دریچه
در شركت پااليش نفت اصفهان انجام شد

نصب تجهيز اكونومايزر در كانال
خروجي ديگ بخار

نســلفردا  /گــروه اســتانها :پــروژه
زیستمحیطی تجهيز اكونامايزر()Economizer
بهمنظور استفاده بهينه از انرژي و افزايش راندمان
ديگ بخارها در مسير گازهاي داغ خروجي آنها
و قبل از دودکش نصب شــده است .مدير پروژه
نصب تجهيز اكونومايزر افزود :درنتيجه انجام اين
كار بخشــي از انرژي تلفشده حاصل از احتراق
ديگ بخارها از طريق دودكش به محيط اطراف
وارد میشود و ازآنجاكه تجهيز اكونومايزر با آب
ورودي ديگ بخار تبادل حرارت میکند ،دماي
گاز خروجی از ديگ بخار کاهشيافته و همزمان
دماي آب ورودي به ديگ بخار افزايش مییابد.
عباس بهزادي گفــت :با توجه بــه اينكه ديگ
بخارهاي پااليشگاه به تجهيز اكونومايزر مجهز
نبود اجراي پروژه طراحي و نصــب اكونومايزر
بر روي ديگ بخار شــماره 2در دستور كار قرار
گرفت .در اجراي اين پروژه و نصب يك دستگاه
اكونومايزر روي بويلر مذكور ،دماي گازهاي داغ
خروجي بويلر از  C340°به  C170°كاهش يافته
است .بررسیهای اوليه نشان میدهد كه بازده
كلي ديگ بخار حدود 7درصد افزايش يافته است
و موجب صرفهجويي ساالنه حداقل حدود 4800
تن سوخت شده است .با اجراي اين پروژه ،ساالنه
از انتشار حداقل حدود  12000تن گاز گلخانهای
دياكسيدكربن به اتمسفر جلوگيري میشود.
مدیرعامل شرکت گاز ایالم اعالم کرد:

افزایش ۲۵درصدی مصرف گاز
ايالم /کوثر موسوي
mosavi.kavsar@yahoo.com

مدیرعامل شرکت گاز اســتان ایالم از افزایش
۲۵درصدی مصــرف گاز در ۹ماهه اول ســال
جاری نســبت به مدت مشابه سال گذشته خبر
داد و گفت :با توجه به شروع فصل سرما و افزایش
مصرف گاز میطلبد که مشترکان ضمن رعایت
صرفهجویی در مصرف دمای رفاه  ۱۸تا ۲۱درجه
سانتیگراد را در سیستمهای گرمایشی رعایت
کنند تا همه آحاد جامعه در اقصی نقاط کشــور
بتوانند از این نعمت خدادادی اســتفاده بهینه
کنند .عباس شمساللهی با اشــاره به اینکه در
 ۹ماهه اول سال گذشته ۳۷۵میلیون مترمکعب
گاز در استان مصرف شده است افزود :در ابتدای
سال جاری تا پایان آذرماه بیش از ۴۷۰میلیون
مترمکعب گاز توسط مشترکان در استان مصرف
شده که این موضوع باعث افزایش ۲۵درصدی
مصرف گاز در استان شده اســت .وی به میزان
مصرف گاز توسط مشترکان اشاره کرد و اظهار
داشت :مشــترکان خانگی ۳۹درصد ،صنعتی
۲درصد ،ســیمان ایالم ۱۷درصد ،پتروشیمی
۲۲درصد و سایر مصرف و متفرقه شامل تجاری،
کشــاورزی ،گردشــگری و غیره نیز ۲۰درصد
گاز اســتان را مصرف کردند که در این راســتا
صرفهجویــی گاز در این اســتان در زمینههای
مختلف ضروری به نظر میرسد.
وی با بیان اینکه بعد از مصارف خانگی باالترین
مصرف به ترتیب مربوط به پتروشیمی و سیمان
ایالم بوده است ادامه داد :صرفهجویی در مصرف
انرژی بــه خصوص گازطبیعی باعــث پایداری
دائمی شبکه گاز در فصل سرد سال خواهد بود.
مدیرعامل شرکت گاز استان رعایت توصیههای
ایمنی و مصرف بهینــه منابع انرژی به خصوص
گاز طبیعی در دوایر دولتی را ضروری دانســت
و تصریح کرد :براســاس ماده ۴۳قانون بودجه
ســال ۱۳۹۹ادارات و ارگانهای دولتی مکلفند
در سال جاری با راهکارهای عملی ۱۰درصد از
مصرف طبیعی گازطبیعی خود را کاهش دهند.

رشد  ۴۵درصدی سرمایهگذاری صنعتی در یزد

اعالم آمادگی  ۱۰۰سرمایهگذار در مرز سرو

اجرای همزمان  12طرح گردشگری در اردستان

یزد /گروه استانها :رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان یزد گفت :در
سال جاری میزان سرمایهگذاری صنعتی در اســتان یزد رشد ۴۵درصدی داشته است.
محمدرضا علمداریزدی اظهار داشت :با صدور ۲۲۵فقره پروانه بهرهبرداری صنعتی در
سال جاری ۱۴هزار و ۸۱۸میلیارد ریال سرمایهگذاری در یزد انجام شد که این میزان در
مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از رشد ۴۵درصدی برخوردار بوده است .وی یادآور شد:
میزان پروانههای بهرهبرداری صادر شده برای واحدهای صنعتی استان نیز در مقایسه با
سال گذشته از رشد ۲۴درصدی برخوردار است.

ارومیه  /گروه استانها :استاندار آذربایجانغربی از استان به دلیل هممرزی با سه کشور
خارجی به عنوان دروازه ارتباطی ایران با اروپا نام برد و از اعالم آمادگی  ۱۰۰سرمایهگذار در
مرز سرو خبر داد .محمدمهدی شهریاری با اشاره به ظرفیتهای نهفته استان برای ایجاد
منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی استانی ،گفت :این استان به سبب هممرزی با  ۳کشور ،ارتباطات
بینالمللی و دروازه ارتباطی با اروپا مستعد سرمایهگذاری بیش از پیش است .وی افزود :بیش
از  ۱۰۰سرمایهگذار پیشنهاد ایجاد کارخانه و سرمایهگذاری در منطقه ویژه اقتصادی سرو را
ارائه دادهاند که میتواند بستر اقتصادی خوبی برای آذربایجانغربی و حتی کشور ایجاد کند.

اردستان /علی دهقانانزواره :رئیس اداره میراثفرهنگی،گردشگری و صنایعدستی اردستان
گفت :یکی از مهمترین راهبردهای توســعه توامان اقتصادی و فرهنگی اردستان پرداختن به
صنعت گردشگری است و یکی از سیاستهای ما در راستای توسعه گردشگری در شهرستان
تاریخی اردستان ،جلب مشــارکت مردمی است .با جلب اعتماد ســرمایهگذاران موفق شدیم
سرمایههای سرگردان را در این شهرستان بهویژه سرمایهداران بومی را به موضوع گردشگری
جذب کنیم بهنحوی که12طرح گردشگری ،شامل اقامتگاه بومگردی ،اقامتگاهسنتی و تکمیل
دو هتل در سه شهر اردستان ،مهاباد و زواره با سرمایهگذاری  250میلیارد ریالی در حال اجراست.
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مرمت بناها و بهبود آبوفاضالب ضرورت دارد

بافتتاریخیبوشهردرمسیراحیا

بوشهر /گروه استانها :بافت تاریخی بوشهر به عنوان
گنجینهای ارزشــمند و قیمتی برای استان خصوصا
شهر بوشهر محسوب میشــود و نیاز است برای احیا
و بازســازی این بافــت تاریخی اقدامــات الزم انجام
شود .بافت تاریخی بوشــهر درکنار سواحل نیلگون
خلیجفارس ۳۸هکتار مساحت دارد که در ساخت این
بافت از معماری خاصی استفاده شده که درسطح کشور
کمنظیر است .حدود هزار سازه شامل ساختمان ،بنا و
بازار در این بافت قرار دارد که دارای ســابقه تاریخی
طوالنی و درخشانی است که میطلبد نسبت به احیا
و مرمت و بازسازی آن اقدام شود .رفع مشکالت آب و
فاضالب و توسعه تأسیسات و زیرساختهای مورد نیاز
در این بافت ازجمله نیازهایی است که باید با جدیت
برای رفع آنها تالش شود .اقدامات خوبی برای مرمت
بناهای موجود در این بافت تاریخی صورتی گرفته است
و میطلبد با تأمین اعتبارات مــورد نیاز ،این طرحها
تکمیل شــود .معاون میراث فرهنگی استان بوشهر با
اشاره به مســاحت ۳۸هکتاری بافت تاریخی بوشهر
اظهار داشــت :از ۴۰۰بنای باارزش در بافت تاریخی

بوشــهر از واگذاری ۲۰هزار انشعاب فاضالب در بافت
تاریخ بوشهر خبر داد و بیان کرد۱۳۰ :میلیارد تومان
برای اجرای شــبکه فاضالب در بافت تاریخی بوشهر
هزینه شده است .وی با اشاره به اجرای پروژه فاضالب
بافت تاریخی بوشهر که در محالت چهارگانه کوتی،
دهدشتی ،بهبهانیها و شنبدی و خیابانها و محالت
اطراف آن تاکید کرد۴۰ :درصد این طرح با دو ایستگاه
پمپاژ وارد مدار بهرهبرداری شده است .استاندار بوشهر
نیز با اشاره به اقدامات صورت گرفته در عرصه احیا بافت
تاریخی بوشــهر گفت :بافت تاریخی بوشهر ارزش و
اهمیت بسیار زیادی دارد و باید از همه ظرفیتها برای
بهبود فضای آن استفاده شود.
تحقيقات و عليرضارودباراني كارشناس بهرهبرداري
از فاضالب تهيه و تدوين شــده بود .ديگر مقاله ارائه
شــده در اين كنگره ملي با عنوان «بررسي الزامات
وچالشهاي حمايت از كاالي ايراني-نمونه موردي
آبفاي استان مركزي» توســط مهران مامقانينژاد
سرپرست معاونت منابع انساني و تحقيقات و اشرف
احمدلو كارشناس تضمين كيفيت اين شركت تهيه و
به صورت پوستر ارائه شد.

کرمانشاه

تبریز

مدیرعامل گاز استان کرمانشاه خبر داد:

معاون فرهنگی-هنری سپاه امامت تبریز اظهار کرد:

کرمانشاه  /اکبر میثاقی :مدیرعامل گاز استان
کرمانشــاه عنوان کرد :به منظور رعایت الگوی
مصرف و صرفهجویی و براساس بخشنامه معاون
اول محترم ریاســتجمهوری کنتــرل و پایش
دمای مصرف گازطبیعی در ادارات ،سازمانهای،
مساجد و حسینیهها از اول دیماه تا پایان فصل
سرما به صورت مرتب در سطح استان انجام خواهد
شد .شــهبازی گفت :در راستای انجام مأموریت
مذکور در ســطح شهرستان کرمانشــاه و سایر
نواحی تابعه به صورت منظــم و روزانه همکاران
واحد بازرسی این شــرکت با مراجعه به ادارات،
ســازمانها و نهادهای دولتی نسبت به بازرسی
و کنترل دمــای مصرف گاز طبیعــی در ادارات
( 18تا  21درجه ســانتیگراد) اقدام و درصورت

عدم رعایت پس از اخطار کتبی و بازرسی مجدد
نسبت به قطع گاز اداره خاطی اقدام خواهد شد.
مدیرعامل گاز استان کرمانشــاه افزود :ادارات و
سازمانهای دولتی باید نسبت به مصرف بهینه
گاز طبیعی براساس رعایت دمای رفاه  21درجه
سانتیگراد در اتاقها و 18درجه سانتیگراد در
راهروها اقدام و سیستم گرمایشــی اداره را یک
ساعت قبل از حضور کارکنان در اداره روشن و یک
ساعت قبل از تعطیل شدن اداره خاموش کنند.
مدیرعامل گاز استان درپایان یادآور شد :درحال
حاضر دراستان کرمانشاه 606هزار مشترک در
بخشهای مختلف از گاز طبیعی اســتفاده و در
اوج مصرف 13میلیــون مترمکعب گاز طبیعی
مصرف میشود.

تحقق موفقيت شركت كمپرسورسازي با همراهي كارگران

تبریز  /روحاله عبدالعلیزاده :سرهنگ صفدری
فرمانده ســپاه امامت ،بــه همراه مســئول معاونت
فرهنگی-هنری ســپاه ناحیه امامت تبریز سرهنگ
فرتاش از توانمندیهای شــركت كمپرسورســازي
بازدید به عمل آورد .قائم مقام شرکت کمپرسورسازی
تبریز در این بازدید گفت :سپاه در كشور نقش اساسي
و مهم داشته و اگر سپاه و بسيجيان نبودند كشور به اين
شكل توسعه نیافته و پيشرفت نمیکرد .محسنزاده
افزود :سپاه هميشه تحت امر ولي امر مسلمين جهان
آیتالهالعظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی) در تمام
عرصهها حضور يافته و باعث آباداني ايران اســامي
شده است .ســرهنگ صفدري در حاشــيه بازديد از
توانمندیهای شركت كمپرسورسازي تبریز به نقش
اساســي مديريت جهادی در كارخانجات صنعتي و

توليدي اشــاره و برنقش پررنگ مديرعامل انقالبي و
بســيجي و قائممقام واليي و يادگار هشت سال دفاع
مقدس در پيشرفت فعاليت شركت كمپرسورسازي
تبريز تاکید كرد .فرمانده ســپاه امامــت تبریز ابراز
اميدواري كرد با حمايتهاي ویــژهای كه ارگانها و
ادارات استان از اين شركت دارند شاهد شكوفايي اين
برند بزرگ در استان باشیم .معاون فرهنگی-هنری
ســپاه امامت تبریز نيز در اين بازديد برنقش مهم و
تأثیرگذار كارگران اين مجموعه تاكيد كرد .سرهنگ
فرتاش علت اصلي شكوفايي شركتهاي بزرگ استان
را وجود كارگــران فهيم و پرتالش دانســت و افزود:
موفقيت شركت كمپرسورســازي تبریز با مديريت
قدرتمند ،كاربلد و با همراهــي كارگران مجرب اين
شركت محقق خواهد شد.

مشهد
هرکــدام از اجزای پروژههای خطــوط ریلی بیش
از 20میلیارد تومان هزینهبر هســتند؛ یکی از این
پروژهها که به اندازه یک پروژه بزرگ مهم اســت ،هر  2هفته یکبار پروژهای در حوزه مترو افتتاح خواهد شد
دسترسی دوم ایستگاه کوهســنگی بود که افتتاح
شد .وی تصریح کرد :باید الگویی برای سالمسازی الزم برای حفر تونل انجام شــده به نتیجه خواهد آن به رسمیت شــمردن حق تقدم عابرپیاده است.
فضا جهت افراد دارای معلولیت و تسهیل دسترسی رسید .وی تصریح کرد :دستگاه حفار درهمین سال وی با بیان اینکه در این راستا طی یک سال گذشته
ایجاد کنیم که این اتفاق و الگوسازی در این ایستگاه  99حفار تونل خط چهــار را از منطقه مهر مادرکه در ایجاد زیرســاختهای موردنیاز طرح حق تقدم
رخ داده و در تمام ایستگاههای خط سه مدنظر قرار محله کمبرخورداری است و میتواند بخش زیادی عابرپیاده به نقطه مطلوبی رسیدهایم اظهارکرد :البته
خواهد گرفت .کالئی با اشــاره به اینکه تاکید ما بر از مناطق کمبرخوردار را از خواجهربیع تا شــهرک هنوز تا رسیدن به نقطه استاندارد فاصله زیادی داریم
حمل ونقل ریلی است خاطرنشــان کرد :درست شــهیدرجایی به هم متصل کند ،آغاز خواهد شد اما با ایجاد پیادهروها و پیادهراهها ،اصالح تقاطعها
است که هزینهها بسیار افزایش پیدا کرده و تأمین و ما بر این تصمیم مصمم هستیم و قول میدهیم و مناسبسازی مســیرهای گذرهای عابرپیاده و
تجهیزات با وجود تحریمها نیز مشــکل شده ،اما این کار را به سرانجام برسانیم ،لذا بیدلیل مردم را ایمنســازی آن،گام بلندی برداشــته شده است.
این حوزه را با ســرعت باال پیش خواهیم برد و در ناامید نکنید .وی اضافه کرد :از این مســئله مهمتر کالئی تصریح کرد :اکنون باید با مردم مشهد هم صدا
این مسیر قولهای مســاعدی را برای تأمین مالی تاکید بر اســتفاده از مدلهای جدید حمل ونقل و شویم و تالش کنیم این پروژه به سرانجام برسد .لذا
بیرونی گرفتهایم که این موضوع هم میتواند کمکی تاکید بر پیادهمداری است .کالئی گفت :به هرحال شهروندان باید در کنار هم عبور از گذرگاه عابرپیاده
برای پیشبرد پروژه باشد .شهردار مشهد ادامه داد :ما در آستانه سال  1400و آغاز قرن جدید هستیم و توقف پشت خطوط عابر را تمرین کنند .وی ادامه
موضوعاتی مبنی بر اینکه انتقال دســتگاه حفار به و نباید منفعالنه با این موضوع برخورد کنیم ،همه داد :رعایت حق تقدم عابرپیاده باید در سال آینده
خط چهار و حفاری تونل این خط به پایان این دوره مؤلفهها نشان میدهد که شهر مشهد طی یک دهه اجباری شود و این خیلی ساده است ،اگر شهروندان
هم نمیرسد؛ از سوی برخی افراد مطرح میشود که آینده ،شهری پیشتاز در حوزه اقتصادی ،اجتماعی ما در گذرگاههای عابرپیاده بــه چراغها توجه و از
این موضوع کذب است و به طور قاطع اعالم میکنم و فرهنگی خواهد بود .شهردار مشهد افزود :با توجه خطوط عابر پیاده عبور کنند و خودروها نیز هنگام
به لطف خدا تا پایان ســال فعالیتهای یک سال به این موضوع باید با کمک مردم گامهایی بزرگ را رسیدن به گذر عابرپیاده سرعت خود را کم کنند و
و نیمهای که برای ایجاد شــفت چهار و زمینههای در تقویت و توسعه پیادهمحوری برداریم که گام اول متوقف شوند ،این طرح محقق خواهد شد.
شهردار مشهد:

گلستان جای قدارهبندها و
هنجارشکناننیست

مشهد  /گروه استانها :شهردار مشهد با اشاره به
اینکه سرعت پروژههای مترویی به هیچ عنوان کم
نخواهد شد گفت :تا پایان سال هر دو هفته یک بار
یک پروژه حوزه مترو را به بهرهبرداری میرسانیم و
هزینه اجرای این پروژهها باالی 20میلیارد تومان
است .محمدرضا کالئی در مراسم افتتاح دسترسی
دوم ایستگاه کوهسنگی که با حضور جمعی از اعضای
شورای شهر و معاون عمران حمل ونقل و ترافیک
شهردار و مدیران شــهری برگزار شد افزود :تالش
خواهیم کرد ظرف چند ماه آینده تمام پروژههایی
را که نیازمند تأمین تجهیزات اســت و تاسیسات
پیچیدهای دارد به اتمام برسانیم .وی با بیان اینکه
کالن پروژه خطــوط ریلی مشــهد آن قدر بزرگ
است که اجزای آن شاید به چشم نیاید ،اظهارکرد:

نوسازی 2شیرخط اصلی بدون
اعمال قطع آب در شهر
قم  /محمد توکلی

بوشهر تاکنون ۸۰پالک ثبت ملی شده است .نصراله
ابراهیمی با اشــاره به مرمت و بازسازی برخی از بناها
توسط اشخاص حقیقی و ادارات کل استان و ارگانهای
دولتی خاطرنشــان کرد :برخی از بناهای مرمتشده
کاربری موزه دارند .وی با اشاره به برنامهریزی صورت
گرفته برای احیای بافت تاریخی بوشــهر ،اضافه کرد:
استفاده از مشارکتهای مردم و تقویت بخش خصوصی
برای احیای بافت تاریخی به عنوان یک موضوع مهم
مدنظر قرار دارد .معاون میراثفرهنگی استان بوشهر
از تصویب ۲۵میلیاردتومان برای توسعه زیرساختها
و ساماندهی بافت تاریخی بوشــهر خبر داد و گفت:
بازســازی گذر گردشــگری ،مرمت بناها ،بهبود فضا
و توسعه مبلمان شــهری در بافت تاریخی بوشهر از
برنامههای مهم در این بافت اســت .وی با اشــاره به
برنامهریزی برای مرمت و استحکامبخشی سازهای و
جدارهای عمارتهای بافت افزود :برخی از بناها دارای
قدمت باالیی هستند که برای احیا و بازسازی آن تالش
میشود.
رفع مشکالت آبوفاضالب بافت تاریخی

کنترل و پایش دمای ادارات در سطح استان

 مدیر امور آبوفاضالب قم خبر داد:

tavakoli.m.1987@gmail.com

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب بوشهر اظهار داشت:
به منظور حفــظ و نگهداری بافت تاریخی بوشــهر،
نسبت به توسعه و تقویت شبکه آب و فاضالب در این
محدوده اقدام شــده اســت .عبدالحمید حمزهپور از
اجرای ۳۵کیلومتر شــبکه فاضالب در بافت تاریخی
بوشــهر خبر داد و اضافه کرد :در بافت تاریخی بوشهر
شبکهگذاری فاضالب بیشتر به صورت لولهرانی انجام
میشود .وی پیشرفت شبکه فاضالب در بافت تاریخی
بوشــهر را ۹۸درصد عنوان کرد و ادامه داد :به خاطر
عرض کم کوچههای بافت تاریخی بوشهر ،پروژههای
عمرانی به کندی پیش میرود و عملیاتها به صورت
دستی انجام میشود .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
مشهد
برگزار شــد مقاله «نقش نصب چربيگير دركاهش
توسط شركت آبوفاضالب استان مركزي انجام گرفت
گرفتگیهای شــبکههای فاضالب اراك» توســط
ارائه  2مقاله دركنگره علومومهندسي آبوفاضالب ايران مهندس يوسف عرفانينسب مديرعامل اين شركت،
مهران مامقانينژاد سرپرست معاونت منابع انساني و
اراک  /رضوان داودیجم :در سومين كنگره علوم و حمايت از كاالي ايراني-نمونه موردي آبفاي استان تحقيقات ،مهدي گودرزي رئيس اداره بهرهبرداري از
مهندسي آبوفاضالب ايران دو مقاله با عناوين «نقش مركزي» كه توسط مديران و كارشناسان شركت آب و شبكه و تاسيسات فاضالب ،زهرا راستين كارشناس
نصب چربيگير دركاهش گرفتگیهای شبکههای فاضالب استان مركزي تهيه شده بود به صورت پوستر بهرهبرداري و توسعه آب ،اشرف احمدلو كارشناس
فاضالب اراك» و «بررســي الزامــات وچالشهاي ارائه شد .در اين كنگره كه آذرماه در دانشگاه شيراز تضميــن كيفيت ،عبــاس جهانگيري كارشــناس

فرمانده انتظامی گلستان:

گلستان /گروه استا نها :فرمانده انتظامی
گلستان با هشدار به اراذل واوباش گفت :گلستان
جای قدارهبندها ،اشرار و هنجارشکنان نیست و
پلیس با تأسی از راه شهدای امنیت ،تمامقد در
مقابل چنین افرادی خواهد ایستاد .سردار سعید
دادگر در مراسم تشییع پیکر شــهید «نبیاله
خطیری» در گرگان اظهار کرد :باب شهادت در
نیروی انتظامی باز اســت و جان بر کفان والیت
در راه دفاع از امنیت و آرامش مردم تا پای جان
ایســتادهاند .فرمانده انتظامی گلســتان با بیان
اینکه شهید خطیری نمونهای کامل از یک مجاهد
فیسبیلاله بود که جان شیرین خود را فدای نظم
و آرامش مردم کرد افزود :افتخار شهادت نصیب
بندگان مخلص و برگزیده خداوند میشــود و
امروز نیروی انتظامی جمهوری اســامی ایران
به داشــتن چنین نیروهایی به خود میبالد .وی
گفت :پلیس گلســتان با عزمی راسخ و اقدامی
انقالبی در راستای برخورد قاطع با اراذل و اوباش
گام برداشته است.
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استانها

کوتاه از استانها

مدیر امور آب و فاضالب شهر قم از تعویض و
نوسازی دو شــیر خط روی خطوط آبرسانی
اصلی شــهر قم در کمتر از یک هفته و بدون
قطع آب خبر داد .مجتبی وزینافضل با اشاره
به انجام مانورهای مســتمر روی شیرآالت
خطوط آبرسانی شــهر گفت :در این مانورها
کارایی شــیرآالت با دقت موردبررسی قرار
میگیرد و نســبت به رفع اشکاالت احتمالی
اقدام میشــود .وی با بیان اینکه در یکی از
مانورهــای اخیر ،خرابی و عــدم قطع کامل
آب توســط دو شــیر اصلی روی خط هزار
یزدان و 800میلیمتر علیآباد گزارش شــد
اظهار داشت :با توجه به اینکه این شیرها در
آبگیری مخزن یزدان و تأمین آب شــهر از
اهمیت ویژهای برخوردار هســتند تعویض و
نوسازی آنها در دستور کار قرار گرفت .مدیر
امور آب و فاضالب شــهر قم با بیان اینکه در
صورت عدم کارکرد درست شیرآالت موجود
روی خط هزار یزدان و 800ملی متر علیآباد
در مواقــع بحران ،مجبور بــه قطع محدوده
وسیعی هســتیم یادآور شد :در همین راستا
در کمتر از یک هفته و بــا هزینهای افزون بر
دو میلیارد و 500میلیون ریال این شیرآالت
تعویض شد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات
استان مرکزی:

اجرای شبکه فیبرنوری در
روستاهای کمیجان آغاز شد
اراک  /رضوان داودی جم

News.arak93@gmail.com

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان
مرکزی از آغاز عملیات اجرایی ایجاد شبکه
فیبرنوری در قالب طرح توســعه ارتباطات
روستایی(تار) در روستاهای چهرقان و وفس
از توابع شهرستان کمیجان خبر داد .مهدوی
گفت :به منظور کاهش شــکاف دیجیتال و
با هدف تأمین ارتباطات مناســب در مناطق
روســتایی ،پروژه ملــی توســعه ارتباطات
روســتایی(تار) در قالب ایجاد بستر انتقال
فیبرنوری به طول تقریبی 300کیلومتر در
سطح استان اجرا میشــود .مهدوی ضمن
اشــاره به آغاز عملیات اجرایی این پروژه به
ش مرکزی
طول تقریبــی 30کیلومتر در بخ 
شهرستان کمیجان و در روستاهای چهرقان و
وفس افزود :مساعدت و همکاری ادارات منابع
طبیعی ،راهداری و حمــل و نقل جادهای و
سایر دستگاههای مرتبط جهت کاهش زمان
صدور مجوزها و هزینههای مرتبط با اجرای
طرح اهمیت دارد.
با حضور شهردار مشهد انجام شد؛

افتتاح دسترسی دوم ایستگاه
کوهسنگی خط  2قطارشهری
مشهد  /زهرا آخوندی

z.a.naslefarda.1359@gmail.com

با حضور شهردار مشــهد ،جمعی از اعضای
شورای شــهر ،معاون عمران ،حمل ونقل و
ترافیک شهردار و جمعی از مدیران شهری،
دسترسی دوم ایستگاه کوهسنگی افتتاح شد.
مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد در این
خصوص گفت :در مجموع ایستگاه کوهسنگی
در زیربنایی به مساحت پنج هزار مترمربع و
با هزینهای بالغ بر 130میلیاردتومان احداث
شــده اســت .وی اضافه کرد :این ایستگاه
دارای دو راه دسترســی است که یکی از این
دسترسیها واقع در خود بوستان کوهسنگی
 19آذرماه سال گذشته به همراه ایستگاه به
بهرهبرداری رســید .کیانوشکیامرز تصریح
کرد :اکنون نیز شــاهد دسترســی دوم این
ایستگاه واقع در ضلع شــمال غربی حاشیه
خیابان کوهســنگی هســتیم که استفاده از
قطارشــهری را برای مردم راحتتر خواهد
کرد .وی ادامه داد :این دسترسی مجهزبه دو
آسانسور و چهار پله برقی است و آسانسورها به
گونهای نصب شده که خرید بلیت و دسترسی
به سکوهای سوارشدن به قطارها را برای افراد
دارای معلولیت تسهیل کردهاند.

