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جای خالی نام
زنان در نامگذاری
معابر شهر

»

»

4

رئیس کمیسیون سالمت ش��ورای ش��هر تهران خواهان نامگذاری نام مفاخر زن در معابر شهر تهران شد.
زهرا صدراعظم نوری صبح دیروز در هنگام بررسی نامگذاری معابر جدید با بیان اینکه چرا تنها نام مفاخر مرد
برای نامگذاری در میادین کوچه و خیابانها استفاده می ش��ود ،گفت :در تاریخ ایران زنان دارای جایگاه خاص
و تأثیرگذار هستند که الگو ساز هستند و می توان نام آنها را بر ش��هر گذاشت .وی با بیان اینکه  ،تاکید ویژه بر
نامگذاری معابر به نام شهدا بسیار شایسته است ،گفت :اما در میان شهدا زنانی نیز وجود داشتند که اسوه ایثار و
گذشت هستند و باید نامشان بر معابر شهر گذاشته شود .محسن هاشمی ،رئیس شورای شهر در این جلسه به
شوخی گفت خانمها کمتر شهید میشوند.

محیط زیست
رکن امنیت ملی
است

»

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور با تاکید بر اینکه محیط زیست جزء ارکان امنیت ملی به حساب
میآید نسبت به تنش احتمالی بین اس��تانها در نتیجه بیتوجهی به محیط زیست هشدار داد .جمشید محبت
خانی در نشس��ت خبری که در سازمان حفاظت محیط زیس��ت برگزار شد ،اظهار داش��ت :باید به حفظ محیط
زیست توجه کنیم .چون اگر این موضوع مورد غفلت قرار گیرد ممکن است باعث تنش و برخورد بین استانهای
مختلف شود .سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه دارد که همه دستگاهها را برای حفظ محیط زیست به خط
کند .بازوی اجرایی سازمان محیط زیست نیز محیط بانان هستند و قطعاً بخش آموزش و فرهنگسازی مهمترین
وظیفه محیط بانان در حفظ محیط زیست است .وی در مورد الیحه حمایت از محیط بانان هم گفت :این الیحه
مراحل کمیسیونها را پشت سر گذاشته و در حال حاضر منتظر بررسی آن در مجلس هستیم.

خبر

معاون پژوهش سازمان تبلیغات اسالمی:

یادداشت
یادداشتی بر اصول ایمنی
در ایام خانه تکانی
جالل ملکی

سخنگویسازمانآتشنشانیتهران

به روزهای پایانی س��ال نزدی��ک میش��ویم و در این روزها
تقریب��اً تمام زنان ایرانی بر طبق یک س��نت بس��یار پس��ندیده
که به آن خانهتکانی گفته میشود مش��غول نظافت و پاکسازی
منازل خواهند ش��د .خانهها و حتی محل کار که یک سال از آنها
بهرهبرداری شده است ،اکنون نیاز به نظافت کامل دارد تا دوباره
مهیای استفاده در سال جدید باشد .اگرچه این کار بسیار ارزنده
و مهم اس��ت اما خطراتی نیز درآن وج��ود دارد که بی احتیاطی
در انجام آن میتواند آس��یبهایی به اف��راد وارد کند .در همین
خصوص توصیه هایی را تقدیم میکنیم و امید است که با رعایت
این موارد بدون حادثه و اتفاق خاصی این کار به پایان برسد.
 .1هنگام نظافت دیوارها و س��قفهای خان��ه و محل کار ،از
نردبان دوطرفه یا چهارپایه استفاده کرده و از سطح اتكای مناسب
آن با زمین كام ً
ال مطمئن شوید.
 .2از تکیه دادن نردبان به دیوار خصوصاً در س��طوح کاشی و
سرامیک جدا ًخودداری کنید.
 .3بهتر است زیر پایههای نردبان ،پوششهای الستیکی برای
جلوگیری از سقوط وجود داشته باشد.
 .4اس��تفاده از مواد قابل اش��تعال و انفجار مانند بنزین ،تینر
و الکل برای شستوشوی كف آش��پزخانه ،حمام و غیره به ویژه
در محیطهای بسته بسیار خطرناک است .تجمع بخارات ناشی
از تبخیر این مواد ،در صورت حتی روشن ش��دن چراغ میتواند
حادثه ساز شود.
 .5اگر از مواد شیمیایی مخصوص شستوشوی منزل استفاده
میکنید ،حتماً در و پنجرهها باز باش��د که گ��ردش هوا صورت
پذیرد .بخارات این مواد برای س�لامتی و بهخص��وص اندامهای
تنفسی انسان بسیار مضر است.
 .6مواد ش��وینده مانند وایتكس ،جوهر نم��ك و غیره را روی
زمین و در دس��ترس كودكان نگذارید و در حد استاندارد از آنها
استفاده کنید.
 .7هنگام تمیز كردن شیشهها و پنجره های خانه احتیاط و از
رفتن لبه پنجره روی نردهها و قرنیزهای آن جدا ً خودداری کنید.
 .8شستوشوی لوازم برقی مانند لوستر ،چراغ روشنایی و غیره
قبل از قطع كامل جریان برق بسیار خطرناك است و احتمال برق
گرفتگی افراد را افزایش میدهد .درابتدا جریان برق را قطع کرده و
فقط با دستمال ،نسبت به پاکسازی این وسایل اقدام کنید.
 .9از انباشتن زباله های تولید شده نظیر روزنامه باطله ،کارتن
و مقوا و لوازم مس��تعمل در خانه ،راه پلهها و بهویژه پارکینگها
خودداری کنید .تجمع این مواد ،میتواند کودکان را برای برپایی
آتش تحریک کند.
 .10خانه تکانی یک کار گروهی است .از جابهجا کردن وسایل
سنگین مانند یخچال ،اجاق گاز و غیره به تنهایی خودداری کنید.
این کار می تواند آسیب هایی را به شما وارد کند.
 .11خانه تکانی فرصت خوبی است که وسایلی مانند اجاق گاز
و یخچال را که کمتر جابهجا می شوند نیز از نظر سالمت اتصاالت
بررسی کنید .در این هنگام ،سیمهای برق و شیلنگ گاز و سایر
اتصاالت را مورد بازدید قرار دهید و از سالمت آنها مطمئن شوید.
 .12از ریخت��ن م��واد قابل اش��تعال در چاهه��ای فاضالب،
دستشویی ،سرویس بهداش��تی و غیره جدا ً خودداری کنید چرا
كه احتمال انفجار و آتش سوزی وجود دارد.
 .13خاموش کنندهها از جمله وس��ایلی هس��تند که ممکن
است فراموش شوند .از فرصت اس��تفاده کرده و آنها را نیز بازدید
کنید و درصورت نیاز به شارژ مجدد ،این کار را انجام دهید.
سازمان آتشنش��انی و خدمات ایمنی ش��هرداری تهران ،در
روزهای منتهی به سال نو و با توجه به حضور گسترده شهروندان
در اماکن تجمعی مانند فروشگاهها ،س��راها و پاساژها و شلوغی
و ترافیک معابر ،تمهیدات خاصی را برای خدمترس��انی بهتر و
س��ریعتر انجام میدهد که از آن جمله میتوان به استقرار های
هم��ه روزه در دو نوبت صبح وعصر اش��اره کرد .امید اس��ت که
شهروندان گرامی نیز همواره ضمن رعایت اصول ایمنی ،همکاری
خوبی با آتشنشانان داشته باش��ند که این ایام نیز بدون مشکل
خاصی سپری شود.
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اجتماعی

خبر اهواز

پایداری برق شهرستان های یاسوج
و سی سخت با توسعه پست مختار

اه�واز -مدیرعامل ش��رکت برق منطقهای خوزس��تان
گف��ت :عملی��ات توس��عه پس��ت  ۱۳۲.۲۰کیل��و ول��ت
مختار یاس��وج ای��ن ش��رکت از  ۶۰ب��ه  ۹۰مگا ول��ت آمپر
با ه��دف تامین ان��رژی برق م��ورد نی��از شهرس��تانهای
یاس��وج و س��ی س��خت اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحم��د
به پایان رسید.
به گ��زارش روابطعمومی این ش��رکت ،محمود دش��ت
بزرگ بیان کرد :توسعه پست مختار شامل نصب و راهاندازی
یک ترانس ب��ه ظرفیت  ۳۰مگا ولت آمپر و  ۳دس��تگاه فیدر
 ۲۰کیلو ولت بوده است .وی ارزش س��رمایه گذاری توسعه
پست مختار را  ۸۲میلیارد ریال اعالم کرد.
وی تاکید کرد :در کن��ار افزایش ظرفی��ت تامین انرژی
برق مورد نیاز شهرستانهای یاس��وج و سی سخت ،کاهش
بارگیری از پس��تهای مجاور ،کاهش محدودیت و احتمال
خاموشی ش��بکه توزیع  ۲۰کیلو ولت و افزایش قابلیت مانور
در این شبکه از دیگر اهداف توسعه پست مختار است.

کمحجابی و بدحجابی قانونا جرم نیست

گروه اجتماعی -معاون آم��وزش و پژوهش
سازمان تبلیغات اسالمی در مورد وضعیت حجاب
در کشور و نحوه برخورد با بدحجابها مصاحبهای
کرده که از جهاتی اهمیت زیادی دارد .بخش��ی از
گفتهه��ای وی بارها از زبان کارشناس��ان مختلف
بیان شده اما همیش��ه با واکنش منفی تندروهای
داخلی مواجه شده است.
روحاهلل حری��زاوی ،معاون آم��وزش و پژوهش
س��ازمان تبلیغ��ات اس�لامی ،معتقد اس��ت که
بیحجابها لزوما بیدین و المذهب نیستند و نوع
حجاب را یک رفتار سیاس��ی و اقتص��ادی و گاهی
هم رفتار اعتراضی میدانن��د .وی تاکید میکند:
صراحت قانونی درب��اره جرم ب��ودن کمحجابی و
بدحجاب��ی نداریم و نیروی انتظام��ی فقط وظیفه
دارد با «بیحجابی مطلق» برخورد کند.
بیحجابینوعیسبکزندگیشدهاست
وی در مصاحب��های ب��ا ایلنا در پاس��خ به این
س��وال که عملکرد  ۲۶دستگاه کش��ور در زمینه
حجاب را چگون��ه ارزیابی میکنید ،گفته اس��ت:
حجاب پدیدهای فرهنگی اس��ت؛ یعن��ی عالوه بر
عنصر مذهب عناصر دیگ��ری نیز بر میزان حجاب
تاثیرگذار هس��تند ،مانند عناصر اقتصادی که یک
جنبه فرهنگ��ی دارد؛ به این معنا ک��ه مادامی که

زنان بیحجاب بودن را نش��انه تمدن ،ثروتمندی
و رفاه بدانند و به دنبال این سبک از زندگی باشند،
فعالیته��ای دس��تگاههای فرهنگی ی��ا مذهبی
نمیتوان��د تاثیر زیادی در این ن��وع فرهنگ ایجاد
کنند.
معاون آم��وزش و پژوهش س��ازمان تبلیغات
اس�لامی تاکید میکند که وقتی بیحجابی نوعی

توزیع کاالهای یارانهای از شبکههای مجازی

وزیر رف��اه گفت :دولت سیاس��تهای جدیدی
اتخاذ کرده ت��ا کااله��ای سوبس��یدی را از طریق
شبکههای مجازی وزارت صمت به صورت هدفمند
در اختی��ار گروههای ه��دف قرار ده��د .بهگزارش
ف��ارس ،محم��د ش��ریعتمداری در م��ورد ارزیابی
سیاس��تهای یارانهای کش��ور گفت :الکترونیکی
کردن تمام فعالیتهای مربوط به توزیع یارانهها در

شورا مورد تاکید قرار گرفته است .در جریان تصویب
قانون بودجه نیز تکالیف روشنی از سوی قانونگذار
برای نحوه توزیع این کاالها و شکل جدید آن ابالغ
شده اس��ت .وزیر رفاه درباره نحوه توزیع یارانهها در
قالب کاالبرگ الکترونیکی گف��ت :فعال تغییری در
اجرا نیس��ت ،بعد از ابالغ بودجه  ،تصمیمگیری در
مورد تغییر شیوه موجود انجام خواهد شد.

سبک زندگی باشد ،چنین فرهنگی باید بهصورت
بنیادین اصالح ش��ود تا مردم بیحجابی را نش��انه
پیشرفت و با حجابی را نشانه عقبماندگی ندانند.
نی�روی انتظامی ب�ا بیحجابی مطلق
برخورد کند
وی درب��اره برخ��ورد پلیس ب��ا بدحجابی هم
تصریح کرد :دس��تگاه انتظامی و امنیتی کش��ور

مجری قانون یک کشور است .در این کشور قانونی
تصویب شده است که معنی آن لزوم داشتن حجاب
اس��ت؛ در این قانون چادر مورد توصیه جدی قرار
گرفت��ه و بیحجاب��ی کام��ل نفی جدی ش��ده و
کمحجابی یا آنچه که بدحجابی نیز گفته میشود،
مورد نکوهش قرار گرفته اس��ت؛ اما بهعنوان جرم
توس��ط دس��تگاههای انتظامی و امنیتی قلمداد
نمیشود.
حریزاوی افزود :آنچه که االن دستگاه انتظامی
موظف است پیگیری کند ،برخورد با «بیحجابی
مطلق» است و چون صراحت قانونی درباره برخورد
با کمحجابی و بدحجابی وجود ندارد ،بنابراین این
دستگاه موظف نیست که با بدحجابی برخورد کند.
ک
راهاندازی نهضت حجاب از مهدکود 
و دبستانها
معاون آم��وزش و پژوهش س��ازمان تبلیغات
اس�لامی با بی��ان اینکه راه��کار ما برای مس��ئله
حجاب راهاندازی نهضت حج��اب از مهدکودکها
و دبستانها اس��ت ،تصریح کرد :در برخی از مراکز
کش��ور مانند اس��تان البرز طرح خان��م حجاب را
داش��تیم که با حضور این اف��راد ،ضریب افزایش
عالقهمندی به حجاب در این م��دارس  ۹۵درصد
افزایش پیدا کرد.

خط فقر به  ۴میلیون تومان رسید

نماینده مردم سمنان،مهدی شهر و سرخه در
مجلس با اشاره به خط فقر  ۴میلیون تومانی گفت:
به ش��رط اینکه حقوق ها یک ملی��ون و  ۲۰۰هزار
تومان افزایش یابد قدرت خرید م��ردم ثابت باقی
خواهد ماند.
به گزارش خانه ملت ،احمد همتی در نشست
علنی روز گذش��ته مجلس ش��ورای اس�لامی با

بیان اینکه در کش��ور م��ا یک��ی از ناعادالنه ترین
نظامهای پرداختی وج��ود دارد ،اف��زود :درمورد
افزایش حقوقها طبق برنامه پنج ساله ششم باید
متناسب با تورم باشد و قطعا هدف قانونگذار هم
حفظ قدرت خری��د مردم بوده اس��ت؛ امیدواریم
افزایش حقوقها طوری باشد که شکاف درآمدی
و مشکالت معیشتی مردم را کم کند.

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در پروژههای حفاری:

پنج پروژه کلید در دست حفاری در مراحل پایان عملیات اجرایی قرار دارد
اهواز -مع��اون مدیرعامل ش��رکت ملی حف��اری ایران در
پروژههای حفاری گفت :پنج پروژه کلید در دست ( ) EPDکه
به طور عمده در میادین مشترک خش��کی و دریایی کشور اجرا
شده در مرحله تحویل نهایی قرار دارد.
به گزارش روابطعمومی ش��رکت ملی حفاری ایران علیرضا
الیجی با بیان این مطلب افزود :پروژه حف��اری هفت حلقه چاه
در میدان نفتی آذر در استان ایالم به عنوان یکی از پیچیدهترین
میدانه��ای نفتی در جهان اس��ت که با اتم��ام عملیات تکمیل
نهایی حفاری آخرین حلقه در ش��رف تحویل به شرکت سروک
آذر به عن��وان کارفرمای پروژه می باش��د .وی اظه��ار کرد :این
پروژه از س��ال  1391کلید خ��ورد و از صفر ت��ا  100اجرای آن
با کاربست دو دستگاه حفاری س��نگین  35و  37فتح و دستگاه
حفاری فوق س��نگین  60فتح اجرا و هم اینک دستگاه  35فتح
در منطقه مس��تقر اس��ت که برای انجام برخی عملیات خارج از
قرارداد در اختیار شرکت سروک آذر است.
الیجی گفت :در اج��رای پ��روژه حفاری  20حلق��ه چاه در
میدان نفتی آزادگان جنوبی در اس��تان خوزس��تان که از سال
 95آغاز ش��د و با نظر شرکت مهندسی و توس��عه نفت به عنوان
کارفرما به  23حلقه افزایش یافت ،عملی��ات حفر و تکمیل 17
حلقه چاه به پایان رسیده و تحویل کارفرما گردیده است.
معاون مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری ای��ران در پروژههای
حفاری با بیان اینکه پیشبینی می ش��ود این پروژه تا خردادماه
آینده به ط��ور کامل تکمیل گردد ،افزود :هم اکنون حفر ش��ش
حلقه چاه باقیمانده با پیشرفت باالی  90درصد استمرار و متراژ
حفاری در این موقعیت افزون بر از  72هزار متر ثبت گردیده که
بوسیله شش دستگاه حفاری محقق شد.
وی از پروژههای دیگر در دست اجرا در غرب کارون به پروژه
حفاری  9+3در گس��تره عملیاتی ش��رکت نف��ت و گاز اروندان
اش��اره و اظهار کرد :این پروژه مش��تمل بر حفر س��ه حلقه چاه

توسعهای و  9حلقه تعمیری تکمیلی است که از سال  94شروع
و با استفاده از دو دستگاه حفاری تا به حال هفت حلقه چاه حفر
و تحویل کارفرما شده اس��ت ،دو حلقه تا نیمه نخست فروردین
ماه  98تکمیل و سه حلقه باقیمانده نیز مراحل اجرایی را پشت
سر میگذارد.
الیجی گفت :در پروژه حفاری  22حلقه چاه در فاز  14طرح
توس��عه میدان گازی پارس جنوبی به کارفرمایی شرکت نفت و
گاز پارس ،در عمل حفاری تمامی چاهها با انجام یکصد هزار متر
با بهکارگیری دو دستگاه حفاری دریایی خاتمه یافته است.
معاون مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری ای��ران در پروژههای
حف��اری در پیوند ب��ا این مطل��ب توضی��ح داد :در ای��ن پروژه
در مجموع  14حلق��ه چاه ب��ر روی دو س��کوی A -SPD14
و  C – SPD14تکمی��ل و تحوی��ل کارفرما گردی��د و مراحل
تکمیل نهایی هشت حلقه چاه باقیمانده پس از اتخاذ تصمیم از
سوی کارفرما در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی در زمینه پ��روژه  13+1در بخش خش��کی میدان گازی
جزیره کیش که با بهکارگیری دس��تگاههای حف��اری  61و 69

فتح انجام گردیده اظهارکرد :این پروژه که مدت زمان طوالنی را
بهخود اختصاص داده از نظر عملیات حفاری به طور کامل اجرا و
تکمیل نهایی چاه ها پس از هماهنگی با کارفرمای جدید صورت
میگیرد.
الیجی همچنین پروژههای جدید کلید در دست را شامل دو
پروژه حفاری هشت و شش حلقه چاه در حوزه مدیریت اکتشاف
ش��رکت ملی حفاری ایران عنوان کرد و گفت :در پروژه هش��ت
حلقه چاه که اوایل س��ال جاری ش��کل اجرایی به خود گرفت با
اس��تقرار دو دکل حفاری  33 ،32فتح در موقعیت های استان
خوزس��تان و فارس در مجموع تاکنون هش��ت هزار متر حفاری
صورت گرفته است.
معاون مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری ای��ران در پروژههای
حفاری افزود :پروژه ش��ش حلقه چاه نیز با استقرار دستگاه 89
فتح آغاز و تا به حال یک هزار و  361متر حفاری انجام ش��ده و
دستگاه  74نیز هم اینک در موقعیت مشخص شده اثبات و طی
چند روز آینده عملیاتی می شود.
وی در همین ارتباط از پروژه ه��ای حفاری  10حلقه چاه در
میدان نفت��ی آزادگان جنوبی ،هفت حلقه چ��اه در میدان نفتی
گچساران در حوزه عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
و پنج حلقه چاه در میدان نفتی نفت ش��هر در گس��تره شرکت
نفت مناطق مرکزی ای��ران نام برد که در مجم��وع این پروژه ها
حفر  36حلقه چاه اکتش��افی ،توس��عه ای و تعمیری تکمیلی را
شامل میگردد.
الیج��ی م��دت زم��ان پیشبینی ش��ده ب��رای انج��ام این
پروژهها را که از اوایل س��ال  98با هماهنگی کارفرماها وارد فاز
اجرایی می ش��وند را  14تا  22ماه عنوان و اف��زود :این پروژهها
نیز به صورت کلید در دس��ت اج��را و تامی��ن دکل ،کاال و مواد،
خدمات فنی ،مهندس��ی و جانبی بر عهده ش��رکت ملی حفاری
ایران است.

معاون سازمان آب و برق خوزستان خبر داد:

اهواز -معاون طرح و توس��عه ش��بکههای
آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان
با اش��اره به اتمام عملیات تعمی��ر کانال «پای
پل» گفت :پ��س از آباندازی در ای��ن کانال،
اکنون آب به ایستگاه پمپاژ «امالدبس» رسیده
است و میتوان آب شهر اهواز را از طریق طرح
غدیر تامین کرد.
ب��ه گ��زارش «روزان» ،آرش محجوبی در
گفتگو باخبرنگاران ،با اش��اره به اتمام عملیات
تعمیر کانال «پای پل» اظه��ار کرد :حدود 49
کیلومتر از کان��ال  107کلیومتری «پای پل»
که به صورت پراکنده دارای مشکالتی در بحث

امکان تامین آب شهر اهواز از طرح غدیر
شکس��تگی و تخریب ش��ده بود ،تعمیر ش��ده
است.
وی افزود :این عملیات ترمیم در مدت زمان
حدود سه ماه و علیرغم سیالبها و بارشهای
فراوان به اتمام رسیده است و از حدود چند روز
گذشته نیز در آن آباندازی شده است.
معاون طرح و توسعه ش��بکههای آبیاری و
زهکشی س��ازمان آب و برق خوزستان تصریح
کرد :با توجه ب��ه اینکه ط��ول کل کانال 107
کیلومتر است ،حدود  60ساعت زمان برد تا آب
به ایس��تگاه پمپاژ «امالدبس» که مرکز تغذیه
آب طرح غدیر است ،برسد.

محجوب��ی ادام��ه داد :آب از رودخان��ه
کرخ��ه در کانال پ��ای پ��ل جری��ان دارد و با

توجه ب��ه تعمی��رات انج��ام گرفت��ه دیگر این
کانال مش��کلی برای انتق��ال آب به ایس��تگاه
پمپاژ «امالدب��س» ندارد و میت��وان آب مورد
نیاز شهرس��تان اه��واز را از ط��رح غدیر تامین
کرد تا مردم از آب ش��رب با کیفی��ت باالتری
بهرهمند شوند.
ب��ه گ��زارش «روزان» ،پی��ش از ای��ن
معاون ط��رح و توس��عه ش��بکههای آبیاری و
زهکش��ی س��ازمان آب و برق خوزس��تان قول
داده ب��ود ت��ا تعمیرات کان��ال «پ��ای پل» در
اواس��ط اس��فندماه و پیش از آغ��از فصل گرم
به اتمام برسد.

»

ثبتنام مجدد کنکور  ۹۸آغاز شد

داوطلبان کنکور  ۹۸که در دو مرحله قبل موفق به ثبتنام
نشدهاند از روز گذشته باز هم برای ثبتنام فرصت پیدا کردند.
به گزارش تس��نیم ،داوطلبانی که در مهلت تعیینش��ده
از تاریخ  24بهمن تا  6اس��فند  97موفق به دریافت کد سوابق
تحصیلی نش��دهاند یا به هر دلیل دیگر نتوانس��تهاند نسبت به
ثبتنام در آزمون اق��دام کنند برای ثبتن��ام میتوانند از 19
اسفند تا چهارشنبه  22اس��فند  97به سایت سازمان سنجش
مراجعه کنند.
داوطلبان��ی ک��ه قب ً
ال نس��بت به ثبتن��ام اق��دام کردهاند،
میتوانن��د در ص��ورت تمای��ل در این ب��ازه زمانی ،نس��بت به
مشاهده و ویرایش اطالعات ثبتنامی خود اقدام کنند.

سامانه «نسخهنویسی الکترونیک»
افتتاح شد

س��امانه «نسخهنویس��ی الکترونیک» در  ٣١استان کشور
همزمان افتتاح شد.
ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران پوی��ا ،س��امانههای
نسخهنویس��ی الکترونیکی ،رس��یدگی الکترونیکی اس��ناد و
استحقاق س��نجی ،با حضور وزیر بهداش��ت ،درمان و آموزش
پزش��کی و مدیر عامل س��ازمان بیمه س�لامت از طریق ویدئو
کنفرانس ،رونمایی و آغاز به کار کرد.

افزایش تعداد مسمومان مشروبات الکلی
در بانه به  21نفر

به دنبال مس��مومیت ش��دید  21نفر از مص��رف کنندگان
مشروبات الکلی در بانه ،شبکه بهداشت و درمان این شهرستان
درباره مصرف هر گونه مشروبات الکلی دستی و صنعتی هشدار
داد.
آرش رشیدی در گفتگو با ایس��نا اظهار کرد :از این تعداد
دو نفر در بخش مراقبتهای ویژه به س��ر برده و شش نفر هم
دیالیز شدهاند .هش��ت نفر از آنها ترخیص شدهاند .یک نفر نیز
بر اثر شدت مسمومیت به مرکز استان اعزام شده است.

خبر خوزستان

»

نظارت  72گشت نوروزی راهداری
بر مسیرهای جادهای خوزستان

اهواز -مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان
گفت 72 :گش��ت راهداری در ایام نوروز بر مس��یرهای جادهای
استان نظارت میکنند.
به گ��زارش «روزان» ،غالمعب��اس بهرامینی��ا در گفتگو با
خبرنگاران ،اظهار کرد :گش��تهای راهداری امسال در محورها
حضور موثر و ملموستری نسبت به سال گذشته خواهند داشت
تا عالوه بر دلگرمی مس��افران در مس��یرهای جادهای ،آمادگی
کامل و به موقعی برای خدمترس��انی به مس��افران را داش��ته
باشند.
وی با اشاره به فعالیت  500نیروی پش��تیبانی در ایام نوروز
در حوزه راهداری افزود :نیروهای راهداری فعالیتهای خود را
در قالب  72گشت و  120گروه راهداری و اقداماتی مانند نصب
بنر و برپایی کمپ در مسیرهای ورودی انجام خواهند داد.
بهرامینیا ب��ا بیان اینکه تالش میش��ود امس��ال در حوزه
راهداری متفاوتتر از س��ال گذش��ته آغاز ش��ود ،تصریح کرد:
حوزه راهداری اقدام��ات ضروری و ف��وری از جمله لکهگیری،
آسفالت و خطکشی جادهها ،شستوشوی تابلوهای جادهای و
نخالهبرداری حریم جادهها را تا پایان سال انجام میدهد.

توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری:

گام دوم پروژه بزرگ آسفالت
در اهواز در حال اجراست

اهواز -مع��اون فنی و عمرانی ش��هرداری اه��واز از اجرای
عملیات لکه گیری ،قیر پاشی و آسفالت در مناطق مختلف اهواز
تحت نظارت حوزه معاونت فنی وعمرانی خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات معاونت فنی و عمرانی ش��هرداری
اهواز محم��د صفری عن��وان ک��رد :باعنایت به وج��ود بیش از
350هزار متر مربع معبر جدید االحداث و آماده ،اجرای آسفالت
در مناطق مختلف کالنش��هر اهواز و لزوم بهس��ازی شریانهای
اصلی به منظ��ور ارتقای کمی وکیفی ش��بکه معابر ،تس��هیل
در حمل ونقل ،جابهجایی و پاس��خ مناس��ب به درخواس��تهای
ش��هروندان گرامی در امتداد نهضت آس��فالت با تاکید شهردار
محترم و معاون فنی و عمرانی ش��هرداری در دس��تور کار قرار
گرفته است.
صفری افزود :با انعق��اد قراردادهای جدید به ارزش قریب به
پانصد میلیارد ریال در سطح شهر شاهد رفع بخش قابل توجهی
از نواقص موجود و توسعه معابر در سطح شهر اهواز خواهیم بود.
وی افزود :در حال حاضر اجرای عملیات قیرپاشی و آسفالت
باند دوم میدان مهدیس تا س��هراهی بنکداران (شهدای دشت
آزادگان) با مساحت بالغ بر18هزار متر مربع و بلوار اصلی شهید
علی هاشمی کوی مالشیه با مساحت بیش از 10هزار مترمربع
و بهسازی معابر کوی رمضان در دست اقدام است و این عملیات
در روزهای آتی ب��ا افزایش اکیپهای اجرایی ب��ا جدیت و توان
باالتر پیگیری و ادامه خواهد داشت.
دبیر اجتماعی :مهدخت قویدل
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