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افتتاح و بهره بردارى بازارچه دايمى صنايع دستى 
شهرستان گنبد كاووس با اعتبار 20 ميليارد ريالى

ــتى و  ــى مدير كل ميراث فرهنگى، صنايع دس ابراهيم كريم
گردشگرى استان گلستان از افتتاح بازارچه دايمى صنايع دستى در 
ــتان گنبد كاووس با اعتبارى بالغ بر 20 ميليارد ريال توسط  شهرس
بخش خصوصى افتتاح و به بهره بردارى خواهد رسيد كريمى ادامه 

داد: اين بازارچه در مساحت 700 متر مربع با 26 غرفه در رشته هاى 
بومى وغير بومى در اختيار هنرمندان متقاضى قرار خواهد گرفت و 
طبق تفاهم نامه با بخش خصوصى غرفه هاى اين بازارچه تا 1 سال 

براى متقاضيان رايگان خواهد بود.

ــن بازارچه هايى تنها  ــا راه اندازى چني ــان كرد: ب او خاطرنش
ــه  هنرمندانى كه بازارچه را  ــتند، بلك صاحبان غرفه ها ذينفع نيس
ــتغال ايجاد مى شود و از  تغذيه مى كنند نيز نفع خواهند برد و اش

توليد حمايت مى گردد.

اجالس راديو و تلويزيون كشورهاى اسالمى 
بسترى براى معرفى مشهد

مشهد امروز بستر برگزارى اين اجالس بين المللى را دارد 
و اميدواريم اين اجالس در تراز مشهد مقدس و ايران اسالمى 

برگزار شود. 
شهردار مشهد گفت: يكى از مشكالتى كه فرارو مشهد 
مقدس است عدم شناخت كافى جهانيان نسبت به اين شهر 
ــت و اين اجالس بسترى براى معرفى هرچه بيشتر شهر  اس
ــيد صولت مرتضوى در ارتباط با برگزارى  ــت. س مشهد اس
ــورهاى اسالمى در شهر مشهد  اجالس راديو تلويزيون كش
اظهار كرد: اجالس راديو تلويزيون هاى جهان اسالم ظرفيت 
ــالمى  بزرگى براى برقراى ارتباط بين دولت ها و ملتهاى اس
است. وى افزود: از سوى ديگر ظرفيت و امكان وسيعى براى 
ــهد مقدس به عنوان  ــالمى به خصوص مش معرفى ايران اس
ــاد مى كند و همچنين  ــالم ايج پايتخت فرهنگى جهان اس
ــب را برى وحدت و انسجام اسالمى و  ــتر مناس مى تواند بس
اهتمام مسلمين به امور يكديگر فراهم كند. شهردار مشهد 
بيان كرد: مشهد امروز بستر برگزارى اين اجالس بين المللى 
را دارد و اميدواريم اين اجالس در تراز مشهد مقدس و ايران 

اسالمى برگزار شود.
ــت و  ــا اس ــانه معجزه آس مرتضوى تصريح كرد: كار رس
ــت، برگزارى اين  ــح كند و با اين اهمي ــد قلبها را فت مى توان
اجالس مى تواند مشهد مقدس را بيشتر از گذشته به جهان 

اسالم معرفى نمايد.
 

شناسائى و جمع آورى 80 رشته انشعاب 
غيرمجاز

ــارى ، تعداد  ــال ج ــت ماه س طى فروردين و ارديبهش
ــتانهاى اسالمشهر ،  ــته انشعاب غيرمجاز در شهرس  80 رش

رباط كريم و بهارستان به مجاز تبديل شد . 
اين خبر را مدير دفتر نظارت بر درآمد و امور مشتركين 
آبفاى جنوب غربى استان تهران اعالم كرد و گفت : در راستاى 
به روزرسانى خطوط و شبكه هاى آبرسانى و همچنين خارج 
سازى شبكه هاى فرسوده از مدار توزيع در مدت زمان اواخر 
ــالجارى ، تعداد 80  ــت ماه س فروردين و همچنين ارديبهش
ــائى و  ــعاب غيرمجاز ( خانگى و تجارى ) شناس ــته انش  رش
ــتارزاده با اشاره به اينكه كل  ــرو س جمع آورى گرديد .  خس
اين انشعابات پس از شناسائى به مجاز تبديل شد خاطرنشان 
ــتان اسالمشهر ،  ــعابات مذكور در سه شهرس ــاخت : انش س
بهارستان و رباط كريم و شهرهاى تابعه كشف گرديد و پس 
ــائى و صدور اخطاريه هاى الزم به مالكان مربوطه و  از شناس
ــارات و حقوق انشعاب ، تمامى انشعابات غير مجاز  اخذ خس
كشف شده پرونده سازى و به مجاز تبديل شد . كه با اجراى 
اين طرح عالوه بر صيانت و مراقبت از اموال و دارايى شركت ، 
در خصوص كاهش آب به حساب نيامده و درآمد از انشعابات 
غيرمجاز نيز توفيقاتى حاصل شد  . وى در پايان يادآور شد: 
موضوع شناسائى و جمع آورى انشعابات غيرمجاز همچنان 
جزو اولويتهاى واحد درآمد و امور مشتركين بوده و در دستور 
كار قرار اين معاونت دارد كه مطابق برنامه زمانبندى شده و 

در خالل سال عملياتى خواهد شد . 

سوانح رانندگى در قزوين 1 كشته و 3 مصدوم 
بر جاى گذاشت

ــتان قزوين از وقوع يك فقره سانحه  رئيس پليس راه اس
رانندگى و فوت يك نفر و مصدوميت سه نفر دراين خصوص 

در شهرستان قزوين خبر داد. 
ــرهنگ نصراله بيگلرى اظهار كرد: در پى اعالم مركز  س
ــورد تصادف در  ــى بر يك م ــى 110مبن فوريت هاى پليس
ــل پليس راه و كالنترى 12  جاده"قزوين- بوئين زهرا" عوام

قزوين براى بررسى موضوع به محل حادثه اعزام شدند. 
رئيس پليس راه استان قزوين عنوان كرد: در بررسى به 
عمل آمده توسط ماموران مشخص شد يك دستگاه خودروى 
پرايد با سه سرنشين پس از انحراف از جاده با يك اصله درخت 
برخورد و راننده خودرو بر اثر شدت جراحات وارده در دم فوت 

و سرنشينان خودرو مصدوم و به مراكز درمانى منتقل شدند.
ــان پليس راه، علت اين حادثه  بيگلرى افزود : كارشناس
ــرپيچ از جانب راننده پرايد  ــرعت مطمئنه س  را تخطى از س

اعالم كردند.
 

پروژه بهينه سازى شبكه توزيع برق بلوار شهيد 
مطهرى شاهرود

مدير توزيع برق شهرستان شاهرود اعالم كرد: پروژه 
ــار ضعيف بلوار شهيد  ــبكه فش ــازى ش اصالح و بهينه س

مطهرى اين شهرستان انجام شد.
ــفى با بيان اين كه شبكه سيمى  مهندس احمد يوس
ــزار متر به كابل  ــوار به طول چهاره ــار ضعيف اين بل فش
ــد، گفت: تعويض پايه هاى سيمانى  خودنگهدار تبديل ش
ــنائى معابر و  ــازى سرچراغ هاى روش ــوده، بهينه س فرس
اصالح انشعاب هاى برق موجود، از جمله اقدامات صورت 

گرفته در اين پروژه محسوب مى شود.
ــزود: اين پروژه در دو مرحله به اجرا درآمده و  وى اف
بيش از نيمى از عمليات بهسازى مورد اشاره، بدون قطع 

برق مشتركان، به انجام رسيده است.
ــروژه، ضمن حفظ  ــا اجراى اين پ ــه كرد: ب وى اضاف
ــبكه، به  ــته ش ــت، از اتصالى هاى ناخواس ــط زيس محي
ــاخه هاى اضافى درختان پيشگيرى شده  دليل وجود ش
ــبكه و حذف  ــن با افزايش پايدارى و تقويت ش و همچني
سيم هاى فرسوده، ظرفيت خطوط برق رسانى ارتقا يافته 
ــان جديد نيز فراهم گرديده  و امكان تأمين برق متقاضي
ــردارى از اين پروژه  ــت. وى تصريح كرد : براى بهره ب اس
ــارد و 150 ميليون ريال  ــغ يك ميلي ــازى ، مبل بهينه س

هزينه شده است.

اتمام عمليات اصالح و توسعه شبكه توزيع آب 
شرب روستاى سركهريزاى شهرستان آزادشهر

ــتان آزادشهر از اتمام عمليات  مدير امور آبفار شهرس
ــتاى  ــرب روس ــع آب ش ــبكه توزي ــعه ش ــالح و توس اص

سركهريزاى اين شهرستان خبر داد. 
ــزود : به علت  ــن خبر اف ــا اعالم اي ــن فدايى ب  حس
ــانى در اين روستا اين شركت در  ــودگى شبكه آبرس فرس
ــدر رفت آب اقدام به اجراى اصالح  جهت جلوگيرى از ه
ــازى خط انتقال بطول 1200 متر و توسعه شبكه  و بازس
ــعاب  ــازى 80 مورد انش ــول 1960متر با استانداردس بط
نموده است .  وى تصريح كرد : جهت اجراى اين عمليات 
ــده  ــغ 2 ميليارد و 200 ميليون ريال اعتبار هزينه ش مبل
ــت.  وى افزود : با بهره بردارى از اين پروژه تعداد 75  اس
ــالم و  ــرب س خانوار با جمعيت 300 نفر  از نعمت آب ش

بهداشتى بهره مند مى گردند  

ــود توليدات دامى   معاون بهب
سازمان جهاد كشاورزى استان سـمنـان

ــمنان از برنامه اين سازمان  س
ــمنان  ــتان س ــعه صنعت نوغاندارى در اس  براى توس

خبر داد.
به گزارش روابط عمومى سازمان جهاد كشاورزى 
ــينى اظهار داشت:  استان سمنان، مصطفى شاه حس
ــعه صنعت  ــتعدادهاى الزم براى توس ظرفيت ها و اس
ــمنان وجود دارد و با حمايت  ــتان س نوغاندارى در اس

ويژه از اين صنعت مى توانيم شاهد درآمدزايى در اين 
راستا باشيم.

ــاره به دغدغه هاى مقام معظم رهبرى  وى با اش
درباره لزوم تحقق اقتصاد مقاومتى افزود: توسعه صنعت 
ــات مقام معظم  ــتاى تحقق منوي ــدارى در راس نوغان
ــتان سمنان   رهبرى درباره اقتصاد مقاومتى بوده و اس
ــت هاى  ظرفيت هاى الزم را براى تحقق كامل سياس
ابالغى اقتصاد مقاومتى از سوى مقام معظم رهبرى در 

حوزه كشاورزى دارد.

ــازمان  س ــى  دام ــدات  تولي ــود  بهب ــاون   مع
ــاره به اينكه  ــمنان با اش ــتان س ــاورزى اس جهاد كش
ــاورزان  ــدارى از جمله فعاليت هاى جانبى كش نوغان
شرق استان سمنان محسوب مى شود خاطرنشان كرد: 
ــاه 40 روزه مى توانند با  ــاورزان در يك دوره كوت كش
انگيزه اقتصادى و به كار گيرى از بخشى از نيروى كار 
خود در روستاها درآمد نسبتا مناسبى را براى خود به 

ارمغان آورند.
ــازمان  ــه اقدامات س ــاره ب ــينى با اش ــاه حس  ش
ــاورزى در استان سمنان در راستاى توسعه  جهاد كش
نوغاندارى در سال گذشته گفت: در اين راستا دوره هاى 
ــمنان با موضوع  ــتان س ــتاهاى اس ــى در روس آموزش

نوغاندارى برگزار شده است.
توزيع 5 هزار اصله نهال درخت توت اصالح شده 
به صورت رايگان به بهره برداران حوزه نوغاندارى براى 
ــداران و توزيع 30  ــورد نياز نوغان ــن برگ توت م تامي
ــگان از ديگر اقدامات  ــه تخم نوغان به صورت راي جعب
ــمنان در راستاى  ــازمان جهاد كشاورزى استان س س
ــه وى به آن  ــال 95 بود ك ــدارى در س ــعه نوغان  توس

ــازمان  ــود توليدات دامى س ــاون بهب ــاره كرد. مع  اش
جهاد كشاورزى استان سمنان با اشاره به اقدامات اين 
سازمان در راستاى توسعه نوغاندارى در سال 96 اضافه 
كرد: 50 جعبه تخم نوغان و تعدادى دماسنج و رطوبت 
سنج مورد نياز بهره برداران نوغاندارى به صورت رايگان 
ــتان  ــال 96 در ميان بهره برداران نوغاندارى اس در س
سمنان به منظور تجهيز و افزايش راندمان توليد كرم 

ابريشم توزيع شده است.
ــات تغذيه اى  ــاره به الزام ــينى با اش ــاه حس  ش
كرم ابريشم براى توسعه نوغاندارى و بهره ورى بيشتر در 
اين صنعت اضافه كرد: براى تغذيه كرم ابريشم به ازاى 
هر جعبه تخم نوغان 50 اصله درخت توت بومى مورد 
ــت. وى با اشاره به راندمان باالى توليد پيله تر  نياز اس
كرم ابريشم بيان كرد: از هر جعبه تخم نوغان مى توان 
ــم برداشت كرد كه  حدود 30 كيلوگرم پيله تر ابريش
بر اساس ابالغيه مركز توسعه نوغاندارى كشور قيمت 
تضمينى خريد هر كيلوگرم پيله تر كرم ابريشم 181 

هزار و 49 ريال است.
وى با بيان اينكه در حال حاضر 40 كشور دنيا به 

صنعت نوغاندارى مشغول اند اضافه كرد: نيمى از اين 
ــورها در آسيا قرار دارند و ايران يكى از كشورهاى  كش

عمده توليد كننده پيله كرم ابريشم است.
معاون بهبود توليدات دامى سازمان جهاد كشاورزى 
استان سمنان از چين، ژاپن، هند، برزيل، كره شمالى، 
كره جنوبى، تايلند، ويتنام، تركيه و بلغارستان به عنوان 
ديگر كشورهاى برتر توليد كننده پيله تر كرم ابريشم 

در دنيا نام برد.
ــتان سمنان نيز  ــينى با بيان اينكه اس ــاه حس ش
ــم در كشور  يكى از توليد كنندگان پيله تر كرم ابريش
ــتان هاى گيالن، خراسان  ــود؛ از اس ــوب مى ش محس
رضوى، گلستان، خراسان شمالى، مازندران، آذربايجان 
ــه عنوان ديگر  ــتان ب ــرقى، اصفهان، همدان و لرس  ش
ــم در  ــتان هاى توليد كننده پيله طرح كرم ابريش اس
ــور ياد كرد. به گفته وى، از توليدات پرورش كرم  كش
ابريشم مى توان به صورت نخ ابريشم در صنايع نساجى 
ــتفاده در پارچه بافى، حرير بافى، قالى بافى و  براى اس
نيز توليدات لوازم آرايشى بهداشتى خوراك دام و طيور 

و صنايع دستى بهره برد.

ــة محيط  ــا هفت ــان ب  همزم
ــت دكتر بهرام سبحانى، اصـفهـان زيس

مديرعامل بزرگترين هلدينگ 
فوالدى كشور و خاورميانه درخصوص اهميت توجه 
به استانداردهاى زيست محيطى در همة بخشها، به 
ــوالد مباركه، گفت:  ــات ف ــژه در صنعت و اقدام وي
ــت به سال 1972  تاريخچه روز جهانى محيط زيس
ــال براى  ــل برميگردد؛ در آن س ــال قب يعنى 45 س
ــازمان ملل متحد كنفرانسى با موضوع  اولين بار، س
ــتكهلم سوئد  ــت در شهر اس ــان و محيط زيس انس

برگزار كرد. 
همزمان با برپايى اين كنفرانس، مجمع عمومى 
ــازمان ملل قطعنامه اى تصويب كرد كه منجر به  س
 (UNEP)تشكيل برنامة محيط زيست سازمان ملل

شد. وقتى به تاريخ شكل گيرى فوالد مباركه و آغاز 
ــاهده  بهره بردارى آن با كمى تأمل توجه كنيم، مش
ــركت فوالد مباركه از همان آغاز دوران  مى كنيم ش
ساخت، يعنى سال 1358، با احداث مركز تحقيقات 
گونه شناسى در شركت و مطالعه بر روى 72 نمونة 
گياهى، به عنوان شركتى كه خود را ملزم به رعايت 
استانداردهاى زيست محيطى ميداند، بنا نهاده شده 
ــعة پايدار فعاليت ميكند. اين  است و بر مبناى توس
شركت اساسا حفظ محيط زيست را يك مسئوليت 
ــه به اين  ــداد ميكند و توج ــر قلم ــى خطي اجتماع

مسئوليت را وظيفة خود ميداند.
ــا تأكيد بر اينكه اين رويكرد فوالد مباركه  وى ب
ــئوليت  ــت، نوعى مس ــط زيس ــت از محي در حفاظ
ــالق، فرهنگ و  ــه در اخ ــت كه ريش ــى اس اجتماع

ــركت دارد،  ــت و كاركنان اين ش ــادات مديري اعتق
تصريح كرد: اين نگرش واال شكل نگرفته است مگر 
ــاى نحوة برخورد  ــاية اصول و بايدها و نبايده در س
ــن آنچه در اين  ــت و همچني ــان با محيط زيس انس
ــالم  ــهاى دين مبين اس ــركت از فرهنگ و ارزش ش

نشأت گرفته است. 
ــة تعريفى از  ــه با ارائ ــوالد مبارك ــل ف مديرعام
ــعة پايدار به معناى  ــعة پايدار تأكيد كرد: توس توس
ــن نيازهاى  ــر گرفتن تأمي ــعة جوامع با در نظ توس
كنونى، بدون لطمه زدن به استعدادها و توانايى هاى 
ــت؛ با در پيش گرفتن رويكردى  موردنياز آينده اس
ــاس آن، جوامع، جنبه هاى اقتصادى خود  كه براس
ــائل اجتماعى و حفظ منافع  را با در نظر گرفتن مس
محيط زيست توسعه دهند و كيفيت زندگى خود را 
ــند. وى در همين رابطه و با بيان اينكه  بهبود بخش
فوالد مباركه از ابتداى طرح براى توليد 2.5 ميليون 
ــان  ــد، خاطرنش تن فوالد در اين منطقه بنا نهاده ش
ــتيابى به  ــوالد مباركه و دس ــعة ف كرد: اجراى توس
ــكل  ــركت ش توليد حدود 6 ميليون تن فوالد در ش
نگرفت مگر با نگاه و اعتقاد مديران و كاركنان بر اين 
ــور را  اصل كه فوالد مباركه بايد نياز حال حاضر كش
برآورده سازد، بدون آنكه توانايى دوره هاى آينده را 

در برآوردن نيازهايشان فدا كند.

ــماندهاى ويژه  ــاء پس ــبحانى از امح ــر س  دكت
ــكارل) تحت نظارت سازمان  (روغن ترانس هاى آس
ــى و طبق  ــه روش اصول ــت ب ــت محيط زيس حفاظ
ــرباره، كه  ضوابط فنى و اجراى طرح فراورى گرم س
ــش ضايعات دفنى و تبديل ضايعات به  با هدف كاه
ارزش افزوده و حفاظت از منابع طبيعى تعريف شده 
ــت، به عنوان بخشى از اين فعاليتها ياد كرد و در  اس
اين خصوص افزود: اين طرح به عنوان طرح منتخب 
ــبز اروپا در  بنياد جهانى انرژى و جامعة مديريت س

سال 93 معرفى شد.
ــتم پايش لحظه اى و بر  وى افزود: اجراى سيس
ــال اطالعات آناليز به سازمان  خط آالينده ها و ارس
ــدة  ــت مطابق با قوانين بروزش حفاظت محيط زيس
ــاب  ــت محيطى، احداث تصفيه خانه هاى پس زيس
ــبا با هدف بازچرخانى پساب به  در شركت فوالد س
ــعه و ارتقاى سيستمهاى تصفية  چرخة توليد، توس
ــا همين هدف  ــوالد مباركه ب ــركت ف ــاب در ش پس
ــا و بهبود  ــت آب از رودخانه، ارتق ــش برداش و كاه
ــارى بالغ بر 200  ــتمهاى كنترل غبار با اعتب سيس
ــت و تأمين مالى  ــان و همچنين حماي ميليارد توم
ــهرهاى  ــاب هاى ش ــرح جمع آورى و تصفية پس ط
ــكل زيست محيطى منطقه  مجاور با هدف رفع مش
ــابها در مصارف صنعتى و كمك به  و استفاده از پس

ــل بحران آب در منطقه بخش ديگرى از اقدامات  ح
فوالد مباركه در اين راستا بوده است. دكتر سبحانى 
ــرى اين فعاليتها در فوالد  ــكل گي بر اينكه در پى ش
ــرح ها و  ــركت در ط ــن ش ــاركت اي ــه و مش  مبارك
ــت محيطى بين المللى، نظير طرح  برنامه هاى زيس
ــن جهانى فوالد،  ــا همكارى انجم ــرات اقليم ب تغيي
ــركت موفق به دريافت تقديرنامه از نهادهاى   اين ش
ــده است، تأكيد كرد و گفت:  بين المللى مربوطه ش
هم اكنون در راستاى بهبود شرايط زيست محيطى 
منطقه و همگام با توسعة فوالد مباركه ميزان فضاى 
سبز در اين شركت از 1600 هكتار فراتر رفته است؛ 
به همين منظور تدابيرى اتخاذ شده است تا آبيارى 
ــتفاده از پساب تصفيه  ــبز با اس اين ميزان فضاى س
ــدة صنعتى شركت و بدون برداشت آب اضافى از  ش

زاينده رود در محيطى كامال سالم انجام شود.
ــخنان خود  ــبحانى در بخش پايانى س دكتر س
ــركت فوالد مباركه براى بهبود  با تأكيد بر اينكه ش
ــگاه نقطه  ــى خود هيچ ــت محيط فرايندهاى زيس
ــان كرد: به  ــت، خاطرنش ــور نبوده اس ــى متص پايان
همين منظور فوالد مباركه همواره توسعة همكاريها 
ــگاهى كشور را به منظور  با مراكز تحقيقاتى و دانش
گسترش مطالعات خود در اين زمينه در دستور كار 

قرار داده است.

بدون توجه به حفظ محيط زيست 

توسعة پايدار غيرممكن است

 توسعه صنعت نوغاندارى 
در استان سمنان

ارزيابى عملكرد شاخص هاى عمومى راه و شهرسازى 
استان توسط ارزيابان سازمان برنامه و بودجه

 رييس اداره ارزيابى عملكرد و پاسخگويى 
ــازى مـشـهـد ــكايات اداره كل راه و شهرس ــه ش ب

ــرد  ــى عملك ــوى از ارزياب ــان رض خراس
ــال 1395 اين اداره كل توسط ارزيابان  ــاخص هاى عمومى س ش

سازمان برنامه و بودجه استان خبر داد.
ــان  ــازى خراس به نقل از روابط عمومى اداره كل راه و شهرس
ــعه  ــوى، نورالدين حزبئى با اعالم اين خبر، افزود: معاون توس رض
ــازمان برنامه و بودجه استان به همراه ارزيابان مرتبط  مديريت س
ــرد اداره كل راه و  ــت ارزيابى عملك ــاخص هاى عمومى جه با ش
شهرسازى خراسان رضوى در سال 95 در اين اداره حضور يافتند.

وى اضافه كرد: در اين راستا نشست مشتركى با مديران اين 
اداره كل برگزار شد كه ابتداى نشست محمدرضا اخوان عبداللهيان 
مديركل راه و شهرسازى خراسان رضوى ضمن تبريك فرارسيدن 
ــازمان برنامه و  ــاه مبارك رمضان و تقدير از حضور همكاران س م
بودجه و متوليان ارزيابى ادارات استان، بر لزوم همكارى مجدانه در 

اين خصوص تاكيد كرد.
وى بر اهميت ارزيابى مستمر تاكيد كرده و اين امر را دميدن 

روحى تازه در كالبد ادارات عنوان كرد.
در ادامه خانم موسوى معاون توسعه مديريت سازمان برنامه 
ــكر از اهتمام مديركل راه و شهرسازى  و بودجه استان ضمن تش
خراسان رضوى براى حضور در جلسات ارزيابى عملكرد اين اداره 
ــازمان اقدام و ابراز اميدوارى  كل، نسبت به معرفى ارزيابان آن س
ــدن فرآيند  ــر چه بهتر برگزارش ــازنده، باعث ه ــرد تعامالت س  ك

ارزيابى گردد.
گفتنى است در پايان و پس از بررسى روند ارزيابى، فرآيندهاى 
ــر مختلف اين اداره كل با حضور ارزيابان و متوليان  كارى در دفات

مربوطه مورد بازبينى قرار گرفت. 

 سارق قطعات خودرو با 25 فقره سرقت
 در قزوين دستگير شد

ــن از  ــتان قزوي ــى اس ــده انتظام فرمان
ــارق قطعات و محتويات قـزويــن ــتگيرى س دس

ــرقت در  ــف 25 فقره س ــودرو و كش خ
قزوين خبر داد. 

ــردار مهدى محمودى در بيان جزئيات اين خبر اظهار  س
ــرقت قطعات خودرو در  ــت: در پى وقوع چندين فقره س داش
ــى، موضوع به  ــكيل كارگروه ــتان قزوين با تش ــطح شهرس س
ــتان و شهرستان  ــتور كار پليس آگاهى اس صورت ويژه در دس

قزوين قرار گرفت.
ــتان  ــزود: كارآگاهان پليس آگاهى و پليس شهرس وى اف
ــات الزم موفق  ــات اطالعاتى و تحقيق ــام اقدام ــن با انج قزوي
ــده و در يك عمليات  ــابقه دار ش ــارق س ــايى يك س به شناس

غافلگيرانه وى را حين سرقت دستگير كردند.
ــد انتظامى ادامه داد: متهم در بازجويى فنى  اين مقام ارش
و پليسى به 25 فقره سرقت قطعات و محتويات خودرو اعتراف 

كرد.
ــاره به اينكه پس از  ــتان قزوين با اش فرمانده انتظامى اس
ــه مالخران و  ــروقه ب ــراف متهم مبنى بر فروش اموال مس اعت
ــتگيرى دو مالخر نيز در اين خصوص گفت: در بازرسى از  دس
ــروقه زيادى انواع محتويات و قطعات  منزل متهمان، اقالم مس

داخل خودرو كشف شد.
ــير  ــكيل پرونده براى س ــح كرد: متهمان با تش وى تصري

مراحل قانونى به مراجع قضائى معرفى شدند.
ــهروندان توصيه كرد:  ــه ش ــودى در پايان ب ــردار محم س
خودروى خود را به تجهيزات ايمنى و بازدارنده مجهز و فرصت 
ــتاى ارتقاء  ــلب و با پليس در راس ارتكاب جرم را از مجرمان س

احساس امنيت در جامعه همكارى كنند..

حمل مجدد فرآورده هاي نفتي سيستان و بلوچستان 
توسط ناوگان حمل و نقل ريلي

مديركل راه آهن جنوب شرق گفت: حمل 
نفتگاز استان سيستان و بلوچستان توسط زاهـــدان

ناوگان حمل و نقل ريلي پس از يك سال 
توقف مجددا راه اندازي شد. 

ــتان و بلوچستان، مجيد ارجوني در مراسم   منطقه سيس
ــرد: با عنايت  ــتان اظهار ك ــدازي قطار حمل نفتگاز اس راه ان
ــات مقام معظم رهبري و رياست جمهورى مبني  به فرمايش
ــاوگان حمل و نقل ريلي  ــتفاده حداكثري از ظرفيت ن بر اس
ــتين قطار باري حامل نفتگاز در  در كشور، شاهد ورود نخس

استان بوديم. 
ــار حمل نفتگاز پس از  ــزود: راه اندازي مجدد قط وي اف
ــال با پيگيري مديران شركت راه آهن جمهوي اسالمي  يكس

ايران و مسئولين استاني محقق شد. 
ــرد: ظرفيت هر واگن 60 هزار ليتر و برابر با  وي بيان ك

ظرفيت دو دستگاه نفتكش جاده اي است. 
ــم و بارز صنعت  ــه داد: از ويژگي هاي مه ــى ادام ارجون
ــل و نقل، مي توان به  ــاير مبادي حم ــه با س ريلي در مقايس
ــي، آلودگي هاي صوتي،  ــت محيط كاهش آلودگي هاي زيس
ــان و هزينه،كاهش  ــش زم ــوخت، كاه ــرف س ــش مص كاه
 ترافيك جاده اي و جلوگيري از حوادث و تصادفات احتمالي 

اشاره كرد. 
ــه در هر  ــرق گفت: روزان ــن جنوب ش ــركل راه آه مدي
ــون 200 هزار ليتر در  ــن بالغ بر يك ميلي ــار 20 واگ رام قط

ايستگاه ريلي شركت نفت زاهدان تخليه مي شود. 
ــراورده هاي  ــركت پخش ف ــه كرد: چنانچه ش وي اضاف
ــند ما  ــته باش ــي تصميمي بر افزايش ميزان نفتگاز داش نفت

آمادگي افزايش ميزان واگن و رام قطار را در مسير داريم.

افزايش نياز به ورقهاى فوالدى حاكى از پويايى 
صنعت و رونق اقتصادى كشور است

مديرعامل گروه فوالد مباركه گفت: اولويت 
ــت و به اصـفـهـان ــه تأمين نياز داخل اس ما هميش

ــوان خود در گروه  همين منظور با تمام ت
ــوالد مباركه توليدات متنوع داريم، اگرچه نياز مواد اوليه صنايع  ف
ــتى فوالد بيش از توان فوالد مباركه است، اما اگر بازار  پايين دس
بيش از توان توليدى فوالدمباركه نياز دارد، اين به معناى پويايى 

بيشتر و رونق صنعت ايران و نه كم كارى فوالد مباركه است. 
دكتر بهرام سبحانى افزود: در سال گذشته موافقتى با وزارت 
ــت معدن و تجارت، در خصوص تأمين نياز يك ميليون تنى  صنع
صنعت لوله و پروفيل صورت گرفت و تا بهمن همان سال، بيش از 
يك ميليون و 200 هزار تن ورق تحويل كارخانه هاى اين صنعت 
قرار گرفت. وى همچنين اظهار كرد: ميزان صادرات فوالد مباركه 
ــود، اما به منظور رفع نياز  ــال 94 بيش از 1.8 ميليون تن ب در س
ــال 95 اين رقم به 1.5 ميليون تن كاهش يافت، تا  داخلى، در س
جائيكه در سال گذشته نيز با رشد 40 درصدى فروش داخلى براى 

تأمين نياز داخل تالش كرده ايم.
مديرعامل گروه فوالد مباركه يادآورى كرد: نياز بيش از توان 
توليد داخل از طريق واردات تأمين ميشود، اما برخى انتظار دارند 
ــوند، درصورتى كه  به دليل وجود نياز وارداتى، تعرفه ها حذف ش
وظيفه تعرفه، ايجاد تعادل بين قيمت واردات و قيمت توليد داخل 
به منظور حفظ تعادل در بازار در كنار تثبيت اشتغال و توليد ملى 
ــى كه به صورت  ــان كرد: از جمله محصوالت ــت. وى خاطرنش اس
كاربردى در صنايع داخلى به مصرف ميرسد و توسط شركت فوالد 
مباركه توليد ميشود، ميتوان به ورق هاى آجدار، ورق هاى فوالدى 
ــوند و  ــتفاده ميش ــتاندارد API كه در صنايع نفت و گاز اس با اس
ــازى استفاده ميشوند،  ورقهاى MB و IF كه در صنايع خودروس

اشاره كرد. 

 مبارزه شيميايى عليه آفت ملخ در سطح 5000 هكتار 
از اراضى كشاورزى استان سمنان

ــازمان جهاد كشاورزى استان سمنان با اشاره  مدير حفظ نباتات س
ــيميايى عليه آفت ملخ در سطح اراضى كشاورزى سـمـنـان به آغاز مبارزه ش

اين استان اظهار داشت: تا كنون مبارزه شيميايى درسطح يك هزار 
ــود در صورت ادامه  ــده و پيش بينى مى ش و 500 هكتار از اراضى عليه آفت ملخ انجام ش

روند اين شرايط اقليمى سطح مبارزات به 5000 هكتار افزايش يابد.
به گزارش روابط عمومى سازمان جهاد كشاورزى استان سمنان، عباس مشيريان در 
ــاورزى استان  ــطح برخى از اراضى كش ــاره به ظهور آفت ملخ در س جمع خبرنگاران با اش
ــات و كارگروه هاى مختلف در راستاى مبارزه با اين  ــمنان اظهار داشت: تا كنون جلس س

آفت انجام شده است.
ــكى براى رصد جمعيت ملخ در  ــبكه مراقبت گياه پزش ــكيل ش ــاره به تش  وى با اش
كانون هاى آلوده اين استان افزود: با توجه به گزارش هايى كه اعالم شد اجراى مبارزه با آفت 
از اواسط ارديبهشت ماه از شرقى ترين قسمت استان يعنى شهرستان ميامى آغاز شد و در 

غربى ترين منطقه استان و در شهرستان گرمسار اين روند تكميلى انجام گرفت.
ــمنان با اشاره به انجام مبارزه  ــازمان جهاد كشاورزى استان س مدير حفظ نباتات س
شيميايى عليه آفت ملخ در ساير نقاط استان سمنان خاطر نشان كرد: روند مبارزه عليه آفت 

ملخ در شهرستان هاى شاهرود، دامغان و مهديشهر نيز در حال انجام است.
مشيريان با اشاره به روش هاى مبارزه عليه آفت ملخ گفت: مبارزات شيميايى با اين 

آفت با دستگاه هاى سمپاش « يو. ال. وى» ، توربوالينر صورت مى گيرد.
ــى و غيره در سطح استان  وى از وجود گونه هاى مختلف ملخ نظير ايتاليايى، مراكش
خبر داد و به زمان مبارزه شيميايى عليه اين آفت اشاره كرد و افزود: بهترين زمان مبارزه 
با اين آفت زمانى است كه اينكه اين آفت كامال از كپسول هاى تخم خارج شده و به زمان 
جفت گيرى نرسيده باشد. مدير حفظ نباتات سازمان جهاد كشاورزى استان سمنان خاطر 
ــار اين آفت كار  ــان كرد: مبارزه با اين آفت بايد در كانون آن صورت گيرد چرا كه انتش نش
كنترل آن را سخت تر مى كند. مشيريان در پاسخ به اين پرسش خبرنگاران مبنى بر اينكه 
چه تمهيداتى براى استفاده نكردن كشاورزان ، بهره برداران و دامداران در زمان مبارزه با اين 
آفت انجام داده ايد تصريح كرد: قبل از اغاز مبارزه اطالع رسانى الزم به دامداران، عشاير و 
بهره برداران مراتع صورت گرفته و از زمان سم پاشى به مدت يك تا تا ده روز از چراى دام 

و آوردن دام به منطقه جلوگيرى مى شود.

 تبديل شدن فرودگاه بين المللى زاهدان 
به هاب اقتصادى منطقه

ــتان و بلوچستان گفت: برنامه ريزى  مديركل فرودگاههاى سيس
ــوى تبديل كردن اين فرودگاه به هاب منطقه و زاهـــدان و حركت به س

ــث ثروت آفرينى  ــاى عبورى را باع ــانى به هواپيماه خدمت رس
براى ايران دانست.

به گزارش ايسنا- منطقه سيستان و بلوچستان، حسن اعرابى مقدم افزود: بيش از 
100 پرواز عبورى در شبانه روز از آسمان زاهدان در مسير دوطرفه اروپا به كشورهاى 
شرقى و جنوب شرقى آسيا، موقعيت مناسب و راهبردى اين فرودگاه و داشتن سطوح 
ــتم هاى ناوبرى استاندارد و بروز ، موقعيت منحصر به فردى را  پروازى مطلوب و سيس
ــت كه مى توان با برنامه ريزى دقيق و  ــيده اس در اين منطقه به فرودگاه زاهدان بخش

اصولى آن را به مركز خدمت رسانى هواپيماهاى عبورى و هاب منطقه تبديل كرد.
ــا بايد  ــتفاده از تمامى ظرفيت ه ــراى اس ــه ب ــن موضوع ك ــه اي ــاره ب ــا اش وى ب
ــاخت باند دوم  ــتان را تقويت كرد، گفت: س ــاخت هاى الزم در فرودگاه هاى اس زيرس
ــاخت هاى بزرگى است كه با رويكرد اقتصاد  فرودگاه بين المللى زاهدان از جمله زيرس
ــاخته شده است و  ــورى س ــتانى و كش مقاومتى و با بيش از 90 درصد توان بومى اس
مى تواند به كاهش ترافيك و زمان عبور و مرور پروازهاى ورودى و خروجى به كشور، 
ميزبانى هواپيماهاى عبورى و افزايش پروازهاى داخلى و خارجى و در نتيجه افزايش 

درآمد كمك بسزايى كند.
ــاخت ضرورى ديگر گفت: مطالعات ساخت  اعرابى مقدم در مورد ايجاد يك زيرس
ترمينال جديد فرودگاه بين المللى زاهدان و ساختمان تكنيكال بالك آن به مساحت 
ــده است. با ساخت اين ترمينال  ــه نيز جانمايى ش هفت هزار مترمربع انجام و در نقش
ــانى مختلف مانند سرويس هاى تغذيه و استراحت فراهم  فضاى الزم براى خدمت رس

مى شود و مى تواند درآمدهاى غيرهوانوردى فرودگاه را افزايش دهد.
ــاد مزيت براى  ــتان در رابطه با ايج ــتان و بلوچس ــاى سيس ــركل فرودگاهه مدي
خدمت رسانى به هواپيماهاى عبورى گفت: ما در مرز ورودى و خروجى كشور هستيم 
ــوختگيرى را براى خدمت رسانى به پروازهاى  ــب مانند س و اگر بتوانيم امكانات مناس
ــم با هماهنگى  ــود اما بايد بتواني ــم اين باعث ثروت آفرينى مى ش ــورى فراهم كني عب
ــوخت را كاهش دهيم تا با ايجاد رقابت با كشورهاى همسايه،  ــركت نفت قيمت س ش

شركت هاى هوايپمايى را به سوختگيرى از اين فرودگاه ترغيب كنيم.

 پيشرفت 51 درصدى واحد فوالد سازى 
طرح فوالد سفيد دشت

مديرعامل شركت فوالد سفيددشت چهارمحال و بختيــارى از 
ــتانى شـهركـرد ــازى اين طرح اس ــرفت 51 درصدى واحد فوالد س  پيش

خبر داد.
محمود ارباب زاده با بيان اين مطلب گفت: عمليات احداث اين كارخانه با هدف اوليه 
ــمش اســلب در حال انجام است. به گفته وى اين مجتمع در  توليد 800 هزار تن ش
3 فاز شامل ساخت واحد احيا مســتقيم، واحد فوالدسازى و واحد زيرساخت و جنبى 

و پشتيبانى در نظر گرفته شده است.
ــت (واحــد احيا مســتقيم) بــه عنوان نخستين طرح  وى ادامه داد: فــاز نخس
از مجموع 7 طرح فوالد استانى كشور در آبان ماه سال گذشته به بهره بردارى رسيد 
و تا ارديبهشت ماه 96 نيز بيش از 132 هزار تن آهن اســفنجى توليــد كرده است. 
ــاله، با حمايت فوالد  ــــازى) پس از وقفه چندس فــاز دوم اين مجتمع (واحد فوالدس

مباركه پس از بهره بردارى واحد احياى مستقيم با جديت آغاز شد.
ــت چهارمحال و بختيــارى خاطرنشان كرد:  ــركت فوالد سفيددش مديرعامل ش
ــــتيبانى  ــــاخت، جنبى و پش ــامل ايجاد واحد زيرس ــركت، ش ــــوم اين ش فــاز س
ــاز و احداث  ــاى موردني ــــاخت ه ــه تأمين زيرس ــــت كه وظيف ــــركت اس  اين ش
ــازى را بر عهده دارد كه برق و  ــــاختمان هاى جنبى موردنياز واحد احيا و فوالدس س

گاز اين واحدها در سال 94 و آب مورد نياز در شهريورماه 95 فراهم شد.
ــاخت ها، باسكول  ــاير زيرس اربــاب زاده تصريح كــرد: بــا آغــاز و تكميــل س
ــــيد كه پــس از راه اندازى آن، همه ورود و  ــركت نيز به بهره بردارى رس 60 تنى ش

خروج مواد شركت از اين طريق انجام مى شود.
ــــت، گفت:  ــركت فوالد سفيددش ــتفاده بهينه از آب در ش ــاره به اس  وى با اش
ــتى و استفاده از آن به  ــاب صنعتى و بهداش برنامه ريزى براى احداث تصفيه خانه پس
ــيار مهم اين شركت  ــــرب، يكى از تصميم هاى بس ــــتفاده از منابع آب ش جاى اس
ــت كه مى تواند در جهت حفظ محيط زيست و  ــــتاى منابع آب كشــور اس در راس

همچنين تأميــن آب موردنيــاز فــوالد سفيددشــت نقــش اساسى ايفا كند.
ــارى در ادامه بيان  ــال و بختيــ ــت چهارمح ــركت فوالد سفيددش مديرعامل ش
ــــاخت فاز دوم (واحد فوالدسازى)، حدود 250 نفر مشغول  ــت: در عمليــات س داش

كار هستند و پس از راه اندازى نيز براى 300 نفر فرصت شغلى ايجاد خواهد شد.

شهرستانها10
| د                      وشنبه | 29 خرداد 1396 |

| شماره 4491 |


