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اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با
ویروس کرونا و روشهای مقابله با آن
در شهرک صنعتی خیرآباد اراک

ی
مرک�زی _اراک  :به گ��زارش روابط عموم 
ش��رکت ش��هرکهای صنعتی استان مرکزی
مرتضای��ی مدیر ايمني  ،بهداش��ت و محيط
زيست شرکت در حاشیه این کارگاه آموزشی
گفت  :ای��ن موضوع درچارچ��وب مصوبات
کارگروه ویژه پدافند زیس��تی استان و جهت
آمادگ��ی با هرگونه تهدید احتمالی ناش��ی از
آلودگ��ی با بیماری نوظه��ور کرونا در بخش
صنای��ع کوچک و متوس��ط برگ��زار گردید.
مرتضایی با اش��اره به وجود ظرفیت جمعیتی
حدود  4000نفر در ش��هرک صنعتی خیرآباد
و اس��تقرار بیش از  300واحد صنعتی اعالم
کرد :با توجه به افزایش آمار آس��یب دیدگان
این موضوع در جه��ان از واحدهای صنعتی
که همکاری با شرکا مشاورین و پیمانکاران
چینی دارند درخواس��ت ش��ده اقدامات الزم
درخص��وص نح��وه همکاری با ایش��ان را با
هماهنگ��ی مراکز بهداش��ت منطقه به عمل
آورند.وی افزود :شستشوی دست به صورت
مرتب و مراجعه به پزش��ک و اعزام کارگران
به پزشک با شواهد سرماخوردگی ،تب،تماس
با افراد در معرض ویروس خصوصا از کش��ور
چی��ن همچنی��ن رعایت بهداش��ت فردی و
اس��تفاده صحیح از ماسک میتواند از بروز و
توسعه بیماری پیشگیری نماید.
تعداد مستمری بگیران
تحت پوشش تامین اجتماعی گیالن به
 133هزار نفر رسید

گیالن  :بیش از یک میلیون و دویست و پنجاه
و ش��ش هزار نف��ر از جمعیت اس��تان گیالن
تحت پوشش تامین اجتماعی میباشند  .محمد
مواف��ق سرپرس��ت اداره کل تامین اجتماعی
گیالن با بیان اینکه تا پایان دیماه س��الجاری
تعداد  426830بیمه ش��ده اصلی و 132387
مستمری بگیر به اتفاق افراد تبعی خود تحت
پوشش تامین اجتماعی استان بوده اند افزود :
این رقم در پایان دی ماه تعداد یک میلیون و
دویس��ت و پنجاه و شش هزار و صد و شصت
و هفت نفر از جمعیت گیالن را دربر میگرفته
اس��ت  .ایش��ان همچنین با اش��اره به اینکه
لغایت دیماه امسال تعداد  90298بازنشسته ،
 6998ازکارافتاده و  35091بازمانده در جامعه
مس��تمری بگیران استان قرار داشته اند اظهار
داشت  :بطور متوسط ماهانه افزون بر  700نفر
به جرگه مستمری بگیران می پیوندند و برآورد
فعلی بیانگر رس��یدن تعداد مستمری بگیران
به بیش از  133500نفر تا پایان س��ال جاری
میباش��د  .سرپرست اداره کل تامین اجتماعی
گیالن در بخش دیگری از سخنان خود تعداد
بیمه شدگان اجباری تحت پوشش را 249095
نفر برش��مرده و افزود  :تعداد  24109نفر بیمه
شده اختیاری  69746 ،نفر بیمه شده مشاغل
آزاد  28954 ،کارگر ساختمانی  8298 ،بافنده
 30741 ،رانن��ده و  8593مق��رری بگیر بیمه
بیکاری نیز بزرگترین گروههای بیمه شدگان
تحت پوش��ش در تامی��ن اجتماعی گیالن را
تش��کیل میدهند  .شایان ذکر است بیمه زنان
خان��ه دار ب��ا  27670نفر بزرگتری��ن گروه از
زیرمجموعه مشاغل آزاد در استان است .
مصرف بالغ بر  1.8میلیارد مترمکعب
گاز در گیالن

گیالن  :با کاهش شدید دمای هوا در زمستان
امس��ال ،رکورد مص��رف روزان��ه گاز طبیعی
در گی�لان به بی��ش از  32میلیون مترمکعب
رس��ید.روابط عمومی گاز گیالن – حس��ین
اکب��ر مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان گیالن
با اعالم خبر ثبت رک��ورد مصرف روزانه 32
میلیون مترمکعب گاز در گیالن ،اظهار داشت:
با برنامه ریزی های بعمل آمده و هماهنگی با
دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران ،مصرف گاز
طبیعی در اس��تان در روز  13اسفند امسال بار
دیگر رکورد زد و توانستیم بیش از  32میلیون
مترمکعب گاز به بخش های مختلف مصرف
در استان تحویل دهیم.مدیرعامل شرکت گاز
اس��تان گی�لان در خصوص مص��رف گاز در
زمستان امسال گفت :بعلت کاهش  6درصدی
دمای هوای استان نسبت به مدت مشابه سال
گذشته ،مصرف گاز با  13.1درصد افزایش به
حدود  1.8میلیارد مترمکعب رسید.مهندس اکبر
افزود :مصرف خانگی با  61درصد بیش��ترین
سهم را از مصرف گاز در فصل زمستان به خود
اختصاص داده و پس از آن حوزه های صنعتی
و تجاری ب��ا 18درصد ،نیروگاهی با 16درصد
و حم��ل و نقل با 5درص��د در رده های بعدی
قرار دارند.

اخبار

آمادگی امور حمل و نقل برای استمرار مقابله با کرونا

اه�واز  :محم�ود فرج -مدی��ر امور حمل و
نقل ش��رکت برق منطقه ای خوزستان از
آمادگی ماش��ین آالت این امور برای ضد
عفونی کردن مس��تمر مراکز و ساختمان
های اداری ش��رکت خبر داد.امیر مهمان
پذیر گفت :این امور در پی شیوع ویروس
کرونا خود را برای مقابله با آن آماده کرده

و هم��ه ماش��ین آالت و تجهیزات که در
اختی��ار دارد را ب��رای ض��د عفونی کردن
نقاط مختلف شرکت در حالت آماده باش
ق��رار داده اس��ت.وی با بی��ان اینکه کلیه
خودروهای استیجاری و واحدهای اداری
امور حمل و نقل ضد عفونی ش��ده است؛
افزود :تاکنون س��اختمان ش��هدای برق،

س��اختمان های پنج طبق��ه و چهار طبقه
واحد برق ،ساختمان معاونت بهره برداری
و انبارهای گلستان ضد عفونی شده است.
مدیر امور حمل و نقل شرکت برق منطقه
ای خوزس��تان تصریح کرد :برنامه ریزی
جه��ت ضد عفونی ک��ردن مراکز اداری و
اتاق های فرمان نواحی شرق و غرب اهواز

انجام ش��ده و به زودی عملیاتی می شود.
مهمان پذی��ر اضافه کرد :در کنار اقدامات
ض��د عفونی کردن بخ��ش های مختلف
ش��رکت ،تامین و ارس��ال دس��تگاه ها و
ماش��ین آالت مورد نیاز واحدهای شرکت
نی��ز در حال انجام اس��ت و وقف��ه ای در
خدمات رسانی صورت نگرفته است.

به منظور جلوگیری از انتشار ویروس کرونا:

زمان اعزام مشموالن خدمت سربازی به اردیبهشت ماه سال  ۹۹موکول شده است
ایلام -آذر یعقوبی�ان :فرمانده انتظامی اس��تان ایالم
گفت :برابر تصمیمات اتخاذ ش��ده به منظور جلوگیری از
انتشار ویروس کرونا ،زمان اعزام مشموالن خدمت مقدس
س��ربازی در اسفند و فروردین ماه به اردیبهشت ماه سال
 99موکول ش��ده است.س��ردار «نورعلی یاری» در گفت
و گو با خبرنگاران با اش��اره به همراهی و تعامل مس��تمر
با دانش��گاه علوم پزشکی و بهداش��ت و درمان استان در
امر مبارزه با بیماری کرونا ویروس اظهار داش��ت :اجرای
عملیات ضدعفونی و گندزدائی معابر شهر ایالم با امکانات
لجس��تیکی یگان ویژه انجام می ش��ود.وی گفت :امروز
نیروی انتظامی در کنار اقدامات و فعالیت های روزانه خود
برای تامین ،حفظ و برقراری امنیت اجتماعی وپیشگیری از
وقوع جرائم ،طرح های ویژه ای را برای همراهی حافظان
س�لامت در دس��تور کار قرار داده است.وی تصریح کرد:
نیروی انتظامی حف��ظ آرامش مردم را یک اولویت اصلی
ب��رای خود می داند و امروز که س�لامت مردم با ش��یوع
کرونا به مخاطره افتاده اس��ت ،وظیفه خود می داند تمام
امکانات و تجهیزات س��ازمان ناجا را به کمک دانش��گاه
علوم پزش��کی ف��را خواند.فرمانده انتظامی اس��تان ایالم
گندزدائی و ضدعفونی معابر س��طح شهر ایالم با استفاده
از امکانات لجس��تیکی و خودروه��ای آب پاش یگاه ویژه
را از اقداماتی عنوان کرد که طی هماهنگی و مشارکت با

دانشگاه علوم پزشکی استان صورت گرفته و در روزهای
آتی نیز اس��تمرار خواهد یافت.وی با اش��اره به مصوبات
قرارگاه پدافند زیستی استان در خصوص ایجاد محدودیت
های ترافیکی در مبادی ورودی استان ،گفت :با همکاری
دانش��گاه علوم پزش��کی ،اکیپ های مش��ترک بازرسی
در مب��ادی ورودی اس��تان به منظور انجام تس��ت های
پزش��کی و عودت خودروهای غیر بومی انجام می شود.

تسویه بدهی  ۱۸میلیاردی شهرداری اراک به بانک شهر

مرک�زی-اراک :مهندس شفیعی در
صحن علنی شورای شهر از تسویه
بدهی  ۱۸میلیاردی ش��هرداری به
بانک ش��هر خب��ر داد.ب��ه گزارش
اداره ارتباط��ات و ام��ور بین الملل
شهرداری ،ش��هردار اراک با اعالم
خب��ر فوق گف��ت :ش��هرداری در
بحث تس��ویه بدهی های سنوات گذشته از جمله وام ۱۸
میلیاردی بانک ش��هر که همراه با جرایم و دیرکرد بوده،
توانس��ته در سال جاری با پرداخت هر ماه  ۵/۱میلیارد به
حساب این بانک ،وام مذکور را تسویه و بدهی شهرداری

ب��ه این بانک را پرداخت نماید.وی در ادامه
خاطر نشان کرد :همچنین اوراق مشارکتی
که برای پ��روژه فردین پور ب��ه ارزش ۷۰
میلیارد(اصل و س��ود) بوده ۱۰ ،میلیارد آن
را با اس��ناد خزانه تایید شده از سوی بانک
مرکزی تسویه می کنیم و مابقی را نیز مقرر
گردیده بانک مرکزی روی درصد مورد نظر
ش��هرداری اعالم نظر و انش��اله حدود  ۴۰یا  ۵۰میلیارد
مطالبات نهایی می ش��ود و در حال مذاکره هس��تیم در
صورتی که بانک مرکزی مبلغ را نهایی نماید ،با تجاری
پروژه آفتاب این بدهی را تهاتر نماییم.

در بین کارکنان توزیع شده است و همچنین با استفاده از
مواد ضد عفونی کننده به صورت مستمر و روزانه گندزدائی
و ضدعفونی بازداشتگاه های استان انجام می شود.سردار
یاری با اش��اره به عدم نی��از به تمدید گواهینامه رانندگی
و معاین��ه فنی و نیز فاق��د اعتبار خودروها ت��ا نیمه دوم
اردیبهشت سال  ، ۹۹افزود :آزمون آیین نامه و هم چنین
سامانه و مراکز تعویض پالک و شماره گذاری در استان با
توجه به شیوع ویروس کرونا تا اطالع ثانوی تعطیل شده
اس��ت.وی در ادامه به تعطیل��ی و پلمب ۱۴۴واحد صنفی
متخلف اشاره کرد و یادآور شد :در این راستا بیش از ۶هزار
ماسک ودستکش ونیز ۲۰۰بطری مواد ضد عفونی کننده
و ۷۰لیتر الکل کشف ش��ده است.فرمانده انتظامی استان
ایالم با هش��دار به احتکار کنندگان تجهیزات بهداشتی،
گفت :پلیس قاطعانه با کسانی که بخواهند سالمت مردم
را به مخاطره بیندازند برخورد خواهد کرد.س��ردار یاری به
انج��ام بیش از ۶هزار مورد تس��ت کرونا در مبادی ورودی
اس��تان اش��اره کرد و افزود :هرگونه مورد مشکوک توسط
عوامل امدادی در مبادی ورودی قرنطینه خواهند شد.وی
در پایان خاطرنش��ان کرد :به مردم عزیز توصیه می شود
برای حفظ س�لامت خود و اطرافیانشان در خانه بمانند ،به
توصیه های بهداشتی مسئوالن مربوطه توجه نموده و اخبار
مربوطه را از منابع موثق دریافت کنند.

س��ردار یاری خاطرنشان کرد :برابر تصمیمات اتخاذ شده
به منظور جلوگیری از انتش��ار ویروس کرونا ،زمان اعزام
مش��موالن خدمت مقدس سربازی اسفند و فروردین ماه
به اردیبهشت ماه سال  ۹۹موکول شده است.وی در ادامه
گندزدائی و ضد عفونی اماکن انتظامی را از اقدامات نیروی
انتظامی در یگان ها و رده های این سازمان در استان ایالم
عنوان کرد و گفت :تجهیزات و لوازم بهداشتی تا حد امکان

کاهش  ۶۰درصدی استفاده از حمل و نقل عمومی در ایالم

ای�لام -آذر یعقوبی��ان :مدیر
کل راهداری و حمل ونقل جاده
ای ایالم از کاهش  ۶۰درصدی
استفاده از حمل و نقل عمومی
در ایالم طی یک ماه اخیر خبر
داد.ن��وراهلل دلخ��واه اظهار کرد:
میزان مس��افر جابجا ش��ده در
اس��تان ایالم نسبت به مدت مش��ابه اسفندماه سال
گذشته  ۶۰درصد کاهش یافته است.وی با بیان این
مطلب افزود :انتش��ار ویروس کرونا تعداد مس��افران
ناوگان عمومی در استان ایالم اعم از اتوبوسی ،مینی

بوسی و سواری را  ۶۰درصد کاهش
داده است.وی افزود :همچنین در این
مدت تعداد سفرها نیز در استان ایالم
 ۴۰درصد کاهش پیدا کرده اس��ت.
دلخواه عنوان کرد :از اول اسفند ۹۸
تاکن��ون  ۳۸هزار و  ۸۴۴مس��افر در
قالب بیش از  ۷هزار س��فر با ناوگان
عمومی در داخل استان جابجا شده است.وی افزود:
ناوگان حمل و نقل عمومی ایالم دارای  ۱۲۱دستگاه
اتوبوس ۱۴۳ ،دس��تگاه مینی بوس و  ۷۷۲دس��تگاه
سواری است.

هماهنگی ارگان های متولی سالمت جهت ضدعفونی معابر

اهواز  :لیال زرگانیان -معاون فرهنگی س��ازمان منطقه
آزاد اروند از برگزاری جلسه تقسیم بندی جغرافیایی دو
شهرستان آبادان و خرمشهر جهت گندزدایی و ضدعفونی
معابر عمومی با هدف تقس��یم وظایف نهادهای متولی
این امر و جلوگیری از موازی کاری ،خبر داد.جلس��ه ای
با حضور نمایندگانی از دانشکده علوم پزشکی ،سازمان
منطقه آزاد اروند ،پاالیش��گاه ،سپاه ،ش��هرداری ،ستاد

عتبات ،بسیج و کلیه دستگاه هایی که در پروژه گندزدایی
معابر عمومی شهرهای آبادان و خرمشهر جهت مبارزه
و جلوگیری از شیوع کرونا ویروس سهیم هستند ،برگزار
شد.قدرت اله طمیمیان در خصوص اهمیت برگزاری این
جلس��ه ،گفت :با توجه به شیوع ویروس کرونا و انتشار
س��ریع آن در کل دنیا ،یکی از راه های پیش��گیری از
این بیماری رعایت بهداش��ت فردی و محیطی اس��ت.
وی خاطرنش��ان کرد :آموزش های مربوط به بهداشت
فردی روزانه از طریق جراید ،فضای مجازی و متولیان
امر اطالع رسانی می شود و مردم شخصا باید این نکات
را رعایت کنند؛ اما در خصوص بهداش��ت محیط ،نظیر
بازارها ،معابر عمومی و بطور کلی محیط هایی که انسان
با آن سرو کار دارد ،تنها از طریق گندزدایی و ضدعفونی
در ابعاد وس��یع می توان از گسترش ویروس جلوگیری
کرد.طمیمیان تصریح کرد :در همین راستا و از روزهای

ابتدای شیوع بیماری گروه های مختلفی اعم از سازمان
منطقه آزاد اروند ،شهرداری ها ،سپاه ،پاالیشگاه ،حوزه
علمیه ،بس��یج ،دانشکده علوم پزش��کی و… در حال
فعالیت بودند.معاون فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند
پراکندگی و موازی کاری را نقص این خدمت رس��انی
عن��وان کرد و افزود :با تم��ام تالش هایی که طی این
مدت انجام ش��ده اما در جاهایی مدیریت کار نواقصی
داش��ت که در جلسه امروز و با حضور همه متولیان امر
برای برطرف نمودن مشکالت و تسهیل در کار ،تقسیم
بن��دی وظایف برای هر ارگان و نهاد انجام ش��د.قدرت
اله طمیمیان مشخص شدن هر منطقه و متولی آن در
ش��هرهای آبادان ،خرمشهر و مینوشهر را ماحصل این
جلسه عنوان کرد و توضیح داد :بر اساس تصمیم گیری
جمع در حوزه شهرستان آبادان مقرر گردید؛ منطقه یک
برعهده ش��هرداری ،منطقه دو برعهده س��پاه و بسیج،

منطق��ه ۳برعهده س��ازمان منطقه آزاد ارون��د و منازل
س��ازمانی برعهده پاالیشگاه باشد.وی همچنین اضافه
کرد :محدوده ش��هری خرمشهر نیز به دو قطب شمال
و جنوب تقسیم شد که منطقه شمال برعهده شهرداری
و س��پاه ،جنوب برعهده سازمان منطقه آزاد اروند و بندر
خرمش��هر و گندزدایی و ضدعفونی جزیره مینو نیز کال
برعهده سپاه خرمشهر خواهد بود.شایان ذکر است زین
پس نظافت عابربانک های هر دو شهرس��تان بر عهده
سپاه ،اتوبوس رانی ها بر عهده شهرداری ها و راه آهن
خرمشهر با س��ازمان منطقه آزاد اروند می باشد.معاون
فرهنگی س��ازمان منطقه آزاد اروند؛ نظارت ،مدیریت و
تایید کننده نهایی این پروژه را با دانشکده علوم پزشکی
آبادان دانست و اظهار داشت :تالش شد در این نشست
با تقسیم بندی انجام شده ،هر ارگان وظیفه اش را بداند
و بر اساس آن اقداماتش را انجام دهد.

کاشت افزون بر یک میلیون اصله نهال جنگلی در گیالن

گیالن  :به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان
گی�لان و به نقل از خبرگزاری ایرنا محس��ن یوس��ف پور روز دوش��نبه به
مناس��بت هفته منابع طبیعی در گفت گو با این خبرگزاری اظهار داش��ت :
به دلیل ش��یوع ویروس کرونا نتوانس��تیم هفته منابع طبیعی را همانند سال
های قبل اجرا کنیم اما توزیع نهال رایگان صنوبر به تعداد حدود  ۴۰۰هزار
اصله نهال به غیر از بخش های خصوصی – مشارکتی در شهرستان های
مختلف گیالن توزیع ش��د .وی با بیان اینکه به رغم همه کمبودها در سال
 ۹۸برای منابع طبیعی استان سال موفقی بود ،افزود  :پروژه های آبخیزداری
با شدت و قوت کافی در اکثر نقاط بحرانی نواحی کوهستانی گیالن با بهره
مندی از اعتبارات صندوق توس��عه ملی که ب��ه دلیل عملکرد خوب گیالن
در س��ال  ۹۷ب��ه بیش از دو براب��ر ارتقاء با اعتباری اف��زون بر  ۴۰۰میلیارد
ریال ادامه دارد.مدیرکل منابع طبیعی گیالن خاطر نش��ان کرد :ایمن سازی
گیالن از بالیای طبیعی از جمله سیل با سرعت مضاعف با هدف حفظ آب
و خاک در باالدس��ت در حال انجام اس��ت.وی اظهار داش��ت :زراعت چوب
متعاقب توقف بهره برداری از جنگل های طبیعی در س��ال  ۹۶با همکاری
س��ازمان جنگل ها ،استانداری گیالن و تالش و همکاری بسیار خوب اداره
کل بازرس��ی اس��تان به صورت قانونی و اصولی در گیالن به عنوان استان

پیش رو شکل گرفت و چندین هزار هکتار عرصه های صنوبرکاری ملی با
چوب و بی چوب آماده واگذاری هفت ساله به صنوبرکاران و صاحبان چوب
ش��ده که از طریق سامانه در حال انجام مزایده است که این موضوع تا حد
زیادی نیاز چوبی صنایع وابس��ته را رفع و موجب بهبود اش��تغال  ،اقتصاد و
کاهش قاچاق چوب اس��تان خواهد شد.وی در ادامه خاطر نشان کرد :طرح
کاداستر یا حدنگاری اراضی ملی از مستثنیات اشخاص به عنوان یک طرح
کلیدی که می تواند یکبار برای همیشه مناقشه بین مردم و دولت در مورد
مالکیت اراضی ملی و مستثنیات را با بهره گیری از آخرین متد نقشه بردرای
و حدنگاری حل کند ،نیاز به توجه ویژه منابع مالی استانی دارد ،زیرا سرعت
تخصیص منابع مالی ملی به دلیل حجم باالی تعهدات اس��تان ها پاسخگو
نبوده و نیاز به منابع مالی اس��تانی حداقل به می��زان یکصدمیلیارد ریال در
س��ال  ۹۹دارد.مدیرکل منابع طبیعی اس��تان گیالن بیان داشت :هر چند در
سطح استانداری و سازمان مدیریتی برای تمام کردن کار در سال  ۹۸تالش
زیادی ش��د اما در س��طح کارشناسی موافقت نشد که امیدواریم در سال ۹۹
جواب بگیریم و اتمام کاداس��تر اراضی ملی را در سال  ۹۹جشن بگیریم ،با
انجام این کار ضمن رهایی مردم از سرگردانی زمینه فساد زمینخواری جمع
خواهد ش��د.وی اضافه کرد :دستورالعمل کاداس��تر از سال  ۹۴به استان ها

ابالغ و در این اس��تان از زمان مدیریت اینجانب در س��ال  ۹۶به طور جدی
به این مسئله پرداخته شد و اگر این همکاری در سال  ۹۹صورت گیرد حل
خواهد ش��د.مدیرکل منابع طبیعی گیالن بیان داش��ت :از دیگر پروژه های
مهم و حس��اس استان در س��ال  ۹۸که برای طبیعت دوس��تان بسیار حائز
اهمیت بود ،نجات گونه درخت شمشاد بوده که با افتخار باید بگوییم که در
این س��ال علی رغم مشتقات بسیار زیاد اعتباری رویش گاه های این گونه
ارزشمند را در نقاط مختلف استان از جمله میانرود ،رضوانشهر و نقاط دیگر
نجات دهیم.وی در ادامه درباره آتش س��وزی جنگل های گیالن در س��ال
جاری بیان داشت :علی رغم گستردگی و شدت زیاد آتش در حاشیه و عمق
جنگل های اس��تان واقع در شهرس��تان های مختلف در سال  ۹۸با تالش
زی��اد همکاران منابع طبیعی که در صف اول اطفا حریق جا داش��تند مردم
و مس��ئوالن محلی را ترغیب به همکاری کرده و با کمترین آس��یب جنگل
های اس��تان را از این بال رهایی دادیم و بیش از  ۹۸درصد از آتش س��وزی
گیالن را در سطح مهار کردیم.مدیرکل منابع طبیعی استان گیالن با اشاره
به حفاظت جنگل بیان داشت :حفاظت جنگل در مقابل سودجویان «قاچاق
چوب و تصرف اراضی ملی» آن بخش از کار منابع طبیعی اس��ت که عشق
می خواهد ۱۵ .تا  ۲۱اسفندماه هفته منابع طبیعی نام گرفته است.

مدیر اداره تعمیرات و نگهداری ماشین آالت خبر داد:

تعمیر و راهاندازی  8دستگاه ماشین آالتی در شرکت عمران نیرو خوزستان صبا

اهواز  :لیال زرگانیان -مدیر اداره تعمیرات و نگهداری
ماش��ین آالت ش��رکت عمران نیرو خوزستان صبا از
عملیات تعمیر و راه اندازی  8دس��تگاه ماشین آالت
راهسازی طی  2هفتهی گذشته در تعمیرگاه مرکزی
این ش��رکت در کوت امیر خبر داد.امیر محمدزاده با

اش��اره به اینکه هدف از ای��ن تعمیرات افزایش توان
عملیاتی ش��رکت عمران نیرو خوزستان صبا بعنوان
یگان ویژه عملیاتی س��ازمان آب و برق خوزس��تان
اس��ت ،اظهار داشت :دس��تگاههای مورد تعمیر قرار
گرفته شامل دو دس��تگاه بیل زنجیری ،سه دستگاه

ل��ودر ،یک دس��تگاه تانکر س��وخت ،یک دس��تگاه
کش��نده FHو یک دس��تگاه بکهولودر می باش��د.
وی با اش��اره به اینکه این تعمیرات و خدمات انجام
گرفته در قس��متهای موتوری ،هیدرولیک ،سیس��تم
ب��رق و مکاترونیک و سیس��تم شاس��ی و زیر بندی

و همچنین سیس��تم حرکت ،چرخ های و س��وئینگ
بوده اس��ت ،افزود :کلیهی دستگاههای فوق پس از
اتمام مراحل تعمیرات در پروژه های شرکت عمران
نیرو خوزستان صبا ،شرکت های تابعه و شرکت آبفا
آغاجاری در حال بهره برداری هستند.

کسب رتبه یک کشوری استان
اردبیـل در کاهش تصادفات

اردبیل پروین حس�ینی  :مدیرکل راهداری و
لونق��ل جادهای اس��تان اردبیل گفت :با
حم 
تالش های انجام یافته در  10ماه گذش��ته
اس��تان اردبیـل در کاه��ش تصادفات برون
ش��هری رتبه اول کش��ور را کس��ب کردبه
گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل راهداری
و حم��ل و نقل جادهای اس��تان اردبیل،علی
رحمتی با بیان اینکه میزان تصادفات برون
شهری استان در مدت یاد شده  9/15درصد
کاهش یافته افزود :در 10ماه س��ال گذشته
 151نفر بر اثر تصادفات جان خود را از دست
دادند که امسال این مهم با کاهش  24نفری
به  127نفر رس��ید.دبیر کمیسیون مدیریت
اجرائی ایمنی حمل و نقل اس��تان اردبیل با
قدردانی از تالش های همه دس��تگاههای
حاضر در این کمیسیون و رسانه ها تصریح
کرد :بر اس��اس گزارش ها و بررس��ی های
انجام شده توسط دفتر آمار،ایمنی و ترافیک
لونق��ل جادهای
س��ازمان راه��داری و حم 
کش��ور در مجموع تصادفات برون ش��هری
و روس��تائی نیز استان اردبیل با کاهش 4/5
درصد در رتبه  7کش��وری قرار گرفت.عضو
ش��ورای اداری اس��تان اردبیل ایمن سازی
محورها،اص�لاح و حذف نقاط حادثه خیز را
از اولویت های اصل��ی اداره کل راهداری و
حمل و نقل جادهای اس��تان اردبیل دانست
و گفت :از ابتدای س��ال جاری تاکنون حدود
 73کیلومتر از محورهای مواصالتی اس��تان
روکش آس��فالت 166 ،ه��زار مترمربع لکه
گی��ری و  108هزار مترط��ول درزگیری نیز
توسط راهداران س��خت کوش دیار سبالن
انجام شده اس��ت.رئیس کمیته حمل و نقل
ستاد اجرائی خدمات سفر استان اردبیل مجهز
بودن  167کیلومتر از محورهای مواصالتی
اس��تان اردبیل به سیستم روشنایی را یادآور
شد و تجدید خط کشی هزارو  370کیلومتر
از محورهای استان،اجرای  171و  736متر
شیار لرزاننده طولی و عرضی،نصب  3هزارو
 885ع��دد تابلوهای الزامی راهها را از جمله
اقدامات مه��م اداره کل راهداری و حمل و
نقل جادهای استان اردبیل در راستای ارتقای
ایمنی محورها دانس��ت.مدیرکل راهداری و
حمل ونقل جاده ای استان اردبیل از فعالیت
 64س��امانه تردد ش��مار درجاده های استان
اردبی��ل خب��رداد وافزود40:دوربین نظارت
تصویری 27 ،س��امانه ثبت تخلفات عبور و
مرور سرعت و 2س��امانه نوین حین حرکت
نیز در محورهای مواصالتی اس��تان اردبیل
فعال است.
مشارکت  10.8میلیارد تومانی مردم
بوشهر در جشن نیکوکاری امسال
برای کمک به نیازمندان

بوش�هر  :مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر
از مشارکت  10میلیارد و  800میلیون تومانی
مردم این اس��تان در جشن نیکوکاری امسال
که با شعار « عید را به خانه نیازمندان ببریم»
برگزار ش��د خبر داد.به گزارش سایت خبری
کمیت��ه امداد ،احمد لطف��ی ،مدیر کل کمیته
امداد استان بوش��هر ،ضمن قدردانی از مردم
نیکوکار و نوع دوست استان بوشهر در کمک
به نیازمندان گفت :مردم و خیران نیک اندیش
بوشهر در هفته احسان و نیکوکاری تا کنون در
شمارش اولیه  10میلیارد و  800میلیون تومان
کمک ه��ای نقدی و غیر نقدی برای اهدا به
نیازمندان کمک کردن��د.وی درادامه تصریح
کرد :از کل کمک های جمع آوری شده یک
میلیارد و  400میلیون تومان نقد و  9میلیارد و
 400میلیون تومان کمک های کاالیی شامل
پوش��اک لوازم خانه و سبد غذایی بوده است.
لطفی با اشاره به کمک های  9میلیاردی مردم
استان در جشن نیکوکاری سال گذشته گفت:
امس��ال این کمک ها نسبت به سال گذشته
افزایش داش��ته اس��ت.مدیر کل کمیته امداد
اس��تان بوشهر با اشاره به کاهش هزینه های
برگزاری مراسم جشن نیکوکاری امسال گفت:
به دلیل شیوع ویروس کرونا و به جهت حفظ
سالمت ش��هروندان تعداد پایگاههای جشن
نیکوکاری را کاهش دادی��م و به جای آن بر
دریافت کمکهای مردمی ،بر روشهای پرداخت
الکترونیکی و دیدار حضوری با خیران با هدف
جذب کمک های آنها تاکید داش��تیم که این
امر محقق شده اس��ت.وی خاطر نشان کرد:
کمک های جمع آوری شده در آستانه سال نو
با توجه به اولویت بندی بین گروه های محروم
و نیازمند تحت حمایت توزیع خواهد شد.مدیر
کل کمیته امداد استان بوشهر با اعالم اینکه
ادارات کمیته امداد تا پایان س��ال و ایام نوروز
آم��اده دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی
نیکوکاران هستند گفت :مردم نیک اندیش
هم استانی برای دستگیری از خانوارهای بی
بضاعت می توانند کمک های نقدی خود را با
مراجعه به سایت  emdad.irو یا از طریق
شماره گیری سامانه گیری *۷۷۸۸*۱*۰۷۷#
وجه مورد نظر خود را پرداخت نمایند تا در ایام
پایانی سال بتوانیم ش��ادی را مهمان خانواده
های فقرا و نیازمندان کنیم.

