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اخبار
مخزن ذخیره آب  10هزار متر

مکعبی شهر دهلران افتتاح شد
ایالم – خبرنگار «ابتکار» :همزمان با ششمین
مزاده
روز از دهه مبارک فجر و با حضور کاظ 
نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی،
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع
استاندار ایالم و مدیرعامل و معاونین و جمعی
از مسئوالن محلی مخزن10هزار مترمکعبی شهر
دهلران به بهره برداری رسید.همزمان با ششمین
روز از دهه مبارک فجر و با حضور کاظم زاده
نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی،
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع
استاندار ایالم و مدیرعامل و معاونین و جمعی
از مسئولین محلی مخزن10هزار مترمکعبی شهر
دهلران به بهره برداری رسید.به گزارش روابط
عمومی شرکت آب و فاضالب استان ایالم؛
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان
ایالم در آیین بهره برداری از این طرح گفت:
برای اصالح و بازسازی این مخزن 19میلیارد
ریال اعتبار هزینه شده است.مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب استان با اشاره به اینکه این
مخزن به علت زلزله های سالیان گذشته دچار
نشت در کف و از مدار بهرهبرداری خارج شده
بود ،اظهار کرد :با توجه به نیاز شهر به مخزن
ذخیره آب ،نشت گیری و بهسازی این مخزن
در دستور کار قرار گرفت و شرکت جهت ترمیم
آن اقدام به اجرای بیش از  5000متر مکعب
سنگ چینی ،شن ریزی و تخریب قسمت های
آسیب دیده با هزینه ای بالغ بر  19میلیارد
ریال کرد.وی تصریح کرد :با بهره برداری از این
مخزن ،حجم مخازن ذخیره شهر افزایش یافته و
باعث افزایش فشار در نقاط مرزی شبکه و رفع
نوسانات فشار در شبکه خواهد شد .مظاهری
اضافه کرد :عالوه بر افتتاح این مخزن همزمان
یک حلقه چاه با آبدهی  ۴۰لیتر در ثانیه به بهره
برداری می رسد که برای حفر و تجهیز آن بالغ
بر  ۱۳۱۰میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی
هزینه شده است .وی تصریح کرد :چهار حلقه
چاه دیگر در منطقه بره بیجه در دست اجراست
که انشالله در آینده نزدیک به بهره برداری می
رسند.درویشی معاون هماهنگی امور اقتصادی
و توسعه منابع استاندار ایالم ضمن تشکر از
خدمات آب و فاضالب ،خدمت به خلق را
بهترین کارها دانست و گفت :خدمات شرکت
آبفا شهری بسیار ارزشمند بوده و امیدوارم با
بهره برداری از این پروژه شاهد رضایتمندی
مردم از خدمات آبفا باشیم.در ادامه کاظم زاده
با بیان اینکه شرکت آب و فاضالب توانسته
است با تالش های شبانه روزی خود موجب
رضایتمندی جمعیت باالیی در استان شود،
اظهار کرد :مسئله آب باید اولویت همه
مسئولین در تمام سطوح باشد و باید به آب نگاه
ملی داشت و با همدلی و حمایت همه جانبه
مردم می توان مشکالت کم آبی را برطرف کرد.

اخبار

با هزینه ای بالغ بر  113میلیارد ریال

طرح ها و پروژه های فاضالب کالنشهر تبریز به بهره برداری رسید
معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و
فاضالب استان آذربایجان شرقی در آیین
بهرهبرداری از پروژه های عمرانی آب و فاضالب
در محله  42متری انقالب اسالمی ضمن تبریک
چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب
اسالمی گفت :اجرای بخشی از شبکه جمع آوری
و خطوط اصلی  و فرعی فاضالب محله  42متری
انقالب اسالمی بهطول  18000متر در اقطار 200
تا  700میلیمتری بوده و هدف اصلی از اجرای
طرح جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب منطقه
بوده است.
خانی افزود :تامین اعتبار این طرح از محل
منابع داخلی شرکت بوده که برای اجرای این
طرح اعتباری بالغ بر  100میلیارد ریال هزینه
شده است .
وی در خصوص بهره برداری از شبکه جمعآوری
و خطوط اصلی فاضالب منطقه شمسآباد نیز
گفت :اجرای شبکه جمع آوری و خطوط اصلی و
فرعی فاضالب منطقه شمس آباد بهطول 3500
متر با هدف جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب
و ارتقاء بهداشت عمومی منطقه با اقطار  200تا
 315میلیمتری با هزینه ای بالغ بر  13میلیارد
ریال بوده است .
وی در پایان از همکاری مسئوالن شهر و اهالی
منطقه که در مدت اجرای طرح با این شرکت
همکاری داشته اند تشکر و قدردانی کرد.
الزم به ذکر است در پایان مراسم فرماندار
شهرستان تبریز طی سخنانی از شرکت آب
و فاضالب استان و دست اندرکاران و عوامل
اجرایی طرحها تشکر و قدردانی کرد.
همچنین به مناسبت گرامیداشت چهلمین
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و با
حضور معاونت  مهندسی و توسعه  شرکت آب
و فاضالب استان ،فرماندار ،شهردار ،شورای
شهر و تعدادی از مسئوالن شهری و تعداد
کثیری از خانواده های شهدای و مردم از  3طرح
و پروژه آب و فاضالب منطقه سراب  در شهرهای
مهربان ،شربیان و دوزدوزان  باهزینه ای بالغ

شهردار گرگان اعالم کرد

فرماندار شهرستان
تبریز طی سخنانی
از شرکت آب و
فاضالب استان و
دست اندرکاران
و عوامل اجرایی
طرحها تشکر و
قدردانی کرد
بر 24500میلیون ریال بهره برداری شد.
مدیر امور آب و فاضالب سراب با اشاره به
اجرای طرح گفت :این طرح به منظور افزایش
ذخیره سازی آب شرب بهداشتی ،تعدیل فشار
و تنظیم نوسانات و همچنین مصرف روزانه
شهر دوزدوزان اجرایی شده است و برای احداث
مخزن  1000مترمکعبی شهر دوزدوزان مبلغ 7000
میلیون ریال از محل طرحهای استانی و سایر
منابع داخلی شرکت هزینه شده است.
صمدپور در خصوص بهره برداری از چاه
مهربان گفت :بهمنظور افزایش ظرفیت تامین
آب مصرفی شهروندان ساکن در شهر مهربان،

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
اقدام به حفر و تجهیز تعداد یک حلقه چاه
عمیق کرده که با تالش همکاران در دهه
مبارک فجر انقالب اسالمی وارد مدار بهره
برداری شد.
مدیر امور آب و فاضالب سراب اضافه کرد:
عمق چاه  24متر و ظرفیت آبدهی آن  7لیتر در
ثانیه بوده که برای حفر و تجهیز آن  و همچنین
اجرای خط انتقال آب چاه بهطول 1000متر بالغ
بر  4500میلیون ریال از محل اعتبارات داخلی
شرکت هزینه شده است.
صمدپور در خصوص بهره برداری از چاه

شربیان نیز گفت :بهمنظور افزایش ظرفیت تامین
آب مصرفی شهروندان ساکن در شهر شربیان،
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی
اقدام به حفر و تجهیز تعداد یک حلقه چاه عمیق
کرده که با تالش همکاران در دهه مبارک فجر
انقالب اسالمی وارد مدار بهره برداری شد.
مدیر امورآب و فاضالب سراب اضافه کرد:
عمق چاه  160متر و ظرفیت آبدهی آن  15لیتر در
ثانیه بوده که برای حفر و تجهیز آن  و همچنین
اجرای خط انتقال آب چاه بهطول  3600متر بالغ
بر  13000میلیون ریال از محل اعتبارات داخلی
شرکت هزینه شده است.

بوشهر منصوب شد

شهردار گرگان از بهکارگیری بیش از  30دستگاه اتوبوس
برای جابهجایی راهپیمایان گرگانی خبر داد.به گزارش مرکز
اطالعرسانی روابط عمومی شهرداری گرگان ،عبدالرضا دادبود
در خصوص اقدامات انجام شده توسط شهرداری گرگان در
راهپیمایی  22بهمن ماه ،چهلمین سالروز پیروزی انقالب
اسالمی ضمن تقدیر از حماسهآفرینی مردم گرگان ،اظهار
کرد :مردم والیتمدار گرگان ثابت کردند همیشه و در همه
لحظهها و با وجود تمامی مشکالت پای نظام و انقالب
خودشان ایستادهاند و همیشه برای دشمنان یاس و نا امیدی
و برای دوستان انگیزه و امید ایجاد کردهاند.وی ادامه داد:
این حضور نشان دهنده حمایت تمام قد مردم از نظام و
انقالب است که وظیفه تمامی مسووالن در هر ردهای را
سخت میکند که بیشترین و شایستهترین خدمت را به مردم

ارائه دهند.شهردار گرگان خاطرنشان کرد :شهرداری گرگان
از روزهای گذشته با ایجاد فضاسازی شهری با تالش تمامی
سازمانها و معاونتها سعی کرده سهمی هرچند کوچک را
در جشن چهل سالگی انقالب اسالمی در گرگان داشته باشد.
دادبود گفت :برگزاری مراسم نورافشانی در میدان شهرداری
و برپایی ایستگاه صلواتی در شب  22بهمنماه و برگزاری
جشن از جمله اقداماتی بوده که همزمان با سراسر کشور و
با گلبانگ اللهاکبر و ندای پیروزی انقالب اسالمی به همت
شهرداری گرگان و شورای اسالمی شهر گرگان و با تالش
سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان برگزار
شد.وی تاکید کرد :در راهپیمایی  22بهمن ماه نیز شهرداری
گرگان توزیع  100کیلوگرم شیرینی در بین مردم والیتمدار
گرگان و راهپیمایان عزیز ،توزیع بادکنک و پالکارد و اجرای

مجازی درچهارمحال وبختیاری

نقاشی صورت برای کودکان را در دستور کار قرار داد و اجرا
کرد.شهردار گرگان بیان کرد :موضوع جابجایی مسافران و
مردم و راهپیمایان برای حضور در این راهپیمایی عظیم بسیار
مهم و با اهمیت بود که شهرداری گرگان با بکارگیری بیش
از  30اتوبوس از ساعتهای ابتدایی امروز تا پایان مراسم و
جایجایی آخرین شهروند در میدان عمل بوده و سعی کرده
بهترین خدمات را به مردم والیتمدار گرگان در  22بهمن ارائه
دهد.دادبود گفت :حضور پاکبانها در طول مسیر راهپیمایی
و پاکسازی معبرها از قبل از اجرای مراسم و بعد از اجرای
راهپیمایی و نظافت شهری و همچنین پیوستن به موج عظیم
مردم گرگان در راهپیمایی  22بهمن از دیگر اقدامات شهرداری
گرگان در این روز بوده است.شهردار گرگان خاطرنشان کرد:
فضاسازی استیج پایانی مراسم و استیج میدان شهرداری به
منظور اجرای برنامه شاد و جشن انقالب در حاشیه راهپیمایی
و همکاری با صدا و سیمای مرکز گلستان برای فراهم کردن
شرایط مناسب در پخش زنده و مستقیم از این حضور باشکوه
مردم اقدامی دیگر از شهرداری گرگان در این روز بوده است.
دادبود تاکید کرد :تهیه و استفاده بیش از  150متر پرچم
سه رنگ کشورمان در مسیر راهپیمایی از دیگر اقداماتی
بوده که شهرداری گرگان در دستور کار قرار داد و اجرا کرد
که خوشبختانه جلوه متفاوتی از حضور پرشور مردم در این
راهپیمایی را به نمایش گذاشت.وی با اشاره به اجرای سرود و
برنامههای هنری در میدان شهرداری از ساعات قبل از شروع
راهپیمایی متذکر شد :حضور کارکنان شهرداری گرگان،
معاونان و روسا و کارکنان سازمانها در مراسم راهپیمایی
 22بهمن بخش دیگری از فعالیت شهرداری گرگان بود که
در حوزه وظیفهمندی شهروندی در نظام اسالمی به اجرا
گذاشته شد و امید است بتوانیم در دهه پنجم انقالب اسالمی
خدمات شایستهتری را به مردم عزیز گرگان ارائه دهیم.

وزیر ورزش و جوانان:

فوالد مبارکه در توسعۀ ورزش بسیار موفق عمل کرده است
مبارکـۀ سـپاهان در رشـته های مختلف ورزشـی ،از تیـم فوتبـال فوالد
مبارکـۀ سـپاهان به عنـوان تیمـی قدرتمنـد یـاد و اظهـار کـرد :ایـن تیـم
را بایـد قطـب سـوم فوتبـال ایـران دانسـت .وی ضمـن ابـراز خرسـندی
از عملکـرد فـوالد مبارکـه در توسـعۀ فضاهـای ورزشـی گفـت :وزارت
ورزش و جوانـان به همـراه فـوالد مبارکـه در کار مشـترکی کـه از سـال
ها قبـل آغـاز کرده انـد ،توانسـتند ورزشـگاه نقش جهـان را بـه بهره
بـرداری برسـانند و اخیـرا نیـز با برگزاری جلسـات مشـترک دیگر،
برخی مشـکالت باقی مانده تا تکمیل نهایی ورزشگاه را مورد بررسی
و تبادل نظـر قـرار دادنـد .وزیـر ورزش و جوانـان خاطرنشـان کـرد:
بـا مذاکرات انجام شده و طبق چارچوب های قانونی ،تکمیل و بهره
برداری این ورزشـگاه به مجموعۀ فوالد مبارکه سـپرده خواهد شد.
وی در بخـش پایانـی سـخنان خـود حرکـت فـوالد مبارکه به سـمت
توسـعۀ ورزش را ارزشـمند دانست و بـا تأکیـد بـر اهمیـت توجـه بـه
ورزش هـای پایـه گفـت :باشـگاه فـوالد مبارکـۀ سـپاهان می توانـد بـا
سـرمایه گذاری در ورزش هـای پایـه هـم بـه توسـعۀ بیشـتر ورزش
و هـم بـه افزایـش درآمدزایـی برسـد .در همین خصوص معـاون
اجرای پروژه هـای فوالد مبارکـه تصریـح کـرد :از جانـب وزیـر ورزش

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﻨﮕﺎم رﺳـﺎﻧی داده ﻫـﺎی
ﻣﻜـﺎﻧی و توصیفی  GISحین ﻓﻌﺎﻟﻴﺖهای روزانه
را جهت اجرا و پیاده سازی در شرکت ابالغ
کرد.این دستورالعمل ،با توجه به دستورالعمل
ابالغ شده توسط شرکت توانیر و اﻧﻄﺒـﺎق آن
با ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در واحدهای ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﺷﺮکت ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪای خوزستان با در نظر
گرفتن نسخه چهارم اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت
ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳی ( )GISﺻـﻨﻌﺖ ﺑﺮق ،توسط واحد
 GISمعاونت برنامه ریزی و تحقیقات با
همکاری واحدهای مربوطه از معاونت های
بهره برداری و طرح های توسعه برق ،تهیه
و ﺗﺪوﻳﻦ شده اﺳﺖ .این تولید و بههنگام
رسانی داده های مکانی و توصیفی باعث می
شود تا اطالعات دقیق و به هنگام شبکه ،تأثیر
مستقیم و مثبتی در تصمیم گیری و برنامه
ریزی کارشناسان و مدیران ارشد داشته باشد
و همچنین بهنگام بودن پایگاه داده GIS
یکی از عوامل اصلی ،مهم و کلیدی کاربردی
سازی و عملیاتی کردن  GISدر یک سازمان
می باشد .گفتنی است ،در همین راستا دوره
آشنایی با آخرین ویرایش استاندارد GIS
صنعت برق در بخش انتقال و فوق توزیع نیز
با هدف آشنایی پرسنل با استاندارد مذکور و
رفع ابهامات احتمالی جهت اجرای استاندارد
در پروژه های مختلف و استفاده صحیح آن
در بروز رسانی پایگاه داده  GISدر شرکت برق
منطقه ای خوزستان ،با حضور رؤسای نواحی،
گروه ها و کارشناسان معاونت بهره برداری و
طرح های توسعه ،توسط معاونت برنامه ریزی
و تحقیقات برگزار شده است.

اولین جشنواره مهدویت درفضای

بکارگیری بیش از  30دستگاه اتوبوس برای جابجایی راهپیمایان گرگانی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان

اصفهان – راعی  :هم زمان با ایام الله دهۀ
فجر مسعود سلطانی فر ،وزیر ورزش و
جوانان ،که به منظور افتتاح چند طرح
ورزشی به استان اصفهان سفر کرده
بود ،به همراه زهرا سعیدی نمایندۀ
مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی
و جمعی از مسئولین استان ،ضمن بازدید
از خطوط تولید فوالد مبارکه ،با مدیرعامل و
معاونان فوالد مبارکه راهکارهای نقش آفرینی این شرکت در توسعۀ
روزافزون ورزش استان را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند
مسعود سلطانی فر در ایـن بازدیـد ،ضمـن قدردانـی از زحمـات
فـوالد مبارکه گفت :صنایـع به موازات نقشـی کـه در تولید دارند،
در مسئولیت های اجتماعی نیز ایفای نقش می کننـد و یکـی از
واحدهایـی کـه در توسـعۀ ورزش بسـیار موفـق عمـل کـرده ،فـوالد
مبارکـه اسـت .این بنگاه صنعتی ،باشگاه ورزشی کاملی دارد که در
آن رشته های مختلفی در حال فعالیت و افتخارآفرینی هسـتند.
سـلطانی فر بـا اشـاره بـه عملکـرد خـوب تیم هـای باشـگاه فـوالد

ابالغ دستورالعمل ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻬﻨﮕﺎم
رﺳـﺎﻧی داده ﻫـﺎی ﻣﻜـﺎﻧی و
توصیفی GIS

تبریز – فالح :به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و دهه مبارک فجر از پروژه های فاضالب کالنشهر تبریز  باهزینه ای بالغ
بر113میلیارد ریال با حضور فرماندار شهرستان تبریز ،معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی به همراه مدیران و
مجریان طرح و همچنین تعدادی از مسئوالن استانی و شهرستانی در کالنشهر تبریز و اهالی محله  42متری انقالب اسالمی بهره برداری شد.

سرپرست معاونت فنی ونگهداری

با حضور سیاوش ارجمند زاده ،آیین تکریم
معاون اسبق و معارفه سرپرست معاونت فنی
و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی استان
بوشهر انجام شد.به گزارش روابط عمومی،
طی حکمی از سوی سیاوش ارجمندزاده
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
علیرضا نوبرانی به عنوان سرپرست معاونت
فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی
استان بوشهر منصوب شد.گفتنی است  ،در
آیینی که بدین منظور و با حضور سیاوش
ارجمندزاده مدیرکل بنادر و دریانوردی استان
بوشهر در سالن جلسات برج بندر برگزار شد،
ارجمندزاده ضمن تقدیر از زحمات پنج ساله
مسعود قاسمیان ،علیرضا نوبرانی را بهعنوان
سرپرست معاونت فنی و نگهداری اداره کل
بنادر و دریانوردی استان معرفی کرد.
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و جوانـان پیشنهادی مبنی بر واگذاری کل مجموعۀ ورزشگاه نقش
جهـان بـه شـرکت فـوالد مبارکـه مطـرح شـد و فوالد مبارکه با رویکرد
ارائۀ خدمت بیشتر به جوانان ورزشـکار و عالقه منـد بـه ورزش
اسـتان ،بررسـی این پیشـنهاد را در دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت
تـا بـا لحاظ کردن نیازهای الزم ،نظر قطعی خود را در این خصـوص
اعـالم کند .احمـد سـعیدبخش در بخـش دیگـری از سـخنان خود در
مورد کارهای باقیماندۀ طبقۀ دوم ورزشگاه نقش جهـان افـزود :از
جانـب وزارت ورزش و جوانان پیشـنهاد شـد کـه بـا کمـک و حمایـت
مالـی شـرکت فوالد مبارکه و بـا اضافه شـدن به سـال های کاربری
متناسـب با مبالغ هزینه شـده ،طبقۀ دوم در اسرع وقـت تکمیـل
و مـورد بهره بـرداری قـرار گیرد .وی در بخش پایانی سـخنان خود
با تأکید بر این که احـداث و تکمیـل جاده هـای دسترسـی و حلقـۀ
پیرامونـی ورزشـگاه نقش جهـان از سـوی شـرکت فـوالد مبارکـه
در دسـت اقـدام اسـت ،گفـت :رفـع مشـکالت به وجودآمده بـرای
باشـگاه فـوالد مبارکه سپاهان به دلیل بیمه نبودن ورزشگاه و ارائۀ
قرارداد استادیوم فوتبال از طرف شرکت توسعه و نگهداری اماکـن
ورزشـی از دیگر مباحثی بود کـه در ایـن دیدار بـر آن هـا تأکید شـد.

برگزار می شود

شهرکرد  -خبرنگار «ابتکار» :اولین جشنواره
مهدویت درفضای مجازی در2عنوان تولید
ومحتوا دراستان چهارمحال وبختیاری درحال
برگزاری است حجت االسالم والمسلمین
محمد کریمی دبیرستاد اقامه نماز استان
درحاشیه قرعه کشی نتایج مسابقه بزرگ
کتابخوانی خانه بهشتی درمحل این ستاد
گفت :جشنواره مهدویت درفضای مجازی
برای اولین بار درکشور دراین استان درحال
برگزاری است وتا پایان فروردین  98عالقمندان
به شرکت دراین جشنواره می توانند به آدرس
 www.chb.namaz.irمراجعه ونسبت به
ثبت نام دراین جشنواره اقدام کنند به گفته
وی مراسم اختتامیه این جشنواره همزمان با
میالد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت
مهدی (عج) برگزاروازبرندگان این جشنواره به
تعداد 114نفرتجلیل خواهد شد.
به گفته وی درحال حاضر نشستهای
تخصصی نماز در مدارس ،دانشگاهها
ومراکزعلمی درحال برگزاری می باشد و تاکنون
 130نشست برگزارشده است وهمچنین
این نشستها درشهرها ومراکز شهرستانها
توسط ائمه جمعه درحال برگزاری است
حجت االسالم کریمی درادامه گفت دوره
 6ساعته اموزش غسل ،کفن ونحوه قرائت
نماز میت درشهرهای استان ازجمله اقدامات
این ستاد دراستان است که درحال برگزاری
است.

در بندر بوشهر برگزار شد

دوره آشنایی باطراحی و ساخت انواع شناورهای فایبرگالس و فلزی
دوره آشنایی باطراحی و ساخت انواع شناورهای فایبرگالس و فلزی  ،در
سالن اداره ثبت و بازرسی شناورها اداره کل بنادر و دریانوردی استان
بوشهر برگزار شد.
به گزارش روابط  ،سیاوش ارجمند زاده مدیرکل بنادر و دریانوردی
استان بوشهر در اینباره گفت :بهمنظور دستیابی کارکنان به دانش
تخصصی و به روز و ارتقای سطح علمی و افزایش کارایی آنان ،دوره
آشنایی با طراحی و ساخت انواع شناورهای فایبرگالس و فلزی در سالن
اداره ثبت و بازرسی شناورها برگزار شد.ارجمند زاده افزود :در این دوره ۴۸
ساعته که با تدریس مهندس قادری از کارشناسان اداره ثبت و بازرسی شناورها صورت گرفت ،شرکت
کنندگان ضمن آشنایی با تاریخچه دریانوردی و کشتی سازی در ایران ،با نحوه طراحی ،ساخت و
تعمیر انواع شناورهای فایبرگالس و طراحی ،ساخت و تعمیر انواع شناورهای فلزی منطیق با قوانین
و کنوانسیون های بین المللی دریایی شامل solas، marpol، load line، tonage measurementآشنا
شدند.وی اضافه کرد :در پایان دوره نیز به جهت آشنایی هر چه بیشتر شرکت کنندگان با صنایع
شناورسازی ،از دو شرکت دلوار کشتی و صنایع دریایی ایران(صدرا) بازدید بهعمل آمد
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اشاره کرد  :در این بازدید حاضرین  ،ضمن آشنایی با کلیه
امکانات و تجهیزات کارگاههای ساخت و تعمیر شناورهای فایبرگالس و فلزی  ،از نزدیک با روند
ساخت و تعمیر شناور آشنا شدند.

