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اخبار

آموزشبيشازهفتهزاردانشآموز
درطرحمليدانابدرکردستان

کردس�تان،غريب�هرحيم�ي:مديرعامل ش��رکت آب
منطق��هاي کردس��تان گفت :بر اس��اس طرح ملي
داناب تعداد هفت هزار و  ۷۲۳دانش آموز در سطح
مدارس اين استان آموزش فرهنگ صحيح استفاده
از مناب��ع آب را ميبينند.کامران خرم در جلس��هاي
ک��ه ب��ا هدف امضاي تفاه��م نامه همکاري اجراي
طرح ملي داناب در کردستان با مديرکل آموزش و
پرورش استان کردستان برگزار شد ،اظهار داشت:
اين طرح در راستاي تحقق آموزشهاي عموميو
بستر سازي فرهنگ حفاظت از منابع آب زيرزميني با
مشارکت شرکت آب منطقهاي و آموزش و پرورش
استان اجرا ميشود.وي افزود :تفاهم نامه همکاري
اجراي طرح ملي دانش آموزي نجات آب (داناب) و
طرح گسترش سواد آبي با محوريت کتاب (انسان و
محيط زيست) در سال تحصيلي  ۹۸-۹۹به منظور
تحقق آموزشهاي عموميو بستر سازي فرهنگ
حفاظت بهتر از منابع آب و در راستاي اجراي طرح
ملي احياي آبهاي زيرزميني در استان کردستان
منعقد ميشود.

تخصيص  ۴۸درصدي بودجه
آمادهسازي زيرساختهاي مرزي

کرمانشاه،احس�انس�دي:مديرکل راهداري و حمل
و نق��ل ج��ادهاي اس��تان کرمانش��اه از تخصيص
 ۴۸درصدي بودجه آمادهس��ازي زيرس��اختهاي
م��رزي خب��ر داد .مهن��دس فريب��رز کرميدرباره
آخرين وضعيت س��ه مرز «شوش��مي ،ش��يخ صله و
س��ومار» اظهار داش��ت :براي همه نيازمنديها از
جمله اخذ س��ند براي زمين ،چارت نيروي انس��اني
و زيرس��اختها و … درخواستها با دستگاههاي
مربوطه مکاتبه ش��ده اس��ت .کرميگفت :در  ۲مرز
س��ومار و شوشميزيرساختهاي فيبر نوري آماده
اس��ت اما در مرز ش��يخ صله فيبر نوري داريم و در
دس��تور کار ه��م قرار ن��دارد و اگر اين اقدام صورت
نگيرد کار ابتر باقي ميماند.اين مسئول عنوان کرد:
در بحث زيرساختها تا کنون نقطه صفر مرزي در
شيخ صله و شوشميهنوز مشخص نشده است که
اي��ن موض��وع بالتکليف اس��ت و انتظار داريم اين
مش��کل حل و فصل شود.کرميبا بيان اينکه براي
اينکه اين مرزها راه اندازي شود بايد سايت موقت
را در کانکسه��ا راه ان��دازي کنيم ،ادامه داد :به اين
منظور کانکسها و دوربينهاي الزم خريداري شده
و آماده نصب و بهره برداري هستند.

افزايش  ۷۵درصدي کشف
دام قاچاق در استان ايالم

ايالم – سيده شهناز موسوي  :فرمانده مرزباني ايالم
گفت :کش��فيات قاچاق دام در اين اس��تان امس��ال
به نس��بت س��ال گذش��ته  ۷۵درصد افزايش يافته
اس��ت .سرهنگ کياست سپهري روز چهارشنبه در
گ��ف وگ��و ب��ا خبرنگار ايرنا اظهار داش��ت :با توجه
به کنترل دقيق و مس��تمر نقاط مرزي امس��ال ۱۱
محموله قاچاق دام در اس��تان ايالک کش��ف شده
است.وي افزود :در جريان اين کشفيات تعدادي از
قاچاقچيان س��ابقه دار نيز دستگير و تحويل مراجع
قضايي ش��ده اند.فرمانده مرزباني ايالم يادآور شد:
بيش از  ۹۶درصد پروندههاي مربوط به قاچاق دام
تعيين تکليف شده است.استان ايالم  ۴۲۰کيلومتر
مرز مشترک با کشور عراق دارد.

مديرکل دفتر تحول اداري و فناوري
اطالعات سازمان شهرداريها کشور

بخ��ش خصوص��ي با تمام ت��وان خويش به حوزه
فن��اوري اطالعات ورود پيدا کند مش��هد مقدس
س��ارا رحمت��ي :مدي��رکل دفتر نوس��ازي ،تحول
اداري و فناوري اطالعات سازمان شهرداريها و
دهياريهاي کشور گفت :بخش خصوصي با تمام
توان خويش براي سرمايه گذاري به حوزه فناوري
اطالع��ات ورود پي��دا کند.عباس کرکه آبادي در
نخس��تين روز از نهمين نمايشگاه تخصصي شهر
هوشمند در حاشيه بازديد از غرفه اپليکيشن «شهر
من» اظهار کرد :با توجه به گس��ترش روزافزون
حوزه فناوري اطالعات و مطرح ش��دن ايدههاي
نو در سطح جهان ،ضرورت دارد بخش خصوصي
با تمام توان خويش براي س��رمايه گذاري به اين
حوزه ورود پيدا کند ،چرا که دس��تگاههاي دولتي
ب��ه تنهاي��ي قادر نيس��تند به اين ح��وزه ورود پيدا
کنند .بنابرين بايد دستگاههاي عموميغيردولتي،
صاحبنظ��ران حوزه دان��ش بنيان ،نخبگان و  ...با
ت�لاش روزاف��زون و انس��جام و هماهنگي الزم
اقدام��ات شايس��تهاي را در اي��ن حوزه رقم زنند تا
در آينده نزديک ش��اهد تحقق ش��هر هوشمند در
تماميشهرهاي کشور باشيم.

طرح طاها به صورت

خــبرویـژه

اردبيل،هنگامه محرم نژاد مديرکل استاندارد استان اردبيل از اجراي طرح هماهنگ استاندارد در قالب طرح طاها به عنوان يکي از طرحهاي راهبردي در سازمان ملي استاندارد و به منظور استانداردسازي از طريق
کنترل کيفيت اقالم موجود در بازار خبر داد.هاشم عاليي اظهار داشت :اين طرح با هدف حفظ سالمت و ايمني جامعه ،ملموس کردن حضور استاندارد در جامعه و اعتمادسازي و توجيه جامعه به کيفيت مطلوب
محصوالت انجام شد.وي افزود :چهار هزار و 609مورد بازرسي در 9ماهه امسال از مراکز عرضه و توزيع کاال توسط شرکتهاي بازرسي تأييد صالحيت شده و کارشناسان استاندارد انجام يافته که تعداد 211مورد
نمونهبرداري و  211مورد آزمون از مراکز عرضه و فروش کاال در قالب طرح طاها در زمينه صنايع غذايي ،لبنيات ،شويندهها ،رنگها ،لوازم خودرو ،مصالح ساختماني و غيره در استان اردبيل انجام شده است.

اخبار

عملياتي در اردبيل
اجرا ميشود

مدیرعامل شرکت گاز مازندران تاکید کرد؛

لزوم مصرف بهینه و منطقی گاز طبیعی در سطح ادارات
مازندران،معصومهمهدوی :مدیر عامل شرکت
گاز مازندران با اش��اره برودت هوای س��رد در
س��طح کش��ور و لزوم مصرف بهینه و منطقی
گاز طبیع��ی از س��وی تم��ام مش��ترکان ،از
ادارات و دس��تگاه های اجرایی خواس��ت در
مصرف گاز بیش��تر صرفه جویی کنند .جعفر
احمدپور  ،استمرار و تامین جریان گاز طبیعی
تمام مش��ترکان در طول س��ال بخصوص در
فص��ل س��رما را نیازمند همکاری و همراهی
تمام مش��ترکان در مص��رف بهینه و منطقی
گاز دانس��ت و بر رعایت دس��تورالعمل های
ش��رکت ملی گاز ایران مبنی بر صرفه جویی
در مصرف در ادارات و دس��تگاه های اجرایی
تاکید کرد .مدیر عامل ش��رکت گاز مازندران
بر خاموش نمودن سیس��تمهای گرمایش��ی
و موتورخانهه��ای س��اختمان تمام ادارات و
دس��تگاههای اجرای��ی پس از اتمام س��اعت
کار اداری تاکی��د ک��رد و اف��زود :این موضوع
از روی می��زان مص��رف از طریق واحدهای
بازرس��ی شرکت گاز مورد کنترل قرار گرفته
و در ص��ورت ع��دم رعای��ت موضوع ،موجب

اخط��ار و قط��ع جری��ان گاز س��ازمانهای
مذکور خواهد شد .وی با اشاره به سرد شدن
تدریجی دمای هوا ،اعالم کرد :تمام ادارات و
دستگاههای اجرایی موظف به رعایت کامل
م��وارد صرف��ه جویی در مص��رف گاز طبیعی
در س��ازمانهای ذیرب��ط هس��تند .احمدپور

بیان کرد :تمام ادارات و دستگاههای اجرایی
با خاموش نمودن سیس��تمهای گرمایش��ی
پ��س از پای��ان وقت اداری و روزهای تعطیل،
بایس��تی اقدام الزم را در راس��تای مدیریت
مصرف در بخشهای مربوطه به عمل آورند.
مدیرعامل ش��رکت گاز مازندران اظهار کرد:

چنانچ��ه می��زان مصرف گاز در برخی ادارات
و دس��تگاههای اجرای��ی بیش از حد متعارف
باش��د توس��ط مراجع ذیصالح پیگیری های
الزم ص��ورت خواه��د گرف��ت .وی در پایان
به دس��تورالعمل و بخش��نامه ارسالی از طرف
معاون اول رئیس جمهور اشاره کرده و تصریح
ک��رد :رعای��ت دمای رفاه  ۱۸الی  ۲۱درجه در
ادارات و روش��ن و خاموش نمودن سیس��تم
حرارت مرکزی یک س��اعت قبل از ش��روع
زمان اداری و همزمان با پایان ساعت اداری
و خاموش کردن وسایل گرمایشی در روزهای
تعطی��ل و انج��ام معاینه فنی ،تعمیر وس��ایل
گرمایشی و نصب سامانه هوشمند موتورخانه
از موارد توصیه های است که طی بخشنامه به
ادارات و موسس��ات دولتی توسط معاون اول
ریاس��ت محترم جمهور ابالغ گردیده اس��ت.
الزم به ذکر است شرکت گاز استان مازندران،
یک میلیون و  425هزار مشترک گاز طبیعی
تحت پوش��ش دارد که از این تعداد حدود 83
هزار مشترک آن شامل ادارات ،مساجد و سایر
اماکن عمومی است.

ب صورت گرفت؛
همزمان با سالروز تصويب قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضال 

نشستخبريسرپرستشركتآبوفاضالباستانمركزيباخبرگزاريها

مرکزي،آرشعبدي:بهدنبالتصويبقانونتشكيل
ش��ركتهاي آب و فاضالب در  11ديماه س��ال
 1369توسط مجلس شوراي اسالمي ،شركت آب
و فاضالب اس��تان مركزي با هدف ايجاد وبهره
برداري از تاسيس��ات انتقال و توزيع آب ش��هري و
همچني��ن جم��ع آوري  ،انتقال و تصفيه فاضالب
در محدوده قانوني ش��هرهاي اس��تان مركزي در
تاريخ  11/12/1370تاسيس شد.مهندس يوسف
عرفاني نسب سرپرست شركت در نشست خبري
كه با حضور خبرنگاران خبرگزاريها به مناسبت
سالروز تصويب قانون تشكيل شركتهاي آب و
فاضالب برگزار شد اظهار داشت :قبل از تاسيس
ش��ركتهاي آب و فاضالب ،مس��ئوليت تامين و
توزيع آب در كشور به عهده سازمانهاي متفاوتي
همچون ش��هرداريها ،سازمان عمران  ،سازمان
آب و بخ��ش خصوصي ب��ود اما با تصويب قانون
تشكيل شركتهاي آب و فاضالب در  11ديماه
س��ال  ،1369ش��ركتهاي آب و فاض�لاب در
استانها به عنوان تنها متوليان آب در كشور آغاز
به كار كردند .مهندس عرفاني نسب با بيان اينكه
تا قبل از تاس��يس ش��ركت آب و فاضالب استان

مركزي تنها  92درصد از جمعيت ش��هري استان
تحت پوش��ش خدمات آب ش��هري قرار داشتند
تصريح كرد  :در حال حاضر نزديك به  100درصد
مردم شهرهاي استان تحت پوشش خدمات آب
قرار دارند و تعداد ش��هرهاي تحت پوشش استان
از  15شهر به  33شهر ارتقاء يافته است.سرپرست
ش��ركت آبفاي استان مركزي با اشاره به افزايش
تعداد چاههاي در مدار بهره برداري در شهرهاي
استان از  83حلقه در بدو تاسيس شركت به 239
حلقه  ،طول خطوط انتقال و شبكههاي آبرساني
از از  1.153كيلومت��ر ب��ه  4.092كيلومت��ر و تعداد
مخ��ازن ذخي��ره آب از 30باب ب��ا مجموع حجم
 59.400به  111باب با مجموع حجم 293.190
مترمكعب افزود  :تا پيش از تاسيس شركتهاي
آب و فاضالب آزمايش��گاهي براي پايش مستمر
س�لامت آب مصرفي شهروندان توسط متوليان
آب وجود نداشت اما هم اكنون  11آزمايشگاه آب
در شهرهاي استان براي سنجش كيفيت منابع ،
مخازن وشبكههاي توزيع آب و  7واحد آزمايشگاه
فاضالب براي س��نجش كيفيت پس��اب خروجي
تصفيه خانههاي فاضالب فعاليت مينمايند .وي

در ادامه افزود :با در مدار بهره برداري قرار گرفتن
 11تصفيه خانه و  1750كيلومتر خطوط اصلي و
فرعي فاضالب از بدو تاسيس شركت آبفا استان
مركزي هم اكنون حدود  67درصد از شهروندان
اس��تان مركزي تحت پوش��ش خدمات فاضالب
شهري قراردارند.عرفاني نسب با اشاره به حفر 4
حلقه چاه آب  ،اصالح و بازس��ازي 15000متر از
شبكههاي توزيع آب  ،اصالح و توسعه  4600متر
خطوط انتقال طي  9ماهه سالجاري افزود15000:
متر توس��عه شبكههاي آبرساني ،اجراي 13600
متر خطوط اصلي و فرعي فاضالب  ،نصب 1650
فق��ره انش��اب فاضالب و واگ��ذاري  3.405فقره
انش��عاب آب به  7.198مش��ترك و  4.087فقره
انش��عاب فاضالب به  13.819مش��ترك جديد از
ديگر اقدامات اين شركت طي اين مدت ميباشد.
سرپرس��ت شركت آب و فاضالب استان مركزي
به شستشوي بيش از  807كيلومتر و ويدئو متري
 39كيلومتر از ش��بكههاي فاضالب و س��م پاشي
 32.113فقره منهول فاضالب از ابتداي سالجاري
تا كنون براي ارتقاء سطح بهداشت شهرها اشاره
نمود و افزود :اين اقدامات به طور مستمر هر ساله

يدرحوزهفناوري
مش�هدمق�دسس�ارارحمتي-تفاهمنامههم��کار 
اطالعاتوارتباطاتبينآس��تانقدسرضويوش��هرداريمش��هد
بهامضارس��يد.مديرمرکزفناورياطالعاتوفضايمجازيآس��تان
قدس رضوي در حاشيه اين مراسم که در نهمين نمايشگاه تخصصي
وهمايشمليشهرهوشمنددرنمايشگاهبينالملليشهرمشهدبرگزار
شد ،با اشاره به اهداف انعقاد اين تفاهمنامه اظهار کرد :اين تفاهمنامه
با هدف به اش��تراکگذاري و تبادل اطالعات و خدمات الکترونيکي،
انتقال تجارب و اس��تفاده از ظرفيتهاي مش��ترک در حوزه فناوري
اطالعات و ارتباطات در راستاي تسهيل امور زائرين و مجاورين ،بين
آستانقدسرضويوشهرداريمشهدمنعقدشد.محسنغالميابراز
کرد :باتوجه به اش��تراک مخاطبان آس��تان قدس رضوي و شهرداري

توس��ط ش��ركت آب و فاضالب اجام ميشود.وي
به انجام  51840مورد تس��ت كلر آزاد باقي مانده
 2058 ،م��ورد آزم��ون ميكروب��ي  45500 ،مورد
تست كدورت سنجي و  2058مورد آزمون HPC
از شبكههاي ابرساني و  1221مورد آزمونHPC
از مخ��ازن ذخي��ره آب  1017 ،نمونه آزمونهاي
شيمياييو 9050پارمترفيزيكيشيمياييازشبكه
 ،مخازن و منابع آب شهرهاي استان طي  9ماهه
س��ال  98اش��اره نم��ود و تصريح ك��رد  :طي اين
مدت  1198كيلومتر از شبكه آبرساني و 65370
مترمكعب از مخازن ذخيره آب ش��هرهاي استان
شستشو و گندزدايي شده است كه با توجه به برنامه
ريزيهاي انجام ش��ده تا پايان س��ال كل مخازن
ذخيره آب شهرهاي استان شستشو خواهد شد.

توس��عه کاربردي هوش مصنوعي فعاليتهاي جدي انجام دهد.وي
ادامهداد:باتوجهبههزينههايقابلتوجهاجرايپروژههوشمصنوعي
موفق ،انجام پژوهش و سرمايهگذاري مشترک در اين حوزه ميتواند
شانسموفقيتدوحوزهدراينعرصهراافزايشدهد.ويتصريحکرد:با
اجرايي شدن اين تفاهمنامه در گام نخست و تا قبل از پايان سال جاري
شاهد بهرهبرداري از فاز نخست يکپارچهسازي فرآيندهاي امالک و
اراضيآستانقدسرضويوشهرداريخواهيمبود.مديرمرکزفناوري
اطالعات و فضاي مجازي آستان قدس رضوي با بيان اينکه انتقال
تجارب و مستندات در حوزه استقرار نظام مديريتي فناوري اطالعات از
ديگر محورهاي اين تفاهمنامه همکاري است ،اظهار کرد :ما به دنبال
آنهستيمتانظاممديريتيفناورياطالعاتمبتنيبراستانداردهارادر
مرکز فناوري اطالعات و فضاي مجازي آستان قدس رضوي اجرايي
کنيم.غالميگفت :اس��تفاده از تجارب طرفين در زمينه برونسپاري
خدمات فناوري اطالعات ،مديريت بحران در حوزه فناوري اطالعات،
اس��تفادهازظرفي��تخادمي��اراندرجهتارتقايخدماتالکترونيک
شهريبهزائرينازديگرموضوعاتمطرحشدهدراينتفاهمنامهاست.
مدير مرکز فناوري اطالعات و فضاي مجازي آس��تان قدس رضوي
تصريح کرد :نياز به ش��کلگيري چندين کارگروه تخصصي داريم تا
هر کارگروه در زمينه تخصصي خود اجراي مفاد پيشبينيشده در اين
تفاهمنامه را تشريح ،برنامه ريزي و پيگيري کند.

پنجمين جلسه کارگروه آب و انرژي پدافند غير عامل استان در شرکت آبفاي شهري استان ايالم برگزار شد

ايالم،سيدهشهنازموسوي-پنجمينجلسهکارگروه
آبوانرژياستانپدافندغيرعاملاستانبهميزباني
شرکت آب و فاضالب شهري استان با حضور مدير
عاملشرکتوکليهاعضاءکارگروهدرسالنجلسات
شرکت آب و فاضالب استان ايالم برگزار شد.در اين
جلسهمهندسمظاهريمديرعاملشرکتورئيس
کارگروهضمنخيرمقدم،بيانداشتند:دستگاههاي
اجرايي عضو بايستي اجراي مصوبات جلسات را در

دستور کار خود قرار دهند.مهندس گالب پاش مدير
دفتربحرانوپدافندغيرعاملشرکتآبوفاضالب
ش��هرياس��تانودبيرکارگروهآبوانرژيباتأکيد
بر حضور مرتب اعضا کارگروه در اين جلس��ات ،از
تک تک اعضاي کارگروه درخواس��ت داش��تند تا با
احصاء تهديدات و پيشبيني راهکارهاي مناسب در
دستگاههاي خود باعث شوند تا اثربخشي جلسات
بيش از پيش باشد.در ادامه نمايندگان دستگاههاي

اجراييوعضوکارگروهانرژيو آبپدافندغير عامل
استانايالمضمنبررسيمصوباتگذشتهکارگروه
در خص��وص انجام کارشناس��ي و مطالعات پدافند
غيرعامل ،بهينه س��ازي مصرف انواع انرژي و آب،
تجهيزمديريتبحراندستگاههابهتجهيزاتمورد
نياز،برگزارينشستهايتخصصيوبهرهگيرياز
فناوريهاينودرمسائلپيشرو،شناساييواحصاء
تهديدهاياحتماليبحثوگفتگوکردند.

کردس�تان ،زهره نادري مقدم :مديرامور ش��عب بانک
مس��کن کردس��تان از پرداخت بيش از  2هزار و 500
ميليارد ريال تس��هيالت به مردم اس��تان از ابتداي
يبه
س��الجاريتاکنونخبرداد.جاللالدينس��ليم 
مناس��بت 81مين سالگرد بانک مسکن ،اظهار کرد:
با هدف تامين مالي براي اقشار متوسط شهري بانک
مس��کن در س��ال  1317فعاليت خود را آغاز کرد.وي
اف��زود :ت��ا امروز حدود  9ميلي��ون و  500هزار واحد
مسکونيدرسطحکشورازخدماتاينبانکبهرهمند
شدهاند و از سال  47نيز اين بانک در کردستان فعاليت
خود را آغاز کرده است.مدير امور شعب بانک مسکن
کردستان اعالم کرد :موزه بانکداري براي اولينبار در
کردستان و در شعبه خيابان امام خميني(ره) سنندج
داي��ر ميش��ود.وي افزود :در ح��ال حاضر  18هزار و
 500ميليارد ريال مانده تس��هيالت در اس��تان وجود
دارد که بانک مس��کن از اين لحاظ مقام اول در بين
بانکها به خود اختصاص داده است.س��ليميعنوان
ک��رد :از ابت��داي س��ال 98تاکنون بي��ش از 2هزار و
 500ميليارد ريال تس��هيالت به متقاضيان پرداخت
شده که  90درصد آنها در بخش مسکن بوده است.
مدير امور شعب بانک مسکن استان کردستان گفت:
ق��رارداد پرداخ��ت براي يکه��زار و  36واحد منعقد
ش��ده و ب��راي 2ه��زار و 69واح��د مس��کن مهر نيز
قس��طبندي صورت گرفته است.سليميهمچنين از
پرداخت691فقرهتسهيالتبرايحوادثغيرمترقبه
در استان خبر داد.

کارگاه آموزش مديريت ريسک
در شرکت گاز استان البرز

البرز،معصومهعيني:آموزشمديريتريسکباحضور
کارشناس��ان انرژي ادارات گازرس��اني در شرکت گاز
استانالبرزانجامشد.بهگزارشروابطعموميشرکت
گاز اس��تان البرز ،کارگاه آموزش مديريت ريس��ک با
حضور کارشناسان انرژي ادارات گازرساني در سالن
اجتماعاتش��رکتگازاس��تانالبرزبرگزارش��د.اين
کارگاه ب��ا ه��دف تکميل مس��تندات و آمادگي براي
مميزي داخلي تشکيل شد و به سواالت کارشناسان
دراينخصوصپاسخدادهشد.گفتنياستاينکارگاه
معادل  30نفر ساعت آموزش است.

توزيعبدونوقفهسوختدرمناطق
سردسيروصعبالعبوراستانادامهدارد

فناوري اطالعات؛ بستر جديد همکاريهاي آستانقدس رضويوشهرداريمشهد
مشهد در حوزههايي نظير خدمات امالک و اراضي ،خدمات به زائرين
و مجاورين ،خدمات فرهنگي و اجتماعي و ارتباط وسيع اين دو کالن
حوزه در فرآيندهاي کاري در ش��هر مقدس مش��هد پس از برگزاري
جلس��ات متعدد کارشناس��ي تدوين اين تفاهمنامه در دستور کار قرار
گرفت.غالميبي��ان کرد :مرک��ز فناوري اطالعات و فضاي مجازي
آستان قدس رضوي و سازمان فناوري اطالعات شهرداري مشهد به
عنوان پيشرانهاي توسعه خدمات الکترونيکي بين اين دو مجموعه،
مأموري��تج��ديدرايج��ادتحولديجيتالدرفضايارتباطيفعلي
دارند.وي ازاش��تراکگذاري دادهها و خدمات الکترونيکي به عنوان
يک��يازمحوره��اياصل��ياي��نتفاهمنامهنامبردواف��زود:دراين
مبحث بر روي يکپارچهسازي سرويسها در سامانههاي نرمافزاري،
سامانههايموبايليواطالعاتينظيردادههايمرتبطباترافيکشهري
و پارکينگها به ويژه در محدوده حرم مطهر در حوزه اختيارات طرفين،
قراراستبايکديگرهمکاريداشتهباشيم.غالميادامهداد:ماميتوانيم
بهمنظورتکريمزائرينومجاورينباطراحيوپيادهسازيسرويسهاي
الکترونيکي مشترک ،زمينه افزايش رضايتمندي و تجربه زيارت بهتر
را براي زائرين و مجاورين بارگاه حضرت علي بن موس��ي الرضا(ع)
فراهم کنيم.غالميهمچنين در ادامه توس��عه مش��ترک کاربردهاي
هوش مصنوعي را به عنوان يکي ديگر از محورهاي اين تفاهمنامه
عنوان کرد و گفت :آستان قدس رضوي در تالش است تا در زمينههاي

موزه بانکداري براي اولينبار در
کردستان داير ميشود

اردبيل،هنگامهمحرمنژاد:مديرشرکتنفتمنطقهاي
اردبيل گفت :با همت و عزم راسخ کارکنان شرکت
نف��ت تامين و ارس��ال س��وخت مورد ني��از مناطق
صعبالعبور اس��تان اردبيل ادامه دارد.س��يدحجت
مدني با حضور در انبار نفت شهيد بهفر اظهار داشت:
ب��ارش ب��رف و افت دما ،کارکنان س��ختکوش و
تالشگر منطقه را در ارائه خدمات مصممتر ساخته
و با همت و عزم راس��خ اين عزيزان ،س��وخت مورد
ني��از مناط��ق صعبالعبور به موقع تأمين و ارس��ال
ميش��ود.وي ب��ا بيان اينکه بص��ورت روزانه انواع
فرآوردههاي نفتي به نقاط مختلف اس��تان ارس��ال
ميش��ود ،افزود :کارکنان منطق��ه عالوه بر تامين
س��وخت مناطق صعبالعبور ،براي ارسال به موقع
و ايمن سوخت مجاري عرضه ،واحدهاي توليدي،
صنعت��ي و آموزش��ي ،تالش و ف��داکاري ميکنند.
مدي��ر ش��رکت نفت منطقهاي اردبيل با اش��اره به
تامي��ن  2ميلي��ون و  350ه��زار ليتر نفت س��فيد به
روس��تاهاي صعبالعبور اس��تان قبل از فصل سرما
بي��ان ک��رد :ب��ا بارش برف در منطق��ه ،با تمهيدات
و ذخيرهس��ازي مناسب سوخت همچون سالهاي
گذش��ته ،تماميمشکالت و س��رماي پيش رو را با
تالش ويژه و سختکوشي کليه کارکنان جبران و
براي مردم فهيم استان اردبيل خدمات بيشائبهاي
را به نمايش خواهيم گذاشت.

آماده باش کامل
نيروهاي راهداري در استان

س�منان،رضا تبياني�ان :مديرکل راه��داري و حمل و
نقل جادهاي استان سمنان از آمادگي کامل نيروهاي
راهداري براي انجام عمليات راهداري زمس��تاني در
محورهاي مواصالتي استان خبر داد.به گزارش روابط
عموميادارهکلراهداريوحملونقلجادهاياستان
س��منان ،احسان منصورکيايي افزود :با تالش شبانه
روزي راه��داران و انج��ام بموقع عملي��ات راهداري
زمس��تاني و حض��ور تماميدس��تگاههاي امدادي و
خدمات��ي تماميمحورهاي مواصالتي اس��تان باز و
تردد در آنها برقرار است.وي با اشاره به شرايط جوي
روزهاي گذش��ته افزود :پس از اطالع از ش��رايط آب
و هوايي و ورود س��امانههاي بارشي تماميامکانات و
تجهيزات راهداري حوزه استحفاظي اين اداره کل با
آمادگي کامل در راهدارخانهها مس��تقر و همزمان با
بارشنزوالتجويعملياتراهداريزمستانيشامل
برف روبي ،نمک پاشي در  315کيلومتر از جادههاي
اس��تان انجام ش��د .وي بابيان اينکه اين عمليات در
محورهاي س��منان – فيروزکوه،دامغان – س��منان(
گردنه آهوان ) ،ش��هميرزاد – فوالدمحله – پشتکوه،
ش��هميرزاد -چاش��م-خطيرکوه،ايوانکي– آبسردو
مهديشهر-شهميرزاد،انجامشدهاستگفت265:تن
شن و نمک در طي اين عمليات راهداري مورد استفاده
قرار گرفته است.

