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اخبار

رفعمشکلتأمینآبروستاهاازاولویت
هایشرکتآبمنطقهایاستاناست

مدیرعام��ل ش��رکت آب منطق��ه ای مرکزی گفت:
رفع مش��کالت تأمین آب روس��تاها به عنوان یکی
از اصلیتری��ن دغدغههای ش��رکت آب منطقه ای
مرکزی است  .به گزارش روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای مرکزی ،در نشست هم اندیشی و بررسی
و رس��یدگی به مش��کالتتأمین آب روستای سیردر
از توابع شهرس��تان خنداب که با حضور مدیرعامل
شرکت آب منطقه ای مرکزی ،فرماندار شهر خنداب،
مدیرادارهمنابعآبشهرستانخندابوسایرمسئولین
شهرستانی در محل فرمانداری این شهر برگزار شد،
مهندس عزت اله آمره ای تاکید کرد :کمبود آب در
استان  ،استفاده از شیوه های نوین آبیاری و مدیریت
مصرف منابع آب را به یک ضرورت تبدیل کرده است.
مهندس آمره ای با ش��اره به اهمیت مش��ارکت بهره
برداران برای توسعه شیوه های نوین آبیاری افزود :با
توجه به کمبود منابع آبی  ،همه کشاورزان بایستی از
روش های نوین آبیاری در بخش کشاورزی استفاده
نمایند و تغییر و اصالح محصوالت کشاورزی که به
آب زیادی نیاز دارند را باید در دس��تور کار خود قرار
داده و از آموزش های ترویجی بخش کشاورزی در
راس��تای بهبود و بهره وری بهتر از منابع موجود در
جهت افزایش تولیدات محصوالت کش��اورزی خود
اس��تفاده نمایند .مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای
مرکزی در خصوص رفع مشکل تأمین آب روستای
سیردر نیز گفت :به منظور تأمین آب شرب روستا و
حل مش��کالت کم آبی پیگیریهای الزم انجام می
شود و مقرر شد در صورت امکان و انجام بررسی های
کارشناس��ی مجوز حفر چاه کشاورزی به جای قنات
کم آب روس��تا به کش��اورزان اعطا شود .همچنین در
این جلسه در خصوص چاههای غیرمجاز ،تأمین آب
پروژه ها و صنایع زیربخش کشاورزی و سایر حوزه
ها بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت .در پایان جلسه
عبدالرضا حاج علی بیگی فرماندار خنداب به همراه
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی و جمعی
از مدیران شهرس��تان با حضور در روس��تای سیردر از
نزدیک مشکالت روستاییان را بررسی و تصمیمات
الزم را اتخاذ کردند.

بهره برداری از فاز دوم روشنائی جاده
سالمت مشکین دشت

ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی و روابط عمومی
ش��هرداری مش��کین دش��ت فاز دوم روشنائی جاده
س�لامت مشکین دشت با نصب پایه های روشنایی
براي عموم شهروندان به بهره برداري رسید .میرزائی
سرپرست شهرداری اظهار داشت؛ به همت و تالش
ش��بانهروزیمدیریتش��هریفازدومجادهسالمت
واقع در بلوار شهید سردار کاظمی که یکی از مطالبات
ش��هروندان مشکین دش��ت علی الخصوص اهالی
ش��هرک بعثت بوده با نصب پایه های روش��نایی در
اختیار عموم ش��هروندان قرار گرفت .میرزائی ضمن
تشریحاینپروژهافزود؛مجموعههمکاراندرمعاونت
خدمات ش��هری  ،تمام تالش خود را برای اس��تفاده
بهینه و تامین امنیت ورزش��کاران و شهروندان عزیز
بکار گرفت تا بتواند در این فصل گرما شاهد آن باشیم
کهبصورتش��بانهروزیازاینمکاناس��تفادهگردد.
سرپرست شهرداری مشکین دشت در ادامه افزود فاز
دوم روشنایی این پروژه در بلوار شهید سردار کاظمی
ب��اصرف��هاقتصادیوصرفهجوییوکاهشهزینهو
پرهیز از هرگونه اسراف صورت گرفت و ضلع شمالی
ای��ن بل��وار نیز طی روزهای اینده مورد بهره برداری و
روشن خواهد شد

حضرت رضا(ع) دعوت
حق را لبیک گفت

اقداماتانجامشدهدرخصوصتوزیعالکترونیکیگازمایعمنطقهاردبیل
جلس��ه هماهنگی مسئولین منطقه اردبیل با
شرکت های موزع گاز مایع در راستای اجرای
طرح فروش الکترونیکی در سالن کنفرانس
منطقه برگزار شد
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی منطقه اردبیل :در جلس��ه
ای ک��ه ب��ا حضورس��ید حج��ت مدنی مدیر
منطق��ه ،معاونین فن��ی عملیاتی و بازرگانی
 ،مس��ئولین س��تادی  ،روسای نواحی تابعه و
مدیران ش��رکتهای موزع گاز مایع در محل
س��الن کنفرانس برگزار ش��د و اهم اقدامات
انجام شده مورد بررسی و مقرر شد اطالعات
عاملین گاز مایع برابر فرمت ارس��الی از ستاد
پخ��ش ی��ا بانک ملت تنظیم و نتایج حاصله
از طریق روسای نواحی پیگیری گردد  .مدیر
منطق��ه اردبیل در این ب��اره افزود :همچون
سایر مناطق پخش ،منطقه اردبیل نیز اجرای
طرح فروش الکترونیکی نفت سفید را از اول
اردیبهش��ت ماه س��ال جاری به نحو احسن
ب��ا تالش کارکنان منطق��ه علی الخصوص
بازرگان��ی و ف��روش به اجرا گذش��ت و برای

اس��تفاده از این ط��رح در توزیع الکترونیکی
س��ایر مواد نفتی نیز برنامه ریزی های الزم
در دس��ت بررس��ی اس��ت که طرح فروش
الکترونیک��ی گاز مای��ع بصورت آزمایش در
دو منطقه اجرایی ش��ده اس��ت که اجرای آن
برای همه مناطق از طریق ستاد پخش ابالغ

شده است  .که با همکاری روسای نواحی و
مالکان ش��رکتهای موزع گاز مایع در منطقه
ما نیز در حال بررسی می باشد  .مدنی ادامه
داد :در اج��رای ای��ن طرح همکاری و تعامل
ش��رکتهای موزع گاز مای��ع و عاملین توزیع
با کارکنان نواحی بس��یار ضروری اس��ت  .در

اادامه جلس��ه فردی��ن چراجی معاون فنی و
عملیات��ی منطق��ه مراحل اجرای این طرح را
به حاضرین تشریح نموده و بیان داشت  :در
جهت اجرای این طرح که بصورت پایلوت در
دو منطقه اجرایی شده و نقاط ضعف و قوت
این طرح در این دو استان بررسی و به مناطق
دیگر ابالغ شده است .چراجی تاکید کرد  :در
راستای اجرای این طرح راست آزمایی های
الزم و ثبت عاملین واقعی توزیع بسیار ضروی
اس��ت که آموزش��های الزم جهت متصدیان
امر در روزهای آتی برگزار خواهد ش��د لذا با
توج��ه به گفته های مدیر منطقه همکاری و
تعامل شرکت های موزع در اجرایی شدن این
طرح بسیار الزامی می باشد  .در پایان جلسه
مسئولین منطقه از جمله اسد خلیل پور معاون
بازرگانی ،روسای نواحی و کارشناسان برنامه
ریزی و تامین توزیع و مالکان ش��رکت های
موزع در راس��تای اج��رای طرح الکترونیکی
گازمای��ع نقط��ه نظرات خود را بیان داش��ته
و هماهنگ��ی ه��ای الزم در ای��ن جهت بین
حاضرین جلسه صورت گرفت .

پاسخگویی مطالبه مردم در دیدارهای چهره به چهره با مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل
اسماعیلی مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل دیدار چهره به چهره
مردم با مسئوالن را در تسهیل روند خدمترسانی و شتاب بخشیدن
به فرآیند حل مشکالت امری مهم تلقی نمود و گفت  :مطالبه گری
مردم از مسئولین باعث ایجاد فرهنگ پاسخگویی در بین مسئولین
شده و موجب ارایه خدمات بهینه به مشترکین خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل  ،سردار اسماعیلی
مدیر عامل این شرکت از برگزاری  46جلسه مالقات چهره به چهره
با آحاد مردم و نمایندگان نهادها و سازمانها در سال  1398خبر داد و
گفت :مراجعه مردم به شرکت گاز استان و پیگیری مطالباتشان را
نشانه اعتماد ملت به نظام مقدس اسالمی دانست و مالقات عمومی

مردم با مسئوالن را در تسهیل روند خدمترسانی و شتاب بخشیدن
به فرآیند حل مشکالت آنان را بسیار تاثیر گذار تلقی نمود.
وی در حاشیه جلسه مالقات چهره به چهره از مالقات  94مورد از
مشترکین در سال  98خبر داد و اظهار داشت :مالقات عمومی مدیران
با مردم در راس��تای توصیه بزرگان دین مبین اس�لام مبنی بر اینکه
نیازهای مردم را نعمت الهی دانستن و همچنین بنا به سیاستهای
دولت" تدبیر و امید"به صورت هفتگی انجام میشود.
گفتنی است مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل در دیدارهای چهره
به چهره به مسائل و مشکالت یکایک مراجعه کنندگان گوش فرا
داده و برای حل این مشکالت دستوراتی را صادر می نمایند.
با چاشنی برنامه ریزی مراسم روز خبرنگار

تغییر و تحول در خانه مطبوعات و رسانه های خراسان رضوی

مشهد مقدس سارا رحمتی--آیین تغییر و تحول
درخانهمطبوعاتورس��انههایخراس��انرضوی
همراه با برنامهریزی برگزاری مراسم گرامیداشت
روز خبرنگار دردفتر خانه مطبوعات واقع در مجتمع
فرهنگی امام رضا(ع) مشهد برگزار شد .نخستین
نشس��ت ستاد گرامیداش��ت روز خبرنگار سال ٩٩
همراهباآیینتحولوتحویلاسناد،مدارکومکان
خانه مطبوعات و رسانه های استان با حضور معاون
فرهنگی و رسانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
اس��تان ،مدیران س��ابق و فعلی خانه و نیز تعدادی
ازاعض��ایهیئ��تمدیرهوبازرسخانهمطبوعات
برگزار شد .در این نشست برخی پیشنهادها برای
برگ��زاری شایس��ته برنامه ه��ای روز خبرنگار در
س��ال جاری با توجه به ش��رایط خاص شیوع کرونا

و محدودی��ت ه��ا ،طرح و مورد بحث و تبادل نظر
قرارگرفت .معاون فرهنگی و رس��انهای اداره کل
فرهنگوارش��اداس�لامیخراسانرضویدراین
آیین با تقدیر از حسینعلی آریانی مدیر سابق خانه
مطبوعات و رس��انه های استان به خاطر توفیقات
توأم با صبر و تالش اظهار کرد :هیئت مدیره جدید
به سبب محدودیت ها و شرایط اقتصادی کشور و
همچنین وجود بحران کرونا دوره سختی را پیش
رو دارد و بس��یاری از مطبوعات و رس��انه ها دچار
مش��کل هستند .افشین تحفه گر افزود :مجموعه
هیئ��ت مدی��ره خانه مطبوع��ات در دوره جدید با
مش��روعیت باال توس��ط جامعه مخاطبان انتخاب
شد و مشارکت  ۸۱درصدی اعضا در این انتخابات
پرشور ،وظیفه سنگینی را بر عهده اعضا گذاشته که

باید این سرمایه اعتماد را قدر دانست .وی با اشاره به
همدلی و همگرایی موجود در مجموعه های رسانه
ای استان در دوره اخیر گفت :مکان خانه مطبوعات
برایهمیش��هدر مجتمعامام رضا(ع)دربوس��تان
ملت مس��تقر هس��ت ،اما باید تالش کرد تا مکان
متناسببهتریدرشانخانهمطبوعاتفراهمشود.
معاونفرهنگیورسانهایادارهکلفرهنگوارشاد
اسالمیاستانافزود:خانهمطبوعاتبایدخانههمه
اصحاب رسانه باشد و چتر حمایتی آن شامل همه
اعضا شود و میتواند تاثیرگذار و پر قدرت در عرصه
های مختلف ظاهر شده و مطالبات اهالی رسانه و
مردم را پیگیری کنند .وی اولویت نخست این خانه
در شرایط فعلی را پیش بینی مکان متناسب دانست
و ب��رای اعضای جدید هیئت مدیره آرزوی توفیق

کرد.مدیرخانهمطبوعاتورس��انههایخراس��ان
رض��ویدرادام��ه گفت:جایگاهخانهمطبوعاتبه
عن��وان مجموعه صنفی و ملجاء و مرجع اصحاب
رسانه باید بازتعریف شده و نیز این خانه در دلهای
اصحاب قلم و رسانه و حتی آنان که هنوز عضو این
تشکلنیستندجایاصلیخودرابیابد.ویهمچنین
با اش��اره به برنامه های خود در دوره جدید ،کمیته
های پیش��نهادی برای مش��ارکت اعضا و نیز رفع
مسائل رسانهها ،اظهار کرد :کمیته های حقوقی،
آم��وزش و پژوه��ش ،رفاهی و تفریحی ،ورزش و
جوانان ،خانواده و بانوان ،ظرفیت های اقتصادی و
مالی ،پیشکسوتان ،شهرستان ها و نیز سرپرستی
ها برای هم افزایی بیشتر با حضور اعضا ،در خانه
مطبوعات استان راه اندازی می شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه در بازدید از سالن اجالس:

وزارت امور خارجه باید برای بهرهبرداری پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان کمک کند

واحد الفین پتروشیمی ایالم بدون
دخالت یک خارجی ۱۵روز آینده وارد
فاز اجرایی میشود

مدیرعام��ل مجتمع پتروش��یمی ایالم گفت :واحد
الفین پتروش��یمی ایالم؛ بدون دخالت یک خارجی
ظ��رف ۱۵روز آین��ده وارد ف��از اجرای��ی میش��ود.
حس��ن نجفیسمنانی ،شامگاه پنجشنبه در برنامه
محل��ی «دس�لات» از آغاز ب��ه فعالیت واحد الفین
ش��رکت پتروش��یمی ایالم س��خن و اظهار داشت:
واح��د الفین پتروش��یمی ای�لام؛ بدون دخالت یک
خارجی ظرف 15روز آینده وارد فاز اجرایی میشود.
مدیرعامل مجتمع پتروش��یمی ایالم گفت :حجم
سرمایهگذاری ریالی برای واحد الفین یکهزارو 400
میلی��ارد توم��ان بوده اس��ت و تغییر در مدیریتها و
خصوصیسازی و تغییر سرمایه گذار عواملی بودند
که این واحد دیرتر از موعد مقرر به بازدهی برسد.
نجفیس��منانی ،در ادامه افزود :از محاس��ن افتتاح و
راه اندازی واحد الفین در این ش��رکت آن اس��ت که
؛ 22میلیون و  100هزار نفر ساعت کار بدون حادثه
در پتروش��یمی ایالم و بدون حضور حتی یک نفر
خارجی به فرجام میرسد.

قدیمیترینخادم

خــبرویـژه

مشهد مقدس سمیرا رحمتی--حاج محمد حسین مسئلهگو ٌد ّری» قدیمیترین خادم حرم نورانی حضرت امام رضا(ع) در سن  ۹۷سالگی درگذشت .حاج محمد حسین مسئلهگو ٌد ّری متولد
 ۱۳۰۲در مش��هد مقدس بود که از س��ن  ۱۹س��الگی به نیابت از پدرش��ان مرحوم ثقه االس�لام میرزا حس��ن مس��ئلهگو ٌد ّری به خدمت آس��تان امام رضا(ع) مش��رف شدند .خادمی ایشان سالیان
طوالنی ادامه داشت و بعد از پایان دفاع مقدس و بازگشت ایشان از جبهه ،از سال  ۱۳۶۸به صورت تشرفی ادامه یافت .خدمات حاج محمدحسین مسئلهگو ٌد ّری تنها منحصر به زائران ثامن
الحجج(ع) نبود ،بلکه وی از مؤسسان جامعه درمانگاههای خیریه مشهد و مؤسس چندین درمانگاه خیریه در مناطق محروم مشهد و شهرهای دیگر بود.

اخبار

سخنگوی وزارت امور خارجه و رییس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه
ای وزارت امور خارجه گفت :تحریم ها نباید مانع اجرای پروژههای
بزرگ و فاخری مانند س��الن اجالس بین المللی اصفهان باش��د .به
گزارش خبرنگار ما از اصفهان ،سید عباس موسوی در بازدید از پروژه
مرکز همایش های بین المللی اصفهان با اشاره به اینکه وزارت امور
خارجه باید برای بهرهبرداری این پروژه کمک کند ،اظهار کرد :باید
ب��ه اصفه��ان و ایران برای داش��تن چنین پ��روژه ملی تبریک گفت،
سالن اجالس سران در تهران احداث شده اما باید از زیرساختهادر
دیگر نقاط کش��ور هم اس��تفاده کرد .وی ادامه داد :پروژه فاخر مرکز
همایشها ،بینالمللی بودن اصفهان را تکمیل میکند بنابراین باید
این پروژه در جایگاه ملی دیده ش��ود و آن را وابس��ته به یک دولت یا
زمان خاص ندانس��ت .س��خنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد:
آنچه در این پروژه ملی مغفول مانده ،حضور س��رمایه گذار خارجی
است .مدیر کل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری اصفهان نیز در
این جلسه که در محل پروژه مرکز همایش های بین المللی اصفهان

برگزار شد ،گفت :پروژه مرکز همایشهای بینالمللی اصفهان بازوی
خوبی برای وزارت خارجه محسوب میشود .ایمان حجتی در بازدید
سخنگوی وزارت امور خارجه از پروژه مرکز همایشهای بینالمللی
اصفه��ان ،اظه��ار کرد :این پروژه در موقعیت ویژهای در حال احداث
اس��ت به طوری که با بهرهبرداری حلقه حفاظتی ش��هر که در حال
حاض��ر بخ��ش هایی از آن کامل ش��ده ،فاصل��ه این مرکز با فرودگاه
بینالملل��ی اصفه��ان ،کمتر از هفت دقیقه اس��ت و ب��ا عبور از حلقه
حفاظتی نیازی به ورود به داخل ش��هر هم نیس��ت .وی با تاکید بر
اینکه پروژه مرکز همایشهای بینالمللی اصفهان بازوی خوبی برای
س مختلف ملی و جهانی اس��ت،
وزارت خارجه جهت برگزاری اجال 
تصریح کرد :این پروژه با بهرهمندی از فضاهای چند منظوره امکان
برگزاری رویدادها و همایشهای مختلف را دارد .مدیر کل ارتباطات
و امور بینالملل ش��هرداری اصفهان خاطرنش��ان کرد :پروژه مرکز
همایشهای بینالمللی اصفهان (غیر از بخش تجاری و هتل) تا پایان
سال مورد بهره برداری قرار میگیرد.آئین افتتاح و بهرهبرداری از این
ابرپروژه ملی میتواند با برگزاری یک رویداد بین المللی دراصفهان
همزمانباشد .مدیر پروژه مرکز همایشهای بینالمللی اصفهان نیز
در این جلس��ه با تش��ریح آخرین وضعیت این پروژه ،خبر از پیش��رفت
 ۸۵.۱۶درصدی این پروژه داد و گفت :تاکنون برای احداث این پروژه
بیش از  ۴۰۰میلیارد تومان هزینه شده و نیاز به بهرهبردار واقعی دارد.
مه��دی رضایی اظه��ار کرد :عملیات اجرایی پروژه مرکز همایشها
از تیرماه  ۹۰آغاز ش��د و در زمینی به وس��عت  ۷۲هکتار ش��امل سالن
اصلی ،س��النهای چند منظوره ،س��ینما ،پارکینگهای اختصاصی،
هتل پنج ستاره و یک مرکز تجاری در حال احداث است .وی با بیان
اینکه در پروژه مرکز همایشها ،دو طبقه پارکینگ با سطح  ۲۲هزار

مترمربع با ظرفیت  ۸۰۰خودرو پیش بینی شده است ،افزود :اسکلت
س��الن اصلی و جانبی این مجموعه با اس��تفاده از س��ازههای فوالدی
و دیواره��ای آن ب��ه روش خش��ک و مق��اوم در برابر حریق و رطوبت
ساخته شده است .مدیر پروژه مرکز همایشهای بینالمللی اصفهان
با اش��اره به س��الن اصلی پروژه ،گفت :ظرفیت این س��الن با ظرفیت
 ۲۴۰۰نفر طرح ریزی وسقف آن با الهام گرفتن ازمعماری مسجدشیخ
لطف اهلل احداث ش��ده اس��ت .طرح شیش��ههای داخلی این فضا نیز با
بهرهگیری از هنر اساتید و با استفاده از مس و شیشه اجرا شده است.
وی با بیان اینکه سالن چند منظوره پروژه مرکز همایشها به صورت
مسطح درمجاورت سالن اصلی قراردارد،گفت :سالن سینما و آمفی
تئاترمجموعه باظرفیت  ۵۶۴نفر و مساحت  ۸۰۰مترمربع یکی دیگر از
سالنهای جانبی است که با سیستمهای پیشرفته طراحی شده است.
رضایی ادامه داد :س��الن پذیرایی و چندمنظوره پروژه با مس��احت دو
هزار و  ۸۰۰متر مربع یکی دیگر از سالنهای جانبی برای پذیرایی از
میهمانان با امکانات پیشرفته صوتی و تصویری است .رضایی گفت:
هتل پنج ستاره پروژه با زیربنای  ۶۵هزار متر مربع در  ۱۲طبقه پیش
بینی ش��ده و دارای فضاهایی مثل اس��تخر ،تاالرهای پذیرایی ،سالن
مالق��ات و …خواهدبود .مدیر پروژه مرکز همایشهای بینالمللی
اصفهان ادامه داد :این پروژه  ۳۲هکتار فضای س��بز دارد که بخش
داخلی آن کاش��ت گیاهان و بخش خارجی جنگل کاری انجام ش��ده
اس��ت .و مرکز خرید پروژه در ش��ش طبقه ش��امل فضای پارکینگ با
گنجایش دو هزار خودرو ،هایپر مارکت،فضای تفریحی وفضای بازی
کودکان خواهدبود .وی با بیان اینکه در این پروژه  ۸۷هزار و  ۵۰۰متر
خیابانسازی انجام شده است ،گفت :نیروگاه خورشیدی پروژه مرکز
همایشها با توان تولید  ۵۰۰کیلو وات در روز راهاندازی شده است.

نصب یک دستگاه تنظیم کننده ولتاژ
برق در منطقه سرکویر دامغان

مدی��ر توزی��ع برق شهرس��تان دامغان از نصب یک
دس��تگاه تنظی��م کننده ولتاژ "بوس��تر" در منطقه
س��رکویر خبر داد .س��ید محمدحسین ترابی با بیان
این که طوالنی بودن مسیر فیدر سرکویر ،از جمله
اهداف نصب بوس��تر مورد اش��اره می باش��د یادآور
شد :این دستگاه،یکی از اجزای کمکی شبکه فشار
متوس��ط می باش��د که نقش اساس��ی آن در کیفیت
ولتاژ تحویلی به مصرف کنندگان و مشترکان ولتاژ
اولیه اس��ت و تنظیم اس��تاندارد به صورت اتومات
در ش��بکه  20کیلوولت را نیز به انجام می رس��اند.
وی افزود :به همین منظور ،یک دستگاه بوستر در
روستای رشم و بر روی فیدر سرکویر دامغان جهت
بهبود ولتاژ برق مشترکان منطقه معلمان نصب شد.
وی اضافه کرد :برای بهره برداری از این پروژه ی
عمرانی برق رسانی ،مبلغ دو میلیارد و  160میلیون
ریال هزینه صرف شده است.

هزار کیلومتر شبکه فشار ضعیف برق
در کردستان اصالح میشود

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کردستان گفت:
براس��اس برنامهریزی صورت گرفته حداکثر تا سال
 ۱۴۰۲تمام  ۶هزار کیلومتر شبکه فشار ضعیف برق
اس��تان اصالح و بهینهسازی میشود .هیوا لهونیان
اظهار کرد :برای اصالح هر کیلومتر ش��بکه فش��ار
ضعی��ف ی��ک میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال اعتبار نیاز
است که هزینه سنگینی برای این شرکت محسوب
میش��ود .وی با بیان اینکه در حال حاضر  ۱۷هزار
کیلومتر ش��بکه برق در کردس��تان وجود دارد ،اضافه
کرد :در طول  ۲سال گذشته  ۴۱۱کیلومتر شبکه فشار
متوسط و ضعیف فرسوده برق در این استان اصالح و
بازسازی شده است .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی
برق کردستان به اختصاص  ۱۹۳میلیارد ریال برای
اصالح ش��بکه فرس��وده در سال گذشته اشاره کرد و
افزود:پارس��ال ۴۷۸دس��تگاهپس��تتوزیعهواییو
زمینی نیز اصالح شد که نسبت به سال پیش از آن
 ۱۲۸درصد در این بخش رش��د داش��ت .لهونیان با
بیان اینکه چهار دهم مشترکان برق استان صنعتی
است که نشان از پایین بودن درآمد حاصل از فروش
انرژی دارد ،یادآور شد :کل منابع این شرکت از محل
ف��روشانش��عابکمت��راز ۴۰۰میلیاردریالبودهدر
حالیکه رقم باالیی برای اصالح شبکه فرسوده نیاز
است .وی با بیان اینکه بیشتر روستاهای استان اوایل
انقالب برقدار ش��ده اس��ت ،تاکید کرد :تالش ما این
است که امسال در زمینه اصالح شبکه فرسوده برق
و تبدی��ل آن ب��ه کابل خودنگهدار جزو اس��تانهای
میانی کشور باشیم

مشکلی از لحاظ تامین آب شرب در
کردستان وجود ندارد

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب کردستان گفت :در
حال حاضر تمام روستاها و شهرهای زیر پوشش این
شرکت در استان از نعمت آب شرب سالم برخوردار
هستند و مشکل کم آبی وجود ندارد .محمدحسین
محم��دی اظهار کرد :براس��اس برنامهریزی انجام
ش��ده ،در تابس��تان امس��ال دچار کمبود آب شرب
در کردس��تان نخواهیم بود اما میطلبد مردم نیز با
مصرف بهینه آب ،همکاری الزم را با ش��رکت آبفا
داش��ته باش��ند .وی با اشاره به اینکه در حال حاضر
آب شرب  ۹۴روستای استان به صورت تانکر تامین
میش��ود ،افزود :به دلیل فرس��وده بودن شبکه آب
این روس��تاها و برای حفظ س�لامت مردم ،شبکه از
مدار خارج شده و آبرسانی به صورت سیار و با تانکر
انجام میش��ود .مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب
کردستان یادآور شد :برای رفع مشکل این  ۹۴روستا
به تناس��ب اعتبارات و برنامهریزی انجام و به مرور
ش��بکه جدید آب برای آنان ایجاد خواهد ش��د اما به
ص��ورت موق��ت با تانکر آب مورد نی��از آنان تامین
میش��ود .محم��دی اضافه کرد :ب��ا توجه به اینکه
آب موجود در مخازن س��دهای اس��تان قابل قبول و
در ش��رق اس��تان نیز اقدامات الزم برای تامین آب
انجام شده است پیش بینی میکنیم تابستانی بدون
تنش و کمآبی را سپری کنیم البته نیاز به همکاری
و همیاری مردم در مصرف بهینه داریم.

 ۱۱نقطه حادثه خیز در جادههای
استان کردستان اصالح میشود

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای کردس��تان
گف��ت ۱۱ :نقط��ه حادثه خیز و پر تصادف در س��طح
محورهای مواصالتی استان شناسایی شده و تا پایان
س��الاصالحمیش��وند.کردس��تانغریبهرحیمی:
محمدراش��د م��درس گرج��ی اظهار داش��ت :برای
اجرای این طرح  ۱۰میلیارد تومان از محل اعتبارات
ملی هزینه ش��ده اس��ت .وی ۱۱نقطه یاد ش��ده را در
محور سنندج به مریوان اعالم کرد و افزود :عملیات
اجرایی آن با  ۹۰در صد پیشرفت در حال انجام است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای کردس��تان
نقاط حادثه خیز اس��تان را به دو بخش پر تصادف و
دارای تصادف تقس��یم کرد و ادامه داد :تاکنون ۵۴
نقطه در اس��تان شناسایی شده است .مدرس گرجی
یادآور شد :پرخطرترین نقاط حادثه خیز در محورهای
سنندج  -مریوان و سنندج  -دیواندره  -سقز واقع شده
است که در حال اصالح این نقاط هستیم.

