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 پذيرش مقاله همكار شركت توزيع برق سمنان
 در كنفرانس مهندسى برق ايران

ــمنان در سومين  ــتان س ــركت توزيع برق اس مقاله همكار ش
ــرى دانش و فناورى مهندسى مكانيك و برق ايران  كنفرانس سراس
مورد پذيرش داوران قرارگرفت. گفتنى است: اين مقاله با موضوع " 
ــاس مساحت و تاخير  طراحى فيلترهاى ديجيتال توان پايين براس

زمانى جمع كننده هاى تقريبى بااندازه بلوك هاى مختلف برمبناى 
شبيه سازى فيلتر گوسى سه در سه، از سوى هيات داوران و كميته 

علمى پذيرفته شده و به صورت پوستر ارائه گرديده است.
ــط  مهندس مهدى زمانى  ــت: اين مقاله توس الزم به ذكر اس

ــناس روابط عمومى شركت توزيع برق استان سمنان نگارش  كارش
ــده است. يادآور مى شود: جمع كننده ها يكى از مدارهاى  و ارائه ش
ــند كه نقش مهمى در  ــيگنال مى باش اصلى و مهم در پردازش س

كارايى اين نوع مدارها دارند. 

 مسكن مهر آزادى بندرتركمن به شبكه
 جمع آورى فاضالب وصل شد

ــى و توسعه شركت آب و فاضالب استان  معاون مهندس
گلستان گفت: مسكن مهر آزادى بندرتركمن به شبكه جمع 
آورى فاضالب وصل شد. "ابولفضل رحيمى" افزود: اين طرح با 
اعتبار 30 ميليارد ريال از محل اعتبارات عمرانى اجرايى شده 
ــت. به گفته وى، اجراى طرح فاضالب مسكن مهر آزادى  اس
بندرتركمن بدليل مجاورت با ريل راه آهن با مشكالت زيادى 
ــد.  مواجه بود كه موجب به تاخير افتادن اجراى اين طرح ش
رحيمى با بيان اينكه بدليل عبور قطار، مرحله لوله گذارى زير 
ريل راه آهن بايد در كمتر از 24 ساعت اجرايى مى شد، تصريح 
كرد: براى اجراى اين طرح عبور و مرور قطار به مدت 24 ساعت 
ــد و  ــف و باكس هاى بتنى زير ريل راه آهن قرار داده ش متوق
سپس عمليات لوله گذارى در اين باكس ها انجام شده است. 
وى خاطرنشان كرد: لوله گذارى خطوط انتقال با لوله هاى 600 
ميليمتر پلى اتيلن بطول يك هزار و 100 متر، ساخت ايستگاه 
ــبكه با لوله هاى 200 ميليمتر پلى  پمپاژ PSA و خطوط ش

اتيلن از مشخصات اجرايى اين طرح مى باشد.

تغيير سبك زندگى با هدف نجات شهر مشهد
آمار و ارقام نشان دهنده آن است كه محيط زيست شهر 
ــهد وضعيت نگران كننده اى داشته و آلودگى هوا اثرات  مش
ــهروندان دارد. به همين  ــالمت ش مخرب و زيبان بارى بر س
ــبك زندگى افراد با هدف نجات شهر  دليل ضرورت دارد س
تغيير يابد. ضرورت دارد توجه جدى و عزمى راسخ براى رفع 
مشكل آلودگى هوا و آلودگى هاى زيست محيطى نياز است. 
ــت از دغدغه ها و مسائل موجود آگاهى  ــهروندان الزم اس ش
يابند. سپس مشكالت را پذيرفته و براى رفع آن تالش كنند 

و در عين حال رفع آن را از مسئوالن نيز مطالبه نمايند.
در غير اين صورت بسنده كردن به درختكارى در هفته 
درختكارى و اجراى فعاليت هايى به صورت نمادين نمى تواند 
ــكل را حل كند. مردم بايد بپذيرند در  ــا باشد و مش گره گش
محيط زندگى و زيست خود اتفاقاتى در حال رخ دادن است 
ــت. سپس با پذيرش  ــترى اس كه نيازمند دقت و توجه بيش
ــراى رفع آن دنبال كنند. تجزيه  اين خطرات، برنامه هايى ب
مواد پالستيك به سال ها زمان نياز دارد و آلودگى زمين را به 
همراه دارد. همچنين منابع آلوده كننده آب نيز كم نيستند و 
فاضالب هاى شهرى معضلى در اين بخش محسوب مى شوند. 
خودروهايى كه در سطح شهر تردد مى كنند نيز بخش مهمى 
از آلودگى هوا را به دنبال دارند كه ضرورت دارد به طور جدى 

براى رفع اين مشكالت چاره انديشى كرد.

77درصد مشتركان برق استان را تعرفه خانگى 
تشكيل مى دهد  

معاون برنامه ريزى و مهندسى شركت توزيع برق استان 
سمنان اعالم كرد : 77درصد مشتركان استان در تعرفه بخش 
ــتند و 19 درصد انرژى مصرفى توسط اين بخش  خانگى هس
ــود . مهندس سيدمحمد حسينى نژاد با بيان  مصرف مى ش
اين كه بخش صنعت استان ، چهار هزار و 708 مشترك برق 
را به خود اختصاص داده گفت: از اين تعداد مشترك ، بالغ بر 
 40 درصد برق مصرفـى، صـرف اين تعـرفه مى شود و بيانگر 
جهت گيرى فعاليت هاى استان به سمت توليد مى باشد . وى 
با اشاره به اين كه پنج هزار و 600 مشترك را تعرفه كشاورزى 
شامل مى شود افزود : 22درصد انرژى استان سمنان در حال 
حاضر ، صرف اين بخش مى شود . وى اظهار داشت : 19 درصد 
انرژى نيز توسط بخشهاى عمومى ، معابر و تجارى مصرف مى 
ــود و 72 هزار اشتراك، اين سه تعرفه را به خود اختصاص  ش

داده اند.

كاهش 80 درصدى حجم ذخيره منابع آب 
شرب شهراصفهان

مديرعامل شركت آبفا استان اصفهان مردم را به مصرف 
ــتانه سال جديد فراخواند و گفت:مردم در  صحيح آب در آس
آستانه فصل جديد بمنظور بجا آوردن سنت نيكو خانه تكانى 
بعضا بدمصرف كردن آب را در پيش مى گيرند در حالى كه 
ــبت به سال گذشته  حجم ذخاير منابع آبى در اصفهان  نس
ــت .در سال گذشته  حجم  ــم گيرى داشته اس كاهش چش
ذخيره منابع آب اصفهان حدود هشت ونيم مترمكعب بوده 
اما هم اكنون اين رقم به زير دو متر رسيده است . كه بيانگر 
ــع آبى در اصفهان  ــش  80 درصدى  حجم ذخاير مناب كاه
است. مهندس هاشم امينى افزود: ما در طول سال دو مرتبه 
ــتيم يكى در آستانه سال  با  افزايش پيك مصرف روبرو هس
جديد ،ديگرى در فصل تابستان ،بنابراين از مردم مى خواهيم 
بمنظور سازگارى با منابع آب موجود نهايت دقت در روزهاى 
ــال مد نظر گيرند تا ما بتوانيم متناسب با منابع در  پايانى س
اختيار آب مورد نياز آنها را در تمام روزهاى سال تامين كنيم. 
ــتند كسانى كه بحران كم آبى را  وى بابيان اينكه هنوز هس
ــدى نگرفتند و بى محابا آب را بى رويه مصرف مى كنند  ج
ــى ها حاكى از آن است برخى از مردم در  اظهار داشت:بررس
ــح آب مى گويند؛  پول  ــگام ترغيب آنها به مصرف صحي هن
آب را مى پردازيم  در حالى كه بايد به اين افراد گفت بهاى 
ــت كه مى پردازيد ؛عدم دسترسى  بدمصرفى شما پول نيس

پايدار بسيارى از مردم به آب است ..

 جهش قابل مالحظه گازرسانى در 
خراسان رضوى طى سال 96

ــان رضوى گفت: درشروع دولت يازدهم،  استاندار خراس
ــان رضوى 57  ــتايى خراس ــوذ گاز در بخش روس ضريب نف
ــته  ــال گذش ــده در چند س  درصد بود كه با اقدامات انجام ش
ــال جارى، ضريب نفوذ گاز در اين بخش به  على الخصوص س
83 درصد مى رسد كه نشان دهنده جهشى قابل مالحظه است. 
عليرضا رشيديان در بازديد از مركز ديسپچينگ شركت ملى 
گاز ايران، ضمن بيان اين مطلب و اطالع از وضعيت گازرسانى 
در سطح كشور و نيز سطح استان، اظهار كرد: در بخش شهرى 
نيز دو شهر همت آباد و بار فاقد گاز بودند كه شهر همت آباد در 
دهه مبارك فجر با حضور معاون اول رئيس جمهورى گازرسانى 
شد، همچنين عمليات اجرايى گازرسانى شهرستان بار نيز آغاز 
ــال 97، ضريب  ــردارى از آن در اوايل نيمه دوم س ــا بهره ب و ب
ــتان به 100 درصد خواهد رسيد. وى  نفوذ گاز شهرى در اس
در ادامه سخنان خود در خصوص وضعيت محيط زيست در 
سطح استان اظهار داشت: به علت فاصله كم صنايع به شهرها 
به خصوص به شهر مشهد و مصرف آن ها در استفاده از سوخت 
ــرما به علت افت فشار، امسال فقط 15 روز  مازوت در فصل س
هواى پاك را در شهر مشهد شاهد بوديم كه نسبت به آلودگى 
ــيارى از كالنشهرها به خصوص تهران، بسيار باال بوده كه  بس
اميدواريم با اقداماتى كه وزارت نفت به خصوص شركت ملى 
ــال آينده  گاز ايران با بهره بر دارى از خطوط انتقال گاز در س

انجام خواهند داد، شاهد افت فشار گاز در صنايع نباشيم.

جلسه پدافند غيرعامل كارگروه 
ــتان قزوين با حضور قـزويــن انرژى اس

ــد غير عامل  ــر كل پدافن مدي
استاندارى قزوين،شركت هاى وابسته به صنعت برق، 
ــركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى و شركت گاز  ش

استان قزوين در نيروگاه شهيد رجايى برگزار شد.
ــل  پدافندغيرعام ــركل  مدي ــار،  افش ــد  محم
ــتاندارى قزوين، در اهميت جايگاه صنعت توليد  اس
ــى كشور در توسعه حوزه هاى  برق گفت: نياز اساس
مختلف اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى، موجب شده 
ــاخت  ــت تا به نيروگاه ها به عنوان صنعت زيرس اس

زيرساخت ها نگريسته شود.
ــتاندارى قزوين  ــركل پدافند غيرعامل اس مدي
ــرق و جايگاه آن  ــد ب ــت صنعت تولي ــزود: اهمي اف
ــى  ــن امنيت جامعه موجب گرديد همايش در تامي
ــتگاه اجرايى با  ــازمان و دس ــا حضور تعداد80 س ب
ــوت مولدهاى  ــاط ضعف و ق ــى نق محوريت بررس
ــود كه در واقع  ــرژى الكتريكى برگزار ش كوچك ان
ــنجش ميزان آمادگى ديزل  هدف از اجراى آن، س
ژنراتورهاى مراكز مختلف درمانى و خدمات عمومى 

در شرايط احتمالى وقوع حوادث بى برقى بود.
ــار در بخش ديگرى از سخنانش بيان  دكترافش

ــان در تداوم  ــش ضريب اطمين ــت: براى افزاي داش
ــانى عمومى مانند  فعاليت ها در حوزه خدمات رس
ــوخت گاز طبيعى  ــت، س ــده اس نانوايى ها مقرر ش
ــان را فراهم نمايد  ــرق، انرژى الزم براى پخت ن و ب
ــى از 2 نوع انرژى  ــكل در يك تا در صورت بروز مش
ــراى تامين به موقع  ــرژى جايگزين ب ــورد نظر، ان م
ــته باشد؛ همچنين مقرر شده است،  نان وجود داش

ــن و ديگر مراكز  ــپ هاى بنزي ــتان ها، پم  بيمارس
ــرايط قطعى برق، ــراى مقابله با ش ــم عمومى، ب  مه

ــتمر، بررسى   ديزل هاى ژنراتور خود را به طور مس
ــكالت احتمالى  نموده و تحت بار قرار دهند تا مش

قابل شناسايى و پيگيرى باشد.
ــهيد رجايى،  على فرهور مديرعامل نيروگاه ش
ــت:  ــه بود بيان داش ــخنران اين جلس ــه ديگر س ك
ــال،  ــور در طول س مجموع توليد نيروگاه هاى كش
ــت  ــاعت انرژى اس حدود 290 ميليارد كيلووات س
كه از اين ميان، حدود 20 ميليارد كيلووات ساعت 
ــاى آبى، اتمى و  ــوى نيروگاه ه ــه توليد برق از س ب
ــاعت  تجديد پذير، حدود 105 ميليارد كيلووات س
ــدود 165  ــى دولتى و ح ــاى حرارت ــه نيروگاه ه ب

ــوى  ــاعت به توليد انرژى از س  ميليارد كيلووات س
ــى اختصاص دارد  ــاى حرارتى غيردولت ــروگاه ه ني
ــهم توليد نيروگاه شهيد رجايى  كه از اين ميان، س
ــاعت در سال، يعنى  حدود 12 ميليارد كيلووات س
4/2 برابر ميزان مصرف استان قزوين به انرژى برق 
است. مديرعامل نيروگاه شهيد رجايى با ابراز تشكر 
از شركت گاز استان قزوين در تخصيص قابل توجه 
ــبختانه با  ــهميه گاز به اين نيروگاه گفت: خوش س
ــه هاى متعدد با حضور  ــى ها و برگزارى جلس رايزن
ــتانى و كشورى و حسن توجه  مسئوالن محترم اس
ــوخت نيروگاه،  ــتان به موضوع س ــركت گاز اس ش
ــان از مصرف باالى سوخت گاز  ــى آمارها نش بررس
ــوخت مازوت در در  ــمگير مصرف س و كاهش چش
ــال جارى از سوى واحدهاى اين نيروگاه دارد. به  س
طورى كه از ابتداى امسال تاكنون، با رعايت الگوى 
ــد از انرژى  ــوخت گاز طبيعى، 84 درص مصرف س
ــوخت گاز طبيعى بوده  ــورد نياز واحدها از نوع س م
است كه با توجه به مالحظات زيست محيطى، اين 
ــوخت مازوت،  ميزان مصرف گاز در جايگزينى با س
ــت  ــرايط محيط زيس ــرات جدى در بهبود ش تاثي

خواهد داشت.
ــازى واحدهاى قديمى و  على فرهور افزود: نوس
استفاده از انرژى هاى نو، راهكارهايى است كه مى 
ــعه نيروگاه هاى حرارتى نمود.  توان جايگزين توس
ــاد با تصويب  ــوراى عالى اقتص ــتا ش در همين راس
ــوراى  ــوى ش ــه ى 300 ميليون دالرى از س بودج
ــارى نيروگاه ــاى بخ ــازى واحده ــى براى نوس  عال

 شهيد رجايى موافقت نموده است
ــعه،  ــورت تصويب طرح توس ــن در ص  همچني
ــت نيروگاه سيكل تركيبى در كالس «J» با  قرار اس
راندمان باالى 60 درصد در محل اين شركت نصب 
ــط راندمان  ــاخت اين نيروگاه، متوس گردد كه با س
ــه رقم بهينه ى  ــهيد رجايى ب واحدهاى نيروگاه ش

باالى 50 درصد خواهد رسيد. 
ــازى  ــه گفت: توجه به رويكرد نوس وى در ادام
ــالوه بر كاهش هزينه هاى  نيروگاه هاى قديمى، ع
ــاخت نيروگاه هاى جديد، مى تواند  ــنگين در س س
ــه مالحظات  ــزان راندمان و توجه ب ــا افزايش مي ب
ــت محيطى، موجب رفع نگرانى هاى اقتصادى  زيس

و محيط زيست گردد. 

دكتر بهرام سبحانى مديرعامل 
گروه فوالد مباركه در بيستمين اصـفـهـان

ــران طى  اي ــمپوزيوم فوالد  س
سخنانى تصريح كرد: در راستاى ايجاد زيرساخت براى 
ــيرى  ــور بايد در مس توليد 55ميليون تن فوالد در كش
ــوالد باكيفيت ايرانى به صورت يك  حركت كنيم كه ف
برند خوشنام در جهان مطرح شود. اينكه اين فوالد در 
ــركت ايرانى توليد شود مهم نيست؛ مهم اين  كدام ش
ــوالد باكيفيت  ــر روى ف ــه بازارهاى جهانى ب ــت ك اس
ــراى توليد  ــاز كنند. ب ــاب ب ــده در ايران حس توليدش
ــرورت دارد از همين  ــون تن فوالد صادراتى ض 25ميلي

اآلن شروع كنيم؛ زيرا به طور قطع فردا دير است.
ــور ما وجود نيروى جوان ، نياز به  وى افزود: در كش
اشتغالزايى، بهره مندى از معادن غنى و مواهب خدادادى 
از جمله سنگ آهن و زمينه هاى مناسب توسعه براى 
ــور در بازارهاى صادراتى،  ــن نياز بازار داخل و حض تأمي
توسعة صنعت فوالد را مستعد و توجيه پذير كرده است.

ــاره به اهميت توسعة پايدار و  دكتر سبحانى با اش
ــان كرد: توسعة صنعت  حفظ محيط زيست خاطرنش
ــور منافاتى با حفظ محيط زيست ندارد؛  فوالد در كش
همانطور كه از حدود يك ميليارد و 600ميليون تن فوالد 
در حال توليد در جهان سهم عمدهاى از آن در اتحادية 
ــت، بدون اينكه به محيط زيست  اروپا در حال توليد اس

آسيبى وارد شود.
ــورهاى  ــت كه كش ــده اس وى ادامه داد: گفته ش
پيشرفته صنعتى صنعت فوالد خود را محدود مى كنند 
ــورهاى ثالث پى مى گيرند؛ اما  و توليدات خود را در كش
شاهد آن هستيم كه برخى از اين كشورهاى پيشرفته 
براى حمايت از صنعت فوالد خود تعرفه هاى سنگينى 
بر واردات فوالد به كشورهاى خود وضع مى كنند؛ اين در 
حالى است كه در همين كشورها روند توليد اگر افزايشى 

نبوده، كاهشى هم نبوده است.
ــا تأكيد بر اينكه قطب  ــل فوالد مباركه ب مديرعام
ــود، گفت:  ــد فوالد الزاماً و به داليلى بايد عوض ش تولي

امروز بسيارى از كشورهاى بزرگ توليدكنندة فوالد كه 
ــى ندارند، در  ــاخت حمل ونقل درياي مواد اوليه و زيرس
مقايسه با برخى از كشورها كه از مزيت سنگ آهن، زغال 
ــنگ، منابع انرژى، گاز و نيروى انسانى برخوردارند با  س
محدوديتهاى زيادى روبرو هستند؛ ولى همين كشورهاى 
صنعتى با تمامى محدوديتها و نداشتن مزيتهاى مذكور با 
سرمايه گذارى در ساير كشورهاى داراى مزيت همچنان 
براى توليد فوالد در گردونة رقابت و توسعه اقتصادى باقى 
ميمانند و با اين كار توليد ملى خود را نيز ارتقا ميدهند.

ــر تأكيد بر توليد  ــا بيان اينكه در حال حاض وى ب
ــت، گفت:  ــات (zero waste) اس ــدون ضايع فوالد ب
ــماند و ضايعات  ديگر در صنعت فوالد چيزى به نام پس
وجود ندارد؛ تا جايى كه از بازيافت سرباره هاى فوالد در 
صنايع مختلفى ازجمله صنعت سيمان استفاده مى شود؛ 
بنابراين بايد در توسعة صنعت فوالد كشور به اين موارد 

مهم توجه جدى شود.
ــرد: در افق  ــار ك ــه اظه ــبحانى در ادام ــر س  دكت

چشم انداز صنعت فوالد كشور توليد 55ميليون تن فوالد 
ــت و در بهترين حالت در صورت  ــده اس هدفگذارى ش
محقق شدن اين هدف، در كشور به 35ميليون تن فوالد 
نياز داريم؛ بنابراين بايد از هم اكنون با رويكرد صادرات 
و حضور در بازارهاى جهانى توسعة صنعت فوالد كشور 

را دنبال كنيم.
ــى، كيفيت مطلوب  ــا قيمت رقابت ــد ب وى از تولي
محصول، دسترسى به بازارهاى بين المللى و توليد كاال 
با ارزش افزودة باال به عنوان الزامات صادرات ياد كرد و با 
بيان اينكه صنايع خودروسازى و نفت و گاز و پتروشيمى 
ــكيل دهند، گفت: اين  مى توانند بازارهاى هدف را تش
نكته بسيار مهم است كه سرمايه گذارى هاى آتى براى 
ــود كه در بازارهاى  توليد محصوالتى در نظر گرفته ش

جهانى خريدار داشته باشد.
فوالد مباركه در عمل نگاه بلندى به توسعة پايدار 
ــير سعد محمدى،  دارد به گزارش خبرنگار فوالد، اردش
ــعه ايميدرو، در بازديد از غرفة فوالد  معاون طرح و توس
مباركه در اين سمپوزيوم با بيان اينكه اين همايش بستر 
مناسبى براى انتقال تكنيك هاى جديد روز دنيا فراهم 
ــل نگاه بلندى به  ــد، گفت: فوالد مباركه در عم مى كن
توسعة پايدار دارد و سرمايه گذاريهاى فراوانى در تحقيق 
ــور  ــهاى مختلف كش و پژوهش و توليد فوالد در بخش
ــت. عالوه بر اين، درخصوص به كارگيرى  انجام داده اس
تكنيكهاى جديد و استانداردهاى كيفى توليد عملكرد 

خوبى داشته است.

ــازمان توسعه و نوسازى  اين عضو هيئت مديرة س
معادن و صنايع معدنى با تأكيد بر اينكه در سال جارى 
ــوالد مباركه با ايجاد ظرفيت توليد 10/3 ميليون تن  ف
فوالد، فروش محصول و به لحاظ اقتصادى و رفتار بهينه 
در بهره ورى به ركوردهاى بى نظيرى در طول تاريخ بهره 
بردارى خود دست يافته است، افزود: درمجموع مى توان 
گفت فوالد مباركه در طيفها و بخشهاى مختلف بسيار 

پويا و محرك است.
در سمپوزيوم فوالد 96، شركت فوالد مباركه با 54 

مقاله بيشترين تعداد مقاالت را به خود اختصاص داد
ــرفى دبير علمى  ــر اين گزارش، دكتر على اش بناب
ــمپوزيوم نيز با ارائة گزارشى از مقاالت رسيده به اين  س
ــد: در اين دوره از سمپوزيوم كه با  سمپوزيوم يادآور ش
ــد، 298 مقاله به دبيرخانة  ــتقبال خوبى روبه رو ش اس
انجمن آهن و فوالد ارسال شد كه در اين بين 191 مقاله 

پذيرفته شد.
وى افزود: از مجموع مقاالت پذيرفته شده 38 مقاله 
به صورت حضورى و 83 مقاله به صورت پوستر و 7 مقاله 

به صورت لوح فشرده ارائه شده است.
ــد مقاالت  ــمپوزيوم در ادامه به رش دبير علمى س
ــاره كرد و گفت: در اين دوره از  صنعتى در سال 96 اش
سمپوزيوم 116 مقاله از بخش صنعت به دبيرخانه ارسال 
شده بود كه در اين ميان شركت فوالد مباركه با 54 مقاله 
بيشترين تعداد مقاالت را به خود اختصاص داد كه بايد 

در اين زمينه از مديريت اين شركت قدردانى كرد.

 توليد محصول با كيفيت و معرفى فوالد ايرانى
 به عنوان يك برند خوشنام در جهان

برگزارى جلسه پدافند غيرعامل 
در نيروگاه شهيد رجايى

 

 توليد 51 هزار تن ورق موردنياز طرح آبرسانى
46 هزار هكتار از اراضى دشت سيستان

ــئوليت هاى اجتماعى خود،  ــركت فوالد مباركه در راستاى مس ش
ــپيرال طرح اصـفـهـان ــاخت لوله هاى اس توليد 51هزار تن ورق موردنياز س

ــانى 46هزار هكتار از اراضى دشت سيستان را در اولويت قرار  آبرس
ــال 96 آمادة ــده تا پايان س ــاى انجام ش ــزرگ مطابق پيش بينى ه ــن طرح ب ــا اي  داد ت

 بهره بردارى شود.
ــانى 46هزار  ــس ادارة فروش فوالد مباركه ضمن تأييد اين خبر گفت: طرح آبرس رئي
ــت سيستان كه در بخش كشاورزى ازلحاظ اجراى خطوط لوله، ايجاد  هكتار از اراضى دش
تأسيسات، مطالعات اجتماعى و نظام بهره بردارى منحصربه فرد است، در پى ديدار مقام 
ــمال شرق سيستان  ــفند 1381 از منطقة مرزى زهك در ش معظم رهبرى در يازدهم اس
ــال 1393 با هدف جلوگيرى از مهاجرت  ــتان و متعاقب سفر هيئت دولت در س و بلوچس
ساكنان منطقه، حفظ پايدارى سيستان به عنوان منطقة استراتژيك در جغرافياى امنيت 
ــتغال و درآمد ساكنان، تصويب و عمليات  ــور، احياى كشاورزى و كمك به تأمين اش كش

اجرايى آن شروع شد.
ــا بيان اينكه اين طرح با تخصيص 400 ميليون مترمكعب آب از  محمدرضا زيودار ب
ــة ايران و تأمين منابع مالى از  ــه هيرمند از ميزان 820 ميليون مترمكعب حق آب رودخان
صندوق توسعة ملى از اواخر سال 1393 كليد خورده است، افزود: وسعت دشت سيستان 
200هزار هكتار است؛ اما 130هزار هكتار آن قابل كشت نيست و براى 46 هزار هكتار واقع 
در اين اراضى طرح آبرسانى با لوله در نظر گرفته شده كه پيش بينى اتمام طرح تا پايان سال 
ــت. وى در خصوص مشخصات فنى اين طرح اظهار كرد: اين طرح شامل مجموعا  96 اس
بيش از 5هزار كيلومتر خطوط لوله اصلى و فرعى بوده است كه حدود 160 كيلومتر، از لوله 
با قطر 2000 فوالدى و GRP قطر 1600 است. رئيس ادارة فروش فوالد مباركه با اشاره 
ــفارش هاى دشت سيستان با توجه به  به نقش فوالد مباركه در اجراى اين طرح گفت: س
ضرورت ارسال كاال براى وزارت جهاد كشاورزى در اولويت توليد فوالد مباركه قرار گرفت و 
در حداقل زمان توليد براى شركتهاى لوله ساز جهت تبديل به لوله ارسال شد. در اين طرح 
ميزان محصول حمل شده به صورت كالف گرم از فوالد مباركه بيش از 51هزار تن با گريد 
ــاخت لولة اسپيرال بوده است كه از اين مقدار 11500 تن با ضخامت 16  ST37 جهت س
ميليمتر و عرض 1500 و 37500 تن با ضخامت 14/3 ميليمتر و عرض 1500 و همچنين 

2 هزار تن با ضخامت 12/7 ميليمتر و عرض 1500 است.

 برق گيالن درشاخص عملكرد صحيح سيستم حفاظتى
 رتبه اول را كسب كرد

شركت سهامى برق منطقه اى گيالن در شاخص عملكرد صحيح 
سيستم حفاظتى با ميانگين 32/94 درصد در شش ماهه اول پنج گـيــالن

ــركت هاى برق منطقه اى  ــالهاى 92 الى 96، در صدر ش ساله س
كشور قرارگرفت.

مهندس«حسن قنبرزاده» مدير امور نظارت بر حفاظت ابزار دقيق و رابط روابط عمومى 
شركت سهامى برق منطقه اى گيالن  در خصوص كسب اين رتبه برتر بيان داشت:

شركت سهامى برق منطقه اى گيالن در شاخص عملكرد صحيح سيستم حفاظتى با 
ــش ماهه اول سالهاى92 الى 96 ، در صدر شركت هاى برق  ميانگين 32/94 درصد در ش

منطقه اى كشور قرارگرفت .
 مدير مدير امور نظارت بر حفاظت ابزار دقيق در خصوص اين موفقيت گفت:

ــى حوادث شبكه انتقال برق كشور در نمودار ميانگين  شاخص  مطابق گزارش بررس
عملكرد صحيح سيستم هاى حفاظتى ، شركت برق منطقه اى گيالن در ميانگين شش 
ــركتهاى برق منطقه اى كشور  ــال هاى 92 الى 96 داراى رتبه اول در بين ش ماهه اول س

بوده است.
وى در خصوص عملكرد امور نظارت بر حفاظت ابزار دقيق جهت  كسب اين موفقيت 
ــب اين موفقيت با حمايت مديريت ارشد سازمان وهمكارى واحدهاى مختلف  گفت: كس
فنى وپشتيبانى وداشتن  برنامه ريزى صحيح وبكارگيرى كارشناسان متخصص وتوانمند 
ــت كه از مراحل طراحى وراه اندازى صحيح ودقيق پستها،  ــده است. بديهى اس حاصل ش
ــردارى وتحليل صحيح حوادث جهت جلوگيرى از تكرار آنها  تعميرات ونگهدارى وبهره ب
ودقت وعملكرد مسئوالنه پيمانكاران تعميرات ونگهدارى همگى در عملكرد صحيح سيستم 
ــعه شبكه ونقش مهمى كه سيستم  ــند.از طرفى با توجه به توس حفاظت دخيل مى باش
حفاظت در بهره بردارى مطمئن از شبكه به عهده دارد رشد متوازن شاخص هاى عملكردى 

شبكه، نيازمند توجه وتقويت واحدهاى حفاظت وابزار دقيق در كل كشور مى باشد.
گفتنى است كه سيستم هاي حفاظتي با جداسازي تجهيزاتي كه بر اثر بروز مشكل 
ــبكه انتقال ، باعث جلوگيري از گسترش مشكل در ساير  ــده اند از ش دچار نقص فني ش
ــبكه خواهند شد و عملكرد صحيح سيستم هاي حفاظتي ، كاهش خروجها و  نقاط ش
خاموشي هاي ناخواسته و در نهايت بهبود عملكرد و حفظ پايداري شبكه هاي انتقال 

برق را به همراه خواهد داشت.

 انعقاد تفاهمنامه اقتصادى بين شهردار اصفهان و شهردار موستار؛
 نصف جهان با موستار خواهر خوانده مى شود

ــدار با همتاى خود در  ــرو مذاكرات وزير خارجه ايران در دي پي
ــتار با اصـفـهـان ــي بر خواهرخواندگي بين موس ــني و هرزگوين مبن بوس

ــادي در زمينه همكاري هاي بانكي،  ــان، تفاهم نامه اقتص اصفه
نمايشگاهي و گردشگري ميان شهرداري اصفهان و شهرداري موستار به امضا رسيد.

ــهر بزرگ كشور بوسنى هرزگوين با قدرت اهللا  شهردار شهر موستار، پنجمين ش
نوروزي شهردار اصفهان ديدار كرد.

ــگاهي و  در اين ديدار تفاهم نامه اقتصادى در زمينه همكارى هاي بانكي، نمايش
ــيد كه تضمين كننده ارتباط بيشتر و توسعه  ــگري ميان شهرداران به امضا رس گردش
ــهرها است. اين تفاهم نامه در حالي به امضا رسيد كه  روز  ــگري ش اقتصادي و گردش
گذشته وزير خارجه ايران در ديدار با همتاي خود در بوسني و هرزگوين  در كنفرانس 
ــا خواهرخواندگي  ــت و ب ــترك تاكيد كرد: روابط دو ملت تاريخي اس ــي مش مطبوعات
ــور توسعه مي يابد.  ــني اين روابط بين همه مردم دو كش ــهرهاي ايران و بوس بين ش
خوشحالم سارايوو خواهر خوانده تهران است و به زودي موستار با اصفهان و بانيالوكا 

با تبريز خواهر خوانده هم مي شوند.
ــد، ظرفيت هاى متقابل  ــزارش،  در اين تفاهم نامه دوطرفه مقرر ش ــر اين گ بناب
ــاز توسعه گردشگري و  ــهر قرار گرفته و زمينه س ــتار در اختيار دو ش اصفهان و موس

اقتصادي اصفهان و موستار شود.
ــا توجه به ظرفيت  ــت ، ب ــش ديگرى از اين تفاهم نامه آمده اس ــن در بخ همچني
ــاالنه گردشگري در شهر موستار، اصفهان به عنوان پتانسيل قابل توجه گردشگري  س
ــگر استفاده كند، بر  ــاركتي براي جذب گردش در خاورميانه از اين فضا به صورت مش
ــهر  ــترك در حوزه هاي مختلف در دو ش ــگاه هاي مش ــاس اين تفاهم نامه نمايش اس

اصفهان و موستار برگزار مي شود.
موستار در نزديكى رودخانه نرتوا واقع شده و پنجمين شهر بزرگ كشور بوسنى و 
هرزگوين است. همچنين شهر موستار به  افتخار پل باناني كه در زبان محلي، موستاري 
ــاني بودند كه وظيفه نگهداري از پل  ــده است. آنها كس ــود، نامگذاري ش ناميده مي ش

قديمي يا (پل موستار) را بر روي رودخانه نرتوا برعهده داشتند. 
ــد و درحال حاضر يكي از نقاط ديدني اين  ــازي ش ــال 2004 بازس اين پل در س

شهر به شمار مي رود.

هفتمين جشنواره تجارب برتر تربيتيوچهارمين 
جشنواره الگوهاى برتر تدريس درس تفكر

ــى اداره كل آموزش  رئيس اداره امورتربيت
ــت: هفتمين كـرمــان ــتان كرمان گف وپرورش اس

ــى با هدف  ــارب برتر تربيت ــنواره تج جش
تشويق فرهنگيان براى حضور در عرصه هاى پژوهشى وتربيتى به 
ــتفاده از تجارب واندوخته هاى تجربى معاونان ومربيان  منظور اس
ــدارس ــان م ــران و معلم ــى، مدي ــاوران تربيت ــى ،مش  پرورش

 برگزار مى شود. 
مهين خدايى با اعالم اين خبر افزود:اين جشنواره درراستاى 
ــرورش مبنى  ــن آموزش وپ ــند تحول بنيادي ــكار 23-1  س راه
براستفاده حداكثرى از ظرفيت هاى موجود براى گسترش فرهنگ 
تفكر وپژوهش در بين مديران و مربيان وتامين پژوهشگر مورد نياز 
دستگاه تعليم وتربيت رسمى عمومى وحمايت از پژوهشگران فعال 
ــود.  خدايى به چهارمين جشنواره الگوهاى  ومجرب برگزار مى ش
ــاره كرد وگفت  ــبك زندگى هم اش ــر تدريس درس تفكر وس برت
ــنواره هم با هدف توسعه فرهنگ پژوهشگرى وافزايش  :اين جش
ــكل فردى وگروهى با تبادل  توانمندهاى حرفه اى معلمان به ش
ــطح محلى وملى، ايجاد فرصت هاى  ــتاوردها در س تجارب ودس
بازآموزى مستمر علمى ،تحقيقاتى ومطالعاتى براى مربيان پرورشى 
ــبك زندگى – اصالح وتغيير ــتفكر وس ــاوران ودبيران درس  ،مش

ــنتى در شيوه هاى تدريس مكتوب نمودن   نگرش هاى رايج وس
ــته ها واندوخته وترغيب  ــتن دانس ــتراك گذاش تجربيات وبه اش
وتشويق مربيان ومشاوران ودبيران به استفاده ازروشهاى مختلف 
ــمرد. رئيس اداره  ــنواره برش ياددهى ويادگيريرا از اهداف اين جش
امورتربيتى اداره كل آموزش وپرورش استان كرمان گفت: ازمربيان 
ومعاونان پرورشى ومشاوران ومعلمان ودبيران درس تفكر وسبك 
ــتقبال خود در اين دو جشنواره  زندگى انتظار مى رود كه با اس

مانند سال قبل نتايج خوبى را كسب نمايند.

برگزارى جلسه مجمع عمومى عادى صاحبان سهام 
شركت آب و فاضالب استان گيالن

ــط عمومى و آموزش  ــه گزارش دفتر رواب ب
ــتان گـيــالن ــركت آب و فاضالب اس ــى ش همگان

ــهام  ــع عمومى صاحبان س گيالن، مجم
شركت آب و فاضالب استان گيالن در سال 96 به منظور تصويب 
ــهامداران  ــور 100درصد  س ــا حض ــى و بودجه ب ــاى مال  صورته

تشكيل شد.
گفتنى است جلسه مجمع عمومى به رياست دكتر گياهى، با 
حضور نمايندگان صاحبان سهام، اعضاى هيئت مديره آبفاى گيالن،  
ــال 97 و صورتهاى  ــكيل و بودجه س ــن و مديران امور تش معاوني
ــركت با  ــال95 ش ــرمايه اى س مالى طرحهاى تملك دارائيهاى س
ــيد. ابتدا سيد محسن  ــى به تصويب رس گزارش مطلوب حسابرس
ــركت آبفاى گيالن  ــينى رئيس هيئت مديره و مديرعامل ش حس
گزارش مفصلى از اقدامات و تكاليف خاص هيئت مديره به مجمع 
 عمومى ارائه نمود و ضمن تشريح عملكرد اين شركت به اهداف و

 برنامه هاى بودجه سال 97 آبفاى گيالن پرداخت. وى همچنين با 
 تشريح سند چشم انداز شركت و راهبردهاى آن ، اهداف ، خط مشى ها و 
ــانى، بازنشستگى، چگونگى  برنامه هاى آتى در رابطه با نيروى انس
ــهيالت  ــتا بهره مندى از تس پرداخت ها را بيان نمود و در اين راس
غيردولتى را جهت اجراى پروژه ها و استفاده از روشهاى نوين سرمايه 
گذارى را بسيار حائز اهميت دانست. سپس دكتر گياهى معاون منابع 
انسانى و پشتيبانى شركت مهندسى آب و فاضالب كشور ضمن ارائه 
ــات ارائه شده، به بيان انتظارات  راهكارهاى الزم درخصوص گزارش
مجمع در حوزه آب و فاضالب شهرى پرداخت و بر اهميت تعامل 
و همكارى با شهرداريها جهت ساماندهى طرح هاى فاضالب تأكيد 
كرد. همچنين در اين جلسه گزارش حسابرس مستقل طرحهاى 
ــرمايه اى قرائت و با اظهار نظر مطلوب توسط  تملك داراييهاى س

سازمان حسابرسي، در مجمع عمومي به تصويب رسيد.

سه رويداد مردمى و با نشاط در مجتمع تجارى 
گردشگرى الماس شرق

ــگرى الماس  ــع تجارى گردش مديرمجتم
ــهر اميد و زندگى را با مـشـهـد شرق رسيدن به ش

ــور و با  ــاى مردم مح ــزارى رويداده برگ
ــاركت  ــت و گفت: مش ــهروندان امكان پذير دانس ــاركت ش مش
ــاط در مجتمع تجارى  ــهروندان در سه رويداد مردمى و با نش ش

گردشگرى الماس شرق بى نظير بوده است.
كامبيز رضايى با بيان اين مطلب افزود: اين رويدادها روزانه تا 
36هزار نفر از شهروندان را بسوى خود جذب نموده و اين موفقيتى 

چشم گير در ايجاد نشاط و سرزندگى در ميان مردم بوده است.
اين كارشناس روابط عمومى با اشاره به محتواى اين رويدادها 
اظهار داشت: رويدادهاى اين مجتمع در حال حاضر در سه موضوع 
ــت كه از جمله آن مى توان به  ــفندماه در حال اجرا اس تا دهم اس
فوتبال صابونى، بانجى جامپينگ و تشك بادى اشاره كرد كه اجراى 
ــط گروه بدلكارى بين المللى در حال انجام است. وى در  آن توس
ادامه تصريح كرد: مردم در مجتمع هاى تجارى تنها به خريد نياز 
ــى مهم از بازارگردى  ندارند بلكه گذراندن اوقات فراغت نيز بخش
آنها خواهد بود. رضايى با تاكيد بر تعريف رويدادهايى كه مى تواند 
ــاط را وارد جامعه نمايد، افزود: مجتمع تجارى الماس شرق به  نش
خوبى اين نياز را شناخته است و توانسته با رويدادهايى جوان پسند 
ــبت به بازيابى هويت اين مجتمع بزرگ  ــاركت مردم نس و با مش

اقدام نمايد. 
ــرد مجتمع تجارى  ــان به ويژگى هاى منحصربف وى در پاي
ــگرى الماس شرق اشاره كرد و افزود: معماران و مهندسان  گردش
ــالمي و  ــته اند تا با تلفيق معماري اس ــمند توانس اين بناى ارزش
استفاده از تكنولوژي هاي مدرن و هنر مهندسي، مجموعه اي پديد 
ــهر و فرهنگ جامعه  آوردند تا همخوانى كاملى با هويت بصرى ش

داشته باشد.

آمادگى كامل شركت ملى پخش فراورده هاى نفتى 
منطقه گلستان براى سوخترسانى در ايام نوروز

در نشست مشترك مسوولين شركت ملى 
پخش فراورده هاى نفتى منطقه گلستان با گـلسـتـان

مديران و مالكين جايگاههاى عرضه سوخت 
ــركت براى  ــى كامل اين ش ــت منطقه از آمادگ ــتان، سرپرس اس

سوخترسانى مناسب و مطلوب به مسافرين نوروزى خبر داد.
ــتانه فصل بهار و شروع تعطيالت  ــت كه در آس  در اين نشس
نوروزى بمنظور هماهنگى و آماده سازى مجارى عرضه استان برگزار 
ــد، حبيبى ضمن قدردانى از تالش و مساعى مالكين و مديران  ش
ــان عرصه سوخترسانى گفت: به يارى  جايگاهها و كليه زحمتكش
خداوند متعال و كوشش شبانه روزى شما عزيزان سوخترسانى در 
فصل سرما در تمامى زمينه ها به بهترين نحو و با باالترين كيفيت 
ــه ريزيها و تمهيدات صورت پذيرفته  ــد. وى افزود: با برنام انجام ش
ــب انواع فراورده هاى نفتى در انبارهاى نفت  و ذخيره سازى مناس
استان،شركت ملى پخش فراورده هاى نفتى منطقه گلستان امادگى 
ــال و تعطيالت نوروزى  كامل براى عرضه و توزيع در ايام پايانى س
سال 97 را احراز كرده و كليه امكانات در اختيار را بكار مى گيرد تا 
بهترين شرايط جهت سوخترسانى مطلوب و جلب رضايتمندى مردم 
شريف استان و مسافرين و زائرين معزز حضرت ثامن الحجج(ع) را 
ــان بيان كرد:در حال حاضر 130باب جايگاه عرضه  فراهم آورد. ايش
ــوخت(72 باب جايگاه عرضه فراورده مايع و 58 باب CNG) با  س
پراكندگى مناسب در استان فعال و آماده خدماترسانى به مراجعين 
محترم مى باشند. در ادامه اين نشست عليرضا راجى، معاون بازرگانى 
ــتان به طرح "نظارت بر عرضه مطلوب سوخت" اشاره  منطقه گلس
و خاطر نشان كرد:همكاران و كارشناسان شركت نفت گلستان در 
ــوه فعاليتهاى  ــبانه روزى بر نح ــاى مختلف بصورت ش واحده
جايگاهها و كيفيت و كميت فراورده هاى نفتى عرضه شده در 

قالب تيمهاى بازرسى، نظارت ويژه و مستمر خواهند داشت.

شهرستانها10
| یکشنبه | 20 اسفند         1396 |

| شماره 4703 |


