دریچه
مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع دستی
کهگیلویهوبویراحمد:

تصویب  ۱۰۳میلیارد تومان
اعتباربه بخش گردشگری

اختصاص اعتبار جهت ساخت مسکن محرومان

کاهش  ۱۲درصدی اهدای خون در همدان

ایالم /کوثرموسوی :مدیرکل بنیاد مسکن استان ایالم در ســفر محمدباقر نوبخت گفت :به ایالم عملیات ساخت دو هزار مسکن
محرومان در استان با همکاری کمیته امداد ،بنیاد مسکن و سازمان برنامه و بودجه آغاز شد .حبیباله محبی افزود :از محل اعتبارات
ملی  160میلیارد تومان اعتبار جهت ساخت مسکن محرومان به اســتان اختصاص یافت که  60میلیارد تومان از این میزان در قالب
کمکهای بالعوض است .وی با بیان اینکه مساحت این واحدها بین  60الی  80متر است ،گفت  :اولویت ارائه تسهیالت با خانوارهای
تحت پوشش نهادهای حمایتی و خود مالکی زمین است .در این راستا تاکنون تسهیالت ساخت حدود   ۸۰۰واحد از این تعداد مسکن
محرومان به بانکهای عامل ابالغ و بنیاد استان تشکیل پرونده متقاضیان را جهت معرفی به بانکهای عامل آغاز کرده است .منابع مالی
بالعوض این  ۲۰۰۰مسکن توسط برنامه و بودجه تامین و ارائه تسهیالت نیز برعهده بنیاد مسکن استان است.

همدان  /گروه استانها :مدیرکل انتقال خون استان همدان از کاهش  ۱۲درصدی اهدای خون در شش ماهه نخست امسال نسبت
به سال گذشته خبر داد .دکتر افشین محمدی اظهار کرد :در شش ماهه نخست امســال  ۱۶هزار و  ۵۳۰واحد خون در مرکز انتقال
خون استان همدان دریافت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش  ۱۲درصدی داشته است .وی تصریح کرد :با توجه به
این روند کاهشی خوشبختانه ما نه تنها نیاز مراکز بیمارستانی استان را تأمین کردیم بلکه تا به امروز  ۲۱۵۰واحد خون به استان تهران
ارسال داشتیم و این نشان دهنده این است که خوشبختانه مشکلی از نظر تأمین خون نداشتیم .محمدی بیان کرد :یکی از علل کاهش
اهدای خون این است که در سالهای گذشته ما تیم سیار دریافت خون داشتیم اما به علت شرایط موجود این کار را دیگر نمیتوانیم
انجام دهیم.
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دیدار مدیر منطقه خراسانرضوی
با فرماندار تایباد

مشــهد /زهرا آخونــدی :مدیــر منطقه
خراسانرضوی در جلســهای که فرماندار تایباد
نیز حضور داشت ،اعالم کرد  :ضمن اجرایی شدن
توزیع الکترونیکی نفت ســفید  و نیز گاز مایع به
طور صددرصدی ،در راســتای اهداف سیاست
دولت الکترونیک درسطح استان خراسانرضوی
و همچنیــن شهرســتان تایبــاد  ،بــا توجه به
ذخیرهســازی مطلوب انجام شده در فصل سرما
تامین سوخت زمســتانی خانوارهای بیبهره از
نعمت گاز طبیعی مشکلی نخواهد بود  .فرماندار
محترم تایباد نیز ضمن تشــکر از مدیر منطقه
خراسانرضوی و اقدامات شایســته انجام شده
تاکنون شرایط سوخترســانی را در شهرسان
تایباد مناسب توصیف کردند.
فرماندار تایباد در انتهای جلسه  با توجه به وجود
دوجایگاه  CNGدر شهرستان تایباد ،نظارت کامل
اداره استاندارد در جایگاههای  CNGشهرستان را
بدون مشکل برای مردم تاکید کرد.

naslfarda

Provinces

نگاهی به شاخصهای مهم در توسعه روزافزون شهر قم

معماریسبز،زیرساختیمهمدربنایشهرهوشمند

قم /محمد توکلی

tavakoli.m.1987@gmail.com

از جمله شاخصهای مهم در توسعه روزافزون شهر،
ایجاد ساختمان و ساخت و سازهای مختلف درسطح
شهر است ،ساختمانهایی که عالوه بر استحکام و
کارآمدی ،باید هوشمند و سبز باشد تا عالوه
بر سازگاری با محیطزیســت ،استانداردهای الزم
را جهت رفاه و ایمنی با بهرهگیری از فناوری روز و
دانش جهانی داشته باشد .ساختمانهای هوشمند
با استفاده از ابزار و مصالح و ســامانههای مدرن و
فناوری ،ارتقای کیفیت زندگی شــهروندان را رقم
میزنند ،هرچند معماری سبز و هوشمند در کنار
هم الزمه مدیریت شــهری در قم و بنای یک شهر
هوشمند و بانشــاط اســت و باید در این زمینه به
توسعه زیرساختها پرداخت .ساختمانهایی که
دارای شاخصههای سبز و هوشــمند هستند ،در
کاهش آالیندگیها ،بهــرهوری در مصرف انرژی
و تکامل شــهر به سوی توسعه و رشــد اقتصادی
اثرگذارند ،در این زمینه ساختمانهای مسکونی،
تجاری ،دولتی ،آموزشی و خدماتی اگر بتوانند خود
را با شاخصههای معماری سبز و هوشمند وفق دهند،
در ارتقای سالمت ،اقتصاد و زندگی هوشمند نقش
مهمی دارند ،ضمن اینکه چنیــن معماری و بنای
ساختمانهای سبز و هوشمند ،ارتباط مستقیمی
در کاهش هزینههای خدمات شــهری و افزایش
بهرهوری دارد.
هوشمندسازی ساختمان و طراحی معماری سبز
در سالهای اخیر در بسیاری از کشورهای توسعه
یافته مورد توجه قرار گرفته است و به آن به عنوان

عکس :نسل فردا

مدیــرکل میــراث فرهنگی،صنایع دســتی و
گردشگری استان کهگیلویه وبویراحمد در نشست
خبری باخبرنگاران به مناسبت هفته گردشگری
افزود :شعار امسال هفته گردشگری شعار وتوسعه
روستایی بوده و جلوگیری از مهاجرتها و توسعه
اشتغال گردشــگرمحور در این راستا دیده شده
است.صفایی بابیان اینکه شیوع کرونا و آسیبهای
آن بخش گردشگری را به شدت آسیبپذیر کرد،
افزود :حدو د ۲۰میلیاردخسارت به میراث فرهنگی
و پنج میلیارد به صنایع دستی وارد شده است که
درصدد هستیم با دریافت تسهیالت ،خسارتها
جبران شود.وی گفت :درخواست داشتیم آبشار
یاســوج به میراث فرهنگی واگذار تا ساماندهی
شود ،اما این موضوع محقق نشده است.
صفایی با بیان اینکه تحوالت بزرگی در راه است،
افزود :در یکــی از بهترین مناطق گردشــگری
طرحهای متعددی به بهرهبرداری خواهدرسید و
درتعدادی از روستاها تحول گردشگری رخ خواهد
داد .وی پایلوت دو شهرســتان دنا و گچســاران
در بخش صنایــع دســتی را از ظرفیتهای این
بخش دانســت و اظهار کرد :در سایر مناطق نیز
ظرفیتهای خوب صنایع دستی داریم .صفایی
با اشــاره به ســال جهش تولید ،بیــان کرد۳۰ :
طرح در ســال جهش تولید با محوریت اســتان
به تأیید رســیده که  ۹پروژه مربــوط به میراث
فرهنگی است .مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع
دســتی و گردشــگری کهگیلویه و بویراحمد از
تصویب  ۱۰۳میلیارد تومــان اعتبار برای بخش
گردشگری و زیرســاخت آن در استان خبر داد و
شده
تصریح کرد :تفاهمنامهای با این محور منعقد 
است.
صفایی با اشاره به اینکه  ۳۱پروژه گردشگری در
دست اقدام در استان داریم ،اظهار کرد :تا دهه فجر،
افتتاح پروژههای موزه یاسوج ،تلهکابین یاسوج،
پارک آبی یاسوج ،مجتمع خدمات رفاهی ورزشی،
باقری یاسوج و چند پروژه زیرساخت شهرستانها
را خواهیم داشت .وی از ردیفدار شدن آثار بالد
شــاپور با ظرفیت ملی خبــر داد و بیان کرد۱۰ :
میلیارد تومان برای حفظ ،مرمت و نگهداری این
بافت تخصیص داده شد.
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استانها

شاخصههای مهم در توسعه پایدار نگریسته میشود،
چرا که نگاه تخصصی برای طراحی معماری سبز و
هوشمند ،راهبردی مهم در ارتقای کیفیت زندگی
به شمار میرود .مهاجرت بیرویه و افزایش کنترل
نشــده جمعیت ،رخدادهای اجتماعی زیادی را از
جمله کمبود مسکن به وجود میآورد و در این میان
شهرسازیهای نامناسب خود معضالت را دوچندان
میکند ،از این رو اعمال سیاستهایی در مدیریت
شــهری جهت اصالح الگوهای ساختوساز توأم با
کاهش هزینهها میتواند رویکرد مناسبی در رفع
بسیاری از دغدغهها باشــد .با توجه به اینکه قم در
وعده برخی از مســئوالن محیطزیست به عنوان
پایلوت تحقق «شهر سبز»شناخته میشود ،ایجاد
ساختمانهای ســبز در ایجاد محیطزیستی پاک

و سالم یکی از ضروریات مهم و البته مغفول مانده
است ،ساختمانهایی که عالوه بر هوشمندسازی،
بتواند معرف جایگاه علمی ،سیاســی و معنوی قم
باشد.تدوین طرح و برنامه منسجمی برای توسعه
ســاختمانهای ســبز با همراهی محیطزیست و
مدیریت شهری و سازگاری آن با مولفههای هوشمند
یکی از نیازهای مهم در قم اســت .براساس آخرین
آمار ارائه شــده ،چهار هزار هکتار بافت فرسوده در
قم شناسایی شــده اســت که خود ظرفیتی مهم
در ایجاد ساختمانهای ســبز و هوشمند به شمار
میرود و میتوان با ساماندهی و سرمایهگذاری در
این بخش ،در جهت بهبود کیفیت زندگی ،قدمهای
بزرگی برداشت ،هر چند کاری سخت و دشوار است
و به تنهایی از عهده مدیریت شــهری برنمیآید.

شهرهای هوشمند دارای ویژگیهای زیادی هستند
که راهاندازی ساختمانهای هوشــمند در آن ،از
جمله شاخصهای مهمی است که کمتر مورد توجه
قرار گرفته ،ضمن اینکه توجه به معماری ســبز در
حفظ محیطزیست در کنار هوشمندسازی از جمله
شاخصهای مهم در اصالح الگوی شهرسازی است،
وقتی میتوان استانداردهای روز جهانی را با معماری
اسالمی ایرانی تطبیق داد که با استفاده از تخصص
و علم و تجربه و نیازســنجی ،سازههایی هوشمند
و ســبز طراحی کرد .اصالح الگوی ساختوســاز
و حرکت به ســمت و ســوی معماری هوشمند و
ســبز و حذف هزینههای زائــد ،دارای مزیتهای
اقتصادی بیشــماری اســت و از آلودگی و اتالف
انرژی جلوگیری میشــود ،بدون شــک اگر این
مولفهها در کنار هم قرار بگیرد ،ساختمانهای سبز
ازمبانی وساختارهای شهرهای هوشمند به شمار
خواهد رفت ،به ویژه اگر بومیسازی ساختمانهای
سبز طبق شــرایط اقلیمی را در اولویت مدیریت
شهری قرار دهیم و با استفاده از مصالح ساختمانی
ایرانی و پیشــرفته اقدام به ساختوساز شود و در
روند ســاخت و ســازها از گیاهان و درختچههای
آپارتمانی و مناسب با آب و هوا در مناطق استفاده
شود ،بهرهوری بیشتری به دست میآید .پایداری
محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی از جمله شاخصههای
مهم در ســاختمانهای سبز و هوشــمند است،
همچنین جلوگیری از به هدررفتن منابع طبیعی
با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و تامین آسایش
معماری

برای ساکنان از دیگر ویژگیهای این نوع
است.

کرمانشاه

تبریز

در دیدار استاندار کرمانشاه با مرزبانان نقطه صفر مرزی مطرح شد؛

فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز خبر داد:

برقدار شدن پاسگاههای مرزی باعث افزایش امنیت پایدار منطقه میشود
کرمانشاه /اکبر میثاقی :استاندار کرمانشاه به
همراه مرآتی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
استان کرمانشاه به مناسبت هفته دفاعمقدس به
مناطق مرزی قصرشیرین و ســرپل ذهاب رفتند
و ضمن بازدید از پاســگاههای مــرزی و دیدار با
مرزبانان ،از برقدار شــدن پاســگاههای نظامی و
انتظامی استان کرمانشاه نیز  بازدید کردند .استاندار
کرمانشاه اظهار داشت :جوانان مرزبان با زحمات
و تالش شــبانهروزی از مرزها حراست و حفاظت
کرده و امنیت پایدار و آرامش را برای مردم فراهم
میکنند که بحق امنیت مطلوب مرزها را مدیون
رشــادت و پایداری این عزیزان هستیم .در ادامه،
مهندس امید علی مرآتی مدیرعامل این شرکت با
بیان اینکه استان کرمانشاه از غرب با کشور عراق
همجوار است و بیش از  ۳۳۰کیلومتر مرز مشترک
با کشور عراق دارد ،بیان کرد :در راستای افزایش
امنیت مرزهای کشور و پیشــگیری از تعارضات
احتمالی هوایی و زمینی بیگانگان و تسهیل در امر
مرزبانی نیروهای نظامی و مرزبانی ،پاســگاههای

مرزی در مناطق صعبالعبور اســتان کرمانشــاه
برقدار شدهاند .وی با اشاره به اینکه خدماترسانی
به مرزداران با صالبت کشــورمان همچنان ادامه
دارد ،افزود :در بازدید امروز از پاســگاههای مرزی
مناطق سرپل ذهاب و قصرشیرین ،از نحوه پوشش
و خدماترســانی به مناطق صفر مــرزی بازدید
به عمل آمد و از تالشهای بیوقفــه آنها در امر
خدمترســانی به هموطنان مرزنشــین کشور
اسالمیمان تقدیر شد.

توزیع  ۵۲هزار بسته معیشتی در مناطق محروم تبریز
تبریز  /روحاله عبدالعلیزاده :فرمانده سپاه
ناحیه امامت تبریز با اشاره به تداوم طرح مواسات
و کمــک مؤمنانه در هفتــه دفاعمقدس گفت:
ســپاه ناحیه امامت که فعالیت مطلوبی در این
رزمایش داشته است در نظر دارد در طول هفته
دفاعمقدس هم حدود  1000بسته با مشارکت
کمیته امداد منطقه یک تبریز 1200 ،بســته
به همت خود ســپاه ناحیه امامت 800 ،بسته از
طرف گروههای جهــادی و حوزههای مقاومت،
جمعا حدود سه هزار بسته بین نیازمندان و قشر
آسیبپذیر حوزه سپاه ناحیه امامت توزیع کند.
سرهنگ پاســدار حســن صفدری افزود :سپاه
ناحیه امامت ،فعالیت بســیار چشــمگیری در
رزمایش مواسات و همدلی داشته است که توزیع
 ۵۲هزار بسته معیشتی ،اهدای بیش از  30مورد
جهیزیه به ارزش هفت میلیارد ریال به زوجهای
کم بضاعت ،توزیع بیش از  25هزار پرس غذای
گرم ،ذبح  100رأس قربانی و توزیع گوشت آن
به نیازمندان ،تهیه  20هزار ســری نوشتافزار
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مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن اعالم
کرد :این شرکت به عنوان نخستین شرکت
گاز استانی در کشور موفق به تکمیل سامانه
مانیتورینگ برای تمام ایستگاههای تقلیل
فشار گاز( )CGSشد .حســین اکبر افزود:
با اتصال ســامانه مانیتورینگ ایستگاههای
فصل مشترک دیسپچینگ ملی گاز ایران به
این سامانه ،در حال حاضر تمام ایستگاههای
تقلیــل فشــار گاز( )CGSاین اســتان در
ســامانههای واحد اندازهگیری و توزیع گاز
استان گیالن آنالین رصد میشود.
وی ادامه داد :راهاندازی این سامانه به منظور
پایش آنالین اطالعات ایستگاههای تقلیل
فشار و کنترل مصرف به ویژه در زمان افزایش
مصرف در فصل سرد ،بحرانهای احتمالی
و  همچنین پایش اســتمرار جریان گاز از
اهمیت ویژه ای برخوردار است.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گیالن در
خاتمه با اشاره به گسترش روزافزون مصرف
کننــدگان گاز در اســتان اظهار داشــت:
هماکنون بیش از یک میلیــون و صد هزار
مشــترک در گیالن ،مصرف کننــده گاز
طبیعی هستند و این مسئله لزوم نظارت و
کنترل بیشتر بر تاسیسات و خطوط گاز را
برای افزایش پایــداری جریان گاز ،بیش از
گذشته ضروری میسازد.
در شركت پااليش گاز فجرجم
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و لوازمالتحریر ،بخشــی از خدمات ســربازان و
خادمان مردم در سپاه ناحیه امامت تبریز است.
سردار عباسقلیزاده رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر
ارزشهای دفاع مقدس اســتان هم با بیان اینکه
انقالب اسالمی ،بقای خود را مدیون حرکتهای
مردمی اســظ ،گفت :مردم ایران از بدو شــروع
انقالب اســامی ،در همه بحرانها و توطئهها
به صــورت خودجــوش و داوطلبانه پــای کار
آمدهاند.

افتتاح یکباب مجتمع خدمات رفاهی عرضه سوخت
مدیرشــرکت ملی پخــش فرآوردههــای نفتی
منطقه ســاری گفت :با افتتاح یک جایگاه جدید
در قالب مجتمع خدمات رفاهــی در ناحیه نکا،
تعداد جایگاههای اختصاصی عرضه ســوخت در
این شهر به هفت باب رسید .سبحان رجبپور در
مراسم افتتاحیه که درجایگاه اختصاصی عرضه
بنزین تیموری واقع در جاده کمربندی شهرستان
نــکا برگزار شــد ،در جمع مقامات ومســئوالن
شهری و اســتانی عنوان کرد :جایگاه اختصاصی
عرضه ســوخت مایع  تیموری در مدار رســمی
سوخترسانی قرار گرفت و با افتتاح این جایگاه در
شهرستان نکا شاهد بهبود خدمات سوخترسانی
به خودروها خواهیم بود.
رجبپورادامه داد :جایگاه سوخت مایع بنزین و
نفتگاز ( تیموری ) با صــرف هزینهای بالغ بر 10
میلیارد تومان با آورده شــخصی سرمایهگذار به
بهرهبرداری رســید .وی با احتساب جایگاههای
افتتاح شده در سالهای اخیر بیان کرد :با افتتاح
این جایگاه که زیر نظر ناحیه نکا اداره میشــود

تجهیز ایستگاههای تقلیل فشار
گاز به سامانه مانیتورینگ

عمليات جايگزيني و
به كارگيري كاتاليست جامد
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کوتاه از استانها

در حال حاضر منطقه ســاری در هشــت ناحیه
تحت پوشش خود تعداد  130باب جایگاه عرضه
سوخت مایع و تعداد   87باب جایگاه سیانجی
تکمنظوره و دو منظــوره دارد و جایگاه عرضه
سوخت ( تیموری) به منظور ارائه خدمات هرچه
بهتر سوخترسانی به همشهریان و مسافران به
بهرهبرداری رسید .وی با اشــاره به فرصتهای
شغلی ایجاد شــده در این جایگاه و شرایط بهتر
در خدمات سوخترســانی به مصرف کنندگان
شهرستان نکا تصریح کرد :این جایگاه با اشتغال
به کار  10نفر ،ظرفیت ذخیره  93000لیتربنزین
و  47500لیتر نفتگاز را خواهد داشت .رجبپور
در حضور میهمانان  و مســئوالن شهرســتانی
و اســتانی اذعان داشــت :با گرامیداشت هفته
دفاعمقــدس و یاد و خاطره شــهیدان هشــت
ســال جنگ تحمیلی ،خدمــت به مــردم را از
افتخارات این شــرکت دانسته و افتخار میکنیم
که در کمتریــن زمان ممکن با ســرمایهگذاری
بخش خصوصی پــروژه بزرگ احــداث جایگاه
عرضه ســوخت نکا درچرخه خدمترسانی قرار
گرفت.

عملیات جایگزینی و به کارگیری کاتالیست
جامد فرآيند جذب مركاپتان در شــركت
پااليش گازفجرجم با موفقيت انجام شــده
اســت و صرفهجويي  40ميليــاردي براي
شركت داشته است .رئيس مهندسی فرآيند
در شركت پااليش گازفجرجم با اعالم اين
خبر گفت  :انجام عملیــات جایگزینی و به
کارگیری کاتالیست جامد مربوط به فرایند
مراکس/احیای سود(رسوبی در انبار)  اين
شركت است .وي افزود :با توجه به نقش مهم
كاتاليســت مراكس در فرآيند تصفيه گاز
طبيعي و جذب ماده زائد (مركاپتان)؛ تامین
و استفاده مســتمر از کاتالیست به صورت
مایع ضروری بوده و از طرفی به دلیل وارداتی
بودن اين ماده ،سالیانه این شرکت متحمل
هزینههای زیادي ميشود.
مهندس ســيدجعفر طاهري اضافه كرد:با
پیگیری و بررســی کارشناسی در راستای
اســتفاده بهینه از منابع ،توسط مهندسی
فرآیند و بــا همــکاری اداره بهرهبرداری/
آزمایشــگاه صنعتــی ضمــن تدویــن
دستورالعمل مربوطه ،عملیات محلولسازی
كاتاليست جامد(رسوبي انبار)  انجام وسپس
نسبت به تست میدانی اقدام به عمل آمد.
وي افزود :با توجه بــه بازخوردها و تحلیل
دادههای آزمایشــگاهی ،عملیات تســت
میدانــی موفقیتآمیز ارزیابی و اســتفاده
عملیاتی به صورت مستمر در دستور کار قرار
گرفته است.
رئيس مهندســي  فرآيند شركت پااليش
گازفجرجم تصريح كرد :مصرف کاتالیست
مراکس 29درصد  ماده فعال مایع  ،سالیانه
حدود سه تن بوده که در حال حاضر با توجه
به شرایط تحریمهای ظالمانه و قیمت بسیار
زیاد تأمین کاتالیست مایع دشوار شده که با
انجام این عملیات جایگزین یعنی استفاده از
کاتالیست جامد موجود در انبار مشکل کامال
برطرف و پیشبینی میشود تا  6الی 7سال
آینده نیاز به خرید کاتالیســت مایع وجود
نداشته باشد.

