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اصفهان – مریــم مومنی،خبرنگارتوســعه ایرانی-ذوب 
آهن اصفهان و استانداری کردستان پس از برگزاری جلسات 
و رایزنی های فراوان برای ســرمایه گذاری در حوزه فرآوری 
مواد معدنی در کردســتان تفاهم نامه امضا کردند . اسماعیل 
زارعی کوشا استاندار کردستان در مراسم امضای تفاهم نامه 
ســرمایه گذاری در فرآوری کامل مواد معدنی با مدیر عامل 
شــرکت ذوب آهن اصفهان، جلوگیری از خام فروشی مواد 
معدنی کردستان را مهمترین دغدغه این روزهای خود برشمرد 
و گفت: کردستان استانی توانمند با بیش از ۱۸ نوع ماده معدنی 

است و در بخش های دیگر نیز پتانســیل های عظیمی دارد 
که باید از این توانمندی برای زدودن غبار محرومیت و عقب 
ماندگی از سیمای استان بهره برد. وی شرایط کردستان برای 
سرمایه گذاری با توجه به وجود امنیت پایدار و همه جانبه آن 
فوق العاده و مطلوب ارزیابی کرد و افزود: امنیت امروز کردستان 
مثال زدنی است و این امنیت توسط خود مردم و با هوشیاری 
نهادهای امنیتی و نظامی و انتظامی حفظ و حراست می شود. 
زارعی کوشــا با بیان اینکه عالوه بر توجه به بخش مشــاغل 
خدماتی و ُخرد برای توسعه صنعتی کردستان آستین همت 

را باال زده ایم، گفت: ما برای استان پروژه های بزرگ صنعتی 
را تعریف کرده ایم که یکی از این پروژه ها فرآوری سنگ آهن 
کردستان توسط شــرکت ذوب آهن اصفهان است. استاندار 
کردستان اضافه کرد: امروز تفاهم نامه ای با شرکت ذوب آهن 
امضا شــد تا اولین گام ها را برای توسعه صنعت، تولید و ایجاد 
اشتغال در کردستان محکم تر برداریم. وی ابراز امیدواری کرد: 
فرآوری مواد معدنی بویژه سنگ آهن برای استان ارزش افزوده 
و اشتعال پایدار ایجاد کند. زارعی کوشا در ادامه با بیان اینکه از 
امضای تفاهم نامه تا واگذاری زمین، شناسایی معادن و تامین 

زیرساخت ها و عملیاتی شدن پروژه و احداث کارخانه زمان الزم 
است، اظهار کرد: مهم این است که ما قدم ها را درست و حساب 
شده و در راستای صنعتی شدن کردستان برداریم. مدیر عامل 
شرکت ذوب آهن اصفهان نیز در این مراسم وعده داد که بعد از 
امضا تفاهم نامه به عملیاتی شدن کار سرعت خواهیم بخشید، 
گفت: کردستان ظرفیت ها و منابع طبیعی فراوانی دارد که این 
مزیت ها به سرمایه گذاران برای کار انگیزه می دهد. مهندس 
رخصتی با بیان اینکه احداث کارخانه فرآوری سنگ آهن در 
کردستان طی سه فاز اجرا می شود، گفت: ذوب آهن اصفهان 
در فاز نخست هزار میلیارد تومان در معادن کردستان سرمایه 
گذاری می کند و امیــد دارد در مدت زمان ۱۸ مــاه بتواند از 
معادن سنگ آهن کنسانتره تولید و در فازهای بعدی به تولید 

شمش برسد.

اقدام ذوب آهن اصفهان برای تامین مواد اولیه در کردستان
خبر

همدان-خبرنگارتوســعه ایرانی-
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 
همدان به مناسبت یکصدمین سالگرد 
تاسیس جمعیت هالل احمر گفت: هفته 
سالمت با شعار یک قرن خدمت بی منت 

آغاز می شود.
سنجر بیگی گفت: ۵۳۳ ماموریت 

امدادی از ســوی ۶۴۸ تیــم خدماتی 
سال گذشته انجام و ۵ هزار و ۱۸۵ نفر از 

خدمات بهره مند شدند.
او گفت : یــک هــزار و ۶۱۹ برنامه 
آموزشــی و یک هزار و ۶۷۰ محتوای 
آموزشی هم پارســال ارائه شده و ۲۰۰ 
هزار و ۱۹۷ نفر از خدمات آموزشی هالل 

احمر بهره مند شدند.
مدیرعامل جمعیت هــالل احمر 
اســتان همدان گفت:در حــوزه امور 
جوانان یــک هزار و ۱۷۷ برنامه بشــر 
دوستانه انجام شده که بیشترخدمات 
به منظور مقابله با بیمــاری کرونا بوده 
و ۴۶ هــزار و ۸۷۴ نفــر روز در اجرای 

برنامه ها داوطلب بودند. ســنجر بیگی 
گفت:۳۰ هــزار ۹۷۴ نفر ســاعت کار 
خدمات داوطلبانه انجــام و ۲۸ هزار و 
۲۷۱ هزار خانواده بهره مند شدندوبیش 
از ۱۵۳ میلیون ریــال ارزش خدمات 
داوطلبانه بوده کــه حدود به ۶ میلیارد 
تومان مســتقیما کمک های درمانی و 

دارویی به نیازمندان شده است.
او گفت: در حوزه درمان و توانبخشی 
به بیش از ۲ هزار و ۷۱۰ توانیاب خدمات 
ارائه شده است و بیش از ۶۹ هزار و ۷۰۰ 
نفراز خدمات دارویی بهره مند شده اند 
و   ۶۰ هزار و ۴۰۰ دز واکســن در مراکز 

جمعیت هالل تزریق شده است.
مدیرعامل جمعیت هــالل احمر 
استان همدان در ادامه گفت: ۱۷۹ خانه 
هالل فعال بودند که ۸ هزار و ۲۲۶ هزار 
نفر عضو بودند و ۳۹۲ آموزش نیز در ابن 

مراکز ارائه شده است.
سنجر بیگی گفت: تقارن صدسالگی 
جمعیت هالل احمــر و دومین کنگره 
۸ هزار شهید ســرافراز استان را به فال 
نیک گرفتیم و قرار است ۸ هزار خدمت 
ارائه شــود. به گفتــه او  آموزش های 
توانمندســازی و مهارت های زندگی 
و تــرک اعتیــاد، شناســایی خیرین 
و محرومین و ارائه آمــوزش همگانی 
در حوزه خودامــدادی، ارائه خدمات 
پزشکی، دارویی و توانبخشی از سوی 
جمعیت هالل احمــر را از برنامه های 

امسال به شمار می آید.
مدیرعامل جمعیت هــالل احمر 
استان همدان گفت: امسال به مناسبت 
گرامیداشت ۱۶ شهید جمعیت هالل 
احمر غرفه جمعیت هــالل احمر را در 

باغ موزه دفاع مقدس برگزار می کنیم و 
خیابانی به پاس خدمات استاد قروی به 

اسم ایشان نامگذاری می شود.
 سنجربیگی به برگزاری مسابقات 
امدادی و مانور تیم هــای عملیاتی در 
روستای آب مشــکین با رویکرد ارائه 
خدمات تشخیصی، خدماتی، درمانی، 
دارویی و توانبخشی به اهالی روستا در 
هفته جمعیت هالل احمر هم اشــاره 

کرد.

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان اعالم کرد؛

آغاز هفته سالمت با شعار یک قرن خدمت بی منت
سنجر بیگی گفت: تقارن 

صدسالگی جمعیت هالل 
احمر و دومین کنگره ۸ هزار 

شهید سرافراز استان را 
به فال نیک گرفتیم و قرار 
است ۸ هزار خدمت ارائه 

شود. به گفته او  آموزش های 
توانمندسازی و مهارت های 

زندگی و ترک اعتیاد، 
شناسایی خیرین و محرومین 

و ارائه آموزش همگانی در 
حوزه خودامدادی، ارائه 

خدمات پزشکی، دارویی و 
توانبخشی از سوی جمعیت 

هالل احمر را از برنامه های 
امسال به شمار می آید.

اصفهان – مریــم مومنی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
تعمیرات اساسی واحد های آیزوماکس ، هیدروژن و آمین 
کنتکتور شماره یک شــرکت پاالیش نفت اصفهان از ۱۸ 

اردیبهشت ماه، آغاز شد.
مدیر نگهداری وتعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان با 
اعالم این خبر گفت:مشعل شماره یک شرکت نیز تعمیرات 
اساسی می¬شــود.از آنجایی که واحدهای عملیاتی می 
بایست در جهت بهبود کیفیت عملکرد و پیشگیری تبعات 
ناشی از فعالیت بی وفقه دستگاه های پاالیشی، در فواصل 
۳ تا ۴ سال تعمیرات اساسی ¬شوند، تعمیرات این واحدها 
که سال ۱۳۹۸ تعمیرات اساسی شدند، با برنامه ریزی های 

صورت گرفته وبدون وقفه انجام می گردد.
قزوینی زاده افزود: این دوره از تعمیرات به علت حجم 
باالی کار، با فعالیت مستمر ۲۴ ساعته و تالش بی وقفه و 

فعالیت حدود ۲۵۰۰نفر نیروی انسانی انجام می شود.
وی با بیان اینکه پیش بینی زمان تعمیرات اساســی 
واحدها حدود ۲۴ روز خواهد بود، گفت: ان شــاءا… این 
زمان را با توجه به سبک تر شدن شرایط همه گیری بیماری 

کرونا کاهش خواهیم داد.
قزوینی زاده ادامه داد: خوراک واحد آیزوماکس شماره 

دو به طور متوســط روزانه ۲۲ هزار و ۵۰۰بشکه در روز و 
واحد هیدروژن ۷۰۰۰ کیلوگرم در ساعت است؛ بنزین،گاز 
مایع، نفت سفید،سوخت هوائی و نفت گاز از تولیدات واحد 
آیزوماکس اســت. و آمین کنتکتور نیز حــذف گوگرد از 

محصوالت را بر عهده دارد.
وی اظهار داشت:   تمام پرسنل شــرکت و پیمانکاری 
درگیر در تعمیرات اساســی، قبل از آغاز به کار تعمیرات، 
دوره آموزشــی ایمنی را زیر نظر اداره HSE پاالیشــگاه 
اصفهان گذرانده اند. بدین سبب خوشبختانه تا کنون شاهد 
بروز حادثه ای نبوده ایم زیرا اولویت اول مسئوالن اجرایی 

این پاالیشگاه ایمنی و برنامه ریزی تعریف شده است.

ســم  قا  – ز  ا شــیر
توانایی،خبرنگارتوسعه ایرانی-رئیس 
کل دادگســتری فارس گفــت: برای 
پرونده قاتل شــهید رنجبر در روز ۲۴ 
اردیبهشت وقت رسیدگی مجدد در نظر 
گرفته شده اســت؛ این اتفاق به دستور 

دیوان عالی انجام می شود.
حجت االسالم والمســلمین سید 
کاظم موسوی با اشــاره به آخرین روند 
رسیدگی به پرونده قاتل شهید رنجبر 
بیان کرد: پرونده قاتل شهید رنجبر در 

استان فارس رسیدگی و حکم قصاص صادر شد.
وی ادامه داد: این پرونــده با اعتراض وکیل محکوم، به 
شعبه ۲ دیوان عالی کشور ارسال شد. وکیل متهم اعتراض 
داشت که شاید متهم دچار اختالالت روحی و روانی باشد و 
پرونده باید به هیئت کارشناسی پزشکی قانونی برود تا آنها 

نیز نظرشان را بدهند.
رئیس کل دادگســتری فارس اضافه کرد: نظر بدوی 
کارشــناس پزشــکی قانونی مبنی براین بود که متهم، 
هیچگونه اختالل روحی و روانی ندارد کــه پرونده با این 

دالیل، به استان فارس ارسال شد. شعبه دادگاه یک کیفری 
فارس مجددا پرونده را به پزشکی قانونی ارسال کرد و هیئت 
پزشکی قانونی، این نکته را تایید کرد که متهم هیچ مشکل 

روحی و روانی عمده ای نداشته است.
حجت االسالم والمسلمین موسوی خاطرنشان کرد 
این پرونده در ۲۴ اردیبهشــت مجدد رسیدگی می شود، 
گفت؛ دستور دیوان این بود که وقت رسیدگی مجدد برای 
این پرونده تعیین شــود. امیدواریم در زمان مقرر، دادگاه 

برگزار و رسیدگی مجدد انجام شود.

رئیس کل دادگستری فارس :

  پرونده قاتل شهید رنجبر ۲۴ اردیبهشت
 رسیدگی مجدد می شود

   آغاز همزمان تعمیرات اساسی ۴ واحد عملیاتی
 در شرکت پاالیش نفت اصفهان

خبرخبر

سرپرست جدید اداره کل 
ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری تبریز منصوب شد

میــد محمــد زاده اصــل  تبریــز – ا
النجق،خبرنگارتوســعه ایرانی-با ابالغ شهردار 
تبریز، مهدی حافظ زاده به عنوان سرپرست جدید 
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 

منصوب شد.
مراسم تودیع و معارفه سرپرســت اداره کل 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز عصر 
امروز برگزار و طــی آن با ابالغ رســمی یعقوب 
هوشــیار، مهدی حافظ زاده به عنوان سرپرست 

جدید این اداره کل منصوب شد.
در این مراســم از ســوی یعقوب هوشیار، از 
زحمات منوچهر جعفری در زمان سرپرســتی 
اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 

تبریز قدردانی شد.
    

حمایت استانداری گلستان از 
تیم بسکتبال شهرداری گرگان 

در رقابت های آسیایی

گرگان -خبرنگارتوســعه ایرانی-اســتاندار 
گلستان در آیین تجلیل از تیم بسکتبال شهرداری 
گرگان از حمایت همه جانبه برای موفقیت این تیم 

در رقابت های آسیایی خبر داد.
علی محمد زنگانه گفت: موفقیت تیم بسکتبال 
شــهرداری گرگان الگویی از موفقیت مبتنی بر 
کار تیمی است و امیدواریم در مسابقات آسیایی 
هم به هدف مد نظر که قهرمانی در آسیاســت، 
برسیم.زنگانه گفت: در سفر رییس جمهور ارزش 
مصوبه های حــوزه ورزش ۲۱۸میلیــارد تومان 
تعیین شد و در صدد هســتیم ساخت ورزشگاه 
۶هزار نفری شــهر گرگان را بــا ارزش اعتباری 
۱۵۰میلیارد تومان را پیــش ببریم.او می گوید: 
۱۰۵ طرح در حوزه ورزش نیمه تمام مانده است و 
از آنجایی که ۱۵۰ورزشکار در رشته های مختلف 
تیم ملی داریم به دنبال برنامه ریزی برای بهبود 
وضعیت هستیم تیم بسکتبال شهرداری گرگان 
در رقابت های لیگ برتر بسکتبال کشور با شکست 
تیم بسکتبال ذوب آهن اصفهان به عنوان قهرمانی 

این رقابت ها رسید
    

 ۵۲ ملیت، تشکیل
 دهنده گردشگران سالمت 

خراسان رضوی
رئیس جامعه حرفه ای گردشــگری سالمت 
خراســان رضوی گفت: گردشــگران سالمت در 
خراســان رضوی از ۵۲ ملیت از کشور های جهان 
تشکیل می شوند. خوش شکن گفت: این درحالیست 
که هم اکنون بیش از ۸۵ درصد گردشگران سالمت 
در استان خراسان رضوی از ۲ کشور عراق و افغانستان 
هســتند. او گفت: ۱۵ درصد دیگر گردشــگران 
سالمت ما در استان از ۵۰ ملیت هستتند که عمدتا 
از کشور های همسایه در خلیج فارس و آسیایه میانه 
به این خطه سفر می کنند. رئیس جامعه حرفه ای 
گردشگری سالمت خراسان رضوی گفت: با توجه 
به موهبت الهی وجود بارگاه ملکوتی امام رضا )ع( و 
ظرفیت باالی بخش گردشگری سالمت مشهد از 
جمله تعداد ۶۰ بیمارســتان مجهز و وجود بیش از 
۵۲ درصد مراکز اقامتی ایران در مشهد و بیش از ۶ 
هزار پزشک فعال به اکثر درخواست های گردشگران 
سالمت پاسخ داده می شود. دکتر خوش شکن گفت: از 
جمله خدمات ارائه شده می توان به حوزه زنان و درمان 
ناباروری، ارتوپدی و جراحی مفاصل، بیماری های 
قلب و عروق، جراحی مغز و اعصاب، آنکولوژی و درمان 
سرطان، چشم پزشکی و اعمال پیوند مرتبط با چشم، 
دندانپزشکی، جراحی های عمومی، ارولوژی و کلیه، 
زیبایی و کاشت مو و جدیدا بخش پیوند کلیه که عامل 
تحرک و پویایی بخش خصوصی و جذب گردشگران 
سالمت خواهد بود، اشاره کرد که عمده خدمات مورد 

تقاضای گردشگران نیز در این بخش است.

استانها

  مانور سراسری بازرسی و تشدید نظارت بر بازار کاالهای 
اساسی درارومیه

ارومیه -صحرانورد،خبرنگارتوسعه ایرانی-فرمانده قرارگاه امنیت غذایی و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارومیه گفت: مانور 
سراسری تشدید نظارت بر بازار کاالهای اساسی با حضور ۲۰ اکیپ مشترک از بازرسان و کارشناسان جهاد کشاورزی، صمت، تعزیرات 
حکومتی و دامپزشکی ، بازرسی ها به صورت مستمر در دو شیفت صبح و عصر اجرا می شود. پرویز امجدی در حاشیه برگزاری این 

مانور خاطر نشان کرد: این مانور با حضور ۶ تیم در حوزه آرد و نان، 
۸ تیم در حوزه گوشت قرمز و مرغ و مواد پروتئینی و لبنی و ۶ تیم 
در حوزه کاالهای اساسی در قالب تیم های بازرسی دو نفره انجام 
می گیرد. وی تصریح کرد: نظارت و بازرسی ها به صورت مستمر و 
روزانه از فروشگاه ها و مراکز عرضه کاالها و اقالم پر مصرف از جمله 
مراکز عرضه برنج، قند و شکر، مواد پروتئنی و لبنی، میوه و سبزی 

ها و نانوایی ها انجام و با متخلفان و اخالگران بازار کاالهای اساسی مردم  برخورد قاطع قانونی انجام خواهد گرفت.


