6

روزنامهصبحايران

یکشنبه  14دی  19 1399جمادیاالولی  3 1442ژانویه 2021

خبر كوتاه
شهردار گرگان:

توجه ویژهای به موضوعات میراثی،
گردشگری و صنایع دستی داشتهایم

دکتر عبدالرضا دادبود شهردار گرگان در
خصوص انعقاد تفاهم نامه با میراث فرهنگی
گلستان اظهار کرد :در طول سالهای اخیر
اقدامات بسیار خوبی در هر سه حوزه میراث
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری انجام
دادهایم.دادبود افزود :به منظور ساماندهی بهتر
اقدامات یک تفاهم نامه همکاری با اداره کل
میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری امضا
شده که بر اساس آن هماهنگیهای بیشتری در
این زمینه صورت خواهد گرفت.وی خاطر نشان
کرد :ایجاد بازارچه صنایع دستی در سطح شهر
و توسعه احیای بافت تاریخی از جمله موضوعاتی
است که در نشست های مشترک بررسی شده
است.شهردار گرگان با اشاره به پروژه های
گردشگری بیان کرد :یکی از پروژههای مهم
شهربازی مدرن واقع در فراز تپه هزار پیچ
است و همچنین بازار موزه هفت شهر که در
محور الغدیر در حال انجام است و در بخشهای
دیگر گردشگری نیز پروژه ها پیگیری میشود.
دادبود در پایان گفت :امیدوارم این تفاهم نامه
ها موجب تسریع در روند ساخت پروژه ها شود و
مشکالت اجرایی موجود را برطرف سازد.الزم به
ذکر است ،بر اساس این تفاهم نامه خانه تاریخی
«میرشهیدی» به عنوان بازارچه صنایع دستی
طی بازه زمانی مشخص در اختیار شهرداری
گرگان قرار گرفت و در سوی دیگر شهرداری
متعهد شد اعتبارات مربوط به کاوش در محله
چهارشنبه ای را تامین کند.

دیدار سرپرست مخابرات منطقه
آذربایجانغربی با مدیرکل آموزش و
پرورش استان

چنگیز نوری سرپرست مخابرات منطقه
آذربایجانغربی با مهین منافی مدیرکل
آموزش و پرورش استان دیدار و گفت و
گو کرد .در این دیدار دو طرف در خصوص
آخرین وضعیت آموزش مجازی در مناطق
مختلف استان گفت و گو و تبادل نظر کردند.
سرپرست مخابرات منطقه آذربایجانغربی
ضمن تاکید بر لزوم تحقق عدالت آموزشی
و اتصال روستاهای محروم به شبکه آموزش
مجازی گفت :مخابرات منطقه آذربایجانغربی
با علم بر اهمیت تسریع در پروژههای
روستایی به منظور استفاده در بحث آموزش
مجازی به دنبال اجرا و اتمام هر چه سریع تر
پروژهها است .نوری افزود :ظرفیت سازی و
تامین زیرساخت های  FTTHمراکز آموزشی
در دستور کار مخابرات منطقه آذربایجانغربی
قرار دارد و اخیرا منابع مالی قابل توجهی
جهت بهره مندی مدارس از این شبکه هزینه
شده است .منافی مدیرکل آموزش پرورش
آذربایجانغربی نیز در این دیدار از اتصال
یک هزار و  ۵۵۱مرکز آموزشی شهری و یک
هزار و  ۷۷مرکز آموزش روستایی به اینترنت
پرسرعت پس از شیوع بیماری کرونا خبرداد.
مدیر کل نوسازی مدارس گیالن:

احداث فضای ایمن با معماری زیبا
برای دانش آموزان

مدیر کل نوسازی مدارس گیالن در جلسه
شورای فنی بر احداث فضای ایمن با معماری
زیبا برای دانش آموزان تاکید نمود.مهندس
دقیق ضمن عرض خیر مقدم و آرزوی سالمتی،
از روند مناسب اجرای پروژه ها در ایام شیوع
بیماری کرونا با رعایت دستورالعمل ها و پروتکل
های بهداشتی تشکر و قدردانی نمود.وی ضمن
اشاره به رسالت شواری فنی و اهمیت آن ،تصریح
نمود :امروز وظیفه داریم فضای ایمن با معماری
زیبا برای دانش آموزان احداث نماییم.مدیر
کل نوساز مدارس استان در ادامه با پرداختن
به رابطه ارکان آموزش و معماری مدارس ،بر
ضرورت توجه جدی به معماری زیبا و مدرن
و کیفیت اجرای پروژه ها تاکید کرد.مهندس
دقیق با اشاره به لزوم نظارت مستمر بر روند
اجرای پروژه ها ،خواستار رعایت کامل استاندارد
و ضوابط نظام فنی و اجرایی موجود شد.در
ادامه هر یک از اعضاء نقطهنظرات و راهکارهای
کارشناسی خود را حول مباحث فنی تشریح
نموده و به بحث تبادل نظر پرداختند.
عضو هیات مدیره شرکت گسترش صنایع ریلی ایران :

شماره 3120

اولین جلسه اهالی ساکنین خیابان انقالب با شهردار خرم آباد

تعریض خیابان انقالب یک کار ماندگار برای شهرداری و شورای شهر است

شهرداری خرم آباد برای توافق با اهالی ساکنین
خیابان انقالب حدفاصل پادگان  ۰۷تا چهارراه
اسدآبادی جلسهای با حضور اعضای شورای شهر
برگزار نمود.محمد شریفی مقدم در اولین جلسه اهالی
ساکنین خیابان انقالب گفت :تعریض خیابان انقالب
میتواند یک کار ماندگار برای شهرداری و شورای شهر
دوره پنجم باشد .وی ادامه داد :برای تعریض خیابان
انقالب امروز جلسه ای با ساکنین خیابان انقالب که
ملک یا خانه آنها در تعریض است برگزار نمودیم و
در این جلسه مقرر شدکه اهالی همکاری الزم را با
شهرداری داشته باشند و بتوانیم هرچه سریعتر این
پروژه را شروع کنیم .شهردار خرمآباد بیان کرد :برای
بازگشایی پادگان ، ۰۷تخریب ساختمان های داخلی
این پادگان شروع شده و ابنیه که فاقد میراث فرهنگی
می باشند در حال تخریب هستند که انشاءاهلل دیواره
آن هم به زودی برداشته خواهد شد .شریفی مقدم
اظهار کرد :مالکان خیابان انقالب میتوانند به صورت
توافقی یا فروش و یا تهاتر با شهرداری همکاری الزم را
داشته باشند .وی تصریح کرد :ما مصمم هستیم که با
همکاری مالکان تعریض خیابان انقالب هر چه سریعتر
انجام شود که انشااهلل یک کار ماندگار برای شهرداری
و شورای شهر دوره پنجم به جا بماند .وی اضافه کرد:
محل پرداخت ملکهای تعریض خیابان انقالب توسط
شهرداری تعیین شده و مالکان می توانند با اعتماد
کامل به شهرداری توافق کنند .وی با اشاره به اینکه در
شهر خرمآباد تعریض های زیادی انجام شده بیان کرد:

تعریض خیابان ها از پل دره گرم تا میدان  ۲۲بهمن،
بلوار بهارستان محدوده ماسور و ...انجام شده است و
انشااهلل تعریض خیابان انقالب هم بعد از چندین سال
یک کار ماندگار خواهد بود که هرچه زودتر بازگشایی
خیابان انقالب انجام شود.جلسه هماندیشی مدیران و
مسئولین روابط عمومی شهرداری با رئیس شورای شهر
و شهردار خرم آباد در راستای رفع مسائل و مشکالت
مدیریت شهری برگزار شد .رئیس شورای شهر خرم آباد
در این جلسه گفت :کار روابط عمومی یک کار سخت و

دشوار است که می طلبد حمایت ویژهای صورت بگیرد
و ما باید بتوانیم نیازمندیهای آنها را تامین کنیم .وی
ادامه داد:در سطح مناطق سه گانه کارهای عمرانی و
خوبی انجام می شود که روابط عمومی های شهرداری
ها باید به نحو اص ً
ال کار اطالع رسانی را برای مردم
انجام دهند.
رئیس شورای اسالمی شهر خرم آباد بیان کرد :هر
کار مثبتی که در سطح شهر اجرا می شود باید مردم از
زحمات دوستان و کارهای اجرا شده مطلع شوند که در

این زمینه نقش روابط عمومی در اطالع رسانی بسیار
مهم است ،کار اطالع رسانی به موقع و سریع میتواند
مردم را از همه امورات مطلع و خوشبین کند.وی اظهار
کرد :همه مردم از بدو تولد تا پایان عمر با شهرداری سر
و کار دارند ،شهر خرم آباد تعطیل نیست و زنده است و
در همه زمینه های مختلف خدمات صورت می گیرد،
انتظار می رود حداقل کاری که در سطح شهر و در
مدیریت شهری اتفاق می افتد به شکل مناسبی به مردم
اطالع رسانی شود.محمد شریفی مقدم شهردار خرم آباد
هم در این جلسه ضمن تشکر از زحمات همه همکاران
در مسئولیت روابط عمومی شهرداری و سازمانها اظهار
کرد :سعی خواهیم کرد در اولین فرصت مشکالت و
نیازهای روابط عمومی ها را برآورده کنیم تا بتوانند با
خیال آسوده خدمت رسانی را به مردم به خوبی انجام
دهند .وی ادامه داد :روابط عمومی ها باید با آگاهی و
اطالع رسانی دقیق ،مردم را از کارهای انجام شده مطلع
کنند که در این راستا سعی خواهیمکرد این همکاران
مورد حمایت قرار بگیرند.شهردار خرمآباد بیان کرد :اگر
بتوانیم تمام کارهای شهرداری را روی اصول و با برنامه
ریزی برای مردم اطالع رسانی شود ،مطمئناً اعتماد و
اطمینان کاملی به شهرداری ایجاد خواهد شد ،پس
نقش اساسی در این زمینه بر عهده روابط عمومی است.
وی اظهار کرد :ما باید بتوانیم کارهایی که در سطح شهر
اعم از پروژهها  ،کارهای محوله و غیره انجام می شود به
طور دقیق ،شفاف و با همکاری هم مسائل و مشکالت را
به درستی به مردم انتقال و اطالعرسانی کنیم.

مدير عامل شركت آبفا استان مركزي در نشست خبري مجازي و آنالين:

با برنامه ريزي ها و اقدامات انجام شده آخرين تابستان قرن با كمترين چالش آبي سپري شد
در آستانه  11ديماه  ،سالروز تصويب قانون تشكيل شركت هاي
آب و فاضالب در سال  ،69نشست خبري مديرعامل شركت آب و
فاضالب استان مركزي با اصحاب رسانه به صورت مجازي و آنالين
برگزار گرديد .به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان
مركزي مهندس عرفاني نسب مديرعامل شركت در اين نشست خبري
ضمن تشريح عملكرد شركت در  9ماهه سال  99اظهار داشت :اجراي
 10872متر خطوط اصلي و شبكه جمع آوري فاضالب  ،نصب 2400
فقره انشعاب فاضالب  ،شست و شوي  ۹۰۰كيلومتر از شبكههاي
جمع آوري فاضالب در شهر ها  ،سم پاشي تعداد  38هزارمنهول هاي
فاضالب از اقدامات اين شركت از ابتداي سالجاري در بخش فاضالب
بوده است .وي همچنين انجام حدود  21هزار متر ويدئو متري براي
جلوگيري از حوادث و اتفاقات  ،رفع  1700مورد حوادث شبكه
فاضالب را از ديگر اقدامات در بخش فاضالب عنوان كرد .مهندس
عرفاني نسب تصريح نمود  :در مجموع تعداد  8شهر استان داراي شبكه
فاضالب مي باشند (شهرهاي اراك  ،ساوه  ،آشتيان ،خمين  ،محالت
 ،دليجان  ،مهاجران و تفرش) و در  2شهر شازند و آستانه لوله گذاري
فاضالب در دست اقدام و تصفيه خانه فاضالب اين  2شهر نيز در دست
ساخت است كه با اين حساب تعداد كل شهرهاي داراي فاضالب
 10شهر خواهد شد .وي ادامه داد  :روستاهاي راونج از شهرستان
دليجان و روستاي ابراهيم آباد از شهرستان اراك هم داراي شبكه
جمع آوري و دفع بهداشتي فاضالب مي باشند .مدير عامل شركت
آب و فاضالب استان مركزي از اجراي  198كيلومتر اصالح و توسعه
شبكه و خطوط انتقال آب در  9ماهه سالجاري خبر داد و افزود :به

منظور اطمينان از سالمت و بهداشت آب آشاميدني مشتركين استان
طي اين مدت تعداد  253هزار مورد آزمون سنجش كلر باقيمانده
در شبكه توزيع  7900 ،مورد آزمون ميكروبي  60 ،هزار موردتست
كدورت سنجي و 6هزار و  400مورد آزمون  HPCبرروي شبكه هاي
آب استان انجام شده است .مهندس عرفاني نسب به برنامه هاي
عملياتي شاخص تا پايان سال جاري اشاره نمود و اظهار داشت  :اصالح
و توسعه شبكه آبرساني و خطوط انتقال آب به طول  ۱۱۵كيلومتر،
حفر  ۲۴حلقه چاه ،ساخت  ۱۳واحد ايستگاه پمپاژ ،ايجاد  ۳۲مخزن
ذخيره آب با مجموع ظرفيت  ۱۷هزار و  ۲۸۰مترمكعب  ،تعويض ۲
هزار كنتور فرسوده  ،تبديل  30فقره سيستم كلر زني از گازي به مايع
و ارتقاي كيفي آب شهر فرمهين با ساخت سوله و نصب يك دستگاه
آب شيرين كن و نصب سيستم ارتقاي كيفي و رسوب زدايي روستاي
راوه از جمله اقداماتي است كه تا پايان سال اجرايي خواهد شد .وي
ادامه داد  :عمليات اجرايي ساخت تصفيه خانه آب براي  ۳۶روستاي
مسير سد كمال صالح شهرستان شازند آغاز شده است كه انتظار
مي رود براي تابستان  ۱۴۰۰مشكالت كمبود آب در اين روستاها
برطرف شود .مديرعامل شركت آب و فاضالب استان مركزي با
اشاره اقدامات شاخص و مهم اين شركت در آخرين تابستان قرن بيان
نمود  :افزايش ظرفيت تامين آب به ميزان  ۸۰ليتر بر ثانيه  ،اصالح
و توسعه شبكه وخطوط انتقال آب به ميزان  ۱۲۲كيلومتر،ساخت 14
باب مخزن ذخيره آب با ظرفيت  14هزار  280متر مكعب ،تعويض
 3000فقره كنتور خراب ارتقاي كيفيت آب مجتمع شهيد شهرستان
خنداب  ،آبرساني به  10روستاي نزديك شهر از شبكه آب شهري و

به روزرساني  2۱۷مورد تاسيسات مكانيكي چاهها ،واز جمله اقدامات
مهم در اين رابطه برشمرد .عرفانينسب بيان كرد  :در حال حاضر
 ۱۳روستا در استان به صورت سيار آبرساني ميشوند ،كه  ۶روستا در
شهرستان اراك و اقع شده است و اين در حالي است كه در سالهاي
 ۹۴و  ۹۵حدود  ۱۵۰روستا آبرساني سيار داشتند .مديرعامل آب و
فاضالب استان مركزي در بخشي ديگري از سخنانش گفت  :در حال
حاضر ميزان مطالبات شركت آب و فاضالب استان از تمامي مشتركين
استان  ۵۰۰ميليارد ريال است كه در راستاي مطالبات از دستگاههاي
اجرايي نيز مكاتبات الزم با نماينده عالي دولت در استان انجام شده
است كه اميد است مساعدت هاي الزم در اسرع وقت صورت گيرد .در
پايان مدير عامل شركت آب و فاضالب استان مركزي به سواالت مطرح
شده از سوي خبرنگاران پاسخ دادند.

نشت یابی بیش از  10هزار کیلومتر از خطوط گاز در گیالن
با رشد روز افزون متقاضیان گاز طبیعی و به
طبع آن افزایش طول شبکه گاز در استان ،بازرسی
و نشت یابی مستمر و ادواری از خطوط گاز ،بیش
از گذشته الزم و ضروری می باشد.حسین اکبر
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم نشت
یابی بیش از  10هزار و  600کیلومتر از خطوط
گاز در پاییز امسال در استان اظهار داشت :این
میزان با همت پرسنل و پیمانکاران پرتالش شرکت

گاز ،نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از
 38درصد رشد داشته است.مدیرعامل شرکت
گاز استان گیالن افزود :این نشت یابی ها بالغ
بر  40درصد کل خطوط گاز در استان را شامل
می شود و در  23شهر استان انجام شده است که
در نوع خود یک رکورد محسوب می شود.حسین
اکبر با ضروری برشمردن بازرسی و نشت یابی
ادواری درجهت حفظ امنیت و پایداری جریان گاز

مشترکین خاطرنشان ساخت :با افزایش روزافزون
تعداد مصرف کنندگان گاز طبیعی و لزوم شبکه
گذاری هرچه بیشتر در استان ،بازرسی و نشت یابی
خطوط ضروری تر از گذشته می باشد.وی در ادامه
از بازرسی و نشت یابی بیش از  245هزار انشعاب
و همچنین  726ایستگاه تقلیل فشار گاز در سه
ماهه سوم سال جاری در استان خبر داد و گفت:
شرکت گاز مسئول تامین امنیت خطوط تا درب

منازل مشترکین محترم می باشد و درجهت تحقق
این مهم ،تمام توان خود را به کار گرفته است.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در خاتمه با
اشاره به برودت هوا و افزایش شدید مصرف گاز
در استان ،از همه مشترکین گاز طبیعی درخواست
کرد تا با رعایت مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی،
این شرکت را در جهت ارائه خدمات هرچه بهتر به
مردم یاری رسانند.

از ابتدای سال 99تا کنون؛

برگزاری بیش از  22هزار نفر ساعت دوره های آموزشي مجازی در شرکت گاز استان اصفهان
از ابتدای سال 99تا کنون ،به علت محدودیت های برگزاری
دوره های آموزشی به دلیل شیوع ویروس کرونا؛ بیش از 22هزار
نفر ساعت دوره آموزشي بصورت آنالین در این شرکت برگزار
شده است.
مديرعامل این شركت با تا کید بر اینکه يكي از مهمترين
اهداف و برنامههاي اجرايي این شرکت توجه به قابليت هاي دانشي
و مهارتي كاركنان و افزايش رشد علمي آنها به عنوان سرمایههای
اصلی شركت است ،گفت :امسال حدود  12هزار و  317نفر ساعت

با تولید ریل زبانه توسط ذوب آهن اصفهان
 ،اثر تحریم بر این محصول خنثی شد

مصطفی بهرامی عضو هیات مدیره شرکت
گسترش صنایع ریلی ایران در بازدید از ذوب آهن
اصفهان  ،تولید ریل زبانه سوزن توسط این شرکت
را گام مهمی در جهت توسعه حمل و نقل ریلی
کشور دانست و گفت  :تولید ریل زبانه سوزن یکی
از خواست های اصلی راه آهن جمهوری اسالمی
بود که توسط ذوب آهن اصفهان انجام شد و حتی
امکان صادارت این محصول نیز وجود دارد  .وی با
اشاره به اینکه تولید ریل زبانه سوزن در انحصار دو
شرکت خارجی بود  ،افزود  :تا کنون این محصول
استراتژیک از کشورهای اروپایی وارد می شد که
تحریم ها  ،واردات این محصول را با مشکالت
زیادی مواجه کرد و عم ً
ال این محصول به ایران
عرضه نمی شد.بهرامی افزود  :بسیار خوشحالیم
که این مشکل با توان ودانش متخصصین ذوب
آهن اصفهان حل شد و سالیانه دو تا سه میلیون
یورو صرفه جویی ارزی به دنبال خواهد داشت و با
صادرات این محصول ارز آوری نیز خواهیم داشت
.عضو هیات مدیره شرکت گسترش صنایع ریلی
ایران با اشاره به اینکه ریل زبانه سوزن مهمترین
بخش سوزن ریل است  ،گفت  :بومی سازی کامل
سوزن ریل به عنوان یک اولویت و هدف مهم مد
نظر بود و خوشحالیم که یکسال تالش شبانه روز
ی ذوب آهن و شرکت گسترش صنایع ریلی ایران
این هدف را محقق نمود  .وی افزود  :این موفقیت
نتیجه اعتماد به متخصصین داخلی و جوانان کشور
است و االن به خود می بالیم که توانستیم عالوه بر
خودکفایی به صادرات نیز فکر کنیم .

شهرستان

آموزش آنالین ویژه کارکنان رسمی4 ،هزار و  603نفرساعت مربوط
به کارکنان قرارداد مستقیم و  5هزار و  626نفرساعت برای کارکنان
پیمانکاری برگزار شده است.
سید مصطفی علوی ،تصریح کرد :برنامه هاي آموزشي مذکور
از طريق مشارکت در دوره های آموزشی مجازی آنالین ،آفالین
(سامانه آموزش مجازی شرکت ملی گاز ایران) ،خود خوان وکتاب
محور صورت گرفته است.وی ،با بیان اینکه بهسازی و آموزش نیروی
انسانی و ارتقای دانش و آگاهی کارکنان در زمینه های تخصصی،

کاربردی و مدیریتی با هدف افزایش بهره وری شرکت مد نظر قرار می
گیرد ،افزود :این شرکت با تهیه تقویم آموزشی سالیانه برای تمامی
پرسنل و برگزاری دوره های شغلی ،بهبود مدیریت ،عمومی ،فرهنگی
و HSEبا استفاده از اساتید مجرب ،به این مهم دست یافته است.
مهندس علوی ،اظهار داشت :با توجه به ضرورت دوره های آموزشی
یاد شده و محدودیت های موجود ،اولویت بندی برای اجرای این دوره
ها و شیوه ی اجرای آنها با توجه به اولویت و ماهیت دوره ها تعیین
گردیده است.

مشاور استاندار سمنان در ستاد اقامه نماز شرکت توزیع برق:

وجود دغدغه نماز در بین مسئوالن و کارکنان یک توفیق محسوب می شود

ششمین جلسه ستاد اقامه نماز شرکت توزیع
برق سمنان با حضور مشاور استاندار و مدیر ستاد
اقامه نماز استان ،مدیرعامل و اعضای این ستاد برگزار
شد.حجت االسالم محمدرضا شمس الدین در این
نشست به اهمیت اقامه نماز در دستگاه های اجرایی
تاکید کرد و گفت :وجود دغدغه در بین مسئوالن و
کارکنان ادارات ،به ویژه در شرایط موجود کرونایی،
یک توفیق محسوب می شود .مشاور استاندار و مدیر

ستاد اقامه نماز استان از شرکت توزیع برق به واسطه
ی اجرای شایسته فعالیت های فرهنگی به ویژه برنامه
های مرتبط با توسعه و ترویج فرهنگ نورانی نماز
تقدیر کرد و افزود :این شرکت سالیان متمادی است
که حائز عنوان “شایسته تقدیر ویژه” در زمینه برنامه
های نماز می شود و این مهم بیانگر برنامه ریزی و
اهتمام دست اندرکاران و مشارکت فعال کارکنان این
مجموعه ی پویا است.در ادامه این نشست تفاهم نامه

برنامه های نماز سال  99مبادله گردیده و لوح تقدیر
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان و
استاندار سمنان به دلیل کسب “رتبه ویژه” در عرصه
نورانی نماز به سید محمد موسوی زاده ،مدیرعامل
و همچنین دبیر ستاد اقامه نماز این شرکت اعطا،
که در بخشی از متن لوح ها آمده است“ :اهتمام و
کوشش صادقانه و تالش گرانبهای مسئولین محترم
آن دستگاه اجرایی اعم از مدیریت ،امام جماعت و

اعضای شورای اقامه نماز موجب شده است تا به
اهمیت و واالیی فریضه نماز توجه خاص مبذول
گردد .ضمن خرسندی از این توفیق و با امید آنکه از
معرفت به نماز و به جا آوردن حق آن ،شاهد ظهور و
بروز تأثیرات عمیقش در تمامی شئون زندگی باشیم،
صمیمانه از تالش همه تالشگران در خدمتگزاری به
نماز در آن سازمان که به کسب رتبه ویژه نائل شده
است قدردانی می نمائیم”.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان سمنان:

مدیریت بهینه مصرف انرژی در راستای تامین برق پایدار در فصل زمستان یک ضرورت است

با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان ،مدیران
عامل شرکت های توزیع ،برق منطقه ای و گاز استان ،جلسه بررسی
راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی ویژه زمستان برگزار شد.مدیرعامل
شرکت توزیع برق استان در این نشست با بیان این که تغییر رفتار مصرفی
از جنس فرهنگی می باشد بیان داشت :مصرف درست برق و تغییر رفتار،
نیازمند فرهنگ سازی در جامعه است و می بایست فرهنگ مدیریت
بهینه مصرف انرژی در جامعه نهادینه شود.سیدمحمد موسوی زاده با
اشاره به این که برودت دمای هوا ،افزایش مصرف انرژی را به دنبال داشته
و براساس پیش بینی ها ،زمستان سرد و سختی را پیش رو خواهیم داشت
گفت :در صورت عدم توجه در مصرف بهینه انرژی ،ممکن است در تامین
برق و گاز ،اختالالتی را شاهد باشیم.وی با عـنوان این که خوشبـختانه،
محدودیتی در تامین و توزیع برق مشترکان نداریم اظهار داشت :بیشتر

نیروگاه های کشور از نوع حرارتی بوده و از گاز طبیعی جهت تولید
برق استفاده می کنند و الزم و ضروری است جهت تامین برق پایدار،
در مصرف گاز نیز صرفه جویی انجام شود.وی با اظهار این که اقدامات
تشویقی ویژه مشترکان صنعتی برای زمستان هم پیش بینی گردیده
تا به نحوی شایسته در مصرف گاز و برق صرفه جویی و مدیریت شود
افزود :در تابستان سال جاری از محل مشارکت صنایع و ادارات در طرح
های پیک بار تابستانی ،مبلغ  22میلیارد ریال پاداش همکاری اختصاص
یافته است.موسوی زاده تصریح کرد :تعدیل المپ های روشنایی معابر و
خاموش نمودن روشنایی پارک ها و فضاهای سبز در ساعات ممنوعیت
تردد ،کاهش روشنایی کمربندی ها و جاده ها با هماهنگی و همکاری
اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای ،همراه با توجه به عدم خاموشی
روشنایی جاده ها و مناطق حادثه خیز و همچنین اقدامات تشویقی ویژه

مشترکین صنعتی ،بدون این که به تولید آنان لطمه وارد شود ،از جمله
اقدامات شرکت توزیع برق استان در راستای مدیریت مصرف برق به
شمار می رود.معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان در بخش
جمع بندی موارد و مطالب مطرح شده در این نشست گفت :مصرف
صحیح انرژی و حامل های سوخت ،می بایست مدنظر آحاد مردم به ویژه
مدیران دستگاه های اجرایی استان قرار گرفته و در این راستا بهره مندی
از ظرفیت رسانه ای استان با هدف فرهنگ سازی مصرف انرژی ،مورد
تاکید است.فاطمه منصوری با اشاره به برخی اقدامات در سطح دستگاه
های اجرایی در راستای بهینه سازی مصرف انرژی افزود :در ادارات استان
فعالیت های مناسبی شامل الزام استفاده از دماسنج برای کنترل دمای
محیط و هوشمندسازی کنتورها و عایق بندی سیستم های گرمایشی باید
در مدیریت بهینه مصرف سوخت مدنظر قرار گیرد.

اخبار
رییس اداره آموزش شرکت بهره برداری نفت و
گاز مسجدسلیمان خبر داد :

دوره ایمنی پیش راه اندازی بصورت
آنالین برگزار شد

رییس اداره آموزش شرکت بهره برداری
نفت و گاز مسجدسلیمان از برگزاری دوره
راهنمای ایمنی پیش راه اندازی به صورت آنالین
در این شرکت خبر داد .
رسول احمدی در تکمیل این خبر اظهار
داشت  :این دوره ی آموزشی با هدف شناخت
کافی از خطرات پیدا و پنهان فعالیت های
تعمیرات  ،راه اندازی مجدد و تست های پرفشار
با حضور  25نفر از کارکنان مدیریت عملیات /
مدیریت فنی  /مدیریت مهندسی و ساختمان /
 HSEاین شرکت بمنظور رعایت پروتکل های
بهداشتی مقابله با ویروس کرونا بصورت مجازی
و آنالین برگزار شد .
وی افزود  :در این دوره ی آموزشی که به
مدت  3روز و مدت  450نفر ساعت برگزار شد
سرفصل های این دوره شامل  :تیم راه اندازی
 تیم تعمیرات  -ارزیابی ریسک فعالیت هایراه اندازی و تعمیرات  -چگونگی ایجاد مجوز
کار هوشمند  -روش های کاری هوشمند برای
تخلیه  ،حفاظ گذاری  ،ارتباطات رادیویی و
زنجیره سرپرستی  -روش های عملی ایمن
کردن تست های پرفشار  -روش های اجرایی
جلسات تکمیل چک لیست های بررسی ایمنی
پیش راه اندازی (  ) PSSRتوسط مهندس
منوچهر آهنج برای شرکت کنندگان تشریح و
تدریس شد .

نخستین غرفه بازیافت شهرداری
گرگان افتتاح شد

موسی الرضا صفری معاون خدمات شهری
شهرداری گرگان از افتتاح نخستین غرفه بازیافت
شهرداری خبر داد و گفت :این غرفه بر اساس
تفاهم نامه با سازمان مدیریت پسماند شهرداری
های استان گلستان در محل نبش عدالت 1/44
در محدوده کوی استرابادی افتتاح شد.
صفری افزود :طرح تفکیک زباله خشک
یا پسماند از مبدأ از ابتدای خردادماه امسال
از سوی شهرداری گرگان آغاز و طی این مدت
حدود  ۱۵۰۰عدد کارتن پالست در منطقه یک
شهری گرگان بین شهروندان توزیع شد.وی
خاطرنشان کرد :ظرفیت جمع آوری زباله های
خشک از ماهیانه  400کیلو در ابتدای آغاز طرح،
اکنون به ماهیانه  4تا  5تُن افزایش یافته است.
معاون خدمات شهری شهرداری گرگان
ادامه داد :شهروندان محترم می توانند جهت
تحویل زباله های خشک نظیر فلزات ،کاغذ و
مقوا ،بطری نوشیدنی ،انواع شیشه و پالستیک
به این غرفه مراجعه و یا با سامانه ۳۶۵۴
ارتباط برقرار نمایند.به گفته صفری ،بر اساس
تفاهم نامه در مجموع  ۶غرفه متشکل از ۲
غرفه در هر منطقه جهت دریافت زباله ها
و ضایعات شهروندان راه اندازی خواهد شد.
وی در پایان گفت :طی چند روز آینده دومین
غرفه در محور گلشهر جانمایی و نصب خواهد
شدو شهروندان میتوانند با تحویل اقالم بازیافتی
خود عالوه بر مشارکت در طرح بزرگ بازیافت
شرکت نمایند.
معاون خدمات شهری شهرداری گرگان:

 ۴۳۳متکدی از سطح شهر گرگان
جمع آوری شد

موسی الرضا صفری معاون خدمات شهری
اظهار کرد :در اجرای ماده  ۵قانون  ۵۵شهرداری
ها جمع آوری متکدیان از وظایف شهرداری
ها می باشد که شهرداری گرگان در  ۹ماهه
سال  ۹۹تعداد  ۴۳۳متکدی را جمع آوری و
ساماندهی نموده است.
وی افزود :از این تعداد  ۹۰نفر کارتن خواب
بودند لذا شهرداری گرگان با توجه به فرارسیدن
فصل زمستان و برودت هوا جمع آوری متدیان
به خصوص کارتن خوابها به صورت ویژه در
دستور کاری واحد مددسرای معاونت خدمات
شهری قرار گرفته است.
صفری افزود :طرح جمع آوری و ساماندهی
کارتن خوابها به طور مستمر در کل ایام سال
انجام می شود که در فصل زمستان به طور ویژه
اجرا می شود.معاون خدمات شهری شهرداری
گرگان از شهروندان خواست در صورت مشاهده
افراد بی خانمان به تلفن  ۱۳۷تماس بگیرند.

لیگ دسته اول بسکتبال کشور در
گرگان و باخت شهرداری نوین
گرگان در ثانیه پایانی

رقابت های لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه
های کشور در گروه دال از امروز (پنجشنبه)
به میزبانی سالن امام خمینی (ره) گرگان آغاز
شد.در یکی از بازی های مهم ،تیم شهرداری
نوین گرگان از ساعت  16:30به مصاف تیم
قدرتمند ملوان بندرانزلی تشکیل شده از
سربازان نیروهای مسلح رفت و در ثانیه پایانی
با نتیجه  ۶۴بر  ۶۳شکست خورد.تیم شهرداری
نوین که به تازگی و با هدف پشتوانه سازی
برای تیم اصلی شهرداری گرگان تشکیل شده
با حضور بازیکنان جوان و بومی در نخستین گام
بازی قابل قبولی مقابل تیم مدعی ملوان انجام
داد.
در سایر بازی های روز نخست ،تیم های
خانه بسکتبال خراسان رضوی مقابل کاله تهران
به پیروزی رسید و هم اکنون آویژه صنعت پارسا
مشهد به مصاف مهرام شهرقدس رفته است.
روز دوم این رقابت ها جمعه  12دی
پیگیری می شود که تیم شهرداری نوین از
ساعت  19به مصاف تیم خانه بسکتبال خراسان
رضوی خواهد رفت .در سایر دیدارها ،از ساعت
 14:30ملوان بندرانزلی با آویژه صنعت پارسا
مشهد و از ساعت  16مهرام شهرقدس و کاله
تهران به مصاف هم می روند.تیم شهرداری نوین
با تدبیر و حمایت دکتر دادبود شهردار گرگان و
با هدایت سید زمان حسینی و سرپرستی ساعد
کریمی در این رقابت ها حاضر شده است.

