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افزایش۲۱۱درصدیتخلفاتبازاردراستانیزد

ابتالیروزانهبیشاز۶۰همدانیبهکرونا

یزد  /گروه استانها :رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان یزد با اشاره به تشکیل  1454فقره پرونده تخلف در بازار
این استان طی سه ماهه اول سالجاری ،از رشد  211درصدی این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد .محمد رضا علمدار
یزدی گفت :بازرسان این سازمان با همکاری اتاق اصناف در راستای اجرای برنامههای نظارتی و پایش بازار تعداد  23هزار و 589
فقره بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی در بخشهای مختلف تولیدی ،توزیعی ،خدماتی و خدمات فنی انجام داده است.
وی افزود :از این تعداد بازرسی 1538 ،مورد تخلف کشف و در قالب  1454فقره پرونده به ارزش  50میلیارد و  1۶2میلیون و 3۶9
هزار ریال در زمینه تخلفات گرانفروشی ،کم فروشی ،عرضه خارج از شبکه و سایر تخلفات تشکیل و جهت رسیدگی و صدور رأی
به تعزیرات حکومتی استان ارسال کرده است.

همدان  /گروه استانها :معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ابنسینا همدان اعالم کرد :هر اندازه تعداد بیماران کمتر
باشد کیفیت خدمات ما بهبود مییابد اما متأسفانه روند افزایشی بیماران مبتال به کرونا در استان همچنان ادامه دارد .منوچهر
کرمی ،توضیح داد :اســتان همدان در مرز هشدار قرار دارد و شهرســتانهای همدان ،نهاوند و مالیر در شرایطی قرار دارند که
بیشترین موارد ابتالی جدید به کروناویروس در استان را شامل میشوند .وی با اعالم ابتالی روزانه بیش از  ۶0نفر به کروناویروس
در استان ،از مردم درخواست کرد که پروتکلهای بهداشتی را رعایت کنند .اینک زمان مناسبی برای بازار به رفتن نیست و مجموعه
محدودیتها باید از فروردین و اسفندماه بیشتر شود .کرمی گفت ابتال به کروناویروس در تمام گروههای سنی از زیر یکسال تا
باالی  70سال را در استان داریم.

خبراراک
تا پایان سال جاری

بهره برداری  10کیلومتر
از محور ازنا – شازند

Provinces

naslefardanews
naslfarda

9

پس از سه سال مراقبت و نگهداری؛

تولد دو آهوی ایرانی در ایران خودرو خراسان
مشهد /زهرا آخوندی

z.a.naslefarda.1359@gmail.com

پس از سه ســال مراقبت و نگهداری
دو رأس آهوی ایرانی در شــرکت ایران
خــودرو خراســان متولد شــدند .در
خردادماه  1399اولین آهوهای ایرانی
در مرکز نگهداری این شــرکت متولد
شدند .مرکز نگهداری آهوی ایرانی در
راستای انجام مسئولیتهای اجتماعی
و با همکاری سازمان حفاظت از محیط
زیست در سال  1395افتتاح شد .پس
از کســب مجوزها و تأییدیههای الزم،
چند رأس آهو که از گونههای در معرض
انقراض حیات وحش ایران هستند در
این مرکز رها سازی شدند و پس از سه
ســال ،نگهداری و نظارتهــای دقیق
دامپزشکی در نخستین روزهای خرداد
ماه ســال جاری دو آهوی مادر برههای
خود را ،در نخســتین مرکز نگهداری و
پرورش آهوی صنعت خودرو سازی در
کشــور به دنیا آوردند .حفظ ،مراقبت و
نگهداری از گونههای ارزشــمند حیات
وحش ،کمک به حفــظ ذخایر ژنتیک
ملی ،گسترش زمینه همکاری صنایع
با اهداف عالیه سازمان حفاظت محیط
زیست ،همسو نمودن صنعت با توسعه

عکس :نسل فردا

اراک  /رضوان داودی جــم :خیرااله خادمی
معاون وزیر راه و شهرســازی در بازدید از محور
شازند – ازنا ،از بهره برداری  10کیلومتر این محور
تا پایان سال  99خبر داد .خیراله خادمی معاون
وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و
توسعه زیربناهای حملونقل کشور در بازدیدی که
از محور شازند – ازنا داشت گفت :این محور به طول
 70کیلومتر شهرستان شازند را به ازنا در لرستان
متصل میکند که حدود  40کیلومتر از این محور
در استان مرکزی و  30کیلومتر دیگر در محدوده
راههای حوزه اســتحفاظی اســتان لرستان قرار
دارد .خادمی بیان کرد :پیمانکار محور ازنا -شازند
در اســتان مرکزی فردی توانمند است و پروژه با
سرعت خوبی در حال ادامه میباشد و امیدواریم
تا پایان سال  ،99ده کیلومتر آن در حوزه استان
مرکزی به بهره برداری برسد .مرزبان مدیرکل راه
و شهرسازی استان مرکزی گفت :عملیات احداث
باند دوم این محوردر استان مرکزی از سال  93و
از محل اعتبارات اســتانی آغاز شد و تا سال  9۶از
همینمحلتأمیناعتبارمیشدکهبهدلیلکمبود
اعتبارات اســتانی و وقفــه در پرداخت مطالبات
پیمانکارپیشرفتقابلتوجهیدربازهزمانیمذکور
حاصل نشد .مرزبان افزود این پروژه اجرای باند دوم
در قطعه اول آن به طول  13/5کیلومتر عملیات
خاکی و اجرای زیراساس آهکی به طول 2کیلومتر،
انفجار و ترانشه طی  ۶مرحله انفجار و اجرای 31
دستگاه ابنیه فنی تا پایان سال  98به اتمام رسده
اســت .باقیمانده احداث باند دوم شامل اجرای
عملیات خاکی ،زیراساس ،اساس ،آسفالت ،تکمیل
ابنیه فنی و تاسیســات و ایمنی طی قرارددی به
مبلغ 1070میلیارد ریال زیر نظر شرکت ساخت و
توسعه راههای کشور در حال انجام میباشد.
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پایدار و حفاظت از محیط زیست ،ارتقاء
ســطح آگاهی جوامع محلی منطقه در
زمینه حفاظت از سرمایههای ملی و تنوع
زیستی از دســتاوردهای اجرای طرح
مرکز نگهداری آهوی ایرانی به شــمار
میرود .شــرکت ایران خودرو خراسان
در حوزه محیط زیســت اقدام شایانی
انجام داده که از جملــه میتوان به راه
اندازی تصفیه خانه فاضالب اشاره کرد.
این تصفیه خانه در سال  87افتتاح و به
بهره برداری رسید ،پسابهای صنعتی

ســالنهای تولیدی به این تصفیه خانه
هدایت و با سیستم پیشرفته بیوراکتور
غشایی تصفیه و مجددا ً به چرخه آب این
شرکت باز میگردد .جمع آوری آبهای
سطحی از دیگر اقداماتی زیست محیطی
این شرکت محسوب میشود که در سال
 94با احداث کانالهای هدایت آبهای
سطحی و باران و انتقال آن به سد مخزنی
آغاز شد .در گذشــته آبهای سطحی
حاصل از بارانهای فصلی در سطح زمین
جاری و از سایت ایران خودرو خراسان

خارج میشد که با اجرای این طرح کلیه
آبهای ســطحی پس از انتقال به سد
مخزنی جذب سفرههای زیر زمینی شده
و مجددا ً در زمان نیاز مورد اســتحصال
قرار میگیرد.
یکی دیگــر از اقدامات شــرکت ایران
خودرو خراســان در همین راستا ایجاد
فضای ســبز در ســطح این شــرکت
میباشــد .این امر از ســال  1379آغاز
گردیده و تا کنون وســعت فضای سبز
این شرکت به  107هکتار افزایش یافته

اســت ،درختان این مجموعه بیشــتر
گونههای گیاهی ســازگار به شــرایط
خاص آب و هوایی منطقه بینالود بوده
و شامل کاج ،ســرو ،بادام ،پسته ،اقاقیا،
افرا ،زبان گنجشــک ،توت و لیلکی به
تعداد حدود  35000اصله میباشــند.
در راســتای افزایش و نگهداری فضای
ســبز اقدامات دیگری نظیر کاشت 10
هزار اصله نهال ارغوان شبه دیم ،کاشت
درختان تصفیــه کننده آالیندگیهای
صنعتــی نظیر فراکســینوس و تبدیل
گیاهان آبی به گیاهان مقاوم به کم آبی
با استفاده از روش انتخاب طبیعی انجام
پذیرفته است .اما این شرکت در حوزه
پســماند هم گامهای مؤثری برداشته
اســت که اقداماتی از قبیل :استفاده از
سیستم پاشــش رباتیک رنگ وکاهش
تولید ضایعات رنــگ و بکارگیری فیلتر
پرس به منظور کاهــش وزن لجنهای
تولیدی و استفاده مجدد از پساب ،منجر
به کاهــش  45درصدی پســماند ویژه
(لجن رنگ) شده اســت .گفتنی است
شــرکت ایران خودرو خراسان به دلیل
اقدامات محیط زیســتی در سالهای
 97و  98به صــورت پی در پی ،تندیس
سیمین صنعت سبز ســازمان محیط
زیست را دریافت نموده است.

در دانشکاه علوم پزشکی بابل؛

انجام یکی از پیشرفتهترین اعمال
جراحیترمیم آنوریسم آئورت

مازنــدران  /الهه امیری :عمــل جراحیترمیم
آنوریســم آئورت (گشادشــدگی) همراه با حفظ
عروق احشایی دربیمارستان روحانی بابل به روش
اندوواسکوالر (بســته) توســط تیمی متشکل از
دانشگاههای علوم پزشکی بابل ،تهران و مازندران با
موفقیت انجام شد .پویا طیبی فوق تخصص جراحی
عروق و عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشکی
بابل و سرپرست تیم جراحی از انجام موفقیت آمیز
عملترمیم اندو واســکوالر آنوریســم آئورت خانم
سالمند بابلی که با عالئم کاهش خون رسانی اندام
تحتانی مراجعه نمودند خبر داد.
طیبی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل
با بیان اینکه عمل جراحیترمیم آنوریســم آئورت
یکــی از پرخطرترین اعمال جراحی اســت که در
ســالهای اخیر برای کاهش این خطرها انجام این
عمل به صورت اندوواسکوالر مورد توجه قرار گرفته
است افزود :عملترمیم آنوریسم آئورت شکمی به
روش بســته « اووار  ،» EVARجراحی نوینی است
که به عنوان جایگزین عمــل جراحی باز آئورت و با
ایجاد تنها دو برش کوچک در کشاله ران و باکمک
دستگاههای آنژیوگرافی پیشرفته انجام میشود.
معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد
خبر داد؛

افزایش همکاری
شهرداری مشهد و بانک شهر

مشهد /گروه استانها :معاون مالی و پشتیبانی
شــهرداری مشــهد از افزایش همکاریهای مالی
شهرداری مشــهد و بانک شــهر به منظور تأمین
نقدینگی مورد نیاز پروژههای عمرانی ســطح شهر
و توســعه ناوگان حمل و نقل عمومی خبر داد .رضا
خواجه نائینی با اعالم این خبر ،گفت :در جلسهای که
با حضور مدیران عالی بانک شهر و شهرداری مشهد
برگزار شــد بر ادامه روند تعامل و همکاری سازنده
این دو مجموعه بزرگ تاکید و حمایت از پروژههای
عمرانی و خدماتی که توسط مدیریت شهری در حال
ارائه به شهروندان و زائران مشهد است ،در دستور کار
قرار گرفت .وی افزود :استمهال بازپرداخت اقساط
پروژههای قطار شهری و خرید ناوگان اتوبوسرانی،
ارائه تســهیالت ویژه پیمانکاران پروژههای بزرگ
شــهری به صورت  LCو تسهیالت جهت طرحهای
حمایتی سازمان بازآفرینی ،سامانه عمومی دوچرخه
و موتوربرقی از جمله توافقات و تصمیمات اتخاذ شده
در این جلسه است.

