6

روزنامهصبحايران

دوشنبه  15دی  20 1399جمادیاالولی  4 1442ژانویه 2021

خبر كوتاه
جلسه هماهنگی اجرای تفاهم نامه
احداث  2000واحد مسکن محرومین
گیالن برگزار شد

جلسه ای به ریاست مهندس علی اوسط اکبری
مقدم ،معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری
گیالن و با حضور مهندس اکبرزاده مدیرکل بنیاد
مسکن انقالب اسالمی استان گیالن ،رحمتیان
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن
استان ،مسئوالن بانک های عامل به منظور
هماهنگی اجرای تفاهم نامه احداث  2000واحد
مسکن محرومین در سالن شهید انصاری استانداری
گیالن برگزار شد .در ابتدای جلسه مدیرکل بنیاد
مسکن انقالب اسالمی استان گیالن ضمن تشکر
از همکاری بانک های عامل استان گفت :تاکنون
یک هزار و 853متقاضی مسکن محرومین موفق
به عقد قرارداد دریافت تسهیالت شده اند .اکبرزاده
یادآور شد :تاکنون روند احداث این پروژه را طبق
برنامه پیش برده ایم و تا پایان سالجاری این پروژه به
بهره برداری خواهد رسید .اکبرزاده گفت :تعداد 142
مورد پی کنی 124 ،مورد اجرای فونداسیون 46 ،
مورد اجرای ستون 43 ،مورد اجرای سقف 11 ،مورد
دیوار کشی صورت گرفته است .معاون هماهنگی امور
عمرانی استانداری گیالن در این جلسه به اهمیت
ساخت مسکن محرومین در مناطق روستایی اشاره
کرد و گفت :تامین مسکن محرومین اقدامی بزرگ و
انقالبی است که توسط بنیاد مسکن در استان اجرایی
شد .اکبری مقدم هدف از احداث مسکن محرومین
را ایجاد سرپناهی امن برای محرومین عنوان کرد و
افزود :خانهدار شدن افراد نیازمند سبب ایجاد آرامش
آنها میشود در ادامه مدیران شعب بانکهای عامل
استان نظرات خود را بیان نمودند.
رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان:

آذربایجانغربی در رتبه دوم کشوری
ثبت نام طرح بهینهسازی موتورخانهها

رئیس روابط عمومی شرکت گاز آذربایجانغربی
گفت :استان ما از نظر ثبت نام در طرح بهینهسازی
موتورخانهها در رتبه دوم کشور است.محمد صبوری
که به همراه شیخی مدیرعامل و درستکار رئیس
برنامهریزی و کنترل شرکت گاز استان در استودیو
برنامه رادیویی “مردم و مسئوالر” حاضر شده بود،
اعالم کرد :با آغاز ثبت نام مشترکان و مجریان
در طرح بهینهسازی موتورخانهها از اوایل پاییز،
خوشبختانه با اطالعرسانیهای صورت گرفته،
استقبال از این طرح در آذربایجانغربی خوب بوده و
اکنون از نظر تعداد ثبت نامیها دومین استان کشور
هستیم.وی با تاکید بر اینکه اگر هماهنگی بیشتری
میان مشترکان و مجریان ثبت نام کننده در طرح
بهینهسازیموتورخانههاانجاممیشد،آذربایجانغربی
میتوانست وضع بهتری نیز داشته باشد ،اظهار کرد:
در تالشیم تا قرارداد مجریان و مشترکان هر چه
سریعتر به امضای طرفین برسد.سخنگوی شرکت گاز
آذربایجانغربی همچنین با اعالم اینکه در قالب این
طرح هیچ هزینهای شامل مشترکان نمیشود ،گفت:
در این طرح عایق کاری موتورخانهها ،تنظیم مشعل
و نصب رسوبگیر از سوی مجریان انجام گرفته و
پس از تایید ناظران ،هزینههای آن از سوی شرکت
گاز پرداخت میشود.صبوری در ادامه با اشاره به ایام
پیک مصرف گاز در آذربایجانغربی ،خاطرنشان کرد:
امیدواریم با همکاری مشترکان هم استانی در رعایت
صرفهجویی ،احتمال قطعی و افت فشار گاز در استان
را به حداقل کاهش دهیم.

اعمال برنامه هاي مديريت اضطراري
بار ،به علت مصرف باال و فشار بار است،
شهروندان صرفهجویی کنند

روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق غرب
مازندران در پيامي اعالم كرد :انتقادات هماستانیها
را میخوانیم و از دشواری شرایط آنها در روزهای
سرد سال باخبریم ،تمام تالش خود را میکنیم تا
رفاه و آرامش مشتركين خود را در اين روزهاي سرد
تامين نماييم.خاموشیها در اختیار ما نیست ،قطع
برق به دليل عدم هماهنگي توليد و مصرف است
كه سرماي بي سابقه هوا وافزايش بهره گيري از
وسايل گرمايشي و استفاده بيش از حد از وسايل
گازسوز تامين سوخت نيروگاه ها را با مشكل جدي
مواجه كرده و توازن را بر هم زده و توليد برق را
با كمبود مواجه مي كند.قطع و وصل کردنهای
برق ،به تجهیزات شرکت برق هم آسیب میرساند،
بنابراين از مشتركين غرب مازندران خواهشمنديم
با راهكارهاي بسيار ساده مثل خاموش كردن المپ
اضافي و يا كاهش درجه وسايل گاز سوز خود ياري
رسان صنعت برق در تامين برق پايدار باشند.
درقالب رزمایش خدمت متعالی

شبکه و تاسیسات توزیع برق مسیر جاده
روستای ابر در بخش بسطام بهینه سازی شد

شبکه و تاسیسات توزیع برق فیدر پلیس راه
مربوط به مسیرجاده فرعی روستای ابر در بخش
بسطام اصالح و بهینه سازی شد.مدیرامور برق
بسطام با عنوان این مطلب اظهارداشت :تعویض
 90عدد مقره و میله مقره گوگردی ،جابه جایی دو
اصله پایه برق در مجاورت راه و قـالب بنـدی تیـر
فرسوده ،روکـش دار کردن ارتبـاطات سیمی یک
سـت کات اوت و یک دستگـاه سکسیـونر جهـت
پیشگیـری از اتصالی ،از جمله اقـداماتی است که
در این طـرح جهـادی -ضربتی به اجرا در آمده
است.سیدحمیدرضا موسوی باعنوان این که شش
اکیپ عملیاتی از بسطام ،دامغان ،شاهرود و میامی
به استعداد  34نفر نیروهای تخصصی و پشتیبانی،
فعالیت های ذکر شده را به انجام رسانده اند گفت:
در این رزمایش از  12دستگاه خودروی عملیاتی
و سنگین بهره گیری شده است.وی یادآور شد:
افزایش قابلیت اطمینان شبکه ،کاهش خاموشی
های ناخواسته ناشی از برخورد پرنده با شبکه برق
دار ،رفـع کانـون خطـر با جـابه جـایی پایـه ها،
ارتقـای کیفیـت بـرق تحـویلی به مشتـرکان و
افـزایش رضـایت مندی مشترکین ،از اهداف این
برنامه به شمار می رود.وی اضافه کرد :کلیه اقدامات
مورد اشاره ظرف پنج ساعت اجرایی شده و چنانچه
امور یاد شده در حالت عادی انجام شود ،بیش از
چهارروز کاری زمان نیاز داشته که با بسیج نیروی
انسانی و تجمیع امکانات ،ظرف کوتاه ترین زمان
ممکن ،عملیات بهسازی صورت پذیرفته است.

شهرستان

شماره 3121

رئیس شورای شهر کرج مطرح کرد؛

اجرای پروژههای بزرگ در دوره پنجم

رئیس شورای اسالمی شهر کرج با اشاره
به اجرای پروژههای بزرگ در دوره پنجم ،گفت:
احداث  ۱۶پارک در نقاط مختلف شهر ازجمله این
پروژهها است.به گزارش پایگاه خبری کرج امروز
به نقل از شورای اسالمی شهر کرج ،اکبر سلیم
نژاد عصر شنبه در مراسم افتتاح ساختمان جدید
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان
البرز که بااعتبار  ۵۰میلیاردی از منابع شهرداری
کرج تکمیل شد و در اختیار این نهاد قرار گرفت،
ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری
شهادت مظلومانه فاطمه زهرا (س) و فرارسیدن
نخستین سالگرد عروج شهید سلیمانی ،اظهار
کرد :در طول سه سال و نیم گذشته طرحها و
پروژههای بزرگی در شهر اجرایی شده که بخشی
از این پروژهها در آیندهای نزدیک بهرهبرداری
میشوند.وی بابیان اینکه انجام هزار و  ۸۰۰هکتار
جنگلکاری و ایجاد فضای سبز در شهر ازجمله
این اقدامات به شمار میرود ،ادامه داد :پروژههای
بزرگ عمرانی باهدف کاهش آلودگی هوا ازجمله
در زمینههای توسعه فضای سبز ،راهاندازی قطار
شهری ،ساخت آزادراه و ایجاد بوستانهای تفریحی
طی دوره پنجم شورای شهر کرج اجرایی شده که
البته این فعالیتها بهخوبی اطالعرسانی نشده و
این انتقاد بهدرستی وارد است.رئیس شورای شهر

کرج بابیان اینکه پروژههای بزرگ و کوچک عمرانی
ازجمله پنج فاز از تقاطع غیرهمسطح حصارک را
تکمیل کردیم و یک هزار و  ۲۵۰میلیارد تومان نیز
به پروژه عظیم قطار شهری تزریقشده است ،گفت:
فاز یک خط  ۲قطار شهری به طول  ۶.۵کیلومتر
بین گلشهر تا چهارراه طالقانی تا پایان امسال
بهرهبرداری میشود ضمن آنکه فاز دو این خط
بین چهارراه طالقانی و پل شهید سلطانی نیز در

دست تکمیل قرار خواهد گرفت.سلیم نژاد یادآور
شد :بزرگراه شمالی به طول  ۱۷.۵کیلومتر یکی
از پروژههای عظیم در دست اجرا است که به محل
تردد خودروهای عبوری پایتخت و سایر مناطق
کشور تبدیل خواهد شد اما بخش عمده هزینه آن
توسط مدیریت شهری کرج تأمینشده و قرار است
که بخشی از این پروژه در آینده نزدیک زیر بار
ترافیک برود ضمن آنکه مقرر و موافقت شده پس

از تکمیل پروژه تا  ۳۰درصد از درآمدهای حاصل
از نصب عوارضی به خزانه شهر واریز شود.وی
بابیان اینکه در این دوره  ۱۶پارک بزرگ ،متوسط
و کوچک در کرج ساختهشده است ،گفت :اکنون
پارک بزرگ اقوام ایرانی که دربرگیرنده نمادهای
تمام استانهای کشور است بااعتبار  ۵۰میلیارد
تومان در دستساخت است و امسال بهرهبرداری
میشود .همچنین در این مدت  ۸۰دستگاه اتوبوس
جدید خریداریشده ضمن آنکه بهزودی  ۲۰دستگاه
دیگر به ناوگان اتوبوسرانی افزوده میشود.رئیس
شورای اسالمی شهر کرج با بیان اینکه دوره کنونی
مدیریت شهری به رغم کاستی های فراوان و کمبود
منابع مالی و درآمدی موفق به انجام کارهای بزرگی
شد که ماندگار خواهند شد ،گفت :احداث  ۱۶پارک
در نقاط مختلف شهر تنها موردی از اقدامات صورت
گرفته است و در مجموع عملکرد خوبی در حوزه
توسعه فضای سبز ثبت شده است.سلیم نژاد با اشاره
به احداث ساختمان کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان استان البرز توسط شهرداری کرج ،گفت:
این مجموعه با وسعت یک هزار و  ۵۰۰مترمربع با
ظرفیتهای مناسب برای غنیسازی اوقات فراغت
کودکان و نوجوانان باارزش  ۵۰میلیارد ریال تکمیل
و در اختیار اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و
نوجوانان استان قرار گرفت.

برای اولین بار در کشور انجام شد :

استفاده برق منطقه ای خوزستان از پهپاد
جهت جمع آوری اطالعات مکانی پست های برق

مدیر دفتر برنامه ریزی فنی معاونت برنامه ریزی و تحقیقات
شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت :این شرکت برای اولین بار
در سطح کشور اقدام به استفاده از فتوگرامتری بردکوتاه (پهپاد)
جهت جمع آوری اطالعات مکانی تجهیزات پست های انتقال و
فوق توزیع کرده است.امید سروری تصریح کرد :استقرار و راه
اندازی سامانه اطالعات مکانی ( )GISو بهره گیری از ابزار و
تکنولوژی های نوین ژئوماتیکی بویژه فتوگرامتری بردکوتاه
(پهپاد) در مدیریت پست های انتقال و فوق توزیع ،برای اولین
بار در شرکت برق منطقه ای خوزستان عملیاتی و مورد بهره
برداری قرار گرفته است.وی افزود :این اقدام در راستای توسعه
و بکارگیری تکنولوژی های نوین ژئوماتیکی در زمینه مدیریت
شبکه انتقال و فوق توزیع انجام شده است.مدیر دفتر برنامه ریزی

فنی معاونت برنامه ریزی و تحقیقات بیان کرد :تاکنون دو فاز اول
و دوم پروژه برداشت اطالعات مکانی ،شامل تجهیزات  ۱۴۰پست
انتقال و فوق توزیع با استفاده از این روش گردآوری شده است و
اجرای فاز سوم پروژه نیز در دستور کار دفتر قرار دارد.
سروری افزود :عالوه بر عملیاتی نمودن این تکنولوژی ،در طی
سال های گذشته بررسی ها و مطالعات قابل توجهی در خصوص
بهبود فرایند مذکور در صنعت برق ،توسط واحد ( )GISشرکت و
مشاورین مربوطه انجام شده است .بر اساس این گزارش مدیر کل
دفتر فناوری اطالعات و آمار وزارت نیرو ،از مدیر عامل شرکت برق
منطقه ای خوزستان به دلیل استقرار سامانه اطالعات مکانی ()GIS
و استفاده از فتوگرامتری بردکوتاه (پهپاد) جهت جمع آوری اطالعات
مکانی پست های برق تقدیر و قدردانی کرده است.

ایران در جمع پنج کشور سازندۀ لیزر پرتوان در جهان
با همت متخصصان و دانشمندان ایرانی و
با کسب دانش فنی ساخت «لیزر پرتوان» ،ایران
عنوان پنجمین کشور سازندۀ این نوع لیزرها را به
خود اختصاص داد.
سید مهدی نقوی ،معاون تکنولوژی فوالد
مبارکه ،از انجام موفقیـــتآمیــز عمــلیات تست
گـرم لیــزر پرتوان  10 kwدر روز چهارشنبه
دهم دیماه با همکاری این شرکت در مرکز علوم
و فنون لیزر ایران خبر داد و گفت :با کسب این
موفقیت ارزشمند قرار است از اردیبهشت سال
 ،1400این لیزر جایگزین لیزر گازی اروپایی
موجود در شرکت فوالد مبارکه شود.وی با بیان
این مطلب در گفتوگو با ایراسین اظهار کرد:
در آبانماه سال گذشته که نمایشگاه اپتیک و
لیزر برگزار شد ،شرکت فوالد مبارکه با مرکز

لیزر ایران توان ساخت لیزر پرتوان را دارد.معاون
تکنولوژی فوالد مبارکه افزود :استفاده از لیزر
ساخت داخل برای شرکت فوالد مبارکه در مقایسه
با نمونۀ خارجی ،از لحاظ میزان هزینه ،حدود 50
درصد ارزانتر تمام میشود و در نتیجه از خروج ارز
از کشور جلوگیری میکند.
وی با تأکید بر این موضوع که ساخت لیزر
پرتوان اقدامی دانشی و متکی بر تکنولوژیهای
بسیار پیشرفته است ادامه داد :اگر ساخت لیزر
پرتوان در داخل کشور برای ما میسر نمیشد،
تولید محصوالت سرد در فوالد مبارکه با مشکل
مواجه میگشت.
به گفتۀ وی ،لیزر یکی از اقالم گرانقیمت
در صنعت به شمار میآید ،اما اکنون با دسترسی
به توان ساخت لیزر پرتوان در داخل کشور،

برنامهریزی برای ساخت ماشینهای جوش لیزری
و برش لیزری انجام خواهد شد تا با ساخت آنها
با قیمتهای مناسب ،این دست از ماشینآالت
را در اختیار دیگر صنایع قرار دهیم.نقوی با بیان
اینکه ساخت لیزر پرتوان به دانش فنی زیادی نیاز
دارد اظهار داشت :تحقیقات بسیاری برای چگونگی
ساخت آن صورت گرفت .البته در ایران توان برای
ساخت لیزر کمتوان تا  2 kwوجود داشت ،اما
زمانی که قدرت لیزر بیشتر میشود ،ساخت آن از
لحاظ فنی و دانشی بسیار سخت خواهد بود.
معاون تکنولوژی فوالد مبارکه ادامه داد :در
حال حاضر لیزر پرتوان ساختهشده از لحاظ ایمنی
و فنی در سطح قابلقبولی قرار دارد و جایگزین
مناسبی برای نمونۀ خارجی آن در صنعت فوالد
ایران است.

ابالغ شیوه نامه اجرایی بخشنامه مدیریت مصرف گاز در دستگاه های دولتی
به گزارش روابط عمومی؛ علیرضا اعوانی مدیرعامل شرکت گاز
استان سمنان پیرو بخشنامه معاون اول رئیس جمهور و با توجه به
اهمیت موضوع روش اجرای بخشنامه را تدوین و ابالغ نمود.
در راستای اجرای بخشنامه فوق الذکر ،مراتب ذیل مورد تأکید
قرار گرفت.
-1اجراي سامانه هوشمند سازي تاسیسات گرمایشی
ساختمان ادارات جهت بهبود پارامترهاي مصرف انرژي ،به منظور
ایجاد دماي رفاه  18-21درجه سانتي گراد در فضاهاي داخل و
بسته و دماي  18درجه سانتي گراد در راهروها و فضاهاي عمومي
سرپوشيده
-2نصب تايمر جهت كنترل اتوماتيك روشن نمودن سيستم
حرارت مركزي يك ساعت قبل از آغاز وقت اداري و خاموش نمودن

آنها يك ساعت قبل از پايان وقت اداري
-3در صورت عدم امكان تجهيز نمودن ساختمان در موارد
مطروحه فوق ،تعيين و بکارگیری يك تكنسين مجرب در هر
ساختمان جهت قطع و وصل نمودن سيستم گرمایشی بصورت دستي
و همچنين كنترل خاموش بودن وسايل گرمايشي بعد از اوقات اداری
و در روزهاي تعطيل
-4الزام نصب دما سنج در نقاط مختلف ساختمانها جهت پایش
و کنترل دمای محیط
-5توجه به برچسب انرژی به هنگام خرید تجهیزات و وسایل
گرمایشی جدید (  Aو( B
-6انجام بازدیدهای دوره ای  ,کنترل صحت عملکرد تاسیسات
گرمایشی ،تنظیم و تعمیرات مستمر آنها با هدف کاهش مصرف گاز

-7تفکیک سیستم گرمایشی قسمت های نگهبانی و سرایداری از
قسمتهای اصلی ساختمان با هدف امکان کنترلهای بیشتر
-8گماردن فردی خاص در هر دستگاه به منظور رصد مستمر
مراتب فوق ارائه گزارش مستمر به مدیر دستگاه
 -9استفاده از شرکتهای مشاور در زمینه ممیزی انرژی و دریافت
طرحهای بهینه سازی مصرف انرژی و تعریف پروژه های بهبود نظیر
دوجداره کردن پنجره های ساختمان و استفاده از تجهیزات گرمایشی
جدید و با راندمان بسیار باال
اعوانی در پایان تأکید نمود :در صورت رعايت مراتب فوق ،كاهش
مصرفی بیش از حداقل  10درصدي مصرف گاز طبيعي نسبت به بازه
مشابه سال قبل که در بخشنامه مذکور الزامی است ،محقق خواهد
گرديد.

مدیرعامل شرکت توانیر :

نقطه قوت صنعت برق وجود نیروهای متخصص و توانمند است

مدیرعامل شرکت توانیر در بازدید از کارگاه
تغمیرات تجهیزات برق شرکت توزیع نیروی برق
غرب مازندران گفت :بزرگ ترین نقطه قوت صنعت
برق وجود نیروهای متخصص و توانمند است که در
شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران این توان
و تخصصص به خوبی در ارایه خدمات صنعت برق
به کار گیری شده است.مهندس متولی زاده پس
از بازدید از کارگاه تعمیرات تجهیزات برق شرکت
توزیع نیروی برق غرب مازندران در شهرستان نور

اظهار داشت :کارهای انجام شده کارهای ارزشمندی
است که برای الگوبرداری و یا استفاده از خدمات قابل
ارایه برای سایر شرکت ها نیز باید در دستورکار قرار
بگیرد.مدیرعامل شرکت توانیر در ادامه در خصوص
همکاری مشترکین در کاهش مصرف سوخت برای
تامین سوخت نیروگاه ها اشاره کرد و گفت :به اين
منظور ،صنعت برق براي تشويق مردم به كاهش
مصرف برق كه تاثير آن در كاهش مصرف سوخت
نيروگاه ها نمايان مي شود ،مشوق هايي را كه در

تابستان براي مشتركان خانگي اختصاص مي داد ،در
زمستان نيز اجرايي مي كند .براين اساس ،مشتركان
خانگي در صورتي كه مصرف برق خود را كاهش
دهند ،از مشوق هاي صنعت برق برخوردارخواهند
شد.وی ادامه داد :هموطنان با اقداماتي ساده مانند
خاموش كردن المپ هاي اضافي در منازل و ادارات
و كاهش جزيي شعله بخاري و يا كاستن يك درجه
دماي محيط ،مي توانند تا  10درصد مصرف گاز
كشور را كاهش دهند كه این رقم معادل  70میلیون

مترمکعب گاز در سال است و با چنين اقدامات ساده
و همكاري مردم ،مشكلي در تامين گاز و برق در
كشور در روزهای سرد سال به وجود نخواهد آمد.
وی اجرای طرح تعدیل روشنایی معابر در اتوبان
ها و بزرگراه ها را یک اقدام نمادین صنعت برق
در ضرورت کاهش مصرف مشترکین اعالم کرد و
گفت :اقدام صورت گرفته در زمینه اصالح روشنايي
معابر باعث صرفه جويي يك ميليون ليتر در مصرف
سوخت نيروگاه ها شده است.

آغاز فرایند دمش هوای گرم به کوره بلند شماره یک ذوب آهن

متخصصان ذوب آهن اصفهان توانایی ساخت و راه اندازی کوره بلند را دارند

آیین آغاز فرایند دمش هوای گرم به کوره بلند شماره یک با
حضور مهرداد توالئیان معاون بهره برداری  ،محمد جعفر صالحی
معاون خرید ،کاظم تدین مدیر کوره بلند و تعدادی از مدیران شرکت
دهم دی ماه آغاز گردید .معاون بهره برداری ضمن قدردانی از تمامی
تالشگران شرکت که در بازسازی و نوسازی کوره بلند شماره یک
تالش نمودند گفت  :این کوره که بعد از  5سال توقف راه اندازی
خواهد شد ،اولین کوره بلند ذوب آهن اصفهان با ظرفیت یک هزار

متر مکعب و ظرفیت اسمی هشتصد هزار تن در سال می باشد که می
تواند بهره وری در ذوب آهن را افزایش دهد .
وی خاطر نشان ساخت  :برنامه پیش بینی شده سال 1400
کوره شماره یک  ،تولید سالیانه  600هزار تن چدن است که این
مقدار به ظرفیت کوره های دو و سه اضافه خواهد شد .توالئیان گفت
 :در صورت تامین مواد اولیه این کوره با ظرفیت اسمی خود به تولید
ادامه خواهد داد .وی افزود  :با تغییراتی که در فرایند بازسازی و

دیدار مدیرعامل شرکت توزیع نیروی
برق گلستان با نماینده مردم غرب
گلستان در مجلس شورای اسالمی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان
و هیئت همراه با نماینده مردم غرب گلستان در
خانه ملت دیدار و گفتگو نمود.علی اکبر نصیری
گفت :در غرب استان اقدامات خوبی در حوزه برق
در قالب کاهش تلفات  ،رفع کانون های خطر
،سیل انجام شده است که این اقدامات کماکان
ادامه دارد.وی افزود :در بحث اصالح و بهینه
شهرستان بندرترکمن و بخش هایی از شهرستان
گمیشان در اولویت قرار دارند که به محض اجرا
 ،در مرحله بعد شهرستان بندرگز در دستور کار
قرار دارد.نصیری اضافه کرد  :بررسی های اولیه
در خصوص مشکالت شهرستان بندرگز در حوزه
برق انجام شد و انشاله با تخصیص اعتبار به میزان
یک میلیاردتومان در سال  ۱۴۰۰این معضالت
رفع خواهد شد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی
برق گلستان اظهار داشت  :در شهرستان کردکوی
مشکالت منطقه الله باغ ،بررسی های اولیه انجام
گردید و انشاله با تخصیص اعتبار سیصد میلیون
تومان در سال  ۱۴۰۰رفع خواهد شد.نصیری در
پایان از اختصاص یک جرثقیل برای مدیریتهای
غرب استان در سال  ۱۴۰۰خبر داد.در ادامه
نماینده مردم غرب گلستان در خانه ملت گفت :
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی آمادگی
خود را در خصوص تخصیص اعتبارات ملی در قالب
ردیف های مختلف اعالم می دارد.عبدالجالل ایری
اضافه کرد  :انصافا شرکت توزیع نیروی برق گلستان
در حوزه غرب استان اقدامات قابل توجهی انجام
داده که شایسته تقدیر است.نماینده مردم غرب
گلستان در خانه ملت افزود :بیشترین مراجعات
مردم شریف حوزه غرب استان در رابطه با حریم
خطوط برق است که از سالیان قبل وجود داشته
که بایستی در قالب بخش های مختلف این رفع
ها انجام گردد.

خاموشی های برق ناشی از برف و
کوالک گلستان برطرف شد

با مشارکت و سرمایهگذاری فوالد مبارکه محقق شد؛

علوم و فنون لیزر ایران قراردادی مبنی بر تولید
و ساخت لیزر فیبری و پرتوان  10 kwبه امضا
رساند و امروز بعد از گذشت حدود یک سال،
تست گرم لیزر انجام گرفت و بر ما مسجل شد
که توان ساخت لیزر پرتوان در ایران وجود دارد.
نقوی با بیان اینکه در حال حاضر فوالد مبارکه
از یک لیزر ساخت کشور آلمان استفاده میکند
گفت :بهدلیل وجود تحریمها ،امکان تهیۀ قطعات
این تجهیز برای شرکت میسر نیست .این در حالی
است که از این لیزر در دو بخش خطوط تولید
فوالد مبارکه استفاده میشود و اگر دچار مشکل
فنی شود ،فعالیت در خطوط تولید محصوالت سرد
با مشکل جدی مواجه خواهد شد .در نتیجه تصمیم
گرفتیم تا این لیزر را در داخل بسازیم و بعد از
انجام تحقیقات ،متوجه شدیم مرکز علوم و فنون

اخبار

نوسازی کوره داده ایم کیفیت تولید افزایش خواهد یافت .
وی با اشاره به اینکه متخصصان ذوب آهن اصفهان توانایی
ساخت و راه اندازی کوره بلند مطابق با دانش روز را دارند  ،گفت :
در این پروژه  ،طراحی  ،اتوماسیون در بحث کنترل ها و تغییرات در
بارگیری کوره بلند از قبیل سرند مواد از تجهیزات جدید استفاده شده
است  .ضمن اینکه این تجهیزات توسط تالشگران ذوب آهن بومی
سازی و نصب شده است.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت
توزیع نیروی برق گلستان گفت  :خاموشی های
برق ناشی از برف و کوالک گلستان برطرف
شد.بهرام قائمی گفت :با توجه به اعالم هواشناسی و
ورود سامانه سرد و بارش همراه با کوالک و ریزش
برف ،نیروهای شرکت توزیع نیروی برق گلستان در
آماده باش بودند.وی افزود :شدت بارش ها در روز
جمعه به اندازه ایی بود که در همان ساعات اولیه
 ۱۳،فیدر از مدار خارج شد که مشکل  ۸فیدر در
همان لحظات اولیه برطرف شد.قائمی اضافه کرد
 :وزش باد در مراوه تپه با سرعت  ۹۵کیلومتر بر
ساعت باعث سقوط تیر برق شد و عالوه بر آن به
دلیل سقوط درختان برخی از شبکه های سیمی
پاره شده و با اعزام اکیپ  ،برق  ۱۴روستا از ۱۸
روستا در همان ساعات اولیه برطرف شد.شایان ذکر
است در طی این شرایط نامساعد جوی ؛ ۲۷مورد
قطع فیدر فشار متوسط و  ۱۲۹مورد خاموشی فشار
ضعیف رخ داده که با تالش پرسنل برق گلستان
کلیه خاموشی ها برطرف گردید.

 ۱۷۳۶۲مشترك گلستان از تخفيف ۱۰۰
درصدي برق اميد بهره مند شدند

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق گلستان
گفت ۱۷ :هزار و  ۳۶۲مشترك خانگي اين استان
در دوره قرائت يك ماه آبان ماه سالجاري از تخفيف
 ۱۰۰درصدي بهاي برق بهره مند شدند.علی اکبر
نصیری گفت  ۸ :هزار و  ۳۲۴مشترك روستايي
و  ۹هزار و  ۳۸مشترك شهري از تخفيف ۱۰۰
درصدي صورتحساب برق برخوردار شدند و تا
زماني كه در گروه كم مصرف باقي بمانند شامل
اين تخفيف خواهند بود.وي ادامه داد :صورتحساب
اين مشتركان چون گذشته از طريق پيامك ارسال
مي شود ،اما مبلغي در صورتحساب درج نشده
و هزينه پرداختي صفر است.مديرعامل شركت
توزيع نيروي برق استان بيان كرد :طرح «برق
اميد» فرصت مناسبي براي همه مشتركان ايجاد
مي كند كه مصرفشان را كم كرده و از تخفيف
 ۱۰۰درصدي بهاي برق برخوردار شوند.وي تصريح
كرد :تغيير نگرش مصرف كنندگان برق خانگي به
استفاده صحيح از منابع انرژي با استفاده از ساز و
كارهاي تشويقي و بازدارنده از اهداف اصلي طرح
«برق اميد» محسوب مي شود.مديرعامل شركت
توزيع نيروي برق گلستان به نرم افزار خدمات
غير حضوري <<برق من >>اشاره كرد و افزود:
مشتركان برق خانگي با مراجعه به اين نرم افزار مي
توانند براحتي از وضعيت دسته بندي مصرفيشان
در طرح «برق اميد» آگاه شوند.نصیری اظهارداشت:
مشتركان گلستانی مي توانند براي بهره مندي از
خدمات اپليكيشن خدمات غيرحضوري «برق من»
به سايت شرکت توزیع نیروی برق گلستان مراجعه
و نرم افزار مربوطه را دانلود كنند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیالن :

اختصاص  ۱۰۰میلیارد تومان اعتبار
برای بازسازی تأسیسات آسیبدیده از
سیل غرب گیالن

مرادی اظهار داشت :پس از پیگیریهای
مجدانه نماینده عالی دولت در گیالن و اهتمام
رئیس جمهوری و دولت؛ یکهزار میلیارد ریال
اعتبار برای تأمین هزینههای ضروری اولیه و
بازسازی تاسیسات آسیبدیده ناشی از سیل
شهرستانهای غرب گیالن اختصاص یافت.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیالن
گفت :پس از پیگیریهای مجدانه نماینده عالی
دولت در گیالن و اهتمام رئیس جمهوری و
دولت؛ یکهزار میلیارد ریال اعتبار برای تأمین
هزینههای ضروری اولیه و بازسازی تاسیسات
آسیبدیده ناشی از سیل شهرستانهای غرب
گیالن اختصاص یافت.امیر مرادی در این باره
بیان داشت :پس از پیگیریهای مجدانه نماینده
عالی دولت در گیالن و اهتمام رئیس جمهوری و
دولت ،یک هزار میلیارد ریال اعتبار برای تأمین
هزینه های ضروری اولیه و بازسازی تاسیسات
آسیب دیده ناشی از سیل شهرستان های غرب
گیالن اختصاص یافته است.

