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کمک ۸۲۱ میلیون تومانی به دانش 
آموزان تحت حمایت قمی 

قم - معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان قم از 
واریز 821 میلیون و 250 هزار تومانی در پایان شهریورماه 
به حساب دانش آموزان تحت حمایت و تداوم فعالیت 
پیام رسان های  نهاد در  این  های فرهنگی و آموزشی 

داخلی خبر داد.
به گزارش سایت خبری کمیته امداد، سید محسن صالحی، 
معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان قم با اشاره به شیوع 
بیماری کرونا و عدم برگزاری حضوری برنامه های آموزشی و 
فرهنگی گفت: کمیته امداد استان قم از همان روزهای نخست 
شیوع این بیماری، در فروردین ماه امسال، برنامه های آموزشی 
خود را به صورت غیرحضوری و در بستر فضای مجازی آغاز کرد. 
وی با بیان اینکه در فروردین ماه امسال همزمان با اوج شیوع 
بیماری کرونا، دو کانال به نام های سربازان والیت و بانوان فاطمی 
با هدف آموزش و آگاه سازی و ارتقای دانش و بینش اسالمی 
دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت در پیام رسان داخلی ایتا 
ایجاد شد گفت: هم اکنون بیش از ۱۳۰۰ نفر در این کانال ها عضو 
هستند و از خدمات فرهنگی مجازی بهره مند می شوند. صالحی با 
بیان اینکه امسال مسابقات فرهنگی، قرآنی و هنری این نهاد نیز از 
طریق فضای مجازی برگزار شده است گفت: جشنواره باران وحی 
از جمله همین مسابقات است که در بیش از ۱۲ رشته قرآنی و 
هنری به صورت مجازی برگزار شد. وی افزود: ۱۰۵ مددجوی 
داوطلب قمی با ارسال آثار خود در فضای مجازی به رقابت با 
سایر استان ها پرداختند که ۱۶ نفر از آنها به مسابقات کشوری 
راه یافتند. معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان قم، آموزش 
های مجازی نوعروسان و نودامادهای تحت حمایت را خاطرنشان 
و عنوان کرد: این آموزش ها که در زمینه های اعتقادی، مهارتی 
و همسرداری برگزار می شود در قالب پیوست فرهنگی کمک 
هزینه ازدواج، طی ۶ ماه گذشته به ۵۸۲ نوعروس و نوداماد ارائه 
شد. وی ضرورت استفاده از لپ تاپ برای دانشجویان نیازمند را 
در محدودیت های آموزشی بیماری کرونا عنوان و اظهار کرد: به 
۴۰ نفر از دانشجویان واجد شرایط رشته فنی و مهندسی نیز 
تسهیالت قرض الحسنه ۸ میلیون تومانی برای تهیه لپ تاپ 
پرداخت شد. صالحی با بیان اینکه فعالیت های کانون تابستانی 
با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی برای ۳۰۰ دانش آموز 
در مجتمع فرهنگی تربیتی والیت برگزار شد گفت: در پایان 
شهریورماه و در آستانه سال تحصیلی جدید نیز ۸۲۱ میلیون و 
۲۵۰ هزار تومان به حساب سه هزار و ۲۸۵ دانش آموز با سرانه 

هر نفر ۲۵۰ هزار تومان واریز شد.

علی ملكی : ایمن سازی و بروز رسانی 
چراغ های راهنمایی و رانندگی در 

تقاطع های شهر اندیشه

اندیشه - فریبا میرزایی پندار: شهردار اندیشه از آغاز 
عملیات ایمن سازی و بروز رسانی چراغ های چشمک زن 
 و هشدار دهنده راهنمایی و  رانندگی در تقاطع های اصلی 

شهر اندیشه خبر داد.
اصلی  بعنوان  ها  شهرداری   : گفت  خصوص  این  در  وی 
ترین متوالی خدمات در سطح شهر ها همواره برای بروزرسانی 
امکانات درون شهری باید برنامه ای تعیین شده و اصولی را 
پیگیری نمایند تا مستهلک شدن مبلمان شهری و دیگر امکانات 
باعث عدم سرویس دهی و خدمات دهی به شهروندان نشود . 
علی ملکی یادآور شد : در اجرای این هدف سعی گردید تا با 
و  ایمن سازی چراغ های چشمک زن  و  نصب  و  بروزرسانی 
راهنمایی و رانندگی در تقاطع های اصلی شهر  اقدام نماییم 
که خوشبختانه نقاط حادثه خیز و دارای اولویت شناسایی  و در 

حال نصب چراغ هشدار دهنده چشمک زن می باشد.

مديرعامل آبفا هرمزگان خبر داد:

 ظرفیت آب شیرین کن َسَلخ افزایش یافت
آبفا  مديرعامل  پور:  حسین  کیوان   – بندرعباس 
هرمزگان از افزايش ظرفيت آب شيرين كن َسَلخ خبر 
داد و گفت: با ارتقاء ظرفيت اين آب شيرين كن به 900 
متر معكب در شبانه روز، بخش عمده نياز آبي روستاهاي 

سلخ و گامبرون تامين مي شود.
امين قصمي افزود: با اجراي تعهدات سرمايه گذار جديد و ايجاد 
تاسيساتي نظير مخزن و سيستم پيش تصفيه،  تا پايان شش ماهه 
دوم امسال اين آب شيرين كن به ظرفيت نهايي ۱۲۰۰ مترمكعب 
مي رسد. وي گفت: ظرفيت در مدارِ اين آب شيرين كن طي شش 
ماه گذشته به علت فرسودگي تاسيسات و عدم انجام تعهدات 
سرمايه گذار قبلي، ۲۰۰ مترمكعب در شبانه روز بوده است كه 
در نتيجه اين روستاها با مشكل كمبود مواجه بودند. مديرعامل 
آبفا استان ادامه داد، در حال حاضر آب شرب روستاهاي َسلَخ و 
گامبرون با ظرفيت 9۰۰ مترمكعب از طريق شبكه آب روستايي 
توزيع مي شود در حالي كه پيش از اين آبرساني به روستاهاي 
مذكور به صورت سيار و هر دو هفته يكبار انجام مي شد.  به گفته 
قصمی، با بهره برداري از ظرفيت نهايي آب شيرين كن َسلَخ آب 
شرب مورد نياز دو روستاي سلخ و گامبرون  با جمعيتي بالغ بر ۵ 
هزار نفر تامين و بخشي از وعده هاي آبفا براي كاهش تنش آبي در 

روستاهاي جزيره قشم محقق مي شود. 

ساخت اولین پروژه مسكن ملی در ساوه 
کلید خورد

رسانی  واطالع  ارتباطات  اداره  گزارش  - به  اراک 
اداره کل راه وشهرسازی استان مرکزی ، مدیر کل راه 
وشهرسازی استان مرکزی از آغاز عملیات اجرایی ساخت 

پروژه مسکن ملی در شهر ساوه خبر داد.
احمد مرزبان گفت :  پس از سفر وزیر محترم راه وشهرسازی 
در پانزدهم مردادماه سال جاری وکلنگ زنی پروژه مسکن ملی 
در شهر ساوه، عملیات اجرایی اولین پروژه مسکن ملی درکوی 
علوی ساوه آغاز گردید.  وی افزود :مجتمع ۳۸۴ واحدی کوی 
علوی ساوه در زمینی به مساحت ۲.۵ هکتار به ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امام )ره( واگذار گردیده واین ستاد مجری ساخت 
واحدهای برای متقاضیان ثبت نام کننده در شهر ساوه میباشد. 
. مدیر کل راه وشهرسازی اظهار امیدواری کرد که طبق توافقات 
صورت گرفته با ستاداجرایی عملیات اجرایی پروژه ۴۱۶ واحدی 
کوی فجر ساوه هم که در زمینی به مساحت ۲.7 هکتار به ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام ) ره ( واگذار شده به زودی آغاز شود 
. مرزبان افزود  : پروژه ۲۴ هکتاری شهر اراک نیز یکی دیگر 
از پروژه های طرح اقدام ملی مسکن در اراک است که در ماه 
گذشته آغاز به کار نموده است و دارای پیشرفت فیزیکی قابل 

توجهی است 

هم اندیشی رفع مشكالت گازرسانی به 
روستاهای رامیان و آزادشهر استان گلستان 

با حضور نماینده مجلس شورای اسالمی
 گرگان -  به منظور هم اندیشی  در راستای بررسی و 
مرتفع شدن مشکالت گازرسانی به  روستاهای آزادشهر 
و رامیان    جلسه ای با حضور کوهساری نماینده مجلس 
شورای اسالمی ،مهندس طالبی سرپرست گاز گلستان، 
مدیرکل  ومیقانی   و شهرسازی  راه  مدیرکل  محبوبی  
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان   در محل 

سالن اجتماعات شرکت گاز برگزار گردید.
در این جلسه  هم اندیشی، پیرامون روند  گازرسانی به 9 
روستای شهرستان آزادشهر  بویژه روستای مهدی آباد  بحث 
و تبادل نظر شد که در این رابطه مقرر گردید با همکاری و 
همراهی دستگاههای ذیربط  مشکالت زیرساختی در مسیر 
اجرای شبکه   و زمین احدث ایستگاه  تقلیل فشار گاز مرتفع 
جلسه  این  در  برسد.  پایان  به  سریعتر  چه  هر  پروژه  این  و 
همچنین رئیس امور مهندسی و اجرای طرحهای گاز گلستان 
با ارائه گزارشی از وضعیت گازرسانی در شهرستانهای  آزادشهر 
و رامیان گفت:از تعداد ۵۰ روستای شهرستان آزادشهر  تعداد 
۴9  روستا شرایط گازرسانی را دارا بودند که در حال حاضر 
تعداد ۴۰  مورد گازرسانی شده و یک مورد در دست اجرا و  ۸  
مورد نیز در مرحله طراحی قرار دارند.مهندس قنبریان افزود: 
در شهرستان رامیان نیز از تعداد ۶۵  روستای موجود  تعداد 
۶۰  مورد گازرسانی شده و  ۵ روستا نیز  در حال حاضرحسب 

مقررات  مربوطه شرایط گاز رسانی ندارند . 

اخبار ایراناخبار ایران معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه خبر داد: 

چشم انداز روشن تولید
معاون  بخشیان،  مرادیان: مختار  یحیی   - اصفهان 
خبرنــگار  با  گفت وگو  در  مبارکه،  فــوالد  بهره برداری 
در  تولیـــد  از چشم انداز روشن  فلزات،  اخبار  ماهنامۀ 
از  حــداکثری  بهره بــرداری  و  مــبارکه  فـــوالد 

ظرفیت هـای تولیــد در ایـن شـرکت خبر داد.
بزرگ ترین  به عنوان  مبارکه،  فوالد  شرکت  گفت:  وی 
تولیدکنندۀ فوالد کشور، در سال های اخیر همواره تالش کرده 
مسیر  در  باال،  افزودۀ  ارزش  با  و  متنوع  محصوالتی  تولید  با 
سودآوری و رشد اقتصادِی هرچه بیشتر حرکت کند. این شرکت 
مسیر  در  موجود  موانع  رفع  برای  گسترده ای  برنامه ریزی های 
ظرفیت های  از  حداکثری  بهره برداری  و  فوالد  صنعت  توسعۀ 
نقشی  تولیداتش،  رشد  با  بتواند  تا  داده  انجام  خود  تولیدی 
اساسی در بازارهای بین المللی فوالد ایفا کند. تأمین منابع پایدار 
معدنی و مدیریت یکپارچۀ تأمین کاالهای استراتژیک و اهرمی 
توسعۀ  صادرات؛  افزایش  و  داخلی  بازارهای  گروه؛توسعۀ  برای 
مشارکت های ارزش افزا با تولیدکنندگان زنجیرۀ ارزش؛ طراحی و 

توسعۀ محصوالت جدید به منظور افزایش کمیت و کیفیت تولید؛ 
ارتقای زیرساخت های پشتیبانی فنی تولید؛ توسعۀ بومی سازی و 
حمایت از تولیدات کیفی داخلی. در ادامۀ این سیاست ها، شرکت 
فوالد مبارکه با توسعۀ خط نورد گرم شمارۀ ۲، باعث تکمیل 
سبد محصوالت نوردی از ضخامت ۰.۱۸ تا ۲۵ میلی متر خواهد 
شد. این امر عالوه بر تأمین نیاز بازار داخل، کشور را از واردات 
بهره برداری  افزایش  راستای  در  شرکت  این  می کند.   بی نیاز 
دو  قلع اندود،  و  گالوانیزه  ورق های  انواع  تولید  ظرفیت های  از 
و  به روزرسانی   .۱ است:  داده  قرار  کار  دستور  در  را  استراتژی 
توسعۀ خطوط سیکل تولید محصول گالوانیزه به منظور تولید 
محصوالت جدید متناسب با تغییر نیاز بازار )برای نمونه، تغییر 
نیاز مصرفی صنایع خودروسازی از محصوالت سرد به محصوالت 
گالوانیزۀ خاص( و افزایش کیفیت محصوالت قلع اندود به منظور 
تأمین مواد بسته بندی صنایع غذایی؛ ۲. افزایش تولید چرخۀ 
تدوین  و  سرعت  افزایش  )امکان سنجی  قلع اندود  و  گالوانیزه 
صادرات،  مشوق های  تولید(.  خطوط  تجهیزات  دانشی  نقشۀ 

تعرفه ها، تسهیالت و... را می توان از تمهیدات و مساعدت های 
دولتی ای دانست که در صورت اجرا، کمک شایانی در دستیابی 
به چشم انداز افق ۱۴۰۴ فوالد کشور خواهد کرد. شرکت فوالد 
مبارکه، در راستای تحقق این هدف ملی، اقداماتی نظیر انتقال 

راه اندازی  تازه تأسیس، مشارکت در  به شرکت های  فنی  دانش 
معدنی  صنایع  حوزۀ  به  ورود  و  ساخت  حال  در  شرکت های 
به منظور تأمین پایدار مواد اولیه برای مواجهه با این ریسک را 

در برنامۀ استراتژیک خود قرار داده است.

کرمانشاه - به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان: 
شهبازی مدیر عامل شرکت گاز استان کرمانشاه در معیت 
مجلس  در  کرمانشاه  شریف  مردم  نماینده  مصری  دکتر 
شورای اسالمی درروز شنبه  19 مهر ماه 99 ضمن بازدید 
از شهرک شهید صالحی از نزدیک مشکالت و موانع پیش 
روی گازرسانی به شهرک مذکور را بررسی و تصمیمات الزم 

اتخاذ نمودند.
دکتر مصری عنوان نمود: باتوجه به قدمت حدود ۶۰ ساله این 
شهرک، از ابتدا دارای مشکالت عدیده ای بوده که یکی از اساسی 
ترین مشکالت آن باتوجه به فاصله ۳۰ کیلومتری از شهر کرمانشاه 

تأمین سوخت مایع جهت ساکنین می باشد که خوشبختانه شرکت 
گاز استان طی چند سال گذشته  پیگیری های خوبی درراستای 
گازرسانی به این شهرک بعمل آورده است که طی بازدید روز جاری  
قول مساعد بمنظور پیمان سپاری و شروع گازرسانی از آبان ماه 
سال جاری داده است. وی در ادامه افزود: شهرک مذکور مستعد 
پذیریش ۱۰ الی ۱۲ هزار خانوار را دارد که با تأمین زیر ساخت 
هایی از جمله گازرسانی  ظرفیت خوبی در راستای رفاه و آسایش 

ساکنین ایجاد خواهد گردید.
حاضرکلیه  حال  در  نمود:  عنوان  گاز  مدیرعامل  شهبازی 
روستاهای منطقه میاندربند از نعمت گاز طبیعی برخوردار می 

باشند و تنها این شهرک بدلیل عدم دریافت مجوزهای الزم از سوی 
مراجع قانونی گازرسانی آن به تأخیر افتاده که با پیگیری ها و 
مکاتبات با بنیاد مسکن و شهرسازی زمینه گازرسانی به شهرک 

مذکور فراهم گردیده است .
برداری،  نقشه  اکنون  هم  نمود:   یادآورد  شهبازی  درپایان 
بازاریابی و طراحی اولیه این شهرک براساس وضع موجود انجام 
گردیده ودرصورتیکه بنیاد مسکن مجوزات الزم به شرکت گازاستان 
ارائه نمایدانشااهلل از آبان ماه سال جاری نسبت به پیمان سپاری 
آن اقدام و در شش ماهه آینده این شهرک از نعمت گازطبیعی 

برخوردار خواهد گردید.

بازدید از شهرک شهید صالحی ) سرابله( توسط  مدیر عامل شرکت گاز استان کرمانشاه

اهواز - رحمان محمدی: مدیرعامل شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدسلیمان از تحقق 101 درصدی برنامه های 
تولید نفت و گاز این شرکت در 6 ماهه نخست سالجاری 

خبر داد .
جلسه پیش بینی بهره دهی ۵ ساله چاه های نفت و گاز این 
احمد  مهندس  با حضور  دوم سال ۱۳99  نیمه ی  برای  شرکت 

محمدی مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در ساختمان 
مرکزی شماره یک برگزار شد . در این جلسه که بمنظور رعایت 
پروتکل های بهداشتی با حضور تعداد اندکی  از مدیران و کارشناسان 
مسجدسلیمان  گاز  و  نفت  برداری  بهره  شرکت  عملیات  و  فنی 
و عملیات شرکت  فنی  کارشناسان  و  و سایر مدیران  برگزار شد 
در  کنفرانس  ویدئو  سیستم  با  نیز  جنوب  نفتخیز  مناطق  ملی 
مباحثات حضور داشتند ، وضعیت تولید شرکت بهره برداری نفت 
و گاز مسجدسلیمان در نیمه ی اول و دوم سالجاری مورد بحث 
و تبادل نظر قرار گرفت . مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان طی سخنانی با اشاره به تحقق کلیه ی تعهدات این 

شرکت در نیمه ی نخست سالجاری اظهار داشت : علیرغم مشکالت 
فراوان ناشی از انتشار ویروس کرونا ، گرمای شدید تابستان و بحث 
های تحریمی توانستیم با همکاری صمیمانه و تالش های مجاهدانه 
همه ی همکاران در همه ی بخش های سازمان ، تعهدات تولید نفت 
و گاز را عملی و محقق سازیم . مهندس قباد ناصری افزود : علیرغم 
تأسیسات  پراکندگی   ، مسافت  بعد  نظر  از  که  فراوانی  مشکالت 
عملیاتی ، وجود رودخانه ها و دریاچه های آب شیرین و تالقی 
خطوط لوله با این منابع مواجه ایم توانستیم ضمن عمل به کلیه 
تعهدات تولید ، ۱ % نیز بیشتر نفت و گاز تولید نماییم و از این رو 
برآیند تولید این شرکت ۱۰۱ % و مثبت اعالم می شود . الزم به 

توضیح است در ادامه این نشست تخصصی ، مسایل و مشکالت 
مربوط به تولید از کلیه ی میادین و مخازن نفت و گاز این شرکت از 
سوی کارشناسان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و برنامه تولید 
این شرکت برای نیمه ی دوم سال ۱۳99 مورد تصویب قرار گرفت 
. شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان یکی از شرکت های 
۵ گانه بهره بردار تابع شرکت ملی مناطق نتفخیز جنوب است که 
براساس برنامه تولیدی تکلیفی ابالغی از سوی شرکت ملی نفت 
ایران ، راهبری و مدیریت مخازن و میادین نفت و گاز شمال استان 
خوزستان و بخش های از استان های ایالم و لرستان را در حوزه ی 

به وسعت تقریبی ۲7۰۰۰ کیلومتر مربع بر عهده دارد .

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان خبر داد
بهره دهی 101 درصدی چاه های نفت و گاز شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان

– فالح: کتابچه علمی و پژوهشی علل بروز حوادث گاز  آذربایجان شرقی 
طبیعی در استان آذربایجان شرقی و ارائه راهکارهای اجرایی تدوین شد.

به گزارش نماینده ما در آذربایجان شرقی، سخنگوی شرکت گاز استان با اعالم این خبر 
افزود: این کتابچه که ماحصل پروژه پژوهشی بررسی عوامل مؤثر در بروز حوادث ناگوار می 
باشد، حاوی یک سال تالش علمی و پژوهشی و بررسی تمامی حوادث در ۵ سال اخیر و 
مصاحبه با حادثه دیدگان و سایر داده های اطالعاتی بوده و نتایج ارزشمندی حاصل از آن، 
منجر به تدوین کتابچه شده است. غالمرضا قنبری اظهار داشت: در این کتابچه سعی شده 
تمامی عوامل فنی و غیر فنی دخیل در بروز حوادث پیش بینی و بر اساس نتایج نسبت به 
تدوین راهکارهای علمی و محتواهای آموزشی اقدام گردد. وی با اشاره به اینکه این پژوهش 
مبنای تمامی محتواهای آموزشی و اطالع رسانی خواهد بود، تصریح کرد: نتایج این پروژه 
به دلیل ارتباط مستقیم با متغیرهای زمینه ای نظیر سطح فرهنگ و آگاهی،  بومی بوده و 
نیازهای اطالعاتی مشترکین را تأمین نموده است. قنبری ادامه داد: یکی از مهم ترین  نتایج 
این پروژه پژوهشی، نقش سایر ارگان ها و سازمان های ذیربط در مدیریت حوادث ناشی 

از گاز طبیعی بوده که بر اساس این نتایج، کارگروه استانی بررسی علل حوادث متشکل از 
ادارات استاندارد، نظام مهندسی، شهرداری و شرکت گاز جهت همکاری در کاهش حوادث 
تشکیل گردیده است که در آینده با تداوم همکاری ها و جلسات فی مابین در راستای 
ارتقای مسؤولیت های اجتماعی تالش خواهد شد.وی با اشاره به اینکه در اجرای این پروژه 
از نرم افزارهای GIS در مکان یابی و شناسایی مناطق پرحادثه استفاده گردیده، تصریح کرد: 
خوشبختانه با توجه به اجرای چندین پروژه پژوهشی با هدف شناسایی نیازهای مشترکین، 
کانال های ارتباطی، نیازهای اطالعاتی و... از سال جاری به صورت علمی اطالع رسانی های 

خود را ادامه خواهیم داد.
سهل انگاری در استفاده ایمن از گاز طبیعی موجب بروز حادثه شد

سخنگوی شرکت گاز آذربایجان شرقی با ابراز تأسف از اعالم این خبر گفت: علی رغم 
هشدارهای جّدی شرکت گاز مبنی بر بازبینی مسیر دودکش ها و اطمینان از کارکرد صحیح 
وسایل گازسوز، متأسفانه سهل انگاری مصرف کننده گان، منجر به فوت ۲ نفر و مصدومیت 
یک نفر از هم استانی ها گردید. غالمرضا قنبری ادامه داد: دو کودک در شهرستان هشترود 
براثر گازگرفتگی جان خود را از دست داده و یک نفر دریکی از روستاهای تابعه شهرستان 
مرند براثر آتش سوزی بخاری گازی و سوختگی بیش از ۵۰ درصد مصدوم شده اند. وی 
تصریح کرد: علّت اصلی بروز حادثه گاز گرفتگی منجر به فوت، مسدود بودن مسیر لوله 
بخاری و دودکش و علت بروز آتش سوزی منجر به سوختگی، نشت گاز از اتصاالت بخاری 
گازسوز، اعالم گردیده است. قنبری با اشاره به نتایج پروژه پژوهشی بررسی علل حوادث 
گاز در استان اظهار داشت: بر اساس نتایج این پروژه، شوفاژ دیواری )پکیج( به عنوان ایمن 
ترین و بهینه ترین وسیله گرمایشی گازسوز معرفی شده است. رئیس روابط عمومی شرکت 

گاز استان، با اعالم شماره ۱9۴ حوادث و اتفاقات گاز تاکید کرد:  مشترکین می توانند برای 
دریافت راهنمایی ها و مشاوره های الزم با شماره یادشده تماس حاصل نموده و یا به 
سایت شرکت گاز مراجعه نمایند. الزم به ذکر است تمامی حوادث ناشی از گاز طبیعی با 
ذکر علّت و توصیه های مربوطه در بخش گزارشات سایت رسمی شرکت گاز استان، قابل 

دسترسی می باشد.
افزایش 3 میلیون مترمکعبی مصرف گاز در آذربایجان شرقی

با برودت هوای استان مصرف گاز طی چند اخیر  روزانه ۳ میلیون مترمکعب افزایش 
داشته است. سخنگوی شرکت گاز استان گفت: با توجه به برودت ناگهانی هوای استان و 
کاهش ۸ الی ۱۰ درجه دمای هوا طی روزهای گذشته، مصرف گاز ۳ میلیون مترمکعب 
افزایش داشته است. قنبری با اعالم این خبر، ادامه داد: شرکت گاز استان با تمام توان 
گاز،  ایستگاه های  مانیتورینگ  و  تعمیرات تجهیزات گازرسانی  و  نگهداری  در حفظ، 
تالش نموده و با حمایت الهی، آمادگی الزم برای مواجهه با فصول سرد سال را داریم. 
وی با اشاره به استمرار جریان گاز طبیعی در استان، تصریح کرد: با آغاز فصول سرد 
سال، دغدغه های این شرکت در حوزه مسؤولیت های اجتماعی افزایش می یابد، چراکه 
متأسفانه بدلیل سهل انگاری برخی از مشترکین در بازبینی وسایل گازسوز، تجهیزات 
و اتصاالت مربوطه و اطمینان از صّحت کارکرد آنها، همواره در این بازه زمانی شاهد 
افزایش حوادث ناگوار ناشی از عدم مصرف استاندارد و ایمن گاز طبیعی هستیم. قنبری 
تأکید کرد: مشترکین ضمن مدیریت مصرف گاز طبیعی، به منظور حفظ جان خود و 
عزیزان شان، بدون تعلل کارکرد دستگاه های گازسوز و مسیر دودکش های متصل به 

آنها را بررسی نمایند.

رئیس روابط عمومی و سخنگوی شرکت گاز استان:

کتابچه علل حوادث گاز طبیعی در آذربایجان شرقی تدوین شد

۱۴


