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در 9 ماهه سال جاری؛

 تولید حدود 
 7 میلیون مگاوات ساعت انرژی برق 

توسط نیروگاه رامین اهواز

اهواز - رحمان محمدی: این نیروگاه در 9 ماهه 
سال جاری توانست 6 میلیون و 967 هزار و 875 

مگاوات ساعت انرژی برق تولید کند.
 به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز: خلیل 
افت  داشت:  اظهار  رامین  نیروگاه  مدیرعامل  محمدی 
کاهش  در  مهمی  نقش  سال  دوم  نیمه  در  هوا  دمای 
مصرف انرژی برق و متعاقبا کاهش نیاز شبکه سراسری 
برق کشور دارد و این موضوع فرصتی مناسب جهت رفع 
محدودیت های تولیدی و چالشهای فنی نیروگاه است تا 
بتوانیم با آمادگی بهتری به استقبال تابستان آتی برویم.

این  برق  تولید  میزان  رامین  نیروگاه  عامل  مدیر 
نیروگاه در آذرماه سال جاری را 714 هزار و 24 مگاوات 
ساعت عنوان نمود که با این میزان ، مجموع تولید برق 
نیروگاه در 9 ماهه سال جاری به 6 میلیون و 967 هزار 

و 875 مگاوات ساعت رسید.
 254 را  آذرماه  در  ای  لحظه  تولید  متوسط  وی 
مگاوات ساعت و در 9 ماهه سال را 232 مگاوات ساعت 
عنوان نمود.  محمدی همچنین ساعت کارکرد واحدهای 
تولیدی در آذرماه را 2810 ساعت و در 9 ماهه سال را 

30 هزار و 45 ساعت اعالم نمود.
با رفع چالشهای  تا  محمدی اظهار امیدواری نمود 
فنی و تولید پایدار انرژی برق خدمت رسان شایسته ای 
برای مردم باشیم. الزم بذکر است نیروگاه رامین اهواز با 
6 واحد تولیدی بزرگترین نیروگاه بخاری کشور است و 
نقش مهمی در تامین آسایش مردم و پشتیبانی از برق 

شبکه کشور ایفا می کند.

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان خبرداد :

افزایش ۲۰ درصدی مصرف گاز استان 
اصفهان

اصفهان – یحیی مرادیان: از ابتدای سال تاکنون در 
استان اصفهان 400 کیلومتر لوله گذاری شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان در آران و بیدگل 
گفت: مصرف گاز در استان در هر شبانه روز به 78 میلیون متر 
مکعب رسیده است که نسبت به سال گذشته 20 درصد افزایش 
داشته است. سید مصطفی علوی با اشاره به اینکه مردم باید 
همکاری الزم را در مصرف خانگی داشته باشند گفت: اولویت 
مصرف گاز با بخش خانگی است که در صورت مصرف زیاد، 
تولید و صنایع آسیب می بینند. علوی خاطر نشان کرد: هر خانوار 
در استان با یک درجه کاهش مصرف گاز، 6 درصد در مصرف 
گاز استان صرفه جویی خواهد شد. او با بیان اینکه استان اصفهان 
از استان های سبز کشور است و به جز دو روستا در مناطق شرقی 
هیچ جای بدون گاز در استان وجود ندارد افزود: در حال حاضر 
در هیچ کجای استان طرح نیمه کاره ای وجود ندارد. مدیر عامل 
شرکت گاز استان اصفهان تصریح کرد: در راستای گاز رسانی و یا 
تعمیر و تجهیز لوله ها، از ابتدای سال تاکنون در استان اصفهان 

400 کیلومتر لوله گذاری شده است.

خاموشی های برق ناشی از برف و کوالک 
گلستان برطرف شد

گرگان- معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت 
برق  های  خاموشی   : گفت  گلستان  برق  نیروی  توزیع 

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 ،13 فیدر از مدار خارج شد که مشکل 8 فیدر در همان 
لحظات اولیه برطرف شد.قائمی اضافه کرد : وزش باد در مراوه 
تپه با سرعت 95 کیلومتر 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 14 روستا از 18 روستا در همان 

ساعات اولیه برطرف شد.

اخبار ایراناخبار ایران رئیس اندازه گیری و توزیع و دیسپچینگ شرکت گاز استان  خبر داد:

افزایش بیش از ۶ درصدی مصرف گاز در استان قم
از  استان قم  گاز  و دیسپچینگ شرکت  توزیع  و  اندازه گیری  رئیس  قم - 

افزایش 6.7 درصدی مصرف گاز طی 9 ماهه اخیر در این استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قم، سیدرضا موسوی نیا گفت: طی مدت 

مذکور مشترکین گاز استان یک میلیارد و 918 میلیون مترمکعب گاز مصرف کردند.
وی میزان مصرف گاز در مدت مشابه سال گذشته را یک میلیارد و 789 میلیون 
مترمکعب اعالم کرد و با اشاره به رشد قابل توجه مصرف افزود: پایداری هوای سرد و افزایش 
تعداد مشترکین از علل افزایش گاز مصرفی در قم بوده است. وی خاطر نشان کرد: این 
افزایش مصرف به تناسب در همه استان ها ایجاد شده و مردم با رعایت الگوهای صحیح و 
مصرف بهینه می توانند میزان مصرف خود را مدیریت کرده تا در طول فصل زمستان همه 

مردم از گازرسانی پایدار برخوردار شوند و استان های سردسیر نیز مشکلی در دریافت و 
توزیع گاز نداشته باشند. موسوی نیا خاطرنشان کرد: در صورت بروز افت فشار سراسری، به 
جهت پایداری گاز مشترکین خانگی، مجبور به خارج کردن صنایع پرمصرف چون نیروگاه ها، 
کارخانجات سیمان و … از مدار خواهیم شد. وی سهم مصرف مشترکین عمده غیرخانگی 
استان از میزان گاز مصرفی در فصل زمستان 25 و در فصل تابستان 50 درصد عنوان کرد و 
بیان داشت: میزان مصرف در 9 ماهه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته 130 میلیون 

مترمکعب افزایش داشته است.
وی در ادامه با اشاره به سرمای هوا، خواستار مدیریت و کنترل مصرف مشترکین شد تا 

همه هموطنان بتوانند از نعمت گاز در زمستان سرد امسال برخوردار شوند.

اندیشه _ فریبا میرزایی پندار: شهردار و اعضای شورای 
شهر  سطح  عمرانی  های  پروژه  از  اندیشه  شهر  اسالمی 
بازدید و ضمن بررسی از نحوه پیشرفته و موانع روبرو در 
راستای تسریع در ادامه این پروژه ها دستورات الزم  توسط 

شهردار صادر گردید 
ابراز  ضمن  ها  پروژه  ازاین  بازدید  حاشیه  در  ملکی  علی 
خرسندی از نوع اجرای فیزیکی این پروژه ها گفت: امروز تمام 
مناطق کشور به واسطه تحریم های ناعادالنه و جنگ اقتصادی با 

محدودیت های فراوان در حوزه اعتباری روبرو هستند و شهرداری 
ها نیز که در خط مقدم خدمت رسانی هستند با شرایط بسیار 
معرفت  ،  اما  نمایند  می  خود  وظایف  انجام  به  اقدام  ای  ویژه 
بی حد  مقاومت  صبر  و  وضعیت  این  از  در  مردم  باالی  درک  و 
شان باعث می شود تا ما مسئولین در راستای خدمت به مردم 
بکوشیم  هرچه  که  چند  هر  ببریم  کار  به  را  خود  تالش  تمام 
کنیم جبران  را  مردم  پایداری  از  ای  ذره  توانست   نخواهیم 
علی ملکی افزود : شهرداری اندیشه نیز همپای همه کشور تالش 

پروژه های  اجرای  در جهت  خود  هزینه های  کاهش  با  تا  نموده 
مختلف عمرانی اهتمام ورزد و با جدیت بیشتری آنها را به اجرا 
دربیاورد لذا امروز به اتفاق اعضای شورای اسالمی از پروژه های 
سرای  و  امیرکبیر  روز  بازار  ارکیده،  روز  بازار  ورزشی،  دهکده 
بانو  بازدید به عمل آوردیم تا از آخرین وضعیت فعلی این پروژه 
ها باخبر و نسبت به رفع آن اقدام نماییم.  شهردار اندیشه در ادامه 
افزود : خوشبختانه میزان پیشرفت پروژه ها در وضعیت مناسبی 
به سر می برند و این نشان از وظیفه شناسی، تعهد و وجدان کاری 

همکارانم در سرانجام رسیدن این پروژه ها است امیدواریم بتوانیم در 
کوتاهترین زمان و به موقع پروژه های مذکور را به بهره برداری و در 

اختیار شهروندان شریف شهر بگذاریم.

شهردار اندیشه:
تعهد و وظیفه شناسی مهمترین عامل در پیشرفت پروژه های عمرانی است

قزوین - دو طرح پژوهشی نشت یابی با پهباد و طراحی و ساخت هیتر برقی 
به منظور نصب بر روی رگوالتورهای ایستگاه های تقلیل فشار ما بین شرکت گاز 

استان قزوین و دانشگاه صنعتی شریف کلید خورد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین ، اسماعیل مفرد بوشهری مدیر 
عامل این شرکت بیان نمود: اهداف پژوهش  استفاده از دانش ، ظرفیت علمی  دانشگاهها 
، پارک های علم و فناوری  و شرکت های دانش بنیان به منظور رفع مشکالت با استفاده 
از تکنولوژی های نوین  و بومی سازی  این تکنولوژی ها در صنعت گاز کشور می باشد  
که در همین راستا شرکت گاز استان قزوین سعی کرده با حمایت از طرح های پژوهشی 
در حوزه های مختلف به این مهم دست یابد. بوشهری ضمن بیان مشکالت و موانع  نشت 

یابی مسیر های خطوط تغذیه برون شهری  به ویژه در مناطق کوهستانی افزود به منظور 
برداشتن موانع موجود  شرکت گاز استان قزوین به عنوان اولین شرکت ، قرار دادی در قالب 
پروژه  پژوهشی نشت یابی و فیلم برداری  و بازبینی خطوط  با پهباد را با دانشگاه صنعتی 
شریف منعقد نمود که امید است پس از اتمام پروژه ،  دانش نشت یابی با پهباد در کشور  
بومی شده و شرکت گاز استان قزوین در این زمینه پیشرو باشد. وی در ادامه مشکالت  
هیترهای فعلی در  ایستگاههای تقلیل فشار  را نیز تشریح کرد و گفت    شرکت گاز استان 
قزوین قرار دادی پژوهشی با دانشگاه صنعتی شریف در قالب طراحی و ساخت هیتر برقی  
به منظور نصب بر روی رگوالتور ایستگاههای تقلیل فشار انعقاد نمود تا بتواند در جهت صرفه 

جویی در مصرف گاز ، کاهش آلودگی هوا  و کاهش هزینه نگهداری گام بردارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین عنوان کرد:

 انعقاد قرارداد پژوهشی دانشگاه صنعتی شریف با شرکت گاز استان قزوین 
در راستای بومی سازی تکنولوژی های نوین 
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