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خطر بزرگ براى اصفهان
ــاهين شهر و ميمه در مجلس شوراى  نماينده مردم برخوار،ش

ــالمى گفت:با توجه به كاهش بارندگى در شروع سال آبى جديد  اس
و كاهش ذخيره آب سد زاينده رود ، از استاندار اصفهان در خواست 
ــه ستاد بحران آب  ــتاد بحران كشور،جلس مى كنيم با دعوت از س

تشكيل دهد. 

ــينعلى حاجى دليگانى اظهار كرد:كاهش ذخيره آب سد  حس
زاينده رود به محدوده 150 ميليون متر مكعب كه بخشى از آن هم 
گل و الى و غير قابل مصرف است،رسيده و اجراى طرح آبرسانى به 
اصفهان بزرگ را به خطر انداخته است.نماينده مردم برخوار ،شاهين 

ــالمى خاطرنشان كرد:در سال  ــهر و ميمه در مجلس شوراى اس ش
زراعى جديد كه يك ماه و نيم از شروع آن گذشته ، قطره اى باران 
ــرايط سختى را براى 5 ميليون نفر  ــد زاينده رود نشده و ش وارد س

جمعيت طرح آبرسانى اصفهان بزرگ به وجود آورده است.

 اجراى مانورپدافند غيرعامل در مدارس 
استان گلستان

مانور پدافند غيرعامل،با شعار « پدافند غيرعامل، حصول 
اطمينان از مصونيت و آمادگى كشور» با حضور حاتمى رئيس 
ــاير مسئولين  ــور و س مركز مطالعات پدافند غير عامل كش

استانى و شهرستان در مدارس استان گلستان اجراشد.
محمدرضا وطنى با اشاره به سياست برداشته شدن ديوار 
ــازمان ها و دستگاه هاى برون سازمانى كه  مدارس و ورود س
ــى و تربيتى برعهده دارند به مدارس گفت:  ــالت آموزش رس
ــى تعليم و تربيت  ــرورش به عنوان متولى اصل ــوزش و پ آم
ــاع از ارزش هاى انقالب  ــتاى دف جامعه، برنامه هايى در راس
اسالمى در ابعاد مختلف سياسى، اجتماعى، فرهنگى ، دينى 
ــتگاه هاى دولتى  و دفاعى دارد و براى اجراى آن از تمام دس
دعوت مى كند تا با حضور در مدارس، رسالت آموزشى خود 

را ايفا نمايند.
وى افزود: مدرسه به عنوان محور تحول محله مى تواند 
ــد و  بهترين مكان براى آموزش هاى عمومى در جامعه باش
ــعه فرهنگى در بين  ــفيران توس دانش آموزان مى توانند س
خانواده هايشان شوند. از اين رو، در هفته ى پدافند غيرعامل 
ــاهد اجراى عملى مانور  ــتگاه هاى مربوطه،ش با حضور دس
ــوزش و افزايش توان دفاعى  ــد غير عامل به منظور آم پدافن

دانش آموزان و معلمان هستيم.

46 هزار هكتار سامانه نوين آبيارى در استان 
قزوين  در مرحله اجرا قرار دارد

ــاورزى استان قزوين گفت: در  رئيس سازمان جهادكش
راستاى مصوبات سفر هيئت دولت به استان تاكون 46 هزار 
ــارى در اراضى زراعى و باغى  ــامانه نوين آبي و 564 هكتار س

قزوين در مرحله اجرا قرار دارد. 
ــه ستاد سامانه هاى نوين  على اكبر متقى فرد در جلس
ــر حبيبى معاون  ــه ها كه با حضور منوچه ــارى و گلخان آبي
ــد به سياست  ــتاندارى و مديران برگزار ش امور اقتصادى اس
جهادكشاورزى در جذب  اعتبارات  بيشتر براى اجراى سامانه 
نوين آبيارى  اشاره كرد و گفت: در اجراى اين مصوبه تاكنون 
46 هزار و 564 هكتار در مراحل مختلف اقدام قرار داردكه از 

اين ميزان تاكنون 6300 هكتار اجرا شده است.
ــازمان جهاد كشاورزى استان قزوين  به گفته رئيس س
همچنين براى  7900 هكتار مطالعه به اتمام رسيده  و  12 

هزار هكتار نيز  در دست مطالعه و طراحى  است.
ــامانه نوين  ــت: همچنين 398 پروژه س وى اظهار داش
ــطح 20 هزار و 379 هكتار با  40 تا 90 درصد  آبيارى در س

پيشرفت فيزيكى در دست اجرا  است.
ــد : در سال95  براى اجراى سامانه  متقى فرد ياد آور ش
نوين آبيارى  586 ميليارد ريال اعتبار براى اجراى 408 طرح  
ــاورزى استان قزوين  ــد. رئيس سازمان جهاد كش جذب ش
گفت:در سال جارى نيز يك هزار و 100 ميليارد  ريال  اعتبار  
ــده است كه تاكنون 358 ميليارد ريال تخصيص  مصوب ش

داده  شده  است.

رئيس دانشگاه محقق اردبيلى و رئيس ستاد 
اقامه نماز اين دانشگاه  گفت

مشكلى براى تخصيص اعتبار جهت بهينه سازى 
و تزئين نمازخانه هاى دانشكده ها و خوابگاه ها 

نداريم 
ــگاه، دكتر گودرز صادقى  به گزارش روابط عمومى دانش
در جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه محقق اردبيلى گفت: توجه 
ــى و در راس آن برپايى نماز از برنامه هاى  ــائل مذهب به مس
دانشگاه است و ما از هر برنامه اى با محوريت نماز و فرهنگ 

نمازخوانى استقبال مى كنيم.
وى با بيان اينكه در دانشكده ها و خوابگاه هاى دانشگاه 
ــم، افزود: اين  ــه راه اندازى كرده اي ــق اردبيلى نمازخان محق
ــتفاده مى  ــجويان از آنها اس ــده و دانش نمازخانه ها آماده ش
ــگاه محقق اردبيلى با اشاره به اينكه براى  كنند. رئيس دانش
 تجهيز بيشتر و تزئين نمازخانه هاى دانشكده ها و خوابگاه ها 
برنامه ريزى مى كنيم، اضافه كرد: اين كار در دستور كار براى 

سال آينده قرار گرفته است.
صادقى با اشاره به كاركردهاى مختلف مسجد اظهار كرد: 
بايد از كاركردهاى مختلف مسجد براى برنامه هاى مختلف 

فرهنگى و مذهبى نهايت استفاده را برد.
ــجويى  ــاس فنى اصل معاون فرهنگى و دانش دكتر عب
دانشگاه محقق اردبيلى گفت: اقدامات متعددى براى ترويج 

فرهنگ نمازخوانى در دانشگاه انجام شده است.
ــات تصريح كرد: تجليل  ــاره به برخى از اقدام وى با اش
ــجويان در نمازهاى  از خادمان نماز، حضور كاركنان و دانش
جماعت، تامين ائمه جماعات مورد نياز دانشكده ها و مواردى 
از اين دست جزو نقاط مثبت و قوت دانشگاه محقق اردبيلى 

در حوزه نماز و نمازخوانى است.

نماينده مردم كرج
دولت متعهد به اجراى يكسان سازى 

حقوق بازنشستگان نيست 
ــوراى  دكتركوليوند نماينده  مردم كرج درمجلس ش
ــالمى درپاسخ به پرسش خبرنگار سياست روز كه چرا  اس
ــان سازى بازنشستگان  اجرائى نميشود گفت  قانون يكس

دولت تعهد اجرايى كردن  اين قانون را نكرده است 
ــان نمايندگان كرج در  ــد و عزيز اكبري دكتر كوليون
مجلس شوراى اسالمى كه در يك نشست خبرى  سخن 
ــش  ــه گزارش عملكرد خود به پرس ــد ضمن ارائ ميگفتن
هاى خبر نگاران نيز پاسخ گفتند دكتر كوليوند در پاسخ 
ــت روز  كه چرا قانون يكسان  ــئوال خبرنگار سياس به س
ــود پاسخ داد   ــتگان اجرائى نميش ــازى حقوق بازنشس س
ــى وتصويب  :هنگامى كه اين قانون در مجلس مورد بررس
ــس هنگاميكه اين  ــرار گرفت نمايندگان ملت در  مجل ق
ــاختند كه  ــد دولت را مكلف س ــون  را تصويب كردن قان
ــورى ولشگرى وتامين اجتماعى  حقوق بازنشستگان كش
ــازى كند  ــان س ــاغلين همس را با اختالف  ده درصد باش
ــى به  وپس از تصويب اين مصوبه انرا براى نظارت وبررس
شوراى نگهبان فرستادند وامااعضاى شوراى نگهبان انرابه 
ــون براى دولت بار مالى  ــت اين قان دليل اينكه ممكن اس
ــرا در اورد براى  ــم نتواند انرا به اج ــاد كند ودولت ه ايج
ــدد آن را به مجلس عودت دادند ومجلس هم  اصالح مج
ــى دوباره ناگزير شد كلمه تكليف رابرداشته   پس از بررس
ــقف ده درصد اختالف حقوق  وجمله دولت ميتواند تا س
ــاغلين يكسان نمايدرا جايگزين  آن  بازنشستگان را با ش
ــه ميتواند اكنون  ــتفاده از كلم كرد بنابر اين دولت با اس
ــرايط بحران مالى  ــراى اين قانون در ش ــد فعال اج ميگوي
ــت ونمايندگان هم نميتوانند در اين  ــور مقدور نيس كش

خصوص دولت را تحت فشار قرار بدهند .

ــارا صالحى مدير دفتر بازار  س
ــرق اصـفـهـان ــع ب ــركت توزي ــرق ش ب

ــا بيان  ــتان اصفهان ب شهرس
اينكه هم اينك در شبكه تحت پوشش شركت توزيع 
ــتان اصفهان، علي رغم فعال بودن  نيروي برق شهرس
28 سرمايه گذار احداث نيروگاه خورشيدي با مجموع 
ــگاوات، هنوز نيروگاهي كه به  ظزفيتي بالغ بر 55 م
ــيده و متصل به شبكه باشد نداريم،  بهره برداري رس
ــيدي با ظرفيت  اظهار كرد: تنها يك نيروگاه خورش
ــرق منطقه اي  ــركت ب ــگاوات تحت نظارت ش 10 م
ــت فوق  ــان، در حال بهره برداري بوده و به پس اصفه

ــرژي توليدي اين  ــت. ان ــه متصل اس ــع جرقوي توزي
نيروگاه، بار مصرفي مشتركين منطقه جرقويه ي شهر 

اصفهان را تغذيه مي كند. 
وي با بيان اينكه تعداد زيادي از سرمايه گذاران 
ــيدي هستند، افزود:  متقاضي احداث نيروگاه خورش
ــال جاري، تعداد 45 پرونده  تا پايان نيمه نخست س
سرمايه گذاري با ظرفيت توليد 111 مگاوات در حوزه 
شهرستان اصفهان تشكيل شد. واگذاري ظرفيت به 
ــرمايه گذاري ميسر نبود و به  تعدادي از تقاضاهاي س
ناچار درخواست اين دسته از سرمايه گذاران رد شد. 
ــت سرمايه گذار  ــت ها به درخواس تعدادي از درخواس

ــه پيش از اين نيز  ــل گرديد. ليكن همان گونه ك باط
ــرمايه گذار  مطرح گرديد در حال حاضر تعداد 28 س
ــرايط اتصال  فعال در اين حوزه داريم كه با تعيين ش
به شبكه، از طرف شركت توزيع، مجوزهاي الزم براي 
ــده و اميدواريم تا تابستان سال آتي،  ايشان صادرش
ــرمايه گذاري  ــورد از اين طرح هاي س ــه م حداقل س

نيروگاه خورشيدي به بهره برداري برسند. 
ــع نيروي  ــركت توزي ــازار برق ش ــر دفتر ب مدي
ــكل  ــترين مش ــتان اصفهان افزود: بيش برق شهرس
سرمايه گذاران در فرآيند احداث نيروگاه خورشيدي، 
ــخصي و يا گرفتن  بحث تغيير كاربري زمين هاي ش

ــازمان  ــت و بلندمدت زمين از س ــاز تملك موق امتي
ــت فرايند آن  ــه ممكن اس ــت ك ــع طبيعي اس مناب
ــال  ــش ماه تا يك س ــن حالت ش  در خوش بينانه تري

به طول انجامد. 
ــرمايه گذاري هر  ــه داد: هزينه س ــي ادام صالح
ــيدي متغير و بستگي بسيار  مگاوات نيروگاه خورش
ــن تجهيزات  ــي و البته تامي ــن مال ــرايط تامي به ش
ــرمايه گذار كامال داخلي باشد يا تامين  دارد. اينكه س
ــرمايه از منابع خارجي صورت گيرد و يا مشاركت  س
ــرمايه گذاري و  توليدكنندگان تجهيزات در فرايند س
مدل هاي تامين مالي وجود دارد يا خير تاثير عمده اي 
ــگاوات دارد.  ــه ازاي هر م ــرمايه گذاري ب در نرخ س
همچنين چگونگي و نحوه تصرف زمين، مي تواند در 

نرخ سرمايه گذاري تاثيرگذار باشد. 
وي افزود: براي نيروگاه هايي با ظرفيت متوسط، 
ــرمايه گذاري معادل  به ازاي هر مگاوات، هزينه ي س
ــت. قراردادهاي  ــارد ريال الزم اس ــي 42 ميلي 40 ال
ــرژِي ظرفيت هاي نيروگاهي را كه  خريد تضميني ان
ــود،  به آنها به اختصار قراردادهاي PPA گفته مي ش

ــره وري انرژِي  ــازمان انرژِي هاي تجديدپذير و به س
(ساتبا) تنظيم و منعقد مي نمايد. 

ــرخ پايه مصوب  ــاله و با ن ــن قراردادها 20 س اي
ــال  ــرخ پايه در 10 س ــوند. ن ــذ مي ش ــد و ناف منعق
ــد  ــمول 30درص ــال دوم مش ــت و در 10 س  اول ثاب

تعديل مي شود. 
ــازمان برنامه و بودجه نيز   ضريب تعديل نرخ س
ــت صورت وضعيت براي نرخ پايه  در هر دوره پرداخ
ــردد. در حال حاضر نرخ خريد  ــرارداد، اعمال مي گ ق
تضميني انرژي نيروگاه هاي خورشيدي وفق ابالغيه 
سال 95 وزير محترم نيرو معادل 4900 ريال به ازاي 

هر كيلووات ساعت انرژي توليدي مي باشد. 
مدير دفتر بازار برق شركت توزيع برق شهرستان 
ــان كرد: مدت زمان بازگشت اصل  اصفهان خاطر نش
ــرمايه گذاري نيروگاه،  ــرمايه متناسب با هزينه س س
معادل 3/5 الي 4 سال است و درآمد حاصل از فروش 
ــده دوره قرارداد خريد تضميني،  انرژي طي باقي مان
سود حاصل از سرمايه گذاري خواهد بود كه متناسب 
با توليد انرژي نيروگاه در هر دوره كسب خواهد شد.

ــريعتمدارى،  ش محمد  دكتر 
وزير صنعت، معدن و تجارت، اصـفـهـان

ــم  ــان برگزارى مراس در جري
ــى  ــن الملل ــگاه بي ــيزدهمين نمايش ــة س افتتاحي
ــين  ــع معـــدنــى، ماش ــدن، صــــــنـاي مــعــ
ــن بازديد  ــته ضم ــزات و صنايع وابس آالت، تجهي
ــع  ــه، در جم ــوالد مبارك ــة ف ــى از غرف اختصاص
ــران و صاحبان  ــى و داخلى، مدي ــان خارج ميهمان
صنايع كشور از شركت فوالدمباركه به عنوان نماد 
ــزوده و كامل بودن  ــى و واقعى ايجاد ارزش اف عين
ــركت از همان  زنجيرة توليد ياد كرد و گفت: اين ش
ابتداى بهره بردارى با در نظر گرفتن اصل توسعه و 
ايجاد ارزش بيشتر، شعار زيباى «از سنگ تا رنگ» 

ــت كه اين بسيار  ــرلوحة كار خود قرار داده اس را س
ــمند است و بايد الگوى ساير صنايع كشور نيز  ارزش

قرار گيرد.
ــت تكميل  ــد بر اهمي ــا تأكي ــريعتمدارى ب ش
ــتر در  ــاد ارزش افزوده بيش ــد و ايج ــرة تولي زنجي
ــت گذارى داخلى بنا  صنايع گفت: در حوزة سياس
ــته ايم كه فعاليتها در حوزة معدن و  را بر آن گذاش
ــاس اولويت آنها، با زنجيرة  ــع معدنى را بر اس صناي
ــه در اين  ــم؛ ضمن اينك ــه كني ــر مواج ارزش باالت
ــتاد زنجيرة فوالد فعاليتها را از  ــتا با احياى س راس

سر گرفته ايم.
ــن  ــارت در همي ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزي
ــش ايجاد ارزش  ــان كرد: در بخ خصوص خاطرنش

ــترى مانند فوالد  ــركتهاى بيش افزودة باالتر بايد ش
مباركه داشته باشيم.

وى با اشاره به هدفگذارى توليد 55 ميليون تن 
ــور گفت: اگر بخواهيم اين امر محقق  فوالد در كش
شود بايد به سمت دانش بنيان كردن بيشتر امور و 

ايجاد بازارهاى باثبات صادراتى پيش برويم.
شريعتمدارى اظهار اميدوارى كرد: امسال بايد 
بتوانيم ميزان صادرات فوالد كشور را به 9 ميليون 
ــانيم و قدمهاى استوارترى براى توليد 55  تن برس

ميليون تن فوالد برداريم.
ــت، معدن و تجارت اظهار اميدوارى  وزير صنع
ــر خواهند  ــئوالن در نظ ــرد با تمهيداتى كه مس ك
ــاخت وساز نيز به رونق الزم برسد  گرفت، بخش س

تا ساير حوزه هاى مرتبط در اين بخش نيز به شكل 
فعالترى بتوانند به فعاليتهاى خود ادامه دهند.

شريعتمدارى در بخش ديگرى از سخنان خود 
از تخصيص 10 هزار ميليارد تومان بودجه از سوى 
دولت براى نوسازى صنعتى كشور خبر داد و گفت: 
ــع كوچك و بزرگ نيز ميتوانند از اين  تمامى صناي

امكان بهره مند شوند.
ــاى تخصـصــى در  ــت ه ــزارى نشـس وى برگ
ــع معدنى و  ــگاه معدن و صناي ــيزدهمين نمايش س
ــين آالت را بسيار ارزشمند خواند و از مسئوالن  ماش
خواست تمامى مباحث مطرح شده در اين نشست ها 

به دقت بررسى شود.
ــارت در ادامه افزود:  ــر صنعت معدن و تج وزي
بايد از فرصت حضور جوانان فرهيخته در همة امور 
ــتفاده كنيم؛  ــن اس به صورت عملى و به نحو احس
ــه كارگيرى  ــيم تمامى دنيا ب ــته باش به خاطر داش
مغزهاى حاضر در كشور ما را دائما بررسى ميكنند 
ــى در  ــا عقب ماندگى جدى دانش ــد بدانيم ب و باي
ــتيم كه  ــدن و صنايع معدنى مواجه هس ــوزة مع ح

ــامان دهيم. بايد هرچه سريعتر اين وضع را سروس
ــكارى خانة معدن  ــن خصوص هم وى در همي
ايران و ايميدرو براى استفادة بهينه از ظرفيت هاى 

ــور در حوزة معدن و صنايع معدنى را  ــى كش دانش
ضرورى دانست و تصريح كرد: به كارگيرى جوانان 
ــمند و توسعة دانش در حوزة معدن و صنايع  انديش

ــتر از تجهيزات اهميت دارد. معدنى بيش
شريعتمدارى توسعة معدن و صنايع معدنى را 
يكى از مهمترين برنامه هاى وزارت صنعت، معدن 
و تجارت خواند و گفت: براى اين كار نيازمند جذب 
ــرمايه هاى بيشتر داخلى و خارجى هستيم؛ زيرا  س
ــورمان در بخش معادن و  ــفانه امروز در كش متأس
صنايع معدنى با كالس جهانى با محدوديت مواجه 
ــور ما ذخاير معدنى  ــتيم؛ در حالى كه در كش هس
ــده  ــود دارد؛ كما اينكه اخيرا اعالم ش ــى وج فراوان
ــنگ آهن در كشور شناسايى  يك ذخيرة عظيم س
ــده است كه برآوردهاى انجام شده نشان ميدهد  ش
ظرفيت اين معدن به اندازة كل معادن سنگ آهن 
كشور است. وى با تأكيد بر اينكه قدم هاى برداشته 
ــده از سوى دولت يازدهم در حوزة معدن برابر با  ش
ــته شده دوره هاى قبل است،  كل قدم هاى برداش
تصريح كرد: اما اين هم هنوز كافى نيست و ميطلبد 
ــن دولت قدم هاى  ــالهاى پيش روى اي  كه طى س
ــن حوزه ــرى در اي ــان ت ــش بني ــر و دان ــق ت  دقي

 برداشته شود.

فوالد مباركه اصفهان نماد واقعى ايجاد ارزش افزوده 

و تكميل زنجيرة توليد است

افزايش تعداد متقاضيان سرمايه گذاري احداث 

نيروگاههاي خورشيدي

احداث شبكه و تامين برق شهرك اله آباد كرمان با 
هدف كاهش تلفات و تكريم حقوق شهروندي

ــبكه و تامين برق شهرك  پروژه احداث ش
ــا  هدف كاهش تلفات و كـرمــان ــه آباد كرمان  ب ال

تكريم حقوق شهروندي به همت مديريت 
توزيع برق كرمان در حال اجرا مي باشد. رضا مسعودي؛ مدير امور 
ــاد، خانه هايي كه در  ــهرك اله آب برق خواجو با بيان اينكه در ش
محدوده طرح هادي روستاي اله آباد هستند از شبكه برق و نعمت 
روشنايي پس از اخذ انشعاب قانوني برخوردار خواهند شد، گفت: 
ــرقت انرژي  ــهرك با  مصرف بي رويه برق غيرمجاز و س در اين ش

روبرو هستيم. 
وي افزود:  براي جلوگيري از استفاده بي رويه انرژي، به منظور 
ــش تلفات، طرح تامين برق اين منطقه را تهيه و پس از اخذ  كاه
مجوزهاي الزم از دستگاه هاي ذيربط پروژه احداث شبكه توزيع برق 
در اين شهرك از ابتداي مهرماه آغاز شده و اميدواريم با همكاري 
و تعامل ساكنين شهرك بتوانيم پس از فروش انشعاب نسبت به 
واگذاري قانوني انرژي اقدام نمائيم. وي اين پروژه را يكي از توفيقات 
شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان در خدمات رساني به 
مردم دانست و گفت: اين طرح با اعتباري بالغ بر 10ميليارد ريال و 
با نصب 9 دستگاه پست و احداث 10كيلومتر شبكه  و با مشاركت 
بخش خصوصي  انجام شده است . مدير امور برق خواجو با اشاره 
به وضعيت انشعابات غيرمجاز و سرقت انرژي در اين شهرك گفت: 
با برنامه ريزي صورت گرفته پس از اصالح وضعيت شبكه نسبت 
ــد. مسعودي  به جمع آوري برق هاي غيرمجاز نيز اقدام خواهد ش
تصريح كرد: تنها مشتركيني مي توانند از خدمات و امكانات شبكه 
توزيع برق استفاده نمايند كه نسبت به خريد انشعاب قانوني اقدام 
نموده باشند. وي يادآور شد: يكي از طرح ها و اقدامات ديگري كه 
در امور برق خواجو صورت گرفته، تعويض كنتورهاي مكانيكي به 

ديجيتال مي باشد. 

 انعقاد تفاهم نامه همكارى علمى موسسه فرهنگى 
موزه ها و دانشگاه محقق اردبيلى 

به گزارش روابط عمومى دانشگاه، دكتر 
ــد نريمانى با اعالم اين خبر، گفت: اردبـيــل محم

ــتاى  ــق اردبيلى در راس ــگاه محق دانش
گسترش همكارى هاى علمى، آموزشى و پژوهشى با نهادهاى 
ــوزه اى ــترش فعاليت هاى م ــز گس ــى و ني ــى و تخصص  علم

ــات ملى و دينى،  ــش و پژوهش موضوع ــى الخصوص  نماي عل
ــى موزه هاى  ــه فرهنگ ــم نامه  همكارى علمى با موسس تفاه

بنياد منعقد كرد.
ــاماندهى،  ــه فرهنگى در زمينه س ــزود: اين موسس وى اف
ــرى براى  ــنامه علمى و هن ــى، تهيه شناس ــت، كارشناس مرم
ــامل  ــار موزه  اى، طراحى و تفكيك و تجهيز آثار موزه اى ش آث
ــتر، فرش، پوشاك، سفالينه، جنگ افزار،  ظروف، تنديس، لوس
زيورآالت، تابلوهاى نقاشى نفيس ايرانى و خارجى، نقشه  هاى 
جغرافيايى قديمى به ويژه خليج فارس و مرقعات خوشنويسى 
ــى ها و تابلو  خطى، درب و پنجره  هاى قديمى با ارزش و كاش

كاشى هاى نفيس فعاليت دارد.
ــازى  ــى تصريح كرد: گردآورى، نگهدارى و مستندس نريمان
ــى و  ــى، پژوهش ــار موزه اى و نيز بهره بردارى نمايش ــيا و آث اش
ــى از آنها جهت استفاده و جذب هر چه بيشتر مخاطب و  آموزش
همچنين ارائه خدمات آموزشى و پژوهشى در زمينه هاى تاريخى 
و اسنادى علم و فناورى، ايجاد و توسعه آرشيو علمى و فناورى و 
ارائه به نهادها و سازمان ها، همكارى مشترك در زمينه برگزارى 
نمايشگاه ها و كارگاه هاى آموزشى، سخنرانى هاى علمى و فنى، 
مطبوعات، علوم، نقشه ها، ارائه خدمات بازديد و ساير خدمات 
ــهيالت  ــه با تس ــش  موسس قابل ارائه موزه به افراد تحت پوش
ويژه و مشاركت دانشگاه در كارگروه هاى تخصصى موسسه از 

اهداف اين تفاهم نامه همكارى مى باشد.

 افتتاح سيلوى 6 هزار تنى بارگيرى غالت ايستگاه 
راه آهن گرگان

افتتاح سيلو ايستگاه گرگان, روزانه 4 تا 
ــدم از گرگان به گـلسـتـان ــزار تن محموله گن 6 ه

ديگر نقاط كشور حمل مي شود.
ــيلوي 6 هزار  ــم كلنگ زني س  محمدرضا قرباني در مراس
ــيلو و  ــا افتتاح اين س ــت: ب ــرگان اظهار داش ــي راه آهن گ تن
راه اندازي 12 خط جديد راه آهن گرگان, ضمن حمل بار 4 تا 
ــور, در آينده با احداث قطار  6 هزارتن گندم به ديگر نقاط كش
ــدكاووس مي توان از اين خطوط  گرگان- علي آبادكتول- گنب

براي جابجايي مسافران نيز استفاده كرد.
ــرق 2 افزود: اين سيلو  ــمال ش مديركل راه آهن منطقه ش
ــرمايه گذاري 80 ميليارد ريال در ايستگاه راه آهن گرگان  با  س
احداث مي شود و مي تواند روزانه 4 تا 6 هزار تن محموله گندم 

را به ديگ نقاط كشور حمل كند.
ــوزه زير ــي ما در ح ــكل اساس ــح كرد: مش ــي تصري  قربان

ــير اينچه برون-  ــر از مس ــازي 35 كيلومت ــاخت ها, بازس  س
ــتفاده از اين  ــاري بود كه با توجه به خط گرم و اس گرگان- س
ــير امكان پذير نبود و ما مجبور شديم براي نخستين بار در  مس
كشور ضمن استفاده از اين مسير, بازسازي آن را با اعتبار 107 
ــمال  ــان انجام دهيم. مديركل راه آهن منطقه ش ميليارد توم
ــير اينچه برون به گرگان بازسازي شد  شرق 2 تاكيد كرد: مس
ــير قرار شد كه براي بازسازي, اين مسير, 2 خط  و از ادامه مس
ــاح و راه اندازي  ــت و با افتت ــود كه در نوع خود بي نظير اس ش
ــه 120 كيلومتر افزايش  ــا از 50 كيلومتر ب ــرعت قطاره آن س
خواهد يافت كه در افزايش مسافران گرگان- ساري و گرگان- 
ــد: در 3 ماه  ــفيد تاثير گذار خواهد بود. قرباني يادآور ش پل س
ــير گرگان به پل سفيد و يك  ــته, 4 قطار ايرباس در مس گذش
قطار ايرباس در مسير گرگان به اينچه برون اضافه شده است.

 دولت براى توسعه سيستان و بلوچستان 
برنامه هاى ويژه دارد

ــعه  ــت: دولت براى توس ــور گف ــر كش وزي
سيستان و بلوچستان برنامه هاى ويژه دارد زاهـــدان

و اين مهم با همراهى مردم و مسئولين در 
استان ميسر خواهد شد. 

دكتر عبدالرضا رحمانى فضلى در آيين توديع و معارفه استاندار 
ــتان در زاهدان افزود: سيستان و بلوچستان در  سيستان و بلوچس
ــيار خوبى در حوزه هاى  ــاهد توفيقات بس ــال گذشته ش چهار س

اجرايى، پروژه ها و سرمايه گذارى ها بوده است. 
وزير كشور گفت: توقع است استاندار جديد اين برنامه ها را با 
ــتان و بلوچستان  قوت پيگيرى و دنبال كند.  وى بيان كرد: سيس
در چهار سال اخير گام هاى خوبى را در حوزه اجرايى با حمايت و 
توجه دولت و شخص رئيس جمهورى برداشته است. وزير كشور در 
ادامه با قدردانى از تالش هاى استاندار سابق سيستان و بلوچستان 
گفت: دولت بنا دارد از على اوسط هاشمى استاندار سابق اين استان 
در جاى مناسب و موثرترى استفاده كند.  وى انتخاب استانداران را 
همراه با فراز و فرودهاى بسيار تا رسيدن به اجماع نسبى ذكر كرد 
و افزود: خوشبختانه در انتخاب استاندار فعلى سيستان و بلوچستان 
ــتيم باالترين سطح هماهنگى و اجماع را ايجاد كنيم.  وزير  توانس
ــت سال فعاليت در  ــور ادامه داد: از دانيال محبى با حدود هش كش
سيستان و بلوچستان و دارا بودن سوابق اجرايى بسيار خوب توقع 
است كه مجموعه برنامه هايى را كه در چهار سال گذشته انجام شده 
را با قوت پيگيرى و حجم سرمايه گذارى را افزايش دهد.  وى افزود: 
همچنين اميد است با حمايت و راهنمايى بزرگان و با همكارى تمام 
دستگاه هاى اجرايى و حاكميتى سيستان و بلوچستان بتوانيم گام 
ــتان برداريم. با تصويب هيات وزيران و  هاى بلند ترى را در اين اس
طى حكمى از سوى رحمانى فضلى وزير كشور دانيال محبى نيا به  

عنوان استاندار جديد سيستان و بلوچستان منصوب شد. 

 بندربوشهر نيازمند اليروبى براى تردد
 كشتى هاى تناژ باال

ــى و توسعه امور زيربنايى    معاون مهندس
ــازمان بنادر و دريانوردى از اجراى پروژه بـوشــهـر س

اليروبى كانال بوشهر براى تردد كشتى هاى 
تناژ باال خبر داد.

محمد رضا الهيار اظهار داشت : اعتبار مورد نياز افزايش عمق 
كانال دسترسى بندر بوشهر به طول 15 كيلومتر در سازمان بنادر 
و دريانوردى به مقدار يكهزارو 200 ميليارد ريال به تصويب رسيده 
است. وى بيان كرد:عمق كنونى كانال دسترسى بندر بوشهربه دليل 
ــيده كه  عدم اليروبى مربوط به نگهدارى به كمتر از 11,5 متر رس
ــتى هاى با ظرفيت 50 هزار تن به عمق 14,5 متر  براى تردد كش
ــى و توسعه امور زيربنايى سازمان  افزايش مى يابد. معاون مهندس
ــرايط كنونى تنها امكان تردد  ــد: در ش بنادر و دريانوردى يادآورش

كشتى هاى زير 30 هزار تن در بندر بوشهر وجود دارد. 
ــده اليروبى بندر  ــب ش ــرح  تصوي ــى از دو ط الهيارگفت:يك
بوشهركانال مقابل مجتمع بندرى نگين است كه اعتبار اجرايى آن 
ــده و بزودى  ــازمان بنادر و دريانوردى تامين ش از منابع داخلى س
اجرايى مى شود. وى يادآور شد: بندر بوشهر دومين بندر كانتينرى 
ــور است كه با تكميل پايانه كانتينرى مجتمع بندرى نگين ،  كش
ميزان تخليه و بارگيرى كانتينر در اين بندربه 2 برابر افزايش مى يابد. 
معاون مهندسى و توسعه امور زيربنايى سازمان بنادر و دريانوردى 
افزود:بندر بوشهر يكى از قديمى ترين و مهم ترين بنادر در عرصه 
تجارت دريايى و بارگيرى كاال در كشور بشمار مى رود كه سازمان 
بنادر و دريانوردى براى بازگشتاين بندر به جايگاه تاريخى خود تمام 
ــتاى توسعه  ــت. الهيارافزود: در راس تالش خود را به كار گرفته اس
ــهر، طرح بندرى در مجتمع نگين اجرايى  خدمات بندرى در بوش
شده كه با تكميل آن تحول مهمى در اين عرصه ايجاد خواهد شد.

 نشت يابي بيش از 11 هزار كيلومتر 
شبكه گاز در گيالن

ــى گاز گيالن،  ــط عموم ــزارش رواب به گ
حسين اكبر مديرعامل شركت گاز استان گـيــالن

گيالن از نشت يابى 11 هزار 420 كيلومتر 
ــبكه و خطوط تغذيه استان از ابتداى سال جارى تاكنون به  از ش
ــروز هرگونه حوادث  ــاب از ب ــرداري ايمن و اجتن ــور بهره ب منظ

ناگوارخبر داد.
ــده از  ــت يابي انجام ش وى با اعالم اين خبر افزود: ميزان نش
ــال جارى يك ركورد محسوب مي  ــبكه هاي گاز استان در س ش
شود و نسبت به مدت مشابه سال گذشته بيش از 35 درصد رشد 

داشته است.
ــهر گيالن  ــه داد: اين عمليات در 25 ش ــدس اكبر ادام مهن
ــت و معادل 48 درصد كليه خطوط گاز در استان ــده اس  انجام ش

 مى باشد. مديرعامل شركت گاز استان گيالن ادامه داد: همچنين 
ــته 281 هزار انشعاب و عملك گاز و 128 ايستگاه  در 7 ماه گذش
ــده مورد ــتان گيالن مطابق برنامه ريزي هاي انجام ش  گاز در اس

 نشت يابي قرار گرفته است.
مديرعامل شركت گاز استان گيالن با اشاره بر اهميت تأمين 
ــتركين اظهار كرد: واحد بازرسي فني  ايمن و پايدار گاز براى مش
تمام تالش خود را براي انجام درست و به موقع وظايف محوله در 

جهت استمرار پايدارى جريان گاز در استان به كار خواهد بست.
ــى فنى  ــت: واحد بازرس ــر در پايان اظهار داش مهندس اكب
ــى براى مديريت بهتر عمليات ــت ياب  با بكارگيرى از نرم افزار نش

ــى ها  ــت يابى به دنبال ثبت هرچه دقيق تر و جامع تر بازرس  نش
ــتفاده از خروجى اين نرم افزار  ــد و با اس ــت يابى ها مى باش و نش
ــاندن عمليات ــت بهبود عملكرد خويش و به اتمام رس  در جه

 نشت يابى تا پايان سال بهره خواهد برد.

ــهد مقدس در ديدار با مهندس  شهردار مش
حسين كامران ديسفاني رئيس سازمان نظام مـشــهـد

مهندسي ساختمان خراسان رضوي گفت : 
خدمات نظام مهندسي در تمامي ساخت و سازهاي ساختماني بايد 

مهندسي عرضه شود .
ــاختمان  ــي س ــازمان نظام مهندس به نقل از روابط عمومي س
ــان رضوي اين ديدار كه در دفتر شهردار انجام شد ، مهندس  خراس
قاسم تقي زاده خامسي خطاب به مهندس كامران ديسفاني گفت : 
30 سال است كه جنابعالي را مي شناسم ، شما براي اعتالى نام اين 
استان خدمات شايسته اي را در عمران و آباداني اين شهر انجام داده 
ايد، و من تمام قد و بطور كامل از شما حمايت و پشتيباني مي كنم . 
مهندس تقي زاده خامسي افزود : برخى شهروندان مشهد از خدمات 
نظام مهندسي رضايت ندارند ، بايد بگونه اى عمل شود كه عملكرد 

اين نهاد تخصصي توسط عده اي محدود زير سئوال نرود .
وي ادامه داد :  مردم از سيستم ارجاع كار به تنگ آمده اند ، چرا 
ــتم  مالك نتواند مهندس و ناظر خود را انتخاب كند ، بايد اين سيس

تجديد نظر شود ، و رضايتمندي مردم جلب شود  .
شهردار مشهد برخي از قوانين مقررات ملي و كنترل ساختمان 
را قديمي و دست و پا گير دانست و افزود : اين قانون بايد با همفكري 
صاحب نظران و خبرگان جامعه مهندسي اصالح و طرح آن به مجلس 
شوراي اسالمي و دولت ارائه شود  .  مهندسي تقي زاده خامسي در 
خصوص خدمت رساني به مجاوران و زائران شهر مقدس مشهد هم 
گفت : كالنشهر مشهد جامعه اي پويا و فعال ، و در حال گذر از جامعه 
سنتي به مدرن است ، در اين مسير مشگالت و معضالتي وجود دارد 
كه ما بايد خدمت رساني و توسعه پايدار شهر را همگام با پيشرفت 

ــش ببريم . وي تصريح كرد : ما خواهانيم  علم و تكنولوژي نوين پي
ــي ، متخصصين و فرهيختگان  خدمات  كه با كمك جامعه مهندس
ــان ، مقام و منزلت حضرت رضا عليه السالم پيش  ــهري را در ش ش
ــتر از گذشته براي  زائرين و  شهروندان  ببريم و خدمات مان را بيش
ــهدي فراهم آوريم . در اين ديدار رئيس سازمان نظام مهندسي  مش
ــن انتخاب جناب آقاي مهندس ــان رضوي حس ــاختمان خراس  س

 تقي زاده از سوي اعضاي محترم پنجمين دوره شوراي اسالمي شهر 
مشهد تبريك گفت و افزود : جناب عالي در طول 25 سال خدمت در 
مشهد و تهران خدمات زيادي در عمران و آباداني و رفاه مردم انجام 
داده ايد، كه قابل ستايش است .  مهندس كامران ديسفاني به نقش 
سازمان نظام مهندسي در نظارت پروژه هاي ساختماني اشاره كرد و 
گفت : بايد در اين سازمان سرلوحه كارمان خدمت به مردم و جامعه 
مهندسي باشد، در طول 12سال در سنوات گذشته كه  عضو هئيت 
مديره و يا رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان و امروز سرلوحه 
ــي و خدمت  كارم و نگاهم همواره اجراي صحيح قانون نظام مهندس
شايسته به مردم و مهندسين بوده است . وي اظهار داشت : سازمان 
ــازمان ضابطه مند و پيشنهاد دهنده  نظام مهندسي بايد به يك س
براي تمامي مسائل مهندسي در كشور تبديل شود و خود را به طور 
مستقيم درگير مسائل خارج از وظايف به ويژه امور اجرايى دست و 
ــخصاً  ــر نكند. مهندس كامران در پايان ديدارش گفت : من ش پاگي
فساد و كم كاري و بي آبرويي در نظام مهندسي را تحمل نمي كنم  
و خدمتم خفظ حريم و حرمت جامعه مهندسي و خدمت به مردم 
است و شأن و منزلت جامعه مهندسى ساختمان را در خدمت رسانى 
درست و رضايت مندى مردم مى دانم و در اين راه از هيچ كوششى 

دريغ نخواهم نمود.

شهردار مشهد 
خدمات نظام مهندسي بايد مهندسي عرضه شود
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