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شهرستان

دوشنبه  26اسفند 1398
شماره 2667

اخبار
از سوی بنادر و دریانوردی گیالن انجام شد ؛

اهدای  ۲۶قلم تجهیزات پزشکی به
بیمارستان شهید بهشتی انزلی

اداره کل بنادر و دریانوردی گیالن  ۲۶قلم
تجهیزات پزشکی به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰
میلیون تومان در راستای مقابله با ویروس کرونا به
بیمارستان شهید بهشتی انزلی اهدا کرد .اداره کل
بنادر و دریانوردی گیالن بعد از ظهر یکشنبه  ۲۶قلم
تجهیزات پیشرفته پزشکی و درمانی را برای مقابله
با ویروس کرونا به بیمارستان شهید بهشتی انزلی
اهدا شد ۱۳ .مانیتور پزشکی ،سه عدد وینتیالتور و
 ۱۰ترالی اقالم اهدای بنادر و دریانوردی گیالن به
بیمارستان شهید بهشتی انزلی است ،دو وینتیالتور
دیگر نیز طی دو ماه آینده به این بیمارستان اهدا
میشود .گفتنی است بنادر و دریانوردی استان گیالن
برای تهیه این تجهیزات پیشرفته پزشکی یک میلیارد
و  ۴۰۰میلیون تومان هزینه کرده است.
مدیر کل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد:

 ۱۷واحد تولیدی متخلف در سال جاری
به مراجع قضایی استان معرفی شدند

مدیر کل استاندارد کهگیلویه و بویراحمد گفت:
از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۷واحد تولیدی
متخلف به مراجع قضایی استان معرفی شده اند.
بهمن رحمتی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران
افزود :کارشناسان پس از بازرسیهای مکرر از
واحدهای تولیدی استان ،ضمن ارائه تذکر و اخطار
در مرحله اولیه ،به منظور رعایت حقوق شهروندی
و حق استفاده مصرف کنندگان از کاالهای با کیفیت
و دارای نشان استاندارد ،نسبت به پلمپ موقت خط
تولید واحدهای فاقد پروانه استاندارد اقدام میکنند.
وی بیان داشت :در صورت فک پلمپ توسط مدیران
یا عوامل واحدهای تولیدی ،مدیران این واحدها به مراجع
قضائی معرفی میشوند .رحمتی افزود :طبق مفاد قانون
تقویت و توسعه نظام استاندارد ،هرگاه اجرای استاندارد
در مورد کاالهایی اجباری اعالم شود پس از انقضای
مهلتهای مقرر ،تولید ،تمرکز ،توزیع و فروش این گونه
کاالها با کیفیت پایینتر از استاندارد مربوط و یا بدون
عالمت استاندارد ایران ممنوع است .وی تصریح کرد:
همچنین  ۲۴۰۰مورد از وسایل سنجش و ترازوها نیز
در استان مورد بازرسی و آزمون قرار گرفت و بر اساس
قوانین سازمان ملی استاندارد ایران ،وسایل سنجش
مشمول مقررات استاندارد اجباری بوده و لذا بازرسان
این اداره کل و آزمایشگاههای تأیید صالحیت شده در
راستای انجام این وظیفه قانونی ،از واحدهای صنفی و
خدماتی بازدید و بازرسی به عمل آوردند.

اقدامات شركت گاز استان اردبیل در مقابله با ويروس كرونا

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل
از اقدامات گسترده این شرکت در مقابله
با ویروس کرونا خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت
گاز استان اردبیل ،سردار اسماعیلی
مدیر عامل این شرکت از انجام اقدامات
گسترده به منظور مقابله با شیوع این
بیماری در شرکت گاز استان خبر
داد و گفت :با توجه به شرایط پیش
آمده در سطح استان اردبیل اقدامات
پیشگیرانه و مراقبتی بر اساس شیوه
نامه ابالغی به منظور مقابله با شیوع
ویروس کرونا در سطح ادارات استان
انجام شده است.
وی برگزاری دوره آموزشی
مجازی  ،تهیه پوسترهای آموزشی و

دستورالعمل های بهداشتی در زمینه
بهداشت فردی  ،غذایی  ،توزیع دستکش

برای پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا؛

غربالگری مسافران چهارمحال و بختیاری در حال انجام است

رئیس کمیته اطالع رسانی مقابله با کرونا ویروس در چهارمحال و بختیاری
گفت :غربالگری مسافران چهارمحال و بختیاری در راستای پیشگیری از ابتال به
کرونا در حال انجام است.
سید علی درخشان اظهار داشت :خوشبختانه شرایط استان ثابت بوده و این
امر موجب گردیده تا ظرفیت بیمارستانها به یکباره تکمیل نشود و روند ارائه
خدمات به بیماران به خوبی مدیریت شود.
رئیس کمیته اطالع رسانی مقابله با کرونا ویروس در چهارمحال و بختیاری
بیان کرد :همچنان کنترل عبور و مرور در مبادی ورودی استان در حال انجام و
غربالگری مسافران انجام میشود.
وی اظهار داشت :روزانه سه گروه امداد و نجات هالل احمر و اورژانس ۱۱۵
و بسیجیان جامعه پزشکی استان در مرکز استان و شهرستان طرح غربالگری
مسافران را انجام میدهند.
رئیس کمیته اطالع رسانی مقابله با کرونا ویروس در چهارمحال و بختیاری
ادامه داد :با راه اندازی خودجوش کارگاههای تولید ماسک تعداد زیادی از هم
استانیان در جای جای استان به صف مدافعان سالمت پیوستهاند.

یک بار مصرف  ،تنظیف سطوح در
دسترس کارکنان  ،هماهنگی کامل

ادارات تابعه با سازمانهای مرتبط،
اطالع رسانی راه های مقابله و پیشگیری
این بیماری  ،ضدعفونی نمودن تمام
ساختمان ها و دفاتر کارکنان به ویژه
آبدارخانه ها ،آموزش نیروهای خدماتی
و اداری ،ضدعفونی کردن ساختمانها به
صورت دورهای  ،نصب بنرهای آموزشی
مقابله با ویروس کرونا  ،استفاده از
دستگاههای چشمی ضد عفونی کننده
و  ...را از اقدامات این شرکت در جهت
مقابله با کرونا ویروس برشمرد و گفت:
از مشترکین گاز طبیعی در سطح استان
خواستاریم با توجه به شرایط بوجود آمده
در سطح استان از مراجعات غیر ضروری
به ادارات تابعه شرکت گاز استان اردبیل
خودداری نمایند.

فرماندهی انتظامی شهرستان بروجن:

سارق خودرو در بروجن دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان بروجن از دستگیری یک سارق داخل خودرو و
کشف  ۱۳فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.
مسلم احمدی گفت :در پی وقوع چندین فقره سرقت داخل خودرو در سطح
شهرستان بروجن ،موضوع به صورت جدی در دستور کار مأمورین پلیس آگاهی
شهرستان قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان بروجن ادامه داد :مأموران با انجام کارهای
اطالعاتی و گشت زنی هدفمند ،متهمی را در شهرستان بروجن شناسایی و با اخذ
مجوز قضائی نامبرده را دستگیر کردند.
وی افزود :در بازرسی از مخفیگاه متهم مقدار زیادی اموال مسروقه شامل
ُ
پیکر ،دریل ،سنگ پرس ،جک ،ابزارآالت خودرو و همچنین مقدار یک گرم تریاک،
یک گرم و  ۲۰سانت هروئین ۲۰ ،سانت شیشه ،یک حقه وافور و  ۲عدد پایپ
کشف شد.
این مقام انتظامی گفت :متهم به همراه اموال مکشوفه به یگان داللت و در
بازجویی فنی پلیس به  ۱۳فقره سرقت داخل خودرو اعتراف کرد .وی بیان داشت:
در این خصوص پرونده مقدماتی تشکیل و متهم به دادسرا اعزام شد.

آغاز توزیع سیب و پرتقال؛ طرح تنظیم بازار ویژه نوروز در استان بوشهر

رئیس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان بوشهر از آغاز توزیع میوه
طرح تنظیم بازار ویژه نوروز در سراسر
استان خبر داد.
سید حسین حسینی ظهر یکشنبه
در جمع خبرنگاران اظهار داشت :توزیع
سیب و پرتقال ذخیره شده طرح تنظیم
بازار در استان با قیمت مصوب آغاز شد.
وی اضافه کرد :بهمنظور عدم تجمع

شهروندان در فروشگاهها در راستای لزوم
رعایت نکات بهداشتی مبارزه با ویروس
کرونا امسال نیز مکانهای مجاز عرضه
میوه تنظیم بازار بهصورت پراکنده و
متعدد در سراسر استان خواهد بود تا
شهروندان عزیز دچار مشکل نشوند.
حسینی بیان کرد :طبق مصوبه
کارگروه تنظیم بازار استان ،قیمت
هر کیلوگرم پرتقال والنسیا شش هزار

و  ۵۰۰تومان و سیب زرد و قرمز هر
کیلوگرم شش هزار تومان برای توزیع
در مراکز خرده فروشی مرکز استان
است.
وی با اشاره به نرخ مصوب در
شهرستانهای تابعه استان ،بیان کرد :در
شهرستانها پرتقال با قیمت شش هزار و
 ۶۰۰تومان و سیب با قیمت شش هزار
و  ۱۰۰تومان تعیین شده است که در

مکانهای مجاز عرضه میوه طرح تنظیم
بازار طبق ضوابط و مقررات مربوطه
توزیع میشود.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت استان بوشهر گفت :دیگر اقالم
کاالهای اساسی طرح تنظیم بازار نظیر
گوشت مرغ ،گوشت قرمز ،برنج ،شکر و
غیره در سطح بازار استان در حال توزیع
است.

خبر كوتاه

۲نفرتوسطآتشنشانانهمدانینجاتیافتند

رئیس سازمان آتشنشانی همدان گفت :طی
روز گذشته  ۲نفر توسط آتشنشانان همدانی نجات
یافتند .محمدرضا بیاناتی اظهار کرد :طبق اعالم مرکز
پیام و کنترل فرماندهی عملیات  ۴عملیات اطفای
حریق و  ۵عملیات امداد و نجات حاصل تالش آتش
نشانان همدان در  ۲۴ساعت گذشته بوده است.
وی گفت :شهروندان همدانی دیروز  ۴۸۴مرتبه با
سامانه  ۱۲۵تماس گرفتهاند که از این تعداد  ۹مورد
منجر به عملیات شده است .بیاناتی بابیان اینکه ۱۵
تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده و  ۶۰تماس
اشتباه بوده است ،گفت :متأسفانه  ۴۰۰مورد از تماسها
نیز ایجاد مزاحمت بوده است .وی گفت :عملیات انجام
شده در این مدت  ۴مورد آتش سوزی شامل حریق
منزل در منوچهری ،حریق کانکس در جورقان و  ۲مورد
حریق درختان در پردیس بوده است .بیاناتی اضافه کرد:
همچنین  ۵مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات
افراد محبوس شده در آسانسور در شهرک مدنی ،نجات
حیوانات در شیرسنگی ،مهار حیوانات در قاسم آباد ،مهار
اجسام در حال سقوط در بلوار مجیدی و امداد و نجات در
حادثه تصادف و واژگونی خودرو در جاده حیدره توسط
آتش نشانان به انجام رسید .رئیس سازمان آتشنشانی
همدان اضافه کرد :تعداد  ۲نفر نجات یافته طی این
عملیات گزارش شده است.

برخیازمجموعههایگردشگریوهتلهای
زنجانفعالیتخودراتعلیقکردند

مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان گفت۱۳ :
واحد سفره خانه سنتی ۶ ،واحد مجموعه گردشگری
و سه واحد از هتل های استان زنجان فعالیت خود را
برای قطع چرخه ویروس کرونا تعلیق کردند.
به گزارش اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری و
صنایع دستی استان زنجان ،امیر ارجمند اظهار کرد:
تشدید نظارتها برای شیوع بیماری کووید  ۱۹در
زنجان صورت گرفته و در اسفندماه سالجاری تا بدین
لحظه بیش از  ۳۸۰مورد بازدید نظارتی از تأسیسات
گردشگری استان انجام شده است .وی ادامه داد :این
بازدیدها شامل هتلها ،مجتمعهای بین راهی ،سفره
خانهها و ..میشود .ارجمند تعداد  ۱۳واحد سفره خانه
سنتی ،شش واحد مجموعه گردشگری و سه واحد از
هتلهای استان زنجان نیز فعالیت خود را برای قطع
چرخه ویروس کرونا تعلیق کردند .مدیرکل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت:
سامانه  ۰۹۶۲۹برای رسیدگی به شکایات مردمی در نظر
گرفته شده است و تاکنون به همه شکایات ثبت شده در
این سامانه در اسرع وقت رسیدگی شده است.

