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خبر كوتاه
تاکید سخنگوی شرکت گازاستان
گلستان بر صرفه جویی مشترکین در
مصرف گاز

،سید جالل ابوالقاسمی در گفتگو با پایگاه
اطالع رسانی گازگلستان بر همیاری و مساعدت
مشترکین گرامی در زمینه صرفه جویی در
مصرف گاز تاکید کرد.
وی با تشکر و قدردانی ازحسن همراهی
مشترکین عزیز با این شرکت گفت:با عنایت به
سرد شدن هوا و کاهش دمای استان و همچنین
بارش برف درمناطق کوهستانی،ازتمامی مصرف
کنندگان عزیزتقاضا داریم ،همچنان نهایت
همکاری را در زمینه صرفه جوئی درمصرف گاز
بعمل آورده تا درپایداری و استمرار جریان گاز
مشکلی پیش نیاید.
ابوالقاسمی با اشاره به اینکه انجام چند
کار ساده می تواند مصرف گاز را به میزان قابل
توجهی کاهش دهد ادامه داد :ازجمله اقداماتی
ساده ای که که می تواند کمک شایانی در
مدیریت مصرف نماید ،پوشیدن لباسهای ضخیم
زمستانه تنظیم دمای محیط با پیچ تنظیم
بخاری،کم کردن حداقل یک درجه از دمای
محیط،نصب پرده های ضخیم و بلند ،مسدود
كردن روزنه های ورود هوای سرد با درنظر
گرفتن هوای مورد نیاز برای سوخت وسایل
گازسوز ،تنظیم دمای اتاق درحد استاندارد بین
 18تا  21سانتیگراد و خاموش کردن وسایل
گرمایشی در هنگام خروج از منزل و محل کار
است.
وی افزود:ازموارد دیگری است که می تواند
در زمینه صرفه جویی درمصرف گاز بسیار موثر
باشد کم کردن درجه موتورخانه ها وآبگرمکن
های مخزنی ،عایق کاری سیستمهای لوله کشی
ساختمان ،تنظیم درجه حرارت 50درجه ای
برای منازلی که از سیستم گرمایشی مرکزی
استفاده می کنند  ،مجهز کردن منازل و ادارات
به پنجره دوجداره  ،بستن شیر شوفاژ اطاقهایی
که مورد استفاده قرارنمی گیرندو همچنین بسته
نگهداشتن در اطاقهای خالی و خاموش کردن
بخاری موجود در آن میباشد.
رئیس روابط عمومی گازگلستان خاطرنشان
کرد:مشترکین عزیز ضمن صرفه جویی در
مصرف توجه داشته باشند گاز نعمت بزرگی
است و در کنار فواید بیشمار آن خطرات غیر
قابل جبرانی را نیز بهمراه دارد ،بنابراین دقت
شود موارد ایمنی را نیز درحین مصرف رعایت
نمائید زیرا عدم توجه با نکات ایمنی ممکن
است ،حوادث بسیار ناگواری را به همراه داشته
باشد.

دریافت گواهینامه علمی کارکنان
گاز گلستان در سومین کنفرانس ملی
حقوق ،علوم اجتماعی و انسانی ،
روانشناسی و مشاوره

همکار و پژوهشگر گرامی سعید کمال
غریبی کارمند دفتر مدیر عامل گاز گلستان
با ارائه مقاله در سومین کنفرانس ملی حقوق
،علوم اجتماعی و انسانی  ،روانشناسی و مشاوره
توانست با افتخار گواهینامه علمی را دریافت
نماید.
این مقاله که تحت عنوان ((بررسی ساز و
کارهای کنترل نقض قانون اساسی در ایران ))
در شهر شیروان ارائه شده بود پس از بررسی
و ارزیابی کمیته علمی پژوهش مورد پذیرش
قرار بگیرد  ،ضمن اینکه که در کنسرسیوم
محتوای ملی (  )Civilicaو پایگاه اطالعات
علمی ( ) Confpaperنیز نمایه خواهد
شد.
در همین راستا ،روابط عمومی  ،امور
پژوهش و پایگاه بسیج شهید گرزین گاز
گلستان ضمن تبریک کسب این افتخار
ارزشمند و تقدیر از همت و تالش این
همکاران عزیز ،توفیق و سربلندی ایشان را در
کلیه شئونات زندگی بویژه عرصه های علمی و
پژوهشی مسالت دارند.

طرح نسخه الکترونیک یکی از
طرحهای مهم در استقرار دولت
الکترونیک است

دکتر لیال ژاله جو با اشاره به اجرای طرح
نسخه الکترونیک در استان گفت :طرح نسخه
نویسی الکترونیک یکی از طرح های مهم در
استقرار دولت الکترونیک است .وی افزود :طرح
نسخه الکترونیک یکی از طرح های مهم در
استقرار دولت الکترونیک و زمینه ساز پرونده
الکترونیک برای حفظ و ارتقای سالمت و درمان
افراد جامعه است.
ژاله جو اظهار داشت  :افراد با اارئه کد
ملی و احراز هویت و استحقاق سنجی بیمه ای
بدون نیاز به دفترچه ،خدمات تشخیصی درمانی
را دریافت می نمایند و به تدریج زمینه حذف
دفترچه های کاغذی فراهم خواهد آمد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در دو حوزه
بستری و سرپایی ،رسیدگی الکترونیک در حال
اجرا است افزود،در حوزه بستری استقرار سامانه
های الکترونیک در بیمارستانها ،فرایند پذیرش
بیمار با ارائه کد ملی و احراز هویت و استحقاق
سنجی بدون نیاز به دفترچه و به دنبال آن
تبادل و رسیدگی الکترونیک اسناد بستری در
حال اجرا است.
معاون بیمه و خدمات سالمت افزود  :در
حوزه سرپایی هم اکنون در  844مطب پزشکان
طرف قرارداد استحقاق سنجی و نسخه نویسی
الکترونیک صورت می گیرد که امید است با
مشارکت و همراهی پزشکان و نظام پزشکی
استان شاهد ارتقای وضعیت پیشرفت طرح در
استان باشیم.وی همچنین خاطر نشان کرد ،در
حال حاضر تمام داروخانه ها و مراکز پاراکلینیک
استان آماده پذیرش نسخ الکترونیک هستند و
بدون نیاز به دفترچه و تنها با ارائه کد رهگیری
نسخه الکترونیک تجویز شده توسط پزشکان و
کد ملی بیمه شده نسخه پیچی الکترونیک انجام
و خدمات درخواستی را ارائه می دهند.

شهرستان

شماره 3106

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی :

رتبه اول لرستان در طرح یارانه دستمزد مزد در کشور

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی لرستان
گفت :در طرح اشتغالزایی روستایی مبلغ ۲۶۲
میلیارد و  ۴۰۰میلیون تومان اعتبار به استان ابالغ
شده که حدود  ۲۵۱میلیارد و  ۴۰۰میلیون تومان
به این موضوع تخصیص داده شده و توانستهایم
بیش از  ۹۰درصد از اعتبارات تخصیصی را جذب
کنیم .به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون کار
ورفاه اجتماعی استان لرستان ،علی آشتاب در جمع
خبرنگاران با اشاره به شائبه ای که در فضای مجازی
مبنی بر عملکرد ضعیف اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی لرستان منتشر شده و در راستای شفاف
سازی این قضیه و تنوین افکار عمومی و بیان
خدمات دولت و نظام ،افزود :در بحث تسهیالت
اشتغالزایی روستایی باید اعالم کنم که جدول
ارسالی از طریق وزارت  ۲۰صفحه ای بوده و به
نوعی یک صفحه آن فقط کپی گرفته شده و باعث
تشویش اذهان عمومی هم شده که در این گزارش
 ۲۰صفحه ای چند برنامه به عنوان مشوق وجود
دارد که هدف آن این است کاال و خدماتی که در
بنگاه اقتصادی ارائه می شود به کاهش قیمت تمام
کننده آن کمک کند .وی با اشاره به جدول ارائه
شده در فضای مجازی مبنی بر تسهیالت اشتغال
روستایی گفت :در ارزیابی انجام شده این جدول
بر اساس درصد ابالغ اعتبار و قرارداد منعقد شده
ارزیابی شده که استان لرستان در وصف ابالغ اعتبار
رتبه هشتم کشور را دارد.مدیر کل تعاون  ،کار و
رفاه اجتماعی لرستان بیان کرد :از مجموع اعتبارات
ابالغ شده سهم لرستان  ۵۴۷میلیارد تومان بوده
که از این تعداد  ۳۴۷میلیارد تومان پرداخت شده
اگر در جدول نگاه کنید استان یزد با پرداخت ۲۷۰
میلیارد تومان رتبه ششم را دارد و لرستان با ۳۴۷
میلیارد تومان پرداخت در رتبه آخر قرار گرفته
که این جدول نشان می دهد بر اساس تسهیالت
ابالغ و پرداخت ارزیابی شده و استانهای با جذب
اعتبارات کمتر تسهیالت ابالغی و پرداخت ،باالتر از
ما قرار گرفته اند که باید جدول بر اساس پرداخت
تسهیالت و خروجی کار باشد که استان لرستان
از لحاظ پرداخت تسهیالت در طرح اشتغالزایی
روستایی در رتبه شانزدهم قرار دارد.وی ادامه داد:
از ابتدای شروع طرح اشتغالزایی روستایی مبلغ

 ۲۶۲میلیارد و  ۴۰۰میلیون تومان اعتبار ابالغ شده
که حدود  ۲۵۱میلیارد و  ۴۰۰میلیون تومان این
طرح تخصیص داده شده است که عملکرد استان بر
اساس گزارش بانکها و سامانه اشتغال روستایی یک
هزار و  ۲۶۰طرح با اعتباری معادل  ۲۳۶میلیارد و
 ۸۰۰میلیون تومان موفق به عقد قرارداد و دریافت
تسهیالت شده که در مقایسه رقم پرداختی با رقم
تخصیصی بیش از  ۹۰درصد از اعتبارات تخصیصی
جذب شده و مابقی اعتبارات هم به تناسب طرح
در حال مراحل قانونی برای دریافت تسهیالت می
باشند .وی اظهار کرد :بحث اشتغالزایی روستایی
یکی از سیاست های مهم دولت با هدف به فعلیت
رساندن ظرفیتهای اقتصادی در مناطق روستایی و
عشایری ،حفظ سکونت تولید اشتغال و رونق تولید
،جلوگیری از مهاجرت از روستا به شهر و به طبع
خروجی آن ها هم مهاجرت می باشد که امروزه
با عملکرد دستگاههای اجرایی بانکهای عامل و در
راس حمایت و مدیریت استاندار محترم استان در
اجرای این طرح شاهد آن هستیم .مدیرکل تعاون،
کار و رفاه اجتماعی لرستان افزود:طرح اشتغالزایی
دو سرفصل مهم دارد که یکی بحث اعتباراتی که
بابت ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری
به دستگاههای اجرایی ابالغ میشود و دیگری
اعتباراتی در قالب اشتغال حمایتی برای مددجویان

تحت پوشش کمیته امداد ،بهزیستی و بنیاد
شهید می باشد .آشتاب تصریح کرد :طرح اشتغال
روستایی از طریق دستگاههای نظارتی ،سازمان
مدیریت برنامه ریزی استان،کار گزار طرح ،کمیته
های نظارتی استان و شهرستانی نظارت میشود
که بر اساس گزارشهای نظارتی عملکرد استان
قابل قبول است .وی با اشاره به طرح اشتغال
حمایتی اظهار کرد :اعتباری که برای پرداخت
تسهیالت مددجویان کمیته امداد ،بنیاد شهید و
بهزیستی ابالغ شده سهم لرستان  ۱۳۶میلیارد و
 ۳۰۰میلیون تومان بوده که  ۱۲۴میلیارد تومان آن
تخصیص یافته و عملکرد استان در این راستا ۱۱۲
میلیارد تومان است و  ۱۲میلیارد تومان باقی مانده
طرح هم از طریق دستگاههای اجرایی به بانکهای
عامل در حال پیگیری و مراحل قانونی را طی
میکند که باالی  ۹۰درصد از اعتبارات تخصصی
استان درباره اشتغال حمایتی پرداخت شده است
.وی با اشاره به حمایت از مشاغل آسیبدیده و
تسهیالت سیل  ،۹۸خاطرنشان کرد ۱۵۰ :میلیارد
تومان به استان لرستان ابالغ شده که  ۱۰۰میلیارد
تومان آن در جریان سفر دکتر شریعتمداری وزیر
محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و  ۵۰میلیارد
تومان هم در جریان سفر معاونین وزیر به استان
قول داده شده که به جمع اعتبارات استان اضافه

خواهد شدکه تا مرداد ماه  ۹۹تخصصی که از ۱۵۰
میلیارد تومان به استان ابالغ شده که حدود ۶۸
میلیارد تومان تاکنون به استان تخصیص داده شده
 ،که توانسته ایم از مبلغ فوق تزریقی به شبکه
بانکی بیش از  ۱۴۰میلیارد تومان طرح به بانکها
معرفی و در حال طی شدن مراحل قانونی است.این
مسئول ادامه داد :مجموع اعتباراتی که از محل
اشتغال روستایی ،اشتغال حمایتی و از محل سیل
به استان ابالغ شده حدود  ۵۴۷میلیارد تومان بوده
که حدود  ۴۴۳میلیارد تومان آن تخصیص داده
شده است وقتی تخصیص اعتبار استان لرستان
نسبت به استانهای دیگر را میبینیم سهم استان از
پرداخت و تخصیص نسبت به اکثر استانهای دیگر
بیشتر است و رتبه هشتم کشور از لحاظ اعتبار
ابالغ در بین  ۳۱استان کشور را داریم که نشان از
تالش های مجموعه مدیریت استان اعم از استاندار
محترم ،نمایندگان مجلس ،دستگاههای اجرایی و
غیره می باشند.وی با اشاره به اینکه با تمام وجود
پیگیر برنامههای اقتصادی دولت در سطح استان
هستیم ،اذعان داشت :یکی از برنامههای مهم
حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا است که
در سخت ترین شرایط اقتصادی مشاغلی که آسیب
دیده اند و هنوز در بخش خدماتی ،گردشگری و
صنعت توریسم تعطیل هستند بالغ بر  ۱۸۴میلیارد
تومان اعتبار امسال به بنگاه های اقتصادی پرداخت
شده که جزو پنج استان برتر کشور هستیم.آشتاب
با اشاره به طرح یارانه دست مزد ،اضافه کرد :در
طرح یارانه دست مزد ،لرستان رتبه اول را دارد که
در این طرح به مدت یک سال یک سوم حقوق
نیروهای کار به کار گرفته شده را پرداخت میکنیم
و حتی امسال تسهیل شده که افرادی در جریان
کرونا مشاغل آنها آسیب دیده اند اگر به بنگاههای
اقتصادی دیگر جذب شوند باز هم یک سوم حقوق
آنها را به مدت یک سال پرداخت خواهیم کرد که
در این راستا استان لرستان در سال  ۹۹سهم آن
 ۵۳۸نفر بوده که تاکنون  ۵۱۵نفر توانسته اند از
این طرح بهره الزم را ببرند و برابر اعالم وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی لرستان توانسته رتبه
اول کشور را در طرح یارانه دستمزد کسب کرده
کند.

مراسم گرامیداشت هفته پژوهش برگزار شد

رونمایی از سه کتاب در برق منطقه ای خوزستان

مراسم آغازین گرامیداشت هفته پژوهش شرکت برق منطقه ای
خوزستان با حضور مدیرعامل و معاونین این شرکت و اساتید دانشگاه
برگزار شد.محمود دشت بزرگ مدیرعامل این شرکت در این مراسم
با گرامیداشت هفته پژوهش ،گفت :نحقیقات و پژوهش یک اقدام
اکتشافی برای تعیین نیازمندی های شرکت ها و سازمان ها است که از
طریق مراکز علمی به ویژه دانشگاه ها بررسی و به نتیجه می رسد.وی
افزود :مراکز علمی الزم است که به سمت رفع نیازمندی های موجود
گام بردارند و پژوهش های کاربردی که برای حل یک مشکل ،راه حلی
را ارائه می کند توسعه دهند.مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
بیان کرد :از همکاری با دانشگاه و حضور اساتید دانشگاه در مراحل
تصمیم سازی شرکت استقبال می کینم.دشت بزرگ ادامه داد :الزم
است که استعدادهای درون شرکت نیز شناسایی و از آنها حمایت های

الزم برای انجام فعالیت های پژوهشی انجام شود.بر اساس این گزارش،
در این مراسم یک تفاهم نامه همکاری علمی مابین شرکت برق منطقه
ای خوزستان و دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر منعقد شد.همچنین
از سه کتاب منتشره شرکت برق منطقه ای خوزستان ،اثرات گرد و
غبار بر سطوح عایقی شبکه برق خوزستان به مولفی احمد حبیبیان
کارمند بازنشسته این شرکت ،تجزیه و نحلیل مدارهای الکتریکی با
نرم افزا متلب به مولفی فواد شرفی از پرسنل امور بهره برداری و کناب
طراحی سیستم های انرژی تجدید پذیر در شبکه قدرت هوشمند
ترجمه حسن براتی و محمد نصیر اساتید دانشگاهی ،رونمایی شد و
با اهدای لوح تقدیر از این پژوهشگران تقدیر شد.با برنامه ریزی های
معاونت تحقیقات و برنامه ریزی شرکت برق منطه ای خوزستان ،برنامه
های هفته پژوهش امسال از تاریخ  ۲۲تا  ۲۷آذر ماه برگزار می شود

که به دلیل محدودیت های کرونایی ،به صورت وبینار برای عالقمندان
در دسترس خواهد بود.

معاون خرید ذوب آهن اصفهان

رویکرد سازنده وزیر صمت به رفع نیازهای ذوب آهن اصفهان
محمد جعفر صالحی معاون خرید ذوب آهن
اصفهان در خصوص بازدید روز گذشته وزیر صنعت
 ،معدن وتجارت از این شرکت گفت  :این بازدید
و آغاز عملیات پیش گرم کوره بلند شماره یک
ذوب آهن اصفهان  ،قدیمی ترین کوره بلند کشور
 ،موجب ایجاد بارقه هایی از امید گشته و سخنان
دلگرم کننده مقام عالی وزارت مسئولیت ذوب آهن
و ذوب آهنی ها و به ویزه حوزه تامین و تدارک
را دوچندان نموده است.وی افزود  :سخنان وزیر
صمت و به ویژه این عبارت « ذوب آهن اصفهان
بانی تمام توفیقات صنعت فوالدکشور»  ،هر ذوب
آهنی را به وجد می آورد و به چنین پیشینه ای
افتخار می کند .لذا روشن نگه داشتن این مشعل

پر افتخار شانه هایی قوی و همتی بلند می خواهد
.صالحی اظهار داشت  :اینجانب به عنوان متولی
حوزه تامین و تدارک (حوزه خرید) ضمن قدردانی
از دکتر علیرضا رزم حسینی و هیات همراه  ،حضور
پربارشان را به ذوب آهن ارج نهاده و اعالم می
دارم که با همت و همراهی همه عزیزان و مسئولین
مرتبط  ،شاهد ایجاد ثبات نسبی در مواد اولیه
مورد نیاز هستیم .
وی افزود  :تداوم و پایداری تامین مواد اولیه
 ،مرهون تالش و همراهی جمعی معادن دولتی و
بخش خصوصی بوده و زمینه را برای جهش تولید
در سالی که با درایت و تدبیر مقام عظمای والیت به
سال جهش تولید مزین شده فراهم می نماید.معاون

خرید ذوب آهن اصفهان گفت  :اطمینان داریم که
با تدبیر بلند و همت عالی وزارت صمت  ،ارجاع
امور مرتبط با ذوب آهن اصفهان به ایمیدرو  ،ایجاد
کمیته کارشناسی جهت بررسی و صحت سنجی
نیازهای ذوب آهن  ،مشکالت مبتالبه  ،توسعه و
پیشروی و استخراج زغال سنگ بیش از پیش وارد
تصمیم سازی کارشناسی و تصمیم گیری مبتنی بر
آن شود تا از فرصت سوزی جلوگیری گردد.
وی ذوب آهن اصفهان را با ظرفیت تولید
3میلیون و  600هزار تن چدن در زیر سقف ،
برخوردار از مستعدترین شرایط برای جهش تولید
دانست و گفت  :این شرکت امکان تولید بیش
از نیاز داخل و تخصیص مازاد آن به صادرات و

تامین ارز مورد نیاز کشور عالوه بر نیاز خود را
دارد ضمن اینکه با تدابیر اندیشیده شده نورد های
ذوب آهن به ظرفیت کامل تولید خواهدرسید و
نگرانی و دغدغه های به جای دولت در مورد تثبیت
قیمت را نیز مرتفع خواهد کرد.صالحی یادآور شد
 :کوره بلند شماره یک ذوب آهن با ظرفیت 800
هزار تن تولید چدن در سال  ،پتانسیل کافی جهت
ایجاد جهش در تولید ذوب آهن اصفهان را دارد
 .امیدواریم با تداوم تامین مواد اولیه و همچنین
نیازهای وارداتی  ،بتوانیم گامهایمان را در جهت
مقاوم تر کردن پایه های اقتصادی کشور عزیزمان
محکم تر برداریم تا خیال خام بیگانگان را باطل
کنیم .

گام جدی شهرداری رشت در راستای تحقق شهر هوشمند
احمدی از عزم جدی شهرداری رشت در تحقق شهر هوشمند با
تسریع در بسترسازی های الزم جهت این مهم خبر داد.سید محمد
احمدی شهردار رشت در دوازدهمین جشنواره پژوهش ونوآوری در
مدیریت شهری به عنوان یکی از اعضای اصلی این پنل تخصصی،
حضور پیدا کرد.وی در این وبینار که با محوریت “دورکاری در شرایط
بحران در شهرداری ها “ برگزار شد ،با تاکید بر اینکه مهمترین
هدف شهرداری رشت خدمت رسانی مطلوب به شهروندان با رعایت
تمامی دستورات ستاد مبارزه با کرونا است ،گفت :شهرداری رشت در
شرایط کنونی و در راستای انجام وظایف ذاتی خود و ارائه خدمات
به شهروندان ،تالش کرده تا بسترهای هوشمندسازی شهر رشت را
به جهت رعایت پروتکل های بهداشتی و بهویژه کاهش تجمع افراد با
سرعت بیشتری فراهم کند.
شهردار رشت به مهمترین اقدامات انجام شده در این زمینه اشاره

کرد و افزود :راه اندازی سامانه های خدمات آنالین خدمات شهروندی
یکی از مهمترین این اقدامات است که شامل راه اندازی سامانه های
نظارتی هوشمند ترافیکی ،تجهیز زیرساخت های فیبر نوری در شهر
رشت با بیش از هزار کیلومتر ،راه اندازی « اپلیکیشن دوباره» بهمنظور
جمع آوری پسماند خشک ،راه اندازی سامانه پیامکی حوزه فنی و
شهرسازی مناطق  ۵گانه شهرداری جهت اطالع رسانی فرایند پرونده
از زمان تشکیل تا انتها ،راه اندازی فروشگاه آنالین میوه و تره بار
در راستای سهولت دسترسی شهروندان به مایحتاج عمومی و راه
اندازی سامانه کیف پول حمل و نقل عمومی برای شهروندان در آینده
بسیار نزدیک است.وی به روند دورکاری نیروهای شهرداری در بحران
کنونی اشاره کرد وگفت :با توجه به اینکه شهرداری ،سازمانی عمومی
و غیردولتی است و وظیفه عملیاتی و اداری خدمت رسانی در حوزه
های بسیاری نظیر خدمات شهری ،پسماند ،آرامستان و ضدعفونی

طرح کابل کشی 20کیلوولت در خیابان مح ّرم شهرستان
سرخه اجرا شد

به مـنظور ارتباط “رینگ” فـیدرهای
فشارمتوسط و احداث پست هوایی توزیع برق،
فـاز نخست پروژه کابل کشی زمینی 20کیلوولت
محرم غربی تا ابتدای خیابان زمزم این
در خیابان ّ
شهرستان اجرا شد.سرپرست مدیریت توزیع برق
شهرستان سرخه با عنوان این مطلب گفت :احداث
 330متر شبکه فشار متوسط زمینی با کابل 20
کیلوولت ،توسعه یک دستگاه پست هوایی به
قدرت  100کیلوولت آمپر و نصب دو دستگاه تیغـه
جداکننده ،از جملـه اقـدامات صـورت گرفته در
راستای اجرای این پروژه محسوب می شود.عباس

ربیعی افزود :فاز دوم این پروژه ،از خیابان زمزم تا
میدان آزادی شهرستان سرخه پیش بینی شده که
تا چند روز آینده بهره برداری می شود.وی اضافه
کرد :ایجاد نقطه مانور شبکه ،کاهش شعاع تغذیه
شبکه فشار ضعیـف هوایـی ،بهبود سطـح ولتاژ
خطوط برق رسانی و پایداری شبکه ،به عنوان
مهم ترین اهداف این طرح عمرانی برق رسانی
به شمار می رود.وی همچنین اظهارداشت :به
منظور اجـرایی نمودن پـروژه فـوق الذکر ،مبلـغ
دو میلیارد و  736میلیـون ریال سرمایه گذاری
شده است.

معابر و اماکن و … را بر عهده دارد ،تعطیلی ادارات و واحدهای زیر
مجموعه آن و همچنین کاهش نیروی انسانی در آن امکانپذیر نیست.
احمدی ادامه داد :با توجه به لزوم کاهش حضور افراد جهت
کنترل بیماری و کاهش آسیبها ،در آیین نامه و بخشنامه های
داخلی ،کارکنان دارای بیماری ،بانوان باردار ،افراد باالی  ۵۰سال،
افراد کم توان جسمی و بانوان دارای فرزند کمتر از  ۶سال در
اولویت قرار گرفته و به تناسب شیفت کاری آنان کاهش یافته
است.وی با بیان اینکه کاهش شیفت کاری به معنای کاهش
خدمات رسانی و یا تعلل در ارائه خدمات نیست افزود :ایجاد
میز کار مجازی پرسنل ،برگزاری جلسات اداری بصورت ویدئو
کنفرانس ،راه اندازی سامانه شهرسازی و مالی و دسترسی به
سامانه سرا از منزل برای کارکنان از اقدامات مهم شهرداری رشت
در انجام دورکاری در شرایط بحرانی است.

برگزای جلسه هماهنگی گازرسانی به صنایع و واحد
های تولیدی در شرکت گاز استان گلستان

جلسه هماهنگی گازرسانی به واحد های صنعتی
و تولیدی استان با حضور مدیران و کارشناسان
شرکت گاز و سازمان نظام مهندسی و ساختمان
استان گلستان برگزار گردید.این جلسه که در محل
سالن کنفرانس شرکت گازاستان گلستان انجام شد
مدیران و کارشناسان دو دستگاه ضمن تاکید بر
ارتقای سطح تعامالت فی مابین  ،در خصوص نحوه
انجام برآورد ،افزایش سطح کیفی برآوردها و نظارتها
 ،از سرگیری روند همکاری در بخشهای تولیدی و
صنعتی و همچنین کاهش زمان ارائه خدمت به
متقاضیان تبادل نظر کردند که تصمیمات خوبی

اتخاذ گردید .دراین نشست همچنین مقرر گردید
دوره های آموزشی متناسب برای مهندسین سازمان
نظام مهندسی بهمراه اخذ ارزیابی و غربالگری انجام
وآن سازمان با ارائه تائیدیه برآورد مصرف مهندسان
سازمان نظام مهندسی توسط کمیته نظارت عالیه گاز
فشار قوی ،اعالن برآورد مصرف متقاضیان ظرف مدت
یک هفته به شرکت گاز،استمرار نشستهای کارشناسی
جهت هماهنگی های بیشتر،استفاده از نرم افزارهای
نوین الکترونیکی در بخشهای اشتراک پذیری جزء و
خانگی به منظور سهولت در فرآیند انجام کار و موارد
مرتبط دیگر صورت پذیرد .

اخبار
پنج هزار و  ۱۵۰کیلومتر از راههای
استان همدان برفروبی شد

سرپرست معاونت ادارهکل راهداری و
حمل و نقل جادهای استان همدان گفت :پنج
هزار و  ۱۵۰کیلومتر از جاده های برون شهری
این استان از روز گذشته و به دنبال بارش برف
سنگین ،برف روبی و پاکسازی شده است.مسعود
رستمی افزود :ریزش برف که از ساعات اولیه
صبح دیروز در همه محورهای ارتباطی استان
همدان آغاز شد ،تا صبح امروز نیز در بسیاری از
نقاط استان ادامه داشت.
وی اظهار داشت :حجم سنگین برف و
لغزندگی محورهای کوهستانی استان ،همراه
داشتن زنجیر چرخ برای خودروها را ضروری
کرد به نحوی که امکان تردد خودرو بدون
زنجیر چرخ در گردنههای گرمک و گلتپه وجود
نداشت.رستمی با اشاره به اینکه بیش از  ۷۰هزار
تن ماسه و نمک در انبارهای راهداری استان
همدان ذخیره شده ،بیان کرد :حدود یک هزار و
 ۶۱۰تن ماسه و نمک طی  ۴۸ساعت گذشته به
منظور جلوگیری از انسداد و بازگشایی احتمالی
راهها ،بر سطوح جادههای استان پاشیده شده
است.وی یادآوری با اشاره به فعالیت ۳۴
راهدارخانه استان همدان ،گفت ۵۴۰ :نیرو با
بکارگیری  ۳۰۱دستگاه ماشین آالت سبک و
سنگین راهداری از صبح دیروز کار پاکسازی
جاده های اصلی و فرعی استان را آغاز کرده
اند که عملیات برفروبی و پاکسازی محورهای
مناطق شرقی و شمالی استان تا بامداد امروز
ادامه داشت.سرپرست معاونت اداره کل راهداری
و حمل و نقل جاده ای استان همدان با اشاره به
اینکه هم اکنون مه رقیق و متناوب گردنههای
استان را فراگرفته ،خاطرنشان کرد :در برخی از
گردنههای استان همدان غلظت مه زیاد است
و رانندگان باید با دقت باال و سرعت مطمئن
در این محورها رانندگی کنند.وی تاکید کرد:
همه خودروها تا پایان طرح زمستانی برای تردد
در محورهای استان باید زنجیر چرخ ،تجهیزات
ایمنی ،لباس گرم و مواد غذایی الزم و ضروری
را همراه داشته باشند.استان همدان داری حدود
پنج هزار و  ۴۰۰کیلومتر جاده و  ۱۷گردنه
برفگیر به طول  ۲۴۵کیلومتر است که گردنه
اسدآباد از جمله محورهای کوهستانی و سخت
گذر استان در فصل زمستان محسوب می شود.

کاتالیست های  HTSCدر رآكتور
واحد هاي توليد هيدروژن پاالیشگاه
اصفهان بارگيري مي شود

شركت پااليش نفت اصفهان در جهت حمايت
از ساخت ايران ،کاتالیست های  HTSCمورد
نياز واحد هاي هيدروژن خود را از يك شركت
ايراني و دانش بنيان گسترش فناوري خوارزمي
رئيس تداركات كاالي
خريداري كرده است.
شرکت پااليش نفت اصفهان با اعالم اين خبر
گفت :كاتاليست  HTSCدر واحدهاي توليد
هيدروژن صنايع پااليشگاهي براي تبديل  COبه
 CO2و افزايش خلوص هيدروژن استفاده مي
مسعود متولي با بيان اينكه كاتاليست
شود.
هاي اين واحدها هر  3الي  4سال خريداري و
جايگزين مي گردد ،افزود :تا سال  1393اين نوع
كاتاليست در داخل كشور توليد نمي شد ،اما پس از
آن مطالعات توليد كاتاليست در ايران آغاز شد و در
نهايت سال  1398قراردادي با شركت گسترش
فناوری خوارزمی مبني بر تولید و تحویل دهی
کاتالیست های شیفت دما باالی واحد هیدروژن
پاالیشگاه اصفهان را که یکی از مدرن ترین
پاالیشگاه های کشور است ،منعقد شد و تولید این
محصول به صورت رسمي در كشور ميسر گرديد.
وي هزينه توليد كاتاليست را  4/2يورو براي هر
كيلوگرم اعالم كرد و ادامه داد :اين در حالي
است كه در سال هاي پيش تريعني سال  93كه
قيمت ارز كمتر بود ،اين نوع كاتاليست از شركت
 SUD-CHEMIEهندوستان با قيمت 4/68
يورو براي هر كيلوگرم خريداري شده بود .متولي
با تأكيد بر اينكه كاتاليست  HTSCبا همكاري
و مشورت گروه هاي عمليات توليد و مهندسي
پااليش شركت پااليش نفت اصفهان و شركت
گسترش فناوري خوارزمي توليد گرديده ،تصريح
كرد :كاتاليست مورد نظر در مرداد ماه  1399به
شركت پااليش نفت اصفهان تحويل داده شده و
انشاا ...در تعميرات اساسي واحدهاي هيدوژن كه
ارديبهشت سال آينده انجام خواهد شد بارگيري
مي گردد
درراستای پویش هرهفته الف ب ایران

پروژه های شرکت توزیع نیروی برق
استان سمنان افتتاح می شوند

توسط وزیر نیرو و در قالب پویش #هرهفته
الف ب ایران  ،پروژه های شرکت توزیع نیروی
برق استان سمنان افتتاح می شوند.مدیرعامل
شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان با
عنوان این خبر بیان داشت :پروژه “ توسعه و
بهینه سازی شبکه های توزیع برق”  ،شامل
 25کیلومتر احداث شبکه 24 ،کیلومتر اصالح
شبکه و بهسازی  111دستگاه پست توزیع با
افزایش قدرت هفت هزار و  255کیلوولت آمپر،
از جمله پروژه های افتتاحی می باشد که 188
میلیارد و  110میلیون ریال صرف اجرای آن
شده است.سید محمد موسوی زاده اظهار داشت:
پروژه برق رسانی به روستای کالته میرزا از توابع
شهرستان شاهرود با اعتبار هشت میلیارد ریال”،
پروژه دیگری است که توسط مقام عالی وزارت
نیرو به صورت ویدئوکنفرانسی افتتاح می شود.
وی اظهار داشت :تامین برق پروژه مسکن مهر،
افزایش قابلیت اطمینان شبکه ،ایجاد ظرفیت
جدید برق رسانی ،کاهش خاموشی ناخواسته،
افزایش قابلیت و سرعت مانور شبکه ،کاهش
مدت زمان خاموشی ،افزایش رضایت مندی
مشترکان و تامین برق روستایی ،به عنوان مهم
ترین تاثیرات اجتماعی و اهداف کمی پروژه های
ذکر شده به شمار می رود.وی همچنین افزود :به
منظور اجرای پروژه های مورد اشاره ،در مجموع
مبلغ  196میلیارد و  110میلیون ریال سرمایه
گذاری شده است.

