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اخبار
«مادری و همسری»؛ رسالتی سرنوشت
ساز بر دوش زنان جامعه اسالمی است

مش��هد مقدس-محمدرض��ا رحمتی-تولیت
آستان قدس رضوی با بیان اینکه بسیاری از
بزرگان و مشاهیر موفقیتهای خود را مدیون
همسران خویش هستند ،بر نقش مهم بانوان
در تربیت نسل آینده و هدایت همسرانشان
تأکی��د کرد و «م��ادری» و «همس��ری» را
رس��التهایی سرنوشت س��از و تاریخ ساز بر
دوش زنان جامعه اسالمی دانست.
حجت االسالم والمس��لمین احمد مروی در
مراس��م اختتامی��ه فصل اول آم��وزش طرح
تعال��ی خان��واده که وی��ژه کارکنان آس��تان
قدس رضوی در ب��اغ اردوگاه خاتون برگزار
شد ،به ذکر نمونههایی از بانوان باایمانی که
در طول تاریخ همس��ران خود را به قلههای
رفیع س��عادت ،عزت و افتخار هدایت کردند،
پرداخ��ت و عنوان کرد :یک��ی از بانوانی که
موجب سعادتمندی ش��وهر خود شد ،همسر
جن��اب «زهی��ر» از یاران امام حس��ین(ع) و
شهدای کربالس��ت؛ زیرا «زهیر» با تشویق
همس��رش به دیدار امام حس��ین(ع) رفت و
پس از آن دیدار ب��ه جمع یاران اباعبداهلل(ع)
پیوست.
وی اف��زود :بس��یاری از بزرگان و مش��اهیر
موفقیتهای خود را مدیون همسران خویش
هس��تند ،ب��ه عن��وان نمونه مرح��وم عالمه
طباطبایی آن عالم ،عارف ،فیلسوف ،مفسر و
نویسنده تفسیر المیزان میفرماید «توفیقات
زندگیام را مدیون همسرم هستم».
وی اضاف��ه کرد :نق��ش م��ادران در تربیت
فرزندان و آینده س��ازان جامعه بسیار مهم و
اساسی است ،متأسفانه رسوخ فرهنگ غربی
در جوامع اسالمی در مواردی موجب خدشه به
رسالت مهم مادری شده ،فرهنگی که «خانه
داری» را کس��ر شأن برای یک خانم معرفی
میکند ،در حالی که «خانه داری»« ،رسالت
مادری» و «شوهر داری» برای یک جامعه و
امت سرنوشت ساز و تاریخ ساز است.
توسعه مخابرات استان در گرو همدلی
و اعتماد بین مدیران و کارکنان

جایگاه دوم ش��اخص اعتم��اد و همدلی بین
مدیران و کارکنان مخابرات منطقه گلس��تان
 ،رونق توسعه مخابرات را در بردارد.
ب��ه گ��زارش اداره روابط عموم��ی مخابرات
منطقه گلس��تان  ،دکر غالمعلی ش��همرادی
با اش��اره به کس��ب رتبه دوم شاخص اعتماد
و همدلی بین مدی��ران و کارکنان مخابرات
اس��تان  ،این عامل مهم را موجب توس��عه و
پیشرفت هر چه بیشتر مخابرات دانست .
وی ب��ا اعالم این مطلب که در نظرس��نجی
بعمل آمده ش��اخص اعتم��اد و همدلی بین
مدیران و کارکنان مخابرات منطقه گلس��تان
رتبه دوم را در کشور کسب کرده است گفت
 :رویکرده��ای بکاررفته در ارتباطات با منابع
انس��انی و همچنی��ن فراهم نم��ودن فضای
همکاری  ،همدلی و همراهی موجب ش��ده
اس��ت تا کارکنان و مدیران مخابرات استان
بتوانن��د در محیطی عاری از هرگونه عواملی
که باعث کندی اجرای برنامه های توس��عه
ای شده فعالیت کرده و این نشانه خوبی برای
یک سازمان موفق است .
اعتبار محور بزرگراهی بزباز – بندو
در بوشهر تامین میشود

مدیر کل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت:
اعتبار مورد نیاز برای تکمیل محور بزرگراهی
بزب��از – بندو ک��ه از مصوبات س��فر رییس
جمهور به استان بوشهر است تامین میشود.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه
و شهرس��از ی استان بوش��هر فرزاد رستمی
بیان کرد :محور بزرگراه��ی بزباز – بندو به
طول  ۲۲کیلومتر در انتهای محور بزرگراهی
استان بوشهر به استان هرمزگان است که به
صورت کمربندی  ۴خطه کار شده است .وی
افزود :در سفر اخیر رییس جمهور و وزیر راه و
شهرسازی به استان این طرح جزء مصوبات
س��فر بود و قرار شد تزریق اعتبار آن صورت
بگیرد که تا پایان س��ال این مس��یر  ۴خطه
زی��ر بار ترافیک برود و به این ترتیب هدایت
ترافیکی در نقاط جمعیتی خارج شود.
مدیر کل راه و شهرسازی استان عنوان کرد:
طبق برنامه ریزیها بناست  ۴۰میلیارد تومان
اعتبار برای تکمیل این طرح تزریق شود.
وی با اش��اره به اینکه اکنون ایمن س��ازی
مسیر و الیه دوم آس��فالت محور بزرگراهی
بزباز – بندو در حال انجام اس��ت ،بیان کرد:
ارزش کل ای��ن طرح افزون بر  ۶۰۰میلیارد
تومان است.

 ۲۴۹بانوی مدیر ایالمی دوره های توانمندسازی را فرا گرفتند

مدی��رکل دفت��ر ام��ور بان��وان و خانواده
اس��تانداری ایالم با اش��اره به اختصاص
 ۸۰۰میلیون ریال برای اجرای طرح های
توانمندس��ازی بانوان این اس��تان گفت:
 ۲۴۹نف��ر از بانوان مدی��ر ایالمی تاکنون
دورههای توانمندسازی را فرا گرفته اند.
زینب ش��یرخانی در نشس��ت خب��ری با
اصحاب رسانه استان ایالم افزود :هدف از
اجرای این طرح توانمندسازی در گروههای

هدف و خانوادههای زنسرپرست کاهش
آس��یب ه��ای اجتماعی و ارتق��اء کیفیت
سطح زندگی ها آنان است.
وی افزود ۲۴۹ :مدیر زن طی چهار س��ال
گذش��ته دوره توانمندسازی را گذارنده که
از ای��ن تع��داد  ۱۹۱مدی��ر زن و  ۵۸نفر
نیز اعضای ش��ورای ش��هر و دهیاران زن
بودند.
مدی��رکل دفت��ر ام��ور بان��وان و خانواده

اس��تانداری ایالم تاکید ک��رد :همچنین
طرح ملی توانمندسازی بانوان سرپرست
خان��وار با حمای��ت معاونت ام��ور زنان و
خانواده ریاست جمهوری و دفتر امور زنان
و خانواده استانداری اجرا شده است.
ش��یرخانی ه��دف از اجرای ط��رح های
توانمندس��ازی را آش��نایی فعاالن مدنی
برای عبور از چالش های اجتماعی عنوان
ک��رد و گف��ت :رایزنی زی��ادی از طریق

وزارت کش��ور و مع��اون ام��ور زنان نهاد
ریاس��ت جمهوری برای ج��ذب اعتبارات
حوزه زنان انجام شده است.
مدی��رکل دفت��ر ام��ور بان��وان و خانواده
اس��تانداری ایالم گفت ۹۵ :سمن مجری
اجرای ط��رح های توانمندس��ازی یاور و
همراه همیش��گی معاونت ام��ور زنان در
تمامی امور اجتماعی و فرهنگی و خدمات
رسانی به جامعه زنان بودند.

مانور پدافند غیر عامل در مخابرات
منطقه اصفهان برگزار شد

شیرخانی اضافه کرد ،:طی  ۶ماهه گذشته
تعداد  ۶هزار و  ۴٠٠پک بهداشتی شامل
ماس��ک ،الکل پودر لباس شویی و غیره
بین کودکان مناطق ک��م برخوردار ایالم
توزیع شد.

آغاز طرحهای راهداری زمستانی در بوشهر

بوشهر معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل
جادهای استان بوش��هر گفت :در راستای طرح راهداری
زمس��تانی تاکنون  ۱۴هزار و  ۲۰۰دهنه پلهای س��طح
استان الیروبی شده است.
عبدالکریم اخترش��ناس در گفتوگو با ایس��نا با اش��اره
به لزوم تنقیه پلهای محور مواصالتی اس��تان بوش��هر
در فصل زمس��تان اظهار کرد :استان بوشهر چهار هزار
 ۲۳۴کیلومتر راه ش��امل فرعی ،اصلی و روس��تایی دارد
ک��ه اداره کل راهداری و حمل و نقل در اس��تان وظیفه
نگه��داری و ایمن س��ازی آن را عه��ده دارد و تا کنون
پروژههای متعددی در راستای اصالح این محورها اقدام
شده است.
وی ادامه داد :با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته
در س��ال جاری و همچنین برنامههای طرح زمس��تانی
پیش رو که در دس��تور کار این س��ازمان قرار دارد اقدام
به شناس��ایی نقاط ریزشی کوهستانی کرده که تا کنون
ری��زش برداریهای متع��ددی صورت پذیرفته اس��ت
همچنین مس��یرهای عب��ور آب ازجمله فصل��ی و غیر
فصل��ی ،اقدام به خ��اک برداری آن در دس��تور کار قرار
گرفته است.
معاون راهداری اس��تان بوش��هر با بیا لزوم خط کش��ی
محورهای اس��تان خاطرنش��ان کرد :در راستای اجرای
طرح خط کشی محورها ،ساالمه بهطور متوسط حداقل
دو نوب��ت این موضوع انجام میگیرد و پیشبینی ش��ده
اس��ت  ۳۸۰۰کیلومت��ر نیز در دس��ت خط کش��ی قرار
میدهیم.
این مسئول در خصوص فعالیت و اصالحهای محورهایی

که هم اکنون در دس��ت تعمیر و اصالح هس��تند گفت:
در ح��ال حاضر در حال اورهال و آماده س��ازی محورها
هس��تیم از جمله محور بزرگراه دالکی-برازجان در حال
خط کشی قرار دارد در حوزه راههای روستایی نیز بخشی
از این راهها در حال بهس��ازی و خط کش��ی قرار گرفته
است و همچنین محور جاده ساحلی دلوار از جمله دیگر
محورهایی هس��تند که در دست بهسازی و آماده سازی
است.
اخترشناس با اشاره به ماههای منتهی به طرح زمستانی
راه��داری در اس��تان بی��ان کرد :در خص��وص اقدامات
راهداری در طرح زمس��تانی موضوع تجهیز و نگهداری
آن از جمل��ه وظای��ف اصلی به ش��مار میآید بالخص

محورهای��ی که هم از لحاظ تردد و از لحاظ خطرآفرینی
حساس به شمار میآید ،بهطور مثال محور جم-سیراف
از جمله محورهایی اس��ت که بارندگیها همواره موجب
انسداد و مش��کالت در تردد و دسترسی این محور شده
است که این سازمان با برنامه ریزیهای صورت گرفته
ازجمله اس��تقرار ماشین آالت و تجهیزات نسبت ریزش
برداریها به موقع انجام گیرد همچنین الزم به ذکر است
که تاکنون الیههایی که احتمال ریز نیز داشه است مورد
اصالح قراره گرفته است.
وی درخصوص محور احلی شیف-بندر گناوه نیز گفت:
یکی دیگ��ر از محورهایی که در فصل زمس��تان باعث
انسداد یکی دو روزه میشود محور ساحلی جزیره شیف

– گناوه است که همه ساله بهطور معمول مشکالتی را
به دنبال دارد که خوشبختانه اقدامات موثری انجام شده
و در حال احداث پل باکسی به طول  ۵۰متر هستیم که
امید اس��ت با ایجاد این پل زمان انسداد و مشکالت این
محور به حداقل برسد.
معاون اداره کل راهداری استان با عملیاتی خواندن طرح
لکه گیری آسفالتها افزود :عملیات لکه گیری محورها
از جمله عملیاتهای جاری این سازمان به شمار میآید و
هر زمان که گزارشی چه از طریق سامانه و یا گشتهای
راهداری به دست ما برسد در کوتاهترین زمان گشت ویژه
این سازمان در محل حضور پیدا میکند و در قید فوریت
این موضوع انجام میشود همچنین تاکنون  ۷۸هزار تن
آسفالت در طرح جادههای استان انجام دادهایم.
اخترشناس با بیان اینکه در حال حاضر همه محورهای
استان باز میباشد یادآور شد :تنها محور ساحلی شیف-
گناوه به جهت احداث پل تردد ماش��ین آالت س��نگی و
کامیونها ممنوع است که تا کمتر از یک ماه اینده این
موضوع برطرف میشود.
معاون راهداری استان بوشهر در پایان با اشاره به اهمیت
ارتباط مردم با س��مانه  ۱۴۱اداره راهداری و حمل و نقل
ج��اده ایی گفت :ارتباط مردم با این س��امانه از دو جهت
قابل اهمیت و ارزشمند است اینکه در هر لحظه از شبانه
روز میتوانند از وضعیت راهها مطلع شوند و هم اینکه با
گزارشهای خود در خصوص ایرادات و مش��کالت اعم
از اصالح ،انس��داد و یا ریزشها در مناطق کوهستان در
اجرای هرچه بهتر و س��ریعتر خدم��ات راهداری نقش
مهمی ایفا کنند.

با حضور نماینده مجلس؛ آئین کلنگ زنی ساختمان جدید بیمه سالمت شهرستان شوشتر
ب��ا حضور نماینده نماینده مردم شهرس��تان
شوشتر در مجلس اس�لامی،مدیرکل بیمه
س�لامت خوزس��تان و هئیت همراه پروژه
ساختمان جدید بیمه سالمت در شهرستان
شوشتر کلنگزنی شد.
روز س��ه ش��نبه چه��ارم آبان م��اه در ایام

گرامیداش��ت هفته بیمه س�لامت ،مدیرکل
بیمه س�لامت استان و هیات همراه در سفر
خود به شهرستان شوش��تر پروژه ساختمان
جدید بیمه س�لامت این شهرستان کلنگ
زده شد.
دکتر علی خسروی در تشریح جزئیات پروژه
ساختمان جدید افزود :احداث ساختمان بیمه

سالمت با پیش بینی رقمی بالغ بر  5میلیارد
توم��ان به مدت یک س��ال در دس��تور کار
ساخت قرار گرفته است.
مدیرکل بیمه س�لامت تصریح ک��رد :این
پروژه در مس��احتی بالغ بر  400متر عرصه
و با زی��ر بنای  447متر مرب��ع در دو طبقه
طراحی و احداث خواهد شد.

خسروی اضافه کرد :احداث این ساختمان در
راستای تکریم ارباب رجوع و ارائه مطلوب به
بیمه شدگان در فضای با امکانات پیشرفته،
شایسته مردم مومن و والیت مدار شهرستان
شوشتر با حمایت و پشتیبانی نماینده محترم
م��ردم این شهرس��تان در مجلس ش��ورای
اسالمی در دستور کار اجرا قرار گرفته است.

مش��هد مقدس-محمدرضا رحمتی-مدیر

پروژه تولید وانت آریسان  ۲در ایران خودرو
خراسان ،از آغاز مرحله تولید آزمایشی ۳۰
دس��تگاه از این محصول از هفته اول آبان
ماه خبر داد .محمود ش��هابی مقدم گفت:
جیگ ها ،فیکس��چرها و گانه��ا ،انجام
تس��ت مخرب و غیر مخرب ،اندازهگیری
دقیق سه بعدی و تطبیق ابعاد بدنه خودرو

با نقشه اصلی در سالن بدنهسازی ،آزمون
رنگپذی��ری خودرو و تنظی��م رباتهای
پاش��ش برای رنگآمیزی بدنه آریس��ان
در س��الن رنگ و در نهایت مونتاژپذیری
قطع��ات و تولید نهایی خودرو در س��الن
مونتاژ از مهمتری��ن اقدامات مرحله تولید
آزمایش��ی در س��النهای تولیدی شرکت

تولید اقدام الزم صورت میپذیرد.
مدیر واحد مهندس��ی شرکت ایران خودرو
خراسان افزود :آخرین خودروهای تولیدی
در ای��ن مرحل��ه برای انج��ام آزمونهای
کیف��ی به مراجع ذیربط تحویل و پس از
اخذ مجوزهای الزم ،تولید انبوه آریسان۲
آغاز میشود.

توانمند سازی فنی مهارتی و اقتصادی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)

در س��ال تولید  ،پش��تیبانی ها و مانع زدایی
ه��ا کمیته ام��داد امام خمینی (ره) اس��تان
خوزس��تان با همکاری ش��رکت پرواز یاران
س��یرنگ بعنوان راهب��ر پیش��ران  ،کارگاه
آموزشی اجرای طرح فن آورانه نوین و دانش
بنیان خدمات کش��اورزی پهپادی در قالب
الگوی راهبری شغلی و دریک برنامه فشرده
در مجتمع فرهنگی تربیتی شیخ انصاری در

در راستای اجرای بخشنامه سازمان اداری
و اس��تخدامی کشور مبنی بر جلوگیری از
ورود کارمندان به ادارات بدون ارائه کارت
واکس��ن  ،از ابت��دای آبان ماه با دس��تور
مهندس کیاروستا ش��هردار گلسار پرسنل
ش��هرداری فق��ط با ارائه کارت واکس��ن

شهرستان دزفول را اجرا نمود .حسین وطن
پرس��ت معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته
ام��داد امام خمینی (ره) اس��تان خوزس��تان
عنوان نمود  :در راس��تای توانمند س��ازی و
ارتقا س��طح درآمد اقتص��ادی خانواده های
تح��ت حمایت کمیت��ه امداد ام��ام خمینی
(ره) از طری��ق اج��رای طرح ه��ای خدمات
کشاورزی پهپادی عملیاتی گردید ودر حال

توس��عه آن در مقیاس کشوری هستیم .وی
افزود :در این کارگاه اموزش��ی که برای 65
نفر اجرا گردید اس��تان خوزستان عالوه بر
کارآموزان درون استانی  ،میزبانی وپشتیبانی
مددجویان کارآموز اس��تان های لرس��تان،
ایالم ،چهارمحال و بختیاری را بعهده داشت
 .حسین وطن پرست خاطر نشان کرد:
این طرح دارای سه دوره آموزشی توجیهی

 ،مقدماتی وپیشرفته می باشد که دودوره ان
طی ش��ده ودر هفته آینده دوره پیشرفته آن
با کسب مدرک خلبانی پهپادی برای شرکت
کنندگان موفق وپرداخت تس��هیالت خرید
پهپاد س��مپاش به پایان خواهد رس��ید وکار
واشتغال مددجویان بطور عملیاتی در مزارع
وباغات انجام خواهد گردید.
وی خاطر نش��ان کرد ک��ه از مزایای کاربرد

ورود پرسنل به شهرداری گلسار فقط با ارائه کارت واکسن

اجازه ورود و فعالیت در محل کار را دارند .
در همین راستا مسئولین ذیربط شهرداری
نس��بت به بررس��ی کارت واکسن پرسنل
اقدام م��ی نماین��د و در صورتیکه فردی
کارت واکس��ن در دس��ت نداشته باشد ،از
ورود آنها به اداره جلوگیری میشود و این

فرد باید با مراجعه به پایگاههای تجمیعی
واکسیناس��یون ،نسبت به دریافت واکسن
اقدام کند.
ش��هردار گلس��ار با بیان اینک��ه برخی از
کارمن��دان ممکن اس��ت ب��ه کرونا مبتال
ش��ده و موفق ب��ه انجام واکسیناس��یون

نشده باش��ند ،تصریح کرد :این افراد باید
در مهل��ت زمانی مقرر نس��بت به دریافت
واکسن اقدامات الزم را انجام دهند.
مهن��دس کیاروس��تا اظه��ار ک��رد نباید
هیچگونه سهل انگاری در واکسیناسیون
ص��ورت گیرد و اف��زود  :ش��یوهنامههای

ای��ن پهپادها میت��وان به صرف��ه جویی در
مصرف س��م به میزان  30تا 50درصد  ،آب
ب��ه میزان  90درصد و امکان انجام عملیات
در مناط��ق صع��ب العبور و ب��رای نخیالت
اش��اره کرد یادآور مش��ود که این پهپاده هر
هکتار را در  7الی  10دقیقه سمپاشی خواهند
کرد واز تخریب زمین و مزارع توسط تراکتور
جلوگیری خواهند کرد.

بهداش��تی باید به ص��ورت کامل رعایت
ش��ود و ش��هروندان همه روزه ب��ه غیر از
ای��ام تعطیل از س��اعت ۸:۳۰ :الی ۱۳:۳۰
با مراجعه به مرکز واکسیناسیون تجمیعی
ش��هدای شهر گلس��ار نس��بت به تزریق
واکسن اقدام نمایند.

بستری بیش از  ۸هزار بیمار مبتال به کرونا در مراکز تامین اجتماعی گلستان
به گزارش روابط عموم��ی مدیریت درمان
تامین اجتماعی استان گلستان ،مدیر درمان
گلستان در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری
گفت :از ابتدای شیوع کرونا تاکنون بیش از
 ۸ه��زار بیمارمبتال به کرونا در بیمارس��تان
های تامین اجتماعی استان بستری شدند.
دکت��ر احمدنصرتی درگفت وگ��و با ایلنای
گلس��تان اظهار کرد :طی ده س��ال اخیر۶۰
پ��روژه در مدیریت درم��ان تامین اجتماعی

اس��تان پیگیری ش��د که  ۲۵پروژه درحوزه
عمران��ی  ۲۴ ،پ��روژه در ح��وزه تجهیزات
پزشکی  ۶ ،پروژه در حوزه فناوری اطالعات
و  ۵پروژه در حوزه منابع انسانی بوده است.
وی ادامه داد ۲ :دس��تگاه س��ی تی اسکن
 ۱۶اس�لایس ب��رای دو بیمارس��تان تامین
اجتماعی استان نصب کردیم و همچنین دو
دستگاه ام آر ای برای بیمارستان های خاتم
االنبیاء گنبدکاووس وحکیم جرجانی گرگان

در حال پیگیری است که امیدواریم تا پایان
سال نصب ش��و د و قیمت هر دستگاه ام آر
آی بیش از  ۴۵میلیارد تومان است.
دکتر نصرتی بیان کرد :ازابتدای شناس��ایی
وی��روس کرونا تا به ام��روز بیش از  ۸هزار
بیمار مبتال ب��ه کرونا در بیمارس��تان های
تامین اجتماعی اس��تان بس��تری ش��دند و
نزدی��ک به چه��ار میلیون نف��ر را نیز در ۶
مرکز س��رپایی و دوبیمارس��تان غربالگری

کرده ایم.
وی اف��زود :طی ای��ن م��دت تعدادبیش از
 ۷۰۰نفر ازهم��کاران درحوزه درمان تامین
اجتماعی اس��تان ش��امل پزش��ک ،پرستار،
نگهبان و ....به بیماری کرونا مبتال ش��دند
وی��ک ش��هید نی��ز در راه س�لامت تقدیم
کردیم.
مدی��ر درم��ان تامی��ن اجتماع��ی اس��تان
گلس��تان خاطرنشان کرد :بزودی  ۵۰تخت

رکورد روزانه  ۱۵۰ذوب توسط فوالد
مبارکه آماری بینظیر در صنعت
فوالدسازی کشور

مدیر ناحیه فوالدسازی و ریختهگری مداوم
ش��رکت ف��والد مبارکه از شکس��تن رکورد
ذوبریزی روزانه در واحد فوالدسازی فوالد
مبارک��ه ب��رای چندمین بار پیاپی در س��ال
جاری خبر داد و گفت :این رکورد بار دیگر با
 ۱۵۰ذوبریزی روزانه در ناحیه فوالدسازی
شکسته شد.
،غالمرضا سلیمی مدیر ناحیه فوالدسازی و
ریختهگری مداوم ش��رکت فوالد مبارکه با
بیان اینکه ب��رای چندمین بار پیاپی رکورد
ذوبریزی روزانه در واحد فوالدسازی فوالد
مبارکه شکسته شد ،اظهار کرد :در نخستین
روز فروردینماه امس��ال رکورد  140ذوب،
شش��مین روز فروردی��ن 141 ،ذوب ،در 31
فروردی��ن 144 ،ذوب ،در  31ش��هریورماه،
 146ذوب ،در  5مه��ر  147ذوب و در 29
مهرماه  1400موفق شدیم رکورد  150ذوب
روزانه را در ناحیه فوالدسازی و ریختهگری
مداوم شرکت فوالد مبارکه به ثبت برسانیم.
مدیر کل بیمه سالمت استان ایالم،
مدیرکل نمونه کشوری شد

آغاز تولید آزمایشی آریسان  ۲در ایران خودرو خراسان
ایران خودرو خراس��ان اس��ت .وی اظهار
کرد :در تمام مراحل فرآیند تولید آزمایشی،
ع�لاوه بر رفع ای��رادات احتمالی و تنظیم
پارامترهای تجهیزات خطوط تولید ،مسایل
ارگونومی اپراتورها که از اهمیت بس��زایی
برخوردار است مورد توجه قرار می گیرد و
در صورت نیاز نسبت به اصالح فرآیندهای

مانور پدافن��د غیر عامل در مخابرات منطقه
اصفهان با هدف حصول اطمینان از پایداری
شبکه در صورت قطعی پاور برگزار گردید.
به گزارش رواب��ط عمومی مخابرات منطقه
اصفهان ،در ای��ن مانور که همزمان با هفته
پدافند غیرعامل و با حضور کارشناسان اداره
حراس��ت و مدیریت فناوری در مرکز شهید
مدرس ش��هر اصفهان برگزار شد؛ سناریوی
در نظرگرفته شده اجرا و در همگی موارد از
طریق مسیرهای جایگزین ،صحت پایداری
شبکه بدون قطعی و با موفقیت تائید شد.
مخاب��رات منطقه اصفهان ب��ا توجه به لزوم
افزای��ش توان علم��ی و فن��ی در مقابله با
تهدیدات ،همواره در دوره های مختلف اقدام
به برگ��زاری اینگونه مانورها بین حوزههای
ارتباطات کرده است.
گفتن��ی اس��ت ه��دف از اج��را و برگزاری
مانورهای پدافند غیرعامل افزایش بازدهی،
کاهش آسیب ها  ،آمادگی مقابله غیرنظامی
و ایج��اد مس��یرهای جایگزین در ش��رایط
بحران��ی به منظ��ور حفظ وپایداری ش��بکه
ارتباطات است.
الزم به ذکر اس��ت هفت��ه پدافند غیر عامل
امسال ،از تاریخ  ۵لغایت  ۱۲آبان می باشد.

در بیمارس��تان حکی��م جرجان��ی گ��رگان
اضافه می ش��ود و این در حالی اس��ت که
درس��الجاری بزرگترین اورژانس کش��ور در
بین بیمارس��تان تامین اجتماعی کش��ور در
همی��ن مرکز درمانی افتتاح ش��د و تا پایان
سال بزرگترین مرکز درمانی سرپایی در دو
طبقه به مس��احت بیش از ۸هزار متر مربع
دربیمارس��تان تامین اجتماعی گنبدکاووس
کلنگ زنی خواهد شد.

درهمایش س��ازمان بیمه س�لامت ایران با
حضور وزیر بهداشت ،دکتر نورالدین رحیمی
بهعن��وان مدیرکل نمونه در س��طح کش��ور
انتخ��اب و مفتخر به دریافت ل��وح تقدیر از
س��وی دکتر عین الهی مق��ام عالی وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گردید،
به گزارش روابط عمومی :همایش سازمان
بیمه سالمت به مناسبت هفته بیمه سالمت
وهمزم��ان ب��ا هفته وحدت ب��ا حضور وزیر
محترم بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی ،مدیر
عام��ل محت��رم س��ازمان وروس��ای ادوار
سازمان بیمه س�لامت برگزار ،شد ،در این
مراس��م دکتر رحیمی به خاطر دستاوردهای
بی ش��مار خود بویژه تحقق طرح نس��خه
نویسی واس��تقرار سازمان الکترونیک ،طی
م��دت خدم��ت در اداره کل ای�لام بعنوان
مدی��رکل نمونه کش��وری انتخ��اب ،و لوح
تقدیر از سوی وزیر محترم بهداشت به وی
اهدا گردید،
آزادسازی  25زندانی نیازمند در
استان سمنان

مس��ئول بس��یج حقوقدانان اس��تان سمنان
از آزادس��ازی  25نف��ر از زندانی��ان نیازمن��د
در اس��تان س��منان خبر داد .مهدی س��عدی
مسئول بس��یج حقوق دانان اس��تان سمنان
عنوان کرد :در راس��تای آزاد س��ازی زندانیان
با اولویت جرائم غیر عمد با اس��تفاده از تمام
ظرفیت های بسبج و سپاه در کنار اداره کل
زندان ها ومدیر عامل ستاد دیه استان اعم از
مشاوره حقوقی،معاضدت قضائی ،راه اندازی
کسب کارهای خانگی خانواده های زندانیان
،سرکش��ی از خانواده های زندانی ،کمک در
تامین جهیزیه وموارد دیگر خواهد بود .مسئول
بسیج حقوق دانان استان سمنان تصریح کرد:
به مناسبت میالد حضرت رسول اکرم (ص)
و ب��ا همکاری م��ردم و خیرین اس��تان25 ،
زندانی نیازمند در اس��تان سمنان آزاد شدند.
وی ادامه داد :بس��یج حقوقدانان با تمام توان
در راس��تای آزادس��ازی زندانیان تالش می
کند و خوش��بختانه تاکنون به موفقیت های
چش��مگیری در این راستا دس��ت یافته ایم.
مسئول بس��یج حقوق دانان استان سمنان از
تعامل گسترده بین ستاد دیه استان و همراهی
استاندار سمنان به عنوان نقطه عطفی در این
اقدام خداپسندانه قدردانی کرد.

