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ذوب آهن اصفهان به عنوان يك عرضه كننده 
مسئوليت پذير و خوشنام ، موجب ثبات بازار 

و كاهش التهابات كنونى شده
دكتر محمد اسكندري معاون توسعه بازار بورس كاالي 
ايران به اتفاق مهندس عباس يعقوبي مدير عمليات بازار و 
چند تن ازديگر مديران اين شركت دوشنبه 22 مردادماه 
سال جاري ضمن حضور در ذوب آهن اصفهان و بازديد از 
خط توليد با مهندس توالئيان معاون بهره برداري شركت 
ــو و تبادل نظر نمودند . در اين بازديد كه مهندس  گفتگ
كجباف مدير بازاريابي و فروش داخلي و عليرضا عباسيان 
مدير پشتيباني و خدمات پس از فروش ذوب آهن حضور 
داشتند ، معاون بهره برداري شركت ضمن ارائه گزارشي 
از آخرين شرايط توليد و عرضه محصوالت ذوب آهن به 
تنوع توليدات و عرضه محصوالت جديد شركت از جمله 
ريل ملي اشاره كرد و آمادگي ذوب آهن اصفهان را جهت 
توليد و عرضه انواع محصوالت مورد نياز مشتريان داخلي 
و خارجي و كمك براي تثبيت بازار فوالد و رفع التهابات 
مقطعي ايجاد شده اعالم كرد . در حاشيه اين بازديد دكتر 
محمد اسكندري معاون توسعه بازار بورس كاالي ايران در 
گفتگو با خبرنگار هفته نامه آتشكار هدف از حضور در ذوب 
ــركت را  آشنايي با  آهن و گفتگو با مديريت عالي اين ش
وضعيت جديد ذوب آهن و نحوه توليد و عرضه محصوالت 
ــكندري افزود :ذوب آهن يكي از  آن بيان كرد .  دكتر اس
بزرگترين عرضه كننده هاي محصوالت فوالدي در بورس 
ــت كه در سال هاي اخير فرايند كاري و  كاالي ايران اس
ــتيگي آن بهبود يافته و طبق گفته معاون  امكانات لجس
 بهره برداري اين شركت شرايط توليد در ذوب آهن روند 
ــدي پيدا كرده و با توجه به تنوع محصوالت و   رو به رش
عرضه محصوالت جديد ومورد درخواست زنجيره توليد 
فوالد كامل و رضايت بيشتر مشتريان جلب شده است . 
وى افزود:  ذوب آهن اصفهان موجبات ثبات بازار و كاهش 
التهابات مقطعي  كنونى را فراهم نموده و به زودي شرايط 
بازار فوالد به وضع عادي باز خواهد گشت . دكتر اسكندري 
ــد ذوب آهن اصفهان يك عرضه كننده   درادامه يادآور ش
مسئوليت پذير و خوشنام بوده و  از اين جهت مايه افتخار 
ــت . معاون  توسعه بازار  ــركت بورس كاالي ايران اس ش
ــورس كاالي ايران در پايان گفت :ذوب آهن اصفهان با  ب
نوسازي خطوط توليد و ايجاد واحدهاي توليدي جديد از 
يك شركت  با ساز وكار قديمي به يك شركت جديد  و 
ــدتبديل شده است و با توجه به فروش  داخلي  رو به رش
ــاز ويژه اي را  ــطوح خرد و كالن ،  امتي ــي در س و خارج
ــرايط بهتري ــت آورده و در آينده نيز ش ــازار به دس  در ب

 خواهد داشت .
ــدس يعقوبي مدير عمليات بازار  در اين بازديد مهن
شركت بورس كاالي ايران نيز به خبرنگار ما گفت : ذوب 
ــازي و  آهن با روند تغييرات كليدي در واحدهاي كك س
ــد و همچنين توليد ريل ملي همراه بوده و اين  كوره بلن
شركت با فراز و نشيب هاي ساليان اخير پاسخگوي نياز 

مشتريان و بازار داخلي و خارجي بوده است .

 گيالن در آستانه سكوى نخست
 سردخانه هاى كشور

ــازمان جهاد كشاورزى  به گزارش روابط عمومى س
ــعبان نژاد، در جلسه كشاورزى  ــتان گيالن عليرضا ش اس
گيالن گفت: ساالنه 3 ميليون تن محصوالت كشاورزى 
در گيالن توليد مى شود كه براى ذخيره سازى بخشى از 
اين محصول  سردخانه هايى در مجموع با 130 هزار تن 

فعال هستند.
وى افزود: چندين سردخانه در مجموع با 100 هزار 

تن ظرفيت در دست ساخت است .
شعبان نژاد با بيان اينكه سرانه سردخانه در كشور 25 
ــت ادامه داد: اين در حاليست كه اين  تا 30 كيلوگرم اس

ميزان در گيالن به 40 كيلوگرم مى رسد.
ــالن تصريح  ــاورزى گي ــازمان جهاد كش رئيس س
كرد:با بهره بردارى از سردخانه هاى در دست ساخت اين 
ــت در كشور   مقدار به 60 تا 70 كيلوگرم و به رتبه نخس

خواهيم رسيد.
وى هدف از ساخت اين سردخانه را صادرات ماهى به 

كشورهاى روسيه و حاشيه خليج فارس عنوان كرد.

 اردوى زيارتى شركت آبفار گيالن به
 مشهد مقدس

40 نفر از كاركنان ستاد و امور آبفار شهرستان هاى 
ــهد مقدس  ــتگاه اتوبوس به مش گيالن در قالب يك دس

اعزام شدند.
ــوول امور فرهنگى- دينى  محمدرضا كرم زاده مس
ــركت آبفار گيالن با اعالم اين خبر گفت: اين اردو به  ش
مدت 5 روز است و كاركنان به زيارت حرم مطهر حضرت 

امام رضا (ع) ُمشرف مى شوند.

بهره مندى رباط كريم از عوارض فرودگاه امام 
نيازمند اصالح قانون است

فرماندار رباط كريم گفت: بهره مندى رباط كريم 
ــى(ره) نيازمند اصالح  ــوارض فرودگاه امام خمين از ع

قانون اخذ عوارض است.
ــاداتى  ــيد مهدى س ــزارش خبرنگار ما، س ــه گ ب
ــت: فرودگاه ــانه گف ــت خبرى با اصحاب رس  در نشس
ــن المللى يك كاركرد ملى دارد و متعلق به منطقه   بي
خاصى نيست، هرچند كه قرار گرفتن اين مجموعه در 
ــتان ما ارزشمند است، اما  محدوده جغرافيايى شهرس
ــت اين مجموعه را مجبور كرد، تا به  نمى توان مديري

جاى نگاه ملى نگاه محله اى داشته باشد.
وى افزود: اخذ عوارض يك فرآيند ملى است و در 
ــور بايد قانونى براى اين مقوله  قانون امور مالياتى كش
ــر چنين قانونى وجود  ــود كه در حال حاض تصويب ش
ــن چيزى را تبيين  ــدارد و قانون گذار تا كنون چني ن

نكرده است.
ــتان رباط كريم با  ــده عالى دولت در شهرس نماين
تاكيد بر اين كه با سخنرانى و توصيه نمى شود، براى 
ــى اين مقوله را  ــه اعتبار گرفت، افزود: اگر كس منطق

پيگيرى مى كند، بايد از مجارى قانونى باشد.
ــت،  ــذ اعتبار نيازمند اين اس ــاداتى افزود: اخ س
ــط  ــتم فرودگاهى توس كه قانون اخذ عوارض از سيس
ــود  ــود و اليحه آن تقديم دولت ش مجلس تدوين ش
ــتان هايى كه فرود گاه در  و در آن اليحه براى شهرس
ــت، نيز اعتباراتى در نظر  محدوده جغرافيايى آنان اس

گرفته شود.

اخبار

ــهردار اصفهان در جلسه با  ش فعاالن بخش مسكن بر صدور اصـفـهـان
ــاختمان در مدت زمان حداكثر يك ماه و  پروانه س
ــا 45 روز  ــان كار ت ــى پاي ــدور گواه ــن ص  همچني

تاكيد كرد. 
ــى و ششمين نشست  قدرت اهللا نوروزى در س
ــت هاي اصفهان فردا كه با حضور  ــله نشس از سلس
ــد،  ــكن برگزار ش ــازان و فعاالن بخش مس انبوه س
اظهار كرد: شهرداري و انبوه سازان مسكن، شركايي 
ــاختن شهر با يكديگر هستند، بنابراين بايد  براي س
ــا همكاري و  ــه خوبي درك كرده تا ب ــر را ب همديگ

همفكري گامي در جهت كاهش مشكالت بردارند.
وى با بيان اينكه بايد تسهيالت الزم براي فراهم 
ــتر فعاالن بخش مسكن  آوردن انگيزه و رغبت بيش
فراهم شود، افزود: انبوه سازان و فعاالن بخش مسكن 
ــكالت كمك  ــتر مي توانند به رفع مش با انگيزه بيش
كنند تا شاهد بهبود وضعيت شهر در بخش ساخت 

و سازهاي مسكوني، تجاري و ... باشيم.   
شهردار اصفهان با بيان اينكه از طريق كميسيون 
ــكالت در راه  ماده پنج مي توان مانع بروز برخي مش

توسعه شهر شد، ادامه داد: در شورايعالي شهرسازي 
وزير راه و شهرسازي قول هرگونه كمك به اصفهان 
ــوراي برنامه ريزي استان نيز مي توان  را داده و در ش

بسياري از مشكالت شهر را حل كرد.
ــكالت از طريق انبوه  ــه كرد: بايد مش وى اضاف
سازان به مديريت شهري منتقل شود تا اين مسائل 
ــوراي شهر ارسال و مشكالت  به عنوان اليحه به ش
ــه نياز به  ــواردي ك ــن براي م ــود. همچني ــع ش رف
ــائل را در  ــالح قانون وجود دارد مي توان اين مس اص
ــوراي عالي استانها مطرح  ــوراي عالي استان و ش ش
ــائل و مشكالت پس از طرح در مجلس،   كرد تا مس

پيگيري شود.  
نوروزى گفت: شهردارى در برخى موارد با انبوه 

ــود كه در اين شراكت به طور  سازان شريك مى ش
ــي پيش مي آيد كه در اين  طبيعي اختالف نظرهاي
صورت بايد كميته اي براي رفع مسائل تشكيل شود 
تا عالوه بر همفكري و ارائه نظريه كارشناسي، عدالت 

و انصاف نيز مدنظر قرار گيرد.  
وى روان سازى سيستم را يكى ديگر از راه هاي 
كمك به انبوه سازان مسكن ذكر كرد و افزود: برخي 
ــوزش و گفت و گو  ــنامه، آم ــكالت نيز با بخش مش
مرتفع خواهد شد در هر صورت سنت هايي در همه 
نظام هاي اداري وجود دارد، اما بايد مراقب بود تا به 
خاطر اين سنت ها يك معادله قابل حل، به گره اي 

الينحل تبديل نشود.  
ــاره به صدور پروانه هاى  ــهردار اصفهان با اش ش

ــان كار، اضافه كرد:  ــاختمانى و صدور گواهى پاي س
ــاه و زماِن  ــاختمان بيش از يك م ــدور پروانه س ص
ــش از 45  ــاخت نبايد بي ــت گواهي پايان س درياف
ــه مديران اعالم  ــد و اين را به جد ب ــول بكش روز ط
ــتثنائات، به هيچ  ــه جز موارد خاص و اس مي كنم ب
ــت كه زمان بيشتري براي اين  عنوان مطلوب نيس

كار صرف شود.
ــاه در  ــردى 9 م ــه نبايد ف ــان اينك ــا بي  وى ب
ــاخت در انتظار  ــچ و خم گرفتن پروانه و پايان س پي
ــالوه بر اين موارد به دنبال اين  بماند، تاكيد كرد: ع
ــاني نيز در صدور پروانه وجود  هستيم تا دست انس
نداشته باشد و انبوه سازان با افراد بسياري در مسير 
خود براي انجام كارهايشان مواجه نشوند. انبوه سازان 

بايد بتوانند خودشان كارهاي مربوط به فعاليت هاي 
ــاخت و ساز را از طريق اتوماسيون انجام دهند تا  س
كار به صورت يك روند دقيق،  قانوني و حساب شده 
ــهرداري براي  ــود. چنين زمينه هايي در ش  طي ش

روان سازي و سهولت كار فراهم است.  
شهردار اصفهان اضافه كرد: ممكن است برخى 
ــكن بخواهند در  ــازان و فعاالن بخش مس ــوه س انب
ــرمايه گذاري كنند.  ــتان نيز س ــهرهاى ديگر اس ش
بنابراين قصد داريم شهرداران ساير شهرهاي بزرگ 
ــت سرمايه گذاران  ــتان را نيز دعوت كرده تا دس اس
براي شهرهاي ديگر نيز باز باشد چراكه اعتقاد داريم 
ــائل استان مي تواند به حل مشكالت شهر  حل مس

اصفهان مانند مهاجرت و ... نيز كمك كند.

تأكيد شهرداراصفهان بر سهولت كار فعاالن بخش مسكن
صدور پروانه ساختمان تنها يك ماه طول بكشد

مدير آبفا نجف آباد در  ششمين  همايش سازگارى با كم آبى كه اصـفـهـان
ــتان برگزار شد گفت: در بهار و تابستان  در اين شهرس
ــرب  ــدود 40 درصد تخصيص آب ش ــال جارى ح  س
نجف آباد از طرح آبرسانى اصفهان بزرگ كاهش يافت 
ــئله كم آبى و استفاده از  ــازگارى مردم با مس اما با س

منابع محلى توانستيم از اين بحران گذر كنيم.
حسين مجيدى با بيان اينكه از ابتداى سال جارى 
ــردم به مصرف بهينه آب  ــا كنون بمنظور ترغيب م  ت
برنامه هاى فرهنگى متنوعى در دستور كار قرار گرفت 
ــا رويكرد فرهنگى كه در  ــال جارى ب عنوان كرد:در س
پيش گرفتيم توانستيم مصرف آب را در فصل گرم سال 

مديريت كنيم.
ــاره به فعاليت هاى فرهنگى انجام شده  وى با اش
ــال جارى با نصب 340 فقره بنر  ــت:در س اظهار داش
ــه آب ،در  ــاوى 8 راهكار چگونگى صرف بهين ــه ح ك
ــدارس ،توزيع 14 هزار  ــاجد و م ادارات،  سازمانها،مس

بروشور مصرف بهينه  در مدارس ،مساجد كارواش ها 
و استخرها ، برگزارى 8 جلسه با مشتركين پرمصرف به 
ويژه جلسه با نيروهاى مسلح،برگزارى با اصناف مختلف 
در راستاى مديريت مصرف،جلسه با آموزش و پرورش 

،مراكز درمانى و بهداشتى وغيره......صورت پذيرفت.
مجيدى به كاهش مصرف سرانه آب در نجف آباد 
اشاره كرد و تصريح نمود: از ابتداى سال جارى تاكنون  
با تالش شبانه روزى كه پيرامون  ترويج مصرف صحيح 
ــرهاى مختلف مردم در دستور كار قرار  آب ميان قش

گرفت مصرف سرانه آب در شهر نجف آباد از 157 ليتر 
ــه  110 ليتر كاهش يافت. كه همين  ــبانه روز ب در ش
رويداد مسئولين امر را  درتوزيع پايدار و عادالنه آب در 

فصل تابستان يارى نمود.
ــرانه آب در  مديرآبفا نجف آباد كاهش مصرف س
شهرك هاى صنعتى پرداخت و عنوان كرد: دو شهرك 
ــتان نجف  صنعتى علويجه و دهق در محدوده شهرس
ــيارى از واحدهاى صنعتى در اين  آباد قرار دارد كه بس
شهرك مصرف آب خود را با استفاده از تكنولوژى  بعضا 

تا 90 درصد كاهش دادند.
مجيدى به پايش باغات ،استخرها و كارواش ها در 
نيمه اول سال جارى پرداخت و اظهار داشت: با پايش 
استخرها اين واحدها را ملزم نموديم كه كنتورهاى آب 
ــعابات  را هر 6 ماه يكبار تعويض كنند در مجموع انش
باالى يك اينيچ را مجبور نموديم با تست هر 6 ماه يكبار 

كنتور در صورت بروز اختالل بايد تعويض شوند.
وى افزود: با توجه به اينكه در اطراف شهر نجف آباد 
باغات زيادى وجود دارد ،پايش باغات در اين شهرستان 

از اهميت بسزايى برخوردار بوده است بطوريكه با پايش 
باغات 17 مورد انشعاب غير مجاز كشف شد و طى 4 
ماهه سال جارى مصرف آب در باغات نجف آباد نسبت 

به مدت مشابه سال قبل كاهش يافت .
ــر آبفا نجف آباد با تاكيد بر توزيع عادالنه آب  مدي
ــار توانستيم آب  ــان ساخت: با مديريت فش خاطر نش
ــتركين توزيع  ــورت عادالنه ميان مش ــرب را به ص ش
ــتگاه فشارشكن درشهر  كنيم اين مهم با نصب 8 دس

 نجف آباد،يك دستگاه در شهر كهريزسنگ،يك دستگاه 
 هم در شهر گلدشت ، آب به صورت عادالنه ميان مشتركين 

توزيع شد.
ــبكه فرسوده و  وى افزود: با اصالح 4 كيلومتر ش
تعويض كنتورهاى فرسوده هدر رفت آب نه تنها كاهش 
ــود  ــبه مى ش يافت بلكه مصرف واقعى آب هم محاس
براين اساس در اين راستا مقرر گرديد تا يكسال آينده 
 بيش از 5 هزار كنتور فرسوده در شهرستان نجف آباد 

تعويض شود.

كاهش مصرف آب در نجف آباد با اعمال رويكرد 
فرهنگى و اجراى برنامه هاى متنوع فرهنگى

قھرمان بھارستانی بازی ھای آسیایی 
یح کرد چگونگی کسب مدال طال را تشر

ــان  قهرم ــژاد»  ن ــى  مم ــد  مجي در بـهارستـان ــه  ك ــتانى  بهارس ــه كاى  كارات
ــيايى مدال طال مسابقات  ــابقات آس يازدهمين دوره مس
ــب مدال  ــود كرد، از چگونگى كس ــيايى را از آن خ  آس

طال مى گويد.
به گزارش  خبرنگار ما ، در يازدهمين دوره مسابقات 
آسيايى كه روز دوشنبه برگزار شد و در اين بخش «مجيد 
ــدال طاليى را به خود  ــژاد» كاراته كاى ايرانى م ممى ن
ــور در يازدهمين دوره  ــاص داد. ممى نژاد با حض اختص
مسابقات آسيايى كه در كشور سريالنكا با حضور 18 تيم 
ــت اين مدال خوش رنگ را به دست  از 15 كشور توانس
ــت: در اين  بياورد. وى در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داش
ــريالنكا، 2 تيم از ايران، 3 تيم از  ــابقات 3 تيم از س مس
اندونزى، 4 تيم از تايلند، 5 تيم از بنگالدش، 6 تيم از كره، 
ــتان، 8تيم از مالزى، 9 تيم از سنگاپور،  7 تيم از هندوس
ــم از مالديو، 11تيم از تايلند، 12 تيم از نپال، 13  10 تي
ــتان  ــم از فليپين، 14 تيم از تايوان و 15 تيم از پاكس تي

حضورداشتند.
اين قهرمان بهارستانى گفت: ايران توانست در وزن 
منفى 60 كيلو گرم بعد از پشت سر گذاشتن حريف مالزى 
ــت 7 بر صفر حريف تايلندى و  با نتيجه 5 بر 2 و شكس
رسيدن به مرحله يك چهارم به اين مدال دست پيدا كند. 
ــتم در اين مرحله حريف فليپينى  ممى نژاد گفت: توانس
خود را3 بر صفر پشت سر بگذارم و راهى فينال مسابقات 
ــور كره بشوم و براى باال بردن پرچم مقدس و سه  با كش
ــر فرازى تمامى مردم شريف  ــورمان ايران و س رنگ كش
شهرستان بهارستان على الخصوص شهر گلستان كشور 

كره را هم با نتيجه 7 بر 3 شكست دادم.

رکورد باالی سرعت بازسازی شبکه فرسوده 
فاضالب کالن شھر اصفھان

ــركت آب وفاضالب  مديرعامل ش بازسازى اصـفـهـان پيرامون  اصفهان  استان 
ــوده فاضالب  اصفهان گفت:  از 3 هزار و  ــبكه فرس ش
ــهر اصفهان ، حدود  ــبكه فاضالب ش 700 كيلو متر ش
ــا اقطار بيش از  ــوط اصلى ب ــر آن را  خط 240 كيلومت
500 ميلى متر تشكيل مى دهد كه از اين رقم بيش از 
ــت و  بازسازى و اصالح  ــوده اس 150 كيلومتر آن فرس

آن در دستور كار قرار دارد.
ــم امينى با بيان اينكه  حدود 1500  مهندس هاش
ــهر اصفهان نياز  ــوده فاضالب ش ــبكه فرس كيلومتر ش
ــبكه فاضالب  ــازى دارد  عنوان كرد:  طول ش ــه بازس ب
ــت كه  ــهر اصفهان حدود 3 هزار و 700 كيلومتراس ش
ــده  حدود1500  ــاله آن منجرش قدمت بيش از 40 س
ــبكه نياز به بازسازى و نوسازى  كيلومتر از طول اين ش

 داشته باشد.
ــبكه فاضالب  ــودگى ش ــه تبعات ناگوار فرس وى ب
ــبكه  ــودگى ش پرداخت و تصريح كرد: خوردگى و فرس
ــت، خرابى و فرو  ــالب موجب كاهش مقاوم هاى فاض
ريختن لوله ها ميشود. از تبعات آن مسدود شدن لوله 
و فرونشست زمين است.كه  وقوع اين رويداد مى تواند 
ــارات مالى و جانى و اجتماعى جبران  در برگيرنده خس
ــد. وى به اهميت بازسازى شبكه فرسوده  ناپذيرى باش
در اقطار بيش از 500 ميليمتر اشاره كرد و خاطرنشان 
ــوده فاضالب در اقطار بيش از500  ساخت: شبكه فرس
ــازى قراردارد چراكه خطرات  ميليمتر در اولويت بازس
ــى از خوردگى و فرسودگى در اقطار باال و خطوط  ناش
ــيل وقوع حوادث خطرناك  وناگوار را به  انتقال ،پتانس

همراه دارد.

یم با سه آزاده  دیدار فرماندار رباط کر
سرافراز شھرستان

ــت آزادگان به  ــالروز بازگش در س ميهن اسالمى فرماندار رباط كريم ربـاط كريـم
با مرتضى بابالوئى، مرتضى ترازى و غالمرضا تاجيك سه 
آزاده سرافراز رباط كريمى ديدار و ضمن تبريك اين روز 
خجسته از استقامت و بردبارى اين عزيزان قدردانى كرد. 
ــه گزارش خبرنگار ما ؛ در اين بازديد ها كه معاون  ب
ــهردار و اعضاى شوراى  سياسى انتظامى فرماندارى ، ش
ــهيد و جانبازان  ــس بنياد ش ــاط كريم، رئي ــالمى رب اس
ــيد مهدى ساداتى در  ــتان نيز حضور داشتند، س شهرس
ــرمايه هاى جاودانه اى  سخنانى اظهار داشت: آزادگان س
براى حفظ دستاوردهاى انقالب اسالمى به شمار مى آيند 
و روحيه ايثارگرى در مسئوالن با اين ديدارها تقويت مى 
شود. ايشان تصريح كرد: آزادگان در بهترين ايام زندگى 
خود شادابى و جان شان را در طبق اخالص نهاده و تقديم 
ميهن اسالمى كردند و والدين آن ها نيز در تحمل اين رنج 
و سختى سهيم بودند. بنابراين برگزارى چنين برنامه هايى 

هيچ گاه نمى  تواند ذره اى از ايثارگرى آنها را جبران كند.
ــوه صبر  ــران آزادگان نيز اس وى با بيان اينكه همس
ــارت همسران  ــتند، ادامه داد: اين افراد در دوران اس هس
ــتى  خود در كنار نقش مادرى، نقش پدرى را نيز به درس
ــران  ــان ايفا كردند و پس از آزادى همس براى فرزندان ش
خود نيز با همراهى و توجه خاص به آزادگان التيام  بخش 
ــمى آنان بودند كه بسيار قابل  جراحت هاى روحى و جس

تقدير است.
ساداتى تاكيد كرد: آرامش امروز كشور مرهون از خود 
گذشتگى و ايثار آزادگان، جانبازان و شهداى معظم مى 
باشد  و بايد فرهنگ ايثار ، شهادت و آزادگى در بين مردم  

به ويژه جوانان نهادينه شود .

بیش از ۲۰۰۰ متر از شبکه ھای قدیمی شھر 
ج می گردد یع خار واوان از مدار توز

ــارات عمرانى  ــتفاده از اعتب ــا اس ب ــبكه و انشعابات آبفاى تهران عمليات اصالح ش
در شهر واوان در حال انجام است.

ــهر واوان اعالم كرد  ــن خبر را مدير امور آبفاى ش اي
ــورت گرفته مبنى بر  ــتاى مطالعات ص و گفت : در راس
ــوده از  ــاى قديمى و فرس ــبكه ه ــازى خطوط و ش نوس
ــه به لحاظ قطر  ــع و جمع آورى خطوطى ك ــدار توزي م
ــكالتى در امر تامين و توزيع آب  پايين موجب بروز مش
آشاميدنى شهروندان ميگرديد ،  اصالح و بازسازى بخشى 
ــبكه ها در دستور كار قرار گرفته و در  از اين خطوط و ش
حال انجام مى باشد .  پرويز عبدى با اشاره به مشخصات 
ــات از محل  ــاخت : اين عملي ــان س اين پروژه خاطرنش
ــتفاده از ــه طول 2140 متر با اس ــارات عمرانى و ب  اعتب
ــايز 160 و 200 ميلى مترى از  ــه هاى پلى اتيلن س  لول
ــط مرداد ماه در خيابان حضرت امامزاده عيسى ع و  اواس
ــعب آغاز شده و در حال حاضر و ابتداى  كوچه هاى منش
شروع پروژه با 10 درصد پيشرفت فيزيكى در حال انجام 
مى باشد .  مهندس عبدى همچنين يادآور شد : همزمان 
با اصالح خطوط و شبكه هاى مذكور انشعابات مرتبط با 
ــبكه ها نيز كالً اصالح و بازسازى مجدد مى گردد  اين ش
و پيرو مطالعات صورت گرفته و بررسيهاى بعمل آمده تا 
پايان اجراى پروژه اصالح شبكه تعداد180 رشته انشعاب 

نيز اصالح و بهسازى خواهد شد .  
وى خاطر نشان كرد : با توجه به سرعت عمل خوب 
و روند مطلوب در اجراى عمليات و همچنين پيرو قرارداد 
ــار مى رود كل  ــكار مجرى طرح ، انتظ ــده با پيمان منعق
ــارى به اتمام و مرحله ــال ج  اين پروژه ظرف مهر ماه س

 بهره بردارى برسد . 

وج ۸۰۰ متر از شبکه فرسوده  اصالح و خر
یع آب بھارستان از مدار توز

ــتان از اصالح و  مدير آبفاى بهارس ــبكه قديمى بـهارسـتـان خروج 800 متر از ش
آب اين شهرستان از مدار توزيع خبر داد.

ــيد محمد رضا زاده با اعالم  به گزارش خبرنگار ما س
ــر در بازديد پروژه  ــگاران حاض ــن خبر در جمع خبرن اي
اصالحى شبكه آب بهارستان اظهار داشت: با هدف ارتقاء 
كمى و كيفى آب آشاميدنى در شهرستان بهارستان800 
ــدار توزيع ــهر از م ــاى قديمى اين ش ــبكه ه  متر از ش

 خارج مى شود.
ــت بندى هاى  ــت به اولوي ــزود: با عناي ــازاده اف رض
 صورت گرفته و برنامه زمان بندى شده مبنى بر نوسازى
 شبكه هاى فرسوده آبرسانى و همچنين به منظور تغيير 
ــانى  ــاء قطر خطوط موجود و تعويض و به روز رس و ارتق
انشعابات فرسوده در گلستان، اصالح و بهسازى بخشى از 
خطوط و شبكه هاى قديمى اين شهر در دستور كار قرار 

گرفت و در حال انجام است.
ــاره به مشخصات اين پروژه گفت:  وى در ادامه با اش
ــتفاده از  ــات از محل اعتبارات عمرانى و با اس  اين عملي
لوله هاى پلى اتيلن سايز 110 ميلى متر در خيابان هاى 
فردوس باغ مهندس و گلستان چهارم شهرك سبزدشت 
و كوچه هاى منشعب اين خيابان ها جمعا به طول 830 
ــط مرداد ماه جارى آغاز شده است و در حال  متر از اواس
ــرفت فيزيكى در حال  ــر با بيش از 40 درصد پيش حاض

انجام است.  
مدير آبفاى بهارستان اظهار داشت: همزمان با اصالح 
ــعابات مرتبط با اين ــاى مذكور انش ــبكه ه  خطوط و ش
 شبكه ها نيز به تعداد 130 رشته اصالح و بهسازى مجدد 

و يا تعويض خواهد شد. 

گسترش تعامل و ارتباط دستگاه ھای 
اجرایی شھرستان دیر بوشھر با رسانه ھا

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمى  شهرستان دير استان بوشهر خواستار بـوشـهـر
تقويت تعامل و همكارى روابط عمومى ها و خبرنگاران شد. 
غالمرضا ناطقى پور در نشست مسئوالن روابط عمومى 
ــتان با اصحاب رسانه اظهار  ــتگاه هاى اجرايى شهرس دس
ــتان در گرو  ــت: بيان ظرفيت و استعدادهاى شهرس داش
ــت.  فعال بودن خبرنگاران و همكارى روابط عمومى هاس
ــى در ادارات داراى جايگاه ويژه اى  ــزود: روابط عموم وى اف
ــت و پس از مدير قراردارد. رئيس اداره فرهنگ و ارشاد  اس
اسالمى شهرستان دير استان بوشهر افزود: مسئوالن روابط 
ــلط  عمومى بايد به حرفه خبرنگارى و تكنيك خبرى مس
ــتگاه بايد به روز انعكاس داده شود.  ــد و خبرهاى دس باش
ناطقى پور گفت: بيان ظرفيت و استعدادهاى شهرستان در 
گرو فعال بودن خبرنگاران و همكارى روابط عمومى هاست. 
وى افزود: اهميت جايگاه روابط عمومى در عصر ارتباطات و 
ــانى در تمام عرصه ها پيشتاز است  در دورانى كه اطالع رس
دوچندان شده، به گونه اى كه موفقيت سازمان ها، ادارات دوام 
شان در عرصه ها و فعاليت هاى تخصصى به عملكرد روابط 
عمومى هاى آن ها وابسته است. دبير شوراى فرهنگ ادامه 
داد: متأسفانه بعضى از مديران از جايگاه واقعى روابط عمومى 
به خوبى واقف نيستند در حاليكه روابط عمومى ها چشم 
بيناى سازمان در برگزارى برنامه ها با توجه به نيازسنجى 
اجتماعى هستند و اين نيازسنجى اجتماعى خود يكى از 
وظايف روابط عمومى ها است. ناطقى پور گفت: در دنياى 
ــم روابط عمومى بيش از هر زمان ديگر  حاضر، جايگاه مه
آشكار مى شود، چرا كه روابط عمومى، مى تواند پل ارتباطى 
ــازمان ها بوده و با انجام كار حرفه اى  بين افراد جامعه و س

موفقيت سازمانى را تضمين كند.

وژه عمرانی برق رسانی  بھره برداری از ۱۴ پر
در شھرستان سمنان

مديرتوزيع برق شهرستان سمنان از  افتتاح 14 پروژه عمرانى برق رسانى سـمـنـان
در هفته دولت سال جارى در اين شهرستان با اعتبار 30 

ميليارد و 580 ميليون ريال خبرداد.
ــروژه احداث و  ــه پ ــت: س  عليرضا قيومى بيان داش
بهينه سازى 23 ايستگاه هوائى و زمينى توزيع برق با اعتبار 
 هشت ميليارد ريال افتتاح خواهند شد. وى باعنوان اين كه 
برق رسانى به شهرك مسكونى روستاى دالزيان با اعتبار 
ــود گفت:  ــارد و 30 ميليون ريال انجام مى ش ــك ميلي ي
 اصالح پنج دستگاه تابلوهاى فشار متوسط و فشار ضعيف 
پست هاى زمينى به مبلغ يك ميليارد و 530 ميليون ريال، 
از ديگر پروژه هاى قابل افتتاح به شمار مى رود. وى با اشاره 
به اين كه پروژه نصب پنج دستگاه جداكننده (سكسيونر 
گازى) برروى خطوط فشار متوسط به مبلغ 750 ميليون 
ــتگاه  ــود تصريح كرد: برقرارى 50 دس ريال افتتاح مى ش
ــووار  با اعتبار 970  ــدرت دو هزار و 500 كيل ــازن به ق خ
ميليون ريال ، از ديگر پروژه هاى قابل بهره بردارى مربوط 
به اين شهرستان است. وى با ابراز اين كه بهسازى دو هزار و 
300 متر شبكه 20 كيلوولت در نقاط مختلف شهرستان به 
مبلغ يك ميليارد و 300 ميليون ريال، از جمله پروژه هاى 
قابل افتتاح است يادآور شد: دوپروژه ى احداث و اصالح 9 
هزار و 200 مترشبكه فشار ضعيف هوائى و زمينى با مبلغ 

هفت ميليارد و 100ميليون ريال افتتاح مى شوند.
وى با عنوان اين كه پروژه سه هزار متر شبكه روشنائى 
معابر در سطح شهرستان با هزينه دو ميليارد و 900ميليون 
ــرد: پروژه ــان ك ــد خاطرنش  ريال بهره بردارى خواهد ش

 بهينه سازى 600 دستگاه سرچراغ روشنائى معابر به مبلغ 
دو ميليارد و 400 ميليون ريال ، افتتاح مى گردد.

واحد آالینده تولید کالف در بھارستان 
یستی گرفت اخطار محیط ز

رئيس اداره حفاظت محيط زيست  ــتان بهارستان گفت: واحد بـهارستـان شهرس
آالينده توليد كالف در بهارستان اخطار محيط زيستى 

گرفت.
ــيدا اكار در جمع  ــا ، ش ــگار م ــه گزارش خبرن ب
ــى از يك  ــكايت تلفن ــيدگى به ش ــگاران از رس خبرن
ــى « قلعه مير» خبر  ــهرك صنعت واحد آالينده در ش
ــهروندان، مبنى  ــكايت تلفنى ش داد و افزود: در پى ش
ــط يك واحد توليد كالف مبل  ــوزى توس بر پسماندس
ــان به محل  ــى قلعه مير، كارشناس ــهرك صنعت در ش
مورد نظر مراجعه و پس از شناسايى و بررسى زيست 
محيطى، متصدى واحد انجام تخلفات تخليه پسماند 

و ضايعات سوزى در اين محل تاييد شد.
ــت: با توجه با اين كه اين  وى در ادامه اظهار داش
ــت محيطى و  ــروط زيس واحد بدون درنظر گرفتن ش
ــماند، فعال بوده و موجبات آلودگى  عدم مديريت پس
هوا را فراهم آورده است، براى وى اخطاريه الزم جهت 

اتخاذ تمهيدات زيست محيطى صادر شد.
ــدام  اق ــدم  ع ــورت  در ص ــلما  مس ــزود:  اف اكار 
ــى صورت ــورد قانون ــالح عملكرد، برخ ــت و اص  مثب

 خواهد پذيرفت.
ــتان  ــت شهرس رئيس اداره حفاظت محيط زيس
ــد در صورت  ــهروندان مى توانن ــتان گفت: ش بهارس
مشاهده واحدهاى متخلف زيست محيطى و آالينده، 
ــى50004044 و  ــامانه پيامك ــوع را از طريق س موض
ــن اداره در ميان  ــماره تماس 56751761 با اي يا ش
ــاى الزم  ــيدگى ه ــا در اولين فرصت رس ــد ت  بگذارن

انجام گيرد.


