شهرستان

خبر
فوالد مبارکه و برق منطقه ای اصفهان امضا کردند؛

تفاهم نامۀ بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات پست
 400کیلوولت زنده رود

کشف بیش از یک کیلو گرم هروئین در شهرستان چرداول

فریبا میرزایی -ایالم-فرمانده انتظامی استان از کشف مقداریک کیلو و 370گرم هروئین و  70گرم سایر مواد مخدر از یک سوداگر مرگ در این شهرستان خبر داد  .سردار نورعلی
یاری گفت :ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی سیمره در راستای مبارزه با مواد مخدر نسبت به کنترل خودروهای عبوری اقدام کردند .وی افزود  :ماموران با هماهنگی
مقام قضائی نسبت به توقیف یک دستگاه خودرو تیبا قدام در بازرسی به عمل آمده در داخل خودرو مقدار یک کیلو و 370گرم هروئین و  70گرم سایر مواد مخدر که به طرز ماهرانه
ای جاسازی شده بود،کشف شد .فرمانده انتظامی استان در پایان بیان داشــت :در این رابطه یک نفر متهم دستگیر که پس از بازجویی های مقدماتی با تشکیل پرونده جهت سیر
مراحل قانونی روانه دادسرا شد.
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دریچه

رئیس مرکز رشد فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

مهندسعظیمیانمدیرعاملفوالدمبارکه،تعاملوهمکاری
سازندۀصنعتبرقوشرکتفوالدمبارکهراگامیارزشمنددرراهاعتالی
صنعت و پیشرفت اقتصادی کشور دانست و ضمن قدردانی از زحمات
مدیران و کارکنان شــرکت برق منطقه ای اصفهان بر گسترش این
همکاری ها تأکید کرد.
در ادامه ،مهندس موســی رضایی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای
اصفهان از فوالد مبارکه به عنوان بزرگترین و خوشنام ترین مشترک برق
صنعتی وزارت نیرو نام برد و گفت :این شرکت در سخت ترین لحظات به
ویژه در ساعات اوج بار در تابستان ضمن مدیریت و حفظ روند تولید خود،
صنعت برق کشور را نیز با همکاری و تعامل سازنده یاری کرده است.
وی با اشاره به پروژه های در حال اجرا در مجموعۀ پست های برق جدید
فوالد مبارکه به اهمیت همکاری و تعامل سازندۀ طرفین در اجرای این
پروژه ها تأکید کرد.
موسی رضایی با اشاره به ســابقۀ طوالنی و موفق بهره برداری از پست
های  400کیلوولت در شرکت فوالد مبارکه گفت :با توجه به واگذاری
بهره برداری پســت زنده رود به واحد توزیع برق شرکت فوالد مبارکه
و اطمینان خاطر از این شرکت درخصوص هماهنگی و رعایت کامل
دستورالعمل ها ،بهره برداری از پست  400کیلو ولت به شرکت فوالد
مبارکه و کا ِر تعمیرات و نگهداری از آن به برق منطقه ای اصفهان واگذار
شد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان با اشاره به بازدید خود و هیئت
همراه از ناحیۀ فوالدسازی و ریخته گری مداوم و روند تکمیل پروژه های
توسعۀ ظرفیت پست های برق شرکت فوالد مبارکه شامل مجموعۀ
پستهای 400کیلوولت زنده رود ،پست 400کیلوولت NIS2و پست
 63کیلوولت  MIS2از میزان پیشرفت این پروژه ها قدردانی کرد و بر
اتمام عملیات و برقدار کردن پست های  NIS2و  MIS2از طریق
پست زنده رود و فعال کردن دیماند جدید خریداریشده از طریق این
پستتأکیدنمود.
در ادامۀ این جلسه ،مدیر ناحیۀ انرژی و سیاالت فوالد مبارکه با اشاره به
نقش پست 400کیلوولت زنده رود در فوالد مبارکه گفت :این پست که
تأمین برق واحدهای احیا مستقیم ( 2شهید خرازی) به همراه خطوط
انتقال مربوطه را بر عهده دارد ،با همکاری بی نظیر فوالد مبارکه و برق
منطقه ای اصفهان احداث شد و در اسفندماه سال  1396در مدار بهره
برداری قرار گرفت.
عباساکبریمحمدیبااشارهبهوجوددانشمطلوبوتجربۀموفقبهره
برداری فوالد مبارکه از این پست که باالترین سطح ولتاژ در شبکۀ برق
کشور را دارد و ازلحاظ ایمنی و تأثیر عملکرد از اهمیت بسزایی برخوردار
است،تصریحکرد:بابرقدارشدنپستهایجدید،ضمنانتقالقسمتی
از بار الکتریکی شرکت به پســت جدید ،پایداری تأمین برق شرکت
افزایش مییابد و محدودیت های فصلی نیز درزمینۀ تأمین برق موردنیاز
خطوط تولید کاهش می یابد.
مدیر ناحیۀ انرژی و ســیاالت فوالد مبارکه در ادامه از تشکیل کمیتۀ
مشترک متشکل از واحدهای دیسپاچینگ ،سایر واحدهای مرتبط
شرکت برق منطقه ای اصفهان ،واحدهای اجرای پروژه های انرژی و
سیاالت و واحد توزیع برق فوالد مبارکه و همچنین تهیۀ دستورالعمل
به منظور برقدار کردن پستهای احداث شده شامل پست 400کیلوولت
 NIS2و پست  63کیلوولت  MIS2خبر داد و گفت :در این جلسه با
حضور مدیران و کارشناسان برق و نیروگاه فوالد مبارکه و برق منطقه ای
اصفهانراهکارهایتعاملوهمکاریهرچهبیشتروبهبارنشستنهرچه
سریعتر پروژه های تعریف شده مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

استاندار ایالم:

تاخیر در اجرای تعهدات پتروشیمی برای مردم
پذیرفتنینیست
فریبا میرزایی -ایالم-استاندار ایالم گفت :متاسفانه یکی
از مشکالت پیش روی پتروشیمی عدم اجرای تعهدات در به سرانجام
رساندن پروژه های مهم است.
«قاسم سلیمانیدشتکی» در دیدار «خاموشی» رئیس هیئت مدیره
سرمایهگذاریگروهایرانیانخواستاراعتمادمسئوالنپتروشیمیایالمبه
فرزندان ایالم شد و اظهار کرد :امروز یکی از آفت های بزرگ پتروشیمی
ایالم بحث مدیران پروازی است که از این بابت فرصت سوزی زیادی
اتفاق افتاده است .
وی به توانمندی نیروی انسانی در استان اشاره کرد و گفت:بر این باور
هستیم که مردم استان نباید صرفا دود کارخانجاتی چون پتروشیمی را
بخورند بلکه بایست در امورات آن نیز مشارکت داشته باشند .
استاندار ایالم مدیریت صحیح پتروشیمی ایالم را نیازمند درک صحیح
از شرایط موجود دانســت و تاکید از هیچ تالشی برای رفع مشکالت
پتروشیمی فروگذار نبوده ایم و متاسفانه یکی از مشکالت پیش روی
پتروشیمیعدماجرایتعهداتدربهسرانجامرساندنپروژههایمهمی
استکهدرایجادتوسعهواشتغالاستاننقشحائزاهمیتیایفامیکند.
نماینده عالی دولت در استان خواستار پای کار آمدن دست اندرکاران
در تعیین تکلیف به موقع پروژه های فاز دو پتروشیمی ،بنزین پیرولیز و
 ppشد و ادامه داد :علی رغم محدودیت منابعی که داریم 100،میلیارد
تومان به سرمایه گذار ppاعتبار اختصاص دادهایم .
در ادامه خاموشی رئیس هیئت مدیره ســرمایهگذاری گروه ایرانیان
سیاست تحت اقدام پتروشیمی ایالم را جذب نیروهای بومی اعالم و
تصریح کرد :برنامه ریزی بزرگ ما ایجاد اشتغالزایی گسترده و پایدار
در ایالم اســت و در این میان اهتمام جــدی در بومی گزینی مدیران
پتروشیمی داریم و با سیاستهای دولت در استان هماهنگ میشویم .

اردبیل میزبان رویداد کارآفرینی سالمت
شمالغربکشور

رئیس مرکز رشــد فناوری سالمت
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت :برای اولین
بار رویداد کارآفرینی سالمت شمال غرب کشور
با شــرکت  ۱۱۵نفر از عالقهمندان در اردبیل
برگزار شد.
مهدی حسیننژاد در گفتگو تصریح کرد :در این
رویداد دانشجویان و عالقمندان به کارآفرینی و
استارتآپ به منظور تمرین و آموزش کارآفرینی
و ایجاد کســب و کارهای متنوع نوپا در حوزه
سالمتباعالقهورغبتحاضرشدهودرمدتسه

روز از این برنامه استفاده کردند تا ایده های خود
را با کمک مربیان حاضر در رویداد توسعه دهند.
وی محورهای این رویداد را که در شــمالغرب
کشور تا کنون اجرا نشــده بود را طرح مراقبت
بیماران در منزل(هوم کر) ،توسعه گردشگری
سالمت ،تولید و گسترش نرمافزارها و ابزارهای
هوشمند سالمت و فرهنگ سالمت اعالم کرد.
رئیس مرکز رشد فناوری سالمت دانشگاه علوم
پزشکی اردبیل یادآور شد :در این رویداد ما ۱۳
ایده را به عنوان ایده برتر بــا نظر هیئت داوران
انتخاب کردیم که در دو روز گذشــته روی این

ایدههای انتخاب شــده دانشجویان با همراهی
مربیانکشوریواستانیکارکردهوسعیداشتند
آنها را به مراحل کاربردی نزدیک کنند.
حسیننژاد به برگزاری کارگاههای مختلف در
جریان برگزاری این رویداد کارآفرینی اشاره کرد
و افزود :در کنار توسعه و تقویت محصوالت ارائه
شدهسعیبرایناستتاساختنحداقلنمونهای
از این محصوالت مورد دقت و توجه قرار گیرد تا
امروز در آخرین روز برگزاری این رویداد آثار مورد
داوری قرار گیرد.
رئیس مرکز رشد فناوری سالمت دانشگاه علوم

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد:

فالورجانبعنوانیکشهرسبزمعرفیمیگردد

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان در
میز خدمت در مسجد محله باغ شهرستان فالورجان گفت:در
حال حاضر بیش از  96درصد مردم شــهر فالورجان تحت
پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار دارند وتنها ساکنان محله

باغ ،فالورجان از خدمات شبکه فاضالب برخوردار نیستند که
از هفته آینده اجرای شبکه فاضالب این محله هم در دستور
کار قرار می گیردبا اجرای  4درصد باقیمانده شبکه فاضالب
فالورجان  ،بعنوان یک شهر سبز معرفی می گردد
مهندس هاشم امینی اســتفاده همه آحاد مردم از خدمات
شبکه فاضالب را ضروری دانست و عنوان کرد:بستری باید
فراهم شود که همه مردم بتوانند از خدمات شبکه فاضالب
بهره مند شوند در این میان آن اقلیت محدود در شهرستان
فالورجان که هنوز نتواســتند تحت پوشش خدمات شبکه
فاضالب قرار گیرند می توانند به صورت اقســاط بلند مدت
انشعاب فاضالب را خریداری نمایند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه
در حال حاضر خدمات آبفا در سطح استان به بیش از 100
شهر و  300روســتا ارائه می شــود تصریح کرد  :هم اکنون
شرکت آب و فاضالب اســتان اصفهان به مشترکین بیش از
 100شهر و 300روستا خدمات ارائه می دهد این درحالیست
که خط آبرســانی  1400اصفهان بزرگ از میان شهرستان
فالورجان عبور می کند که ایمنی این خط برای مســئوالن

دکتر رسولی رئیس دانشگاه آزاد اردبیل:

امروزه نیازمند نگاهی مدرن و جدید در عرصه هتلداری و گردشگری
هستیم

دکتر اسحاق رسولی در جلسه ستاد سازماندهی
امور جوانان استان اردبیل با اشــاره به ایجاد هتل ا ِسکول در
دانشگاه آزاد سرعین اظهار کرد :برای ایجاد هتل ا ِسکول همه

مسؤوالن به ویژه مدیران امور هتلداری باید به این دید برسند
که امروزه نیازمند نگاهی مدرن و جدید در عرصه هتلداری
و گردشگری هســتیم .وی افزود:در صنعت هتلداری تداوم
آموزش احســاس میشود که با شناســایی اولیه موسسات

پزشــکی اردبیل به حمایتهای دانشگاه علوم
پزشــکی و مرکز رشــد فناوری و سالمت این
دانشگاه از دانشجویان با ایدههای خالقانه اشاره
و تصریح کرد :در کنــار حمایتهای بالعوض
تسهیالت کم بهره بین  ۱۰تا  ۵۰میلیون تومان
به این افراد پرداخت میشــود و در کنار آن ۱۰
میلیون تومان نیز به شکل بالعوض پاداش برای
شرکتهایدانشبنیاندرنظرگرفتهشدهاست.
حسیننژاد حمایتهای مشاورهای و مدیریتی
را از دانشجویان خالق و مبتکر در ارائه طرحهای
فناورانه یادآور شد و بیان کرد :ما تمام تالشمان را
بکار گرفتیم تا با همراهی و کمک همه مسئوالن
به ویژه استاندار اردبیل  ،معاون اقتصادی استاندار
و  ...بتوانیم بیش از گذشته از دانشجویان خالق و
مبتکروکارآفرینحمایتکنیم.
وی ادامه داد :ما باید در اســتان اردبیل در
حوزه اقتصاد دانشبنیــان فضایی را فراهم
کنیم تا با هماهنگــی و همراهی همه جانبه
فرصت و فضای اشتغال برای جوانان جویای
کار فراهم آید که در این زمینه ما در مرکز
رشد فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی
ســعی داریم تا به وظیفه خطیــر خود در
حمایــت از صاحبان ایــده و کارآفرینان به
شکل شایسته عمل کنیم.
رئیس مرکز رشد فناوری سالمت دانشگاه علوم
پزشــکی اردبیل افزود :تا پایان امسال رویداد
کارآفرینی در حوزه تجهیزات پزشــکی نیز به
همتدانشگاهعلومپزشکیاردبیلبرگزارخواهد
شد که سعی داریم در این حوزه نیز از تولیدات
برتر و محصوالت کارآمد به نوعی حمایت کرده و
بستر پشتیبانیها و تحرک و حمایت بیشتر را از
اینبخشبهخوبیمهیاکنیم.
حسیننژاداظهارکرد:درنمایشگاههفتهپژوهش
که در روزهــای آینده گشــایش خواهد یافت
دانشگاهعلومپزشکینیزدرغرفههایتعیینشده
محصوالت خود را ارائه خواهد کرد و سعیمان
بر این است تا با به نمایش گذاشتن توانمندی
دانشجویان خود بتوانیم گوشهای از افتخارات را
در معرض دید عموم قرار دهیم.

امر بسیار حائز اهمیت است .
وی افزود :امینت خط آبرسانی  1400اصفهان بزرگ برای
ما بسیار حیاتی اســت چراکه تامین آب شــرب بیش از 3
میلیون نفربه پایداری آن بستگی دارد ولی سالمت و آسایش
ساکنانی که این خط از محله آنان عبور می کند هم برای ما
مهم قلمداد می شود و در این راستا تدابیر الزم در نظر گرفته
می شود.
مهندس امینی بیان کرد :بعد از این جلسه از محله زاگرس
که خط آبرسانی اصفهان بزرگ از آن عبور می کند دیدن می
کنیم تازمینه های آسایش و ســامت ساکنان این منطقه
بیش از پیش مهیا شود.
وی تامین آب شــرب مردم را یکی از اولویت ها برشــمرد و
تصریح کرد :تامین آب شرب مشــترکین درتابستان سال
جاری بدلیل کاهش بی سابقه منابع آبی در  50ساله گذشته،
با چالش هایی مواجه شــد اما امیدواریم بارش ها در ســال
جاری مطلوب باشد تا آب شرب مشترکین بدون محدودیت
در تمام روزها تامین شوداین در حالیست که تا  23آذر ماه
سال جاری از کل ظرفیت ســد زاینده رود که یک میلیارد
و 400میلیون مترمکعب اســت تنها 136مترمکعب آنآب
ذخیره شده است که این رقم برای تامین آب شرب در نظر
گرفته شده اســت.که امید می رود در ماههای باقی مانده از
سال آبی با بارشهای مطلوب ،آب مورد نیاز تمام بهرهبرداران
به ویژه کشاورزان تامین شود
بینالمللی و فعال در زمینه هتلداری در صدد آن هستیم که
با همکاری این موسسات دورههای آموزشی برگزار کنیم تا
جذابیت الزم با ایجاد انگیزه برای کســانی که عالقهمند به
زمینهی هتلداری هستند را فراهم کنیم.
رییس دانشگاه آزاد اسالمی استان اردبیل ادامه داد :امیدوار
هستیم که تا آخر امسال بتوانیم با یکی از موسسات بینالمللی
همکاری داشته و اولین دوره آموزشی در زمینه هتلداری را
برگزار کنیم و با ایجاد هتل ا ِسکول عالوه بر آموزش هتلداری
که از ضروریات این عرصه میباشد بتوانیم فرهنگ استانهای
مختلف را در آن ایجاد کنیم و با یک نگاه بینالمللی شــاهد
پیشرفت در صنعت هتلداری در استان باشیم.
رســولی گفت :مجتمع شــاهد به اکوسیســتم فناوری و
کارآفرینی و اشتغال و دانش بنیان تبدیل شده که به عنوان
سرای نوآوری دانشگاه در حال فعالیت است که دانشجویان
و اساتید دانشگاههای اســتان با ارائه ایده خود میتوانند با
حمایت این سرا ایده خود را عملیاتی کنند.
وی بیان کرد :دانشگاه آزاد اسالمی اردبیل با تاسیس شرکت
تعاونی تولیدی و توزیعی فراگیر دانشجویان و دانشآموختگان
دانشــگاه آزاد در زمینه اشــتغالزایی توانســت ه تعدادی از
دانشآموختگان دانشگاه آزاد را به کارگیری کند و همچنین
یکی از پروژههای در دست اقدام این شرکت جایگزین کردن
شکر با شیرین کنندههای طبیعی اســت که در این امر نیز
دانشــجویان و فارغ التحصیالن وارد عمل شدهاند/.اردبیل-
محمدرضالو

بهره برداری ۲۰۰پروژه عام المنفعه از
محل وصول زکات در استان بوشهر
بوشهر -خبرنگار اقتصاد سرامد ۲۰۰ :
پروژه عام المنفعه در بخشهای مختلف مذهبی،
دینی ،آموزشی ،کتابخانه ،راه سازی و برقرسانی از
محل وصول زکات در نقاط مختلف استان بوشهر به
بهرهبرداری رسیده است.
بهگزارشسایتخبریکمیتهامداد،احمدلطفیدر
نشست شورای زکات این استان با بیان اینکه یکی از
راههای مشارکت مردم در حل مشکالت نیازمندان
پرداخت زکات است ،اظهار داشت :مردم نیکوکار و
نوع دوست استان بوشهر در پرداخت زکات و کمک
بهنیازمنداندرکشورپیشتازهستند.
لطفی از اجرای پروژههای عمرانی از محل وصول
زکات خبرداد و افزود :با فعال شدن دبیر خانه زکات
در استان از سال ۸۴تا سال ۹۶تعداد ۲۰۰پروژه عام
المنفعه شامل  ۶۰مسجد ۵۱ ،حسینیه ۱۰ ،خانه
عالم ۵ ،غسالخانه ۵ ،کتابخانه ۵۴ ،جاده بین مزارع
و  ۱۵مورد روشنایی معابر روستایی به بهره برداری
رسیده است.
وی با بیان اینکه برای این تعداد پروژه عام المنفعه
 ۶میلیارد و  ۵۳۰میلیون تومان هزینه شده است
خاطرنشانکرد:درمجموع  ۳۷درصدزکاتوصولی،
به این امر اختصاص داده شده است.
مدیر کل کمیته امداد اســتان بوشــهر با اشاره به
وصول زکات امسال کشاورزان گفت :خوشبختانه
در ۸ماهه امسال ۵میلیارد تومان زکات جمع آوری
شد که بخشی از آن زکات فطریه و بقیه زکات واجب
و مستحبی بوده است.
لطفی از رشد  ۳۰درصدی وصول زکات خبرداد و
خاطر نشان کرد :رشد وصول زکات در استان بوشهر
در  ۸ماه امسال نســبت به مشابه سال گذشته ۳۰
درصد افزایش داشته است به گونه ای که در سطح
کشوریپیشتازهستیم.
وی با بیان اینکه زکاتهای وصولی در حل مشکالت
مستمندان و مددجویان هزینه میشود افزود :از کل
زکات جذب شده افزون بر  ۹۹درصد در کمک به
نیازمندان در سرفصلهای مسکن ،جهیزیه ،درمان،
فرهنگی ،تحصیل ،آموزش و معیشت نیازمندان
و مابقی در پروژههای عام المنفعه مناطق محروم
هزینهمیشود.
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهربر لزوم توجه
به نهضت احیاء و ترویج فرهنگ زکات تاکید کرد
و گفت :در ترویج فریضه زکات نیازمند فعالیتهای
فرهنگی هســتیم که در این راســتا نیاز اســت
سازمانهای مختلف از جمله صدا و سیما  ،سازمان
تبلیغات و جهاد کشاورزی همکاری بیش از پیش
داشتهباشند.

حمایت کمیته امداد بوشهر از۱۲۰۰
بیمارخاصوصعبالعالج
بوشهر -خبرنگار اقتصاد ســرآمد  :این دسته از
بیماران در سال جاری بیش از  ۸۷۰میلیون تومان
خدمات درمانی و تجهیزات پزشــکی رایگان اعم
از ویلچر ،واکر ،توالت فرنگی ،تخت بیمارســتانی،
دستگاه فشار سنج ،تشک مواج ،دستگاه اکسیژن
ساز و وسایل سونداژ دریافت کردند.
بهگزارشسایتخبریکمیتهامداد،مجیدگزدرازی
اصل،قائممقامکمیتهامداداستانبوشهر،درنشست
بررسی وضعیت بیماران خاص و صعب العالج تحت
حمایت این نهاد اظهار داشت :خدمات بهداشتی و
درمانی از نیازهای حیاتی مددجویان تحت حمایت
این نهاد است و مهمترین گروه هدف کمیته امداد،
بیماران خاص ،صعب العالج و زمین گیر هستند که
به عنوان اولویت اصلی در ارائه خدمات بهداشتی و
درمانی وجود دارند.
وی در ادامه بیان کرد :یکهزار و  ۲۰۰نفر مددجوی
دارای بیماری خاص ،صعب العالج و زمین گیر در
اســتان تحت حمایت کمیته امداد هستند که در
طول سال خدمات درمانی و پزشکی رایگان دریافت
میکنند.
گزدرازی اصل خاطر نشان کرد :از ابتدای سال جاری
تا کنون این دسته از بیماران بیش از  ۸۷۰میلیون
تومان خدمات درمانی و تجهیزات پزشکی رایگان
اعم از ویلچر ،واکر ،توالت فرنگی ،تخت بیمارستانی،
دستگاه فشار سنج ،تشک مواج  ،دستگاه اکسیژن
ساز و وسایل سونداژ دریافت کردند.
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر بیان کرد :همه
اینبیمارانبابهرهمندیازخدماتبیمهایودرمانی
میتوانند مشکالت ناشی از بیماری خود را به صورت
رایگان درمان کنند.
گزدرازی اصل در پایان بــا تاکید بر اینکه حففظ
ســامت مددجویان تحــت حمایــت در رأس
برنامههای کمیته امداد است خاطر نشان کرد :عالوه
بر حمایت از بیماران خاص و صعب العالج ،مادران
شیردهوکودکانمبتالبهسوءتغذیهایننهاد،ازسبد
غذایی رفع سوء تغذیه نیز بهره مند میشوند.

