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 قرعه كشى مسابقات كتابخوانى 
"نوروز هديه خداوند به ايران زمين"

ــابقه كتابخوانى نوروز هديه  ــى مس ــمى قرعه كش طى مراس
ــازمان فرهنگى  ــن در دفتر مديرعامل س ــد به ايران زمي خداون
ــيدن  ــبت فرا رس ــابقه به مناس ــد. اين مس ــزار ش ــى برگ  ورزش
عيد نوروز و در راستاى اهداف كالن سازمان فرهنگى ورزشى در 

ــعه فرهنگ كتاب خوانى در بين شهروندان كالنشهر  زمينه توس
اراك برگزارگرديد.

ــت حداكثر تا تاريخ 31 ارديبهشت ماه  برگزيدگان مى بايس
با در دست داشتن كارت ملى و خط تلفنى كه با آن در مسابقه 

ــركت نموده اند به سازمان فرهنگى ورزشى شهردارى اراك به  ش
ــمان، بلوك 7، طبقه اول مراجعه  آدرس بلوار قدس، مجتمع آس
ــت جوايز فقط به صورت حضورى تحويل  نمايند.الزم به ذكر اس

برندگان خواهد شد.

مجموعه اقدامات 45 روزه اول سال  1395 راه 
و شهرسازي گيالن

ــازي  ــزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهرس به گ
ــهريار نظمي فرمانده يگان  ــرهنگ ش ــتان گيالن ، س اس
ــازي گيالن ،  ــي ملي اداره كل راه و شهرس ــت اراض حفاظ
ــي ترين  ــع تصرف اراضي ملي را يكي از اساس حفظ و رف
وظايف سازمان ملي زمين و مسكن ، قلمداد كرد و ضمن 
ــازي  ــتيباني و حمايت مديركل راه و شهرس ــكر از پش تش
ــتان گيالن ، دخالت در اراضي عمومي ، تشكيل پرونده  اس
قضايي براي متخلفان ، متصرفان و متجاوزان را از وظايف 

و اختيارات اين يگان عنوان نمود.
وي گفت : در اين راستا در 45 روز نخست سالجاري ،  
با 658 ساعت گشت شبانه روزي هدفمند در سطح اراضي 
ــتان گيالن ، حضور و با هماهنگي  ملي تحت حفاظت اس
دستگاه قضايي و تعامل ناجا توانستيم نسبت به آزادسازي 
ــع و قمع و  اعاده به وضع قبل)  ــي ( منع فعاليت ، قل اراض
ــك دولت به ارزش  ــار از اراضي تحت تمل ــدود 10 هكت ح
ــد متصرفان و  ــال را از ي ــي 135/346/500/000 ري ريال

فرصت طلبان رهاسازي و خارج كنيم.
ــرهنگ نظمي در پايان تصريح كرد :  با تشكيل 9  س
ــودجو با  پرونده قضائي براي 11 نفر از متصرفين و افراد س
ــع بر عموم ، در  ــاني به موق اقدامات فرهنگي و اطالع رس
جهت حفاظت و صيانت از اراضي استان ،  از ديگر اقدامات 
ــت سالجاري يگان حفاظت اراضي ملي راه و  45 روز نخس

شهرسازي گيالن عنون كرد.

بخش خصوصي مي تواند دركنار بخش دولتي 
در توسعه شبكه ريلي و حمل بار موثر باشد

ــن ج.ا.ا هدف از  ــر عامل راه آه ــعيد محمد زاده  مدي س
ــتگاه و بندر خشك اينچه برون  و  ــفر را بازديد از ايس  س
ــرق 2 عنوان  ــمال ش ــرح هاي اجرايي  حوزه ريلي ش  ط
 نمود و افزود : بندر خشك اينچه برون يكي از پروژه هاي 
ــت كه با وجود  ــور اس ــمال كش تاثير گذار حوزه ريلي ش
ــم بارها ها و  ــي  اينچه برون مي تواني ــدور بين الملل كري
ــمالي و ايران را به  ــورهاي ش محموالت تجاري بين كش
ــوط ريلي انتقال دهيم.در ادامه به روند اجرايي پروژه  خط
ــروژه دو خطه كردن بندر گز به  ــط عريض و نرمال ، پ خ
سبز دست و  بندر خشك اينچه برون نيز اشاره و سخناني 
بيان  نمود و اظهار داشت : بندر خشك اينچه برون نقش 
بسزائي در افزايش جابجايي بار و ترانزيت كاال را از حوزه 
 شمالي دارد كه در اين راستا نيز اقدامات مناسبي در حال 

انجام مي باشد.

برنامه ديدارهاى شهردارى اراك در مرحله 
رده بندى ليگ برتر بسكتبال مشخص شد

از سوى كميته مسابقات فدراسيون بسكتبال برنامه نحوه 
ــكتبال باشگاه هاى  برگزارى مرحله رده بندى ليگ برتر بس

كشور سال 96-1395 اعالم شد.
ــهردارى اراك؛  ــگاه فرهنگى ورزشى ش مديرعامل باش
گفت: نماينده استان پس از شكست برابر پتروشيمى بندرامام 
در مرحله رده بندى ليگ برتر بسكتبال به مصاف بازنده ديدار 
ــگاه آزاد خواهد رفت.  بين دو تيم پااليش نفت آبادان و دانش
ــهردارى اراك يكشنبه 31 ارديبهشت  وى افزود: بنابراين ش
ــاعت 16 ميهمان يكى از دو تيم  ــنبه 1 خرداد و از س و دوش
ــگاه آزاد تهران خواهد بود و روز  پااليش نفت آبادان يا دانش
پنج شنبه چهارم خرداد و از ساعت 16 در سالن امام خمينى 
ــود. ديدارچهارم نيز در  ــان يكى از اين دو تيم خواهد ب ميزب
ــورت نياز؛ روز جمعه پنجم خرداد به ميزبانى اراك برگزار  ص
ــدن برنده در اين چهار  ــد. در صورت مشخص نش خواهد ش
ــهردارى در مسابقه پنجم كه روز دوشنبه 8 خرداد  ديدار، ش

برگزار مى شود ميهمان حريف خود خواهد بود.
  

نشست خبرى رياست محترم سازمان با حضور 
جمعى از خبرنگاران خبرگزارى هاى مطرح 

استان گيالن
نشست خبرى رياست محترم سازمان با حضور جمعى از 
خبرنگاران خبرگزارى هاى مطرح استان پيرامون آغاز فصل 
نشاكارى در محل سالن جلسات سازمان برگزار شد. در اين 
نشست مهندس شعبان نژاد ضمن ارائه آمار ميزان نشاكارى 
ــاليكارى استان، ميزان موجودى  به عمل آمده در اراضى ش
كود و همچنين سهميه كود توزيع شده، به ارائه خالصه اى 
از عملكرد سازمان طى چندساله در زيربخش هاى مختلف 

كشاورزى پرداختند.

رفع مشكالت كاركنان واحدهاى عملياتى 
اقمارى در اسرع وقت  

گاز  و  ــت  نف ــردارى  ب ــره  به ــركت  ش ــل  مديرعام
ــكالت كاركنان  ــرى و حل مش ــر پيگي ــليمان ب مسجدس
ــرع وقت  ــركت در اس ــاى عملياتى اقمارى اين ش واحده

تأكيد كرد . 
ــركت بهره بردارى نفت  به گزارش روابط عمومى ش
ــليمان ، مهندس قباد ناصرى كه به همراه  و گاز مسجدس
ــش هاى مختلف اين  ــاى بخ اعضاى هيأت مديره و روس
ــى فرآورش نفت  ــركت جهت بازديد از مجتمع صنعت ش
قلعه نار در آن منطقه حضور يافته بود ، وضعيت و فرآيند 

توليد را مشاهده و بررسى نمود . 
ــنيدن مسايل  ــى وضعيت توليد و ش وى ضمن بررس
ــن مخزن نفتى از  ــكالت مربوط به توليد از اي فنى و مش
ــنل بخش هاى مختلف  ــئولين كارخانه ، با پرس زبان مس

اين مجتمع نيز ديدار و گفتگو كرد . 
ــوقتى از حضور  ــن ابراز خوش ــدس ناصرى ضم مهن
ــات و زحمات آنان  ــى كاركنان از خدم ــع صميم در جم
ــقف توليد تعهد  ــتيابى به س ــت توليد نفت و دس در تثبي
ــداق بارزى بر همت  ــده قدردانى و اين زحمات را مص ش
ــل اقتصاد  ــش توليد در اص ــر تحقق بخ ــى مبنى ب  جمع

مقاومتى دانست . 
ــاى مختلف كمپ اقامتى و  ــه از بخش ه وى در ادام
ــنيدن نواقص و  ــان بازديد كرد و ضمن ش ــى كاركن رفاه
ــتوراتى به مسئولين مربوطه  ــكالت كاركنان طى دس مش
ــاى عملياتى اقمارى  ــان واحده ــكالت كاركن بر رفع مش
ــه توانمندى هاى داخلى  ــاه ترين زمان با توجه ب در كوت
ــه كاركنان  ــاره به اينك ــد كرد . وى همچنين با اش تأكي
ــان حضور در مجتمع از  ــاى عملياتى در مدت زم واحده
 خانواده خود دور هستند و اين موضوع موجب استرس و 
ــترش امكانات  ــود بر گس ناراحتى هايى براى آنها مى ش
ــى در اين واحدها جهت افزايش روحيه  فرهنگى و ورزش

نشاط و شادابى پرسنل تأكيد كرد . 

ــر كل منابع  ــور مدي ــا حض ب
طبيعى و آبخيزدارى گلستان، گـلستـان

بخشدار لوه، رئيس اداره منابع 
اداره  ــده  نماين ــش،  گاليك ــزدارى  آبخي و  ــى   طبيع
ــاده اى، مجرى طرح، فرماندهى  ــل و نقل ج راه و حم
ــى رانندگى،  ــى راهنماي ــى، فرمانده ــروى انتظام  ني
دهيارى ها و شوراهاى روستا جلسه اى جهت حفاظت 
ــه هاى چنار، صنوبر، توت،  ــه نهال از گون از7500 اصل
زيتون تلخ و داغداغان كه به طول 25 كيلومتر درحريم 

ــه راهى كالله تا تنگراه كشت گرديده  برگزار  جاده س
ــتان  ــع طبيعى و آبخيزدارى اس ــد.. مدير كل مناب ش
گلستان در ابتدا به توانمندسازى جوامع محلى تاكيد و 
ــر و تعاونى هاى  ــى فراگي ــا ثبت تعاون ــار كرد: ب اظه
موضوعى در شهرستان ها زمينه توانمندسازى جوامع 
ــى ها در  ــن تعاون ــت كه اي ــده اس ــى فراهم ش  محل
ــث كارآفرينى و  ــى توانند باع ــه هاى مختلف م زمين
ــتايى و جوامع  ــراى خانوارهاى روس ــش درآمد ب افزاي
محلى شوند.مهندس قزل سفلو در ادامه به بحران آب 

ــى از راهكارهاى  ــرد و گفت: يك ــاره ك در منطقه اش
ــرى از هدررفت آب در منطقه  ــب جهت جلوگي مناس
ــبز منطقه  ــا و فضاهاى س ــظ و احياى جنگل ه  حف
ــده در حاشيه جاده  ــد كه نهالكارى ايجاد ش مى باش
ــيالب در  ــن تاثير مثبت در جلوگيرى از ايجاد س ضم
ــبز به عنوان بادشكن عمل  منطقه با ايجاد كمربند س
خواهد كرد و مانع از كاهش محصوالت زراعى منطقه 
ــد. وى افزود: با توجه به اين كه نهالكارى در  خواهد ش
ورودى استان خراسان مى باشد باعث توقف مسافران 
ــتاييان و جوامع  ــد كه روس در اين محدوده خواهد ش
ــتفاده كنند و  ــى نيز مى توانند از اين فرصت اس محل
ــتى خود را به نمايش  محصوالت زراعى و صنايع دس

بگذارند و به فروش برسانند.
مدير كل منابع طبيعى و آبخيزدارى گلستان در 
ــان از اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى كه  پاي
ــكر و  هزينه هاى اجرايى اين طرح را بر عهده دارد تش

قدردانى كرد.
ــع طبيعى و  ــس اداره مناب ــه، رئي در ادامه جلس

ــه به  ــتان گاليكش در اين جلس ــزدارى شهرس آبخي
اهميت نهاكارى ايجاد شده در حاشيه جاده سه راهى 
كالله – تنگراه اشاره كرد و گفت: از آنجا كه اين مسير 
ــد و ميليون ها مسافر ساالنه از  جاده ترانزيتى مى باش
اين مسير تردد مى كنند مى تواند در زمينه گردشگرى 

شهرستان تأثير بسزايى داشته باشد.
مهندس منصور ممشلى خاطر نشان كرد: نهالكارى 
در اين مسير ضمن كنترل و جذب آلودگى هاى ناشى 
از گرد و غبار و آلودگى هاى ناشى از سوخت خودروها 
با نقشى كه در زمينه اگروفارسترى دارد باعث افزايش 
ــطح زمين هاى زراعى خواهد  محصوالت زراعى در س
ــده است كه  ــد. وى افزود: در ميان مردم معمول ش ش
ــايه اندازى درختان باعث كاهش محصوالت زراعى  س
خواهد شد. در صورتى كه تحقيقات و تجربه نشان داده 
است كه عرصه هاى زراعى كه توسط درختان محصور 
شده است به دليل نقشى كه به عنوان بادشكن دارند و 
همچنين تغذيه خاك حاصل از الشبرگ باعث افزايش 

دوبرابرى محصول در طول زمين شده است.

ــظ اين نهالكارى  ــه افزود: جهت حف وى در ادام
ــاركت تماى قشرهاى منطقه مى باشد كه   نياز به مش
ان شاء اهللا با يك مشاركت همگانى يك نوار سبزى در 

سال هاى آتى خواهيم داشت.
ــدار لوه آقاى طوسى، بر تمامى  در پايان نيز بخش
ــت  ــف نمودند كه ليس ــاى منطقه تكلي ــارى ه دهي
كشاورزان حاشيه جاده را تهيه و به آن ها هشدار دهند 
كه با توجه به نزديك شدن فصل برداشت محصوالت 
زراعى در حفظ و نگهدارى نهال هاى كاشته شده دقت 
ــت محصوالت با  الزم را به عمل آورند و هنگام برداش
ــتفاده از كمباين مانع صدمه نهال ها شوند. ايشان  اس
ــان كرد كه در درجه اول كشاورزان با توجه  خاطر نش
ــماندهاى  به مضراتى كه آتش زدن كاه و كلش و پس
ــاورزى بر روى زمين هاى زراعى خواهد داشت از  كش
انجام آن خوددارى كنند و در صورت ايجاد حريق حتما 
ــته شده آتش بر ايجاد كنند  در اطراف نهال هاى كاش
كه در صورت آسب به نهال ها بر اثر آتش ايجاد شد ه 

پيگرد قانونى خواهد داشت

ــد ارجوني در  به گزارش ،مجي
ــذاران زاهـــدان ــرمايه گ ــت با س نشس

ــت: با  صنعت ريلي اظهار داش
توجه به سياست ها و خط مشي هاي راه آهن كشور 
توجه به بخش بار به ويژه بارهاي ترانزيتي در اولويت 

كاري قرار گرفته است.
ــرمايه گذاري  ــاره به اينكه در بحث س وي با اش
ــته هاي حمايتي  ــركت راه آهن سياست ها و بس ش
ــذاري در صنعت  ــرمايه گ ــر دارد افزود: اگر س در نظ
ــركت راه آهن  ــرمايه گذاري كند ش ريلي اقدام به س
ــي را از وي  ــدار آورده حمايت هاي ــب مق  نيز به تناس

انجام مي دهد.

وي گفت: در منطقه جنوب شرق راه آهن زاهدان 
ــاوه به طول 94 كيلومتر زمينه خوبي را براي  – ميرج

سرمايه گذاري فراهم كرده است.
ــن زاهدان - ميرجاوه را به دليل اينكه  وي راه آه
ــت با  ــتان اس ــير ارتباط ريلي ايران – پاكس تنها مس
ــت و ادامه داد: با توجه به قدمت زياد و  اهميت دانس
همچنين فرسودگي خط عريض بين زاهدان - كويته، 
ــازي خط ريلي  ــد با بازس ــذاران مي توانن ــرمايه گ س
ــا و مطالعاتي كه وجود  ــدان – ميرجاوه با ايده ه زاه
دارد ورود كنند تا قابليت براي تردد قطار هاي ايراني 
فراهم شود. راه آهن زاهدان - كويته پاكستان در سال 
ــي به منظور حمل و نقل ادوات  1298 هجري شمس

ــاخته شده كه قرار  ــط روسها س جنگي و نظامي توس
ــان رضوي ادامه داشته  ــرخس استان خراس بود تا س
ــد كه با پايان جنگ جهاني دوم ادامه ساخت آن  باش

متوقف شد. 
ــدان - ميرجاوه 94  ــن زاه ــي راه آه فاصله ريل

كيلومتر و تا كويته پاكستان 650 كيلومتر است. 
ــزود: با توجه  ــرق اف ــركل راه آهن جنوب ش مدي
ــراي ارائه اطالعات  ــه هيچ گونه محدوديتي ب  به اينك
ــرمايه گذار با  ــرايط ارتباط س طرح ها وجود ندارد ش
دفتر سرمايه گذاري شركت راه آهن را فراهم خواهيم 
ــي زاهدان –  ــت: خط ريل ــي اظهار داش ــرد. ارجون ك
 ميرجاوه يكي از نقاط استراتژيك و در مسير ارتباطي 

جنوب شرق آسيا با آسياي ميانه است و از اين منظر 
اهميت فراواني دارد.

ــاري ترانزيت  ــه راه اندازي قطار ب ــاره ب وي با اش
ــير دريايي هند و  ــتان گفت: مس ــتان – قزاقس پاكس
ــتان به آسياي ميانه 40 روز طول مي كشيد اما  پاكس

مسير ريلي اين زمان را به حداقل رسانده است.
ــركت هاي حمل و  ــاره به اينكه نبود ش وي با اش
ــتان به شدت  ــتان و بلوچس نقل بين المللي در سيس
ــان كرد: افزايش ظرفيت  ــاس مي شود خاطرنش احس
ــت و نيم ميليون تن به 90  تخليه بنادر چابهار از هش
ــبب تحول عظيمي در حوزه  ميليون تن در آينده س

حمل و نقل ريلي در استان خواهد شد.
ــه كارهاي مطالعاتي كامل طرح   وي با بيان اينك
ــت افزود:  ــده اس ــن چابهار – زاهدان انجام ش راه آه
ــادي در اين بخش  ــرمايه گذاري زي ظرفيت هاي س
وجود دارد كه در صورت تمايل سرمايه گذاران امكان 

ارتباط با مدير پروژه را فراهم خواهيم كرد.
ــاوگان اداره كل راه آهن  ــاون بهره برداري و ن مع
ــت گفت: در مسيرهاي  جنوب شرق نيز دراين نشس
ــزايي  ــرق بحث بار و ترانزيت از اهميت بس جنوب ش
ــت. عليرضا پاشايي گفت: دولت در نظر  برخوردار اس

دارد تمركز بار از جاده به طرف ريل سوق پيدا كند.
ــعه  ــن روي 16 محور توس ــه داد: راه آه وي ادام
ــاخت هاي ايستگاهي و امكانات  در بخش هاي زيرس
رفاهي مسافران، راه آهن برقي، راه آهن سريع السير، 
ساخت خطوط جديد و 2 خطه كردن، خطوط فرعي، 
ــين  ــم و ايمني، تجهيزات و ماش ــتم هاي عالئ سيس
ــاوگان حمل بار و  ــتم ارتباطات، ن ــي، سيس آالت ريل
ــافر، ناوگان كشش، امكانات تعميرات و نگهداري،  مس
توسعه و رفع گلوگاه هاي بهره برداري، سيستم هاي 
ــاخت پايانه  فناوري اطالعات، قطار هاي حومه اي، س
ــاخت هاي  ــعه زيرس هاي حمل و نقل تركيبي وتوس
 آموزشي، مديريتي و زيرساخت هاي غير فعال رفاهي 
ــورد توجه  ــاس درجه بندي م ــرمايه گذاري براس س
ــرمايه گذاري راه آهن كشور در  ــت. رابط دفتر س اس
ــرمايه گذاران با ورود  ــرق گفت: س  منطقه جنوب ش
 واگن هاي لوكس مي توانند به صورت انحصاري در كشور 

فعاليت كنند.
ــذاري راه  ــرمايه گ ــته هاي س وي ادامه داد: بس
ــرمايه گذار با آورده 25  ــت كه س آهن به گونه اي اس
ــورت وام در  ــرح را به ص ــده اعتبار ط ــد باقيمان  درص

اختيار مي گيرد

 تجار و بازرگانان به سرمايه گذاري 
در بخش حمل و نقل ريلي تمايل زيادي دارند

 هر روز در خراسان رضوى يك روستا 
گاز دار مى شود 

ــتان  ــيد حميد فانى مديرعامل گاز اس س
ــه در ابتداى مـشـهـد ــان رضوى با بيان اينك خراس

ــتاهاى ــت دولت يازدهم تعداد روس  فعالي
ــان رضوى 961 مورد و  ــبكه گاز طبيعى در خراس  بهره مند از ش
ــتان 56 درصد بود، گفت: با  ــتايى در اين اس ضريب نفوذ گاز روس
 فعاليت دولت تدبير و اميد هم اينك ضريب نفوذ گاز روستايى در 
ــتاهاى بهره مند از  ــد و تعداد روس ــان رضوى به 75 درص خراس

مزاياى شبكه گازرسانى به 1440 روستا افزايش يافته است.
ــاره به اينكه ظرف سه سال اخير معادل 50 درصد  وى با اش
ــتان گازرسانى  ــتاهايى كه پيش از فعاليت دولت در اين اس روس
شده بودند از مزاياى اين شبكه برخوردار شدند، افزود: در مجموع 
ــبكه گازرسانى در خراسان  ــتاهاى واجد شرايط اتصال به ش روس
رضوى 2532 روستا است كه تاكنون 1440 مورد از اين روستاها 
ــال نيز اين تعداد به 1800 روستا  ــده اند و تا پايان امس گازدار ش

افزايش مى يابد.
فانى از رسيدن ضريب نفوذ گاز روستايى در خراسان رضوى 
ــاس برنامه ريزى  ــم 84 درصد خبر داد و اظهار كرد: بر اس ــه رق ب
ــال طى هر روز پروژه گازرسانى به يك روستا در  ــده  امس  انجام ش
ــان رضوى بهره بردارى مى شود. همچنين عمليات اجرايى  خراس
گازرسانى به يك روستاى باالى 20 خانوار واجد شرايط استان نيز 
در هر روز آغاز مى شود تا در پايان سال 1396 پرونده اين روستاها 

بسته و كار به انجام برسد.
ــركت گاز خراسان رضوى با بيان اينكه پارسال  مديرعامل ش
ــتان گازرسانى شدند، تصريح كرد:  حجم  ــتا در اين اس 200 روس
ريالى پروژه هاى گازرسانى به روستاها در خراسان رضوى از سال 

94 تاكنون به 583 ميليارد تومان رسيده است.

به منظور ارتقاء كمى آب آشاميدنى شهروندان نسيم 
شهر دو حلقه چاه جديد الحفر وارد مدار توزيع شد 

ــكالت  ــگيرى از هرگونه مش با هدف پيش
احتمالى در خصوص كميت آب شرب دو آبفاى تهران

ــيم شهر  ــده در نس حلقه چاه تازه حفر ش
تجهيز و راه اندازى گرديد . 

به گزارش روابط عمومى شركت آب و فاضالب جنوب غربى 
استان تهران مدير امور آبفاى نسيم شهر ضمن اعالم خبر مذكور 
ــهروندان و مشتركين محترم  ــاميدنى ش ــت : آب آش اظهار داش
ــتفاده از چاههاى موجود در منطقه و همچنين  نسيم شهر با اس
ــر در وضعيت مطلوبى بوده و با  ــره بردارى از خط انتقال الغدي به
ــبى تامين و توزيع مى گردد ولى با عنايت  كميت و كيفيت مناس
ــه تقارن فصل گرم و اوج مصرف آب و ضرورت برنامه ريزى الزم  ب
جهت تامين آب آشاميدنى شهروندان مطابق روند فعلى ، دو حلقه 
 چاه جديدالحفر تجهيز و راه اندازى شده و در مرحله بهره بردارى 
مى باشد . وحيد مبيـن ضمن تشريح مشخصات فنى اين پروژه ها 
يادآور شد : اين دو حلقه چاه تحت شماره هاى 15 واقع در خـيابان 
آيت اهللا طالقانى نسيم شهر و چاه شماره 22 واقع در اسماعيل آباد 
پشت مسجد جامع اين شهرك مـى باشد كه عمليات حفارى اين 
دو حلقه چاه در سنوات قبلى انجام گرفته بود و در سال جارى نيز 
ــاميدنى شهروندان محترم  به منـظور بهره بردارى و ارتقاء آب آش
تجهيز و راه اندازى گرديد . وى در خصوص مـيزان آبدهى اين دو 
حلقه چاه نيز خاطرنشـان ساخت : پس از انجـام آزمايـش پمپاژ دو 
حلقه چاه ( 15 و 22 ) اين چـاهها با آبدهـى منـاسب و دبى بيش 

از  30 ليتر بر ثانيه در شـرف بهره بردارى قرار گرفته اند . 
مدير امور آبفاى نسيم شهر اضافه كرد : الحمدهللا آب آشاميدنى 
نسيم شهر و شهركهاى تابعه با كميت وكيفيت مناسب و مطابق 

استانداردهاى الزم تامين و توزيع مى گردد. 

ــام فعاليت هاى تعميرات هفده گانه  با اتم
نيروگاه شهيد رجايى، اين نيروگاه با تمام قـزويــن

توان آماده توليد برق پايدار مى شود.
ــده تعميرات اساسى، نيمه اساسى  برنامه هاى پيش بينى ش
ــيزده گانه نيروگاه  ــد دوره اى واحدهاى س ــه هاى بازدي و برنام
ــب آمادگى توليد برق  ــته با هدف كس ــال گذش كه از مهرماه س
ــت به ــده بود، تا پيش از پايان ارديبهش ــتان 96 آغاز ش  در تابس

 اتمام مى رسد.
ــت  ــزار فعالي ــش از 15 ه ــرات، بي ــن دوره از تعمي در اي
ــه گانه  ــوى گروه هاى س ــى از س ــه تعميرات ــب 17 برنام  در قال
 معاونت هاى تعميرات نيروگاه هاى بخار و سيكل تركيبى با تمركز بر 
عيب يابى و شناسايى نقاط ضعف واحدها به انجام رسيده است.

ــت، تعويض IP اواپراتورهاى  ــه اين گزارش آمده اس در ادام
ــيكل تركيبى،  بويلرهاى 6 گانه و فيدواترهاى 4 بويلر نيروگاه س
ــاس  ــير گاز داغ واحدهاى گازى براس تعويض قطعات اصلى مس
بازديدها و ساعت كاركرد واحدها، تعمير كنترل والوهاى ورودى 
ــاخت داخل  ــيكل تركيبى، س ــه توربين هاى نيروگاه س ــار ب بخ
ــيكل تركيبى،  الكتروموتورهاى 6/6 كيلوولت واحدهاى بخار و س
ــاى چهارگانه با  ــت هاى دود واحده ــازى 50 درصد از داك نوس
ــازى 5  ــت محيطى، نوس ــگيرى از آلودگى هاى زيس هدف پيش
دستگاه سيستم خنك كارى تاسيسات كنترلى واحدهاى بخارى 
ــت واحدهاى بخارى،  ــض لوله هاى واتروال و فاينال رهي و تعوي
ــن دوره از برنامه هاى  ــه در اي ــت هايى بود ك ــن فعالي مهمتري

تعميراتى به انجام رسيد.
ــت تدوينى  ــى افزايد، با الگوبردارى از سياس ــن گزارش م اي

ــتر  ــاد مقاومتى، در اين دوره از برنامه هاى تعميراتى، بيش اقتص
ــيده  ــا با تمركز بر توانمندى هاى داخلى به انجام رس فعاليت ه
 FDF ــت كه ساخت الكتروموتورهاى پرقدرت 6/6 كيلوولتى اس
ــار به توربين  ــاى ورودى بخ ــرل والوه ــر كنت و CWP  و تعمي
ــيكل تركيبى همراه با صرفه جويى  ــه گانه بخار س واحدهاى س
ــت كه با  ــاى تعميراتى، از اقداماتى اس ــل توجه در هزينه ه قاب
ــاخت داخل به  ــتگى به خارج و حمايت از س هدف كاهش وابس

انجام رسيد.
از ديگر اقدامات مهم در اين دوره از فعاليت هاى تعميراتى، 
رفع نشتى از نقاط داراى نشت آب و بخار واحدها در نيروگاه هاى 
بخار و سيكل تركيبى بود، به طورى كه با انجام اين اقدامات، آب 
مصرفى واحدها كه در سال 94 به ازاى هر مگاوات ساعت توليد 
برق، 126 ليتر بود، در سال 95 به ازاى هر مگاوات ساعت توليد 

برق به 104 ليتر رسيد.
ــت براى عبور موفقيت آميز  در تكميل اين گزارش آمده اس
ــدارى توليد در پيك فصل گرما،  ــتان و با هدف پاي از فصل تابس
ــت بازديد از واحدها و  ــتان با محوري ــيك بحران تابس برنامه كش
ــيكل تركيبى  ــت واحدهاى نيروگاه هاى بخار و س پايش وضعي
ــده است  ــوى گروه برنامه ريزى تدوين ش با تاكيد مديريت، از س
ــهريور امسال،  ــط ش ــط خرداد 96  تا اواس كه اين برنامه از اواس
ــت هاى مختلف  ــوى كاركنان معاون ــبانه روزى از س ــه طور ش  ب

اجرا مى شود.
نيروگاه شهيد رجايى با دارا بودن 13 واحد بخارى و سيكل 
تركيبى و توان توليد نامى 2042 مگاوات، 5 درصد از برق مورد 

نياز شبكه سراسرى را تامين مى كند.

 نيروگاه شهيد رجايى با تمام توان آماده توليد برق 
در پيك تابستان است

راهكارهاى حفاظت از 7500 اصله 

نهال كشت شده در حريم جاده كالله

 مجتمع بندرى امام خمينى(ره) ؛ نماد همدلى 
و وفاق كارفرمايان و كارگران

مقارن با نيمه شعبان؛ والدت با سعادت منجى عالم بشريت حضرت 
امام زمان(عج) و به منظور تقدير از نيروهاى تالشگر جامعه بندرى بـندرامـام

ــام خمينى(ره)، طى آيينى با حضور مدير كل بنادر و دريانوردى  ام
ــركت هاى فعال در مجتمع بندرى  ــتان، از كارگران و كارفرمايان نمونه ش ــتان خوزس  اس

امام خمينى(ره) با اهداى لوح سپاس تقدير گرديد. 
به گزارش روابط عمومى، در جريان اين آيين كه باحضورفرماندارشهرستان ماهشهر،امام 
ــركت هاى فعال در اين  ــهربندرامام خمينى(ره) و جمعى از مديران ش جمعه وبخشدارش
مجتمع بندرى برگزار گرديد، مدير كل بنادر و دريانوردى استان خوزستان طى سخنانى 
تجليل و قدردانى تؤامان از كارگران و كارفرمايان نمونه را بيانگر اهميت نقش و حضور هر 

دوى آنها به مثابه ى دو عامل مهم در رونق و توسعه اقتصادى برشمرد.
ــاره به ظرفيت هاى ايجاد شده در اين مجتمع بزرگ بندرى  مهندس عبداللهى با اش
به واسطه حضور و فعاليت سرمايه گذاران متعدد از اقصى نقاط كشور اظهار داشت: امروزه 
اين مجتمع بندرى با گستره ى وسيع حضور سرمايه گذاران، به كانون بزرگ فعاليت هاى 
ــده و موجب رونق چرخش اقتصادى و ايجاد فرصت هاى اشتغال شده  بازرگانى مبدل ش
ــدوارم كه رفته رفته با ادامه ى اين روند، اين بندر به يكى ازقطبهاى بزرگ بازرگانى  و امي

واقتصادى و نماد همدلى وهمراهى كارفرمايان وكارگران درسطح كشور مبدل شود.
ــژه اقتصادى بندر ــتان و مدير منطقه وي ــتان خوزس  مدير كل بنادر و دريانوردى اس

ــجام و وفاق بين كارفرمايان و كارگران براى  امام خمينى(ره) با تأكيد بر لزوم همدلى، انس
ــت: در صورتى كه اختالفى بين كارگر و  ــدوام و رونق فعاليت هاى اقتصادى اظهار داش ت
كارفرما رخ بدهد، قانون بين آنها  حاكم است ومرجع رسيدگى كننده نيز اداره كاروخدمات 
ــت وطرفين  نيزميبايدبه اين مرجع قانونى احترام  ــتغال اين منطقه ويژه اقتصادى اس اش
ــاره به  ــل دروظايف اين مرجع پرهيزنمايند. مهندس عبداللهى با اش بگذارندوازبروزتداخ
برگزارى انتخابات پيش رو، شركت حداكثرى در انتخابات را يكى ازآثارمولفه هاى اقتدارملى 
برشمرد وبرلزوم مشاركت هرچه گسترده در انتخابات براى تقويت نظام اسالمى و حمايت و 
صيانت از كشور تأكيد نمود. در اين مراسم معاون ادارى و مالى اداره كل بنادر و دريانوردى 
استان خوزستان با اشاره به وظايف و تكاليف كارگران و كارفرمايان در قبال يكديگر و لزوم 
ــده در اين خصوص بيان داشت: الزمه ى مطالبه  رعايت الزامات قانونى و مقررات وضع ش

حقوق خود،عمل تمام وكمال به تكاليف است. 

 ريل گذارى شركت گاز در مسير خدمت رسانى 
به مناطق كمتربرخوردار روستايى در خراسان رضوى

مديرعامل شركت گاز خراسان رضوى گفت: در چارچوب فعاليتهاى 
ــتا و سه شهر در سطح اين مـشـهـد ــاكنان 479 روس دولت تدبير و اميد س

استان از مزاياى شبكه گازرسانى برخوردار شده اند.
ــتان خراسان رضوى، سيد حميد فانى افزود:  ــركت گاز اس به نقل از روابط عمومى ش
ــبكه گاز طبيعى در  ــتاهاى بهره مند از ش ــت يازدهم تعداد روس ــداى فعاليت دول  در ابت

خراسان رضوى 961 مورد و ضريب نفوذ گاز روستايى در اين استان 56 درصد بود.
ــتايى در  ــه داد: با فعاليت دولت تدبير و اميد هم اينك ضريب نفوذ گاز روس وى ادام
خراسان رضوى به 75 درصد و تعداد روستاهاى بهره مند از مزاياى شبكه گازرسانى به هزار 

و 440 روستا افزايش يافته است.
مديرعامل شركت گاز خراسان رضوى گفت: بر اين اساس ظرف سه سال اخير معادل 
50 درصد روستاهايى كه پيش از فعاليت دولت در اين استان گازرسانى شده بودند از مزاياى 
اين شبكه برخوردار شدند. وى مجموع روستاهاى واجد شرايط اتصال به شبكه گازرسانى 
ــتا ذكر و بيان كرد: تاكنون هزار و 440 مورد از  ــان رضوى 2 هزار و 532 روس را در خراس
ــتاها گازدار شده اند و تا پايان امسال نيز اين تعداد به هزار و 800 روستا افزايش   اين روس
مى يابد. فانى افزود: بر اين اساس ضريب نفوذ گاز روستايى در خراسان رضوى به رقم 84 

درصد مى رسد كه رشد ارزشمندى در اين حوزه محسوب مى شود.
وى ادامه داد: بر اساس برنامه ريزى انجام شده  امسال طى هر روز پروژه گازرسانى به 
يك روستا در خراسان رضوى بهره بردارى مى شود. همچنين عمليات اجرايى گازرسانى به 
ــتاى باالى 20 خانوار واجد شرايط استان نيز در هر روز آغاز مى شود تا در پايان  يك روس

سال 1396 پرونده اين روستاها بسته و كار به انجام برسد.
مديرعامل شركت گاز خراسان رضوى گفت: پارسال 200 روستا در اين استان گازرسانى 
ــدند كه نشان مى دهد در شرايطى كه دولت دچارتنگناهاى مالى جدى بود خدمت به  ش

مناطق روستايى نه تنها متوقف نشد بلكه با تالش مضاعف گسترش يافت.
ــتاها در  ــانى به روس ــى پروژه هاى گازرس ــوب حجم ريال ــن چارچ ــزود: در اي  وى اف

خراسان رضوى از سال 94 تاكنون به پنج هزار و 830 ميليارد ريال رسيده است.
ــتاها در برنامه امسال نيز به  ــانى به روس فانى ادامه داد: حجم ريالى پروژه هاى گازرس
ــت. با تحقق و انجام پروژه هاى مربوطه وضعيت  ــه هزار و 100 ميليارد ريال اس ميزان س

خراسان رضوى در حوزه روستاهاى برخوردار از گاز در شرايط بسيار خوبى قرار مى گيرد.

 احداث قطار بين شهرى 
مباركه – اصفهان

ــان با حضور  ــهرى مباركه به اصفه ــرى قطار بين ش ــه راهب جلس
معاون عمرانى استاندارى، مديرعامل فوالد مباركه اصفهان، فرماندار اصـفـهـان

ــهرى  ــتاندارى و مديرعامل قطار ش مباركه، مديركل دفتر فنى اس
اصفهان و شهردار و تعدادى از اعضاى شوراى اسالمى شهر مباركه در محل ارگ تاريخى 

نهچير برگزار شد.
 شهردار مباركه در جلسه شوراى راهبرى قطار شهرى مباركه - اصفهان، با قدردانى از 
همراهى فوالدمباركه در اجراى پروژه هاى عمرانى شهرستان به ويژه پروژه هاى فاضالب 
ــتا  ــهرى مباركه به اصفهان، بيان كرد: در اين راس ــهرهاى مباركه و همچنين قطار ش  ش
ــتور كار قرار گرفته  ــى از جمله راه اندازى مترو مباركه - اصفهان در دس ــرح هاى بزرگ ط
است. شرفا با اشاره به فعاليتها و كارهاى صورت گرفته پيرامون متروى مباركه - اصفهان 
اظهار كرد: براساس مصوبه شوراى ترافيك مقرر شد كه مترو مباركه - بهارستان به طول 
51 كيلومتر و با ايجاد هشت ايستگاه از مجتمع فوالد مباركه آغاز و تا بهارستان در چهار 
ــود كه بحث حمل و نقل و مترو از مهمترين اقدامات ما در اين شهر بوده  ــال احداث ش س
ــهردارى  ــتاندارى و فوالدمباركه همكارى خوبى با ش كه در اين زمينه معاونت عمرانى اس

مباركه داشته اند.
وى با تأكيد بر اينكه هزينه كلى اجراى اين پروژه شامل آزادسازى، ريل گذارى، خريد 
ــتگاه ها در مجموع 5 هزار ميليارد ريال اعتبار نياز دارد، افزود: متروى  واگن و احداث ايس
ــى آغاز شده و درنهايت به شهر بهارستان متصل  ــهر جديد مجلس مباركه - اصفهان از ش
ــهردار مباركه با تأكيد بر اينكه دولت، شركت فوالد مباركه و شهردارى در  ــد. ش خواهد ش
ــاركت خواهند كرد، ادامه داد: 10 كيلومتر از مسافت اين خط  احداث اين پروژه با هم مش

مترو در شهر مجلسى و 41 كيلومتر نيز در محدوده شهر مباركه وجود دارد.
وى با بيان اينكه همه مصوبات اجراى اين پروژه در جلسه كميته راهبرى اتخاذ شده 
است، گفت: كميته اى با عنوان كميته راهبرى متروى شهرستان مباركه براى تسريع در 

عملياتى شدن متروى اين شهرستان تشكيل شده است.
در ادامه اين جلسه مديرعامل فوالدمباركه با اشاره به سوابق اين پروژه و رويكرد فوالد 
مباركه در بهره بردارى از شبكه هاى ريلى در جابجايى نيروى انسانى اعالم آمادگى نمود تا 
همانگونه كه از ابتدا قدم بلندى در همكارى برداشته است در تداوم فعاليت ها نيز در كنار 

ساير مشاركت كنندگان سهم مناسبى ايفا نمايد.
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