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اجراي طرح ارتقاى امنيت اجتماعي در رباط كريم
فرمانده انتظامي شهرستان رباط كريم از اجراي طرح ارتقاى امنيت 

اجتماعي در 48 ساعت گذشته در اين شهرستان خبر داد. پاشايى در 
ــت: در اين  ــوص اجراى طرح ارتقاى امنيت اجتماعى اظهارداش خص
طرح تعداد 43ستگاه موتورسيكلت و خودروى متخلف توقيف و روانه 
پاركينگ شدند و همچنين 5 نفر از خرده فروشان مواد مخدر دستگير 

و 23نفر معتاد خطرناك در سطح شهرستان جمع آورى شدند. در اين 
طرح 8 نفر سارق دستگير و مقادير زيادى اموال سرقتى كشف شدند.

فرمانده انتظامى شهرستان رباط كريم خاطرنشان كرد: ارتقاى كيفى 
ــاس امنيت در بين شهروندان، مقابله با تهيه و توزيع كنندگان  احس

ــارقان و اراذل و  موادمخدر، جمع آورى معتادان پرخطر، برخورد با س
اوباش و مزاحمان خيابانى در جهت آسايش مردم بوده و از اولويت هاى 
پليس است.نيروى انتظامى همواره پيش قراول تامين امنيت در سطح 

جامعه است و با هنجارشكنان در همه زمينه ها برخورد قانونى دارد.

بهره بردارى از پروژه هاى بنياد مسكن در 
شهرستان گنبد با اعتبار 47841 ميليون ريال

ــتاى اق قايه شهرستان گنبد كاووس با حضور  در روس
ــئولين استانى و شهرستانى،  جمع كثيرى از روحانيون، مس
ــهدا و مردم خداجوى منطقه بصورت  خانواده هاى معظم ش
متمركز، پروژه هاى عمرانى بنياد مسكن در شهرستان گنبد 
ــامل 36882 متر مربع آسفالت معابر در 5 روستا  كاووس ش
و 200 واحد مسكونى احداثى با تسهيالت مسكن روستايى 
مجموعا با اعتبارى بالغ بر 47841 ميليون ريال افتتاح و به 

بهره بردارى رسيد.
ــم آقاى طيار، نماينده مردم شريف  در جريان اين مراس
شهرستان در مجلس شوراى اسالمى و آقاى دستمرد، معاون 
ــتان گنبد و شوراى اسالمى  عمرانى فرماندارى ويژه شهرس
روستا در سخنان خود از عملكرد بنياد مسكن قدردانى ويژه 
نمودند. همچنين رضايى، مدير بنياد مسكن شهرستان گنبد 
نيز ضمن ارائه گزارش عملكرد بنياد مسكن، از آمادگى بنياد 
ــكن جهت اجراى مشاركتى آسفالت روستايى با شرايط  مس

مناسب و پرداخت تسهيالت مسكن روستايى خبر دادند.

ليگ وزنه بردارى خوزستان در انتظار شناسايى 
چهره قهرمان 

ــاى ليگ  ــاس رقابت ه ــال حس ــى و فين ــه پايان  هفت
ــن در اهواز  ــتان جمعه 29 بهم ــتان خوزس  وزنه بردارى اس

پيگيرى مى شود . 
ــره بردارى نفت و  ــركت به به گزارش روابط عمومى ش
ــليمان ، طى اين رقابت ها كه در رده ى سنى  گاز مسجدس
نوجوانان و در سالن شهداى وزنه بردارى اهواز برگزار مى شود 
12 تيم حاضر در اين ليگ با يكديگر به رقابت مى پردازند . 
تيم هاى مناطق نفتخيز جنوب – نفت مسجدسليمان – ملى 
ــاران – پااليش و  حفارى اهواز -  نفت اميديه – نفت گچس
پخش آبادان  به همراه هيأت هاى وزنه بردارى انديكا ، ايذه 
ــذه در اين رقابت ها كه  ــواز ، آبادان و پهلوان اي ــول ، اه دزف
ــت .  ــود حضور خواهند داش به مدت يك روز برگزار مى ش
ــم اكنون تيم هاى مناطق نفتخيز جنوب با 1103 ، نفت  ه
مسجدسليمان با 1068 و هيأت وزنه بردارى انديكا با 1059 

امتياز در رده هاى اول تا سوم جدول قرار دارند 

واحد پژوهش و فناوري شركت پااليش نفت 
اصفهان برتر شد

در پنجمين جشنواره پژوهش و فناوري صنعت، معدن،و 
تجارت سال 1395، پژوهش و فناوري شركت پااليش نفت 
ــب عنوان محصوالت تحقيق و توسعه  اصفهان موفق به كس

برتر گرديد.
در جشنواره پژوهش و فناوري صنعت، معدن و تجارت 
ــي وزارت صنعت،  ــال متوالي به ميزبان كه براي پنجمين س
معدن و تجارت و با حضور  400 نفر از عالقه مندان به حوزه 
ــي و تحقيق  ــش و فناوري از وزارتخانه و مراكز پژوهش پژوه
و توسعه صنعتي و تشكل هاي بخش خصوصي، انجمن هاي 
تحقيق و توسعه و مراكز صنعتي دانش بنيان در تهران برگزار 
شد با اهداي لوح تقدير و تنديس توسط وزير صنعت، معدن 

و تجارت از اين شركت تجليل شد.

آغاز عمليات اجرايى اولين نيروگاه مقياس 
كوچك برق گلستان در شهرك صنعتى آزادشهر

ــات اجرايى  ــت دهه فجر، عملي ــان با گراميداش همزم
ــتين نيروگاه مقياس كوچك برق در استان گلستان با  نخس
ــهرك  ــاركت 150 ميليارد ريالى بخش خصوصى در ش مش

صنعتى آزادشهر آغاز شد
ــركت شهرك هاى صنعتى  به گزارش روابط عمومى ش
گلستان،  اين نيروگاه ظرفيت توليد هفت مگاوات برق را دارد 
با هدف كاهش تلفات برق در شبكه انتقال و تامين برق پايدار 

براى مشتركان احداث مى شود.
ــروى برق گفت:  عالوه بر  ــركت توزيع ني مدير عامل ش
كاهش تلفات برق درشبكه، توجه به اصول پدافند غيرعامل 
ــت كه در برخى نقاط  از ديگر اهداف احداث اين نيروگاه اس
ــتان گلستان نيز با مشاركت بخش خصوصى ايجاد  ديگر اس
ــرو در احداث  ــرد وزارت ني ــرى افزود: رويك ــود. نصي  مى ش
ــرق پايدار براى  ــروگاه هاى مقياس كوچك برق، تامين ب ني
ــتركان بويژه واحدهاى توليدى و صنعتى در نزديكترين  مش
فاصله است. به گفته وى  با احداث اين نيروگاه كه قرار است 
ظرف 12 تا 18 ماه آينده به بهره بردارى برسد، عالوه بر ايجاد 
اشتغال مستقيم براى 20 نفر و اشتغال غير مستقيم براى 50 
ــتان آزادشهر و راميان نيز تقويت و پايدار  نفر، برق دو شهرس

 مى شود. وى با اشاره به تخصيص اعتبار هزار ميليارد ريالى 
ــبكه برق و ايجاد زيرساخت هاى  وزارت نيرو براى تقويت ش
ــا تيرماه 96 در ــتان، تصريح كرد: اين مبلغ ت ــه اين اس  آن ب

بخش هاى مختلف زيرساختى هزينه مى شود.

52 واحد مسكن مهر افتتاح و كلنگ آسفالت 6 
راه روستايي در گنبد زده شد

ــدكاووس گفت:  ــازي گنب ــس اداره راه و شهرس رئي
ــر، عمليات  ــام دهه فج ــن روز از اي ــا هفتمي ــان ب همزم
ــتايي به طول 16  ــازي، بيس و آسفالت 6 راه روس زيرس
ــكن مهر هم به  ــروع و 52 واحد مس كيلومتر در گنبد ش

متقاضيان واگذار شد.
ــره برداري  ــيه آيين به ــرزي" در حاش ــاس فرام "عب
ــالن فرهنگيان  متمركز از پروژه هاي عمراني گنبد در س
اين شهرستان در مصاحبه با پايگاه اطالع رساني اداره كل 
گفت: شش راه روستايي كه عمليات آسفالت آنها در اين 
ــتاهاي چكرعطاآباد، بهرام  ــروع شد شامل راه روس روز ش
آباد، حسين آباد- محمدايمر، خيرخواجه سفلي، دده الوم 

و عطاآباد مي شود.
ــراي اين پروژه ها  ــده براي اج وي، اعتبار برآورد ش
ــت: كلنگ زني  ــارد ريال بيان كرد و گف ــم 16 ميلي را ه
ــلي برون و در  اين پروژه ها به طور نمادين در بخش داش
ــتايي خيرخواجه سفلي و با حضور مردم و  محل راه روس

مسووالن انجام شد.
ــكن مهر نيز،گفت: 48  فرامرزي درباره واحدهاي مس
ــه پروژه دولتي  ــده مربوط ب واحد از واحدهاي واگذار ش
ــم به صورت  ــوده و 4 واحد ه ــر 2 گنبد ب ــي مه و تعاون

خودمالكي ساخته شده است.
ــا 15 ميليارد  ــاخت اين واحده ــزود: براي س وي اف
ــهم آورده متقاضيان و  ــال از محل س ــون ري و 200 ميلي

تسهيالت بانكي هزينه شد.
حدود 930 كيلومتر از راه هاي استان گلستان تحت 
ــش استحفاظي شهرستان گنبدكاووس قرار دارد كه  پوش
نزديك به 600 كيلومتر آن روستايي است و از اين ميزان 

397 كيلومتر از نعمت آسفالت بهره مند هستند.

 آموزش مستمرنكات ايمنى در سازمان موجب 
افزايش بهره ورى نيروى انسانى مى شود

ــتان  ــركت توزيع برق اس ــل ش مديرعام
ــت كميته سـمنـان ــمنان در يازدهمين نشس س

ــوزش هاى  ــى گفت: ارائه آم عالى ايمن
مستمر و اثرگذار در زمينه ايمنى، ضمن پيشگيرى از حوادث، 

باعث افزايش بهره ورى نيروى انسانى مى شود.
ــوى زاده بيان داشت : همكارانى  مهندس سيدمحمد موس
ــات و تعميرات خطوط برق  ــه در حوزه هاى اتفاقات و عملي ك
ــد موازين ايمنى را  ــانى فعاليت مى نمايند، همواره مى باي رس
ــراى محفوظ ماندن افراد در برابر  ــت كرده و نظارت دائم ب رعاي
ــط سرپرستان و دست اندركاران ايمنى  حوادث احتمالى ، توس

مد نظر باشد.
ــاره به اين كه رفع كانون هاى خطر آفرين شبكه  وى با اش
ــركت است  و تجهيزات توزيع برق ، يكى از اولويت هاى اين ش
ــى و به صورت  ــرق در معابر عموم ــات توزيع ب ــت: تاسيس گف
ــاركت آحاد مردم جامعه در  ــتاندارد احداث مى شود و مش اس
ــبكه ها موجب مى شود تا سالمت  زمينه ايمنى و رفع حريم ش

شهروندان از تهديد به دور باشد .
ــتگى (5S)، يك  ــتگى و پيراس وى تصريح كرد : نظام آراس
ــبك زندگى و به معناى واقعى يك تفكر است و مى بايست  س
تالش نمائيم تا اين مهم را هم در محيط كار و در كليه شئون 

زندگى تعميم دهيم .
وى خاطر نشان ساخت: رعايت نظام آراستگى ، به كارمان 
و به سالمت افراد ارتباط پيدا مى كند و كنترل آن و ممارست 
ــمار  ــگيرى از حوادث به ش  در اين زمينه ، يكى از عوامل پيش
ــوردى احداث  ــازمان بنادر و دريان ــرمايه گذارى س مى رود س

گرديده است.

 «سما» شروع خوبى براى افزايش اعتماد بين مردم
و شهردارى اصفهان  است

ــزان تحقق  ــوص مي ــژاد در خص جمالى ن
ــال 95 اصـفهـان ــهردارى اصفهان در س ــه ش بودج

ــت: بايد توجه داشته باشيم كه  اظهار داش
روند فعاليت پروژه هاى بزرگ عمرانى و همچنين پروژه هاى محله 
ــر را مى توان در  ــت و اين ام محور بيانگر ميزان تحقق بودجه اس
مقايسه فعاليت هاى شهردارى اصفهان با كالنشهرهاى همتراز خود 

ارزيابى كرد.
وى در ادامه با اشاره به بهره بردارى از فاز سوم مترو اصفهان 
ــت: همچنين تقاطع غير همسطح  ــال آينده ابراز داش در اوايل س
ــكاوند و پروژه ميدان استقالل نيز تا پايان سال جارى به بهره  اش

بردارى خواهد رسيد.
شهردار اصفهان در ادامه با اشاره به اينكه بر اساس گزارش هاى 
واصله رئيس جمهور تا پايان سال جارى به اصفهان سفر مى كند، 
ــه داد: اميدواريم پروژه هاى بزرگ اصفهان به زودى آماده و در  ادام

اختيار شهروندان قرار گيرد.
ــهر اصفهان  ــگاه بين المللى ش وى در ادامه از افتتاح نمايش
ــال از سوى  ــال آينده خبرداد و گفت: اين پروژه امس  در ابتداى س
ــرعت  ــد و با س ــه آقاى ظرفيت كلنگ زنى ش ــر امور خارج  وزي
فوق العاده اى در حال تكميل است. شهردار اصفهان به پروژه سالن 
ــرد و ادامه داد:  ــاره ك همايش هاى بين المللى امام خامنه اى اش
پروژه مركز همايش هاى بين المللى نيز با سرعت در حال پيشروى 
است كه اگر تعهدات دولتى انجام شده بود يقينا ابتداى سال آينده 
افتتاح مى شد. جمالى نژاد اضافه كرد: در حال حاضر تا نيمه هاى 
سال آينده پروژه مركز همايش هاى بين المللى طول بكشد، مابقى 
ــع دور برگردان احمدآباد و  ــروژه ها نيز مانند پل فلزى تقاط پ

اين چنين پروژه ها تا پايان سال تكميل مى شود.

ــام معاون  ــت تخصصى دكتر حقى ف نشس
هماهنگى توزيع شركت توانير با مدير عامل، گـيـالن

ــاى هيات مديره ، معاونين ، قائم مقام و  اعض
مديران مستقل ستادى در سالن اجتماعات شركت توزيع برق استان 

گيالن برگزار شد.
آقاى مهندس طالبى مدير عامل ضمن خير مقدم ، حضور آقاى 
ــيار غنيمت شمرد و اظهار داشت  ــركت بس دكتر حقى فام را در ش
حضور ايشان با تجربه گرانبها و ارائه طريق مناسب ، ميتواند فرصت 

خوبى در اجراى دستورالعمل ها براى اركان شركت بوجود آورد .
ــى ،   ــپس آقاى مهندس بيدى معاون برنامه ريزى و مهندس س
اطالعات كل و عملكرد شركت در بخشهاى مختلف از جمله مقاوم 
ــك ، مديريت مصرف و  ــبكه ، كاهش تلفات ، كاهش پي ــازى ش س

همچنين چالش هاى عمده شركت را توسط پاور پوينت ارائه نمود.
در ادامه  آقاى دكتر حقى فام پس از ارائه اطالعات و گزارشات 

كلى شركت توانير در چندين بخش راهكار مناسب ارائه نمود.
وى اظهار داشت درآمد صنعت برق در حال حاضر حدود 15 هزار 
ميليارد تومان است كه اميدواريم در سال آينده با پيگيرى مستمر ، 
كاهش هزينه ها و ساير درآمدها با كمك كليه همكاران به 20 هزار 
ميليارد تومان برسانيم. وى افزود عليرغم اينكه 25 درصد منابع مالى 
ــركتهاى توزيع اختصاص مى يابد ولى در بخش كاهش تلفات  به ش
حدود 400 ميليارد تومان وزارت محترم نيرو براى شركتهاى توزيع 
برق در نظر گرفته است و اگر شركتى در بحث كاهش تلفات با توجه 
ــده اقدامات موثر و خوبى انجام دهد مى تواند كل  به ارقام اعالم ش

منابع تخصيصى را نقدا" و فورا" جذب نمايد.
ــعاب نيز  ــده انش ــن افزود در بحث قيمت تمام ش وى همچني

ــتى با كار كارشناسى دقيق و شناسايى كامل مولفه هاى تاثير  بايس
گذار اقدامات الزم و متناسب با آن به منظور كاهش قيمت تمام شده 
ــت در حال  حاضر  ــعاب انجام گردد.  دكتر حقى فام اظهار داش انش
بحث شفاف سازى مسائل مالى به شدت در توانير مورد توجه و رصد 
قرار گرفته و مديران شركتهاى توزيع الزم است با برنامه ريزى درست 
پيگيرى مناسب عالوه بر كاهش هزينه ها نسبت به جذب منابع بر 
اساس دستورالعمل هاى ارسالى اقدام نمايند. در بحث كاهش تلفات 
شركتها بايد بسيار جدى و دقيق عمل نموده تا تلفات را به زير 10 
ــد به ازاى هر شركت يك كارنامه عملكرد  ــانند و قرار ش درصد برس
تهيه و به وزارت نيرو ارائه شود. وى همچنين اعالم كرد كه شركتها 
ــت عالوه بر تفكيك و اعالم تلفات فنى و غير فنى در حوزه  الزم اس
ماده 8 ( واحدهاى مسكونى بدون پروانه ساخت و انشعاب برق) نيز 
ــش را بصورت جداگانه اعالم نمايند. دكتر  تلفات مربوط به اين بخ
ــت اين  حقى فام در بحث كنتورهاى طرح فهام و AMI اظهار داش
موضوع بشدت از سوى مسئولين توانير  و وزارت محترم نيرو تحت 
ــت و الزم است شركتهاى توزيع برق تعداد كنتور هاى  پيگيرى اس
دريافتى طرح فهام را هر چه سريعتر نصب و گزارش اتمام آن را به 

توانير اعالم نمايند. 
ــت  ــال 96 الزم اس ــت براى گذر از پيك بار س وى اظهار داش
شركتهاى توزيع برق ضمن پيگيرى اجراى منظم طرح هاى مديريت 
مصرف (خصوصاً Tou ) ، كاهش پيك و ...  با هماهنگى شركتهاى 
ــزار نموده و  ــترك از همين امروز برگ ــات مش برق منطقه اى جلس
ــك و همراهى كنند تا در  ــب و ضربتى كم ــا اتخاذ راهكارى مناس ب
ــكلى براى تامين برق پايدار مشتركين   پيك تابستان 96 هيچ مش

نداشته باشيم.

 نشست تخصصى دكتر حقى فام با مديران ارشد 
توزيع برق استان گيالن 

آئين افتتاح همزمان گازرسانى 
ــتاى گيالن صبح گـيـالن به 80 روس

ــردار دهقان  امروز با حضور س
ــؤوالن استانى و شهرستانى  وزير دفاع و جمعى از مس
ــترود كل سنگر  ــجد مالصدراى روستاى نش در مس

برگزار شد.
ــردار  ــزارش روابط عمومى گاز گيالن، س به گ
حسين دهقان پيش از ظهر امروز در مراسم افتتاح 
ــتاى گيالن در سنگر  ــانى به 80 روس پروژه گازرس
ــهدا به  ويژه شهداى انقالب و  با گراميداشت ياد ش
ــروز ملت ما بهره  مند از  ــع حرم اظهار كرد: ام مداف

توانمندى صنعتى است و با عزم و اراده دانشمندان 
ــد و حتى  ــى تولي ــوزه دفاع ــناورها در ح ــام ش تم

مى توانيم صادر كنيم.
ــى ايران را مردم ساالرى خواند  وى نظام سياس
ــد: جمهورى اسالمى الگوى متفاوتى را  و يادآور ش
به دنيا ارائه كرده و مى تواند رفاه و آخرت آنها را به 
همراه آورد و امروز نظام ما بهره مند از رهبرى است 

كه مردم را در مسير الهى هدايت مى كند.
وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح جمهورى 
ــالمى ايران با بيان اينكه رهبران به خدمتگزارى  اس
مردم افتخار مى كنند، خاطرنشان كرد: اين نگاه به 

جاى حكومت كردن به معناى به دست آوردن دل 
ملت بوده و خانواده ها فرزندان خود را تقديم انقالب 

اسالمى كردند و اين امر بازدارندگى دارد.
ــتاندار گيالن  ــم دكتر نجفى اس ــن مراس در اي
ــامدگويى به وزير دفاع و  ــن خير مقدم و خوش ضم
ــتيبانى نيروهاى مصلح از زحمات همه مديران  پش
و مسؤولين استان بويژه مديران شركت گاز گيالن 

تقدير و تشكر نمود.
وى با اشاره به افتتاح 822 پروژه در استان در 
دهه مبارك فجر و رشد 200 درصدى اين پروژه ها 
نسبت به سال گذشته اظهار داشت: اين موفقيت و 

ــرمايه گذارى ايجاد شده در استان مديون  فضاى س
ــى  ــت تدبير و اميد در ديپلماس ــتاوردهاى دول دس

خارجى خود مى باشد.
دكتر نجفى اين پروژه هاى گازرسانى و به تبع 
ــتان را بلحاظ گازرسانى، به همه  آن سبز شدن اس

فجر آفرينان استان تبريك و تهنيت عرض نمود.
سپس جمشيد ظهيرى مديرعامل شركت گاز 
استان گيالن با تبريك فرا رسيدن ايام اهللا دهه فجر 
ــتاها را براى  ــرحى از وضعيت گازرسانى به روس ش

حاضرين ارائه نمود.
ــتاها  ــانى به روس ــت: گازرس ــار داش وى اظه
ــت و به همين سبب  ــته تمام مردم بوده اس خواس
ــد«ق» تبصره دو  ــت تدبير و اميد، پروژه بن در دول
قانون بودجه سال 93  جهت گازرسانى به روستاها 
ــوراى اقتصاد قرار  ــف گرديد كه مورد تاييد ش تعري
ــتور كار شركت گاز استان  گرفت و بالفاصله در دس

گيالن قرار گرفت.
ــركت گاز استان گيالن ادامه داد:  مديرعامل ش
بنا بر برنامه ريزى وزارت نفت مقرر گرديد با اجراى 
اين پروژه  70 هزار خانوار روستايى گيالن از نعمت 

گاز برخوردار شوند كه خوشبختانه با تدبير استاندار 
ــرم و همدلى و همراهى  تمام نهادهاى دولتى  محت
ــتايى، 45  ــتان بالغ بر 100 هزار خانوار روس در اس
ــده از نعمت گاز  ــزان مقرر ش ــتر از مي درصد بيش

برخوردار شدند
ــه داد: براى  ــه اين موضوع ادام ــاره ب وى با اش
ــروژه هاى بند  ــتاهاى فاز اول پ ــانى به روس گازرس
ــبكه گذارى انجام  ــغ بر 3 هزار كيلومتر ش «ق» بال
ــال هزينه  ــارد ري ــزار و 600 ميلي ــه و 3 ه پذيرفت
ــاره به  ــت. مهندس ظهيرى با اش ــده اس ــده ش ش
ــتاندار گيالن در تشكيل كارگروه  اقدام مدبرانه اس
ــتى معاونت محترم عمرانى  ــانى به سرپرس گازرس
ــت: اين پروژه عظيم با مديريت شايسته  اظهار داش
ــارى همه ادارات  ــتاندار گيالن و همدلى و همي اس

استان به ثمر رسيده است.
همچنين در اين مراسم دكتر جعفرزاده نماينده 
ــت در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به  مردم رش
ــدار ماندن جريان  ــتان و پاي بارش برف اخير در اس
گاز در گيالن، از زحمات همه همكاران شركت گاز 

تشكر و قدردانى نمود.

ــع  ــركت توزي ــل ش مديرعام
نيروى برق استان سمنان در سـمنـان

اصحاب  با خبرنگاران  نشست 
ــبت دهه فجر امسال،  ــانه بيان داشت: به مناس رس
ــاده افتتاح  ــانى آم ــروژه ى عمرانى برق رس  113 پ

مى باشند. 
ــوى زاده گفت: براى  مهندس سيدمحمد موس
اين تعداد پروژه در حوزه صنعت توزيع برق استان ، 
ــغ 96 ميليارد و 890 ميليون ريال اعتبار صرف  مبل

شده است .
وى افزود: 65 پروژه در ارتباط با احداث و بهينه 
ــبكه هاى توزيع برق  ــازى 88 هزار و 161 متر ش س
ــتركين با مبلغ 40  ــازى براى مش جهت ظرفيت س
ــازى  ميليارد و 545 ميليون ريال، 10پروژه ى بهس
ــا اعتبار 4 ميليارد و 363  ــنائى معابر ب و تامين روش
ــتگاه هاى هوائى و  ميليون ريال، اصالح و نصب ايس
ــه منظور تامين برق  ــات و تجهيزات توزيع ب تاسيس

ــتركان به تعداد 18پروژه با مبلغ 11 ميليارد و  مش
ــتاى َسنرد  ــانى به روس 201 ميليون ريال، برق رس
شهرستان گرمسار با اعتبار 610 ميليون ريال ، 11 
ــتاى احداث و تبديل 19 هزار و 925  پروژه در راس
متر شبكه سيمى فشار ضعيف به كابل خودنگهدار با 
مبلغ 5 ميليارد و 171 ميليون ريال و نصب 3 هزار 
ــت شهرستان  ــمند برق در هش و 500 كنتور هوش
استان در قالب طرح فراسامانه هوشمند اندازه گيرى 
ــى و هشتمين سالروز انقالب اسالمى ايران به  در س

بهره بردارى مى رسند. 
مهندس موسوى زاده اضافه كرد: از مجموع اين 
ــتاهاى استان سمنان  تعداد پروژه، 23پروژه در روس
ــغ 10 ميليارد و  ــيده و اعتبارى به مبل به انجام رس
858 ميليون ريال مرتبط با اين پروژه ها مى¬باشد.  
وى با اشاره به بهره بردارى از اولين نيروگاه مقياس 
كوچك در استان ، خاطر نشان ساخت : اين نيروگاه 
ــرمايه گذار  ــط س يك مگاواتى از نوع CHP و توس

ــهرك صنعتى سمنان با  بخش خصوصى در محل ش
ــغ 20 ميليارد ريال آماده گرديده و برق توليدى  مبل
ــبكه توزيع برق متصل شده و اين نيروگاه  آن به ش
ــط شركت  عالوه بر توليد برق ، حرارت مربوطه توس
ــرمايه گذار در بخش توليد داخلى  مورد استفاده  س

قرار مى گيرد.
وى يادآور شد: احداث 141 كيلومتر خط هوائى 
ــتگاه  ــبكه زمينى، نصب191 ايس و 22 كيلومتر ش
ــزار كيلوولت  ــا ظرفيت 20 ه ــع برق ب ــى توزي هوائ
آمپر، جذب 7 هزار و 873 مشترك جديد، برقرارى 
ــنائى معابر و  ــتگاه سرچراغ روش 2هزار و 884 دس
ــاورزى با  ــعاب برق جهت چاه آب كش نصب 63 انش
ــرف اعتبارى به مبلغ 200 ميليارد ريال، از جمله   ص
ــال قبل تا  ــركت از دهه فجر س فعاليت هاى اين ش
ــى رود .  وى تصريح كرد: احداث  ــمار م كنون به ش
ــار ضعيف و فشار متوسط  675 هزار متر شبكه فش
ــتگاه هوائى  ــى و زمينى ، داير نمودن 673 ايس هوائ

ــدرت 78 هزار كيلوولت آمپر، جذب  توزيع برق با ق
ــانى  ــترك برق جديد، برق رس ــزار و 42 مش 35 ه
ــتگاه  ــتا و برقرارى 15 هزار و 601 دس ــه دو روس ب
ــرمايه گذارى به مبلغ  ــرچراغ روشنائى معابر با س س
ــارد ريال، به عنوان عملكرد صنعت توزيع  910 ميلي
ــت يازدهم تا  ــروع به كاردول ــتان از زمان ش برق اس
ــود . مهندس موسوى زاده با  كنون محسوب مى ش
ــات توزيع برق در  ــوان اين كه 94 درصد تاسيس عن
ــتان پس از پيروزى انقالب اسالمى احداث شده  اس
ــبكه هوائى  گفت: احداث 9 هزار و 564 كيلومتر ش
ــبكه زمينى، نصب 6 هزار و  ــزار و 5 كيلومتر ش 1 ه
969 دستگاه پست هاى توزيع برق، افزايش 1 هزار 
و 209 مگاولت آمپر ظرفيت پست هاى برق ، جذب 
ــانى به 414  ــترك ، برق رس 316 هزار و 519 مش
ــتان، نصب 2 هزار و 273 انشعاب برق  ــتاى اس روس
ــاورزى و داير نمودن 108 هزار و  چاه هاى آب كش
305 دستگاه سرچراغ روشنائى معابر،ظرف 37 سال 

گذشته به انجام رسيده است . 
ــتاى  ــه روس ب ــانى  ــرق رس ب ــا  ب ــزود:  اف وى 
ــانى  ــات برق رس ــال 1388، عملي ــاف در س قاليب
ــه و ضريب نفوذ  ــام يافت ــتان اتم ــتاهاى اس به روس
ــت و كليه  ــمنان،100 درصد اس ــتان س  برق در اس
ــاكن شهرى و روستائى از نعمت برق   خانوار هاى س

برخوردار مى باشند. 

ــركت  ــل ش ــره و مديرعام ــأت مدي ــس هي رئي
ــت: اجراى  ــمنان اظهار داش ــتان س ــع برق اس  توزي
ــش هاى خدمت متعالى، يكى از اقدامات مهم  رزماي
ــتا با  ــركت در جهت اقدام و عمل و هم راس ــن ش اي

اقتصاد مقاومتى و تحقق شعار سال مى¬باشد. 
ــالح و بهينه  ــه منظور اص ــت: ب ــان داش وى بي
ــبكه هاى قديمى، فرسوده و عارضه دار، با  سازى ش
تجميع امكانات و نيروى انسانى و با حضور نيروهاى 
ــكاران و ناظرين، و در  ــتيبانى و پيمان عملياتى، پش
ــتان هاى  ــرى از ظرفيت اس ــى مواقع بهره گي برخ
ــطح بعضى شهرها و روستاهاى استان ،  معين، در س

اين طرح جهادى – ضربت عملياتى مى شود.
وى اضافه كرد: از زمان آغاز به كار دولت تدبير 
ــون،39 رزمايش  ــال 92 تا كن ــد و از مرداد س و امي
خدمت متعالى با استعداد 2 هزار و 424 نفر ساعت 
ــازى شبكه و تاسيسات توزيع  با هدف اصالح و بازس
ــاعت  ــرا درآمده و 632 هزار كيلووات س برق به اج
ــبكه  ــده و تحميلى به ش در زمينه انرژى تامين نش
ــا مبلغ 1 ميليارد و 582 ميليون ريال صرفه جوئى  ب

حاصل شده است . 
ــت خبرى به مناسبت  گفتنى است : اين نشس
ــتاوردها و اقدامات  ــريح دس دهه فجر و با هدف تش
ــتان سمنان با حضور  ــركت توزيع نيروى برق اس ش

خبرنگاران رسانه هاى جمعى برگزار شد.

 113 پروژه در حوزه صنعت توزيع برق 
استان سمنان آماده افتتاح مى باشند

 افتتاح همزمان گازرسانى به 80 روستاى
 گيالن با حضور وزير دفاع 

 اجراى عمليات پايانى لوله گذارى فاضالب 
شهرستان اسالمشهر 

ــا اعتبارى معادل 23 ميليارد ريال عمليات پايانى لوله گذارى  ب
ــهر در حال انجام آبفاى تهران ــتان اسالمش ــط انتقال فاضالب در شهرس خ

است 
ــتان تهران مديرعامل  ــركت آبفاى جنوب غربى اس ــه گزارش روابط عمومى ش ب
ــت : با عنايت به برنامه زمانبندى شده در  ــركت با اعالم خبر مذكور اظهار داش اين ش
خصوص اتمام عمليات اجرايى و بهره بردارى از طرح تصفيه خانه فاضالب شهرستان 
ــده ، عليهذا اجراى اين پروژه ( لوله گذارى پايانى اين  ــهر در موعد تعيين ش اسالمش

طرح ) كه به طول 980 متر در دستور كار قرار داشت . در حال انجام است . 
مهندس سيد مهدى موسوى ضمن تشريح طرح مذكور خاطرنشان ساخت : اين 
ــهر ) با اعتبارى  ــتان اسالمش پروژه ( عمليات لوله گذارى خط انتقال فاضالب شهرس
ــت جمهورى به  ــفر رياس معادل 23 ميليارد ريال از محل اعتبارات عمرانى و طرح س
ــايز 1600 و 1400 ميلى مترى  ــتفاده از لوله هاى بتنى س متراژ 7600 متر و با اس
ــهرك امام  ــكن مهر ضياءآباد و ش ــهر ، واوان و مس به جهت انتقال فاضالب اسالمش
ــده و الباقى اين پرووژ  ــرفت فيزيكى انجام ش خمينى (ره) با بيش  از 81 درصد پيش
ــرعت  ــده و انتظار مى رود مطابق س ــر از اوايل بهمن ماه آغاز ش ــراژ 980 مت ــه مت ب
ــه اتمام و مرحله  ــال جارى ب ــفند ماه س ــل فعلى پروژه مذكور حداكثر ظرف اس  عم

بهره بردارى برسد . 
رئيس هيئت مديره آبفاى جنوب غربى استان تهران يادآور شد : كل طرح تصفيه 
ــهر در حال حاضر با پيشرفت فيزيكى ابنيه اى 92  ــتان اسالمش خانه فاضالب شهرس
ــر جمع با 81 درصد پيشرفت فيزيكى در حال  درصد و الكترومكانيكال 60 درصد س
ــت و انتظار مى رود مطابق برنامه زمانبندى شده نيم مدول اول اين طرح با  انجام اس
ــش قرار دادن 110 هزار نفر جمعيت و تصفيه فاضالب به ميزان 22 هزار  تحت پوش
ــبانه روز حداكثر ظرف خردادماه سال 1396 به بهره بردارى برسد .  مترمكعب در ش
ــره بردارى از طرح تصفيه  ــوى اظهار اميدوارى كرد : با اتمام و به ــدس موس مهن
ــهرهاى اسالمشهر ، رباط كريم و همچنين شهر جديد پرند  خانه هاى فاضالب در ش
كه كل اين پروژه ها در حال اجراى عمليات پايانى مى باشند. عالوه بر استفاده بهينه 
و مطلوب از فاضالب تصفيه شده در امر صنعت و كشاورزى ، قدم بزرگى در راستاى 

سالمت محيط زيست برداشته شود .

در سال جاري 13 قرارداد كاري جهت احيا و بهسازي بافت هاي 
تاريخي گرگان به ارزش 16,5 ميليارد ريال منعقد شده است

"ابراهيم مبارك قدم" در گفت و گويي خبري، اين پروژه ها را شامل 
ــرو، سه تكيه در محله گـلستـان ــازي چهار تكيه در محله پاس احياء و بهس

سرچشمه، دو   تكيه محله دربنو، دو تكيه در محله سبزه مشهد و 
دو تكيه محله دوشنبه اي گرگان بيان كرد.

مديركل راه و شهرسازي گلستان گفت: اين قراردادها به همراه برآورد تمامي پروژه ها، 
استعالم از پيمانكاران ذيصالح و برگزاري مناقصه، در تير ماه سال جاري توسط اداره كل راه 

و شهرسازي و شركت عمران و بهسازي شهري ايران انجام شده است.
مبارك قدم با اشاره به تفاهم نامه چهارجانبه ميان اداره كل راه و شهرسازي، استانداري، 
اداره كل ميراث فرهنگي و شهرداري گرگان در ارديبهشت ماه سال جاري در راستاي احياي 
گذرهاي فرهنگي تاريخي گرگان، افزود: احيا و بهسازي 9 تكيه در محالت پاسرو،سرچشمه 
و سبزه مشهد با مبلغ حدود 11 ميليارد ريال در راستاي محور اولويت اول و پنج تكيه در 
ــنبه اي با مبلغي در حدود حدود 5/5 ميلياردريال در راستاي محور  محالت دربنو و دوش

اولويت دوم اين تفاهم نامه منعقد شده است.
وي، هدف از احيا و بهسازي اين تكايا را، حفاظت از ارزش هاى كالبدى و غير كالبدى 
موجود و ارتقاى كيفيت همه جانبه آن از طريق خوانا سازى عناصر با ارزش در گذر تاريخى- 
ــى و مرمت عناصر كالبدى پيرامونى، توانمند سازى  ــتحكام بخش فرهنگى، رفع خطر، اس

عناصر بافت در مسير وپيرامون گذر در جهت ارتقاى كيفيت زندگى در بافت بيان كرد.
 مبارك قدم افزود: اعطاى كاربرى جديد به ابنيه ارزشمند متناسب با افق گذر تاريخى- 
فرهنگى و به روز رسانى تمامى مولفه هاى حيات شهرى در تمامى ساحت هاى كالبدى نيز 

جزو روش هاي ديگر حفاظت از اين ارزش ها  خواهند بود.
ــوول در گلستان با اشاره به اينكه بازآفريني و برگرداندن حيات شهري  اين مقام مس
به بافت هاي تاريخي در هر شهري مختص همان شهر و با توجه به پتانسيل هاي موجود 
ــتا  ــايي و برنامه ها در آن راس ــد، افزود: بايد موتور محرك بازآفريني شناس  در آن  مي باش

تنظيم شود.
ــتم معماري مبتني بر محالت مستقلي است  ــهر گرگان سيس به گفته مبارك قدم، در ش
ــاختار  ــت و س ــه و مركز محالت مبتني بر تكاياس ــه داراي مركز محل ــه هر محل ك
ــي،كالبدي و هويتي محالت نيز بر مبناي تكاياست و همچنين  تكاياي شهر  هندس

ــد. ــال نيز فعال مي باش گرگان در همه ايام س

 اولويت بندى در اعتبارات 
تخصيص يافته به جاده ها

عليرضا محفوظى معاون حقوقى، امور مجلس و هماهنگى استانهاى 
ــازى در جلسه اى كه با حضورحجت اله غالمى اصـفهـان وزارت راه وشهرس

ــازى استان ، نمايندگان اصفهان در مجلس  مدير كل راه و شهرس
شوراى اسالمى و فضل اله كفيل فرماندار اصفهان در محل فرماندارى بخش جلگه برگزار 
شد گفت : اعتبارات در نظر گرفته شده براى راه هاى استان بايد اولويت بندى و در هزينه 

كردن آنها ديد منصفانه اى داشت تا بتوان طرح هاى نيمه تمام را به پايان رساند . 
وى با تاكيد بر نگاه فنى، منصفانه و اجتماعى به پروژه ها گفت : الزم است اعتبارات 
به تمامى شهرستانها تخصيص يافته وبه  گونه اى نباشد كه به گوشه اى نگاه خاص داشته 

باشيم و به گوشه اى ديگر بى توجهى شود.
ــكن مهر گفت : در مورد مسكن مهر نگرانى هاى   محفوظى در خصوص واحدها مس
زيادى وجود دارد و بايد به ابعاد فرهنگى و اجتماعى آنها توجه خاصى شود زيرا با بى توجهى 

به اين عوامل مشكالت فراوانى براى آيندگان ساكن در اين واحدها به وجود خواهد آمد .
ــهرى و مترو  بهارستان گفت: مترو و قطارهاى  معاون وزير در خصوص قطار هاى ش
حومه شهرى از عوامل مهم در كاهش ترافيك وآلودگى هوا هستند و ساخت و راه اندازى 
آنها در كاهش ساخت جاده نيز كمك كننده است زيرا شهر هاى ما ديگر كشش ساخت 

جاده را ندارد .
حجت االسالم احمد سالك، حميدرضا فوالدگر ، ناهيد تاج الدين و حيدرعلى عابدى 
ــالمى نيز با اشاره به مشكالت راه هاى  ــوراى اس از نمايندگان مردم اصفهان در مجلس ش
ــفالت محور نايين – اصفهان ، 30 كيلومتر از محور اصفهان به  ــرق اصفهان، روكش آس ش
 زيار ، تعريض 10 كيلومتر انتهايى جاده اسالم آباد – كليشاد ، تكميل باند دوم نيك آباد - 
حسن آباد ، جاده خليج فارس در كنار بهارستان و در آخر روكش محور حسن آباد به ورزنه 

را از جمله اولويت هاى اين منطقه عنوان و خواستار تكميل  آنها شدند. 
ــتان اصفهان در ادامه با توجه به مهم  ــازى اس حجت اله غالمى مدير كل راه و شهرس
دانستن عمليات روكش آسفالت جاده ها  گفت : روكش نكردن به موقع جاده ها باعث از 

بين رفتن زيرسازى و هدر رفت هزينه ها خواهد شد .
ــده و  ــبختانه در اصفهان براى همه پروژه ها اعتبار در نظر گرفته ش وى گفت : خوش
اگر اعتبارات بخش راه هاى كويرى صد در صد تخصيص يابد همه اين پروژه در اسرع 

وقت تكميل وبه بهره بردارى خواهند رسيد .
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