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بساخت آب شيرين كن با مشاركت بخش 
خصوصى با ظرفيت 107.5 هزار متر مكعب 

در بوشهر
مديرعامل شركت آب و فاضالب استان بوشهر با بيان 
اينكه ساخت آب شيرين كن با مشاركت بخش خصوصى 
در اولويت برنامه ها قرار دارد گفت: تاكنون قرارداد ساخت 
آب شيرين كن در استان باظرفيت 107.5 هزار متر مكعب 

منعقد شده است. 
ــاره به  كيقباد ياكيده درگفت وگو با خبرنگاران با اش
كاهش آبدهى رودخانه شاهپور كازرون اظهار داشت: سال 
ــدود 1700 ليتر در ثانيه از اين رودخانه آب به  1392 ح
ــتان بوشهر منتقل مى شد كه به سبب  خط آبرسانى اس
ــال به 400  ــالى، امس كاهش بارش باران و تدام خشكس
ليتر در ثانيه كاهش يافته است. وى، با بيان اينكه بخش 
عمده اى از آب آشاميدنى شهرها و روستاهاى دشتستان 
از رودخانه شاهپور تامين مى شود گفت:  به سبب كاهش 
آبدهى رودخانه شاهپور كازرون ميزان آب انتقالى به  خط 

آبرسانى استان بوشهر كاهش چشمگيرى يافته است.
ــهر  ــتان بوش ــركت آب و فاضالب اس مديرعامل ش
ــاميدنى  ــه بيش از 90 درصد منابع آب آش با بيان اينك
ــراى ايجاد  ــرار دارد افزود: ب ــتان ق ــارج از اس ــهر خ بوش
ــم و موثرى  ــات مه ــتان اقدام ــل اس ــع آب در داخ مناب
ــا از آن  ــازى آب دري ــيرين  س ــام  كه  ش ــال انج  در ح
ــه مجوزهاى الزم براى  ــت. ياكيده با بيان اينك جمله اس
ــوى وزارت نيرو صادر شده  ــاخت آب شيرين كن از س س
ــاخت آب شيرين كن در  ــت افزود: تاكنون قرارداد س اس
ــهر باظرفيت 107,5 هزار متر  نقاط مختلف استان بوش
مكعب منعقد شده است. وى با اشاره به افزايش ظرفيت 
ــيرين كن 10 هزار متر  ــات آب ش ــد آب از تاسيس تولي
مكعبى كنگان و بوشهر بيان كرد: با اجرايى شده فاز دوم 
تاسيسات آب شيرين كن هاى در مدار در مجموع ظرفيت 
ــد آب از اين ظرفيت روزانه به 160 هزار متر مكعب  تولي
افزايش مى يابد. مديرعامل شركت آب و فاضالب استان 
ــيرين كن را بيش از 18 ماه  ــهر روند ساخت آب ش بوش
دانست و خاطر نشان كرد: براى انجام مقدمات و ساخت 

آب شيرين كن بيش از 18 ماه زمان مى برد.

فراخوان انتخاب شعار شركت مخابرات 
ايران تا پايان تيرماه

شركت مخابرات ايران به منظور اشاعه و فرهنگ سازى 
ــعار" بر اساس وظايف و كاركردهاى سازمان و  مفهوم "ش
تسهيل ارتباط بين برند و مخاطب، در نظر دارد شعارى 
براى سازمان از طريق فراخوان و با مشاركت عموم مردم 

انتخاب نمايد.  
شعار سازمانى در مجموعه، به عنوان اهرمى نيرومند 
ــازمانى را هموار مى سازد، در  كه مسير نيل به اهداف س
مديريت علمى امروزى مورد توجه فراوان قرارگرفته است. 
بنابراين به منظور تقويت روحيه مشاركت و ارج نهادن به 
ــتريان سازمان، ارائه شعار شركت  نظرات كاركنان و مش
مخابرات ايران از طريق فراخوان و با مشاركت عموم مردم، 
ــتريان در نظر گرفته شده است.يك شعار  كاركنان و مش
مناسب براى مجموعه اى به گستردگى شركت مخابرات 
ايران، عالوه بر بخشيدن اعتبار به هويت بنگاه اقتصادى 
ــازمانى، در درون خود عنصرى  ــق ارزش هاى س و تعمي
كليدى از اهداف، منافع و رويكردهاى سازمان را به نمايش 
ــاس اين گزارش، عالقه مندان براى ارائه  مى گذارد.بر اس
ــنهادهاى خود مى توانند تا پايان تيرماه سال جارى  پيش
نسبت به ارسال شعارهاى پيشنهادى خود به آدرس پست 
الكترونيكىinfo@tci.ir اقدام نمايند. شايان ذكر است از 
بين پيشنهادهاى ارائه شده، به پيشنهاد برتر، سه عدد سكه 

تمام بهار آزادى اهدا مى شود.

برگزارى دومين جلسه ذينفعان 
طرح احداث نيروگاه سيكل تركيبى 

شهيدرجايى
به گزارش روابط عمومى شركت مديريت توليد برق 
شهيد رجايى، مشاور طرح احداث نيروگاه سيكل تركيبى 
ــريح هدف ساخت آن گفت: با توجه به  كالس«J» در تش
ــعه صنعت برق براى رفع  ــبكه برق كشور به توس نياز ش
ــتيم از  ــود در اين صنعت، برآن هس ــتى هاى موج كاس
متخصصان، سرمايه گزاران و كارشناسان براى دستيابى 
ــاخت نيروگاه هاى با راندمان باال بهره مند شويم تا  به س
ــاس چشم انداز برنامه ششم توسعه، در حوزه توليد  براس
برق عمل كرده باشيم. طحانى مشاور محيط زيستى طرح 
ــپاهان افزود: بى شك  و مديرعامل شركت تارانيروى س
اجراى پروژه احداث نيروگاه سيكل تركيبى شهيدرجايى 
با توجه به ظرفيت هاى مناسبى كه در شاخه هاى مختلف 
علمى و فنى ايجاد مى كند، افزايش رشد علمى خوبى را 
در استان و كشور به دنبال خواهد داشت كه موجب رشد 
اقتصادى و اجتماعى مى شود. مشاور زيست محيطى طرح 
احداث نيروگاه سيكل تركيبى با اشاره به پارامترمصرف 
آب در نيروگاه ها افزود: آب، همواره از موضوعاتى است كه 
ذهن مسئوالن و مردم را به خود جذب مى نمايد، بنابراين 
براى صيانت از منابع آبى كشور و مقابله با مشكالت ناشى 
از كم آبى و خشكسالى در كشور مى بايد در كنار توسعه 
اقتصادى، به اين موضوع مهم هم پرداخت كه خوشبختانه 
در طرح جديد، مى خواهيم نيروگاهى با راندمان باال و با 
قابليت كمترين مصرف آب احداث نماييم. در تعريف دقيق 
ــروگاه هاى فعلى به ازاى هر كبلووات  مى توان گفت، ني
ساعت توليد برق، حدود يازده صدم ليتر آب مصرف مى 
 «J»كنند، در حالى كه آب مصرفى نيروگاه جديد كالس
ــت محيطى و براساس  با در نظر گرفتن مالحظات زيس
ارقام طراحى، نسبت به نيروگاه هاى فعلى، از رقم بسيار 
پايين ترى برخوردار است. على فرهور مديرعامل شركت 
مديريت توليد برق شهيدرجايى ضمن خوش آمدگويى 
به ذينفعان وحاضران درجلسه به تشريح عملكرد نيروگاه 
ــادارا بودن  ــهيدرجايى پرداخت وگفت: اين نيروگاه ب ش
كاركنان ومتخصصان باتجربه توانسته است جايگاه خوبى 
ــد به طورى كه تالش  ــور داشته باش درصنعت برق كش
هاى شبانه روزى همكاران خوبم موجب شده تا نيروگاه 
ــهيدرجايى همواره براساس نتايج عملكرد آن ازسوى  ش
ــى و وزارت نيرو مورد  ــركت مادرتخصصى برق حرارت ش
تقدير قرار گيرد. على فرهور اظهارداشت : كاهش ميزان 
مصرف آب درچندسال گذشته، افزايش ميزان مصرف گاز 
 طبيعى باهدف كاهش آاليندگى وآمادگى باالى واحدهاى
ــرد مطلوب اين  ــروگاه گواه عملك ــه اين ني ــيزده گان   س

شركت است.

اخبار

ــك قطار  ــط ي ــه خ ــفاز س س شهري اصفهان با اعتباري بالغ اصـفـهـان
ــامل 5 كيلومتر مسير و 6  بر 8000 ميليارد ريال ش
ايستگاه جديد با حضور دكتر جهانگيري معاون اول 
رييس جمهور، شهردار و استاندار اصفهان، رييس و 
ــهر، نمايندگان مردم اصفهان در  اعضاي شوراي ش
مجلس شوراي اسالمي  و ديگر مقامات افتتاح شد.

ــم گفت:  معاون اول رييس جمهور در اين مراس
امروز نيازمند خدمات بيشترى در زمينه حمل و نقل 
ــهرى هستيم چرا كه در مقطعى از زمان بسيارى  ش
از كالنشهرهاى كشور مانند اصفهان با مسائل شديد 

محيط زيستى مواجه شدند.
ــن كه براى  ــرى با تاكيد بر اي ــحاق جهانگي اس
ــهرى  رهايى از آلودگي هوا بايد براى حمل و نقل ش
ــزود: بارها براى حفظ  ــدى انجام داد، اف اقدامات ج
ــى براى مدارس،  ــالمتى مردم تعطيالت پى در پ س
ادارات و دانشگاه ها صورت گرفته كه مسايل ديگري 
ــي دارد. بنابراين در اين زمينه بايد گام هاي  را در پ

موثري برداشته شود. 
تكميل خطوط ديگر مترو نيز سرعت گيرد 

ــرد: در  ــور تاكيد ك ــس جمه ــاون اول ريي مع
ــاخت مترو در  ــهرى همچون اصفهان كه س كالنش
ــهردارى  ــتور كار ش آن به عنوان يك اولويت در دس
ــد كمك كند تا اين فرآيند  ــرار دارد، دولت نيز باي ق
ــده و در اختيار مردم  با سرعت بيشترى تكميل ش

قرار گيرد. 
ــه تصويب بازپرداخت فاينانس به ازاى هر  وي ب
نفر كيلومتر مسافر كه توسط حمل و نقل ريلى جابه 
جا شود، اشاره و عنوان كرد:  اين مصوبه در شوراي 
ــوخت در  اقتصاد به دليل صرفه جويي در مصرف س
دستور كار قرار گرفت مبني بر اين كه هر كس واگن 
ــه ازاى هر نفر  ــد وارد ناوگان كرد ب ــافرى جدي مس

ــافر جابه جا شده دولت رقمى را به وى  كيلومتر مس
اختصاص دهد. اين كمكى قابل توجه به كالن شهر 
اصفهان خواهد بود. با اين شرايط اميد است خطوط 
ديگر متروى اصفهان نيز با سرعت بيشترى تكميل 

شده و در اختيار مردم قرار گيرد.  
ــش قيمت بنزين  ــه به دنبال افزاي به هيچ وج

نيستيم
جهانگيري اعالم كرد: بخشى از بنزين كشور را 
از خارج وارد مى كنيم، اما اين دغدغه وجود دارد كه 
آيا اخاللى در واردات آن ايجاد مى شود يا خير؟ در 
اين راستا بايد برنامه هاى جدى در نظر گرفته شود. 
به هيچ وجه به دنبال افزايش قيمت بنزين نيستيم، 

اما به دنبال راهكارى براى اعتمادسازى در بين مردم 
در زمينه تامين سوخت هستيم. 

ــان اين كه ــور با بي ــس جمه ــاون اول ريي  مع
 رييس جمهور ابتداى امسال اعالم كرد براى نوسازى 
ــهرى اتوبوس هاى قديمى از  ــل و نقل درون ش حم
ــد جايگزين آن ها  ــارج و اتوبوس هاى جدي  رده خ
ــته دو ميليارد  ــال گذش ــود، تصريح كرد: س مى ش
ــن جديد براى كالن  ــراى خريد دو هزار واگ دالر ب
ــاخت هاى  ــاص يافت تا زيرس ــهر تهران اختص  ش
ــعه و  ــل و نقل عمومى با افزايش واگن ها توس حم
ــافران و رضايت مندى آن ها  ميزان جابه جايى مس
ــت را در كالن شهرهاى  افزايش يابد، همين سياس
ــهد دنبال مى كنيم تا مردم  ــيراز، اصفهان و مش ش

بيشتر از حمل و نقل عمومي استفاده كنند. 
ــراي توليد 630 واگن  ــاره به اين كه ب وى با اش
مترو حساب بين المللي ال سي باز شده است، بيان 
ــوراى  ــرد: تحقق نهايى اين مهم نياز به مصوبه ش ك

اقتصاد دارد. 
ميراث چندصدساله اصفهان از بين نرود

ــهر تاريخى و فرهنگى  ــد كرد: كالنش وى تاكي

ــگرى با بهره  ــان مى تواند به يك مركز گردش اصفه
باالي اقتصادى تبديل شود. 

ــهر اصفهان  ــان اين كه كالن ش ــوروزى با بي ن
ــهرى تاريخى، فرهنگى و ميراثى است و صنعت  ش
ــاه نفت براي  ــگرى براي اصفهان همانند چ گردش
ــت، تصريح كرد: از اين رو درخواست  خوزستان اس
ــود تا زاينده رود،  ــى به كار گرفته ش داريم هر تالش

ميراث چندصدساله اصفهان از بين نرود.
وي با ابراز نگراني از خشكى زاينده رود و كاهش 
سطح آب هاى زيرزمينى بيان كرد: ميراث گرانبهاى 
اصفهان همچون كاخ چهلستون، پل خواجو، سى و 
سه پل، ميدان نقش جهان و مسجد جامع عتيق كه 
ميراث ثبت شده در يونسكو نيز هستند، با احتمال 
ــده و به واسطه  ــت زمين مواجه ش تهديد فرو نشس

تشنگى زاينده رود در خطر سقوط قرار گرفته اند.
ــاون اول رييس جمهور  ــهردار اصفهان از مع ش
خواست تمام تالش خود را به كار گيرد تا شهرى كه 
افتخار ايران است هم چنان به عنوان شهرى تاريخى 
و ميراثى باقى بماند و براى احياى زاينده رود از هيچ 

تالشى دريغ نشود.

خط يك مترو به سرانجام رسيد
 اجراي خطوط دو و سه شتاب گيرد

شناسائی بیش از ۵۰۰ رشته انشعاب 
غیرمجاز در آبفای جنوب غربی استان

ــه الزم و  ــدور اخطاري ــس از ص پ تشكيل پرونده 342 رشته انشعاب آبفاى تهران
غيرمجاز به مجاز تبديل شد .

ــركت آب و فاضالب  ــط عمومى ش ــزارش رواب  به گ
ــركت با  ــران ، مديرعامل اين ش ــتان ته جنوب غربى اس
ــت : در راستاى خارج سازى  اعالم خبر مذكور اظهار داش
 شبكه هاى قديمى و فرسوده از مدار توزيع و همچنين به 
روز رسانى و بهسازى خطوط آبرسانى و انشعابات ، طى سه 
ــال جارى تعداد 501 رشته انشعاب كه مالكان  ماه اول س
ــبكه هاى  مربوطه مبادرت به بهره بردارى غير مجاز از ش
اصلى و يا لوله كشى از پشت كنتور آب كرده بودند كشف 
و جمع آورى گرديد . مهندس ابوالفضل صدرائيه با اشاره به 
اينكه بخشى از اين انشعابات پس از شناسائى به مجاز تبديل 
شدند يادآور شد : پس از كشف و شناسائى انشعابات مذكور 
ــكيل پرونده و  و صدور اخطاريه هاى الزم در خصوص تش
ــته از انشعاب كشف شده  تبديل به مجاز ، تعداد 342 رش
پس از دريافت حقوق  انشعاب و مصارف غير مجاز صورت 
گرفته و همچنين خسارات وارده به شبكه به مجاز تبديل 
شدند و تعهدات الزم در اين خصوص مبنى بر عدم استفاده 
ــعابات غيرمجاز دريافت و در پرونده مالكان  مجدد از انش
ــه درج گرديد .  رئيس هيئت مديره آبفاى جنوب  مربوط
غربى استان تهران خاطر نشان ساخت : تشكيل پرونده و 
تبديل به مجاز باقيمانده انشعابات غير مجاز كشف شده نيز 
در دست انجام است و با اجراى اين طرح عالوه بر صيانت و 
مراقبت از خطوط و شبكه هاى آبرسانى و همچنين اموال 
شركت ، موجب كاهش محسوس آب به حساب نيامده و 
ــاميدنى و خدمات مطلوب به  ارتقاء كمى و كيفى آب آش

شهروندان و مشتركين محترم نيز مى گردد . 

تعداد بیمه شدگان تأمین اجتماعی 
استان سمنان ۳ درصد رشد داشت

ــن اجتماعى  ــركل بيمه تأمي مدي ــمنان از رشد سه درصدى سـمـنـان استان س
ــدگان خبر داد و گفت: درمجموع 480 هزار  تعداد بيمه ش
ــش تأمين اجتماعى  ــمنان تحت پوش ــتان س نفر در اس

هستند.
ــا خبرنگاران و  ــت خبرى ب محمد اخالقى در نشس
ــانه به مناسبت هفته تأمين اجتماعى در اين  اصحاب رس
ــدگان تأمين  ــان اينكه تعداد بيمه ش ــن بي اداره كل ضم
اجتماعى استان سمنان سه درصد رشد داشت، بيان كرد: 
از جمعيت 702 هزارنفرى استان 480 هزار نفر معادل 69 

درصد تحت پوشش خدمات تأمين اجتماعى قرار دارند.
وى بابيان اينكه افزايش بيمه شدگان نشان از اشتغال 
ــت، افزود: 110هزار نفر بيمه شده  ــتان اس مطلوب در اس
ــر از بيمه هاى  ــش از 161 هزار نف ــتند و بي اجبارى هس
كارگران ساختمانى، رانندگان، بيمه بيكارى، فرش بافى و 
غيره استفاده مى كنند. مديركل بيمه تأمين اجتماعى استان 
سمنان بابيان اينكه ميانگين بيمه هاى شده هاى استان از 
ــت، ابراز داشت:  ــورى معادل 51 درصد فراتر اس نرم كش
دو هزار بازنشسته به مجموعه تأمين اجتماعى طى سال 
گذشته افزوده شدند تا تعداد بازنشستگان تأمين اجتماعى 
به بالغ بر 22 هزار نفر برسد. اخالقى بابيان اينكه در تأمين 
اجتماعى به ازاى هر پنج نفر بيمه شده يك مستمرى بگير 
ــود دارد، تصريح كرد: اين رقم در صندوق هاى بيمه اى  وج
دنيا به ازاى هر 14 الى 17 نفر يك مستمرى بگير است كه 
مسئوالن اين سازمان عليرغم مشكالت اقتصادى پيش آمده 
به دنبال حل مشكالت هستند.وى گفت  واحدهاى توليدى 
ــتان مى توانند از مزاياى طرح هاى تشويقى در راستاى  اس

ايجاد اشتغال بهره مند شوند.

 HSE برگزاری اولین ھمایش 
وگاه شھید رجایی در نیر

ــژه وي  HSE ــش   هماي ــن  اولي  نيروگاه هاى سراسر كشور به مدت قـزويـــن
ــال در نيروگاه شهيد رجايى برگزار  2 روز در تيرماه امس

 خواهد شد.
به گزارش روابط عمومى شركت مديريت توليد برق 
شهيد رجايى در اولين همايش HSE نيروگاه ها، مديران 
ــركت هاى وابسته به صنعت توليد برق  اين حوزه در ش
ــور به مدت 2 روز، مباحث ايمنى، بهداشت و محيط  كش
زيست مرتبط با صنعت توليد برق را مورد بحث و بررسى 
ــرار خواهند داد. اين همايش مبتنى بر 5 محور ايمنى  ق
و مديريت ريسك، بهداشت و ارگونومى، محيط زيست، 
ــت كه  ــاختگاه اس ــتراك گزارى تجارب و اقليم و س اش
نمايندگان حوزه HSE در نيروگاه ها، مقاله هايى مرتبط 
با اين 5 محور ارائه كرده و تجارب خود را در اين خصوص 
به اشتراك خواهند گذاشت. در اين همايش تاكنون 30 
نيروگاه و نمايندگانى  از شركت هاى مادر تخصصى توليد 
ــه در حوزه HSE فعاليت  ــروى برق حرارتى و مپنا ك ني
ــرده اند و مقاله هاى علمى و فنى  ــد، اعالم حضور ك دارن

خود را براى ارائه به دبيرخانه همايش ارسال نموده اند.
ــر   در اولين همايش HSE ويژه نيروگاه هاى سراس
ــروگاه  ــاه در ني ــاى 26 و 27 تيرم ــه در روزه ــور ك كش
ــود، تعداد 7 مقاله از سوى  ــهيدرجايى برگزار مى ش ش
ــان غربى، يزد،  ــروگاه هاى اراك، آذربايج متخصصان ني
جنوب فارس، بيستون، اهواز، شهيدرجايى، تعداد 2 مقاله 
از سوى كارشناسان شركت هاى مپنا و پژوهشگاه نيرو و 
ــوى مدرس دانشگاه درحوزه محيط  يك مقاله هم از س
ــت  به دبيرخانه همايش ارسال شده است كه در  زيس

مدت 2 روز برگزارى آن، ارائه خواهد شد.

وز  خ ایرانی ھر ر  نام طالی سر
کمرنگ تر می شود

ــوراى ملى زعفران با اشاره  عضو ش به اينكه ايران بايد به عنوان بزرگ ترين مـشـهـد
ــت بگيرد؛  توليدكننده زعفران، بازارهاى جهانى را به دس
ــفانه نام طالى سرخ ايرانى هر روز كمرنگ تر  گفت: متاس

مى شود.
ــت خبرى خود با اصحاب   فرهاد سحرخيز در نشس
رسانه كه در محل سالن جلسات كارخانه سحرخيز برگزار 
ــتاندارهاى  ــد؛ گفت: تدوين، اصالح و اجرايى كردن اس ش
ــور بايد سرعت بيشترى بگيرد و نوسانات  اجبارى در كش
ــى را تحت تاثير قرار داده،  ارز صادرات محصوالت زعفران

به طورى كه صادرات را متوقف كرده است.
ــوراى ملى زعفران ادامه داد: با توجه به اينكه  عضو ش
ــتيم، انتظار داريم،  ــال حمايت از كاالى ايرانى هس در س
ــئولين از واحدهاى توليدى كه توان رقابت با  دولت و مس
ساير واحدهاى توليدى خارجى را دارند، حمايت كنند و در 
كشور، محصوالت زعفران چشم اندازى براى 20 سال آينده 
ندارد. وى با تاكيد بر اينكه  قانون 9 درصد ماليات بر ارزش با 
توجه به اوضاع اقتصاد كشور بايد اصالح شود تا توليدكننده 
ــته باشد؛  داخلى بتواند توليدات بهتر با كيفيت ترى داش
افزود: دستگاه هاى دولتى مصوبات دولت را اجرا نمى كنند 
ــار بيمه اى و مالياتى بيشتر بر روى بخش خصوصى  و فش
تمركز دارد، اين موضوع بيشتر به بازار صدمه وارد مى كند. 
سحرخيز متذكر شد: رقابت در محصول زعفران از سال 80 
در ميان ايران و اسپانيا شروع شد، اين رقابت درحالى است 
كه ايران بزرگ ترين توليدكننده زعفران در دنيا است و بايد 
بازارارهاى جهانى زعفران را به دست بگيرد، اما اكنون رقبا 
جديدى از كشورهاى همسايه به جمع رقبا پيوسته اند كه 

اين مسئله مايه نگرانى است.

امام صادق(ع) در تمامی عرصه ھا 
الگویی قطعی برای شیعیان ھستند

ــرگان رهبرى با  عضو مجلس خب ــارزه امام صادق(ع) مـشـهـد بيان اينكه مب
ــت، گفت: امام صادق(ع) در تمامى  ماهيت سياسى داش

عرصه ها الگويى قطعى براى شيعيان هستند.
 آيت اهللا علم الهدى گفت: اين امام همام از شخصيت 
ــى و علمى بااليى برخوردار بود، اگر بخواهيم ابعاد  سياس
ــان را بررسى و تحليل  ــخصيت ايش گوناگون و متنوع ش
ــاره  كنيم، از عهده اداى مطلب برنخواهيم آمد. وى با اش
ــيعه  ــه اينكه امام صادق(ع) به عنوان رئيس مذهب ش ب
ــتند، ابراز  در تمامى عرصه ها الگويى قطعى براى ما هس
ــخصيت آرمانى اين امام  ــرد: ما بايد با الگوگيرى از ش ك
بزرگوار در عرصه هاى مختلف سياسى، اجتماعى، علمى 
ــتفاده ها را ببريم. آيت اهللا علم الهدى به  و ... بهترين اس
ــى اين امام همام اشاره و اظهار  فعاليت ها و سيره سياس
كرد: امام صادق(ع) انقالب سياسى را به عنوان يك اصل 
در سيره خود قرار دادند. ايشان بهاى زيادى براى اصحاب 
و يارانشان قائل بودند. وى ابراز كرد: امام صادق(ع) خطاب 
ــد: «مبادا در انجام  ــام؛ يكى از ياران خود فرمودن به هش
ــته باشى، كارت را با اقتدار تمام پيش  كارها، لغزش داش
ــم». نماينده ولى فقيه در  ــر و ما نيز حمايتت مى كني بب
ــان رضوى اظهار كرد: يكى از حركت هاى سياسى  خراس
امام مبارزه با ظلم و براندازى حاكميت ظالمانه و غاصبانه 
ــيان بود، اما پذيرش اين حركت در جامعه آن روز  عباس
ــتند، اما  ممكن نبود. مردم به امام صادق(ع) گرايش داش
ــى آن ها چيز ديگرى بود. وى بيان  مبناى فكرى سياس
ــردم آن دوران خالفت و امامت را از يكديگر جدا  كرد: م
مى دانستند. آن ها معتقد بودند زمامدارى حكومت با دين 

و شريعت ارتباطى ندارد. 

تفاھم نامه فی ما بین سازمان بسیج 
یع برق سمنان اصناف و شرکت توز

ــكارى فى مابين  ــم نامه هم تفاه ــيج اصناف، بازاريان و سـمـنـان سازمان بس
تجار استان و شركت توزيع برق سمنان در زمينه توسعه 

همه جانبه فرهنگ مصرف بهينه برق منعقد شد.
ــدف تجميع ــم نامه با ه ــت: اين تفاه ــى اس  گفتن

ــاى موجود طرفين  ــا، ارتباطات و توانايى ه  ظرفيت ه
براى ايجاد و فراهم نمودن زمينه نهادينه سازى مديريت 
مصرف برق، به عنوان يك اراده و خواست ملى در جامعه 

گسترده و تاثير گذار صنوف، تبادل گرديد.
الزم به ذكر است: تعامل و همكارى موثر در آموزش 
و آگاه سازى اعضاى بسيج اصناف با مبانى و روش هاى 
اعمال مديريت بهينه مصرف ،ارائه آمار و اطالعات مربوط 
ــتركين اصناف،اتخاذ  به ميزان مصرف برق هريك از مش
تدابير الزم براى اقدامات مرتبط با كاهش مصرف انرژى 
ــركت توزيع برق در  ــان ش الكتريكى و حضور كارشناس
ــازى، از جمله تعهدات اين  محل،براى آموزش و آگاه س

تفاهم نامه محسوب مى گردد.
ــت و  ــزارى همايش، نشس ــود: برگ ــادآور مى ش  ي
كارگروه هاى تخصصى به منظور تبادل نظر،ارائه گزارش 
ــت آمده به طور مشترك و ايجاد  عملكرد و نتايج به دس
بستر مناسب در كليه سطوح براى همكارى و مشاركت 
ــدات دوطرف ــداف ، از ديگر تعه ــت تحقق اه  الزم جه

 به شمار مى رود.
ــازد: ارائه محصوالت فرهنگى و  ــان مى س خاطرنش
ــات ، طرح ها و پروژه هاى برق  تبليغى، بازديد از تاسيس
ــدات الزم در زمينه  ــانى، انجام هماهنگى ها و تمهي رس
مشاركت طرفين براى تحقق مفاد اين تفاهم نامه از ديگر 

موارد آن مى باشد.

بھره مندی ۸۰۰۰ نفر از نعمت آب شرب 
سالم و بھداشتی در ھوتن و کرند

ــت مديره و  ــكيبافر رئيس هيئ ش ــركت آب و فاضالب گـلسـتـان مديرعامل ش
ــانى بخش مرزى  ــتايى گلستان از طرح هاى آبرس روس
ــلى برون و  عمليات اجرايى آبرسانى تاسيسات آب  داش
ــتاى كرند شهرستان كاووس  ــيرين كن واقع در روس ش

بازديد به عمل آورد.
شكيبافر اظهار داشت: به علت طوالنى بودن خطوط 
ــود منابع آبى در  ــانى، كمب ــال مجتمع  هاى آب رس انتق
ــتان و باال بودن هزينه هاى انتقال آب  منطقه جنوبى اس
ــمال، اين شركت اقدام به انجام مطالعات  از جنوب به ش
ــور در  ــتفاده از آب هاى نامتعارف و ش ــنجى اس امكان س
ــن و كرند  ــهر، هوت ــه خواجه نفس، سيمين ش  پنج نقط

(فجر شش)، الغدير و شمال مراوه تپه نموده است.
شكيبافر اظهار داشت : منبع تامين  آب شيرين كن 
فوق دو حلقه چاه با  مجموع 15 ليتر بر ثانيه مى باشد كه 
با موافقت كميته فنى آب و فاضالب كشور با نصب يك 
دستگاه آب شيرين كن با ظرفيت 1200 متر مكعب در 
ــرب اهالى منطقه  روز مى توان از آب آن براى مصارف ش
هوتن و كرند تا تكميل طرح ملى مجتمع آبرسانى فجر 
ــتفاده نمود. وى تصريح كرد  با نصب  اين شهرستان اس
دستگاه آب شيرين كن براى رفع مشكل تامين آب شرب 
ــتاهاى مرزى هوتن و كرند شهرستان گنبدكاووس  روس
جمعيتى بالغ بر  هشت هزار نفر از نعمت آب شرب سالم 

و بهداشتى بهره مند مى گردند.
 وى گفت : براى اجراى اين پروژه مبلغ 70 ميليارد 
ــرمايه گذارى شده كه  ــط بخش خصوصى س ريال توس
ــال از محل  ــه صورت خريد تضمينى آب و طى 15 س ب

اعتبارات ملى برگشت خواهد شد.

 اصالح خطوط و شبکه آبرسانی 
در شھر صالحیه  

به منظور جمع آورى و ساماندهى  ــوده 2700 آبفاى تهران خطوط قديمى و فرس
متر از خطوط و شبكه هاى آبرسانى شهر صالحيه اصالح 

و بازسازى مى گردد . 
ــركت آب و فاضالب  ــط عمومى ش ــزارش رواب  به گ
جنوب غربى استان تهران مدير امور آبفاى صالحيه با اعالم 
اين خبر اظهار داشت : با عنايت به مطالعات صورت گرفته 
ــى هاى بعمل آمده ، عالوه بر قدمت و فرسودگى  و بررس
بخشى از خطوط و شبكه هاى آبرسانى در شهر صالحيه و 
همچنين عدم مطابقت اين شبكه با جمعيت تحت پوشش 
بلحاظ تراكم جمعيتى و ساخت و سازهاى صورت گرفته 
ــگيرى از پرت و  جديد در اين مناطق ، لذا به منظور پيش
هدرروى و ارتقاء كمى و كيفى آب آشاميدنى شهروندان 
و مشتركين محترم عمليات لوله گذارى و اصالح شبكه 
در اين مناطق در دست انجام است .  اميد رسولى ضمن 
ــى از پروژه 2700  ــريح اين عمليات يادآورشد : بخش تش
مترى مذكور با اعتبارى معادل 6 ميليارد و پانصد ميليون 
ــهيدان   ــال از محل اعتبارات جارى در خيابان هاى ش ري
نقاوت ، غالمى و مهستانهاى 9 ، 2 و 1  جمعاً به طول 700 
ــتفاده از لوله هاى پلى اتيلن سايز 100 ميلى  متر و با اس
مترى در حال انجام است كه ضمن خارج سازى خطوط 
ــوده و قديمى موجود از مدار توزيع ، خطوط جديد  فرس
جايگزين ميگردد .رسولى همچنين خاطرنشان ساخت : 
اين عمليات از اوايل تيرماه سال جارى آغاز شده و در حال 
حاضر با بيش از 35 درصد پيشرفت در حال انجام است و 
همزمان با لوله گذارى جديد عمليات اصالح و تعويض و به 
روز رسانى انشعابات آب آشاميدنى مشتركين به تعداد350 

رشته نيز در مناطق مربوطه انجام مى پذيرد . 

سرپرست حوزه خدمات شهرى  ــداث كارخانه گـلسـتـان ــتان از اح گلس
بازيافت پسماند در اين شهر خبر داد.

ــگار ما، در  ــتمى در گفتگو با خبرن ــلم رس مس
ــهرى  ــوص نحوه ارائه و اولويت هاى خدمات ش خص
گلستان اظهار داشت: يكى از بزرگترين چالش هاى 
شهردارى  گلستان جمع آورى نخاله هاى ساختمانى 
است و متاسفانه شهردارى گلستان ساالنه فقط 700 
ــود را صرف اجاره  ــان از هزينه هاى خ ــون توم ميلي
ــين آالت عمرانى براى جابجايى نخاله هايى كه  ماش
ــهروندان در حاشيه شهر تخليه ــط برخى از ش  توس

 مى شود، مى كند.
ــه اينكه حجم  ــاره ب ــا اش ــه ب ــتمى در ادام  رس
ــاختمانى در برخى از فصل هاى سال  نخاله هاى س
 زياد مى شود كه كامال شهر در محاصره نخاله ها قرار
 مى گيرد افزود: بى شك اگر شهروندان با شهردارى 
ــن رابطه همكارى كنند مى توانيم هزينه هايى  در اي

ــود را در راه بهترى ــى ش ــرف م ــن راه ص ــه در اي  ك
 صرف كنيم.

وى با تاكيد بر اينكه چندين راه براى جلوگيرى 
از تخليه نخاله هاى ساختمانى سطح شهر در دستور 
كار شهردارى گلستان قرار گرفته است گفت: در قدم 
اول  با انتشار فراخوان تمامى خودروهايى كه در حوزه 
ــماند فعاليت مى كنند را شناسنامه دار كرديم تا  پس
از اين طريق بتوانيم نظارت بيشترى بر عملكرد آنها 
داشته باشيم و همچنين كالس هاى توجيهى براى 

تمامى رانندگان شناسنامه دار كه داراى مجوز فعاليت 
هم هستند برگزار كرديم تا ضمن آموزش هاى الزم 
ــكان هايى كه از قبل تعيين  براى تخليه نخاله در م

شده است، آنها را قانونمند كنيم.
ــتان با  ــهرى گلس ــت حوزه خدمات ش سرپرس
اشاره به اينكه تاكنون  بيش از 150 خودروى حمل 
ــتان قرار  ــهرى گلس  نخاله زير چتر حوزه خدمات ش
ــت چون  گرفته اند، افزود: البته اين تمام ماجرا نيس
ــدى خود براى  ــهرى در قدم بع معاونت خدمات ش

جلوگيرى از تخليه نخاله هاى ساختمانى در اطراف 
شهر اقدام  به راه اندازى دو دفترخدمات پسماندهاى 
عمرانى كرده است تا از اين طريق  پيمانكارانى كه در 
ــن حوزه فعاليت مى كنند را كنترل كنيم، البته با  اي
توجه به برآوردهايى كه شده  گلستان حدوداً نياز به 6 

دفتر خدمات پسماند عمرانى دارد .
ــيوه نامه  ــاس ش به گفته وى، از اين پس بر اس
جديد استاندارى متقاضيانى كه براى پروانه ساختمانى 
ــرارداد با  ــى كنند، عقد  ق ــهردارى مراجعه م به  ش
ــماندهاى عمرانى يكى از واجبات  دفاتر خدمات پس
ــق به صورت  ــون از اين طري ــت، چ صدور مجوز اس
ــده نخاله هاى ساختمانى به بيرون از شهر   كنترل ش

هدايت مى شوند.
ــاد كارخانه  ــتارت ايج ــتمى در ادامه از اس  رس
ــتان سخن به ميان  ــماندهاى شهر گلس بازيافت پس
ــح داد: فعال در فاز اول در حال تحقيق و  آورد و توضي
ــى  براى اجراى اين طرح هستيم چرا كه ايجاد  بررس

ــماند كمك بسيار بزرگى  براى   كارخانه بازيافت پس
درآمدهاى پايدار شهردارى خواهد بود و با وجود 300 
ــماند قطعاً گلستان  هزار نفر جمعيت و انبوهى از پس
ــى را در خود مى بيند اما  ظرفيت چنين طرح بزرگ
ــوان يك دغدغه مهم در  ــه كه هم اكنون  به عن آنچ
ــير تلقى مى شود تعيين مكان مناسب براى  اين مس
ــت: از آنجايى  ــت.   وى بيان داش اجراى اين طرح اس
كه هنوز در هيچ يك از شهرهاى اطراف گلستان طرح 
بازيافت پسماندها اجرايى نشده گلستان مى تواند از 
پسماندهاى شهرهاى همجوار هم استفاده كند يعنى 

نقش پايلوت داشته باشيم.
سرپرست حوزه خدمات شهرى گلستان در ادامه 
از راه اندازى سازمان پسماند شهردارى گلستان خبر 
داد و گفت: يكى ديگر از طرح هاى جدى ما در حوزه  
ساماندهى پسماندهاى سطح شهر ايجاد يك سازمان 
ــتقل براى اين حوزه است كه هم اكنون در حال  مس

اخذ مجوز از شوراى شهر و ساير مراجع هستيم.

احداث كارخانه بازيافت پسماند
 در شهر گلستان


