
 توسعه شبکه آبیاری قطره ای 
در جزیره قشم

مدیرعامل منطقه آزاد خبرداد:

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم به همراهی مشاور و مدیر حوزه مدیر عامل، مدیر 
امور شهری و روستایی سازمان، مدیر امور درگهان و مسوول ساماندهی سایت جزایر ناز، از فضای سبز شهر 

قشم، کمپ پارک ها و پروژه های عمرانی جزیره بازدید کرد.
حمیدرضا مومنی در این بازدید با نظارت بر نحوه نگهداری فضای سبز و شیوه آبیاری و کاشت، بر لزوم  
توسعه فضای سبز و  شبکه آبیاری تحت فشار و قطره ای باهدف مدیریت بهینه آب و نگهداشت بهتر فضای 
سبز تاکید کرد.همچنین در ادامه این بازدید، دستور تسریع در ساخت و اجرای پروژه فاز دوم پارک جنگلی 

گلستان با هدف ارتقای سرانه فضای سبز شهری و ...

 بحران کم آبی
  در پسا کــرونا
 را جدی بگیریم
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 »ستاره خلیج فارس«
  طالیه دار پدافند

 غیر عامل 

 افتتاح طرح های 
توسعه ای در مجتمع 

مس خاتون آباد

میزبانی دوباره باغ 
پرندگان از مردم اصفهان

پس از اجرای طرح فاصله گذاری
 صورت می گیرد:
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حفر۵۰۰ چاه برای رفع 
 بحران آبگرفتی

 در یزد

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر:
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رکورد همزمان افزایش تولید و کاهش ضایعات در شرکت صبا فوالد خلیج فارس 
از زمان تاسیس تا کنون در فروردین سال 99 شکسته شد.

 به گزارش جام جم هرمزگان معدن نیوز در گزارشی از ارتقاء رکورد همزمان 
افزایش تولید و کاهش ضایعات در شرکت صبا فوالد خلیج فارس از زمان تاسیس 
تا کنون در فروردین سال 99 خبر داد.مدیرعامل شرکت صبا فوالد خلیج فارس 
در این رابطه گفت: رکورد پیشین تولید این شرکت مربوط به مرداد 98 به میزان 
71 هزار و 261 تن بود که در فروردین سال جاری به 72 هزار و 928 تن رسید. 
مرتضی یزدخواستی افزود: همچنین همزمان با این افزایش تولید، با تدابیر اتخاذ 
شده و نظارتهای فنی رکورد کاهش ضایعات نیز در این ماه به میزان قابل توجهی 

شکسته شد.وی ادامه داد: هر چند که با توجه به شیوع ویروس کرونا با مشکالتی 
از قبیل کاهش نیروی انسانی مواجه بودیم و عمال حدود یک سوم از همکاران در 
هر شیفت فعال بودند اما با تالش و همت تمامی کارکنان، این شرکت موفق به 

رکورد تولید و رکورد کاهش ضایعات در فروردین سال جاری گردید.
یزدخواستی در ادامه با اشاره به مشکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا عنوان 
کرد: در این شرایط با محدودیت های سرویس دهی و بهداشتی مواجه بودیم و 
همچنین بر اساس اقدامات پیشگیرانه از ورود پرسنلی که مشکوک به بیماری 
بودند نیز جلوگیری می شد، ولی با این وجود توانستیم به رکورد تولید دست یابیم.

مدیرعامل شرکت صبا فوالد خلیج فارس درباره برنامه های این شرکت در سال 
جهش تولید گفت: بر اساس برنامه  ریزی های انجام شده قصد افزایش ظرفیت 
در اردیبهشت را داریم.یزدخواستی ادامه داد: تالش می کنیم در سه گام این مهم 
را محقق کنیم که در گام اول باید ظرفیت بهره  برداری افزایش یابد و در این 

راستا مذاکرات الزم با پیمانکار EPC صورت گرفته و در حال پیگیری است.
تغییراتی  نیز  تکنیکال  و  انسانی  نیروی  لحاظ  به  باید  دوم  گام  در  افزود:  وی 
اعمال شود که البته در شرایط کنونی به آسانی ممکن نیست و در این زمینه 
فارس  خلیج  صبافوالد  است.مدیرعامل  انجام  دست  در  الزم  پیگیری های  نیز 
تاکید کرد: گام سوم اتخاذ تدابیر ویژه ای جهت تامین ماده اولیه است که تقریبا 
مهمترین عامل در تحقق جهش تولید شرکت خواهد بود.گفتنی است صبافوالد 
خلیج فارس اولین تولید کننده بریکت گرم )HBI( در ایران بوده و کشورمان 

یکی از 9 کشور تولید کننده این محصول در دنیاست.

با بحران   شرکت صبا فوالد خلیج فارس در زمستان سال گذشته و همزمان 
کمبود قراضه و آهن اسفنجی، بخشی از مواد اولیه بزرگ   ترین فوالدساز کشور 

)فوالد مبارکه اصفهان( را تامین کرد.
مدیرعامل صبا فوالد خلیج فارس گفت: محصول فعلی شرکت صبا فوالد خلیج 
فارس، بریکت آهن، جایگزین بسیار خوبی برای قراضه بوده و با توجه به اینکه 
فوالد مبارکه اصفهان در شرایط کنونی و متاثر از محدودیت های بازار زنجیره 
تامین بشدت با مشکل مواجه بود بر همین اساس همکاری بسیار خوبی بین 
شرکت صبا فوالد خلیج فارس و فوالد مبارکه اصفهان در جهت رفع این مشکل 
صورت گرفت.درباره جزییات این همکاری اظهار داشت: بر اساس قراردادی که 
بین این شرکت و فوالد مبارکه منعقد شد، اولین محموله محصول بریکت گرم 
)HBI( این شرکت 20 اسفند سال 98 و در اوج بحران کمبود مواد اولیه خصوصا 
گندله و آهن اسفنجی و دومین و سومین محموله نیز به ترتیب در اوایل فروردین 

و اردیبهشت سال جاری به فوالد مبارکه تحویل داده شد. 
یزدخواستی، این تعامل را بسیار مثبت دانست و بیان کرد: این همکاری چند نکته 
مثبت به همراه دارد، در ابتدا اینکه آهن در داخل کشور به فوالد و نورد تبدیل 
شده و برای کشور ارزش افزوده ایجاد می کند و از سویی دیگر این خودکفایی 
منجر شد که برای تامین این محصول به دالیل تحریم و البته محدودیت های 
حاصل از شیوع بیماری کرونا دچار مشکل نباشیم. مدیرعامل صبا فوالد خلیج 
و  است  صادراتی  و  استراتژیک  محصول  یک   HBI کرد:  خاطرنشان  فارس 

تقاضای خرید آن جهت صادرات به کشورهای مختلف همیشه وجود داشته و 
این شرکت با هدف کمک به ارزآوری کشور و نیز با توجه به نیاز ارزی شرکت 
جهت تامین قطعات فنی مورد نیاز و توسعه خطوط تولید، بخش قابل توجهی از 

محصول شرکت پیش از این صادر می شد.
کنار  در  اکنون  فارس  خلیج  فوالد  صبا  بریکت  محصول  هات  وی  گفته  به 
صادرات، متقاضی داخلی نیز دارد و ارائه آن جهت مصرف داخلی فوالدسازان 
بویژه فوالد مبارکه با هدف کمک به زنجیره تولید داخل و ارزش افزوده تولیدات 

صنعتی کشور از اولویتهای این شرکت محسوب می گردد.

ارتقاء رکورد تولید صبا فوالد خلیج فارس

گام مثبت صبا فوالد خلیج فارس  در تامین
 مواد اولیه فوالد مبارکه

شرکت پاالیش نفت اصفهان به عنوان تأمین کننده 
بیش از 20 درصد از فرآورده های نفتی کشور نقش 
تعیین کننده ای در امنیت عرضه انرژی در حوزه نفت 

دارد.
اهداف  راستای  در  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت 
چارچوب  در  را   مختلفی  طرح های  هرساله  خود 
بهره برداری  اجرا و  رعایت مسائل زیست محیطی 
کرده است که نه تنها موجب کاهش نیاز به نفت 
خام به عنوان مواد اولیه این شرکت می شود،  بلکه 
آن  نفتی  فرآورده های  کیفیت   و  تولید  افزایش 
مطابق با استانداردهای روز دنیا را به دنبال داشته 
است. این شرکت  تالش دارد با اجرای طرح های 
مختلف ترسیم شده، در چشم انداز 1400 به عنوان 
نفتی  فرآورده های  تولیدکننده  سرآمد  شرکت 
کشور تبدیل شود. مدیرعامل شرکت پاالیش نفت 
اصفهان در رابطه با طرح های اجراشده این شرکت 
به بهره برداری واحد تقطیر و گاز مایع شماره 3 و 
چند طرح مهم زیست محیطی اشاره کرد و گفت: 
ظرفیت کلی شرکت پاالیش نفت اصفهان به طور 
متوسط 375 هزار بشکه در روز است که با راه اندازی 
واحد تقطیر و گاز مایع شماره 3، این ظرفیت در 
درنتیجه موجب  و  توزیع می شود  تقطیر،  واحد   3
کاهش بار ترافیکی خوراک و تفکیک بهتر در آن ها 
روند  این  با  افزود:  ابراهیمی  مرتضی  است.  شده 
عالوه برافزایش زمان عمر کارکرد تجهیزات، سبب 
کاهش هزینه های عملیاتی و تعمیراتی نیز می شود.

واحد  این  راه اندازی  از  هدف  اینکه  بابیان  وی 
بهبود عملکرد شرکت پاالیش نفت اصفهان بوده 
با  گفت:  یابد  نمي  افزایش  پاالیشی  ظرفیت  و 
راه اندازی این واحد، ظرفیت کلی پاالیشگاه از 375 
هزار بشکه به 360 هزار بشکه در روز کاهش دارد.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان با اشاره به 
اینکه با راه اندازی واحد تقطیر شماره 3 واحدهای 
کاهش گرانروی موجود از مدار عملیاتی نفت خام 
خارج شده و در مدارعملیاتی اصلی قرار گرفت افزود: 
این تغییرات موجب کاهش میزان تولید نفت کوره و 
به جای آن، افزایش محصوالت باارزش مانند بنزین، 

نفت سفید، سوخت هواپیما و گازوئیل شده است.
ابراهیمی ادامه داد: بااین وجود در صورت نیاز کشور 
به تولید بنزین بیشتر، می توان از ظرفیت پاالیشی 
پاالیشگاه در دو واحد جانبی غلظت  شکن استفاده 
کرد و خوراک شرکت را حدود 60 تا 70 هزار بشکه  

در روز افزایش داد.

وی همچنین با اشاره به پروژه های در دست اجرای 
این شرکت، پروژه احداث تصفیه گازوئیل، پروژه 
احداث یوتیلیتی و آفسایت طرح تصفیه گازوئیل،  
دیگ های جدید بخار و واحد آب DM، مدرنیزه 
ارتباطی  خطوط  پاالیشگاه،  برق  سیستم  کردن 
این  پروژه های  ازجمله  را  سازی  بنزین  مخازن 
شرکت برشمرد و افزود: تا کنون احداث سکوهای 
بارگیری و احداث ایستگاه پمپاژ و سیستم تصفیه 
اندازي رسمي شد، احداث  پساب شاهین شهر راه 
پست 230/33 کیلوولت، احداث یوتیلیتی پروژه های 
احداث  آب،  خنک کننده  برج  بازسازی  داخلی، 
پروژه  احداث  طبیعی،  گاز  فشار  تقلیل  ایستگاه 
پاالیشگاه  از دیگر پروژه های فعال   ... RHU و 

اصفهان است.
* بهره برداری واحد زیست محیطی جامد 

سازی گوگرد
واحد گرانول )جامد سازی( گوگرد تولیدی شرکت 
پاالیش نفت اصفهان در راستای حفظ و رعایت 
سازی،  جامد  باهدف  و  زیست محیطی  مسائل 
استانداردهای  طبق  گوگرد  بسته بندی  و  انبارش 
به  روز  در  تن   300 ظرفیت  با  زیست محیطی 
بهره برداری اولیه رسید. این واحد قابلیت افزایش 
جامدسازی، انبارش و بسته بندی گوگرد تولیدی را 
تا 600 تن در روز دارد. مزیت های تغییر روند تولید 
گوگرد حذف ذرات گردوغبار که باعث آالیندگی هوا 
می شود، حفظ کیفیت محصول و افزایش ظرفیت 
تولید و سرعت کار از فواید احداث این واحد است. 

* افتتاح پروژه ملی تصفیه پساب 

و  تصفیه  زیست محیطی  ملی  پروژه  نخستین 
شرکت  در  شهری  فاضالب  از  صنعتی  استفاده 
رویکرد کاهش مصرف  با  اصفهان  نفت  پاالیش 
منابع آب آشامیدنی با ظرفیت 750 مترمکعب در 
ساعت به بهره برداری رسید. در این پروژه بر اساس 
برنامه ریزی ها، انتقال و تصفیه پساب شاهین شهر 
با همکاری 2 شرکت داخلی در سه مرحله ساخت 
ایستگاه پمپاژ پساب در محل تصفیه خانه، احداث 
خط انتقال پساب به پاالیشگاه و ساخت تصفیه خانه 
در محل این شرکت انجام گرفته است، به طوری که 
750 مترمکعب پساب شهری در ساعت را تصفیه 
می کند. این پروژه در مدت 24 ماه و با هزینه ای 
شرکت  محل  در  تومان  میلیارد   100 بر  افزون 

پاالیش نفت اصفهان ساخته شده است.
* افتتاح سکوهای بارگیری فرآورده های 

نفتی سبک 
بارگیری  برای  اصفهان  نفت  پاالیش  شرکت 
بارگیری  سکوی   18 خود،  ویژه  فرآورده های 
لوب  همچون  محصوالتی  بارگیری  باهدف 
کات، آیزوریسایکل، انواع حالل ها و وکیوم باتوم 
 1.5 مساحت  در  و  طراحی  خأل(  برج  )ته مانده 
تومان  میلیارد   60 بر  افزون  هزینه ای  با  هکتار 
ساخته است. این سکوها به صورت دو نازله در 9 
ردیف در نظر گرفته شده است؛ به طوری که سکوی 
سبک  نفتی  فرآورده های  ارائه  وظیفه  بارگیری 
)مانند انواع حالل ها( و 6 سکو نیز وظیفه بارگیری 
فرآورده های سنگین )مانند لوب کات، وکیوم باتوم و 

آیزوریسایکل( را بر عهده دارد.

 پاالیشگاه اصفهان، سرآمد تولید کنندگان
 فرآورده های نفتی کشور 

روابط عمومی آب و فاضالب کرمان:
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www.jamejamdaily.ir99تحول در تولید فوالد هرمزگان در سال
نخستین جلسه کمیته عالی تحول شرکت فوالد هرمزگان در سال 99 با حضور 
مدیرعامل و روسا و دبیران کمیته های 7 گانه تحول در این شرکت برگزار شد . 
فوالد  تحول  هفتگانه  کمیته های  اقدامات  و  شاخص ها  جلسه  این  در 
و  مالی  تکنولوژی،  فروش،  خرید،  برداری،  بهره  شامل  که  هرمزگان 
راستای  در  می باشد  اجتماعی  مسئولیت های  و  انسانی  منابع  اقتصادی، 

رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده مورد بررسی قرارگرفت و در خصوص 
موانع و مشکالت و فرصت های پیش رو بحث و گفتگو صورت گرفت.

گفتنی است شرکت فوالد هرمزگان دارای هفت کمیته تحول می باشد 
که اقدامات این کمیته ها در کمیته عالی تحول با حضور مدیرعامل مورد 
بررسی و پایش قرار می گیرند.هدف از تشکیل کمیته های تحول و برگزاری 

کمیته عالی تحول ، حرکت در مسیر صحیح رسیدن به چشم انداز فوالد 
از  یکی  هرمزگان  فوالد  انداز  چشم  این  در   . است  در 1404  هرمزگان 
توانایی  با  در جنوب کشور  فوالدی  تولیدکنندگان محصوالت  بزرگترین 
تولید 2 ملیون تنی فوالد خام و ورق عریض با گرایش به محصوالت ویژه 

و حضور اثر بخش در بازارهای صادراتی است. 2 www.daneshpayam.ir

یادداشتخبر

نیـروگاه  صاحـب  کیـش 
شـود مـی  واتـی  مـگا   120 

شـیرین کن  آب  به همـراه  نیـروگاه  احـداث 
تامیـن  به منظـور  مـگاوات  ظرفیـت 120  بـا 
کمبـود برق و آب در منطقـه آزاد کیش تحقق 

می یابـد.
حضور  با  هرمزگان،  جم  جام  گزارش  به 
غالمحسین مظفری تفاهم نامه ای میان سازمان 
منطقه آزاد کیش و گروه مپنا با سه محوریت 
صنعت  برقی سازی  جریان  توسعه  و  ایجاد 
خودرو، توسعه انرژی های تجدیدپذیر و کنترل و 
حفاظت نیروگاه های حرارتی یکشنبه چهاردهم 

اردیبهشت به امضا رسید.
و  هیئت مدیره  رئیس  مظفری  غالمحسین 
و  ایجاد  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل 
توسعه جریان برقی سازی را همکاری، احداث 
و  جایگاه  برقی،  خودروسازی  صنعت  ایجاد  و 
ارائه  و  برقی  خودروی  شارژ  ساخت های  زیر 
ناوگان  و  برقی  خودروی  خانگی  شارژهای 
و  برشمرد  نفره  دو  برقی  اشتراکی  خودروهای 
اظهار داشت: با تحقق یافتن این مهم جزیره 
کیش می  تواند به عنوان جزیره سبز و نمونه ای 
از الگوی موفق در راستای کاهش آلودگی هوا، 
هزینه سوخت و یارانه هایی که بابت سوخت از 
سوی دولت پرداخت می شود به سرزمین اصلی 
به  باتوجه  افزود:  ادامه  در  یابد.مظفری  تسری 
بالغ  بودجه ای  دولت هر سال  از سوی  این که 
سوخت  یارانه  تومان  میلیارد  هزار   900 بر 
می تواند  کیش  آزاد  منطقه  می شود؛  پرداخت 
با  تولید«  »جهش  سال  در  نخستین بار  برای 
و  خودروها  برقی سازی  جریان  توسعه  اجرای 
ظرفیت های ایجاد شده، این منطقه را به عنوان 
کند. معرفی  کشور  در  موفق  الگوی  یک 

رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش 
تجدیدپذیر  انرژی های  توسعه  خصوص  در 
هوازی  هضم  تاسیسات  ایجاد  مطالعات  به 
و  سبز  فضای  و  موادغذایی  پسماند  )هاضم( 
به  ترتیب  به  زباله سوز  تاسیسات  امکان سنجی 
داشت  اشاره  روز  در  و 100تن  ظرفیت 50تن 
و گفت: احداث نیروگاه های فتولتائیک و احداث 
باتری  بر  انرژی مبتنی  سیستم های ذخیره ساز 
مفاد  دیگر  از  صنعتی  مقیاس  در   )BESS(
با  مظفری  است.غالمحسین  تفاهم نامه  این 
اشاره به لزوم اهمیت احداث نیروگاه حرارتی در 
منطقه آزاد کیش، گفت: نوسازی سیستم های 
برق، کنترل و حفاظت نیروگاه حرارتی جزیره 
اجرایی  توانمندی های  از  بهره گیری  با  کیش 
شرکت  کارخانجات  ساخت  محصوالت  و 
شرایط  و  ضوابط  و  مفاد  مطابق  مپنا  گروه 
این تفاهم نامه و محدوده کار مورد توافق آتی 
انجام خواهد شد.گفتنی است در مراسم امضای 
و  کیش  آزاد  منطقه  سازمان  میان  تفاهم نامه 
هیئت  رئیس  مظفری  مپنا، غالمحسین  گروه 
مدیره و مدیرعامل، ناصر آخوندی معاون توسعه 
و  عمرانی  معاون  خانزادی  مصطفی  مدیریت، 
سرمایه  مدیر  فصیح  نادری  معراج  و  زیربنایی 
گذاری سازمان منطقه آزاد کیش و عباس علی 
گروه  مدیرعامل  و  مدیره  هیئت  رئیس  آبادی 

مپنا حضور داشتند. 

مفاخر  نام  به  معابر  نامگذاری 
یزد؛ رویکرد شورای پنجم 

پاس  به  یزد  شهر  اسالمی  شورای 
فاصل  حد  زاده؛  فالح  سردار  رشادت های 
بلوار شهیدان بنایی و خیابان شهید اخالص 
را به نام میدان سردار محمدرضا فالح زاده و 
همچنین خیابان حدفاصل بلوار دفاع مقدس 
سردار  این  نام  به  را  زاده  فالح  میدان  تا 

سرافراز نامگذاری کرد.
همچنین به پاس جایگاه علمی و دانشگاهی 
خیابان  ندوشن؛  اسالمی  محمدعلی  دکتر 
به  را  قندی  شهید  بلوار  بنزین  پمپ  مجاور 
کرده  نامگذاری  ندوشن  اسالمی  دکتر  نام 
شاعر  جاللیان  دکتر  از  قدردانی  پاس  وبه 
بلوار شهید  در  واقع  خیابان  یزدی؛  مولف  و 
قندی فرعی خیابان دکتر اسالمی ندوشن را 
به نام دکتر عبدالحسین جاللیان نامگذاری 
نمود.حدفاصل میدان یزدباف به بلوار شهید 
از  قدردانی  پاس  به  هم  نژاد  پاک  سیدرضا 
کارآفرینی توسط محمدتقی رسولیان؛ به نام 

حاج محمدتقی رسولیان نامگذاری گردید.

ــورد  ــه رکـ ــتیابی بـ دسـ
 حمـــل مـــواد اولیـــه

 در  راه آهن اصفهان

راه آهن دوشادوش  بلندهمت واحد  کارکنان 
سایر واحدهای شرکت توانستند با همکاری 
مقام  پیام  به  لبیک  در  ذیربط  پیمانکاران 
از  فروردین ماه سالی که  در  معظم رهبری، 
سوی ایشان سال »جهش تولید« نامگذاری 
شده، رکورد حمل ریلی مواد اولیه از مبادی 
میزان  به  را  سبا  فوالد  و  مبارکه  فوالد  به 
هزار  معادل 955  کیلومتر  تن  میلیون   803

تن مواد اولیه به ثبت برسانند.
ضمن  ارزشمند،  رکورد  این  به  دستیابی 
آهن  تولید  افزایش  هدف  از  پشتیبانی 
اسفنجی و گندله در هلدینگ فوالد مبارکه، 
همت  و  توانمندی  بر  است  تأییدی  مهر 
مدیریت  و  داخلی  متخصص  نیروهای 
پشتیبانی  و  تولید  حوزه های  هوشمندانۀ 
شرکت که علیرغم همۀ محدودیتهای ناشی 
برگ  توانستند  بهداشتی،  پروتکل های  از 
زرین دیگری را با استفاده از ظرفیت خالی 
تاریخ  در  ایران،  اسالمی  جمهوری  راه آهن 

فعالیت های شرکت به ثبت برسانند.
و  مسئوالن  تمامی  به  را  رکورد  این  کسب 
فرایند  اصلی  صاحبان  عنوان  به  کارکنان 
تبریک می گویم و از خدای منان برای همۀ 
حمل  پیمانکاران  مبارکه،  فوالد  کارکنان 
ریلی مواد اولیه و همچنین راه آهن جمهوری 
آرزو  سربلندی  و  سالمتی  ایران  اسالمی 

می کنم. 
محمد عــــلی  زارعی، مدیـــــــــر 
 حمــــل ونقــل و پشتیبانی

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر:
بــرای  چــاه  حفــر۵00 
 رفــع بحــران آبگرفتــی

 در یزد

اسالمی  شورای  عمران  کمیسیون  رئیس 
شهر یزد از حفر 500 چاه جذبی برای رفع 
سال  دو  در  یزد  شهر  در  آبگرفتگی  بحران 

گذشته خبر داد.
محسن عباسی با بیان اینکه بعد از بارندگی 
شدید سال 97، آب گرفتگی های شهر مورد 
کرد:  اظهار  گرفت،  قرار  شناسی  آسیب 
متأسفانه توسعه شهر یزد بدون توجه جدی 
به ایجاد زیرساخت های دفع آب های سطحی 

و هدایت آنها بوده است.
وی با بیان اینکه در شهر کم آبی مثل یزد، 
آب های سطحی می تواند جمع آوری و پس 
در  مجدد  استفاده  مورد  حداقلی  تصفیه  از 
آبیاری فضای سبز قرار گیرد، افزود: با توجه 
به مسطح بودن نسبی شهر یزد، لزوم اجرای 
آب های  هدایت  و  جمع آوری  جامع  طرح 
که  است  ناپذیر  انکار  ضرورتی  سطحی 
متأسفانه اجرای آن به لحاظ شرایط اقتصادی 
در کوتاه مدت برای شهرداری ممکن نیست.

بیان  با  یزد  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
نشده  انجام  کار  داشت  انتظار  نباید  اینکه 
اقتصادی  شرایط  در  گذشته  دهه  پنج  طی 
کنونی تحقق یابد، تصریح کرد: با این حال 
در  بحران  رفع  اقدامات  قالب  در  شهرداری 
حال اجرای بخش هایی کوچک اما ضروری 

از طرح مذکور است.
بحرانی  نقاط  گام،  اولین  در  گفت:  عباسی 
شهر که نزدیک به 400 نقطه بود شناسایی 
شد و به صورت موضعی با حفر چاه جذبی 
و احداث مسیرهای هدایت آب اصالح شد و 
بسیاری نقاط شهر که دچار چالش آبگرفتگی 

می شد، رفع بحران شده است.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت: با رعایت همه پروتکل های بهداشتی از 21 اردیبهشت مجموعه باغ 
ای  رسانه  ارتباطات  اداره  گزارش  بود.به  خواهد  بازدیدکنندگان  و  گردشگران  میزبان  اصفهان  پرندگان 
بازدید  برای  دستکش  و  ماسک  از  اجباری  استفاده  کرد:  اظهار  رسول هاشمیان  سید  اصفهان،  شهرداری 
ویژه  بهداشتی  اقالم  تامین  داد:  ادامه  باید جدی گرفته شود.وی  و  است  پرندگان الزم  باغ  در  کنندگان 
کارکنان و مسئوالن، برخورد با موارد مشکوک به بیماری، حفاظت فردی و فاصله گذاری در کارکنان و 
حفاظت فردی گردشگران از جمله مواردی است که در پروتکل های بهداشتی باغ پرندگان مد نظر گرفته 
شده است.مدیر طرح ساماندهی ناژوان با اشاره به الزام رعایت همه مسایل بهداشتی در مراکز گردشگری 
ناژوان گفت: با توجه به لزوم حفظ سالمت شهروندان از ورود افرادی که مشکوک به بیماری هستند و 

عالئم ابتال به بیماری دارند به باغ پرندگان جلوگیری می شود.

میزبانی دوباره باغ 
پرندگان از مردم اصفهان

شرکت نفت ستاره خلیج فارس به سبب رعایت و اجرای مبانی پدافند غیرعامل موفق به کسب رتبه 
برتر کشوری در این زمینه شد.

 حراست و حفاظت از زیرساخت های حساس و شریان های اصلی اقتصاد کشور امری بسیار حیاتی است 
و این موضوع اهمیت توجه به الزامات و ضرورت های پدافند غیرعامل را بیش از پیش نمایان می کند.

در ابرپاالیشگاه ستاره خلیج فارس نیز که تامین بخش عمده ای از سبد سوخت کشور را برعهده دارد، 
رعایت این الزامات از اهمیت دوچندانی برخوردار است و به گفته  رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور 
پاالیشگاه  ستاره خلیج فارس از جمله زیرساخت های حیاتی و استراتژیک کشور محسوب می شود که 
پایش  ارزیابی وضعیت،  اندیشیده شود.برگزاری مانورهای منظم  برای آن  امنیتی ویژه ای  تدابیر  باید 
چالش های احتمالی، ساعت ها بحث و تبادل نظر با کارشناسان زبده و کارکشته  ملی، تهیه تجهیزات 
و تامین زیرساخت های مورد نیاز و در یک کالم درک ضرورت توجه به رعایت و اجرای مبانی پدافند 

غیرعامل این پاالیشگاه را به نمونه برتر کشوری تبدیل کرده است.

استان  غیرعامل  پدافند  مدیرکل  تختی«  زینلی  »محسن  سوی  از  اخیرا  که  تقدیری  لوح  استناد  به 
هرمزگان به »فرهاد صالحی« دبیر پدافند غیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس اهدا شده، وی به 
عنوان دبیر فعال در راستای پیشبرد اهداف پدافند غیرعامل در استان هرمزگان و شرکت نفت ستاره 

خلیج فارس به عنوان رتبه  برتر پدافند غیرعامل کشور در سال 1398 انتخاب شده اند.
گفتنی است مصون سازی زیرساخت های کشور، رصد و پایش تهدیدات نوین، اقدامات ارزشمند در 

جهت حفظ تولید و کمک به اقتدار ملی از دالیل این انتخاب ذکر شده است.

"ستاره خلیج فارس" 
 طالیه دار پدافند

 غیر عامل 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد از پروژه درحال تکمیل بزرگ ترین بیمارستان بحران  یزد 

بازدید کرد و از نزدیک درجریان چگونگی روند نوسازی و تکمیل این بیمارستان قرار گرفت. 
تا  بسیج شود  بیمارستان  این  تجهیز  و  تکمیل  برای  امکانات  باید همه  تأکید کرد:  ترحمی«  »احمد 

انشااهلل قبل از مهرماه سال جاری شاهد افتتاح و بهره برداری آن باشیم.
ترحمی ضمن تشریح ویژگیهای بیمارستان بحران یزد،  گفت:  بیمارستان بحران یزد با نوسازی کامل و 

تغییر کاربری بنای قدیمی بیمارستان شهید رهنمون و تجهیز آن ایجاد خواهد شد.
ادامه داد: این  بیمارستان با طراحی صورت گرفته دارای  معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
داشتن  با  که  می باشد  بحران  غیر  شرایط  در  )عمومی(  جنرال  بیمارستان  به  شدن  تبدیل  قابلیت 
بخش های چشم پزشکی، زنان و زایمان، گوش و حلق و بینی، نورولوژی و اطفال، مکمل بیمارستان 
جدیداالحداث شهید رهنمون می باشد.وی افزود:  ابتکار ساخت این بیمارستان منحصر به یزد و در عین 
مجزا بودن از ساختمان اصلی و ورودی مجزا، همجوار با یک بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی 
است که در کوتاه ترین زمان ممکن می توان خدمات الزم پزشکی، پرستاری و پشتیبانی را ارائه نمود.

 بهره برداری
 از بیمارستان  بحران یزد، بزودی

با توجه به شیوع بیماری کرونا در جامعه و لزوم رعایت نکات بهداشتی و نقش حیاتی آب در این 
زمینه روابط عمومی اداره آب و فاضالب از شهروندان خواست بیش از پیش بر رعایت الگوی مصرف 

و جلوگیری از اسراف کوشا باشند .
حسین غفاری در این باره گفت: با توجه به شیوع کرونا ویروس و ضرورت مقابله و پیشگیری از انتقال 

آن، آب یکی از اساسی ترین نیازها محسوب می شود.
برخی از شهروندان بدون توجه به مصرف آب و به بهانه ضدعفونی کردن دست ها با آب و صابون، 
اقدام به شستشو می کنند که با ادامه روند کنونی مصرف آب، حتما در تابستان دچار مشکل خواهیم 
شد.مدیر روابط عمومی شرکت آبفا استان کرمان در ادامه بیان داشت: برای کنترل و کاهش شیوع 
ویروس کرونا شستن دست ها به مدت 20ثانیه و به مدت چند بار در روز ضروری است اما با احتساب 
میانگین 20بار شست و شو برای هر فرد، چیزی حدود 6 دقیقه زمان می برد تا شهروندان اقدام به 
تنها برای شست شوی دست هر فرد زمانی  ضدعفونی کردن دست های خود کنند.6 دقیقه زمان 
مناسبی برای ایجاد بحران کم آبی در آینده نزدیک می باشد.وی گفت: تنها راه ساده برای پیشگیری 
از بحرانی دیگر، بستن شیر آب در حین شستشوی دست می باشد که می تواند از هدررفت هزاران 

لیتر آب شرب جلوگیری کنیم.
مدیر روابط عمومی آبفا افزود: با توجه به در پیش بودن فصل گرما و افزایش مصرف آب در این ایام 
نیاز است که شهروندان ضمن رعایت مسایل بهداشتی حداقل مصرف هوشمندانه را در برنامه داشته 
باشند تا مشکلی پیش نیاید. نتیجه این اقدام ساده جلوگیری از کم آبی در کشور و آسایش خود در 
ابتدای امسال تاکنون مصرف آب شرب در استان نسبت به  فصل گرما خواهد بود.غفاری گفت: از 
مدت مشابه سال گذشته بین 30 تا 40 درصد افزایش یافت که در این فصل سال رقمی بی سابقه 
استوی بیان کرد: این افزایش مصرف ناشی از شیوع ویروس کرونا می باشد که مردم برای پاکیزگی 

و حفظ نظافت شخصی به اجبار باید آب شرب مصرف کنند ومتاسفانه با توجه به نزدیک شدن به 
فصل گرما این میزان مصرف بی سابقه آب شرب در استان یک هشدار بوده و احتمال دارد در تابستان 
با مشکل کمبود یا افت فشار آب مواجه شویم.غفاری اذعان داشت: پرسنل آبفای استان از مدیرعامل 
گرفته تا کارکنان در بخش های دیگر در تالش برای تامین آب مورد نیاز شهروندان هستند و همه 
تالش ما بر این است که در این ایام با مشکل کمبود آب مواجه نشویم، اما در صورتی که شست 
و شوها و مصرف باالی  آب به علت شیوع کرونا به این گونه باشد، نمی توانیم با قطعیت بگوییم 
که در روزهای آتی کمبود آب نخواهیم داشت و چنانچه همکاری مردم نباشد احتماال در برخی از 
مناطق با کمبود و افت فشار آب مواجه خواهیم بود.مدیر روابط عمومی شرکت آبفای استان کرمان 
در پایان تصریح کرد: با وجود این که آبفا همه تالش خود را برای تأمین آب با کیفیت و مطلوب برای 
شهروندان را دارد، توصیه و تقاضای این مجموعه از مردم این است که در مصرف بهینه آب دقت 

کافی را داشته و از هدر رفتن آن جلوگیری کنند.

 بحران کم آبی در
 پسا کرونا  را جدی بگیریم

روابط عمومی آب و فاضالب کرمان:

خبر

خبر



سـاختمانی  پروانـه  صـدور 
98 سـال  پایـه  نـرخ   بـا 

شـهردار اصفهـان گفت: با الیحه شـهرداری 
صـدور  امـکان  شـهر،  شـورای  تصویـب  و 
پروانـه سـاختمانی در شـهر اصفهـان با نرخ 

پایـه سـال 98 فراهم شـد.    
با برنامه  اله نوروزی در ارتباط تلفنی  قدرت 
رادیویی »سالم اصفهان« با تبریک والدت 
روز  امام حسن مجتبی)ع(،  بیت،  اهل  کریم 
امدادگران  به  پرستار  و  احمر  هالل  جهانی 
اظهار  اصفهان  شهر  پرستاران  و  شریف 
و  تالش ها  قدردان  شهروندان  و  شهر  کرد: 

کوشش های کادر درمانی هستند.  
وی با بیان اینکه با توجه به محدودیت هایی 
سال  پایانی  روزهای  در  کرونا  شیوع  که 
درخواست های  بود  آورده  وجود  به  گذشته 
با  ساخت  پروانه  صدور  امکان  برای  زیادی 
نرخ پایه 98 وجود داشت، ادامه داد: با توجه 
تمدید  عوارض  پرداخت  مهلت  اینکه  به 
با  نیز  ساختمانی  پروانه  زمینه  در  بود،  شده 
شهر  شورای  به  شهرداری  که  ای  الیحه 
تقدیم کرد و با تصویب شورای شهر، امکان 
صدور پروانه ساختمانی با نرخ پایه سال 98 
ایجاد شده است. وی افزود: البته در خصوص 
 50 تخفیف  نیز  ساختمانی  کار  پایان  صدور 
درصد در نظر گرفته شده است و تخفیف های 
دیگری هم در ایام مختلف سال پیش بینی 
به  مراجعه  با  می توانند  شهروندان  که  شده 
 Isfahan.ir آدرس  به  شهرداری  وبگاه 
بیشتر آن  از جزئیات  تلفن 137  با  یا تماس 

اطالع پیدا کنند. 

طی مراسمی با حضور محمد جواد فدائی، استاندار کرمان و اردشیر سعد محمدی، 
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران طرح های توسعه ذوب، کارخانه اسی 
سولفوریک و کارخانه اکسیژن در مجتمع مس خاتون آباد  شهربابک  به صورت 

ویدئو کنفرانس توسط رئیس جمهور افتتاح گردید.
18 اردیبهشت مجتمع مس خاتون آباد شاهد افتتاح  طرح های توسعه ای بود 

که با اجرای آنها عالوه بر جلوگیری از اتالف ماده کنستانتره مس و حفاظت از 
محیط زیست منطقه، باعث اشتغالزایی برای جوانان شده است.طرح توسعه ذوب 
مس ، کارخانه اسید سولفوریک ، کارخانه اکسیژن و انبار کنسانتره مجتمع ذوب 
مس خاتون آباد چهار طرحی بودند که با  ارزش سرمایه گذاری جمعاً 252 میلیون 
یورو به عالوه 221 میلیارد تومان افتتاح و منجر به اشتغالزایی برای 248 نفر شدند.

 طرح توسعه ذوب مس آندی خاتون آباد با هدف توسعه کارخانه ذوب مس 
دارای  که  فلش  ذوب  کوره  قدیم  نسل های  تکنولوژی  ارتقاء  خاتون آباد، 
محدودیت های تکنیکی متعددی ازجمله عدم امکان استفاده از اکسیژن، مصرف 
تجهیزات  سایر  بر  آن  تأثیر  و  غبار  تولید  میزان  فسیلی،  سوخت های  باالی 
پایین دستی به بهره برداری رسیده است. اجرای این طرح و به روز کردن تکنولوژی 
که یک اقدام موافق زیست محیطی است، موجب افزایش 50 درصدی تولید 
مس آندی از 80 هزار تن به 120 هزار تن شده است.هدف از طراحی و اجرای 
انبار کنسانتره جدید نیز افزایش ظرفیت کارخانه ذوب و رفع مشکالت موجود در 
طراحی انبار قدیم و جلوگیری از اتالف محصول مهم کنسانتره مس است. این 
انبار مجموعاً دارای ظرفیت 60 هزار تن شامل ایجاد ظرفیت انبارش 50 هزار تن 
متریک کنسانتره مس، 5 هزار تن متریک سیلیکا فالکس، 5 هزار تن متریک 
کنسانتره سرباره و 26 تن مواد سرد بازگشتی است.  طرح احداث کارخانه اسید 
سولفوریک خاتون آباد با هدف اطمینان از رفع آلودگی های زیست محیطی ناشی 
از انتشار گازهای خروجی کوره های ذوب فلش و کنورتور و تبدیل گاز دی اکسید 
گوگرد ناشی از سوختن گوگرد موجود در کنسانتره به ظرفیت حدود 600 هزار تن 

اسیدسولفوریک در سال طراحی و اجرا شده است. 
جذب کامل غبار خروجی از الکتروفیلترها توسط تجهیزاتی به نام WESP از 
مزیت های این طرح بوده که با اجرای آن صددرصد غبار موجود در گاز ورودی در 

این مرحله جذب و امکان ورود به اتمسفر را پیدا نمی کند.
طرح احداث کارخانه تولید اکسیژن مس خاتون آباد نیز یکی از پروژه های طرح 
توسعه ذوب مس خاتون آباد است که به منظور تأمین اکسیژن موردنیاز فرآیند 
غنی سازی هوای کوره جدید فلش و متعاقباً غنی سازی هوای موردنیاز کوره های 

کنورتور با ظرفیت تولید 440 تن اکسیژن در روز طراحی و اجراشده است.
* افتتاح طرح های مس در دور جدید تحریم ها افتخار آفرین 

است
رئیس جمهور در مراسم افتتاح طرح هایی که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد 
گفت : رساندن رقم صادرات بخش مس به حدود یک میلیارد دالر در سال گذشته، 
در کنار تکمیل این پروژه به دست جوانان متخصص ایرانی پس از توقف مشارکت 

خارجی ها به دنبال دور جدید تحریم ها، افتخار آفرین برای همه ایرانی هاست.
حجت االسالم حسن روحانی با تقدیر از مقرر کردن پاداش برای کارگران و 
دست اندرکاران اجرای این طرح، گفت: هرگونه پاداشی که به کارگران عزیز داده 
شود مایه خوشحالی و حق کارگران عزیز ما بویژه در این شرایط سخت است.

رئیس جمهور در مراسم افتتاح طرح توسعه ذوب و انبار کنسانتره مجتمع مس 
شهر بابک، افزایش 50 درصدی محصوالت این مجتمع و رساندن این تولیدات 
به رقم 120 هزار تن را کاری ارزشمند دانست و اظهارداشت: کاهش مصرف 
سوخت های فسیلی در کنار بهره گیری از تکنولوژی جدید و افزایش تولید از نکات 
ارزنده این طرح است.رئیس جمهور همچنین در این ارتباط های زنده تلویزیونی با 
توضیح استاندار کرمان و مدیران استان در بخش های مختلف صنعت و معدن در 
جریان چگونگی اجرای طرح های ملی در استان کرمان قرار گرفت.در این مراسم 
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از برنامه ریزی های انجام شده در 

راستای توسعه معادن و صنایع معدنی ارائه کرد.
* توسعه صنعت مس ایران، همسو با اقتصاد جهانی

مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران  نیز در این مراسم گفت: انجام پروژه 
توسعه ذوب و تغییر تکنولوژی کوره فلش در کمتر از ماه توسط متخصصین ایرانی 

صورت پذیرفته است.
دکتر اردشیر سعد محمدی  افزود: با راه اندازی کارخانه اکسیژن و همچنین کارخانه 
اسیدسولفوریک، خروجی غبار در کارخانه ذوب خاتون آباد به صفر رسیده و خروجی 
گازهای مضر به عدد 250ppm که زیر استانداردهای جهانی قرار دارد رسیده 

است. 
سعدمحمدی با بیان این که در سال گذشته رکوردهای بسیار خوبی در تولید، 
فروش و صادرات به ثبت رسید، اظهار داشت: دو ونیم برابر شدن میزان صادرات 
در سال 98 نسبت به سال 97 و دستیابی به ذخایر خوب مس در کشور که در چند 

ماه آینده اعالم می شود ازجمله دستاوردهای صنعت مس در سال گذشته است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: جای خوشحالی است که میزان 
ذخایر ما در پی گسترش فعالیت های اکتشافی به 8 میلیارد تن کانسنگ رسیده 
است که 32 ونیم میلیون تن مس خالص را شامل می شود.وی با بیان اینکه در 
جایگاه هشتم کشورهای دارای ذخایر مس دنیا هستیم، ادامه داد: در زمینه تولید و 
ذوب در حال حاضر توانایی تولید 250 هزار تن کاتد مس وجود دارد که امیدواریم 
در سال جهش تولید از مرز 270 هزار تن عبور کنیم و این میزان در افق 1403 
بالغ بر 400 هزار تن مس برسد. سعدمحمدی اظهار داشت: سرمایه گذاری های 
شرکت مس در حال حاضر 2 میلیارد و 270 میلیون یورو به عالوه  20 هزار 

میلیارد تومان است و امیدواریم ظرف دو سال آینده  تولید کنسانتره را 
از 1 میلیون و 180 هزار تن به 2 میلیون تن کنسانتره در کشور ارتقا 

دهیم. وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه اکتشافات معدنی 
گفت: در زمینه اکتشافات در سال گذشته 70 هزار متر گمانه عمقی 
حفرشده که این میزان در سال 99 به 100 هزار متر خواهد 
رسید.دکتر سعد محمدی بیان داشت: در منطقه  میدوک طراحی 

معادن زیرزمینی برای  استحصال مس با عیار بیش از 75 صدم درصد را 
در دستور کار قرار داده ایم و در آینده ای بسیار نزدیک معدن زیرزمینی مس 

را فعال خواهیم کرد.
وی  با اشاره به نیاز بخش کشاورزی به کودهای فسفاته گفت: در حال حاضر 
کشور 700 هزار تن کودهای فسفاته وارد می کند از همین جهت تبدیل اسید 
فسفریک به کودهای فسفاته با اعتبار 85 میلیون یورویی که مانع از خروج ارز 
و رفع نیاز بخش کشاورزی می شود در دستور کار قرار گرفته است.مدیرعامل 
شرکت ملی صنایع  مس ایران  با اعالم اینکه توسعه در صنعت مس همسو 

با توسعه اقتصاد جهانی تعریف شده است گفت: با توجه به افزایش 1 میلیارد 
و 300 میلیون نفری جمعیت جهان در کمتر از 15 سال آینده، افزایش 
تقاضای جهانی برای فلزات به طور چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد و 

پیش بینی بر این است که برای صنعت مس بین 6 تا 8 میلیون تن به 
میزان تقاضای فعلی جهان که هم اکنون 24 میلیون تن است افزوده 
شود.وی افزود: در همین راستا شرکت صنایع ملی مس ایران با 
برنامه ریزی مدون قصد دارد همسو با اقتصاد جهانی قسمتی از بازار 

مس جهان را به خود اختصاص دهد. 
مدیرعامل شرکت مس با اشاره به کیفیت باالی مس تولیدی 

ایران که به پنج نه معروف است گفت: از مس ایران در 
رو  این  از  استفاده می شود  دنیا  نانو  و  صنایع هایتک 
امیدواریم بتوانیم با استفاده از این قابلیت میزان بیشتری 
از بازار صادراتی جهان را اختصاص دهیم.سعدمحمدی 
گفت: میزان سرانه مصرف مس دنیا در حال حاضر 
3.2 دهم کیلوگرم به ازای هر نفر است و این رقم 
در 20 سال آینده به پنج کیلو اضافه خواهد شد و با 
برنامه ریزی می توانیم بازارهای بیشتری را در دنیا به 
خود اختصاص داده و در زمینه صادرات ارزآوری 

بیشتری را برای کشور به ارمغان بیاوریم.
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عملیات احداث و تجهیز سالن سنــــدبالست ناحیـــۀ 
فوالدســازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه با هدف 
بهبــود فرایند کار و در راستای اهداف زیست محیطی 
شرکت و با 47 درصد پیشرفت، بخوبــی در حال انجــام 

است.

مقداد فرقانی، کارشناس اجرای پروژه های اعالم و اطفای 
حریق و محیط زیست و مسئول این پروژه، ضمن اعالم این 
خبر گفت: احداث این سالن به همراه تجهیزات مربوطه از سوی 
مدیریت اجرای پروژه های جنبی و پشتیبانی، واحد اجرای پروژه 
های اعالم و اطفای حریق، محیط زیست و به درخواست 

تعمیرگاه ریخته گری مداوم به عنوان بهره بردار و با همکاری 
مهندسی کارخانه در دستور کار قرار گرفت. برای اجرای این 
پروژه شرکت بهسازان خاورمیانه به عنوان پیمانکار، شرکت فنی 
و مهندسی فوالد مبارکه به عنوان دستگاه نظارت و شرکت فرا 
تحقیق سپاهان به عنوان مشاور طرح  از اردیبهشت 98 مشغول 

فعالیت شدند و پیش بینی می شود با توجه به شرایط موجود 
این پروژه در آذر 99به بهره برداری برسد.فرقانی با بیان اینکه 
تا پیش از احداث این سالن، عملیات سند بالست و رنگ آمیزی 
تجهیزات خطوط ریخته گری مداوم ازجمله سگمنت ها و قالب 

های ریخته گری در فضای باز انجام می شد .
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افتتاح طرح های توسعه ای در مجتمع مس خاتون آباد

خبرخبر

تولید  بـرای  الزم  اقدامـات 
یزد  مکانـی  اطالعـات 

اولین فاز اجرایی پروژه عکسبرداری هوایی 
تولید  با  یزد  شهر  مکانی  داده های  تولید  و 
عکسهای خام اولیه از شهر یزد و حریم آن 
یکپارچه  هوایی  عکس  ایجاد  راستای  در 
 )DSM( سطح  ارتفاعی  مدل  )اورتوفتو(، 
یزد  شهر  مکانی  اطالعات  روزآمدسازی  و 
توسط واحد )GIS( سازمان فاوا شهرداری 

به اتمام رسید.
فناوری  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
رئیس  یزد  شهرداری  ارتباطات  و  اطالعات 
سازمان فاوا شهرداری یزد گفت: در راستای 
مکانی  اطالعات  سامانه  روزآمدسازی 
شهرداری یزد، سازمان فاوا اقدام به برداشت 
حریم  و  قانونی  محدوده  از  هوایی  عکس 

شهر یزد نموده است.
پروژه  این  در  افزود:  ادامه  در  بیکی  مجید 
هوایی  عکسبرداری  24000هکتار  بر  بالغ 
صورت گرفت و اولین فاز اجرایی این پروژه، 
شامل برداشت عکس هوایی با دقت مکانی  
ارائه عکس خام  الی 6 سانتیمتر و  حدود 5 
آغاز  فروردین سال 1399  دراواسط  ژئوتگ 
به  است.همچنین  رسیده  پایان  به  اکنون  و 
  GIS و  آمار  اداره  رئیس  سرسنگی  گفته 
تصویر  یزد،عملیات  شهرداری  فاوا  سازمان 
برداری از سطح شهر از فروردین شروع شده 
آماده سازی عکسهای  و  برداشت  مراحل  و 
برداشت  است.  رسیده  پایان  نیزبه  خام 
راستای  در  پروژه  این  در  هوایی  عکسهای 
انجام خدماتی از قبیل تولید نقشه های جدید 
از  مکانی  الیه های  روزآمدسازی  شهری، 
غیره،  و  سبز  فضای  اعیان،  عرصه،  قبیل 
رصد  شهری،  تغییرات  گونه  هر  بررسی 
ساخت و سازهای شهری و نظایر آن صورت 

گرفته است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در جریان بازدید از چند پروژه عمرانی و زیربنایی ابرکوه، اقدامات انجام 
شده در این طرح ها و همچنین مشکالت اجرایی آنها را بررسی کرد. 

به گزارش جام جم یزد، » محسن صادقیان« گفت: مجتمع خدماتی و بین راهی پرهام تا کمتر از یک  ماه آینده 
به بهره برداری می رسد.

  وی همچنین از تامین اعتبار راه آهن یزد- اقلید و برگزاری مناقصه راه اسفندآباد صفاشهر خبر داد.
  معاون عمرانی استاندار یزد در این بازدید ضمن بررسی وضعیت سیل بندها و بندهای خاکی رحیم آباد ابرکوه، 
 افزود: به دلیل پر بودن مخزن این بندها از آب و در جهت جلوگیری از تخریب و همچنین افزایش نفوذپذیری 
بیشتر آب در سفره های آب زیرزمینی، نسبت به تخلیه بند اول اقدام شود.وی ضمن بازید از مسیر سیالب غرب 
ابرکوه نیز، گفت: باید هرچه سریع تر مطالعات این مسیر تکمیل و طی امسال و قبل از شروع بارندگی های آخر 
سال، عملیات اجرایی الزم انجام شود.طرح فاضالب شهر ابرکوه و تامین آب شرب پایدار برای  این شهر نیز 
از دیگر پروژه هایی بود که توسط معاون عمرانی استاندار مورد بازدید قرار گرفت.در این بازدید مشکالت تامین 
مالی فاضالب و اعتبار  الزم جهت خط انتقال و مرمت چاه های شرب مورد بررسی قرار گرفت.گفتنی است در 
این سفر یکروزه، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار از مجتمع خدماتی پرهام، طرح فاضالب و تصفیه خانه 
شهر ابرکوه، کمربندی این شهر، سیل بند و بندهای خاکی رحیم آباد، راه آهن یزد اقلید، طرح تامین آب شرب 

ابرکوه، طرح مهار سیالب غرب ابرکوه، بلوار ابوریحان و قلعه رباط بازدید کرد.

تامین اعتبار برای راه آهن یزد- اقلید
معاون استاندار خبر داد؛

همکاران تالشگر ناحیۀ آهن سازی با ثبت رکورد تولید روزانۀ 
واحد شهید  در  تن  و  815  میزان 8 هزار  به  اسفنجی  آهن 
خرازی موفقیت دیگری را در سال جهش تولید به نام خود 

ثبت کردند.
خبر  این  اعالم  با  آهن سازی  ناحیۀ  مدیر  رشیدی  داریوش   
افزود: رکورد روزانۀ قبلی به میزان 8هزار و 640 تن بود که 

در فروردین 99 به دست آمده بود. 
ادامۀ  در  و  تولید  جهش  سال  در  روزانه  تولید  رکورد  این 
عملکرد موفقیت آمیز این ناحیه در این سال حاصل شده که 
مشارکت  برای  ناحیه  این  در  همکاران  راسخ  عزم  از  ناشی 
و  بیشتر  تولید  مسیر   در  روبه رشد   حرکت  در  بیشتر  هرچه 

اقتصاد کشور است.

وی همچنین افزود: امیدواریم با برنامه ریزی صورت گرفته و 
اهتمام تمامی کارکنان ناحیۀ آهن سازی و واحدهای پشتیبانی، 

عملکرد درخشانی در سال 99 به ثبت برسانیم.
محمدرضا فتحی رئیس واحد احیاء مستقیم نیز در گفت وگو با 
خبرنگار فوالد افزود: خوشبختانه با همت کارکنان واحد احیاء 
مستقیم شهید خرازی و همکاری دیگر واحدهای ناحیه، اعم 
از گندله سازی، مواد خام و برنامه ریزی تولید و تعمیرات و با 
با وجود شرایط ویژه  پشتیبانی واحدهای خدماتی و ستادی، 
از شیوع ویروس کرونا  و مراقبت های الزم جهت جلوگیری 
این موفقیت به دست آمده است و جا دارد از تمامی همکارانی 
رویه های سازمانی  نظر گرفتن  در  و  کار گروهی خود  با  که 

افتخارآفرینی کرده اند تشکر کنم.

افزایش تولید روزانه آهن اسفنجی
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افزایــش تولیــد دغدغــه 
فــوالد صنعـــت   مهــم 

افزایــش تولیــد و بومــی ســازی قطعــات و 
تجهیــزات از دغدغه هــای مهــم در صنعــت 
فــوالد اســت کــه بــا تــالش و همــت تالشــگران 
مدیریــت فوالدســازی در ســال گذشــته این مهم 
محقــق شــده و در ســال جــاری ایــن امر تســریع 
ــا ســیاوش  ــن منظــور ب ــه همی ــت ب خواهــد یاف
خواجــوی سرپرســت مدیریــت فوالدســازی 
ــد:  ــه می خوانی ــه در ادام ــم ک ــی نمودی گفتگوی
ــال 98  ــه س ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــوی ب خواج
بــه فرمــوده مقــام معظــم رهبــری ســال رونــق 
ــام گرفــت، گفــت: تالشــگران شــرکت  ــد ن تولی
بــا کوشــش و تــالش در ســال گذشــته توانســتند 
بــه اهــداف تعییــن شــده در ایــن مدیریت دســت 
یابنــد کــه ایــن مهــم شایســته قدردانــی اســت . 
وی یــاد آور شــد: در ســال 98 بــا توجــه بــه تولید 
محصــوالت بــا کیفیــت در ایــن بخــش ، نزدیک 
بــه 50 درصــد از تولیــد مدیریــت فوالدســازی بــه 
صــادرات اختصــاص یافــت .سرپرســت مدیریــت 
ســازی  بومــی  بــه  دســتیابی  فوالدســازی، 
تکنولــوژی ذوب ریــل ملــی را یــک افتخــار برای 
ذوب آهــن اصفهــان و کشــور دانســت و گفــت: 
بــا تمهیداتــی کــه بــرای تعمیــرات ایــن بخــش 
ــازی  ــی س ــات بوم ــد قطع ــد 70 درص ــام ش انج
ــم و ارز  ــه خــارج را کاهــش دهی ــاز ب ــا نی شــد ت
کمتــری از کشــور خــارج شــود. وی خاطــر نشــان 
ــری  ــه گ ــتگاه ریخت ــگ ایس ــاخت: ریومپین س
شــماره 7 فوالدســازی بعــد از 28 ســال کــه بــه 
تعمیــرات اساســی نیاز داشــت توســط تالشــگران 
ایــن بخــش بــه نحــو احســن بومــی ســازی و راه 

ــدازی شــد . ان
ــوالد را  ــل ف ــویی پاتی ــه کش ــاخت دریچ وی س
از دیگــر دســتاوردهای ذوب آهــن اصفهــان 
در زمینــه بومــی ســازی دانســت و گفــت: 
ــل از  ــنوات قب ــوالد در س ــل ف ــای پاتی دریچه ه
ــود  ــا وج ــه ب ــد ک ــه می ش ــش تهی ــور اتری کش

تحریم هــا ، بومــی ســازی شــد .

کاهـش مصـرف آب در صنعـت 
ذوب آهـن 

تولید فوالد همواره به وجود و مصرف آب وابسته 
است، ذوب آهن اصفهان با توجه به قرار گرفتن در 
کنار رودخانه زاینده رود از آب این رودخانه استفاده 
می کرد، ولی در چند سال اخیر و با بروز خشکسالی 
های مکرر، به منظور کاهش مصرف آب در ذوب 
آهن اصفهان تمهیدات گسترده ای انجام و پروژه 
های مختلفی را تعریف شد تا علی رغم افزایش 
رود  زاینده  رودخانه  آب  از  برداشت  میزان  تولید، 
کاهش یابد به همین منظور در این شماره گفتگویی 
داریم با مهرداد اسماعیلی مدیر آبرسانی شرکت که 

در ادامه می خوانید :
مهرداد اسماعیلی، با اشاره به این که از سال 79 
اولین خشکسالی ها در اصفهان شروع شد گفت: 
ذوب آهن اصفهان از صنایعی می باشد که حیات 
آن به وجود آب وابسته است، با شروع خشکسالی ها، 
این شرکت با برنامه ریزی های و تعریف پروژه های 
مختلف سعی کرد تا میزان مصرف خود را از زاینده 
رود کاهش دهد. وی با اشاره به این که در سال 
79 میزان برداشت آب از زاینده رود 32 میلیون متر 
مکعب بود و این رقم در سال 97 به 14 میلیون متر 
مکعب کاهش پیدا کرده است ، یاد آور شد: با انجام 
پروژه های مختلف و علی رغم افزایش 60 درصدی 
تولید هر ساله 20 درصد کاهش مصرف آب نسبت 
به سال قبل داریم که این رقم بسیار قابل توجه است 
.مدیر آبرسانی ذوب آهن اصفهان یکی از تمهیدات 
مهم در طرح های توسعه ای ذوب آهن اصفهان را 
کاهش مصرف آب دانست و گفت : استفاده از پساب 
در سیکل های کثیف کارخانه نظیر خنک کردن 
سرباره ، مدیریت مصرف آب با نصب مولتی پمپ 
های آب صنعتی و آشامیدنی و مدیریت مصرف و 
فشار از دیگر عواملی است که با کنترل آن توانستیم 
مصرف آب در شرکت را کاهش دهیم .اسماعیلی، 
یکی از نقاط پر مصرف آب در ذوب آهن اصفهان 
را برج های خنک کننده دانست و گفت: در شرکت 
حدود 200 برج خنک کننده وجود دارد که از سال 
81 به خاطر تبخیر زیاد آب در این برج ها شروع به 

اصالح ساختاری آن ها نمودیم.

خبرخبر

طرح "باشگاه سفیران امید" با هدف 
تزریق انگیزه و خودباوری به جامعه 
از سوی سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان برگزار 

می شود.
و  علم  عصر  امروز  اینکه  بیان  با 
کارگیری  به  لزوم  و  است  دانایی 
اندیشه نخبگان و قهرمانان در امور 
می شود،  احساس  کشور  مختلف 
تجربه  انتقال  زمینه  این  در  گفت: 
نیازهای  رفع  مسیر  در  انگیزه  و 
این  لذا  است،  ضرورت  یک  جامعه 
جامعه  در  را  الگوسازی  نقش  امر، 
تر  پر رنگ  خصوصا در نسل جوان 

می کند.
از  یکی  افزود:  نکوئی  اسماء 
مسئوالن  دغدغه های  مهمترین 
چرخه  اصالح  و  مدیریت  فرهنگی، 
برای  الگوسازی  و  رسانی  پیام 
جمله  از  زمینه ها  تمام  در  مخاطبان 
فرهنگی، ورزشی، علمی و اقتصادی 
است؛ این امر مستلزم آن است که 
با استفاده از تجربه، انگیزه و همت 
نخبگان و قهرمانان ملی و استانی در 
"باشگاه سفیران  عنوان طرح  قالب 

اختیار  در  آنها  زندگی  سبک  امید" 
خانواده ها قرار گیرد.

ایجاد  ضرورت  داد:  ادامه  وی  
از  الگوسازی  برای  مناسب  بستری 
عرصه های  در  قهرمانان  و  نخبگان 
و  جامعه  به  معرفی  و  مختلف 
کرامت  اساس  بر  آنان  تکریم 
و  الگویابی  کاربرد  درک  انسانی، 
به کارگیری آن در زندگی،  توانایی 
و  خانواده ها  در  افسردگی  رفع 
افزایش  اجتماعی،  امید  افزایش 
روحیه  و  نفس  به  اعتماد  روحیه 
خودباوری در اقشار مختلف جامعه، 
مثبت  رفتارهای  توسعه  و  تقویت 
برای  بسترسازی  سازگارانه،  و 
و  مسئول  شهروند  یک  پرورش 
موثر در جامعه، به کارگیری خیرین 
و  دانش  و  علم  عرصه های  در 
فرهنگ  اشاعه  ورزش،  و  فرهنگ 
اجتماعی،  و  فرهنگی  علمی،  انفاق 
نقش  و  ایده ها  شدن  عملی  لزوم 
آن در توسعه، لزوم تغییر انگاره ها 
و  شناسایی  برای  بسترسازی  و 
جامعه  نمادین  سرمایه  شناساندن 

از اهداف این طرح است.

طرح  برگزاری  به  اشاره  با  نکوئی 
مصوبه  با  امید"  سفیران  "باشگاه 
شورای اسالمی شهر اصفهان، گفت: 
شرایط  با  که  افرادی  طرح  این  در 
خاص به جایگاهی ویژه دست یافته 
اند با  خصوصیات رفتاری و گفتاری 
مثبت در هر محله شناسایی شده و 
تجربه های  ارائه  برای   الزم  بستر 
آماده  جامعه  اقشار  بین  در  آنها 

می شود.
امید  سفیران  باشگاه  افزود:  وی 
متشکل از  کسانی است که حداقل 
امکانات را برای پیشرفت داشته و 
از حداقل توان های خود  در جامعه 
برای پیشرفت استفاده کرده اند و 
در مقابل حداکثر تاثیر گذاری، پیام 
اقشار  در  را  سازی  الگو  و  رسانی 

مختلف جامعه دارا هستند.
نه  امید  سفیران  کرد:  اظهار  وی 
شهر  سطح  در  بلکه  محالت  در  تنها 
را  خودباوری  و  امید  می توانند 
تزریق کرده و در کاهش افسردگی 
مشکالت  رفع  و  مختلف  اقشار  در 
خانواده ها تا حدی زیادی موثر واقع 

شوند.

 تزریق انگیزه و خودباوری به جامعه با طرح
 "باشگاه سفیران امید"

شهردار یزد در دیدار با مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان که به 
مناسبت روز جهانی صلیب سرخ و هالل احمر انجام شد، بر ضرورت 
راستای  در  حوادث  با  مقابله  و  پیشگیری  برای  شهروندی  آموزش 

ارتقای آگاهی بخشی در جامعه تاکید کرد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد – جمال 
الدین عزیزی به مناسبت 19 اردیبهشت ماه روز جهانی صلیب سرخ و 
هالل احمر با حضور در سازمان جمعیت هالل احمر، با دکتر محسن 
و  دیدار  استان  احمر  هالل  جمعیت  عامل  مدیر  یزدی  زاده  حرازی 

گفت و گو کرد.
شهردار یزد در این دیدار ضمن گرامیداشت روز جهانی صلیب سرخ 
با  مجموعه  این  تالش های  و  زحمات  از  قدردانی  و  احمر  هالل  و 
و  پیچیدگی ها  سختی ها،  دارای  سازمان  این  فعالیت  اینکه  بیان 
حساسیت های خاصی است، عنوان کرد: موضوع غربالگری شهروندان 
بین  در  روانی  آرامش  ایجاد  موجب  کرونا،  ویروس  شیوع  زمان  در 

شهروندان شده بود.
وی به اهمیت بحث آموزش شهروندی و اطالع رسانی دقیق، صحیح 
اعالم  با  و  اشاره کرد  وقوع حوادث  از  بعد  و  قبل، حین  در  و سریع 
آمادگی جهت هم افزایی و تعامل بیشتر بین دستگاهی، خاطر نشان 

ساخت: ایده ها، طرح ها و موضوعات مربوط به پیشگیری و اقدامات 
پیشگیرانه، همچنین بحث های مربوط به امداد و نجات را می توان در 
قالب تفاهم نامه هایی در چهارچوب شهر دوستدار کودک و با جامعه 
ماه های  در  داشت:  اظهار  کرد.عزیزی  اجرایی  آموزی  دانش  هدف 
اخیر نیروهای جمعیت هالل احمر در مقابله با کرونا بویژه در بحث 

غربالگری، وظیفه خطیری را برعهده داشتند که با تالش های شبانه 
روزی توانستند در این زمینه اقدامات پیشگیرانه مؤثری انجام دهند.

شهردار یزد با بیان اینکه این تالش ها باعث شد جان خیلی ها نجات 
یافته و از سرعت شیوع ویروس کرونا جلوگیری شود، تصریح کرد: 
آمادگی برای مقابله با بحران ها از اهمیت بسزایی برخوردار است و با 
وجود تجربه کرونا باید تمهیدات ویژه ای برای مقابله با بحران های 
عامل  مدیر  یزدی  زاده  حرازی  شود.محسن  اندیشیده  نیز  زیستی 
این  به تشریح خدمات  این دیدار  نیز در  استان  جمعیت هالل احمر 
نهاد در بحران شیوع کرونا پرداخت و گفت: از ابتدایی ترین اقدامات 
قبل از ابالغ دستور العمل کشوری استقرار تیم های غربالگری و تب 
سنجی در پایانه مسافربری و راه آهن یزد بود که در ادامه به مبادی 
ورودی  استان و شهرها گسترش یافت به نوعی تعداد این پایگاه ها در 

مقطعی به 25 پایگاه نیز رسید.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان با بیان اینکه داوطلبان در برخی 
امور جلوتر از مجموعه ستادی هالل احمر بودند، بیان کرد: از تامین 
مواد اولیه توسط خیرین تا مشارکت های مردمی برای تولید ماسک 
و سایر اقالم و پشتیبانی جهت تامین و توزیع اقالم، چرخه خوبی در 

هالل احمر شکل گرفت.

آگاهی بخشی به شهروندان یک ضرورت جدی است
شهردار یزد:

توسعه شبکه آبیاری قطره ای در جزیره قشم
به  قشم  آزاد  منطقه  سازمان  مدیرعامل  و  مدیره  هیات  رئیس 
و  امور شهری  مدیر  عامل،  مدیر  مدیر حوزه  و  همراهی مشاور 
روستایی سازمان، مدیر امور درگهان و مسوول ساماندهی سایت 
جزایر ناز، از فضای سبز شهر قشم، کمپ پارک ها و پروژه های 

عمرانی جزیره بازدید کرد.
نگهداری  نحوه  بر  نظارت  با  بازدید  این  در  مومنی  حمیدرضا 
فضای سبز و شیوه آبیاری و کاشت، بر لزوم  توسعه فضای سبز 
و  شبکه آبیاری تحت فشار و قطره ای باهدف مدیریت بهینه 

آب و نگهداشت بهتر فضای سبز تاکید کرد.
همچنین در ادامه این بازدید، دستور تسریع در ساخت و اجرای 
سرانه  ارتقای  هدف  با  گلستان  جنگلی  پارک  دوم  فاز  پروژه 
فضای سبز شهری و زیباسازی منظر محیط زیستی قشم توسط 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم صادر شد.بررسی پروژه های 

روشنایی و نورپردازی سطح شهر قشم، قسمت دوم این بازدید 
از  زرین  نورپردازی در میدان حافظ و نخل  انجام عملیات  بود. 
برنامه های مدیریت امور شهری و روستایی سازمان منطقه آزاد 

قشم  تا پایان اردیبهشت می باشد. 
نظارت بر انجام بموقع و شیوه جمع آوری نخاله های شهری، از 
آوری سریع پسماندها  بر جمع  بود که  بازدید  این  اهداف  دیگر 
از فضای شهری به دلیل شروع فصل گرما و ضدعفونی مرتب 
فراگیر کووید  بیماری  ایام شیوع  در  زباله  آوری  منبع های جمع 

19، تاکید شد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم همچنین با حضور درسایت 
مکان  این  ساماندهی  و  شرایط  بررسی  به  ناز،  جزایر  تفریحی 
سایر  و  منطقه  این  جریان  در  عمرانی  پروژه های  از  و  پرداخته 

کمپ پارک های جزیره بازدید کرد.

کانال خبرگزاری صدا و سیما - زارچ

ــر  ــل عاب ــدد پ ــک ع ــاخت ی ــب و س ــه نص ــهرداری زارچ در نظــر دارد نســبت ب ش
ــی  ــد عل ــهید محم ــراه ش ــع در بزرگ ــی واق ــوی تبلیغات ــدد تابل ــاده و دو ع پی
ــر  ــام جعف ــدان ام ــا می ــت ت ــدان والی شــریفی )جــاده ســنتو( حــد فاصــل می

ــد.  ــذار نمای ــی واگ ــذاری عموم ــرمایه گ ــق س ــادق)ع( از طری ص
لــذا متقاضیــان مــی تواننــد ظــرف مــدت یــک هفتــه از تاریــخ 99/۰2/1۵ جهــت دریافــت 

اســناد و کســب اطالعــات بیشــتر بــه شــهرداری زارچ مراجعــه نماینــد.

فراخوان عمومی نوبت اول پل عابر پیاده و تابلوی تبلیغاتی


