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سردرگمى ها پایان یافت

شاهین کالنترى  شهردار بابل شد
 باالخره پس از چندین ماه ســردرگمى ، شاهین کالنترى بنگر به عنوان شهردار بابل 

از وزارت کشور حکم گرفت.
طى مراسمى در وزارت کشور با حضور مهدى مرادى سرپرست دفتر شهرى استاندارى 
مازندران توسط جمالى نژاد معاون عمرانى وزیر کشور شاهین کالنترى بنگر به عنوان 

شهردار بابل حکم گرفت.
ســوابق شــهردار جدید بابل:شــاهین کالنترى بنگر متولــد 1349 از بابل داراى 
مدرك تحصیلى در مقاطع کارشناســى، کارشناسى ارشــد و دکترا در رشته عمران 
بوده و ســوابقى چون شــهردار ناحیه 2منطقه 22 تهران، معاون مدیر کل نظارت و 
ارزیابى شــهردارى تهران، شهردار شهرســتان مالرد، رئیس حوزه نظارتى مناطق 
1-2-3-4شــهردارى تهران، رئیس بازرســى منطقه 14 تهران، مدیرکل بازرسى 
امور بین الملل و رسیدگى شــکایات سازمان عمران کشور، مشاور امور عمرانى مرکز 
بازرسى و رئیس اداره بازرسى شهردارى ها و سازمان هاى وابسته به وزارت کشور، قائم 
مقام و معاون برنامه ریزى و توســعه سرمایه انســانى شهردارى تهران، عضو سازمان 
نظام مهندسى ســاختمان استان تهران(پایه یک)، سرپرســت گروه نظارت بر امور 
عمرانى ترافیکى مناطق شــهردارى تهران، کارشــناس متخصص نوسازى و تحول 

ادارى شهردارى تهران را در کارنامه خود دارد.

سرپرست فرماندارى هاى 
رامسر و تنکابن منصوب شدند

طى حکمى از سوى اســتاندار مازندران، ابراهیم عشــوریان به عنوان سرپرست 
فرماندارى رامسر و مظاهر معافى به عنوان سرپرست فرماندارى تنکابن منصوب شد.

 بــا حکم اســتاندار مازندران تغییر فرمانداران شــهرهاى اســتان به غربى ترین 
شهرهاى استان رســید. طى احکام جداگانه اى ابراهیم عشوریان به عنوان سرپرست 
فرماندارى رامسر و مظاهر معافى به عنوان سرپرست فرماندارى ویژه تنکابن منصوب 
شدند.عشوریان پیش از این بخشدار مرکزى رامسر و معافى شهردار و بخشدار بخش 

خرم آباد تنکابن بود.

سرپرست دبیرخانه شوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر:

ضرورت بهره گیرى از مشارکت هاى اجتماعى
 در زمینه کاهش اعتیاد

سرپرســت دبیرخانه شــوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر گفت گفت: ایجاد 
اشتغال بهبودیافتگان، حمایت و هدایت از کارآفرینان در دستور کار قرار گرفته است.

 محمد حســین زاده اظهار کرد: ایجاد اشــتغال بهبودیافتگان و حمایت و هدایت 
کارآفرینان جهت ورود به توسعه فضاى کســب و کار بهبودیافتگان به عنوان راهبرد 

اصلى شوراى هماهنگى مبارزه با مواد استان در دستور کار قرار گرفته است.
وى افزود: امروز جوانان و نوجوانان ما به عنوان سرمایه هاى اصلى کشور در معرض 

آسیب هاى اجتماعى از جمله مواد مخدر قرار دارند.
سرپرســت دبیرخانه شــوراى هماهنگى مبارزه با مواد مخدر مازندران بیان کرد: 
اجراى دقیق طرح یارى گران زندگى جهت عملیاتى شــدن برنامه هاى پیشــگیرانه 
با اصول پیشــگیرى از اعتیاد در مدارس و دانشــگاه ها با جدیت بیشترى در راستاى 
آگاهى رســانه اى به خانواده ها ادامه یابد.حســین زاده بیان کرد: در این ارتباط نیاز 
به بازنگرى در برنامه ها و اقدامات گذشــته داریم تا بتوانیم متناســب با آسیب هاى 
اجتماعــى روز، برنامه هاى نــو نیز تدوین کنیم.وى یادآور شــد: ما باید براى کاهش 
آســیب هاى اجتماعى در جامعه از تمام ظرفیت دســتگاه هاى دولتى، غیر دولتى و 
تشکل هاى مردمى نیز اســتفاده کنیم.سرپرست دبیرخانه شوراى هماهنگى مبارزه 
با مواد مخدر مازندران، خواســتار بهره گیرى از مشــارکت هاى اجتماعى در راستاى 
کاهش آســیب هاى اجتماعى مواد مخدر در جامعه شــد و افزود: اعتیاد منشاء اکثر 
آســیب.هاى اجتماعى در جامعه است و بدون کاهش ابتال به اعتیاد به مواد مخدر در 

جامعه نمى توانیم آسیب هاى اجتماعى را کاهش دهیم.

اختالف 4 میلیونى سبد خانوار کارگرى

 وضع کارگران هرسال بدتر مى شود
 دبیر اجرایى خانه کارگر مازندران سبد واقعى هزینه هاى خانوار را 13 میلیون تومان 
ذکر کرد و گفت: ســبد واقعى تعیین شده و دســتمزد کارگران اختالف چهار میلیون 

تومانى دارد.
نصراهللا دریابیگى در نشست با خبرنگاران، عطرافشانى گلزار شهدا، دیدار با نماینده 
ولى فقیه در استان، دیدار با نماینده مردم استان در مجلس خبرگان، دیدار با مسئوالن 

و دستگاه قضائى از جمله برنامه هاى هفته کارگر در استان اعالم کرد.
وى گردهمایى زنــان کارگر و معرفــى کارگران نمونــه زن، گردهمایى کارگران 
قراردادى، نشست کارگران و کارفرمایان با استاندار را از دیگر برنامه ها برشمرد و گفت: 
همچنین کارگران در روز جمعه با شــرکت در راهپیمایى روز قدس، حمایت خود را از 
مردم مظلوم فلسطین با محکوم کردن جنایت رژیم غاصب اسرائیل اعالم خواهند کرد.

وى اظهار داشــت: کارگران امنیت شغلى ندارند و مجبورند در چند جا کار کنند و این 
مسئله سبب بروز حوادث کار مى شــود.دریابیگى با تقدیر از وزیر تعاون اظهار داشت: 
برخــى از کارفرمایان اعتقاد دارند نمى توانند حقــوق کارگران را پرداخت کنند و وزیر 
کار از کارگران حمایت کرده اند.دبیر اجرایى خانه کارگر مازندران نقش دســتمزد در 
قیمت تمام شده را کمتر از 12 درصد ذکر کرد و گفت: مشکل امروز کشور سو مدیریت 
و یا قانون هدفمند کردن یارانه ها، تحریم ناجوانمردانه، واردات، ورود اجناس خارجى و 
تورم است.وى با اظهار اینکه مشکل کشور نیروى کار نیست، تصریح کرد: تورم نسبت 
به ســبد واقعى هزینه هاى خانوار داراى اختالف ســه تا چهار میلیون تومانى اســت و 
هنوز دستمزدها واقعى نشده است زرا سبد واقعى هزینه خانوار 13 میلیون تومان بوده 

درحالى که سبد اعالم شده 9 میلیون تومان است.
ســید على اکبر علوى نژاد رئیس مجمع کارگران مازندران با اشاره به اینکه چندان 
به مصوبه افزایش دســتمزد کارگران خوش بین نیستم، افزود: اداره کار باید پشتیبان 
کارگران باشــند و از آنان حمایت کنند.وى تصریح کرد: اوضاع کارگان هر سال بدتر از 
ســال قبل اســت زیرا در ســال یک بار حقوق افزایش مى یابد اما چندبار شاهد تورم و 
افزایش قیمت ها هســتیم.وى با اظهار اینکه هرچند حقوق کارگران امسال 57 درصد 
افزایش یافته است، تصریح کرد: متأسفانه کارگران قدرت خرید کاالهایى که با دسترنج 

و زحمت آنان تولید مى شود را ندارند.

پلنگ سرگردان خیابان هاى قائمشهر تلف شد
 یک قالده پلنگ مشــاهده شــده در خیابان هاى قائمشهر پس از انتقال به پناهگاه 

حیات وحش سمسکنده تلف شد.
کوروس ربیعى رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش محیط زیســت مازندران در 
گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صبح امروز یک قالده پلنگ نر پنج ســاله در سطح 
شــهر قائمشهر مشاهده شــده بود، اظهار داشــت: تالش براى زنده گیرى و مهار آن با 
تالش نیروهاى یگان حفاظت محیط زیست و انتظامى انجام شد.وى افزود: حین انجام 
عملیات زنده گیرى یکى از مأموران انتظامى زخمى شــد و با توجه به اینکه حیوان به 
ســمت دیگر مأموران نیز حمله ور شده بود، یکى از مأموران براى جلوگیرى از جراحت 
بیشتر به ســمت او شــلیک کرد.وى افزود: در نهایت حیوان با استفاده از تفنگ دارت 
بیهوشى با موفقیت زنده گیرى شد و براى بررسى آزمایشى بیومتریک به پناهگاه حیات 

وحش سمسکنده منتقل شد که پس از انتقال تلف شد.

در دیدار سرپرســت منطقه 9 و سرپرست شرکت 
گاز اســتان گیالن بر تقویت همکارى ها جهت انتقال 

مستمر گاز در شمال کشور تاکید شد. 
به گــزارش روابط عمومى منطقه 9 عملیات انتقال 
گاز، محى الدین مفخمى در آغاز ســال نو با حضور در 
شرکت گاز اســتان گیالن با جمال نیکویى سرپرست 
این شــرکت دیدار و  ضمن تبریک ســال نو در ارتباط 
با همکارى هاى دوجانبه جهت خدمت رسانى بهتر به 

مردم با وى به گفت و گو پرداخت.

سرپرســت منطقه 9 عملیات انتقال گاز با اشاره به 
تالش شبانه روزى کارکنان منطقه جهت پایدارى گاز 
در استان هاى شمالى در سال گذشته افزود: تعامل دو 
سویه و استمرار این جلسات در پیشبرد اهداف شرکت 
ملى گاز ایران در ارائه خدمات بهینه به مردم موثر و مفید 
خواهد بود. وى به اقدامات و تعمیرات اساسى در منطقه 
اشاره کرد و یادآور شد: با همکارى و استفاده از تجربیات 
سال هاى گذشــته مى توانیم هماهنگى هاى بهترى 
جهت انتقال مستمر و تامین پایدار گاز در استان گیالن 
داشته باشیم.سرپرست منطقه 9 همچنین از همراهى 
شرکت گاز گیالن با منطقه جهت تحقق پایدارى گاز در 
این استان قدردانى و بر توسعه این همکارى ها در سال 
جدید تاکید کرد. همچنین جمال نیکویى سرپرســت 
شرکت گاز استان گیالن جهت تعامل بیشتر با منطقه 
9 اعالم آمادگى کرد. در این دیدار آموزش و باز آموزى 
همکاران، اطالع رسانى به موقع و مستمر جهت انجام 
عملیات، بحث حریم خطــوط لوله، موضوعات مربوط 
به احداث خط جدید رشت-چلوند، استفاده از ماشین 
آالت راه سازى و برف روبى در زمان هاى بحران بخشى 

از موارد مطرح شده در این دیدار بوده است. 

سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز:

توسعه همکارى هاى دو جانبه جهت انتقال مستمر گاز در شمال کشور 

  به گــزارش روابــط عمومى اداره کل بهزیســتى 
مازنــدران ؛ یک واحد مســکن روســتایى مددجویى 
در روســتاى میارکال ســارى با حضــور منصور على 
زارعى ، نماینده مردم شــریف شهرستان هاى سارى 
و میاندرود در مجلس شــوراى اســالمى ، على بابایى 
کارنامى نماینده مردم شــریف ســارى و میاندرود در 
مجلس شوراى اسالمى ، دکتر فریبا بریمانى سرپرست 
بهزیستى مازندران ، على اصغر آسمانى مقدم مدیرکل 

بنیاد مســکن مازندران ، محمد على نوبخت فرماندار 
شهرستان سارى و دیگر مسوولین استانى و شهرستانى 
افتتاح گردید. شــایان ذکر اســت ؛ این واحد مسکونى 
مقاوم ســازى شــده از محل اعتبارات طرح مســکن 
محرومین و طرح ویژه بهســازى مســکن روستایى و 
تفاهم نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزى با مساعدت 
بالعوض بهزیســتى و بنیاد مسکن مازندران به صورت 

نمادین واگذار گردید.

 یک واحد مسکونى
 در روستاى میارکال افتتاح شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان مازندران در 
جلسه میز خدمت شهرستان نور گفت: میانگین کشورى 
در استفاده از آب هاى سطحى 53 درصد است در حالى که 
مازندران فقط 12 درصد از آب هاى ســطحى استفاده مى 
کند و مابقى 88 درصد، از سفره هاى آب زیرزمینى با 140 

حلقه چاه و 310 دهنه چشمه تامین مى شود.
میــز خدمت شهرســتان نور بــا حضور امــام جمعه 
شهرســتان، نماینده مردم نــور و محمودآباد در مجلس 
شوراى اســالمى، مدیرعامل آبفاى مازندران، نمایندگان 
مدیران کل منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان، فرماندار 
و روساى ادارات شهرستان نور در مصلى الغدیر برگزار شد.

بهزاد برارزاده در حاشیه برگزارى میز خدمت شهرستان 
نور اظهار کرد: میانگین کشــورى در اســتفاده از آب هاى 
سطحى 53 درصد اســت در حالى که مازندران فقط 12 
درصد از آب هاى ســطحى اســتفاده مى کند و مابقى 88 
درصد از سفره هاى آب زیرزمینى با 140 حلقه چاه و 310 

دهنه چشمه تامین مى شود.
برارزاده با اشاره به اینکه از 740 حلقه چاه در مازندران 
56 حلقه به منطقه چمستان و نور و رویان اختصاص دارد، 
تصریح کرد: متاسفانه در مواقعى که پیک مصرف افزایش 
پیدا مى کند خصوصا در ســال 1400 که ســال بســیار 
دشوراى بود، سطح ایســتایى چاه هاى آب با کاهش رو به 
رو مى شــود و در حوزه چمستان با 19 درصد کاهش دبى 
رو به رو شده بودیم.مدیرعامل آبفاى مازندران خاطرنشان 
کرد: اعتبار ســاخت مخزن 10 هــزار مترمکعبى از محل 
تنش آبى به کمک نماینده منطقه گرفته شــد و به زودى 
در منطقه کردآباد ســاخت این مخزن شروع خواهد شد 
و همچنین دســتور ساخت یک مخزن 2 هزار مترمکعبى 
براى ایزدشهر و زمین از ســوى منابع طبیعى لحاظ شده 
که به زودى با کمک شــوراى شهر ایزدشهر ساخت مخزن 
در آن منطقه نیز شــروع خواهد شد.برارزاده ادامه داد: این 
عوامل نشان مى دهد که باید به سمت استفاده از آب هاى 
سطحى حرکت کینم و طى پیگیرى هاى به عمل آمده از 

اســتاندار و نمایندگان مجلس در تسریع خط انتقال آب 
شــرب هراز(همگام با ساخت ســد) به فکر تصفیه خانه و 

انتقال آب از حوزه هزار باشیم.
وى با اشــاره به اینکه باید به ســمت بهسازى چاه هاى 
موجود حرکت کنیم، یادآورشد: با بهسازى 12 حلقه چاه 
50 لیتر در ثانیه به آب نور و رویان اضافه شد تا کمى دغدغه 
مردم کاهش پیدا کند اما این کار تمام نشده و هم اکنون در 
حال حفر و تجهیز 2 حلقه چاه در چمســتان براى رویان و 
نور هستیم که تا پایان خرداد ماه 1401 و پیک مصرف در 

مدارقرار خواهد گرفت.
مدیرعامل آبفاى مازندران حجم مســافر و ســاخت و 
ســاز در منطقه نور و رویان و چمســتان را یکى از دغدغه 
ها برشمرد و گفت: متاسفانه انشعابات غیرمجاز زیادى که 
هنوز تعیین تکلیف نشده وجود دارد و در واقع بارى است تا 

نتوان به مردم غیربومى خدمات ارائه کرد.
برارزاده کبود مخازن را یکى دیگر از دغدغه ها بیان کرد 
و افزود: متاسفانه منطقه نور و رویان و چمستان  با کمبود 
24 هزار مترمکعب مخزن روبه رو اســت و وجود مخازن به 

دلیل توقف آب و ته نشین شدن امالح ضرورى است.
وى افزود: آب پس از قرارگرفتن در مخازن و ته نشــین 
شــدن امالح به صورت خاص در مدار قرار گرفته مى شود 
و از آنجایى کــه آب داراى امالح مفید مختلف اعم از آهن، 
سدیم، منگنز، کلسیم است سیستم تصفیه خانگى که زیر 
سینک ظرفشویى نصب مى شود، امالح مفید آب را حذف 

مى کند و خروجى آب توصیه نمى شود.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب مازندران با اشاره به 
اینکه آزمایشگاه هاى 22 گانه شهرستان هاى مازندران به 
صورت روزانه کنترل کیفى را بر روى آب ها انجام مى دهند 
و خط قرمز ما کیفیت آب است، افزود: در موضوع کیفیت و 
سختى آب هیچ مشکلى وجود ندارد و روزانه هم آزمایشگاه 
هاى ما و هم علوم پزشکى شبکه بهداشت و درمان، تست 
کیفیت سنجى را انجام مى دهند و در صورت وجود دغدغه 
حتما اخطار داده خواهد شــد و در سراسر استان مازندران 

مشکل کیفى آب وجود ندارد.
بــرارزاده با بیان اینکه تنش آبى بــه معناى قطعى آب 
نیست بلکه به این معناســت که ما در نقطه سر به سر قرار 
داریم،تصریح کرد: بیش از 50 پروژه در شهرســتان هاى 
مازندارن تعریف شــده است که با توجه به اینکه استان پر 
تنشى هستیم باید به سمت آب هاى سطحى حرکت کنیم.

وى خاطرنشان کرد: باید آب سد هزار به سمت چمستان، 
آب دوهزار و سه هزار براى تنکابن و رامسر، آب کالردشت و 
مرزن آباد براى نوشهر و چالوس، آب هزار براى مردم آمل و 
سرخرود، آب سد آیت اهللا صالحى مازندرانى براى بابل، آب 
گلورد و سد شهید رجایى براى مردم پایین دست هدایت 
شــود و آنگاه مى توان گفت که شــهرى بى تنش هستیم.
وى با اشــاره به اینکه مازندران داراى 3 میلیون زیرساخت 
اســت اما براى 15 میلیون نفر جمعیت خدمات رســانى 
انجام مى هد، یادآورشــد:  متاسفانه مازندران با چنین زیر 
ساختى میزبان مردم کشور است اما باید براى میزبانى بهتر 

زیرساخت به 15 میلیون نفر افزایش داده شود.

مشــکالت مطــرح شــده در میــز خدمت
 شهرستان نور

در بخش دیگرى از این نشست میز خدمت شهرستان 
نور ســید یونس حسینى، رییس شوراى اسالمى روستاى 
عباســا اظهار کرد: حضور مدیران کل در شهرســتان نور 
حرکتى بســیار خوب و شایســته بود که بتوان مشکالت 
روســتا را بدون طى کردن مســافت طوالنى به اســتان 
پیگیرى کنیم.حسینى مشــکالت روستاى عباسا را افت 
فشار آب شرب در ایام تابستان و نوروز معرفى کرد و افزود: 
همچنین الیروبى آب بندان و رودخانــه هاى باال و پایین 
روستاى عباسا در پایان فصل زراعى و افت فشار برق از دیگر 

مشکالت روستاست.
همچنین در ادامه سیدمحسن حسینى رییس شوراى 
اسالمى روستاى دینکوه  مشکالت روستاى خود را مناسب 
نبودن کوچه ها براى عبور و مرور روستاییان، هیات امنایى 

بودن آب، مشــکالت منابع ملى با دامــداران عنوان کرد و 
گفت: این دیدار حضورى بســیار پربــار و خوب بود و قول 
همکارى دوطرفه در رفع مشــکالت داده شده است.على 
اصغر خاکپور رییس جمعیت هالل احمرشهرســتان نور 
در گفت و گو با ایســنا اظهار کرد: بــا توجه به اینکه پایگاه 
امــداد و نجات هالل احمر خدمات شــبانه روزى در همه 
شرایط نامســاعد و بحرانى به مردم ارائه مى دهد نیازمند 
افزایش پایگاه ها در سطح شهرستان که خدمات رایگان و 
اضطرارى را مى دهد اســت تا با افزایش این زیرساخت ها 
نجات جان مردم بیشتر مى شود اما با توجه به اینکه چندین 
سال پایگاه امداد و نجات در ابتداى رستمرود مستقر است 
همچنان وضعیت و مالکیت زمین آن مشــخص نشــده و 
اخیرا مکاتبات کشــورى در جهت جمع آورى این پایگاه با 
توجه به اینکه تملک نشده صورت بگیرد که مسلما با جمع 
شدن این پایگاه یک خدمت از مردم شهرستان کاهش پیدا 
مى کند و ضربه اى براى منطقه خواهد شد.خاکپور تصریح 
کرد: امیدواریــم که با کمک مســئولین روزنه اى جهت 
تملک زمین باز شــود با توجه به اینکه خیرین شهرستان 

آمادگى ساخت پایگاه را به صورت رایگان اعالم کردند.
رییــس جمعیــت هــالل احمرشهرســتان نــور 
خاطرنشــان کرد: انبار اقــالم امدادى در بلــده و پایگاه 
امدادى در چمســتان از جمله دیگــر نیازهاى جمعیت

 هالل احمر است.
در پایان نیز احمد توکلى، فرماندار شهرستان نور اظهار 
کرد: در راستاى ارائه خدمات مطلوب به شهروندان به اتفاق 
نماینده مردم نور و محمودآباد و مدیران کل و شهرستانى، 
میز خدمت بــراى دیدار چهره به چهره بــا همکارى امام 
جمعه شهرستان نور در مصلى الغدیر صورت گرفت.توکلى 
هدف از برگزارى میز خدمت را پیگیرى و تســهیل در حل 
مشکالت مردم منطقه دانســت و افزود: عمده مشکالت 
مــردم در حوزه آب شــرب ،الیروبى انهــار و رودخانه ها، 
اشتغال بود و با حضور مدیران استانى و شهرستانى دستور 

پیگیرى داده شد./ ایسنا

مدیرعامل آبفاى مازندران:

تنها 12 درصد تامین آب شرب مازندران
 از آب هاى سطحى است

مدیرعامل آبفاى مازندران در جلسه میز خدمت شهرستان نورحجم مسافر و ساخت و ساز 
در منطقه نور و رویان و چمستان را یکى از دغدغه ها برشمرد و گفت: متاسفانه انشعابات 
غیرمجاز زیادى که هنوز تعیین تکلیف نشده وجود دارد و در واقع بارى است تا نتوان به 
مردم غیربومى خدمات ارائه کرد. برارزاده کبود مخازن را یکى دیگر از دغدغه ها بیان کرد 
و افزود: متاسفانه منطقه نور و رویان و چمستان  با کمبود 24 هزار مترمکعب مخزن روبه رو 

است و وجود مخازن به دلیل توقف آب و ته نشین شدن امالح ضرورى است...

رئیس سازمان مدیریت پســماند شهردارى سارى با 
اشاره به اینکه دفع اصولى پســماندها به ویژه زباله هاى 
بیمارستانى از دغدغه هاى مهم است خواستار همکارى 
همه جانبه از سوى دســتگاه هاى مربوطه براى حل این 

مشکل شد 
به گــزارش مدیریت ارتباطــات و امــور بین الملل 
شهردارى سارى، جلسه ساماندهى پسماندهاى پزشکى 
با حضور روح اهللا ُسلگى معاون سیاسى امنیتى و اجتماعى 
اســتاندار مازندران، علــى رجبى وند چالــى مدیرکل 
دفتر امــور اجتماعى و فرهنگى اســتاندارى مازندران، 
دکتر ابراهیمى رییس شــوراى هماهنگى نظام پزشکى 
مازندران، نماینده علوم پزشکى، نماینده محیط زیست و 
با حضور عباس غفورى رئیس سازمان مدیریت پسماند 

شهردارى سارى برگزار شد.

 روح اهللا ُســلگى معاون سیاســى امنیتى و اجتماعى 
اســتاندار مازنــدران در خصــوص لزوم ســاماندهى 
پسماندهاى پزشــکى مراکز و مؤسسات درمانى سطح 
شــهر و ضرورت این امر در جهت حفظ ایمنى و سالمت 

آحاد مردم تأکید کرد.

 وى همچنین در خصوص تسهیل درروند ساماندهى 
پسماندهاى پزشــکى و عفونى تأکید کرد و گفت: حفظ 
سالمت مردم باالترین واصلى ترین اولویت است که باید 

به آن توجه ویژه شود.
 عبــاس غفورى رئیس ســازمان مدیریت پســماند 
شهردارى سارى با اشاره به اینکه دفع اصولى پسماندها 
به ویژه زباله هاى بیمارســتانى همیشــه از دغدغه هاى 
فعاالن محیط زیســت بوده اســت خواســتار همکارى 
همه جانبه شــد و گفت: این مســئله در شرایط بحرانى 
شیوع ویروس کرونا بیشتر از دغدغه زیست محیطى، به 

تهدید جدى سالمت شهروندان تبدیل شده است.
 غفــورى بر امحــاى این نوع پســماندها با همکارى 
همه جانبه محیط زیســت و بهداشت تأکید کرد و افزود: 
شهردارى سارى و ســازمان مدیریت پســماند در این 

خصوص آماده هرگونه همکارى اســت البته براى تحقق 
این هدف نیاز به همفکرى و تعامل دیگر دســتگاه هاى 
مربوطه براى حل این مشــکل اســت. رئیس ســازمان 
مدیریت پســماند شهردارى ســارى گفت: با هم افزایى 
و تعامالت بیشــتر مى توان در مســیر ســالمت جامعه 

گام برداشت.
 در ادامه چالش هــاى موجود، موردبحث و تبادل نظر 
اعضاء حاضر در جلســه قرار گرفت. این جلسه مصوباتى 
نیز در پى داشــت و مقرر گردیــد در جهت ارائه گزارش 
و ادامه فرآیند اصالح جلســه ى دیگرى با حضور اعضاء 

برگزار شود.
 در ادامه حاضرین به بیــان نظرات در خصوص نحوه 
ساماندهى و مدیریت پسماندهاى بیمارستانى و عفونى 

پرداختند و تصمیماتى نیز اتخاذ گردید.

با حضور معاون سیاسى استاندار مازندران تاکید شد: 

ساماندهى پسماندهاى پزشکى نیازمند همکارى همه جانبه است


