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اصفهان –مریــم مومنی ، خبرنگار 
توسعه ایرانی،مدیر بهداشت حرفه ای، 
ایمنی و محیط زیســت فوالد مبارکه 
گفت: فلســفه وجودی این شــرکت، 
»شهروند-شرکتی مســئولیت پذیر 
برای خلق آینده بهتر اســت« که برای 
تحقق این امر به توسعه پایدار نیاز است و 
یکی از مهم ترین معیارهای توسعه پایدار 
نیز حفظ محیط زیست به شمار می آید.

حسین مدرسی فر، مدیر بهداشت 

حرفــه ای، ایمنــی و محیط زیســت 
شــرکت فوالد مبارکه، اظهــار کرد: از 
ابتدای راه اندازی فوالد مبارکه تاکنون، 
ســرمایه گذاری های زیــادی بــرای 
به کارگیــری فناوری های ســازگار با 
محیط زیست نظیر استفاده از روش احیا 
مستقیم برای تولید آهن اسفنجی در این 
شرکت در نظر گرفته شده است. استفاده 
از کوره های قوس الکتریکی برای تولید 
فــوالد کمترین میــزان آلودگی برای 

محیط زیست را در پی دارد.
وی با بیان اینکه فوالد مبارکه درصدد 
کاهش تولید کربن اســت، افزود: این 
شرکت از هر فناوری الزم برای کاهش 
مصرف انرژی اســتفاده می کند. اخیرا 
با همکاری کنسرسیوم محیط زیست 
اســتان اصفهان، درصدد اندازه گیری 
آلودگی محیط زیست منطقه مبارکه و 
اصفهان هستیم تا نقش صنایع به ویژه 
فــوالد مبارکــه در آلودگــی منطقه 

مشخص شود. در همین راستا با اجرای 
پروژه های زیست محیطی همین میزان 

آالیندگی نیز حذف خواهد شد.
مدیر بهداشــت حرفه ای، ایمنی و 
محیط زیست شــرکت فوالد مبارکه 
خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه، با فاصله 
75 کیلومتری از شهر اصفهان، کمترین 
آلودگی را برای این کالن شهر دارد. نکته 
قابل توجه این است که شهرستان مبارکه 
در طول سال، کمترین تعداد روزهای 

آلوده و نسبت به دیگر شهرستان های 
استان اصفهان، روزهای پاک بیشتری 

داشته است.
وی با بیان اینکه کلیه خروجی های 
فوالد مبارکه با دســتگاه های سنجش 
کیفیت هوا توسط سازمان محیط زیست 
کشور به صورت آنالین رصد می شوند، 
گفت: اگر روزی فــوالد مبارکه خارج از 
چارچوب اســتاندارد، دارای آالیندگی 
باشد، قطعا از ادامه فعالیت آن جلوگیری 
خواهد شد. مدرســی فر با بیان اینکه 
حفاظــت از محیط زیســت اقدامــی 
پایان ناپذیر اســت، تصریح کرد: فوالد 
مبارکه به صورت مــداوم در حال رصد 
فناوری های جدید و مؤثر برای کاهش 
آلودگی آب، هوا و خاک است و از آن ها 
بهره می گیرد. در همیــن زمینه، برای 
به حداقل رســاندن گردوغبار ناشی از 
فعالیت های فوالدسازی، طرح جدیدی 
را به کمک مشاوران خبره و استفاده از 
ظرفیت ها و توانمندی های شرکت های 
دانش بنیان داخلی برای به روزرســانی 
وضعیت موجود در دستور کار قرار داده 
است. وی با اشــاره به اجرای پروژه های 
متعدد زیســت محیطی فوالد مبارکه 
برای کاهش میزان مصرف آب در فرایند 
تولید ادامه داد: با اجــرای این پروژه ها 
قطعا طی ســال های آینــده، میزان 
برداشت آب این شــرکت از زاینده رود 

به صفر خواهد رسید.
مدیر بهداشــت حرفه ای، ایمنی و 

محیط زیست شــرکت فوالد مبارکه 
تأکید کرد: میزان برداشت فوالد مبارکه 
از آب زاینده رود، کمتــر از یک درصد 
)حدود 0.7 درصد( میزان آب کل این 
رودخانه است؛ در حقیقت فوالد مبارکه 
آب موردنیاز خود برای تولید را به وسیله 
تصفیه پساب شــهرهای اطراف خود و 
بازچرخانی آن تــا 8 بار تأمین می کند. 
به بیان دیگر، این شــرکت قطره ای آب 

هدر نمی دهد.

    سنجش آنالین کیفیت هوای فوالد مبارکه
 توسط سازمان محیط  زیست کشور

حسین مدرسی فر، مدیر 
بهداشت حرفه ای، ایمنی و 
محیط زیست شرکت فوالد 

مبارکه، اظهار کرد: از ابتدای 
راه اندازی فوالد مبارکه 

تاکنون، سرمایه گذاری های 
زیادی برای به کارگیری 

فناوری های سازگار با 
محیط زیست نظیر استفاده 
از روش احیا مستقیم برای 
تولید آهن اسفنجی در این 
شرکت در نظر گرفته شده 
است. استفاده از کوره های 

قوس الکتریکی برای 
تولید فوالد کمترین میزان 
آلودگی برای محیط زیست 

را در پی دارد.

ایالم-اکرم چرخ انداز،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب اســتان ایالم گفت: بیش از ۴0 درصد شبکه توزیع آب استان 
فرسوده هســتند که در شرایط خشکســالی اهمیت پِرتی آب مشخص 

می شود و نیازمند بهسازی در شبکه آب هستیم.
»پرویز ناصری« با بیان اینکه منبع اصلی تولید آب، سد چم گردالن و 
منابع زیرزمینی است، اظهار کرد: در حال حاضر آب و فاضالب در ۱۹ شهر 
و 5۹۹ روستا آبرسانی داریم که قســمتی از آب از محل ۱۲7 حلقه چاه 
تامین می شود. وی با بیان اینکه میزان تولید آب شهر ایالم ۲5.۶ میلیون 

مترمکعب است، افزود: 8 میلیون مترمکعب آب در طول سال از طریق آب های زیرزمینی و ۱7.۶ میلیون مترمکعب از طریق 
آب های سطحی تامین می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم با اشاره به اینکه میزان هدر رفت آب در استان ۲۶.۱7 است، تصریح کرد: بیش 
از ۴0 درصد شبکه توزیع آب استان فرسوده هستند که در شرایط خشکسالی اهمیت پِرتی آب مشخص می شود و نیازمند 
بهسازی در شبکه آب هستیم. ناصری با بیان اینکه به 77 روستا به صورت سیار آبرسانی صورت می گیرد، خاطر نشان کرد: از 
این تعداد، ۴۴ روستا در شهرستان چوار، 8 روستای ملکشاهی، ۱8 روستا در شهرستان هلیالن، ۳ روستا در شهرستان مهران 

و 8 روستا در شهرستان دهلران هستند. که در مجموع ۴۱00 خانوار از آبرسانی سیار بهره مند می شوند.

اراک-صادقی،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان مرکزی گفت: ۲5 هزار و 58۹ دستگاه انواع کامیون و تریلی از شانزدهم مرداد 
ماه پارسال و فراخوان برای حمل کاالهای اساسی توسط ناوگان حمل و نقل عمومی 

تاکنون از این استان به استان های جنوبی کشور اعزام شده است.
مهرداد جهانی افزود: این خودروها از تمامی شهرستان های استان مرکزی برای 
حمل کاالهای اساسی و نهاده های دامی از این استان به بنادر جنوب کشور به ویژه 

استان خوزستان اعزام شده اند.
وی ادامه داد: سهمیه تعیین شده برای حضور ناوگان حمل و نقل کاالی استان 

مرکزی در بنادر جنوب کشور ۴5 دستگاه در هر شبانه روز تعیین شــده بود که با همت و تالش رانندگان، این رقم به طور 
میانگین به ۹7 دستگاه در روز افزایش یافت.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: بر اساس تحلیل داده ها، این استان تنها استانی است که بیش 
از ۲ برابر ظرفیت تعیین شده، ناوگان برای حمل کاالهای اساسی به استان به بنادر جنوب کشور اعزام کرده است.

جهانی از حمل ۲ میلیون و 870 هزار تن کاال توسط ناوگان حمل و نقل جاده ای استان مرکزی در سال جاری خبر داد و 
افزود: شهرستان های اراک، ساوه و دلیجان به ترتیب مبداء اصلی حمل بار از این استان به سایر نقاط کشور بوده اند.

  اعزام 2۵ هزار و ۵۸۹ دستگاه انواع کامیون فرسودگی ۴۰ درصدی شبکه توزیع آب استان ایالم
 از استان مرکزی به بنادر جنوبی

تبریز –امید محمد زاده اصل النجق،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-مدیرکل بیمه سالمت آذربایجان شرقی گفت: با 
توجه به فرمایشات رهبر معظم انقالب اسالمی در رابطه 
با جوان سازی جمعیت، بیمه ســالمت با در نظر گرفتن 
تکلیف قانونی در این زمینه در راســتای پوشش خدمات 

نازایی پیشگام شده است.
وحید مجیدی در دیدار با معاون سیاســی واجتماعی 
استانداری آذربایجان شــرقی با بیان اینکه در حال حاضر 
۴80 زوج نابارور در استان نشــان دار شده اند، تاکید کرد: 
از ابتدای شروع پوشش درمانی نازایی تاکنون بالغ بر یک 
میلیارد و ۳80 میلیون تومان در قالب خسارت متفرقه به 
زوج های نابارور پرداخت شــده است. مجیدی از ارائه ۳8 
خدمت از قبیل ivf، iui ، رحم اجاره ای و… در قالب این 
خدمات خبر داد و افزود: در حال حاضر بیمارســتان های 
الزهرا، شــمس، ولیعصر،مرکز جهاد دانشگاهی و مراکز 
جراحی محدود مادر، نهال ســالمت و میالد به زوج های 
ناباروری که با بیمه سالمت قرارداد بسته اند، خدمت ارائه 
می دهند. وی گفت: در ابتدای شروع این طرح شرط سنی 
برای خانم ها ۴0 سال ذکر شده بود که اکنون به ۴۹ سال 
رسیده است و آقایان هیچ محدودیتی از نظر سنی ندارند 
و تا زمانی که امکان باروری داشته باشند می توانند از این 
خدمات بهره ببرند. مجیدی از وجود برخی مشکالت در 
راستای اجرای هرچه بهتر این طرح در استان گالیه کرد و 

افزود: عدم همکاری برخی بیمارستان ها در راستای اجرای 
ضوابط این طرح باعث کاهش سرعت انجام فرایندها شده 
است. مدیر کل بیمه سالمت استان با بیان اینکه متاسفانه 
طی ســال های اخیر مراکز جراحی محدود از نظر قانونی 
دیگر نمی توانند داروهای بیهوشی را از شرکت های پخش 
دارو تهیه کنند و بنا به سیاســت دانشــگاه علوم پزشکی 
ملزم به تهیه دارو از بیمارســتان های خصوصی هستند، 
گفت: علیرغم تمایل این مراکز بــرای عقد قرارداد با بیمه 
ســالمت عماًل نمی توانند این کار را انجــام دهند چرا که 
هزینه تهیه داروی بیهوشی از بیمارستان های خصوصی 
چندین برابر بیشتر می شود و امیدواریم این مورد از طریق 
معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری پیگیری شود. وی 
تصریح کرد: اگر ما در اســتان نتوانیم از ظرفیت های این 
طرح استفاده کنیم، دیگر نمی توانیم در راستای سیاست 

جوانسازی جمعیت موفق عمل کنیم

گرگان-مهنازمحمدزمانی،خبرنگارتوســعه ایرانی- 
استاندار گلســتان با اشاره به شــرایط محیطی و اقلیمی 
منحصر به فرد اســتان اظهار کرد: ایثار وازخودگذشتگی 
محیط بانان موجب تحقق شاخص های خوبی خصوصاً در 
زمینه افزایش گونه های جانوری در استان شده است. دکتر 
علی محمد زنگانه در آیین گرامیداشت روز محیط بان و 
تجلیل از محیط بانان نمونه به مناسبت میالد امام رضا علیه 
السالم و هفته محیط زیست تصریح کرد: باید محیط بانان 
و سایر اقشار در مسیر حفظ تاالب ها و احیای خلیج گرگان 
همکاری مضاعفی داشته باشند تا بتوانیم هر چه سریعتر 

این خلیج و تاالب گمیشان را احیا کنیم.
وی افزود: مداخله با اثر بخشی باال در دستور کار همه 
قرار دارد و محیط بانان به عنوان قشری که حفظ سالمت 
و محیط زیست اســتان در حیطه اقدامات آنان است، می 
توانند در اصول و چارچــوب قانونی حیــاط را به خلیج 

برگردانند.
استاندار گلستان یادآور شد: برای احیای تاالب گمیشان 
برنامه الزم تهیه شده و باید بدانیم که اگر امروز توجه الزم 
و کافی را به برخی مخاطرات نداشــته باشــیم، سالمت 
شــهروندان به خطر می افتد و آینده کشاورزی و محیط 

زیست استان دستخوش مشکالتی می شود.

دکتر زنگانه تاکید کرد: برقراری ارتباط خلیج گرگان با 
دریا بسیار پر اهمیت است و باید از طریق الیروبی کانال ها 
و تامین حق آبه از سرچشمه های گلستان و مازندران فکر 

عاجلی برای نجات خلیج داشته باشیم
وی همچنین با اشاره به نقش سازمان های مردم نهاد 
خاطرنشــان کرد: باید برای اهداف مشترک که سالمت و 
محیط زیست استان را در بر میگیرد به گفتمان مشترکی 
با سمن های حوزه محیط زیست برسیم و همه باید بدانند 
که هیچ اقدامی در کانال ها و تاالب ها بدون توجه به مسائل 

محیط زیستی انجام نمی شود.
 استاندار گلستان گفت دستور توقف تمام پروژه های 
مغایر با محیط زیست صادر شده و ما به فعاالن این حوزه 
اطمینان می دهیم که دغدغه محیط زیست دغدغه همه 

مسئوالن استان است.

 استاندار گلستان:

    ایثار محیط  بانان موجب تحقق شاخص های مناسبی
 در استان شده است

مدیرکل بیمه سالمت آذربایجان شرقی مطرح کرد؛

بیمه سالمت پیشگام در پوشش خدمات نازایی

خبرخبر

 مدیر کل راه و شهرسازی
   استان مرکزی خبرداد؛

ثبت نام  ۵ هزار و 3۹2  
نفرآزمونهای ورود به حرفه

اراک-صادقی،خبرنگارتوســعه ایرانی-مدیر 
کل راه و شهرسازی استان مرکزی گفت: در ثبت نام 
اردیبهشت ماه سال جاری در سطح استان مرکزی، 
تعداد 5۳۹۲ نفر در آزمون های ورود به حرفه ثبت 

نام انجام داده اند.
حمید انعامی گفت: ثبت نــام آزمونهای ورود 
به حرفه در کلیه رشــته های مهندسی مندرج در 
قانون نظام مهندســی و کنترل ساختمان شامل 
رشته های معماری )نظارت، طراحی و اجرا(، عمران 
صالحیت های)نظارت، محاســبات، اجرا، طرح و 
اجرای گود، پی و ســازه نگهبان و ارزیابی، طرح و 
اجرای بهسازی(، تاسیســات  مکانیکی )نظارت، 
طراحی و اجرا(، تاسیسات  برقی )نظارت، طراحی و 
اجرا(، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک، همچنین 
در کلیه رشته های کاردانی شامل معماری، عمران، 
شهرسازی، نقشــه برداری، تاسیسات  مکانیکی و 
تاسیسات  برقی به همراه آزمون تعیین صالحیت 
معماران تجربی و آزمون صالحیت کارشناس ماده 
۲7، دراستان مرکزی انجام شد. وی افزود: آزمون 
رشته معماری )طراحی( روز پنجشنبه مورخ ۲۳ 
تیرماه ۱۴0۱ و آزمون های )تستی( سایر رشته ها 
روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه مورخ ۱۶، ۱7 
و ۱8 شهریور ۱۴0۱ دراستان مرکزی در دو حوزه 

اراک و ساوه برگزار می شود.
      

 افتتاح مرکز نیکوکاری
 شورای شهر البرز

کرج-خبرنگارتوسعه ایرانی-مرکز نیکوکاری 
شورای شهر البرز باهدف توسعه امور نیکوکاری 
و مبارزه با پدیده شوم فقر از طریق هم افزایی و با 
استفاده از تمام ظرفیت ها و امکانات شورای شهر 

و روستاهای استان البرز افتتاح شد.
محمدی فرد،  مدیر کل کمیتــه امداد  البرز 
گفت: امیدواریم در این مرکز نیکوکاری با کمک 
رییس و اعضای شورای شــهر استان البرز عالوه 
بر خدمت رســانی بــه مددجویــان و نیازمند، 
ضمن مبارزه با پدیده شــوم فقر بتوانیم در مقوله 
نیکوکاری فعالیت های گسترده ای را انجام دهیم.

او می گوید: این مرکز نیکوکاری بناســت در 
تعامل و هم افزایی با کمیتــه امداد امام )ره( البرز 
و با هدف رفع مشکالت معیشــتی مددجویان، 
نیازمندان و ارایه خدمــات متنوع در زمینه های 
مســکن، جهیزیه، درمان، اشتغال و اعطای سبد 

کاال به محرومان فعالیت کنند.
     

 اضافه شدن ۱۰۰ دستگاه 
اتوبوس و تاکسی بازسازی شده 

به حمل و نقل عمومی همدان
همــدان -مریــم قاسمی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-۱۱ دستگاه اتوبوس و 8۹ دستگاه تاکسی 
بازسازی شده به ناوگان حمل و نقل عمومی درون 

شهری همدان اضافه شد.
برای بازسازی این اتوبوس ها ۹۲ میلیارد ریال 
و تاکسی ها ۱۶۶ میلیارد ریال شهرداری همدان 
هزینه کرده است. رئیس سازمان مدیریت حمل و 
نقل بار و مسافر همدان گفت: ساالنه اتوبوس های 
همدان ۱۹ میلیون و 700 هزار نفر و تاکســی ها 
5 میلیون مســافر را جا به جــا می کنند. محمد 
رضا بیاناتی افــزود: در حوزه حمل و نقل عمومی 
شــهرداری همدان با توجه به هزینه خرید باالی 
وسایل حمل و نقل جدید، بازسازی وسایل نقلیه 
عمومی گذشته در دســتور کار دارد و همدان و 

اصفهان پایلوت این طرح در کشور شده است.
او می گوید: بر اســاس برنامه ریزی ها باید ۴0 
درصد وسایل نقلیه عمومی همدان بازسازی شود.
رئیس ســازمان مدیریت حمــل و نقل بار و 
مسافر همدان گفت: هم اکنون جا به جایی مسافر 
در همدان از طریق ۳ هزار و ۴۳7 تاکسی و ۲۱7 
اتوبوس دورن شهری بخش خصوصی و شهرداری 
انجام می شود. بیاناتی افزود: نوسازی 8 دستگاه 
اتوبوس دیگر هم امســال به پایان می رســد و به 
بخش ناوگان عمومی اضافه می شود و در کل در 
همدان ۲۶ اتوبوس با ۲۱ میلیارد تومان بازسازی 

شده و یا در دست بازسازی هستند.

استانها


