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تاکید بر مدیریت مصرف گاز و برق در نشست
مدیران گاز و برق خوزستان

خوزستان :در دیدار مدیرعامل شرکت برق منطقه ای
خوزستان و مدیرعامل شرکت گاز استان بر همکاری های
دو جانبه و کاهش مصرف برق و گاز تاکید شد.
بخش قابل توجهی از تولید انرژی برق در خوزستان
در نیروگاه های حرارتی انجام می شود که خوراک اصلی
آن گاز است از سوی دیگر بخش بزرگی از صنابع نفت
و گاز در استان از برق تغذیه می کنند که همین موارد
موضوع نشست عبداهلل ابول پور مدیرعامل شرکت گاز
خوزستان و محمود دشت بزرگ مدیرعامل شرکت برق
منطقه ای خوزستان ،در این شرکت بوده است.با توجه
به فصل سرما و افزایش مصرف انرژی ،موضوع چگونگی صرفه جویی در مصرف گاز و برق در این جلسه مطرح
و مقرر شد که دو شرکت با همکاری همدیگر اقدامات مدیریت مصرفی را ادامه و به صورت مستمر در ایام سال
انجام دهند.تامین خوراک ( گاز) برای نیروگاه تولید پراکنده برق از دیگر محورهای این نشست بوده و بنا شد
مطالعات مکان یابی احداث چند نیروگاه در شهرهای دزفول ،شوش دانیال ،ایذه و رامهرمز با همکاری دو شرکت
انجام تا در مکانی مناسب در نزدیکی لوله های گاز با فشار مناسب و نیز پست های فوق توزیع ،احداث شوند.
بررسی مدیریت مصرف گاز در نیروگاه ها ،از دیگر محورهای صحبت مدیران عامل و معاونین دو شرکت برق
منطقه ای خوزستان و گاز استان بوده است.

بازدید مدیر منطقه  9عملیات انتقال گاز تاسیسات
تقویت فشار گاز رامسر

ساری_ مرآتی :مدیر منطقه  9عملیات انتقال گاز
از تاسیسات تقویت فشار رامسر بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل از روا بط
عمومی منطقه  9عملیات انتقال گاز ،با توجه به برودت
شدید هوا و افزایش قابل توجه مصرف گاز در شمال
کشور و نقش کلیدی تاسیسات رامسر در انتقال و تامین
گاز دو استان شمالی مازندران و گلستان ،مقدم بیگلریان
مدیر منطقه به صورت سرزده از این تاسیسات بازدید به
عمل آورد.
وی با حضور در تاسیسات حیاتی رامسر از نزدیک
شرایط و کارکرد تاسیسات را مورد بررسی قرار داد و رهنمودهای الزم را در این زمینه ارائه نمود ،بیگلریان با
حضور در اتاق کنترل تاسیسات رامسر ،در حضور همکاران بهره برداری ضمن قدردانی از تالش های آنان به دقت
عمل و حساسیت بیشتر نسبت به شرایط خط در این برهه تاکید نمود.
مدیر منطقه در ادامه از سالن توربوکمپرسور و همچنین محل پروژه نصب اسکرابر که در
سال آینده در این تاسیسات اجرا خواهد شد ،بازدید کرد ،در بازدید مدیر از تاسیسات رامسر
اجرای پروژه ریسایکل ) (  Recycleتاسیسات برای بهبود قابلیت های عملیاتی نیز مورد بحث
و بررسی قرار گرفت

تأکید مدیرعامل شرکت گاز استان قم بر رعایت الگوی مصرف

مدیر عامل شرکت گازاستان قم خواستار رعایت الگوی مصرف بهینه و صرفه
جویی بیشتر مردم از نعمت گاز طبیعی شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم ،علیرضا نصیری با توجه به
تولید گاز از مناطق جنوبی کشور و ارسال آن تا استانهای باالدستی و شمالی و
غربی افزود :استان قم در مرکز کشور و در مسیر خطوط انتقال گاز قرار دارد که
این خطوط ،گاز را به استانهای شمالی منتقل مینمایند؛ بنابراین کنترل و میزان
مصرف یک امر ضروری است تا همه هموطنان از نعمت گاز طبیعی در روزهای
سرد سال برخوردار شوند.
وی خاطر نشان کرد :به منظور تشویق مشترکینی که مصرف گاز خود را
مدیریت مینمایند ،شرکت گاز تسهیالتی را فراهم نموده که بر اساس آن کلیه
واحدهای خانگی که مصرف ماهانه آنها در ماههای سرد سال (دی ،بهمن ،اسفند
و نیمه اول فروردین) کمتر از  ۲۰۰مترمکعب می باشد ،مشمول قبوض رایگان

خواهند شد .وی در خصوص واحدهای خانگی که شامل طرح قبوض رایگان نمی
شوند ،گفت :این مشترکین چنانچه میزان مصرف خود را نسبت به ماههای مشابه
سالهای  ۹۶و  ۹۷کاهش دهند ،گازبهای آنها با  ۱۵درصد تخفیف محاسبه
خواهد شد.
مدیرعامل شرکت گاز استان قم با هشدار نسبت به مشترکین پرمصرف در
بخش خانگی گفت :مشترکین خانگی که میزان مصرف آنها بیش از  ۱۵درصد
بیشتر از میانگین مصارف ماههای مشابه در سال های  ۹۶و  ۹۷باشد ،گازبهای آنها
با  ۱۵درصد افزایش محاسبه میشود.
نصیری ضمن تشکر از هم استانیهای گرانقدر که همانند سنوات گذشته
در صرفهجویی گاز طبیعی همراهی الزم را داشتند ،اظهار نمود :قبوض رایگان در
نیمه دوم بهمن ماه در اختیار مشترکین قرار خواهد گرفت تا شهروندان با انگیزه
بیشتری میزان مصرف خود را کاهش داده و آن را مدیریت و کنترل نمایند.

در راستای تامین برق مطمئن و پایدار؛
شبکه برق شهر الهایی اصالح و بهسازی شد

خوزستان :شبکه برق مسیر اصلی شهر الهایی از توابع
کالنشهر اهواز ،در راستای تامین برق مطمئن و پایدار  ،با
 ۱۴میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریال اصالح و بازسازی شد.
مدیرعامل برق اهواز بیان کرد :این عملیات با حضور
 ۱۲۴مامور فنی برق در قالب  ۲۱گروه ویژه عملیاتی ،در
راستای تامین برق مطمئن و پایدار و نیز مقاوم سازی
خطوط پرعارضه و به منظور افزایش میزان تاب آوری
خطوط برق  ،اجرا شد.
وی افزود:در این عملیات یک روزه  ،نسبت به تعویض
سه اصله پایه فشار متوسط فرسوده ۶۸ ،مورد پرس اتصاالت
سست فشار متوسط ،تعویض یک فاصله سیم فشار متوسط ،آرایش شبکه فشار ضعیف معابر اصلی ،تعویض ۲۰عدد
کنکتور چهار شاخ  ،تعویض  ۶عدد زین هاتالین  ،تعویض هفت عدد کراس آرم چوبی ،تعویض  ۴۰عدد مقره میخی و
 ۱۲عدد مقره کششی اقدام شد.
کریمی بیان کرد :تمام تالش مجموعه برق اهواز در راستای حفظ رضایتمندی شهروندان در برخورداری از برق
مطمئن و پایدار و همچنین تحقق چشم انداز شرکت در جهت کاهش میانگین زمان خاموشی به ازای هر مشترک که
برای سال  ۹۹ ،۱۴۱۰دقیقه در نظر گرفته شده ،میباشد.
شهر الهایی از توابع بخش مرکزی شهرستان اهواز در  ۳۵کیلومتری اهواز و در حاشیه جاده اهواز  -شوش واقع
است.

انعقاد تفاهم
نامه همكاری
فی مابین
شركت توزیع
برق مازندران
و پلیس فتا
مازندران

ساری_ مرآتی :در راستای بهرهمندی از امکانات و
توانمندیهای تخصصی در جهت ایمن سازی فضای مجازی
و پیشگیری از وقوع جرم در فضای سایبری این تفاهم نامه
همکاری فیمابین شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
با پلیس فتا(فضای تولیدو تبادل اطالعات) انتظامی استان
مازندران با هدف رصد فضای مجازی به منظور شناسایی
مطالبات مردمی ،تسریع در پاسخگویی و کاهش نارضایتی
نسبت به حوزه ی مرتبط با برق منعقد گردید.
بر اساس این گزارش زمینه های این تفاهم در راستای؛ارائه
آموزش به پرسنل شرکت توزیع برق در زمینه پایش فضای

بوستانی در شمال تهران
به نام «افشین یداللهی» نامگذاری شد

بوستانی در محله کوهسار منطقه یک به نام شاعر و ترانه سرای بلند
آوازه معاصر زنده یاد «افشین یداللهی»  ،با هدف بزرگداشت و ارج نهادن بر
فعالیت اهالی شعر ،ادب و فرهنگ نامگذاری شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک ،سید حمید موسوی شهردار
این منطقه در آیین نامگذاری بوستان «افشین یداللهی» در محله کوهسار انتهای
خیابان ایزدی که با حضور محمدجواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و
اجتماعی شورای اسالمی شهر تهران ،علی مرادخانی مشاور هنری شهردار تهران،
سید عباس سجادی معاون اجتماعی و برخی از مدیران شهرداری منطقه یک،
خانواده آن شاعر گرانقدر ،جمعی از شاعران و هنرمندان شورایاران و جمعی از
شهروندان و ساکنین محله در شمال تهران برگزار شد یاد و خاطره زنده یاد
«افشین یداللهی» را گرامیداشت و گفت :امیدواریم این بوستان با برگزاری برنامه
های فرهنگی و هنری به قطب گردشگری برای هنرمندان و پاتوق اهالی شعر،
ادب ،فرهنگ و هنر تبدیل شود.
وی در خصوص برنامه های پیش رو در ارتباط با این بوستان گفت :به
مناسبت هفته درختکاری در اسفندماه به یاد ترانه سرایان درگذشته ،نهال
هایی در این بوستان به دست ترانه سرایان پیشکسوت کاشته خواهد شد تا نام
این بزرگان برای همیشه در این بوستان ثبت و نسل جوان با آنها آشنا شوند.
گفتنی است در این مراسم جمعی از شاعران و هنرمندانی چون محمد
سلمانی ،عبدالجبار کاکائی ،اکبر آزاد ،حسن علی شیری ،علی دهکردی ،امید
خاکباز ،حمید رضا گلشن ،صابر قدیمی ،شبنم سمیعیان ،امید صباغ نو ،حمیرا
عظیمی ،پدرام کشتکار حضور داشتند.
الزم به ذکر است «افشین یداللهی» متولد  ۲۱دیماه  ۱۳۴۷در اصفهان
و بزرگشده تهران ،پزشک متخصص اعصاب و روان و از شاعران و ترانهسرایان
معروف ایرانی بود که فعالیت حرفهای ترانهسرایی خود را در سال  ۱۳۷۶در
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران آغاز كرد وی در سن ۴۸سالگی
و در پی سانحه تصادف در  ۲۵اسفندماه سال  ۱۳۹۵درگذشت.

بازدیدمدیرعاملشرکتآبوفاضالباستانبوشهرازروند
احداثمخزنذخیره ۱۰هزارمترمکعبیآبدرشبانکاره

بوشهر  -مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان
بوشهر در بررسی عملیات اجرای مخزن ذخیره آب  ۱۰هزار
متر مکعبی در شبانکاره اظهار داشت :این مخزن که در
مسیر خط آبرسانی کوثر قرار دارد به ظرفیت  ۱۰هزار متر
مکعب اجراء میشود که با تکمیل آن میزان آبدهی در
شبکه آبرسانی بوشهر افزایش مییابد.
عبدالحمید حمزهپور اجرای پروژه بهسازی بستر و
احداث مخزن  ۱۰هزار متر مکعبی شبانکاره را با هدف
تکمیل فرآیند افزایش ظرفیت آب شهر بوشهر دانست و
تصریح کرد:پروژه مذکور دارای  ۲بخش است که بخش
نخست بهسازی بستر شامل اجرای  ۹۱شمع بتنی و  ۵۶۶عدد ستون شنی و به ارتفاع میانگین شش متر ،که این بخش
صد در صد اجراء و انجام شده است.
وی مبلغ اعتبار اختصاص یافته به این پروژه را  ۲/۸میلیارد تومان عنوان نمود.
وی ،بخشدوم این پروژه را شامل احداث مخزن  ۱۰هزار مکعبی بتنی دانست و گفت :اجرای این دو بخش در
مجموع با مبلغ بالغ بر  ۱۸۰میلیارد ریال اجراء میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به اینکه پیشرفت فیزیکی پروژه حدود  ۴۰درصد است
خاطر نشان کرد:پیش بینی میشود در صورت تامین اعتبار بهموقع حداکثر تا خرداد ماه سال آینده پروژه تکمیل و
به بهرهبرداری برسد.

مجازی علی الخصوص شبکه های اجتماعی محلی در خصوص
شناسایی نارضایتی مردمی ،تسریع در رفع مشکالت در امر
خدمت رسانی ،شناسایی کانون های خرید و فروش غیر قانونی
تجهیزات نو و مستعمل سرقتی شبکههای برق،شناسایی برق
های غیرمجاز و رمز ارز دیجیتال بیت کوین و سایر عناوین و
مصادیق مجرمانه مرتبط در فضای مجازی ،تربیت فرهنگ یاران
سایبری توسط پلیس فتا،ارتقاء فرهنگ ،مهارت و دانش کاربران
فضای مجازی (پرسنل شرکت و خانواده محترم آنها) ترویج
فرهنگ و مطالبه خدمات منصفانه و واقع بینانه به جای نقد
تخریبی و هدفمند در فضای مجازی خواهد بود.

اخبار
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ساخت تله کابین گرگان فروردین ۱۴۰۰
آغاز میشود

شهردار گرگان از آغاز عملیات ساخت تله کابین این
شهر در فروردین سال  ۱۴۰۰خبر داد.عبدالرضا دادبود در
دویست و شصت و هفتمین جلسه رسمی شورای اسالمی
شهر گرگان در خصوص مراحل تصویب پروژه تله کابین
گرگان اظهار داشت :برای پروژه تله کابین مطالعات بسیاری
در حوز ههای مدیریت شهری ،زیست محیطی و ترافیکی به
صورت پیوسته و فراگیر انجام شده است.دادبود افزود :این
پروژه به  3مصوبه از مراجع مختلف نیاز داشت که همه این
موارد اکنون به پایان رسیده است .نخستین مصوبه مربوط
به شورای برنامه ریزی و توسعه استان بود که اسفند 97
دریافت شد ،سپس در شورای عالی جنگلها در تیرماه سال
گذشته به تصویب رسید و به تازگی نیز آخرین مصوبه مورد
نیاز در شورای عالی معماری و شهرسازی اخذ شد.شهردار
گرگان در ادامه گفت :هیچ یک از پروژ ههای تله کابین که در
کشور ساخته شده به این اندازه مصوبه نیاز نداشته و این موضوع
بیانگر اهمیت موضوع تله کابین در شهر گرگان است.وی تصریح
کرد :تمام موضوعاتی که نیاز بود برای ساخت این پروژه مدنظر
قرار بگیرد لحاظ شد و در قالب مطالعات مختلف مورد بررسی
قرار گرفت .خوشبختانه این تله کابین خارج از جنگلهای
سبز هیرکانی است و مجوزهای الزم از سازمان محیط زیست
را دریافت و موضوعات ترافیکی آن را حل و فصل کردهایم.
دادبود در ادامه گفت :هرچقدر که توانستیم بر روی نقاط قوت
و فرصت این پروژه کار کردهایم و نقاط ضعف و تهدیدات آن را
هم شناسایی و برطرف کردیم.وی در خصوص زمان آغاز ساخت
تله کابین گرگان نیز بیان داشت :عملیات ساخت این پروژه در
فروردین سال  1400آغاز خواهد شد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد:

آغاز ثبتنام مرحله سوم مسکن ملی
در چهار شهرستان ایالم

ایالم _صمیم نیا :مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم
گفت :ثبت نام مرحله سوم طرح مسکن ملی در چهار شهرستان
مهران ،هلیالن ،چوار و دهلران آغاز شده است.علی اصغر کاظمی
اظهار کرد :متقاضیان واجد شرایط در این چهار شهرستان از
ساعت آغاز ثبتنام مرحله سوم مسکن ملی در چهار شهرستان
ایالم ۱۰صبح امروز پنج شنبه میتوانند نسبت به ثبتنام جدید
در طرح مسکن ملی اقدام کنند.وی افزود :متقاضیان این شهرها
میتوانند از تاریخ بازگشایی سامانه که  ۱۰صبح امروز پنجشنبه
تا ساعت  ۲۴روز پنجشنبه  ۲۵دی با مراجعه به سامانه tem.
 mrud.irنسبت به ثبت نام بر اساس شرایط اعالمی اقدام
کنند.مدیرکل راه و شهرسازی استان ایالم تاکید کرد :با توجه
به محدودیت تامین اراضی ،پس از پاالیش و احراز شرایط،
متقاضیان نهایی به میزان ظرفیت احصا شده از بین متقاضیان
تایید شده انتخاب خواهند شد.کاظمی گفت  :در این مرحله
که از طریق ارسال پیامک زمان آن به متقاضیان مشمول اعالم
خواهد شد ،متقاضیانی که به دلیل انتخاب شهر محل تقاضا،
انصراف داده یا رد درخواست شدهاند ،میتوانند در زمان اعالمی
طی پیامک با مراجعه به سامانه طرح اقدام ملی مسکن به نشانی
 www.tem.mrud.irنسبت به تغییر شهر محل تقاضای خود
بر اساس شرایط اعالمی از سوی این وزارت در اطالعیههای
بعدی اقدام کنند.

