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افتتاح شعبه اقمارى تامين اجتماعى بندر كوهستك
همزمان با چهارمين روز از هفته تامين اجتماعى، شعبه اقمارى 

ــيريك در  ــتان س ــتك از توابع شهرس تامين اجتماعى بندر كوهس
 شرق هرمزگان با حضور جمعى از مسؤوالن و مقامات محلى رسما 

افتتاح شد. 
ــعبه  مديركل تامين اجتماعى هرمزگان در آيين افتتاح اين ش

ــعبه اقمارى بندر كوهستك با مجوز هيات مديره  ــت: ش اظهار داش
ــاعدت مسؤوالن محلى  ــازمان تامين اجتماعى و همكارى و مس س
ــره بردارى  ــردم مورد به ــه خدمات به م ــهيل در ارائ ــا هدف تس  ب

قرار گرفت.

ــيد فاضل حيدرى بلوكى"  يادآور شد: در حال حاضر تعداد  "س
17 شعبه اصلى و دايم و تعداد 12 شعبه اقمارى در استان هرمزگان 
فعال هستند كه به بيش از 919 هزار نفر بيمه شده و مستمرى بگير 

خدمات دهى مى كنند.

امضاى تفاهم نامه احداث دو نيروگاه با قابليت 
توليد همزمان برق و حرارت در استان گلستان

ــه احداث دو نيروگاه با قابليت توليد همزمان  تفاهم نام
برق و حرارت (CHP) امضاء شد.

ــركت  به گفته مهندس على اكبر نصيرى مديرعامل ش
ــد انرژى  ــتان بمنظور تولي ــتان گلس ــع نيروى برق اس توزي
ــل مصرف، كاهش عوامل موثر در تلفات و  الكتريكى در مح
ــده توليد برق، تفاهم نامه احداث دو  كاهش قيمت تمام ش
ــروگاه 25 مگاواتى با قابليت توليد همزمان برق و حرارت  ني
ــد. وى افزود: يكى از اين نيروگاه هاى 25  (CHP) امضاء ش
مگاواتى توسط سرمايه گذار خارجى در سايت پرورش ميگو 
ــتان گميشان و نيروگاه دوم در شهرستان بندرگز  در شهرس
احداث خواهد شد. مهندس نصيرى يكى از مزيت هاى مهم 
ــت  نيروگاه هاى CHP را راندمان 90 درصدى آن ها دانس
ــا در ازاى توليد هر كيلووات  ــه در اين نوع نيروگاه ه چرا ك
ــووات انرژى حرارتى نيز توليد مى  انرژى الكتريكى، دو كيل
گردد كه از آن براى مصارف گرمايشى و سرمايشى مورد نياز 

استفاده مى شود.

جذب 8 هزار مشترك جديد گاز در گيالن
به گزارش روابط عمومى گاز گيالن- مهندس ظهيرى 
مديرعامل شركت گاز استان گيالن از جذب 8 هزار   مشترك 

جديد در سه ماه اول  سال جاري خبر داد.
ــركت گاز استان با اعالم اين خبر افزود: با  مديرعامل ش
جذب اين تعداد مشترك مجموع مشتركين گاز در گيالن به 
ــترك رسيده است. مهندس ظهيرى  بيش از 973 هزار مش
اظهار داشت: از اين تعداد مشترك جديد، بالغ بر 70 درصد 
مشترك در روستاها و در قالب اجراى پروژه هاى بند «ق» از 
نعمت گاز بهره مند شده اند. وي ادامه داد اين آمار نسبت به 
مدت مشابه سال قبل كاهش داشته و علت آن نزديك شدن 
ــانى در استان و برخوردارى همه مشتركين  به پايان گازرس
ــانى استان از گاز  ــتاهاى باالى 20 خانوار واجد گازرس روس
طبيعى است.  مديرعامل شركت گاز استان گيالن افزود: هم 
ــهرى و 95 درصد جمعيت  اكنون 99,96 درصد جمعيت ش

روستايى استان از گاز طبيعى بهره مند هستند .
ــاس  ــان نمود: بر اس ــان بي ــرى در پاي ــدس ظهي  مهن
ــال جارى  ــان س ــده تا پاي ــاى بعمل آم ــزى ه ــه ري برنام
ــترك  ــتركين گاز در گيالن به يك ميليون مش ــداد مش  تع

خواهد رسيد. 
(بند ق بندي در تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 كل 
كشور است كه بر اساس آن تمام روستاهاي باالي 20 خانوار 
كه هزينه گازرساني به هر خانوار در مناطق سردسير كمتر از 

6 ميليون تومان باشد بايد از نعمت گاز برخوردار شوند)

3400اشتراك پذيرى جديدگاز طبيعى در سه 
ماهه اول سال جارى در استان اردبيل

ــتان اردبيل خبر داد : در سه  مديرعامل شركت گاز اس
ــترك پذيرى  ــال جارى بيش از 3400 مورد اش ماهه اول س
جديد در بخش هاى خانگى ، عمومى و صنعتى صورت گرفته 
است . به گزارش روابط عمومى شركت گاز استان اردبيل در 
سه ماهه اول سالجارى 152 كيلومتر شبكه گذارى  لوله پلى 

اتيلين و فوالدى  و 4000 مورد انشعاب اجراء شده است.
وى افزود : تاكنون 8200 كيلومتر شبكه گذارى شهرى 
و روستايى انجام گرفته است كه از اين ميزان 2700 كيلومتر 
در بخش شهرى و 5500 كيلومتر در بخش روستايى  به اجرا 
درآمده است. خدائى همچنين از نصب  213500 انشعاب در 
سطح استان خبر داد و گفت : از اين ميزان تعداد 124000 

انشعاب شهرى و 89500 انشعاب روستايى مى باشد.
ــتان اردبيل در ادامه اضافه  ــركت گاز اس  مديرعامل ش
نمود : هم اكنون 65 جايگاه CNG ، 1293 مورد گازرسانى 
ــده ، 427000  مورد مصارف  ــه صنايع جزء و مصارف عم ب
ــهرك و ناحيه صنعتى در سطح  عمومى و خانگى  و 13 ش

استان اردبيل از نعمت گاز طبيعى بهره مندند.
ــار را 261 مورد  ــتگاه هاى تقليل فش وى تعداد كل ايس
  ،CGS عنوان كرد و گفت: از ابتدا تا كنون تعداد 22 ايستگاه
ــتگاه TBS كه 1 مورد در سالجارى انجام گرفته ،  120 ايس
ــتگاه TBS&CGS، 170 ايستگاه MS كه 1 مورد  22 ايس
ــتگاه  CPS در سطح  ــالجارى انجام گرفته و 98 ايس در س

استان اردبيل اجراء و در حال بهره بردارى مى باشد

تقدير معاون وزير نيرو از مديرعامل شركت 
توزيع برق استان سمنان

دوازدهمين گردهمائى مسئوالن فرهنگى و دينى آب و 
فاضالب كشور كه به ميزبانى سمنان برگزار شد ، از مديرعامل 
ــه فرهنگى  ــمنان در عرص ــتان س ــع برق اس ــركت توزي  ش
ــد . گفتنى است : اين گردهمائى با حضور معاون  تجليل ش
ــوراى فرهنگى وزارت نيرو، مشاور وزير نيرو  وزير و رئيس ش
در امور فرهنگى و دينى ، مديران فرهنگى شركت هاى مادر 
تخصصى توانير،آبفاوبرق حرارتى و مسئولين فرهنگى و دينى، 
ــهيد كالهدوز شهرستان  ــى فرهنگى ش در مجموعه آموزش
ــد ،از رئيس هيات مديره و مديرعامل  ــهر برگزار ش مهديش
ــمنان در زمينه ترويج فرهنگ  شركت توزيع برق استان س
اسالمى در بين كاركنان و خانواده هاى همكار ، تقدير و تشكر 
ــى از لوح سپاس مهندس على اكبر مهاجرى  شد . در بخش
ــوراى فرهنگى وزارت نيرو خطاب به  معاون وزير و رئيس ش
مهندس سيد محمد موسوى زاده مديرعامل شركت توزيع 
ــك دستاوردهاى  ــمنان آمده است : " بى ش ــتان س برق اس
ــرو ، مرهون تالش  ــى و دينى در مجموعه وزارت ني فرهنگ
صادقانه و ارزشمند مديران و كاركنانى است كه توانسته اند 
در مجموعه اى منسجم و هماهنگ نسبت به ترويج فرهنگ 
اسالمى عمل نمايند . بدين وسيله از تالش هاى ارزنده جناب 
عالى و كاركنان آن شركت در توسعه و تعميق فعاليت هاى 
فرهنگى و كسب رتبه سوم در ارزيابى فعاليت هاى فرهنگى 
و دينى استان ها در سال 1395 ، سپاس و قدردانى به عمل 

مى آيد ."

انجام عمليات اليروبى چاه آب شرب روستاى 
كهنه كلباد شهرستان بندرگز

 مدير امور آبفار شهرستان بندرگز ازعمليات اليرويى چاه 
آب شرب روستاى كهنه كلباد اين شهرستان خبر داد. 

 مصطفى طيبى با اعالم اين خبر افزود : چاه آب شرب 
روستاى كهنه كلباد با مشكل ماسه دهى و بريدگى لوله جدار 
ــن مديريت اقدام به اليروبى و  ــده بود كه اي  چاهى مواجه ش
لوله گذارى چاه فوق و نصب الكتروپمپ شناورنموده است . 

ــوق را 300 ميليون ريال عنوان  ــه عمليات ف  وى هزين
نمود.   وى افزود: با انجام عمليات فوق 105 خانوار روستاى 
كهنه كلباد با جمعيتى بالغ بر  345 نفر از نعمت آب شرب 

سالم و بهداشتى بهره مند گرديدند. 

ــتان قدس رضوى    توليت آس
گفت: حمايت دولت از توليد و مـشـهـد

كارآفرينان الزمه بهبود فضاى 
كسب و كار و رشد اقتصادى كشور است.

ــالم و المسلمين سيد ابراهيم رئيسى  حجت االس
امروز در ديدار با اعضاء كميسيون آموزش و تحقيقات 
ــوراى اسالمى كه در تاالر واليت حرم مطهر  مجلس ش
رضوى برگزار شد، امام على بن موسى الرضا(عليه السالم) 
ــى گفت و گو ميان اديان در تاريخ  را بنيان گذار كرس
ــالم) به  ــالم معرفى و اظهار كرد: امام رضا(عليه الس اس

عنوان عالم آل محمد با صاحبان مذاهب و فرق اسالمى، 
مكاتب و اديان مختلف گفت و گو داشتند و به نوعى آن 
حضرت بنيانگذار گفت و گوى ميان اديان هستند. عضو 
شوراى عالى حوزه علميه خراسان با بيان اينكه مشهد 
ظرفيت تبديل شدن به مرجعيت علمى جهان اسالم 
ــهد مقدس به جهت دارا بودن  را دارد، عنوان كرد: مش
ــگاه هاى فرهيخته و حوزه كهن در كنار مضجع  دانش
منور عالم آل محمد اين ظرفيت را دارد كه به مرجعيت 

علمى جهان اسالم تبديل شود.
وى در ادامه به جايگاه دولت از منظر اسالم اشاره 

ــالم تنها به دولت هدايتگر معتقد است  و بيان كرد: اس
نه دولت رفاه، دولت هدايتگر سعادت انسان را در همه 
ابعاد مد نظر دارد، در چنين دولتى «فرهنگ» موضوع 
ــت. مى توان تمام مسائل اجتماعى، اقتصادى و  اول اس

فرهنگى را در پرتوى هدايت اسالمى رقم زد.
ــرگان رهبرى با  ــه مجلس خب عضو هيئت رئيس
بيان اينكه رفاه بايد در پرتو هدايت ايجاد شود، تصريح 
ــكل گرفتن تمدن بشرى در پرتو تدين و  كرد: براى ش
معنويت هجرت نبى مكرم اسالم(ص) از مكه به مدينه 
و هجرت امام رضا(ع) از مدينه به مرو با يك مهندسى 

ــعه  ــاره به توس الهى صورت گرفت.  وى در ادامه با اش
ــس از پيروزى  ــاليان پ بارگاه قدس رضوى در طى س
ــالمى، ابراز كرد: آنچه در طى سال هاى پس  انقالب اس
ــكوهمند انقالب اسالمى در آستان قدس  از پيروزى ش
رضوى اتفاق افتاده در طول تاريخ اين آستان بى سابقه 

بوده و اين از بركات نظام اسالمى است.
ــتان قدس رضوى ظرفيت هاى موجود  توليت آس
در بارگاه مطهر حضرت رضا(ع) و آستان قدس رضوى 
ــاد ما بر آن  ــم ارزيابى و بيان كرد: اعتق ــيار عظي را بس
ــهد، كه همه مردم ايران  ــت كه نه فقط مردم مش اس
اسالمى همسايگان حضرت رضا(عليه السالم) هستند. 
برنامه ريزى هاى آستان قدس نيز تنها مختص مشهد و 
استان خراسان رضوى نبوده و در اقداماتى كه تاكنون 
ــده  ــكار ش ــورت گرفته، عمال اين جهت گيرى آش ص
 است. حجت االسالم و المسلمين رئيسى گفت: آستان 
قدس رضوى بنا دارد بخشى از عوايد موقوفات مناطق 
ــعه و  ــتاى توس محروم را با توجه به نيات واقف در راس
ــق هزينه كند. عضو  ــك به نيازمندان همان مناط كم
هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبرى در ادامه بر لزوم 

ــرام زائران رضوى از مبدأ تا مبدأ تاكيد و اظهار كرد:  اك
در بخش مربوط به زائر و زائر محورى، ما زائر را فقط در 
حرم مطهر زائر نمى دانيم بلكه از مبدأ تا مبدأ زائر است 
و تالش شده تا تسهيل امر زيارت از مبدأ تا مبدأ باشد. 
ــتان قدس رضوى در بخش پايانى سخنان  توليت آس
خود توجه و حمايت از توليد داخلى براى ايجاد كسب و 
كار مفيد و تحرك در بخش اقتصادى كشور را ضرورى 
ــت از توليد و كارآفرينان  ــت و تصريح كرد: حماي دانس
الزمه بهبود فضاى كسب و كار و رشد اقتصادى كشور 
است. دولت مى تواند با تقويت سياست هاى حمايتى و 
ــتغال بسيارى از گره هاى  نظارتى در حوزه توليد و اش
پيش روى كشور را بگشايد. حجت االسالم و المسلمين 
ــاس مشاركت  ــى گفت: در ابتداى انقالب احس رئيس
عمومى در تمام آحاد مردم و مسئوالن به گونه اى بود كه 
همه براى حل يك مشكل، خود را مسئول مى دانستند، 
ــربلندى در جنگ تحميلى نمونه اى از اين احساس  س
ــز راه برون رفت ما از  ــاركت عمومى بود و امروز ني مش
ــكالت اقتصادى و اجتماعى  ــيارى معضالت و مش بس

احياى همان روحيه مشاركت عمومى است.

ــاره به   ــهردار اصفهان با اش ش
ــمى از فاز اصـفـهـان بهره بردارى غيررس

ــهرى  ــوم خط يك قطار ش س
ــت هاى الزم در فاز  ــالم كرد: به مدت يك ماه تس اع
ــپس از اول مردادماه  ــهرى انجام و س ــوم قطار ش س

مسافرگيرى انجام مى شود.
ــت جوى هواى  ــاره به وضعي ــدا با اش وى در ابت
ــك اصفهان،  ــا توجه به اقليم خش ــان، گفت: ب اصفه
ــا در اطراف اصفهان افزايش يافته و با وزش  ريزگرده
ــهر و شهرهاى اطراف روانه شده  باد به سمت اين ش

است.
ــرايط  ــرد: به محض اينكه ش ــان ك وى خاطرنش

ــوى  ــد، شستش ــار هواى اصفهان برطرف ش گردوغب
ــهرى  ــان خدمات ش ــط كاركن ــهر توس  درختان ش

انجام مى شود.
ــى امين  ــه برگزارى س ــاره ب ــى نژاد با اش جمال
ــنواره بين المللى فيلم هاى كودكان و نوجوانان،  جش
افزود: ما خداحافظى بسيار شيرينى با جشنواره سى 
ــيارى از ميهمانان خارجى و داخلى  ام داشتيم و بس
ــژه اى از  ــنواره دوره وي ــد در اين جش ــوان كردن عن

جشنواره هاى كودك و نوجوان را شاهد بودند.
ــنواره مردم با  ــا تاكيد بر اينكه در اين جش وى ب
ــتى كردند، گفت: برنامه هاى  ــهر آش ــينماهاى ش س
ــاطى را  ــد روز پر نش ــنواره چن ــوع در اين جش متن

ــان و هم براى  ــم براى نوجوان ــراى كودكان، ه  هم ب
ــكوه از  ــتقبال با ش ــاهد اس ــواده ها رقم زد و ش  خان

برنامه هاى جنبى جشنواره بوديم.
شهردار اصفهان ادامه داد: در دوره هاى گذشته 
كودكان و نوجوانان از طريق مدارس به سينماها مى 
ــا خانواده هاى  ــن دوره آنها همراه ب ــد اما در اي آمدن
ــتى  ــينما آمدند، از اين رو باعث آش ــان به س خودش

خانواده ها با سينماها شد.
ــنواره فيلم هاى  ــدوارى كرد جش ــراز امي  وى اب
بين المللى كودكان و نوجوانان سالهاى آينده هم در 

اصفهان پايدار باشد.
در  ــى  كرد:حت ــان  خاطرنش ــژاد  ن ــى  جمال

ــان،  ــودكان و نوجوان ــنواره  ك ــزارى جش ــان برگ  زم
ــهر اصفهان  ــاختى ش ــاى زيربنايى و زيرس پروژه ه
ــير  ــف نبود و قطار هر هفته چند افتتاح به مس متوق
ــاره به اينكه در اين  ــود با قوت ادامه داد. وى با اش خ
هفته رونمايى از نرم افزارهاى ترافيكى شهر اصفهان 
با حضور مديركل دفتر حمل و نقل و ترافيك وزارت 
ــد، گفت: مديركل دفتر حمل و نقل و  كشورانجام ش
ــم اعالم  ــور اصفهان در اين مراس ترافيك وزارت كش
ــاى مختلف ترافيكى  ــد كه اصفهان در حوزه ه كردن
الگوى كالنشهرهاى كشور است و عملكرد شهردارى 
ــتفاده از پل عابرمكانيزه و آسانسور در  اصفهان در اس
مسير بى. آر. تى و نوع تفكيك مسير دوچرخه مثبت 
ــت. شهردار اصفهان در خصوص نرم  و قابل تقدير اس
ــهروندان با استفاده از  افزار اصفهان ترافيك گفت: ش
ــى توانند ترافيك،  ــه ترافيك آنالين م نرم افزار نقش
ــى، مكان هاى تفريحى،   مسير مراكز آموزشى ورزش
 بيمارستان ها، ظرفيت پاركينگ هاى شهر، هتل ها و حتى 
ــا، بانك ها و  ــى مثل نانوايى ه ــرى هاى خدمات كارب
ــتم هاى خودپرداز را به صورت آنالين مشاهده  سيس
ــخنان خود  كنند. جمالى نژاد در بخش ديگرى از س

اظهاركرد: در راستاى تالش جهادى و جهش عمرانى 
ــهر در حال اتمام  ــف جهان، پروژه هاى بزرگ ش نص
ــاح آغاز  ــا براى افتت ــمارش معكوس آنه ــت و ش  اس

شده است.
ــهيدان  ــدى پل ش ــرفت 97 درص ــه پيش وى ب
ــهدا، عمليات اجرايى فاز  ــكاوند، سالن گلستان ش اش
اول پرديس هنرو بهره بردارى غيررسمى از فاز سوم 
ــاره و تصريح كرد: به مدت  خط يك قطار شهرى اش
يك ماه تست هاى الزم در فاز سوم قطار شهرى انجام 
و سپس از اول مردادماه مسافرگيرى انجام مى شود.

ــرفت پروژه  ــاره به پيش ــهردار اصفهان با اش ش
ــتر امنى براى افزايش  ــرق اصفهان كه بس پرديس ش
ــاط اجتماعى خواهد بود، تاكيد كرد: اين  ــور و نش ش
ــرق  ــت و مى تواند در ش پروژه آماده بهره بردارى اس
اصفهان در دامنه كوه نخودى بستر خوبى براى ايجاد 

نشاط وشادابى مردم باشد.
وى يادآور شد: در كنار اين پروژه ها، پروژه هاى 
محله محور هم هر هفته افتتاح مى شود، ضمن اينكه 
ــه چند افتتاح بزرگ  ــتان هر هفت در دوماه آخر تابس

خواهيم داشت.

شهردار اصفهان در برنامه راديويى صداى شهر

فاز سوم مترو  از اول مردادماه مسافرگيرى مى كند 

 حمايت از توليد و كارآفرينان الزمه بهبود 
فضاى كسب و كار و رشد اقتصادى كشور است

 فرهنگ سازي در حوزه ترافيك 
 از رويكردهاي اصلي مديريت شهري

ــت: در كنار افتتاح  ــهردار اصفهان گف ش
ــطح اصـفـهـان ــاخص در س پروژه هاى بزرگ و ش

ــهروندان و همدلى  شهر كه با حضور ش
ــود اقدامات نرم  مديران هر هفته افتتاح و يا كلنگ زنى مى ش

افزاري را نيز در دستور كار خود قرار داديم.
ــبكه فناورى  ــم رونمايى از ش  مهدى جمالى نژاد در مراس
ــصت و  ــوزه حمل و نقل و ترافيك كه در قالب ش اطالعات ح
دومين برنامه از سرى برنامه هاى هر هفته چند افتتاح برگزار 
شد، اظهاركرد: از 2 سال گذشته اقدامات بسيار ارزشمندى در 
ــد و قرار بود فعاليت هاى اين حوزه  حوزه حمل و نقل آغاز ش
تنها به اقدامات سخت افزارى ختم نشود و فناورى هاى سخت 

را در كنار فناورى هاى نرم به كار بگيريم.
وى تصريح كرد: در كنار افتتاح پروژه هاى بزرگ و شاخص 
و پروژه هاى محله محور در سطح شهر كه با حضور شهروندان 
ــود  ــران هر هفته افتتاح و يا كلنگ زنى مى ش ــى مدي و همدل

اقدامات نرم افزاري را نيز در دستور كار خود قرار داديم.
ــهردار اصفهان با اشاره به اينكه فرهنگ سازى در حوزه  ش
ترافيك بسيار اهميت دارد، افزود: اصفهان پروژه هاى متعددى 
همچون احداث زيرگذر، روگذر، تقاطع، تعريض خيابان داشته 
ــفانه تاكنون مشكالت ترافيك و مسائل زيست  و دارد اما متاس
ــار اين اقدامات  ــت بنابراين در كن ــده اس محيطى آن حل نش
ارزشمند و زيربنايى فرهنگ سازي در حوزه ترافيك نيز بسيار 

مهم است.
وي با بيان اينكه مسائل فرهنگي اهميت بسيار زيادي در 
دوره چهارم مديريت شهري داشت، اضافه كرد: خوشبختانه در 
ــت هستد و به طور  ــورا فرهنگ دوس دوره پنجم نيز اعضاى ش

حتم اقدامات شاخصى در اين حوزه خواهند داشت.

 رشد 23 درصدى ميزان فروش انرژى برق 
به صنايع سنگين

ميزان فروش انرژى برق به صنايع سنگين 
ــال 95 در مقايسه با گـيــالن ــتان گيالن در س اس

سال 94، رشد 23,26 درصدى داشت .
ــهامى برق  ــركت س مهندس «عظيم بلبل آبادى» مدير عامل ش
ــهامى برق منطقه اى  ــت: شركت س منطقه اى گيالن بيان داش
ــامل ، شركت سيمان خزر،  ــترك سنگين  ش گيالن داراى 5 مش
ــيمان گيالن سبز، مجتمع فوالد  مجتمع فوالد گيالن، صنايع س
ــد. اين 5 مشترك  ــركت روكش آريا پويا(پاركو) مى باش خزر و ش
ــنگين بالغ بر 156 مگاوات انرژى برق خريدارى كرده كه بطور  س
ــط ماهانه 140 مگاوات انرژى برق مصرف مى كنند. مقدار  متوس
مصرف انرزى برق اين 5 مشترك سنگين در سال 95 در مقايسه 
ــت. وى افزود:ميزان  ــد داشته اس ــال 94، 23,26 درصد رش با س
ــيمان 4000 تني  ــركت س ــال 95 به ش فروش انرژى برق در س
ــاعت، به مجتمع فوالد گيالن، 54638  خزر، 93989 مگاوات س
ــبز 60047 مگاوات  ــاعت، به صنايع سيمان گيالن س مگاوات س
ــزر 376846 مگاوات  ــوالد خ ــع ذوب آهن ف ــاعت، به مجتم س
ــاعت  ــا پويا 44311 مگاوات س ــركت روكش آري ــاعت و به ش  س

بوده است.
مدير عامل شركت سهامى برق منطقه اى گيالن با بيان اينكه در 
ــال 95 به 5 مشترك سنگين شركت سهامى برق  مجموع در س
ــاعت انرژى برق فروخته  منطقه اى گيالن،  629831 مگاوات س

شده است، گفت:
ــد 23 درصدى ميزان فروش انرژى برق به صنايع سنگين در  رش
ــد و رونق صنعت استان  ــبت به سال 94 بيانگر رش ــال 95 نس س
 گيالن مى باشد كه نويد دهنده افزايش توليد و اشتغال در  استان 
ــدوارى و  ــد مصرف، مايه امي ــه از اين بابت اين رش ــد ك مى باش

خوشحالى است.

گسترش شبكه هاى گازرسانى موجب توسعه مناطق 
 كمتر برخوردار استان مى شود

ــهد و كالت در مجلس   نماينده مردم مش
شوراى اسالمى گفت: گسترش شبكه هاى مـشـهـد

ــق  مناط ــعه  توس ــب  موج ــانى  گازرس
كمتربرخوردار استان مى شود.رضا شيران درحاشيه بازديد از روند 
ــتان كالت اظهاركرد: مدل صحيح  ــانى شهرس پروژه هاى گازرس
ــوزه هاى  ــور در ح ــد يكنواخت كش ــعه علمى و دينى، رش  توس

مختلف است. 
ــى نظام عنوان كرد و  ــت به محرومان را هدف اصل وى خدم
افزود: اگر درآمدهاى عمومى كشور عادالنه تقسيم شود بى شك 
ــاهد رشد و توسعه متوازن تمام مناطق خواهيم بود. وى گاز را  ش
محور توسعه پايدار دانست و عنوان كرد: بخش هايى از كشور كه 
ــانى در آن صورت گرفته تفاوت فاحشى با مناطق فاقد  كار گازرس
ــور ما 18درصد  ــيران با بيان اين مطلب كه كش گاز وجود دارد.ش
سهم گاز جهان را به خود اختصاص داده ادامه داد: بى شك مردم 

ما مستحق بهترين زندگى هستند.
گازرسانى 120 ميلياردى به 16 روستاى كالت

ــى و اجراى طرح هاى شركت  ــن افتخارى مدير مهندس حس
ــاره به  ــن بازديد با اش ــداى اي ــز در ابت ــوى ني ــان رض  گاز خراس
تالش هاى شبانه روزى كاركنان اين شركت در بحث رشد و توسعه 
خطوط گاز در مناطق كمتر برخوردار اظهار كرد: در تالش هستيم 
ــانى به 16 روستاى  تا درصورت اخذ مجوز هاى الزم پروژه گازرس
ــار اين پروژه 120  ــتان كالت را آغاز كنيم.وى افزود: اعتب شهرس
ميليارد ريال با گستره بهره مندى يكهزار و 843 خانوار خواهد بود.

ــتاى واجد شرايط كالت  افتخارى تصريح كرد: از مجموع 25 روس
هم اكنون 9 روستا با جمعيت دو هزار و 754 خانوار و ضريب نفوذ 
ــتند كه با اتمام گازرسانى به 16 روستاى ديگر  37,5 گازدار هس

منطقه اين رقم به 59,9 درصد ارتقا خواهد يافت.

 بهره بردارى از يك حلقه چاه تازه 
حفر شده در اسالمشهر

ــارد ريال  ــادل 5 ميلي ــا اعتبارى مع  ب
ــات حفارى و تجهيز آبفاى تهران ضمن اتمام عملي

ــك حلقه چاه جديد ، بهره بردارى از  ي
اين چاه در شهرستان اسالمشهرآغاز شد . 

ــركت آب و فاضالب جنوب  به گزارش روابط عمومى ش
ــا اعالم خبر  ــركت ب ــتان تهران مديرعامل اين ش ــى اس غرب
ــت : با عنايت به فصل گرم و پيك مصرف  مذكور اظهار داش
ــترش حوزه  ــل مهاجرپذيرى و گس ــه دلي ــى ب آب و از طرف
ــهر ، عليهذا  ــتان اسالمش ــكونتى در شهرس ــى و س جمعيت
ــتركين  ــهروندان و مش ــاميدنى ش ــع آب آش ــن و توزي تامي
ــتور  ــت مطلوب در دس ــت و كيفي ــتان با كمي ــن شهرس اي
ــز و  ــه تجهي ــف از جمل ــرق مختل ــه و از ط ــرار گرفت  كار ق
ــد و تقويت خطوط توزيع در حال   راه اندازى چاههاى جدي

انجام مى باشد .
مهندس ابوالفضل صدرائيه با اشاره به حفر وتجهيز يك 
ــت : به منظور تقويت  ــه چاه در همين رابطه اظهار داش حلق
ــگيرى از  ــار و همچنين پيش ــانى و تثبيت فش خطوط آبرس
هرگونه كمبود و يا قطعى احتمالى آب آشاميدنى يك حلقه 
چاه طى خرداد ماه سالجارى دراسالمشهر حفارى و به بهره 

بردارى رسيد . 
ــتان تهران  ــاى جنوبغربى اس ــت مديره آبف ــس هيئ رئي
ــريح پروژه مذكور ياد آور شد : اين يك حلقه چاه  ضمن تش
ــد و طالقانى و با صرف اعتبارى  ــهركهاى توحي در منطقه ش
ــارات جارى و داخلى  ــارد ريال از محل اعتب ــادل 5 ميلي مع
ــت و پس از آزمايش پمپاژ و با  حفارى و تجهيز گرديده اس
ــش از 17 ليتر بر ثانيه وارد مدار توزيع گرديده و  آبدهى بي

در حال بهره بردارى مى باشد . 

 رشد 5 درصدى شاخص توليد برق 
در نيروگاه شهيد رجايى

در بهار امسال، شاخص توليد انرژى نيروگاه شهيد رجايى نسبت به 
مدت مشابه آن در سال گذشته، 5 درصد رشد داشته است.قـزويــن

رييس گروه برنامه ريزى نيروگاه در تشريح علت رشد شاخص 
توليد در بهار امسال گفت: ميزان توليد برق نيروگاه در بهار امسال با 3201 گيگاوات ساعت 
انرژى، نسبت به 3 ماهه ى نخست سال 95 با توليد 3064 گيگاوات ساعت انرژى، 5 درصد 
رشد داشته است كه در اين خصوص مى توان گفت، مهم ترين علت رشد شاخص توليد برق 
در ابتداى سال جارى، مديريت برنامه هاى تعميراتى با هدف كاهش مدت زمان فعاليت هاى 
تعميرات نسبت به سال گذشته، است. محمد روشنفكر در ادامه به ميزان كاهش آب مصرفى 
ــاخص هاى مهم توليد در  ــاره كرد و افزود: ميزان آب مصرفى واحدها، از ديگر ش نيروگاه اش
نيروگاه است كه با رعايت الگوى صحيح مصرف و تداوم اجراى طرح هاى بازيافت آب و هدايت 
آن به چرخه ى توليد، مصرف آب در بهار امسال با 89 ليتر به ازاى هر مگاوات ساعت انرژى 
ــابه آن در سال 95، حدود 5 درصد كاهش نشان مى دهد. رييس گروه  ــبت به مدت مش نس
برنامه ريزى در خصوص برنامه هاى تدوينى براى كمك به پايدارى واحدها در فصل تابستان 
گفت: با آغاز فصل گرما و تعهد نيروگاه ها به توليد برق پايدار براى تحويل به شبكه سراسرى 
برق، كشيك فصل تابستان با توجه به ماهيت كارى معاونت ها و براى پايش بيشتر وضعيت 
واحدها، از اواسط خرداد تا نيمه شهريور، تدوين شده است  كه با اجراى اين برنامه، ضريب 
اطمينان استمرار توليد واحدها در فصل گرم تابستان افزايش مى يابد. محمد روشنفكر بيان 
داشت: برنامه ريزى و تصميم گيرى براساس گزارش هاى كارى حوزه هاى مختلف سازمان، 
نيازمند تدوين روش هاى خاصى است كه به همين منظور در چند سال گذشته، با تدوين 
داشبوردهاى مديريتى، هر حوزه كارى اقدام به ارائه گزارش شاخص هاى عملكردى خود به 
سطوح باالتر مديريتى مى نمايد تا اخذ تصميمات الزم از سوى مديريت شركت براى بهبود 
بهره ورى و تحقق اهداف پيش بينى شده، ميسر گردد كه امسال با توجه به توسعه برنامه 
داشبوردهاى مديريتى در حوزه هاى مختلف، اميدواريم با اجراى صحيح برنامه هاى تدوينى، 
تابستان ايمن و به دور از شرايط اضطرارى براى واحدهاى سيزده گانه نيروگاه داشته باشيم. 
رييس گروه برنامه ريزى افزود: هر ساله با توجه به اهميت پايدارى شبكه سراسرى برق به دليل 
افزايش مصرف انرژى الكتريكى، عالوه بر اقدامات الزم براساس مديريت صحيح در حوزه هاى 
مختلف كه با هدف بهبود عملكرد واحدها و مصرف بهينه آب و انرژى انجام مى گيرد، اقدامات 
الزم نيز در خصوص آمادگى براى آغاز فصل تعميرات در پايان تابستان در حال انجام است.  

 گسترش روابط ريلى
 ايران و پاكستان

ــرق گفت: ضمن تمايل نمايندگان راه  مديركل راه آهن جنوب ش
ــتار توجه ويژه و زاهـــدان ــترش روابط ريلي، خواس ــور بر گس آهن دو كش

ــد راه آهن پاكستان بر بازسازي محور كويته،  پيگيري مقامات ارش
تفتان، زاهدان شد. 

ــتراتژيك ايران در منطقه و وجود  ــد ارجوني اظهار كرد: با توجه به موقعيت اس مجي
ــنهاد افزايش روابط تجاري و  ــلمچه پيش ــرخس، رازي، اينچه برون و ش مرزهاي ريلي س

اقتصادي با كشورهاي عضو CIS ، روسيه، كشورهاي اروپايي و عراق مطرح شد. 
وي افزود: در اين نشست با تقديم دعوت نامه رسمي دكتر محمد زاده معاون وزير و 
مديرعامل راه آهن از مديران عالي رتبه راه آهن پاكستان جهت برگزاري جلسات مشترك 

با مديران ارشد راه آهن ج.ا.ا دعوت به عمل آمد. 
وي با اشاره به اينكه مقرر شد موافقت نامه 1959 اصالح شود، بيان كرد: انتقال تجارب 

و آموزش متقابل پرسنل راه آهن دو كشور در دستور كار قرار خواهد گرفت. 
ــاره به اينكه در اين نشست موقعيت تجاري راه  ــرق با اش مديركل راه آهن جنوب ش
ــايگان دور و نزديك همراه  ــور با همس آهن ايران و كريدورهاي فعال ريلي در مرزهاي كش
ــكالت محور ريلي كويته –  ــد، اضافه كرد: مش ــا ارائه اطالعات جامع و كامل معرفي ش ب
 زاهدان با توجه به پايين بودن بار محوري مسير (16,5 تن) و سرعت پايين قطارهاي باري 
(30الي 40 كيلومتر) و لزوم تامين قطار امداد و نجات با توجه به مسافت 700 كيلومتري 

اين محور و وجود ماسه هاي روان و بحراني منطقه بلوچستان پاكستان ارائه شد. 
وي گفت: پيشنهاد شد تا تعداد واگن ها و تعداد قطارها با توجه به افزايش تقاضاي تجار 

و بازرگانان در منطقه در مسير كويته – زاهدان بيشتر شود. 
ارجونى اذعان كرد: مقرر شد تا قطار مسافري كويته- زاهدان- مشهد با توجه به تردد 
ــهد، قم و عتبات  ــافر و زائر از مرز ميرجاوه به اماكن زيارتي مش بيش از 260 هزار نفر مس
عاليات در دستور كار طرف پاكستاني قرار گيرد.  مديركل راه آهن جنوب شرق اظهار كرد: 
بر فعال سازي و احياي محور كراچي – گوادر- بندر چابهار با توجه به ظرفيت 8,5 ميليون 
ــهد در آينده نزديك تاكيد  تن بار موجود بندر چابهار و اتصال خط چابهار – زاهدان- مش
شد.  همچنين در اين نشست قائم مقام راه آهن پاكستان نيز گفت: وزير راه آهن پاكستان 
در جلسه اي كه با بانك توسعه اسالمي داشته پيگير اخذ وام جهت پروژه اصلي ريلي به 

ويژه راه آهن كويته – زاهدان شد. 

 تسويه 2 هزار ميليارد تومان از بدهى هاى 
شهردارى مشهد به بانك ها 

  شهردارى مشهد در خصوص بدهى هاى بانكى خود، تهديدها را به 
ــت. به عبارتى ديگر توانستيم با استفاده از مـشـهـد فرصت تبديل كرده اس

روش هاى مذاكره نوين و با تعامل سازنده با بانك ها، آن ها را راضى 
كنيم كه به جاى بدهى شان، از ما زمين و پروانه بگيرند. 

ــارد تومان از  ــويه 2 هزار ميلي ــهد مقدس از تس ــهردارى مش معاون اقتصادى ش
بدهى هاى شهردارى در اين دوره از مديريت شهرى خبر داد.

ــانى شهردارى مشهد مقدس، محمدرضا مزجى اظهار  به نقل از پايگاه اطالع رس
ــود اما اين  ــازمان ها به كندى انجام مى ش ــا وجود آن كه فعاليت هاى ادارى س ــرد: ب ك
ــهد به خوبى انجام شده و اين معاونت  ــهردارى مش فعاليت ها در معاونت اقتصادى ش

اكنون، در حوزه خود پيش قدم بوده و از ديگر شهردارى ها، چند گام جلوتر است.
ــهردارى مشهد مقدس عنوان كرد:  وى در مورد فعاليت هاى معاونت اقتصادى ش
ــاركت، فعاليت هاى بازرگانى، صدور  ــرمايه گذارى بر روى پروژه ها، عرضه اوراق مش س
ــت كه در اين حوزه با جديت  ــاختمانى و فروش زمين از جمله اقداماتى اس پروانه س
ــهد عنوان كرد: متاسفانه شهردارى ها  ــود. معاون اقتصادى شهردارى مش دنبال مى ش
ــرمايه گذارى نرفته اند و فعاليت خود را فقط در حوزه مشاركت ها متمركز  به سوى س

نموده اند كه اين رويه نياز به تغيير دارد.
ــود تا اين دستگاه  ــبب مى ش ــهردارى س ــاركت جويى ش مزجى افزود: گاهى مش
ــت كه تصدى گرى كار  ــود. اين درحاليس ــتگاه تصدى گر ظاهر ش به صورت يك دس
ــازى فعاليت ها  ــتگاه هاى عمومى بايد به چابك س ــت. دس ــتگاه هاى عمومى نيس دس
ــهد در خصوص  ــهردارى مش ــاره به بدهى كالن بانكى گفت: ش ــد. وى با اش بپردازن
ــه عبارتى ديگر  ــت. ب ــى خود، تهديدها را به فرصت تبديل كرده اس ــاى بانك بدهى ه
ــتفاده از روش هاى مذاكره نوين و با تعامل سازنده با بانك ها، آن ها را  ــتيم با اس توانس

راضى كنيم كه به جاى بدهى شان، از ما زمين و پروانه بگيرند.
ــرمايه گذارى و مشاركت هاى شهردارى مشهد خاطرنشان كرد:  رييس سازمان س
ــته ايم 2 هزار ميليارد تومان از بدهى هاى شهردارى مشهد به بانك ها را  تاكنون توانس
پرداخت كنيم كه از اين رقم، هزار و 188ميليارد تومان آن را پروانه ساختمانى صادر 
ــهد  ــرمايه گذارى در مش كرده ايم. با اين كار در واقع 4 هزار و 750 ميليارد تومان س

محقق شده است.
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