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خبر كوتاه
با اعتباری افزون بر چهار میلیارد ریال به اجرا درآمد؛

پروژه اصالح و بهینه سازی شبکه فشار
متوسط اشتراک های صنعتی محدوده
پست  63کیلوولت مهدیشهر

پروژه ی اصالح و بهینه سازی شبکه فشار
متوسط اشتراک های صنعتی محدوده ی پست
 63کیلوولت مهدیشهر با صرف اعتباری به مبلغ
چهار میلیارد و  500میلیون ریال به اجرا درآمد.
مدیر توزیع برق شهرستان مهدیشهر با عنوان
این مطلب بیان کرد :به منظور کاهش خاموشی
های ناخواسته ،باالبردن ضریب اطمینان شبکه
و همچنین کاهش تلفات انرژی الکتریکی ،این
پروژه به انجام رسیده است .حسین حافظی
اظهار کرد  :تبدیل شبکه فشار متوسط هوایی به
زمینی برای تامین برق شرکت های پی وی سی،
پاکریس و کفش بهمن  ،مهم ترین هدف اجرای
این پروژه محسوب می شود.
وی خاطر نشان کرد :احداث  200متر
شبکه فشار متوسط زمینی سه مداره و  70متر
شبکه  20کیلوولت هوایی دو مداره  ،توسعه 70
متر شبکه تک مداره فشار متوسط و برکناری و
جمع آوری شبکه سه مداره فشار متوسط هوایی
با کابل خودنگهدار ،از اقدامات عملیاتی شده این
پروژه به شمار میرود.

واکسیناسیون همه کارکنان شرکت گاز
استان اصفهان تا پایان ماه جاری

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان ،گفت:
تا پایان ماه جاری تمامی کارکنان این شرکت
اعم از رسمی ،قراردادمستقیم و پیمانکاری
واکسینه می شوند .به گزارش روابط عمومی
شرکت گاز استان اصفهان ،سید مصطفی علوی،
بیان داشت :باهدف قطع زنجیره انتشار کرونا،
حفظ سالمت کارکنان و متعاقب آن پایداری
خدمات توزیع گاز ،برنامهریزی و اقدامات الزم
برای واکسیناسیون کارکنان این شرکت انجام
گرفته است.وی ،افزود :برخی از نیروهای شرکت
همانند نیروهای امدادی وکنتورخوان و نیروهای
قطع و وصل گاز ریسک ابتال به کرونای باالتری
دارند و در اولویت تزریق واکسن قرار گرفته و
می بایستی با مراجعه در اولین روزهای اجرای
این طرح نسبت به تزریق واکسن اقدام نمایند.
مهندس علوی ،همچنین تصریح کرد:شرایط
بهگونهای آماده شده که پس از تزریق دز اول،
تزریق دز دوم همکاران نیز انجام گیرد.وی ،با
اشاره به اینکه دونوع واکسن سینوفارم و برکت
برای کارکنان شرکت گازدر نظر گرفته شده
که به انتخاب خود آنها تزریق می شود ،افزود:
محل تزریق واکسن درپل شهرستان سالن نقش
جهان نمایشگاه بین الملی است.مدیر عامل
شرکت گاز استان اصفهان ،گفت :با اجرای طرح
واکسیناسیون انتظار می رود تا همه همکاران
نسبت به این مهم اقدام نموده تا شرایط اجرای
وظایف و عرضه خدمات با توجه به در پیش بودن
فصل سرما با اطمینان بیشتری فراهم گردد.

شهرستان

در بازدید سردار نوعی اقدم از فرماندهان ارشد دفاع مقدس از پروژه های بیمارستان سبالن عنوان شد

مالک شایستگی مدیران ،میزان خدمتگزاری آنان برای مردم است

به گزارش اداره روابط عمومی و امور فرهنگی
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اردبیل روز
دوشنبه  15شهریورماه  ،1400سردار رحیم نوعی
اقدم از افتخارات دفاع مقدس و از فرماندهان توانمند
مدافعان حرم در کشور سوریه ،به همراه دکتر برجی
مدیر درمان تامین اجتماعی استان اردبیل از بخش
های مختلف بیمارستان سبالن اردبیل بازدید کرد.
سردار نوعی اقدم در جریان بازدید از پروژه ها با
اشاره به اقدام جهادی و ارزشمند مسئوالن مدیریت
درمان استان برای پیشرفت و توسعه فضای درمانی
که نقطه عطفی برای خدمتگزاری برای مردم است،
عنوان کرد :در زمان بازدید این پروژه ها روح مطهر
شهدای گرانقدر را در کنارم احساس می کردم که
این همه پیشرفت و امنیت را مدیون خون شهدا
هستیم .وی با بیان اینکه مالک شایستگی مدیران،
میزان خدمتگزاری خالصانه آنان برای مردم است افزود
بعنوان یک بسیجی برای کمک به توسعه و عمران
مراکز درمانی استان در کنار نمایندگان مردم شریف
استان و سایر مسئوالن از هیچ تالشی دریغ نخواهم

کرد .سردار نوعی اقدم از آمادگی خود برای مذاکره
حضوری با مسئوالن عالی رتبه نظام در جهت جذب
اعتبارات عمرانی و توسعه ای مراکز درمانی استان خبر

داد .فرمانده قرارگاه حضرت زینب (س) از تالش های
ارزشمند مدیر درمان تامین اجتماعی استان ،رئیس
بیمارستان سبالن و کلیه کارکنان مدیریت درمان

تامین اجتماعی به ویژه کادر درمان که در این شرایط
سخت شیوع بیماری کرونا ایثارگرانه خدمات درمانی
ارائه می کنند قدردانی کرد.
دکتر قادر برجی مدیر درمان تامین اجتماعی
استان اردبیل نیز ضمن قدردانی از حضور ارزشمند
سردار گرانقدر سالهای جبهه و جنگ ،عنوان کرد
 :حضور یار دیرین سردار سپهبد شهید حاج قاسم
سلیمانی در بیمارستان سبالن باعث دلگرمی بیشتر
و قوت قلب کارکنان مجموعه مدیریت درمان استان
شده که در ادامه کار با روحیه ای مضاعف انجام وظیفه
خواهیم کرد .وی با اشاره به مساعدت های همه جانبه
مسئوالن از جمله نمایندگان مردم شریف استان در
مجلس برای پیشبرد پروژه ها خاطرنشان کرد :برخی
از پروژه ها از جمله افزایش تعداد طبقات درمانگاه
عمومی و تخصصی سبالن به  5طبقه ،خرید درمانگاه
شماره  2اردبیل ،نهائی کردن درمانگاه گرمی ،و اخذ
اعتبار ویژه برای  250تخت خوابی کردن بیمارستان
سبالن و  100تختخوابی کردن بیمارستان ارس پارس
آباد و  ...به مساعدت و پیگیری های ویژه ای نیاز دارد.

مرکز تجمیعی واکسیناسیون غدیر شهرداری اهواز افتتاح شد

علیرضا عالیپور سرپرست شهرداری اهواز در آیین بهرهبرداری
از مرکز تجمیعی واکسیناسیون غدیر شهرداری در غرب اهواز ،ضمن
اشاره به اقدامات شهرداری در راستای مقابله با بیماری کرونا از
تالشها برای راهاندازی چنین پایگاهی در شرق اهواز خبرداد.علیرضا
عالیپور امروز در آیین بهرهبرداری از مرکز تجمیعی واکسیناسیون
غدیر شهرداری در قالب طرح شهید سلیمانی و در انتهای منطقه
محروم کوی علوی اظهار کرد :با شروع کرونا شاهد فعالیت گروههای
جهادی بسیج ،سپاه و نظیر آن بودیم و شهرداری اهواز نیز از این
قاعده مستثنی نبود و در راستای مقابله با بیماری کرونا اقداماتی را
انجام داد.وی افزود :اعمال محدودیتهای ترافیکی ،ایجاد محدودیت
در اصناف ،بازار و مراکز تفریحی ،خاموشی پارکها ،اختصاص سراهای

محله به مراکز واکسیناسیون و تست کرونا و تجهیز آنها ،ایجاد
سایبان برای بیمارستانها ،تهیه بستههای معیشتی با کمک بسیج
و شستشو معابر و ضدعفونی کردن آنها از جمله اقدامات شهرداری
اهواز برای مقابله با بیماری کرونا بود.سرپرست شهرداری اهواز با ابراز
امیدواری از ریشه کن شدن هرچه سریعتر بیماری کرونا ،گفت :اولین
مرکز تجمیعی واکسیناسیون با همکاری سازمان بسیج شهرداری
اهواز ،شهرداری اهواز و مرکز بهداشت در غرب اهواز راهاندازی شد
و در تالش هستیم که چنین مرکزی را نیز در شرق اهواز راهاندازی
کنیم .گفتنی است این سالن یکی از بهترین سالنهای واکسیناسیون
در سطح اهواز با ظرفیت مناسب بوده که تا زمان پایان واکسیناسیون
به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

در اختتامیه کنفرانس تحول دیجیتال صورت گرفت:

دریافت تندیس تحول دیجیتال و تقدیرنامه مدیریت كار در دوران كرونا

شرکت فوالد مبارکه در کنفرانس بینالمللی
و پنجمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال موفق به
دریافت تندیس برنزین سطح ُ ۲زبدگی دیجیتال و
تقدیرنامه مدیریت کار در دوران کرونا شد؛ همچنین
تندیس زرین رهبری دیجیتال و تندیس برنزین
سطح یک ُزبدگی دیجیتال به شرکت بینالمللی
مهندسی سیستمها و اتوماسیون ایریسا وابسته
به شرکت فوالد مبارکه رسید.اختتامیه کنفرانس
بینالمللی و پنجمین ارزیابی ملی تحول دیجیتال
که بزرگترین رویداد و گردهمایی نخبگان کشور در
حوزه تحول دیجتال محسوب میشود ،در دانشکده
مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد و شرکت فوالد
مبارکه به عنوان تنها شرکت تولیدی در پنجمین

ارزیابی ملی تحول دیجیتال موفق به دریافت
تندیس برنزین سطح ُ ۲زبدگی دیجیتال و تقدیرنامه
مدیریت کار در دوران کرونا شد .همچنین تندیس
زرین رهبری دیجیتال و تندیس برنزین سطح یک
زبدگی دیجیتال به شرکت بینالمللی مهندسی
سیستمها و اتوماسیون ایریسا که وابسته به شرکت
فوالد مبارکه است اهدا گردید.در این کنفرانس
بینالمللی که به مدت دو روز برگزار شد ،افراد
صاحبنام حوزه تحول دیجیتال همچون مهدی
شامی زنجانی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران،
آرمند بابلی عضو هیأت علمی مؤسسه ملی علوم
کاربردی لیون فرانسه ،سپهر قاضی نوری عضو هیأت
علمی دانشگاه تربیت مدرس ،محمدرضا آراستی

عضو هیأت علمی دانشگاه شریف ،شهاب جوانمردی
مدیرعامل شرکت پیادهسازی تحول دیجیتال ،عماد
قائنی ،حمیدرضا مختاریان و  ...حضور داشته و در
پنلهای تخصصی جدیدترین دستاوردهای حوزه
تحول دیجیتال را مورد بررسی قرار دادند.معاون
تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه در خصوص دریافت
تندیس بلورین تحول دیجیتال در سطح یک ضمن
تبریک به کارکنان و ذی نفعان این شرکت و قدردانی
از مدیرعامل جهت پشتیبانی و حمایت از اجرای این
طرح اظهارکرد :دریافت تندیس برنزین سطح ۲
ُزبدگی دیجیتال به عنوان تنها شرکت تولیدکننده
در نخستین سال آغاز این مسیر تحولی ،اتفاق بسیار
ارزشمندی است .رسول سرائیان مدیرعامل شرکت

بینالمللی ایریسا به عنوان دریافتکننده تندیس
زرین رهبری دیجیتال گفت :استمرار در ارزیابی
شرکتها در حوزه دیجیتال کار بسیار ارزشمندی
است و امیدواریم این اقدام همواره ادامه پیدا کند.
وی افزود :در درجه دوم از همکاران خود در شرکت
ایریسا که به واسطه تالش آنها این تندیس دریافت
گردید ،قدردانی میکنم.مدیرعامل شرکت ایریسا
با اشاره به این که صنعت فوالد صنعت سخت و
سنگینی بوده و دیجیتالی کردن این صنعت اقدامی
مهم و ارزشمند است ،خاطرنشان کرد :حمایت
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه برای تحول دیجیتال
قطعاً راهگشا بوده و رمز پیشرفت و موفقیت شرکت
را فراهم میکند.

شماره 3277

اخبار
یک هزار و  247اظهارنامه صادراتی و
وارداتی در استاندارد مرکزی بررسی شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد
استان مرکزی ،مجید آوری فرد  ،سرپرست از
بررسی  1247اظهار نامه گمرکی از ابتدای سال
جاری تا کنون در این اداره کل خبر داد.
وی بر اثرگزاری بی بدیل رعایت استاندارد
های ملی و بین المللی برای دستیابی به بازار
پایدار صادرات کاالها و خدمات و امکان حضور
پررنگ و مؤثر در اقتصاد جهانی تأکید کرد و
گفت :استانداردها به شیوه اجتناب ناپذیری
میتوانند باعث بهبود کیفیت کاالهای صادراتی
و در نتیجه رقابت پذیری بهتر در عرصه جهانی
شوند به طوری که با تکیه بر تولید کاالی
استاندارد میتوان در مسیر حفظ بازارهای بین
المللی حرکت کرد.
آوری فرد همچنین کنترل کیفیت کاالهای
وارداتی مشمول استاندارد اجباری را به منظور
حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
داخلی و جلوگیری از ورود کاالهای نا مرغوب
خارجی  ،از وظایف سازمان ملی استاندارد
برشمرد و در تشریح عملکرد این اداره کل در
این حوزه از ابتدای سالجاری گفت  :از تعداد
 1247اظهارنامه گمرکی بررسی شده در این
اداره کل  1100 ،فقره اظهارنامه صادراتی و
 147اظهارنامه وارداتی بوده است .وی در پایان
با اشاره به وجود حفره ها  ،موانع و مشکالت
تولید کنندگان داخلی در تجارت بین اللمل که
منجر به انحراف واحد های تولیدی به مسیرهای
اشتباه و هدر رفت منابع بالقوه و بالفعل در
تجارت خارجی می شود گفت  :سازمان ملی
استاندارد با ارایه بسته های حمایتی در حوزه
صادرات و واردات تمام تالش خود را در راستای
وظایف سازمانی در تسریع  ،تسهیل و هدایت
مبادالت گمرکی بر بستر صحیح به کار گرفته
است تا کاال های صادر شده از ایران به سایر
کشورها مانند سفیران اقتصادی موجب کسب
اعتبار و جایگاه کشور در خارج از مرزها شود .

فروش نزدیک به  4میلیون لیتر سوخت
در جایگاه مرزی بیله سوار

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
منطقه اردبیل با بیان این خبر که در پنج ماه
نخست سال جاری نزدیک به  4میلیون لیتر
سوخت در جایگاه مرزی بیله سوار به فروش
رسیده است ،گفت :معافیت ما به التفاوت
سوخت نفتگاز برای کامیون های ایرانی خروجی
از کشور نیز در بازه زمانی اشاره شده ،دو میلیون
و  600هزار لیتر بوده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی منطقه اردبیل ،سید حجت
مدنی گفت :میزان فروش جایگاه مرزی بیله
سوار در  155روز گذشته از سال جاری سه
میلیون و  800هزار لیتر اعم از بنزین و نفتگاز
از طریق فروش در باک و تلمبه جایگاه بوده که
بطور متوسط روزانه  25هزار لیتر فروش داشته
است.
مدنی افزود :تردد  18هزار دستگاه خودرو
اعم از سبک و سنگین طی پنج ماه اول سال
جاری در جایگاه مرزی بیله سوار به ثبت رسیده
که از این تعداد  11هزار دستگاه خودروی
ایرانی و  7هزار دستگاه خودروی خارجی بوده
است.مدیر منطقه اردبیل اعالم کرد :بر اساس
اجرای دستور عمل سراسری معافیت پرداخت
ما به التفاوت سوخت از اول تیر ماه  1398برای
کامیون های ایرانی خروجی از کشور ،مقدار
معافیت سوخت نفتگاز در جایگاه یاد شده در
 155روز گذشته از سال جاری برای  11هزار
دستگاه کامیون ایرانی به میزان دو میلیون و
 400هزار لیتر بوده است.سید حجت مدنی
تصریح کرد :تخصیص معافیت برای کامیون
های خروجی از کشور در این مرز از طریق کد
رهگیری راهنامه رانندگان اعمال می شود.

افزایش  ۴۰۰مخزن گالوانیزه به ناوگان
جمع آوری زباله اسالمشهر

جهت ارائه خدمات مطلوب تر در سطح
شهر  ۴۰۰مخزن گالوانیزه  ۱۱۰۰لیتری زباله
به ناوگان و تجهیزات خدمات شهری اضافه
میشود.
نرگس محسنی رئیس اداره خدمات شهری
شهرداری اسالمشهر با اعالم خبر فوق اظهار
داشت :با توجه به لزوم افزایش سطح خدمات
و پایان عمر مفید برخی از مخازن ،تعداد ۴۰۰
مخزن  ۱۱۰۰لیتری گالوانیزه تهیه و به زودی در
معابر و مناطق شهری جایگزین و نصب خواهد
شد.وی گفت :در حال حاضر حدود  ۶هزار مخزن
زباله در سطح شهر تعبیه شده و برای باال بردن
سطح تحت پوشش خدمات شهری  ۴۰۰مخزن
زباله دیگر به این ناوگان اضافه میگردد.
رئیس اداره خدمات شهری شهرداری
اسالمشهر با اشاره به اینکه هزینه هر مخزن
زباله حدود  ۶۰میلیون ریال است ،تاکید کرد :در
شرایط اقتصادی کنونی مخازن جدید با اعتباری
بالغ بر  ۲۱میلیارد ریال تهیه شده و بابت تعمیر
مخازن نیز حدود  ۳میلیارد ریال هزینه صرف
شده است.
محسنی با بیان لزوم آموزش و ارتقاء
فرهنگ شهروندی افزود :تفکیک زباله یک
فرهنگ بسیار خوب است که شهروندان باید
عمل به این فرهنگ را از خانه هایشان شروع
کنند ،اگر فرهنگ تفکیک زباله به خوبی اجرا
شود ،هزینه های جمع آوری پسماند و بازیافت
کاهش چشمگیری مییابد.گفتنی است روزانه
حجم زیادی از زباله تولید می شود که به منظور
حفظ تمیزی ،ایمنی و سالمتی در محل کار
یا خانه به طور منظم نیاز به رسیدگی دارد و
درهمین راستا داشتن تجهیزات مناسب خدمات
شهری از جمله مخزن زباله شهری از مهمترین
تجهیزات نظافتی شهر است که برای حفاظت
از نظافت و پاکیزگی محیط شهر و جلوگیری
از شیوع انواع بیماریها و در نتیجه تامین رفاه
حال مردم در تمام نقاط شهر مورد استفاده قرار
میگیرد.

