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خبر كوتاه
جلسه کمیته مدیریت بحران با حضور
مدیرعامل شرکت گاز گیالن و معاونین
و رؤسای واحدهای ستادی و همچنین
روسای ادارات گاز شهرستان برگزار شد

حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز
استان گیالن در جلسه کمیته مدیریت بحران
شرکت گاز با اشاره به پیش بینی های سازمان
هواشناسی مبنی بر وقوع زمستانی سرد و
پربارش اظهار داشت :با توجه به تعمیرات
انجام شده در نیمه اول سال جاری و همچنین
سرویس مستمر ایستگاه ها ،با آمادگی کامل به
سراغ زمستان خواهیم رفت.
حسین اکبر اظهار داشت :علیرغم سرمای
شدید هوا ،تنها سه نیروگاه و یکی از کارخانه
های سیمان در استان شامل محدودیت مصرف
می باشند و گازرسانی به سایر صنایع و بخش
های تجاری بدون محدودیت در حال انجام است.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در
همین راستا افزود :بنا به مصوبه استانداری
گیالن ،تمامی صنایع استان موظف به داشتن
سوخت دوم هستند تا در صورت اعمال
محدودیت مصرف و یا قطع گاز ،روند تولید آنها
دچار اختالل نگردد.وی درخصوص مکاتبات
بعمل آمده با اداره کل راهداری استان برای
باز ماندن راه های دسترسی به ایستگاه های
تقلیل فشار گاز در زمان بارش برف اظهار داشت:
علیرغم این هماهنگی ها ،همه ادارات گاز باید با
پیمانکاران اجرایی خود برنامه ریزی های الزم را
بعمل آورند تا در صورت وقوع مشکل ،نسبت به
بازگشایی مسیرها اقدام الزم صورت گیرد.
حسین اکبر با اشاره به نقش پررنگ سپاه و
بسیج در زمینه مدیریت بحران در استان گفت:
باید همانند سال های گذشته مکاتبات الزم با
سپاه برای استفاده از خودروهای دودیفرانسیل
و استفاده از نیروهای بسیجی برای رفع قطعی
های موردی صورت پذیرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن اظهار
داشت :الزم است کلیه پرسنل شرکت با آمادگی
و هوشیاری کامل و نیز در اختیار داشتن سیستم
های ارتباطی و سایر تجهیزات آماده مواجهه با
بحران باشند.وی در خاتمه گفت :ما شرایط
دشوار بسیاری را در سال های گذشته تجربه
نموده ایم و با توفیق الهی و با همت همه شما
همکاران تالشگر ،از این زمستان نیز به سالمت
عبور می کنیم.
در ادامه این جلسه اعضای کمیته مدیریت
بحران گزارشی از وضعیت آمادگی تجهیزات و
کارکنان برای مقابله با شرایط جوی پیش روارائه
کردند.همچنین در این جلسه تمامی رؤسای
ادارات گاز شهرستان ها از طریق ویدئو کنفرانس
حضور داشته و گزارشی از وضعیت شهرستان
حوزه استحفاظی خود ارائه و آمادگی نیروهای
تحت امر جهت مواجهه با شرایط بحرانی را اعالم
کردند.

پروژه ساختمان جدیداالحداث
فرمانداری اردستان  ۶۰درصد پیشرفت
فیزیکی دارد

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه
و شهرسازی استان اصفهان از پایان مرحله
سفتکاری پروژه ساختمان جدیداالحداث
فرمانداری شهرستان اردستان خبر داد.
به گزارش بهادری (اصفهان)؛ بهزاد
شاهسوندی معاون مهندسی و ساخت اداره
کل راه و شهرسازی استان اصفهان در خصوص
آخرین وضعیت ساختمان جدیداالحداث
فرمانداری اردستان اظهار کرد :این ساختمان در
حال اجرای عملیات نما بوده و مرحله سفتکاری
آن به اتمام رسیده است.
وی با بیان اینکه ساختمان جدیداالحداث
فرمانداری اردستان بر روی زمینی به مساحت
چهار هزار و  ۳۷۵مترمربع اجرا میشود گفت
زیربنای این ساختمان یکهزار و  ۵۰۰مترمربع
مساحت دارد .که در سه طبقه با اسکلت بتنی و
سقف تیرچه و بلوک در حال اجرا است.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل
راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به
پیشرفتفیزیکی  ۶۰درصدی این پروژه اذعان
داشت :ساختمان جدیداالحداث فرمانداری
اردستان با جدیدترین تکنولوژیهای ساختمانی و
اجرای دیوارهای دوجداره انجام میشود.وی بیان
داشت :تا کنون حدود  ۱۳میلیارد ریال برای این
پروژه هزینه شده است و عملیات نازک کاری،
آسانسور ،محوطه سازی و حصارکشی باقیمانده
است که به منظور اتمام عملیات فوق حدود ۴۰
میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به مناسبت هفته پژوهش ازدوکتاب
در فرهنگسرای بصیرت صباشهر شهریار
رونمایی شد

همزمان با گرامیداشت هفته پژوهش
کتابهای (( حس ناب شهادت )) و (( ترانه
عاشقی )) در فرهنگسرای بصیرت صبا شهر
رونمایی شد .
با همکاری شهرداری و شورای اسالمی
صباشهر آئین رونمایی از دو اثر نویسنده جوان
خانم فاطمه کریمی در مورخ بیست و ششم
آذرماه از ساعت ده صبح درفرهنگسرای بصیرت
با حضور مسئولین شهرستانی برگزارشد .
بنا بر همین گزارش،دراین مراسم نیک خواه
درسخنانی ضمن تشکر از این حرکت فرهنگی
که در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی صورت
پذیرفته بیان داشت  :میبایست باحمایتهای
مادی ومعنوی از جوانان نویسنده که هم
موجبات افزایش سرانه کتاب را فراهم نمود و هم
انگیزه را برای خلق آثار متنوع واثرگذار بیشتر
کرد .سلطان محمدی رئیس شورای اسالمی صبا
شهر نیز دراین مراسم از این نویسنده جوان و
خانواده وی که زمینه پانهادن در مسیر اعتالو
خلق اثر ادبی را در فرزندشان فراهم نموده
تشکر و قدردانی نمود.
در بخش پایانی این آئین از دواثر فاطمه
کریمی باحضور مسئولین رونمایی شد .
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با توجه به تاکید ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر حفظ سالمت عمومی

آیین بزرگداشت سالگرد تأسیس شرکت ملی حفاری ایران
امسال با استفاده از فضای مجازی برگزار می شود

با توجه به تاکید ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی
بر لزوم رعایت شیوه نامه های بهداشتی و حفظ
سالمت عمومی ،آیین بزرگداشت چهل و یکمین
سالگرد تاسیس شرکت ملی حفاری ایران امسال با
استفاده از فضای مجازی برگزار می شود  .رئیس
روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران با تبریک
سالروز تأسیس این شرکت به تالشگران صنعت
نفت ،پیشکسوتان صنعت حفاری به ویژه کارکنان
سختکوش ملی حفاری ،گفت :هر ساله به این
مناسبت از سوی روابط عمومی ،آیین ها و برنامه
های متنوع فرهنگی پیش بینی و اجرا می شد اما
شرایط کرونایی امسال موجب شد از برگزاری مراسم
که سبب تجمع همکاران می گردید ،خودداری و
تنها به استفاده از فضای مجازی و تبلیغات اکتفا
گردد .مهدی معینی فر با اشاره به پیام تبریک
مهندس سید عبداله موسوی مدیرعامل شرکت
در پاسداشت این مناسبت ،افزود :در این ارتباط
از طریق امکانات شرکت خاصه سایت و کانال

های خبری ،سامانه اتوماسیون اداری و پیام رسان
شرکت ،ضمن گرامیداشت این مناسبت ،به مجموعه
همکاران و خانواده های آنان تبریک گفته شده است.
وی اظهار کرد :پخش نماهنگ ،پیام های صوتی و

تصویری تبریک کارکنان مستقر در مناطق عملیاتی،
ارتباط برخط مدیر عامل با مناطق عملیاتی ،گزارش
های تصویری ،مستند سازی خاطرات تعدادی از
کارکنان که در سال  ۵۸به محضر بنیانگذار جمهوری

اسالمی حضرت امام خمینی (ره) شرفیاب شدند و
انعکاس فعالیت های شرکت در چهار دهه گذشته
در پایگاه های خبری و اطالع رسانی ،روزنامه ها و
شبکه های اجتماعی از برنامه های پیش بینی شده
به این مناسبت است .معینی فر گفت :واحد فرهنگی
روابط عمومی و پایگاه مقاومت بسیج شرکت نیز در
راستای اجرای تبلیغات محیطی نسبت به تهیه و
نصب بنر در ساختمان اداری ،مرکزی و کارگاه های
عملیاتی و پشتیبانی شرکت در اهواز اقدام نمودند.
رئیس روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران ضمن
آرزوی سالمتی و موفقیت روز افزون برای کارکنان
شرکت ،افزود :به لطف الهی و دستیابی به راه های
درمان بیماری کووید  ،19آیین بزرگداشت سالگرد
تاسیس شرکت در آینده با شکوهتر از قبل برگزار
خواهد شد .شرکت ملی حفاری ایران اول دیماه سال
 1358به فرمان حضرت امام خمینی (ره) تأسیس
و به عنوان اولین نهاد صنعتی مولود انقالب اسالمی
محسوب می شود.

لزوم تزریق نقدینگی به متروی کرج
از پروژه قطار شهری کرج از پیشرفت پروژه درزمینهٔ ریلگذاری،
گفت :طبق برنامهریزیها از هفته آینده ،میانگین ریلگذاری ۵۰۰
تا  ۷۰۰متر در هر هفته خواهد بود.کمالی زاده همچنین به مشارکت
پیمانکار پروژه در سرعت بخشیدن به روند آن اشاره کرد و گفت :با
افزایش حجم عملیات اجرایی در جبهههای متعدد پروژه ،در حال
حاضر ظرفیت باالیی از نیروی انسانی و ماشینآالت در حال فعالیت
هستند تا بر اساس برنامه زمانبندی در اولویت اول بهرهبرداری اهداف
موردنظر محقق شود.به گفته وی با توجه به پیشرفتهای صورت
گرفته در اولویت اول راهاندازی و نزدیک شدن به زمان مقرر جهت
افتتاح بخشی از پروژه خط  ،۲تکمیل تجهیزات رفاهی مانند پلهبرقی
و آسانسور در برخی ایستگاهها در دستور کار قرارگرفته است.

معاون استاندار:

 ۲۰۰میلیارد تومان تسهیالت برای مشاغلخانگی استان همدان اختصاص یافت
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
همدان از اختصاص  ۲۰۰میلیارد تومان تسهیالت
قرض الحسنه با نرخ چهار درصد برای ایجاد
مشاغل خانگی و خوداشتغالی در این استان
خبر داد.ظاهر پورمجاهد روز دوشنبه در نشست
کارگروه اقتصادی ،اشتغال و سرمایه گذاری
استان همدان با بیان اینکه توزیع این وام از
طریق معرفی دستگاههای متولی به بانکهای عامل
صورت میگیرد افزود :دستگاههای متولی مانند
کمیته امداد امام خمینی(ره) ،سازمان بهزیستی،
بنیاد شهید و امور ایثارگران و اداره کار ،تعاون و
رفاه اجتماعی با معرفی طرحهای کوچک مشاغل
خانگی و خود اشتغالی افراد زیر پوشش خود ،در
جذب سریعتر تسهیالت اثربخش خواهند بود.وی از
اختصاص ۳۰میلیون تومان تسهیالت قرضالحسنه

برای نوسازی و بازسازی مسکن روستایی خبر داد
و اعالم کرد :این مبلغ برای هر واحد مسکونی در
نظر گرفته شد ه است که در مجموع رقمی بیش از
۶۰میلیارد را شامل میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
همدان با اعالم رضایت از عملکرد بانکها در زمینه
تسهیالت اشتغال ،اظهار داشت :تاکنون بانکها
توانستهاند در زمینه تسهیالت مشاغل کارگاهی و
اشتغال روستایی ۷۵درصد از تعهدات خود را عملی
کنند .پورمجاهد با اشاره به اینکه امسال پروژه های
ویژه ای به منظور تحقق جهش تولید در استان در
بخش هآی مختلف اجرا میشود ،عنوان کرد :با
توجه به شرایط موجود اولویت اول استان همچنان
ارتقا معیشت ،ایجاد اشتغال و رونق تولید است.
وی با بیان اهمیت مسکن روستایی و همچنین

نوسازی و بازسازی آن عنوان کرد :اقدامات خوبی
در زمینه ارائه تسهیالت در زمینه اشتغال روستایی
در استان انجام شده است.معاون هماهنگی امور
اقتصادی استانداری همدان به روسای بانک های
عامل توصیه کرد :گزارشعملکرد خود را در زمینه
تسهیالت بهصورت هفتگی به دبیرخانه کارگروه
اشتغال برای بررسی ارسال کنند .پورمجاهد ،تزریق
این مبلغ تسهیالت در چنین شرایطی در استان
را بر حوزههای اقتصادی تاثیرگذار دانست و تاکید
کرد :دریافت کنندگان تسهیالت در بازپرداخت
به موقع اقساط تالش کنند.وی با اشاره به میزان
عملکرد بانکها در زمین ه تسهیالت کرونایی ،گفت:
بانکها در زمینه تسهیالت کرونایی توانستهاند ۸۰
درصد تعهدات خود را عملی کنند .معاون هماهنگی
امور اقتصادی استانداری همدان خاطرنشان کرد:

بانکهایی که عملکرد آنها زیر  ۵۰درصد است،
ن
هرچه سریعتر تکلیف پروندههای کرونایی را تعیی 
کنند.معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان همدان نیز گفت:
در راستای اهداف سند راهبردی و توسعه اشتغال
این استان در هشت ماهه سال جاری برای ۱۷
هزار و  ۸۷۲نفر شغل در بخش مسکن و غیرمسکن
ایجاد شده است.مصطفی قربانفر ادامه داد :تعهد
ایجاد اشتغال این استان در سال جاری با اعالم
دستگاههای اجرایی  ۱۹هزار و  ۴۵۰نفر بوده که
تاکنون ۹۲درصد آن محقق شده است.وی اظهار
داشت :برای ایجاد و حفظ اشتغال موجود بیش از
پنج هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده
که نتیجه آن نرخ بیکاری  ۷.۳درصدی ،بر اساس
مرکز آمار ایران در شش ماهه اول سال  ۹۹است.

استاندار گیالن در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی:

موانع تکمیل خط ریلی آستارا-آستارا برطرف شود
استاندار گیالن با تأکید بر لزوم شناسایی و رفع موانع تکمیل
خط ریلی آستارا-آستارا گفت :بر استفاده از ظرفیت حمل و نقل
چندوجهی تأکید داریم و الزم است با شتاب در الیروبی بندرآستارا ،از
ظرفیت این بندر و حمل و نقل دریایی به طور شایسته استفاده شود.
ارسالن زارع در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی
استان که با حضور نماینده شهرستان آستارا در مجلس شورای
اسالمی و ارتباط تصویری برخی فرمانداران و مسئوالن دستگاههای
اجرایی و بخش خصوصی برگزار شد؛ اظهار داشت :خط ریلی آستارا-
آستارا به عنوان پروژه ملی و بینالمللی در دولت تدبیر و امید افتتاح
شد و برای دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان و نیز کشورهای
همسایه همچون روسیه اهمیت فوقالعادهای دارد.وی ادامه داد :با
توجه به اینکه نفع مشترک دو کشور در گرو استفاده بیشتر از این

خط ریلی است و بدیهی است تاخیر در تکمیل این پروژه ،منافع
طرفین را تأمین نمیکند.
استاندار گیالن با بیان اینکه تکمیل زیرساختها موجب ارتقای
خدمات گمرک میشود ،افزود :در این راستا پیشنهاد میشود از
ظرفیت شرکتهای بومی استان برای این مهم استفاده بیشتر گردد.
وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه راه آهن آستارا-آستارا ،بر لزوم
شتاب در روند اجرای آن تاکید و تصریح کرد :با وجود تنگناهای
ناشی از تحریمهای غیرقانونی علیه ملت ایران؛ تکمیل پروژه راهآهن
گیالن همواره مورد توجه بوده است.نماینده عالی دولت در گیالن
توجه به حمل و نقل چندوجهی را ضرورتی مهم و غیرقابل انکار
خواند و افزود :نباید همه توجهها معطوف به استفاده از ریل باشد
بلکه الزمست از بندر آستارا و ظرفیت حمل و نقل دریایی نیز بهره

بیشتر گرفت به همین سبب تکمیل ناوگان حمل و نقل با کانتینرهای
یخچال دار ،اهمیت دارد.زارع الیروبی بندر آستارا را از موضوعاتی
مهم خواند و با اشاره به اجرای عملیات الیروبی گفت :تعدادی از
کشتیها به دلیل عمق نامناسب این بندر ،از ورود و پهلوگیری در آن
خودداری میکردند بر این مبنا تأکید دارم که پیرو مذاکرات انجام
شده با مسئوالن ذیربط ،اداره کل بنادر و دریانوردی استان نیز اجرای
آن را شتاب بخشد.وی بیان داشت :در حوزه حمل و نقل زمینی و
ترانزیتی ،همهساله در آستانه سال نو شاهد افزایش تردد هستیم اما
باید زیرساختهای این امر مورد توجه باشد و محیط داخلی گمرک
نیز برای حضور مراجعان مهیا گردد.
در این نشست پیشرفت فیزیکی پروژه راه آهن آستارا–آستارا و
مشکالت و موانع پیش روی این پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

ورزشگاه نقشجهان بهمدت  ۴۵سال به فوالد مبارکه واگذار شد

مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکۀ سپاهان در خصوص واگذاری ورزشگاه
نقشجهان از سوی شرکت توسعه و تجهیز به شرکت فوالد مبارکه گفت:
شرکت فوالد مبارکه جهت تکمیل ورزشگاه نقشجهان اقدامات فنی و
مهندسی بسیار پیچیدهای انجام داد و اکنون طبق قرارداد منعقدشده،
ورزشگاه نقشجهان به مدت حداقل  ۴۵سال در اختیار شرکت فوالد
مبارکه قرار گرفت.محـــمدرضا ســـاکت در گفـــتوگو با ایســـنا
در خصوص واگذاری ورزشگاه نقشجهان به شرکت فوالد مبارکه اظهار
کرد :مردم اصفهان حدود  ۳۰سال در انتظار ورزشگاه نقشجهان بودند و
سرانجام با پیگیری مدیران شرکت فوالد مبارکه این امر به نتیجه رسید.
اولویت رفع نواقص مدنظر  AFCاست

وی ادامه داد :از سوی دیگر ،وزارت ورزش و شرکت توسعه و تجهیز،
بستری برای مشارکت در پروژههای نیمهکاره فراهم کردند تا شرکت
فوالد مبارکه بهمنظور تکمیل این پروژۀ ملی وارد عرصه شود .ورود فوالد
مبارکه باعث شد زیرساختهای ورزشی کشور و سرانۀ ورزشی در استان
اصفهان ارتقا یابد و همچنین یک مجموعۀ بزرگ استاندارد با ظرفیت ۷۵
هزار نفر برای رویدادهای ملی و بینالمللی به امکانات کشور اضافه شود.
ساکت ادامه داد :پس از بررسیها و هماهنگیهای انجامشده ،مشکالت
این ورزشگاه برطرف شد تا امروز این پروژۀ بزرگ از بالتکلیفی خارج
شود و به چرخۀ خدمات ورزشی در حوزۀ فوتبال کشور اضافه گردد و
انتظار مردم اصفهان با بهرهبرداری از این ورزشگاه به پایان برسد.مدیرعامل
باشگاه فوالد مبارکۀ سپاهان در خصوص مدت بهرهبرداری شرکت فوالد
مبارکه از ورزشگاه نقشجهان گفت :برای تکمیل ورزشگاه نقشجهان
اقدامات فنی و مهندسی بسیار پیچیدهای انجام شد و اکنون طبق قرارداد
منعقدشده ،ورزشگاه نقشجهان به مدت  ۴۵سال در اختیار شرکت فوالد
مبارکه قرار گرفته و این شرکت نیز اجازۀ راهبری و بهرهبرداری از آن را
در اختیار باشگاه قرار داده است.وی دربارۀ اقدامات این باشگاه درخصوص
تکمیل نواقص ورزشگاه ازجمله ورودیهای غیراستاندارد ورزشگاه گفت:
مجموعۀ ورزشگاه نقشجهان  ۳۰۰هکتار زمین ورزشی دارد که در اختیار
ادارۀ ورزش و جوانان است و راههای ورودی منطقه در اختیار فوالد مبارکه

نیست.ساکت افزود :اقداماتی ازجمله روشنایی مسیر ورودی ،دیوارکشی
اطراف ورزشگاه ،تکمیل پارکینگها ،تکمیل فیبر نوری ،پست برق و ...
برای تجهیز بیشتر ورزشگاه در برنامۀ شرکت فوالد مبارکه است .در آینده
اسکوبورد ورزشگاه نیز تعویض خواهد شد ،زیرا اسکوبورد فعلی استاندارد
نیست و کیفیت الزم را ندارد.وی ادامه داد :اولویت ما تکمیل نواقصی است
که از سوی  AFCدر خصوص ورزشگاه نقشجهان مطرح شده تا به
استانداردهای مورد تأکید این نهاد دست یابیم .مهمترین بخش ورزشگاه
خزانۀ چمن آن است که اکنون تکمیل شده است.وی دربارۀ رفع مشکل
کیفیت چمن ورزشگاه در تابستان با خزانه گفت :اکنون چمن ورزشگاه
وضعیت مناسبی دارد و بهخوبی توسط بخش مهندسی تحت مراقبت و
راهبری است .البته احتماال در زمان مناسب طرح تعویض زمین چمن
را در برنامه خواهیم داشت ،اما این موضوع حداقل امسال قابل انجام
نخواهد بود.
تبدیل موزۀ فوالد مبارکۀ سپاهان به قطب گردشگری ورزشی
اصفهان

مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکۀ سپاهان در خصوص خواستۀ هواداران
مبنی بر پخش بازیهای تیم فوتبال این باشگاه با کیفیت  HDگفت:
این موضوع مستقیما مربوط به سازمان صداوسیماست و ما چند بار این
خواستۀ هواداران را به آنها انتقال دادهایم .سازمان صداوسیما نیز در
تأمین تجهیزات موردنیاز این نوع تصویربرداری محدودیتهایی پیش
روی خود دارد ،اما در حال بسترسازی این موضوع است تا تجهیزات این
موضوع تکمیل شود.وی ادامه داد :اقدامات الزم برای زیباسازی ورزشگاه
نقشجهان در پروژههای بعدی مطرح میشود تا این ورزشگاه به نگین
زیبای منطقه تبدیل گردد.ساکت به جامها و مدالهای قهرمانی متعددی
که تاکنون توسط تیمهای مختلف باشگاه فوالد مبارکۀ سپاهان کسب
شده اشاره کرد و گفت :به دنبال راهاندازی موزۀ افتخارات باشگاه در
ورزشگاه نقشجهان و ایجاد یک قطب گردشگری در اصفهان هستیم .در
برنامههای آیندۀ خود امکانات الزم برای بازدید از این ورزشگاه و افتخارات
فوالد مبارکۀ سپاهان برای تورهای خارجی ،خانوادهها ،دانشآموزان و ...

مانور تعمیرات و بازسازی شبکه های
توزیع برق گلستان همزمان با سراسر
کشور 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
جهادی تعمیرات و بهینه سازی شامل فیدرهای
فیدر مصطفی خمینی آق قال با حضور  ۷اکیپ
عملیاتی متشکل از  ۴۰نفر از  ۶مدیریت ( ۶اکیپ
خط سرد و  ۱اکیپ خط گرم) که جهت اجرای
مانور  ۱۵آمپرخاموشی اعمال شده است.و فیدرچهل
چای مینودشت با حضور  ۱۱اکیپ عملیاتی شامل
از  ۵۰نفر از  ۶مدیریت ( ۸اکیپ خط سرد و ۳
اکیپ خط گرم) بوده در حالیکه جهت اجرای مانور
 ۱۵آمپرخاموشی اعمال شده است و این تعمیرات
با رعایت پروتکل های بهداشتی بازسازی و تعمیر
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 از دیگر اهداف این
رزمایش است.

بازدید مدیرعامل شرکت توزیع نیروی
برق گلستان و هیئت همراه از پروژههای
عمرانی و سیم به کابل شرق استان

شهردار کرج تأکید کرد:

شهردار کرج با تأکید بر لزوم تزریق نقدینگی به متروی کرج از
افزایش میزان ریلگذاری حدفاصل ایستگاه چهارراه طالقانی تا ایستگاه
 ۴۵متری گلشهر خبر داد.علی کمالی زاده در گفتوگو با پایگاه خبری
کرج امروز ،با تأکید بر لزوم تسهیل در تزریق نقدینگی به پروژه اظهار
کرد :باید برای تحقق این امر تمامی نهادهای مربوطه و ظرفیتهای
موجود را مورداستفاده قرار دهیم تا نقدینگی الزم بهموقع و بدون
تأخیر به پروژه تزریق شود.وی با اشاره به اینکه  ۹۰میلیارد تومان از
طریق تهاتر در پروژه پایدار شد ،عنوان کرد :در همین راستا تمهیدات
الزم برای افزایش میزان ریلگذاری حدفاصل ایستگاه چهارراه
طالقانی تا ایستگاه  ۴۵متری گلشهر در نظر گرفتهشده است.شهردار
کرج با یادآوری برنامهریزیهای صورت گرفته جهت بهرهبرداری

اخبار

مهیا خواهد شد.وی در پاسخ به برنامۀ انتقال بخشی از موزۀ ورزشگاه
صفائیه به ورزشگاه نقشجهان گفت :معتقدیم تمام جامها و مدالهای
باشگاه که بالغبر  ۴۰۰۰عنوان مقام است باید به ورزشگاه نقشجهان
منتقل شود و در حال حاضر  ۹کاپ قهرمانی تیم فوتبال فوالد مبارکۀ
سپاهان به نقشجهان منتقل و جانمایی شده است.
برنامههای زیادی برای تلویزیون اینترنتی داریم

ساکت در خصوص اهداف راهاندازی تلویزیون اینترنتی فوالد مبارکۀ
سپاهان و میزان رضایت از بازخوردهای آن گفت :در چند ماه گذشته
با ایجاد یک چارت جدید در باشگاه ،مسئولیت اپلیکیشن و تلویزیون
اینترنتی ایجاد کردیم .تلویزیون اینترنتی سپاهان با همکاری شرکت باسا
در قالب یک سوپر اپلیکیشن رونمایی شد .این اپلیکیشن بستری برای
نمایش رقابت تمام تیمهای باشگاه است.
وی ادامه داد :هماکنون بازیهای تیم والیبال ،هندبال و فوتبال فوالد
مبارکۀ سپاهان را بهصورت زنده با همکاری صداوسیما پخش میکنیم.
برای اولین بار دیدار دربی فوتبال بانوان اصفهان میان
فوالد مبارکۀ سپاهان و ذوبآهن پخش زنده خواهد شد .البته این
دیدار هفتههای گذشته انجام شده ،اما مجوز پخش چنین مسابقهای برای
اولین بار اخذ شده است.مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکۀ سپاهان تصریح
کرد :هدف اصلی این اپلیکیشن برقراری ارتباط مستقیم با هوادارانمان
است و برنامههای مختلفی در این زمینه در دستور کار داریم .مدیریت
اپلیکیشن در تالش است تا در این اپلیکیشن با برنامههای مختلفی
همچون پخش فیلمهای قدیمی ،رویدادهای مختلف و  ...خاطرات شیرین
فوالد مبارکۀ سپاهان را با هواداران به اشتراک بگذارد .این سوپر اپلیکیشن
خدمات متنوعی همچون بازیهای مختلف ،پیشبینی مسابقات ،خدمات
پرداختی ،خرید کاال ،آموزشهای مختلف و  ...را نیز در خود دارد.ساکت
در خصوص پخش زنده بازیهای تیم فوتبال بانوان برای مخاطبان با
توجه به راهاندازی تلویزیون اینترنتی سپاهان اظهار کرد :بر اساس مقررات
جاری کشور در حال اخذ مجوزهای مربوط به این موضوع و طی مسیر
رویدادهای مشابه آن هستیم تا حرکت رو به جلویی را رقم بزنیم.

علی اکبر نصیری مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق گلستان در حاشیه بازدید از پروژه های
عمرانی و سیم به کابل شهرستان گالیکش و کالله
گفت  :هدف از بازدید اطالع از روند پشرفت فیزیکی
این پروژه ها بوده که در صورت روبرو شدن با
مشکالت اجرایی درصدد رفع آن هستیم.وی افزود
 :در سیل ابتدای سال  ۹۸خسارتهای فراوانی به
شبکه های برق شهرستان کالله و مینودشت وارد
شد که جهت جبران این خسارت ها ،اصالح شبکه
فشار متوسطه و فشار ضعیف تاکنون انجام گردیده
است.نصیری اضافه کرد  :در شهرستان مینودشت
عالوه بر بازسازی خسارت های وارده شده ناشی از
سیل ،جابجایی خطوط ۲۰کیلوولت مسیر رودخانه
انجام شد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
گلستان اضافه کرد  :پروژه های در حال اجرا توسعه
و روشنایی معابر و نصب سکسیونر مسکن مهر و
شهرک صنعتی از دیگر برنامه های بازدید از شرق
استان است.

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

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
گلستان گفت  :خدمت رسانی مجموعه صنعت برق
به مردم شریف گلستان قابل تقدیر است و انشاله
این خدمات رسانی تداوم یابد.حجت االسالم و
المسلمین کیایی رئیس شورای سیاستگذاری ائمه
جمعه گلستان و امام جمعه دلند در حاشیه بازدید
از مانور سراسری تعمیرات و بازسازی شبکه های
توزیع برق که در پایان هرماه در سرتاسر کشور
انجام می شود ضمن با اهمیت خواندن خدمات
شرکت توزیع نیروی برق استان این خدمات را
موجب رضایت مندی بیشتر مردم دانست و برای
مدیریت و کارکنان این شرکت آرزوی موفقیت کرد.
در ادامه حجت االسالم والمسلمین بیات امام جمعه
خان ببین گفت :الحق و االنصاف اقدامات توزیع برق
گلستان قابل قبول است و اینگونه کارهای جهادی
که جهت خدمت رسانی به .مردم انجام می شود
جای تقدیر و تشکر دارد چرا که این حرکات باعث
می شود تا مردم غصه ای در رابطه با انرژی برق
نداشته باشند .در ادامه مهندس علی اکبر نصیری
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت
 :در پایان هرماه مانور بازسازی جهادی شبکه های
توزیع نیروی برق همزمان با سراسر کشور در استان
گلستان برگزار می گردد که این ماه هم این مهم
محقق گردید.وی افزود  :مانور سراسری تعمیرات
و بازسازی شبکه های توزیع برق در استان گلستان
با  ۱۰اکیپ و  ۵۵نفر 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
شهرستان رامیان و شهر دلند و خان ببین با۱۰
اکیپ 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 از دیگر اهداف این رزمایش است .شایان ذکر
است که در معیت رئیس شورای سیاستگذاری
ائمه جمعه استان و امام جمعه خان ببین بخشدار
بخش فندرسک ،شهردار خان ببین حضور داشتند.

تقدیر فرمانده سپاه نینوا گلستان از
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان

فرمانده سپاه نینوا گلستان از رئیس هیئت
مدیره ومدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان
قدر دانی کرد.سرتیپ دوم پاسدار علی ملک
شاهکوهی طی ارسال لوحی از تالش و اهتمام
مهندس علی اکبر نصیری مدیرعامل شرکت
توزیع نیروی برق استان در امر پشتیبانی از
رزمایش امنیتی شهدای مدافع امنیت (مشترک
بین سپاه و ناجا) تقدیر و تشکر خود را اعالم
نمود.در بخشی از این لوح تقدیر آمده است :برادر
ارجمند جناب آقای مهندس نصیری-مدیرعامل
محترم شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان.
اینجانب به پاس تالش و اهتمام جنابعالی در امر
پشتیبانی از رزمایش امنیتی شهدای مدافع امنیت
(مشترک بین سپاه و ناجا) که زمینه امنیت پایدار
در استان گلستان را متجلی می سازد  ،برخود
الزم دانستم براساس فرموده مشهور ( من لم
یشکرالمخلوق لم یشکر الخالق ) از شما برادر
بزرگوار تقدیر و تشکر نمایم ،امید است در پرتو
توجهات حضرت ولی عصر(عج) و رهبری داهیانه
ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت اهلل العظمی
خامنه ای عزیز (مدظله العالی) در تحقق اهداف
و آرمانخای انقالب اسالمی موفق و موید باشید.

