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 19 هكتار از اراضى از تصرف غاصبان
 خارج شد

در شش ماهه نخست سال جارى 263 فقره پرونده 
به عنوان تخريب و تصرف در اراضى ملى و منابع طبيعى 
ــراى كرمانشاه تشكيل و  وقطع درختان جنگلى در دادس

مورد رسيدگى قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومى دادسراى عمومى و انقالب 
ــيدگى به  ــن بازه زمانى و در نتيجه رس ــاه؛ در اي كرمانش
ــوط به تخريب و تصرف اراضى تا كنون  پرونده هاى مرب
ــم قضايى از  ــار از منابع طبيعى باحك ــش از 19 هكت بي
ــاده وضع به حال  ــرف متعرضين به انفال خارج و اع تص
ــده است. بنا بر تاكيد دادستان عمومى وانقالب  سابق ش
كرمانشاه ازعموم  مردم شريف وقانون مداركرمانشاه تقاضا 
ــود مشاهدات خود را در خصوص تعدى نسبت به  مى ش
منابع طبيعى و اراضى ملى از طريق تلفن گويا به شماره 
ــع طبيعى) و يا به صورت كتبى به  1504(اداره كل مناب
ــراى عمومى و  واحد معاونت پيگيرى حقوق عامه دادس

انقالب كرمانشاه اعالم نمايند.

آيين تقدير از اعضاى كاروان سالمت 
هالل احمر استان مركزى اعزامى به استان 

سيستان و بلوچستان برگزار شد
آيين تقدير از اعضاى كاروان سالمت هالل احمر استان 
مركزى اعزامى به استان سيستان و بلوچستان برگزار شد. 
معاون امور داوطلبان جمعيت هالل احمر استان مركزى از 
تقدير اعضاى كاروان سالمت جمعيت هالل احمر استان 
ــيب و سوران استان سيستان و  مركزى اعزامى منطقه س
ــزارش روابط عمومى جمعيت  ــتان خبر داد. به گ بلوچس
هالل احمر استان مركزى؛ اين مراسم كه با حضور جمعى 
ــئول دفتر نمايندگى ولى فقيه  ــكان داوطلب، مس از پزش
ــان و معاون امور  ــتان، معاون امور داوطلب در جمعيت اس
ــتيبانى جمعيت جمعيت هالل احمر استان مركزى  پش
برگزار شد، از خدمات انسان دوستانه و گرانقدر اين عزيران 
به مردم محروم و آسيب ديده از خشكسالى منطقه سيب و 
سوران استان سيستان و بلوچستان تجليل شد. شايان ذكر 
ــه با اهداى لوح تقدير و يادبود از  ــت در پايان اين جلس اس

زحمات و خدمات اين عزيزان تقدير بعمل آمد.

دركاهش گازهاى گلخانه اى «بخارى هاى 
هرمتيك شوكت» تاثيرگذارى

در حال حاضر يكى از معضالت بزرگ جامعه بشرى 
توليد گازهاى گلخانه اى و به تبع آن آسيب رسيدن به اليه 
ازن، گرمايش نامتعارف كره زمين، به هم خوردن شرايط 

اقليمى و همچنين تهديد جان موجودات زنده است.
ــركت شوكت با اشاره به  احمد پيروى مديرعامل ش
ــى سنتى بر روى گازهاى  تاثير مخرب سيستم گرمايش
ــا بهره گيرى از بخارى هاى هرمتيك،  گلخانه اى گفت: ب
ــه اى به ميزان قابل توجهى كاهش  توليد گازهاى گلخان
ــرايط  مى يابد و اين امر كمك قابل توجهى به بهبود ش
زيست محيطى خواهد كرد.  با داشتن تكنولوژى نوين در 
سيستم احتراق بخارى هاى هرمتيك، افزايش راندمان و 
كاهش چشمگير آالينده هاى حاصل از احتراق را شاهد 
هستيم وى افزود: سيستم بخارى هاى هرمتيك شوكت به 
گونه اى طراحى شده كه اكسيژن موردنياز جهت احتراق 
را از طريق دودكش دوجداره، از فضاى بيرون خانه مكش 
ــيژن محيط  خانه  ــرايطى از اكس نموده و تحت هيچ ش
ــتفاده نمى كند. اين امر باعث مى شود كه هواى درون  اس

ساختمان هم طراوت و تازگى خود را حفظ كند.
پيروى درارتباط با ميزان مصرف گاز كشور نيزگفت: 
يك درخت ده ساله ميتواند در يك سال، دى اكسيدكربن 
حاصل از سوخت 11/05 متر مكعب گاز طبيعى را جذب 
ــزان 11/05  ــرف گاز به مي ــى در مص ــد. صرفه جوي كن
ــال معادل كاشتن يك درخت مى باشد  مترمكعب در س
و به ازاى هر دستگاه بخارى هرمتيك 1200 متر مكعب 
ــى گردد كه معادل كاهش  ــال صرفه جويى م گاز  در س
ــيد حاصل از احتراق است.  2/36 تن گاز كربن دى اكس
هر درخت ساالنه ميزان 21/77 كيلوگرم دى اكسيدكربن 
را جذب ميكند، لذا استفاده از دستگاه بخارى هرمتيك 

شوكت معادل كاشت 108 اصله درخت در سال است.

"به بركت خون شهدا مملكت در امنيت 
است"

ــت هفته ى دفاع مقدس با حضور  مراسم بزرگداش
ــاختمان  ــران و كاركنان مخابرات در نمازخانه ى س مدي

ستاديمخابرات منطقه قزوين  برگزار شد.
ــه عنوان  ــه ب ــداح ك ــرهنگ م ــم س ــن مراس در اي
ــود در ابتداى  ــم دعوت گرديده ب ــخنران به اين مراس س
ــاد و خاطره ى ــتن ي ــى داش ــا گرام ــود  ب ــخنان خ  س
 رشادت هاى شهداء و رزمندگان دفاع وبا اشاره به روحيه 
ايثارگرى سالهاى دهه شصت، تداوم اين تفكر و روحيه را 
در اوضاع كنونى كشور در مقابله با تهديدها و تحريم ها 
ــته و افزود  : فرزندان نسل انقالب بايد  حائز اهميت دانس
در حفظ نعمت امنيت و آرامشى كه به بهاى خون شهدا 
ــت بيش از پيش كوشا باشند. وى در  حاصل گرديده اس
ادامه افزود: با اتكا به قدرت و توانمندي داخلي توانستيم 
ــيم و  هم اكنون يكي از قدرت هاي نظامي در منطقه باش
ــليحات نظامي حرفهاي زيادي براي گفتن داريم.   در تس
ــاره به رشادت ها و شجاعت هاى جوانمردان  مداح با اش
ــن جايگاه بهاى  ــيدن به اي ــور ايرانى گفت: براى رس غي
ــهدا مملكت  ــده تا امروز به بركت خون ش زيادى داده ش
ــد. وى فاكتورهاى دفاع مقدس را روحيه  در امنيت باش
ــاس رضايت و آرامش و خدامحورى در بين  نشاط، احس
ــئوليت پذيرى  رزمندگان ذكر كرد و افزود: اهتمام و مس
در قبال جامعه و خانواده هم از ويژگى هاى بارز شهداى 

انقالب اسالمى بود.

كسب مقام نخست مسابقه دو و ميدانى 
صنعت آب و برق گيالن توسط كارمند 

شركت آبفار
ــجاد نيك روش از كاركنان اداره روابط عمومى و  س
آموزش همگانى شركت آبفار گيالن، مقام نخست مسابقه 
دو و ميدانى صنعت آب و برق، در رده سنى زير 35 سال 

و در مسافت 3,5 كيلومتر را كسب كرد. 
ــت هفته دفاع  ــابقه به مناسبت گراميداش اين مس
ــركت هاى آب و  ــكارانى از ش ــدس و با حضور ورزش مق
ــهرى و روستايى، برق منطقه اى، توزيع برق  فاضالب ش

و آب منطقه اى گيالن برگزار شد.

اخبار

ــى و  ــع طبيع ــركل مناب مدي آبخيزدارى گيالن، از واگذارى گـيــالن
680 هكتار از عرصه هاى ملى و اراضى دولتى جهت 
صنوبركارى به شركت ها در قالب آگهى مزايده خبر 
ــزار و 500 هكتار  ــراى يك ه ــال ب  داد و افزود: امس

برنامه داريم.
به گزارش روابط عمومى اداره كل منابع طبيعى 
و آبخيزدارى استان گيالن و به نقل از ايسنا، محسن 
يوسف پور در نشست كارگروه توسعه و اشتغال استان 
ــع طبيعى و آبخيزدارى  ــالن كه در اداره كل مناب گي
ــد، موضوع زراعت چوب را يكى از  ــتان برگزار ش اس
موضوعات مهم در استان گيالن دانست و اظهار كرد: 
گيالن بالغ بر يك ميليون و 400 هزار هكتار وسعت 
دارد كه يك ميليون و 17 هزار هكتار آن(معادل 70 

درصد) عرصه هاى ملى است.
ــامل اراضى جنگلى،  ــاى ملى را ش وى عرصه ه
ــت و افزود: ما در  ــاحلى و بيشه زارها دانس مرتعى، س
ــم و اين جنگل ها  ــالن جنگل هاى هيركانى داري گي
ــن جنگل هاى دنيا از نظر قدمت و  جزو بى نظيرتري
تنوع ژنتيكى بوده و اخيرا به عنوان ميراث جهانى به 

ثبت رسيده است.

مديركل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان گيالن، 
ارزش جنگل هاى هيركانى را فقط قدمت آن ندانست 
ــمند  و گفت: اين جنگل ها ازحيث اكولوژيكى ارزش
هستند، زيرا اكوسيستم هاى قديمى تر تنوع ژنتيكى 
باالترى هم دارند و اين تنوع باعث مى شود كه نقش 
بسزايى در تعادل زيست محيطى در سطح منطقه اى، 
ملى و بين المللى داشته باشند لذا امروز آژانس هاى 

بين المللى دنيا به دنبال حفظ اين ميراث هستند.
ــئول، با اشاره به وجود يك ميليون  اين مقام مس
و 800 هزار هكتار از جنگل هاى هيركانى در شمال 
ايران و حدود 20 هزار هكتار در جمهورى آذربايجان، 
ــگاه جنگل هاى  ــران را به عنوان جاي ــد: اي يادآور ش
هيركانى مى شناسند و سهم گيالن 564 هزار هكتار 
ــت. وى با بيان اينكه مقام معظم رهبرى به ويژه  اس
ــبت به حفظ جنگل هاى  ــال اخير نس طى چند س

ــتند، خاطرنشان كرد: در اين  شمال دغدغه مند هس
راستا طرح توقف بهره بردارى از جنگل ها را اجرايى 
ــاس برنامه ششم طرح مذكور بايد طى  كرديم. براس
ــود، اما اين دغدغه در  ــال هاى 96-99 محقق ش س
ــال 96 بهره بردارى از   گيالن مضاعف بود و لذا در س

جنگل هاى گيالن را به صفر رسانديم.
يوسف پور، با اشاره به تخصيص اعتبار ويژه براى 
ــوى رهبر انقالب،  ــرح تنفس جنگل از س اجراى ط
ــره بردار از  ــركت هاى به ــيارى از ش عنوان كرد: بس
كاربرى به حفاظتى تغيير ماهيت دادند لذا بخشى از 

اعتبار مذكور براى اين امر در نظر گرفته شد.
مديركل منابع طبيعى گيالن، با بيان اينكه جهت 
ــكل كمبود مواد خام سلولزى طرح  جلوگيرى از مش
ــركت شفارود  صنوبركارى را پيش گرفتيم، گفت: ش
به جاى بهره بردارى از جنگل هاى طبيعى به سمت 

ــت لذا 11 هزار هكتار از اراضى  زراعت چوب رفته اس
را در اختيار اين شركت براى صنوبركارى قرار داديم 
ــزار و 500 هكتار قرارداد  ــال براى 4 ه و تيرماه امس

منعقد كرديم.
وى رونق زراعت چوب را يكى از رويكردهاى اين 
اداره كل دانست و بيان كرد: زراعت چوب را در پيش 
ــم تا توقف بهره بردارى از جنگل هاى طبيعى  گرفتي
ــفارود يكى از  ــركت ش صنايع ما را تعطيل نكند. ش
بزرگترين بهره برداران ماست لذا تالش كرديم عالوه 
بر شركت شفارود، صنوبركارى در سطوح مختلف را 

متمركز كنيم.
ــرا را قطب  ــتان صومعه س ــف پور، شهرس يوس
ــت و اضافه كرد: صومعه سرا مركز  زراعت چوب دانس
ــى دارد. 350  ــت و وجهه مل صنوبركارى گيالن اس
هكتار از عرصه هاى صنوبركارى شده روستاى تنيان 

ــرا را قرارداد بستيم تا عالوه بر افزايش  در صومعه س
ظرفيت توليد چوب، به اشتغالزايى روستاييان كمك 

كنيم.
ــذارى 680 هكتار از  ــئول، از واگ ــن مقام مس  اي
ــى و اراضى دولتى جهت صنوبركارى  عرصه هاى مل
ــركت ها در قالب آگهى مزايده خبر داد و افزود:  به ش
امسال براى يك هزار و 500 هكتار برنامه داريم. البته 
ــتثنيات در  45 هزار هكتار از اراضى تحت عنوان مس

اختيار مردم است و صنوبركارى مى كنند.
ــع طبيعى گيالن، با تاكيد بر لزوم  مديركل مناب
ــته هاى ترويجى و اعطاى تسهيالت  ــتفاده از بس اس
جهت تشويق مردم به صنوبركارى، خاطرنشان كرد: 
ــته 400 هزار نهال در اختيار مردم قرار  ــال گذش س
گرفت. هدف ما اين است كه بهره بردارى صنعتى از 
جنگل در قالب زراعت چوب در اراضى صورت گيرد.

واگذارى 1500 هكتار از اراضى ملى گيالن جهت زراعت چوب

در  ــدرى  حي ــا  محمدرض ــت مديران مـشـهـد  ــن نشس يازدهمي
حمل و نقل كالنشهرها و مراكز استان هاى كشور با 
ــاره به الزاماتى كه در حوزه حمل و نقل عمومى  اش
بايد به آن توجه شود، اظهار كرد: سهم حمل و نقل 
ــعه بايد به عدد  ــى در پايان برنامه پنجم توس عموم
ــفانه اين داده تحقق  ــيد كه متاس 40 درصد مى رس
پيدا نكرده و در حال حاضر تمامى اعداد و ارقام چه 
ــهرى به ضرر  ــهرى و چه برون ش در حوزه درون ش

حمل و نقل عمومى است.
ــهر مشهد نيز نسبت به  وى با بيان اين كه در ش
همين ميزان است، افزود: اين سهم در سال 95 فقط 
ــال 96 حتى اين رقم كاهش  26 درصد بوده و در س

نيز داشته است.
ــهد ادامه داد:  ــوراى اسالمى شهر مش رئيس ش
ــهرى هم صدق  اين موضوع در حمل و نقل برون ش
ــى كه در حوزه حمل و نقل  مى كند و به جز افزايش

ــم مى خورد، سهم حمل نقل مردم با  هوايى به چش
ــايل شخصى بسيار باالتر از حمل و نقل عمومى  وس
است. وى با طرح اين سوال كه على رغم تالش هايى 
ــى در بخش هاى  ــل و نقل عموم ــه در حوزه حم ك
ــاخص ها اين چنين  ــود، چرا ش مختلف انجام مى ش
است؟ متذكر شد: اگر يك نگاه سيستمى به جامعه 
داشته باشيم، اجتماع را متشكل از چند خرده نظام 
مى بينيم كه هر كدام تاثير خود را بر روى موضوعات 

مختلف مى گذارد.
حيدرى با ذكر مثالى از بيكارى فارغ التحصيالن 
ــور گفت: اين مشكل به ناهم خوانى  دانشگاهى كش
ــر مى گردد  ــى و اقتصادى ب ــرده نظام آموزش دو خ
ــى نتوانسته با نياز خرده نظام  كه خرده نظام آموزش
ــد و در مقابل خرده نظام  ــادى نيرو تربيت كن اقتص
اقتصادى نيز متناسب با تربيت خرده نظام فرهنگى 
 شرايط را براى به كارگيرى دانش آموختگان فراهم 

نكرده است.
وى ادامه داد: در حوزه حمل و نقل نيز دو خرده 
نظام اقتصادى و سياسى وجود دارد كه نتوانسته اند 
ــن بخش تصميمى قاطع و تاثيرگذار بگيرند و  در اي

عمال نقش خود را ايفا نكرده اند.
ــهر مشهد اضافه كرد:  رئيس شوراى اسالى ش
بايد يك محاسبه هزينه و فايده منطبق بر عقالنيت 
ــود تا اين  ــاى مردم حاكم ش ــادى در كنش ه اقتص

مسئله اجتماعى بهبود يابد.
ــورت هر اقدامى در حوزه  ــزود: در غير اين ص وى اف
ــردن برخى از  ــراى فروكش ك ــل و نقل فقط ب حم
چالش  ها و بحران ها انجام خواهد شد و تاثيرگذارى 

جدى نخواهد داشت.
حيدرى با بيان اين كه عمال آن چه را كه ما محصول 
ــتيم را بايد پاسخگو باشيم، تاكيد  پديدآمدنش نيس
كرد: مجلس و دولت بايد اين شجاعت را داشته باشند 
تا در كنار ترميم درآمدهاى مردم، هزينه استفاده از 
وسايل شخصى را منطقى كنند تا تمايل بيشترى به 

سفرهاى عمومى در كشور احساس شود.
وى حركت به سمت توسعه پاركينگ هاى حاشيه اى، 
ــوخت و  ــم قيمت س ــاماندهى و اصالح مكانيس س
عوارض تردد خودروها درد مركز شهر را در كنار نگاه 
ــاختى به اين حوزه را حائز اهميت  زيربنايى و زيرس
برشمرد و خواستار توجه بيشتر مسئوالن امر به اين 

مهم شد.

 خرده نظام هاى اقتصادى و سياسى بايد براى تقويت 
حوزه حمل و نقل تصميم قاطعانه اى بگيرند 

یست محیطی   رعایت ایمنی و مسائل ز
ین مسائل در عملیات تولید نفت مھم تر

مناطق  ملى  ــركت  ش مديرعامل  ــت : رعايت اهـــواز ــوب گف نفتخيز جن
ــالمت و  ــت محيطى و حفظ س ــائل زيس ايمنى و مس
ــه ى توليد  ــان مهمترين اصل در پروس ايمنى كاركن
ــتند و مى بايست بر اين اصول توجه و  نفت و گاز هس

اهتمام ويژه شود . 
ــره بردارى  ــركت به ــه گزارش روابط عمومى ش ب
ــدس بيژن عالى پور  ــليمان ، مهن نفت و گاز مسجدس
ــان فنى و عمليات شركت ملى  كه در جمع كارشناس
ــردارى نفت  ــركت بهره ب ــق نفتخيز جنوب و ش مناط
ــخن مى گفت افزود : توليد  ــليمان س و گاز مسجدس
ــركت از  نفت و حفظ توان توليد براى مجموعه اين ش
ــيارى برخوردار است اما آنچه كه بيشتر از  اهميت بس
توليد براى ما حايز اهميت است حفظ ايمنى و سالمت 

كاركنان است . 
ــات  ــه داد : در يك حادثه اگر به تأسيس وى ادام
ــيارى بمنظور  ــد اگر چه هزينه هاى بس ــيب برس آس
ــازى تحميل مى شود ولى اگر خداى ناكرده اين  بازس
حادثه منجر به از دست دادن همكار يا همكارانى شود 
ــخت و غيرقابل جبران حتى با هنگفت ترين  بسيار س
ــغلى از ــت از اين رو تمامى رده هاى ش ــه ها اس  هزين
 پايين ترين سطح تا عالى ترين سطح موظف هستند 
در هر عمليات موازين ايمنى را لحاظ و رعايت نمايند. 
وى با تأكيد بر انجام عمليات ضخامت سنجى خطوط 
ــه ريزى مدون و انجام  ــه نفت و گاز افزود : با برنام لول
آزمايشات ضخامت سنجى مى توان از وقوع حوادث و 
بروز خسارات جلوگيرى كرد از اين رو ضرورت دارد به 

اين مقوله توجه ويژه شود . 

وگاه   تعمیرات ھمزمان ۳ واحد نیر
شھید رجایی به ظرفیت ۶۵۰ مگاوات

ــركت  به گزارش روابط عمومى ش مديريت توليد برق شهيد رجايى، در قـزويــن
ــيزده گانه كه با  ــه برنامه هاى تعميرات واحدهاى س ادام
ــارى و گازى با مجموع توان  ــروج هم زمان 3 واحد بخ خ
ــده بود، واحد  650 مگاوات از ظرفيت كل نيروگاه آغاز ش
شماره 2 بخارى با توان 250 مگاوات پس از انجام تعميرات، 
ــبكه توليد بازگشت. با انجام برنامه تعميراتى  دوباره به ش
واحد شماره 2 بخارى به مدت 21 روز، تعويض 17 رديف 
از لوله هاى فاينال سوپرهيتر، رفع نشتى از تيوبهاى مربوط 
ــاز  ــتى هيدروژن ــع نش ــماره 2 و 5،رف ــاى ش ــه هيتره ب
ژنراتور،بازديدGAH و تعويض و ترميم سيل هاى معيوب 
ــى   (2B) CWP، تعمير  ــن تعميرات اساس آن، همچني
كنترل والو مربوط به اسپرى سوپرهيتر اوليه وتعميرانواع 
والوهاى دستى و موتورى و نيز رفع اشكال عايقى ترمينال 
باكستر موكوپلهاى رهيتو شستوشو و تسترله هاى مربوطبه 
ترانس استيشنB، مهم ترين فعاليت هايى بود كه از سوى 
كاركنان تعميرات مكانيك، الكتريك و ابزار دقيق نيروگاه 
شهيد رجايى به انجام رسيد و اين واحد، 11 مهر 1397 با 
موفقيت به مدار توليد بازگشت. در ادامه برنامه هاى هفده 
ــارى به ظرفيت 250  ــماره 4 بخ گانه تعميراتى، واحد ش
مگاوات توان نامى، هم اكنون  درتعميرات نيمه اساسى به 
سرمى بردكه تعويض 15 رديف لوله هاى فاينال سوپرهيتر، 
 4B)) 4،تعميرات اساسىB) CWP) ــى تعميرات اساس
ــى بويلر فيدپمپ،  ــك والوهاى خروج ــض چ BFP،تعوي
ــى L.ICV، رفع نشتى از سفتى والو درام،  تعميرات اساس
ــى ون هاى كنترلى (4A) FDF، بازديد و  تعميرات اساس
تعمير ديريتور و ...، بخشى از فعاليت هاى تعميراتى واحد 

شماره 4 بخارى است كه در حال اجرا است.

یلی  ین و نفت سفید به سبد حمل ر  بنز
منطقه  زاھدان اضافه خواھد شد

ــش  پخ ــي  مل ــركت  ش ــر  مدي فرآورده هاي نفتي منطقه زاهدان ، زاهـــدان
ــر/97) با موضوع  ــته (7/ مه ــه اي كه روز گذش در جلس
مديريت توزيع سوخت ناوگان حمل و نقل در فرمانداري 
شهرستان زاهدان برگزار شد ، از توسعه حمل ريلي سوخت 
خبر داد و گفت : عالوه بر نفتگاز و گاز مايع دريافت بنزين 
و نفت سفيد نيز از طريق راه آهن به زاهدان دردستور كار 

اين شركت و راه آهن كشور قرار گرفته است .
كورش باالدست افزود : به منظور افزايش سرعت انتقال 
ــات جاده اي ، امكان  ــرآورده هاي نفتي و كاهش تصادف ف
ــوخت از طريق راه آهن در حال  توسعه ظرفيت حمل س
بررسي و پيگيري است و بزودي با ايجاد زيرساخت مناسب 
، بنزين و نفت سفيد از اين طريق به زاهدان حمل خواهد 
شد. وي در خصوص كنترل كارت هاي هوشمند سوخت 
نيز ابراز داشت : با استقرار كاركنان منطقه در جايگاه هاي 
ــوخت و سامانه هوشمند ، نحوه سوختگيري خودروها  س
ــي است و ــوخت ، درحال بررس  و تراكنش كارت هاي س

 كارت هاي متخلف مسدود مي گردد. دبيركارگروه سوخت 
ــري از ورود  ــي در زمينه جلوگي ــتان گفت : تمهيدات  اس
كارت هاي سوخت مهاجر به استان  ، در كشور انديشيده 
ــت كه با اجراي آن ، ديگر شاهد سوء استفاده از  ــده اس ش
كارت هاي سوخت نخواهيم بود. باالدست : پخش زيرنويس 
اطالعيه عدم واگذاري كارت هوشمند به ديگران از طريق 
شبكه خبر ، الزامي بودن استفاده از كارت هوشمند سوخت 
در سراسر كشور ، مسدود كردن كارت و پيگرد قانوني سوء 
استفاده كنندگان از كارت سوخت را از جمله اقدامات انجام 
ــوخت گيري غير مجاز  ــده در راستاي جلوگيري از س  ش

كارت هاي سوخت عنوان كرد.

وه سنی ۱۰ تا۴۹ سال  یشه کنی بی سوادی در گر ر
استان بوشھر

ــوزى اداره كل  ــواد آم ــاون س مع ــهر بـوشـهـر ــتان بوش آموزش و پرورش اس
ــعه ششم توسعه در گروه سنى  گفت: تا پايان برنامه توس
10 تا49 سال مناطق روستايى و شهرى استان بوشهر بى 

سوادى ريشه كن مى شود. 
ــت برگزارى  ــى وضعي ــر در بررس ــا دانش ف غالمرض
كالس هاى سواد آموزى بوشهر با بيان اينكه مشاركت همگانى 
مردم در امر سواد آموزى  يك ضرورت اجتناب ناپذير است 
ــاركت همه جانبه مردم در امر آموزش و   اظهار داشت:مش
ــه كنى بى سوادى در جامعه  ــواد آموزى منجر به ريش س
ــعه فرهنگى مى شود. وى آموزش براى افراد  و تحقق توس
محروم از نعمت سواد را رايگان و يك فرصت استثنايى ذكر 
كرد و افزود: تعداد بازماندگان از سواد بايد قدر اين موقعيت 
را بدانند و با شركت در كالس هاى سوادآموزى با دنياى علم 
ــواد آشنا شوند به نحوى كه بخشى از خروجى افراد از   و س
كالس هاى سوادآموزى بتوانند كارآفرينان جامعه به حساب 
آيند. معاون سواد آموزى اداره كل آموزش و پرورش استان 
ــوادآموزى استان تا  ــهر مهمترين افق براى حوزه س بوش
خاتمه برنامه پنج ساله توسعه ششم را كاهش محسوس 
پديده ناميمون بى سوادى عنوان و خاطر نشان كرد: انتظار 
ــده تا پايان برنامه پنج  مى رود با برنامه ريزى هاى انجام ش
ــم در مناطق روستايى و شهرى استان  ساله توسعه شش
بوشهر بى سوادى در گروه سنى 10 تا49 كاهش محسوس 
ــوادآموزان در  ــه برابرى س ــد.   دانش فر از افزايش س ياب
ــوادآموزى خبرداد و بيان كرد: جذب افراد  كالس هاى س
ــواد زير 50 ساله در 5 سال گذشته در استان بوشهر  بى س
ــوادى استان بوشهر را  ــده است. وى نرخ باس سه برابر ش

95.54 صدم درصد دانست. 

 

آغاز عملیات اجرایی آسفالت 
ج وین-کر وسرفیسینگ در آزاده راه قز میکر

ــدارى و حمل و نقل  مديركل راه ــن از آغاز قـزويــن ــتان قزوي ــاده اى اس ج
عمليات اجرايى آسفالت ميكروسرفيسينگ در آزاده راه 

قزوين-كرج خبر داد.
ــيه بازديد از محل كارخانه  افشين پيرنون در حاش
ــينگ اظهار كرد: عمليات  توليد آسفالت ميكروسرفيس
ــينگ در محدوده آزاده  ــفالت ميكروسرفيس اجرايى آس
ــاران - انتهاى حوزه  ــرج «محدوده پل زي راه قزوين-ك

استحفاظى استان» طى روزهاى اخير آغاز شده است.
ــطح هموار رويه راه  ــوان كرد: با توجه به س وى عن
ــى  ــن- كرج و چندين مورد تصادفات ناش آزادراه قزوي
ــن بارندگى، و  ــرعت مطمئنه در حي ــدم رعايت س از ع
ــتان، افزايش اصطكاك سطح  درخواست پليس راه اس
محور10 كيلومتر انتهاى مسير به سمت كرج در دستور 
كار اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان قرار 
گرفت و عمليات اجرايى آن نيز هفته گذشته آغاز شده 
است. پيرنون بيان كرد: مخلوط هاى ميكروسرفيسينگ 
ــا دانه بندى  ــته ب ــامل مصالح صددرصد شكس ــه ش ك
ــده، آب و فيلرهاى  ــخص، قير امولسيون اصالح ش مش
ــده و  ــت كه در نهايت با يكديگر مخلوط ش معدنى اس
ــپس با ماشين مخصوص ميكرو سرفيسينگ بر روى  س

سطح جاده پخش مى شوند.
ــينگ  ــفالت ميكروسرفيس ــه افزود: آس وى در ادام
عموما به عنوان مخلوط مناسبى براى تعمير و نگهدارى 
ــود و اغلب به  ــى ش ــده م ــگيرانه طبقه بندى ش پيش
ــدگى، بهبود  ــطحى در اصالح شيارش عنوان مخلوط س
ــطح و افزايش عمر روسازى مورد استفاده  اصطكاك س

 قرار مى گيرد.

 دولت تدبیر و امید توجه ویژه ای
وستایی دارد  به بیمه ر

ــتان رباط كريم در  فرماندار شهرس ــالمى و ربـاط كريـم ــوراهاى اس گردهمايى ش
دهياران بخش مركزى رباط ركريم با مدير كل دفتر امور 
روستايى استاندارى تهران گفت: دولت تدبير و اميد براى 
ــته و در پوشش بيمه  ــتاها توجه ويژه داش ــعه روس توس

روستايى گامهاى بلندى را برداشته است. 
به گزارش خبرنگار ما ؛ سيد مهدى ساداتى فرماندار 
ــكالت  رباط كريم  گفت: كار و تالش در جهت حل مش
مردم از اهداف دولت است، دولت در روستاها توانسته ها 
گامهاى مهمى را بردارد، امروز ما در رباط كريم در جهت 
ــص اعتبارات الزم اعتبارات خوبى اخذ كرده ايم و  تخصي
وجود روستاهاى آباد با مبلمان روستايى مطلوب مى طلبد 

تا در اين باره تالش كنيم.
وى ادامه داد: در هفت ماه گذشته مسئو الن استانى 
ــتان حضور داشته اند حضور  ــورى در اين شهرس و كش
ــاند كه رباط كريم در بستر  ــور اين را مى رس 9 وزير كش

پيشرفتها قرار دارد.
وى تاكيد كرد: با صراحت و شجاعت اعالم مى كنم 
ــت.  كه دولت نويدهاى رييس جمهور را محقق كرده اس
ــت روستايى ها به وطن هايشان يك فرهنگ زيبا  بازگش
ــت كه دولت تدبير و اميد توانسته در اين راستا موفق  اس
ــاران به عنوان  ــد. فرماندار رباط كريم ابراز كرد: دهي باش
ــتايى توانسته اند موفيقتهاى خوبى را  مولدان حوزه روس
ــى  ــب كنند و مروز بايد كمك كنيم به دولت و كس كس

نبايد سنگ اندازى در راه دولت كند.
وى همچنين تصريح كرد: هيچ روستايى نبايد دغدغه 
بازنشستگى را داشته باشد و دهياران بايد بيمه روستايى را 

در بين روستائيان ترويج كنند.

ح توسعه ۵۸ ایستگاه ھوائی  اجرای طر
یع برق در استان سمنان توز

ــت معاونت برنامه ريزى و  سرپرس مهندسى شركت توزيع برق اعالم سـمـنـان
كرد: از ابتداى امسال تاكنون ، 58 ايستگاه هوائى توزيع 

برق در استان سمنان احداث شده است.
رضا على اصغرى با اشاره به اين كه از آغاز سال جارى 
تا به حال، 37 دستگاه پست هوائى بهينه سازى شده بيان 
داشت: طرح اصالح  شش ايستگاه زمينى توزيع برق در 
راستاى استمرار خدمات دهى به مشتركان برق اجرائى 
شده است. وى با بيان اين كه هفت هزار و 500متر شبكه 
ــط هوائى و زمينى در استان احداث گرديده  فشار متوس
ــازى 11 هزار و 500 متر شبكه توزيع  گفت: طرح بهس

برق،  از ديگر اقدامات به عمل آمده محسوب مى شود.
ــتگاه سرچراغ جديد در  وى با ابراز اين كه 208 دس
ــتان نصب گرديده يادآور شد:  سامانه روشنائى معابر اس
ــده ، بهسازى 477 سرچراغ نيز به انجام  در زمان قيد ش
ــعه 10 هزار و 400 متر  ــيده است. وى به طرح توس رس
شبكه فشار ضعيف هوائى در جهت تامين برق متقاضيان 
ــاره نمود و تصريح كرد: 14 هزار  ــتركان جديد اش و مش
ــار ضعيف هوائى و زمينى نيز  ــبكه فش و 600 متر از ش
ــاى ضريب اطمينان  ــبكه و ارتق ــه منظور پايدارى  ش ب
 خطوط برق رسانى ، بهينه سازى گرديده است. مهندس 
ــى اصغرى همچنين با عنوان اين كه يك هزار و 600  عل
ــار ضعيف زمينى از آغاز سال 97 تا زمان  متر شبكه فش
حاضر داير گرديده افزود: در راستاى اجرايى نمودن طرح 
هاى توسعه و احداث ذكر شده، مبلغ 31ميليارد و 204 
ميليون ريال اعتبار صرف شده است. وى تصريح كرد: هم 
ــترك برق از خدمات شركت  اينك بالغ بر 371 هزار مش

توزيع نيروى برق استان سمنان بهره مند مى شوند.

 عشق است
 و آتش وجان

ــش  روزآت ــت   گراميداش ــن  آئي شهداى اصـفـهـان ــتان  گلس ــان،مقابل  نش
اصفهان با حضورمديرعامل سازمان آتش نشانى،شهردار 
ــوراى اسالمى شهر اصفهان  اصفهان،رييس واعضاى ش

برگزار شد.
ــت:  ــوروزى در اين برنامه اظهار داش ــدرت اهللا ن ق
ــم و حياتى براى  ــانى يكى از ارگان هاى مه آتش نش
ــانى و ارتقا   ــش نش ــت و تجهيز آت ــورى اس ــر كش ه
ــانان دو فاكتور بسيار مهم در ارتقاى  آموزش آتش نش
ــردم در مواقع  ــانى و نجات جان م ــت آتش نش  كيفي

بحرانى است.
ــانى در وضعيت  ــا بيان اينكه امروز آتش نش وى ب
ــت و هنوز هم  ــى قرار دارد اما رضايت بخش نيس خوب
ــانى بكوشيم و نيروهاى آتش  بايد در تجهيز آتش نش
نشانى را آموزش كامل بدهيم، ادامه داد: شوراى شهر 
ــت  ــانى اس ــب افزايش بودجه آتش نش ــال تصوي بدنب
ــانى را باال ببريم به  ــر چقدر ما قدرت آتش نش زيرا ه
ــوده   همان ميزان در ارائه خدمت در مواقع بحرانى آس
ــن آموزش  ــان همچني ــهردار اصفه ــم. ش ــال تري خي
ــودكان در مهدكودك ها و ــانى به ك  ايمنى و آتش نش
 دبستان ها را يك ضرورت خواند و گفت: هر از گاهى 
برگزارى مانورهاى آتش نشانى باعث مى شود كه مردم 
ــوند. وى اضافه كرد: آتش نشانان مدافعان  دل گرم ش
ــبب آسايش و  ــان ها، رفع كننده خطرها و س جان انس
ــتند كه همه اين موارد  آرامش در زندگى همگان هس
جزء حقوق بشر محسوب مى شود چراكه آتش نشان ها 
ــانى كه  ــتن از جان خود اين حق را براى كس  با گذش

مى خواهند با ايمنى زندگى كنند، فراهم مى آورند.
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