خبر

معاون ذوب آهن اصفهان:

اولین محم وله ریل مترو ت ولید
ذوبآهن اصفهان به مترو تحویل شد

فوالدشهر–خبرنگاررسالت:

بهزاد کرمی معاون بازاریابی و فروش ذوب آهن اصفهان گفت:اولین
بار ریل مترو تولید ذوب آهن اصفهان به شرکت بهرهبرداری متروی
تهران و حومه تحویل شد .این محموله 250 ،تن ریلUIC60
و اولین بخش از یک قرارداد  ۸۰۰تنی است که برای تعمیر و
نگهداری خط  ۵متروی تهران و حومه مورد استفاده قرار می
گیرد .کرمی بیان کرد :این مجتمع عظیم صنعتی تولید ریل ملی
را از دهه  70آغاز نمود .این دستاورد عظیم که خودکفایی ایران
را رقم زد با تولید ریل  46E2و تحویل آن به راه آهن جمهوری
اسالمی ایران رسما تحقق یافت .در ادامه بازاریابی و فروش ریل
قطارهای پرسرعت به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل
کشور در دستور کار قرار گرفت و اولین قرارداد با فروش ۱۵
هزار تن برای محور میانه -بستانآباد-تبریز اجرایی شد .وی
ادامه داد :به موازات ریل راه آهن ،فروش ریل مترو نیز در دستور
کار قرار گرفت و طی آئینی با حضور مدیرکل حمل و نقل ریلی
سازمان شهرداری های و دهیاری های سراسر کشور ،مدیرعامل
اتحادیه سازمان های قطار شهری کشور و مدیران عامل متروی
کالن شهرهای تهران ،اصفهان ،قم ،مشهد و شیراز انجام پذیرفت.
معاون بازاریابی و فروش شرکت تصریح کرد :پس از آن با انجام
مذاکرات ،تفاهم نامه همکاری میان ذوب آهن اصفهان و سازمان
شهرداری ها و دهیاری های کشور به امضای منصور یزدی زاده
و مهدی جمالی نژاد رسید .این مقام مسئول خاطر نشان کرد :
پس از تحویل اولین محموله به متروی تهران با هفت خط فعال
و  ۲۴۶کیلومتر خط ارتباطی به عنوان بزرگترین مترو کشور،
سایر کالنشهر ها نیز ریل متروی مورد نیاز خود را از ذوب آهن
اصفهان تأمین کردند .بهزاد کرمی افزود :در دومین جشنواره و
نمایشگاه ملی فوالد ایران ،قرارداد فروش حدود  ۸۰۰تن ریل
توسط مدیر عامل ذوب آهن اصفهان و شرکت بهره برداری راه آهن
شهری تهران و حومه به امضا رسید که این قرارداد شامل فروش
 ۲۵۰شاخه ریل  60E1با گرید  R260و  500تن ریل 54E1با
گرید  R260مطابق با استاندارد روز اروپا بود که برای نخستین
بار توسط ذوب آهن تولید و تحویل می شد .وی در پاسخ به این
سؤال که تاکنون چه میزان ریل تولید شده است و در چه محورهایی
به کار گرفته شده است ،چنین گفت :تا کنون بالغ بر  100هزار
تن ریل برای محور های مختلف به شرکت ساخت و توسعه
زیر بناهای حمل و نقل کشور و قرارگاه خاتم االنبیا و سایر
خریداران برای محورهای میانه -بستان آباد -تبریز ،میانه -اردبیل،
همدان -سنندج ،مراغه -ارومیه ،چابهار – زاهدان ،رشت -انزلی
و بستان آباد -ائل گلی فروخته شده که از این مقدار تاکنون
حدود  50هزار تن تحویل شده و برنامه ریزی الزم برای تحویل
ماهانه  10000تن به منظور تأمین نیاز کشور انجام شده است و
همچنین مذاکرات الزم برای فروش  80000تن ریل برای کامل
کردن محور چابهار -زاهدان و حدود  20000تن برای محور
اقلید -یزد در حال انجام است .معاون بازاریابی و فروش شرکت
بیان کرد :با قرارگرفتن نام ذوب آهن اصفهان در لیست تأمین
کنندگان ریل سازمان های قطار شهری کشور ،سازمان قطار
شهری اصفهان برای پروژه مترو شهرجدید بهارستان اقدام به
خرید1300تن ریل 49E1با گرید R260نمود که تحویل شده
است و با مذاکرات انجام شده ریل متروهای کالنشهرهای مشهد،
شیراز و قم نیز به زودی تحویل می شود .بهزاد کرمی گفت :با
عنایت به ظرفیت تولید اسمی شرکت که خط ۴۰۰هزارتنی
است و میزان نیاز ساالنه کشور به ریل که حدود  ۱۵۰هزار تن در
سال برآورد می شود و همچنین بر اساس برنامه توسعه کشور
که تا پایان سال  1404باید  25000کیلومتر مسیر ریلی آماده
بهره برداری شود ،چشم انداز خوبی برای مصرف داخل این محصول
استراتژیک و همچنین صادرات آن متصور هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد:

اتصال بیش از  ۸۵درصد
روستاهای بشاگرد به اینت رنت
پرسرعت و شبکه ملی اطالعات

بندرعباس-خبرنگاررسالت:
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در دیدار با مردم شهرستان بشاگرد
با بیان اینکه برنامهریزی مناسبی برای اتصال روستاهای شهرستان
بشاگرد به شبکه ملی اطالعات و اینترنت پرسرعت انجام شد،گفت:
امروز با سرمایهگذاری  ۱۵۰میلیارد تومانی در حوزه ارتباطات و
فناوری اطالعات در شهرستان بشاگرد ۷۶ ،سایت تلفن همراه در
این شهرستان ایجاد شده و  ۲۴۰کیلومتر فیبر نوری در منطقه نصب
شده است که موجب شده بیش از  ۸۵درصد روستاهای شهرستان
بشاگرد به اینترنت پرسرعت و شبکه ملی اطالعات متصل شوند.
محمد جواد آذری جهرمی ادامه داد :این اقدام بزرگ در کوتاه مدت
با مشارکت گروههای جهادی متشکل از جوانان این منطقه و کمک و
همراهیومدیریتمیدانیدکترهمتیاستاندارهرمزگانکهبهصورت
ویژه در این راستا تالش کردند و همچنین تالش دیگر مجموعه ها
و دستگاههای اجرایی و اپراتورها صورت گرفت.وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات افزود :این اقدام گام مهمی در توسعه شهرستان
بشاگرد محسوب میشود که مزایای مختلفی از جمله دسترسی
دانشآموزان و دانشجویان این شهرستان به آموزش مجازی و
ایجاد بستر مناسب برای خرید و فروش محصوالت تولیدی از جمله
صنایع دستی این شهرستان را به همراه داشته است.آذری جهرمی
تصریحکرد:گروهجهادیشهیدحاجقاسمسلیمانیمتشکلازجوانان
این منطقه در انجام این کار بزرگ با کمک به نصب دکل ،برق رسانی
و احداث جاده مشارکت و همراهی بسیار خوبی داشتند.
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مدیر سالمت و محیط کار اردبیل:

خبر

دفاترخدماتسالمتبراینظارتاماکنراهاندازیمیشود

اردبیل–خبرنگاررسالت:
مدیر سالمت و محیط کار اردبیل در نشست با
مدیران دفاتر خدمات سالمت در اردبیل گفت:
طبققانونوزارتبهداشتموظفاستشرکتها
و دفاتر خدمات سالمت را راهاندازی کند تا امر
نظارتوممیزیاماکنوصنوفبهصورتدقیق
و با همکاری بخش خصوصی به انجام برسد.
صالحیان تصریح کرد :هر دفتر موظف است
ممیزی250تا300امکنهرادرطولسالانجام
دهد تا براساس چک لیستهای تهیه شده به
صورتکارشناسیموردارزیابیقرارگرفتهتادر
صورت بروز مشکل و تخلف موارد به متصدیان
اعالم شود.مدیر سالمت و محیط کار دانشگاه
علوم پزشکی اردبیل گفت :متصدیان در مقابل
دریافتخدماتمشاورهایهزینههایموردنظر
را به حساب این شرکتها پرداخت میکنند
که البته این پرداختیها بستگی به نوع امکنه
دارد که بازدیدها در طول سال از آن انجام شده
و خدمات مشاورهای و راهنمایی ارائه میشود.
صالحیان افزود :با واگذاری امر نظارت به بخش

خصوصی و سرمایهگذاری که توسط این بخش
انجامشده،پرداختیهانیزبهصورتالکترونیکی
و به دور از هرگونه پرداخت وجه نقدی به انجام
میرسد که نظارت مالی سازگار خاص فنی
خود را دارد.وی در بخش دیگری از سخنان
خود خاطر نشان کرد :بازرسان دفاتر خدمات
سالمت به محض مراجعه به اماکن و صنوف

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی کردستان:

 ۶۰۵هزار هکتار از اراضی استان به کشت گندم اختصاص یافته است

سنندج–خبرنگاررسالت:
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد
کشاورزی کردستان با اشاره به اینکه  ۶۰۵هزار
هکتار از اراضی استان به کشت گندم اختصاص
یافته است ،گفت :پیش بینیمی شود در سال
زراعی جاری یک میلیون تن از این محصول
استراتژیکدرایناستانتولیدشود.محمدصالح
احمدیافزود۵۷۳:هزارهکتارازاراضیکشاورزی
استان در سال زراعی امسال به کشت گندم دیم
و۳۲هزارهکتارهمبهکشتگندمآبیاختصاص
یافتهاست.معاونبهبودتولیداتگیاهیسازمان
جهاد کشاورزی کردستان با اعالم اینکه در چند
مرحلهپیشبینیمیزانتولیدگندمدراستانانجام
میشود ،اظهار داشت :در این مرحله یعنی اوایل

فروردینبراساسگزارشهاوبررسیکارشناسان
پیشبینی میشود حدود یک میلیون تن گندم
در استان تولید شود ومرحله بعدی پیشبینی
میزان تولید گندم در اردیبهشت و پیشبینی
نهایی و قطعی هم در خردادماه سال جاری انجام
خواهد شد.احمدي ،با اعالم اینکه  ۸۰هزار تن
کود شیمایی اوره در استان تهیه و تدارک دیده
شده است ،تصريح كرد :این میزان کود به تدریج
در اختیار کشاورزان استان قرار داده میشود و
مشکلیبابتتأمینایننوعکودوجودندارد.ایشان
در ارتباط با وضعیت مزارع گندم از لحاظ وجود
آفت سن مادر یادآور شد :براساس پیش بینیها
و بررسیهای انجام شده در خصوص اماکن
زمستان گذران آفت سن دراستان شاهد ریزش
این آفت در برخی مناطق هستیم.محمد صالح
احمدی با اشاره به اینکه اکیپهای حفظ
نباتات سازمان در حال بازدید و مبارزه با سن
مادر هستند ،اظهار داشت :هیچ مسئلهای در
خصوص تأمین سموم شیمیایی برای مبارزه با
آفات و علفهای هرز در استان نداریم و تنها
ت
مشکل موجود در این راستا به افزایش قیم 
این سموم برمیگردد.

به صورت آنالین از طریق مدیریت سالمت و
محیط کار دانشگاه مورد رصد قرار میگیرند
تا نسبت به انجام بهتر امور و ممیزی و پر شدن
چک لیستها اقدامات به دقت و به درستی به
انجام برسد.صالحیان اضافه کرد :ما در قالب
سامانهایاینفرآیندرامورددقتقرارمیدهیم
تادرفرصتمشخص10درصدممیزیدفاتربه

صورترندومیموردراستیآزماییقرارگیردتا
ازسالمتفعالیتاینبازرساناطمینانحاصل
کنیم.وی در ادامه بیان کرد :تعرفهها برای ارائه
خدماتمشاورهایوبازرسیهاکامالمعلومبوده
و نسبت به مشاغل این ارقام متفاوت است ولی
در مجموع شرکتها و دفاتر خدمات سالمت
ما موظف هستند در طول سال بازرسیها و
نظارتهای خود را در کنار ارائه مشاورهها
به دقت انجام دهند.صالحیان ادامه داد :در
این فرآیند وظایف هر دفتر و بازرسان فعال
مشخص بوده و دریافتکنندگان خدمات به
جایهزینههایناشیازجریمهویاتخلفخود،
به راحتی میتوانند هزینه مشاوره پرداخت و
ایرادات و اشکاالت خود را به صورت دقیق رفع
کنند.ویاظهارکرد:هرچندممکناستدراین
فرآیند مشکالتی به وجود آید ولی ما مدیران
دفاتر خدمات سالمت را در ارائه خدمتی بهتر
به متصدیان مکلف کردیم تا نواقص خود را در
کمترینزمانازبینبردهتاعملیاتبرونسپاری
بدون اشکال و ایراد به انجام برسد.

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت زنجان:

 ۲۱۲۵پرونده تخلف صنفی در استان تشکیل شد
زنجان–خبرنگاررسالت:
رئیس سازمان صمت زنجان با بیان اینکه طی
سال گذشته  ۳۶هزار و  ۵۰۰مورد بازرسی از
واحدهای صنفی و خدماتی استان زنجان انجام
گرفت ،گفت :دو هزار و  ۱۲۵پرونده تخلف صنفی
تشکیل شد.ناصر فغفوری با بیان اینکه طی سال
گذشته  ۳۶هزار و  ۵۰۰مورد بازرسی از واحدهای
صنفیوخدماتیاستانزنجانانجامگرفت،اظهار
کرد :در این راستا دو هزار و  ۱۲۵پرونده تخلف
صنفی و خدماتی تشکیل و به تعزیرات حکومتی
ارسالشدهاست.ویارزشریالیاینتعدادپرونده
تخلف را بیش از  ۸۹۲میلیارد ریال اعالم کرد و
ابراز داشت :در این راستا طی سال گذشته بیش
از  ۴۰۰واحد صنفی و خدماتی متخلف پلمب
شد.رئیسسازمانصنعت،معدنوتجارتزنجان
گفت :در این شرایط کرونایی مردم نباید دغدغه
گرانی داشته باشند و در این میان تمام اصناف
و فروشگاهها زیر ذره بین بازرسان هستند و در
صورت مشاهده تخلف بهصورت ویژه رسیدگی
میشود.فغفوریبابیاناینکهبازرسیازبازارستان
زنجان افزایش یافته است ،گفت ۱۲۰ :بازرس
فعالیت دارند و با همکاری دستگاههای اجرایی

تعداد تیمهای بازرسی در استان چند برابر
شده است.وی ابراز داشت :دریافت و رسیدگی
به موقع به گزارشها و شکایتهای مردمی از
طریق تلفن  ،۱۲۴ستادهای خبری و برخورد
با احتکار و قاچاق کاال توسط سازمان صنعت،
معدنوتجارتاستانباجدیترسیدگیمیشود.
ایشان با بیان اینکه اداره بازرسی و نظارت صنعت
و معدن و تجارت استان بازرسیهای مستمری
از اصناف انجام میدهد ،تصریح کرد :شکایت
مردم از واحدهای صنفی به سه صورت تلفنی،
کتبی و حضوری است و اکنون هم در این شرایط
نگرانکنندهکروناواحدهایصنفیوخدماتیکه
بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت نمیکنند
پلمب میشوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز:

اهواز-خبرنگاررسالت:
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز در نشست ستاد
مدیریت کرونا در خوزستان،گفت :برای اینکه با
کمبودتختدرایناستانروبهرونشویمباهماهنگی
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،درمان
بیماران سرپایی با داروهای ضدویروس را در منزل
انجام دادیم که این موضوع باعث شد تعداد زیادی
تخت بیمارستانی خالی و در اختیار دیگر بیماران
حاد قرار گیرد.فرهاد ابول نژادیان با بیان اینکه از ۲۸

نگ ران شیوع کرونای برزیلی در خوزستان هستیم

اسفندماهسالگذشتهتاکنونبرای۲۸۴نفربهجای
بستریدربیمارستانرازیبهمحضبروزعالئم،دارو
تجویز شد که  ۱۶نفر بستری مجدد شدند و  ۱۲۰نفر
بهبود یافتند ،افزود :همچنین در بیمارستان امام
خمینی(ره)نیز۹۷نفر،دربیمارستانگلستان۱۸۰
نفر ،در بیمارستان امیرالمؤمنین (ع)  ۷۰نفر و در
بیمارستان سینای کارون  ۲۲نفر به صورت سرپایی
درخانهدرمانوقرنطینهشدند.رئیسدانشگاهعلوم
پزشکی اهواز بیان کرد :در انتهای سال  ،۹۹یک هزار

جانشین قرارگاه جهاد سازندگی و محرومیت زدایی سمنان:

ی کهزار تبلت بین دانشآموزان نیازمند استان
توزیع شد

سمنان-خبرنگاررسالت:
جانشین قرارگاه جهاد سازندگی
و محرومیت زدایی سمنان در
نشستی با حضور اصحاب رسانه
با موضوع ارائه گزارش عملکرد
قرارگاه محرومیت زدایی استان
به میزبانی این قرارگاه و به صورت
مجازی ،با بیان اینکه یک هزار
تبلت بین دانش آموزان محروم استان توزیع
شده است ،گفت :مجموع اعتبارات تهیه این
تبلتهاچهارمیلیاردتومانبرآوردشدهاست.
مهدی کاشفی با بیان اینکه این تبلتها از
طریق خیران ،سپاه استان سمنان ،بسیج
سازندگی ،اصناف و ادارات و دیگر اقشار در
سطح استان تأمین شده است ،تأکید داشت:
پایگاههایبسیجتوزیعاینتبلتهاوشناسایی

دانش آموزان نیازمند را بر عهده
داشتند.جانشین قرارگاه جهاد
سازندگیومحرومیتزداییاستان
سمنان با بیان اینکه این تبلتها
در مناطق کمبرخوردار و محروم
روستایی توزیع شده است ،گفت:
ارتقای دسترسی دانش آموزان
محروم به سیستمهای آموزشی
آنالین ،هدف تهیه و توزیع این تبلتها بین
نیازمندان است.کاشفی با بیان اینکه به
دلیل کرونا و الزام آموزش از راه دور ،نیاز
به تبلت و زیرساختهای آموزش آنالین
احساس میشود ،گفت :تهیه تبلت برای
دانش آموزانی که توان خرید این امکانات را
نداشتهاند،میتوانددرراستایبهبودوضعیت
این دانش آموزان کمک شایانی کند.

و  ۷۷۰بیمار بستری مبتال به کرونا در خوزستان
داشتیم که با درمان بیماران سرپایی تعداد بیماران
بستری تا یک هزار و  ۴۵۰نفر کاهش یافت و یکی
از دالیل خارج شدن از وضعیت قرمز تعداد کاهش
موارد بستری بود.ابول نژادیان تصریح کرد :پیک
سوم بیماری کرونا در خوزستان در حال عبور است
وآماربیمارانبستریومحتملدرحالکاهشاست
اما روند بروز و مجموع موارد شناساییشده ،هنوز
باالست.وی افزود :در حال حاضر از بابت بروز سوش

برزیلی نگرانی داریم چرا که کشتیهایی از کشور
برزیل در بندر امام خمینی (ره) در حال پهلوگیری
هستند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با تأکید
بر اینکه سوش برزیلی بسیار خطرناکتر از سوش
انگلیسی است و میزان مرگومیر این سوش بسیار
بیشتر از سوش انگلیسی است ،گفت :اعالم تغییر
رنگ شهرها از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا نباید
موجب عادی انگاری شود و نباید فکر کنیم که
خوزستان از پیک کرونا عبور کرده است.

معاون دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:

 ۴۴۵هزار کودک سیستان و بلوچستانی
علیه فلج اطفال واکسینه شدند

زاهدان–خبرنگاررسالت:
معاوندانشگاهعلومپزشکیزاهدان
گفت :ساالنه تمامی کودکان زیر
پنج سال ایرانی و غیرایرانی در
سیستان و بلوچستان در  ۲نوبت
قطره خوراکی فلج اطفال را دریافت
میکنندکهمرحلهنخستاینطرح
در اواخر بهمن اجرایی شد.سید
مهدی طباطبایی با بیان اینکه مرحله دوم
واکسیناسیون از  ۱۶تا  ۱۹اسفند اجرایی شده
افزود :به برکت تالشها و مداخالت تیمهای
سالمت در سالهای اخیر موردی از ویروس
فلج اطفال در سیستان و بلوچستان و کشور
مشاهده نشده و این طرح برای اطمینان کامل و
پیشگیریهمانندسالهایگذشتهامسالنیزدر
۲مرحلهدراستاناجرامیشود.معاونبهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با بیان
اینکه یکی از مشخصات فلج اطفال
گسترش در محیط بوده تصریح کرد:
به همین دلیل عالوهبر نظام مراقبت
فلج اطفال که ساالنه انجام میشود
مراقبتهای محیطی فلج اطفال را
از سالهای اخیر برای اولین بار در
کشوردردانشگاهعلومپزشکیزاهدان
آغاز کردهایم و وضعیت ویروس وحشی را با
نمونهبرداری از فاضالب بهصورت ماهانه رصد
و اگر موردی وجود داشته باشد اقدامات الزم
انجام میشود.وی با اشاره به این موضوع که
تیمهای سالمت بهصورت خانه به خانه مراجعه
میکنند ،خاطرنشان کرد ۲ :هزار و  ۸۱۱تیم
کار خوراندن قطره فلج اطفال به کودکان زیر
پنج سال استان را بر عهده داشتند.

توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان صورت گرفت

عمليات گندزدایی و ضدعفونی کردن م راکز عمومی شهر در ب رابر ویروس کرونا

مسجدسلیمان-خبرنگاررسالت:
رئیس اداره بهداشت  ،ایمنی و محیط زیست شرکت بهره برداری نفت و
گاز مسجدسلیمان از جدیت این شرکت در اجرای عمليات گند زدایی
و ضدعفونی کردن مراکز عمومی شهر مسجدسلیمان در برابر گسترش
ویروس کرونا با استفاده از ظرفیت های بالقوه پایگاه مقاومت بسیج
صنعت نفت خبر داد .فرید غالمی حموله با اعالم این خبر اظهار داشت :
درراستایعملبهمسئولیتهایاجتماعیاینشرکتودرراستایمقابله
با شدت گسترش و انتشار ویروس کرونا در جامعه  ،عملیات گند زدایی
وضدعفونیمراکزعمومینظیرجایگاههایعرضهسوخت-بازارمیوهو

مدیرعامل هالل احمر لرستان خبر داد:

نجات جان  ۲کوهنورد همدانی در قله «کول جنو» اشت رانکوه

خرمآباد-خبرنگاررسالت:
مدیرعامل هالل احمر لرستان گفت :طی تماس تلفنی با مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هالل احمر استان مبنی بر
گرفتار شدن دو کوهنورد اهل استان همدان در قله «کول جنو» اشترانکوه بالفاصله تیمهای امداد و نجات کوهستان جمعیت
هالل احمر شهرستان ازنا به حالت آماده باش در آمده و پس از مکان یابی و شناسایی محل حادثه و ارتباط تلفنی با کوهنوردان
گرفتار شده برای تسریع در عملیات یک دستگاه بالگرد از مرکز استان به شهرستان ازنا اعزام شد.صارم رضایی گفت :تیمهای
امداد کوهستان جمعیت هالل احمر با بالگرد به قله «کول جنو» اشترانکوه ازنا حرکت کردند که متأسفانه شرایط جوی و باد
شدید اجازه فرود بالگرد در ارتفاع را نداد و تیم امداد و نجات کوهستان در پایین دست قله نزدیک پناهگاه کامران سلیمانی
مجبور به فرود شدند و ادامه عملیات جستجو و نجات به صورت زمینی صورت گرفت.مدیرعامل جمعیت هالل احمر لرستان
افزود :علیرغم شرایط جوی بد منطقه ،باد شدید و در برخی مواقع کوالک که باعث کندی عملیات میشد اما تیم پیشرو امداد
کوهستان (آرش خلیلی و علی جانبزرگی) با تالش و و زحمت فراوان از مسیر بسیار فنی و خطرناکی خود را به کوهنوردان گرفتار
شده رساندند و پس از انجام اقدامات اولیه ،ریکاوری یکی از کوهنوردان که دچار سرمازدگی شده بود با ایجاد چندین کارگاه فنی
اقدام به انتقال مصدوم به محل استقرار تیم دوم امداد و نجات کوهستان کردند.

ترهبار-پلهایعابرپیاده-خیابانهاومعابرعمومیپرتردد-سالنهای
ورزشی  -درمانگاه ها  ،بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی و
سایر اماکن و معابری که مراجعات و تردد عموم در آن زیاد باشد بهطور
روزانه توسط اکیپ های پیاده و موتوری این شرکت انجام می شود .
ویادامهداد:باتوجهبهشدتیافتنسرعتانتشارویروسکرونادرسطح
جامعهوبهمنظورحفظسالمتیشهروندانوکارکناناینشرکتبهعنوان
بزرگ ترین اداره دولتی شهرستان از نظر تعداد ساختمان های اداری
و صنعتی و نیروی انسانی  ،به موازات عملیات ضدعفونی و گند زدایی
مراکز عمومی شهر  ،عملیات ضدعفونی و گند زدایی ساختمان ها و

مراکز اداری این شرکت نیز با بهره گیری از نیروهای پایگاه مقاومت
بسیج صنعت نفت بهطور روزانه انجام می شود .فرید غالمی حموله
افزود  :عملیات گند زدایی و ضدعفونی کردن خیابان ها  ،محالت ،
مناطق مسکونی و اماکن عمومی پرتردد شهر مسجدسلیمان از اسفند
ماه سال گذشته و همزمان با شیوع موج اول ویروس کرونا در کشور
توسط اداره ایمنی  ،بهداشت و محیط زیست و با همکاری بخش های
مختلف نظیر مدیریت خدمات  ،مدیریت منابع انسانی  ،پایگاه مقاومت
بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان آغاز گردیده و
همچنان ادامه دارد .

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور

از  ۵۷پروژه و محصول فناوری نانو
در اسالمشهر رونمایی شد

اسالمشهر-خبرنگاررسالت:
طی مراسمی با حضور سورنا ستاری ،معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ،سعید سرکار دبیر ستاد
توسعه فناوری نانو و مسعود مرسلپور فرماندار اسالمشهر از  ۵۷پروژه و محصول فناوری نانو رونمایی
شد.به گزارش خبرنگار ما یکی از طرحهای ارائه شده در این مراسم ،در حوزه نانوسیالها و گلهای
حفاری است که ارزشی بالغ بر  ۲۰۰میلیارد ریال دارد .همچنین  ۱۷طرح فناورانه نیز با محوریت
توسعه فناوری رونمایی شدند .این طرحها محصوالت و خدماتی را در بر میگیرند که برای نخستین
باردرکشورتولیدمیشوندیامحصولیفناورانهراتوسعهمیدهند.کامپوزیتدندانی،دستگاهپردازش
پالسما ،کیت تشخیص کرونا ،کامپوزیت پیش آغشته ،سپراتور باتری لیتیومی ،نانو سیلیکا ،کود
حاوی عناصر ریزمغذی ،مینرال تری اکساید اگریگیت ،کیت جداسازی  RNAو  ،DNAرنگ
نانوکامپوزیت آبگریز و ...از جمله پروژه های رونمایی شده در این مراسم به شمار می روند.

فرماندار دامغان:

 ۳۶روستای شهرستان
درگیر بیماری سالک هستند

دامغان-خبرنگاررسالت:
فرمانداردامغاندرجلسهبررسیمشکالتبهداشتودرماناینشهرستان
گفت:درحال حاضر ۳۶روستای این شهرستان و شهر امیریه با جمعیت
بیش از ۱۵هزارنفر درگیر بیماری سالک می باشند.مهدی بندرآبادی
افزود:جغرافیای سالک در دامغان درحال گسترش است و اعتبارات کم
مانع مبارزه با این بیماری درروستاهای دو بخش شهرستان گردیده
است.وی تصریح کرد:شبکه بهداشت و درمان مبلغ ۳۰میلیون تومان
و شهرداری امیریه مبلغ ۲۰۰میلیون تومان از محل اعتبارات مصوب و
مشارکتخیرینبرایمبارزهبابیماریسالکدرنظرگرفتهاند.بندرآبادی
تأکیدکرد :جهت مبارزه با بیماری سالک و جلوگیری از شیوع آن باید از
محل اعتبارات کرونا مبلغی اختصاص یابد.

معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی اعالم کرد:

توزیع  10میلیون ماسک و  600تُن محلول
ضدعفونی کننده طی یک سال گذشته

تهران-خبرنگاررسالت:
معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی گفت:طی یک سال اخیر به تبع
شیوع کرونا ،اولویت های برنامه ها در حرم مطهر رضوی نیز با تغییراتی
همراه شد و تالش ها و برنامه ریزی ها در حوزه هایی متمرکز شد که بتواند
امکان زیارت همراه با حفظ سالمت را برای زائران حرم مطهر امام رضا(ع)
فراهم سازد.با عنایت حضرت رضا(ع) ،تالش های خادمان رضوی در این
زمینه مؤثر بوده و نه تنها رضایت ستاد ملی مقابله با کرونا را به همراه
داشته ،بلکه زائران و مجاوران نیز رضایتمندی خود از اقدامات انجام شده
را اعالم کرده اند.در ایام کرونا دستورالعملهای بهداشتی در حرم مطهر
با نظم و دقت اجرایی و ماسک و مواد ضدعفونی کننده میان زائران توزیع
شد ،بهطوریکه نه تنها هیچ شکایتی در این خصوص وجود نداشت بلکه
تمجیدها و تقدیرهای بسیاری از سوی اشخاص مختلف را به دنبال داشت.
به گزارش خبرنگر ما در همین راستا ،امین بهنام گزارشی از اقدامات انجام
شده برای ایجاد فرصت زیارت در دوره کرونا با رعایت پروتکل های بهداشتی
ارائه کرد و گفت :از ابتدای شیوع بیماری کرونا در کشور تا کنون حدود
 10میلیون ماسک بین زائرین و مجاورین این آستان ملکوتی توزیع شده
است .بهنام افزود :در ایام نوروز  1400نیز دو میلیون ماسک برای توزیع بین
ارادتمندان امام رضا(ع) در اماکن متبرکه رضوی مهیا شده بود.وی ادامه
ی کننده سطوح
دارد :همچنین در سال گذشته  550تُن محلول ضدعفون 
و  75تن محلول ضدعفونی کننده دست نیز در گوشه و کنار بارگاه ملکوتی
امام هشتم(ع) مورد استفاده قرار گرفت تا با رعایت پروتکل های بهداشتی،
بستر مناسبی برای حضور زائران فراهم شود.به گفته بهنام ،محلولهای
ضدعفونیکننده سطوح با پمپهای دوشی و همچنین خودروهای نیسان
مجهز به پمپ در اماکن متبرکه رضوی مورد استفاده قرار گرفته است.
معاون خدمات زائرین حرم مطهر رضوی ادامه داد :همچنین در راستای
خدمترسانی به محبان حضرت رضا(ع) 70 ،دستگاه ضدعفونی خودکار
چشمیوحدود70پمپدستیفشاریمحلولضدعفونینیزدرقسمتهای
مختلف صحن و سرای رضوی ،از جمله ورودیها ،گیتهای بازرسی و
داخل رواقها قرار گرفته است.

یک مقام مسئول آب منطقه ای گلستان خبر داد:

تشکیل کارگروه فنی مطالعات
ساماندهی رودخانه زیارت در بازه
دانشگاه آزاد به باالدست

گرگان–خبرنگاررسالت:
سرپرست دفتر فنی مطالعات طرح های توسعه منابع آب منطقه ای گلستان
گفت :با صدور ابالغ عضویت از طرف مدیر عامل شرکت برای  9نفر از متخصصین با
تحصیالتدکتریوکارشناسیارشد،کارگروهفنیمطالعاتساماندهیرودخانه
زیارت در بازه دانشگاه آزاد به باالدست ،به منظور بررسی گزارش ها تا تصویب
نهایی مطالعات  ،تشکیل گردید.به گزارش خبرنگار ما مهندس حسن فرازجو
اظهار کرد  :مطالعات ساماندهی رودخانه زیارت شامل بخش های فیزیوگرافی
،هواشناسی  ،هیدرولوژی  ،کیفیت و بهره برداری از آب  ،زمین شناسی و زمین
ریخت شناسی  ،ژئوتکنیک  ،بررسی کاربری اراضی حاشیه رودخانه  ،مطالعات
حقوقی،اجتماعیواقتصادی،فرسایشورسوب،طراحیهیدرولیکیونقشههای
سازه ای  ،بهره برداری و نگهداری می باشد و در نهایت ،جمع بندی و تلفیق
مطالعات ساماندهی رودخانه صورت می گیرد.وی در ادامه با اشاره به اهمیت
ایجاد و تقویت علمی گروه های تخصصی افزود :حسب وظایف محوله  ،بررسی
و تصویب گزارش های مطالعاتی شرکت آب منطقه ای گلستان در دفتر فنی
مطالعات طرح های توسعه منابع آب و با همکاری اعضای کارگروه های فنی
انجام می شود ،لذا سعی بر آن است تا در مطالعات فنی به علوم مرتبط با منابع
آب  ،توجه نموده و با رعایت دستورالعمل های مربوطه  ،در جهت تدقیق مطالعات
گام برداشته شود .امید است با تشکیل کارگروه های فنی در بخش های مختلف
و اشتراک اطالعات علمی  ،شاهد افزایش اثر بخشی مطالعات فنی طرح های
منابع آب استان باشیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی:

شرکت گاز موفق به استق رار
استانداردمدیریتکیفیت
جوش ایزو  3834گردید

اراک-خبرنگاررسالت:
محمدرضاسمیعیمدیرعاملشرکتگازاستانمرکزیگفت:اینشرکت
به عنوان اولین شرکت گازرسانی موفق کشور ،اقدام به استقراراستاندارد
مدیریتکیفیتجوشISO3834-2005گردیدهوازشرکتMTIC
Intercertگواهینامهدریافتکردهاست.بهگزارشخبرنگارماحمیدرضا
محمد رضایی رئیس بازرسی فنی این شرکت نیز بیان کرد  :باتوجه به
اهمیت جوشکاری فلزی و ارائه محصوالت وخدمات گازرسانی  ،این
شرکت در سال1399با پیاده سازی الزامات استاندارد ISO3834-
 2005و با همکاری واحدهای بازرسی فنی ،مهندسی  ،اجرای طرحها
و دفترتضمین کیفیت  ،موفق به اخذ این گواهینامه استاندارد ارزشمند
از شرکت  MTIC Intercertشده است.

مدیرشعبه گلستان انجمن روزنامه نگاران مسلمان خبر داد:

آغاز صدور شناسنامه فعالیت حرفه ای ب رای
خب رنگاران گلستان

کالله–خبرنگاررسالت:
مدیرشعبه گلستان انجمن روزنامه نگاران مسلمان گفت:تاکنون بیش از  30نفر ازخبرنگاران  ،فعاالن رسانه و مسئوالن دفاتر
انجمن روزنامه نگاران مسلمان در شهرستانهای گرگان ،آزاد شهر ،گنبد ،مینودشت ،گالیکش و کالله با ارسال آثار و سوابق
حرفه ای خود متقاضی صدور شناسنامه فعالیت حرفه ای خبرنگاری شده اند.محمد عمرانی افزود :در راستای عمل به مفاد
تفاهمنامه همکاری میان سازمان بسیج رسانه استان و انجمن روزنامه نگاران مسلمان گلستان و با همکاری اداره کل فرهنگ
و ارشاد اسالمی استان  ،بهزودی برای تمامی خبرنگاران و فعاالن رسانه ای متقاضی و مسئوالن دفاتر انجمن روزنامه نگاران
مسلمان در سطح استان گلستان شناسنامه فعالیت حرفه ای صادر خواهد شد.گفتنی است ،کلیه خبرنگاران فعال در رسانه های
استان گلستان میتوانند با ارسال عکس و تصویر مدارک شناسایی ،رزومه کاری و حداقل  5نمونه اثر منتشر شده در سال جاری
و  10اثر مربوط به  3سال گذشته خود در رسانه ها را به نشانی ایمیل  pouyesh 95@ gmail.comانجمن روزنامه نگاران
مسلمان استان گلستان ارسال و متقاضی صدور شناسنامه فعالیت حرفه ای خبرنگاری شوند.

