خبر روز

تأمین  ۷۸درصد آب مورد نیاز البرز از چاه

روزهای سیاه کرونایی همچنان در کرمان

البرز /گروه استانها :مدیرعامل شرکت آب و فاضاب البرز با بیان اینکه افت منابع آب زیرزمینی استان ساالنه حدود یک متر است
توضیح داد :طی  ۱۰سال گذشته عمق بیشتر چاهها از  ۱۷۰متر به بیش از  ۲۷۰متر رسیده و آبدهی آنها به طور میانگین از  ۲۵تا ۳۰
لیتر در ثانیه به کمتر از  ۱۷لیتر در ثانیه کاهش یافته است.
ذوالفقار مهدیزاده با اشاره به اینکه با توجه به محدودیت منابع ملی برای اجرای طرحهای فاضاب شهری با بیان اینکه به دنبال جذب
مشارکت هستیم اظهار کرد :امسال برای مشارکت بخش خصوصی در بخش فاضاب شهرستانهای ساوجباغ و نظرآباد هدفگذاری
کردهایم .وی با اشاره به اینکه تاکنون  ۱۱۰۰کیلومتر شبکه فاضاب در استان ایجاد شده توضیح داد :حدود  ۷۵هزار مترمکعب ظرفیت
تصفیه پساب در استان داریم.

کرمان /گروه استانها :سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از فوت  ۱۴نفر به دلیل ابتا به ویروس کرونا طی  ۲۴ساعت گذشته
در استان کرمان خبر داد.
مهدی شفیعی ،تعداد موارد بستری قطعی مبتا به کرونا هم اکنون در بیمارستانهای استان کرمان را  ۴۰۹نفر اعام کرد و گفت :از این
تعداد  ۲۶۵نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۳۴ ،نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۶۴ ،نفر مربوط به
حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ۲۵ ،نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم و  ۲۱نفر نیز مربوط به حوزه دانشکده علوم پزشکی
سیرجان هستند .شفیعی با اشاره به تعداد کل موارد بستری نیز گفت :تعداد کل موارد بستری شده دارای تست مثبت کرونا در استان
کرمان از ابتدای شیوع اپیدمی تاکنون  ۴۱۷۹مورد بوده است.
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در شرکت گاز استان مرکزی انجام شد

اراک  /رضوان داودیجم :مدیرعامل شرکت
گاز اســتان مرکــزی از ممیزی سیســتمهای
مدیریتــی توســط شــرکت ARIAN TUV
 PASARGADدر سطح این شــرکت در تاریخ
هفتم و هشتم تیرماه خبر داد .محمدرضا سمیعی
گفت :طی این فرآیند عملکــرد واقدامات کلیه
امور و واحدهای شرکت مطابق با استانداردهای
مدیریتی و توســط تیم ممیزی مورد بررسی و
ســنجش قرار گرفت .این مقام مســئول گفت:
یکی از ارزشهای حاکم برگاز استان ،بهرهوری
وبهبود مستمر و جلب رضایت ذینفعان است.
سمیعی به اجرای مناسب و دقیق فرآیند ممیزی
سیستمهای مدیریتی اشــاره و تصریح کرد :با
توجه به جلســات برگزار شــده و ارزیابیهای
صورت گرفته در واحدهای مختلف ســازمان،
پروژههای موردنیاز جدید برای بهبود و ارتقای
سیستمهای مدیریتی نیز شناسایی شدهاند که
در سالجاری اقدامات اجرایی آنها انجام خواهد
شــد .وی در خاتمه ضمن قدردانی از همکاری
پرسنل شرکت گاز اســتان مرکزی خاطرنشان
کرد :این شــرکت همواره تاش خواهد کرد تا
خدمات حوزه گازرسانی را هرچه بهتر و پایدارتر
به مشترکان گاز در سطح استان ارائه کند .شایان
ذکر اســت گواهینامه سیســتمهای مدیریت
کیفیــت  ،ISO9001:۲۰۱۵مدیریــت محیط
زیســت  ،ISO14001:۲۰۱۵مدیریت ارتباط با
مشــتری  ،ISO10002:۲۰۱8مدیریت رضایت
مشتری  ISO10004:۲۰۱8همچنین سیستم
مدیریت انــرژی  ،ISO50001:۲۰۱۱مدیریت
ایمنی وبهداشت شــغلی  ISO45001:۲۰۱8و
 HSE-MSدر شــرکت گاز استان مرکزی مورد
ممیزی قرارگرفت.

شهرک دارویی «برکت» گامی در مسیر خودکفایی دارویی

انجام ممیزی سیستمهای
مدیریتی

مازندران:

راهاندازی پیشازموعد اورژانس
بیمارستان ۱۷شهریور آمل

۱۱
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معاون درمان دانشگاه علومپزشکی

مازندران /الهه امیری :معاون درمان دانشگاه
علوم پزشکی مازندران از راهاندازی پیش از موعد
مقرر اورژانس بیمارســتان  ۱۷شهریور آمل به
عنوان یکــی از پروژههای مهم دانشــگاه علوم
پزشکی مازندران با اعتبار  ۱۴۰میلیارد ریالی در
شهرستان آمل خبر داد .تورج اسدی اظهار داشت:
با توجه به وضعیت بحرانی شــهر آمل در زمینه
تعداد بیماران مبتا به کرونا راهاندازی این پروژه
کمک شایانی به سیستم درمانی آمل برای درمان
بیماران کرونایی میکند .وی از خرید یک دستگاه
 CTاسکن برای بیمارستان ۱۷شهریور با هزینه
۱۵میلیارد ریالی خبرداد که به زودی نصب ومورد
بهرهبرداری قرار میگیرد .به گفته وی دانشگاه
علوم پزشکی مازندران سال گذشته نسبت به عقد
قرارداد خرید این دستگاه برای تجهیز بیمارستان
 ۱۷شهریور با هیئت منای ارزی اقدام کرده بود.

در نشست شهردار کوهسار با اعضای شورای شهر مطرح شد:

کرج  /زری اسفندفر
mrs.esfandfar@gmail.com

مسئول دفتر حوزه نمایندگی ولیفقیه
خبر داد:

عکس  :نسل فردا

نشست صمیمی مهندس مجیدعظیمی
شــهردار و مهندس جمعــدار رئیس و
اعضای شورای اســامی شهر کوهسار با
مهندس سیدمحمدخوانساری قائممقام
مدیر عامل شــهرک دارویــی «برکت»
بزرگترین شهرک دارویی کشور برگزار
شد .قائممقام مدیرعامل شهرک صنعتی
دارویی برکت در ابتدای این نشست اظهار
کرد :ساخت شهرک دارویی برکت گامی
بلند در مسیر خودکفایی دارویی محسوب
میشود .ایجاد بستری به مساحت ۲۰۰
هکتار برای استقرار صنایع دارو کار آسانی
نبود .زمین این مجموعه تصرفی نبود و به
همت ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام
(ره) از مسکن و شهرسازی خریداری شد.
برای تأسیس این شهرک ۳۱مجوز الزم
بود که طی یک سال ونیم اخذ شد .وی با
اشاره به اینکه ایده تأسیس شهرک دارویی
از سوی محمدمخبر رئیس ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام (ره) مطرح شده اظهار
کرد :وی از سالها پیش در مورد داروی
مورد نیاز بیماران کشورمان دغدغه داشت
و به همین منظور دستور تشکیل جلسات
همفکری را برای تأسیس شهرک دارویی
صادر کرد .پس از آن تمام صاحبنظران و
پیشکســوتان عرصه داروی کشــور به

جلسات همفکری دعوت شدند و از نظرات
آنها بهره گرفته شــد تا جوانب تأسیس
شهرک سنجیده شود؛ صاحبنظران به
اتفاق آرا نظر دادند که احداث شــهرکی
تخصصی برای اســتقرار صنایع دارویی
الزمه امروز کشور است .وی در ادامه گفت:
انتقال دانش فنی و توسعه علمی،کاهش
هزینه دارو برای بیمــاران و ایجاد هفت
هزار فرصت شغلی برای جوانان از اهداف
ایــن شــهرک بــوده و از جدیدتریــن
تکنولوژیهــای آب ،بــرق و فیبر نوری
استفاده شــده اســت۲۷ .درصد فضای
شهرک ،فضای سبز۲۰ ،درصد آن فضای
عمومی و ۵۳درصــد آن فضای صنعتی
اســت یعنی حدود ۵۴هکتــار از فضای
شهرک به فضای سبز و باغ تبدیل میشود
که در نوع خود بینظیر اســت و در این
مقطع دست یاری شما خادمان مردم عزیز
در شهرداری کوهســار را میطلبد .قائم
مقام مدیرعامل شهرک صنعتی دارویی
برکت اظهار کرد :یکی از نیازهای اساسی
ما برای شــهرک تأمیــن ضریب امنیت
خطــرات احتمالی آتشســوزی وغیره
میباشد که موضوع از اهم واجبات است و
نیاز به یاری شماست که در این خصوص با
همفکری به یک نتیجه خوبی برســیم.
عظیمی شــهردار کوهســار ضمن ابراز
رضایت از مجموعه بسیاری مهم در شهر

کوهسار که توانسته بار مهمی را از دوش
کشور عزیز ایران بردارد گفت :امید که این
نشست فتح بابی شود برای اینکه در کنار
هم و برای کشور عزیزمان ایران گامی هر
چند کوچک برداریم .وی در ادامه گفت :با
توجه به اینکــه همراهی و همدلی کامل
رئیس و اعضای شــورای اســامی شهر
کوهســار را داریم تمام تــاش خود را
خواهیم کرد تا به زودی افتتاح ایستگاه
دوم آتشنشانی را در بزرگترین شهرک
دارویی منطقه خاورمیانه داشته باشیم.
وی گفت :در اسرع وقت تیم کارشناسی

جهت هم فکــری و تعامــل و کار فنی
درخصوص تمام مــوارد پیش رو به ویژه
فضای سبز شهرک دارویی برکت کوهسار
اعــزام خواهیم کرد .مهنــدس جمعدار
رئیس شورای اسامی شهر کوهسار ضمن
تقدیر و تشــکرو ابــراز رضایــت از روند
پیشــرفت این مجموعه دارویی کشــور
خاطرنشــان کرد :در آینده میتوانیم به
صورت مشــارکت در خصــوص احداث
شــهرک اقامتــی و تفریحــی برکت و
گردشــگری گفتوگو کنیم تــا بتوانیم
وسعت خدمات را بیشتر کنیم .عظیمی

شــهردار در آخر از همه دستاندرکاران
پروژه عظیم شهرک دارویی برکت تشکر و
خاطرنشــان کرد :این مجموعه میتواند
میزبان شرکتهای داخلی و خارجی در
زمینه سامت و بهداشت مردم باشد و از
هزینههای درمانی بیمــاران بکاهد و بر
اقتدار کشورمان در منطقه و جهان بیفزاید
که شهرداری کوهسار هم بتواند گامهای
خوبی در زمینه خدماترســانی به این
مجموعه بردارد و شهر کوهسار نیز میزبان
خوبی برای بزرگترین شــهرک دارویی
کشور (برکت) باشد.

انعقاد تفاهمنامه فرهنگی و
آموزشی با مدیریت حوزه علمیه
خواهران

زنجان /صحرا رضایی :مســئول دفتر حوزه
نمایندگــی ولیفقیــه در اداره منابع طبیعی و
آبخیزداری اســتان زنجان از انعقــاد تفاهمنامه
بــا مدیریت حوزه علمیــه خواهــران خبر داد.
حجتاالساموالمسلمین رحیمینیا گفت :در
راســتای همکاریهای اداره کل منابع طبیعی
استان با سایر دســتگاهها،حوزه نمایندگی ولی
فقیه ایــن اداره کل بــا مدیریت حــوزه علمیه
خواهران مبادرت به انعقاد تفاهمنامه هفت مادهای
کرد .وی افزود :ایــن تفاهمنامه به منظور فراهم
کردن زمینه و ظرفیتهای مشترک فرهنگی و
آموزشی و پژوهشی تهیه و تنظیم شد.

