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 مدیرعامل شرکت گاز استان:
 103 روستای استان کردستان به شبکه سراسری گاز طبیعی پیوست

 سنندج – گالله فرهادی،خبرنگارتوسعه ایرانی-شرکت گاز استان کردستان به عنوان یکی از شرکت های تابع شرکت ملی 
گاز ایران، مسئولیت های سنگینی را در مورد آماده بودن تاسیسات و تجهیزات سیستم گازرسانی تا در مناطق شهری و روستایی 
استان کردستان که به علت کوهستانی بودن دارای ویژگی و شرایط خاصی است و نیاز است فشار گاز در خطوط انشعاب تا درب پشت 
منازل مسکونی مشترکین از فشار مناسب برخوردار باشد به عهده دارد. احمد فعله گری ، مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان، در 
گفت وگو با خبرنگار روابط عمومی به مناسبت هفته دولت، با بیان اینکه این شرکت با در اختیار داشتن مسئولیت توزیع عادالنه گاز 
طبیعی در سطح شهرها و روستاها را جزء وظایف استراتژیک خود می داند تا سطح مطلوب خدمات در جای جای استان گسترش 

یابد و این شرکت جزء سازمان های برجسته و بارز در صف خدمت رسانی در استان است و شرکتی عملیاتی است که خدمات آن حتی 
در سخت ترین شرایط )زمستان سخت سال گذشته ( مستمر و مداوم تداوم دارد. وی افزود : در دوره یک ساله دولت سیزدهم، با توجه 
به تأکیدهای مقام عالی وزارت، همچنین مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ، بخش مهمی از فعالیت های خود را در مسیر گازرسانی به 
روستاها و واحدهای تولیدی و صنعتی هدایت نموده است و با تالش و همت کارکنان شرکت گاز استان کردستان عملکرد درخشانی از 
خود به جا گذاشته است. فعله گری از گازرسانی به 103 روستا در یک سال گذشته اشاره کرد و اضافه کرد : با شروع به کار دولت انقالبی 
و مردمی سیزدهم و توجه ویژه ای که به رفع محرومیت در تقاط دور از امکانات شده است و با گام گذاشتن در مسیر توسعه عدالت 
اجتماعی روستاهای گاز دار شده اند که در دورترین نقاط استان و مناطق مرزی قرار گرفته اند که حتی می توان به گازدار شدن 40 
کوخ و برنامه ریزی گازرسانی به 58 کوخ در مناطق مرزی شهرستان بانه اشاره کرد . )کوخ مجموعه ای از چند منزل مسکونی که از 

روستا کوچکتر است و جزء تقسیمات کشوری نیست(

 ســنندج – گالله فرهادی، 
خبرنگارتوسعه ایرانی-استاندار 
کردســتان گفت: »با بسته شدن مرز 
از سوی ســتاد اربعین، تعداد زیادی 
از زائران حســینی که موفق به خروج 
از مرز نشــده بودند در مراکز اقامتی 
شهرستان مریوان اسکان داده شدند.«

اسماعیل زارعی کوشــا باحضور 
در شهرســتان مریوان و در بازدید از 
وضعیــت اســکان و خدمات دهی به 
زائرین اربعین حسینی که با همراهی 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی انجام شد، اظهار کرد: 
»کارهای زیرســاختی مناســبی در 

محورهــای مواصالتی مســیرهای 
منتهی به مریــوان و در پایانه مرزی 
باشــماق برای خدمات رسانی به زوار 

حسینی صورت گرفته است.«
استاندار کردستان خدمت رسانی 
و میزبانی از زائران ســرور و ســاالر 
شــهیدان را افتخــاری بــرای مردم 

کردســتان به ویژه مردم سلحشــور 
مریوان عنوان کرد و افزود: »اســتان 
کردستان تجربه سفرهای نوروزی را 
با موفقیت و با کمترین مشکل پشت 
سر گذاشت و انتظار می رود این بار نیز 
در میزبانی مناسب از این مهمانان ویژه 

سنگ تمام بگذارند.«

هنگــی،  ث فر ا میر یــرکل  مد
گردشگری و صنایع دستی کردستان 
هم در این بازدید با بیــان اینکه تمام 
اقدامات و امکانات بــرای پذیرایی و 
خدمت رســانی به زائران مهیا شــده 
است، گفت: »زائران اربعین حسینی 
در شهرستان مریوان دغدغه ای برای 

اسکان نداشته باشند.«
یعقوب گویلیان اظهــار کرد: »با 
توجه به استقبال گسترده زوار حسینی 
از سفر به کردســتان و مراجعه به مرز 
باشماق مریوان برای مشرف شدن به 
عتبات عالیات، مراکــز اقامتی دارای 

مجوز استان تجهیز شد.«
هنگــی،  ث فر ا میر یــرکل  مد
گردشگری و صنایع دستی کردستان 
افزود: »1۶ مدرسه، دو سالن ورزشی، 
زائر ســرای ســپاه و حســینیه نیز با 
همــکاری اعضای ســتاد اربعین و با 
ظرفیت دوهزار نفر به صورت رایگان 
برای اســکان و اقامت زائران گرامی 

آماده سازی شده است.«
او در ادامــه عنوان کــرد: »طرح 
بازدید از تأسیسات گردشگری استان 
اعم از هتل هــا، واحدهــای  اقامتی، 
رستوران های بین  راهی، مهمانپذیرها 
و سفره خانه های سنتی توسط اکیپ 
نظارتی متشــکل از کارشناسان این 

اداره  کل و ادارات صمــت، نظارت بر 
اماکن عمومی، علوم  پزشکی، تعزیرات 
و مرکز بهداشت آغاز شده و تا پایان ایام 

اربعین با جدیت ادامه دارد.«
گویلیان یادآور شــد: »با توجه به 
برنامه ریزی ها و تمهیدات اندیشیده 
شده مشــکلی برای خدمات دهی و 
اســکان زائران اربعین حســینی در 
شهرســتان های مریوان و ســنندج 
وجــود نــدارد و امیدواریم اســتان 
کردســتان آنگونه که شایسته است 
میزبان خوبــی برای زائــران اربعین 

حسینی باشد.«

استاندار کردستان 
خدمت رسانی و میزبانی 

از زائران سرور و ساالر 
شهیدان را افتخاری برای 

مردم کردستان به ویژه مردم 
سلحشور مریوان عنوان کرد 

و افزود: »استان کردستان 
تجربه سفرهای نوروزی را با 
موفقیت و با کمترین مشکل 

پشت سر گذاشت و انتظار 
می رود این بار نیز در میزبانی 
مناسب از این مهمانان ویژه 

سنگ تمام بگذارند.«

در راستای ارتقای کیفیت فضای 
شهری؛

مشکالت موجود در حاشیه 
اتوبان کرج تهران بررسی شد

میــن  ا مــه  معصو  – ج  کــر  
زاده،خبرنگارتوسعه ایرانی-رئیس شورای 
شــهر کرج به همراه سرپرست شهرداری کرج 
و تعدادی از اعضای شورا ضمن بازدید حاشیه 
اتوبان کرج- تهران، مشــکالت این محدوده را 

بررسی کردند.
با حضــور علی قاســم پور رییس شــورای 
شــهر کرج، علیرضا رحیمی رییس کمیسیون 
حمل و نقل و ترافیک، مسعود محمدی رییس 
کمیسیون تلفیق، مهاجری رییس کمیسیون 
شهرســازی و معماری شــورای شــهر کرج و 
غفاری سرپرست شــهرداری وضعیت اراضی 
حاشــیه اتوبان و جاده مخصوص کرج بازدید و 

مشکالت آن بررسی شد.
علی قاســم پور رئیس شورای اسالمی کرج 
در این بازدیــد از مشــکالت موقعیت زیرگذر 
شــمالی و زیرگذر جنوبی پل فردیس، کارگاه 
عمرانــی در محل زیرگــذر، تعریــض جاده 
مخصوص حد فاصل پــل فردیس تا پل کالک، 
وضعیت  اصناف موجود در محدوده طرح و روند 
جابجایی تأسیسات برق؛ دیدن کرد و گفت: با 
تدابیر و برنامه ریزی صــورت گرفته در تالش 
هســتیم تا مشــکالت محدوده پل فردیس و 
حاشــیه اتوبان و حذف زوائد بصری آنرا مرتفع 

کنیم.
رییس شورای اسالمی شــهر کرج تصریح 
کرد: عملیات اجرایــي این محدوده در فازهاي 
مختلف توســط شــهرداری اجرا می شود که 
امیدواریم با اجرایی شــدن این طرح خدمات 

بسیار مطلوبی را به شهروندان ارائه کنیم.
قاسم پور بیان کرد: ارتقای کیفیت فضاهای 
شهری، آسایش و آرامش شهروندان و مسافران 
همچنین زدودن آلودگی هــای بصری و ایجاد 
منظــرو فضای زیبــا باید از اهــداف مدیریت 

شهری شود.
       

 سرپرست شهرداری کرج :
حوزه خدمات شهری خط 

مقدم خدمات شهرداری است
میــن  ا مــه  معصو  – ج  کــر  
زاده،خبرنگارتوســعه ایرانی-سرپرست 
شهرداری کرج گفت: شهروندان از شهرداری 
انتظار ارائه خدمــات با کیفیــت دارند و هیچ 
توجیهی برای اهمــال در این زمینه قابل قبول 

نیست.
منوچهر غفاری در نشست بررسی وضعیت 
خدمات شهری و فضای ســبز مناطق ده گانه با 
اشاره به اینکه ملموس ترین اقدامات شهرداری 
توسط خدمات شــهری انجام می شود، اظهار 
کرد: از ســوی امام جمعه کرج تذکرات جدی  
در خصوص وضعیت حفظ و نگهداشــت شهر 
دریافت کردیم که این تذکــرات کامال به جا و 

منطقی بود.
وی در ادامه با بیان اینکه همه دوســتان از 
شورای گذشته تا کنون درگیر نحوه جمع آوری 
و انتقال پسماند هستند، اضافه کرد: متاسفانه 
هیچکس برای جایگزین کردن سبدهای زباله 
جلوی منازل مردم پیشــنهاد یا طرح مناسبی 
ارائه نکرده و خروجی جلسات نیز مناسب نبوده 
است. سرپرست شــهرداری کرج با بیان اینکه 
عدم جمــع آوری صحیح زبالــه و انتقال آن به 
مشکالت رفت و روب و نگهداشت شهر افزوده 
است، تصریح کرد: برای ساماندهی شرایط فعلی 
نیاز اســت همکاران در حوزه خدمات شهر به 

وظایف خود با حساسیت بیشتری عمل کنند.
غفاری توضیح داد: شهروندان از شهرداری 
انتظار ارائه خدمــات با کیفیــت دارند و هیچ 
توجیهی برای اهمــال در این زمینه قابل قبول 

نیست.
غفاری گفــت: طرح جمــع آوری یک روز 
در میان زبالــه نیاز به بازنگــری دارد و باید در 
راســتای جلب رضایتمندی شهروندان هرچه 

سریعتر اقدامات الزم را انجام دهیم.
این مسئول تاکید کرد: جمع آوری و حمل 
زباله وقتی درســت انجام نشــود، مخاطرات 

بسیاری به همراه خواهد داشت.

استانها
استاندار کردستان:

  زائران ورودی به مرز باشماق در مریوان اسکان داده شدند

 تبریز-امیدمحمدزاده،خبرنگارتوسعه ایرانی-
  رادیولوژی مداخله ای، روشی است که بیمار را از اعمال 

جراحی بی نیاز می کند  
دکتر جواد جلیلی رئیس بخش اینترونشن بیمارستان 
 )IR(تبریز گفت: اینترونشــنال رادیولوژی )امام رضــا)ع
شاخه ای از رشته رادیولوژی می باشد که طیف وسیعی از 
پروسیجرهای عروقی و غیرعروقی را با استفاده از مدالیته 
های رادیولوژی )ســونوگرافی، سی تی اســکن، ام آر آی، 
فلوروسکوپی و آنژیوگرافی( را شــامل می شود مشخصه 
اصلی این پروســیجرها این است که با اســتفاده از اعمال 

کمتر تهاجمی مریض را از اعمال جراحی بی نیاز می کند.
 این عضو هیات علمی دانشگاه گفت: رشته اینترونشنال 
رادیولوژی به دو قســمت کلی اینترونشــن های عروقی و 
غیرعروقی تقسیم می شود. در قســمت عروقی این رشته 
پروســیجرهایی از قبیل آنژیوگرافی ها و آنژیوپالستی ها 
و استنت گذاری های قســمت های مختلف بدن )شریان 
ها و وریدهای مغزی، گردنی، قفسه ســینه و شکم و لگن 
و اندام ها بجز قلب( کنترل خونریزی های حاد )خونریزی 
های ریوی، خونریزی های سیســتم گوارشــی، ادراری و 

خونریزی های رحمی(، بستن عروق تومورهای خوش خیم 
و بدخیم و شیمی درمانی داخل عروقی تومورهای بدخیم  
)TACE( ,تعبیه کاتتر های دیالیز دائــم و موقت , تعبیه 
پورت های شیمی درمانی , درمان ترومبوزهای حاد شریانی 
و وریدی و آمبولی ریوی از طریق اقدامات اندوواســکوالر. 
درمان آنوریســم های مغزی و آنوریســم های پریفرال ، 
 AVM , AVF , VM(درمان مالفورماسیون های عروقی
LM,(درمان همانژیوم های بزرگ کبدی ، درمان واریس 
های لگنی خانم ها، آمبولیزاســیون شرایین رحمی برای 
درمان فیبروم ها, آمبولیزاســیون شرایین پروستات برای 
درمانBPH, درمان واریس پا و درمان مشکالت مربوط 
به فیستول های دیالیزی  و بسیاری از پروسیجرهای دیگر 

عروقی را شامل می شود .
  وی ادامــه داد: در قســمت غیرعروقیIRشــامل 
بیوپســی های قســمت های مختلف بدن، درناژ و تخلیه 
آبســه ها و کالکشــن ها، تعبیــه نفروســتومی، درناژ و 
اســتنت گذاری صفراوی )PTBD(، درمــان تومورهای 
بدخیم بــا اســتفاده ازRF و MW ablation، تزریق 
ســیمان)cementoplasty( برای شکســتگی ها و 

ضایعــات اســتخوانی، تعبیهDJاز طریق پوســت، بلوک 
ســلیاک،PRT، درمان غیرجراحی مشــکالت مربوط به 

دیسک فقرات انجام می گردد.
 گفتنی است:  بسیاری از بیماری هایی که در گذشته نیاز 
به جراحی باز و نیاز به دوران نقاهت بلند مدت داشــته اند، 
اکنون با کمک این تکنیک به راحتی و بدون نیاز به جراحی 
درمان می شوند. تقریبا تمام اقدامات اینترونشنال با ایجاد 
یک شکاف کوچک روی پوســت انجام می شود، در نتیجه 

عوارض کم تری را به همراه خواهد داشت.
 همچنین  از مزایــای اقدامات اینترونشــنال: کاهش 
درد - کاهش زمان بستری - کاهش میزان عفونت - کاهش 
ریســک عمل جراحی - بهبــودی بیمار در زمــان کوتاه 
تر - کاهش خونریزی در حیــن عمل - کاهش هزینه های 

درمانی و کاهش موارد استفاده از بیهوشی می باشد.
 بخش اینترونشــن بیمارســتان امام رضا)ع( تبریز با 
تعیین وقت قبلی آماده ارائه خدمات به مراجعین و بیماران 
محترم می باشــد. / تمامی امور اینترونشــن در این مرکز 

انجام می شود

 اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-
پروین صالحی، در بازدید از پروزه های عمرانی شهرداری 
مبارکه اظهار کرد: امروز بهمراه شهردار و تعدادی از اعضای 
شورای اسالمی شهر و معاونان شهرداری مبارکه از پروژه 
های در دست احداث و ساماندهی شــهرداری بازدیدی 

انجام شد.
وی ادامه داد: اجرای این پروژه ها با وجود اینکه اوضاع 
شــهرداری ها از لحاظ بودجه ای و مالی مناســب نیست، 

جای مباهات بسیار زیادی دارد.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی گفت: 
اقدامات بسیار خوبی در شهرداری مبارکه با اتکاء به توان 
نیروهای داخلی و نیروهــای امانی در جای جای شــهر 

مبارکه و محالت مختلف این شهر انجام شده و این شهر را 
به کارگاه تبدیل کرده است.

وی با خداقوت به نیروهای خدوم و پرتالش شهرداری 

مبارکه اضافه کرد: پــروژه خیابان ۲۲ بهمــن مبارکه با 
استفاده از ماشین آالت و دستگاهها در حال انجام است که 

امیدواریم این مسیر تا ۶ ماه آینده بازگشایی شود.
صالحی افزود: همچنین در این مدت در زمینه تملکات 
مســیر خیابان حمزه بابایی توافقاتی در شهرداری انجام 
شــده که امیدواریم در اینده نه چندان دور این مسیر هم 

بازگشایی شود.
وی با اشاره به بازدید از روند ساخت ورزشگاه شیخ آباد و 
سرارود خاطرنشان کرد: روند ساخت ورزشگاه شیخ آباد و 
سرارود بخوبی در حال انجام است و خانه فرهنگ محمدیه 
نیز با همت یکــی از خیرین شــهر و همکاری منســجم 

شهرداری در حال انجام است.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شــورای اســالمی با 
اشاره به بازدید از تقاطع غیر همسطح وحدت و پل در حال 
ســاخت این منطقه اظهار کرد: همه این پروژه ها نشان از 
همت واالی شهرداری ، شورای شهر و مجموعه مدیریت 

شهری مبارکه و پرسنل خدوم شهرداری مبارکه دارد.
وی ادامــه داد: اتوبوس های قدیمی بــا همت و تجربه 
نیروهــا بطور امانی در حال بازســازی هســتند که جای 

خوشحالی بسیار دارد.
صالحی بیان کرد: شهردار جوان شهر مبارکه، با حضور 
خود همت انگیزه و جرقه ای برای کار و تالش مضاعف بین 
پرسنل شــهرداری زده که جای تقدیر و تشکر دارد و همه 

شهروندان برای این مجموعه آرزوی موفقیت می کنند.
وی گفت: بعنــوان نماینده مردم این شهرســتان در 
مجلس شورای اســالمی هر گونه حمایتی را در حد توان 
از مجموعه شهرداری و شورای شهر مبارکه بعمل خواهم 

آورد و بعنوان یک خواهر در کنار مردم مبارکه هستم.

    بخش اینترونشن، خدمت تخصصی دیگر از مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی امام رضا)ع( تبریز

   تقدیر نماینده مبارکه به شهرداری و شورای اسالمی شهر مبارکه

خبر


