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خبر كوتاه
سرپرست شرکت گاز استان گلستان از
خدمات امور پژوهش قدردانی کرد

مهندس طالبی بهمراه رؤسای امور مالی
و پشتیبانی  ،منابع انسانی  ،روابط عمومی و
دفترمدیرعامل با حضور در واحد پژوهش از
خدمات ارزشمند امور پژوهش شرکت تشکر و
قدر دانی کردند.در این دیدار مهندس طالبی با
اشاره به اهمیت جایگاه واحد پژوهش در شرکت
گفت :با توجه با جایگاه برجسته واحد پژوهش
بر اجرای پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی ،
ارتباط مطلوب با مراکز علمی و دانشگاهی ،
ارتقای سطح علمی کارکنان  ،کمک به توسعه
دستاوردهای علمی مرتبط و همچنین اشاعه
فرهنگ پژوهش حضور نیروهای متخصص و
توانمند همچون خانم سلیمانی در این واحد
بسیار موثر می باشد .وی ضمن تمجید از زحمات
و تالشهای گذشته ایشان در واحد خدمات فنی
و مهندسی افزود :خوشبختانه طی چند سال
حضور در واحد پژوهش نیز این تالشها استمرار
داشته و شاهد اقدامات و پیگیریهای بسیار خوبی
در امور پژوهش بودیم که توانست جایگاه ارزنده
آنرا بهبود ببخشد بنابراین شایسته است همچون
گذشته با پویایی  ،دانش  ،مهارت و قابلیتهای
باالی خود این شرکت را در نیل به اهداف مورد
نظر بویژه در زمینه امورات پژوهشی یاری
رسانید.

مالقات مدیر شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی گیالن با فرماندار
شهرستان رودبار

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
منطقه گیالن  ،کورش باالدست  ،با فرماندار
شهرستان رودبار  ،هوشنگ عباسقلی زاده ،
مالقات و گفتگو کرد .با توجه به آغاز فصل سرما
مدیر منطقه ضمن بیان تامین و ذخیره سازی
مطلوب سوخت برای فصل زمستان گفت  « :این
شرکت با تمام توان خود ذخیره سازی الزم نفت
سفید خانوارهای فاقد گاز شهری علی الخصوص
مناطق صعب العبور و ییالقی را در دستور کار
خود قرارداده است  ».وی درخصوص اجرای
طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع برای خانوارها
و ساماندهی کسبه های فاقد پروانه بهره برداری
نیز نکاتی را ایراد کرد .فرماندار شهرستان
رودبار ضمن تبریک انتصاب به باالدست و
آرزوی موفقیت برای وی عملکرد مجموعه پخش
فرآورده های نفتی منطقه گیالن در امر سوخت
رسانی و تکریم ارباب رجوع را بسیار مطلوب
دانست و مورد تقدیر قرار داد .گفتنی است
در این مالقات روسای ناحیه رودبار  ،حراست
منطقه و ناحیه سیار مدیر راهمراهی کردند.

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای
همدان موفق به کسب رتبه دوم شد

در دومین جشنواره و ارزیابی روابط
عمومی های صنعت آب و برق کشور که توسط
وزارت نیرو برگزار شد روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای همدان موفق به کسب رتبه دوم در
بخش پژوهش وافکار سنجی شد .به گزارش
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان ،در
دومین جشنواره و ارزیابی روابط عمومی های
صنعت آب و برق کشور که توسط وزارت نیرو
برگزار شد روابط عمومی شرکت آب منطقه
ای همدان موفق به کسب رتبه دوم در بخش
“پژوهش وافکار سنجی” شد.گفتنی است
که ارزیابی این جشنواره در  ۱۴محور شامل
“انتشارات و مستندسازی”“ ،ارتباط درون
سازمانی”“ ،حضور در فضای مجازی”“ ،ارتباط
با پایگاه خبری وزارت نیرو (پاون)”“ ،ارتباط
با رادیو تلویزیون اینترنتی”“ ،فرهنگسازی
و آموزش همگانی”“ ،تبلیغات محیطی و
رسانهای”“ ،ارتباط با رسانهها (دیداری،
شنیداری ،مکتوب و مجازی)”“ ،جشنواره و
نمایشگاه”“ ،آموزش همکاران روابط عمومی
و اصحاب رسانه”“ ،مدیریت و برنامهریزی”،
“پژوهش و افکارسنجی”“ ،نوآوری و خالقیت”
و “پویش #هرهفته_الف_ب_ایران” صورت
گرفته است.
شهردار اصفهان مطرح کرد:

آرزوی سالمتی ،شادابی و امید برای
شهروندان در روز اصفهان

شهردار اصفهان گفت :به مناسبت روز
نکوداشت اصفهان برنامه های هنری ،فراخوان
های دریافت آثار و رونمایی از  150محصول
فرهنگی ،اجتماعی ،شهروندی و گردشگری در
دستور کار است.
به گزارش بهادری  ،قدرت اله نوروزی در
برنامه رادیویی “سالم اصفهان “ ضمن تبریک
اول آذر روز نکوداشت اصفهان ،اظهار کرد:
اصفهان تنها زادگاه و محل زندگی شهروندان
نیست بلکه در طول تاریخ ،این شهر الهام بخش
زندگی بسیاری از مردم و شهرنشینان بوده و از
دل این شهر مکاتب هنری ،فکری ،فلسفی و ...
سرچشمه گرفته که به نام مکتب اصفهان شناخته
می شود .وی با بیان اینکه اصفهان شهری است
که دوستش داریم و همگی برای توسعه و ارتقای
این شهر تالش می کنیم ،تصریح کرد :با توجه
به شرایط کرونا و لزوم رعایت دستورالعمل های
بهداشتی تعریفی برای برنامه های عرصه محور
روز نکوداشت اصفهان صورت نگرفته اما برنامه
های هنری ،فراخوان های دریافت آثار و رونمایی
از  150محصول فرهنگی ،اجتماعی ،شهروندی
و گردشگری توسط سازمان فرهنگی اجتماعی و
ورزشی شهرداری اصفهان در دستور کار برگزاری
به مناسبت این روز است که از این محصوالت
در موزه هنرهای معاصر نیز رونمایی شد.شهردار
اصفهان با آرزوی سالمتی ،شادابی و امید روزهای
خوب برای شهروندان افزود :این روزهای سخت
نیازمند همدلی و همراهی همه مردم است ،این
هفته با آغاز محدودیت های مختلف همراه است
و امیدوارم همه با هم در کنار یکدیگر شرایطی را
فراهم کنیم که میزان شیوع کرونا کاهش یافته و
کادر درمان و مدافعین سالمت در شرایط بهتری
برای کنترل این بیماری قرار بگیرند.

شهرستان

شماره 3090

از سوی اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی ملی حفاری اجرایی شد

برگزاری دوره های فنی و تخصصی در موقعیت استقرار دستگاه های حفاری

اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت
ملی حفاری ایران با هدف ارتقاء سطح آموزش
کارکنان عملیاتی ،برگزاری دوره های فنی و
تخصصی در موقعیت استقرار دستگاه های حفاری
و محیط های کارگاهی را با هماهنگی آموزش
مرکزی شرکت ملی نفت ایران در برنامه اجرایی
خود قرار داده است.حبیب صفری رئیس آموزشگاه
تکنولوژی حفاری شرکت در این باره گفت:
برگزاری دوره های سرچاهی و ارزیابی آموزشی
در محل دستگاه حفاری در این سازمان مسبوق
به سابقه است .وی افزود :با توجه به شرایط کار
اقماری که در آن کارکنان عملیاتی  14روز کار و
 14روز استراحت دارند وحضور این دسته کارکنان
در دوره های آموزشی متمرکز مشکالتی در روال
زندگی آنان به دلیل سکونت در شهرهای مختلف
به دنبال داشت اجرای دوره های آموزشی در محل
کار به نحو مطلوب مورد اقبال مجموعه کارکنان
ذینفع قرار گرفته است .صفری اظهار کرد :حسب
تاکید مدیریت ارشد شرکت مبنی بر برگزاری دوره
های آموزشی برای کارکنان عملیاتی در ایام کاری،
برگزاری این دوره ها از سال  98به طور پیوسته

در دستور کار تعریف و با تشخیص اداره آموزش
و هماهنگی مدیریت های عملیاتی و منابع انسانی
مدرسان واجد شرایط به همراه وسایل آموزشی و
کمک آموزشی به مناطق عملیاتی اعزام می شوند.
رئیس آموزشگاه تکنولوژی حفاری اداره آموزش

و تجهیز نیروی انسانی شرکت گفت :مدرسان و
کارشناسان در موقعیت دستگاه های حفاری پس
از ثبت نام حضوری و اجرای دوره نسبت به تنظیم
فرم مرتبط که به تایید مدرس و رئیس دستگاه
رسیده مبادرت می ورزند .وی در همین ارتباط

ادامه داد :پس از اتمام دوره ،واحدهای مجری
نسبت به اعالم نتایج به واحدهای برنامه ریزی و
توسعه و خدمات پشتیبانی و امور اداری آموزش
برای ثبت و تغذیه آن در سامانه آموزش نفت اقدام
می نمایند و در سوابق آموزشی پرسنلی ،کارکنان
درج می گردد .صفری با اشاره به اینکه در یک
سال گذشته بالغ بر  ۸۸۰نفر از کارکنان عملیاتی
دردستگاه های حفاری موفق به گذراندن این دوره ها
شدند ،افزود :دوره های آموزشی پیش گفته در زمان
حاضر تحت عناوین «تجهیزات کنترل فوران» « ،
تجهیزات کومی یونیت»  « ،سیستم های هیدرولیکی
دستگاه حفاری» « ،سیستم های باالبری و ترمز
دراورکس» و « گیر رشته حفاری » برگزار و بر اساس
ارزیابی به عمل آمده در ارتقا سطح آموزش های فنی و
تخصصی کارکنان در سطوح مختلف بسیار موثر واقع
شده است .رئیس آموزشگاه تکنولوژی حفاری اداره
آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت اظهار کرد :نظر
به گستردگی موقعیت استقرار دستگاه های حفاری در
چند استان ،برنامه آموزشی برای دکل ها تا پایان سال
تدوین و بر اساس شیوه نامه های بهداشتی و رعایت
فاصله گذاری اجتماعی پیگیری و برگزار می شود.

آغاز پویش ” این خانه روشن است ” در شركت توزیع برق مازندران

فرامرز سپری در مراسم آغاز به کار پویش ” این خانه روشن
است ”  ،که با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار
مازندران و مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری
مازندران برگزار شد ،با اشاره به آغاز فرایند اجرایی شدن این پویش
در  ۶سر فصل اصلی شامل  :برق امید؛مانورهای جهادی؛پویش سیم
به کابل؛ خدمات غیر حضوری برق من و کاهش هزینه ها و افزایش
بهره وری ؛ آمار مشترکان شرکت توزیع برق مازندران را یک میلیون
و  ۴۰۰هزار نفر اعالم کرد.وی با تشریح برنامه ها و اقدامات شرکت
توزیع برق مازندران برای روزها و ماه های آینده  ،افزود  :میانگین
مصرف این مشترکان به جز فصل تابستان حدود  ۸۰مگاوات است
که طبق طرح برق امید  ،مصرف برقشان رایگان خواهد بود.سپری
با اعالم این که میزان برق مصرفی مشترکان در مازندران در پیک
مصرف بویژه در تابستان دو تا سه برابر میزان تولید برق استان است
 ،گفت  :با اجرای طرح امید  ،وزارت نیرو و شرکت های برق استانی
از جمله مازندران به دنبال تغییر الگوی مصرف و تبدیل مشترکان پر

مصرف به خوش مصرف و خوش مصرف ها به کم مصرف هستند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران اظهار داشت  :با کاهش ۱۰
درصدی میزان مصرف برق توسط مشترکانی که مصرفشان بیش
از ۴۰۰مگاوات است  ،بار اضافی که از ناحیه تولید و تامین برق استان
بویژه در دوره پیک بر شرکت تحمیل می شود  ،کاسته خواهد شد.وی
تعداد مشترکان پرمصرف استان را  ۳۶درصد مجموع مشترکان برق
استان برآورد کرد.سپری همچنین از مشترکانی که بین  ۸۰تا حدود
 ۴۰۰مگاوات برق در فصولی غیر از تابستان مصرف می کنند به عنوان
مشترکان خوش مصرف یاد کرد.طرح برق امید از اول آبان ماه در
استان مازندران همزمان با سراسر کشور اجرایی شد.مدیرعامل شرکت
توزیع برق مازندران همچنین از اینترنتی شدن ارائه  ۴۰خدمت این
شرکت به مشترکان در بستر اینترنت و در قالب اپلیکشن ” برق من ”
از  ۹آذر ماه سال جاری خبر داد و گفت که مشترکان می توانند با
نصب اپلیکشن برق من این خدمات را دریافت کنند.وی طرح ” سیم
به کابل ” در حدود  ۳۰۰کیلومتر شبکه برق  ،درخواست انشعاب ،

خاموشی  ،تغییر نام و صورت حساب را از جمله طرح هایی دانست
که در بستر اینترنتی به مشترکان داده می شود.سپری از بدهی ۳.۵
میلیارد ریالی به پیمانکاران و تولیدکنندگان را ازمهم ترین مشکل
پیش روی شرکت برق مازندران یاد کرد.

اداره گاز شهرستان لنگرود به بیش از  75هزار مشترک خدمت می رساند

هم اكنون اداره گاز شهرستان لنگرود با
برخورداري از يك هزار كيلومتر شبكه گاز و 37
هزار و پانصد انشعاب ،به بيش از  75هزار مشترك
گاز اين شهرستان خدمت مي رساند.احسان شهابی
رئیس اداره گاز شهرستان لنگرود در گفتگو با واحد
روابط عمومی با اشاره به اجرای  37کیلومتر شبکه
و نصب بالغ بر یک هزار و  400انشعاب گاز در
یک سال و نیم گذشته اظهار داشت :با تحقق این
مهم ،بیش از  3هزار و ششصد مشترک جدید در
این شهرستان برخوردار از نعمت گاز شده اند.رئیس
اداره گاز شهرستان لنگرود درخصوص اقدامات
مهم صورت گرفته در آن اداره در یک سال و نیم
گذشته اظهار داشت :در این اداره اقدامات مهمی
همچون اورهال کلیه ایستگاه های تقلیل فشار،
سرویس و تعمیر تمامی دستگاه های بودارکننده
و هیترها و تعمیرات ساختمان اداری جهت افزایش
رضایتمندی مشترکین صورت گرفته است.وی
همچنین تجهیز و هوشمند سازی ایستگاه های
تقلیل فشار گاز ،رنگ آمیزی کلیه خرپاها ،ایستگاه
ها و دریچه های شیرهای فوالدی و پلی اتیلن و
رفع نشتی های مهم زیرزمینی و فوقانی تاسیسات
را از دیگر اقدامات مهم آن اداره در یک سال و
نیم گذشته عنوان نمود.مهندس شهابی در خصوص
پیمان های فعال در اداره گاز لنگرود گفت :در این
شهرستان مجموعا  8پیمان در زمینه های اجرای

حفرات خالی ،نصب انشعابات پراکنده ،تعمیرات،
خدمات امدادگران ،گازبانی ،خدمات اداری و
خودروهای استیجاری مشغول به فعالیت می باشند
که به صورت مستمر مورد بررسی و ارزیابی قرار
می گیرند.
رئیس اداره گاز شهرستان لنگرود در خصوص
روند مدیریت بودجه و بررسی نیازهای عملیاتی آن
اداره عنوان کرد :کارشناسان این اداره با بررسی
نیازهای شهرستان لنگرود در زمینه احداث شبکه و
نصب انشعاب ،پیشنهادات خود را به صورت کمی و

کیفی به امور مالی استان ارسال می نماید و فرآیند
تعیین بودجه طی جلسه مشترک کارشناسان امور
مالی استان و شهرستان تهیه و ابالغ می گردد.وی
در خصوص تجهیز و آماده نگه داشتن واحدهای
بهره برداری و امداد اظهار داشت :مسئولین این
واحدها با بازدیدهای روزانه و سرکشی مداوم از
پرسنل و تجهیزات برای مقابله با بحران های
احتمالی آمادگی کامل دارند.این مقام مسئول
همچنین از اجرای مانورهای مختلف برای حفظ
آمادگی کارکنان مطابق برنامه ریزی واحد HSE

خبر داد و گفت :در این مانورها سناریوهای حوادث
غیرمترقبه ،قطع گاز ،رانش زمین و نشتی های
زیرزمینی اجرا می شوند.مهندس شهابی با اشاره
به راه اندازی مرکز پیام و اتفاقات متمرکز در مرکز
استان بیان کرد :مرکز پیام ( )194بصورت یکپارچه
و شبانه روزی در سطح استان کلیه درخواست های
مشترکین گاز را دریافت و به امدادگران و گازبانان
شهرهای مربوطه منعکس می کند و نیروهای
حاضر در منطقه در سریع ترین زمان ممکن نسبت
به رفع مشکل اقدام می کنند.
رئیس اداره گاز لنگرود در خصوص نظارت
بر عملکرد پیمانکاران گفت :با توجه به نوع پیمان
ها ،نظارت بر آنها متفاوت می باشد بعنوان مثال
پیمانهایی که توسط واحد مهندسی و اجرا ابالغ
می شوند با نظارت شرکت مشاور و پیمانهای
اجرای حفرات خالی ،نصب انشعاب و تعمیرات
توسط همکاران اداره گاز لنگرود بصورت مستمر
مورد بررسی قرار می گیرند.مهندس شهابی در
خاتمه در خصوص توجه آن اداره به مقوله آموزش
کارکنان بیان کرد :برای کلیه پرسنل تعمیراتی،
امدادگران و گازبانان کالس های مرتبط با شرح
وظایف بصورت مستمر توسط کارشناسان برگزار
می گردد و همچنین واحد آموزش نیز در راستای
شرح وظایف پرسنل کالس های دوره ای متناسب
با شغل آنان برگزار می کند.

برگزاری جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان لرستان

به گزارش روابط عمومی آب منطقهای لرستان؛ جلسه شورای
حفاظت از منابع آب استان به ریاست مهندس امیری معاون عمرانی
استاندار و با حضور مدیران عامل شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو،
جهاد کشاورزی ،نماینده دادستان و فرمانداران شهرستانهای استان
و دیگر اعضای بصورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید .در این جلسه
داریوش حسننژاد مدیرعامل آب منطقهای لرستان در ابتدای جلسه
با ارائه گزارشی از وضعیت منابع آبی استان اظهار داشت  :در استان
تعداد  1527حلقه چاه غیرمجاز شناسایی شده که در سنوات گذشته
705حلقه چاه پر گردیده و باتوجه به برنامه ارائه شده وزارت نیرو تا
پایان سال  ،۱۳۹۹شرکت آب منطقه ای لرستان موظف به پر کردن
 70حلقه چاه بوده که از این تعداد در  6ماه اول سال  35حلقه چاه
غیرمجاز در استان پر و مسلوب المنفعه گردیده است .مدیرعامل آب
منطقه ای ادامه داد  :مراحل قضایی تعداد  35حلقه چاه غیرمجاز باقی
مانده که در  6ماه دوم سال جاری باید در دستور کار قرار گیرد انجام
شده و با برنامهریزیهای صورت گرفته تا پایان سال بایاری خدا این
تعدادنیز پر خواهد شد .همچنین در قالب چاههای حریمی و چاههای
فرم یک از  822حلقه چاه غیرمجاز بیش از  200حلقه چاه در سال
جاری تعیین تکلیف شده است .مهندس داریوش حسن نژاد با اشاره
به تالش  18گروه گشت و بازرسی فعال در شهرستانهای لرستان بیان

کرد :طی سه سال اخیر با حکم قضایی در استان تعداد  22دستگاه
حفاری غیرمجاز توقیف گردید .مدیرعامل آب منطقه ای لرستان با
بیان اینکه باهماهنگی سازمان جهادکشاورزی و صمت ،تخصیصهای

غیرفعال و راکد استان برای آزادسازی در دستور کارقرار گرفته است،
افزود:تاکنون  ۶۰۰۰هزار متر مکعب تخصیص در شهرستانهای خرم
آباد ،دورود و ازنا به واحدهای صنعتی واگذار گردیده وبا هماهنگیهای
صورت گرفته با وزارت نیرو برای  200موتورتلمبه غیرمجاز در طول
رودخانه کشکان مجوز صادر شده است.در پایان جلسه مدیرعامل
آب منطقه ای لرستان یاد آور شد :از تعداد5771حلقه چاه مجاز
کشاورزی تاکنون  1313کنتور هوشمند بر روی چاههای کشاورزی
در استان لرستان نصب و راهاندازی شده است .گودرز امیری معاون
امور هماهنگی عمرانی استانداری لرستان در پایان این جلسه ضمن
جمعبندی مباحث مورد بحث و با تاکید بر جلوگیری از هرگونه
ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانههای استان بیان داشت  :با
بازدید از سطح استان در صورت مشاهده ساخت و سازههای صورت
گرفته در حریم و بستر رودخانهها هرچه سریعتر اقدامات الزم برای
تخریب این ساخت و سازهای غیرمجاز صورت گیرد .معاون امور
هماهنگی عمرانی استانداری همچنین ،شرکت آب منطقهای لرستان
و سازمان جهاد کشاورزی را موظف کرد با درنظر گرفتن شرایط
اقتصادی محصوالت کشاورزان و بابررسی مناطق مختلف استان برای
هر شهرستان به صورت جداگانه الگوی کشت مناسب برای سال
 ۱۴۰۰ارائه دهند .

درقالب مانورسراسری تعمیرات شبکه انجام شد؛

اصالح و بهینه سازی خطوط وتاسیسات توزیع برق روستای حسین آباد دراستان سمنان

درقالب مانورسراسری تعمیرات شبکه های
فرسوده توزیع نیروی برق ،خطوط،تاسیسات
وتجهیزات برق رسانی روستای حسین آباد کردها
ازتوابع شهرستان آرادان دراستان سمنان اصالح و
بازسازی شد.مدیرعامل شرکت توزیع برق استان
سمنان با اشاره به مطلب فوق بیان داشت :قدمت
شبکه های برق این روستا ،بیش از  40سال با
جمعیت یک هزار و  800نفرودارای  638اشتراک
برق است که با توجه به فرسودگی و عارضه
داربودن شبکه توزیع برق روستا ،عملیات بهسازی
تاسیسات برق آن بارعایت پروتکل های بهداشتی

و ایمنی به انجام رسید.سیدمحمد موسوی زاده با
عنوان این که دراین رزمایش خدمت متعالی ،پنج
هزار و  525متر خط  20کیلوولت و سه هزار و
 890مترشبکه فشارضعیف هوایی اصالح گردیده
گفت :احداث  315مترشبکه فشارضعیف هوایی
جدید ،تعویض  72اصله پایه های برق فرسوده و
اصالح شش ایستگاه هوایی توزیع برق ،به عنوان
برخی اقدامات به عمل آمده محسوب می شود.
وی اضافه کرد :احداث  18سرخط جدیدجهت
متعادل سازی بارشبکه و افزایش قابلیت اطمینان،
هرس شاخه های اضافی درگیر با شبکه ،تعویض

وتبدیل  69دستگاه سرچراغ فرسوده به پربازده،
شناسایی ورفع  85مورد کانون های خطر و 14
مورد رفع حریم شبکه های توزیع ،ازدیگرفعالیت
های به انجام رسیده دراین برنامه به شمار می رود.
موسوی زاده تصریح کرد :این مانور به استعداد یک
هزار و  427نفرساعت با بهره گیری از  72دستگاه
خودروی سبک وسنگین ،با حضور  26اکیپ
عملیاتی و در قالب  13طرح ،به اجرا درآمده است.
وی افزود :بهبود کیفیت ولتاژتحویلی به مشترکین،
کاهش تلفات ،پیشگیری از سرقت شبکه های
سیمی ،بازآرایی مبلمان شهری ،تقلیل خاموشی

های ناخواسته مشترکان ،بهبود روشنایی سطح
روستا ،افزایش آمادگی برای زمان بحران ،ارتقای
کارایی عملیات ،کسب مهارت تصمیم گیری واجرا
درشرایط اضطراری ،رفع کانون های خطرآفرین و
افزایش رضایتمندی اهالی ،از جمله اهداف اجرای
این مانور است.وی با اظهار این که برای اجرای
اقدامات ذکرشده مبلغ  11میلیارد و  500میلیون
ریال اعتبار صرف شده است خاطرنشان کرد :این
مانورسراسری در تمامی استان ها وبا هماهنگی
شرکت توانیر در روزهای  29و  30آبان به اجرا
درآمده است.

اخبار
جلسه شورای پایگاه بسیج شرکت گاز
استان گلستان برگزارشد

جلسه شورای پایگاه بسیج گاز گلستان با
حضور سرپرست شرکت  ،اعضای شورای پایگاه
و فرماندهان پایگاههای ادارات گازرسانی با هدف
برنامه ریزی و تبادل نظر جهت هرچه باشکوهتر
اجرا شدن ویژه برنامه های هفته بسیج برگزار
شد.دراین جلسه که رؤسا و فرماندهان پایگاههای
بسیج ادارات گازرسانی نیز بصورت ویدئو کنفرانس
دراین نشست شرکت داشتند فرمانده پایگاه بسیج
شهید گرزین شرکت،ضمن پیگیری میزان تحقق
مصوبات جلسات قبلی و تشریح اهداف این جلسه
 ،گزارشی مختصری از عملکرد پایگاه ارائه نمود.
مهندس خلیل تبار باتشکر ازبرگزاری این جلسه،بر
جایگاه ارزنده و نقش اثرگذار بسیج در جامعه
و همچنین انجام باشکوه ویژه برنامه های ایام
حماسی هفته بسیج در ستاد و ادارات گازرسانی
تاکید نمود.درادامه سرپرست گازگلستان بااشاره به
سرد شدن هوای استان تاکید کرد تادر این ایام
سرد با مواظبت کردن و رعایت پروتکلهای بهداشتی
و ایمنی از بسیجیان شرکت خواست تا با آمادگی
زمستانه و روحیه بسیجی جهت خدمات رسانی
مناسب به مردم و همچنین حفظ و پایداری جریان
گاز تالش نمایند .مهندس طالبی ضمن تشکر
از برگزاری موفق رزمایش خود حفاظتی درستاد و
ادارات گازرسانی ،بر ضرورت پویاتر شدن پایگاههای
بسیج،بهبود فعالیتها وعملکرد آنها ،تشکیل کارگروه
پدافند غیرعامل در پایگاه بسیج در راستای ارائه
کمکهای مردمی و خدمات مناسب در زمان وقوع
بحرانهای احتمالی  ،ایام کرونا و همچنین تشکیل
گروههای ویژه و رنجر متشکل از نیروهای والیی
 ،متخصص و آماده بکار تا در زمان مناسب با
فراخوان این عزیزان بتوان از قابلیتها و تخصص
آنها در برنامه های مورد نظر استفاده نمود تاکید
کرد.در ادامه گروسی مدیرسازندگی پایگاه بسیج
شهید گرزین گاز گلستان نیز با ارائه گزارشی از
وضعیت منابع انسانی پایگاه ،لزوم ساماندهی نیروها،
عضوگیری جدید ،عضویت بسیجیان در صندوق
شهید تندگویان و همچنین بازنگری و پایش پرونده
اعضاء بسیج مورد توجه قرار داد .در ادامه پس از
ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات هر یک از اعضای
شورای پایگاه و بحث و تبادل نظر  ،تصمیماتی در
خصوص اهم برنامه های گرامیداشت هفته بسیج
اتخاذ گردیده و مقرر شد تا برنامه های پیشنهادی
با همراهی بسیج استان به صورت باشکوهی برگزار
شود.
رئیس بازرسی فنی شرکت گاز استان گلستان:

نشت یابی  ۵۴۰۰کیلومتر خط تغذیه و
شبکه توزیع گاز دراستان گلستان

رئیس بازرسی فنی شرکت گاز استان گلستان
از نشت یابی بیش از  ۵۴۰۰کیلومتر و تغذیه و
شبکه توزیع توسط واحد بازرسی فنی شرکت در
هشت ماهه سال جاری خبر داد .ابوالفضل نرسی
با اشاره به اهمیت فرآیند نشت یابی و بازرسی در
شناسایی و کنترل نقاط مخاطرهآمیز و همچنین
جلوگیری از هدر رفت انرژی گفت:با عنایت به
سوخت گازطبیعی در سبد انرژی کشور و همچنین
گستردگی شبکه های گازرسانی و تجهیزات و
متعلقات آن و ضرورت بازرسی و کنترل آنها به
منظور جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی فرایند
نشت یابی و بازرسی از جایگاه و اهمیت خاصی
برخوردار می باشد .وی افزود :از مجموع  ۵هزار
و  ۴۰۰کیلومتر نشت یابی صورت گرفته شده در
حدود  ۳۳۰۰کیلومتر مربوط به شبکه های پلی
اتیلن و  ۲۱۰۰کیلومتر مربوط به خطوط فلزی بوده
است .مهندس نرسی تصریح کرد :با توجه به اهمیت
شیر های شبکه در بحث خدمات رسانی مناسب
 ،عالوه بر نشت یابی شبکه و انشعابات ،بر اساس
برنامه ریزی تدوین شده  ۷۶۰۰عدد شیر شبکه
های پلی اتیلن و فوالد ی نیز مورد نشت یابی قرار
گرفت و همچنین  ۲۲۰۰عدد شیر های شبکه مورد
بازرسی و پایش قرار گرفته است  .رئیس بازرسی
فنی شرکت گاز استان گلستان اظهار داشت :انجام
این اقدامات افزایش ضریب ایمنی ،بهبود بهرهوری
،جلوگیری از خطرات احتمالی ،کاهش هدررفت گاز
و آلودگی های زیست محیطی را به همراه داشته
؛ضمن این که موجب حفظ و صیانت از گاز طبیعی
و همچنین نگهداشت تأسیسات و تجهیزات گاز
رسانی نیز می شود .
سرپرست شرکت گازاستان گلستان:

ایستگاههای تقلیل فشار از مهمترین
بخش های تأسیسات گازرسانی برای
استمرار جریان گازمی باشند

مهندس علی طالبی بهمراه مقصودلو رئیس
بهره برداری مرکز استان با حضور در محل ایستگاه
تقلیل فشار  CGSگاز گرگان  ،تاسیسات و
تجهیزات موجود در آن را مورد بررسی قرار
دادند.در این بازدید که در آستانه فصل سرما و با
هدف ارزیابی بهبود عملکرد ایستگاه مذکور انجام
شد،سرپرست شرکت گازاستان گلستان تاسیسات
موجود در این ایستگاه را مورد کنترل و ارزیابی
قرار داده و ضمن ابراز رضایت ،رهنمودهای الزم
در خصوص نحوه رسیدگی و نگهداشت آنها ارائه
نمود.وی در ادامه با اشاره به اهمیت و ضرورت
شناسایی  ،ریشه یابی و پیشگیری از بروز مشكالت
و همچنین آمادگی كامل ایستگاه ها بویژه در ایام
سرد سال گفت :در حال حاضر شرایط برای ورود به
فصل سرد سال مهیا بوده و سطح آمادگی تاسیسات
در حد قابل قبولی قرار دارند و رفع چالش های
موجود در كلیه فعالیت های ایستگاه های تقویت
فشار گاز به منظور توزیع پایدار و ایمن گاز صورت
پذیرفته است.مهندس طالبی در ادامه ایستگاههای
تقلیل فشار را از مهمترین بخش های تأسیسات
گازرسانی برای استمرار جریان گاز خواندو گفت :
ضرورت دارد رؤسای ادارات و کارشناس مرتبط با
ایستگاهها نهایت تالش خود را در راستای کنترل
و نظارت بر عملکرد ایستگاههای تقلیل فشار بکار
گیرند و اورهال ایستگاهها بموقع انجام و براساس
چک لیستهای مربوطه روند بازدید و کنترل قطعات
و اطمینان از صحت عملکرد تأسیسات صورت
پذیرد تا انشاءا ...با استمرار جریان گاز و در روند
گازرسانی به مردم شریف خللی ایجاد نگردد .

