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ديدار استاندار سيستان و بلوچستان با رئيس شوراى 
راهبردى روابط خارجى دفتر رهبرى

استاندار سيستان و بلوچستان با دكتر كمال خرازى رئيس شوراى 
راهبردى روابط خارجى دفتر مقام معظم رهبرى در تهران ديدار كرد. 
على اوسط هاشمى هدف از اين ديدار را، دعوت از ايشان براى سفر به 
استان به منظور بهره مندى از توان آن مجموعه در راستاي بكارگيرى 

قابليت هاي منطقه اي استان و توان رسيدن به موقعيتي براي قبول 
ــش هاي ملي عنوان كرد. وى افزود: در اين ديدار ضرورت تكميل  نق
ــهد- سرخس به عنوان مهمترين  خط راه آهن چابهار- زاهدان- مش
عنصر در گسترش روابط با كشورهاي همسايه در بخش هاي مختلف 

با راه اندازى خط ترانزيت كاال و نقش آن در تحول منطقه جنوب شرق 
مورد توجه قرار گرفت. گفتنى است مهم ترين عنصر تحول در ترانزيت 
ــرق كشور و استفاده از مزيت هاي بندر چابهار، راه اندازي  كاال در ش

خط آهن چابهار- زاهدان- مشهد است. 

هزينه كرد 35 ميليارد تومانى مديريت شهرى 
براى آبادانى طوس

ــهد گفت: در طول 4 سال گذشته بالغ بر  ــهردار مش ش
350 ميليارد ريال از منابع مديريت شهرى به منظور توسعه 

منطقه طوس هزينه شده است.
سيدصولت مرتضوى در مراسم گراميداشت سالروز صدور 
فرمان تاريخى مقام معظم رهبرى در خصوص آبادانى طوس 
ــى مشهد برگزار شد، اظهار كرد:  كه در محل آرامگاه فردوس
در تاريخ 19 تيرماه سال 75 شاهد حضور مقام معظم رهبرى 
ــى و صدور فرمان براى رسيدگى  در مجموعه آرامگاه فردوس
ــه جهت برخى محدوديت ها و  به منطقه طوس بوديم كه ب
ــرى براى آبادانى  ــكالت، اجراى فرمان مقام معظم رهب مش
ــنوات گذشته در حد صورت جلسه باقى ماند  طوس طى س
ــهرى با عزمى راسخ بر آن  تا اينكه در دوره فعلى مديريت ش

شديم كه امر معظم له را اجرايى كنيم.
ــوس را از جمله  ــاهنامه و ط ــوار ش ــداث دو بول وى اح
اقدامات مديريت شهرى براى آبادانى اين منطقه برشمرد و 
گفت: مفرح كردن منطقه طوس با كاشت درخت و بوته گل، 
آسفالت معابر و برقرار كردن خط اتوبوسرانى از ديگر اقدامات 
شهردارى مشهد در راستاى توسعه منطقه طوس بوده است.

ــارد تومانى مديريت  ــوى از هزينه كرد 35 ميلي مرتض
ــر داد و گفت:  ــعه منطقه طوس خب ــهرى به منظور توس ش
مديريت شهرى اقدامات ديگرى را هم در دستور كار دارد كه 

با تخصيص اعتبارات الزم اجرايى مى شود..

 توسعه خطوط فشار متوسط هوائى  در 
شهرستان سرخه

با هدف ايجاد نقطه مانور و ارتباط خطوط 20 كيلوولت، 
از آغاز امسال تاكنون، سه نقطه مانور و دو نقطه رينگ شبكه 

در شهرستان سرخه توسعه يافته است.
ــتان سرخه با اعالم اين مطلب  مدير توزيع برق شهرس
ــيونر) در ابتداى  ــتگاه جداكننده گازى (سكس گفت: دو دس
جاده صوفى آباد براى رينگ فيدر شاهين و ديگرى در گردنه 
سيدآباد به منظور ارتباط فيدر ايج برقرار و مورد بهره بردارى 

قرار گرفته است.
ــزود: عمليات نصب دو  ــدس مهدى پاك طينت اف مهن
ــوزى) براى مانور  ــده (كات اوت في ــتگاه فيدر قطع كنن دس
ــت و ابتداى فرعى سنگلچ در  ــاهين- كوهدش فيدرهاى ش
جاده بيابانك، جهت مانور فيدرهاى مركزى- شاهين به انجام 
رسيده و يك دستگاه فيوز قطع كننده تيغه اى نيز در ابتداى 
ــال به منظور مانور خطوط نظامين- ايج داير  فرعى عرب چ

گرديده است.
وى با عنوان اين كه نصب تجهيزات مورد اشاره موجب 
ــط هوائى  ــار متوس ــبكه فش ــاد نقطه مانور و رينگ ش  ايج
مى گردد يادآور شد: براى توسعه خطوط فشار متوسط هوايى 

ذكر شده،  مبلغ 307 ميليون ريال هزينه شده است.

امضاى تفاهم نامه احداث اولين نيروگاه 
خورشيدى در استان گلستان

ــيدى در استان  تفاهم نامه احداث اولين نيروگاه خورش
گلستان امضاء شد.

ــرى مديرعـامل  ــى اكبر نصيـ ــه مهندس عل به گفتـ
شركت توزيع نيروى برق استان گلستان با توجه به ظرفيت 
ــيل هاى موجود در استان گلستان به منظور جذب  و پتانس
 سرمايه گذارى خارجى به ويژه در بخش توليد نيروى برق از 
ــيدى تفاهم نامه  انرژى هاى تجديد پذير مانند انرژى خورش
احداث اولين نيروگاه خورشيدى در استان گلستان امضاء شد. 
وى در خصوص مشخصات اين نيروگاه گفت: در ساخت اين 
ــتان گلستان نقش  نيروگاه، ظرفيت 300 روز آفتابى در اس
ــته و براى اولين بار احداث نيروگاه خورشيدى با  مهمى داش
قدرت 25 مگاوات در مساحتى بالغ بر 14 هكتار در منطقه 

داشلى برون توسط سرمايه گذار خارجى انجام خواهد شد.

مانور آمادگي در برابر زلزله
ــركت  ــر زلزله در ش ــنل در براب ــي پرس ــور آمادگ  مان

بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان برگزار شد . 
ــره برداري نفت و  ــركت به به گزارش روابط عمومي ش
ــليمان ، در اين برنامه كه به همت اداره ايمني،  گاز مسجدس
ــركت انجام شد آژير وقوع  ــت و محيط زيست اين ش بهداش

زمين لرزه در ساختمان هاي اداره مركزي به صدا در آمد . 
ــاي فرمان تخليه اضطراري  متعاقب آن آژير دوم بمعن
ــنل اعم  ــنيدن اين صدا كليه ي پرس به صدا در آمد كه با ش
ــردي محل كار خود  ــران و كارمندان با حفظ خونس از مدي
ــط  ــوده و در محل تجمع ايمن كه توس ــريعاً ترك نم را س

كارشناسان HSE تعيين گرديده بود حضور يافتند . 
ــتمداد از نيروهاي آتش نشاني  همزمان درخواست اس
ــاني  ــاختمان ها به پايگاه آتش نش جهت اطفاي آتش در س
اعالم شد كه نيروهاي مربوطه به همراه نيروهاي امداد هالل 
ــت و درمان صنعت نفت در كوتاه ترين زمان  احمر و بهداش

خود را به محل حادثه رساندند . 
سهراب تركيان رييس اداره HSE شركت بهره برداري 
نفت و گاز مسجدسليمان با تشكر از همكاري و حضور مديران 
و كاركنان در اين مانور عليرغم گرماي شديد گفت: زلزله كه 
يك رخداد طبيعي و بعضاً خطرناك مي باشد مي طلبد كه 

آموزش هاي الزم جهت مقابله با آن به افراد منتقل شود . 
وي افزود : با مرور اين آموخته ها كه مهمترين آن حفظ 
خونسردي است مي توان در موقع بروز اين پديده ي طبيعي 

خسارت هاي جاني را كاهش داد . 

فاضالب غربى شهر رشت با اعتبارى بالغ بر 29 
ميليارد ريال اجرا مى شود

به گزارش دفتر روابط عمومى و آموزش همگانى شركت 
ــمت غربى شهر  ــتان گيالن ، فاضالب قس آب و فاضالب اس

رشت با اعتبارى بالغ بر 29 ميليارد ريال اجرا مى شود.
سيد محسن حسينى رئيس هيأت مديره و مديرعامل 
ــالم اين خبر افزود: با توجه به عدم وجود  آبفاى گيالن با اع
شبكه جمع آورى فاضالب در منطقه باقرالعلوم واقع در بلوار 
افتخارى و دفع فاضالب از طريق ايجاد چاههاى جذبى نسبت 

به اجراى طرح جمع آورى بهداشتى فاضالب اقدام شد.
ــامل اجراى 5087 متر  وى در ادامه گفت: اين پروژه ش
لوله گذارى در اقطار 200 الى 315 ميليمتر با لوله پلى اتيلن 
ــعاب مى باشد كه  دو جداره ، به همراه نصب 500 فقره انش

هزينه اجراى آن بالغ بر 29 ميليارد ريال برآورد شده است.
ــل آبفاى گيالن مدت زمان اجراى پروژه را 12  مديرعام
ماه اعالم كرد و يادآور شد: با توجه به پيشرفت فيزيكى 32 
درصدى پروژه و اجراى 1780 متر از شبكه و ساخت 31 آدم 
رو ، بهره بردارى از اين پروژه پايان ديماه سالجارى و جمعيت 

برخوردار از آن 1200 خانوار خواهد بود.

ــاده 5 اين  ــيون م   در كميس
هفته استان 86 مورد از موارد اصـفـهـان

ــازي  اصالح،تعيين و دقيق س
ــت  خط بدنه،تقليل ويا تعريض عرض گذر، درخواس
ــش ارتفاع ، حذف و يا اضافه كردن گذر وتغيير  افزاي
ــرح و مورد  ــتان مط ــهر اس كاربري مربوط به  8 ش

بررسي قرار گرفت.
ــيون ماده 5 اين هفته استان  ــه كميس در جلس
ــه معاون هماهنگي  ــت محمد علي طرف كه به رياس
ــتانداري و باحضور حجت اله غالمي  امور عمراني اس

ــتان اصفهان و ديگر  ــازي اس مدير كل راه و شهرس
ــد 86 مورد از موارد اصالح،تعيين و  اعضا برگزار ش
دقيق سازي خط بدنه،تقليل ويا تعريض عرض گذر، 
ــت افزايش ارتفاع ،حذف و يا اضافه كردن  درخواس
ــهرهاي چمگردان  گذر وتغيير كاربري مربوط  به ش
ــت 9 مورد ، خميني شهر 37  12 مورد ، ورنامخواس
مورد ، دهق 7 مورد، علويجه 5 مورد ، گوگد 6 مورد، 
ــان 9 مورد و خوانسار يك مورد ، مطرح و مورد  كاش
ــي قرار گرفت. از موارد مهم شهرهاي ياد شده  بررس
بررسي طرح ساماندهي امامزاده شهر دهق ، بررسي 

ــكن جهت  ــي 178 واحدي بنياد مس ــرح تفكيك ط
ــهر علويجه و طرح  ــكن اجتماعي در ش اجراي مس
ــتان متروكه  ــر كاربري 5400 متر مربع قبرس تغيي
شهر گوگد به فضاي سبز با حفظ قبور متروكه بود.

ــر كاربري  ــي در رابطه با تغيي ــت اله غالم حج
ــر ، به كاربري اداري  ــاختمان هايي با كاربري غي س
ــت كاربري  ــاختمان هايي كه جه ــد س ــت : باي گف
اداري خريداري مي شوند قبل از خريد ملك جهت 
استعالم از قابلييت تغيير كاربري به اداري ،آن ملك،  
ــوند تا بعد از  ــازي هماهنگ ش با اداره راه و شهرس

خريد با مشكلي جهت تغيير كاربري مواجه نشوند.
ــاي بزرگ  ــوص پالك ه ــه در خص وي در ادام
ــغال باال گفت :پالكهاي بزرگي كه در  ــطح اش با س
ــغال را 100درصد در نظر  ــطح اش طبقات زيرين س
ــاي آزاد آنها فاقد  ــال 40درصد فض ــي گيرند ، عم م
گونه هاي گياهان ريشه دار خواهد بود و با رواج اين 
ــهر به يك فضاي خشك و فاقد سبزينگي  روند ، ش

تبديل ميشود .
غالمي گفت : اگر از نماي باال به شهر نگاه كنيم 
ــاختمان هاي جديد االحداث را با ساختمانهاي  و س
قديمي شهر مقايسه كنيم متوجه تفاوت عمده آنها 
در ميزان سبزينگي ميشويم ، ساختمانهاي قديمي 
ــه دار و  ــان بزرگ و ريش ــبزينگي و درخت داراي س
ــبز بي ريشه و  ــاختمانهاي جديد داراي فضاي س س
خشكي هستندكه محدود به 20درصد سطح اشغال 

آنها است.
ــازي افزود : اضافه كردن  مدير كل راه و شهرس

سطح اشغال بيشتر از 60 درصد مجاز يعني نابودي 
ــبز ريشه دار كه در مجتمع هاي بزرگ در  فضاي س
حال رواج پيدا كردن است و اگر به همين منوال اين 
ــه پيش برود و وارد حريم 40درصد  فضاي آزاد  روي
پالك ها كه حق شهر است، شده و ازكاشت گياهان 
ــاختمانها  خودداري شود شهرهاي  ريشه دار در س
ــتان اصفهان نيز همچون شهر قم به شهر هايي  اس

خشك تبديل خواهند شد .
ــازي و معماري  ــهر س ــدي مدير ش ــون اس له
ــازي استان در خصوص معابر  اداره كل راه و شهرس
ــاي موجود  ــت : تقويت گذر ه ــهر چمگردان گف ش
ــت به خصوص در  ــهر يك امر حياتي اس  در اين ش
ــه داراي بافتي متراكم و  ــهر هاي اين چنيني ك ش

قديمي هستند. 
ــت : اكثر معابري كه در طرح جامع اين  وي گف
شهر طراحي شده در خود شهر وجود ندارند و يا اگر 

وجود دارند نياز به تعريض دارند.

استاندار سيستان و بلوچستان 
ــالش مى كند زاهـــدان ــت: دولت ت گف

شرايط الزم براى توسعه توليد و 
اشتغال در استان فراهم كند. 

على اوسط هاشمى در شوراى گفت وگوى دولت و 
بخش خصوصى كه در استاندارى برگزار شد، افزود: يايد 
ــعت ديد براى جذب سرمايه گذاران مزيت هاى  با وس

رقابتى در استان ايجاد كنيم. 
استاندار در ادامه بيان كرد: رفع مشكالت و موانع 
ــتغال و  پيش روى بخش خصوصى در حوزه توليد، اش

سرمايه گذارى با اولويت پيگيرى شود. 
ــنگ اندازى در  ــمى گفت: مانع تراشى و س هاش
ــير جذب سرمايه گذارى در سيستان و بلوچستان  مس

قابل قبول نيست. 
استاندار تصريح كرد: رويكرد بهره مندى از پتانسيل 
و ظرفيت هاى بخش خصوصى در ايجاد اشتغال بايد در 

دستور كار قرار گيرد. 
ــه گونه اى  ــان اينكه مديران بايد ب ــمى با بي هاش
برنامه ريزى كنند كه هر سرمايه گذار بخش خصوصى 
ــود را راه اندازى كند؛ به  ــرف يكماه بتواند كارگاه خ ظ
ــتگاههاى متولى امر سرمايه گذارى ، امور مالياتى،  دس
جهاد كشاورزى و منابع طبيعى تأكيد كرد در اين استان 
انتفاعى بينديشيد چرا كه اكنون فصل بذرافشانى و خلق 

فرصت است. 
ــهيالت  وى توجه به توليد داخلى با پرداخت تس
ــر اقدامات دولت درجهت  ــع موانع توليد را از ديگ و رف
توسعه اقتصادى برشمرد و خاطرنشان كرد: اين اقدامات 
فرصت مناسبى براى بخش خصوصى است كه بايد از 

آن به نحو احسن استفاده كند. 
ــتاندار بيان كرد: سرمايه گذاران در حوزه هاى  اس
ــاى اقتصادى در  ــى كامل از مزيت ه ــف با آگاه مختل
ــرمايه گذارى مى كنند لذا  مناطق مختلف اقدام به س

ــتان به اين موضوع توجه داشته باشند كه  مديران اس
بدترين نوع نگاه به كارآفرينى كه وارد استان مى شود 
ــبت به  ــت كه مديران فكر مى كنند كه او نس اين اس

مسائل ناآگاه است. 
هاشمى با اشاره به بازنگرى و روان سازى قوانين از 
سوى دبيرخانه اين شورا، در ادامه بى ثباتى ، بى اطالعى 
ــى در جذب سرمايه گذاران را  و عملكرد غيركارشناس

غيرقابل قبول عنوان كرد. 
وى افزود: اخذ استعالم ها از سوى سرمايه گذاران 
ــهاى مختلف از جمله انتخاب زون انرژى هاى  در بخش
ــو و غيره  ــرورش ماهى  و ميگ ــاد گلخانه ، پ ــو ، ايج  ن
روان سازى و تسهيل شود و سرمايه گذار تنها به دنبال 

اخذ پروانه باشد. 
وى در خصوص گاليه برخى از كارآفرينان اقتصادى 
در مباحث مالياتى افزود: انديشيدن به ماليات به صورت 
ــت نيست  در ابتدا بايد ايمان مردم نسبت  صرف درس
ــود در اينصورت خود مردم در اين  به ماليات تقويت ش

زمينه خودجوش عمل خواهند كرد. 
استاندار با اشاره به كمبود 600 مگاوات برق توليدى 
ــتان گفت: زيرساخت هاى  بخش برق در  در داخل اس
دولت تدبير و اميد با قوت در حال پيشرفت است؛ چند 
ــته نيروگاه 540 مگاوات توسط سرمايه گذار  ماه گذش
ــتان مقيم تانزانيا كلنگ زنى شد كه تقاضاى  بومى اس

افزايش به 730 مگاوات را دارد. 
ــزود: تجهيزات  ــتان اف نماينده عالى دولت در اس

ــت و سرمايه  مورد نياز اين نيروگاه در گمرك آماده اس
ــده آماده توليد  ــش ماه آين گذار اعالم نموده كه تا ش
ــمى گفت : اطمينان مى دهم كه   برق خواهد بود. هاش
ــى ، برق، آب ، راه  ــاخت هاى حمل و نقل تركيب زيرس

آهن و گاز  رشد خوبى خواهد داشت. 
ــوخت و واردات دام به  ــوص مبادله س وى در خص
ــور از طريق مرزهاى مشترك با همسايگان گفت :  كش
براى تأمين سوخت مورد نياز مشكلى وجود ندارد و اين 
ــينان و اتاق بازرگانى از  موضوع در قالب تعاونى مرزنش

سوى دستگاههاى متولى  برنامه ريزى شود. 
ــى در تمام  ــعبه هاى بانك ــر ايجاد ش ــتاندار ب  اس
دروازه هاى اقتصادى استان و روان سازى امور بانكى در 

مرز ميلك و ميرجاوه تأكيد كرد. 
ــب مجوز صدور ويزا در  ــمى گفت: براى كس هاش
ــالش مى كنم كه  ــمى ت ــل پايانه هاى مرزى رس مح
ــولگرى و همانند فرودگاههاى ــدون مراجعه به كنس  ب

 بين المللى ويزاى يكماهه در محل پايانه مرزى، هنگام 
ــود استاندار خاطر نشان كرد: لغو رواديد  ورود صادر ش
در مرز مشترك با كشورهاى همسايه در صورت توافق 
ــرمايه گذاران و تجار بسيار  دولت ها در روابط ميان س

موثر خواهد بود. 
هاشمى گفت: استان سيستان و بلوچستان به دليل 
همسايگى با دو كشور افغانستان و پاكستان مى تواند از 
اين ظرفيت براى بهبود شرايط اقتصادى و توسعه خود 

استفاده كند. 

ــتاندار گفت: براى اينكه توليد و اشتغال ايجاد  اس
ــد چرا كه  ــط  به دولت باش ــود، نبايد نگاهمان فق ش
ــت دولت بر اين است كه در امر سرمايه گذارى،   سياس
ــتغال رونق  ــود تا توليد و اش  بخش خصوصى فعال ش

پيدا كند. 
وى بررسى شاخصهاى فضاى كسب و كار در استان 
را مورد تأكيد قرار داد و گفت : اين شاخصها بايد مورد 
بررسى قرار گيرند تا مشخص شود كه در كدام بخش با 
مشكل مواجه هستيم و براى هر كدام دبيرخانه ، بخش 

خصوصى و دولت  راهكار الزم را ارائه دهند. 
ــكالت واحدهاى لبنى  ــمى در رابطه با مش  هاش
ــكالت اين واحدها را بصورت ويژه  از  ــتان، رفع مش اس
ــت و افزود : واحدهاى داراى خط  ــئوالن امر خواس مس
توليد جديد بايد منطبق با ميزان توليد شير در استان 
ــده نيز تغيير  ــاى  زيان دهن ــد و واحده  فعاليت كنن

كاربرى دهند. 
ــى و موضع گيرى  ــوص برخورد تقابل وى در خص
برخى از نمايندگان استان با دولت بجاى تعامل گفت: 
درشت كالمى و انتقاد به تنهايى برطرف كننده مشكالت 
استان نيست زيرا مردم به انتقاد فكر نمى كنند آنچه كه 

براى مردم مهم هست اشتغال و فرصت سازى  است. 
ــمى گفت: بار مردم را بر دوش گرفتن تنها با  هاش
ــت، هر كس دغدغه مردم  عنوان نمايندگى مردم نيس
دارد بايد به گونه اى اقدام كند كه در امور مردم تسهيل 

انجام شود .

تالش دولت در استان ايجاد شرايط 
الزم براى توسعه توليد و اشتغال

تبديل شهرهاي استان به شهر هايي خشك درصورت 
رعايت نكردن سطح اشغال مجازدر ساختمانها

 شناسائى و جمع آورى يك رشته انشعاب 
 غير مجاز با قطر باال

ــل و اكيپ قطع  ــر و عوام ــور مدي با حض
ــتان آبفاى تهران ــاز آبفاى شهرس ــعابات غير مج انش

ــته انشعاب غيرمجاز با  بهارستان يك رش
قطر اينچ در گلستان كشف و جمع آورى گرديد .

ــتان بهارستان اعالم كرد  اين خبر را مدير امور آبفاى شهرس
ــبكه هاى آبرسانى  ــاماندهى خطوط و ش ــتاى س و گفت : در راس
ــتحصالى از چاههاى اطراف  ــال آب اس ــن خطوط انتق و همچني
ــتان به مخازن ، يك رشته انشعاب غيرمجاز با قطر 2 اينچ  شهرس

شناسائى و جمع آورى گرديد . 
پرويز عبدى با اشاره به مشخصات انشعاب مذكور ياد آور شد: 
ــهردارى گلستان بود كه  ــعاب با قطر 2 اينچ مربوط به ش اين انش
جهت آبيارى فضاى سبز در يكى از پاركهاى اين شهر مورد استفاده 
قرار گرفته مى گرفت . كه پس از شناسائى و نامه نگارى و صدور 
ــهردار ، عالوه بر دريافت خسارات وارده به شبكه و  اخطاريه به ش
همچنين آب آشاميدنى استفاده شده براى مصارف فضاى سبز ، 
ــعاب مذكور نيز كال جمع آورى گرديده و تعهد الزم مبنى بر  انش
عدم استفاده از انشعابات غير مجاز آب آشاميدنى در پاركها و فضاى 
سبز اخذ گرديد .  مدير امور آبفاى شهرستان بهارستان يادآور شد:  
متاسفانه يكى از مشكالت ما در امر تامين مطلوب كمى و كيفى 
ــاميدنى مصارف غير مجاز مى باشد . كه در اين خصوص  آب آش
موضوع شناسائى و جمع آورى انشعابات غير مجاز بصورت جدى 
در دستور كار اين امور قرار گرفته است . و از اوايل سالجارى و در 
ــه ماهه اول سال بالغ بر 90 رشته انشاب غير مجاز  مدت زمان س
در اين شهر شناسائى و به مجاز تبديل شده است .  وى همچنين 
ياد آور شد : با شناسائى و جمع آورى انشعاب 2 اينچى مذكور كه 
براى مصرف فضاى سبز مورد استفاده قرار مى گرفت . از هد روى 

و پرت آب به ميزان 5 ليتر بر ثانيه جلوگيرى گرديد .

روزانه 100 هزار نفر توسط ناوگان اتوبوسرانى در 
قزوين جابجا مى شود

مديرعامل سازمان اتوبوسرانى قزوين گفت: 
ــاوگان قـزويــن ن ــتگاه  ــتفاده از 500 دس ــا اس ب

اتوبوسرانى در شهر قزوين روزانه 100 هزار 
نفر جابجا مى شوند. 

ــن ايرانخواه در مراسم بهره بردارى از 40 دستگاه  محمد حس
ــهر قزوين كه در توقفگاه امام على(ع) برگزار  اتوبوس جديد در ش
ــطح  ــل و تقاطع هاى غير هم س ــاخت پ ــت: با س شداظهارداش
ــه جابجايى روان  ــاوگان عمومى زمين ــعه ن و پاركينگ ها و توس

شهروندان در سطح شهر فراهم شده است.
ايرانخواه بيان كرد: در شهر قزوين 4 هزار دستگاه تاكسى، 5 
ــتگاه وانت، يك هزار دستگاه مينى بوس و 500 دستگاه  هزار دس
ــط  ــور ميانگين روزانه 100 هزار نفر توس ــوس داريم و به ط اتوب

اتوبوسها جابجا مى شوند.
ــهر قزوين حدود 100 دستگاه اتوبوس  وى اضافه كرد: در ش
شهر فاقد كولر است و اين موضوع مشكالت زيادى براى شهروندان 
ايجاد كرده كه در اين راستا با خريد خودروهاى جديد 40 دستگاه 
ــرايط بهترى براى شهروندان  ــده و ش جايگزين خودروها قبلى ش
فراهم شده است. مديرعامل سازمان اتوبوسرانى شهردارى قزوين 
ــر 100 كيلومتر حدود 50 ليتر  ــت :  اتوبوس هاى قبلى در ه گف
مصرف سوخت داشت كه در اين خودروها به 10 ليتر كاهش يافته 
و در كنار آن هيچگونه آلودگى در اين خودروها نيست و دوستدار 

محيط زيست محسوب مى شود كه بسيار مهم است .
ــتان كشور براى نوسازى ناوگان  ايرانخواه اظهارداشت:چنداس
اتوبوسرانى پايلوت شدند كه قزوين، قم، اصفهان، مشهد و اهواز از 
آن جمله است كه در استان با اجراى اين طرح براى 200 نفر شغل 
ــده است. وى اضافه كرد: نوسازى هر دستگاه اتوبوس 50  ايجاد ش

ميليون تومان هزينه دارد

 نخستين جلسه از سلسله نشست هاى
  انديشه ايرانشهرى

 ايران فراتر از مرزهاى جغرافيايى گذشته و 
ــك مصداق مـشـهـد ــه تنها ي ــده، ن ــون و آين اكن

ــيدن و زيستن  ــرزمينى و بستر انديش س
ايرانيان، كه مفهومى بيانگر و نشاندهنده سپهرى كه دربرگيرنده 
ــتن ايرانيان در جهان ايرانى و شيوه تفسير و دريافت  گونه نگريس
ــه ايرانيان و بازتاب آن در زندگى و آداب و  جهان در خرد و انديش
سنن ايرانى است. جغرافياى اين مفهوم در گفتار دانشورانى چون 
ــان ايرانى» يا  ــواد طباطبايى"، «جه ــيد ج ــهريار عدل" و "س "ش

«سرزمين فرهنگى ايران» ناميده ميشود. 
ــازى شهرى ايران (زير  ــركت مادر تخصصى عمران و بهس ش
ــراى تبيين مبانى و مفاهيم  ــازى) ب مجموعه وزارت راه و شهرس
مقوم خرد و آداب ايرانشهرى (انديشه ايرانشهرى) و گفتگو درباره 
پيوندگاه هاى جغرافيايى و تاريخى آن و انديشيدن درباره راههاى 
از زير خاكستر به درآوردن آن آتش تابان، نشستهاى تخصصى اى 
ــهرهاى گوناگون  ــپس در ش ــزى و ابتدا در تهران و س را برنامهري
ــته اى از اين  ــت. در ادامه آن برنامه ها، رش ــرا كرده اس ــران اج  اي
ــا مديريت علمى و  ــهد ب ــتان 1396 در مش ــت ها در تابس نشس
ــى اقبال الهورى،  ــه آموزش عال ــازى موسس اجرايى گروه شهرس
ــهرى ايران  ــازى ش ــركت عمران و بهس ــد. ش ــزار خواهد ش  برگ
(زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازى) براى تبيين مبانى و مفاهيم 
مقوم خرد و آداب ايرانشهرى ( انديشه ايرانشهرى) و گفتگو در باره 
پيوندگاه هاى جغرافيايى و تاريخى آن و انديشيدن در باره راه هاى 
از زير خاكستر به درآوردن آن آتش تابان، نشست هايى تخصصى 
را برنامه ريزى و ابتدا در تهران و سپس در شهرهاى گوناگون ايران 
اجرا كرده است. در ادامه آن برنامه ها، رشته اى از اين نشست ها در 
تابستان سال 1396 در مشهد، به مديريت علمى و اجرايى موسسه 

آموزش عالى اقبال، برگزار خواهد شد 

 جمع آورى و نوسازى شبكه هاى فرسوده و قديمى 
در شهرستان رباط كريم

ــادل 700 ميليون ريال  ــا اعتبارى مع   ب
و آبفاى تهران ــانى  آبرس ــبكه  ش ــالح  اص ــات  عملي

ــم  كري ــاط  رب در  ــوده  فرس ــعابات   انش
انجام گرديد 

ــتان رباط كريم اعالم  ــن خبر را مدير امور آبفاى شهرس اي
كرد و گفت : با عنايت به قدمت و فرسوده گى بخشى از خطوط 
ــر آن بر كميت  ــانى در رباط كريم و تاثي ــبكه ها ى آبرس و ش
ــتگى  ــاميدنى ، احتمال بروز حوادث و شكس و كيفيت آب آش
ــبكه  اين خطوط و همچنين به لحاظ عدم مطابقت ظرفيت ش
آبرسانى قديمى با جمعيت تحت پوشش فعلى ، عليهذا مطابق 
ــورت گرفته عمليات به  ــده و مطالعات ص ــه زمانبندى ش برنام
ــازى بخشى از خطوط و شبكه هاى  ــانى و استاندارد س روز رس

آبرسانى در اين شهر انجام و به مرحله بهره بردارى رسيد .
ــاره به مشخصات اين پروژه خاطر  رضا عنايتى امانى با اش
نشان ساخت : عمليات اصالح شبكه مذكور در شهر رباط كريم 
ــاى مرتبط در منطقه  ــتان چهارم و كوچه ه و در خيابان گلس
ــتفاده از لوله هاى پلى  ــه جمعاً به طول 800 متر و با اس داودي
ــرى و با صرف اعتبارى معادل 700  ــايز 110 ميلى مت اتيلن س
ميليون ريال از محل اعتبارات جارى و داخلى از اواسط خرداد 
ــه اتمام و بهره  ــل تير ماه جارى نيز ب ــروع گرديد و اواي ماه ش

بردارى رسيد. 
ــراى اين  ــان با اج ــد : همزم ــادآور ش ــى ي ــدس امان مهن
ــوده و قديمى نيز  ــعابات فرس ــازى انش عمليات ، اصالح و بازس
ــروژه عالوه براصالح  ــت . كه در اين پ ــتور كار قرار داش در دس
ــاى قديمى تعداد  ــبكه ه ــازى 800 متر از خطوط و ش و بازس
ــعاب معيوب و فرسوده نيز اصالح و بازسازى و   120 رشته انش

به روز رسانى گرديد .

 اگر به دنبال اقتصاد جايگزين نفت هستيم بايد توجه ويژه اى
 به معدن و صنايع معدنى داشته باشيم

ــبحانى مديرعامل گروه فوالد مباركه اصفهان ضمن  دكتر بهرام س
ــه خالقين اقتصاد اصـفـهـان ــا تأكيد بر اينك ــت و معدن ب ــك روز صنع تبري

ــر صنعتى هستند كه  ــتغال قش مقاومتى و پرچم داران توليد و اش
ميتوانند اولين جايگزين نفت باشند، گفت: اگر به دنبال اقتصاد جايگزين نفت هستيم بايد 

توجه ويژه اى به معدن و صنايع معدنى داشته باشيم.
وى در همين رابطه ادامه داد: يكى از شاخصه هاى كمى براى تشخيص توسعه يافتگى 
جوامع، اندازه گيرى مصرف فوالد آنان است. براى توليد يك ميليون تن فوالد، اكتشاف در 
معدن، استخراج و فرآورى انجام ميشود و در ادامة اين زنجيره، مواد استخراج شده تبديل به 
فوالد شده و در همة صنايع ازجمله خودروسازى، ساختمان سازى، لوازم خانگى، صنايع مواد 
غذايى و... مورد استفاده قرار ميگيرد.مديرعامل گروه فوالد مباركه با اشاره به مزيتهاى توليد 
فوالد در كشور گفت: مادة اوليه و انرژى، برق و گاز در كشور ما فراهم است و خوشبختانه 
ــبحانى با اشاره به اينكه در  نيروى جوان و متخصص نيز در اين زمينه وجود دارد. دكتر س
سند چشم انداز 1404 توليد 55 ميليون تن فوالد در كشور پيش بينى شده است افزود: اگر 
فوالد مباركه در دو سال گذشته كه سخت ترين شرايط فوالد در دنيا بود و به صورت تقريبى 
توليدكنندگان بزرگ با چالش جدى مواجه شدند، توانست از اين پيچ عبور كند به آن خاطر 
ــت و پراكندگى در مراحل وجود  ــود كه كل فرآيند توليد فوالد را در مجموعه خود داش ب
نداشت. بنابراين براى دستيابى به توليد 55 ميليون تن فوالد بايد به اين نكته توجه شود 
كه واحدهاى پراكنده كاربردى نيستند و دير يا زود از گردونه توليد خارج ميشوند؛ بنابراين 
ظرفيتهاى بزرگ الزم است. مديرعامل گروه فوالد مباركه با تأكيد بر اينكه در انتخاب فناورى 
بايد پاسخ گوى بازار جهانى و محصول مطلوب داشته باشيم خاطرنشان كرد: اين نكات بايد 
موردتوجه قرار گيرد، خواه ناخواه بايد با اقتصاد دنيا رقابت كنيم و به يقين ميتوانيم، چون 
همانگونه كه اشاره شد، همه چيز در كشور مهياست. وى با اشاره به مزيتهاى كسب بازارهاى 
ــهاى صنعتى كشور اظهار كرد: اگرچه فوالد مباركه به دليل تأمين  صادراتى در همه بخش
حداكثرى بازار داخل در سال 95 صادرات خود را نسبت به سال 94 كاهش داد، اما اين مهم 
است كه نيمى از صادرات فوالد مباركه به دليل كيفيت باالى محصوالت شركت به اتحاديه 

اروپا كه خود بزرگترين توليدكننده فوالد است، انجام شده است.  
وى در خاتمه سخنان خود تصريح كرد: اگر اقتصاد مقاومتى و توليد و اشتغال ميخواهيم، 

به يقين اين ظرفيت و توانايى در معدن و صنايع معدنى هست.

 برگزارى مراسم تقدير و معارفه سرپرست معاونت غذا و دارو 
دانشگاه علوم پزشكى گيالن

ــم تقدير و معارفه سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه با  مراس
ــف زاده چابك- رييس دانشگاه علوم گـيــالن ــاهرخ يوس حضور دكتر ش

ــكى گيالن و جمعى از مسوولين و كاركنان معاونت غذا و  پزش
دارو در محل سالن اجالس اين معاونت برگزار شد.

ــف زاده چابك در ابتداى اين مراسم با اشاره به تدوين نقشه  ــاهرخ يوس  دكتر ش
راهبردى دانشگاه، مديريت زنجيره تامين، نوسازى و توسعه فضاى فيزيكى و تجهيزات 

را از جمله مباحث ظرفيت هاى اين نقشه عنوان كرد.
وى  با بيان اين كه ارتقاى سالمت جامعه  رسالت  دانشگاه علوم پزشكى گيالن 
ــت زنجيره تامين حايز  ــوص، مديريت منابع مالى و مديري ــت، افزود: در اين خص اس
ــف زاده با تاكيد بر اين كه 76 درصد علت مرگ و مير،  ــد. دكتر يوس اهميت مى باش
ناشى از بيمارى هاى غيرواگير است، دو مقوله تغيير سبك زندگى و عدم فعاليت هاى 

فيزيكى افراد را در اين خصوص دخيل دانست. 
ــگاه علوم پزشكى گيالن در ادامه بحث دارو، تجهيزات و غذا را بحث  رييس دانش
روز و از مباحث اصلى برنامه ى راهبردى دانشگاه علوم پزشكى گيالن خواند و تشكيل 
اداره ى شوراى خريد تجهيزات در اين حوزه را الزم دانست و يادآور شد: اين شورا با 

نظارت مستقيم دانشگاه مى باشد.
ــنتى) كامال  ــته (س ــگاه با گذش وى در ادامه با تاكيد بر اين كه نگاه امروز دانش
ــازى را فرصتى مهم براى اين دانشگاه  ــيس دانشكده داروس متفاوت خواهد بود، تاس
ــگاه علمى به  ــكى گيالن از ن ــگاه علوم پزش ــرد: از اين رو دانش ــح ك ــد و تصري  خوان

مباحث مى پردازد .
ــت (قديم) معاونت غذا و دارو دانشگاه  ــيد محمدى- سرپرس ــپس دكتر جمش س
ــكى گيالن نيز ضمن تقدير از حسن اعتماد رياست دانشگاه، از تالش همه  علوم پزش
ــرايط  ــكر كرد و خدمت در اين حوزه را در ش ــان حوزه معاونت غذا و دارو تش كاركن

خاص، افزودن تجربياتى  به تجربيات گذشته خود عنوان كرد.
ــگاه در ادامه  ــد معاونت غذا و دارو دانش ــت جدي ــر زهرا حصارى – سرپرس دكت
ــيار  ــم فعاليت هاى اين معاونت را در زمينه هاى غذا، داور و مواد مخدر بس اين مراس
ــگاه علوم پزشكى گيالن را در حيطه  ــترده خواند و نقش معاونت غذا و دارو دانش گس

سالمت افراد جامعه مهم دانست. 

 صداى فرهنگ رضوى بايد در جهان اسالم 
طنين انداز شود 

 جانشين شهردار در ستاد مشهدالرضا(ع)، پايتخت فرهنگى جهان 
اسالم با اشاره به ظرفيت هاى بى شمار مشهد گفت: وقتى عنوانى به مـشـهـد

نام پايتخت فرهنگى جهان اسالم به مشهد تعلق مى گيرد، مدعى 
مى شويم شهر مقدس مشهد ظرفيت هاى دارد كه بر اساس آن ها مى تواند به صورت دائمى 

حوزه فرهنگ را در جهان اسالم پايتختى كند و اين ادعا كامال به جا و منطقى است.
ــود منور  ــد وج ــى مانن ــهد ظرفيت هاي ــرد: مش ــار ك ــتانى اظه ــر عنابس  على اصغ
حضرت امام رضا(ع)، موقعيت جغرافيايى خاص، امنيت، هماهنگى، سابقه تاريخى، هويت ملى 
 و تاريخى، وجود خاستگاه تمدن بزرگ اسالمى دارد كه آن را تبديل به يك شهر بين المللى و 

جهانى مى كند.
ــهردار در ستاد مشهدالرضا(ع)، پايتخت فرهنگى جهان اسالم با اشاره به  جانشين ش
نهمين اجالس راديو و تلويزيون هاى اسالمى و حضور رسانه هاى مختلف تصريح كرد: حضور 
بيش از 230 مجموعه هاى تلويزيون، راديو، موسسات رسانه اى و صوتى و تصويرى همزمان 
ــالمى بهترين اقدام براى متبلور ساختن  ــهد براى اجالس راديو و تلويزيون هاى اس در مش
ــان و به طور اخص مشهد است و ما را به اهداف جهانى شدن  ظرفيت هاى مختلف خراس

مشهد و مشهد بين المللى و تعاملى دنياى اسالم تبديل مى كند.
ــالم اعم از مسئول  ــانه اى در دنياى اس ــتانى ادامه داد: بيش از 600 نيروى رس عنابس
ــانى كه در حوزه توليد فيلم و فضاى مجازى فعاليت دارند و بيش از 100  ــبكه ها و كس ش
ــهر  ــهد آمدند و با ظرفيت هاى اين ش ــيزدهم تيرماه به مش خبرنگار خارجى، از دهم تا س

مقدس آشنا شدند.
ــهد، موقعيت ويژه و خاصى را براى  وى با تاكيد به اينكه برگزارى اين اجالس در مش
مشهد ايجاد كرد گفت: امروز به جرات مى توان گفت مشهد در جهان اسالم شناخته شده 
است و هر كدام از افرادى كه در اين مدت در اين شهر حضور داشتند، يك تريبون و رسانه و 
يك مبلغ كامل براى مشهد بودند تا ظرفيت هاى بى نظير دومين كالنشهر جمهورى اسالمى 

ايران را براى جهان اسالم عرضه كنند.
ــين شهردار مشهد خاطرنشان كرد: شرايط ميزبانى خوب مشهد باعث رضايت  جانش
ــركت كننده در نهمين اجالس راديو و تلويزيون هاى اسالمى شد و اعتقاد  ــورهاى ش كش
داريم در سال 2017 از همه تريبون ها بايد صداى فرهنگ رضوى شنيده و معارف رضوى 

به دنياى اسالم عرضه شود.
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