شهرستان

یوششم
سال س 
شماره10024

ب رنام ههای ماه رمضان با رعایت
پروتکلهای بهداشتی برگزار می شود

همدان-خبرنگاررسالت:
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی شهرستان بهار گفت :جوامع و محافل
مذهبیدررعایتدستورالعملهایبهداشتیبهترینعملکردراداشتهاند.
محمدجمشیدیاظهارکرد:اجرایبرنامههایماهرمضانامسالوبرگزاری
نمازهای جماعت در مساجد با رعایت پروتکلهای بهداشتی و با ظرفیت
کمتر وبا زمان حد اقلی برگزار خواهد شد.جمشیدی با اشاره به اینکه
تاکنونگزارشیازآلودگیجدیدرمحیطهایمساجدنداشتیم،ادامهداد:
با توجه به تأکید ستاد امور مساجد به اعمال توصیهها و دستورالعملهای
پیشگیری از کرونا ،نماز جماعت در مساجد در شهرستانهایی که قرمز
اعالم شده برگزار نمیشود.وی با بیان اینکه مساجدی که نماز جماعت
آنها کمتر از  ۲۰نفر جمعیت دارند همچون قبل به فعالیت خود ادامه
خواهند داد ،افزود :درب مساجد اول وقت شرعی به مدت  ۳۰دقیقه
برای بهجا آوردن فریضه نماز برای نمازگزاران با رعایت موارد بهداشتی
باز است و در شهرها و روستاهایی که در وضعیت نارنجی و زرد هستند
نماز جماعت مساجد بهصورت مختصر و زمان محدود و ظرفیت کمتر
برگزار میشود.وی خاطرنشان کرد :با توجه به پایان محدودیتهای
 ۱۰روز ه کرونایی شهرستانها و رفع خطر همه مساجد در طول ماه
رمضان باز هستند و برنامههای فرهنگی و مذهبی در مساجد با رعایت
پروتکلهایبهداشتیبرگزارخواهدشد.جمشیدیافزود:برنامهشاخص
فصل زندگی زیر نظر ستاد اجرای برنامههای قرآنی شهرستان با عناوینی
نظیر برنامههای قرآنی ،ترتیل خوانی ،جزءخوانی در فضای باز و بیشتر
مساجد شهرستان برگزار خواهد شد.وی گفت :محفل انسی با قرآن در
ایام ماه رمضان در اولین جلسه با تاسی از مقام معظم رهبری با حضور
امام جمعه شهرستان برگزار خواهد شد.رئیس اداره تبلیغات اسالمی بهار
افزود :برنامههایی همچون اجرای مسابقات فرهنگی ،روخوانی ،نقاشی،
محافل ختم قرآن خانگی در بستر فضای مجازی برای همشهریان برگزار
خواهد شد و در پایان ماه مبارک رمضان اختتامیه برنامههای مجازی و
فرهنگی را خواهیم داشت.

به همت کارشناسان صورت گرفت

عملیات تعویض شیر ایمنی
چاه گازی  314و ایمن سازی
چاهگازی  310مخزن گازی ژوراسیک

مسجد سلیمان-خبرنگاررسالت:
عملیات تعویض شیر ایمنی چاه گازی  314و ایمن سازی چاه گازی
 310مخزن گازی ژوراسیک مسجدسلیمان به همت کارشناسان و
متخصصان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت بهره برداری
نفت و گاز مسجدسلیمان با موفقیت انجام شد .به گزارش خبرنگار ما
در عملیات نخست بهدلیل اشکال در شیر ایمنی درون چاهی و عدم
عملکرد مناسب ،چاه گازی  314که از میزان گاز هیدروژن سولفوره
(  25درصد حجمی ) و فشار باال برخوردار است با رعایت کامل نکات
ایمنی و تمهیدات فنی الزم ،این چاه که مخزن آن در زمره سرکشترین
و پیچیده ترین مخازن گازی جهان از نظر گاز هیدروژن سولفوره
به شمار می آید با تزریق گازوئیل ،چاه کشته شد تا عملیات نصب یک
عدد شیر دروازه ای بر روی شیر عمقی چاه با هدف ایمنی باالتر نصب
شود .در ادامه عملیات نصب درپوش جدید و خروج درپوش معیوب و
شیر ایمنی درون چاهی معیوب و تعویض آن با شیر درون چاهی جدید
با موفقیت و بدون هرگونه حادثه انجام شد تا پس از انجام آزمایش شیر
مذکور ،چاه گازی  314مخزن ژوراسیک آماده بهره برداری با شرایط
ایمن گردید .در عملیات فنی دیگری  ،چاه  310مخزن گازی ژوراسیک
نیز پس از کشتن بهوسیله سيال گازوئیل ،یک عدد پالگ قابل برداشت
درون پستانک نارونده در انتهاي لوله مغزي نصب شد.در ادامه به دلیل
باال بودن میزان گاز سمي هيدروژن سولفور  H2Sو فشار زیاد چاه که
منجر به نشت داخلی از شیرآالت تاج چاه و جام شدن پیچ های درپوش
چاه شده بودو با رعایت کامل دستورالعمل های ایمنی و در یک روش
ابداعی پیچ های درپوش چاه با روش برش گرم باز شدند و یک عدد شیر
دروازهای به همراه درپوش چاه بر روی شیر قبلی نصب شد تا بدین ترتیب
اینچاهگازینيزباتماممخاطراتشکامالایمنومهیایحضوردکلگردد.
در این عملیات پیچید ه فنی واحد کنترل فوران چاه ها ،خدمات فنی
چاهها از شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب  HSE -و ادارات بهرهبرداری ،
مهندسی تولید  ،ترابری و پشتیبانی تولید  ،تعمیرات شرکت بهره برداری
نفت و گاز مسجدسلیمان حضور و همکاری داشتند.

فرمانده انتظامی سمنان خبر داد:

انهدام باند بزرگ مواد مخدر
با همکاری پلیس سمنان و سیستان

سمنان-خبرنگاررسالت:
فرمانده انتظامی استان سمنان از انهدام باند بزرگ مواد مخدر با اشراف
اطالعاتی پلیس سمنان و سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت :نیم
تن مواد مخدر در این عملیات مشترک کشف و ضبط شد.سردار
عبداهلل حسنی به صورت مجازی و به میزبانی ستاد فرماندهی ناجای
سمنان ،با بیان اینکه باند بزرگ مواد مخدر با اشراف اطالعاتی پلیس
سمنان منهدم شد ،ابراز کرد :بیش از نیم تن تریاک در عملیات مشترک
کشف و ضبط شده است.وی با بیان اینکه هشت عضو باند بزرگ و مسلح
مواد مخدر دستگیر شدند ،ابراز کرد ۵۱۰ :کیلو و  ۸۰۰گرم تریاک در
عملیات مشترک با پلیس استان سیستان و بلوچستان کشف شده
است.فرمانده انتظامی استان سمنان درباره کیفیت این عملیات ،ابراز
داشت :مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان در آخرین رصد
اطالعاتیخودازفعالیتمجددیکباندموادمخدرشناساییشدهدراستان
سیستان و بلوچستان مطلع شدند.حسنی با بیان اینکه اشراف اطالعاتی
و تخصصی مأموران انتظامی سبب شد تا در بررسیهای بعدی پلیس
مشخص شود کاروانی مسلح با تجهیزات کامل تسلیحاتی از مرز جنوب
شرقی کشور وارد خاک ایران شده اند ،ابراز کرد :هماهنگیهای الزم
انتظامی در استان هدف برای شناسایی و انهدام این باند فعال انجام
و تیمهای اعزامی پلیس با هدایت لحظهای مأموران انتظامی استان
سمنان و در اقدامی هوشمندانه تمامی اعضای این باند را در منزلی
روستایی دستگیر کردند.
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رئیس اداره کار خرمشهر خبر داد:

خبر

رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان بهار:
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سهم۲۵درصدیشهرستانازدریافتتسهیالتکرونایی

خرمشهر-خبرنگاررسالت:
رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی خرمشهر
گفت ۳۸۵ :نفر برای دریافت تسهیالت کرونایی
اقدام کردند که به  ۱۸۷مورد تسهیالت پرداخت
شده ،که معادل  ۲۵درصد است.هاشم خنفری در
جلسه شورای اشتغال شهرستان خرمشهر ،اظهار
کرد :این آمار با توجه به آخرین آمار ارائه شده در
جلسه  ۱۴دی سال گذشته است که پرداخت به
 ۱۷۳نفر بود و این امر نشان میدهد که ظرف سه
ماه گذشته تنها  ۱۵تا  ۱۶نفر به تعداد قبلی اضافه
شدند.ویبهجایگاهپایینخرمشهرازلحاظاستفاده
از تسهیالت کرونایی اشاره کرد و گفت :با توجه به
آمار موجود ،خرمشهر از لحاظ ثبتنام متقاضی و
دریافت تسهیالت در رتبه یکی مانده به آخر قرار
دارد که دستگاههای اجرایی باید موضوع را به
تفکیک بررسی کنند.رئیس اداره تعاون ،کار و رفاه
اجتماعیخرمشهربیانکرد:بهجزمواردپرداختی
برخی درخواستها در دستگاههای اجرایی باقی
مانده ،برخی در بانکها در دست بررسی است و

یک مورد نیز در دست ادارات اجرایی استان است.
خنفری افزود :بانکها ادعا میکنند که متقاضیان
برایدریافتتسهیالتبهبانکهامراجعهنکردهاند
کهاینامرمیتواندناشیازعواملمختلفیهمچون
ناآشنا بودن به سامانه یا نبود حساسیت در این
زمینه باشد.وی ورود دستگاههای اجرایی را برای

باال بردن سهم خرمشهر در خصوص استفاده
از تسهیالت کرونایی ضروری دانست و گفت:
دستگاههای اجرایی باید اطالعات جامعی از نوع
فعالیت گروههای زیرمجموعه خود داشته باشند
و موارد را تکبهتک بررسی کنند و اگر برخی
متقاضیان منصرف شدند ،دستگاهها باید مورد را

مدیرکل تبلیغات اسالمی اردبیل:

 ۱۵۰۰مبلغ و مبلغه در استان ،مجری ب رنام ههای
ماه رمضان شدند

اردبیل-خبرنگاررسالت:
مدیر کل تبلیغات اسالمی استان اردبیل از آمادگی
 ۱هزار و  ۵۰۰مبلغ و مبلغه برای اجرای برنامههای ماه
رمضانخبردادوگفت:روحانیونعالوهبرمنابرازظرفیت
فضای مجازی نیز استفاده کنند.حجتاالسالم قاسم
جعفرزاده در همایش طالیه داران تبلیغ در شهرستان
نیر،باتبریکفرارسیدنماهرمضانبراستفادهحداکثری
از ظرفیتهای معنوی این ماه در راستای خودشناسی و
خداشناسیتأکیدکرد.ویباتبییناهمیتفرصتتبلیغی
ماهرمضان،روحانیونوعلمارابربهرهمندیازاینایامبرای
تبیینآموزههایدینیورفعشبهاتاعتقادیفراخواندو
گفت :مبلغین و مبلغان سربازان امام زمان (عج) و افسران
جنگ نرم هستند که بایستی همچون گذشته بدون

کوچکترین عذر و بهانهای همواره با بصیرت و آگاهی در
مقابلتهاجمفرهنگیدشمنبایستند.مدیرکلتبلیغات
اسالمی استان اردبیل ماه رمضان امسال را متفاوتتر و
حائز اهمیت نسبت به سالهای قبل عنوان کرد و گفت:
دشمن با تمام توان در عرصه فرهنگی وارد میدان شده و
براینامریقینداردکهایمانجمعیباعثحرکتوپیوند
قلوبدرجامعهمیشودلذابرایکمرنگکردنوتعطیلی
مناسبات مذهبی تالش میکند لذا علما و روحانیون باید
بیش از پیش در صحنه حاضر بوده و در احیای مراسم
دینی و مذهبی فعال باشند.حجتاالسالم جعفرزاده
اظهار کرد :عالم واقعی کسی است که جامعه را به حرکت
و پویایی واداشته و در محل خدمت خود باعث اثرگذاری
بوده و حضور و غیابش برای مردم منطقه احساس شود
در این صورت تبلیغش مؤثر بوده در غیر این صورت باید
راهکارهایتبلیغموفقرادرروندفعالیتهایخویشبهکار
بندد.وی گفت :اکنون زمان آن نیست که روحانی منتظر
بماند که مردم به سراغش بروند بلکه بایستی روحانیون
با تمسک به شیوه تبلیغی پیامبر اکرم (ص) ،به سراغ
مردم رفته و نیازهای آنان را بر طرف ساخته و در این راه
استقامت و سعه صدر داشته و مردم را به طور ملموس با
الگوها و سبک زندگی دینی آشنا کنند.

به بانکها اطالع دهند تا از لیست حذف شود و جزء
آمار درج نشوند.رئیس اتاق اصناف خرمشهر نیز در
این جلسه از بیاطالعی خود خبر داد و بیان کرد:
تمدید مهلت دریافت تسهیالت کرونایی به اتاق
اصناف اعالم نشده بود و روز گذشته مبلغ در نظر
گرفتهشدهبرایتسهیالتبرایثبتناممتقاضیان
مشخصشدوپیشازایناتاقاصنافازاینموضوع
بیاطالع بود.حمید براجعه افزود :بانکها با اطالع
از تخصیص وام باید اتاق اصناف را در جریان قرار
میدادند تا نسبت به اطالعرسانی بهتر به کسبه
اقدام کند و فرصت استفاده از تسهیالت از دست
نرود.وی با تأکید بر مشکالت ثبتنام در سامانه
«کارا» از اداره تعاون خواست که مسئولیت ثبتنام
متقاضیانرابرعهدهبگیرد.براجعهگفت:باتوجهبه
تخصص و مشکالت موجود در سامانه «کارا» که
باعث بیسرانجامی تالشها برای ثبتنام میشود،
بهتر است اداره تعاون ،خود نسبت به ثبت اطالعات
در سامانه ورود کند و اتاق اصناف نیز حاضر به ارائه
هر گونه کمکی در این راستاست.

رئیس کل دادگستری مازندران:

 ۸۲درصد از اراضی جنگلی استان
حدنگاری شده است

ساری-خبرنگاررسالت:
رئیسکلدادگستریمازندرانبااشارهبهوجوددوهزار
و۲۰۰قطعهجنگلیدراستانگفت۸۲:درصدازاراضی
جنگلی و مرتعی استان حدنگاری شده است.
حجت االسالم صادق اکبری با بیان اینکه استان
مازندران رتبه نخست اجرای قانون حدنگار (کاداستر)
در کشور را کسب کرد ،افزود :استان مازندران توانست
با جانمایی کردن دو هزار و  ۲۰۰قطعه و ۸۲درصد از
اراضی جنگلها و مراتع آبخیزداری در اجرای قانون
حدنگار (کاداستر)رتبه یککشوررااز آنخودکند.وی
با بیان اینکه منابع طبیعی هر جامعه ،ثروت آن جامعه
است از این رو جنگل و مرتع به عنوان یکی از منابع
ثروت ملی در کشور ما از اهمیت خاصی برخوردار است
افزود :اجرای قانون حدنگار نقش مهمی در پیشگیری
و برخورد قانونی با زمینخواری در سطح کشور دارد
و به عنوان یک ضرورت اساسی باید جدی گرفته شود
همچنین این جانمایی میتواند کمک شایانی در حفظ
ونگهداریمنابعملیداشتهباشد.اینمقامعالیقضائی
استان اظهار داشت :رویکرد ما بر پیشگیری از وقوع
جرم استوار است اما بجد خواستار رفع تصرف اراضی
ملی بوده و در این راه همراه و هماهنگ با منابع طبیعی

هستیم و درهمین راستا  ۸۲درصد از اراضی جنگلها و
مراتع آبخیزداری در اجرای قانون حدنگار (کاداستر)
در استان جانمایی شده است.رئیس کل دادگستری
مازندران خاطرنشان کرد :اجرای قانون حدنگار یعنی
تهیهدقیقمشخصاتزمین،ملکوثبتکاملمشخصات
مالکان در سندهای مشخص موسوم به سند تک برگ
میتواند در کاهش جرایم مربوط به امور ملکی مانند
سند سازی ،تصرفات غیر مجاز ،فروش مال غیر و …
مؤثرباشد.حجتاالسالماکبریدرادامهافزود:همچنین
یکی از اقدامات مهمی که در نوار ساحلی استان انجام
پذیرفته تثبیت مالکیت اراضی ساحلی در استان بوده
که این اقدام نیز میتواند در ساماندهی سواحل نقش
بسزایی داشته باشد.

مدیرکل کار لرستان:

 ۶۱درصد از دعاوی کارگری و کارفرمایی استان ،منجر به سازش شد

خرمآباد-خبرنگاررسالت:
مدیرکلتعاون،کارورفاهاجتماعیلرستانگفت۶۱:درصد
از دعاوی کارگری و کارفرمایی این استان در سال گذشته
بهشکلسازشیحلشد.علیآشتاببابیاناینکهحفظو
حمایتازواحدهایتولیدیموجوددراستانازمهمترین
اولویتکاریاست،افزود:برطرفکردندعاویبینکارگران
وکارفرمایانبهصورتسازشییکیازمهمترینسیاستهای
اتخاذ شده این وزارتخانه است.وی در تشریح آمار عملکرد
سال  ۹۹این اداره کل در حوزه روابط کار اظهار کرد :در

استان لرستان  ۶۱درصد از پروندههای کارگری در سال
 ۹۹بهصورت سازش حل و فصل شدهاند.مدیر کل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی لرستان تصریح کرد :در سال ۹۹تعداد
 ۶هزار و ۸۹۰مورد دادخواست به ادارات تابعه تعاون کار
استان ارائه شده است که از این میان سه هزار و  ۲۵۰مورد
بهصدوررأیسازشیانجامیدهاست.آشتاببابیاناینکه
مراجعحلاختالفبهمنظوررسیدگیبهاختالفاتفردی
بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای مقررات قانون کار و
سایرمقرراتتبعی،موافقتنامههایکارگریویاپیمانهای

دستهجمعیاست،تشکیلشدهانداظهارداشت:درراستای
اجرایی کردن این قانون ،اداره روابط کار استان لرستان
با  ۱۸هیئت تشخیص و  ۱۰هیئت حل اختالف فعالیت
میکند.وی با اشاره به تسهیل شرایط رسیدگی به دعاوی
بینکارگرانوکارفرمایان،افزود:مااعتقادداریماختالفات
ما بین کارگر و کارفرما باید در محیط کار و از طریق تفاهم
و توافق حل و فصل شود و بهترین تصمیم توافق خواهد
بود که در نهایت این کار موجب جلوگیری از سرگردانی
مراجعان،کاهشزمانرسیدگیبهپروندههاوتسریعدرحل

معاون جهاد کشاورزی بوشه ر:

مدیر کل اقتصادی و دارایی گلستان:

شرکت آب منطقه ای استان از فن یترین و قویترین
مجموعه های اداری و اج رایی است
گرگان-خبرنگاررسالت:
درنشستمدیرعاملشرکتآبمنطقهای
استانومدیرکلاموراقتصادیودارایی
استان ،دکتر طبرسا گفت:شرکت آب
منطقه ای استان یک مجموعه فنی و
قوی دراستان است و آمادگی هر گونه
همکاری در جهت تسریع در اجرای
طرح های شرکت را اعالم می کنیم.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان نیز در
این جلسه ضمن تشکراز کمک های ذیحساب
قبلی و کنونی شرکت اظهار کرد :حجم عملیات
زیادی را در بخش ذیحساب وحسابداری در
شرکت بابت اجرای طرح ها داریم واگر همراهی
مجموعه ذیحسابی نباشد ،پیشرفت در اجرا

بسیار کند است وممکن است یک
روز تأخیردر حسابداری دو هفته
کاراجرارابهتأخیربیندازد.مهندس
سیدمحسن حسینی اظهار کرد :در
سال1400تقاضایماستکهروانتر
از قبل در بخش حسابداری حرکت
کنیم .در سال جدید هم آبگیری
سد نرماب را باید با سرعت انجام
دهیم و شروع طرح های جدید دیگری مانند
سد میرداماد وقره چای رامیان را داریم که باید
با برنامه زمان بندی جلو برویم.همچنین دراین
جلسه مقررشد مدیر کل اقتصاد ودارایی استان
در سال جاری بازدیدی از پروژه های شرکت
آب منطقه ای استان داشته باشند.

وفصلاختالفاتخواهدشد.ویبهسامانههایایجادشده
درراستایتسهیلشرایطبرایجامعهکارگریوکارفرمایی
باتوجهبهشیوعبیماریکرونااشارهوتصریحکرد:کارگران
وکارفرمایانبرایاستفادهازخدماتغیرحضوریازجمله
ثبت شکایت و دادخواستها باید ابتدا به دفاتر پیشخوان
دولت مراجعه و برای دریافت نام کاربری و رمز عبور اقدام
کنند و سپس میتوانند شخصا با ورود به سامانه جامع
روابط کار به نشانی  www. prkar.mcls. gov.irاز
خدمات آن استفاده کنند.

 ۱۲۰هزار تن محصوالت جالیزی در استان
برداشت م یشود

بوشهر-خبرنگاررسالت:
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان
جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت:
پیشبینی میشود امسال  ۱۲۰هزار
تن محصوالت جالیزی در استان بوشهر
برداشتشود.خسروعمرانیاظهارداشت:
از۱۵فروردینماهبرداشتگندمدراستان
بوشهر آغاز شده و  ۱۲مرکز خرید گندم
نیز در استان در حال دریافت گندم از کشاورزان استان
است.ویاضافهکرد:کاهشبارشهادرپاییزوزمستان
باعثشدهتابخشزیادیازگندمزارهایاستانبوشهر
از بین برود و شاهد کاهش حدود  ۴۰درصدی برداشت
گندم نسبت به میزان پیشبینی شده در اول فصل
باشیم.معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد

کشاورزی استان بوشهر با اشاره به آغاز
برداشتمحصوالتجالیزیازمزارعاستان
بیانکرد:پیشبینیمیشودامسالحدود
۱۲۰هزارتنمحصوالتجالیزیدراستان
بوشهر برداشت شود.
وی با اشاره به کشت خربزه در سطح هزار
هکتار از اراضی کشاورزی استان بوشهر
خاطرنشان کرد ۹۵۰ :هکتار از اراضی
کشاورزی استان زیر کشت طالبی و  ۶۵۰هکتار نیز
زیرکشتهندوانهبودهاست.عمرانیبااشارهبهصادرات
حدود۲۰درصداینمحصوالتبهکشورهایهمسایه
در صورت مناسب بودن شرایط صادراتی ادامه داد:
بخش عمده این محصوالت در بازارهای داخل کشور
عرضه و مصرف میشوند.

فرماندار بناب خبر داد:

افزایش چهار ب رابری آمار بستری مبتالیان به ویروس کرونا

بناب-خبرنگاررسالت:
فرماندار بناب و رئیس ستاد مقابله با ویروس کرونای بناب گفت :آمار
بستری مبتالیان به ویروس کرونا در سطح شهرستان بناب در موج
چهارم شیوع کووید  ۱۹نسبت به چند روز اخیر چهار برابر شده است.
شهریار فتحی در جلسه ستاد مقابله با ویروس کرونای شهرستان بناب
که با حضور جمعی از خیرین این شهرستان برگزار شد ،با تبریک ایام
پرخیر و برکت ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات
اظهار کرد :در طول  ۱۵ماه گذشته خیرین شهرستان بناب در عرصه
مقابله با ویروس کرونا در کنار کادر درمان در تهیه بستههای معیشتی
تالش زیادی کردهاند و قطعا خیرین بناب نقش بسزایی در کنترل و
مقابله با ویروس کرونا داشتهاند.وی افزود :بسیاری از اقشار جامعه با

توجهبهشیوعکرونابیکارشدهاندونیازمندبستههایمعیشتیهستند
که تالش میشود ضمن حفظ کرامت آنها این بستهها توزیع شود.
به گفته فرماندار بناب ،در این مرحله تالش میشود با کمک خیرین
۲هزاربستهمعیشتیبینافرادکمبرخوردارکهدراینشرایطاقتصادی
آسیب دیدهاند ،توزیع شود تا انشاءاهلل بعد از اتمام این بیماری این
افراد بتوانند با دغدغه کمتری همچون گذشته چرخ زندگی خود را
به حرکت در آورند.فتحی در ادامه با تشریح آخرین وضعیت کرونای
شهرستان خاطرنشان کرد :متأسفانه طی روزهای اخیر شاهد جهش
چشمگیر ویروس کرونا در شهرستان بناب هستیم.مدیر شبکه
بهداشت و درمان بناب نیز در این جلسه گفت :آمار بستری بیماران
کرونایی در بناب به  ۴۴نفر افزایش یافته و اگر رعایت نکنیم ،شاهد

بروز فاجعه بزرگ انسانی در روزها و هفتههای آتی در بناب خواهیم
بود.وحید رضایی با ارائه گزارشی از وضعیت و آمار بستریهای کرونا
در بناب اظهار کرد :آمار بستریها در بناب نسبت به روزهای قبل
چهار برابر شده و افزایش یافته و هم اکنون  ۴۴نفر در بیمارستان امام
خمینی(ره) بناب بستری هستند.
وی افزود :آمار مراجعه کنندگان سرپایی تا چند روز پیش روزانه چهار
نفر بود که امروز این رقم به باالی  ۳۰نفر افزایش یافته است.مدیر شبکه
بهداشتودرمانبنابهمچنینازآمادهسازی۱۲۰تختدربیمارستان
امامخمینی(ره)بناببرایبستریبیمارانکروناییخبردادوگفت:در
کنار رسیدگی به مبتالیان ویروس کرونا ،بیمارستان از انجام عملهای
جراحی خود نیز غافل نشده و در حال انجام است.

معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان غ ربی:

مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی:

ارومیه-خبرنگاررسالت:
معاون بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجانغربی از آغاز مرحله
دوم واکسیناسیون کووید  ۱۹برای ایثارگران استان خبر داد.زیبا والی از آغاز مرحله دوم
واکسیناسیون کووید  ۱۹برای ایثارگران استان خبر داد و افزود :در مرحله دوم  ۳۲۰نفر از
جانبازان معزز شیمیایی ،نخاعی ،بصیر ،قطع دو اندام و والدین معظم چند شهید که مرحله
اول واکسن را تزریق کردهاند مرحله دوم را نیز دریافت خواهند کرد.وی افزود :ایثارگرانی
که واکسن کرونا را دریافت میکنند ،باید تا پایان واکسینه شدن تمام افراد جامعه علیه
این بیماری همچنان تمامی دستورالعملهای بهداشتی را رعایت کنند.معاون بهداشت
و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان آذربایجانغربی گفت :این طرح برای سایر
جامعه ایثارگری نیز با پیگیریهای صورت گرفته در سال جاری انجام میشود.وی گفت:
برای آن دسته از ایثارگرانی که امکان حضور در مراکز بهداشتی را ندارند ،با هماهنگی اداره
بهداشت استان تزریق واکسن در منزل صورت خواهد گرفت.

اراک-خبرنگاررسالت:
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت  :اصل خدمت بر رضایتمندی مشتریان می باشد و مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی به مشترکین
از مهمترین عوامل خدمات پس ازفروش جهت مشتریان گرامی می باشد و خدمات غیرحضوری ضمن کاهش تردد وکاهش هزینه ها و
مشکالت مربوط به آن درکاهش شیوع کرونا بسیارمؤثر و مفید واقع گردیده و باتوجه به بازخورد مشتریان درسامانه ارتباط با مشتریان
میزان رضایتمندی مردم بیش از 90درصد بوده و این مایه مباهات و افتخار در امر مسئولیت اجتماعی و تکریم ارباب رجوع می باشد.
محمدرضاسمیعی گفت :باتوجه به پشتیبانی واحد فناوری اطالعات و ارتباطات شرکت از سامانه  ،CRMاستفاده از18نوع خدمت در
سامانه ارتباط با مشتریان از 22نوع خدمت پیش بینی شده درسال  ،1399تعداد 11861مورد مراجعه کننده غیرحضوری از درگاههای
ثبت درخواست درسامانه  ،تعداد 35مورد شکایت ثبت شده  7،موردشکایت سامانه بازرسی 2 ،موردشکایت تأمین کنندگان کاالوخدمات
1،مورد نامه های ستاد و  6مورد درخواست درسامانه سامد مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته و پاسخگویی انجام شده است و همچنین تعداد
 335مورد میزخدمت  10،مورد پیشنهاد و 18مورد انتقاد با بررسی و پی گیری های الزم  ،پاسخگویی شده است .سمیعی درپایان اضافه
کرد با توجه به اینکه شرکت گازاستان مرکزی  ،شرکت پیشرو در امرگازرسانی و پویش سبز در سطح کشور مطرح بوده است  ،در امرخدمت
رسانی و رضایتمندی در امرمسئولیت اجتماعی نیز دارای امتیاز و صاحب عنوان می باشد و این امر اجری بزرگ را در پی خواهد داشت.

 ۳۲۰نفر از ایثارگ ران واکسن کرونا دریافت م یکنند

اصل خدمت بر رضایتمندی مشتریان می باشد

خبر

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی:

دانشگاه آزاد لنجان با استفاده از
ظرفیت های علمی می تواند در حوزه های
پاالیشگاهی و تخصصی وارد شود

فوالدشهر-خبرنگاررسالت:
نمایندهمردملنجاندرمجلسشورایاسالمی
گفت :دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجان
فعالیتهایبسیارخوبیدرحوزههایمختلف
فرهنگی،سیاسی،اقتصادیدرشهرستانانجام
داده است.حسین رجایی در نشست با ریاست
و هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسالمی لنجان با
اشارهبهظرفیتدانشگاهآزاداسالمیدرتوسعه
رشتههایتحصیلیبینرشتهایمتناسببانیازهایمنطقهتصریحکرد:آمایش
رشتههای تحصیلی براساس نیازهای شهرستان ،امری ضروری و جدی است؛
صنعتی بودن و همچنین جاذبههای گردشگری منطقه در این فرآیند مهم،
باید مورد توجه قرار گیرد.نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای
اسالمی با تأکید بر لزوم ارتباط سازنده دانشگاه و صنعت اظهار کرد :با توجه
به رابطه مستقیم بین توسعه تکنولوژی و پیشرفت در ابعاد مختلف اجتماعی،
اقتصادی و سیاسی هر کشور میتوان گفت تکنولوژی عامل اصلی برای ایجاد
ثروت کشور و ابزاری قدرتمند در توسعه ملی به شمار میآید و خوشبختانه با
نگاه هوشمندانه دکتر طهرانچی شاهد تحوالت خوبی در این شجره طیبه و
مولودانقالببودهایموقطعادانشگاهآزاداسالمیلنجانباعنایتبهتعاملبسیار
سازنده با صنایع اطراف و وجود اعضای هیئت علمی توانمند و مجرب میتواند
به عنوان پایلوت مرکز تکنولوژی و نوآوری صنعت کشور وارد عمل شود
و در این راستا آمادگی هر نوع کمک ،پشتیبانی و مانع زداییها را داریم.
وی با تأکید بر ایجاد مراكز نوآوري خاطرنشان کرد :با توجه به اهميت حمايت
شكلگيري و توسعه مراكز نوآوري در كشور ،دانشگاه میتواند با توسعه مراکز
تکنولوژی در راستای طراحي محصوالت جديد و نوآورانه و بومیسازی به
کمک و یاری صنعت بشتابد.رجایی با اشاره به گذر خط اصلی ملی گاز کشور
از شهرستان لنجان تأکید کرد :دانشگاه با توجه به امکانات و ظرفیتهای
علمی ،تحقیقاتی خود توانایی دارد با پرورش نیروهای متخصص در حوزه
پاالیشگاهوپتروشیمی،پرورشنیرویمتخصصوتوسعهرشتههایتحصیلی،
شهرستان را در احداث و راهاندازی پتروشیمی و پاالیشگاه که در حال انجام
است یاری رساند.نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس شورای اسالمی
با توجه به ایجاد بزرگترین و مجهزترین بیمارستان غرب استان در شهرستان
با  ۲۸۵تخت بر لزوم توسعه رشتههای علوم پزشکی تأکید کرد و افزود :در
این راستا آماده بسیج همه شهرستان و پیگیری توسط وزارت بهداشت و
درمان هستیم .سرپرست دانشگاه ازاد اسالمی لنجان با تشریح طرح «پویش»
اظهار کرد :این طرح با هدف دستیابی به دانشگاهی کارآمد و کارآفرین و با
ارتقاتوانمندیهایتجربیوکاربردیدانشجویاندرراستاینیازهایصنعتو
جامعه و تسهیل ورود فارغالتحصیالن به بازار کار در واحد لنجان کلید خورده
است و به عنوان ایدهای کارآمد برای حل معضل اشتغال و تخصص در کشور
مطرحشدهاست،سیدمسعودداودیبااشارهبهدرخششدانشگاهآزاداسالمی
لنجاندراینطرحافزود:ایجادطرحاشتغالهمزمانباتحصیلدرقالب«طرح
پویش»در بحث اشتغال و تربیت نیروی متخصص و مجرب ،میتواند منجر
به تربیت نیروی ماهر و کارآزموده با تخصصهای مورد نیاز صنعت شود و
دانشجویان از همان ابتدای ورود به دانشگاه ،در محیط کارخانه حضور پیدا
کرده ،هم آموزش ببینند و هم مطابق با استانداردی که صنعت میخواهد با
کار عملی آشنا شوند .داودی در خصوص ایجاد سراهای نوآوری در دانشگاه
آزاد اسالمی بیان نمود با توجه به تأکید نماینده محترم و نگاه ویژه ریاست
عالیه دانشگاه جناب دکتر طهرانچی مبنی بر مأموریتگرا کردن واحدها در
سراسر کشور امیدواریم با حمایت جناب دکتر نجفی ،سرای تخصصی فوالد
و سرای تخصصی گردشگری را به زودی به سرانجام برسانیم.وی با تأکید
بر اینکه هر دانشآموز باید از لحاظ آموزشی ،پرورش پیدا کند و با توجه به
استعدادهای خود ،رشد علمی و آموزشی داشته باشد تصریح کرد :دانشگاه
آزاد اسالمی واحد لنجان در سالی که گذشت با راهاندازی دبستان و پیش
دبستان سما در فوالدشهر و هنرستان فنی و حرفهای پسرانه سما در لنجان
توانست تا حدودی آموزش و پرورش را در امر تعلیم و تربیت همراهی کند.
داودی افزود :دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنجان با توجه به زیرساخت مناسب
این شهرستان و ظرفیت علمی و آموزشی دانشگاه با کمک و همکاری آموزش
و پرورش در راستای ارتقای کیفیت تحصیلی دانشآموزان مستعد ،مدارس
سما را در کل شهرستان لنجان راهاندازی کرده و توسعه دهد.

کانون مداحان استان قزوین خواستار شدند

برگزاری جلسات مذهبی با رعایت
تمامی پروتکل های بهداشتی

قزوین-خبرنگاررسالت:
کانون مداحان استان قزوین با صدور بیانیهای اعالم کردند :ضمن
همکاری و تبعیت از ستاد کرونا آمادهایم جلسات توسل را در
ماهمبارکرمضانطبقضوابطوپروتکلهایبهداشتیبرگزارنمايیم.
به گزارش خبرنگار ما کانون مداحان استان قزوین با صدور بیانیهای
ضمن اعالم تبعیت از ضوابط صادره از سوی ستاد پیشگیری و مقابله با
ویروس کرونا خواستار برگزار مراسمات مذهبی با رعایت پروتکلهای
بهداشتی شدند که متن آن به شرح ذیل میباشد:
بسمه تعالی
َّاس أَنت ُُم ال ْ ُفق ََرا ُء إِلَی هَّ
الل ِ َو هَّ ُ
ِید :ای مردم شما
الل ُه َو ال ْ َغن ُِّی ال ْ َحم ُ
«یَا أَی ُّ َها الن ُ
(همگی) نیازمند به خدایید و تنها خداوند است که بی نیاز و شایسته
هر گونه حمد و ستایش است» (سوره فاطر آیه )۱۵
با عنایت به نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان الکریم ،ماه قرآن،
ماه مناجات و ماه تضرع به درگاه احدیت و لزوم تمسک به معارف آل
اهللوعبادتبهدرگاهعبودیتدراینماهمبارکوهمچنینضمندرک
شرایط خاص کرونایی کشورمان و صیانت از جان هموطنان عزیزمان
و فارغ از بحث عدم مدیریت صحیح و منطقی ستاد ملی کرونا؛ براین
باوریم که میتوان ضمن اعتماد مجدد به جامعهی مذهبی و هیئتی
که در مناسبتهای گذشته و در آزمون برگزاری مراسم سربلند بوده؛
با رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی ماه رمضان امسال را با شکوه و
مانند سالهای گذشته در مساجد و مکانهای مقدس برگزار نمود.
در ادامه این بیانیه میخوانیم :امیدواریم که این بالی عظیم با دعای
خاص حضرت حجت (عج) به زودی زود از بالد مسلمین و سرتاسر
گیتی مرتفع گردد .همچنین بر خود الزم میدانیم طبق دستور و
فرمایش رهبر معظم انقالب مبنی بر تبعیت از ستاد ملی مبارزه با
کرونا؛ مراتب همکاری و همیاری جامعه عظیم ستایشگری استان
را با مسئولین ذیربط در حوزه سالمت به جهت برگزاری جلسات
ماه مبارک رمضان طبق ضوابط و پروتکلهای بهداشتی اعالم نموده تا
بتوانیم قدمی جهت کسب رضایت الهی برداشته و برای رشد معنوی و
اعتالی روحیه ی مذهبی مردم عزیز شهرمان مؤثر باشیم.

دستاورد دیگری در سال جهش تولید

تثبیتجایگاهبزرگت رینآهكسازخاورمیانهتوسطفوالدسنگمبارکهاصفهان

اصفهان-خبرنگاررسالت:
شرکت فوالد سنگ مبارکه اصفهان به عنوان یکی از شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه ،در سال جهش تولید با کلکسیونی از
رکوردها توانست نقش پر رنگی در پشتیبانی و تأمین مواد اولیه صنعت فوالد کشور از خود به جا بگذارد.به گزارش خبرنگار ما یکی
از اقدامات الزم جهت تقویت صنعت فوالد ،توجه به مواد اولیهای همچون سنگ آهک ،آهن و دولومیت و ...است که از مهمترین مواد
اولیه کورههای قوس الکتریکی و به طور کل فوالد خام محسوب میشود.در همین راستا شرکت فوالد مبارکه به عنوان بزرگترین
شرکت ایرانی فعال در صنعت فوالد با درک این نیاز ملی و در راستای پشتیبانی از این صنعت پر اهمیت ،سرمایهگذاری گستردهای
در زمینه اکتشاف و تأمین پایدار مواد اولیه مورد نیاز خود و صنعت فوالد کشور انجام داده است.در حال حاضر فوالد مبارکه جایی
ایستاده است از سنگ تا رنگ و نه تنها کل زنجیره فوالد از سنگ آهن تا ورق رنگی به طور کامل در این مجموعه تولید می شود؛ بلکه
پشتیبانی بسیاری از صنایع و تأمین مواد اولیه آنها توسط این شرکت یا شرکت های زیرمجموعه آن انجام می شود.یکی از این
شرکت ها در زنجیره توانمند فوالد مبارکه ،شرکت «فوالدسنگ مبارکه اصفهان» است که به عنوان بزرگترین تولید کننده سنگ
آهک در کشور ،مواد اولیه مورد نیاز گروه فوالد مبارکه و به طور کلی صنعت فوالد کشور را تأمین می کند و توانسته است در سال
گذشته کلکسیونی از رکوردها را از خود به جا بگذارد.

