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خبـر مدیرکل میراث فرهنگی فارس از آغاز عملیات مرمت بخش هایی از بنای تاریخی ارگ کریم خان زند در شیراز خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس مصیب امیری بابیان مطلب 
فوق گفت: مرمت این بنای تاریخی دوره زندیه بااعتباری بالغ بر 3 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی در بخش های سازه آجری 
بادگیری ها، تعمیرات آجرکاری و بندکشی برج های چهارگانه، جان پناهای بخش خارجی بام، اجرای کف فرش اتاق واقع در ضلع جنوبی 
ارگ، مسقف نمودن حوض واقع در گوشه جنوب غرب بام با استفاده از سازه موقت، توسط مرمتگران و متخصصین میراث فرهنگی فارس 
در دست انجام است. آیت مقام مسئول به مدت زمان اجرای پروژه نیز اشاره کرد و تصریح کرد: عملیات مرمت از 20 تیرماه 98 آغاز و 
پیش بینی می شود تا آخر شهریورماه سال جاری پایان یابد. بنابراین گزارش، در سه ماه ابتدای سال 98، درمجموع 234 هزار و 745 بازدید 

داخلی و خارجی از این مکان تاریخی صورت گرفته است.

 مرمت بخش هایی از ارگ کریم خان زند آغاز شد

کازرون

معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز از 
گشایش نماد اوراق مشارکت شهرداری 

شیراز در بورس تهران خبر داد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه 
اطالع رسانی شهرداری شیراز، هاشم پور با 
نخستین کالن شهر  شیراز  اینکه  به  اشاره 
کشور است که در بورس تهران مشمول 
گردیده  مشارکت  اوراق  نماد  گشایش 
انجام  به منظور  کرد:  خاطرنشان  است، 
اوراق  معامالتی  نماد  ثانویه،  معامالت 
مشارکت شهرداری شیراز از چندی پیش 
گشایش  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در 

یافت.
شیراز  شهرداری  اقتصادی  مالی  معاون 
شعب  طریق  از  اوراق  این  اینکه  بابیان 

بانک شهر مورد پذیره نویسی قرارگرفته 
شهرداری  مشارکت  اوراق  افزود:  است 
شیراز با توجه به احراز شرایط پذیرش در 
بهادار  اوراق  بورس  بدهی  بازار  فهرست 
تهران با نماد معامالتی »مشیر 112« درج 
ریال  میلیارد  هزار   6 مبلغ  به  و  گردیده 

قابل خریدوفروش است.
را  اوراق  این  عرضه  از  هدف  هاشم پور 
تأمین منابع مالی موردنیاز جهت تکمیل 
خط یک و احداث خط دو قطار شهری 
در  کرد:  تصریح  و  کرد  عنوان  شیراز 
انتشار  دولت،   97 سال  بودجه  قانون 
مشارکت  اوراق  ریال  میلیارد  هزار   80
راستا  این  در  بود.  شده  پیش بینی 
شهرداری شیراز نسبت به انتشار 6 هزار 

میلیارد ریال اوراق اقدام نموده است.
اقتصادی  و  مالی  معاون  گفته  به  بنا 

این  مشارکت  مدت  شیراز،  شهرداری 
سود  پرداخت  مقاطع  و  ساله   4 اوراق 

یک بار  ماه  سه  هر  آن  علی الحساب 
اینکه  ضمن  است  شده  گرفته  نظر  در 
از  اوراق  این  سود  و  اصل  بازپرداخت 

سوی بانک شهر ضمانت گردیده است.
مالیات،  از  معاف  اوراق  این  افزود:  وی 
نزد  همچنین  و  بورس  در  معامله  قابل 
وثیقه  مزیت  از  کشور  بانکی  سیستم 
این  گذاری برخوردار است و دارندگان 
از  یا  آنالین  به صورت  می توانند  اوراق 
بورس  کارگزاری های  به  مراجعه  طریق 

نسبت به خریدوفروش آن اقدام نمایند.
گفتنی است متقاضیان می توانند از طریق 
مراجعه به پایگاه بورس کشور به نشانی 
ww.tse.ir نسبت به دریافت اطالعات 

تکمیلی اقدام نمایند.

استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
با  کشور  آینده  تضمین  گفت:  فارس 
پژوهشگران،  دانشجویان،  نقش آفرینی 
محققان و اهل علم و اندیشه محقق خواهد 

شد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از پایگاه 
عبدالرضا  فارس،  استانداری  اطالع رسانی 
قاسم پور در مراسم تکریم و معارفه روسای 
استان  فرهنگیان  دانشگاه  جدید  و  پیشین 

و  تحوالت  مبدأ  دانشگاه  گفت:  فارس 
مقدرات یک کشور است، اهمیت دانشگاه 

را هم تراز بااهمیت آینده کشور است.
وی یادآور شد: اگر به دانشجو و دانشگاه 
و  توسعه  رونق  از  خبری  نشود  توجه 

شکوفایی کشور نخواهد بود.
استانداری  منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون 
دانشگاه  را یک  فرهنگیان  دانشگاه  فارس 
و  برشمرد  گرا  مأموریت  و  استراتژیک 

این  در  انقالب  معظم  رهبر  حضور  افزود: 
دانشگاه و تأکید بر توسعه کمی و کیفی 
از سوی ایشان نشان دهنده اهمیت دانشگاه 

فرهنگیان است.
دانشگاه  اینکه  به  اشاره  با  قاسم پور 
فرهنگیان به تربیت نیروی انسانی متخصص 
نیروهای  این  کرد:  اظهار  می پردازد، 
آینده سازان  معلم  کسوت  در  متخصص 

کشور را تعلیم خواهند داد.

 وی همچنین از متولیان دانشگاه فرهنگیان 
اثرگذار بوده و  استان  خواست، در توسعه 
بهره  راستا  این  در  مختلف  از ظرفیت های 
منابع  و  مدیریت  توسعه  معاون  بگیرند. 
استانداری فارس اظهار کرد: نگاه جهادی و 
انقالبی در مدیریت، توجه به نیروی مستعد 
و  از ظرفیت جوانان  استفاده  و  و کارآمد 
دوم  گام  بیانیه  محورهای  ازجمله  بانوان 
و  مدیریت  توسعه  معاون  است.  انقالب 

ریاست  از  گفت:  فارس  استانداری  منابع 
جدید دانشگاه فرهنگیان استان انتظار داریم 
با برقراری وحدت و همدلی از پتانسیل ها 
به خوبی  دانشگاه  درون  توانمندی های  و 
استفاده کرده و تعامل مثبت با سایر ادارات 
رفع  جهت  در  خصوصی  بخش های  و 
مشکالت و توسعه کمی و کیفی دانشگاه و 
اجرای سند تحول بنیادین آموزش وپرورش 

را در دستور کار قرار دهد.

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 139860311002000364- 98/4/12  هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کازرون تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
آقای حسین شمسی فرزند کریم به شماره شناسنامه 3577  صادره از کازرون  در ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 152/26  مترمربع پالک 272 فرعی  از 205  اصلی مفروز و مجزی شده از پالک 205   اصلی قطعه 4 
واقع در بخش 7 فارس کازرون خریداری از مالک رسمی با واسطه آقای محمدطاهر زارع محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 

را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
تاریخ انتشار نوبت اول:  98/4/31                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/5/15                          8/450                             293/ م الف                  

داود انصاری - رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان کازرون

توزیع ۲۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون 
تومان اعتبارات تملک دارایی و 

نفت و گاز در کازرون
 

تملک  اعتبارات  تومان  میلیون   ۷۰۰ و  میلیارد   ۲۰ ایرنا: 
دارایی و ۳ درصد نفت و گاز تخصیص یافته به شهرستان 

کازرون توزیع شد.
این اعتبار در جلسه شورای برنامه ریزی شهرستان کازرون 
در  تخصیص یافته  اعتبارات  آن  اساس  بر  که  شد  توزیع 
و  میلیارد  این شهرستان ۱۴  و گاز  نفت  بخش سه درصد 
۶۸۰ میلیون تومان است که نسبت به سال گذشته ۲۵.۸ در 

صد نسبت به سال گذشته افزایش دارد.
همچنین با توجه به افزایش ۱۷.۸ درصدی اعتبارات تملک 
تملک  اعتبار  کازرون،  شهرستان  به  تخصیص یافته  دارایی 

دارایی امسال مبلغ ۶ میلیارد و ۱۱۱ میلیارد تومان است.
داریوش دهقان فرماندار کازرون در این جلسه گفت: این 
اعتبارات در سرفصل های بهداشت، درمان، راه و شهرسازی، 
آبفای شهری و روستایی، امور عشایر، ورزش و جوانان، 
آموزش وپرورش، جهاد کشاورزی، منابع آب، دامپزشکی 

و برق و... هزینه خواهد شد.
در این جلسه کارشناس معین سازمان برنامه وبودجه با ارائه 
گزارشی از وضعیت اعتباری در استان فارس گفت: امسال 
اعتبارات تملک دارایی و توازن استان مبلغ ۱, ۹۲۲ میلیارد 
تومان است که این اعتبار نسبت به سال گذشته ۱۶/۹ در 

صد افزایش دارد.
برگزاری جلسه پیگیری مصوبات 
سفر فرماندار کازرون به روستای 

بورکی علیا
جلسه پیگیری مصوبات سفر فرماندار کازرون به روستای 

روستای  اسالمی  شورای  اعضای  حضور  با  علیا  بورکی 
بورکی در فرمانداری کازرون برگزار شد.

سرویس خبری/ محمدرضا ادریسی: در ابتدای این جلسه 
توجه  از  تشکر  ضمن  بورکی  اسالمی  شورای  سخنگوی 
روستای  به  شهرستان  فرماندار  سفر  مصوبات  فرماندار، 
و  تشریح  را  خشت  بخش  دهستان  مرکز  علیا  بورکی 
این  در  الزم  دستورات  و  مقتضی  اوامر  صدور  خواستار 

خصوص شد.
در ادامه جلسه، دهقان فرماندار شهرستان کازرون، جمعی 
از مدیران ادارات شهرستان را به جلسه دعوت کرد و ضمن 
تأکید بر اجرای مصوبات، خواستار تسریع در اجرای آنها 

شد.
دهقان پس از تبادل نظر با مسئولین حاضر در جلسه، خطاب 
به اعضای شورای اسالمی اظهار داشت: مطمئن باشید همه 
از دیگری  اعتبار الزم، یکی پس  تأمین  از  مصوبات پس 

پیگیری و اجرا خواهد شد.
عضو ستاد آمایش آموزش عالی استان 

فارس:
طرح آمایش آموزش عالی متوقف 

شده است

حمید نادگران رئیس دانشگاه شیراز به عنوان نماینده عالی 
استان  دانشگاه های  در  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت 
کرد.  بازدید  کازرون  فارسی  سلمان  دانشگاه  از  فارس، 
با اعضای هیئت رئیسه دانشگاه  بازدید، وی  این  ابتدای  در 
فارسی  سلمان  دانشگاه  مسائل  صمیمانه،  نشستی  ضمن 
است  بیان کرد که ضروری  و  بررسی کرده  را  کازرون 
توسعه  و  رشد  برای  بلندمدت  افق های  برنامه ریزی ها،  در 
در  االن  از  آن  نظر گرفته شود و ضروریات  در  دانشگاه 

چارت سازمانی دانشگاه گنجانده شود. 
و  کارمند  بین  تناسب  رعایت  به ضرورت  همچنین  وی 

برای  عاملی  را  تناسب  این  و  کرد  اشاره  نیز  هیئت علمی 
سرعت گرفتن روندهای علمی و اداری دانشگاه دانست.

حضور  با  هم اندیشی  جلسه  در  بازدید،  این  ادامه  در  وی 
هیئت رئیسه و اعضای هیئت علمی این دانشگاه، بابیان اینکه 
است،  نهاده  عرصه  به  پا  دانشگاه ها  چهارم  نسل  اکنون 
را  سمت  آن  به  دانشگاه ها  تعالی  روند  به  سرعت بخشی 

ضروری دانست. 
وی با ذکر اینکه نسل اول دانشگاه ها آموزش محور بود و 
نسل دوم پژوهش محور، اذعان کرد که اغلب دانشگاه های 
ما در این دو نسل به فعالیت مشغول هستند و حتی به نسل 
سوم دانشگاه ها که کارآفرین هستند نیز نرسیده اند که باید 

مدیران دانشگاه ها به این مهم بیشتر بها دهند. 
از دانشگاه ها دانست که در آن  وی نسل چهارم را نسلی 
راسًا  خود،  اجتماعی  و  علمی  وظیفه  اساس  بر  دانشگاه ها، 
اجتماعی و علمی و صنعتی جامعه  به حل مشکالت  اقدام 
بتوان  مناسب،  برنامه ریزی های  با  است  امید  و  می کند 

دانشگاه ها را بدان جایگاه هدایت کرد.
در این جلسه اعضای هیئت علمی به بیان دغدغه ها و مسائل 
طرح  اجرای  به  نسبت  ازجمله  پرداخت؛  دانشگاه  مختلف 
آن  اجرای  چگونگی  در  ابهام  و  عالی  آموزش  آمایش 
مطالعه  به  نیاز  طرح  این  که  کرد  بیان  و  مطرح  سؤاالتی 
باید  آن  شتاب زده  انجام  از  و  دارد  اجرا  برای  دقیق تری 

پرهیز کرد. 
بین  همکاری  به ضرورت  همچنین  هیئت علمی  اعضای 
دانشگاه های استان برای ایجاد ارتباط مؤثرتر بین دانشگاه و 

صنعت و جامعه پرداخت. 
تسریع درروند تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی از دیگر 

نکات مورداشاره اساتید این دانشگاه بود.
ضمن  استان،  عالی  آموزش  آمایش  ستاد  عضو  نادگران، 
که  کرد  بیان  عالی  آموزش  به  ساماندهی  ضرورت  بیان 
به  بنا  می شود،  نام برده  آن  از  آمایش  طرح  به عنوان  آنچه 
مطالعه  به  نیاز  و  اجرا  در  اساسی  مشکالت  پاره ای  وجود 
بیشتر، از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متوقف 
شده است و فعاًل قرار نیست در استان فارس و هیچ کدام از 

استان های کشور اجرا شود.
حمید نادگران همچنین افزود: طرح آمایش آموزش عالی 
سازمان  در  که  است  سرزمینی  آمایش  طرح  از  بخشی 
ذی ربط  ارگان های  به  و  طراحی  برنامه ریزی،  و  مدیریت 

ابالغ  شده است. 
بر  مبنی  تصمیمی  هیچ  تاکنون،  طرح،  این  چارچوب  در 
استان  در  دانشگاهی  هیچ  از  دانشکده ای  یا  رشته  حذف 

گرفته نشده است و به همین دلیل، هیچ مانعی درروند رشد 
و توسعه دانشگاه ها ایجاد نخواهد شد.

اظهار  فارس  استان  عالی  آموزش  آمایش  ستاد  عضو 
امیدواری کرد که دانشگاه سلمان فارسی کازرون در آینده، 
نه تنها محدود نخواهد شد، بلکه همراه با دو دانشگاه دیگر 
شهرستان های استان فارس، با فعالیت های علمی چشمگیر، 
عالی  آموزش  در  )برند(  شاخص  دانشگاه هایی  به  بتوانند 

کشور تبدیل شوند.
برای  که  کرد  اعالم  دیدار  این  در  شیراز  دانشگاه  رئیس 
برقراری ارتباط بین دانشگاه و صنعت می تواند فعالیت های 
فارسی  سلمان  دانشگاه  و  شیراز  دانشگاه  بین  مشترکی 
کازرون صورت گیرد.  در این نشست گزارشی از وضعیت 
در  کازرون  فارسی  سلمان  دانشگاه  دانشجویان  موفقیت 
راهیابی به مقاطع تحصیلی باالتر و کسب مشاغل کلیدی و 
مهم و گزارشی از پیشرفت های فیزیکی در ساخت پردیس 
دانشگاه ارائه شد. در ادامه به دعوت انوشیروان غفاری پور 
با  نادگران  کازرون،  فارسی  سلمان  دانشگاه  رئیس 
هیئت رئیسه به بازدید از محوطه و امکانات علمی، آموزشی 
و  دانشگاه  پردیس  از  و  پرداخته  دانشگاه  آزمایشگاهی  و 
بازدید، وی  این  طرح های عمرانی آن بازدید کردند.  در 
پیشرفت دانشگاه را مثبت ارزیابی کرده و اعالم امیدواری 
کرد که با تالش مسئوالن دانشگاه و مقامات شهرستان و 
کازرون  فارسی  سلمان  دانشگاه  خیرین،  حمایت  همچنین 

بتواند به رشد و توسعه ای درخور دست یابد. 

توسط هنرستان کاردانش امام رضا )ع( 
کازرون صورت گرفت؛

 برپایی نمایشگاه »حیات ذهن« 
در نگارخانه ایمان و اندیشه اداره 

کل آموزش وپرورش فارس

کاردانش  دخترانه  هنرستان  گرافیک  رشته  هنرجویان 

امام رضا )ع( و هنرستان فنی فاطمه زهرا )س( کازرون 
نگارخانه  در  ذهن«  »حیات  عنوان  با  را  نمایشگاهی 
برپا  فارس  آموزش وپرورش  کل  اداره  اندیشه  و   ایمان 

کردند.
عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
»حیات  نمایشگاه  کازرون،  آموزش وپرورش  مدیریت 
آثار  شامل  )ع(،  رضا  امام  کاردانش  هنرستان  ذهن« 
)ع(  رضا  امام  کاردانش  هنرستان  دانش آموزان  گرافیک 
اسماعیلی،  حضور  با  )س(  زهرا  فاطمه  فنی  هنرستان  و 
معاون آموزش متوسطه مدیرکل آموزش وپرورش فارس، 
آموزش وپرورش  ابتدایی  آموزش  معاون  بتوان،  محمود 
اداره  سینمایی  و  هنری  معاون  رنجبر،  مهدی  کازرون، 
کل  اداره  معاون  فارس،  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  کل 
و  دبیران  از  تعدادی  و  مدیران  فارس،  اسالمی  تبلیغات 
دانش آموزان و اولیای هر دو هنرستان در نگارخانه ایمان 
گشایش  فارس  آموزش وپرورش  کل  اداره  اندیشه   و 

یافت.
معاون آموزش ابتدایی آموزش وپرورش کازرون در آیین 
افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: گرافیک زبانی تصویری 
ارائه  مخاطبان  به  مطلب  یا  مفهوم  القای  برای  که  است 

می شود.
مطلب  بیان  برای  انسان  اینکه  بابیان  بتوان  محمود 
افزود:  دارد،  کردن  صحبت  به  نیاز  ارتباط  ایجاد  و 
تصویر  قالب  در  ارتباط  ایجاد  برای  به نوعی  گرافیک 
قرار مورداستفاده  افکار  و  اندیشه ها  ایده ها،  بیان   و 

می گیرد.
وی ادامه داد: ویژگی مهم گرافیک این است که می تواند 
در  که  دهد  ارائه  سادگی  عین  در  و  به سرعت  را  مفاهیم 

دنیای امروزی به شدت به آن نیازمندیم.
هنرستان های  در  گرافیک  هنرآموز  دانش،  فائزه 
)س(،  زهرا  فاطمه  فنی  و  )ع(  رضا  امام  کاردانش 
پل  ایجاد  را  ذهن  حیات  نمایشگاه  برگزاری  از  هدف 
افراد  با  گرافیک  هنرجویان  و  طراحان  بین  ارتباطی 
و  هنرجویان  استعداد  شکوفایی  و  رشد  نیز  و  جامعه 
عنوان  گرافیک  رشته  درخصوص  جامعه  آگاهی   افزایش 

کرد.
 22 آثار  ذهن،  حیات  گروهی  نمایشگاه  است  گفتنی 
گرافیک  رشته  یازدهم  و  دهم  پایه  دختر  هنرجوی 
فاطمه زهرا )س( کازرون  و  امام رضا )ع(  هنرستان های 
است که از تاریخ بیست و نهم تیرماه به مدت یک هفته در 

معرض دید عموم خواهد بود.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز خبر داد:

شیراز، نخستین کالن شهر کشور در برخورداری از نماد بورس اوراق مشارکت

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس:

دانشگاه فرهنگیان در مسیر توسعه کمی و کیفی گام بردارد

رئیس کمیسیون سالمت، محیط زیست و خدمات شهری 
شورای اسالمی شهر شیراز عنوان کرد؛

محیط زیست  سالمت،  کمیسیون  رئیس 
شهر  اسالمی  شورای  شهری  خدمات  و 
اتوبوس  راه اندازی  با  گفت:  شیراز 
در  را  دیابت  بیماری  می توان  سالمت 

سطح شهر پایش کرد.
از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
بین الملل شورای  امور  روابط عمومی و 
اسالمی شهر شیراز، ادامه اهداف کمی، 
راهبردی  برنامه  شاخص های  و  کیفی 
حوزه  در  شیراز  شهرداری  عملیاتی 
در  ایمنی،  و  محیط زیست  سالمت، 
کمیسیون  این  جلسه  سومین  و  هشتاد 
بررسی شد. قاسم مقیمی گفت: بررسی 
شهری  بحران  و  ایمنی  برنامه  جزئیات 
در  حوزه  این  عملیاتی  برنامه  به عنوان 
گرفت.  قرار  کمیسیون  کار  دستور 
تاب آوری شهری  ایمنی و  ارتقای  وی 
برنامه  این  عملیاتی  هدف  به عنوان  را 
شهری  ایمنی  ارتقا  افزود:  و  برشمرد 
)افزایش  حریق  و  نجات  و  امداد  و 
و  نجات  و  امداد  خدمات  ارائه  سرعت 
آب های  مهار  افزایش  آتش نشانی(، 
سطحی، افزایش مهار سیالب های فصلی 
و ارتقای تأمین و ساماندهی پایگاه ها و 
مستحدثات چندمنظوره مدیریت بحران 
به عنوان اهداف کمی این برنامه معرفی 

و با حضور مدیران مربوطه عوامل مؤثر 
بر تحقق این اهداف بررسی شدند.

ارائه  و  بررسی  از  پس  گفت:  مقیمی 
عملیاتی  اهداف  کارشناسان،  نظرات 
در  شهرداری  توسعه  پنج ساله  برنامه 
ایمنی  و  محیط زیست  سالمت،  حوزه 
تصویب شد. رئیس کمیسیون سالمت، 
شورای  شهری  خدمات  و  محیط زیست 
حوزه  گستردگی  به  اشاره  با  شیراز 
وضعیت  بررسی  کرد:  ابراز  سالمت 
کنار  در  اجتماعی  دیدگان  آسیب 
در  واگیر  و  واگیر  غیر  بیماری های 
با  وی  دارند.  جای  سالمت  حوزه 
افزود:  سالمت  اتوبوس  طرح  به  اشاره 
شهرداری،  سه جانبه  قرارداد  انعقاد  با 
مشارکت  و  پزشکی  علوم  دانشگاه 
تأمین تجهیزات،  برای  بخش خصوصی 
را   HIV و  دیابت  اتوبوس  می توان 
راه اندازی و این دو بیماری را در سطح 

شهر پایش کرد.
حوزه  متولی  نهادهای  تالش  بر  وی 
جامعه  به  آگاهی بخشی  برای  سالمت 
متولی  نهادهای  افزود:  و  کرد  تأکید 
در  هم  کنار  در  باید  سالمت  حوزه 
گام  جامعه  سالمت  ارتقای  راستای 

بردارند.


