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رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی :

تولید ریل توسط ذوب آهن ، 
دستاورد بزرگ کشور در دوران 

تحریم است

اکبری  عزت اهلل  مرادیان:  یحیی   – اصفهان 
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی در بازدید از غرفه ذوب آهن اصفهان در 
یازدهمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت 
به  بازار  به  نگاهی  با  ایران  آهن  وسنگ  فوالد 
خبرنگار ما گفت : تولید ریل ملی در دوران سخت 
تحریم ، دستاورد بسیار بزرگی به شمار می رود 
از  را  ایران   ، این صنعت  که  و خوشحال هستیم 

واردات ریل بی نیاز ساخته است . 
وی افزود : در کمیسیون صنایع و معادن برنامه داریم 
تا نیازهای معدنی این صنعت مادر که محصوالتی مانند 
ریل با   ارزش افزوده باال تولید می کند را تامین نماییم 
. اکبری اظهار داشت : در گذشته از جمله در مجلس 
پنجم در بازدید از کارخانه های اتریش به عنوان یک 
ایرانی تاسف می خوردم که چرا ایران تولید کننده ریل 
 . بودیم  استراتژیک  این محصول  وارد کننده  و  نیست 
بعد از آن سفر آرزو داشتم که تولید ریل در برنامه های 
و  صنایع  کمیسیون  رئیس  بگیرد.  قرار  ایران  صنعتی 
معادن مجلس شورای اسالمی اظهار د اشت : امروز دیدم 
که ذوب آهن اصفهان انواع ریل های مورد نیاز کشور را 

تامین می کند و این آرزوی بزرگ محقق شده است . 
وی با اشاره به اینکه تولید ریل در توسعه حمل و نقل 
ریلی نقش کلیدی و مهمی دارد ، گفت : در حمل و نقل 
ریل به توسعه زیادی نیاز داریم که حمل ونقل ایمن و 
ارزان است و ذوب آهن اصفهان در این امر نقش خود را 

به خوبی ایفا کرده است . 
اصفهان و همه دست  از ذوب آهن   : اکبری گفت 
اندارکاران این مجتمع عظیم صنعتی که پیشتاز تولید 
ریل در کشور هستند  قدردانی می کنم . محمد جعفر 
از  گزارشی  اصفهان  آهن  ذوب  خرید  معاون  صالحی 
چالش های تامین مواد اولیه ذوب آهن اصفهان به رئیس 
کمیسیون صنعت و معدن مجلس ارائه داد و اکبری نیز 
ضرورت این موضوع را تایید کرد و از پی گیری تامین 

پایدار مواد اولیه برای ذوب آهن اصفهان خبر داد .

رییس کمیته داوران تکواندو استان خوزستان؛

حضور۴ داور خوزستان در سمینار 
بین المللی کره قطعی شد 

اهواز - رحمان محمدی: با تایید فدراسیون تکواندو 
المللی  بین  داور   ۴ حضور  ایران  اسالمی  جمهوری 

خوزستان در سمینار دانش افزایی کره قطعی شد.
به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان خوزستان 
و به نقل از اسماعیل اسفندیاری رییس کمیته داوران؛ با تایید 
هیات تکواندو استان و اخذ موافقت از فدراسیون تکواندو 
حضور ۴ داور بین المللی خوزستان در دوره دانش افزایی 
) Refresher course ( در کشور کره جنوبی قطعی شد.  
اسفندیاری رییس کمیته داوران هیات تکواندو خوزستان  با 
اشاره به برگزاری این دوره ها گفت: سمینار بین المللی برای 
ارتقا داوران ملی به بین المللی در نظر گرفته شده است، اما 
 Refresher course این دوره هماهنگی یا دانش افزایی
مربوط به داورانی است که پیش از این درجه بین المللی را 
اخذ کردند و فدراسیون جهانی این دوره ها را برای هماهنگی 
برگزار  قوانین  تعییرات  اخرین  با  داوران  تسلط  و  بیشتر 
می کند. اسفندیاری افزود: این دوره ها که در فروردین ماه 
۱۴۰۰ برگزار می شود  فرصتی خوب و طالیی است تا داوران 
بین المللی استان بتوانند با شرکت در آن امتیاز کسب کنند 
و راه را برای ارتقاء درجه داوری خود هموار سازند. رییس 
کمیته داوران  تکواندو خوزستان گفت: با توجه به شیوع کرونا 
و شرایط بحرانی که دنیا گرفتار آن است، فدراسیون جهانی 
این شرایط  که  زمانی  تا  و  است  کرده  تدوین  را  برنامه ای 
به صورت  را  بین المللی خود  باشد، دوره های  ادامه داشته 
غیرحضوری و برخط Online برگزار می کند. اسفندیاری 
با بیان اینکه این دوره  دانش افزایی و هماهنگی به مدت 
۲ روز و به میزبانی کشور کره جنوبی است و داوران پس 
از آن گواهی حضور دریافت می کنند، افزود: قوانین مسابقه 
و تفسیر آن، قواعد پاراتکواندو، چارچوب و آداب داوری و 
حمایت از ورزشکاران، موارد بازبینی ویدئویی، موارد پزشکی 
و اضطراری، مدیریت مبارزات، بررسی ویدئو هایی از مسابقات، 
سرفصل های این دوره است که در پایان آزمون کتبی به 
زبان انگلیسی گرفته خواهد شد و یک امتیاز به داوران اعطا 
می شود که در ارتقاء درجه آن ها تاثیرگذار است. شایان ذکر 
است اسماعیل اسفندیاری.  داریوش یحیی. علیرضا داوودی 
پور و حسین اسدی نمایندگان بین المللی  استان خوزستان  

در این دوره خواهند بود.

گامی بزرگ در راستای جهش تولید؛

افزایش تولید قابل توجه محصوالت 
در شرکت پاالیش گازفجرجم

شرکت  مدیرعامل  بهرامی:  –-زهرا  بوشهر 
پاالیش گازفجرجم  گفت : موفقیت شرکت پاالیش 
گاز فجر جم در راستای تحقق شعار »جهش تولید« 
با اجراي طرح تفکیک گازهای ورودی به فازهای 

پاالیشگاه عملیاتي شد.
طرح  این  اجرای  نتایج  به  اشاره  با  نجفي  مهندس 
افزایش  باعث  در شرکت   گازي  تفکیک  گفت:  طرح 
کنگان،  حوزه  از  دریافتی  گاز  میزان  در   %۲8 حدود 
افزایش %۴9  گازی،  میعانات  استحصال  افزایش %۲8 
تولید LPG بوده است. وی ادامه داد:همچنین از نتایج 
مواد  به کاهش مصرف  توان  این طرح  می  محسوس 
کاستیک  و  میزان حدود %39  به  فوم  آنتی  شیمیایی 
به میزان ۲۲%  اشاره کرد. مدیرعامل شرکت پاالیش 
گونه  هیچ  طرح  این  اجرای  با  کرد:  اضافه  گازفجرجم 
تغییر  با  صرفا«  و  نشده  تحمیل  به شرکت  ای  هزینه 
آرایش و چیدمان مسیرهای انتقال خوراک ورودی در 
اجرا گردیده است. نجفي مواجه شدن  سایت عملیات 
شرکت با برخی محدودیت ها در دریافت گاز ورودی از 
حوزه های باالدستی  ناشی از اختالط گازهای دریافتی 
از حوزه های کنگان و پارس جنوبی را دلیل اصلي اجراي 
این طرح دانست. وي یاداور شد: کاهش دریافت گاز از 
 LPG حوزه کنگان سبب کاهش تولید میعانات گازی و
در این شرکت بود که با اجراي این طرح مهم، همه این 

مشکالت مرتفع گردیده است.

اخبار ایراناخبار ایران با حضور اکیپ اعزامی شرکت مهندسی آبفای کشور؛

علل قطعی های اخیر آب شرب در تبریز بررسی شد
آذربایجان شــرقی – فالح: در نشست مشترکی با 
حضور اکیپ اعزامی شــرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور، مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شرقی و معاون بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان، 
علل قطعی های اخیر آب شرب در سطح کالنشهر تبریز 

بررسی و اقدامات الزم انجام شد. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در پی ســیالبی شــدن آب 
شــرب در تصفیه خانه آب میاندوآب و خط زرینه رود و کاهش 
دبی ورودی و قطعی به وجود آمده در سطح کالنشهر شهر تبریز 
جلسه ای با حضور اکیپ اعزامی شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور، آقایان گرکانی و شهرکی و خانم تهرانی برگزار و نسبت به 
بررسی موضوع تبادل نظر گردید. در این جلسه علیرضا ایمانلو، 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی، با 
تشــریح اقدامات انجام یافته در خصوص وضعیت توزیع آب در 
کالنشــهر تبریز و جهت جلوگیری از ایجاد بحران و مشکالت 
مطروحه اظهار کرد: در خصوص نحوه مواجه با بحران های پیش 
آمده از این دست اقداماتی صورت گرفته که می توان به موارد 

ذیل اشاره کرد:
بکارگیری تمام ظرفیت چاه های مسیر خط زرینه رود برای 
اســتفاده شهرهای موجود در مسیر فوق و در مدار قرار گرفتن 
چاه های متروکه و بالاســتفاده سنوات قبل، به منظور هدایت 
بیشتر آب خط انتقال زرینه رود به سمت شهر تبریز/ مدیریت 
و کاهش آب تحویلی به صنایع در طول مســیر خط زرینه رود 
به منظور ذخیره آب جهت انتقال به کالنشهر تبریز پس از اخذ 
موافقت مقامات ارشــد استان/ آگاهی سازی مشترکین توسط 
فضای مجازی و رســانه ملی در خصــوص کاهش و مدیریت 
مصرف/ امضا تفاهم نامه تحویل ۴ حلقه چاه متروکه با شهرداری 
تبریز/ اخذ مجوز حفر ۲۰ حلقه چاه که تاکنون ۱۰ حلقه حفر 
گردیده و 6 حلقه آن تجهیز گردیده است./ احیای 5 حلقه چاه 
متروکه و غیرقابل استفاده )چاه های ۱ خسروشاه – 79 هروی 
- 3۴ زرنق – باغ معروف - جمشــید یک(/ نیرورسانی و خرید 
برق برای 7 حلقه چاه )چاه های جمشید یک - میرزامهدی - 
اتوبوسرانی – 6 پارک - ائل گلی مادر - ۱ خاوران - ۲ خاوران(/ 
تجهیز و راه اندازی و بهره برداری از 5 حلقه چاه جدید و برنامه 

ریزی برای تجهیز ۴ حلقه چاه دیگر تا 99/۰۴/۲8 و 3 حلقه چاه 
تا مورخ 99/۰5/۰5 جمعا ۱۲ حلقه چاه/ مدیریت فشار شبکه 
توزیع برای کاهش مصرف آب/ تشــکیل جلســات هماهنگی 
مدیریت توزیع در ســتاد شــرکت و تبریز به تعداد 8 جلسه با 
شــرکت مدیران و مســئولین بهره برداری مناطق و همکاران 
ذیربط در ســتاد شرکت و تبریز/ پخش پیام های صرفه جویی 
در مصرف آب از رسانه ها؛ شامل صداوسیما – فضای مجازی و 
روزنامه ها/ نصب بنرهای مدیریت مصرف در محل های متعلق 
به شــرکت و مناطق و واحدهای تابعه/ مصاحبه با رسانه ها در 
خصوص رعایت مدیریت مصرف / مدیریت توزیع آب و تالش 
شبانه روزی همکاران درجهت توزیع عادالنه آب )بدون قطعی 
طوالنــی ( با توجه به  قطعی های برق و کاهش تحویل آب از 
زرینه رود./ تهیه 7 دستگاه تانکر کم حجم و توزیع در مناطق 
مرتفع تبریز و پخش آب به روستاهای اطراف و مراکز حساس 
با تانکرهای شــرکت / تشکیل اکیپ ویژه برای مدیریت شبکه 
آب مناطق مرتفــع / برنامه ریزی و اجرای زمانبندی قطع آب 
مناطق مختلف به منظــور توزیع عادالنه آب/ افزایش ظرفیت 
پمپاز ایســتگاه پمپاژ آناخاتون با افزایش قدرت برق و تهیه و 

نصب تجهیزات الکترو پمپ جدید/ برنامه ریزی برای احداث دو 
باب  ایستگاه پمپاژ آب به مناطق محله امام زاده – نیاوران/ اقدام 
برای اخذ مجوز لوله گذاری عرض اتوبان پاســداران به صورت 
پایپ جکینگ برای آبرسانی به قسمت مرتفع احمدآباد/ اقدام 
برای اصالح قســمتی از شبکه توزیع آب/ احداث خط آبرسانی 
چاه های جدید/ توســعه شبکه آب برای رفع کمبود فشار آب 

تعدادی از کوچه ها در مرکز شهر و مناطق مرتفع شهر
همچنین برای تامین فشار شبکه آب سطح شهر در نقاطی 
که با مشکل مواجه بودیم تمهیداتی اندیشیده شد که در برخی 
از آنها اجرا شــده و برخی دیگر در اســرع وقت به مرحله اجرا 

خواهد رسید که از آن جمله می توان موارد ذیر را نام برد :
محالت علی ســیاه پوش - بهار – قدس – کوچه باغ/ برای 
رفع کمبود فشار محالت فوق پس از بررسی های کارشناسی و 
ارائه طرح توسط دفتر فنی و آب تبریز، مقرر شد خط f۲5۰ از 
جلو مسجد گازران بطول ۱۲۰۰ متر اجرا و به خط f3۰۰ کوچه 
باغ اضافه شــود./ اجرای خــط f۲۰۰ از میدان جهاد تا انتهای 
 f۲۰۰ خیابان علی ســیاه پوش بطول ۱۰۰۰ متر/ اجرای خط
از خیابان فلسطین و اتصال آن به خط 35۰ خیابان بهار/ برای 

رفع کمبود کوی شهید  مدنی و رضوانشهر طراحی اجرای یک 
دستگاه پوستر پمپ در محوطه مخزن کشتارگاه و حل مشکل 
افت فشــار منطقه/ برای رفع کمبود کوی احمدآباد: طراحی و 
اجرای یک دســتگاه پوستر پمپ و نصب آن در پمپاژ قدیمی 
احمدآباد و حل مشــکل افت فشــار منطقه/ برای رفع کمبود 
شهرک مرزداران و مصلی: طراحی و اجرای یک دستگاه پوستر 
پمپ و حل مشــکل افت فشــار منطقه برای رفع کمبود آب 
شهرک نیروی انتظامی ) شهرک آزمایش(: طراحی و نصب یک 
دســتگاه پوستر پمپ و حل مشکل افت فشار نیروی انتظامی/ 
برای رفع کمبود فشار نقاط مرتفع آخر مالزینال - آخر سیالب، 
آخر یوســف آباد – آخر احمدآباد:/ نصب شیر فلکه وسط خط 
و نصب فشارشکن در تمامی مناطق فوق به تعداد ۱۲ دستگاه 
و تنظیم فشار شبکه / اجرای عبور عرضی از لوله 5۰۰ کمربند 
پاســداران با ســایز 3۰۰ بطول 7۰ متر و اتصال آن به شبکه 
محالت فوق/ برای رفع کمبود فشار خیابان منجم: تنظیم فشار 
شبکه محله فوق از خیابان شمس تبریزی/ برای رفع کمبود آب 
محله قراملک: تنظیم فشار شبکه محله فوق از کوی صنعتی/ 
برای رفع افت فشار محله قله و گلکار: تغییر زون محالت فوق از 
زون جام جم به زون مخزن ولیعصر و رفع مشکالت افت فشار 
محالت فوق/  برای رفع کمبود آب روستای اوغلی: حفر و تجهیز 
یک حلقه چاه عمیق و اتصال آن به شبکه روستای مذکور/  برای 
رفع کمبود فشار روســتای کندرود: نصب یک عدد شیر هوا، 
تنظیم فشار شبکه/ برنامه ریزی جهت اتصال خط ۴۰۰ مسجد 
گازران به خط کوچه باغ و قره آغاج به طول ۱5۰۰ متر/ برنامه 
ریزی جهت راه اندازی پمپاژ در محوطه مخزن se5 برای رفع 
مشکل افت فشار و کمبود شهرک فجر، امیدیه و ... / برنامه ریزی 
جهت اجرای خط از چاه جدیداالحداث منطقه 6 و اتصال آن به 

خ بهار به طول ۱5۰۰ متر
الزم به ذکر اســت آقای گرکانی و هیئــت همراه با در نظر 
گرفتن اقدامات شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
برای جلوگیری از بوجود آمدن قطعی و افت فشار آب، راهکارها 
و پیشنهاداتی را در این نشست ارائه دادند. اکیپ اعزامی شرکت 
مهندســی آبفا پس از خاتمه نشست، از محل تصفیه خانه آب 

میاندوآب و همچنین خط زرینه رود بازدید کردند.

شهریار – فریبا میرزایی پندار: علی ملکی شهردار 
اندیشه از ادامه روند اجرایی طرح روشنایی معابر و به 
پایان رسیدن آن تا نوروز سال ١۴٠٠ در شهر اندیشه 
شهرداری  که  اقداماتی  از  یکی  گفت:  و  داد  خبر 
اندیشه با توجه به مصوبه شورای اسالمی مبنی بر 
کار  دستور  در  شهر  روشنایی  جهادی  طرح  اجرای 
توجه  با  که  بود  معابر  روشنایی  طرح  داشت  خود 
به قولی که به مردم داده بودیم هم اکنون عملیات 
به  اندیشه  شهر  سطح  در  بزرگ  طرح  این  اجرایی 

سرعت در حال انجام است. 
استاد شهریار  راستا خیابان  این  افزود:در  ملکی  علی 
خصوص  در  فراوانی  مشکالت  که  بود  معابری  از  یکی 
برق  ی  اداره  همکاری  با  امروز  و  داشت  روشنایی 

خوشبختانه عملیات اجرایی آن به اتمام رسید و هم اکنون 
شهروندان می توانند از معبری روشن و مناسب با امنیت 
یادآور  ادامه  در  اندیشه  شهردار  نمایند.  استفاده  بیشتر 
شد:خاموشی ها در معابر و خیابان ها تبعات مختلفی دارد 
که یکی از آنها سوء استفاده افراد متخلف برای تضعیف 
امنیت شهر و مکدر نمودن چهره امن شهر است  لذا در 
این خصوص رفع تبعات منفی خاموشی ، عملیات اجرایی 
استاد  خیابان  چمران،  خیابان  مطهری،  خیابان  انتهای 
معین و خیابان نصیرالدین در فاز 3 و بلوار مدافعین حرم، 
خیابان بصیرت،بلوار گلهای غربی بعد از بازار زیتون،خیابان 
صنایع،خیابان توحید شمالی و خیابان اردیبهشت در فاز 
شهر   ۲ فاز  در  فدک  خیابان  و  جمهوری  وخیابان   ۴
امیدوارم  و  است  رسیده  اتمام  به  آن  روشنایی  عملیات 
بتوانیم تا نوروز ۱۴۰۰ تمام این نقاط و معابر پیش بینی 
شده را به اتمام برسانیم. شهردار اندیشه افزود: تجهیزات 
روشنایی به همت شهرداری اندیشه تامین و توسط اداره 
گردد . می  عملیاتی  آن  نصب  و  اجرا  عملیات  برق  ی 
علی ملکی خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای این طرح 
سیمای  و  منظر  شاهد  اندیشه  شهر  در  مهم  و  بزرگ 
متفاوت و ارتقا امنیت در شبهای اندیشه باشیم و همچنین 

ها  مسافرت  که  کرونایی  ایام  این  در  بتوانند  شهروندان 
بسیار محدود شده از شهر و فضای محیط و پیرامون شهر 

بهترین استفاده را در ایام تعطیل ببرند. 
شروع عملیات بهسازی آسفالت خیابان های شهر 

اندیشه با اعتبار بیست میلیارد ریال 
علی ملکی شهردار اندیشه از شروع عملیات اجرایی لکه 
گیری آسفالت معابر سطح شهر با اعتبار بیست میلیارد ریال 
خبر داد. وی در این خصوص گفت : یکی از مأموریت های 
بررسی دقیق درخواست ها و مطالبات  شهرداری همواره 
مردمی و همچنین رفع مشکالت شهری است و در این راستا 
بهبود آسفالت خیابانهای سطح شهر  مطالباتی در جهت 

توسط شهروندان در سامانه ۱37 داشتیم. علی ملکی تصریح 
کرد : لذا با توجه به اولویت بندی و پیش بینی های انجام 
گرفته یک طرح کامل برای رفع نواقص و بهسازی خیابان ها 
و معابر شهر  در دستور کار قرار گرفت و پس از تصویب در 
پارلمان شهری و انجام مراحل قانونی هم اکنون فاز اجرایی 
خود را آغاز نمود. شهردار اندیشه در پایان تصریح کرد: سامانه 
۱37 تماسی برای بیان مشکالت و درخواست های مردمی 
شکل گرفته و بی شک به صورت مستقیم تمامی موارد اعالم 
شده ارزیابی و در دستور کار قرار می گیرد و از شهروندان 
فهیم شهر اندیشه درخواست دارم نیازها و مطالبات خود را از 

طریق این سامانه با ما در میان بگذارند. 

علی ملکی خبر داد: پایان طرح روشنایی شهر اندیشه تا نوروز سال ۱۴۰۰

حضور رئیس اداره گاز شهرستان گالیکش درمراسم 
متمرکز روز درختکاری

گرگان - به مناسبت  گرامیداشت روز درختکاری و 
با هدف گسترش فضای سبز و افزایش سرانه نهالکاری 
، برنامه کاشت نهال به مدیریت شهرداری  شهرستان 
انجام شد. در آستانه  فرارسیدن بهار طبیعت و به مناسبت  
روز درختکاری ، طی مراسمی با حضور فرماندار ، امام جمعه ، 

اعضای  شورای اسالمی شهر ، شهردار ،رئیس اداره گاز وتنی 
چند از  روسا و مسئولین شهرستان ، برنامه غرس نهال  به 
صورت متمرکز در  محوطه پارک جنگلی فارسیان انجام شده  
که شرکت کنندگان ضمن گرامیداشت این روز ، بر اهمیت 

توسعه و نگهداری فضای سبز تاکید کردند.

۱۴


