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خبر كوتاه
بسیجیان صنعت آب و برق گلستان
تجلیل شدند

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 کیددشمن
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

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

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 .

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  ۱۰۰حضرت امام
خمینی ره کمک بالعوض نیز پرداخت گردد.

شهرستان

شماره 3104

در سی امین هفته پویش هر هفته_ الف_ ب_ ایران

پروژه های صنعت برق خوزستان با حضور رئیس جمهور افتتاح شد
در هفته سی ام پویش هر هفته -الف -ب-
ایران وزارت نیرو ،پروژه های صنعت برق خوزستان
با حضور ریاست جمهوری و وزیر نیرو به صورت
ویدئو کنفرانس افتتاح رسمی شد.در آیین افتتاح
پروژه های شرکت برق منطقه ای خوزستان که با
حضور استاندار خوزستان و مدیرعامل شرکت توانیر
در محل نیروگاه لور و تنگوان در شهرک صنعتی
شماره  ۲اندیمشک ،و حضور ریاست جمهوری
و وزیر نیرو به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد،
پروژه های صنعت برق خوزستان با دستور ریاست
جمهوری افتتاح شد.مدیرعامل شرکت برق منطقه
ای خوزستان در توضیح پروژه های قابل افتتاح ،
گفت ۵ :واحد نیروگاه مقیاس کوچک و تجدیدپذیر
در شهرهای اهواز ،اندیمشک ،شوش و آغاجری به
ظرفیت  ۶۱مگاوات در خوزستان افتتاح می شود
که اولین نیروگاه مگاواتی خورشیدی و اولین نیروگاه
های  DGتولید پراکنده تاریخ برق در خوزستان
است.محمود دشت بزرگ افزود :چهار پروژه پست
و خط انتقال و فوق توزیع نیز در این مراسم افتتاح
خواهد شد که شامل  ۲۸۰مگاولت آمپر ظرفیت و
 ۱۶کیلومتر مدار خط بوده است.وی تصریح کرد:

این پروژه ها شامل نصب ترانس دوم پست ۴۰۰
کیلو ولت باغملک ،افتتاح فاز اول پست های ۱۳۲
کیلو ولت شیبان و شهید منجزی در گتوند و ورود
و خروج خط رامهرمز _ باغملک در پست میداوود
است.مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان

توضیح داد :ارزش سرمایه گذاری پروژه هایی که در
خوزستان افتتاح می شود هزار و  ۱۰۸میلیارد تومان
است.دشت بزرگ با اشاره به مشارکت سرمای ه گذاران
در تحقق گا م های بزرگ در صنعت برق ،افزود :از
سرمایهگذارانی که در حوزه نیروگاهی فعالیت می

کنند استقبال کرده و در همه استان دست یاری
به سوی آنها دراز می کنیم و آمادگی داریم با
مشارکت سرمایه گذاران زیرساختهای صنعت برق
را در خوزستان توسعه دهیم.وی ادامه داد :در حال
حاضر  ۱۳۱پروژه بزرگ در برق منطقهای خوزستان
ح ها بیش از  ۹هزار
فعال است که با افتتاح این طر 
مگاولت آمپر به ظرفیت شبکه برق این استان افزوده
میشود.هفته سی ام پویش هر هفته الف-ب_ایران
به صورت همزمان در استان های خوزستان،
سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی برگزار شده
است.این سومین پویش هر هفته -الف -ب -ایران در
خوزستان از بهمن سال گذشته تاکنون است که در
آن پروژه های شرکت برق منطقه ای خوزستان به
صورت رسمی با حضور مقامات ارشد کشوری افتتاح
رسمی و مورد بهره برداری قرار می گیرند.بر اساس
این گزارش ،در همین روز در آیین دیگری نیز فاز
دوم پست  ۴۰۰کیلو ولت باغملک با ظرفیت ۲۰۰
مگاولت آمپر و سرمایه گذاری  ۸۸میلیارد تومان با
حضور مدیرعامل شرکت توانیر ،مدیران ارشد صنعت
برق خوزستان و نماینده مردم ایذه و باغملک در
مجلس افتتاح شد.

صرفه جويي  40ميليارد ريالي در اجراي
پروژه هاي بازسازي و مقاوم سازي شركت گاز استان لرستان

به گزارش روابط عمومي شركت گاز استان لرستان؛ مهندس
كرم گودرزي با اشاره به خسارات ناشي از وقوع سيل سال گذشته
در استان لرستان بيان نمود :سيالب گسترده در بسياري از مناطق
لرستان از جمله خرم آباد  ،دوره چگني و پلدختر موجب تخريب
زيرساخت ها گازرساني استان علي الخصوص خطوط تغذيه گاز در
محدوده رودخانه ها و مسيل ها گرديد  ،در اين راستا گاز تعداد
زيادي از مشتركين در محورهاي منتهي به خطوط صدمه ديده از
سيل با تالش تيم هاي عملياتي بصورت موقت در همان روزهاي
ابتدايي وصل شد  ،ولي با توجه به حجم خرابي به بار آمده باز سازي
و مقاوم سازي تاسيسات و خطوط گاز نياز به برنامه ريزي دقيق و
پيگيري جدي داشت .مدير عامل شركت گاز استان لرستان افزود:
با بررسي هاي ميداني صورت گرفته بالغ بر  500نقطه دچار صدمه
و نياز به بازسازي و مقاوم سازي داشتند كه با توجه به ضيق وقت
و اهميت موضوع مقرر شد بازسازي و اصالح بخشي از اين نقاط با
استفاده از توان نيروهاي شركت انجام پذيرد ،لذا بازسازي و مقاوم
سازي بالغ بر  450نقطه آسيب ديده در دستور كار معاونت امور بهره
برداري و ساير واحدهاي عملياتي و ستادي شركت گاز استان لرستان
قرار گرفت .گودرزي در ادامه اظهار داشت  :با استفاده از تجهيزات
و نفرات متخصص در شركت و رعايت كامل نكات ايمني ،بكار
گيري مقررات و استانداردهاي الزم و تسريع در اجراي امور به علت

فرارسيدن به فصل سرد سال و احتمال وقوع سيالبهاي مشابه تمامي
پروژه هاي داراي اولويت در مناطق سيل زده سطح استان انجام به
اتمام رسيد مهندس گودرزي تصريح كرد :استفاده از توان پرسنل
و منابع داخلي شركت جهت پروژه هاي بازسازي و مقاوم سازي طي
سالجاري منجر به صرفه جويي  40ميليارد ريال از منابع بيت المال
گرديده است .وي در پايان به ارائه مشخصات برخي از پروژه هاي
انجام شده در حوزه بازسازي و مقاوم سازي خطوط كه توسط پرسنل
خدوم و تالشگر شركت گاز استان لرستان انجام شده است ،به شرح
زير پرداخت-1:اصالح  ،اجراء و مقاوم سازي خط  10اينچ محور
ماسور كه رينگ اصلي جنوب شهر خرم آباد بوده كه با طول 250
متر خط فلزي و عبور از رودخانه  60متري كه در عمق  4متري از
بستر رودخانه و همچنين عبور عرضي از رودخانه خط  90بر حسب
استاندارد هاي شركت ملي گاز ايران بطول  50متر در محور سالي و
چوبتراش ومقاوم سازي چندين نقطه در محور ايمان آباد و با صرفه
اقتصادي  7ميليارد ريالي توسط مجوعه همكاران منطقه  2خرم آباد
براي شركت را داشته است -2.اصالح  ،اجراء و مقاوم سازي خط 160
محور قلعه سنگي و پاپي خالدار و عبور عرضي از رودخانه بطول 150
متر و اصالح نقاط اسيب ديده از سيل محور كيكمدر و زرين آباد و
خليالن و همچنين بهسازي بيش از  9نقطه ديگر در سطح منطقه
و صرفه اقتصادي 4ميليارد ريالي توسط مجموعه همكاران منطقه

يك خرم آباد
-3نگهداشت و وصل موقت خط تغذيه معموالن و بهسازي
چندين نقطه در سطح شهرستان دوره چگني
 -4اجراي واريانت پادگان مهندسي بروجرد توسط ناحيه
گازرساني بروجرد توسط نيروهاي عملياتي ناحيه به صرفه اقتصادي
 20ميليارد ريال
 -5پروژه هاي مشابهي جهت بهسازي و اصالح خطوط آسيب
ديده در شهرهاي بروجرد ،نورآباد  ،كوهدشت  ،دورود  ،ازنا  ،و
اليگودرز نيز صورت گرفته است .

مدیر عامل شرکت گاز استان گیالن :

یکی از اصلی ترین کارهای شرکت پاسخگویی به مردم است

در هفته جاری جلسه کمیته رسیدگی به
درخواست ها و شکایات شرکت گاز استان گیالن
به ریاست مدیرعامل شرکت و با حضور اعضا برگزار
شد.حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن
در جلسه رسیدگی به درخواست ها و شکایات با
تاکید بر برگزاری مستمر این جلسات در راستای
اصالح فرآیند و بهبود پاسخگویی اظهار داشت :باید
با برنامه ریزی مناسب و همت مضاعف ،مشکالت
مشترکین محترم را به پایین ترین حد ممکن

برسانیم.وی با ضروری برشمردن اطالع رسانی
راه ها و مبادی ارتباطی شرکت گاز در سراسر
استان بیان کرد :رؤسای ادارات گاز شهرستان ها
باید نسبت به اطالع رسانی مبادی ارتباطی شرکت
با فرمانداری و سایر ادارات شهرستان مکاتبه و
همکاری نمایند تا بدینوسیله مراجعات حضوری به
ادارات گاز کاهش یابد.مدیرعامل شرکت گاز استان
گیالن ضمن ابراز خرسندی از روند پاسخگویی به
مشترکین ،گفت :یکی از امتیازات این شرکت،

سیستم مکانیزه پاسخگویی به شکایات است که
به صورت پیوسته در حال پاسخگویی به یکایک
متقاضیان می باشد.حسین اکبر در همین راستا
افزود :یکی از اصلی ترین کارهای شرکت گاز
پاسخگویی به مردم است و افتخار می کنیم که در
دوران شیوع کرونا در حال خدمت رسانی مستمر
به مردم عزیز استان هستیم.وی در پایان بر پرهیز
از بوروکراسی اداری برای پاسخگویی به شکایات
تاکید کرد و گفت :باید با کوتاه کردن روند اداری

رسیدگی به درخواست ها و ارسال مستقیم پیام
وارده به مسئول مربوطه ،زمینه کاهش مدت زمان
پاسخگویی فراهم گردد.همچنین در ابتدای این
جلسه گزارشی از وضعیت رسیدگی به درخواست
ها و شکایات در آبان ماه امسال ارائه شد که طی
آن  102پیام ورودی شامل ،درخواست ،شکایت،
پیشنهاد و اطالع رسانیوارد سامانه شده و متوسط
مدت زمان پاسخگویی به آنها کمتر از  2روز کاری
بوده است.

کارشناس شرکت توزیع برق استان سمنان:

کاهش هزینه ها و مدیریت مصرف از مزایای حضور مسئول انرژی در هر واحد صنعتی است
راهکارهای بهینه سازی مصرف برق در موتورهای الکتریکی
ویژه بخش صنعت ،از طریق شبکه استانی صدای مرکز سمنان ارائه
شد.کارشناس شرکت توزیع برق استان سمنان با اشاره به این که یکی
از موارد مهم در موتورهای الکتریکی ،عدم استفاده از آنها در حالت بدون
بار یا کم بار می باشد گفت :می بایست بررسی های الزم در این مورد
انجام گیرد تا در صورت امکان موتورهایی با ظرفیت نامی بیش از نیاز
مصرف با موتورهای متناسب با نیاز تعویض شود و این امر موجب بهبود
راندمان توان سیستم می گردد .مریم کرامتی افزود :افزایش هزینه کلی

خرید موتور ،اضافه شدن هزینه های مربوط به حفاظت و کنترل آن ،باال
رفتن هزینه کلی تجهیزات اصالح ضریب توان و افزایش تلفات و همچنین
هزینه مصرفی برق ،از جمله مواردی هستند که موقع انتخاب موتورهایی
بیش از حد نیاز باید مدنظر قرارگیرند.وی اظهارداشت :آلودگی محیط
کار موتور براثرگرد و غبار ،رطوبت و بخارروغن ،افزایش بیش از حد
حرارت در محیط کار موتور ،عدم روغن کاری مناسب ،آسیب دیدگی
افراد بر اثر روغن کاری بیش از اندازه روغن در داخل موتور با سیم
پیچ های آرمیچر ،اصطکاک یاتاقان ها و هوا به سبب گردش آرمیچر،

از جمله مواردی هستند که با حضور یک مسئول انرژی در هر واحد
صنعتی قابل کنترل بوده و کاهش هزینه ها و مدیریت مصرف ،از
جمله مزایای وجود یک نیروی ماهر در این زمینه ،برای هر واحد
صنعتی است.گفتنی است :عالقمندان جهت شرکت در مسابقه بهترین
جمله پیرامون مدیریت بهینه مصرف برق ویژه ی برنامه رادیویی پرتو ،می
توانند متن های مورد نظر خود را به شماره  30000231پیامک نموده
و به برگزیدگان این مسابقه ،از سوی شرکت توزیع برق استان با اعطای
هدایایی ،تقدیر به عمل خواهد آمد.

شهردار همدان ۵۰۰ :پروژه عمران شهری در دست اجراست
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

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

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 1060
روستا معادل  99.5درصد جمعیت استان از نعمت گاز
برخوردار هستند ،افزود ۷۰ :درصد مصارف گاز در استان
اصفهان در واحدهای صنعتی_تولیدی ونیروگاهی،
 ۲۰درصد 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 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.

اخبار
۸پروژه صنعت آب و برق گلستان با اعتباری
بیش از  ۴۰۵میلیارد تومان افتتاح شد

رئیس شورای صنعت آب و برق گلستان
گفت ۸ :پروژه صنعت آب و برق در استانگلستان
صبح امروز سهشنبه  ۱۸آذرماه در قالب سی و
یکمین هفته پویش #هرهفته_الف_ب_ایران
با حضور ویدئوکنفرانسی وزیر نیرو  ،استاندار
گلستان و مجمع نمایندگان مردم گلستان در
مجلس شورای اسالمی افتتاح گردید.مهندس
علی اکبر نصیری افزود  :پروژه های استان
گلستان شامل  ۲۸پروژه توزیع برق در راستای
بهینه سازی شبکه  ،افزایش ظرفیت شبکه و
تعویض سیم های مسی به کابل خودنگهدار با
اعتباری قریب به  ۲۰میلیارد تومان است.وی
افزود :در بخش آب و فاضالب آبرسانی به ۳۹
شهر و روستا با اعتباری بالغ بر  ۴۱میلیارد تومان
پروژه های قابل افتتاح این بخش است.نصیری
اضافه کرد  :مولد مقیاس کوچک  ۲۵مگاواتی
(سمند صنعت رستاک) ،اصالح و بهینهسازی
 ،پست ساده فوق توزیع بدراق مال ،افزایش
ظرفیت پست انتقال گرگان ،افزایش ظرفیت
پست گنبد  ،۲توسعه کلیدخانه  ۲۰کیلوولت
پستهای (عطاآالد ،کالله ،گرگان۴کردکوی)،
پروژه هایی است که امروز توسط وزیر نیرو
بصورت ویدیو کنفرانس افتتاح گردید.

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

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
با اجرای موفق رزمایش شبکه های فرسوده
انجام شد؛

تقدیر معاون توانیر از مدیرعامل
شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

در پی اجرای موفق رزمایش سراسری
اصالح شبکه فرسوده روستای حسین آبادکردها
در شهرستان آرادان ،معاون توانیر از مدیرعامل
شرکت توزیع برق استان سمنان قدردانی نمود.
معاون هماهنگی شرکت مدیریت تولید ،انتقال
و توزیع نیروی برق ایران با ارسال تقدیر نامه
ای از مدیرعامل ،معاون و کارکنان بهره برداری
به ویژه برقکاران شبکه ،دفتر روابط عمومی و
سایر کارکنان این شرکت در کسب این موفقیت
غرورانگیز ،تقدیر و تشکر به عمل آورده است.در
پـیام قدردانی “غالمعلی رخشانی مهر” معاون
هماهنگی توزیع شرکت توانیر خطاب به “سید
محمد موسوی زاده” مدیرعامل این شرکت
آمده است “ :لزوم تامین برق مستمر و پایدار
برای تمامی مشترکین ،مسوولیت بزرگی است
که برعهده خدمتگزاران صدیق صنعت برق
کشور نهاده شده است .اگر چه تاسیسات شبکه
های توزیع نیروی برق طی چند سال اخیر به
دالیل متعدد بارش ها ،بروز سیل ،توفان و ...
دچار خسارت و آسیب های زیادی شده اند،
ولی خوشبختانه با مسوولیت پذیری و اقدام به
موقع و تالش شبانه روزی همکاران ،تاسیسات
آسیب دیده در کمترین زمان ممکن ترمیم و
برق موردنیاز مردم تامین شده است.
اینک که “مانور سراسری تعمیر شبکه های
فرسوده توزیع نیروی برق “طی روزهای  29و
 30آبان ماه گذشته در سراسر کشور به رغم
مشکالت مرتبط با شیوع ویروس کرونا به نحوی
مطلوب برگزار شد ،جا دارد از همت ،تالش و
خدمات ارزشمند جناب عالی ،معاونت و کارکنان
بهره برداری به ویژه برقکاران محترم صنعت برق
کشور ،دفتر روابط عمومی و سایر همکاران آن
شرکت در کسب این موفقیت غرورانگیز تشکر و
قدردانی نمایم”.
مدیر پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن :

افزایش  20درصدی مصرف CNG
(گاز طبیعی فشرده) در گیالن

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی منطقه گیالن  ،کورش باالدست  ،از
افزایش 20درصدی مصرف گاز  CNGنسبت
به مدت مشابه سال قبل خبرداد .مدیر منطقه
با اشاره به اجرای طرح مدیریت مصرف
سوخت از  ۲۴آبان ماه سال گذشته گفت
 :مصرف  CNGاز فروردین لغایت  19آذر
ماه امسال بالغ بر  255میلیون متر مکعب
رسید و با استقبال مصرفکنندگان از گاز
طبیعی فشرده  ،نزدیک به  250میلیون لیتر
در مصرف بنزین صرفهجویی شد  .باالدست
با تاکیدبرلزوم استفاده ازسوخت پاک طبیعی
افزود :استقبال مردم از سوخت CNG
؛ اجرای طرح رایگان دوگانه سوز کردن
خودروها در راستای مدیریت مصرف سوخت
 ،عالوه بر کاهش آلودگی محیط زیست در
رشد اقتصادی و سالمت جامعه تاثیر به سزایی
دارد  .وی همچنین گفت  :در حال حاضر100
جایگاه عرضه کننده  CNGدر استان گیالن
فعال است که از این تعداد  38باب جایگاه
دو منظوره ( بنزین  ،نفت گاز و  ) CNGو
62باب جایگاه تک منظوره  CNGمی باشد.

