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ایران

مدیر عامل شرکت برق منطقه اي گيالن:

پیشرفت فیزیكی  64درصدی پست
 230كیلوولت غرب رشت

پســت  20/63/230کیلوولت غرب رشت
با هدف تعدیل بار پســتهای انتقال مجاور
و تقویت شبکه فوق توزیع مرکز استان به
بهره برداری خواهد رسید.
رشت-ســمیه جوان-به گــزارش روابط
عمومی بــرق منطقــه ای گیالن«بهمن
داراب زاده» مدیر عامل شرکت برق منطقه
اي گيالن بــا اعالم این مطلب گفت :این
پســت با اتصاالت خطوط ارتباطی  230و
 63کیلوولت با اعتباری حدود  300میلیارد
تومــان در صورت تامین به موقع نقدینگی
قبل از پیک تابستان  1402به بهره برداری
خواهد رسید.
وی با بیان اینکه این پــروژه از نظر مقدار
سرمایه گذاری بزرگترین پروژه شرکت می
باشــد ،افزود :عملیات احداث این پست در
زمینی به وســعت  15هزار و 250متر مربع
با ظرفیت  2*200مگاولت آمپر که قابلیت
افزایش تا  3*200مگاولت آمپر را دارد انجام
می شود.
داراب زاده بــا بیان اینکه این پروژه 64.12
درصد پیشرفت فیزیکی داشته است،گفت:

این پست با  12فیدر خروجی  63کیلوولت
که قابلیت افزایش تــا  18فیدر خروجی را
دارد و با سیســتم عایقی  GISو سیستم
کنترل  ،DCSبه منظور تعدیل بار پست
های انتقال مجاور و تقویت شــبکه فوق
توزیع مرکز استان احداث خواهد شد.
مدیر عامل شرکت برق منطقه اي گيالن
گفت :این پروژه زیربنایی و ملی از مهمترین
پروژه های اســتان می باشد و از نظر فنی
احداث این پســت برای کالن شهر رشت
بسیار حیاتی و ضروری است و نقش بسزایی
در پایداری برق این شهرستان و تامین برق
مشترکان محترم این منطقه دارد.
شایان ذکر است که در زمین پست مذکور
در بخش توسعه ،احداث یک پست 20/63
کیلوولت با ظرفیت  2*40مگاولت آمپر و
بــا  12فیدر خروجی  20کیلوولت نیز پیش
بینی شده است.
گفتنی اســت که دو ترانس 20/63/230
کیلو,لت این پســت در مجموع به ظرفیت
 400مگاولت آمپر خریداری شده و در حال
حمل به محل پست می باشد

استاندار فارس خبر داد:

 ۱۰۰مصوبه با اعتبار ۶هزار و ۴۰۰
میلیاردتومان،دستاوردسفررییس
جمهور به فارس بود

اســتاندار فارس با اشــاره به سفر اخیر رییس
جمهور و تعدادی از اعضا هیئت دولت به استان
فارس ،درباره مصوبات و دستاوردهای این سفر
گفت :در مجموع  ۱۰۰مصوبه با اعتبار ۶هزار
و  ۴۰۰میلیارد تومان در این سفر برای استان
فارس به تصویب رسید.
دکتر محمد هادی ایمانیه با اشاره به سفر اخیر
رییس جمهور و تعدادی از اعضا هیئت دولت
به استان فارس ،درباره مصوبات و دستاوردهای
این سفر گفت :در مجموع  ۱۰۰مصوبه با اعتبار
۶هزار و  ۴۰۰میلیارد تومان در این سفر برای
استان فارس به تصویب رسید.دکتر ایمانیه بیان
کرد :در حوزه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای
مســلح ،مصوباتی از جمله تکمیل موزه دفاع
مقدس ،مشارکت وزارت دفاع در تکمیل آزادراه
شیراز اصفهان ،احیای ورزشگاه های موجود در
پادگان های شیراز و استان و تهیه تجهیزات
اطفاء حریق در استان فارس به تصویب رسید.
وی همچنیــن بــه مصوبــات وزارت علوم
تحقیقات و فناوری اشــاره و خاطرنشان کرد:
تکمیل بــرج فناوری پارک علــم و فناوری،
مساعدت به دانشــکده نفت دانشگاه شیراز،
تجهیز مرکز رشد الرستان از جمله مصوبات
در حوزه این وزارت خانه است.
اســتاندار فارس عنوان کرد :در حوزه وزارت
کشور نیز شاهد تصویب موضوعاتی از جمله
توسعه خط غربی شــماره یک قطار شهری
شــیراز و تکمیل خــط دوم قطار شــهری
شــیراز ،تقویت ناوگان اتوبوســرانی شیراز،
مشارکت جهت بازآفرینی اطراف حرم مطهر
شــاهچراغ(ع) و تکمیل ســاختمان مدیریت
بحران استان فارس بودیم .به گفته دکتر ایمانیه
در حوزه وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی نیز
تکمیل تاالر مرکزی شیراز و کتابخانه مرکزی
شــیراز و مجتمع فرهنگی شهرستان خنج به
تصویب رسید .تکمیل سد نرگسی کازرون ،سد
کوار ،خط دوم آبرسانی شیراز -بیضا -خرامه و
تکمیل فاضالب شش شهر داراب ،فیروزآباد،
نیریز ،فسا،سپیدان و آباده ،راهاندازی سدها در
سال جاری ،آبرسانی به شهر ارسنجان ،فاز دوم
آبرسانی به شهرســتان زرین دشت ،رودبال و
جنت شهر ،تکمیل رینگ آبرسانی شهر شیراز،
تکمیل آبرســانی به شهر مرودشت  ،آبرسانی
به سرچهان ،آبرسانی به قیر و کارزین ،تکمیل
تصفیه خانه کازرون ،آبرسانی به جهرم نیز از
جمله مصوبات مربوط به وزارت نیرو در ســفر
رییس جمهور به استان فارس بود.نماینده عالی
دولت در اســتان فارس همچنین به مصوبات
وزارت راه و شهرســازی اشاره کرد و تکمیل
راه شیراز -بوشهر -عســلویه ،تکمیل آزادراه

شــیراز -اصفهان با مشارکت وزارت دفاع که
امیدوارم تا پایان ســال زیر بار ترافیک برود،
تســریع در تکمیل کمربندی شمال شرق به
شــیراز ،تکمیل بزرگراه دشــت ارژن ،قائمیه
تنگ بوالحیات ،تکمیل  ۵۰کیلومتر از محور
جهرم ،الر و احــداث باند دوم محور فیروزآباد
جم ،تکمیــل  ۱۰کیلومتر از بزرگــراه نیریز
قطرویه ،تکمیل  ۱۶کیلومتر از بزرگراه فســا،
داراب ،تکمیل  ۵کیلومتر از محور مرودشــت،
درودزن ،بهسازی  ۸کیلومتر از جاده قدیم فسا
به داراب ،تکمیل ۹کیلومتر از محور الر بستک،
تکمیل  ۶کیلومتر قطعه اول باند بابامیدان به
گچســاران و تامین زمین مورد نیاز و پرداخت
تسهیالت برای  ۱۱۰هزار واحد مسکن شهری
و  ۱۲هزار واحد مســکن روستایی ،رفع نقاط
حادثه خیز استان با اعتبار بالغ بر  ۱۰۰میلیارد
تومان ،تهیه و تصویب طرح تفصیلی مجموعه
 ۵۷هکتاری حرم حضرت شــاهچراغ(ع) را از
جملــه این مصوبات بر شــمرد .دکتر ایمانیه
یادآور شد :در ارتباط با وزارت نفت نیز شروع
اجرای خط لوله اتیلــن مرکز ،احداث مخازن
ذخایر فــرآورده های نفتی در مناطق مختلف
استان ،گازرسانی به  ۱۰۰روستا  ۶،شهر و ۴۴۰
واحد صنعتی اســتان  ،اختصاص  ۲۵۰میلیارد
کمکهای وزارت نفت به طرحهای آموزشــی،
ورزشی ،بهداشــتی ،راه  ،آبرسانی و طرحهای
روســتایی و همچنین کمک وزارت نفت به
تکمیل برج فناوری پارک علــم و فناوری و
اختصاص  ۵۷میلیارد تومــان جهت تکمیل
بیمارســتان حضرت زینب ،تکمیل ابنیه فنی
مسیر شیراز کوار _فیروزآباد _جم _عسلویه و
کمک به افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته
امداد حضرت امام خمینی(ره) و کمک به لوله
کشی منازل  ۵۰۰خانوار تحت پوشش کمیته
امداد و سازمان بهزیستی به تصویب رسید.
وی بیان کرد :در حوزه وزارت میراث فرهنگی،
گردشگری و صنایع دستی نیز تکمیل مجموعه
موزه منطقهای و تکمیل محوطه سازی ورودی
مجموعه تخت جمشید ،تکمیل موزه بوانات به
تصویب رســید.نماینده عالی دولت در استان
فارس با اشــاره به مصوبــات وزارت صنعت،
معدن و تجارت در این سفر ،اظهار کرد :احداث
و تکمیل تصفیه خانه های فاضالب صنعتی
در شــهرک های صنعتی استان و بازچرخانی
پساب ،اختصاص تسهیالت جهت اجرای ۱۲
طرح تولیدی و احداث پست برق خطوط انتقال
فشار قوی خارج از شهرها و نواحی صنعتی تا
ورودی شهرک ها و همچنین موافقت با تمدید
مدت بازپرداخت تسهیالت برای یک مجتمع
تولیدی از جمله مصوبات وزارت صمت بود.

 ۵۰دســتگاه وانت پراید مسقف با
لوگوی پست به مردم فهیم شیراز
اختصاص داده شد.
رژه نمادینی به مناسبت هفته ملی
پست و یادروز لسانالغیب حضرت
خواجه شــمسالدین محمد حافظ
شــیرازی با هماهنگی فرماندهی
انتظامی اســتان فــارس در بلوار
چمران شیراز برگزار شد.
بنا به اظهار مهدی آزادی مدیرکل
پســت اســتان فارس تعــداد ۵۰
دســتگاه وانت مزدا و پراید مسقف
صفر کیلومتــر با اســتانداردها و
لوگوی پســتی در راستای تقویت
و توســعه ناوگان خودرویی درون
شهری و جایگزینی با خودروهای
فرســوده جهت ارتقای کیفیت در
توزیع امانات پستی ،تحویل پست
فارس شد که به زودی شاهد تردد
آنها در ســطح کالنشــهر شیراز
خواهید بود.

آموزش در دانشگاه
شیراز فعال ترکیبی
است

معــاون آموزشــی و تحصیــات
تکمیلی دانشگاه شیراز اعالم کرد
که در نیم ســال اول روند آموزش
و تحصیل در این دانشگاه شیوهای
ترکیبی از حضوری و غیرحضوری
است.
علیرضــا افشــاریفر در همایش
خانــواده و دانشــگاه ،ویــژه
دانشجویان نو ورود ،برگزار شد ،در
زمینهی شــیوهی آموزش دانشگاه
شــیراز گفت :بهدلیل شرایط ناشی
از همهگیــری کرونا ،در نیمســال
ی تحصیل دانشجویان
جاری شیوه 
بهصــورت ترکیبی خواهــد بود؛
عمدتا بهصورت غیرحضوری است
و اگر انشاءاهلل شرایط اجازه دهد،
آزمایشــگاهها و کارگاهها را سعی
میکنیــم بهصورت حضوری مورد
استفاده دهیم که البته این موضوع
منوط به اجازه ستاد کرونای استان
است.
به گزارش ایسنا به نقل از دانشگاه
شیراز ،افشــاریفر به بیان برخی
قوانیــن آموزشــی دانشــگاه در
زمینهی حضور و غیاب دانشجویان،
مدتزمــان فارغالتحصیلــی و
تســهیالت دانشــجویان دارای
اســتعدادهای درخشــان پرداخت
و افــزود :در دانشــگاه بــرای هر
دانشجو ،یک اســتاد مشاور تعیین
شده است که دانشجویان میتوانند
مسائل آموزشــی خود را با اساتید
مشاور درمیان بگذارند.
معــاون آموزشــی و تحصیــات
تکمیلی دانشــگاه با بیان اینکه در
دانشــگاه امکان تغییر رشته وجود
دارد از والدین دانشجویان خواست
تا چنانچه متوجه شوند دانشجویان
نســبت به رشــت ه تحصیلی خود
بیعالقه هســتند یــا از انتخاب
رشــته دانشــگاهی خود پشیمان
شدهاند ،برای رفع مشکل و گرفتن
مشاوره در این زمینه ،از راهنمایی
مشاوران مرکز مشــاوره دانشگاه
شیراز اســتفاده کنند.وی از دیگر
تسهیالت دانشــگاه شیراز را ورود
دانشــجویان به بــازار کار معرفی
و اضافه کــرد :دفتری در حوزهی
معاونت آموزشــی با نام «شورای
بهبود مهارتآموزی و هدایت توان
اشتغالپذیری» شکل گرفته است
که مهارتهای موردنیاز هررشــته
را تعیین میکند و خدمات مشاوره
شغلی ،آموزشــی و مهارتآموزی
را به دانشــجویان ارائــه میدهد.
معــاون آموزشــی و تحصیــات
تکمیلــی دانشــگاه شــیراز تأکید
کــرد :امروز برای اشــتغالپذیری
صرف مدرک کفایت نمیکند و هر
دانشآموختــهای باید مهارتهای
مختلفی بــرای کســب موقعیت
شغلی داشته باشد.
بههمیــن منظــور ،در دانشــگاه
کارگاههــا و کالسهای مختلفی
بــرای دانشــجویان در زمینــهی
مهارتآمــوزی و ورود بــه بــازار
کار درنظر گرفته شــده اســت که
باید دانشــجویان را برای شرکت
در آنهــا تشــویق کرد.رئیــس
دانشــگاه شــیراز نیز با بیان اینکه
این دانشــگاه ســرمایهی ملی و
معنــوی ،بــا هفتادســال قدمت،
در شــمار ۱۳دانشــگاه برتر کشور
اســت ،از والدین نودانشــجویان
خواســت تا همانطور که تاکنون
حامــی فرزندانشــان در زمینهی
قبولی کنکور و رســیدن به جایگاه
دانشــجویی بودند ،از این پس نیز
حمایت خود را دریغ نکنند.

چرخهای صنعت شهر نیشابور
بر مدار تالش و امید می چرخد

جمعی از اصحاب رسان ه استان خراسان
رضوی از شــرکت شهرکهای صنعتی
نیشــابور و واحدهای صنعتی نیشابور،
فیروزه و زبرخان بازدید کردند.
به گزارش روزنامه اعتدال،شرکت ایران
شرق تولیدکننده  ۳۵۰تا  ۴۰۰نوع کاال
در حوزه لوازم خانگی اســت که از این
تعــداد واحد «کلور» یخچال و فریزر را
در پنج نوع ســفید ساده ،سفید چرمی
و اســتیل تولید می کند که قرار است
تعداد محصوالت خود را تا پایان ســال
به هشت نوع افزایش دهد.
هم اینک خروجی کارخانه کلور روزانه
 ۳۰۰دســتگاه کاال از  ۱۱خط تولید با
استفاده از  ۳۵۰دستگاه قالب است که
ظرفیت افزایش تولید تا  ۳۷۴دســتگاه
کاال را دارد.
 ۳۵۰نفــر متخصص در ایــن کارخانه
فعالیت دارند و بــا وجود اینکه تحریم
ها ،تامین مــواد اولیه را برای این واحد
دچار مشکل کرده اما هیچ تعدیل نیروی
انسانی نداشته و حتی در  ۶ماهه نخست
امسال  ۵۵نفر جدید را نیز استخدام کرده
است.
کارخانه تولید لوازم خانگی
ِکل ِ ِور در قامت تولید جهانی
علــی جالیی مراد زاده  ،رئیس هیئت
مدیره کارخانه تولید لوازم خانگی ِکلِ ِور
که تولیداتی در حوزه یخچال ،ماشــین
لباسشــویی تمــام اتومات و ماشــین
ظرفشویی دارد ،گفت :این واحد تولیدی
با اینکه مجموعهای نوپا در حوزه لوازم
خانگی به حساب میآید ،اما در همین
مدت کوتاه توانســته با تکیه بر دانش
فنی مهندسین جوان استان و کشورمان
تولیداتی در حد و اندازه کالس جهانی
تولیدکند.
وی افزود  :طی  3ســال اخیر با رقابتی
شــدن بازار تولید لوازم خانگی کیفیت
لوازم خانگی داخلی بســیار باال رفته به
شکلی که در حال حاضر کیفیت بسیاری
از آنها با لوازم خانگی تولید خارج رقابت
میکند.

معــاون فنــی و عمرانی شــهرداری
اسالمشهر ضمن ابراز اینکه شهرداری
در دو جبهه اجرای پروژه های کالن
و خرد مشــغول به کار اســت  ،گفت
پروژه هــای خرد که شــهرداری به
طور مداوم در حال اجرا هستند پروژه
هایی اســت که مردم و شــهروندان
اسالمشــهری به طور روزمره با آنها
ســر و کار دارنــد و بایــد در حداقل
زمــان اجرا و مــورد بهرهبرداری قرار
گیرد که خوشــبختانه با وجود مدیران
مسئول و دلســوزی که در شهرداری
حضــور دارند تمام این پروژه در زمان
مشخص اجرا و در موعد برنامهریزی
شــده به بهرهبرداری میرسد .هادی
گورابــی در ادامــه صحبتهای خود
خاطرنشــان شــد اما یکــی از مهم
ترین بخش فعالیت شهرداری اجرای
پروژه های کالن اســت که در واقع
برای آینده شــهر مهم بــوده و تاثیر
چشــمگیری در نحــوه زندگی عموم
شهروندان خواهد داشت که میتوان
به اجرای پروژه هــای همچون مترو
اسالمشــهر ،کمربند شمالی  ،آسفالت
معابر کلی سطح شهر ،بوستان بزرگ
شهید سلیمانی ،ایجاد معابر جدید ،راه
اندازی کارخانه آسفالت و توسعه تولید
محصوالت آن ،ایجاد زیرساخت های
فضای سبز ،فرهنگی و ورزشی اشاره
کرد که خوشبختانه با اقدامات صورت
گرفته در سالهای گذشته شهرداری
اسالمشهر موفق شــده است تمامی
ایــن پروژههــا را با رویکرد توســعه
عمومی شــهر به مرحله اجرا برساند.
این مسئول همچنین خاطرنشان شد
یکی از پروژه های کالن شــهرداری
اسالمشــهر ،پروژه مترو است که به
عنــوان مهمترین پــروژه عمرانی در
دست اقدام اســت .این اتفاق بزرگ
در حالی در اسالمشــهر رخ داده است
که در سطح کشــور تنها  ۹_۸شهر،
پروژه مترو را در دستور کار خود دارند

وی همچنین با اشاره به اینکه «برخی
قطعــات همچــون شــیت ورق بدنه
محصوالتی همچون یخچال در ایران
تولید نمیشــود و بومی ســازی نشده
اســت» در باره معضــات واحدهای
تولیدی لوازم خانگی ایران گفت :با روی
کار آمدن دولت ســیزدهم مشکالت
ترخیص کاال از گمرکات ،تخصیص ارز
کمتر شده  ،اما هنوز هم نیازمند همراهی
دولت با تولیدکنندگان هستیم.
واحد تولیدی «نفیس پارت پیشرو» واقع
در شهرک صنعتی خیام تولیدکننده ۱۰
قطعه جانبی موتور شامل انواع «تسمه
سفت کن دینام» و «تسمه سفت کن
تایم» مربوط به انــواع خودرو تولیدی
شرکت ایران خودرو بود که تا پایان سال
قطعات دیگری شامل «تسمه سفت کن
 ,AF7دینام  ،AF7تسمه سفت کن
دینام موتور  ،AC5هرزگردانهای آنها
به تولیداتش اضافه می شود.
این واحد قطعه ســازی که  ۱۱۰نفر در
آن مشغول به کار هستند ۱۰۰ ،میلیارد
ریال مطالبه وصول نشــده از شرکت
ایران خودرو داشــت ،همچنین درصدد
همکاری با شرکت سایپا از دو ماه آینده
برآمده بود.
شرکت نفیس پارت پیشرو نیشابور تولید
کننده قطعات خودرو بومی
دانیال نیکجو ،نایب رئیس هیئت مدیره
شــرکت نفیس پارت پیشــرو نیشابور
افزود:حوزه فعالیــت این واحد صنعتی
در تولید تسمه ســفت کن ،هرزگردها
و دیگر قطعات خودروهای ســبک بود
وبا به کارگیری دانش کرهای توســط
مهندســین ایرانی ،تولید این قطعات را
بومیسازی کردند.
نایب رئیس هیئت مدیره شرکت نفیس
پارت گفــت  :در واحدهــای تولیدی
همچون این مجموعه ،همه چیز رقابتی
است و ما محکوم به پیشرفت هستیم.
نیکجو خبر از تولید اولین خودرو وانت
بارهــای نیســان و کارا در کشــورداد
و افــزود :این خــودرو تا دیماه آینده

به بهره برداری می رســد که موفقیتی
چشمگیر در صنعت خودروسازی است.
واحــد تولیدی «آرد فیــروزه» واقع در
شــهرک صنعتــی عطار شهرســتان
نیشابور ،سومین واحد مورد بازدید توسط
خبرنگاران بود ،ایــن کارخانه ظرفیت
تبدیل روزانه  ۲۵۰تــن گندم به آرد با
سبوس گیری  ۷تا  ۳۷درصد را دارد که
در حال حاضــر روزانه  ۶۰تن آرد تولید
می کند.دســتگاه های نصب شده در
این کارخانه محصول کشور آلمان بود
که در پنج مرحله گندم را به آرد تبدیل
می کرد ،آرد تولیدی این کارخانه توسط
نانوایی ها و شــیرینی سازان خریداری
می شــد ۲۶ ،نفر به صورت مستقیم و
 ۱۰نفر به صورت غیرمســتقیم در این
کارخانه فعالیت می کردند.
کارخانــه آرد فیــروزه در تامین گندم
مصرفی خود مشکلی نداشت اما حدود
 ۴۰میلیارد ریال از بابت آرد فروخته شده
به شرکت غله خراسان رضوی طلبکار
بود.
شرکت آرد فیروزه نیشابور واحد
تمام اتوماتیک آرد نیشابور
عبدالــه آبادی،مدیرعامل شــرکت آرد
فیروزه نیشــابور ضمن توضیح مراحل
مختلف تولید آرد در کارخانه ،گفت :این
بزرگترین واحدی تولیدی تمام اتومات
در بخش تولید آرد شهرســتان نیشابور
است.وی لزوم تاســیس کارخانه آرد
ذرت در نیشابور ،با همکاری مسئولین
استانی را خواستار شد.
شرکت خیام فوالد نیشابور
خیزش بلند صنعت فوالد
طرح صنعتی در حال اجرای شــرکت
خیام فوالد نیشــابور واقع در شــهرک
صنعتی عطار آخرین بازدید خبرنگاران
در ایــن تور صنعتی بــود که عملیات
اجرایی آن با سرمایه گذاری  ۴۵میلیون
یورو در ســوله ای با  ۱۷هزار مترمربع
زیربنا در حال انجام بود و کل طرح ۶۵
درصد پیشرفت اجرایی داشت.
تاکنون پنج هزار تن اســکلت فلزی و

 ۱۸هــزار تن بتن ریــزی در این طرح
صنعتی انجام گرفته بود ،شروع عملیات
اجرایی این طرح در سال  ۱۳۹۱بود اما
به دلیل مشکالتی اجرای آن تا سال ۹۹
پیشرفتی نداشت.
عملیات اجرایی طرح مزبور از سال ۹۹
سرعت گرفت که در صورت اتمام طرح،
روزانه  ۲هزار تن شمش به عنوان مواد
اولیه وارد این واحد تولیدی شــده و ۲
هزار تن محصول شامل نورد و تیرآهن
از آن خارج می شود.
اجرای این طرح صنعتی  ۱۴۰نفر را به
صورت مستقیم مشــغول به کار کرده
است اما در صورت بهره برداری از طرح
 ۱۸۰نفر به صورت مستقیم و چهار برابر
این تعداد به صورت غیرمستقیم مشغول
به فعالیت خواهند شد.
اجرای طرح فوالدسازی به ظرفیت یک
میلیون تن در سال ،توسعه نیروگاه این
واحد از ظرفیت تولیــد  ۱۵مگاوات به
 ۱۰۰مگاوات بــرق از برنامه های آتی
شرکت خیام فوالد نیشــابور به شمار
می رفت.
احســان نادعلی  ،مدیر پروژه در حال
احداث فوالد خیام نیشابور ،پروژهای که
با احداث آن تولید فوالد در این شــهر
افزایش می یابد  ،گفت :این پروژه هنوز
در مراحل ساخت سوله است و در حال
حاضر حدود  ۶۵درصد پیشرفت فیزیکی
داشته و امیدوار هســتیم که این واحد
تولیدی با ظرفیت 500هزارتن را مطابق
برنانه زمان بندی در سه ماهه اول سال
 ۱۴۰۱شروع به بهرهبرداری برسد.
وی افزود :اکنون نیرویی بالغ بر  ۱۴۰نفر
نیروی مستقیم در سایت مشغول به کار
هستند که پیش بینی میکنیم با شروع
کار عملیات نصب در دوران ساخت به
 ۳۰۰نفر برسد.
نادعلی گفت :همچنین پیشبینی ما در
خصوص اشتغالزایی این مجموعه پس
از بهرهبرداری برای 180نفر مســتقیم
و 5برابر آن غیر مستقیم است زیرا که
پــس از راهاندازی از ایــن واحد روزانه
2هزار تن محصــول خروجی خواهیم
داشــت و به عبارتی روزانه 200تریلی
ورود و خــروج خــوراک و محصــول
خواهیم داشت.
در پایان حسین ســراج ،مدیر شرکت
شهرکهای صنعتی نیشابور ،فیروزه و
زبرخان گفت :در شهرکهای صنعتی
خیــام و عطار و نواحی صنعتی کما ل و
میانجلگه به ترتیب از  ۳۰۶قرارداد ۱۹۹
واحد ،از  ۴۱قرارداد هشــت واحد ،از ۴۳
قرارداد ۱۱واحــد و از  ۲۷قرارداد هفت
واحد فعال اســت و در نیشابور ،فیروزه
و زبرخان  ۵۱واحــد تعطیل وجود دارد
که درحال پایش برای بازگرداندن این
واحدها به چرخه تولید هستیم.
وی افزود :طرح ناحیه صنعتی طاغنکوه
به علت احتمال وقوع سیل و قرار گرفتن
در مسیل لغو شــد و به گرماب انتقال
یافت .ولی در آنجا همه به دلیل ارتقای
گرماب به شهر فاصله شهرک صنعتی از
آن باید افزایش یابد.
شبنم مقدم

آغاز گام دوم  ،اتمام پروژه های نیمه تمام

که همه آنها به جز اسالمشهر ،مراکز
استان هستند ولی اسالمشهر با همت
و پیگیری که برای این پروژه داشــته
اســت به عنوان یکی از شــهرهای
استان تهران موفق به اجرای آن شده
است.
گورابی افزود :هرچند که احداث مترو
وظیفه شــهرداری اسالمشــهر نبود
ولی شهرداری اسالمشهر در راستای
خدمات رسانی به مردم منطقه و رفع
مشــکالت حمل و نقــل و ترافیک و
حفظ محیط زیســت با نگاه اجرایی و
جهادی به موضوع متــرو با توجه به
اینکه شهردار تهران به عنوان متولی
اجــرای آن بوده و بر همین اســاس
زمان بسیار طوالنی صرف این پروژه
می شد ،به عنوان متولی به این پروژه
ورود کرد و یکی از محاسن این اتفاق
اجرای دقیق پــروژه طبق زمانبندی
مشخص شــده اســت که نتیجه آن
حفاری قریب بــه  ۳هزار و  ۵۰۰متر
طول تونل مترو شــده است .این روند
کار بسیار مطلوب است بگونه ای که
هاشمی رئیس شورای شهر تهران در
بازدید از این پروژه اعالم کرده بود که
در طی چهار ســال کمتر از  ۱کیلومتر
تونل حفــر کردهایم اما شــهرداری
اسالمشــهر با توجه به ابعاد و گرید ،
توانسته است  ۵/۳کیلومتر تونل مترو
ایجاد نماید که کار بسیار مهمی است.
معــاون فنــی و عمرانی شــهرداری
اسالمشــهر ابراز کرد :خوشــبختانه
مدیریت شهری اسالمشــهر با تمام

امکانات موجود توانسته است حفاری
را به شاتره برساند و امید داریم تا هر
چه ســریع تر این حفــاری به میدان
نماز برســد .این در حالی اســت که
شــهرداری اسالمشهر با عزم جهادی
و همــت بــاال ،بدون داشــتن ریالی
بودجــه  ،عملیات احداث پروژه عظیم
و ملی مترو اسالمشــهر را آغاز کرد.
هادی گورابی بیان کــرد :کمربندی
شمالی یکی دیگر از پروژههای کالن
شهرداری اسالمشــهر محسوب می
شــود که به لحاظ نوع کاربردی خود
در قسمت شمالی شهر از اساسی ترین
طرح های ترافیکی با یکی از کلیدی
اســتان تهران محسوب میشود که با
توجــه به اهمیت ایجاد آن در شــهر
اسالمشهر در دســتور کار قرار گرفته
و اجرای آن از ماهها پیش آغاز شد.
وی افزود :هرچند در روند اجرای این
پروژه اختالفاتی بین شرکت راه آهن و
شهرداری اسالمشهر وجود داشت که
با حضور و دســتور مدیرعامل محترم
راه آهن حل شــد اما اجــرای پروژه
بزرگ هم چون کمربند شمالی دارای
مشــکالتی مالی و اجرایی است که با
نهایی کردن طرح توسط یک شرکت
بزرگ مشــاور ،تمامــی موانع موجود
شناســایی و ضمن اجرایی کردن این
پروژه  ،از ســوی دیگــر موانع نیز در
حال رفع هستند و با تالش مجموعه
مدیریت شــهری به نتایج قابل قبولی
نیز دست پیدا کردهایم.
این مدیر شــهرداری خاطرنشان شد:

بــا توجه به وجــود کمربندی جنوبی
یا همان کمربندی الغدیر ،در شــمال
شــهر نیز یک کمربندی نیاز بود که
در طرح جامع شهری و طرح تفضیلی،
این کمربندی پیشبینی شــده بود اما
اجرایی نشــده بود که این مهم نیز با
پیش بینی اجرای  ۷تقاطع که در واقع
چهــار زیرگذر اصلی ،دو پل ،یک غیر
هم ســطح ،یک تونل و ..عملیاتی و
آغاز شد.
معــاون فنــی و عمرانی شــهرداری
اسالمشــهر در ادامــه صحبت های
خــود افزود پروژه کمربند شــمالی از
اوایل ســال گذشته اســتارت اجرایی
آن زده شــدو در حــال حاضر به ۳۰
درصد پیشــرفت فیزیکی رسیده است
و تمام تالش بر این است که تا اواخر
ســال آینده به طور کامل به اتمام و
بهرهبرداری برســد البته ناگفته نماند
کــه این پروژه در تمامــی نقاطی که
قابلیــت اجرایی دارد فعال اســت که
میتوان بــه اجرای زیر گــذر که از
زیر خط راه آهــن میگذرد در انتهای
خیابان سوســنگرد ،اجرای لوپ های
جاده احمدآباد ،پل زیرگذر و پل روگذر
ابتدای خیابان شهرک الله به خیابان
برنده سیفی اشاره کرد.
وی تصریح کرد :در قســمت شهرک
طالقانــی نیز زیرگــذر در حال انجام
اســت و قســمت های خاکی از کنار
جاده احمداباد تا محدوده راه آهن نیز
در حال اجراست .از شهرک طالقانی تا
انتهای خیابان کاشانی و ورزشگاه امام
خمینی نیز کار خاکی به اتمام رسیده
اســت .همچنین در انتهای  ۲۴متری
و زیر گــذر خیابان مطهری نیز اکیپ
اجرایــی مربوطه در حــال اجرای آن
هستند .هادی گورابی به اجرای پروژه
های خرد شــهرداری اسالمشهر در
کنار پروژه بزرگ یادآور شــد و افزود:
شــهرداری اسالمشــهر همزمان با
اجرای پروژههای بزرگ مطرح شده از

اخبار

روند کاهشی بیماران
بستری و فوتیهای
کرونا در پایتخت

اســتاندار تهران از روند کاهشــی
بیماران بستری و فوتی های کرونا
در پایتخــت خبــر داد و گفت۷۵ :
درصد از مردم استان دز اول واکسن
را دریافت کرده اند.
به گزارش مهر ،محســن منصوری
بعدازظهر دوشــنبه در حاشیه جلسه
ستاد مدیریت و مقابله با کرونا استان
تهران در جمع خبرنگاران با اشــاره
به روند کاهشــی بیماران بستری و
فوتیهای اظهار داشــت :هنوز در
شرایط شــکننده قرار داریم و اینکه
آمار در حال کاهش است از وضعیت
صیانــت نمیکنــد و باید همچنان
پروتکلهای بهداشتی رعایت شود.
وی با اشاره به اینکه کرونا سرفصل
اقدامــات در حــوزه برنامهریزی و
مدیریت اســتان اســت افزود :به
دســتگاهها تاکید شــود تا وضعیت
پروتکلهــا به دقت بررســی و با
جدیت دنبال شود ضمن اینکه صدا
و سیما نیز باید همواره هشدارهای
الزم را به مردم بدهند.
استاندار تهران عنوان کرد :حدود ۷۵
درصد از مردم استان تهران دز اول
واکسن را دریافت کردند و باید مردم
را تشویق کنیم که به نقطه مطلوب
واکسیناسیون برسیم.
منصوری با اشــاره به لزوم بررسی
وضعیــت مناطــق نگرانکننده در
استان تهران گفت :از موضوع کرونا
و توجه به سالمت باید برای تکمیل
زیرساختهای حوزه سالمت استان
استفاده شــود و در مورد پروژههای
باالی  ۹۰درصد پیشــرفت فیزیکی
بررسی صورت گیرد چرا که با معاون
اول رئیس جمهور صحبت شــده تا
منابع خوبی در این راســتا به استان
تعلق گیرد.
وی ادامه داد :پروژههای بیمارستانی
با  ۵۰تا  ۶۰درصد پیشرفت فیزیکی
در استان توســط بخش خصوصی
شــروع و سپس رها شــده که باید
ســریعتر تعیین تکلیف شــوند از
ایــن رو باید از ایــن فرصت برای
تکمیل زیرســاختها استفاده کنیم
تا تختهای بیمارســتانی وارد مدار
شد.اســتاندار تهران بــا بیان اینکه
میزان رعایت پروتکلها در اســتان
تهران به  ۴۶درصد رســیده اســت
تصریــح کرد :در مورد موضوع مهم
بازگشایی مدارس تصمیم دولت این
است که به شــرط واکسیناسیون و
ایجاد شرایط الزم مدارس بازگشایی
شود ،در این راستا توجه به شناسنامه
بهداشــتی برای مــدارس اهمیت
زیادی دارد تا توجه به حوزه سالمت
و درمــان در ذهــن دانشآموزان
نهادینه شود.

پروژه هــای خرد شــهری نیز غافل
نشــده و موفقیت های بسیاری را در
این حوزه کسب کرده است .در پروژه
های خرد می تــوان به بحث نهضت
آسفالت اشــاره کرد از میدان والیت
(ورودی احمدآباد) شــروع شــده و تا
میدان نماز در بلوار مخابرات آسفالت
شده است.
وی با بیــان اینکه از میــدان نماز تا
میدان الغدیر نیز الین رفت و برگشت
آن با اســتفاده از آســفالت مرغوب و
تکنولــوژی های نویــن و همچنین
ژئوکامپوزیت آســفالت شــده است،
گفت :از میدان الغدیر تا میدان قائم نیز
الین کند رو و تند روی آن آســفالت
شده است .از میدان قائم تا میدان نماز
به صورت رفت و برگشت جاده ساوه
قدیم یا بلوار بســیج کامل آسفالت و
رنگ آمیزی شده است.
هادی گورابــی در ادامه صحبتهای
خود خاطرنشــان کرد :از میدان نماز
تا شهرک الله نیز مقطعی کار تعطیل
شــده بود اما ضمن آنکه کار آسفالت
آن به اتمام رسید ،آسفالت خیابانهای
کاشانی ۲۰ ،متری  ،امام محمد باقر،
خیابــان مطهری ،باغ نــرده ،خیابان
رجائی ،خیابان ارتش ۱۸ ،متری الهیه،
مادر و انتهای توحید ،طالقانی،حججی
و ...نیز به اتمام رســید .عالوه بر این،
خیابانهای عبداهلل هاشمی ۱۸ ،کوچه
منشــعب در محله گلها ،انتهای باغ،
خیابــان فرمانــداری ،ســایت اداری
قائمیه ،خیابان صیاد شــیرازی ،کوچه
های خیابــان  ۲۴هکتــاری ،نواب،
هاشمی ،مهدیه و ...آسفالت آنها اجرا
و به اتمام رسیده اســت .البته ناگفته
نماند که در کنار آسفالت تمامی معابر
اصلی شهر در مناطق  ۲ ،۱و  ۳معابر
درجه  ۲و فرعی نیز در پروژه نهضت
آســفالت پیشبینی شده و کارشان به
اتمام رسید.
پریسا ناصری -اسالمشهر

