده توسط 
معاونت برداری و توســعه فاضالب در مرداد ماه سال 
جاری و پس از تایید عملکرد هواده منصوبه؛ شرکت 
آب و فاضالب شیراز نسبت به عقد قرارداد برای خرید 
تعداد پانزده دستگاه الکتروموتورگیربکس و توربین 

هوادهی اقدام نمود.
مدیر دفتر بهــره برداري و توســعه تصفیه خانه 
فاضالب آبفا شیراز  گفت: در فاز اول قرارداد و در مدت 
زمان بسیار کوتاهی تعداد ۵ دستگاه  موتور ،گیربکس 
و توربین هوادهی توسط شرکت دانش بنیان  داخلی 
ساخته شده و نیمه دی ماه سال جاری در حوض شماره 
۲ تصفیه خانه فاضالب شماره ۱ با موفقیت نصب و راه 
اندازی شد. وی با اشاره شرکت سازنده دستگاه  موتور 
،گیربکس و توربین هوادهی محصوالت خود را برای 
مدت سه سال ضمانت نموده و به مدت ده سال خدمات 
پشتیبانی دارد اظهار داشت: خرید تجهیزات شرکت 
های داخلی عالوه بر حمایت از تولید داخل، وابستگی 
به تامین کنندگان خارج از کشــور را کاهش داده و 
استفاده از خدمات پس از فروش به راحتی میسر می 
باشد که اهمیت این موضوع در شرایط تحریم بیش از 

پیش خودنمایی می کند.


