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خبر

 4۰بنای تاریخی در استان مرکزی مرمت شد

مدیر عامل آب منطقهای گیالن خبر داد:

اراک--یاری-خبرنگاراقتصادسرآمد :مدیرکلمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریاستانمرکزیگفت ۴۰:بنایتاریخیایناستاندرسالجاریباهدفحفظوجلوگیری
از تخریب مرمت شدند« .علیرضا ایزدی» :مرمت اضطراری سرای نبیزاده در مجموعه بازار تاریخی اراک ،خانه حاج آقا محسن اراکی ،حمام ابراهیم آباد ،مسجد سرخ ساوه ،گنبد
امامزاده سهل بن علی (ع) آستانه ،خانه خاندان اشتری و پل دوآب شهرستان شازند ،خانه دکتر قریب در گرکان آشتیان ،گنبد امازاده فضل و یحیی محالت و کاروانسرای دولت آباد فراهان
از جمله این طرحهای مرمتی در سال ۹۸بوده است .وی با بیان اینکه برای مرمت تمامی ۴۰اثر مرمت شده مبلغ ۴۰میلیارد ریال هزینه شده است ،اظهار داشت:مرمت برخی از این بناها
تاریخی مانند سرای نبیزاده در سال ۹۹نیز ادامه دارد .ایزدی افزود :با تخصیص اعتباری بالغ بر ۲۰میلیارد ریال توسط شهرداری اراک مرمت مجموعه بازار اراک آغاز شده که با تأمین اعتبار
توسط میراث فرهنگی استان در سال ۹۹ادامه خواهد یافت.

آبگیری یک میلیارد و 22میلیون متر مکعبی
سد سفید رود

رشت -خبرنگاراقتصادسرآمد  :مدیرعامل آب منطقه ای گیالن
با اشــاره به آبگیری یک میلیارد و  ۲۲میلیون متر مکعبی سد
سفید رود ،افزود :بخشی از آب رودخانه سفید رود در شبکه های آبیاری
سفید رود جاری میشود.
مهندس وحید خرمی در این باره اظهار کــرد :با توجه به بارشهای اخیر
و دبی ورودی مناســب از حوضه آبریز به مخزن سد سفیدرود و به منظور
کنترل سیالبهای احتمالی و همچنین پایش مخزن سد و استفاده بهینه
از شرایط موجود جهت تأمین نیاز زیست محیطی و شیالت؛ بخشی از آب
رودخانه سفیدرود در شبکههای آبیاری سفیدرود جاری میشود.
وی افزود :با هدف انجام مقدمات کشــاورزی و آبگیــری آب بندان های
محدوده شــبکه ،در کانال چپ ســنگر به میزان  1۰و کانال راســت 5
مترمکعب بر ثانیه آب رودخانه سفیدرود در شبکههای آبیاری سفیدرود
انتقال مییابد.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای گیالن میزان ورودی به مخزن سد سفید
رود را در  ۲5اسفند ماه ۲۲7 ،متر مکعب بر ثانیه عنوان کرد و گفت :در حال
حاضر خروجی سد  155متر مکعب بر ثانیه است.
خرمی از افزایش  ۲6درصدی حجم مخزن سد سفید رود نسبت به مدت
مشابه سال گذشــته خبر داد و بیان کرد :این حجم در مدت مشابه سال
گذشته  ۸11میلیون متر مکعب بوده است.
وی در ادامه با اشاره به آبگیری یک میلیارد و  ۲۲میلیون متر مکعبی سد
سفید رود ،افزود :بخشی از آب رودخانه ســفیدرود در شبکههای آبیاری
سفیدرود جاری میشود.

استفاده از محلول های ضدعفونی
با درصد باال ممنوع

معاونعملیاتشرکتپاالیشگازایالم

پلمب ۲۰واحدخبازی متخلفدرلرستان

داد و اضافه کرد :تیمهای ارزیاب بهداشتی برای این
مهمایجادکردیموازظرفیتحوزهبهداشتدانشگاه
علوم پزشکی و صمت لرستان در برخی روزها بهره
بردیم .بیرانوند اظهار کرد :این ارزیابی به اشــکال
مختلف انجام شد؛ چک لیستی را درست کردیم و
کموکاستیهادراینچکلیستلحاظمیشد.وی
افزود:چنانچهمشکلحادینباشدبهخبازیتذکر
میدهیم و چنانچه واحدی مشکل حادی داشته
باشدبهاتاقاصنافمعرفیمیکنیمتانسببهپلمب
آنها به علت تخلفات بهداشتی اقدام کند .مدیرکل
غله و بازرگانی لرستان عنوان کرد :شرکت غله نیز
بالفاصلهسهمیهآردخبازیمتخلفراقطعمیکند
تا زمانی که این واحد خبازی با تاییدیه بهداشــت
دوباره آغاز به کار کند .وی گفت :برای واحدهایی
که الزامات بهداشتی را رعایت میکنند اهرمهای
تشویقیلحاظمیکنیم؛هنگامیکهسهمیهنانوایی
متخلف را قطع میکنیم به سهمیه خبازی مورد
تشویقاضافهمیکنیم.

کاهش 4۰درصدی ورود خودرو به خراسان رضوی
مشهد-خبرنگاراقتصادســرآمد:
مدیــرکل راهداری و حمــل و نقل
جادهای خراسان رضوی گفت :ورود خودرو
به این استان و میزان ســفرهای جادهای به
مقصد خراسان رضوی طی روزهای گذشته
در مقایسه با مدت مشابه پارسال  ۴۰درصد
کاهش یافته اســت .ابراهیم نصری افزود :از
 16تا  ۲5اسفند ماه امسال  ۲1۸هزار و ۲۴۴
خودرو از جادههای فاروج  -قوچان ،ســه راه
چکنه  -قوچان ،داورزن  -ســبزوار ،اسفراین
 سبزوار ،فردوس  -بجســتان ،بردسکن -کاشــمر ،فردوس -گناباد ،قایــن -گناباد و

رشدمحصوالتتولیدیپاالیشگاهگازایالمدرسالرونقتولید

ایــالم  -اســما عظیمــی -
خبرنگاراقتصادسرآمد  :معاون عملیات
شرکت پاالیش گاز ایالم از رشد کمی و
کیفی محصوالت تولیدی این شرکت در سال جاری
خبر داد و گفت :با به ثمر رسیدن تالش شبانه روزی
پرسنل این شرکت در کاهش توقفات و ارتقاء شاخص
های پایداری تولید ،میزان محصوالت تولیدی این
پاالیشگاه اعم از گاز شیرین ،گوگرد ،میعانات گازی
و ال پی جی خام در مقایسه با سالهای قبل افزایش
چشمگیری داشته اند.
به گــزارش روابط عمومــی ،مهنــدس» عابدین
زرگوشی»با اشاره به حفظ روند و نرخ مثبت افزایش
تولید در سه سال اخیر،اظهار داشت :تصفیه گاز ترش
و تحویل گاز شیرین به خط سراسری در سال جاری
نسبت به سال گذشته  1۰درصد و در مقایسه با دو
سال قبل  3۰درصد افزایش یافته است.

خراسان شــمالی -خبرنگار اقتصادســرآمد  :پزشک متخصص
بیماریهای پوستی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت:
استفاده از محلول های ضدعفونی با درصد باال به منظور ضدعفونی بیشتر و
پیشگیری از کرونا ویروس ممنوع است.
دکتر حمید سورگی اظهارکرد :متاسفانه برخی افراد به اشتباه تصور می کنند،
اگر محلول های ضدعفونی تهیه شده در منزل را با درصد و غلظت باال تهیه و
استفاده کنند ،به بیماری های ویروسی نظیر کرونا ویروس مبتال نمی شوند.
وی افزود :این در حالی است که با میزان توصیه شده نیز ویروس از بین می رود
و غلظت باالی آن به جز ایجاد عوارض پوستی و تنفسی چیزی به بار نمی آورد.
سورگی ،حساسیت و درماتیت های پوســتی را از عوارض استفاده نادرست
محلول های ضدعفونی تهیه شــده در منزل با درصد باال برشــمرد و افزود:
تهیه محلول های ضدعفونی با وایتکس در منزل به طور حتم باید با ماسک و
دستکش و در فضای آزاد باشد و به هیچ عنوان استفاده از آن در محیط بسته
توصیه نمی شود.
وی تاکید کرد :به منظور پیشگیری از آسیب های پوستی ،تنگی نفس و افزایش
میزان حساسیت ها ،محافظت از پوست با رعایت فاصله ،نداشتن تماس پوستی
و استفاده از محافظت کننده ها را جدی بگیرید.

خــرم آباد-خبرنگاراقتصادســرآمد :
مدیرکلغلهوبازرگانیلرستانازپلمب
 ۲۰واحد خبازی متخلف در استان خبر داد .حجت
بیرانوند اظهار کرد :در لرســتان ۲۰۰۰نانوایی در
مناطق شهری و روستایی وجود دارد .وی ادامه داد:
عمدهایننانواییهادراستانلرستان،نانلواشتولید
میکنند.مدیرکلغلهوبازرگانیلرستانبابیاناینکه
حوزهفعالیتنانواییهابهدستگاههایمختلفاستان
مرتبطاست،گفت:هردستگاهیدراینراستاتکلیف
خاص خود را دارد کــه عمده وظایف اداره کل غله
استان تأمین آرد واحدهای خبازی است .بیرانوند
اضافه کرد :با توجه به شیوع بیماری کرونا ویروس
یکسریکارهاراقبلازمصوبهستاداستانیمبارزه
باکروناویروسانجامدادیم.ویگفت:اطالعیهایبه
تمامواحدهایخبازیاستانمبنیبررعایتالزامات
بهداشتی که در خبازی که باید در مقابل ویروس
انجام شــود ابالغ کردیم .مدیرکل غله و بازرگانی
لرستانازارزیابیبهداشتیخبازیهایاستانخبر
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قاین -خواف وارد اســتان خراســان رضوی
شدهاند.
وی ادامه داد :این در حالی است که در مدت
مشــابه پارســال  365هزار و  63۰دستگاه
خودرو از طریق مبادی جادهای یاد شده وارد
این استان شدند .مدیرکل راهداری و حمل
و نقل جادهای خراسان رضوی گفت :در این
مدت بر اساس آمار ثبت شده در دستگاه های
تردد شمار در جادههای منتهی به مشهد 5۹۹
هزار و  ۸۸5دستگاه خودرو وارد این کالنشهر
شدند که این میزان نســبت به مدت مشابه
پارسال  ۲5درصد کاهش داشته است.

معاون عملیات شــرکت پاالیــش گاز ایالم اظهار
داشت:با حفظ پایداری تولید در واحدهای بازیافت
گوگرد در سه سال گذشته ،تولید گوگرد پاستیلی نیز
نسبت به سال قبل حدود  1۰درصد و در مقایسه با
سه سال قبل  6۰درصد افزایش داشته است.
وی به افزایش تولید محصول میعانات گازی در سال
جاری اشاره و تصریح کرد :در سال جاری در مجموع
با افزایش  1۰۰هزار بشکه نسبت به مجموع تولید
ســال قبل،تولید میعانات گازی نیز  5درصد رشد
داشته است.
مهندس زرگوشی با بیان اینکه شرکت پاالیش گاز
ایالم در ســال  ۹۸بیش از  ۲3هزار تن ال .پی .جی
خام به پاالیشگاه چهارم مجتمع پارس جنوبی ارسال
نموده است،خاطرنشان کرد :در  1۲سال گذشته از
زمان راه اندازی پاالیشگاه تاکنون بطور کلی فروش
این محصول قریب به ۸5هزار تن بوده که 75هزار تن

آن در سه سال اخیر محقق شده است.
همچنین وی به کاهش شاخص مصرف ویژه انرژي

( )SECاشــاره کرد و افزود :در این پاالیشــگاه با
تدابیری که در حوزه کاهش مصرف انرژی در کنار

افزایش تولید بکار گرفته شــده ،مصرف ویژه انرژي
که بیانگر میزان انرژي مصرفی به ازای یک تن تولید
محصوالت است در پایان سال  ۹۸نسبت به میانگین
سال  ۹7از رقم  ۲.3۹به  ۲.11رسیده که به معنای
کاهــش 1۲درصدی مصرف انرژي بــه ازای هرتن
تولید بوده است.
معاون عملیات شرکت پاالیش گاز ایالم افزود:در کنار
افزایش کمی محصوالت خوشبختانه به لحاظ کیفی
نیز پس از سالها با استاندارد نمودن میزان مرکاپتان
موجود در گاز شهری تزریقي به خط سراسری ،بهبود
قابل توجهی در کیفیت این محصول حاصل شده و
گوگردپاستیلینیزهمچنانباخلوصمنحصربهفرد
تحویل مشتریان می گردد.
وی تصریح کرد :کســب تمامی این موفقیت ها در
شرایط تحریم ،در ســایه تالش و کوشش مستمر
پرسنل پاالیشگاه حاصل شده است.

۱۱اتحادیهصنفیدرقزوینتعطیلمیشوند
قزوین  -خبرنگاراقتصادســرآمد  :معاون سیاسی و
امنیتی استانداری قزوین گفت :به منظور پیشگیری از
شیوع ویروس کرونا با توافق انجام شده اتحادیه صنفی فعالیت
خود را در این استان تعطیل می کنند.
منوچهر حبیبی با بیان ایــن مطلب افزود :با اطالع رســانی
گستردهای که صورت گرفت از مردم انتظار داشتیم که سفرهای
نوروزی را تعطیــل کنند و در منزل بمانند امــا گویی عدهای
همچنان این بیمــاری را جدی نگرفتهانــد و از خطر آنها آگاه
نشدهاند و تا خودشان دچار نشــوند به حساسیت موضوع پی
نمیبرند.
وی افزود :قزوین از آنجا که در مسیر چند استان کشور قرار دارد

همچنان شاهد عبور خودروهایی از استانهای دیگر هستیم که
این بی توجهی ایجاب میکند نظارتهای خود را بیشتر کنیم.
حبیبی تصریح کرد :قرار گرفتن در مسیر استانهای آلوده مانند
تهران ،مرکزی ،گیالن و قم موجب شده همچنان مسافرانی از
این اســتانها از قزوین عبور کنند که تاکید کردهایم با کمک
نیروی انتظامی ،هالل احمر ،مرکز بهداشت مبادی ورودی را
با دقت بیشتری رصد و کنترل کنند و هر فرد آلودهای به استان
خود بازگردانده شود.
معاون سیاســی امنیتی اســتانداری قزوین یادآور شد :امروز
جلســهای با اصناف ،بازاریان ،ســازمان صمت و اتحادیههای
مختلف استان داشتیم و قرار شد به جز فروشگاههای مواد غذایی

و کاالهای اساسی سایر واحدهای صنفی تعطیل شوند تا از تجمع
بی مورد شهروندان جلوگیری شود.
حبیبی گفت 11 :اتحادیه صنفی که ضروری نیستند قرار شده
تعطیل شوند و فقط فروشگاه مواد غذایی فعالیت خواهند کرد تا
مردم اقالم اساسی خود را تأمین کنند.
وی اظهار داشت :میوه شب عید مردم نیز به میزان کافی تأمین
شده و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم.
حبیبی بیان کرد :تمامی اقدامات پیشگیرانه و تعطیلی مدارس
و بازار برای تأمین سالمت مردم است و همچنان انتظار داریم با
همراهی و مشارکت مردم شاهد کاهس ابتالء به این ویروس و
عبور از شرایط بحرانی باشیم.

استاندارخراسانرضوی:

اقداماتپیشگیرانهدرخراسانرضویتشدیدمیشود

مشهد-خبرنگاراقتصادمردم  :استاندار خراسان
رضوی گفت :این اســتان در شــرایط قرمز و
اضطراری است لذا به منظور پیشــگیری از شیوع بیشتر
کرونا اقدامات پیشگیرانه تشدید و از ورود غیرضروری افراد
در مبادی ورودی استان و شهر مشهد جلوگیری میشود.
علیرضا رزم حسینی در حاشــیه آغاز رزمایش «با والیت
تا شــهادت» که به منظور ضدعفونی کردن معابر شــهر
مشهد انجام میشود در گفت و گو با خبرنگاران افزود :قدم
نخست ،ارشادی است و از همه خواهش کردیم تا سفرهای
غیرضروری را کاهش دهند که با همراهی مردم این سفرها
بطورقابلمالحظهایکاهشیافتهاست.
وی ادامه داد :از امروز (دوشنبه ) اقداماتی را شروع خواهیم
کرد که ممکن است جنبه ارشادی نداشته باشد و برای این
موضوع برنامه ریزی میکنیم هر چند نمیخواهیم شرایط
سختگیرانه بیشتری را تحمیل کنیم ولی قانون اجازه داده
است که برای پیشگیری از بحران این کار را انجام دهیم.
وی گفت :امیدواریم با مشــارکت مردم این شرایط را که
ممکن است یک ماه دیگر هم طول بکشد با کمترین تلفات

پشتسربگذاریم.
استاندار خراسان رضوی افزود :در این شرایط یکی از کارها
عدم مسافرت است و در خراسان رضوی آمادگی پذیرایی از
زائران را نداریم و امیدواریم در فصل و شرایط دیگری میزبان

زائران باشیم .وی ادامه داد :از هموطنان درخواست میکنیم
مشهد را به عنوان مقصد انتخاب نکنند و اجازه دهند این
بیماری را کنترل کنیم و پزشکان بتوانند به بیماران موجود
رسیدگی کنند .ظرفیت بیمارستانها محدود و براساس

میانگین جهانی است لذا اگر تعداد بسیاری مسافر و زائر به
اینشهرسفرکنندنمیتوانویروسراکنترلکرد.
وی گفت :از زمان شــیوع ویروس کرونا ستاد مقابله با این
ویروس در استان تشــکیل و اقدامات پیشگیرانه شامل
تعطیلیمدارس،دانشگاههاوتجمعاتآغازشد.
رزم حســینی افزود :در این مدت اقداماتی که پزشکان و
مســووالن مربوطه توصیه کردند نیز انجام شده و بخش
سالمتتقویتگشتهوجلساتمختلفبامتخصصانبرگزار
شده است.
وی ادامه داد :براساس فرمان رهبر معظم انقالب ،یگانهای
ارتش مانور و اقدامات خود را در این اســتان آغاز کردند و
برپایی ایستگاه سالمت توسط نیروهای ارتش و سپاه در
حال انجام است.
رزمایش «با والیت تا شــهادت» روز یکشــنبه از قرارگاه
منطقهای شمال شرق نیروی زمینی ارتش به سوی حرم
مطهر حضرت امام رضا (ع) و میدان فردوســی مشــهد
برای ضد عفونی کردن معابر این مســیر بــا  6۰خودرو
برگزار شد.
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اصفهــان  -ســمیه کربالیــی-
خبرنگاراقتصادسرآمد :شرکت فوالد مبارکه
اصفهان پس از چهار مرحلۀ ارزیابی توســط کمیتۀ
بینالمللی داوران از کشورهای سوئد ،آلمان ،انگلستان
و رومانی به عنوان یکی از برترین سازمانهای دانشی
نوآور در سال  ۲۰1۹موفق به کســب جایزه جهانی
 MIKEشد.
مهندس عظیمیان مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه
ضمن اعالم این خبر ،کســب این موفقیت ارزشمند
را به کارکنان و تمامی اعضا و خانواده های گروه فوالد
مبارکه و ذینفعان ،شرکای تجاری کسب و کار این بنگاه
اقتصادی بزرگ و همچنین مردم شریف ایران تبریک
گفت و تصریح کرد :کســب این موفقیت ارزشمند از
سوی دفتر دفتر بنیاد جهانی  MIKEبه شرکت فوالد
مبارکه ابالغ گردیده است.
وی خاطرنشان کرد :ارزیابی جهانی MIKE ) )Most
Innovative Knowledge Enterpriseدر ۸
محور یکپارچه با پوشش سطوح مختلف سازمان و در
سه حوزۀ ساختار ،منابع انسانی و ارتباطات و با تمرکز
بر ارزشآفرینی ســازمان مبتنی بر سه مؤلفۀ دانش،
نوآوری و سرمایه فکری و در چهار مرحلۀ ارزیابی توسط
کمیته بینالمللی داوران از کشورهای سوئد ،آلمان،
انگلستان و رومانی انجام گرفته است.
وی با تاکید بر این که با کســب این موفقیت شرکت

فوالد مبارکه هم تراز با بســیاری از دیگر شرکت ها و
ب ِرندهای معروف جهانی مورد ارزیابی قرار گرفته است،
تصریح کرد :از دیگر برندگان جایزه جهانی MIKE
در سال  ۲۰1۹میتوان به  Cinopecاز کشور چین
(بزرگترین شــرکت پاالیش نفت ،گاز و پتروشیمی
جهان) Ernst & Young ،از کشور انگلستان (یکی
از  ۴شرکت بزرگ خدمات حرفهای مالی و حسابداری

جهان) Tata chemicals ،از کشور هند (عضو گروه
 TATAو از بزرگترین شرکتهای شیمیایی جهان)
و  Cognizantاز کشور آمریکا (یکی از بزرگترین
شرکتهای فناوری اطالعات دنیا) اشاره نمود.
در همین خصوص معاون تکنولــوژی فوالد مبارکه
نیز ضمن تبریک این موفقیت به خانواده بزرگ فوالد
مبارکه خاطرنشــان کرد :این شــرکت به عنوان یک

الگوی موفق بنگاهداری در کشور همواره تالش نموده
با خلق ارزش برای کلیه ذینفعان در مســیر توسعه
پایدار گام بردارد.
مهدی نقوی خاطرنشان کرد :از مهمترین داراییهای
فوالد مبارکه پس از گذر از دوران ساخت و رسیدن به
ظرفیت اسمی در دوران بهرهبرداری ،دانش سازمان
میباشد که به عنوان یک سرمایه ارزشمند در خدمت
توسعههای شرکت بوده است .ضمن این که موفقیت
در راهاندازی فوالد سبا ،فوالد هرمزگان ،فوالد سنگان،
ایجاد شبکههای دانش در گروه فوالد مبارکه از طریق
شرکت مهندسی و  ...از دیگر نمونههای بارز موفقیت
سازمان در به کارگیری و خلق ارزش از سرمایه دانشی
خود می باشد.
به گفته معاون تکنولوژی فوالد مبارکه این شــرکت
از ســال  13۹۰در فرآیند ارزیابی سازمانهای دانش
محور شــرکت نموده و پس از موفقیت در  ۴دوره به
عنوان برندگان سازمان دانشــی برتر ایران و  ۲دوره
برندگان ســازمان دانشی برتر آســیا موفق به حضور
در جمــع برندگان ســطح جهانی جایــزه MIKE
گردید.
وی در خاتمه خاطرنشان کرد :مقرر بود مراسم اهدای
جایزه جهانی  MIKEدر شهر بنگلور هند در تاریخ ۲3
اسفند ماه 13۹۸برگزار گردد که به دلیل شیوع بیماری
کرونا به زمان دیگری موکول شد.

