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خبر كوتاه
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان:

 20پروژه حوزه بازآفرینی با اعتباری
بالغ بر  190میلیارد ریال در استان در
دست اجراست

مهندس رضا خالقی در مورد پروژههای در
دست اجرا در استان بیان داشت 20 :پروژه با
اعتباری بالغ بر  190میلیارد ریال در حال احداث
در حوزه بازآفرینی در دست اجراست که شامل
هفت پروژه در خرمآباد ،چهار پروژه در بروجرد،
چهار پروژه در دورود ،یک پروژه در کوهدشت
و چهار پروژه در الیگودرز هستند.وی گفت :به
طور میانگین پیشرفت فیزیکی همه این پروژهها
بیش از  50درصد است.مدیرکل راه و شهرسازی
لرستان افزود :همچنین در سال گذشته پنج پروژه
در شهرستانهای خرمآباد ،بروجرد و دورود افتتاح
شد که شامل تکمیل کانال دره غریب ،احداث
سالن ورزشی و بهسازی شبکه فاضالب محله
دره غریب بروجرد ،احداث مرکز توسعه محله
گلسفید به همراه دیوار حائل آن در خرمآباد و
نیز احداث مرکز توسعه محله ناصرالدین در دورود
بوده است.خالقی گفت :در مجموع  6.2میلیارد
تومان اعتبار برای این پنج پروژه در شهرستانهای
خرمآباد ،بروجرد و دورود هزینه شده است.وی
اظهار داشت :در سالجاری نیز دو پروژه کفسازی
خیابانهای آیتاهلل طالقانی الیگودرز و فردوسی
خرمآباد با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان
آماده بهرهبرداری است.مدیرکل راه و شهرسازی
لرستان در ادامه با اشاره به اینکه همچنین در
سال 1820 ،97تن قیر به شهرستانهای استان
برای آسفالت محالت هدف بازآفرینی تخصیص
داده شده است،بیان داشت :از این میزان قیر رایگان
که در دو مرحله بین شهرداریها توزیع شده سهم
خرمآباد  500تن ،دورود  380تن  ،بروجرد 300
تن و الیگودرز  240تن بوده است که بخشی از این
قیرها را شهرداریهای شهرهای مذکور مصرف و
مابقی را در دست اجرا دارند.

و اگذاری  ۱۱هزار و  ۹۱۲انشعاب
رایگان به اماکن مذهبی و اقشار
آسیبپذیر آذربایجانغربی

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی گفت:
 ۱۱هزار و  ۹۱۲مشترک در استان از انشعاب
رایگان گاز بهرهمند هستند.علیرضا شیخی ،اظهار
کرد :براساس قانون ،مساجد ،حسینیهها ،اماکن
مذهبی اقلیتهای دینی ،خانوارهای زیر پوشش
کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی
از پرداخت حق انشعاب گاز معاف هستند.وی با
اعالم اینکه از زمان تصویب این قانون ،در مجموع
 ۱۱هزار و  ۹۱۲انشعاب رایگان در استان واگذار
شده است ،ادامه داد :عمده این انشعابات واگذار
شده ،مربوط به مددجویان کمیته امداد امام
خمینی (ره) و بهزیستی است.وی با تفکیک
انشعابات رایگان واگذار شده در استان ،گفت:
تاکنون به  ۲۳۲۰مسجد ۵۰۳ ،حسینیه۱۳۱ ،
اماکن مذهبی اقلیتهای دینی ۳۲ ،حوزه علمیه،
 ۲۹۷۵مددجوی بهزیستی ۴۹۳۶ ،مددجوی
کمیته امداد امام خمینی (ره) و  ۱۰۴۶مددجوی
مشترک کمیته امداد و بهزیستی ،انشعاب
رایگان واگذار شده است.مدیرعامل شرکت گاز
آذربایجانغربی با بیان اینکه سال گذشته در
مجموع به  ۲۷۷مورد از اماکن مذهبی و حوزههای
علمیه انشعاب رایگان واگذار شد ،افزود :عالوه بر
این طی سال  ۹۸تعداد  ۱۵۶۴انشعاب رایگان
نیز به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی واگذار
شد.به گفته شیخی ،طی سال جاری نیز به  ۹مورد
از مساجد و حسینیهها ،انشعاب رایگان واگذار شده
است.وی در ادامه با تاکید بر آمادگی شرکت گاز
آذربایجانغربی برای ارائه خدمت به جامعه هدف
مطابق با قوانین مصوب و مقررات کشوری ،اظهار
کرد :تداوم این اقدام در چارچوب توانمندسازی
خانوادههای کمبضاعت و نیز برخورداری گروههای
هدف این طرح ،همچنان در دستور کار این شرکت
قرار دارد .مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی،
گفت :خانوارهای شامل این طرح میتوانند پس
از دریافت معرفینامه از دستگاه حمایتی ذیربط
و ارائه آن در زمان اشتراکپذیری ،از این امتیاز
قانونی برخوردار شوند.
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چهار پروژه در دورود ،یک پروژه در کوهدشت
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شهرستان

شماره 3047

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه تأکید کرد:

تأمین مواد اولیه بزرگترین چالش فوالدسازان برای جهش تولید

درحالیکه سایۀ شدیدترین تحریمها بر
اقتصاد ایران سایه افکنده ،جهش تولید ،به عنوان
استراتژی اصلی پیش روی اقتصاد کشور قرار گرفته
و بخشهای مختلف صنعتی و تولیدی بهخوبی به
این نکته پی بردهاند که نهتنها نباید متوقف شوند،
بلکه باید مسیری رو به توسعه را طی کنند .نباید
این واقعیت را نیز از ذهن دور داشت که وضعیت
کنونی با نقطۀ مطلوب فاصله دارد؛ چراکه ظرف
سه سال گذشته ،رشد بخش واقعی اقتصاد کشور
منفی بوده و صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده
این روند تا پایان سال  99در اقتصاد ایران ادامه
یابد و رشد اقتصادی به منفی  5درصد برسد؛
البته نباید شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا
را نیز در این زمینه از یاد برد.نکتۀ حائز اهمیت
آن است که از منظر علمی ،اقتصاد ایران در دورۀ
رکود تورمی قرار گرفته و آنچه در این دورۀ زمانی
نیاز کشور است سرمایهگذاریهای جدید و توسعۀ
صنایع مولد و باالدستی است .این وضعیت نشان
میدهد صنعت کشور ،باوجود پتانسیلهای قابلتوجه،
نیاز به حمایتهای جدی و اساسی دارد؛ بهخصوص
صنایع باوجود تحریمها و فشارهای مالی طی دو
سال گذشته ایستادگی کردهاند و اجازه ندادهاند
وضعیت اشتغال کشور با بحران مواجه شود و
همچنان نیز میتوان به افقهای جدید امیدوار بود.در
این میان ،جهش تولید در برخی از بخشهای معدن
و صنایع معدنی ،بهویژه در فوالد کشور ،نظیر فوالد
مبارکه ،محقق شده است.مختار بخشیان ،معاون
بهرهبرداری شرکت فوالد مبارکه ،در گفتوگو با
خبرنگار دنیای اقتصاد اعالم کرد :در شرایط کنونی
با بهرهبرداری از پروژۀ گاززدایی در فوالد مبارکه
تا پایان سال جاری ،ظرفیت گریدهای ویژه از 700
هزار تن به یکمیلیون و  200هزار تن خواهد رسید.
وی افزود :البته بخشی از اسلب تولیدشده را به ورق
تبدیل میکنیم ،ولی بخشی را هم نمیتوانیم؛ چراکه
امکان تولید در خط نورد فعلی وجود ندارد و نیاز
به همت واال دارد که بتوان این مرحله از ایجاد
ارزشافزوده را نیز سپری کرد؛ اما قابلیت صادرات
فراهم خواهد شد.معاون بهرهبرداری شرکت فوالد

مبارکه با بیان اینکه ایستگاه گاززدایی پروژۀ بزرگی
است ،اما نورد گرم شمارۀ  2ابَرپروژۀ ملی است،
تصریح کرد :در منطقه ،پروژهای به این بزرگی
وجود ندارد؛ ازاینرو نیاز به حمایت همهجانبۀ
کشوری دارد و همۀ ارکان کشور باید کمک کنند
تا این پروژه به سرانجام برسد؛ زیرا نیاز کشور را
بهصورت کامل پاسخ میدهد و پس از اجرای آن
میزان عرضه از تقاضا پیشی خواهد گرفت.وی در
مورد موانع و مشکالت تولید در سال جهش تولید
خاطرنشان کرد :تحقق اهداف سال جهش تولید
نیاز به فراهم شدن شرایطی دارد .در این زمینه
اولین موضوع ،تأمین مواد اولیه است که برای
تولیدکنندگان بسیار حائز اهمیت است.بخشیان
تأکید کرد :چنانچه تولیدکنندگان چشمانداز
روشنی از وضعیت تأمین مواد اولیۀ موردنیاز خود
داشته باشند ،بهطورقطع برنامهریزی دقیقتری
برای تولید خواهند داشت.
وی همچنین به قوانین و مقررات دستوپاگیر
گمرکی اشاره کرد و افزود :هماکنون این موانع در
حوزۀ تأمین قطعات و تجهیزات یدکی وارداتی
پیش پای تولیدکنندگان قرار گرفته است که
باید خطوط تولید خود را تغذیه کنند.معاون

بهرهبرداری شرکت فوالد مبارکه تأکید کرد :البته
در این میان دشواریهای انتقال ارز را هم نمیتوان
نادیده گرفت؛ اگرچه دولت در این خصوص چندان
مقصر نیست.وی مسائل تأمین مالی و بانکی را
ازجمله موانع و مشکالت دیگر تولیدکنندگان
برشمرد و گفت :این موضوع در شرایطی مطرح
است که تحریمها نیز معضلی است که باید راههایی
برای کاهش آثار آن یافت.
بخشیان در مورد طرح و برنامه های فوالد
مبارکه برای تحقق جهش تولید تصریح کرد :یکی
از مواردی که انتظار میرود برای تحقق اهداف
جهش تولید از آن حمایت شود ،پروژۀ نورد گرم
شمارۀ  2است که بهعنوان یک پروژۀ ملی باید مورد
حمایت همۀ ارکان کشور باشد ،زیرا اگر این پروژه
اجرایی شود ،بهراحتی فوالد مبارکه میتواند نیاز
بخشهای مختلف کشور را تأمین کند.
وی در مورد تحقق جهش تولید در سال
جاری در فوالد مبارکه خاطرنشان کرد :واقعیت آن
است که تولید فوالد در ماههای ابتدایی امسال،
خالف این را ثابت کرده است؛ چراکه ما فناوری
فوالد و دانش تولید فوالد را در کشور داریم و
زیرساختهای آن وجود دارد .مشکل ما با خارج

مرتبط نیست و با داخل ارتباط دارد.معاون بهره
برداری شرکت فوالد مبارکه تأکید کرد :موضوعاتی
نظیر تأمین مواد اولیه ،سیاستهای ارزی و نوسان
در سیاستهای دولتی است که ممکن است تأثیرات
منفی بر اجرای پروژههای شرکت بگذارد .بخشیان
دربارۀ حمایتهای الزم برای رفع موانع پیش پای
تولید تصریح کرد :مهمترین نکته در حمایت از
تحقق اهداف جهش تولید ،تأمین مواد اولیۀ گروه
فوالد مبارکه است .چنانچه سنگآهن و گندلۀ
موردنیاز تأمین شود ،میتوانیم کار را پیش ببریم.
بههرحال ،عملکرد کارکنان فوالد مبارکه در چهار
ماه اول سال خالف این ادعا بوده که جهش تولید
امکانپذیر نیست.
به گفتۀ وی ،فوالد مبارکه پیشازاین مواد اولیۀ
الزم برای  6ماه را ذخیره داشت ،اما هماکنون این
امر میسر نیست و این شرکت با کمبود مواد اولیه
مواجه است .در زمینۀ تولید ،مهمترین مسئله
تأمین مواد اولیه است و باید سیاستگذاران در
این زمینه کمک کنند.معاون بهرهبرداری شرکت
فوالد مبارکه با بیان اینکه تکمیل زنجیرۀ تأمین
میتواند در تحقق اهداف تولید مؤثر واقع شود،
خاطرنشان کرد :زنجیرۀ تأمین نقش کلیدی و
محوری در ثبات و تداوم تولید دارد .هماکنون
فوالد مبارکه بخشی از زنجیرۀ تأمین خود را
تکمیل کرده است؛ البته تأمین مواد اولیه به دلیل
سیاستگذاری دولتی ،فوالد مبارکه را با مشکل
مواجه کرده بود.به گفتۀ وی ،فوالد مبارکه بر
بخش معدن تمرکز نداشت ،ولی معدنیها فوالدساز
شدند و ضعف مجموعۀ ما این بود که در تأمین
مواد اولیۀ خود مستقیما وارد نشده بودیم .البته
قرار هم بر این نبود و فوالد مبارکه درست حرکت
کرده بود .قرار بود گروهی در حوزۀ معدن ،کشف
و استخراج فعالیت کنند و عدهای نیز کار تولید
فوالد و محصول را پیش ببرند .همه جای دنیا به
همین ترتیب عمل میکنند.بخشیان خاطرنشان
کرد :تعادل میان تأمین مواد اولیه و تولید در
سالهای اخیر به هم خورده و تأثیر خود را در
زنجیرۀ تأمین گذاشته است.
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مدیران و مسئولین رده های سپاه و بسیج استان خوزستان سه شنبه
 25شهریور در سالن امام خامنه ای مجموعه والفجر سپاه اهواز برگزار
گردید .پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
در این جشنواره به عنوان موفق ترین پایگاه قشری بسیج کارمندی
در سطح سپاه ولی عصر استان خوزستان شناخته شد و از فتح اله
گشتاسبی فرمانده این پایگاه با لوح تقدیر تجلیل شد .بر اساس
این گزارش  ،پایگاه مقاومت بسیج شرکت بهره برداری نفت و گاز
کارون طی چهار سال گذشته با تشکیل  7گروه جهادی و سازندگی

و اعزام بیش از  80بسیجی در قالب این گروهها به روستاهای محروم
همجوار تاسیسات  ،در زمینه محرومیت زدایی از این مناطق اقدامات
شایسته ای ارایه نموده که از آن جمله می توان به بازسازی مدارس
 ،مساجد و حسینیه ها  ،بازسازی منازل افراد مستمند ،توزیع بسته
های لوازم التحریر،سبدهای غذایی  ،پوشاک  ،لوازم ضروری منزل،
اطعام خانواده های نیازمند  ،کمک به برپایی مواکب  ،و برگزاری
برنامه های مذهبی و فرهنگی اشاره کرد .همچنین در سال جاری و
در راستای انجام مسئولیت هاي اجتماعی ،اقدامات موثري در مقابله
با گسترش ويروس کرونا در برخی مناطق شهر اهواز و روستاهای
اطراف تاسیسات انجام شده است که از آن جمله می توان ضدعفونی
و گندزادیی اماکن و معابر عمومی و تهیه و توزیع اقالم بهداشتی و
بسته های معیشتی در بين خانواده های نیازمند  23روستا و منطقه
محروم اهواز را به عنوان اقدامات مهم برشمرد.

همدل می شویم برای مهربانی در مهر

در راستای دومین دوره پویش ایران همدل ،شور عاطفه ها در گیالن آغاز شد

عباس اهرابی ،مدیرکل کمیته امداد امام(ره)
استان گیالن با بیان اینکه رویداد ملی «شور
عاطفهها» به منظور تأمین مایحتاج تحصیلی دانش
آموزان تحت حمایت با اولویت ملزومات آموزش
غیرحضوری برگزار میشود ،افزود :علی رغم تالش
های آموزش و پرورش و صدا و سیما در ایجاد بستر
مناسب آموزشی ،اما یکی از مشکالت اساسی دانش
آموزان نیازمند ،کمبود وسایل آموزش از راه دور
در زمان شیوع ویروس منحوس کرونا برای ادامه
تحصیل می باشد که کمیته امداد امام(ره) رویکرد
جدید جشن عاطفه های امسال را برای تأمین نیاز
این دسته از دانش آموزان قرار داده است.وی با
اشاره به اینکه در استان گیالن  ۱۱۶۸۷دانش
آموزان تحت پوشش هستند ،گفت :از روز شنبه

 ۲۲شهریورماه لغایت جمعه یازدهم مهرماه سال
جاری به مدت  ۲۱روز این رویداد با هدف تأمین
مایحتاج تحصیلی دانش آموزان تحت حمایت
برگزار میشود.
مدیر کل کمیته امداد امام(ره)استان گیالن
خیر و نیکوکار استان گیالن
با بیان اینکه مردم ّ
در سال گذشته  ۴میلیارد و  ۴۵۰میلیون تومان
در شور عاطفه ها کمک کردند ،اضافه کرد :برنامه
ریزی شده است امسال این مبلغ با مشارکت این
عزیزان به  ۸میلیارد تومان افزایش یابد.اهرابی
با تأکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی گفت:
امسال به دلیل بیماری کرونا ،ضمن اینکه پایگاه
های نمادین در میادین اصلی شهر برای جمع آوری
خیر و نیکوکار ایجاد
کمک های هم استانی های ّ

می گردد ،اما اکثریت کمک های مردمی از طریق
شبکه های فضای مجازی و بصورت غیر حضوری
و الکترونیکی انجام می شود.وی به بهرهگیری از
ظرفیتهای مختلف استانی از جمله مؤسسات
خیریه ،مراکز نیکوکاری و همچنین تعامل و
همافزایی با مراکز دولتی ،علمی و دانشگاهی،
اقتصادی ،تجاری ،اصناف ،بازاریان و بانک ها برای
برگزاری هرچه باشکوهتر رویداد ملی شور عاطفهها
اشاره و تصریح کرد :تا کنون تعداد  ۳۰۰۰بسته
مایحتاج تحصیلی دانش آموزان تحت حمایت،
توسط کمیته امداد امام(ره) استان تأمین و تحویل
گردیده است.مدیر کل کمیته امداد استان گیالن
از آمادگی دفاتر  ۳۱گانه کمیته امدادکمیته امداد
امام(ره) و  ۷۰مرکز نیکوکاری در استان برای

دریافت کمک های نقدی و غیرنقدی مردم خبر
خیران عزیز
داد و تصریح کرد :مردم نیکوکار و ّ
میتوانند از طریق شمارهگیری کد *۸۸۷۷*۰۱۳#
و یا واریز کمکهای نقدی خود به شماره حساب
 ۰۱۱۰۷۶۹۷۴۹۰۰۱با شناسه  ۸۸۰۳۱۹۲۴۱و
شماره کارت مجازی  ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۴۸۷نزد
صندوق امداد والیت استان گیالن ،کمکهای خود
را برای تأمین ملزومات آموزشی دانش آموزان بی
بضاعت واریز نمایند.اهرابی در پایان ابراز امیدواری
کرد که با تالش ها و پیگیری های صورت گرفته
و الطاف کریمانه مردم نوع دوست استان گیالن،
بتوانیم فرزندان نیازمندمان را در آغازین روزهای
سال تحصیلی با گل لبخند رضایت راهی مدارس
نماییم.

سد کالن؛ سرمایهای برای آینده شهر مالیر
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان همدان با بیان اینکه
جمعیت شهر مالیر تا  1415به  340هزار نفر میرسد از ضرورت
تامین آب شرب برای این جمعیت سخن گفت و افزود :سد کالن
در افق  ، 1415سی میلیون مترمکعب از آب شرب شهر مالیر را
تامین خواهد کرد.به گزارش خبرنگار ما-ذلیخا کرمی-همدان ،هیئت
رئیسه و اعضای کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی مجلس
شورای اسالمی 5 ،معاون وزیر جهاد کشاورزی و مشاور وزیر نیرو از
سد کالن مالیر بازدید کردند.منصور ستوده ،مدیرعامل شرکت آب
منطقهای استان همدان در جمع بازدیدکنندگان به ارائه توضیحاتی
درباره این سد پرداخت و گفت :سد کالن مالیر بزرگترین سد استان
همدان است و بر روی رودخانه حرمآباد احداث شده است.ستوده
افزود :هدف اصلی احداث این سد تامین آب شرب شهر مالیر به میزان
 12میلیون مترمکعب است .همچنین این سد  4میلیون مترمکعب
حق آبه کشاورزی اراضی پایین دست ،نیم میلیون مترمکعب آب مورد
نیاز شهرک صنعتی مرویل و  5.5میلیون مترمکعب نیز سهم محیط

زیست را تامین خواهد کرد.وی یادآور شد :این سد با هزینهای 78
میلیارد تومانی ساخته شد که اکنون با توجه به شرایط افزایش نرخ
نهادهها ارزشی معادل  4برابر هزینه ساخت دارد.وی اعالم کرد :ارتفاع
سد  50متر ،طول تاج  830متر و عرض تاج حدود  10متر است.
همچنین حجم مخزن سد  45میلیون مترمکعب است که در حال
حاضر  42میلیون مترمکعب آب را در خود گنجانده است ،به عبارتی
 94درصد سد پُر است.
ستوده با بیان اینکه جمعیت کنونی مالیر  290هزار نفر است،
گفت :این سد برای تامین آب شهر مالیر در افق  1400تا  1415که
جمعیت این شهر به  340هزار نفر میرسد درنظر گرفته شده است
تا بتواند با افزایش جمعیت آب مورد نیاز شرب شهر را تامین کند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان با بیان اینکه خط آبرسانی به
طول  38کیلومتر از محل سد تا شهر مالیر در نظر گرفته شده است،
گفت :تا کنون  37کیلومتر از آن با هزینهای به میزان  42میلیارد
تومان انجام شده و تنها یک کیلومتر از اجرای این خط آبرسانی باقی

مانده است که تا پایان سال مالی انجام خواهد شد.رئیس شورای
انسجام بخشی مدیران صنعت آب و برق استان همدان گفت :به
موازات اجرای خط آبرسانی ،خط انتقال برق نیز ازبهشت هاجر تا
محل سد کالن به طول  28کیلومتر در حال اجراست .تاکنون 18
کیلومتر از آن اجرا شده است و مابقی نیز با اعتبار  7میلیارد تومان
در دست اجرا است.وی افزود :جهت احداث تصفیه خانه سد کالن
از سرمایه گذار بخش خصوصی بهره برده شده و قرارداد به روش
 B.O.Tمنعقد شده است .ستوده ضمن ابراز خرسندی ،خاطرنشان
کرد :ساخت تصفیه خانه بیش از  95درصد پیشرفت داشته بخش
فیزیکی به اتمام رسیده و  5درصد باقی مانده مربوط به مباحث جانبی
است و بزودی به صورت آزمایشی از آن بهرهبرداری خواهد شد .وی
تصریح کرد :این تصفیه خانه می تواند به طور متوسط ساالنه 380
لیتر در ثانیه آب را تصفیه و وارد خط آبرسانی شهر مالیر کند .در
مجموع از محل این سد قرار است  60درصد آب شرب شهر مالیر در
سال  1415تامین شود.

شركت برق منطقه ای گیالن به رتبه نخست دست پیدا كرد
شرکت برق منطقه ای گیالن در طرح سیما
در بین  16شرکت برق منطقه ای کشور به
عناوین برتر دست یافت.شرکت توانیر طرح سیما
را در راستای تمرکز شرکت های برق منطقه ای
کشور بر روی اهداف صنعت برق شامل :مدیریت
توامان عرضه و تقاضا و جلب همکاری مشترکان
بزرگ در مدیریت بار در ساعات اوج مصرف برق،
کاهش هزینه های سرمایه گذاری در بخش توسعه
زیرساخت و اجرای طرح های بهینه سازی شبکه
های برق با توجه به عمر بیش از  30ساله 16
درصد از تاسیسات برق ،کاهش هزینه ها و استفاده

بهینه از تجهیزات موجود ،وصول مطالبات و توسعه
نیروگاه های مقیاس کوچک و تولید موثر آن ها در
ساعات اوج مصرف و نظارت دقیق تر و مبتنی بر
شاخص های کمی عملکردی و حفظ توفیق هایی
همچون عدم بروز خاموشی گسترده در دو دهه
گذشته در راستای تحقق مهمترین هدف صنعت
برق ،یعنی حفظ امنیت و پایایی شبکه انتقال و
فوق توزیع کشور و تداوم برقرسانی ،حل چالش ها
و کاهش پیامد های آن ،پیاده سازی و اجرا کرد.
این ارزیابی بر اساس  10شاخص :نرخ انرژی توزیع
نشده ناشی از شبکه انتقال و فوق توزیع ،ضریب

پایداری شبکه انتقال و فوق توزیع ،درصد ترانس
های فوق توزیع با بار کمتر از  30درصد ،نسبت
هزینه بهره برداری به ارزش تجهیزات ،نسبت کل
کارکنان به تعداد پست های انتقال و فوق توزیع،
وصول مطالبات و  ...طراحی و اجرا شده است.بر
اساس اعالم شرکت توانیر  ،شرکت برق منطقه ای
گیالن در نخستین تجربه پایش عملکرد یکپارچه
و مدون در راستای هدایت و راهبری شرکت ها و
بهینه کاوی تجارب مثبت آن ها در قالب طرح«
سامانه یکپارچه مدیریت شاخص های استراتژیک
(طرح سیما)»  ،موفق شد در مجموع  10شاخص

ارزیابی طرح سیما در سطح کشور به رتبه اول دست
پیدا کند.شرکت برق منطقه ای گیالن همچنین در
دو شاخص “ضریب پایداری شبکه انتقال و فوق
توزیع” و شاخص “وصول مطالبات” موفق شد در
بین شرکت های برق منطقه ای سراسر کشور،
بهترین عملکرد را داشته باشد.گفتنی است که در
طرح سیمای شرکت های برق منطقه ای 10 ،
شاخص مهم که قابلیت اندازه گیری دقیق و شفاف
دارند ،تعیین و انتخاب شده است و عملکرد شرکت
های برق منطقه ای با این شاخص ها در دو سال
 97و  98مورد ارزیابی قرار گرفته است.

اخبار
گلستان میزبان پویش  #الف_ب_
ایران طی هفته های آتی

اولین جلسه هم اندیشی روابط عمومی های
صنعت آب و برق استان گلستان در خصوص
پویش الف_ب_ایران و سفر وزیر نیرو به استان
و هماهنگی افتتاحیه های پروژه های صنعت آب
و برق استان به میزبانی توزیع برق گلستان برگزار
گردید.رحمت قره خانی دبیر روابط عمومی شورای
صنعت آب و برق استان از میزبانی گلستان جهت
پویش هر هفته #الف_ب_ایران طی هفته های
آتی خبرداد و گفت  :طبق وعده های که داده شده
مقرر گردید تا پایان سال  ۲۵۰پروژه بزرگ آب و
برق در کشور توسط وزیر نیروبه بهره برداری برسد
که گلستان هم در این پویش سهم قابل توجهی
دارد.وی اضافه کرد  :این پروژه ها در قالب ساخت و
ساز و ساز و کار اعم از اصالح روش ها  ،تدوین رویه
ها و کارهای نرم افزاری است که همه این موارد
در جهت خدمات دهی بهتر به مردم و تسهیل
مراجعات مردم است.دبیر روابط عمومی شورای
صنعت آب و برق گلستان اضافه کرد  :یکی از
اهداف پویش #الف _ب_ایران تعامل دوسویه با
جامعه برای ارائه عملکرد  ،همکاری و بازخورد و
استفاده از نظرات ارزشمند و مدیریت توام عرضه
و تقاضا است.در ادامه مدیران روابط عمومی صنعت
آب و برق به تبادل اطالعات و نظرات در جهت
هرچه بهتر برگزار شدن این پویش در استان
پرداختند.پویش هر هفته  #الف_ب_ایران عنوان
پویشی است که وزیر نیرو برای افتتاح هفتگی طرح
های بزرگ و مهم صنعت آب و برق مطرح کرده
است که از نیمه دوم سال  ۹۸آغاز شده و تا پایان
سال ادامه دارد.

كسب رتبه برتر شرکت توزیع نیروی برق
گلستان در جشنواره شهيد رجايي١٣٩٨
برای چندمین سال متوالی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان
گفت  :شرکت توزیع نیروی برق گلستان در جشنواره
شهيد رجايي١٣٩٨در بخش در ارزيابي عملكرد در
بین دستگاههای اجرایی استان رتبه برتررا کسب
نمود.علی اکبر نصیری گفت  :به حول و قوه الهی
و با استعانت از خداوند متعال و عنایات حضرت
ولیعصر (عج) و با تالش جمعی همکاران در زیر
مجموعه معاونت های این شرکت باالخص معاون
منابع انسانی و همکاران ساعی زیر مجموعه اش
 ،در راستای تحقق راهبردهای ابالغی مقام معظم
رهبری (مدظله العالی) در نظام اداری و تاکید دولت
تدبیر و امید بر اصالح نظام اداری به صورت شفاف
و کارآمد  ،شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی استان در
سال  ( ۱۳۹۸جشنواره شهید رجایی ) حائز رتبه
برتر (اول) گردید.وی افزود  :این موفقیت برای
چندمین سال متوالی (از سال  ۹۵تاکنون) حائز
رتبه برتر (اول) گردیده است .نصیری اضافه کرد :
به دنبال مصوبات بیست و نهمین جلسه ستاد ملی
مدیریت کرونا مبنی بر ممنوعیت برگزاری هرگونه
سمینار و همایش جهت پیشگیری از شیوع ویروس
کوید ،۱۹-نتایج بیست و یکمین جشنواره شهید
رجایی استان گلستان ،بدون برگزاری همایش اعالم
شد که طی آن شرکت توزیع نیروی برق گلستان،
در بین دستگاه های اجرایی استان حائز رتبه برتر
معرفی شد.

مشارکت شرکت توزیع نیروی برق
گلستان در رزمایش کمک مومنانه

مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع
نیروی برق گلستان گفت  :شرکت توزیع نیروی
برق گلستان در رزمایش کمک مومنانه در راستای
رسالت اجتماعی و بنابر فرمایشات مقام معظم
رهبری ،این شرکت نیز با اهدای ده ها بسته
معیشتی به رزمایش کمک مومنانه پیوست.رحمت
قره خانی تصریح کرد  :در راستای ترویج فرهنگ
احسان و نیکوکاری و همبستگی اجتماعی ،شرکت
توزیع نیروی برق گلستان با همکاری پایگاه بسیج
این شرکت ،به منظور بستر سازی فرهنگی و
همدلی بیش از پیش جامعه و در راستای مسئولیت
های اجتماعی خود  ،به این پویش فرهنگی پیوسته
است.وی بیان کرد :این میزان کمک در راستای
توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر کمک به خانواده
های نیازمند و آسیب دیده در شرایط اقتصادی
موجود انجام شد.قره خانی ابراز کرد :موج همدلی
برای حمایت از خانوارهای محروم ایجاد شد این
بار نیز برای کاهش مشکالت خانواده های نیازمند
یا افرادی که کسب و کار آنان بر اثر ویروس کرونا
دچار خسارت شد سهیم شد .وی اضافه کرد :در
این مرحله از رزمایش همدلی مومنانه به تعداد
۱۲۰بسته معیشتی جهت خانواده های بی بضاعت
تهیه و تحویل گردید.

 ۲۲۳۰پروژه توسعه ای شرکتهای
توزیع نیروی برق سراسر کشور و سهم
گلستان ۸۵پروژه

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان
گفت  :از طریق ویدئو کنفرانس ،وزیر نیرو ۲۲۳۰
پروزه توسعه ای شرکت های توزیع نیروی برق سراسر
کشور با اعتباری بالغ بر  ۳۱۶۰میلیارد تومان بصورت
متمرکز افتتاح و کلنگ زنی نمود که سهم گلستان از
این مقدار  ۸۵پروژه با اعتباری قریب به  ۶۵میلیارد
تومان است.علی اکبر نصیری در حاشیه افتتاح پروژه
های شرکت توزیع نیروی برق گلستان توسط وزیر
نیرو که بصورت ویدئو کنفرانس و متمرکز از استان
البرز صورت گرفت گفت  :پروژه های گلستان در قالب
تامین برق متقاضیان شهری و روستایی ،اصالح بهینه
،برقرسانی به روستاهای بی برق ،کاهش تلفات ،تبدیل
شبکه سیمی به کابل خودنگهدار  ،نیروگاه  ،سایت
آموزشی و نصب ثبات بار هوشمند است .وی اضافه
کرد  :جهت افتتاح و کلنگ زنی پروژه ها ،شرکت های
توزیع نیروی برق سرتاسر کشور به  ۵ناحیه تقسیم
شده اند که توزیع برق گلستان ،با استانهای خراسان
رضوی  ،گیالن ،مازندران  ،سمنان  ،خراسان شمالی و
غرب مازندران در یک گروه قرار گرفت.نصیری اشاره
ای بر تعداد مشترکین استان زد و گفت :گلستان
بیش از  ۷۵۰هزار مشترک دارد که از این مقدار ۸۱
درصد را مشترکین خانگی تشکیل می دهد

