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ريل معدن تیپ  R18در ذوب آهن اصفهان تولید شد

اصفهان – یحیی مرادیان :ذوب آهن اصفهان پس از صنعت ساختمان
،ایمنی معادن کشور را با تولید محصوالت استاندارد تامین می کند
ذوب آهن اصفهان از شرکت های هلدینگ شستا پس از توليد انبوه و
موفقيت آميز انواع ريل هاي مورد نياز راه آهن سراسری و شهری (مترو)،
همزمان با دهه مبارك فجر ،موفق به توليد ريل معدن تیپ R18ویژه استفاده
در معادن گرديد.
مهندس محمد امین یوسف زاده مدیر مهندسی نورد ذوب آهن
اصفهان با اعالم این خبر گفت  :توليد ريل معدن تیپ R18در راستاي
برآورده كردن نياز معادن کشور ،تنوع بخشي به سبد محصوالت توليدي
و توليد محصوالت با ارزش افزوده باالتر در دستور كار ذوب آهن اصفهان
قرار گرفته است.
وی افزود  :تولید اين ریل با بهره گیری از استانداردهاي معتبر اروپايي
و منطبق با کلیه شرایط ،مشخصات فني و درخواستي مشتري انجام پذیرفت
و در پروسه توليد آن،تمامي مراحل کار ازجمله ریخته گری شمش با مارک
مورد نیاز در بخش فوالدسازی  ،طراحي كاليبراسيون و هادی ،تراش و آماده
سازي غلتك ها و دیگر قطعات تکنولوژی خط توليد با تکیه بر توان و همت

پرسنل سختكوش مهندسی نورد و سایر مدیریت های ذیربط کارخانه
ذوب آهن صورت پذیرفت.
پایان واردات ریل معدن و خودکفایی کشور در تولید این محصول
استراتژیک
مدیر مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان با اشاره به اینکه کلیه مراحل

طراحی و تولید این محصول منطبق با الزامات استاندارد 9001 ISOانجام
پذیرفته است،تصریح کرد  :اين نوع ريل پیش از این از خارج كشور و بعضاً
با كيفيت نامناسب وارد مي شد که توليد آن ضمن تأمین كامل نياز معادن
كشور به ریل های کیفی مورد نیاز ،صرفه جويي ارزي قابل توجهي نیز در
پی دارد.
این مقام مسئول ادامه داد  :این نوع ریل به دلیل خاص بودن کمیاب
است .هر چه مقطع ریل تولیدی نازک تر باشد  ،تولید آن سخت تر می شود
و در نتیجه تیراژ تولید پایین می آید بنابراین اکثر کارخانه های دنیا رغبتی
برای تولید آن ندارند اما ذوب آهن اصفهان با تکیه بر دانش فنی متخصصان
خود ریل معدن را تولید کرد.
تولید استاندارد ریل معدن در مدت کوتاه
مهندس یوسف زاده گفت  :بر اساس اعالم نیاز معادن کشور به محصول
ریل معدن و دستور مدیرعامل شرکت مبنی بر تولید این محصول ویژه،
طراحی و تولید آن ازاویل دی ماه در دستور کار مهندسی نورد ذوب آهن
اصفهان قرار گرفت و همزمان با  22بهمن ماه تولید این محصول خاص با
موفقیت انجام پذیرفت که در این مدت کوتاه یک رکورد به شمار می رود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در مراسم گرامیداشت روز زن عنوان کرد:

در نظر گرفتن منفعت سازمان و مردم رمز ماندگاری خدمات است

اصفهان – یحیی مرادیان :مدیرعامل شرکت آب
وفاضالب استان اصفهان در مراسم گرامیداشت روز زن
که با حضور بیش از  325بانوان شاغل در آبفا اصفهان
برگزار شد اعالم کرد :فعاالن صنعت آبفا به منظور ارائه
خدمات ماندگار باید منافع سازمان و مردم را بیش از هر
امری مدنظر قرار دهند.
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان
در جمع بانوان شاغل در شرکت آب و فاضالب استان
اصفهان با تاکید بر جایگاه رفیع زن در خانواده ،
اجتماع گفت :بانوان شاغل در شرکت آب وفاضالب
استان اصفهان باید با ارائه دستاوردهای ماندگار
درزمینه خدمت رسانی مطلوب به مردم نهایت رضایت
مشترکین را جلب نمایندمهندس هاشم امینی با اشاره
به ابالغ قانون یکپارچه سازی شرکتهای آب و فاضالب
شهری و روستایی عنوان کرد:با ابالغ قانون یکپارچه

سازی شرکت های آب و فاضالب شهری وروستایی
از این پس حدود از  5میلیون نفر در استان تحت
پوشش خدمات شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
قرار می گیرند.
وی با بیان اینکه بانوان شاغل در آبفا اصفهان همواره
با دقت و تعهد مثال زدنی درصددانجام وظایف محوله
بودند تصریح کرد:از بانوان شاغل در آبفا استان اصفهان
انتظار می رود که با تالش ،تعهد و تخصص کافی زمینه
های الزم برای خدمات رسانی گسترده به مشترکین در
شهرها و روستاها را مهیا نمایید .
مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان اصفهان
خدمات آبفا را بسیار استراتژیک و حیاتی دانست و
خاطرنشان ساخت :فعاالن صنعت آبفا باید در نظر داشته
باشند که خدماتی که ارائه می دهند بسیار حیاتی و
استراتژیک می باشد بنابراین باید دقت الزم را در ارائه

خدمات مطلوب و بهنگام به مشترکین در نظر داشته
باشند.
مهندس هاشم امینی منفعت سازمان و مردم را
رمز ماندگاری خدمات ارائه شده برشمرد و تصریح کرد:
کارکنانی که با از خودگذشتگی و ایثار منافع سازمان
و مردم را درنظر دارند قطعا خدمات ماندگاری را طی
سالهای خدمت ارائه می دهند که قطعا این رویکرد

پاداش دنیوی و اخروی را برای آنان به همراه دارد.
وی در جمع بانوان شاغل در شرکت آبفا استان
اصفهان همدلی و همکاری را امری بسیار موثر در
افزایش بهره وی دانست و بیان داشت :فعاالن صنعت
آب و فاضالب باید با همکاری و همدلی را سرلوح کارها
قرار دهند تا همچنان شرکت آبفا استان اصفهان بعنوان
شرکتی پیشرو در امر خدمات رسانی باقی بماند.

تبریک رئیس دانشگاه صنعتی قم به مناسبت روز مهندس

رئیس دانشگاه در پیامی پنجم اسفندماه زادروز خواجه نصیرالدین طوسی
و روز مهندس را به تمامی تالشگران این عرصه در دانشگاه تبریک گفت.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،متن پیام دکتر رضایی نور به شرح
زیر است:
پنجم اسفند ماه روز بزرگداشت شخصیتی نمونه ،سیاستمدار،
نویسنده مبتکر ،حکیم منجم ،ریاضیدان و پدر مهندسی ایران ،خواجه
نصیرالدین طوسی را گرامی داشته و این روز را که مزین به نام مهندس
می باشد  ،خدمت مهندسین ،اساتید و به ویژه دانشجویان دانشگاه
صنعتی قم ،تبریک عرض می کنم .تاریخ پرافتخار ایران به خود می
بالد که مشحون ازدانشمندان و مهندسان فرهیختهای است که پایه گذار
تمدن بزرگ اسالمی ایرانی برای این مرز و بوم بودهاند .اگرچه فضیلت

دانشمندان کشف و تدوین قانون های جهان محیط بر انسان و جوامع
انسانی است ،اما در نهایت این مهندسان هستند که با بکارگیری این
قوانین برای تغییر و بهبود شرایط زیست و کار انسان ها تالش مستمر
انجام می دهند و این تالش است که حرکت جوامع انسانی را به سوی
تعالی میسر می سازد  .اینجانب بر خود الزم می دانم که این مناسبت
را مغتنم شمرده و روز مهندس را به کلیه اساتیدومهندسین زحمتکش
دانشگاه و شما مهندسان جوان و آینده ساز میهن عزیزمان ،تبریک و
تهنیت عرض نمایم .امید است با الهام ازفناوری های نوین وخالقانه و
همسو با رعایت مقررات مهندسی و اخالق اسالمی و حرفه ای اندیشه و
روش مهندسان ایرانی برای همگان همانند گذشته الگو قرار گیرد.
روابط عمومی دانشگاه صنعتی قم
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مدیر کل بیمه سالمت استان گلستان :

معوقات بیمه سالمت به مراکز درمانی در استان
گلستان پرداخت شد

مدیرکل بیمه سالمت استان گلستان با بیان این که دفترچه بیمه
سالمت در گلستان حذف خواهند شد ،گفت :همه معوقات بیمه سالمت
به مراکز درمانی در استان به مبلغ  ۹۸۸میلیارد ریال پرداخت شده است.
سید محمد حسینی عصر امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران
اظهار داشت :در روزهای گذشته و براساس تائید مقام معظم رهبری و
مصوبه هیئت وزیران مقرر شد مبلغ  500میلیون یورو از طریق صندوق
توسعه ملی به سازمان بیمه سالمت تخصیص یابد تا هزینههای دارویی
و تجهیزات پزشکی پرداخت شود.وی افزود :این تخصیصها در 2
مرحله انجام شد و همزمان با دهه مبارک فجر در مجموع  988میلیارد
ریال بابت مطالبات این مراکز در روزهای گذشته پرداخت شد.مدیر
کل بیمه سالمت استان گلستان درباره مطالبات برخی از ارگانها از
این سازمان ،تصریح کرد :همه مطالبات داروخانهها در سال  96به
مبلغ  82میلیارد ریال ،بیمارستانهای خصوصی استان با  119میلیارد
ریال ،پاراکلینیکها ،آزمایشگاهها و مراکز تصویربرداری و فیزیوتراپیها
و امارآی با مبلغ  53میلیارد ریال ،درمانگاههای شبانهروزی با  5میلیارد
ریال ،پزشکان و دندانپزشکان عمومی با  9میلیارد ریال و پزشکان و
دندانپزشکان متخصص با  26میلیارد ریال و در مراکز دولتی دانشگاهی
 773میلیارد ریال پرداخت شده است.حسینی گفت :پرداختهای بیمه
سالمت به روز شده و به صورت کلی از ابتدای سال  97تاکنون حدود
 1860میلیارد ریال به موسسات درمانی و خدماتی پرداخت شده است.
وی همچنین از اجرای طرح نسخهنویسی الکترونیکی در استان خبر داد
و افزود :این طرح به صورت آزمایشی در اسفند ماه سال جاری در شهر
آققال اجرایی خواهد شد و حذف دفترچه بیمه سالمت در دستور کار
قرار خواهد گرفت و خدمات درمانی بیماران با ارائه کد ملی انجام خواهد
شد.مدیر کل بیمه سالمت استان گلستان تصریح کرد :استان گلستان
در سیستم نظام ارجاع سالمت در مناطق روستایی به عنوان یک استان
برتر شناخته شده است.

نتیجه نهایی و رسمی نماینده مجلس یازدهم در
شهرستانبهبهان

دایی زاده -خبر نگار بهبهان  :فرماندارشهرستان بهبهان نتیجه
یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در حوزه انتخابیه
شهرستان بهبهان را اعالم نمود.مهندس یوسف زمانی اصل با بیان اینکه
محمد طال مظلومی آبرزگه با کسب  ۱۸۰۲۸رآی از مجموع ۶۳۳۶۳
رای اخذ شده به عنوان نماینده مردم شهرستان بهبهان در مجلس
شورای اسالمی انتخاب شد.
مدیر کل بیمه سالمت استان گلستان:

مطالبات بیمه سالمت گلستان پرداخت شد

مدیر کل بیمه سالمت استان گلستان گفت :مطالبات 988
میلیارد ریالی بیمه سالمت به مراکز درمانی دولتی و خصوصی گلستان
به طور کامل تسویه و پرداخت شد.سیدمحمد حسینی در نشست
خبری اظهار داشت :هیچ داروخانه ای تا پایان شهریور امسال طلبی
از بیمه سالمت ندارد.وی گفت که سال گذشته  82میلیارد ریال بدهی
به داروخانه های گلستان پرداخت شد.مدیر کل بیمه سالمت گلستان
افزود :پرداخت بدهی  53میلیارد ریالی پاراکلینیک ها  5 ،میلیارد ریالی
درمانگاه های شبانه روزی 9،میلیارد ریالی پزشکان و دندانپزشکان
عمومی  26 ،میلیارد ریالی پزشکان و دندانپزشکان متخصص و 773
میلیارد ریالی مراکز دولتی دانشگاهی از جمله اقدامات اداره کل بیمه
سالمت گلستان بود.

