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خبر كوتاه
با حضور وزیر نیرو انجام شد؛

افتتاح پروژه های شرکت توزیع برق
استان سمنان در پویش هر هفته الف
ب ایران

با حضور وزیر نیرو و در نخستین هفته
پویش #هر هفته_ الف_ ب_ ایران ،پروژه های
توسعه و احداث و اصالح و بهینه سازی شرکت
توزیع نیروی برق استان سمنان افتتاح شد.در
آئین افتتاح همزمان پنج طرح بزرگ شبکه
توزیع نیروی برق کشور در قالب هشت هزار و
 142پروژه توسعه ،احداث ،اصالح و بهینه سازی
شبکه برق در  ۳۱استان ،که با حضور ویدئو
کنفرانسی وزیر نیرو و شماری از مسئوالن وزارت
نیرو ،شرکت توانیر و مدیران عامل شرکت های
توزیع برق کشور همراه بود ۱۲ ،پروژه شرکت
توزیع نیروی برق استان سمنان نیز به صورت
همزمان افتتاح شد.
پروژه های “ساخت و ساز” و “ساز و کار”
افتتاحی این شرکت در محورهای :تامین برق،
سرمایه گذاری در سیستم های  GISو ICT
اصالح و بهینه سازی شبکه های روستایی ،طرح
های کاهش تلفات انرژی الکتریکی ،ایجاد قدرت
مانور ،توسعه و بهبود سیستم های روشنایی
معابر ،تعویض کنتور و کاهش پیک است.گـفتنی
است :در اولـین هفته پـویش سال 12 ،۱۴۰۰
پروژه شرکت توزیع بـرق استان سمنان همزمان
با سایر پروژه های شرکتهای توزیع برق با حجم
سرمایه گذاری  ۴۱۳میلیارد و  ۱۷۴میلیون ریال
به بهره برداری رسیدند.
خاطر نشان می سازد :این آئین که به
صورت ویدیو کنفرانسی و ارتباط تصویری با
مرکز پایش صنعت برق ایران انجام شد ،افتتاح
همزمان پنج طرح بزرگ شبکه توزیع نیروی برق
کشور در قالب هشت هزار و 142پروژه توسعه،
احداث ،اصالح و بهینه سازی شبکه برق در ۳۱
استان ،با حجم سرمایهگذاری دو هزار و 900
میلیارد تومان افتتاح شدند.
معاون شرکت توزیع برق:

اجرای طرح تست و بازرسی  115هزار
اشتراک برق در استان سمنان

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت
توزیع برق استان سمنان از اجرای طرح تست و
بازرسی  115هزار دستگاه لوازم اندازه گیری برق
در استان خبر داد.
محمدرضا لشکری گفت :از مجموع این
تعداد 100 ،هزار اشتراک در بخش عادی و 15
هزار اشتراک در بخش دیماندی ،کارکرد لوازم
اندازه گیری منصوبه مورد آزمایش واقع شده
است.
وی با اشاره به این که  350اشـتراک دارای
انشعاب غـیرمجاز در اسـتان کشف ،جمع آوری
و تعیین تکلیف گردیده اند افزود :یک هزار و
 500دستگاه کنتور معیوب نیز شناسایی و
تعویض آنها به انجام رسیده است.لشکری اضافه
کرد :در طی سال قبل 200 ،دستگاه تابلوی
هوشمند قابل قطع از راه دور در سطح استان
نصب گردیده و حدود هفت مگاوات از پیک
مصرف استان در ایام تابستان با بهره گیری از
این تابلوها کاهش یافته است.
وی با بیان این که از سوی همکاران این
شرکت شناسایی بیش از  20مزرعه رمز ارز و
محاسبه مبالغ مربوط به انرژی و خسارت وارده،
به عمل آمده و با هماهنگی نهادهای ذی ربط
جمع آوری شده اند تصریح کرد :به منظور
محاسبه تلفات انرژی الکتریکی ،طرح قرائت
همزمان مشترکان مربوط به فیدر  17شهریور
سمنان به اجرا درآمده است.
وی خاطرنشان ساخت :تست و بازرسی
بیش از  120هزار انشعاب برق ،اجرای رزمایش
های تست و بازرسی در راستای کشف انشعاب
های غیرمجاز ،افزایش سطح هوشمندسازی
شبکه با توسعه کنتورهای هوشمند ،توسعه
کنتورهای مرجع ،هوشمندسازی چاه های
کشاورزی برای مشارکت در طرح های مدیریت
مصرف و همچنین توسعه نرم افزارهای
اندرویدی در حوزه تست و بازرسی لوازم اندازه
گیری ،از جمله برنامه های در دست اقدام برای
سال جاری به شمار می روند.
شهردار گرگان :

تصویب بودجه یک هزار میلیارد
تومانی شهرداری گرگان

شهردار گرگان گفت :بودجه هزار میلیارد
تومانی پیشنهادی شهرداری گرگان .در شورای
اسالمی شهر به تصویب رسید.
عبدالرضا دادبود با اعالم این خبر گفت:
حدود  ۶۰۰میلیارد تومان از این بودجه به
بخش عمرانی و سرمایهگذاری اختصاص دارد.
وی خاطرنشان کرد :در این بودجه به پروژههای
بزرگ مانند شهربازی مدرن و ادامه ساخت آن
توجه خاصی شده است.
شهردار گرگان بیان کرد :توجه به محالت و
رفع مشکالت و معضالت آنها در بخش کالبدی
نیز از جمله اولویتهای این بودجه بوده و برای
سال  ۱۴۰۰بر اساس طرحی که شهرداری
گرگان مطالعه و نیازمندیهای محالت سطح
شهر را اولویت بندی کرده ،پروژه هایی در
محالت ایجاد خواهد شد.
به گفته دادبود ،در این مطالعه معضالت و
مشکالت محالت با اولویت محالت کم برخوردار
رفع خواهد شد.وی در ادامه گفت :توجه به
آسفالت معابر ،توسعه شبکه جمع آوری آبهای
سطحی ،احیای بافت تاریخی شهر گرگان و
همچنین توسعه سرمایهگذاری سطح شهر از
جمله موارد ویژه پیش بینی شده در بودجه سال
 ۱۴۰۰است.
به نقل از شهرداری گرگان ،دادبود از ارتقاء
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری خبر داد
و گفت :به دنبال آن هستیم از طریق تأمین
اعتبار مربوط به فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی
کمکی در راستای توسعه بخشهای فرهنگی و
اجتماعی داشته باشیم و بتوانیم اتفاقات خوبی
را رقم بزنیم.

آغاز واکسیناسیون کرونا ویژه پاکبانان شهرداری هشتگرد

با پیگیری شهردار هشتگرد و مساعدت رئیس
شبکه بهداشت و درمان ساوجبالغ  ،واکسیناسیون
کرونا ویژه پاکبانان شهرداری هشتگرد آغاز شد
.کارکنان شهرداری ها و به ویژه پاکبانان و پرسنل
غسالخانه و آرامستان از جمله اقشار در معرض
کرونا بوده و علیرغم رعایت توصیه های بهداشتی،
بسیاری از این زحمتکشان به دلیل نوع کار و
تماس با مواد آلوده به ویروس  ،به این بیماری
مبتال شدهاند .
شهرداری ها بعنوان یکی از اعضای ستاد
مدیریت کرونا نقش موثری در کنترل بیماری
 ،قطع زنجیره انتقال و همکاری با ستاد مربوطه
داشته و این وظایف روز به روز بیشتر شده و
کماکان نیز ادامه دارد .شهرداری ها عالوه بر نقش
پشتیبانی  ،وظایف متعددی نیز در عملیات میدانی
و اجرایی داشته اند و به عنوان متولیان شهرها که
مراکز تراکم جمعیتی است عالوه بر ضدعفونی
اماکن و معابر پرتردد ،مبلمان شهری و پارکی ،
تجهیز نقاهتگاه  ،تامین وسایل بهداشتی ،تغسیل و
تدفین متوفیان کرونا  ،اطالع رسانی به شهروندان
و  ...که از جمله وظایف مستمر و روزانه شهرداریها
در یک سال اخیر بوده است بخشی از تجهیزات
بهداشتی و مورد نیاز مراکز درمانی را نیز تامین

نموده اند .
هشتگرد مرکز شهرستان ساوجبالغ به دلیل
وجود مراکز درمانی و بهداشتی  ،آرامستان ،
پزشکی قانونی و سایر ادارات یکی از مناطق مهم
غرب استان البرز در زمینه مقابله با کرونا بوده به
طوری که بسیاری از شهروندان شهرها و روستاهای
اطراف برای تامین نیازها به این شهر مراجعه نموده

و عالوه بر مراکز درمانی که پذیرای بسیاری از
بیماران کرونایی بوده  ،آرامستان امامزاده جعفر(ع)
نیز به عنوان تنها مرکز تغسیل و تدفین بیماران
کرونایی مطرح شده و نقش زحمتکشان شهرداری
و پرسنل غسالخانه و آرامستان بسیار پررنگ بوده
است .
توزیع ماسک  ،لوازم بهداشتی و ضدعفونی و

تست ادواری پرسنل در معرض بیماری از جمله
اقدامات مهم طی یک سال اخیر بوده و خوشبختانه
مبتالیان پس از طی دوره نقاهت مشغول به انجام
کار گردیدند.چندی پیش طی مراسمی با رعایت
پروتکل های بهداشتی و در فضای باز با حضور
شهردار و اعضای شورا از زحمات پرسنل خدوم
حوزه معاونت خدمات شهری که همگام با کادر
درمانی در صف مقدم مبارزه با کرونا قرار داشتند
تقدیر بعمل آمد  .مهندس یگانه شهردار هشتگرد
در سخنرانی این مراسم  ،واکسیناسیون پاکبانان
را از جمله خواسته های مشترک مدیران شهری
دانست و اینک با مصوبه ستاد کرونا این خواسته
مشترک به نتیجه مطلوب رسید و واکسیناسیون
پاکبانان شهرداری ها در کشور آغاز گردید و این
نوید بخش پایانی بر این بیماری همه گیر خواهد
بود .در همین راستا و با مساعدت دکتر رنجبر
پور رئیس شبکه بهداشت و درمان ساوجبالغ
واکسیناسیون بیش از  ۱۵۰نفر از پرسنل حوزه
خدمات شهری  ،غسالخانه و آرامستان شهرداری
هشتگرد آغاز گردیده و منبعد این قشر زحمتکش
که روزانه با نظافت  ،رفت و روب شهر  ،ایمنی
و پاکیزگی را برای شهروندان به ارمغان آوردند با
خیالی آسوده به ادامه خدمت خواهند پرداخت .

برگزاری نشست مشترک شورای توسعه فرهنگ قرآنی
با شورای مشورتی جوانان شهرستان ری

اعضای شورای مشورتی جوانان شهرستان ری با رئیس و اعضای
شورای توسعه فرهنگ قرآنی این شهرستان دیدار و گفت و گو کردند.
در نخستین نشست شورای توسعه فرهنگ قرآنی شهرستان ری در
سال « ،1400عباس سلیمی» معاون فرهنگی و امور زائران آستان
مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) و رییس این شورا ،در سخنانی بر
تضارب آرا و بهره مندی از ظرفیت جوانان در عرصه های تصمیم
گیری تاکید کرد و افزود :بسیاری از جوانان دغدغه های فراوانی در
حوزه های تصمیم گیری و اجرایی دارند که باید تمامی ابعاد مختلف
این نگرانی ها سنجیده و مورد رسیدگی قرار گیرد.وی حضور جوانان
در تمامی عرصه ها را موجب برکت و ایجاد تحرک جدید در کالبد
جامعه دانست و افزود :جوانان تصمیم گیر و تصمیم ساز توجه داشته
باشند که اقشار جامعه در یک طبقه خالصه نمی شود و باید به نیاز
تمامی طبقات اجتماعی در برنامه ریزی ها توجه کافی شود.رئیس
شورای توسعه فرهنگ قرآنی شهرستان ری اشاره کرد :بیشتر فراگیران
علوم قرآنی را قشر جوان و نوجوان تشکیل می دهد و بخش زیادی از

مدرسان قرآنی نیز از قشر جوان هستند.معاون فرهنگی و امور زائران
آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) اعالم آمادگی که این آستان در
سال جدید میزبان تورهای زیارتی و علمی برای زائران به ویژه «زائر
اولی ها» شود و در کنار زیارت مرقد مطهر حضرت عبدالعظیم(ع)،
امامزاده حمزه (ع) و امامزاده طاهر (ع) ،از برنامه های فرهنگی ،موزه،
آسمان نما ،کتابخانه و دیگر امکانات این آستان بهره مند شوند«.سید
حسن صفوی» رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ری نیز
در سخنانی با اشاره به تشکیل شورای مشورتی جوانان اظهار داشت:
از ظرفیت این شورا در جلسات تصیمیم گیری شهرستان از جمله
شورای توسعه فرهنگ قرآنی ،شورای فرهنگ عمومی و سایر شورا
ها استفاده حواهد شد.وی افزود :جلسات همفکری با شورای مشورتی
جوانان استمرار خواهد داشت و از نظرات نخبگان و نمایندگان آنان
در این شوار بهره برداری خواهد شد.
در ابتدای این نشست ،علی عبدالهی دبیر شورای مشورتی
جوانان شهرستان ری در سخنانی ،گزارشی از حضور نخبگان در

کمیته های شش گانه خبر داد و گزارشی از فعالیت های صورت
گرفته این شورا ارائه کرد.

برگزاری آیین نکوداشت مدیران بازنشسته و معرفی مدیران جدید شرکت آبفا استان اصفهان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
گفت :دردهه اخیر با وجود اینکه شرکت آبفا بعضا با
تنگناهای مالی و محدودیت منابع آبی مواجه بوده
اما به واسطه برخورداری از نیروی انسانی متعهد و
متخصص توانست بر مشکالت غلبه کرده و خدمات
پایدار به مشترکین ارائه دهد.هاشم امینی در آیین
نکوداشت مدیران بازنشسته و معرفی مدیران جدید
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با بیان اینکه
دردهه اخیر شرکت آبفا در بسیاری از زمینه ها به
رشد و شکوفایی قابل توجهی دست یافته ،اظهار
داشت :فعاالن صنعت آبفا در اصفهان بی وقفه
درصدد ارتقای کیفیت خدمات به مردم در سطح

استان هستند به طوری که شعار سال 1400
از سوی شرکت آبفا استان اصفهان حفظ ارزش
آب ،ارتقای دانش سازمانی ،خدمات نوین و پایدار
نامگذاری شد.وی افزود :همه فعاالن صنعت آبفا
باید در طول سال های خدمت به گونه ای عمل
کنند که به واسطه انجام درست و دقیق وظایف خود
ردپای صحیحی برای نسل های بعدی در این شرکت
بزرگ خدماتی از خود به یادگار بگذارند.مدیرعامل
شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به عدم بارندگی
های کافی در سال آبی جاری گفت :بارندگی ها
در بسیاری از حوضه های آبریز کشور کمتر از حد
نرمال بوده است ،براین اساس بدنه مدیریت جدید

شرکت باید با تالش شبانه روزی و به کارگیری
دانش و تخصص الزم درصدد تامین آب شرب
پایدار مردم در شهرها و روستاهای استان باشند.
امینی اعالم کرد :با ایجاد زیرساخت ها و و به کار
گیری از دانش روز ،خدمات شرکت آبفا را داخل
منازل مردم رساندیم و دیگر نیازبه حضور مردم برای
دریافت خدمات به شرکت نیست و سامانه 1522
به صورت شبانه روزی در حال ارائه خدمات به
مردم می باشد.در این برنامه محمدرضا جواهری به
عنوان سرپرست طرح بازسازی شبکه فاضالب شهر
اصفهان ،مهرداد خورسندی سرپرست دفتر روابط
عمومی و آموزش همگانی ،حسین اکبریان سرپرست

دفتر امورقراردادها  ،مجتبی اورنگی سرپرست دفتر
بهره برداری و توسعه تاسیسات تامین ،تصفیه و
خطوط انتقال آب ،محسن سلمانی سرپرست دفتر
حسابرسی و نظارت مالی ،عباس عباسی خاک به
عنوان سرپرست مرکز مدیریت ارتباط با مشتریان،
روح اهلل سعیدی سرپرست دفترسامانه خدمات
غیرحضوری ،محمدحسین مسلمی سرپرست امور
مالی و حسن گلی سرپرست دفتر برنامه ریزی و
بودجه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان معرفی
شدند .همچنین به پاس  30سال خدمت بی وقفه
از آقایان محسن بیشه ،سید اکبربنی طبا و احمد
پورمحمد باقر تجلیل به عمل آمد.

واگذاری  650هکتار از اراضی دولتی استان اصفهان با کاربریهای مختلف جهت تامین
خدمات در محدوده و حریم شهرها

رئیس اداره واگذاری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان
گفت :حدود  650هکتار از اراضی دولتی استان اصفهان در سال
 ۱۳۹۹با کاربری مختلف از جمله تجاری ،مسکونی ،کارگاهی مزاحم و
نیمه مزاحم شهری ،ورزشی ،بهداشتی ،درمانی ،گردشگری–تفریحی
و ...به اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای ضوابط و مقررات مربوطه
واگذار شد و به همین لحاظ اداره واگذاری اداره کل راه و شهرسازی
استان اصفهان موفق به کسب رتبه برتر در بین ادارات واگذاری سطح
کشور شده است.عباس سعیدی رئیس اداره واگذاری اداره کل راه و
شهرسازی استان اصفهان درباره واگذاری زمینهای دولتی در این
استان توضیح داد :مطابق با دستورالعملها و بخشنامههای ابالغی،
این اداره ،متولی واگذاری اراضی دولتی متعلق به دولت جمهوری
اسالمی ایران به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن است به همین
جهت نسبت به واگذاری اراضی واقع در محدوده عمل این ادارهکل اعم
از محدوده و حریم شهرها براساس کاربریهای مرتبط در چارچوب
آئیننامههای مصوب همراه با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و
طرحهای آتی توسعه عمران اقدام میکند.وی با بیان اینکه حدود 650

هکتار از اراضی دولتی استان اصفهان در سال گذشته با کاربریهای
مختلف واگذار شده است اذعان داشت :این میزان معادل  200درصد
(3برابر) اراضی واگذار شده در سال  ۹۸است.رئیس اداره واگذاری
اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان داشت :واگذاری زمین
با کاربری مسکونی بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و
عرضه مسکن و واگذاری اراضی با کاربری تجاری از سال  ۵۷تا کنون
از طریق برگزاری مزایده عمومی با کاربری مصوب و قیمت کارشناسی
روز انجام میپذیرد که در سطح استان اصفهان برای سال  ۱۳۹۹بیش
از  3هزار مترمربع از اراضی دولتی با کاربری تجاری واگذار شده است.
وی با بیان اینکه  25هکتار از اراضی دولتی با کاربری خدماتی و
بیش از دو هکتار از اراضی دولتی استان در راستای تاسیسات شهری
واگذار شده است عنوان کرد :در کاربریهای تاسیسات شهری مثل
نیروگاههای داخلی برق که توسط دستگاههای دولتی انجام میشود،
زمینهای مورد نیاز را براساس قیمتتمام شده یا همان حداقل قیمت
واگذار میکنیم اما واگذاری زمین به دستگاههای غیر دولتی و NGO
ها مثل کمیته امداد و سایر اشخاص حقیقی از طریق فراخوان است

و قیمت روز اراضی مدنظر است.سعیدی خاطرنشان کرد :در واگذاری
زمینها سه نوع دستهبندی قیمت تمام شده ،قیمت کارشناسی و
قیمت منطقهای وجود دارد .متولی قیمت منطقهای کمیسیون ماده
 ۶۸وزارت دارایی است که شهرها را پهنهبندی میکنند ،قیمتها هم
سالی یکبار مشخص میشود و این نوع واگذاری حداقل قیمتی است
که معموال در اراضی در شهرها مشخص میشود.وی بیان داشت:
قیمت تمام شده شامل قیمت منطقهای به اضافه هزینههای باالسری
از جمله نقشهبرداری و آمادهسازی زمین است .همچنین قیمت
کارشناسی بر اساس دیدگاه کارشناسان رسمی دادگستری که همان
قیمت روز است ،تعیین میشود.رئیس اداره واگذاری اداره کل راه و
شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه قیمت منطقهای در مناطق
مختلف فرق دارد گفت :زمین بر اساس عرف منطقه به فروش میرسد
و در واگذاریهای زمین به دستگاههای دولتی ،زمین به قیمت تمام
شده عرضه میشود و کف قیمت برای دستگاههای حقیقی هم قیمت
کارشناسی است که از طریق فراخوان از میان افرادی که موافقتنامه
اصولی داشته باشند ،عرضه میشود.

امام جمعه کرمانشاه:

گرانیها و مشکالت معیشتی مردم حاصل بیتدبیری است
امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان
کرمانشاه گفت :گرانیها و مشکالت معیشتی مردم
حاصل بیتدبیری است.
آیتاهلل مصطفی علما در دیدار نوروزی
استاندار و معاونین استانداری کرمانشاه با تاکید بر
ضرورت ساماندهی هر سریعتر برخی اقالم مصرفی
مردم اظهار کرد :طی  ۴۲سالی که از انقالب
اسالمی میگذرد ،نظام جمهوری اسالمی ایران در
جهان خوب درخشیده و با وجود مشکالت ،دنیا در
مقابل ایران خضوع میکند .وی با اشاره به تأثیرات
مخرب ویروس کرونا بر اقتصاد جهان افزود :اقتصاد
جهان متأثر از این ویروس منحوس بوده و به
طبع مشکالتی برای معیشت مردم ایجاد کرده
اما در کشور با پویش مومنانه مقام معظم رهبری
(مدظلهالعالی) مشکالت به حداقل رسیده است.
امام جمعه و نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه
تصریح کرد :تحقق شعار امسال مقام معظم رهبری
بر عهده مردم و دولت است ،یعنی مردم و دولت
به صورت منسجم و برنامهریزی شده باید در جهت
تحقق این شعار اتحاد و اتفاق داشته باشند.
وی در مورد انتخابات پیش روی کشور گفت:

برگزاری انتخابات برای ایران بسیار روان و ساده
است ،زیرا هیچ کشوری به اندازه ایران انتخابات
نداشته و این برنامه سیاسی را اجرا نکرده است.
علما با اشاره به آمار بیکاری باالی استان کرمانشاه
افزود :متأسفانه آمار بیکاری این استان باال است ،با

وجود وفور ثروت و منابع خدادادی نباید در استان
کرمانشاه بیکار وجود داشته باشد.هوشنگ بازوند
استاندار کرمانشاه در این جلسه گفت :متأسفانه
روند کرونا نگران کننده بوده و اگر دستورالعملهای
بهداشتی رعایت نشود ،وضعیت کرونا در این استان

بدتر خواهد شد.وی افزود :از سه هزار و  ۳۰۰تخت
بیمارستانی در استان کرمانشاه تعداد  ۲هزار و
 ۵۰۰تخت برای کرونا در نظر گرفته شده و در این
راستا استان کرمانشاه به  ۱۰دستگاه اکسیژن ساز
به ارزش حدود  ۳۰میلیارد تومان نیاز دارد که سه
دستگاه آن از محل اعتبارات وزارت نفت در حال
تهیه است.استاندار کرمانشاه تصریح کرد :یک نقشه
راه اصالح شده برای گذر از این پیک کرونا در نظر
گرفته شده که باید با همکاری و رعایت مردم به
سالمت و با حداقل تلفات از آن عبور کرد.حسین
خوش اقبال معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری کرمانشاه در مورد برگزاری انتخابات
پیش روی کشور گفت :باید انتخابات سال ۱۴۰۰
که یکی از انتخابات مهم کشور است ،با حضور
پر شور مردم برگزار شود .هدایت حاتمی معاون
هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه در
این جلسه بیان کرد :متأسفانه کرونا بر اقتصاد این
استان تأثیر گذاشته و طبعاً مشکالتی را به وجود
آورده است ،اما با وجود این مشکالت پروژههای
عمرانی و اقتصادی به خوبی در حال پیشرفت
هستند.

شماره 3174

اخبار
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان:

پست  ۱۳۲کیلو ولت پاک چوب در
شوش برقدار شد

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
گفت :عملیات احداث پست  ۱۳۲به  ۳۳کیلو
ولت پاک چوب به همراه خط ورودی آن ،در
شهرستان شوش به پایان رسیده و برقدار شده
است.محمود دشت بزرگ اظهار کرد :این پست
در منطقه هفت تپه شهرستان شوش واقع شده
و دارای دو دستگاه ترانسفورماتور با مجموع
ظرفیت  ۸۰مگاولت آمپر و چهار بی خط ورودی
است.وی با بیان اینکه خط ورودی دومداره آن
حدود یک کیلومتر طول دارد ،افزود :ارزش
سرمایه گذاری پست و خط پاک چوب بالغ بر
یک هزار و  ۴۰۰میلیارد ریال بوده که توسط
شرکت پاک چوب متقاضی تامین برق دیماند
 ۱۵مگاوات ،انجام شده است.مدیرعامل شرکت
برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد :پست
مذکور آماده بارگیری و در رینگ شبکه قرار
گرفته و بهره برداری ،تعمیر و نگهداری بخش
 ۱۳۲کیلو ولت آن بر عهده این شرکت است و
در صورت نیاز منطقه ،فضای توسعه پست برای
دو دستگاه ترانسفورماتور  ۱۳۲.۳۳کیلو ولت و
فیدرهای خروجی نیز پیش بینی شده است.

افزایش  ۶درصدی مصرف سی ان جی
در استان گلستان

مدیر شرکت ملی پخش فراروده های نفتی
منطقه گلستان از افزایش  ۶درصدی مصرف سی
ان جی در این استان خبر داد.عیسی افتخاری
گفت :در سال  ۹۹علی الرغم محدودیت در
سفرهای درون و بیرون شهری بدلیل بیماری
کرونا ،حدود  ۲۴۸میلیون متر مکعب (معادل
سوختگیری  ۱۶میلیون و ۵۰۰هزار خودرو) سی
ان جی در استان گلستان مصرف شده که نسبت
به سال  ۹۸افزایش  ۶درصدی داشته است.
وی سپس با اشاره به قیمت سیانجی افزود:
استفاده از این سوخت پاک از لحاظ اقتصادی
به صرفهاست ،ضمن اینکه سبب کاهش آلودگی
هوا و جلوگیری از اتالف سرمایههای ملی نیز
خواهد شد.مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی منطقه گلستان تاکید کرد :در استان
گلستان  ۵۸جایگاه فعال سیانجی با پراکندگی
مناسب وجود دارد که توان عملیاتی آنها فروش
روزانه یک میلیون مترمکعب است که بصورت
شبانه روزی آماده ارایه خدمات به شهروندان و
مسافرین عزیز می باشند.

دیدار بخش حمل و نقل شرکت گاز
استان گلستان با مدیرعامل در سال جدید

در سال جدید انجام شد دیدار بخش حمل
و نقل شرکت گازاستان گلستان با مدیرعامل به
مناسبت فرارسیدن سال جدید  ،پرسنل بخش
حمل و نقل شرکت گازاستان گلستان با مهندس
طالبی مدیرعامل شرکت دیداروگفتگوکردند.به
گزارش روابط عمومی،دراین دیدار ،نماینده
حوزه حمل و نقل ضمن تبریک فرارسیدن
عید باستانی نوروز و توفیق و سرافرازی
مدیرعامل و مجموعه کارکنان گازگلستان در
راستای خدمات رسانی به مردم شریف استان
 ،از حمایتها و عنایات بسیارخوب مهندس
طالبی به این حوزه تشکر کرده و خواستار
ادامه روند این مساعدتها درسال جاری شدند.
درادامه مدیرعامل گازگلستان نیز با تبریک سال
جدید ،ازبخش حمل و نقل شرکت بعنوان یکی
از بخشهای مهم شرکت یاد کرد که با انجام
به موقع و منظم امورات ،نقش بسیار مفید و
تاثیرگذاری در روند انجام خدمات دارند.وی در
ادامه با قدردانی از خدمات وتالشهای ارزشمند
بخش حمل و نقل شرکت  ،اظهار امیدواری
کرد تا درسال جدید نیز این عزیزان درکنار
سایر بخشهای خدمات رسان  ،بیش از پیش این
شرکت را در نیل به اهداف مورد نظر یاری
رسانند .

تاکید شهردار رشت بر اتمام پروژه
یادمان شهدای گمنام در اردیبهشت ماه

شهردار رشت امروز در بازدید از روند
احداث پروژه یادمان شهدای گمنام در مسکن
مهر ،بر اتمام این پروژه در اردیبهشت ماه تاکید
ورزید.سید محمد احمدی در جریان این بازدید،
مراحل پیشرفت این پروژه و آخرین اقدامات
صورت گرفته را مورد بررسی قرار داد و گفت:
مدیریت شهری در تالش است با اجرای این
طرح گوشه ای از دین خود را نسبت به شهدا
ادا نموده و در راستای پاسداشت رشادت های
شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه
گام بردارد.شهردار رشت بر اتمام این پروژه در
اسرع وقت تاکید ورزید و خاطر نشان کرد :پروژه
احداث یادمان شهدای گمنام که توسط بسیج
سازندگی سپاه قدس گیالن در حال احداث می
باشد هم اکنون  ۸۶درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد باید تالش بی
وقفه صورت گیرد تا این پروژه در اردیبهشت ماه
به بهره برداری برسد.

منطقه گیالن حائز رتبه اول در مصرف
 CNGکشور

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
منطقه گیالن  ،کورش باالدست  ،اظهار کرد :
استان گیالن با مصرف بالغ بر  30میلیون و
 280هزار متر مکعب  ( CNGسوخت پاک
وطبیعی ) به جای بنزین در اسفند ماه 99
 ،نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد 56
درصدی روبرو بوده و حائز رتبه اول کشوری شد
.در حال حاضر متوسط مصرف روزانه CNG
بالغ بر یک میلیون متر مکعب بوده که از طریق
یکصد باب جایگاه  CNGفعال (  38باب دو
منظوره و  62باب تک منظوره ) در استان توزیع
می شود .مدیر منطقه افزود  :در بهمن ماه 99
با مصرف  30میلیون و  480هزار متر مکعب
 CNGنسبت به همین مدت سال گذشته
و رشد  21درصد مصرف این فرآورده  ،استان
گیالن در رتبه سوم کشوری قرار گرفت .

