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بوستان كتاب به زودى با اعتبار 15 
ميليارد ريال در محله كوثر شهر قزوين به 

بهره بردارى مى رسد
ــهرداري  ــه ش پيله چى، معاون عمرانى منطقه س
ــا اعتبار 15  ــتان كتاب به زودى ب ــن گفت: بوس قزوي
ميليارد ريال در محله كوثر به بهره بردارى مى رسد.

پيله چى افزود: اين بوستان در مساحت يك هكتار 
ــى آن به پايان ــده و اكنون عمليات عمران ــداث ش  اح
ــتان در  ــت. پيله چى بيان كرد: اين بوس ــيده اس  رس
ــى، خيابان جنت، جنب  محله كوثر،خيابان بالل حبش

آموزش و پرورش احداث شده است. 
وى بيان كرد: زمين واليبال، ست ورزشى، فضاى 
ــطل زباله، بازيگاه كودك  ــبز، آالچيق، نيمكت، س س
ــتى از امكانات رفاهى اين بوستان  ــرويس بهداش و س
ــئول افزايش سرانه فضاي سبز،  محلى است. اين مس
آماده كردن مكاني امن و زيبا براي شهروندان و فضاي 
مطلوب براي ورزش هاي صبحگاهي را از جمله اهداف 
ــرد: احداث اين  ــتان عنوان و بيان ك احداث اين بوس
ــت هاى شهروندان اين محله  بوستان يكى از درخواس

به دليل موقعيت مكانى و جمعيت آن بود.

ديدار مسئولين سازمان فنى و حرفه اى با 
مديرعامل گاز گيالن

به گزارش روابط عمومى گاز گيالن - در راستاي 
ــاغلين  ــو و ش ــر كارج ــاي ماه ــازي نيروه توانمندس
ــركت گاز  ــرف قرارداد با ش ــركتهاي پيمانكاري ط ش
ــركت ملي گاز ايران و  تفاهم نامه همكاري فيمابين ش

سازمان فني و حرفه اي كشور به امضا رسيد.
در همين راستا جلسه مشتركي فيمابين مسئولين 
ــازمان فنى و حرفه اى گيالن جهت  ــركت گاز و س ش

بررسي موضوعات مرتبط با تفاهم نامه برگزار شد .
ــى از قبيل  ــه در خصوص موضوعات در اين جلس
طراحي، تدوين و پياده سازي نظام آموزش كارجويان 
ــرارداد  ــرف ق ــكاري ط ــركتهاي پيمان ــان ش و كاركن
ــي مهارتي و حرفه  ــركت، اجراي دوره هاي آموزش ش
ــب با استانداردهاي مصوب سازمان، اجراي  اي متناس
آزمونهاي صالحيت حرفه اي مشاغل مورد نياز صنعت 

گاز به بحث و تبادل نظر پرداخته شد.

بازديد مهندس يافتيان، عضو هيات مديره 
شركت مخابرات ايران ازاداره مخابرات 

شهرستان ساوه
ــا برات منطقه  ــزارش اداره روابط عمومى مخ ــه گ ب
ــا حضور جمعى  ــت كه ب ــداى اين نشس ــزى، درابت مرك
ــاوه برگزارشد،  ــتان س ازكاركنان اداره مخا برات شهرس
ــينى مديرمخا برات منطقه مركزى  مهندس ملك حس
گزارشى از عملكرد مخا برات منطقه مركزى وهمچنين 
ــاوه ارايه نمود و درادامه  وضعيت مخا برات شهرستان س
مسائل و مشكالت مخا برات منطقه وهمچنين مخابرات 

شهرستان ساوه مورد بحث وبررسى قرار گرفت .
ــان ، ضمن  ــد، مهندس يافتي ــن بازدي ــه اي  در ادام
ــاوه در  ــش ادارى مخا برات س ــكاران بخ ــا هم ــدار ب دي
ــاوجى وقدس شهرستان ساوه  ــهرى سلمان س مراكز ش
ــهرك هاى علوى  ــن بازديداز ش ــز حضور يافت وضم ني
ــن ديدار،مخا برات منطقه  ــاوه در پايان اي وعباس آباد س
ــروژه هاى ــرو دراجراى پ ــتانهاى پيش ــزى را ازاس  مرك
ــات وتالش هاى مجموعه  ــت و از زحم  مخا براتى دانس
مخا برات منطقه مركزى به ويژه كاركنان اداره مخا برات 

شهرستان ساوه تقديروتشكربه عمل آور

پروژه تراموا در قزوين به عنوان اولين 
شهر كشور اجرا مى شود

ــروژه تراموا در  ــهردار قزوين گفت: پ على صفرى، ش
قزوين به عنوان اولين شهر كشور اجرا مى شود.

ــه همكارى  ــاى تفاهم نام ــت امض صفرى در نشس
ــركت بين المللى نورينكو  ــهردارى قزوين و ش ميان ش
ــن با حضور  ــروژه ترامواى قزوي ــور اجراى پ كه به منظ
استاندار، معاون هماهنگى امور عمرانى، رئيس و اعضاي 
ــهر قزوين، رئيس سازمان مديريت و  شوراى اسالمى ش

ــتان، مديركل راه و شهرسازى استان و   برنامه ريزى اس
مديران استانى و شهرى برگزار شد، افزود: افزايش كيفيت 
زندگى شهروندان و توزيع عادالنه خدمات به عنوان شعار 
اصلى شوراى پنجم و مديريت شهرى قزوين در دستور كار 

قرار دارد و در اين راستا پروژه تراموا اجرايى مى شود.
ــهر ــان اينكه با افزايش فضاى كالبدى ش ــا بي  وى ب
ــوان كرد: هرچه  ــك را كاهش داد، عن ــى توان ترافي  نم
ــهر گسترش يابند، خودرو ها با سرعت بيشترى   معابر ش
مى توانند در معابر حركت كنند و پس از مدتى ترافيك 

شهر در آن معابر نيز افزايش مى يابد.
ــاره به مصوبه اجراى تراموا در  ــهردار قزوين با اش ش
شهر قزوين توسط شوراى عالى ترافيك كشور و ابالغ آن 
توسط وزير كشور اظهار كرد: در بودجه سال 1397 منابع 
ــعه زيرساخت هاى حمل و نقل عمومى  خوبى براى توس
ــده است و اين موضوع نشان از  انبوه بر، در نظر گرفته ش

اهميت سيستم حمل و نقل در كشور دارد.

جشنواره  اتومبيل هاى آفرود و كالسيك 
و موتورهاى  ATVدر اسالمشهر

ــيك و آفرود،  ــل هاى كالس ــرد همايى اتومبي گ
و  ــدرن  م ــاى  هواپيماه ــرواز  ،پ  ATV ــاى   موتوره
اتومبيل هاى شهرى به همت معاونت اجتماعى فرهنگى 
شهردارى و با حمايت و همكارى شوراى اسالمى شهر 
و اداره ورزش و جوانان شهرستان اسالمشهر در محل 
ــد .  ــتان برگزار ش ــارك مديريت بحران اين شهرس پ
ــينى رئيس هيئت موتورسوارى  سيد رضا بزرگ حس
 : ــت  اسالمشهر،اظهارداش ــتان  شهرس ــى  واتومبيلران
ــيك و شهرى ، ــين هاى كالس  دراين گردهمايى ماش
و  ــى  معمول ــاى  موتوره  ، ــرود  آف ــاى  ه ــل  اتومبي
ــتانون جهت ــاى اس ــين ه ــرخ ATV ،ماش  چهارچ
ــور   تايم گيرى و هواپيماهاى مدرن از تمام نقاط كش
ــور و به اجراى حركات ــى حض  در چندين گروه ورزش

 نمايشى پرداختند.
ــا هدف  ــن همايش ب ــزود :اي ــينى اف بزرگ حس
ــاد و ــك روزش ــاختن ي ــم س ــاط و فراه ــاد نش  ايج
  سرگرم كننده و به ياد ماندنى  براى شهروندان اسالمشهرى

 رقم خورد.

اخبار
ــركت توزيع برق  مديرعامل ش استان سمنان در سومين جلسه سـمـنـان
ــتان ،  گزارشى از وضعيت مصرف  ــوراى ادارى اس ش

برق در استان را ارائه كرد.
ــوى زاده بيان داشت:   مهندس سيدمحمد موس
ــده اى در  ــى نقش تعيين كنن ــتگاه هاى اجرائ دس
 كاهش مصرف برق و گذر موفق از پيك بار تابستانى

 ايفا مى كنند .
وى تصريح كرد : با توجه به پيشى گرفتن ميزان 
ــبت توليد نيروگاه ها ، مديريت بهينه  مصرف به نس
ــه ويژه كنترل مصرف  ــرف در تمامى تعرفه ها ب مص

ساختمان هاى ادارى يك ضرورت است .
وى با عنوان اين كه عدم امكان ذخيره سازى برق 
به عنوان يك چالش مطرح است گفت: جملگى بايد 
ــروع كنيم و ديگران را  الگوى مصرف را از خودمان ش

هم به اين امر تشويق و ترغيب نمائيم .
ــد 11 درصدى مصرف برق در استان  وى به رش

ــه عامل مهم شامل ؛ كمبود  ــاره كرد و افزود : س اش
ــبى دما و تغيير سبك زندگى و  بارندگى، افزايش نس
تغيير رفتار مصرفى ، از جمله عوامل اين رشد فزاينده 

مصرف در استان به شمار مى روند.
ــوى زاده با ابراز اين كه چنانچه به  مهندس موس
اين رشد مصرف توجه كافى نشود، به يك وارد كننده 
برق  تبديل خواهيم شد تصريح كرد: متوسط رشد بار 
ــه درصد است و رشد  الكتريكى در دنيا از صفر تا س
پيك بار الكتريكى استان نقطه به نقطه امسال نسبت 

به سال 96، از 403 به 447 مگاوات رسيده است .
وى اظهار داشت : گزارش بازرسى از دستگاه هاى 
اجرايى توسط كارشناسان شركت توزيع برق استان به 
منظور ارزيابى چك ليست هاى تنظيم شده در زمينه 
مديريت مصرف برق ادارات انجام مى شود و گزارش 

15 روزه نيز به مراجع ذيربط ارائه خواهد شد .
ــتان به جهت تغيير ساعات  وى از مقام عالى اس
ــرف انرژى  ــه جويى در مص ــتاى صرف كارى در راس
ــتمر  قدردانى به عمل آورده و اضافه كرد : تالش مس

ــن  ــتاندارى و همچني ــران كل اس ــن و مدي معاوني
فرمانداران شهرستان ها نيز در عملياتى شدن تصويب 
نامه هيئت وزيران براى عبور از پيك بار تابستان قابل 
ــات فنى و فرهنگى اين  ــت . وى اهم اقدام تقدير اس
ــركت در گذر از اوج بار تابستانى را تبيين نمود و  ش
ــاخت: تكميل چك ليست هاى خود  خاطر نشان س
ــط دستگاه هاى اجرايى ، الزام به  مميزى انرژى توس
كاهش حداقل 10 درصدى مصرف برق و استفاده از 
مولّدهاى برق اضطرارى در ساعات پيك و فعال شدن 

ــتانى را به عنوان  ــروه اصالح الگوى مصرف اس كارگ
انتظارات اين شركت برشمرد.

گفتنى است : سومين جلسه شوراى ادارى استان 
با حضور معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده ، 
استاندار و معاونين و مديران كل استاندار ، نمايندگان 
مردم استان در مجلس شوراى اسالمى، فرمانداران ، 
مديران دستگاه هاى اجرايى و اعضاى شوراى ادارى 
استان ، در سالن اجتماعات يادگار امام (ره) استاندارى 

سمنان برگزار شد.

 دستگاه هاى اجرايى نقش تعيين كننده اى در كاهش مصرف و گذر
 موفق از پيك بار تابستان دارند

ــوى زاده در  ــيدمحمد موس س نشست با خبرنگاران، با اشاره به سـمـنـان
ــتان درفصل  ــن اس ــاعات كارى ادارات  اي ــر س تغيي
تابستان گفت: اين موضوع عالوه بر مديريت مصرف 

موجب كاهش پيك بار مى شود.
ــركت توزيع برق استان سمنان  با  مديرعامل ش
توصيه بر اينكه ادارات يكساعت پيش از پايان ساعت 
كارى وسايل سرمايشى خود را خاموش كنند اضافه 
ــاعت حفظ و از سوى  ــب در يك س كرد: دماى مناس
ــرف در دوره اوج  ــر كمك بزرگى به كاهش مص ديگ
ــه بر مصرف برق  ــاره به اينك ــود.وى  با اش بار مى ش
ــتگاه هاى اجرايى استان سمنان از طريق ابزار  در دس
ــود اذعان كرد:  ــارت مى ش ــمند از راه دور، نظ هوش
ــتفاده  ــتگاه ها و واحدهاى توليدى در صورت اس دس
ــان اوج مصرف از  ــود در زم ــزل ژنراتورهاى خ از دي
ــويقى بهره مند مى شوند.موسوى  ــت هاى تش سياس
ــرايط و وضعيت دمايى  ــان اينكه گزارش ش زاده بابي
ــتان براى بهره مندى از معافيت تعرفه اى بر عهده  اس
هواشناسى است، افزود: براى شهر گرمى نظير گرمسار 
تعرفه معافيت يك سوم ضريب در دو ماه سال محاسبه 

مى شود و براى اضافه شدن تعرفه برق در اين شرايط 
ــورى براى آن  ــارج و مديران كش ــتان خ از عهده اس
تصميم گيرى مى كنند.مديرعامل شركت توزيع برق 
استان سمنان بيان داشت: با توجه به افزايش مستمر 
ــتان و گذر موفق از پيك  دما و گرماى هوا در اين اس
بار تابستان، نقش رسانه ها بسيار حائز اهميت است و 
رسانه هاي جمعي نقش موثر و ارزنده اي در فرهنگ 
سازي مديريت مصرف برق و گذر از اوج بار تابستاني 
ــركت توزيع برق استان سمنان با  دارند.مديرعامل ش
اشاره به اين كه مصرف برق خانگى در استان دوسوم 
متوسط كشور و دو برابر متوسط جهانى است، تصريح 
كرد: مهمترين تاكيد شركت برق بر استفاده از وسايل 

ــب، به اندازه و استفاده از وسايل  برقى در زمان مناس
برقى داراى بهره ورى باالست.

ــى هاى اخير در كشور  وى با بيان اينكه  خاموش
هيچ ارتباطى با تحريم ها ندارد اضافه كرد: رشد مصرف 
ــى از افزايش دماى هوا و همچنين  ــتركين ناش مش
ــزار مگاواتى توليد نيروگاه هاى  كاهش حدودا پنج ه

برق آبى در كشور از مهمترين داليل است.
ــن توليد و مصرف  ــوى زاده عدم موازنه بي موس
ــن عامل  ــى را اصلى تري ــرژى الكتريك ــش ان در بخ

خاموشى هاى اخير در سطح كشور
ــا اجراى اين طرح،  ــوى زاده با بيان اينكه ب موس
ــا 9 درصد از  ــرل مصرف، بين هفت ت ــالوه بر كنت ع

مصرف انرژى تقليل مي يابد برق يك انرژي بي بديل 
ــت كه زندگي امروزه جوامع بشري به آن وابسته  اس
مي باشد و با استفاده به جا ،به اندازه و به موقع از آن، 
ــته اي در بهينه سازي مصرف  مي توان به نحو شايس
مشاركت داشته باشيم. وى بااشاره به اين كه افزايش 
ــى از مولفه هاى تاثيرگذار در افزايش مصرف  دما يك
ــد: به ازاي هر درجه ازدياد دما و  برق است يادآور ش
گرماي هوا، بين 500 تا 800 مگاوات به بار سراسري 
مي افزايد. مديرعامل شركت توزيع برق استان سمنان 
تصريح كرد: عدم ذخيره سازى انرژى الكتريكي، يكي 

چالش محسوب مي شود.
وى با بيان اينكه به جهت كاهش بارندگى سال 
ــته امكان بهره بردارى كامل از ظرفيت نيروگاه  گذش
ــر نيست اضافه كرد: موضوعي كه  هاى برق آبي ميس
در استان سمنان به صورت چشمگيري رخ داده، رشد 
ــه ماهه اول امسال  10 درصدي مصرف انرژي در س
ــت و با اهتمام  ــبت مدت مشابه سال قبل اس به نس
مشتركين و كاهش 10 درصدي ، پيك بار تابستاني 
باموفقيت سپري خواهد شد.موسوى زاده با اظهار به 
اين كه حدود 30 درصد مصرف انرژى استان سمنان 

به دستگاه هاى برودتى و خنك كننده اختصاص دارد 
خاطرنشان كرد: دماى رفاه براى يك محيط بين 23 
تا 25 درجه سانتي گراد است و با رعايت راهكارهاي 
ساده مديريت مصرف، مي توان رشد آن را تا حدودي 
كنترل كرد.وى با بيان  اينكه  بيشترين مصرف انرژى 
استان در ماه هاى تير و مرداد استفاده مي شود گفت: 
مديريت سمت تقاضا كه به جهت پايداري شبكه هاي 
استان انجام مي شود به صورت مقطعي بوده و به مردم 
اطالع رساني خواهد شد.مديرعامل شركت توزيع برق 
ــمنان به بازديد ميدانى از وضعيت ميزان  ــتان س اس
ــرمايش و اقدامات مرتبط با مديريت مصرف برق  س
ــتگاه هاي اجرائي توسط كاركنان اين شركت  در دس
به صورت مستمر اشاره كردو افزود: گزارش 15 روزه 
اين طرح تهيه و به مراجع ذيربط استان ارائه خواهد 
شد. موسوى زاده با تاكيد بر اينكه مديريت مصرف در 
نهادها و دستگاه هاى اجرايى استان دنبال مى شود و بر 
مبناى آن دستگاه هايى كه از حد مجاز بيشتر مصرف 
كرده باشند اخطار دريافت مى كنند ادامه داد: مديران 
ــبت به استفاده درست از وسايل برقى ادارات  بايد نس

حساس باشند. 

مصرف برق در دستگاه هاى اجرايى 
استان سمنان نظارت مى شود

 جشنواره بزرگ (من مراقب آبم)
 در پارک شھر رشت

جشنواره بزرگ «من مراقب آبم» با  هدف آموزش مديريت مصرف در گـيـــالن
ــازگارى با كم آبى با همكارى شركت آب و  ــتاى س راس
ــت محيطى  ــه زيس ــتان گيالن و موسس ــالب اس فاض
ــوراى شهر  ــبزكاران باالن و حضور جمعى از اعضاء ش س
ــهر ــارت كاله فرهنگى پارك ش ــت در محوطه عم  رش

 برگزار شد.
سيد محسن حسينى رئيس هيأت مديره و مديرعامل 
شركت آب و فاضالب استان گيالن در اين جشن ضمن 
تشكر از حضور و استقبال مردم در سخنانى گفت: برگزارى 
اين جشن و كمپين «من مراقب آبم» به منظور همراهى و 
مشاركت شهروندان در امر مديريت مصرف و توجه ويژه 
ــت. مديرعامل آبفاى گيالن آب را يك  به اهميت آب اس
نياز بسيار مهم براى ادامه حيات انسان ها دانست و افزود: 
ــر  ــت و علم و دانش بش زندگى بدون آب امكانپذير نيس
ــرفت هايى كه داشته تاكنون موفق به  عليرغم تمام پش
ــت. وى در ادامه  ــتيابى به دانش توليد آب نشده اس دس
ــيرين  ــور به آب ش افزود: روش هايى براى تبديل آب ش
ابداع شده اما تاكنون حتى يك قطره آب نيز توليد نشده 
ــت و بايد بدانيم كه از مجموع تمام آب هاى موجود  اس
ــيرين و قابل  ــطح زمين تنها 2,5درصد  آن آب ش در س
استفاده است كه بخش عظيمى از آن در يخ هاى قطبى 
و تنها بخش كوچكى در رودخانه ها و منابع زيرزمينى و 
ــتفاده انسان هاست. وى همچنين يادآور شد: به  قابل اس
همين دليل براى مقابله با اين مساله بايد روش هايى را 
ــازگارى با كم آبى در نظر  براى مديريت مصرف آب و س
بگيريم و مهم ترين دغدغه و اولويت ما مديريت تقاضا و 

فرهنگ سازى در مصرف آب است.

یحی  اجرای برنامه ھای آموزشی و تفر
در بوستان توحید اسالمشھر

به منظور آموزش مصرف بهينه آب  ــاميدنى و مديريت مصرف آب ، آبفاى تهران آش
ــى در پارك و بوستان شهرهاى حوزه  برنامه هاى آموزش

آبفاى جنوبغربى استان تهران برگزار مى گردد . 
ــتان تهران  مدير روابط عمومى آبفاى جنوبغربى اس
ــتاى مصرف بهينه  اين خبر را اعالم كرد و گفت : در راس
، مديريت مصرف آب و پرهيز از مصارف غيرضرور موضوع 
فرهنگ سازى مصرف آب آشاميدنى جزو برنامه هاى ثابت 
و ضرورى اين دفتر در دستور كار قرار گرفته و مطابق با ايام  
و مناسبتها از جمله ايام تحصيل در مدارس و در روزهاى 
تعطيلى مدارس در پاركها و بوستانها و همچنين در مساجد 
 و مصلى هاى نماز جمعه و مجتمع هاى مسكونى برگزار 
مى گردد .  مبين حسين پور ضمن تشريح برنامه اى مذكور 
در هفته صرفه جويى آب يادآور شد : همزمان با فصل گرم 
ــرف آب و ضرورت مديريت مصرف و با توجه  و پيك مص
به تقارن هفته صرفه جويى برنامه هاى مختلفى از طريق 
روابط عمومى اين شركت از جمله سخنرانى قبل از خطبه 
هاى نماز جمعه توسط كارشناسان محترم روابط عمومى و 
ادارات آبفاى شهرها در مصلى نماز جمعه شهرهاى تحت 
پوشش و همچنين برگزارى مراسم شاد و مفرح و آموزشى 
توسط گروههاى هنرى در بوستانهاى شهرهاى تابعه برگزار 
ــده در اين  ــوص برنامه اجراء ش ــود . وى  در خص ــى ش م
خصوص در بوستان توحيد اسالمشهر خاطرنشان كرد : در 
اين برنامه  كه با حضور مديران و معاونين شركت و جمعيت 
ــتان توحيد برگزار شد عالوه بر اجراى  قابل توجه در بوس
ــاد با اجراى برنامه هاى آموزشى ضمن ياد  برنامه هاى ش
آورى روشهاى بهينه مصرف آب به عواقب استفاده نادرست 

و مشكالت كمبود آب نيز پرداخته شد . 

شرایط مناسب میدان مرکزي میوه و 
تره بار، زمینه توسعه را فراھم آورده

ــردم اصفهان در مجلس  نماينده م ــالمى گفت: راه اندازى اصـفـهـان ــوراى اس ش
ــط سازمان ساماندهى  ميدان مركزى ميوه و تره بار توس
مشاغل شهرى و فرآورده هاى كشاورزى شهردارى اصفهان 
ــاعدآن، اتفاق مباركى است كه زمينه ساز  ــرايط مس و ش

اجراي طرح هاي توسعه اي خواهد بود.   
ــيه بازديد از ميدان مركزى  ناهيد تاج الدين در حاش
ــهردارى اصفهان اظهاركرد: خوشبختانه  ميوه و تره بار ش
ميزان رضايت مندى فعاالن بازار ميوه و تره بار از راه اندازى 
اين ميدان قابل توجه است.وي اضافه كرد: به غير از افرادى 
ــبزيجات به  ــهر اصفهان براى بارگيرى ميوه و س كه از ش
ــهردارى اصفهان مراجعه  ميدان مركزى ميوه و تره بار ش
مى كنند، افرادى نيز از شهرهاى اطراف براى خريد به اين 
ميدان مراجعه دارند و اين اتفاق از شرايط خوب اين مركز 
ــت دارد.  نماينده مردم  و رعايت انصاف اصفهانى ها حكاي
اصفهان در مجلس شوراى اسالمى جايگاه ميدان مركزى 
ميوه و تره بار شهردارى اصفهان در اقتصاد شهرى را باال و 
قابل توجه خواند و تصريح كرد: در اين ميدان محصوالت 
ــتقيم از كشاورزان خريدارى و بدون واسطه  به صورت مس
تحويل كسبه و حتى شهروندانى كه براى خريدهاى خرد 
مراجعه كرده اند، مى شود كه اين فرآيند در كنترل و كاهش 
قيمت ها بسيار تاثيرگذار است و روند بسيار مثبتي است.   
وي با بيان اينكه در ميدان مركزى ميوه و تره بار شهردارى 
اصفهان، خدمات در كنار هم جمع و به عموم ارايه مى شود، 
خاطرنشان كرد: در اين ميدان تمام نكات بهداشتى رعايت 
ــكالت نيز وجود دارد كه  ــده، البته برخى نواقص و مش ش
ــهردارى اصفهان در صدد  ــاماندهى مشاغل شهرى ش س

پيگيرى و رفع آنها برآمده است.    

جاده مسجدسلیمان – ایذه تا پایان سال 
۱۳۹۷ به بھره برداری می رسد

ــاختمان  معاون طرح هاى راه و س ــاختمان اهـــواز ــى و س مديريت مهندس
ــافت  ــركت ملى مناطق نفتخيز جنوب از كاهش مس ش
ــذه ــليمان و اي ــهرهاى مسجدس ــرى ش  100 كيلومbت

 خبر داد .
مهندس دالور سلجوقى طى توضيحاتى در خصوص 
خبر باال اظهار داشت : پروژه احداث جاده ارتباطى بين دو 
شهرستان مسجدسليمان به ايذه از مسير روستاى پاگچ 
ــيدصالح (ع) 40 كيلومتر طول دارد كه 10  تا امامزاده س
ــماره يك مسجدسليمان تا  كيلومتر آن از محل چاه ش
ــتاى سرگچ در گذشته اجرا گرديده و بقيه مسير از  روس
ــرگچ تا واحد بهره بردارى پرسياه بطول 30  روستاى س

كيلومتر طى 2 فاز در حال اجرا مى باشد .
ــماره يك تا  ــير از محل چاه ش ــزود : كل مس وى اف
ــول و 11 متر عرض  ــذه 75 كيلومتر ط ــهر اي ورودى ش
ــهر  ــافت ميان اين دو ش دارد كه با اجراى اين پروژه مس
شمالى استان خوزستان 100 كيلومتر كاهش مى يابد و 
ضمن صرفه جويى در زمان سفر ، تأثير بسزايى در كاهش 

مصرف سوخت و آالينده هاى ناشى از آن را دارد .
ــلجوقى ادامه داد : فاز نخست اين پروژه به طول  س
ــراى آن تاكنون2500000متر  ــر براى اج 15/5 كيلومت
مكعب خاكبردارى و 350000 مترمكعب خاكريزى انجام 
شده است . فاز دوم نيز 14/5 كيلومتر طول دارد كه براى 
آن تاكنون 2500000 متر مكعب خاكريزى و 300000 

متر مكعب خاكبردارى انجام شده است .
ــرفت كار گفت : مطابق برنامه  وى در خصوص پيش
ــده كارها در حال اجرا مى باشد و تا  ريزى زمان بندى ش

حد امكان تالش داشته ايم بر سرعت اجرا بيفزاييم.

پیشتازی ُکردستان در

 

 بازسازی کرمانشاه
ــاى  ــداث واحد ه ــر و اح كار تعمي مسكونى آسيب ديده در شهرستان كـرمـانـشاه
ــى در حال ــل توجه ــرفت قاب ــى با پيش ــالث باباجان  ث

 انجام است. 
ــتايى ومناطق  ــعه روس ابوالفضل رضوى معاون توس
ــت جمهورى و هيئت همراه ، فرماندارثالث  محروم رياس
باباجانى ، رييس ستادمعين كردستان ، دربازديدوافتتاح 
ــط ستادمعين بنيادمسكن  ــده توس واحدهاى احداث ش
ــتان درروستاى چم زرشك اسپرى ثالث باباجانى  كردس
اززحمات دلسوزانه وپيشرفت كار ستادمعين بنيادمسكن 

كردستان تقديروتشكركرد.  
ــتان،  ــكن كردس به گزارش روابط عمومى بنيادمس
ــتاد معين بنياد مسكن ُكردستان  مهندس آوررييس س
مى گويد: هشت ماه پيش و بعد از زلزله غرب كشور، بنياد 
ــتان به عنوان ستادمعين  مسكن انقالب اسالمى ُكردس
شهرستان ثالث باباجانى كار بازديدازواحدهاى خسارت 
ــاخت و  ــه، پروانه س ــكيل پرونده ، تهيه نقش ديده ، تش
ــت.  آور با بيان اين مطلب، افزود:  نظارت را آغاز كرده اس
تاكنون ساخت دو هزار و 753 واحد از دوازده هزار مسكن 
ــتان كه نياز به نوسازى و  شهرى و روستايى اين شهرس
بهسازى مجدد دارد، آغاز شده و هزار و 342 واحد نيز 70 
درصد پيشرفت دارد. وى گفت: كار تعمير و مرمت بيش 
ــيده است و  ــت هزار و 400 واحد نيز به پايان رس از هش
95درصدخانوار ها در آن ساكن شده اند.  معاون بازسازى 
ــتاد معين بنياد مسكن  ــتايى و رييس س ومسكن روس
ــتان، افزود: بنياد مسكن ُكردستان مى بايست كل  ُكردس
تعهدات خود را در شهرستان ثالث باباجانى تا پايان سال 

98 به انجام برساند.

حضور آستان قدس رضوی در نمایشگاه 
تخصصی تولید ملی، کاالی ایرانی

آستان قدس رضوى در دومين  ــگاه تخصصى توليد ملى، مـشـهـد نمايش
كاالى ايرانى حضور يافت. 

ــتان ــانه آس ــت معاونت ارتباطات و رس ــه هم  ب
ــى  فرهنگ ــات  موسس ــه  مجموع ــوى  رض ــدس  ق  
ــى از  ــوى منتخب ــدس رض ــتان ق ــادى آس و اقتص
ــن  ــود را در دومي ــدى خ ــار تولي ــا و آث فعاليت ه
ــگاه توليد ملى، كاالى ايرانى(ساخت ايران) به   نمايش

نمايش گذاشتند. 
ــازمان اقتصادى رضوى از جمله  شركت هاى س
ــازى، هلدينگ  داروس ــگ  ــوى، هلدين هبلكس رض
عمرانى، منطقه ويژه سرخس، مزرعه نمونه، شركت 
ــان و شركت  ــروى خراس ــاجى خس ــى و نس نخريس
ــنتى قدس رضوى با نمايش توليدات خود  كاشى س
ــد ملى، كاالى  ــگاه تخصصى تولي در دومين نمايش

ايرانى حضور به هم رساندند. 
ــتان قدس رضوى نيز در كنار  شركت فرش آس
ساير واحد هاى توليدكننده فرش دستباف توليدات 

خود را در اين نمايشگاه عرضه كرده است. 
ــه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوى،  موسس
انتشارات به نشر، موسسه آفرينش هاى هنرى آستان 
ــتان  ــانه آس قدس رضوى و معاونت ارتباطات و رس
ــاى جداگانه به معرفى  ــدس رضوى نيز در غرفه ه ق
ــالن فردوسى پرداخته اند.  آثار و توليدات خود در س
ــى توليد  ــگاه تخصص ــت؛ دومين نمايش ــى اس گفتن
ــگاه بين المللى  ــى، كاالى ايرانى در محل نمايش مل
ــاعت 16 تا 22  ــهد از 7 لغايت 11 تيرماه از س مش

براى بازديد عالقه مندان داير است.

کارگاه آموزشی شناسایی و نحوه 
ونده ھای قاچاق کاال رسیدگی به پر

ــازى و ايجاد  ــدف توانمندس با ه ــتگاه هاى گـلسـتـان ــتر دس هماهنگى بيش
ــاق كاال و ارز  ــى متولى مبارزه با قاچ ــى و اجراي نظارت
استان ، كارگاه آموزشى "شناسايى و نحوه رسيدگى به 
ــركت  ــالن اجتماعات ش پرونده هاى قاچاق كاال" در س
ــتان ــى منطقه گلس ــرآورده هاى نفت ــش ف ــى پخ  مل

 برگزار شد.
ــارى ، مدير  ــى افتخ ــن دوره عيس ــداى اي در ابت
ــا قاچاق كاال  ــگيرى و مبارزه ب منطقه به اهميت پيش
ــاره و بر  ــاد مقاومتى اش ــداف اقتص ــق اه و ارز در تحق
ــه جانبه كليه  ــكارى و هماهنگى موثر و هم ــزوم هم ل
ــتگاههاى نظارتى و اجرايى جهت مبارزه با پديده  دس
ــش آموزش را در ارتقا،  ــوم قاچاق تاكيد كرد. وى نق ش
فرهنگ و توانمندسازى نيروى انسانى جهت پيشگيرى 
ــى بديل و  ــراورده هاى نفتى ب ــاق ف ــارزه با قاچ و مب
ــت و افزود: شركت ملى پخش ــيار تاثيرگذار دانس  بس
ــتان تمامى توان و  ــى منطقه گلس ــرآورده هاى نفت  ف
ــارزه با اين  ــگيرى و مب ــود جهت پيش ــاى خ ظرفيته
ــاق و عرضه خارج از  ــرى از قاچ ــوم و جلوگي پديده ش
ــب  تيمهاى نظارتى  ــبكه فرآورده هاى نفتى در قال ش
ــوس و نامحسوس ، بازديد  ــتهاى مشترك محس و گش
ــت تمايز و  ــتركين جه ــت مش ــوع فعالي ــوه و ن از نح
ــتريان فعال و غيرفعال ، بررسى ميزان  ــخيص مش تش
 سوخت ذخيره سازى شده توسط مشتريان و ... را بكار

ــازنده اى با  ــوب و س ــيار خ ــرد و تعامل بس ــى گي  م
ــارت بر  ــزى ، هماهنگى و نظ ــه ري ــيون برنام كميس
ــتاندارى گلستان داشته و  مبارزه با قاچاق كاال و ارز اس

 خواهد داشت . 

 مشھد میزبان نمایشگاه
ونیک  برق و الکتر

ــره و مديرعامل  رييس هيات مدي نمايشگاه بين المللى مشهد گفت: مـشـهـد
ــهد از 20 تيرماه سال جارى  ــگاه بين المللى مش نمايش
 ميزبان نمايشگاه بين المللى برق، الكترونيك، تجهيزات 

و صنايع وابسته خواهد بود.
 عليرضا هوشنگ نژاد در نشست خبرى سيزدهمين 
نمايشگاه بين المللى برق، الكترونيك، تجهيزات و صنايع 
وابسته در نمايشگاه بين المللى مشهد، اظهار كرد: با وجود 
همه محدوديت هاى موجود در استان برگزارى نمايشگاه 
ــيار دشوارى است. واحدهاى توليدى و شركت ها  كار بس
ــف از جمله  ــيارى در زمينه هاى مختل ــكالت بس با مش

قيمت گذارى كه بر اثر تحريم ها وجود دارد مواجه اند.
ــه در حوزه ارز  ــكالتى ك  وى ادامه داد: با توجه مش
براى اين واحدها ايجاد شده تالش مى كنيم كه با برپايى 
نمايشگاه فضاى مناسبى را براى اين واحدها فراهم آوريم.  
ــگاه بين المللى  ــس هيات مديره و مديرعامل نمايش ريي
ــرق، الكترونيك،  ــگاه بين المللى ب ــهد افزود: نمايش مش
تجهيزات و صنايع وابسته از 20 الى 23 تيرماه از ساعت 
ــهد برگزار  ــگاه بين المللى مش ــت 22 در نمايش 16 لغاي

خواهد شد.
ــاره به اينكه 70 شركت كننده  ــنگ نژاد با اش  هوش
ــگاه حضور پيدا خواهند كرد، ادامه داد: از  در اين نمايش
ــتان هاى مختلف مانند تهران، خراسان رضوى، يزد،  اس
ــتان هاى استان خراسان  زنجان، اصفهان، تبريز و شهرس

رضوى در اين نمايشگاه شركت خواهند داشت.
 وى تصريح كرد: همچنين نمايندگانى از كشورهاى 
ــن و آمريكا نيز در اين  ــان، تركيه، كره، ژاپن، چي آلم

نمايشگاه حضور خواهند داشت.

 


