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افزایش تولید اقالم بهداشتی برای پیشگیری 
از کرونا در گیالن 

رشـت - علـی حیـدری: بـه 
عمومـی  روابـط  واحـد  گـزارش 
سـازمان صنعـت، معـدن وتجـارت 
دلـق  فرهـاد  گیـان؛  گیـان 
از  جلوگیـری  بـرای  گفـت:  پـوش 

کرونـا تمهیـدات ویـژه ای بـرای افزایـش تولیـد اقام بهداشـتی در 
برخـی از واحدهـای صنعتـی رشـت اندیشـیده شـده اسـت. رئیس 
سـازمان صمـت گیـان در گفت وگـو بـا ایسـنا گفـت: در روزهـای 
اخیـر تقاضاهـا بـه منظـور پیشـگیری از بیمـاری کرونا مـردم برای 
از  و  بـود  یافتـه  افزایـش  بهداشـتی  تجهیـزات  و  ماسـک  خریـد 
آنجایـی کـه تولیـد ایـن محصوالت نمـی توانـد جوابگـوی تقاضای 
کنونـی باشـد، تهمیدات ویـژه برای افزایـش تولید ایـن محصوالت 
اندیشـیده شـده اسـت. وی بـه افزایـش ظرفیـت خـط تولیـد یک 
واحـد صنعتـی در شـهرک صنعتـی سـپیدرود رشـت اشـاره کرد و 
افـزود: بـه طـور میانگیـن روزانـه بیش از ۳۵۰۰ ماسـک در رشـت 
تولیـد می شـد کـه قـرار اسـت میـزان تولیـد ایـن واحـد صنعتـی 
افزایـش یابـد. دکتـر دلق پـوش با اشـاره بـه اینکه افزایـش ظرفیت 
واحدهایـی کـه مـاده ضـد عفونـی تولید می کننـد، در حـال برنامه 
ریـزی اسـت، خاطرنشـان کـرد: خوشـبختانه واحدهـای صنعتـی 
کـه اقـام بهداشـتی تولیـد می کننـد، کمبـود مـواد اولیـه ندارنـد. 
رئیـس سـازمان صمـت گیان بـا بیان اینکـه دو طـرح صنعتی که 
مجـوز ساخت شـان صـادر شـده اسـت را نیز تشـویق کردیـم برای 
تولیـد اقـام مـورد نیـاز هرچـه سـریعتر وارد مـدار تولیـد شـوند، 
تصریـح کـرد: برنامه ریـزی کردیـم، عـاوه بر ماسـک، تولیـد لوازم 
و تجهیـزات بهداشـتی همچـون ماسـک و الکل سـفید و دیگر مواد 
ضدعفونـی کننـده مورد نیـاز مردم افزایـش یابـد. وی تصریح کرد: 
شـهروندان گیانـی در صـورت مشـاهده گـران فروشـی ایـن اقام 
اعـم از تجهیـزات پزشـکی و یـا کاالهـای دیگـر بـا سـامانه ۱۲۴ 
سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت تمـاس گرفتـه و اطـاع دهنـد

طغیان رودخانه های کوهرنگ در پی 
بارش های سیل آسا

حسـینی:   - شـهرکرد 
طغیـان  از  کوهرنـگ  فرمانـدار 
بازفـت،  رودخانه هـای  سـنگین 
بیـرگان،  صمصامـی،  دوآب 
میـان رودان،  نعل اشـکنان، 
خسـرو آبـاد و زاینـده رود خبـر 

بسـیار  شهرسـتان  سـطح  در  رودخانه هـا  همـه  گفـت:  و  داد 
خروشـان و سیل آسـا هسـتند. هوشـنگ مصطفـوی بـا اشـاره 
کوهرنـگ  در شهرسـتان  بـاران  میلی متـری  بـارش ۱۲۰  بـه 
گفت: متاسـفانه بخش عمده ای از مزارع کشـاورزی شهرسـتان 
دچـار آسـیب جـدی شـده  اسـت. فرمانـدار کوهرنـگ بـا بیان 
اینکـه قریـب به ۱۰ روسـتای شهرسـتان در معـرض خطر قرار 
گرفته انـد، افـزود: دره شـیخ عالـی، محمودآبـاد، خویـه، دهنـو 
علیـا، نعل اشـکنان، دزک سرچشـمه و ... از جمله این روسـتاها 
هسـتند کـه پیش از ایـن اهالی ایـن مناطق بـه مکان های امن 
منتقـل شـده اند و لـذا خسـارت جانی نداشـته ایم. وی با اشـاره 
بـه حضور اسـتاندار در شهرسـتان کوهرنگ و بازدیـد از مناطق 
نجـات  و  امـداد  نیروهـای  تمـام  بـه  عنـوان کـرد:  سـیل زده، 
بـا ورود  تـا  آماده بـاش کرده ایـم  اعـام  نیروهـای خدمـات  و 
بهنـگام خـود از هرگونـه خسـارات جانـی و مالـی پیش گیـری 
شـیات های  از  تعـدادی  اینکـه  بیـان  بـا  مصطفـوی  کننـد. 
شهرسـتان کوهرنـگ در معـرض خطـر قـرار گرفته انـد، اظهـار 
داشـت: بـه صـورت ویـژه دسـتگاه های سـنگین کمک رسـان 
را بـرای هرنـوع کمک رسـانی در نقاط مسـتعد آسـیب مسـتقر 
کرده ایـم. فرمانـدار کوهرنـگ از طغیـان سـنگین رودخانه های 
بازفـت، دوآب صمصامـی، بیـرگان، نعل اشـکنان، میـان رودان، 
خسـرو آبـاد و زاینـده رود خبـر داد و گفـت: همـه رودخانه هـا 
هسـتند.  و سیل آسـا  بسـیار خروشـان  در سـطح شهرسـتان 
مصطفـوی از مـردم خواسـت حتی االمـکان تا عصر چهارشـنبه 
از سـفر بـه شهرسـتان کوهرنگ بپرهیزنـد و در صورت ضرورت 
ضمـن همـراه داشـتن لبـاس گـرم در محورهای بازفـت، دوآب 

صمصامـی و بیـرگان بـا احتیـاط کامـل تـردد کننـد.
بختیـاری  و  چهارمحـال  اسـتاندار  اسـت،  ذکـر  بـه  الزم 
بـرای مدیریـت میدانـی کاهـش خطـرات ناشـی از سـیاب و 
آماده سـازی امکانـات و زیرسـاخت های کوهرنگ در برابر سـیل 
احتمالـی بـه عنـوان فرمانده سـتاد مدیریـت بحران، بـه همراه 
جمعـی از مدیـران عضو سـتاد مدیریت بحران و سـه تیم کاری 

در شهرسـتان کوهرنـگ مسـتقر خواهنـد بود.

مدیر منطقه 4 شهرداری اصفهان:
احداث پردیس فرهنگی اصفهان قرینه پردیس 

هنر در دست بررسی است

اصفهـان - مرادیـان: مدیـر منطقـه ۴ شـهرداری اصفهـان 
گفـت: بـا توجـه به سـاخت محل جدیـد برای ایجـاد نمایشـگاه بین 
المللـی بـه دنبـال ایـن هسـتیم تـا در زمین محـل فعلی نمایشـگاه 
بیـن المللـی اصفهان، پردیس فرهنگی شـهر اصفهـان قرینه پردیس 
هنـر بـا کاربری های الزم و مورد نیاز سـاخته شـود. به گـزارش اداره 
ارتباطـات رسـانه ای شـهرداری اصفهـان، رضا اخـوان در پنجاهمین 
نشسـت خبری از سلسـله نشسـت های سه شنبه ها با رسـانه، اظهار 
کـرد: محـل نمایشـگاه هـای بیـن المللـی اصفهـان به لحاظ زیسـت 
محیطـی بـرای سـیما و منظـر شـهری مناسـب نیسـت بنابرایـن به 
دنبـال تغییـر کاربـری آن هسـتیم. پیشـنهاد داده ایم با جـا به جایی 
ایـن محل، در محل فعلی نمایشـگاه در جوار پل شهرسـتان، پردیس 
فرهنگـی اصفهان احداث شـود که شـامل بـاغ کتاب هـم خواهد بود 
و ایـن بـاغ در امتـداد بـاع گلهـا، بـاغ جـوان و بـاغ تندرسـتی و فـن 
آوری احـداث مـی شـود. وی ادامـه داد: منطقه ۴ شـهرداری اصفهان 
از مناطـق خـاص و اسـتراتژیک شـهر اصفهان با وسـعت 7 هزار ۵۰۰ 
هکتـار مسـاحت بـوده کـه دومیـن منطقه شـهری اصفهـان از لحاظ 
وسـعت محسـوب می شـود.  وی سـرانه فضای سـبز منطقه را حدود 
7۰ متـر بـرای هـر نفـر ذکر کـرد و افـزود: مسـاحت فضای سـبز در 
اختیـار منطقـه ۴ شـهرداری اصفهان حـدود ۱۰۰۰ هکتـار از ۳ هزار 
و 7۰۰ هکتـار مسـاحت در اختیـار فضـای سـبز شـهرداری اصفهان 
اسـت. سـال گذشـته با توجه به خشکسـالی منطقه حفظ و نگهداری 
فضـای سـبز بـا تدابیـری ویـژه از حوزه هـای مختلف ماننـد خدمات 
شـهری بـا انجام کارهایـی مانند اجـاره آب، اجاره ماشـین آالت برای 
حمـل آب و بـا هزینـه های زیاد صـورت گرفت و خوشـبختانه موفق 
بـه عبـور از بحـران شـدیم؛ امـروز خـدا را شـاکریم کـه هیـچ یک از 
فضاهـای سـبز شـهری وسـیع منطقـه نـه تنهـا آسـیب ندیـد بلکـه 
همزمان در راسـتای توسـعه و گسـترش فضای سـبز شـهرداری ۵۰ 
هکتـار بـه صـورت دیـم در محـل پردیـس اشـراق )کوه نخـودی( به 
فضـای سـبز منطقه اضافه شـد.  مدیـر منطقه ۴ شـهرداری اصفهان 
با اشـاره به ابرپروژه میدان شـهدای هسـته ای و خیابان های منتهی 
بـه آن، تصریـح کـرد: تاکنـون بـرای آزادسـازی این میـدان و خیابان 

سـلمان فارسـی ۸۰ میلیارد تومان هزینه شـده اسـت. 

مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت :
تولید حدود ۴۲ هزار گیگاوات ساعت برق در 

۱۰ ماهه سال ۹۸  در خوزستان
اهواز - رحمان محمـدی: مدیر 
بـازار برق شـرکت بـرق منطقـه ای 
خوزسـتان گفـت: تولید برق اسـتان 
در ده ماهـه سـال ۹۸ برابـر بـا ۴۱ 
هـزار و ۸۴۲ گیـگاوات سـاعت بوده 
اسـت . فرامـرز شـادفر بیـان کـرد: سـهم نیـروگاه هـای بـرق آبی از 
ابتـدای سـال تـا پایان دی مـاه ۹۸ برابر با ۲۰ هـزار و ۲۴۱ گیگاوات 
سـاعت )معـادل ۴۸ درصد( و سـهم نیـروگاه های حرارتی و سـیکل 
ترکیبـی برابـر بـا ۲۱ هـزار و ۶۰۱ گیـگاوات سـاعت )معـادل ۵۲ 
درصـد ( کل انـرژی تولیـدی بـوده اسـت . وی افـزود: نیـروگاه های 
حرارتـی و گازی اسـتان در سـال جـاری ۲۱ هـزار و ۶۰۱ گیـگاوات 
سـاعت تولیـد داشـته اند کـه از این میـزان ۴۶ درصد توسـط بخش 
دولتـی )رامیـن و ماهشـهر( و ۵۴ درصد توسـط نیـروگاه های بخش 
خصوصـی )زرگان، آبادان، خرمشـهر، شـهدای پیـروز بهبهان و فجر( 
تولیـد و بـه شـبکه تحویل شـده اسـت. مدیر بـازار برق شـرکت برق 
منطقـه ای خوزسـتان تصریـح کـرد: نیروگاه هـای حرارتـی و گازی 
اسـتان در ایـن دوره به طور متوسـط در هر روز حـدود 7۰ گیگاوات 
سـاعت بـرق تولیـد و بـه شـبکه تحویـل داده اند. شـادفر ادامـه داد: 
پیـک دی مـاه سـال جـاری سـه هـزار ۹۵ مـگاوات بوده که نسـبت 
بـه پیـک بـار در مدت مشـابه سـال قبـل ۰.۱ درصد کاهش داشـته 
اسـت، انـرژی مصرفـی نیـز برابـر ۳۲ هـزار و ۵۱۹ گیگاوات سـاعت 
بـوده کـه نشـان دهنـده حـدود ۱ درصـد کاهـش مصـرف انـرژی 
نسـبت بـه مدت مشـابه در سـال قبل می باشـد. وی گفـت: بمنظور 
تامیـن انرژی الکتریکـی مطمئن برای کلیه مشـترکین و تامین رفاه 
عمومـی ضروری اسـت تا اسـتفاده بهینـه از انرژی الکتریکی توسـط 

تمامـی اقشـار جامعـه بـه طـور جدی َمـد نظر قـرار گرفته شـود.

برنجی: برنامه های عمومی 
دستگاه های دولتی تا اطالع ثانوی 

تعطیل و لغو گردید
میرزایـی  -فریبـا  مـارد 
پندار: سـجاد برنجی سرپرسـت 
مـارد  شهرسـتان  فرمانـداری 
صـورت  اقذامـات  درخصـوص 
ویـروس  از  پیشـگیری  گرفتـه 
کروناگفـت :  براسـاس تصمیـم مدیریـت بحـران شهرسـتان، 
شـهرداری ها مکلف به ضدعفونی سـازی و پاکسـازی وسـائل  
نقلیـه عمومی مثل اتوبوس ها و تاکسـی ها هسـتند. وی افزود: 
نظـارت بر واحدهـای صنفی مخصوصـاً واحدهـای صنفی که 
بـا مـواد غذایـی مرتبـط هسـتند از سـوی شـبکه بهداشـت 
درمـان و اتـاق اصناف افزایش می یابد. برنجی اظهارداشـت:در 
شهرسـتان تمامـی برنامه های عمومـی  دسـتگاه های دولتی 
تـا اطاع ثانوی تعطیـل و  لغو گردید. وی ادامه داد: پیشـنهاد 
تعطیلـی برخـی از مراکـزی کـه احتمـال بـه ابتـای ویروس 
کرونا می تواند بیشـتر باشـد مثل اسـتخرها و قلیان سـرا ها را 
اعـام نمـوده ایـم که به بعـد از تائیـد مراجع ذی صـاح انجام 
خواهیـم داد. سرپرسـت فرمانداری شهرسـتان مـارد تصریح 
کـرد: از مردم عزیز شهرسـتان خواهشـمندیم بـه توصیه های 
پیشـگیرانه توجه داشـته کـه اولیـن راه مبارزه با ایـن ویروس 
پیشـگیری هـای فـردی و شـخصی اسـت. برنجی گفـت: اگر 
مردم شـریف شهرستان مشـاهده کردند که بعضی از مراکزی 
کـه وظیفه عرضـه ماسـک و مواد ضدعفونـی کننـده را دارند 
در حـال کـم فروشـی و گرانفروشـی هسـتند را بـه مجموعـه 
فرمانـداری یـا دسـتگاه هـای نظارتـی اعـام نماینـد تـا در 
کمتریـن زمـان ممکـن اقدامـات قانونـی الزم صـورت پذیرد.

اخبار ایراناخبار ایران مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در مراسم گرامیداشت روز زن عنوان کرد:

در نظر گرفتن منفعت سازمان و مردم رمز ماندگاری خدمات است

آب  شرکت  مدیرعامل  مرادیان:  یحیی   – اصفهان 
وفاضاب استان اصفهان در مراسم گرامیداشت روز زن 
آبفا اصفهان  بانوان شاغل در  از 325  با حضور بیش  که 
برگزار شد اعام کرد: فعاالن صنعت  آبفا به منظور ارائه 
خدمات ماندگار باید منافع سازمان و مردم را بیش از هر 

امری مدنظر قرار دهند.
مدیرعامل شرکت آب وفاضاب استان اصفهان در جمع بانوان 
شاغل در شرکت آب و فاضاب استان اصفهان با تاکید بر جایگاه 
رفیع زن در خانواده ، اجتماع گفت: بانوان شاغل در شرکت آب 

وفاضاب استان اصفهان باید با ارائه دستاوردهای ماندگار درزمینه 
خدمت رسانی مطلوب به مردم نهایت رضایت مشترکین را جلب 
نمایند مهندس هاشم امینی با اشاره به اباغ قانون یکپارچه سازی 
اباغ  و روستایی عنوان کرد:با  فاضاب شهری  و  شرکتهای آب 
قانون یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضاب شهری وروستایی 
از این پس حدود از ۵ میلیون نفر در استان تحت پوشش خدمات 
شرکت آب و فاضاب استان اصفهان قرار می گیرند.  وی با بیان 
اینکه بانوان شاغل در آبفا اصفهان همواره با دقت و تعهد مثال 
بانوان  کرد:از  تصریح  بودند  محوله  وظایف  درصددانجام  زدنی 

شاغل در آبفا استان اصفهان انتظار می رود که با تاش ،تعهد و 
تخصص کافی  زمینه های  الزم برای خدمات رسانی گسترده به  
مشترکین در شهرها و روستاها  را مهیا نمایید . مدیرعامل شرکت 
آب وفاضاب استان اصفهان خدمات آبفا را بسیار استراتژیک و 
حیاتی دانست و خاطرنشان ساخت: فعاالن صنعت آبفا باید در 
نظر داشته باشند که خدماتی که ارائه می دهند بسیار حیاتی و 
استراتژیک می باشد بنابراین  باید دقت الزم  را در ارائه خدمات 
مطلوب و بهنگام به مشترکین در نظر داشته باشند.   مهندس 
هاشم امینی منفعت سازمان و مردم را رمز ماندگاری خدمات ارائه 

شده  برشمرد و تصریح کرد: کارکنانی که با از خودگذشتگی و 
ایثار منافع سازمان و مردم را درنظر دارند قطعا خدمات ماندگاری 
را طی سالهای خدمت  ارائه می دهند که قطعا این رویکرد  پاداش 
دنیوی و اخروی را برای آنان به همراه دارد. وی در جمع بانوان 
شاغل در شرکت آبفا استان اصفهان  همدلی و همکاری را امری 
فعاالن  داشت:  بیان  و  دانست  وی  بهره  افزایش  در  موثر  بسیار 
صنعت آب و فاضاب باید با همکاری و همدلی را سرلوح کارها 
قرار دهند تا همچنان شرکت آبفا استان اصفهان بعنوان شرکتی 

پیشرو در امر خدمات رسانی باقی بماند.

تبریز- لیا پاشایی: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه آذربایجان شرقی از انجام برنامه ریزی 
الزم و تأمین و توزیع به موقع و مطلوب سوخت گازمایع 

استان در فصل سرما خبر داد.
علی روح اللهی با بیان اینکه گاز مایع مورد مصرف خانوارهای 
روستایی فاقد گاز طبیعی بدون هیچ مشکلی تأمین شده است، 
تاشگران عرصه  و همت  پایش مستمر  ریزی،  برنامه  با  گفت: 
عرضه  جایگاههای  نیاز  مورد  سوخت  منطقه  رسانی  سوخت 
سوخت، صنایع و سایر مصرف کنندگان نیز سوخت جایگزین 
بی وقفه تأمین و توزیع گردیده است. مدیر شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی تصریح کرد: سوخت 
گاز مایع خانوارهای روستایی فاقد گاز طبیعی، مناطق کوهستانی 
سخت گذر و عشایر منطقه، توأم با نفت سفید توزیع و برودت 
هوا و بارش های شدید برف مانع از خدمت رسانی مطلوب و به 
موقع نشده است. روح اللهی درادامه افزود: گازمایع مورد مصرف 
اردبیل  میاندوآب،  ارومیه،  مناطق  نیاز  از  بخشی  و  منطقه  این 
و کردستان از طریق تأسیسات انبار نفت شهدای پخش تبریز 

توسط پنج شرکت موزع گاز مایع بعنوان تأسیسات اصلی و بیست 
و شش تأسیسات مردمی زیرمجموعه این شرکت ها، بر اساس 
برنامه تدارکات ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
تأمین می گردد. وی یاد آورشد: به طور متوسط ماهانه ده هزار تن 
گاز مایع ازطریق شرکت پاالیش نفت تبریز دریافت می گردد که 
از این مقدار ماهانه حدود ۴۴۰۰ تن در منطقه آذربایجان شرقی 

و مابقی به سایر مناطق یاد شده ارسال می گردد.

با  قم  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل   - قم 
اشاره به شیوع بیماری کرونا در استان از مردم خواست تا از 

سامانه غیرحضوری و تلفنی این شرکت استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم با اشاره به شیوع 
و  پیشگیری  منظور  به  خواست  مردم  از  استان   در  کرونا  بیماری 
این  تلفنی  و  غیرحضوری  سامانه  از  کرونا   بیماری  تسری  کاهش 

شرکت استفاده کنند.  مهدی آهنین پنجه با اشاره به فراهم بودن 
بسترهای ارایه خدمات غیرحضوری شرکت توزیع نیروی برق استان 
قم با شماره تلفن ۳۱۲۱ و همچنین سامانه پاسخگویی ۲۴ ساعته 
فوریت های برق با تلفن ۱۲۱ از مردم خواست به منظور پیشگیری 
و کاهش تسری بیماری کرونا تا حد امکان از مراجعه  حضوری به 
این شرکت خودداری کنند. مدیرعامل شرکت توزیع برق استان قم 

با بیان اینکه کلیه فرایندهای خدمات مشترکین از فروش انشعاب تا 
خدمات پس از فروش برق در استان از طریق سامانه تلفنی ۳۱۲۱ 
بدون    qepd.co.irبه نشانی برق قم  توزیع  و وب سایت شرکت 
مراجعه حضوری امکانپذیراست  از کلیه شهروندان درخواست کرد: 
همشهریان با توجه به شیوع بیماری کرونا ، به منظور حفظ سامتی 
خود و دیگران از مراجعه حضوری به مناطق این شرکت پرهیز کنند.

و  بنادر  مدیرکل  پور:  حسین  کیوان   – بندرعباس 
میلیون  بارگیری یک  و  از تخلیه  دریانوردی هرمزگان 
و 311 هزار تی.ای.یو کانتینر طی ده ماهه سال جاری 
در بندر شهید رجایی خبر داد. به گزارش روابط عمومی 
اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، "اله مراد عفیفی 
در  شده  استخراج  ارقام  و  آمار  آخرین  ارایه  با  پور" 
خصوص کارنامه عملیات کانتینری بندر شهید رجایی 
طی ده ماهه سال 98، اظهار داشت: در این دوره زمانی، 
 TEU  923 و  هزار   311 و  میلیون  یک  مجموع  در 
کانتینر)هر تی ای یو معادل یک کانتینر بیست فوت( در 
بزرگترین و پیشرفته ترین بندر کانتینری ایران تخلیه 

و بارگیری شد.
عفیفی پور اضافه کرد: از مجموع یک میلیون و ۱۱۰هزار 
و ۲۲۴ هزار TEU کانتینر پر تخلیه و بارگیری شده، ۱۴۴ 

هزار و TEU ۹۶۴ مربوط به محموله های ترانزیتی بوده است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان تصریح کرد: حجمی 
بالغ بر ۲۴۵ هزار TEU کانتینر با رشد ۶.۵ درصدي طی ده 
ایران  بندر کانیتنری  ترین  از طریق اصلی  ماهه سال جاری 
جابجایی ۳۱۱  از  وی  ترانشیپ شده   منطقه  بنادر  سایر  به 
هزار وTEU ۲۴۵ کانتینر حامل کاالهای صادراتی با افزايش 
۵.۱ درصدي و ۴۰۹ هزار TEU کانتینر وارداتی طی ده ماه 

گذشته خبر داد.
از  مندی  بهره  با  رجایی  شهید  بندر  است،  ذکر  شایان 
پیشرفته ترین پایانه های کانتینری و برخورداری از تجهیزات 
روز دنیا، به عنوان بزرگترین و پیشرفته ترین بندر کانتینری 
کانتینر   TEU میلیون   ۸.۵ با  که  شود  می  محسوب  ایران 
ظرفیت ساالنه، تخلیه و بارگیری بیش از ۸۰ درصد کاالهای 

کانتینری درسطح بنادر کشور را پشتیبانی می کند.

اهواز – رحمان محمدی: با حضور مدیران صنعت برق 
موضوع  با  صنعت  این  بحران  مدیریت  جلسه  خوزستان 
شرایط  مقابل  در  آمادگی  و  کرونا  شیوع  از  پیشگیری 

نامساعد جوی حاکم بر استان، تشکیل شد.
جلسه کمیته منطقه ای مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در 
شرکت های برق استان خوزستان با هدف بررسی وضعیت موجود و 
ارائه راهکار برای مقابله با کرونا ویروس در شرکت ها و آمادگی الزم 

در برابر شرایط نامساعد جوی پیش رو، برگزار شد. تهیه و توزیع 
وسایل بهداشتی جهت مقابله با ویروس کرونا در بین کارکنان، نصب 
بنر و عائم هشدار دهنده آخرین توصیه ها بهداشتی، استفاده از 
لغو  دستکش و ضد عفونی کردن بسته های وارده به دبیرخانه و 
جلسات غیر ضروری که با تعداد نفرات زیادی تشکیل می شد، از 
مهم ترین مصوبات مقابله با کرونا ویروس در این جلسه بوده است. 
همچنین مقرر شد برای مقابله با شرایط نامساعد جوی و سیاب 

احتمالی تا پابان هفته شرکت های برق در آماده باش کامل باشند 
و مدیران و معاونین در شرکت ها حضور داشته  شناسایی نقاط پر 
احتمالی  برطرف کردن خطرات  برای  آمادگی همه جانبه  و  خطر 
مانند برخورد صاعقه با خطوط و پست های برق و پیگیری مستمر 
پروژه های موافقتنامه سیاب ۹۸ از دیگر مصوبات این جلسه بوده 
است.  این جلسه با حضور مدیران شرکت برق منطقه ای خوزستان، 

شرکت توزیع نیروی برق خوزستان و اهواز تشکیل شده است.

تمام  عفونی  ضد  آغاز  از  گرگان  شهردار   - گرگان 
مرکز  گزارش  داد.به  خبر  گرگان  شهرداری  ساختمان های 
اطاع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، عبدالرضا دادبود 
کرونا  شیوع  از  پیشگیری  و  مقابله  اهمیت  به  توجه  با  گفت: 
توسط  گرگان  شهر  در  ویروس  این  با  مقابله  کمیته  ویروس، 
در  راستا  این  در  داد:  ادامه  شد.وی  تشکیل  گرگان  شهرداری 
ساعات مشخص تمامی ساختمان های شهرداری گرگان با مواد 

ضدعفونی کننده پاکسازی و ضدعفونی می شود.
شهردار گرگان بیان کرد: همچنین با تشخیص کمیته سامت استان، 
تمامی بازارهای هفتگی گرگان تا اطاع ثانوی تعطیل شد.شهردار گرگان 
تصریح کرد: پایان شیفت کاری، اتوبوس های ناوگان حمل و نقل عمومی 
شهرداری گرگان تمامی اتوبوس ها ضدعفونی می شود.دادبود بیان کرد: 

مقرر شده در ساختمان های شهرداری گرگان در ورودی ساختمان ها ماده 
ضدعفونی کننده تعبیه شده و شهروندان قبل از ورود به ساختمان دستا 
خود را با ماده مخصوص ضدعفونی کنند.وی اضافه کرد: این اقدام در حال 
پیگیری است و به محض خریداری شدvن مایع ضدعفونی کننده، این 
تصمیم عملیاتی خواهد شد.شهردار گرگان بیان کرد: آهک پاشی و توجه 
ویژه به پاکسازی معابر، باکس های زباله و معابر پرتردد در دستور کار ویژه 
معاونت خدمات شهری شهرداری گرگان قرار دارد.دادبود گفت: همچنین 
برای آگاه سازی بیشتر شهروندان شهرداری گرگان اقدام به چاپ، نصب و 
توزیع بروشورهای آموزشی در راستای پیشگیری از شیوع کرونا ویروس 
کرده است و در روزهای آینده این اقدام پررنگ تر خواهد شد.وی تاکید 
کرد: شهرداری گرگان همراه با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
گلستان هر نوع اقدامی را که برای پیشگیری از شیوع این ویروس الزم 

باشد را با تمام توان اجرایی خواهد کرد.
شهردار گرگان: همه بازارهای هفتگی در گرگان تا اطاع 

ثانوی تعطیل شد
استان گلستان،  با تشخیص کمیته سامت  شهردار گرگان گفت: 
همه بازارهای هفتگی گرگان تا اطاع ثانوی تعطیل است.به نقل از روابط 
تشخیص  با  اظهارداشت:  دادبود  عبدالرضا  گرگان،  شهرداری  عمومی 
کمیته سامت استان گلستان و اباغ ضرورت نکات بهداشتی در راستای 
تا  بازارهای هفتگی در گرگان  از شیوع کرونا ویروس، همه  پیشگیری 
اطاع ثانوی تعطیل است.وی ادامه داد: همچنین در این راستا هر شب 
نقل عمومی شهر گرگان ضدعفونی  و  ناوگان حمل  اتوبوس های  همه 
می شود.تاکنون ۱۸ مورد مشکوک به بیماری کرونا در استان گلستان 

شناسایی شده است.

با پی گیری و برنامه ریزی الزم برای فصل سرما صورت پذیرفت؛

تأمین و توزیع بی وقفه گازمایع مورد نیاز منطقه آذربایجان شرقی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم تاکید کرد ؛

مردم از سامانه های غیرحضوری برق استفاده كنند

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعام کرد:

جابجایی كانتینر در بندر شهید رجایی از ۱.3 میلیون TEU فراتر رفت

جلسه مدیریت بحران صنعت برق خوزستان برگزار شد

ضدعفونی تمام ساختمان های شهرداری گرگان با دستور شهردار گرگان


