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بهره بردارى از بزرگترين مركز تكثير بچه  ماهيان 
خاويارى گيالن بمناسبت هفته دولت در شهرستان تالش

ــتاندار و رئيس سازمان جهاد كشاورزى گيالن  با حضور اس
ــتانى، بزرگترين مركز تكثير بچه   ــتانى و شهرس و مسئوالن اس
ــر 3 ميليارد و 500  ــالن با اعتبارى بالغ ب ــان خاويارى گي ماهي
ــون قطعه ــاالنه يك ميلي ــت توليد س ــان با ظرفي ــون توم  ميلي

ــتغالزايى 15 نفر در روستاى قروق و همچنين   بچه ماهى و اش
ــاالنه 200  يك طرح تكثير ماهيان خاويارى با ظرفيت توليد س
ــرمايه گذارى 300 ميليون تومان و  ــى باس ــزار قطعه بچه ماه ه
ــز 2 طرح پرورش  ــتاى ميانكوه و ني ــتغالزايى 5 نفر در روس اش

ــاالنه 30 تن گوشت ماهى  ــردآبى با ظرفيت توليد س ماهيان س
ــتغالزايى  ــرمايه گذارى 350 ميليون تومان و اش ــا س ــزل آال ب ق
ــه  ــت ب ــيله وش ــه دى و ش ــى بن ــتاهاى ييالق ــر در روس  5 نف

بهره بردارى رسيد.

گازرساني هفت و نيم ميلياردي به شهرك صنعتي 
بجستان

ــاني به  ــتان گفت: گازرس ــس اداره گاز ناحيه بجس رئي
ــهرك صنعتي بجستان با اعتباري معادل هفت ميليارد و  ش

500 ميليون ريال به انجام شده است.
محمد علي مجيدزاده با اعالم اين خبر اظهار كرد: پروژه 
ــاني به شهرك صنعتي بجستان در كمتر از 9 ماه به  گازرس
ــيد. وي افزود: براي اين پروژه 10 كيلومتر  بهره برداري رس
شبكه تغذيه به قطر 8 اينچ اجرا و يك ايستگاه تقليل فشار 
ــاعت احداث شده  TBS با ظرفيت 5000 متر مكعب در س
است. مجيدزاده اعتبار هزينه شده پروژه گازرساني به شهرك 
صنعتي بجستان را رقمي بالغ بر  هفت ميليارد و 500 ميليون 
ريال عنوان كرد و گفت: اين رقم از محل منابع داخلي شركت 
گاز استان تامين شد. به گفته رئيس اداره گاز ناحيه بجستان 
كمك به توسعه پايدار صنعت و بهينه سازى زيرساخت هاي 
ــوخت ارزان قيمت از دستورات  اقتصادي از طريق تامين س
مديرعامل شركت گاز استان است. يادآور مي شود؛ جايگزينى 
گاز طبيعى با ساير سوخت هاى فسيلى مصرفى در واحدهاى 
ــش توليد، بهره وري و  ــى موجب كاهش هزينه ، افزاي صنعت

رونق كسب و كار خواهد شد.

بازديد قائم مقام راه آهن ج.ا.ا و هيئت همراه 
از اداره كل راه آهن هرمزگان

ــر كل راه آهن هرمزگان از بازديد مهندس خدايى،  مدي
قائم مقام راه آهن ج.ا.ا و هيئت همراه خبر داد. 

محمد پورفخرى افزود : اين باز ديد در راستاى افزايش 
ــاى موجود و ارائه راهكارهايى  حمل بارريلى و رفع تنگناهه
ــه مهم تجارى و  ــعه خطوط ريلى در اين منطق جهت توس
ــت .  وى خاطر  ــال بار از جاده به ريل صورت گرفته اس انتق
ــاماندهى  ــان كرد:  در اين بازديد ؛با توجه به اهميت س نش
حمل و نقل مواد معدنى و ايجاد خطوط تخليه و ايجاد واگن 
برگردان از سايت 200 هكتارى و خطوط پشتيبانى ،سايت 
مانورى ، پايانه نفتى، پروژه هاى تخليه در حال احداث و ساير 
ــهم حمل و  اماكن ، تخليه و بارگيرى ريلى جهت افزايش س
ــى ،روش هاى جذب اين  نقل كانتينرى و رفع موانع گمرك
محموالت به سمت حمل ريلى از منطقه ويژه اقتصادى بندر 
ــهيد رجايى و سايتهاى تخليه و بارگيرى ريلى مستقر در  ش
اين منطقه چون پايانه ريلى كانتينرى ،راه اندازى قطارهاى 
مستقيم و برنامه اى كانتينرى از بندر شهيد رجايى به ساير 
ــالح و مرمت و تكميل برخى  ــد مورد نياز و نهايتا اص مقاص
ــات تخليه و بارگيرى در آن خطوط  خطوط فرعى كه عملي

انجام ميگيرد راهكارهاى مفيدى ارايه شد.

گازرسانى به 1400 خانوار مستقر در 6 روستاى 
شهرآباد بردسكن

رئيس اداره گاز ناحيه بردسكن گفت: شش روستاى ركن 
آباد، عظيم آباد، قوژد آباد، نصر آباد، رحمانيه و سلطان آباد از 

نعمت گاز طبيعى برخوردار شدند. 
ناصر ايمانى با اعالم اين مطلب اظهار كرد: بهره بردارى از 
پروژه گازرسانى به 6 روستاى شهرآباد در شهرستان بردسكن 
ــوار از نعمت گاز  ــك هزار و 400 خان ــب بهره مندى ي موج
ــد. وى افزود: با افتتاح اين پروژه 6 روستاى ركن  طبيعى ش
آباد، عظيم آباد، قوژد آباد، نصر آباد، رحمانيه و سلطان آباد به 
شبكه سراسرى گاز كشور متصل شدند. ايمانى با بيان اينكه 
اعتبارى بالغ بر 35 ميليارد و 510 ميليون ريال براى افتتاح 
ــده گفت: هم اكنون 19 روستاى بخش  اين پروژه هزينه ش
شهرآباد گازدار مى باشد. همچنين ضريب نفوذ گاز شهرى و 

روستايى اين بخش نيز به 100 درصد ارتقا يافت.
رئيس اداره گاز ناحيه بردسكن اذعان كرد: پروژه فاز سه 
ــكن شامل گازرسانى به 15 روستا در بخش شهرآباد و  بردس
انابد بوده كه اعتبارى بالغ بر 86 ميليارد ريال از محل منابع 
داخلى شركت گاز براى پيشبرد آن در نظر گرفته شده است. 
ــه هزار و 100 علمك، 115  به گفته ايمانى در اين پروژه س

هزار متر شبكه و يك ايستگاهTBS  نصب گرديده است.

اولين بار سايتهول كامپوزيتى در شركت گاز 
استان سمنان طراحى و ساخته شد

ــركت گاز استان سمنان با اعالم  رئيس امور پژوهش ش
ــه عموماً در خطوط  ــايتهول هاى بتنى ك اين خبر گفت: س
ــيب پذيرى شديد در  ــبكه گاز  بكار مى رود عالوه بر آس ش
محيط اسيدى يا قليايى؛ حمل و جابجايى آن به دليل وزن 
باالى آن مشكل بوده و هزينه هاى نگهدارى و تعميرات قابل 
ــت. وى افزود: سايتهول يكپارچه كامپوزيتى كه در  توجه اس
ــى در شركت گاز استان سمنان طراحى  قالب پروژه پژوهش
و ساخته شده است نسبت به نمونه بتنى بسيار سبكتر بوده 
ــد و با موفقيت  و از ايمنى و مقاومت باالتر برخوردار مى باش
در تستهاى پايدارى گرمايى، UV، مقاومت ضربه، مقاومت 
ــكل تحت نيرو، مقاومت خزش، مقاومت  خستگى، تغيير ش
فشارى در آزمايشگاه متالورژى رازى؛ جهت بررسى عملكرد 

ميدانى در بلوار بسيج سمنان نصب گرديده است. 
سعيد رستگار امكان هوشمند سازى اين سايتهول ها را 
بسيار حائز اهميت دانست و  از طى مراحل تدوين استاندارد 
سايتهول هاى كامپوزيتى در مديريت پژوهش شركت ملى 
گاز خبر داد. مجرى اين پروژه پژوهشى دانشگاه آزاد سمنان 

و مدت زمان اجراى آن شش ماه بوده است.

بهره مندى 473 خانوار روستاى همت آباد از 
نعمت گاز طبيعى

ــردارى پروژه  ــس اداره گاز تربت حيدريه از بهره ب ،رئي
ــتان مه والت با  ــتاى همت آباد شهرس ــانى به روس گازرس

جمعيتى بالغ بر 473 خانوار خبر داد.
ــا خبرنگار ما اظهار كرد:  ــواد معصومى در گفت و گو ب ج
ــهريان از  ــعه متوازن انرژى و برخوردارى تمامى همش توس
ــت كه توانسته ايم  نعمت خدادادى گاز از جمله اقداماتى اس
ــتركين بدان  در كمترين زمان ممكن و با رعايت حقوق مش
ــانى به  ــت يابيم.وى در مورد بهره بردارى از پروژه گازرس دس
روستاى همت آباد گفت: افتتاح پروژه گازرسانى به روستاى 
همت آباد از توابع شهرستان مه والت با 473 خانوار از جمله 
اقداماتى است كه مى توان آن را نمونه بارزى از اقدام جهادى 

خدمتگذاران مردم در اداره گاز تربت حيدريه دانست.
معصومى تصريح كرد: هزينه صرف شده براى افتتاح اين 
پروژه 31 ميليارد و 416 ميليون ريال بوده كه از محل منابع 

داخلى شركت گاز استان خراسان رضوى تامين شده است.
ــد ــعه خطوط گاز و رش ــر اينكه توس ــد ب ــا تاكي  وى ب

ــركت  ــردم از تاكيدات مديرعامل ش ــانى به م  خدمت رس
ــده و همكارانم  ــالش بن ــت: تمام ت ــت، گف ــتان اس گاز اس
ــانى اين  ــروژه هاى گازرس ــيدن به اجراى پ ــرعت بخش  س

شهرستان مى باشد.

محورهاى ترافيكى شهرستان 
شاهرود و ميامى هر روز شاهد شـاهــرود

بروز حوادث رانندگى گوناگون 
ــيار زياد منطقه،  ــتردگى بس ــت كه به خاطر گس اس
ــانى به برخى  ــراى خدمات رس ــرد ب ــرى بالگ بكارگي

مصدومان ناگزير است. 
همچنين خدمت رسانى به برخى بيماران بدحال 
ــان و زايمان و برخى بيمارى هاى ديگر در  قلبى و يا زن
ــتفاده از  ــتاهاى دور افتاده اين منطقه، ضرورت اس روس
ــتر نمايان مى كند.  انتقال تعداد زيادى از  بالگرد را بيش
مادران باردار ، بيماران قلبى و مصدومان حوادث رانندگى 

به بيمارستان، بخشى از تالش كاركنان اورژانس هوايى 
شاهرود است.  چندى پيش مادرى در يكى از روستاهاى 
ــده  ــكل ش دور افتاده بيارجمند براى زايمان دچار مش
ــوزادش، پيش بينى  ــت رفتن وى و ن ــال از دس  و احتم
ــاه ها براى تولد فرزندش  ــد.  اين زن جوان كه م مى ش
لحظه شمارى كرده و همه سختى ها را به جان خريده 
بود، ديگر نمى توانست به راحتى وضع حمل كند تا اين 
كه اطرافيانش از اورژانس كمك خواستند.  كارشناسان 
اورژانس 115 شاهرود از نزديكترين پايگاه به محل اعزام 
شده و اقدامات نخستين براى نجات جان مادر و كودك 
ــا اعالم كردند وى بايد هر چه زودتر به  ــام داده، ام را انج

بيمارستان انتقال يابد.  حاال ديگر با شنيدن صداى بالگرد 
ــم بستگان  ــاهرود، بارقه اميد در چش اورژانس 115 ش
ديده مى شد. لحظاتى بعد مادر به سوى بيمارستانى در 
شاهرود حركت داده شده و نوزاد در ميان آسمان توسط 
ــان اورژانس و راهنمايى هاى پزشكان به دنيا  كارشناس
آمد.  افراد بسيارى كه تجربه سفرهاى جاده اى را دارند 
و از محورهاى شهرستان شاهرود و ميامى گذر كرده اند 
ــايد با حوادث ترافيكى روبرو شده و نيازمند خدمات  ،ش
ــهر بوده اند. اين مصدومان درميان  اورژانس 115 اين ش
ــان به بالگرد اورژانس  همه دغدغه ها زمانى كه چشمش
115 شاهرود مى افتد، نفسى به آرامى مى كشند چراكه 

مطمئن هستند به سرعت براى ادامه مداوا به بيمارستان 
ــان، سرعت  ــد.  بنابه گفته كارشناس منتقل خواهند ش
ــل در انتقال مصدومان يكى از داليل كاهش تلفات   عم
ــال گذشته بوده است.  پيوند دست  جاده اى در چند س
ــده يك جوان در حادثه رانندگى، فقط به خاطر  قطع ش
تخصص باالى كاركنان اورژانس شاهرود و نيز سرعت در 
ــتان انجام شده بود.  اين حادثه 2 سال  انتقال به بيمارس
ــاهرود  پيش در يكى از محورهاى ترافيكى دور افتاده ش
روى داد، اما تالش كاركنان اورژانس و سرعت در انتقال به 
بيمارستان امام حسين (ع) شرايط پيوند را براى پزشكان 
ــر ماه 85 ــاهرود از مه ــرد.  اورژانس هوايى ش  فراهم ك

 راه اندازى شده و در اين مدت خدمات بسيارى را به مردم 
منطقه و ساير هموطنان ارائه كرده اند.  اكنون گروهى از 
نيروهاى مجرب اورژانس در شاهرود حضور دارند كه وقت 
خود را وقف يارى رسانى به مصدومان و بيماران بد حال 
كرده اند.  آنان مى دانند كه لحظه ها را براى ارايه بهترين 
و بيشترين كمك به مصدومان حادثه ها نبايد از دست 
داد. در حالى كه رسيدن به برخى روستاهاى اين منطقه 
با استفاده از خودروهاى كمك دار به سختى ممكن است، 
كاركنان اورژانس هوايى شاهرود با وجود چالش هاى زياد 

در صحنه هاى موردنياز حاضر شده و خدمات خود را ارائه 
ــاهرود در گفت وگو  مى دهند.  معاون اورژانس 115 ش
ــانى به  با ايرنا از آمادگى كامل اين نهاد براى خدمت رس
زايران حرم على بن موسى الرضا (ع) و هموطنان خبر داد 
و گفت: نيروهاى اورژانس در كنار ديگر نيروهاى امدادى 
ــتان آماده اند تا در صورت بروز هرگونه حادثه به  شهرس
ــرعت براى خدمت رسانى به مردم اقدام كنند .  ناصر  س
سلمان پور اضافه كرد: مركز كنترل اتاق بحران اورژانس 
ــتان شاهرودEoc و ستاد هدايت و اعزام بيماران  شهرس
احتمالى به خارج از شهرستان با حضور يك پزشك در 
تمام لحظات شبانه روز در آمادگى كامل هستند.   وى 
ــاره به انجام كارعملياتى توسط بيش از 40 نفر از  با اش
كارشناسان اورژانس شاهرود در طول شبانه روز، يادآور 
ــد: 14 پايگاه امداد جاده اى ،چهار پايگاه شهرى، يك  ش
ــتگاه  پايگاه اورژانس هوايى با يك فروند بالگرد و 30دس
ــتان به هموطنان خدمت رسانى  آمبوالنس در شهرس
مى كنند. سلمان پور همچنين ابراز داشت: يك دستگاه 
ــب  اتوبوس آمبوالنس هم با 13 تخت و تجهيزات مناس
براى پوشش حوادث احتمالى پر تلفات و خدمات دهى به 

بيماران سر پايى در ايام تعطيالت آماده شده است. 

عليرضا فرهادى مدير تجارى و 
استان مـركــزى امور مشتريان مخابرات 

ــزى در جمع خبرنگاران از  مرك
ــتان براى 20  اجراى طرح اتصال فيبرنورى در اين اس
ــترك خانگى، ادارى و تجارى تا پايان امسال  هزار مش

خبر داد.
ــتان  فرهادى گفت: طرح اتصال فيبر نورى در اس
مركزى و كالنشهر اراك از اواخر سال گذشته آغاز شده 
ــترك خانگى، ادارى و  ــال 20 هزار مش و تا پايان امس

تجارى از اين طرح بهره مند خواهند شد.
ــترك خانگى،  وى بيان كرد: از تعداد 20 هزار مش
ــر در اراك و5 هزار نفر در  ــارى 15 هزار نف ادارى و تج
ــتان مركزى قرار دارند كه با استفاده از  ــاير نقاط اس س
خدمات اتصال به فيبر نورى به راحتى و با هزينه بسيار 

كم ترى از اينترنت پرسرعت استفاده خواهند كرد.
ــتان  ــتريان مخابرات اس ــر تجارى و امور مش مدي

ــتن  مركزى ادامه داد: اين پروژه با توجه به همراه داش
افزايش سرعت ارتباطات اينترنتى در سال هاى گذشته 
ــات قرار گرفته و  ــئوالن وزارت ارتباط مورد توجه مس
توسط شركت مخابرات ايران افتتاح شده كه در استان ها 

نيز اين مهم با جديت در حال انجام است.
ــال فيبر نورى به منازل  ــادى افزود: طرح اتص فره
مشتركين يا (FTTH) از سال گذشته به صورت جدى 
جزو كارها و برنامه هاى استان هاى مختلف قرار گرفته و 
فاز اول آن از نظر زيرساخت و تحويل فيبر به تعدادى از 
مشتركين به پايان رسيده كه تا پايان سال تعداد زيادى 

از مشتركين از اين مهم برخوردار مى شوند.
وى اظهار كرد: در اجراى اين طرح اولويت با واحدها 
و مجتمع هايى با تراكم جمعيت باال بوده اين در حالى 
است كه مخابرات كشور و به تبع آن استان هاى مختلف 
ــاله تحت عنوان رهنگاشت شركت  در يك برنامه 5 س
مخابرات از سيستم استفاده از سيم كسى جدا و به فيبر 

ــد. مدير تجارى و امور مشتريان  تورى وصل خواهد ش
مخابرات استان مركزى گفت: اين شركت تا سال 1400 
ــود و تحت  ــركت تمام آى  تى تبديل مى ش به يك ش
ــركت فيكس موبايل كمپانى خدماتى از  عنوان يك ش
جمله صوت يا مكالمه، تصوير، ديتا و موارد مشابه را به 

مشتركان خود ارائه خواهد داد.
ــرعت، كاهش  ــرد: افزايش س ــان ك ــادى بي فره
همشنوايى و مشكالتى كه قبال وجود داشت از مزاياى 
ــمند اين طرح است همچنين طرح اتصال  مهم و ارزش
ــمگيرى  ــرعت ارتباط را در حد چش فيبر نورى كه س
ــورهاى مختلف دنيا  افزايش مى دهد هم اكنون در كش
انجام شده و اميدواريم تا سال 1400 اين مهم در كشور 

ما نيز محقق شود.
ــاالت پهن باند فيبر به خانه يا  ــه داد: اتص وى ادام
همان اتصاالت پهن باند FTTH ، بيان كننده تصاالت 
ــل فيبرنورى براى اماكن به صورت اختصاصى بوده  كاب

همچنين اين عملكرد اين سيستم ها براساس نور است 
ــكل  كه اين مهم توان انتقال انبوهى از اطالعات به ش
كارآمدترى از قبيل تلفن، ويدئو، داده و ....را در مقايسه با 

شيوه سنتى كابل هاى مسى را دارا هستند.
ــتان  ــتريان مخابرات اس ــر تجارى و امور مش مدي
مركزى افزود: با توجه به اينكه اين فناورى داراى مزاياى 
بسيار زيادى است هم اكنون به سرعت رو به گسترش 
ــت هاى موجود به  ــت بنابراين بايد از تمامى ظرفي اس
منظور تسريع در روند اجراى اين طرح استفاده شود تا 
بتوانيم بيش از گذشته رضايت مشتركان را داشته باشيم. 
فرهادى اظهار كرد: اجراى طرح عالوه بر مزيت هايى كه 
دارد هيچ هزينه اى را براى مشتركان به همراه نخواهد 
ــت بلكه اين طرح در كاهش هزينه هاى مشتركان   داش
داراى تاثيرگذارى بسيار زيادى است بعد از اجراى اين 
طرح در منازل به دنبال اجراى اين طرح ويژه مشتركانى 

كه هزينه اينترنت آن ها باال است خواهيم رفت.
ــال 1400 و در رهنگاشت 5 ساله  وى گفت: تا س
ــركت تمام آى تى تبديل  ــركت مخابرات به يك ش ش
ــور  ــد كه در كاهش هزينه ها به اقتصاد كش خواهد ش
ــتريان  ــز كمك خواهد كرد. مدير تجارى و امور مش ني
ــتان مركزى بيان كرد: فاز نخست اتصال  مخابرات اس
ــتان  ــت اس منازل به فيبرنورى مخابرات ايران، در هش
كشور با ظرفيت سازى مناسب به منظور ارائه خدمات 

بر بستر فيبرنورى افتتاح شده است.
ــروزه از فيبر نورى در موارد  ــادى ادامه داد: ام فره

متفاوتى مانند شبكه هاى تلفن شهرى و بين شهرى، 
ــتفاده مى شود  ــبكه هاى كامپيوترى و اينترنت اس ش
ــته اى از تارهاى شيشه اى هستند  فيبرهاى نورى رش
كه داراى ضخامتى به اندازه يك تار موى انسان هستند 
ــال اطالعات در  ــوان از اين مهم به منظور انتق ــى ت وم

مسافت هاى طوالنى استفاده كرد.
ــتفاده از سيم مسى به منظور انتقال  وى افزود: اس
ــكالت بسيار  ــافت هاى طوالنى با مش اطالعات در مس
جدى و اختالالت زيادى مواجه است كه امكان برقرارى 
ــب را فراهم نمى كند  ــرعت مناس ارتباط خوب و با س

استفاده از فيبر نورى مشكالت اين چنينى را ندارد.
مدير تجارى و امور مشتريان مخابرات استان مركزى 
اظهار كرد: البته با توجه به منويات مقام معظم رهبرى 
در زمينه اهميت سياست هاى اقتصاد مقاومتى در چند 
سال گذشته پروژه تانوما مصوب ستاد فرماندهى اقتصاد 
ــن پروژه به منظور  ــت همچنين اجراى اي مقاومتى اس
تكميل فاز سوم شبكه ملى اطالعات ضرورى است تا در 
آينده شاهد تحقق سرعت 50 تا 100 مگا بيتى بر ثانيه 

در شبكه دسترسى باشيم.
فرهادى گفت: از جمله سرويس هاى قابل ارائه يه 
ــتر فيبر نورى مى توان به دانلود  صورت  هم زمان بر بس
فيلم و نرم افزار، تلفن تصويرى، مشاهده برنامه هاى زنده 
تلويزيونى با كيفيت HD و 4K، بانكدارى الكترونيك، 
ــكى از راه دور ــوزش و پزش ــد آنالين، آم ــازى و خري  ب

 اشاره كرد.

 اجراى طرح اتصال فيبر نورى براى 20 هزار مشترك

 تا پايان امسال در استان مركزى

 محورهاى ترافيكى شهرستان هاى شاهرود و ميامى 

هر روز شاهد بروز حوادث رانندگى گوناگون است

آغاز عمليات اجرايى بزرگترين  طرح آبرسانى  
شركت آبفاى جنوب غرب  استان تهران

 عمليات اجرايى بزرگترين طرح آبرسانى 
ــركت آب وفاضالب جنوب غربى استان آبفاى تهران ش

وزارت  ــت  سرپرس ــور  حض ــا  تهران،ب
ــور، استاندارتهران  ــركت مهندسى آبفاى كش نيرو،مديرعامل  ش

وجمعى ازمسئولين درشهرستان اسالمشهر آغاز شد .
به منظور تامين آب شرب شهرستانهاى اسالمشهر ، بهارستان،  
ــط انتقال الغدير 2 ) عمليات  ــهر جديد پرند ( خ رباط كريم و ش
اجرايى بزرگترين طرح آبرسانى شركت آب و فاضالب جنوب غربى 
استان تهران  آغاز شد .  بااجراى اين عمليات آبرسانى كه به منظور 
رفع كمبود آب شرب شهروندان ساكن شهرستانهاى اسالمشهر ، 
بهارستان،رباط كريم و شهر جديد پرند  انجام خواهد شد ،خدمات 

بهينه ترى از سوى شركت آبفا  به شهروندان ارائه خواهد شد .
ــركت آب و فاضالب جنوب  ابوالفضل صدرائيه  مديرعلمل ش
ــم ، اظهاركرد: به منظور  ــتان تهران درحاشيه اين مراس غربى اس
ــرب مشتركين ساكن درشهرستانهاى  جنوب غرب  تامين آب ش
استان شامل اسالمشهر، بهارستان ،رباط كريم و شهرجديد پرند، 
خط  لوله انتقال  به طول32 كيلومتر  و با اعتبارى بالغ بر 1100 

ميليارد  ريال احداث مى شود . 
صدرائيه  با اشاره به مشخصات فنى طرح  بيان كرد: اين طرح 
ــتفاده از لوله هاى  فوالدى با قطرهاى 1200 و  ــانى كه  اس آبرس
1400  ميليمترى احداث  مى شود، ازمنطقه  رضى آباد شهرستان 

اسالمشهر آغاز  و تا انتهاى شهر پرند ادامه خواهد داشت.
ــش  وى افزود:با توجه به افزايش  جمعيت منطقه تحت پوش
ــهروندان وجلوگيرى ازافت فشار  ــرب ش ونيزارتقا وضعيت  آب ش
منطقه ، اين  طرح آبرسانى  احداث مى شود كه با  تكميل و اتصال 
آن به طرح حضرت قمربنى هاشم  (ع) استان تهران  ،  شاهد بهبود 

وضعيت   كمى و كيفى آب شرب شهروندان خواهيم  بود .

 گازرسانى به 13 روستاى محور شامكان
 با اعتبار 174 ميليارد ريال

ــبزوار گفت: با  رئيس اداره گاز ناحيه س
ــامكان مـشـهـد ــانى محور ش اتمام پروژه گازرس

ــبزوار و پنج  ــتاى منطقه س هشت روس
ــابور از نعمت گاز طبيعى بهره مند  ــتا در شهرستان نيش روس

خواهند شد.
ــا پيرامون  ــت و گو با خبرنگار م ــد آهنچيان در گف  مجي
كلنگ زني پروژه گازرسانى به روستا هاى محور شامكان اظهار 
كرد: رفع محروميت و توسعه متوازن انرژى يكى از سياست هاى 
مهم و مورد پيگيرى شركت گاز استان بوده كه توانسته در اين 

راستا خدمات شايانى را به مردم ارائه دهد.
ــتاييان از نعمت گاز  ــدف بهره مندى روس ــزود: با ه وى اف
ــنگ كليدر، دهنه ارباب، حسين  ــتاى س ــت روس طبيعى، هش
ــامكان، على آباد تركن، كالته نوبهار، نوبهار  ــنجرد، ش آباد، س
ــبزوار با جمعيتى  ــتان س ــى آباد زير آب از توابع شهرس و يحي
ــغ بر يك هزار و 842 خانوار از نعمت گاز طبيعى بهره مند  بال

خواهند شد.
 آهنچيان اضافه كرد: هم اكنون در بخش ششتمد سبزوار 

12 روستا با يك هزار و 33 خانوار گاز دار هستند.
ــبزوار با اشاره به ضريب 100 درصدى  رئيس اداره گاز س
ــرد: با اتمام  ــتمد تصريح ك ــهرى شش گاز طبيعى در حوزه ش
پروژه هاى در دست اجرا و تحقق برنامه ريزى هاى انجام شده 
ــانى به روستاهاى اين منطقه به زودى شاهد ارتقا  براى گازرس

مطلوب ضريب گاز روستايى ششتمد خواهيم بود.
شايان ذكر است، با افتتاح پروژه گازرسانى محور شامكان 
ــال 97 پنج روستاى حصار سرخ، پاباز، ده حسينى، چاه  در س
ــتان نيشابور نيز به  ــاالر و زير آب بخش ميان جلگه شهرس س

شبكه سراسري گاز كشور متصل خواهند شد. 

توسعه صادرات "حالل 402 " شركت پااليش نفت 
اصفهان  به كشورهاي منطقه

  رئيس بازاريابي و فروش  شركت پااليش 
ــر داد: محصول "حالل اصـفـهـان ــت اصفهان خب نف

"402"  اين شركت  به كشورهاي پاكستان، 
عراق، امارات و هند صادر مي گردد. 

 ابراهيم كاوياني پور با بيان اينكه نخستين محموله صادراتي 
پااليشگاه  در سال گذشته به كشور پاكستان بوده، اظهار داشت: 

شركت پااليش نفت اصفهان با توجه به محدوديت بازار داخلي  
و اشباع اين بازار، توسعه بازار فرآورده هاي نفتي در خارج از كشور 
را به عنوان يكي از استراتژي هاي كالن شركت در دستور كار خود 
قرار داده است و در اين راستا طي سال گذشته ضمن حفظ روند 
رو به رشد محموله هاي صادراتي ، تنوع بخشيدن به بازارهاي هدف 
ــعه بازار دنبال نموده  صادراتي را نيز به عنوان يكي از اهداف توس
ــت.  ورود به بازارهاي صادراتي مي تواند ضمن افزايش درآمد  اس
ــطح فروش و در برخي مواردافزايش  ــركت ، متضمن حفظ س ش

ميزان فروش فرآورده هاي توليدي شركت باشد.
ــان به عنوان  ــركت پااليش نفت اصفه ــت   ش    گفتني اس
اولين شركت پااليشي محسوب مي شود كه با واگذاري به بخش 
خصوصي،  در دي ماه سال 1389  اقدام به عرضه محصوالت خود 
ــورس كاال نمود .در اين تاريخ براي اولين بار محصول وكيوم  در ب
باتوم در تاالر بورس كاال عرضه گرديد و متعاقب آن ساير شركتهاي 
پااليشي به عنوان توليد كنندگان وكيوم باتوم و ساير فرآورده هاي 
ــوالت خود در بورس نمودند . پيش از  نفتي اقدام به عرضه محص
اين رخداد شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي مسووليت فروش 
فرآورده هاي ويژه پااليشگاهها را بر عهده داشت.   در حال حاضر 
ــود همچون وكيوم  ــركت پااليش نفت اصفهان محصوالت خ ش
ــايكل و انواع  باتوم،گوگرد و لوب كات را در بورس كاال و آيزوريس

حالل هاي توليدي را در بورس انرژي به فروش مي رساند.

رتبه برتر مخابرات منطقه مركزى در زمينه تهيه 
نرم افزارهاى مخابراتى

در اين مراسم مشاور امور كسب وكار مدير 
ــرات منطقه مـركــزى ــزى گفت: مخاب منطقه مرك

مركزى به عنوان يكى از استان هاى پيشرو 
در تهيه نرم افزار هاى مخابراتى بوده كه در اين زمينه و تهيه و توليد 

اين نرم افزارها از ظرفيت نيروهاى بومى استان استفاده شده است.
ابوالقاسم فراهانى بيان كرد:   مخابرات منطقه مركزى 600 هزار 
شماره تلفن ثابت دارد و در رتبه بندى و ارزيابى هاى مخا برات مناطق 
كشور كه از سال 90 انجام شده شركت مخابرات منطقه مركزى در 

رده اول تا سوم كشور قرار گرفته است.
ــزى در همه  ــرات منطقه مرك ــان مخاب ــه داد: كاركن  وى ادام
زمينه ها به ويژه فنى و مالى از استان هاى ديگر بسيار جلوتر هستند 
به طورى كه معموال طرح هاى مخابراتى كه در طرح هاى اجرا شده 
در كشورمنطقه مركزى هميشه پيشتاز  و جز اولين استان ها بوده 
است. مشاور مدير منطقه مركزى افزود: همچنين اين استان در زمينه 
اجراى طرح  هم كد سازى در استان توانسته موفق عمل كند و بعد از 
استان هاى تهران و قم با كمترين اختالل اين طرح را اجرا كرده است. 
فراهانى اظهار كرد: رعايت حقوق مشتريان، افزايش رضايتمندى آنان 
و ارتقاى  سطح خدمات مورد تاكيد و توجه مخابرات منطقه مركزى 
ــترى مدارى و رضايت مندى يكى از اصلى ترين  بوده و هست و مش
اهداف اين مخابرات است. وى گفت: اجراى برنامه هاى و طرح هايى 
كه داراى ارزش هاى مشترى مدارانه است مورد تاكيد و توجه مخابرات 
استان مركزى است كه اهداى جوايز به مناسبت هاى مختلف را در 

اين زمينه انجام مى شود.
ــرد: ارتباطات الزمه  ــاور مدير مخابرات منطقه مركزى بيان ك مش
پيشرفت و توسعه هر جامعه است كه مخابرات منطقه مركزى تاكنون 
ــهروندان گام هاى بسيار  در اين زمينه و ارائه خدمات مطلوب به ش

خوبى را برداشته است.

 اقدامات آبفاى گيالن در راستاى افزايش بهره ورى
 با هدف كاهش هزينه ها و ارتقاء خدمات

ــركت  ــوزش همگانى ش ــط عمومى و آم ــر رواب ــزارش دفت ــه گ ب
ــامانه ارتباط مردمى گـيــالن ــتان گيالن، رئيس مركز س آب و فاضالب اس

122 شركت اهم اقدامات اين حوزه را در راستاى افزايش بهره ورى 
ــتريان  ــتر مش ــب رضايتمندى بيش با هدف كاهش هزينه ها و ارتقاء خدمات جهت كس

برشمرد.
حميدرضا ناطقى رئيس مركز سامانه ارتباط مردمى 122 با اشاره به ماهيت شركتهاى 
آب و فاضالب بعنوان دستگاههاى خدمات رسان اظهار داشت: به منظور افزايش بهره ورى 
و كاهش هزينه ها و ارتقاء خدمات، استفاده روزافزون از فناورى، كمك بزرگى در تحقق اين 
اهداف مى باشد. وى در ادامه افزود: شركت آبفاى گيالن به دليل گستردگى مشتركين و 
پراكندگى جغرافيايى آنان، نيازمند راهكارهايى براى ارايه خدمات آسان، سريع و با كيفيت 
است و اين مهم تنها از طريق توسعه خدمات غير حضورى محقق خواهد شد و استفاده از 

ظرفيت مركز جامع تماس گزينه اى بى بدليل در شرايط امروز ماست.
ناطقى با بيان اينكه اطالع دائمى و مستمر از كميت و كيفيت آب تحويلى و چگونگى 
ارائه خدمات به جمعيت تحت پوشش در سطح استان بسيار حائز اهميت است تصريح كرد: 
اطالع رسانى به مشتركين و برقرارى ارتباط دو سويه و ايجاد بستر تعامل در بهره بردارى 

موثر از منابع و تاسيسات نيز داراى اهميت است.
رئيس سامانه 122 آبفاى گيالن تماسهاى ورودى به مركز فوريت هاى آب و فاضالب 
ــار آب عمومى، قطع يا افت فشار موردى،  ــى از قطع يا افت فش ــته ناش  (122) را به 5 دس
ــكاالت مربوط به صورتحساب، انتقادات و  تماس هاى مرتبط با كيفيت آب، ابهامات و اش

پيشنهادات و درخواست خدمات مختلف شركت عنوان كرد.
ــت: بازديد از  ــمردن اهم اقدامات صورت گرفته در آبفاى گيالن اظهار داش وى با برش
ــركت هاى موفق در حوزه هاى 122 و 1522، ايجاد دو كارگروه «پياده سازى و اجراى  ش
ساختار» و «ايجاد مركز خدمات» 122 و 1522،بازسازى ساختمان مركز 122 و 1522، 
خريد نرم افزارها و سخت افزارها و تهيه بسترهاى مخابراتى وآموزش كاربران از اهم موارد 
بوده است. رئيس مركز سامانه 122 آبفاى گيالن بررسى نحوه ارائه خدمات غيرحضورى، 
برگزارى جلسات توجيهى، ارائه خدمت فروش به مشتريان از خدمات 22 گانه در فاز اول 
مركز 1522 (خدمات غيرحضورى) ووارد مدار نمودن تمامى تماس هاى مردمى از سطح 

استان به مركز 122 را از ديگر اقدامات اين حوزه عنوان كرد.

انعقاد 200 قرارداد  صنايع بزرگ ومتوسط در يك سال گذشته با 
سرمايه گذاران در زمينه توليد منعقد شده است  

ــه ازاد چابهار گفت : ــازمان عامل منطق عبدالرحيم كردى مدير س
ــرق ايران" در سواحل مكران  زاهـــدان ــعه محور ش بندر چابهار "نگين توس

ــت و عالوه بر اهميت ملى يكى از 14 نقطه استراتژيك دنيا در  اس
ــمار  مى رود چرا كه اين بندر پل ارتباطى كشورهاى مشترك  حمل و نقل و ترانزيت به  ش
المنافع و آسياى ميانه با كشورهاى حاشيه اقيانوس هند و آفريقا  با جمعيت 800 ميليون 

نفر مى باشد .
وى گفت  با توجه به تاكيدات مقام معظم رهبرى به توسعه سواحل  مكران وگنج پنهان 
در اين سواحل همه نگاه هاى مسئولين كشور را سواحل مكران وچابهار معطوف كرده است. 
كردى افزود : دولت هم برنامه هاى توسعه اى براى جنوب وسواحل مكران در نظر گرفته 
ــوم پتروشيمى در منطقه اشاره كرد   ــت كه مى توان به ايجاد 3 صنعت بزرگ وهاب س اس
وى در ادامه افزود  18 مجموعه در سايت پتروشيمى تعريف شده  كه از اين تعداد 7 واحد 
موفق به اخذ مجوزهاى زيست محيطى شده ويك مجموعه هم پيشرفت فيزيكى 20 درصد 

داشته ودو واحد ديگر فعاليت خود  را شروع كرده اند.
ــيمى با هدف  ــيمى  20 ميليون تن محصوالت پتروش وى افزود : در فاز نهايى پتروش

صادرات انجام مى شود.
ــاخت ها براى استقرار صنايع در منطقه به صورت 100  ــان كرد :زير س وى خاطر نش
ــتى گاز ــتى وپايين دس ــد وبا توجه به اينكه خوراك صنايع باال دس  درصد فراهم مى باش

 مى باشد عمليات اجرايى گاز از ايرانشهربه چابهار شروع شده وتاكنون 30 كيلومتر مسير 
لوله گذارى و240 كيلومتر ديگر نيز در حال انجام مى باشد كه اميدواريم تا دو سال اينده 
گاز را در چابهار داشته باشيم. وى يكى ديگر از اقدامات منطقه ازاد را هدف گذارى بر حوزه 
توليد  فوالد اعالم كرد وافزود : عمليات اجرايى براى توليد 2/3 ميليون تن شروع شده و از 

105 متر كوره فوالد   عمليات نصب40 متر ان تا كنون  انجام شده است. 
كردى ادامه داد كشور هاى اسياى ميانه  ساالنه 160 ميليارد دالر مبادالت با كشورهاى 
ــرق اسيا وافريقاى جنوبى داشته اند كه شامل 14 تا 15 ميليون تن حجم بار  را شامل   ش
مى شود كه در اين راستا چابهار ظرفيت ترانزيت 50 ميليون تن بار را در سال دار مى باشد. 
وى با توجه به واردات  حدود دو ميليون تن برنج  از پاكستان گفت : در زمينه فراورى برنج 
قريب به 12 تا 13  واحد  در منطقه داير مى باشد  كه در هر يك از اين واحدها  تعداد 60 

نفر  مشغول به كار مى باشند. 

 پاسداشت حريم خانواده هاى شهدا
 اصالت ما است

ــهيدان فرداد و فرهاد الهوتى كه با  ــتاندار در ديدار با خانواده  ش اس
ــت حريم گـيــالن ــود گفت : پاسداش ــده ب ــهادت آنان همزمان ش ايام ش

خانواده هاى شهدا اصالت ما است
به گزارش ايثار گيالن؛ دكتر محمدعلى نجفى در اين ديدار كه مهندس مهرداد الهوتى 
ــوراى اسالمى (برادر شهيدان)، مدير كل بنياد شهيد و امور  نماينده لنگرود در مجلس ش
ــتند با اشاره به اينكه به حضور مستمر  ــتان و فرماندار لنگرود نيز حضور داش ايثارگران اس
فرمانده هان و شهداى برجسته ى دوران دفاع مقدس در اين منزل اشاره كرد و افزود : هنوز 
ناشناخته ها و ناگفته هايى در دل خانواده هاى شهدا وجود دارد كه بايد به مردم گفته شود و 

خانواده هاى شهدا مظلوم تر از آنى هستند كه بعضاً در جامعه نسبت به آنان ذهنيت دارند.
استاندار گيالن بر لزوم بيان ناگفته هاى خانواده هاى شهدا از رشادتهاى شهدا در مقاطع 
ــعى بربيان نكردن  بسيارى از  ــهدا س مختلف تأكيد و تصريح كرد : خانواده هاى معظم ش
مطالب و سختى ها و مصائب خود دارند درحاليكه كه با بيان آن مردم نسبت به بسيارى از 
موارد آگاهى بيشترى پيدا مى كنند كه گوشه اى از آنرا پدر شهيد الهوتى بيان كردند كه در 
يك عمليات دوران دفاع مقدس چهار فرزندش باهم شركت مى كنند كه نتيجه آن شهادت 

يك فرزند و مجروحيت سه فرزند ديگر مى شود.
ــت تا فرصت ها را براى خدمت به مردم غنيمت  وى با بيان اينكه بناى ما بر اين اس
ــى و صرفاً كار، تالش و خدمت  ــماريم گفت : مشى بنده بر محور عدم توجه به حواش بش
ــت.  دكترنجفى افزود : تمام ذهنيت خود را بر اين گذاشته ام تا  ــكل گرفته اس به مردم ش
انتظاراتى كه مردم از نظام جمهورى اسالمى به عنوان يك نظام عادل دارند محقق كنيم 

اگرچه كار بسيار سخت و دشوراى است .
وى با اشاره به اينكه خود را مديون اين انقالب مى دانيم گفت : عشق و عالقه ى ما در 
اين است تا در دوران مسئوليت از همه ى ظرفيت ها براى توسعه  و عمران استان و همچنين 
ــات مكرر امام راحل و رهبر معظم  حفظ ارزش هاى اصلى نظام گام برداريم. وى به سفارش
ــان كرد: دعاى والدين شهدا توان ما را براى  ــاره و خاطر نش انقالب در خدمت به مردم اش

خدمت رسانى بيشتر و ما را ترغيب مى كند تا با حفظ سختى ها رو به جلو گام برداريم.
استاندار گيالن گفت : ممكن است افرادى باشند كه با گذشت زمان برخى آرمان هاى  
بلند شهدا را فراموش كرده باشند كه نشستن پاى سخنان والدين شهدا باعث مى شود تا 

نگرشى ديگر نسبت به آنان داشته باشند.
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