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راهداری استان قزوین ،رتبه دوم را در کشور بدست آورد
راهداری استان قزوین از حیث شاخص پایداری عملکرد رتبه ی دوم و از حیث شاخص کل نیز حائز رتبه ی هفتم در کشور گردید .به گزارش خبرنگار ابتکار از قزوین؛ جواد حق لطفی مدیر راهداری
اداره ی کل راه و شهرسازی استان قزوین ضمن اعالم کسب رتبه دوم شاخص پایداری عملکرد راهداری قزوین در کشور عنوان کرد :گشت های راهداری  63048کیلومتر از راههای استان را در
اردیبهشت ماه گشت زنی کرده و از حیث فعال نگاه داشتن ردیابهای ماهواره ای ،رتبه ی پنجم کشور را به خود اختصاص داده است .حق لطفی اظهار داشت :استان قزوین از حیث شاخص پایداری
عملکرد رتبه دوم کشوری و از حیث شاخص کل نیز حائز رتبه هفتم کشوری گردیده است .وی در پایان اظهار امیدواری کرد با عملکرد مثبت اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص عملیات گشت
زنی گشت های راهداری و تالش روز افزون راهداران بیش از پیش شاهد روند افزایشی در خدمت رسانی به هم وطنان عزیز باشیم.

در دو ماهه  94صورت گرفت؛

اخبار
با حکم مدیرعامل

رضایتی دوباره به روابط عمومی بازگشت
ايالم –خبرنگار ابتكار :غالمرضا رضایتی که سالها پیش نیز در مسند مدیر روابط
عمومی دوران پر فروغی را سپری و موفق به کسب عناوین مهمی در جشنواره های
مختلف شده بود ،بار دیگر با حکم مهندس هادی شیرخانی مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق استان ایالم به عنوان مدیر دفتر روابط عمومی منصوب شد .گفتنی است
چند روز گذشته و با احکام جداگانه ای از سوی مدیرعامل شرکت آقایان مهندس
مجتبی صیدی به عنوان معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ ،عبد الجبار چراغی به
عنوان سرپرست امور تدارکات،مهندس رئوف محمد قاسمی به عنوان سرپرست دفتر
مهندسی و نظارت ،مهندس مجید یاری به عنوان سرپرست دفتر کنترل پروژه و
اسماعیل کرمی به عنوان سرپرست اداره خرید و سفارشات شرکت توزیع نیروی برق
استان ایالم منصوب شدند.

برگزاری کارگاه آموزشی اخالق حرفهای در مربیگری در کیش
کارگاه آموزشی اخالق حرفه ای در مربیگری عصر روز پنجشنبه  21خرداد ماه
 94در مرکز همایش های بین المللی کیش برگزار شد .به گزارش روابط عمومی
شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش ،این کارگاه آموزشی با حضور بیش از  80نفر
از فعاالن عرصه ورزشی و عالقمندان برگزار شد و دکتر عباسعلی گائینی استاد و
هیئت علمی دانشگاه تهران در خصوص اخالق در مربیگری مطالبی را بیان کرد .دکتر
عباسعلی گائینی در این کارگاه آموزشی با اشاره به اینکه مربی مظهر تکامل انسانی
است گفت« :رویای مربی ،توجه به تمامیت و کلیت زندگی است و او باید همیشه از
خود گذشتگی را سر منشاء کار خود کند و به این باور برسد که برنده شدن به هر
قیمتی ،فلسفه یک مربی خوب نیست ».این استاد دانشگاه به ویژگی های یک مربی
خوب پرداخت و گفت «:داشتن تخصص علمی و قابلیت راهبری و مدیریت از ارکان
مهم مربیگری است ».وی با بیان اینکه مربی ،مهندس و معمار شخصیت انسانی است
تصریح کرد«:مربی باید یک الگوی به تمام معنی در جامعه باشد ».گفتنی است کارگاه
آموزشی اخالق حرفه ای در مربیگری که با استقبال عالقمندان برگزار شده بود  ،پس
از  3ساعت بحث و گفتگو ،شامگاه پنجشنبه به کار خود پایان داد.

افتتاح همزمان  610طرح مخابراتی در استان مرکزی
طی مراسمی با حضور رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران بهرهبرداری
همزمان از  610طرح مخابراتی در استان مرکزی آغاز شد .مدیرعامل شرکت مخابرات
استان مرکزی گفت :این تعداد طرح مخابراتی با هزینهای بالغ بر  697میلیارد ریال
افتتاح و راهاندازی شد .مسعود مشیدی اظهار کرد :جایگزینی و ارتقای مرکز سوئیچ
ی اس
س سی با یک میلیون شماره تلفن منصوبه ،توسعه مرکز ب 
تلفن همراه استان ا م ا 
سی در خمین و تاسیس ،توسعه و جایگزینی  38هزار و  914شماره تلفن ثابت در 51
نقطه شهری و روستایی از مهمترین این طرحها به شمار میرود .وی افزود :تاسیس و
س ال در  256نقطه شهری و
ی دی ا 
توسعه  24هزار و  816پورت اینترنت پر سرعت ا 
ی تی اس تلفن همراه از دیگر طرحهای این شرکت
روستایی و تاسیس  169ایستگاه ب 
هستند .مدیرعامل شرکت مخابرات استان مرکزی تاسیس و توسعه هشت ایستگاه
ی اسام روستایی را از دیگر طرحهای افتتاح شده در این شرکت اعالم و عنوان کرد:
ج
توسعه و بهبود ارتباط از طریق اجرای بیش از  103کیلومتر شبکه کابل فیبرنوری در
 49نقطه شهری و روستایی هم یکی دیگر از این طرحها است .مشیدی تصریح کرد:
توسعه و بهبود ارتباط از طریق نصب تجهیزات رادیویی ،الین و ماکس در  71نقطه
شهری و روستایی و توسعه و بهبود سیستم تاسیسات و تغذیه نیرو در چهار مرکز
سوئیچ نیز از دیگر طرحهای به بهرهبرداری رسیده به شمار میرود

رسیدگیبهپروندههایارجاعیادارهاستانداردآذربایجانشرقی
ساسان فرشی حق رو مدیر کل استاندارد آذربایجان شرقی در دیدار با یوزباشی مدیر
کل اداره کل تعزیرات حکومتی استان نسبت به تشدید همکاری فی مابین تاکید کرد.
در این دیدار فرشی با اشاره به اهمیت رسیدگی به برخی پرونده های ارجاعی توسط
اداره کل خواستار همکاری ها ی بیشتر شد  .یوزباشی هم با استقبال از پیشنهاد مدیر
کل استاندارد برای برخورد با متخلفین و رسیدگی سریع به پرونده های ارجاعی و
صدور حکم مقتضی بخصوص در زمینه واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی فاقد
پروانه استاندارد که مورد درخواست اداره کل استاندارد بود دستورات الزم راصادر کرد .

پنج طرح کشاورزی در شهرکرد بهرهبرداری شد
شهرکرد-خبرنگارابتکار :همزمان با هفته جهاد کشاورزی روز پنج طرح کشاورزی
درشهرستان شهرکرد با حضور مسئوالن استانی بهره برداری شد رییس سازمان
جهاد کشاورزری چهارمحال و بختیاری در آیین بهره برداری از یکی از این طرح ها
اظهارداشت :واحد پرورش مرغ گوشتی شهر هفشجان با  60هزار قطعه ظرفیت در سال
و اعتبار معادل 28میلیارد و600میلیون ریال و با اشغالزایی 24نفر بصورت مستقیم
وغیرمستقیم تکمیل شده است.رستم غیبی افزود :یک واحد پرورش گاو شیری در
شهرکرد با  30راس ظرفیت و اعتبار شش میلیارد و 500میلیون ریال و با اشتغالزایی
11نفر ایجاد شده است.وی همچنین سه پروژه آبیاری بارانی در سطح 96هکتار در
روستای هرچگان با اعتباری معادل هفت میلیارد و200میلیون ریال و اشتغالزایی
 20نفر بصورت ،پروژه آبیاری  75هکتاری طاقانک با پنج میلیارد و625میلیون ریال
واشتغالزایی 15نفر وپروژه آبیاری بارانی  90هکتاری در چالشتر با اعتباری معادل شش
میلیارد و750میلیون ریال واشتغالزایی  10نفر را دیگر پروژه های بهره برداری شده در
سومین روز هفته جهاد کشاورزی در چهارمحال وبختیاری دانست .

حضور بيش از  300شاعر و نويسنده در يادواره ملي طلوع خرداد
قرچك-طاهر ميرزا كريمي :فرماندار شهرستان قرچک از حضور نویسندگان و
شاعران کشور در منطقه خبر داد .علی صادقی در گفت و گویی با خبرنگاران اظهار
داشت  :شهرستان قرچک يكي از میزبانان اهالی ادب و هنر کشور خواهد بود .وی
گفت  :این گردهمایی در راستای مراسم طلوع خرداد میباشد که در چهار شهرستان
ورامین ،پیشوا ،پاکدشت و قرچک پایه ریزی گردیده و هر شهرستان در یک عرصه
میزبان اهالی هنر کشور میباشد .این مقام مسوول ادامه داد  :قرچک نیز به همت اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی پذیرای نویسندگان و شاعران کشور میباشد که آثار خود را
در زمینه های مـورد نظر به دبیرخانه سومین یادواره ملی طلـــوع خــــرداد ارسال
نموده اند که پس از بررسی و بازخوانی مقرر گردیده بهترینها طی مراسمی معرفی
شوند .فرماندار ادامه داد  :تاکنون  1200اثر در قالب های مختلف شعری و داستان
نویسی به دبیرخانه ارسال شده که  1200شعر و  100داستان مورد مطالعه قرار گرفته
است .صادقی گفت  :بیش از  300ادیب به ارسال آثار در طول مدت معین از سراسر
کشور مبادرت ورزیدند که قرار است در روز تعیین شده اثرهای خود را در مقابل
دیدگان عالقه مندان به اجرا گذارند.

افزایش  50درصد تصادفات فوتی در کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل حمل و نقل و پایانههای استان کهگیلویه و
بویراحمد از افزایش  50درصدی تصادفات منجر به فوت
استان در دو ماهه سال  94به نسبت مشابه سال گذشته
خبر داد.
علی خوانپایه با بیان اینکه حمل و نقل دو رسالت دارد که
شامل حمل و نقل و دیگری ترافیک است ،اظهار کرد :الزمه حمل
و نقل مناسب در استان که باید به آن توجه کنیم بحث ایمنی و
ترافیک است که باید ناوگان و حمل و نقل مناسبی داشته باشیم.
مدیرکل حمل و نقل و پایانههای استان کهگیلویه و بویراحمد با
بیان اینکه حمل و نقل حلقه اتصال بین صنایع مختلف و پل
بین تولید و مصرف است ،گفت :هیچ صنعتی وجود ندارد که به
حمل و نقل نیاز نداشته باشد صنعت گردشگری به حمل و نقل
نیاز دارد کارهای روزمره با حمل و نقل امکانپذیر است .وی در
ادامه با تاکید بر اینکه در تمامی موارد نیاز به حمل و نقل داریم،
گفت :بیش از هشت درصد ارزش افزوده مربوط به حمل و نقل
است و در کهگیلویه و بویراحمد با توجه به متفاوت بودن آن و
با توجه به شرایط توپوگرافی و وضعیت جادهها هزینه حمل و
نقل برای استان به نسبت دیگر استانها بیشتر است .خوانپایه
خاطرنشان کرد :هزینه زیرساختها در استان بسیار باال است و
نیازمند توجه ویژه مسئوالن بوده در صورتی که زیرساخت خوبی
داشته باشیم حمل و نقل روان و با صرفهتری نیز خواهیم داشت.
این مسئول با بیان اینکه بحث ایمنی ترافیک مهم است ،بیان کرد:
اگر ایمنی خوبی در حمل و نقل داشته باشیم شرایط مطلوبتری
خواهیم داشت و با توجه به کنترلهای صورت گرفته توسط
نیروهای انتظامی متاسفانه وضعیت تصادفات منجر به مرگ
افزایش چشمگیری داشته است .مدیرکل حمل و نقل و پایانههای
کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد :در سال  93نسبت به سال گذشته
 5/23درصد افزایش تصادفات داشتیم در حالی که در دو ماهه
اول سال  94به نسبت دو ماهه سال گذشته آن  50درصد افزایش
تصادفات منجر به فوت داشته است .خوانپایه اذعان کرد154 :

نفر فوتی در سال  93و در سال  92نیز 125 ،نفر فوتی بوده و
در دو ماهه امسال  27نفر فوتی داشتیم که به نسبت مشابه سال
گذشته  18نفر فوتی بوده است .این مسئول با بیان اینکه برخی
تصادفات اجتنابناپذیر بوده و بخشی را میتوان کاهش داد ،گفت:

ثبت مناطق تنگ صياد و سبزكوه چهارمحال و
بختياري در فهرست ذخيرهگاههاي زيستكره

تردد ما در سال  93به نسبت سال گذشته آن  17درصد در سطح
محورهای مواصالتی استان افزایش داشته است .مدیرکل حمل
و نقل و پایانههای کهگیلویه و بویراحمد بیشترین تصادفات را
در سال  92و  93و دو ماهه امسال در محور ترانزیتی بهبهان و

شهرکرد -خبرنگارابتکار :مناطق تنگ صياد و سبزكوه چهارمحال و بختياري
در بيست و هفتمين نشست برنامه جهاني انسان و كره مسكون يونسكو ،در
فهرست ذخيرهگاههاي زيستكره ثبت جهاني شدند.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه شهركرد ،در بيست و هفتمين نشست برنامه
جهاني انسان و زيستكره كه از سوي سازمان يونسكو با حضور نمايندگان كشورمان از
جمله دكتر شامحمدي رئيس دانشگاه شهركرد و قاسم سليماني استاندار چهارمحال
و بختياري در پاريس برگزار شد ،براساس مطالعات انجام شده در دانشگاه شهركرد و
پيگيريهاي انجام شده توسط استانداري ،سازمان حفاظت محيطزيست و سازمان
ميراث فرهنگي و گردشگري استان مناطق سبزكوه و تنگصياد از مناطق حفاظتشده
استان چهارمحال و بختياري در فهرست ذخيرهگاههاي زيستكره ثبت جهاني شدند.
ذخيرهگاه زيستكره مناطق حفاظتشده طبيعيزيستي بينالمللي هستند كه عالوه
بر حفاظت ،دستاوردهايي نظير ارائه سايتهاي مطالعاتي كم نظير به دانشمندان و تجربه
مهارت انسان در پشتيباني از توسعه پايدار را نمايان ميسازند .اعالم ذخيرهگاههاي
زيست كره براي جلوگيري از تغييرات برگشتناپذير و بهرهبرداري ناپايدار از منابع
طبيعي ،در عين نياز به بهرهبرداري از طبيعت (باتوجه به رشد روز افزون جمعيت)

گچساران ،گچساران بابامیدان ،یاسوج بابامیدان و یاسوج سمیرم
عنوان کرد .وی بیان کرد :یکی از دالیل اصلی تصادفات منجر
به فوت نبود راه های چهارخطه و مناسب در این استان است
خوان پایه تصریح کرد :استان کهگیلویه و بویراحمد در زمینه
راه های چهارخطه جزء آخرین استانهای کشور است و در رابطه
با تصادفات منجر به فوت جزء چند استان اول است و به همین
علت طی سالجاری تعداد تصادفات منجر به مرگ استان افزایش
یافته است .این مسئول ادامه داد :سهم یاسوج به اصفهان و یاسوج
به بابامیدان در بحث تصادفات  49درصد بوده و یاسوج بابامیدان
به ازای هر کیلومتر  1/1درصد تصادفات داشتیم و اوج تلفات در
تمام محورهای استان بین ساعت  10تا  12و  16تا  20با سهم
 41درصد بوده است .وی ادامه داد 54 :درصد تلفات فوتی مربوط
به خودروهای سواری 2/15 ،مربوط به عابرین پیاده 7/12 ،مربوط
به وانتبارها و  4/9مربوط به موتورسیکلتها و  2/6مربوط به
تلفات ناوگان عمومی است .خوانپایه خاطرنشان کرد 81 :درصد
متوفیان تحصیالت دیپلم و پایینتر از دیپلم بوده که بیشترین
تلفات مربوط به سنین  21تا  25سال و میانگین متوفیان 33
سال بوده که  60درصد آنها متاهل و  40درصد دیگر مجرد بوده
است .این مسئول بیشترین تلفات سال  93را مربوط به ماههای
خرداد ،مرداد ،شهریور و مهرماه با  50درصد تلفات عنوان کرد و
گفت :بیشترین تلفات در سال  94در محور مواصالتی یاسوج به
سمیرم است .خوانپایه اضافه کرد :استان کهگیلویه و بویراحمد
طی سال گذشته  ۳۶.۱درصد تصادفات منجر به فوت کشور را به
خود اختصاص داد در حالی که جمعیت این استان ۹دهم درصد
جمعیت کشور است  .وی بیان کرد :هزینه زیــــرساختهای
جاده ای در استان بسیار باال بوده و تکمیل این زیرساختها نیازمند
توجه ویژه مسئوالن است .مدیرکل حمل و نقل و پایانههای
کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد :سه عامل جاده ،خودرو و عوامل
انسانی در وقوع و افزایش تصادفات نقش دارند که  85درصد آن
مربوط به خطاهای انسانی است

شكل گرفتهاست و به يكي از تقسيم بنديهاي مهم حفاظتي جهان بدل شدهاست .اين
مناطق حفاظت شده از طرف يونسكو تحت پوشش دفتر شوراي هماهنگي بينالمللي
برنامه انسان و كره مسكون ( )MABقرار مي گيرند .گفتني است ايران در اين زمينه
از كشورهاي فعال و موثر بوده و كشورمان از سالها پيش جهت حفاظت از منابع
طبيعي ،تنوع زيستي خود تقسيمبنديهاي متفاوتي از حفاظت مانند پاركهاي ملي،
آثار طبيعي ملي ،پناهگاههاي حياتوحش ،مناطق حفاظتشده و مناطق شكار ممنوع
را به مرحله اجرا گذاردهاست و پيش از اين ،پارك ملي و منطقه حفاظت شده كوير در
استان سمنان ،پارك ملي گلستان در استان گلستان ،منطقه حفاظتشده ارسباران در
آذربايجان شرقي ،منطقه حفاظتشده گنو در استان هرمزگان ،پناهگاه حيات وحش
ميانكاله در استان مازنداران ،منطقه حفاظت شده ارژن و پريشان در استان فارس،
پناهگاه حياتوحش و منطقه حفاظتشده توران در استان سمنان ،منطقه حفاظتشده
حرا در استان هرمزگان و پارك ملي درياچه اروميه در استان آذربايجان غربي و منطقه
حفاظتشده دنا در استان كهگيلويه و بوير احمد به عنوان ذخيرهگاههاي زيستكره در
ايران ثبت شده بودند و مناطق سبزكوه و تنگصياد در استان چهارمحال و بختياري نيز
به فهرست ذخيرهگاه هاي زيستكره اضافه شدند.

مهلت دو هفته ای اداره کل استاندارد برای جمع آوری
کارگاههای تولیدکنندگان بتن آماده غیراستاندارد

برگزاری نمایشگاه جاذبههای طبیعی استان کرمان در
مجاورت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان

اردبیل-خبرنگارابتکار:جلسهرسیدگیبهمشکالتانجمنصنفیبتنآمادهاستانباحضورهیئترئیسهانجمنوهمچنین
کارشناسان اداره کل استاندارد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد اردبیل ،جلسه رسیدگی به مشکالت انجمن صنفی بتن آماده استان با حضور
هیئت رئیسه انجمن و همچنین کارشناسان اداره کل استاندارد برگزار شد .هاشم عالئی دبیر کمیته کنترل کیفیت مصالح
ساختمانی استان در این جلسه گفت :مهلت دوهفتهای به واحدهای تولیدی بتن آمادهای که موفق به اخذ پروانه کاربرد عالمت
استاندارد نشدهاند ،داده شود تا با همکاری کارشناسان اداره کل استاندارد و هم چنین آزمایشگاههای همکار بتوانند پروانه کاربرد
عالمت استاندارد را دریافت نمایند ،بدین منظور مقرر شد جلسهای توسط انجمن صنفی و با حضور واحدهای تولیدی بتن آماده
فاقد پروانه کاربرد عالمت استاندارد ،برگزار گردد .مدیر کل استاندارد در ادامه افزود :طبق هماهنگیهای بعمل آمده با سازمان
نظام مهندسی ساختمان استان از مهندسان ناظر این سازمان خواسته شود که برابر ماده  8آئیننامه نظارت براستانداردهای
اجباری ،مصوب هیئت محترم وزیران در خصوص الزام استفاده مصالح و فرآوردههای ساختمانی استاندارد شده از استفاده مصالح
ساختمانی فاقد پروانه استاندارد جلوگیری بعمل آورند ،تا بتوانند در جهت استانداردسازی محصوالت تولید مصالح ساختمانی
اقدام شایسته انجام گیرد در این جلسه مقرر شد انجمن بتن آماده به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده در تولید مصالح
ساختمانی غیر استاندارد ،بخصوص تولید بتن آماده ،واحدهایی را که در مدت فوق الذکر در جهت تمدید پروانه استاندارد اقدام
ننمایند ،شناسایی و به اداره کل استاندارد معرفی نمایند.

آقای مهندس محمدی مسئول روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان با حضور در محل دفتر
نشریه کرمان شهر اعالم کرد که استان کرمان دارای جاذبه های منابع طبیعی منحصر به فردی است که برخی از آنها
مثل کلوتهای شهداد ،پارک نبکاها و دره راگه رفسنجان در دنیا در نوع خود بی نظیرند ولی بدلیل عدم معرفی و ارائه
مطلوب آنها بعضا برای مردم استان هم ناشناخته می باشند.
وی در همین خصوص اعالم کرد که روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان با تمام محدودیت های
اعتباری و نیروی انسانی از تمامی امکانات خود جهت رفع این مهجوریت و مظلومیت استفاده نموده و سعی خواهد نمود استان کرمان
و جاذبه های طبیعی بیشمار آنرا آنگونه که هست به عالقه مندان بشناساند و در همین راستا با نصب و تعبیه  25عدد تابلو به ابعاد
 1x2متر در نمای جنوبی اداره کل واقع در بلوار جمهوری اسالمی و نمایش جاذبه های منابع طبیعی در قالب پوستر و بنر آنان را در
معرض دید عالقه مندان قرار داده است .وی با اعالم اینکه پهناورترین استان ایران یعنی کرمان با برخورداری از متنوع ترین و بیشترین
سطح معادن ،و جاذبه های منابع طبیعی و کم یاب ترین و ارزشمندترین گیاهان داروئی و همچنین آثار و ابنیه تاریخی و کوههای
بلند و مرتع و کویرهای زیبا و شب های پرستاره و بدلیل قرار گرفتن در اقلیم خشک معموال بعنوان یک استان کویری و خشک به
مخاطبان معرفی گردیده است در حالیکه برخی از مناطق استان جنگلی و پوشیده از درختان و گیاهان مرتعی است که جلوه های
زیبائی از طبیعت را به نمایش گذارده است که بر احساب رسانه و قلم است که آنان را آنگونه که هست به مخاطبان خود معرفی کنند
تا شاهد رشد و شکوفائی و توسعه همه جانبه استان باشیم.

احداث خطوط انتقال پسآب از تصفیه خانه  10000متر مکعبی به نقاط مختلف جزیره کیش

احداث خطوط انتقال پسآب به منظور تأمین آب فضای سبز از تصفیه خانه
 10000متر مکعبی شمال کیش به سایر نقاط جزیره در حال انجام است.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش ،پس از راه
اندازی تصفیه خانه جدید فاضالب شمال کیش به ظرفیت  10000متر مکعب
در روز و جمع آوری تصفیه خانه های قدیمی واقع در شهرک میرمهنا ،مرکزی
و مرجان مقرر شد پسآب تولیدی به منظور تأمین آب فضای سبز سطوح جزیره
از این تصفیه خانه با کیفیت مناسب تأمین شود که بدین منظور هم زمان با راه

اندازی تصفیه خانه جدید ایجاد خطوط انتقال پسآب آن نیز در دستور کار قرار
گرفت .بنابر این گزارش ،یکی از خطوط انتقال از تصفیه خانه به غرب جزیره
در حال حاضر از محل تصفیه خانه تا میدان غدیر با عبور از حاشیه رینگ 75
متری و گذر از مجاورت مصلی به طول  3200متر در حال انجام می باشد که
پس از تکمیل می بایست به جای استفاده از پسآب نامناسب تصفیه خانه قدیمی
میر مهنا از پسآب تصفیه خانه جدید ،جهت آبیاری فضای سبز استفاده شود.
همچنین شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش در حال اخذ قرار داد با پیمانکار

 شهردار اهواز؛

برخی از پروژههای شهرداری بزودی به بهرهبرداری میرسند
در راستای تاکید شهردار اهواز در خصوص پیشرفت
پروژهها طبق برنامه زمانبندی ،خبرنگاران رسانههای
استانبههمراهفرزینحاتمیکاکشمدیرروابطعمومیو
امور بینالملل شهرداری اهواز از برخی پروژههای عمرانی
و خدماتی شهرداری مناطق سه و چهار بازدید کردند.
حاتمی کاکش در این بازدید از اجرای پروژه مسیر پل ششم
تا بلوار آریا به طول  6کیلومتر در دو باند 3کیلومتری و عرض
 30متر و آیلند  6متری و  95درصد پیشرفت فیزیکی خبر
داد  .وی افزود :فاز دوم این پروژه  2/5کیلومتر و فاز سوم آن
حدفاصل بلوار نخلستان تا بلوار گلستان نیز به طول  1/5کیلومتر
است که با اتصال مسیر پل ششم به بلوار آریا ،شاهد کاهش بار
ترافیکی مسیر بلوار کارگر شرقی به پل ششم خواهیم بود .مدیر
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری اهواز تصریح کرد :در
ادامه این برنامه همچنین از پروژه پارک بانوان واقع در پارک
شهروند نیز بازدید بعمل آمد .این پروژه در مساحتی بالغ بر

 5/5هکتار از مهر سال گذشته آغاز شده و دارای تجهیزاتی
مانند چمن مصنوعی،زمین بازی چند منظوره،پارکینگ،
نمازخانه ،مسیر دوچرخه و پیاده رو است که امیدوارم با 60
درصد پیشرفت فیزیکی تا ماههای آینده به بهره برداری برسد.
فرزین حاتمی کاکش همچنین اقدامات انجام شده در راستای
احداث پارک ایران زمین تصریح کرد :این پارک با  5/5هکتار
مساحت و  60درصد پیشرفت فیزیکی موقعیت جغرافیایی
هر استان کشور را در مقیاسهای یک ده هزارم و متناسب با
فرهنگ و نماد آن استان و شهر بصورت المان بر روی نقشه
نشان می دهد .وی اجرای پروژه پارک کوی فدک در منطقه
سه را از دیگر فعالیتهای شهرداری اهواز برشمرد و گفت :این
پروژه که از یکسال گذشته آغاز شده با انجام  66000متر مکعب
خاکبرداری 11790 ،متر مکعب خاکریزی نباتی 2100 ،متر
جدولگذاری 4000 ،متر پیاده رو سازی  8500 ،متر زهکشی و
 90درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.

به منظور نصب و راه اندازی آب شیرین کن و خرید آب مناسب جهت توسعه
منابع آبی فضای سبز در محدوده بندرگاه صیادی میر مهنا است که این آب نیز
از طریق همین خط لوله در اختیار فضای سبز قرار خواهد گرفت .الزم به ذکر
است با احتساب خرید هر متر مکعب آب از شرکت آب و برق( در محل تحویل)
به قیمت حدود 70،000ریال  ،تصفیه خانه فاضالب کیش قادر خواهد بود با
تولید  10000متر مکعب پسآب در روز معادل  700،000،000ریال صرفه جویی
را در پی داشته باشد.

با توقف کنورتور شماره 2

آغاز پروژه زیست محیطی ذوب آهن اصفهان در فوالدسازی
در راستای حفاظت از محیط زیست و رعایت
الزامات قانونی زیست محیطی عملیات اجرایی
پروژه غبارگیر کنورتور در بخش فوالد سازی ذوب
آهن اصفهان آغاز شد .
به گزارش خبرنگار ما از اصفهان ،مهندس اردشیر افضلی
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان با اعالم این مطلب گفت:
در ادامه اقدامات زیست محیطی و رعایت الزامات قانونی در
این زمینه عملیات اجرایی پروژه غبارگیرکنورتور در بخش
فوالدسازی این شرکت با همکاری متخصصین داخلی ( شرکت
مرات پوالد  ،متخصصین ذوب آهن ) و شرکت اشاتس آلمان
آغاز شد  .وی افزود  :برای رفع گرد و غبار حاصل در کنورتور،
از پیشرفته ترین تجهیزات و شرکت معتبر بین المللی آلمانی
اشاتس که تخصص در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات زیست
محیطی دارد  ،استفاده می شود و هم اکنون با پیگیری های
بعمل آمده عملیات نصب غبارگیر با توقف کنورتور شماره 2

فوالدسازی آغاز شده است  .مهندس افضلی گفت  :هم اکنون
کنورتور شماره  2بخش فوالدسازی برای انجام عملیات اجرایی
و نصب غبارگیر متوقف شده و در مدت حداکثر یک ماه  ،اولین
کنورتور بدون غبار در خط تولید قرار می گیرد  .وی مدت
زمان قرارداد برای اجرای پروژه مذکور را برای هر سه کنورتور
 28 ،ماه ذکر نمود و گفت  :حدود شش و نيم میلیون یورو و
صد میلیارد ریال در این زمینه هزینه شده است  .معاون بهره
برداری ذوب آهن اصفهان حجم عملیات اجرایی در این پروژه
را  25تن دمونتاژ  15 ،تن مونتاژ ذکر نمود و گفت  4/5 :تن از
تجهیزات مورد نظر ساخت داخل می باشد  .وی اظهار اميدواري
نمود  :با اجرای این پروژه مهم  ،ذوب آهن اصفهان بعنوان یک
صنعت سبز در می آید و نتایج و ثمرات ارزشمندی را نيز برای
مردم منطقه در خصوص رفع کاهش آالیندگی های زیست
محیطی به همراه دارد  .گفتنی است که الزام زیست محیطی در
این زمینه  ،کاهش گرد و غبار به حدود  50میلیگرم می باشد.

