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خبر كوتاه
تفاهم نامه همکاری بنیاد مسکن استان با
سازمان تبلیغات اسالمی به امضاء رسید

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن
انقالب اسالمی استان گلستان ،تفاهم نامه
همکاری دوجانبه فی مابین اداره کل بنیاد
مسکن استان با سازمان تبلیغات اسالمی استان
مبنی بر ساخت و تامین مسکن مقاوم برای
جامعه هدف سازمان تبلیغات اسالمی منجمله
هیات های مذهبی ،مداحان ،طالب تحت پوشش
و … به امضاء حجت االسالم والمسلمین ولی
نژاد ،رئیس سازمان تبلیغات اسالمی استان و
مهندس حسینی ،مدیرکل بنیاد مسکن استان
رسید.الزم به ذکر است طبق این تفاهم نامه
بنیاد مسکن استان جهت ساخت هر واحد
مسکونی تا سقف  ۶۵میلیون تومان تسهیالت
قرض الحسنه با بازپرداخت پانزده ساله پرداخت
می کند.همچنین مقرر گردید به نیازمندان و
واجدان شرایط این تفاهم از محل حساب ۱۰۰
حضرت امام خمینی ره کمک بالعوض نیز
پرداخت گردد.

حضور مجازی مخابرات منطقه
گلستان در بیست و یکمین نمایشگاه
دستاوردهای پژوهش  ،فناوری و فن
بازار استان

شهرستان

شماره 3103

محمد شریفیمقدم:

پل آیتاهلل کمالوند هنوز به شهرداری خرمآباد تحویل داده نشده است

بخشی از پل آیتاهلل کمالوندگفت :این سازه
یک سازه ایمن است و علیرغم تخریب صورت
گرفته ،هنوز به صورت موقت هم به شهرداری
تحویل داده نشده است.محمد شریفی مقدم
شهردار خرمآباد ،گفت :پل آیتاهلل کمالوند
دارای  ۴دستک است و عرصه سازه بتنی است و
هیچ خطری این پل را تهدید نمیکند.وی ،ادامه
داد :از مجموع  ۴دستک ۳ ،دستک پل آیتاهلل
کمالوند تکمیل شده که جهت تکمیل ،نیاز به
پرداخت بخشی از مبلغ قرارداد به پیمانکار است.
شهردار خرمآباد ،افزود :این پل یکی از پروژههای
سیل است .لذا پس از تخریب پل در سیل سال
گذشته ،با توجه به بروز مشکالت در تردد مردم
این پل جهت رفاه حال عموم بازگشایی شد.
استانداری لرستان مطالبات پیمانکار را
پرداخت نکرده

وی ،تصریح کرد :علیرغم اقدامات صورت گرفته
از سوی پیمانکار ،متاسفانه طلب او از سوی استانداری
لرستان پرداخت نشده که همین امر تکمیل پروژه
را با مرور زمان مواجه کرده است .لذا باید مجموعه
استانداری تدبیری جهت پرداخت طلب پیمانکار
بیندیشد تا پروژه تکمیل ،و تحویل شود.
پل آیتاهلل کمالوند خرمآباد تحویل موقت
هم نشده است

شهردار خرمآباد گفت :در زمینه دفع آبهای
سطحی شهر مشکالت اساسی وجود دارد ،مطالعات
اولیه برای رفع این مشکل انجام شده و نیازمند
تخصیص اعتبار هستیم.محمد شریفیمقدم با
اشاره به بارندگیهای اخیر و آبگرفتگی معابر شهر
خرمآباد ،اظهار کرد :کارگران شهرداری خرمآباد
در طول ساعات بارندگی در مناطق مختلف شهر
حاضر بودند و فرآیند تخلیه آبهای سطحی
را انجام میدادند.وی با بیان اینکه اعتبارات
شهرداری خرمآباد  ۴۰درصد کاهش یافته است و
نمیتوانیم معضل آبگرفتگی معابر شهری را رفع
کنیم ،تاکید کرد :اجرای طرحهای عمرانی در
این زمینه به اعتبارات زیادی نیاز دارد که تأمین
آن در گرو همکاری اعضای شورای اسالمی شهر
و مدیریت ارشد استان است.شهردار خرمآباد با
بیان اینکه مطالعات طرح هدایت و دفع آبهای
سطحی خرمآباد انجام شده است ،ادامه داد :در

زمینه رفع مشکل دفع آبهای سطحی از محل
اعتبارات مقابله با سیل مبالغی اختصاص یافته
است ،اما کافی نیست و باید از سایر ردیفها به
شهرداری کمک شود.شریفیمقدم با اشاره به
دستورات ستاد کرونا مبنی بر تعطیلی سازمان
و تشکیالت شهرداری گفت :معاونتها و مدیران
مناطق شهرداری در این ایام در محل کار خود
حاضر بودند.شهردار خرم آباد :

دارند و هم می شود از آنها در امداد و نجات
استفاده کرد .محمد شریفی مقدم خاطرنشان
ساخت :این خودروها مجهز به سیستم اطفایی پودر
هستند که تاکنون آتش نشانی خرم آباد فاقد این
گونه سیستم اطفایی بوده ،دارای مخزن آب ۲۵۰۰
لیتری و مجهز به وینچ  ۹۵۰۰پوندی می باشند و
دارای قابلیت حمل تجهیزات امدادی جهت حوادث
جاده ای هستند.
وی اذعان داشت :این خودروها از محل
اعتبارات سیل به ارزش سه میلیارد تومان خریداری
شده اند که اکنون ارزش واقعی آنها بیش از سه
میلیارد تومان می باشد  .شهردار خرم آباد به خرید
تجهیزات مدرن آتش نشانی و برپایی نمایشگاه
تجهیزات در تاریخ  ۷مهرماه روز آتش نشانی،
گریزی زد و گفت  :با پیگیری های صورت گرفته
تاکنون چندین دستگاه موتور لجن کش دیزلی ،
کف کش های توان باال و ژنراتورهای پرتابل جمعا
به ارزش  ۲۰میلیارد ریال و همچنین  ۴دستگاه
موتور سیکلت پیشرو خریداری و به ناوگان آتش
نشانی اضافه شده.وی تصریح کرد :خوشبختانه
سازمان آتش نشانی شهرداری خرم آباد در حوزه
نیروی انسانی متخصص هیچ کمبودی ندارد ولی
در بحث تجهیزات آتش نشانی کمبودهایی داریم
که رفع آنها نیازمند کمک دکتر خادمی استاندار
لرستان و مدیران ستادی استان به شهرداری می
باشد .محمد شریفی مقدم در پایان ضمن تقدیر
از همراهی و همدلی اعضای شورای اسالمی شهر
خرم آباد ،یادآور شد :تشکر ویژه ای از دکتر خادمی
استاندار لرستان و گودرز امیری معاونت عمرانی
استانداری دارم که همواره یار و یاور مدیریت
شهری هستند و از مقام ارشد استان درخواست
داریم به زیرساخت های آتش نشانی جهت مواقع
بحرانی توجه و نگاه خاصی داشته باشد .

بیست و یکمین نمایشگاه دستاوردهای
پژوهش  ،فناوری و فن بازار استان گلستان آغاز
بکار کرد.بیست و یکمین نمایشگاه دستاوردهای
پژوهش  ،فناوری و فن بازار استان گلستان که
به دلیل شیوع ویروس کرونا بصورت مجازی برپا
شده  ،آغاز بکار کرده است.مهندس غالمعلی
شهمرادی با اعالم این خبر که مخابرات منطقه
گلستان نیز با هدف اطالع رسانی و آگاهی بخشی
به مردم استان در این نمایشگاه شرکت کرده
است افزود :خدمات  ،محصوالت و سرویسهای
مخابراتی در غرفه مخابرات در معرض دید
قرار گرفته و بصورت کامل تشریح شده است
.مدیر مخابرات منطقه گلستان همچنین از
امکان ارتباط بازدیدکنندگان با غرفه داران
بصورت مجازی خبر داد و گفت  :درصورتیکه
بازدیدکنندگان سواالتی در خصوص مسائل
مخابراتی و خدمات و محصوالت دارند می توانند
با مراجعه به غرفه مخابرات و بصورت مجازی
با کارشناسان  ،سواالت خود را مطرح نموده و
پاسخ خود را در کوتاه ترین زمان ممکن دریافت
دارند.الزم به ذکر است بیست و یکمین نمایشگاه
دستاوردهای پژوهش  ،فناوری و فن بازار استان
گلستان با حضور ادارات  ،سازمانها  ،نهادهای
علمی و پژوهشی و دستگاههای اجرایی استان
گلستان از روز یکشنبه  16آذرماه الی پنچ
شنبه بیستم آذرماه بصورت مجازی بربا می
باشد و بازدیدکنندگان می توانند از طریق سایت
 www.grte.irوارد نمایشگاه شده و از غرفه
مخابرات بازدید نمایند.

آغاز عملیات اجرایی قرارداد مارون   ۶از طرح  ۲۸مخزن

بازدید سرزده مدیر مخابرات منطقه
گلستان از مرکز تلفن امام سجاد(ع)

معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالدمبارکه در گفتوگو با ایراسین مطرح کرد:

مدیر مخابرات منطقه گلستان در بازدید
سرزده از مرکز تلفن امام سجاد(ع) به بررسی
مسائل فنی پرداخت.مهندس غالمعلی شهمرادی
طی بازدید سرزده از مرکز تلفن امام سجاد(ع)
شهرستان گرگان ،از نزدیک از ساختمانهای
فنی این مرکز بازدید و با مسئوالن بخش های
مختلف و کارشناسان گفتگو کرد .مدیر مخابرات
منطقه گلستان که هدف از این دیدارها را آگاهی
از نظرات کارشناسان در خصوص مسانل فنی
عنوان کرد گفت  :این گفتگوها موجب رفع
بسیاری از چالش ها و سرعت بخشیدن به ارائه
خدمات خواهد شد.وی با حضور در انبار کاالهای
مخابرات در این مرکز نیز ضمن بازدید از کالهای
موجود  ،بر استفاده حداکثری از اقالم مناسب و
کاربردی تاکید کرد و افزود :در شرایط کنونی
که از لحاظ تحریم دچار کمبود تجهیزات می
باشیم استفاده بهینه از امکانات ضرورت داشته
و باید در بهره برداری از آنها دقت الزم را بعمل
آوریم .غالمعلی شهمرادی توصیه های الزم در
اجرای پروژه های در دست اقدام و راهکارهای
مناسب را در جهت به سرانجام رساندن آنها در
زمان تعیین شده ارائه و از زحمات کارکنان این
مرکز قدردانی کرد.

جذب بیش از  4هزار مشترک جدید
گاز در گیالن

شرکت گاز استان گیالن علیرغم تمرکز بر
کیفی سازی و افزایش تنوع خدمات قابل ارائه به
مشترکین ،با تمام توان نسبت به جذب مشترکین
جدید تالش می نماید.حسین اکبر مدیرعامل
شرکت گاز استان گیالن اظهار داشت :طبق برنامه
ریزی های بعمل آمده ،در آبان ماه امسال بیش
از  4هزار متقاضی ،مشترک گاز طبیعی شده اند.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم این
خبر اظهار داشت :این میزان نسبت به مدت مشابه
سال گذشته بیش از  100درصد رشد داشته است
که نشان از توجه این شرکت به بهره مند شدن
همه مناطق واجدالشرایط از نعمت گاز طبیعی
می باشد.اکبر با بیان اینکه هم اکنون بیش از یک
میلیون و  122هزار مشترک ،مصرف کننده گاز
طبیعی در استان هستند ،گفت :در حال حاضر
همه شهرها و  2هزار و  57روستا معادل  95و
نیم درصد خانوارهای روستایی استان ،بهرهمند از
گاز می باشند.وی با اشاره به افزایش قابل توجه
تعداد مشترکین گاز طبیعی از ابتدای دولت یازدهم
بیان کرد :با افزایش تعداد مشترکین ،توجه و
بازرسی بیش از پیش ایستگاه ها و تاسیسات گاز
برای به حداقل رساندن خسارات و قطعی ها و
افزایش پایداری جریان گاز امری ضروری است.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در خاتمه از
همه مشترکین گرامی به ویژه مشترکین جدید
درخواست کرد تا با رعایت نکات ایمنی از قبیل
سرویس و تعمیر وسایل گرمایشی ،بررسی باز بودن
خروجی دودکش ها و نصب کالهک  Hو همچنین
مصرف بهینه گاز طبیعی ،زمستان امسال را در کنار
خانواده در آرامش سپری نمایند.

محمد شریفی مقدم ،خاطرنشان کرد :موضوع
دیگر اینکه پل آیتاهلل کمالوند هنوز تحویل موقت
هم نشده ،علی ایحال ،اگر تحویل موقت هم میشد،
از تحویل موقت تا تحویل دائم نیز مسوولیتش با
پیمانکار بود .لذا شهرداری خرمآباد بهدور از
غوغاساالری بهدنبال رفاه حال مردم است و به قید
فوریت اقدامات تامینی الزم را انجام خواهد داد.
مطالعات طرح هدایت آبهای سطحی خرمآباد
انجام شده است

دو دستگاه خودروی اطفاء حریق به ناوگان
آتش نشانی خرم آباد اضافه شد

محمد شریفی مقدم از افزودن دو دستگاه
خودروی اطفاء حریق به ناوگان آتش نشانی خرم
آباد خبر داد و گفت  :از محل اعتبارات سیل دو
دستگاه خودروی اطفاء حریق به ناوگان آتش
نشانی خرم آباد افزوده شد  .شهردار مرکز استان
بیان داشت :این خودروها دو دستگاه هیوندای ۸
تن دو منظوره هستند که هم کاربرد اطفاء حریق

مدیر امور فنی شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب خبر داد:

مدیر امور فنی شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب از آغاز به
كار بسته قراردادی مارون ۶در طرح توسعه افزایش و نگهداشت تولید
 ۲۸مخزن خبر داد.مهندس صادق فتح الهی اظهار داشت :اجرای این
بسته طی قراردادی با اعتبار  ۱۳۲میلیون دالر به شركت توسعه انرژی
و نفت نگین آفاق کیش(تنكو) واگذار شده است .وی گفت :پروژههای
این بسته قراردادی در بخش تحت االرض شامل حفاری  ۱۲حلقه چاه
جدید و تعمیر یك حلقه چاه موجود در میدان مارون است.مهندس
فتح الهی ادامه داد :در این قرارداد اجرای  ۷پروژه روسطحی با هدف
بهسازی و نوسازی تجهیزات و خطوط لوله موجود و احداث تجهیزات
جدید برای فرآورش و انتقال نفت پیش بینی شده است .مدیر امور
فنی شركت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت :این پروژه ها شامل
احداث چندراهه اقماری جدید در واحد بهره برداری مارون ،۶احداث

جوانبخت معاون فروش و بازاریابی
فوالدمبارکه درخصوص شیوه نامه ابالغی دولت
گفت :شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره
فوالد دارای نقاط قوت بسیاری است که  3مورد از
آنها جزو اصلی ترین نقاط قوت برای بازار فوالد به
شمار میآیند.طهمورث جوانبخت در گفتوگو با
ایراسین با بیان این مطلب در ادامه افزود :از جمله
مهمترین نقاط قوت شیوه نامه این است که همه
تولیدکنندگان باید تولیدات خود را در بورس عرضه
کنند .چراکه تنها فوالد مبارکه همه محصوالتش
را در بورس عرضه میکرد و بقیه تولیدکنندگان
همچون نوردکاران این کار را انجام نمیدادند .نقطه
قوت دوم این است که باید بر اساس شیوه نامه
دولت ،سیستم بهین یاب نیز اصالح شود و مورد
سوم نیز رعایت سازوکار بورس و عدم تعیین سقف
قیمتی در معامالت است .زیرا تعیین سقف قیمتی
همواره باعث ایجاد رانت میشود.وی ادامه داد :اما
نقاط قابل بهبود جزیی هم در شیوهنامه وجود دارد

تجهیزات و خطوط لوله جهت انتقال نفت نمكی از واحد نمكزدایی
مارون ۶به واحد بهره برداری مارون ،۱بهینه سازی سیستم های
تفكیك نفت و گاز ،نمكزدایی ،تصفیه و تزریق پساب مجتمع مارون،۶
تامین و راه اندازی یكدستگاه توربوپمپ در واحد بهره برداری مارون،۶
تهیه و نصب كمپرسورهای هوا در واحدهای عملیاتی شركت مارون،
بازرسی و تعمیرات فوری خطوط لوله زیرزمینی و احداث خطوط لوله
انتقال ،ایستگاه پمپاژ كوپال و مخزن تامین فشار آب صنعتی مارون
است .مهندس فتح الهی خاطرنشان ساخت :میدان مارون در ۶۰
كیلومتری شرق اهواز قرار دارد و با هدف نگهداشت و افزایش تولید
نفت این میدان اجرای  ۴بسته قراردادی شامل مارون ،۲۵مارون،۱۴
مارون ۳و مارون ۶در قالب طرح  ۲۸مخزن در دست اجراست.

وجود  3نقطه قوت در شیوهنامه ابالغی دولت

که با اصالح کارآمد خواهند شد؛ خوشبختانه وزارت
صمت نیز در حال اصالح این موارد است .برای
مثال بعضی از محصوالت فوالدی به واسطه ماهیت،
خاصیت و کیفیتی که دارند درجه ۲محسوب شده
و قابل عرضه در بورس نیستند،یا اینکه با توجه
به ماهیت مشتری برای پروژههای ملی ،همچنین
صنایع بسته بندی و یا نوردکاران دارد قابلیت
عرضه در بورس را نداشته و باید خارج از بورس
عرضه شود؛ پس این مورد باید اصالح شود .نکته
دیگر اینکه تعیین کف خرید معادل ۲۰تن در نظر
گرفته شده اما این درحالیست که نیاز همه شرکتها
یکسان نبوده و با توجه به ماهیت پروژه شرکتها
میزان خرید متفاوت است؛ بنابراین پیشنهاد
میشود که کف خرید برای شرکتها همچون
فوالد مبارکه روال گذشته دیده شود.
جوانبخت ادامه داد :همچنین در خصوص
کاهش صادرات فوالد و منوط کردن به عرضه
هفتگی در بورس نیز از دیگر نقاط قابل بهبود

در شیوه نامه است؛ چرا که صادرات فوالد نیاز به
برنامهریزی بلند مدت دارد تا بتوانیم به صورت
مداوم در بازار جهانی حضور پیدا کرده و محصوالت
مازاد خود را صادر کنیم؛ البته برای این کار نیز به
مجوز وزارت صمت نیاز داریم .بنابراین نیاز است تا
این شیوه نامه اصالح شود تا بتواند بحث صادرات
نیز تسهیل شود.وی افزود :پروژه های ملی نفت و
گاز  ،همچنین صنایع بسته بندی و نوردکاران بر
اساس شیوه نامه ابالغی دولت باید مواد اولیه خود
را از طریق بورس خریداری کنند ،این در حالیست
که صنایع یادشده امکان خرید از طریق بورس را
ندارند و باید به صورت اختصاصی مواد اولیه خود را
تامین کنند .پس الزم است که در شیوه نامه به این
موضوع هم پرداخته شود.وی همچنین در خصوص
الیحه مجلس برای بازار فوالد نیز گفت :طرح
کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای توسعه بازار
فوالد نیز مثبت به نظر می رسد ،زیرا این طرح نیز
همچون شیوهنامه تولیدکنندگان را ملزم به عرضه

شهردار همدان گفت ۵۰۰ :طرح و پروژه عمرانی در سطح شهر
در حال اجرا است به نحوی که شهر همدان هم اینک به یک کارگاه
بزرگ عمرانی تبدیل شده است« .عباس صوفی» بیان کرد :با تالش
استاندار و نماینده همدان در خانه ملت ،طرح قطار شهری همدان
با پیش بینی چهار هزار میلیارد تومان اعتبار در ردیف بودجه سال
 ۱۴۰۰قرار گرفت.وی با بیان اینکه قطار شهری همدان برای اولین
بار در کشور تراموا شد اضافه کرد :این طرح دارای سه خط بوده
که تنها برای یک خط آن چهار هزار میلیارد تومان در بودجه سال
آینده در نظر گرفته شده است.شهردار همدان اظهار داشت :انتقال
آب های سطحی از دیگر طرح های بزرگ شهرمان است که یک
کریدور شهر به اتمام رسیده و کریدور دوم نیز آغاز شده است.صوفی
توضیح داد :در این طرح آبهای سطحی با لولههای با عرض  ۲متری
واقع در زمین منتقل شده و دیگر شاهد آبگرفتگی در هیچ نقطه از

در بورس کرده است اما در طرح مجلس سختگیری
برای صادرات بسیار بیشتر است ،بنابراین اگر شیوه
نامه اصالح و به کار گرفته شود ،میتواند موارد
مد نظر در طرح مجلس را نیز بر آورده کند.زیرا
در هرحال هر دو طرح اهداف یکسانی در جهت
مدیریت بازار دارند.
به گفته جوانبخت ،تمام خرید و فروشها
نیاز است بر اساس کشف قیمت در بورس انجام
شود ،زیرا قیمتگذاری دستوری میتواند منجر به
امضاهای طالیی شود .همچنین نیاز است عرضه
و توزیع محصوالت نیز در بازار فوالد بر اساس
کارشناسی فوالدمبارکه  ،سیستم بهین یاب و
عرضه عمومی و اختصاصی انجام شود .چون
فوالدمبارکه اطالعات کامل از خریداران داشته و
نیازهای آنها را در کارشناسی خود مد نظر قرار داده
است .در نتیجه اگر عرضه غیرمستقیم (اختصاصی)
حذف شود مطمئنا تولیدکنندگان پایین دستی
نمیتوانند نیاز خود را تامین کنند.

میلیارد تومان و تعیین پیمانکار بر عهده گرفت.شهردار همدان ،اجرای
طرح معطل مانده حوزه پسماند در زمینه شیرابه ،پارک  ۲۵۰هکتاری
در کنار سد اکباتان ،پارک  ۱۰۰هکتاری کوهستان در جاده حیدره،
تکمیل فاز یک پل سردار شهید حسین همدانی ،اجرای پل غدیر
و توجه به زیباسازی شهر را بخشی از طرح های در دست اجرای
شهرداری برشمرد.صوفی ادامه داد :در حوزه نرم افزاری و فناوری
اطالعات نیز کارهای خوبی در دست اجرا است برای نمونه نرم افزار
جامع شهرسازی و شهروندی تا آخر سال نهایی میشود و به دنبال
آن مردم به راحتی و بدون مراجعه حضوری به شهرداری کارهای
خود را پیگیری میکنند.وی اظهار داشت :با وجود گستردگی خدمات
شهرداری اما این نهاد با راهاندازی سامانه جامع مدیریت شهری ۱۳۷
خود را در بوته پاسخگویی به شهروندان قرار داده است و کارکنان
فعال در این بخش به فوریت پاسخ درخواستهای مردم را می دهند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان؛

استمرار گازرسانی به تمامی بخش های صنعتی در گروی مصرف بهینه گاز طبیعی است
در دیدار مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان
و دکتر مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس
شورای اسالمی ،بر ضرورت مصرف بهینه و ایمن
گاز طبیعی تاکید شد.سید مصطفی علوی ،در این
نشست گزارش مبسوطی از وضعیت گازرسانی به
بخش های مختلف خانگی ،عمومی و صنعتی ارائه
نمود و گفت :مصرف گاز در بخش های مختلف
نسبت به مدت مشابه سال قبل بسیار باال رفته و این
روند مصرف منجر به اعمال محدودیت در مصرف
صنایع عمده خواهد شد.مهندس علوی ،تصریح
کرد :برای بهره مندی تمامی بخش های استان از
این نعمت خدادادی باید مشترکین الگوی مصرف

را رعایت نمایند و گاز را در حد نیاز و به صورت
بهینه مصرف نمایند.وی ،با اشاره به میزان مصرف
گاز در سطح استان که به طور متوسط ساالنه حدود
 ۲۱میلیارد متر مکعب است ،افزود :میزان مصرف
بخش خانگی در زمستان افزایش بیشتری خواهد
داشت.مهندس علوی ،با بیان اینکه در حال حاضر
تمامی شهرها و  1060روستا معادل  99.5درصد
جمعیت استان از نعمت گاز برخوردار هستند،
افزود ۷۰ :درصد مصارف گاز در استان اصفهان در
واحدهای صنعتی_تولیدی ونیروگاهی ۲۰ ،درصد
در بخش خانگی ،حدود  ۵درصد در بخش سی ان
جی و بقیه در بخش های تجاری مصرف می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان ،با اشاره به
گازرسانی به روش سی ان جی به چهار شهر شرقی
استان ،گفت :گازرسانی به این روش به دلیل حمل
گاز فشرده از طریق تانکرهای مخصوص ،مشکالت و
مشقات زیادی را در پی داشته است اما شرکت گاز
در راستای مسئولیت اجتماعی و برخورداری یکسان
مردم از نعمت گاز طبیعی عملیات گازرسانی به این
مناطق را اجرایی نمود لذا از مردم انتظار داریم برای
پیشگیری از افت فشار گاز و مشکالت مرتبط در
مصرف گاز دقت و حساسیت الزم را داشته باشند.
مهندس علوی ،گفت :مسئوالنی که در ارتباط
مستقیم با مردم هستند ،نقش مهمی در فرهنگ

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
منطقه گیالن

 2هزار و 476فقره خرابی های سامانه
هوشمند جایگاهها رفع شد

در راستای رعایت حقوق مشتریان ،
سوخترسانی مستمر وآماده به کار بودن مطلوب
مجاری عرضه  ،از مهر ماه سال جاری تاکنون
 2هزار و 476فقره خرابی های سامانه هوشمند
جایگاههای استان گیالن رفع شد .به گزارش
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی منطقه گیالن و به نقل از مدیر منطقه
پس از اعالم خرابی از سوی جایگاههای استان
به ) call centerمرکزتماس پشتیبان سامانه
هوشمند(خرابی های جایگاهها توسط واحد
سامانه هوشمند شرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی منطقه گیالن رفع عیب شد  .وی گفت
 :تعویض کارتخوان  ،صفحه کلید  ،رفع قطع
ارتباط و انجام روتین های بررسی دستگاهها و
برطرف کردن نواقص سخت افزاری و نرم افزاری
سرور جایگاهها و رفع خرابی آنان با نظارت واحد
سامانه هوشمند انجام می شود  .مدیر منطقه
گیالن با اعالم اینکه در استان گیالن 126
جایگاه ( بنزین و نفتگاز ) فعال می باشد افزود
 :در راستای صحت عملکرد سامانه هوشمند
جایگاهها بازدید های دوره ای  ،سه ماهه و
موردی توسط کارشناسان واحد سامانه هوشمند
این منطقه انجام می شود .

بررسی موانع گازرسانی به دو روستای
گنبد درنشست مدیر کل راهداری
وحمل و نقل جاده ای و سرپرست
شرکت گاز استان گلستان

علی طالبی سرپرست شرکت گاز استان
گلستان بهمراه مهندس قنبریان رئیس امور
مهندسی و اجرای طرحها با حضور دراداره
کل راهداری و حملو نقل جادهای استان با
مهدی میقانی دیدار وگفتگو کردند .دراین
دیدار ،سرپرست شرکت گاز استان گلستان
ضمن تشکر از همکاری های بسیارخوب اداره
کل راهداری و حملو نقل جادهای استان در
راستای توسعه گازرسانی  ،پیگیر مجوز اجرای
شبکه گاز در مسیر جاده منتهی به دو روستای
کرند و هوتن شهرستان گنبد شدند .مهندس
طالبی درادامه گفت:خوشبختانه با نظر مساعد
مدیرکل راهداری و حملو نقل جادهای استان
ضمن تاکید بر صیانت از جاده و عدم خسارت
به آنها  ،مجوز مربوطه با اصالحاتی صادر شد تا
ادامه روند گازرسانی به دو روستای گنبد به
تاخیر نیفتد.در این نشست همچنین مدیرکل
راهداری و حملو نقل جادهای استان نیز ضمن
خوشآمدگویی  ،با اشاره به اهمیت نقش راهها
و حفظ و نگهداری از این شریانهای حیاتی ،
آمادگی خود را در زمینه همکاری در روند
توسعه گازرسانی استان بویژه دو روستای اشاره
شده فوق اعالم نمود.

دیدارصمیمی نماینده مردم رشت
با مدیر پخش فرآورده های نفتی
منطقه گیالن

شهردار همدان ۵۰۰ :پروژه عمران شهری در دست اجراست
شهر پس از بارندگی نخواهیم بود.وی با بیان اینکه امسال  ۳۰زمین
چمن مصنوعی در نقاط مختلف برای بازی پیش بینی شده است
گفت :در ورزش محالت همدان در کنار یزد جزو شهرهای نخست
کشور قرار گرفت.شهردار همدان افزود :در زمینه بازگشایی معابر،
پیاده راه و پیاده رو سازی نیز از سال گذشته تاکنون کارهای ویژهای
صورت گرفته که در کشور کم نظیر است.صوفی درباره علت تاخیر در
ساخت موزه وسط میدان امام خمینی(ره) نیز گفت :متولی ساخت و
پیمانکار این طرح اداره کل مسکن و شهرسازی و ناظر آن شهرداری
بود اما به علت کمبود بودجه این نهاد،طرح به طور کامل متوقف
شد.وی ادامه داد :با توجه به اینکه مردم بر این باورند شهرداری
متولی هر طرح در دست اجرای شهری است بنابراین اتمام این طرح
توسط شهرداری را مطالبه گر بودند و شهرداری در پاسخ به مطالبه
مردم اجرای موزه در میدان مرکزی شهر همدان را با اختصاص هفت

اخبار

سازی مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی دارند .در
ادامه دکتر مقتدایی ،نماینده مردم اصفهان در
مجلس شورای اسالمی نیز در این نشست ضمن
تشکر از اقدامات موثر شرکت گاز استان و اعالم
رضایت از فعالیت های انجام شده در سطح استان،
گفت :شرکت گاز یکی از دستگاه های اجرایی
استان که رضایتمندی مردم از خدمات آن بسیار
باالست است .وی بیان داشت :بحمدهلل با همدلی و
وفاقی که بین نمایندگان استان با هدف تمرکز بر
حل مشکالت مردم و دستگاه های اجرایی استان
وجود دارد با برگزاری جلسات مشترک تخصصی،
مشکالت پیگیری و مرتفع خواهد شد.

نماینده مردم شریف رشت در مجلس شورای
اسالمی  ،سردار آقازاده  ،برای دیدار و گفتگو با
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه
گیالن  ،کورش باالدست  ،در ستاد این شرکت
حضور داشت .سردار آقازاده با تبریک انتصاب
جدید کورش باالدست از مدیر منطقه و مجموعه
کارکنان منطقه گیالن درخصوص سوخترسانی
مطلوب در استان تقدیر کرد .در این نشست مدیر
منطقه با اشاره به سوخترسانی بی دغدغه در استان
و همچنین آمادگی کامل این شرکت برای سوخت
رسانی در فصل سرما و ذخیره سازی مطلوب
فرآورده ها در تاسیسات انبار نفت شهید بهمنی
مقدم رشت گزارشی را ارائه داد .وی همچنین
درخصوص تامین گاز مایع خانوارهای نفت سوز به
ویژه درمناطق سخت گذر  ،تامین سوخت کسبه
فاقد گاز و دوگانه سوز کردن رایگان خودروها ی
عمومی مواردی را عنوان کرد .نماینده مردم رشت
در مجلس شورای اسالمی خواستار همکاری و
ارتباط دو سویه در راستای خدمت رسانی هر بیشتر
به مردم شریف استان شد .

اجرای طرح توسعه و بهسازی 325
ایستگاه توزیع برق در استان سمنان

معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع
برق سمنان از اجرای عملیات احداث و بهسازی
 325ایستگاه هوائی و زمینی توزیع برق در استان
خبر داد.رضا علی اصغری با بیان این که برای
تغذیه برق مشترکان جدید ،از ابتدای سال جاری
تاکنون 134 ،ایستگاه هوائی و سه دستگاه پست
زمینی توزیع برق و نصب بهره برداری شده گفت:
به منظور استمرار خدمات دهی به متقاضیان و
مشترکان برق ،طرح بهینه سازی  188دستگاه
پست هوایی و زمینی توزیع برق به اجرا در
آمده است .وی با بیان این که در راستای توسعه
زیرساخت های برق رسانی 38،هزار متر شبکه
فشار متوسط هوائی و زمینی توسط واحدهای
اجرائی این شرکت احداث گردیده افزود :برای
پایداری خطوط برق رسانی ،عملیـات اصالح 17
هزار متـر شبکه  20کیلوولت هوائی و زمینـی،
در قالب طرح های بهینه سازی شبکه های توزیع
برق ،با مشارکت مدیریـت های تـوزیع بـرق در
شهـرستان های استان عملیاتی شده است .وی
با ابراز این که طرح احداث  35هزار متر شبکه
فشار ضعیـف هوائی و زمینـی ،به منظـور تـامین
بـرق متقاضیان و مشترکان جدید به اجرا در
آمده تصریح کرد :با هدف خدمات دهی مستمر و
ارتقای ضریب پایداری و اطمینان شبکه ،بهسازی
 44هزار متر شبکه فشار ضعیف هوائی و زمینی
نیز اجرائی شده است .علی اصغری با عنوان
این که  788دستگاه سرچراغ جدید در سامانه
روشنائی معابر استان نصب و  362دستگاه نیز
بهسازی شده خاطرنشان کرد :برای اجرای طرح
های توسعه ای مورد اشاره ،مبلغ  334میلیارد و
 824میلیون ریال اعتبار صرف شده است

