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خبر كوتاه
 ۱۰تن نبشی سرقتی دکل های برق
خوزستان کشف شد

با پیگیری های واحد حراست شرکت برق
منطقه ای خوزستان و تالش های سربازان
گمنان امام زمان (عج) در اداره کل اطالعات
استان خوزستان ،سارقان خطوط فشار قوی برق
خوزستان دستگیر ،و  ۱۰تن نبشی و قطعات
دکل های سرقتی کشف شد.در پی سرقت های
صورت گرفته از دکل های برق شهرستان باوی،
واحد حراست این شرکت موضوع را در دستور
کار قرار داده و پس از اقدامات شناسایی ،رصد و
پیگیری با کمک سربازان گمنام امام زمان(عج)
موفق به کشف  ۱۰تن نبشی و مقدار قابل
توجهی پلیت اتصال ،رودلی و تودلی و پیچ و
مهره و دستگیری سارقان شد.بر اساس این
گزارش ،سارقان در چندین نوبت اقدام به سرقت
نبشی ها و باز کردن پیچ و مهره ها از محل
های حساس دکل های فشار قوی کرده بودند
که دستگیر شدند.

ازبسیجیان صنعت آب و برق گلستان
تجلیل شد

در مراسمی با حضور سرهنگ تناور رئیس
مجمع عالی بسیج استان و فرمانده حوزه بسیج
ادارات کل ومدیران عامل صنعت آب و برق
استان از بسیجیان فعال این صنعت تجلیل
شد.علی اکبر نصیری مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق گلستان در این مراسم گفت  :هفته
فرخنده بسیج ،فرصت مغتنمی برای بازخوانی
مجاهدتهای انسانهای پاک و بی آالیش  ،و
ایثارگریهای بسیجیان عزیز کشورمان می باشدو
بسیجی چکیده عشق و ایمان و نماد غیرت
سمبل تعصب و پاسدار مکتب اسالم است.در
ادامه پیام اخیر رهبر معظم انقالب به مناسبت
روز  ۵آذر را قرائت شد.در بخشی این پیام آمده
است :ایمان ،و عزم ،و احساس مسوولیت ،و
اعتماد به نفس ،پایههای اصلی این تواناییها
و گرهگشاییها است .و اینها خود نعمتها و
موهبتهای خداوند است که باید با شکر الهی
و مراقبت دائمی ،آنها را حفظ کرد و بر آن
افزود.بسیج ،ثروت بزرگ و ذخیره خداداد ملت
ایران است .دشمنان این ملت ،اکنون و همیشه
در این اندیشه بودهاند و خواهند بود که آن را
نابود یا بیاثر کنند .مسووالن سازمانی و یکایک
بسیجیان عزیز خود را موظف به ابطال کید
دشمن بدانند و با توکل و اخالص و برنامهریزی به
پیش روند .موفق باشید.انشاءاهلل/.در این مراسم
که در محل تپه نورالشهدای گرگان برگزار شد،
سرهنگ تناور رئیس مجمع عالی بسیج استان
و فرمانده حوزه بسیج شهید بهشتی ادارات کل
استان ،اظهار کرد :در  ۵آذر دو مناسبت داریم۵ .
آذر سال  ۵۷و  ۵آذر سال . ۵۸در روز  ۵آذر ۵۷
شاهد حماسه ای تاریخی در شهر گرگان بودیم
که نشانگر اطاعت مردم از حضرت امام بود.وی
افزود :در  ۵آذر سال  ۵۸فرمان تاریخی حضرت
امام مبنی بر تشکیل بسیج ۲۰میلیونی صادر شد
و می توانم شهادت دهم که اگر بسیج نبود جنگ
تحمیلی ما به پیروزی نمی رسید .در جنگ ۱۰۰
هزار شهید بسیجی داشتیم که این خود نشان از
اخالص و اطاعت بسیجیان از امام و رهبر بود.در
پایان مراسم از بسیجیان فعال صنعت آب و برق
استان تجلیل شد

نخستین مانور سراسری تعمیرات و
بازسازی شبکه های توزیع برق در
گلستان برگزار شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان
گفت  :مانور بازسازی جهادی شبکه های توزیع
نیروی برق همزمان با سراسر کشور در استان
گلستان برگزار گردید.علی اکبر نصیری گفت  :مانور
سراسری تعمیرات و بازسازی شبکه های توزیع برق
در استان گلستان با  ۴۳اکیپ و  ۱۴۴۰نفر ساعت
توسط همکاران توزیع نیروی برق گلستان با رعایت
پروتکل های بهداشتی بازسازی و تعمیر شد.وی
اضافه کرد :در این مانور سراسری  ،در گلستان
شبکه های توزیع شهرستانهای علی اباد کتول و
کالله در روز اول با  ۵۴۰نفر ساعت بازسازی و غرب
گرگان و گنبد در روز دوم با  ۹۰۰نفرساعت مانور
انجام شد.نصیری اضافه کرد  :ترمیم فرسودگی
شبکه ،ارتقاء آمادگی اکیپ ها در زمان بحران و
فرهنگ سازی تعمیرات پیشگیرانه از اهداف اصلی
این مانور می باشد.وی افزود  :رفع کانون خطر
،ترمیم پست های  ۲۰کیلوولت ،شاخه زنی و مقره
شویی از دیگر اهداف این رزمایش دو روزه است
مدیرعامل شرکت برق منطقهای گیالن:

شبكههای انتقال و فوق توزیع گیالن
از پایداری كامل برخوردارند

مدیرعامل شرکت برق منطقهای گیالن
گفت :در حال حاضر شبکههای انتقال و فوق
توزیع استان از پایداری کامل برخوردارند .بهمن
داراب زاده گفت :به دلیل شرایط جوی نامساعد،
بارش باران و برف را در استان گیالن شاهد بودیم
که خوشبختانه این بارش ها هیچ گونه آسیبی
به تاسیسات شرکت وارد نکردند.وی با اشاره به
تجربه شرکت در مواجهه با چنین بارش هایی،
گفت :در بارشهای این چنینی به مانند سال های
گذشته ،تمامی اکیپهای فنی ،عملیاتی ،تجهیزات
و ماشین آالت شرکت به حالت آمادهباش قرار
دارند تا بتوانیم در صورت وقوع هر گونه اتفاقی،
در اسرع وقت آن را مدیریت و از وقوع حوادث
احتمالی جلوگیری کنیم.مدیرعامل شرکت برق
منطقهای گیالن با اشاره به اینکه استان گیالن،
استانی حادثهخیز است ،گفت :در استان گیالن
با بحرانهای مختلفی در زمینههای رانش زمین،
بارش فراوان برف و باران ،افزایش بیسابقه دما و
 ...روبهرو هستیم که در طول چند سال گذشته
بیسابقه بوده است.وی افزود :با مدیریت دانشی
که در شرکت ایجاد شده و با توجه به مستندات
موجود ،اقدامات قبل ،حین و پس از بحران
شناسایی و احصا شده و برای کنترل هرگونه
بحران احتمالی در آمادگی کامل بهسر میبریم و
در حال حاضر نیز شبکههای انتقال و فوق توزیع
گیالن از پایداری کامل برخوردارند.

مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان گلستان
با مدیرکل صدا و سیمای استان دیدار کرد

مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان
گلستان و هیئت همراه با مدیرکل صدا و سیمای
استان دیدار و گفتگو کرد.علی اکبر نصیری در این
دیدار در رابطه با برق امید گفت  :در طرح برق
امید مشترکان برق به سه دسته کم مصرف ،خوش
مصرف و پرمصرف تقسیم شده و از این میان بهای
برق مصرفی گروه کم مصرف با  ۱۰۰درصد تخفیف
محاسبه میشود.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
گلستان گفت :اجرای طرح برق امید سبب میشود
قشر پرمصرف برای استفاده از مزایا و تخفیفهای مورد
نظر برای اضافه شدن به جمع مشترکان خوش مصرف
تشویق شوند و قشر کم مصرفها جهت تداوم همین
سطح مصرفی انگیزه بیشتری داشته باشند.نصیری
اضافه کرد  :استعالم وضعیت دسته بندی در طرح
برق امید به راحتی از طریق نرم افزار برق من انجام
میگیرد .وی ادامه داد :راحتترین راه برای اطالع
مشترکان خانگی از دستهبندی مصرف خود در طرح
برق امید استفاده از نرم افزار خدمات غیر حضوری
برق ایران است .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق

گلستان گفت :این نرم افزار از سایت شرکت برق و
سامان ه بازار قابل دانلود و نصب است .وی اضافه کرد:
طرح اصالح مصرف و حمایت از مشترکان خانگی
شامل مساکن خالی از سکنه و برخی از مشترکان
مانند خانهباغها ،ویال باغها و خانههای خالی نمیشود.
نصیری بیان کرد :این مشترکان در سیستم شرکت

توزیع نیروی برق شناسایی شده و مشمول طرح
نمیشوند .وی اضافه کرد :برای اطالع تمامی مشترکان
از جزئیات طرح برق امید توسط شرکت توزیع نیروی
برق استان پیامکهایی ارسال شده که مردم میتوانند
برای اطالع از وضعیت دستهبندی خود در طرح برق
امید از لینکهای موجود در پیامک استفاده کنند.

وی اضافه کرد  :مشترکان پر مصرف در طرح برق
امید  ۶ماه فرصت دارند که خود را در گروه مشترکان
خوش مصرف قرار دهند و اگر توانستند در مدت نیم
سال میزان مصرف برق خود را اصالح کنند ،مشمول
تخفیف قیمت برق خواهند شد.
نصیری اضافه کرد  :اطالع رسانی مردم شریف
استان از طریق صدا و سیمای استان انتظار می رود
تا مردم همانند قبل در مصرف انرژی برق مدیریت
را انجام دهند و از این طرح بیش از پیش بهره مند
گردند.در ادامه مدیرکل صدا و سیمای گلستان گفت
 :صدا و سیمای مرکز استان همانند قبل همکاری
خود را با توزیع برق انجام خواهد داد و بخصوص
در بحث برق امید که یک طرح ملی است بیش از
پیش و بصورت ویژه همکاری خود را ادامه خواهد داد.
منتظر حجت اضافه کرد  :شرکت توزیع نیروی برق
از جمله دستگاه های خدمات رسان بوده که زحمات
پرسنل این شرکت قابل انکار نیست و ما هم جهت
اطالع رسانی به مردم شریف استان از مزایای برق امید
اقدامات الزم صورت خواهد پذیرفت.

معاون وزیر صمت:

افزایش سرمایۀ  10هزار میلیارد تومانی فوالد مبارکه در راه است

چیالن با انتشار خبری به نقل از خداداد غریبپور ،معاون وزیر
صمت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو عنوان کرد :در ماههای اخیر
ارزش بازارگردانی شرکتهای حوزۀ صنایع معدنی ازجمله فوالد
مبارکه (فوالد) ،چادرملو (کچاد) و گلگهر (کگل) ،سرمایهگذاری
معادن و فلزات (ومعادن) ،فوالد خوزستان (فخوز) و صنایع مس
(فملی) به  ۸هزار میلیارد تومان رسیده است .این شرکتها عالوه بر
بازارگردانی ،با افزایش سرمایه ،گامهای بلندی در جهت توسعۀ این
بخش برداشتهاند .شرکت ملی مس  ۱۰هزار میلیارد تومان افزایش
سرمایه دارد .پس از آن فوالد مبارکه نیز  ۱۰هزار میلیارد تومان
افزایش سرمایه خواهد داشت .فقط شرکت ملی مس و فوالد مبارکه
افزون بر  ۴میلیارد یورو پروژۀ توسعهای در اختیار دارند که در نهایت
به تقویت حقوق سهامداران میانجامد.رئیس هیئت عامل ایمیدرو
دربارۀ وضعیت تولید در هفتماهۀ نخست امسال گفت :طی این
مدت ،بهرغم همهگیری ویروس کرونا در کشور و با رعایت ضوابط
مربوطه ،با رشد و همچنین جهش تولید برخی محصوالت ازجمله
آلومینیوم مواجه بودیم؛ بهطوریکه تولید این فلز با  ۷۰درصد جهش
همراه شد.وی افزود :تولید در زنجیرۀ آهن ازجمله کنسانتره ،گندلۀ
سنگآهن و آهن اسفنجی به ترتیب  ۸ ،۴و  11.4درصد افزایش
یافت .تولید کاتد مس نیز  ۶درصد رشد کرد.

بازارگردانی  ۸هزار میلیارد تومانی شرکتهای بزرگ

غریبپور دربارۀ نقش معدن و صنایع معدنی در بورس گفت:
در ماههای اخیر ارزش بازارگردانی شرکتهای این حوزه ازجمله
صنایع مس،فوالد مبارکه ،چادرملو و گلگهر ،سرمایهگذاری معادن
و فلزات ،فوالد خوزستان و ...به  ۸هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود :این شرکتها عالوه بر بازارگردانی ،با افزایش سرمایه،
گامهای بلندی در جهت توسعۀ این بخش برداشتهاند.غریبپور در
ادامه گفت :شرکت چادرملو بیش از  ۵۸۰۰میلیارد تومان افزایش
سرمایه داشته است .شرکت ملی مس نیز  ۱۰هزار میلیارد تومان
و پس از آن فوالد مبارکه  ۱۰هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه
خواهد داشت.رئیس هیئت عامل ایمیدرو با تأکید بر اینکه در
زنجیرۀ معدن و صنایع معدنی خبرها امیدوارکننده است ،گفت:
فقط شرکت ملی مس و فوالد مبارکه افزون بر  ۴میلیارد یورو پروژۀ
توسعهای در اختیار دارند که در نهایت به تقویت حقوق سهامداران
میانجامد.به گفتۀ وی ،ارزش طرحهای توسعۀ شرکتهای بزرگ
معدن و صنایع معدنی ،معادل  4.5میلیارد یورو (بهصورت ارزی)،
و  ۴۰هزار میلیارد تومان (بهصورت ریالی) است.غریبپور با اعالم
اینکه معدن و صنایع معدنی  ۲۴درصد بورس را تشکیل میدهند،
تصریح کرد :آیندۀ این شرکتها از وضعیت کنونی بهتر خواهد بود

و بازار روبهرشدی خواهند داشت.شایان ذکر است پیشنهاد افزایش
سرمایۀ شرکت از مبلغ  ۲۰۹۰۰۰میلیارد ریال به مبلغ ۳۰۴۵۰۰
میلیارد ریال در تاریخ  ۱۱آذر ماه به تصویب هیئتمدیره رسیده
و جهت اظهار نظر به حسابرس و بازرس قانونی شرکت ارسال شده
است .بدیهی است که پس از تأیید حسابرس قانونی ،انجام افزایش
سرمایه منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب در
مجمع عمومی فوقالعاده شرکت خواهد بود.

ارائه  11خدمت برق در حوزه بهره برداری از طریق اپلیکیشن برق من

مطالب آموزشی پیرامون اپلیکیشن” برق
من” ،و نحوه ثبت درخواست های مردمی در این
نرم افزار ،از صدای مرکز سمنان ارائه شد.رئیس
گروه تجزیه و تحلیل حوادث ،مطالعات شبکه و
مکانیزاسیون شرکت توزیع برق استان در سی و
نهمین قسمت برنامه رادیویی پرتو بیان داشت :در
راستای تحقق دولت الکترونیک ،رفـاه حـال مردم
و باتوجه به شـرایط کرونایی ،استفاده از خدمات
غیرحضوری در دسـتورکار شرکت تـوزیع بـرق
استان سمنان قرار گرفته و مـتقاضیان و مـشترکان

نرم افزار در حوزه بهره برداری تحت عنوان ارائه
خدمات خاموشی ،شامل  11خدمت می باشد
اضافه کرد :ثبت خاموشی ،اعالم مشکل روشنایی
معابر ،خاموشی های من ،رفع خطر از تاسیسات
مخاطره آمیز ،رفع مشکل ولتاژ شبکه برق ،ثبت
خسارت وارده به شبکه ،ثبت خسارت وارده به
مردم ،ثبت سرقت برق ،درخواسـت رفع حـریم،
استعالم شبکه موجود توسط سازمانها و ادارت
دولتی و ثبت مکاتبات مراجعین حوزه برق ،به
عنوان مواردی هستند که در این نرم افزار در حوزه

بهره برداری امکان پذیراست.
وی تصریح کرد :درخواست های انشعاب
جدید ،افزایش یا کاهش انشعاب و تفکیک یا ادغام،
اصالح سرویس انشعاب ،وصل مجدد انشعاب ،قطع
موقت انشعاب ،تغییر مکان داخلـی ،نصـب مجـدد
انشعـاب ،جمـع آوری موقت و دائم انشعاب،
آزمایش کنتور ،تغییر تعرفه ،درخواست اصالح نام،
تغییر نام مشترک و اصالح اطالعات،از جمله موارد
قابل ثبت در حوزه خدمات مشترکین در نرم افزار
“برق من” به شمار می رود.

برگزاری بالغ بر  2هزار نفرساعت آموزش در شرکت گاز استان گیالن
شرکت گاز استان گیالن در راستای افزایش سطح دانش ،مهارت
و بهره وری پرسنل و به تبع آن افزایش رضایتمندی مشترکین
محترم ،با توجه به شیوع ویروس کرونا ،دوره های آموزشی خود
را به صورت مجازی برگزار می کند.حسین اکبر مدیرعامل شرکت
گاز استان گیالن با اشاره به اهمیت آموزش کارکنان در شرکت گاز
عنوان کرد :مسئله آموزش به عنوان یکی از اصول مهم شرکت ،موجب
باال رفتن سطح بهره وری و کارایی پرسنل و به تبع آن افزایش
رضایتمندی مشترکین خواهد شد.

وی با بیان این مطلب اظهار داشت :علیرغم شیوع ویروس کرونا
در سطح استان ،شرکت گاز استان گیالن دوره های آموزشی خود را
با فراهم نمودن بسترهای الزم از طریق مجازی و به صورت مستمر
برگزار می نماید.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن افزود :در همین راستا با
برنامه ریزی های بعمل آمده ،در آبان ماه امسال بالغ بر  2هزار
نفرساعت آموزش مجازی برای  140نفر از پرسنل رسمی ،قراردادی و
پیمانکاری برگزار شده است.حسین اکبر ،ایمنی گاز طبیعی در شبکه

ها ،مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و همچنین مستندسازی
استاندارد مدیریت انرژی را از مهم ترین موضوعات دوره های آموزشی
برگزار شده در آبان ماه سال جاری عنوان کرد.وی در خاتمه با بیان
اینکه مهم ترین هدف شرکت گاز ارائه خدمات بهینه و ایمن به
مشترکین گرامی و کسب رضایتمندی حداکثری ذینفعان می باشد
اظهار داشت :آموزش به عنوان یک ابزار مهم ،برای رسیدن به این
اهداف همواره حتی در دوران شیوع ویروس کرونا مد نظر شرکت
گاز می باشد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان:

اجرای عملیات کنترل و پایدار سازی فرسایش توده ای در حوزه آبخیز قلعه ُگل خرم آباد
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان گفت :با هدف
کنترل و تثبیت فرسایش توده ای (زمین لغزش) در مناطق جنگلی در
سال  ، ۹۹عملیات کنترل و پایدار سازی زمین لغزش در مسیر رودخانه
قلعه گل شهرستان خرم آباد با اعتباری بالغ بر  ۳۰میلیارد ریال توسط
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آغاز شده است.شیرزاد نجفی با
اشاره به اینکه حوزه آبخیز قلعه گل به واسطه پوشش جنگلی مطلوبی
که دارد به عنوان یکی از مراکز گردشگری و تفرج گاهی استان بشمار
می رود خاطرنشان کرد :طی سال های گذشته و به خصوص در اثر
بارندگی های سال  ،۹۸در مسیر رودخانه اصلی حوزه تعداد زیادی زمین
لغزش به وقوع پیوست که متاسفانه در اثر این پدیده طبیعی تعداد
کثیری از درختان کهنسال بلوط ،گونه های جنگلی منطقه و هم چنین
تعداد زیادی از درختان و درختچه های بیشه زارهای مسیر رودخانه از
بین رفت.وی افزود :متاسفانه تخریب مناطق جنگلی و فرسایش توده
ای در این حوزه تاثیر بسیار زیادی در شرایط مناطق زیر دست از جمله
رودخانه ماسور در جنوب شهر خرم آباد گذاشته به شکلی که در سیل
سال  ،۹۸تنه درختان بلوطی که در اثر رانش زمین در آبخیز قلعه گل
از جا کنده شده بود توسط سیالب تا محل پل ماسور حمل ،که این
موضوع باعث انسداد مسیل و طغیان آب به مناطق مجاور از جمله
بخشی از فرودگاه و جاده خرم آباد -پلدختر شده بود.نجفی به بررسی

های کارشناسی در منطقه قلعه گل که بیانگر آن بود که* ،عامل اصلی
وقوع زمین لغزش پاشنه شویی توسط سیالب به خصوص در ماندرهای
ایجاد شده در مسیر رودخانه است* گریزی زد و تصریح نمود :به همین
دلیل مقرر گردید با اجرای عملیات آبخیزداری در طول رودخانه ،مقدار
جابجایی توده های لغزشی و میزان فرسایش رودخانه ای را کاهش
دهیم که این مهم با اعتباری بالغ بر  ۳۰میلیارد ریال از محل *اعتبارات
صندوق توسعه ملی* با انجام کارهایی همچون عملیات اصالح مسیر
رودخانه و کاهش فرآیند پاشنه شویی در مسیر رودخانه قلعه گل با
روش های متداول آبخیزداری در حال انجام می باشد.این مقا م مسئول
با بیان اینکه امروزه جهت کنترل یک هکتار زمین لغزش با روش های
پیچیده نیاز به اعتبارات بسیار زیادی می باشد اظهار کرد :با توجه به
اینکه در حال حاضر امکان هزینه این اعتبارات در عرصه های منابع
طبیعی وجود ندارد ،در این حوزه تالش شده است با این اعتبار و
کارهای آبخیزداری ،بخش زیادی از مسیر رودخانه به شکلی اصالح شود
تا پاشنه شویی به حداقل ممکن برسد.
شیرزاد نجفی اجرای بند های رسوب گیر سنگ و مالت در محل
پنچه زمین لغزش های قدیمی در جهت جلو گیری از فعال شدن آنها،
مقاوم سازی پنچه مناطق لغزشی با اسکله ریزی با بلوک های بزرگ
سنگی ،سبک سازی بار توده ناپایدار ،ایجاد دیوارهای برشی گابیونی در

عرض رودخانه ،زهکشی آب های سطحی و پر کردن ترک های کششی
در محل تاج زمین لغزش جهت کاهش نفوذ از سطح را بخشی از فعالیت
های در حال انجام در این منطقه دانست و اضافه کرد :هدف از انجام این
قبیل کارها ،کاهش میزان جابجایی و جلوگیری از شستشوی رودخانه
در پنچه زمین لغزش و تحریک آن می باشد.مدیرکل منابع طبیعی و
آبخیزداری استان لرستان در پایان یادآور شد :با توجه به پوشش جنگلی
مطلوب منطقه ،امکان اصالح هندسه شیب با استفاده از ماشین آالت
راه سازی میسر نیست و تالش می شود با اجرای عملیات آبخیزداری در
طول رودخانه تا حدود زیادی مقدار فرسایش توده ای در حوزه آبخیز
قلعه گل ،میزان حمل رسوب و از همه مهمتر میزان تخریب درختان
جنگلی را کاهش دهیم.

تقدیر مدیرعامل جمعیت هالل احمر گلستان از شهردار گرگان

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان گلستان با اهدای لوح
تقدیری از مساعی و تعامل شهردار گرگان در زمینه یاری رساندن به
جمعیت هالل احمر استان در اجرای برنامه های این سازمان تقدیر به
عمل آورد.طی نشست صمیمانه ای با حضور فرهاد میقانی مدیرعامل
سازمان ،حمیدرضا آقامالیی عضو شورای اسالمی شهر گرگان و عضو
اصلی شورای عالی جمعیت هالل احمر کشور ،حجت االسالم مهدوی
نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر و مهندس خاتمی قائم مقام

سازمان ،لوح تقدیر به دکتر دادبود شهردار گرگان اهدا شد.در بخشی از
متن لوح تقدیر آمده است« :بدون شک توفیقات روز افزون و روند رو به
رشد ،مرهون عنایت الهی و مساعی و کوشش نیروهای تالشگر خادمی
است که در پویایی و تحول سازمانی ،انجام وظایف و ماموریت های
محوله ،جز رضای خداوند متعال و خدمت به مردم مقصود دیگری ندارند.
اینک به پاس همت خالصانه در جهت همکاری های مشترک و مساعدت
بی دریغ تان با جمعیت هالل احمر استان در راه خدمت به انسانها این

اخبار
برگزاری بالغ بر  2هزار نفرساعت
آموزش در شرکت گاز استان گیالن

شرکت گاز استان گیالن در راستای افزایش
سطح دانش ،مهارت و بهره وری پرسنل و به
تبع آن افزایش رضایتمندی مشترکین محترم ،با
توجه به شیوع ویروس کرونا ،دوره های آموزشی
خود را به صورت مجازی برگزار می کند.حسین
اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اشاره
به اهمیت آموزش کارکنان در شرکت گاز عنوان
کرد :مسئله آموزش به عنوان یکی از اصول مهم
شرکت ،موجب باال رفتن سطح بهره وری و
کارایی پرسنل و به تبع آن افزایش رضایتمندی
مشترکین خواهد شد.وی با بیان این مطلب
اظهار داشت :علیرغم شیوع ویروس کرونا در
سطح استان ،شرکت گاز استان گیالن دوره های
آموزشی خود را با فراهم نمودن بسترهای الزم
از طریق مجازی و به صورت مستمر برگزار می
نماید.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن افزود:
در همین راستا با برنامه ریزی های بعمل آمده،
در آبان ماه امسال بالغ بر  2هزار نفرساعت
آموزش مجازی برای  140نفر از پرسنل
رسمی ،قراردادی و پیمانکاری برگزار شده است.
حسین اکبر ،ایمنی گاز طبیعی در شبکه ها،
مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و همچنین
مستندسازی استاندارد مدیریت انرژی را از مهم
ترین موضوعات دوره های آموزشی برگزار شده
در آبان ماه سال جاری عنوان کرد.وی در خاتمه
با بیان اینکه مهم ترین هدف شرکت گاز ارائه
خدمات بهینه و ایمن به مشترکین گرامی و
کسب رضایتمندی حداکثری ذینفعان می باشد
اظهار داشت :آموزش به عنوان یک ابزار مهم،
برای رسیدن به این اهداف همواره حتی در
دوران شیوع ویروس کرونا مد نظر شرکت گاز
می باشد.

برای تامین گاز مستمر و ایمن27 ،
هزار کیلومتر شبکه گازرسانی در استان
اصفهان ،حفاظت و نگهداری می شود

از صدای مرکز سمنان اطالع رسانی شد؛

می توانند خدمات درخواستی خود در حوزه برق از
طریق نرم افزار کاربردی “برق من” پیگیری نمایند.
مهدی علیزاده افزود :خـدمات این سامانه در حـوزه
های بهره برداری و خدمات مشتـرکین دسته بندی
شده و با ورود به هر کدام از حوزه ها و خدمات
تعریف شده ،امکان ثبت تقاضا وجود داشته و پس
از ثبت آن و تایید نهایی ،پیامک تاییدیه شامل
کد رهگیری درخواست به شماره همراه متقاضی یا
مشترک ارسال می شود.
وی همچنین با اشاره به این که خدمات این
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لوح تقدیر تقدیم حضورتان می گردد.دکتر دادبود شهردار گرگان نیز با
قدردانی از مدیران جمعیت هالل احمر استان گلستان از جمعیت هالل
احمر به عنوان مصداق بارز تجلی نوعدوستی و انسانیت یاد کرد و اظهار
داشت :همکاری و حمایت از این سازمان که بر پایه کمک به بشریت
بنا شده ،وظیفه ای انسانی برای شهروندان ،ادارات و سازمان ها است
و امیدواریم این تعامل سازنده مابین شهرداری گرگان و این سازمان
ارزشمند و مفید در آینده نیز به خوبی ادامه یابد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان از
حفاظت و نگهداری  24ساعته حدود  26هزار
کیلومتر شبکه و یک میلیون  100هزارعلمک
گاز و ده ها ایستگاه و تاسیسات فنی برای
تامین پایداری جریان گاز طبیعی درسطح
استان اصفهان خبر داد .به گزارش بهادری ،
سید مصطفی علوی ،مدیرعامل این شرکت با
تاکید بر ضرورت حفاظت و نگهداری از شبکه
های گازرسانی بیان داشت :برای گازرسانی
مستمر و ایمن و خدمت رسانی مطلوب به
مشترکین برنامه جامع تعمیرات و نگهداری
در این حوزه تدوین و اجرایی گردیده بطوریکه
بویژه در زمستان مشکلی برای شهروندان پیش
نیاید.مهندس علوی ،با اشاره به اینکه حفاظت
از تاسیسات و شبکه های گازرسانی به دلیل
حساسیت گازوحادثه ساز بودن آن بسیار مهم و
از اولویت های این شرکت است ،گفت :از مردم
عزیز استان در مواقع تخریب منزل و ساخت
و سازهای جدید و از دستگاه های خدماتی
در مواقع حفاری تقاضا داریم در مراقبت از
تاسیسات گاز بسیار دقت نمایند.
زیرا افزون بر هزینه های باالی تعمیرات،
خسارات جانی حوادث انفجار و آتش سوزی
قابل برگشت و جبران نیست .وی ،با اشاره به
وجود اقلیم های آب و هوایی چهارگانه ،وسعت،
پراکندگی شهرها و روستاها و صنایع استان
اصفهان ،گفت :وجود مناطق کویری ،کوهستانی
و صعب العبور این مهم موجب شده تفاوت
درجه دمای هوا در جنوبیترین و شمالیترین
شهرستانهای این استان قابل توجه باشد
بنابراین برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات در
این شرایط آب و هوایی جزو مهمترین وظایف
شرکت بمنظور تداوم جریان گاز طبیعی و ارایه
خدمت مستمر به شهروندان و مشترکین گاز
طبیعی می باشد.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ،به
پروژه های تاب آوری و مقاوم سازی شبکه های
گازرسانی انجام گرفته در سطح استان اشاره
نمود و گفت :با توجه به اینکه گازرسانی و شبکه
گذاری صد در صد شهرهای استان اصفهان
اجرایی شده و بیش از  98درصد روستاهای
استان نیز گازدار می باشند همزمان با توسعه
کیفی ارایه خدمات درصدد تعریف پروژه های
جدید تاب آوری و مقاوم سازی شبکه ها با نگاه
به رویکردهای پدافند غیر عامل در این حوزه به
منظور تداوم شریان حیاتی گاز طبیعی هستیم
که بحمداهلل در برخی از شهرستان های استان
این پروژه ها اجرایی شده و تاثیرات بسیار
چشمگیری نیز داشته است.
مهندس علوی ،در پایان از هم استانی های
عزیز تقاضا نمود تا با رعایت مصرف منطقی گاز
و دمای رفاه(  18تا  22درجه سانتیگراد) این
شرکت را در ارائه خدمات یاری نمایند.
در راستای پروژه های مدیریت مصرف برق
انجام شد؛

اصالح و بهینه سازی روشنایی معابر
روستای فرومد شهرستان میامی

مدیرتوزیع بـرق شهـرستان میامـی گفت:
پروژه ی اصالح و بهینـه سازی روشنـایی
معـابر سطـح روستـای فرومد اجرایی
شد.عباسعلی اسماعیلی گفت :به همـت گـروه
های عملیاتـی این مدیـریت در سه روزکاری،
مشکالت مترتب بر وضعیت روشنایی معابر
این روستا بهسازی شد.وی با اشاره به این که
جمع آوری  37عدد پایه چراغ مثلثی اسقاط
انجام و به پایه چراغ های  60سانتی پربازده
تبدیل شدند افزود :باتوجه به وضعیت خیابان
های موجود 20 ،عدد پایه چراغ دومتری در
مسیرهای مورد نظر نصب شده است.وی یادآور
شد :نصب 13عدد پایه چراغ  60سانتی کم
مصرف پربازده ،تبدیل  17عدد سرچراغ با
المپ کم مصرف به سرچراغ های پربازده و
جابه جایی  12عدد پایه چراغ دو و سه متری
در راستای اصالح و آرایش سرچراغ ها ،از جمله
اقدامات صورت گرفته محسوب می شود.

