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اخبار
بهبود  40مگاواتی تولید برق در واحد
سوم نیروگاه رامین اهواز

خوزس��تان -مدیر عامل نیروگاه رامین اهواز
گف��ت :بهبود  ۴۰مگاواتی تولید برق در واحد
ش��ماره  ۳بزرگترین نیروگاه بخاری کشور
حاصل تعمیرات فنی و تخصصی به دس��ت
متخصصان بومی است.
خلی��ل محم��دی مدیرعامل ای��ن نیروگاه
و بزرگتری��ن نی��روگاه بخاری کش��ور گفت:
متخصص��ان نی��روگاه توانس��تند ب��ا اجرای
تعمیرات تخصصی ،رفع محدودیتها و بهبود
فرآین��د بهره ب��رداری ظرفی��ت تولید انرژی
ب��رق واحد  ۳۰۵مگاواتی ش��ماره  ۳که دچار
محدودیت ش��ده بود را به میزان  ۴۰مگاوات
بهبود دهند .او بهبود  ۴۰مگاواتی واحد شماره
 ۳را بخش��ی از برنامه و اهداف این مجموعه
به منظور بهبود س��طح آمادگی و تامین برق
مورد نیاز مردم و صنایع به ویژه در تابس��تان
آتی عنوان ک��رد و افزود :عملیات نگهداری،
تعمی��رات و بهره ب��رداری از واحدهای تولید
برق نیروگاه رامین نسبت به سایر نیروگاههای
کش��ور از پیچیدگی و چالشه��ای متفاوت،
حساس و متعددی برخوردار است .محمدی با
بیان اینکه با تکیه بر دانش و تجربه همکاران
خود ضمن نگه��داری ،تعمیرات اضظراری و
پیشگیرانه توانستیم با تولید پایدار این انرژی
حیاتی و توسعه محور ،نقش مهمی در خدمت
رسانی به مردم و پشتیبانی از شبکه سراسری
برق کشور ایفا کنیم ،اظهار داشت :این واحد
به دلیل بهره برداری و تولید مس��تمر انرژی
برق طی سالهای اخیر دچار مشکالت فنی و
محدودیتهای متعددی شده که این موضوع
س��طح تولید ای��ن واحد را ب��ه  ۲۳۰مگاوات
ساعت رسانده بود .مدیرعامل عامل نیروگاه
رامین اهواز عمر باال ،فرسودگی تجهیزات به
ویژه بخش بویلرها را از چالشهای عمده این
نی��روگاه بخاری دانس��ت و بیان کرد :پس از
بررسیهای فنی و کارشناسی شده ،عملیات
رفع محدودیته��ا و تعمیرات ای��ن واحد را
در دس��تور کار قرار دادیم و توانس��تیم با این
اقدامات سطح تولید این واحد را به میزان ۴۰
مگاوات ساعت بهبود دهیم و هم اکنون این
واحد تولیدی با ظرفیت تقریبی  ۲۷۰مگاوات
س��اعت در مدار قرار دارد .این مقام مس��ئول
مهمترین اقدامات تعمیراتی و اصالحی بروی
ای��ن واحد را بهبود خال کندانس��ور با اجرای
عملیات رس��وب زدایی  ۲۰هزار ش��اخه لوله
کندانسور با اس��تفاده از مواد ضد خوردگی و
اسیدکلریدریک ساخت داخل ،رفع اشکال از
آب بندی توربوفیدپمپ ،تعویض  ٢٨ش��اخه
لوله بویلر ،تعویض پینهای معیوب ایرهیتر،
شست و ش��وی شیمیایی مبدلهای حرارتی
روغ��ن روانکاری توربین و همچنین تعمیر و
رفع تعدادی از تجهیرات مکانیکی ،الکتریکی
و ابزاردقیقی این واحد عنوان کرد.
نی��روگاه رامین اه��واز بزرگتری��ن نیروگاه
بخاری کشور ،تأمین کننده بیش از  ۳۰درصد
برق اس��تان خوزستان است و نقش مهمی را
در تقویت ،تثبیت و پایداری شبکه سراسری
برق کشور ایفا میکند.
گاز اتان با خلوص  ۹۸درصد در
پاالیشگاه گاز ایالم تولید می شود

روح اهلل نوریان مدیرعامل ش��رکت پاالیش
گاز ای�لام با اعالم این خبر گفت :گاز اتان با
خلوص  ۹۸درصد در این واحد صنعتی تولید
می شود و در حال حاضر تحویل واحد الفین
پتروشیمی ایالم می گردد.
وی اف��زود :اتان یکی از محصوالت با ارزش
پاالیشگاه گاز ایالم است که در طراحی اولیه
بعنوان خوراک پتروشیمی ایالم در نظر گرفته
ش��ده است .مدیرعامل ش��رکت پاالیش گاز
ایالم اظهار داش��ت :قبل از راه اندازی واحد
الفین پتروشیمی ایالم ،این محصول بعنوان
گاز س��وخت پاالیشگاه و مابقی آن به همراه
گاز طبیعی به خط سراسری تزریق می گردید.
نوری��ان ادامه داد :اتان یک��ی از  ۵محصول
پاالیش��گاه گاز ایالم می باشد که بر اساس
طراح��ی به همراه دو محص��ول میعانات گاز
و گاز مایع خام ب��رای ایجاد ارزش افزوده به
عنوان خوراک در اختیار پتروشیمی ایالم قرار
می گیرد .وی با اشاره به اینکه این محصول
توسط خط لوله  ۱۲کیلومتری به پتروشیمی
ارس��ال می ش��ود ،گفت :ظرفی��ت طراحی
پاالیشگاه گاز ایالم در فاز اول به میزان ۳۳۰
هزار مترمکعب در روز و در فاز دوم  ۵۵۰هزار
مترمکعب در روز اس��ت .مدیرعامل شرکت
پاالیش گاز ای�لام تصریح کرد :این ماده در
پتروش��یمی ایالم به محصول با ارزش اتیلن
تبدیل خواهد شد.

اخبار

اعتماد سازی برای تقویت جامعه ضروری است

خوزس��تان -مدیرکل راه و شهرس��ازی
خوزس��تان گف��ت :رهبر معظ��م انقالب
هم��واره بر کمکه��ای مومنان��ه تاکید
فراوان داشتند که وزارت راه و شهرسازی
نیز در ای��ن عرص��ه پیگیریهای جدی
داش��ت و تاکنون چه��ار مرحله رزمایش
مومنانه برگزار شده است.
رضا رضای��ی در آئی��ن چهارمین مرحله
کم��ک ه��ای مومنانه به اقش��ار نیازمند
خوزس��تان در قالب طرح شهید سلیمانی

افزود :خوزستان نخس��تین استانی است
که در ای��ن امر خداپس��ندانه مورد توجه
ق��رار گرفت��ه و ج��ا دارد از وزارت راه و
شهرسازی به صورت ویژه قدردانی کنیم
چ��را که ای��ن کمکهای مردم��ی تاثیر
بسزایی در روحیه جامعه داشتند.
وی ادام��ه داد :اکن��ون برخ��ی خانوارها
باتوجه به تحریمه��ای ظالمانه آمریکا با
مشکالت اقتصادی فراوانی دست و پنجه
نرم میکنند که با حرکتهای جهادی و

نیکوکارانه میتوان فرهنگ نیکوکاری را
در جامعه ترویج و بخش��ی از مش��کالت
معیشتی مردم را برطرف کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت:
این حرکتهای فرهنگی میتواند باعث
اعتمادس��ازی و تقویت سرمایه اجتماعی
ش��ود؛ اقدامات نیکوکارانه در تاریخ ایران
اسالمی به ویژه استان خوزستان پر سابقه
است که باید از آن الگوبرداری کنیم.
آیی��ن چهارمی��ن مرحل��ه از کمکهای

مومنانه کارکنان وزارت راه و شهرسازی
روز پنجش��نبه با حضور مشاور وزیر راه،
فرمانده بس��یج راه و شهرسازی ،نماینده
ول��ی فقیه در خوزس��تان ،مدی��رکل راه
و شهرس��ازی ،مدی��رکل فرودگاهه��ای
خوزس��تان و جمعی از مس��ئوالن استان
خوزستان در اهواز برگزار شد.
در ای��ن مرحله یکهزار بس��ته معیش��تی
توس��ط کارکنان وزارت راه و شهرسازی
در اس��تان تهیه و بی��ن نیازمندان توزیع

اتصال مجتمع عطاری خوانسار به
شبکه فیبر نوری مخابرات

شد.
پیش از این نیز وزارت راه و شهرسازی در
سه مرحله بیش از سه هزار بسته حمایتی
و معیش��تی را بین نیازمندان سطح کشور
توزیع کردند.

مدیر عامل فوالد مباركه :

آماده ساخت مجموعه ورزشی المپیك نقش جهان ظرف مدت  ۵سال هستیم
مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه که در آیین رونمایی از
س��ردیس سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در ورزشگاه
نقش جهان اصفهان حض��ور یافته بود از اعالم آمادگی
این شرکت برای ساخت مجموعه ورزشی المپیک نقش
جهان ظرف مدت  ۵سال خبر داد .حمیدرضا عظیمیان
افزود  :امروز از س��ردیس ش��خصیتی رونمایی میکنیم
که حفظ اس��تقالل و امنیت کشور برایش مهم بود و در
همین راس��تا ما باید جایگاه کش��ور را بر اساس اهداف
و آرمانهای این ش��هید باال ببریم .پروژههای ورزش��ی
زیادی در نقاط مختلف کش��ور اجرا ش��ده است اما هنوز
نتوانس��تهایم مجموعه ورزشگاه المپیکی را ارائه کنیم تا
بتوانیم مفیدتر ظاهر ش��ویم .ما بارها طی سالیان گذشته
اعالم کرده ایم اگر تمام مس��احت  ۳۰۰هکتاری اطراف
ورزش��گاه در اختی��ار ما ق��رار بگیرد مجموعه ورزش��ی
المپیک را خواهیم س��اخت بطوری ک��ه قابل برگزاری
بازیهای ملی در همه رش��ته های ورزشی و حتی قابلیت
برگزاری بازیهای آسیایی باشد  .امیدوارم این خواسته هم

از طرف مسئولین قبول شود  .وی با اشاره به تقبل همه
هزینه های س��اخت این مجموعه تصریح کرد :کشور و

نظام اسالمی بعد از انقالب نتوانسته مجموعه ورزشگاه
المپیکی به جامعه ارائه کند که امیدواریم با س��اخت آن

بدست فوالد مبارکه این نقیصه در کشور برطرف شود.
عظیمی��ان همچنین در این آئین گفت :س��الگرد افتتاح
فوالد مبارکه را تبریک میگویم ،شرکتهای زیادی زیر
نظر ش��رکت فوالد مبارکه کار میکنند .این ش��رکت از
جای��گاه مهمی برخوردار اس��ت و یک بنگاه اقتصادی و
فرهنگی است که به وظایف خود واقف است.
وی ادامه داد :تختال جدیدی در فوالد مبارکه تولید شد
ک��ه این اتفاق نتیجه تالش زیاد همه همکاران بوده و با
تجهیزات داخلی صورت گرفت  .در دنیا تعداد محدودی
از کش��ورها امکان تولی��د آن را دارن��د و این محصول
تولیدی برای صنایع نفت و گاز بسیار مهم است.
مدیر عامل ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان خاطر نشان
کرد :ش��رکت ما خوشبختانه در سالیان گذشته در بخش
مس��ئولیتهای اجتماعی بسیار هوش��یارانه عمل کرده و
اکنون ش��اهد عملکرد خوب آن هس��تیم .در دو س��ال
گذشته اعالم کردیم ،نقصی در بخش ورزشی داریم نبود
ورزشگاه المپیکی است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی:

 ۴۸۰کیلومتر از جادههای شازند استان مرکزی برفروبی شد

مرکزی -مدی��رکل راهداری و حمل و نقل
جادهای استان مرکزی گفت ۴۸۰ :کیلومتر از
جادههای شهرستان شازند این استان در ۲۴
ساعت گذشته برفروبی و پاکسازی شد.
علی زندیف��ر افزود :این جادهها از س��وی
هشت گروه راهداری ،متشکل از  ۲۲نفر و با
استفاده از  ۱۴دستگاه ماشین آالت برفروبی

شدند.
وی با بیان اینکه برف در  ۲۴ساعت گذشته
تنها در شهرس��تان ش��ازند اس��تان مرکزی
باریده است ،اظهار داشت ۱۷۱ :تن مخلوط
شن و نمک نیز برای جلوگیری از لغزندگی
و بروز ح��وادث احتمال��ی در جادههای این
شهرستان پخش شدهاست.

مدی��رکل راهداری و حم��ل و نقل جادهای
اس��تان مرکزی خاطرنش��ان ک��رد :اکنون
جادههای این اس��تان باز و ت��ردد در آنها به
صورت روان در جریان بوده و بارش برف در
جادههای استان مشاهده نمیشود.
زندیف��ر گف��ت :تعداد تردد در  ۲۴س��اعت
گذش��ته در جادههای اس��تان مرکزی ۵۹۰

هزار و  ۵۰۰دستگاه وسیله نقلیه بودهاست.
 ۶ه��زار و  ۴۰۰کیلومت��ر ان��واع آزاد راه ،راه
اصلی و راه روستایی در استان مرکزی وجود
دارد که چهار ه��زار کیلومتر آن را راه های
روستایی تشکیل داده است.شهرستان شازند
در  ۳۵کیلومتری جنوب غربی اراک  -مرکز
استان مرکزی -واقع شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل خبر داد:

ثبت رکورد بی سابقه در انعقاد و واگذاری زمین به سرمایه گذاران در شهرک های صنعتی استان اردبیل

مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی

قدیم��ی ،مدیرعام��ل ش��رکت توزیع برق
اردبیل گف��ت :با هدف جلوگیری از مصرف
نامناسب برق توسط دستگاههای رمز ارز در
اس��تان ،بیش از  ۸۶۲دستگاه در این زمینه
شناس��ایی و جمعآوری ش��ده است.حسین
قدیمی در گفتو گو با خبرنگار بازار ،اظهار
ک��رد :در ایام زمس��تان با توجه به ش��رایط
خ��اص نیروگاهها به مصرف بهینه مردم در
انرژی نیازمندیم به طوریکه تالش کردیم تا
با تعدیل روشنایی معابر زمینه پایداری برق

اس��تان اردبیل گفت :در  9ماهه اول س��ال
جاری تعداد  147قرارداد با س��رمایه گذاران
منعقد گردید که این آمار یک رکورد تاریخی
برای شهرک های صنعتی استان محسوب
می شود.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت شهرک
های صنعتی اس��تان اردبی��ل ،محمد اهلی
ضمن اعالم این خبر اظهار داشت :با وجود
اینکه در سال گذشته ،بیشترین واگذاری ها
در شهرک های صنعتی استان اتفاق افتاد،

لیکن این آمار در سال جدید از جهش فوق
العاده ای برخوردار بوده اس��ت به طوری که
از  100قرارداد واگذاری در س��ال گذشته به
 147ق��رارداد در  9ماهه اول س��ال جاری
رس��یده ایم.وی این میزان واگ��ذاری ها را
بیش از  51هکتار زمین صنعتی برشمرد و
افزود :از نظر واگذاری مساحت زمین نیز به
یک رکورد بی سابقه دست یافته ایم که در
طول دوران تاس��یس شهرک های صنعتی
استان بی سابقه بوده است به نحوی که در

س��الیان گذشته و در بهترین حالت ممکن،
بیش از  34هکت��ار واگذاری زمین صنعتی
نداشته ایم که آن هم در سال گذشته محقق
ش��ده بود.اهلی اف��زود :از ابتدای تاس��یس
شرکت شهرک های صنعتی اردبیل تاکنون،
بی��ش از  1400قرارداد واگ��ذاری زمین با
سرمایه گذاران منعقد شده است که در این
بین ش��هرک صنعتی اردبیل( )2با بیش از
 600قرارداد ،بیشترین سهم را در واگذاری
ها به خود اختصاص داده اس��ت.مدیرعامل

شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل
این افزایش واگذاری ها را نش��انگر افزایش
میل به سرمایه گذاری ها در شهرک های
صنعتی اس��تان دانس��ت ک��ه نوید بخش
ش��کوفایی صنعت و افزایش اشتغال استان
خواهد بود.وی ادامه داد :تالش می شود تا با
تامين زيرساخت ها در شهرک های صنعتی،
میزان سرمایه گذاری ها در استان افزایش
یابد هرچند ممکن است کاستی هایی نیز در
این راه وجود داشته باشد.

جمعآوری  ۸۶۲دستگاه رمز ارز در اردبیل

مصرفی منازل و واحدهای صنعتی را فراهم
کنیم.وی تصریح کرد :با تعدیل روش��نایی
معاب��ر به تع��داد  ۱۴هزار و  ۶۲۹دس��تگاه
در سطح اس��تان اردبیل ۲.۷ ،دهم مگاوات
کاهش مصرف انرژی را شاهد هستیم و این
روند همچنان ادامه دارد.مدیرعامل شرکت
توزیع برق اردبیل گفت :در کنار این امر اگر
شهروندان تنها  ۱۰درصد مصرف برق خود
را مدیریت کنند ،ما با ش��رایط مناس��بی در
پایداری ش��بکه برق روبهرو خواهیم بود که

انتظار میرود هر شهروند با خاموش کردن
یک المپ  ۱۰۰واتی به پایداری شبکه برق
در استان کمک کند.قدیمی افزود :مدیریت
بهینه مصرف در فصل زمس��تان با تابستان
متفاوت اس��ت چرا ک��ه ما در تابس��تان با
یک پیک دو تا س��ه ماهه روبهرو هس��تیم
اما در فصل زمس��تان بهتر است مشترکان
دمای آس��ایش  ۱۸تا  ۲۱درجه را در منزل
رعایت کرده و نس��بت ب��ه خاموش کردن
الم��پ اضافی اقدام کنند ت��ا ظرفیت مازاد

تولید نیروگاهها تعدیل ش��ود.وی در بخش
دیگری از س��خنان خود خاطر نش��ان کرد:
یکی از علل اصلی خاموشیهای اخیر تأمین
نشدن س��وخت نیروگاهها بود که به همین
دلی��ل قطعی ب��رق در هفته گذش��ته اتفاق
افت��اد که به دنبال این امر ما گروه پایش��ی
را ب��رای مصرف بهینه انرژی در اس��تان به
ویژه در ادارات ش��کل دادیم تا با همکاری
و مش��ارکت همهجانبه مصرف انرژی برق
در ادارات ،سازمانها و مکانهای آموزشی

و همچنین روشنایی معابر کاهش پیدا کند
تا پایداری شبکه اتفاق بیفتد.

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی خراسانرضوی:

سد فریمان به منطقه گردشگری تبدیل میشود

مش��هد مقدس محمدرضا رحمتی-مدیرکل
میراثفرهنگی ،گردش��گری و صنایعدستی
خراسانرضوی گفت :سد تاریخی فریمان بر
اساس مطالعات مشاور با اولویت حفظ طبیعت
بک��ر و زیبای اطراف به منطقه گردش��گری
تبدی��ل میش��ود .ابوالفض��ل مکرمیفر در
بازدید از آثار تاریخی و جاذبههای گردشگری
شهرس��تان فریمان با اع�لام این خبر افزود:

عباس ش��مس اللهی مدیرعامل شرکت گاز
استان ایالم از افزایش  ۱۰۰درصدی پیمان
س��پاری به بخش خصوصی نسبت به سال
گذشته خبر داد و گفت :از ابتدای سال جاری
تاکنون بیش از  ۶۲مورد پیمان س��پاری در
مناطق شهری و روستایی استان ایالم اجرا

این شهرس��تان در حوزه گردشگریفرهنگی
و تفریحی ظرفیتهای زیادی دارد که س��د
تاریخی فریمان یک��ی از مهمترین ظرفیت
ه��ای گردش��گریتفریحی این شهرس��تان
اس��ت .وی در ادامه اف��زود :فریمان در زمینه
گردش��گری روستائی و کش��اورزی ظرفیت
های مطلوبی دارد و باید بر توسعه بومگردی
در این شهرستان تمرکز شود .طی جلسه ای
که ب��ا حضورنماینده مردم شهرس��تانهای
فریمان و سرخس در مجلس شورایاسالمی
 ،فرماندار شهرستان ،اعضای شورایاسالمی

شهر و ش��هردار فریمان برگزار شد ،مدیرکل
میراثفرهنگی ،گردش��گری و صنایعدستی
خراس��انرضوی اظه��ار کرد :ط��رح مرمتی
س��ردرب رب��اط تاریخ��ی فریم��ان در حال
تهیه اس��ت و هفت��ه آینده در ش��ورای فنی
میراثفرهنگی استان بررسی خواهد شد .او با
بیان این که رباط تاریخی فریمان با همکاری
شهرداری مرمت میشود ،اضافه کرد :در حال
حاضر  18درب برای حجرههای رباط تاریخی
در کارگاه نج��اری میراثفرهنگی تهیه و به
فریمان منتقل ش��ده است .مکرمیفر گفت:

پیمانکاری برای مرمتهای این اثر تاریخی
انتخاب و هماکنون عملیات مرمتی شامل بام
سازی ،پی بندی و استحکام بخشی در حال
انجام اس��ت .وی در ادامه افزود :کاروانسرای
سنگ بست فریمان به زودی از طریق صندوق
توسعه صنایع دستی و فرش دستباف بازسازی
و بهره برداری ازاین اماکن تاریخی ،فرهنگی
کشور برای مرمت به بخش خصوصی واگذار
میشود .مکرمیفر با بیان این که گام نخست
حفاظت از آثار تاریخی،ثبت آن ها در فهرست
میراث فرهنگی کشور است ،یادآور شد :پرونده

افزایش  ۱۰۰درصدی پیمان سپاری در مناطق شهری و روستایی ایالم

و یا در حال انجام اس��ت .وی با بیان اینکه
برای اج��رای  ۶۲پیمان مبل��غ یکهزارو ۵۰
میلیارد ریال از اعتبارت داخلی و ملی هزینه
می ش��ود ،افزود :این پیمان ها در زمینه گاز
رسانی به شهرهای پهله و میمه  ،گنجوان ،
روستاهای سیروان و هلیالن و مقاوم سازی

خطوط اجرا شده  ،نیروهای خدماتی  ،حمل
و نقل ،مهندس��ین مش��اور و غیره از طریق
پیمان س��پاری و بارگذاری در س��امانه ستاد
هزینه می شود .مدیرعامل شرکت گاز ایالم
اظهار داشت :همچنین مقاوم سازی خطوط
تغذیه و ش��بکه ش��هری و حفرات خالی در

شهرس��تانهای دره ش��هر ،دهلران و آبدانان
از دیگر پیمان های س��ال ج��اری بوده که
از طریق س��امانه س��تاد بار گذاری و پیمان
سپاری شده است.
ش��مس الهی ادامه داد :نصب انش��عابات و
کنتور و رگالتور در شهرستان های دهلران

ثبت  10اثر تاریخی از شهرستان فریمان آماده
و به ش��ورای ثبت کشور ارس��ال شده که به
زودی در صورت تائید شورای در فهرست آثار
ملی ایران به ثبت خواهد رسید .مکرمی فر با
بیان این که معرفی آثار تاریخی و جاذبههای
گردشگری استان از جمله شهرستان فریمان
و سرخس از طریق فضای مجازی در دستور
کار ق��رار دارد ،تصریح کرد 83 :تایم لپس از
اس��تان و برای هر شهرس��تان نیز کلیپی 10
دقیقه به زبانهای فارسی ،عربی و انگلیسی
تهیه شده است.

،آبدانان و دره ش��هر از دیگر پیمانهای بوده
که از طریق سامانه ستاد بار گذاری و پیمان
سپاری شده است.
وی گفت :در س��ال گذش��ته در مجموع ۳۲
پیمان در س��طح استان در مناطق شهری و
روستایی انجام شده است.

با تالش ش��بانه روزی تالشگران مخابراتی
،مجتمع عطاری شهرستان خوانسار به شبکه
فیبر نوری مخابرات متصل شد.
به گزارش روابط عموم��ی مخابرات منطقه
اصفهان،با توجه به افزایش استفاده از اینترنت
در شرایط کنونی و احساس نیاز مشترکین به
افزایش کیفیت و کمیت پهنای باند،استفاده
از فناوری های ارتباط��ی نوین نظیر اتصال
منازل و مشاغل به شبکه فیبر نوری مخابرات
یا فن��اوری  FTTHامری ضروری به نظر
می رس��د و در همین راستا،بنا بر درخواست
مجتمع تجاری عطاری خوانسار ،در کمترین
زمان ممک��ن عملیات اجرای��ی اتصال این
مجتمع به ش��بکه فیبر نوری به اتمام رسید
و در ح��ال حاضر ب��ا توجه به بس��تر ایجاد
شده،مش��ترکین این مجتمع امکان استفاده
از تلف��ن ثابت و ش��بکه اینترنت با باالترین
کیفیت را خواهند داشت.
گفتنی است تانوما (تار نوری مخابرات ایران)،
س��رویس FTTH/Bیا (FIBER TO
) THE HOME/BUILDING
به معنی «فیبرنوری تا ساختمان/خانه» می
باش��د .این س��رویس به تکنولوژی جدیدی
اطالق می شود که به جای استفاده از کابل
مس��ی از فیبر نوری برای انتقال اطالعات تا
س��اختمان و یا محل مش��تری بهره می برد
و می توان با اس��تفاده از این بستر ،سرویس
ه��ای گوناگون��ی از جمله تلف��ن ،اینترنت،
سرویس های چند رسانه ای و دیگر سرویس
های بر بستر دیتا را با سرعت و کیفیتی بسیار
باالتر از کابل مسی در اختیار مشترکین قرار
داد.
هیچ مجوزی برای فعالیت ماینرها در
کرمانشاه نداریم

مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق استان
کرمانشاه از افزایش  10درصدی مصرف برق
در نیمه دوم دی ماه در استان نسبت به مدت
مشابه سال قبل خبر داد.
امیدعلی مراتی در گفت و گو با ایسنا ،با اشاره
به مشکالتی که طی چند وقت اخیر در زمینه
برق در سراسر کشور وجود داشته ،اظهار کرد:
برای کرمانشاه نیز روز پنجشنبه هفته گذشته
( 25دی) در برخ��ی نق��اط خاموش��یهایی
داشتیم ،اما از آن زمان تاکنون هیچ خاموشی
برنامهریزی شدهای برای مشترکین خانگی
رخ ن��داده و اگر خاموش��ی ه��م پیش آمده
مربوط به تعمیرات یا حوادث بوده است.
وی ادام��ه داد :ت�لاش کردیم ب��ا مدیریت
مصرف برق در بخش صنای��ع و ادارات اگر
خاموشی هم رخ دهد برای این بخش باشد و
مشکلی برای مشترکین خانگی رخ ندهد.
مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق استان
کرمانش��اه درباره دالیل این مش��کالت نیز
اظهار کرد :از یک س��و ب��ا افزایش مصرف
برق توسط مشترکین مواجهیم ،بگونهای که
میزان مصرف برق مش��ترکین کرمانشاه در
نیمه دوم دی ماه نسبت به مدت مشابه سال
گذشته حدود  10درصد افزایش داشته است.
مرآتی تاکید کرد :از س��وی دیگ��ر به دلیل
افزایش مصرف گاز در سراس��ر کشور ،گازی
ک��ه در اختیار نیروگاههای برق قرار میگیرد
دچار محدودیت شده و بر تولیدات آنها تاثیر
گذاشته است.
وی تنها راهکار مدیریت این ش��رایط را نیز
صرفهجویی در مصرف برق خصوصا از سوی
مشترکین خانگی دانس��ت و تاکید کرد :اگر
مردم رعایت نکنند احتمال اینکه خاموش��ی
برنامهریزی شده داشته باشیم ،وجود دارد.
نيروي هوايي  19بهمن به رژيم
شاهنشاهي شكننده ترين ضربه را
وارد کرد

مشهد مقدس سمیرا رحمتی-مدیرکل بنیاد
شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی گفت:
حركت ش��جاعانه پرس��نل نيروي هوايي در
19بهمن  1357موجب شد تا شكننده ترين
ضربه بر پيكر رژيم شاهنشاهي وارد شود.
حجت االس�لام حسین معصومی در دیدار با
س��رتیپ  2خلبان حمید مصطفوی فرمانده
پایگاه شکاری خلبان شهید ناصرحبیبی مشهد
با تسلیت ایام سوگواری دخت نبی اکرم(ص)،
گف��ت :نیروی هوای��ی در حقیقت کمر رژیم
شاهنش��انی را شکس��ت ،و از شكنندهترين
ضربات بر پيكر رژيم شاهنش��اهي ،حركت
شجاعانه پرسنل نيروي هوايي ارتش در 19
بهمن  1357ب��ود كه بحق ميتوان آن را از
ايام اهلل ناميد.
مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران خراسان
رض��وی گفت :در اي��ن روز ،نظاميان متعهد
نيروي هوايي ،با حضور در اقامتگاه بنیانگذار
انقالب اس�لامي در مدرس��ه علوي و بيعت
با حضرت امام ،س��ندي از افتخار ،حماس��ه،
رشادت و ايمان را در برگهاي زرين انقالب
اسالمي به ثبت رساندند .اين حماسه حضور
و بيعت قاطعانه ارتش ،طليعه خجسته پيوند
ارتش با ملت مسلمان و انقالبي بود.

