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خبر كوتاه
با حضور وزيرراه وشهرسازي در استان اصفهان؛

آغاز عمليات احداث قطار حومهاي
شهر جديد مجلسي به كالن شهر
اصفهان به دستور وزير

عمليات احداث قطار حومهاي شهر جديد
مجلسي به شهر جديد بهارستان و اتصال به كالن
شهر اصفهان با حضور وزير راه و شهرسازي آغاز
شد.طي سفر محمد اسالمي وزير راه و شهرسازي
به استان اصفهان عمليات احداث قطار حومه اي
مجلسي به اصفهان در مراسمي در شهر جديد
مجلسي آغاز شد.در اين مراسم كه با حضور محمد
طاهرخاني معاون وزير و مدير عامل شركت عمران
شهرهاي جديد ،عباس رضايي استاندار اصفهان،
زهرا سعيدي نماينده شهرستان مباركه در مجلس
شوراي اسالمي ،حميدرضا اميرخاني مديركل راه
وشهرسازي استان و جمعي از مقامات كشوري و
لشكري حضور داشتند دستور اجراي عمليات صادر
شد.وزير راه و شهرسازي با اشاره به آغاز عمليات
اجرايي راه آهن حومه اي شهر جديد مجلسي،
گفت :قطارهاي حومه اي به منظور محقق شدن
توسعه پايدار و كنترل ترافيك هاي غير ضرور
داراي اولويت است.وي ادامه داد :پروژه اي كه امروز
عمليات اجرايي آن آغاز شد ،از مصاديق رويكرد
دولت در توجه به قطارهاي حومه اي است .اين
عضو كابينه دولت دوازدهم در ادامه به طرح اقدام
ملي براي عرضه مسكن اشاره كرد و گفت :در طرح
اقدام ملي براي عرضه مسكن ،احداث  ۴۰۰هزار
واحد مسكوني طي دو سال پيش بيني شده و
استان ها و شهرستان ها ،سهميه مشخصي در اين
طرح دارند .در فاز ثبت نام ،صورت مساله را دقيق
طرح مي كنيم تا در شهرها بتوانيم به ميزان تقاضا،
مسكن عرضه كنيم.وي افزود :هيچ استاني از اين
طرح حذف نشده ،بلكه ثبت نام به ترتيب انجام
مي شود .وزارت راه و شهرسازي از اقدامات هيجان
زده و بدون محاسبات اجتناب مي كند .بنابراين
در حال حاضر ثبت نام در هر مقطع براي سه
استان انجام مي شود.اسالمي با بيان اينكه سامانه
ثبت نام تاكنون پاسخگويي مناسبي داشته است،
گفت :در اكثر شهرها به اين جمع بندي رسيده
ايم كه بايد به سهميه اضافه شود .ما بايد زمين
بيشتري را شناسايي كرده و در فاز دوم ثبت نام،
در اختيار مردم قرار دهيم.وي با بيان اينكه زمين
براي احداث  ۱۸۰هزار واحد مسكوني شناسايي و
عمليات احداث اين واحدها آغاز شده است ،گفت:
به دنبال آن هستيم كه تا پايان سال ،عمليات
اجرايي هر  ۴۰۰هزار واحد را آغاز كرده تا مردم در
زمان مناسبي واحدهاي مسكوني خود را در اختيار
بگيرند.گفتني است قطار حومه اي شهر جديد
مجلسي به شهر جديد بهارستان ادامه رينگ مترو
اصفهان است كه در سه قطعه و  ۵۲كيلومتر احداث
ميشود ۴۷ .كيلومتر از اين مسير روي سطح و پنج
كيلومتر از آن زير سطح (تونل و گالري) خواهد بود.
در اين مسير يك قطار ريل باس هشت واگنه با
ظرفيت  ۸۰۰نفر و سرعت  ۱۲۰كيلومتر در ساعت
تردد خواهد كرد و مدت پيمايش مسير  ۱۵دقيقه
خواهد بود .اين قطار در  ۷ايستگاه مجلسي ،فوالد
مباركه ،نصوحي ،ميدان دفاع مقدس ،زيباشهر ،پلي
اكريل و بهارستان توقف خواهد داشت .اين پروژه
توسط شركت مادر تخصصي شهرهاي جديد،
شركت فوالد مباركه و شركت راه آهن جمهوري
اسالمي ايران تامين مالي مي شود

برپایی نمایشگاهی از آثار طراحی و
نقاشی کودکان اسالمشهر

در سالروز والدت پیامبر مکرم اسالم و
همزمان با هفته فرهنگی و به همت اداره فرهنگ
و ارشاد اسالمی اسالمشهرو با همکاری انجمن
هنرهای تجسمی اسالمشهر نمایشگاهی از آثار
کودکان عضو انجمن هنرهای تجسمی اسالمشهر
برپا شد .کودکان عضو انجمن هنرهای تجسمی
اسالمشهر نقاشی های خود را در محل نگارخانه
هنر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر به
معرض نمایش گذاشتند.در نمایشگاه نگارخانه
هنر تعداد  ۵۹اثر از کودکان بین سنین  ۴تا
 ۱۲سال به مرحله نمایش عموم درآمد که
با استقبال بی نظیر کودکان و خانوادهها و
عالقهمندان به هنر نقاشی مواجه شد.
گفتنی است متریال آثار نقاشی کودکان
مداد رنگی ،پاستل ،مداد شمعی و آبرنگ بود.این
نمایشگاه از  ۲۴آبانماه لغایت  ۲۷آبان از ساعت
 ۱۰الی  ۱۳در محل نگارخانه هنر اداره فرهنگ
و ارشاد اسالمی واقع در خیابان نواب صفوی
کوچه ترنج  ۴همه روزه پذیرای کودکان و
خانواده های عالقه مند به هنر نقاشی است.قابل
ذکر است نگارخانه هنر که مدتها بال استفاده
مانده بود بازسازی و همزمان با افتتاح نمایشگاه
نقاشی کودکان افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار
گرفت.در حاشیه نمایشگاه نقاشی کودکان ،ورک
شاپ نقاشی و مجسمهسازی توسط هنرمندان
برجسته اسالمشهری نیز به نمایش عموم درآمد.

اجرای نمایش تئاتر کودک و نونهال
در اسالمشهر

نمایش تئاتر کودک و نوجوان توسط
هنرمندان رشته تئاتر انجمن معلولین شهرستان
اسالمشهر به روی صحنه رفت.همزمان با
برنامههای هفته فرهنگی نمایش تئاتر کودک و
نوجوان گروه هنری سیمرغ با همت اداره فرهنگ
و ارشاد اسالمی و همکاری انجمن معلولین
شهرستان اسالمشهر در محل سالن آمفیتئاتر
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر اجرا
شد.این نمایش با نام (( یک روز در جنگل سبز
)) به کارگردانی هنرمند معلول سهیال احمدی
و نوشته مسلم کیهان توسط هنرمندان انجمن
معلولین شهرستان اسالمشهر به روی صحنه
رفت .گفتنی است این نمایش با استقبال پرشور
کودکان و خانواده های عالقه مند به هنر تئاتر
مواجه شد ،به طوری که به دلیل کمبود فضا و
استقبال بی نظیر بسیاری از هنردوستان نمایش
را ایستاده تماشا کردند.نمایش( یک روز در
جنگل سبز ) از  ۲۵آبان ماه به مدت یک هفته
در سالن شهید صارمی واقع در شهرک قائمیه
اسالمشهر نیز برای عالقمندان به هنر نمایش و
تئاتر به روی صحنه می رود.

شهرستان

شماره 2848

شرکت ملی حفاری ایران تصریح کرد:

استفاده حداکثری از توانمندی های داخلی؛ محور رایزنی
با سازندگان ایرانی در نمایشگاه صنعت نفت خوزستان

رئیس روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران
تصریح کرد :استفاده حداکثری از توانمندی های
داخلی؛ محور رایزنی ها با سازندگان و صنعتگران
ایرانی در یازدهمین نمایشگاه ساخت تجهیزات
صنعت نفت خوزستان است .مهدی معینی فر
با اشاره به زمان برپایی این نمایشگاه ،افزود :این
رویداد نمایشگاهی اقتصادی از سوم تا ششم
آذرماه امسال در محل نمایشگاه های بین المللی
استان خوزستان در اهواز برگزار می شود .وی
گفت :با توجه به نامگذاری امسال به عنوان سال
«رونق تولید» محور فعالیت این نمایشگاه در
راستای تکیه بر توان داخلی همسو با برنامه های
اقتصاد مقاومتی و توجه بیش از پیش به طراحی،
ساخت و بومی سازی تجهیزات صنعت نفت می
باشد .معینی فر با بیان اینکه نمایشگاه یازدهم با
همکاری و تعامل شرکت های تابع وزارت نفت و
شرکت نمایشگاههای بینالمللی استان خوزستان
به ویژه مناطق نفتخیز جنوب برگزار می شود اظهار
کرد :تاکنون  260شرکت از  10استان کشور برای
ت نام کرده اند .رئیس
حضور در این نمایشگاه ثب 

روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران افزود :در
غرفه اختصاصی این شرکت در سالن کارون مدیریت
پژوهش ،فناوری و مهندسی ساخت امضای چهار
مورد تفاهم نامه همکاری با مراکز علمی ،رونمایی

از سه تجهیز کاربردی ،چند عنوان کتاب تخصصی و
نمایش شماری از قطعات و تجهیزات جدید که در
مراحل ساخت داخل قرار دارند را در برنامه دارد .وی
در این ارتباط گفت :مدیریت تدارکات و امور کاالی

شرکت نیز قرار است در خصوص قطعات و تجهیزات
و سایر اقالم مورد نیاز با شرکت های سازنده و تامین
کننده حاضر در نمایشگاه نشست های تخصصی
داشته باشد .معینی فر اضافه کرد :در راستای
اهداف نمایشگاه بخش بازار یابی و همکاری های
بین الملل شرکت هم در جلسات با شرکت های زیر
مجموعه صنعت نفت و شرکت های فعال در عرصه
عملیات حفاری و ارایه خدمات جانبی در زمینه های
همکاری و بسط روابط به مذاکره خواهد نشست.
رئیس روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران
افزود :برگزاری جلسات کاری مدیرعامل ،قائم مقام،
معاونان و مدیران ارشد شرکت با مدیران عامل ،رؤسا
و نمایندگان شرکت ها ،مجموعه های بزرگ صنعتی
و دانش بنیان  ،مراکز علمی و پژوهشی و بازدید غرفه
ها را از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این
نمایشگاه به شمار می آید .وی گفت :در چهار روز
برپایی نمایشگاه ،بر اساس برنامه ریزی به عمل آمده
کارشناسان حوزه های مختلف شرکت از نمایشگاه
بازدید و در محل غرفه متخصصان پاسخگوی پرسش
های مراجعان و بازدیدکنندگان می باشند.

نشست شهردار اهواز با نخبگان کشور وسرمایه گذاران از آلمان در زمینه مدیریت پسماند

نشست بررسی وضعیت پسماند کالنشهر اهواز با حضور شهردار،
قنوات عضو شورای اسالمی شهر ،رئیس سازمان پسماند ،رئیس
سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی و اساتید برجسته
دانشگاه و نخبگان علمی کشور ،پروفسور مرتضی معطر تهرانی فوق
دکترا صنایع شیمی از دانشگاه فنی کالسروهه آلمان و استاد دانشگاه
صنعتی شریف ،دکتر خدایار جوادی دکترای هوافضا و بیش رانش
از دانشگاه آلمان و استاد دانشکده هوافضا دانشگاه صنعتی شریف ،
حمیدرضا روشندل دکترای میکرو پروسسورها از دانشگاه فنی برلین
و برمن پروفسور دانشگاه فنی برلین در رشته ی مهندسی برق برگزار
شد.در این نشست رئیس سازمان پسماند به تشریح شرایط موجود
پسماند پرداخت ،سپس وضعیت پسماند موجود شهر آسیب شناسی
و پیشنهاد هایی از طریق شیوه های نوین و جدید برای مدیریت آن
ارئه شد .در پایان هم کمیته ای تشکیل شد که طرح های پیشنهادی
را بررسی و کارشناسی کند.شهردار اهواز ضمن تشکر بابت تشکیل
این جلسه گفت :نجات زمین از سطل زباله ها آغاز می شود .مدیریت

شهری به دنبال حفظ محیط زیست و عدم دفن زباله است.شاعری
گفت :طرح های پیشنهادی باید صرفه و بازدهی اقتصادی داشته
باشند که بخش خصوصی رقبت داشته باشد که ان را انجام دهد.
شهردار اهواز با تاکید بر این که در طرح های پیشنهادی آنچه ما
را به یک طرح واقعی و نتیجه بخش می رساند داشتن یک بیزینس
پلن (طرح راهنما و یک نقشه راه) روشن است اظهار داشت :در ارائه
طرح ها باید چشم اندازها را به درستی تعریف و دیدگاه اقتصادی
و بلند مدت داشته باشیم و مبتنی بر شرایط روز طرح ارائه شود.
وی خاطرنشان کرد :مدیریت شهری در موضوع پسماند به دنبال
منافع اقتصادی نیست .مشتاقانه آماده ایم در طرحی که بیزینس پلن
آن جنبه های کارشناسانه ،نگاه علمی و ماندگاری آن تضمین شود،
همکاری می کنیم.شهردار اهواز با تاکید بر این موضوع که مدیریت
شهری با حفظ محیط زیست و نجات شهر از زباله منتفع می شود،
گفت :هر طرحی که میخواهد ماندگار باشد طبعتا باید داری ابعاد
مختلف  ،توجیه اقتصادی و پیوست اجتماعی باشد .شهر اهواز وسعت

و رشد جمعیت قابل توجه دارد که با توجه به افزایش تولید پسماند
خانگی ،می تواند سرمایه گذاری در این حوزه صرفه اقتصادی داشته
باشد.

حضور مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان در برنامه شمیم خدمت

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان به همراه
معاونین ،مدیران و مدیریت های توزیع برق شهرستان
خرم آباد در برنامه شمیم خدمت نماز جمعه خرم آباد
حضور یافتند.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع
نیروی برق استان لرستان؛ مهندس خودنیا به همرا ه
تعدادی از کارشناسان این شرکت با هدف توضیح در
خصوص حذف قبوض کاغذی(طرح ملی قبض سبز)
با حضور در برنامه شمیم خدمت مصلی الغدیر در میان
نمازگزاران جمعه اقدام به ارائه راهکارهای اجرای این
طرح کردند.در این برنامه کارشناسان این شرکت با
ارائه راهکارهای روش حذف قبوض کاغذی و توزیع
بروشور راهنما در خصوص مصرف بهینه برق ،به
سواالت و مشکالت نمازگزاران در خصوص اشتراک
برق ،برق مصرفی و موارد مرتبط با این شرکت پاسخ
دادند.مدیرعامل شرکت توزیع برق استان لرستان در
حاشیه این برنامه و در جمع خبرنگاران گفت :صنعت
برق ایران در سالهای گذشته در راستای استفاده از
فن آوری های نوین و ارائه خدمات الکترونیک به
مشترکین پیشرو بوده است.مهندس فریدون خودنیا
افزود :در همین راستا و در جهت پیشبرد اهداف دولت
الکترونیک و استفاده از ظرفیت هوشمند سازی ،به
همت شرکت توانیر،طرح قبوض سبز(حذف قبوض
کاغذی) در دستور کار قرار گرفته است.وی اضافه کرد:
برای اجرای این طرح در شش ماهه گذشته به جمع
آوری شماره تلفن مشترکین در سطح استان پرداخته

که با تالش مستمر همکاران این شرکت تاکنون 97
درصد از شماره تماس تلفن همراه مشترکین جمع
آوری شده که امیدواریم تا پایان ماه جاری مابقی
شماره ها جمع آوری و پس از اصالح و رفع نواقص،
از این پس مشترکین به صورت پیامکی از وضعیت
برق مصرفی مطلع شوند.وی تصریح کرد :با اجرای
این طرح عالوه بر حذف قبوض کاغذی مشترکین می
توانند به صورت آنی از قبض مصرفی مطلع و اقدام
به پرداخت نمایند.خودنیا با اشاره به اینکه ساالنه در
سراسر کشور بیش از  220میلیون قبض برای 36
میلیون مشترک چاپ می شود؛ اظهار داشت :میزان
کاغذ مصرفی این تعداد قبض بالغ بر  1100تن(معادل
 7میلیون دفترچه) می شود که با حذف قبض کاغذی
برق از اتالف این منبع ملی جلوگیری شده است.
وی در پایان ابراز داشت :در هفته آتی برنامه شمیم
خدمت با موضوع حذف قبوض کاغذی( طرح ملی
قبض سبز) به صورت همزمان در تمامی شهرستان
های استان با حضور مدیریت های برق مربوطه در
مکان نماز جمعه هر شهرستان برگزار می گردد.در
ادامه این برنامه نماینده ولی فقیه در لرستان و امام
جمعه خرم آباد با حضور در غرفه شرکت توزیع برق
لرستان ،ضمن تقدیر از اقدامات شرکت توزیع برق
استان از خدمات تالشگران صنعت برق تقدیر کرد.
آیت اهلل سید احمد میرعمادی خدمات رسانی این
شرکت به مشترکین را مطلوب و مطمئن عنوان کرد و

افزود :طرح حذف قبوض کاغذی می تواند در توسعه
فرهنگ صرفه جویی و مصرف بهینه موثر باشد.
روابط عمومی برق لرستان توزیع مرحله دوم
بسته های لوازمالتحریر ویژه طرح قبض سبز در
مدارس لرستان

به همت شرکت توزیع نیروی برق لرستان ،مرحله
دوم توزیع  2500بسته لوازمالتحریر ویژه طرح قبض
سبز در میان دانشآموزان کم بضاعت و استثنایی
استان اجرایی شد.به گزارش روابط عمومی شرکت
توزیع نیروی برق لرستان ،این تعداد بسته لوازمالتحریر
از محل طرح قبض سبز (حذف قبوض کاغذی) تهیه
و با همکاری کمیته امداد امام خمینی و اداره آموزش
و پرورش استثنایی استان میان دانشآموزان هدف
توزیع شد.مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان
در مراسم اهدا بستههای لوازمالتحریر ویژه طرح قبض
سبز در مدرسه استثنایی شهید نظرزاده ناحیه ۲
خرمآباد گفت :از محل صرفهجویی انجام شده از اجرا
این طرح و با حمایت توانیر؛ تا دو دوره قبض مصرفی،
بستههای لوازمالتحریر بین دانشآموزان تحت پوشش
کمیته امداد و دانشآموزان استثنایی توزیع میشود.
مهندس فریدون خودنیا افزود :این طرح در
راستای صرفهجویی در مصرف کاغذ و بهبود بکارگیری
نیروهای شرکت توزیع نیروی برق بوده که در لرستان
بصورت ماهیانه می توانیم در راستای حذف قبوض
کاغذی صرفهجویی داشته باشیم.وی تصریح کرد :با

اجرای دقیق این طرح ،پرداخت های قبوض به صورت
آنی و الکترونیکی خواهد بود که در این بین با مدیریت
زمان و حذف برخی ترددهای غیرضروری برای
مشترکین میتوانیم به خدماترسانی بیشتر بپردازیم.
وی از برق به عنوان یک انرژی پاک و با ارزش یاد
کرد و اظهار داشت :در زندگیامروزه نیروی برق در
همه امور زندگی تاثیرگذار است و همه کارها وابسته
به برق بوده و از این انرژی به عنوان یک زیرساخت
مهم میتوان یاد کرد.وی افزود :در حال حاضر بیش از
 ۹۸درصد سطح مناطق دارای سکنه استان از نعمت
برق برخوردار هستند و با تالشهای انجامشده در
بحث پایداری شبکه و برقرسانی و تامین پایدار برق،
همکاران این شرکت بصورت شبانهروزی در تالش
هستند.خودنیا افزود :یکی از کارهای مهم در سطح
کشور و بخصوص در لرستان ،موضوع صرفهجویی
است که باید در راستای توسعه انرژی به این موضوع
پرداخته شود.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
لرستان خاطرنشان کرد :برای تامین برق همه اقشار،
باید با بهینه سازی مصرف انرژی و صرفهجویی مصرف
برق را مدیریت کنیم و تنها با مدیریت مصرف و انرژی
می توانیم کمبود  ۳۶۰ساعت مصرف برق کشور در
سال را تامین کرد.وی افزود :ما صرفهجویی را می
توانیم از پایه و ابتدا شروع کنیم که در این راستا
ش صرفهجویی در مدارس و سنین پایه بسیار
آموز 
موثر است.

تفاهم نامه تهیه سند راهبردی و بررسی ظرفیتهای اراک برای هوشمندسازی منعقد شد

تفاهمنامه سه جانبه بین استانداری ،شرکت مگفا و شهرداری
اراک در راستای توسعه شهری بر مبنای مولفههای شهر هوشمند
و تهیه سند راهبردی و بررسی ظرفیتهای شهر اراک برای
هوشمندسازی امضا شد.به گزارش ایسنا ،محمدرضا میرزا امینی مدیر
پروژههای شهر هوشمند شرکت مگفا در سمینار تخصصی “اراک،
مدیریت هوشمند شهری” با تاکید بر دالیل اهمیت و ضرورت توسعه
شهرهای هوشمند و لزوم شناسایی و مدیریت درست ذینفعان شهر
هوشمند در شهرهای ایران ،اظهار کرد :شهرها به تدریج به وجود
آمدند و در ابتدا مهندسی مدون وجود نداشت و تنها برای موارد خاص
ی انجام میشد.وی افزود :امروزه نیز در شهرها چالشهای
تصمیمگیر 
مشترکی از جمله آلودگی هوا ،مدیریت آب ،ترافیک و حمل و نقل
و رشد جمعیت و ...وجود دارد که فقط شدت آن در شهرها متفاوت
است.مدیر پروژههای شهر هوشمند شرکت مگفا تصریح کرد :با اجرای
پروژه شهر هوشمند در شهرهای کشور  10تا  30درصد کیفیت

زندگی در شهرها افزایش خواهد داشت.میرزا امینی بیان کرد :اساس
پروژه شهر هوشمند جمع آوری دادهها ،تحلیل و نشان دادن واکنش
مناسب به مسائل و رویدادهای جاری شهرهاست .پروژه شهر هوشمند
با بهرهگیری از فناوری اطالعات و ارتباطات ،کمک بسیاری به بهبود
زندگی ،کارایی عملیات و خدمات شهری میکند.به گزارش ایسنا،
شهردار اراک نیز در این سمینار گفت :سال جاری اقدامان خوب و
ارزشمندی از جمله تصویب سند چشم انداز  20ساله و تصویب طرح
جامع شهرسازی و معماری صورت گرفته که این سند سرفصل تازهای
برای فعالیتهای شهرداری به عنوان سند فرادستی پیش روی ما قرار
داد.محمدکریم شفیعی بیان کرد :امروز معرفی شهر اراک به عنوان
شهر یادگیرنده از طرف یونسکو که در مرداد ماه صورت گرفت ،سبب
ایجاد یک حرکت جهادی در راستای هوشمندسازی شهر شد.وی
اضافه کرد :مدیریت شهری به عنوان متولی اداره تمام موضوعات شهر،
وظیفه ایجاد بستر هوشمندسازی در شهر را دارد که البته این کار را

به تنهایی و بدون کمک نمیتواند انجام دهد.
شهردار اراک خاطرنشان کرد :شهر هوشمند نیازمند شهروند
هوشمند است .رئیس سازمان فناوری و اطالعات شهرداری اراک نیز
در این سمینار گفت :به منظور مدیریت شهری بهتر باید به سمت
شهرهای هوشمند حرکت کرد و شهر هوشمند شهری است که تمام
ارکان شهر در آن حضور موثر داشته باشند.ابوالفضل عسگری بیان
کرد :موفقیت شهر هوشمند منوط به برقراری ارتباط قوی بین دولت
و بخش خصوصی و شهرداری است و اگر بخش خصوصی در این راستا
نقش نداشته باشد نمیتوان اهداف را در شهر هوشمند پیش برد.به
گزارش ایسنا ،در سمینار اراک ،مدیریت هوشمند شهری ،تفاهم نامه
سه جانبه همکاری استانداری ،شهرداری و شرکت مگفا در زمینه شهر
هوشمند توسط معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی،
شهردار اراک و مدیر عامل شرکت مگفا (مرکز گسترش فناوری
اطالعات) منعقد شد.

طرح جمع آوری فاضالب از بستردو رودخانه گوهررود و زرجوب از اعتبارات حاصل از تبصره  3انجام خواهد شد

در نشست هم اندیشی مدیرعامل این شرکت با
رئیس شورای شهر و شهردار رشت بر اهمیت موضوع
جمع آوری فاضالب از بستر رودخانه های رشت
تأکید شد.سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره
و مدیرعامل آبفای گیالن با تأکید بر اینکه جمع
آوری فاضالب از بستر رودخانه ها و هدایت به سمت
تصفیه خانه از اولویت های این شرکت است افزود :با
توجه به اهمیت این موضوع و لزوم مشارکت مردمی
برای حفظ محیط زیست ،طرح جمع آوری فاضالب
بهداشتی برای مجتمع های مسکونی الکانشهر،
گیل و مسکن مهر از محل درآمد حاصل از تبصره
 3اجرا خواهد شد.مدیرعامل آبفای گیالن با اشاره
به اینکه وارد مدار بهره برداری شدن تصفیه خانه
فاضالب فخب در سال  ،1392اقدام ارزشمندی بود
تا فاضالب از بستر رودخانه جمع آوری گردد ،افزود:
اعتبار اصلی در بخش فاضالب مربوط به ردیفی است
که هرساله در قانون بودجه مشخص می شود و بر

این اساس با توجه به اعتبارات تخصیصی باید فاز به
فاز نسبت به اجرای این پروژه ها اقدام کرد.وی هدف
از اجرای پروژه های جمع آوری فاضالب را هدایت
حجم بیشتری از فاضالب به تصفیه خانه اعالم کرد و
افزود :تصفیه خانه جنوب شهر رشت نیز با 54درصد
پیشرفت فیزیکی ،نیازمند تخصیص  27میلیارد تومان
اعتبار است تا وارد مدار بهره برداری گردد.حسینی
همچنین خاطرنشان کرد :در نظر داریم ورودی
رودخانه گوهررود از فاضالب پاکسازی گردد که با
اجرای شش ونیم کیلومتر از مجتمع مسکونی گیل
تا پل طالشان فاضالب منطقه جمع آوری و به سمت
تصفیه خانه مسکن مهر هدایت شود.مدیرعامل آبفای
گیالن ظرفیت تصفیه خانه جنوب شهر رشت (مسکن
مهر) را  12500مترمکعب در شبانه روز اعالم کرد و
گفت :این پروژه در دو مدول  6500مترمکعبی اجرا
خواهد شد و با توجه به اینکه فاضالب یک جریان
پیوسته است ورود  12500مترمکعب پساب فاضالب

به رودخانه ها به خودپاالیی آن کمک خواهد نمود.
مهندس حسینی قرارداد اجرای پروژه جمع آوری
فاضالب تا میدان پل تالشان را هفت و نیم میلیارد
تومان اعالم کرد و گفت :این پروژه از محل درآمد
حاصل از تبصره  3در رشت اجرا خواهد شد که در
تسریع روند اجرا بسیار موثر می باشد.وی همچنین
با برشمردن اقدامات آبفای گیالن در راستای کاهش
ورودی فاضالب به رودخانه ها اظهار داشت :با اجرای
شبکه جمع آوری فاضالب در زون ( Kبلوار گیالن)
بیش از  19کیلومتر آماده بهره برداری شد و 1400
فقره انشعاب به سمت تصفیه خانه هدایت خواهد
شد.مدیرعامل آبفای گیالن در ادامه تصریح کرد :با
توجه به لزوم حفاری برای اجرای پروژه های فاضالب
در سطح رشت ،همکاری و بردباری شهروندان در
برابر مشکالت این پروژه مورد انتظار است.وی گفت:
با بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب مسکن مهر از
ورود فاضالب  17000واحد مسکونی به رودخانه

جلوگیری خواهد شد و به تصفیه خانه هدایت می
شود و ایستگاه پمپاژ منطقه حمیدیان نیز با ظرفیت
 550لیتر در ثانیه ،فاضالب مناطق حمیدیان و عینک
را به تصفیه خانه هدایت خواهد کرد.حسینی با بیان
اینکه نصب انشعاب فاضالب در نخودچر که فاضالب
منطقه توسط ایستگاه پمپاژ غربی به تصفیه خانه
هدایت میشود را نوید پیشرفت گام به گام دانست و
گفت :انتظار داریم ،مانند گذشته شورای شهر رشت
در تملک زمین برای ایستگاه پمپاژ با آبفای گیالن
همکاری نماید.
سپس اسماعیل حاجی پور رئیس شورای
اسالمی شهر رشت با تأکید بر اینکه هدف مشترک
منافع شهر رشت است و باید برای پاکسازی رودخانه
ها تالش کرد ،افزود :به این پروژه باید فراسازمانی
نگریست و شورا خود را مکلف می داند نهایت
همکاری را داشته باشد چون منافع این پروژه متوجه
مردم است و شورا نیز از بدنه مردم است.

اخبار
 71کیلومتر درختکاری از نوکنده تا
جنگل گلستان

ابوطالب قزل سفلو مدیر کل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان گلستان از  71کیلومتر درختکاری
در کل استان گلستان که از مصوبات جلسه توسعه
درختکاری استان است خبر داد.قزل سفلو با اشاره
به اهمیت حفظ و نگهداری درختان اظهار کرد71 :
کیلومتر درختکاری از محور اصلی نوکنده تا جنگل
گلستان صورت می گیرد.وی گفت :اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری استان در این طرح متعهد
شد که نهال های مورد نیاز را تامین کند.قزل
سفلو با بیان اینکه اجرای طرح بوستان روستایی
باعث احیا منابع طبیعی و گسترش فضای سبز می
شود ،یادآور شد :جهت ایجاد بوستان روستایی در
استان عرصه های  100روستا شناسایی شده و در
اختیار بنیاد مسکن قرار می گیرد.وی خاطرنشان
کرد :ایجاد شرایط زیست محیطی مناسبتر برای
روستائیان و تقویت تشکلهای مردمی و تعاونی با
واگذاری بوستان روستایی از اهداف کیفی اجرای
این طرح است.

زراعت چوب و توسعه فضای سبز در گلستان
از سیاست های اصلی سازمان جنگلها

جلسه هم اندیشی با شهردار و مدیران عامل
شرکت ها پیرامون توسعه فضای سبز ،زراعت چوب
و مدیریت مشارکتی منابع طبیعی با حضور مهندس
اورمز رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان و مهندس
میرزایی و خانم مهندس طاهری کارشناسان اداره
جنگلکاری وپارکها و در سالن جلسات اداره برگزار
گردید.اورمز رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
شهرستان آق قال اظهار داشت:زراعت چوب با توجه
به اجرای طرح تنفس و ممنوعیت بهره برداری از
جنگل های شمال کشور حائز اهمیت بوده و مزایای
فنی ،اقتصادی و فرصت سرمایه گذاری و حمایت
دولت از اجرای پروژه زراعت چوب موضوعات مهمی
در این زمینه می باشند”.میرزایی کارشناس اداره
جنگلکاری و پارکها بیان داشت“ :با توجه به نیاز
باالی صنایع مرتبط و کمبود چوب در کشور ،پروژه
زراعت چوب در الویت سیاست های اداره کل منابع
طبیعی گلستان و سازمان جنگل ها قرار داشته و
تمامی برنامه های در جهت حمایت از این بخش
می باشد”.شایان ذکر است پس از تبادل نظر حضار
مقرر گردید شهردا و مدیران عامل قسمتی از عرصه
های تحت تصرف خود را به کشت زراعت چوب
اختصاص دهند.

کسب رتبه برتر منطقه گلستان در
حوزه پژوهش و فناوری

شرکت ملی پخش فراوارده های نفتی منطقه
گلستان موفق به کسب رتبه برتر در حوزه پژوهش
و فناوری بین مناطق  37گانه در سال  97شد.به
گزارش روابط عمومی منطقه گلستان ،مسوول
پژوهش و فناوری منطقه ضمن اعالم این خبر
افزود :به استناد جدیدترین شاخص عملکردی
مناطق  37گانه در حوزه پژوهش و فناوری ،شرکت
ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان با
کسب امتیاز کامل  100در دو دوره ارزیابی شش
ماهه سال  ،97رتبه برتر را کسب نمود.سید مرتضی
حسینیه گفت :این ارزیابی براساس آمار عملکردی
در حوزه تحقیقاتی به لحاظ جلسات پژوهشی و
ویدئو کنفرانسها ،پروژه های پژوهشی یا دانشجویی،
ارتباط با مراکز علمی ،پژوهشی و آموزشی و چاپ
مقاالت و فصلنامه ها ارایه می گردد.وی بیان کرد:
 3پروژه پژوهشی 14 ،پیشنهاد پروژه دانشجویی،
انعقاد  3تفاهم نامه با مراکز علمی ،پژوهشی و
آموزشی استان و انتشار  3مقاله توسط همکاران،
حاصل تالش پژوهشگران منطقه گلستان در سال
 97بوده است .این پنجمین سال متوالی است
که شرکت ملی پخش فراوارده های نفتی منطقه
گلستان در حوزه پژوهش و فناوری موفق به کسب
عنوان برتر بین مناطق  37گانه شرکت ملی پخش
فراورده های نفتی کشور می شود.

کسب رتبه برتر منطقه گلستان در
حوزه پژوهش و فناوری

شرکت ملی پخش فراوارده های نفتی منطقه
گلستان موفق به کسب رتبه برتر در حوزه پژوهش
و فناوری بین مناطق  37گانه در سال  97شد.به
گزارش روابط عمومی منطقه گلستان ،مسوول
پژوهش و فناوری منطقه ضمن اعالم این خبر افزود:
به استناد جدیدترین شاخص عملکردی مناطق 37
گانه در حوزه پژوهش و فناوری ،شرکت ملی پخش
فراورده های نفتی منطقه گلستان با کسب امتیاز
کامل  100در دو دوره ارزیابی شش ماهه سال ،97
رتبه برتر را کسب نمود.سید مرتضی حسینیه گفت:
این ارزیابی براساس آمار عملکردی در حوزه تحقیقاتی
به لحاظ جلسات پژوهشی و ویدئو کنفرانسها ،پروژه
های پژوهشی یا دانشجویی ،ارتباط با مراکز علمی،
پژوهشی و آموزشی و چاپ مقاالت و فصلنامه ها
ارایه می گردد.وی بیان کرد 3 :پروژه پژوهشی،
 14پیشنهاد پروژه دانشجویی ،انعقاد  3تفاهم نامه
با مراکز علمی ،پژوهشی و آموزشی استان و انتشار
 3مقاله توسط همکاران ،حاصل تالش پژوهشگران
منطقه گلستان در سال  97بوده است .این پنجمین
سال متوالی است که شرکت ملی پخش فراوارده های
نفتی منطقه گلستان در حوزه پژوهش و فناوری
موفق به کسب عنوان برتر بین مناطق  37گانه
شرکت ملی پخش فراورده های نفتی کشور می شود.

شركت آبفار مقام سوم مسابقات والیبال
صنعت آب و برق گیالن را كسب كرد

تیم شرکت آب و فاضالب روستایی مقام سوم
مسابقات والیبال صنعت آب و برق گیالن گرامیداشت
هفته دفاع مقدس را کسب کرد.دبیر هیات ورزش
شرکت آبفار گیالن امروز با قدردانی از حضور و تالش
تیم والیبال شرکت در این مسابقات ،کسب مقام
سومی را با توجه به امکاناتی که این تیم در اختیار
داشت قابل تقدیر دانست وگفت :تیم والیبال شرکت
آبفار گیالن شایستگی حضور در مسابقه فینال را
داشت .کریم مهدوی با اشاره به اینکه شرکت های
آب و برق استان از سالن های ورزشی اختصاصی
برخوردارند ،افزود :متاسفانه شرکت آبفار گیالن فاقد
چنین امکاناتی است و همین امر موجب خالء شور و
نشاط در بین همکاران شده است.

