
 8 شنبه  24  خرداد 1399 |  21 شوال 1441 | شماره 20399

بازدید مهندس حق شناس معاون امورمسکن 
شهری بنیاد مسکن انقالب اسالمی از پروژه 

های مسکن شهری استان قم

قم - به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان قم ، 
آقایان مهندس حق شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی , حجت االسالم و المسلمین میرعمادی نماینده 
ولی فقیه در بنیاد مسکن استان , مهندس سجادی مدیرکل 
دفتر نظارت و ارزیابی مسکن شهری ، بلدی مدیر کل بنیاد 
پناه  یزدان   , شهری  مسکن  معاون  رضوانپور  استان,  مسکن 
معاون پشتیبانی , صمدی جانشین معاونت عمران روستایی , از 
پروژه های مسکن مهر شهر سلفچگان , طرح اقدام ملی مسکن 
 در پردیسان و 270 واحدی افق  میدان جوان بازدید نمودند.

در این بازدیدها مدیر کل بنیاد مسکن استان گزارش کاملی 
از روند اجرایی هر پروژه به صورت جداگانه ارائه نمود و گفت: 
مهمترین هدف بنیاد استان انجام کار با کیفیت در کوتاهترین 
زمان می باشد. سپس حجت االسالم و المسلمین میرعمادی 
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن استان با تأکید بر اینکه ساخت 
مسکن برای محرومین و نیازمندان یک کار ضروری و دارای 
حسنه مضاعف است گفت: باید کاری کرد که اقشار کم درآمد 
وضعیف جامعه راحت تر صاحب خانه شوند. درادامه این بازدید 
از پیشرفت فیزیکی و اجرایی پروژه ها  مهندس حق شناس 
ابراز رضایت نمود. در پایان جلسه ای با حضور عوامل اجرایی 
به منظور بحث و تبادل نظر جهت تسریع در ادامه عملیات پروژه 
های طرح اقدام ملی مسکن و 270 واحدی افق در سالن جلسات 

بنیاد استان تشکیل شد.

در بازدید سرزده مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق استان کرمانشاه به پاوه صورت 
گرفت؛ تسریع در اجرای پروژه ها و تامین 

برق مطمئن پاوه

کرمانشاه - مدیرعامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه 
برق  پروژه های  از  پاوه  با حضور سرزده در شهرستان 
و  کوان  هانی  آب  انتقال  پروژه  مهر،  به مسکن  رسانی 
افزایش ضریب اطمینان تغذیه برق بيمارستان پاوه بازديد 

کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان 
اين  مدیرعامل  مرآتی  امیدعلی  مهندس  بازدید  در  کرمانشاه، 
شرکت، پروژه هاي برق رساني، مشکالت و تسريع در حل آنها 
بررسي شد. مهندس مرآتی در خصوص پروژه های برق رسانی 
شهرستان پاوه و موانع پیش رو مواردی را مطرح کرد و گفت: با 
توجه به اینکه انرژی برق یکی از زيرساخت هاي اصلي براي زندگي 
مردم است، هماهنگي هاي  الزم جهت تکميل پروژه مسکن مهر 
بهمل آمد و مقررگرديد پروژ برق رساني به مسکن مهر قبل از 
خدمات ساير ادارات به بهره برداري برسد وی درخصوص باالبردن 
ضریب اطمینان تامین برق بیمارستان شهرستان پاوه اظهار کرد: 
باتوجه به حساسیت باالی سالمت همشهریان و تامین برق پايدار 
در اين بيمارستان، حسب بازديد ميداني جهت دوسو کردن تغديه 
برق بيمارستان پاوه مقرر گرديد، مسير تامين برق ديگري نيز در 
کنار اين بيمارستان راه اندازي گردد. رئیس هیئت مدیره شرکت 
توزیع نیروی برق استان کرمانشاه، یادآور شد: پروژه های دیگر برق 
پاوه ازجمله تبديل کردن شبکه سيم مسي به کابل خودنگهدار 
شهر پاوه و نودشه به طول ۱2 کيلومتر با پيشرفت فيزيکي ۹0 
درصد در حال اتمام است. همچنين ۴کيلومتر شبکه فشار ضعيف 
ديگر كابل خود نگهدار جهت اصالح شبكه فشارضعيف خيابانهاي 

اصلي شهر پاوه تخصيص يافت. 

مدير دفتر روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق گلستان:

فرصت تمام شد، قبوض برق را پرداخت 
کنید

گرگان - مدير دفتر روابط عمومي شركت توزيع نيروي 
:با شيوع ويروس كرونا و به منظور  برق گلستان گفت 
همكاري با مشتركان خانگي و تجاري، قرار شد تا پايان 
ارديبهشت ماه براي پرداخت قبوض فرصت داده شود كه 
عمال با پايان يافتن ارديبهشت ماه اين فرصت به پايان 
رسيد و مشتركان موظف به پرداخت قبوض خود هستند.

برق  نيروي  توزيع  شركت  عمومي  روابط  به گزارش 
تجاري  و  قره خاني گفت: مشتركان خانگي  گلستان،رحمت 
در  نداشتند  را  مصرفي خود  انرژي  قبوض  پرداخت  توان  كه 
اين زمان نيز برق هيچ كدام از اين مشتركان قطع نشد. وي 
افزود: به منظور استمرار خدمات مطلوب در تابستان از تمام 
مشتركان تقاضا داريم كه نسبت به پرداخت قبوض برق خود 
اقدام كنند.وي ضمن تشكر از مشتركاني كه اقدام به پرداخت 
قبض برق خود كرده اند، گفت: انشاله پرداخت قبوض به روال 
عادي برگردد.مدير دفتر روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق 
گلستان با اشاره به روند گرم شدن دما هوا و افزايش استفاده 
از كولرهاي گازي گفت: مشتركان مي توانند با تنظيم درجه 
كولرهاي گازي از هزينه برق خود را كاهش دهند.قره خاني 
با اشاره به اينكه اين صنعت، چون متكي به اين منابع است 
تحت فشار قرار مي گيرد.گفت: پس از شيوع ويروس كرونا جزو 
دستگاه هايي بوديم كه قبل از اينكه از ما خواسته شود، اعالم 
شد مشتركاني كه براي پرداخت قبوض مشكل دارند تا پايان 
ارديبهشت ۹۹ براي پرداخت آن مهلت دارند، اما درخواست ما 
اين است كساني كه مشكل ندارند، قبوض را پرداخت كنند.قره 
خانی در پایان از هم استانی های عزیز خواست تا با پرداخت به 
موقع قبوض برق خود خادمان خود را در جهت خدمات بیشتر 

یاری کنند.

حسین حقوردی ،نماینده مردم 
شهرستانهای حوزه مشق در مجلس شورای 

اسالمی به همراه امام جمعه ، رئیس و 
اعضای شورای اسالمی و شهردار باغستان 
از پروژه های عمرانی درحال احداث شهر 

بازدید کردند

بازدید  این  در  پندار:  میرزایی  فریبا   - باغستان 
و  اجرا  فیزیکی،  نحوه  پیشرفت  میزان  و  اجرا  لزوم 
با حضور نماینده  موانع و مشکالت احتمالی پروژه ها 
شهرستان  بررسی و راهکار های  الزم در این زمینه 
ادامه روند پروژه ها  مطرح و تدابیر الزم در خصوص 

اتخاذ گردید. 
در  بازدید  این  در  شهردارباغستان  حسن_رنجبر، 
موانع  و  مشکالت  رفع  عمرانی،  های  پروژه  روند  خصوص 
گفت  و  داد  خبر  ها  پروژه  اجرای  در  تسریع  لزوم  بر  آنها 
رعایت  با  امکان  حد  تا  ها  پروژه  وقفه  بی  اجرای  شاهد   :
اجرایی  روند  امیدواریم  و  بهداشتی هستیم  و  ایمنی  اصول 
با ریشه کن شدن ویروس کووید ۱۹ مانند قبل با سرعتی 
یابد. ادامه  ها  پروژه  از  کامل  برداری  بهره  تا  قبول   قابل 

گفتنی است از مهمترین این پروژه ها می توان به:
وهنری  فرهنگی  #مجموعه   #ورزشگاه_۵هزارنفری 
#سالن  ستادمدیریت_بحران  #سوله  اجتماعات  #سالن  و 
ورزشی سردارشهیدحاج مهدی باکری، #درمانگاه_نصیرآباد 
#مدارس در حال احداث در #سعیدآباد و #نصیرآباد #سایت 
راهورباغستان پلیس  #ساختمان  انتقال_پسماند   میانی 
 #احداث کانال بتنی #جنب شرکت ایران_یاسا اشاره کرد. 
ها،  پروژه  از  میدانی  بازدید  از  قبل  است  توضیح  به  الزم 
#جالل_امامی، رئیس شورای اسالمی شهر با حضور آقای حق 
وردی،امام جمعه و شهردارباغستان در دفتر شورای اسالمی 
شهر گزارش جامعی از مجموعه اقدامات مدیریت شهری ارائه 

داد.

اولین مالقات عمومی شهردار هشتگرد پس 
از شیوع کرونا

ساوجبالغ  - محمدرنجبرکهن: اولین مالقات عمومی 
به  رسیدگی  جهت  هشتگرد  شهردار  یگانه  مهندس 
مشکالت و درخواست های شهروندان با رعایت پروتکل 

های بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی برگزار شد .
یگانه با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در تکریم ارباب 
رجوع و حل مشکالت از رویه جدید شهرداری در برگزاری 
در  تسریع  برای  گفت  وی   . داد  خبر  عمومی  مالقات های 
واحد های  مسؤلین  و  معاونین  درخواستها،  به  رسیدگی 
شهرداری در مالقات های مردمی حضور داشته و دستورات 
صادره بالفاصله رسیدگی و نتیجه اعالم خواهد شد . شهردار 
هشتگرد با توصیه به شهروندان مبنی بر رعایت اصول بهداشتی 
از استمرار مالقات های مردمی سخن گفت و امروز نیز دستورات 
الزم را برای رفع مشکالت بیش از ۳0 نفر از مراجعین صادر 
کرد . علی جوادی رئیس شورای اسالمی شهر با تحسین ابتکار 
شهردار هشتگرد در برگزاری مالقات های مردمی پس از ۱2 
هفته از شیوع کرونا ، رسیدگی به درخواست های شهروندان 
را از اولویت های کاری شهرداری و شورا دانست . جوادی با 
حضور در برنامه مالقات عمومی با جمعی از شهروندان گفتگو و 
موارد مربوط به شورای اسالمی شهر را رسیدگی کرد. معاونین 
عمرانی و خدمات شهر ، مسئول شهرسازی ، درآمد ، حقوقی 
و روابط عمومی نیز در جلسه مالقات مردمی شهردار حضور 
شماره  به  تماس  با  توانند  می  محترم  شهروندان   . داشتند 
02۶۴۴222022 در روزهای دوشنبه هر هفته ، وقت مالقات 
رزرو نموده و از نزدیک با شهردار و سایر مسؤلین شهرداری 

دیدار نمایند .

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان:

هر شهرستان یک سهمیه در مصرف انرژی 
برق

گرگان - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان 
گفت : برای هر شهرستان در پیک مصرف یک سهمیه 
در نظر گرفته می شود که تا شهریور ماه امسال نبایست 

مصرف آنها از این پیک مشخص شده عبور کند.
برق  نیروی  توزیع  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
گلستان ؛ علی اکبر نصیری در جلسه کاهش پیک بار استان 
زمستان  در  که  کشاورزی  بخش  فهام  کنتورهای   : گفت 
آفالین شده بایستی آنالین گردد تا هر لحظه بررسی شود تا 
در صورت لزوم از راه دور مصرف آن واحد کنترل گردد.وی با 
اشاره به ۱۹ خردادماه که از طریق شرکت توانیر بعنوان روز 
مدیریت مصرف نامگذاری شده است گفت : در این روز مانور 
مدیریت مصرف در سطح استان برگزار خواهد شد و همه 
همکاران مستلزم به شرکت در این مانور جهادی خواهیم بود.

نصیری اضافه کرد : تاکنون حرکات خوبی در جهت مدیریت 
مصرف با بخش صنایع ، کشاورزی و اداری انجام شده است 
که این روند با پیگیری های روزمره توسط مدیران امور در 
شهرستانها بیش از پیش نسبت به اجرای مفاد مندرج در آن 
تفاهمنامه کنترل می گردد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق گلستان در پایان گذری بر همکاری اصناف با شرکت 
توزیع نیروی برق گلستان زد و گفت : اصناف نقش بسزایی 
در مدیریت مصرف دارند که خوشبختانه رایزنی های الزم 
جهت مدیریت کردن مصرف انرژی برق آنها انجام شده است.

الزم بذکر است جلسه کاهش پیک بار استان با حضور مدیران 
امور شهرستانها از طریق ویدئو کنفرانس هفدهم خردادماه 

برگزار گردید.

اخبار ایراناخبار ایران استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد؛

پدافند غیرعامل شامل همه ابعاد زندگی است
تأکید  با  شرقی  آذربایجان  استاندار  پاشایی:  لیال  تبریز- 
مصون سازی  و  احتمالی  تهدیدهای  اولویت بندی  بر 
امروز تصور  برابر آن، گفت: خوشبختانه  در  زیرساخت ها 
مردم  و  شده  اصالح  غیرعامل  پدافند  درباره  عمومی 
و  فردی  زندگی  ابعاد  همه  موضوع  این  که  دریافته اند 

اجتماعی را شامل می شود.
دکتر محمدرضا پورمحمدی در جلسه شورای پدافند غیرعامل 
کارگروه های  مؤثر  اقدامات  از  قدردانی  با  شرقی،  آذربایجان 
تخصصی این شورا، اظهار داشت: آگاهی مردم نسبت به پدافند 
غیرعامل، نشان دهنده اثربخشی اقدامات انجام شده در این حوزه 
است، اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم. وی با تأکید بر 
رعایت الزامات پدافند غیرعامل در تأمین زیرساخت ها و نیازهای 
حیاتی مردم، گفت: اجرای طرح های انتقال آب مانند خط دوم 
زرینه رود و انتقال آب ارس، عالوه بر تأمین نیازهای آبی، نقش 
پدافندی نیز دارد. پورمحمدی خاطرنشان کرد: ۳۵ کیلومتر از 
طرح انتقال آب ارس به دشت تبریز اجرایی شده و ۳۵ هزار 
هکتار از اراضی واقع در مسیر، تحت پوشش این طرح قرار گرفته 
و ۱0۵ کیلومتر باقی مانده نیز در حال اجراست. رئیس شورای 
پدافند غیرعامل استان با بیان اینکه خشک شدن دریاچه ارومیه 
یکی از تهدیدهای محیطی استان در سال های گذشته بود، گفت: 
با اقدامات مؤثر دولت و دستگاه های مسئول، این دریاچه در حال 
احیا شدن است و با تکمیل طرح هایی مانند انتقال آب از رودخانه 
زاب و تصفیه خانه های فاضالب تبریز و ارومیه، ساالنه یک میلیارد 
متر مکعب آب به پیکره دریاچه وارد خواهد شد.وی در ادامه با 
تأکید بر لزوم صرفه جویی و اصالح الگوی مصرف انرژی، گفت: 
میزان مصرف انرژی در بخش صنعت، تولید و خدمات، یکی از 
شاخص های توسعه یافتگی است و به ناچار نیاز به منابع جدید 
انرژی داریم. پورمحمدی افزود: الزم است دستگاه های مسئول 
در حوزه تولید انرژی، با استفاده از مشارکت بخش خصوصی به 
سمت استفاده از فناوری های نو و انرژی های تجدیدپذیر بروند. 

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با 
تأکید بر اهتمام جدی کارگروه های تخصصی پدافند غیرعامل 
حوزه های  در  احتمالی  تهدیدهای  از  پیشگیری  به  نسبت 
از  کم هزینه تر  مراتب  به  پیشگیرانه  اقدامات  گفت:  مختلف، 
اقدامات مقابله ای است و اگر بتوانیم در زمان مناسب برای ایجاد 
زیرساخت ها و تأمین تجهیزات هزینه کنیم، جلوی هزینه های 
غیرضروری در مواقع بحرانی گرفته می شود. وی در این زمینه 
به آتش سوزی جنگل ها و مراتع اشاره کرد و گفت: کمبود برخی 
تجهیزات در آتش سوزی سال گذشته مراتع در منطقه ارسباران 
امر  همین  و  ایجاد شود  وقفه  آتش  مهار  در  که  موجب شد 
هزینه های زیادی به بار آورد. پورمحمدی گفت: در آتش سوزی 
بازار تبریز هم آمادگی دستگاه ها و وجود تجهیزات اطفای حریق، 
موجب شد که در کمتر از ۴ ساعت آتش مهار شود؛ با این حال 
در یک سال گذشته شاهد چندین آتش سوزی دیگر در بازار 

بودیم که الزم است بازاریان مشارکت بیشتری در تأمین امنیت 
این بازار داشته باشند. پورمحمدی همچنین بر اهمیت امنیت 
فضای سایبری بویژه در دستگاه های دولتی اشاره کرد و گفت: 
امروز در یک جنگ سایبری با دشمنان قرار داریم و برای تأمین 
امنیت این فضا، رصد مستمر و دائمی زیرساخت های سایبری 
دستگاه ها ضروری است. استاندار آذربایجان شرقی در بخش 
پایانی سخنان خود به موضوع بیماری کرونا پرداخت و با بیان 
اینکه شیوع کرونا آزمونی برای دستگاه های اجرایی بود، افزود: 
کرونا در عین حال که بسیاری از کارها را تحت تأثیر قرار داد، 
اما به دلیل آمادگی هایی که از قبل ایجاد شده بود و همچنین 
زیرساخت هایی که در طول سال های پس از انقالب تأمین شده 
است فشار نامتعارفی احساس نکردیم. وی افزود: با این حال 
و  درمانی هستیم  و  بهداشتی  زیرساخت های  توسعه  نیازمند 
دانشگاه علوم پزشکی باید نسبت به تکمیل پروژه های در دست 

اجرا بویژه بیمارستان هزار تخت خوابی اهتمام جدی داشته باشد. 
پورمحمدی با بیان اینکه بیماری کرونا در استان تحت کنترل 
است، افزود: تعداد بستری شدگان و فوتی های این بیماری تا یک 
هفته گذشته در استان رو به کاهش بود، اما در هفته گذشته 
یافته است که نشان می دهد هنوز  افزایش  این آمار  مقداری 
به شرایط عادی برنگشته ایم. وی خاطرنشان کرد: افزایش آمار 
مبتالیان نیز به دلیل افزایش تست های انجام شده و همچنین 
هدف مند بودن غربال گری است. استاندار آذربایجان شرقی با 
بیان اینکه فعالً باید به زندگی با کرونا عادت کنیم، افزود: وضعیت 
کنترل و مدیریت این بیماری نگران کننده نیست، اما آن چه باعث 
نگرانی می شود تبعات بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی آن است 
که باید برای مدیریت آنها تدابیر جدی اندیشیده شود. محمدباقر 
آقایی، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری آذربایجان شرقی 
اداره کل در سال  این  از عملکرد  هم در این جلسه گزارشی 
۹8 ارائه کرد و گفت: در سال گذشته برای کسب آمادگی در 
سطح  در  رزمایش  مختلف، ۱۵۶  حوزه های  تهدیدهای  برابر 
استان برگزار شد. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان 
و رئیس کارگروه تخصصی انرژی و آب پدافند غیرعامل استان 
نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد این کارگروه، از 
مردم استان، مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی و صاحبان 
صنایع و واحدهای تولیدی و خدماتی خواست تا در مصرف برق 
صرفه جویی کنند. افشین روشن میالنی گفت: اگر هر خانواده در 
استان، در زمان پیک مصرف برق به اندازه ۴0 وات در مصرف 
بار شبکه برق  از پیک  برق صرفه جویی کند، ۱000 مگاوات 
کاسته می شود. وی همچنین به تشریح چالش های پیش روی 
تولید آب در سطح استان پرداخت و اجرای طرح های انتقال آب 
ازجمله تکمیل رینگ آبرسانی غرب به شرق تبریز و انتقال آب 
ارس به دشت تبریز را ضروری دانست. صالحی، رئیس کارگروه 
پدافند سایبری نیز در این جلسه گزارشی از وضعیت امنیتی 

سازمان ها و دستگاه های اجرایی استان در حوزه IT ارائه کرد.

گاز  و  نفت  برداری  بهره  شرکت  مدیرعامل  محمدی:  رحمان   - اهواز 
مسجدسلیمان از تهیه و توزیع 2000 بسته مواد غذایی و بهداشتی میان 

شهروندان کم بضاعت خبر داد .
مهندس قباد ناصری ضمن اعالم این خبر افزود : این اقدام در راستای عمل به 
اوامر مقام معظم رهبری در خصوص همیاری و مشارکت در تأمین معیشت شهروندان 
نیازمند و در جهت عمل به مسئولیت های اجتماعی این شرکت و کمک به شهروندان 
کم بضاعت شهرهای حوزه ی عملیاتی این شرکت با توجه به شرایط سخت اجتماعی  
ناشی از انتشار ویروس کرونا صورت گرفت . وی افزود : این بسته ها شامل برنج - 
روغن - عدس- رب گوجه - ماکارونی -  پروتین گیاهی - مایع ظرفشویی و مایع 
دستشویی می باشد که توسط پایگاه مقاومت بسیج این شرکت تهیه و برای توزیع 
میان خانواده های کم بضاعت  شهرهای مسجدسلیمان - اللی - هفتکل و اندیکا در 

اختیار دفاترائمه جمعه شهرهای یادشده قرار گرفت . وی خاطر نشان کرد :  پیش از 
این و در هنگام انتشار گسترده ویروس کرونا در شهر عنبر نیز تعداد ۱۵0 بسته مواد 
غذایی و بهداشتی توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان تهیه و توسط 
بخشداری عنبر در میان شهروندان این شهر نفتی توزیع گردید . ناصری تصریح کرد 
: همچون سایر اقدامات خیرخواهانه این شرکت در بحران های سیل و زلزله ، تصمیم 
گرفته شد عالوه بر انجام اقدامات و عملیات های ضدعفونی و گندزدایی خیابان ها و 
معابر که همچنان و بطور روزانه توسط بسجیان و عوامل اداره HSE صورت می گیرد 
، در بحران کرونا هم در رفع نگرانی شهروندان بی بضاعت و کمک به تأمین معیشت 

آنها مشارکت جدی داشته باشیم.

رفاه  توانیر،  شرکت  توزیع  هماهنگی  معاون  حیدری:  –علی   رشت  
اجتماعی را خط قرمز صنعت برق دانست و گفت: تقاضای ما از مشترکان 

عدم استفاده از وسایل برقی نیست، بلکه خواهان مصرف بهینه انرژی 
مدل  و  برق  مصرف  میزان  می توان  مناسب  برنامه ریزی  با  که  هستیم 

مصرفی آن را اصالح و بهینه کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی وزارت نیرو )پاون(، "غالمعلی رخشانی مهر" در 
گفت وگو با برنامه صبح بخیر ایران با بیان این مطلب افزود: در بسیاری از ساعات روز 
با وجود اینکه می توان از نور طبیعی خورشید برای تامین روشنایی مورد نیاز منازل 
و یا ادارت استفاده کرد، اما عمال شاهد انجام این اقدام نبوده ایم که این موضوع نقش 
مهمی در کاهش مصرف برق خواهد داشت. معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر 
افزود: در زمینه استفاده از سیستم های سرمایشی نیز که بخش اعظمی از پیک 
مصرف برق را به خود اختصاص داده اند، می توانیم با تنظیم دمای کولرهای گازی 

روی عدد 2۴ و یا استفاده از دور کند کولرهای آبی شاهد کاهش محسوس مصرف 
برق مشترکان باشیم. رخشانی مهر با تاکید بر اینکه بایستی رفتار مصرفی خود را 
در ساعات اوج بار تغییر دهیم، گفت: اوج مصرف برق کشور هرساله بین اول تیر 
تا پانزدهم مرداد رخ می دهد؛ بر همین اساس الزم است مشترکان در ساعات اوج 
بار)۱۳ تا ۱7( این مقطع از سال مصرف بهینه را در دستور کار قرار داده و استفاده 
از وسایل پرمصرف مانند لباس شویی، اتو و... را به ساعات کم مصرفی منتقل کنند. 
وی ادامه داد: از میان ۶0 هزار مگاوات پیک مصرف برق کشور حدود چهار تا پنج 
هزار مگاوات از این رقم صرفا برای ۱0 تا 20 روز از سال و آن هم بین ساعت ۱۳ 
تا ۱7 مورد نیاز است که برای تامین انرژی مورد نیاز این بخش بایستی هر ساله 

سرمایه گذاری قابل توجهی صورت بگیرد.

بوشهر - زهرا بهرامی : طی آیینی با حضور  مديرعامل 
شركت پااليش گاز فجر جم عملیات تعمیرات اساسی 

یکی از بزرگترن پاالیشگاه های گاز کشور آغاز شد. 
امسال شرايط  مراسم  گفت:  این  در  نجفي  مهندس 
كشور  در  كرونا  ويروس  شيوع  واسطه  به  جديدي  
شاهدهستيم اما بايد با اتكال به خداوند متعال و رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي و الزامات HSE عمليات تعميرات 
اساسي را شروع كنيم. وي افزود: خودمراقبتي كاركنان مي 
تواند درصد احتمال شيوع اين ويروس در شركت را بسيار 
پايين بياورد و ما شاهد خبرهاي ناگواري در مورد سالمتي 

شما عزيزان نباشيم.  مديرعامل شركت پااليش گازفجرجم 
هرگز  اساسي  تعميرات  مجموعه  كاركنان  كرد:  تصريح 
نسبت به عادي سازي اين بيماري آسوده خاطر نباشند 
و همينطور كه مي دانيد گرماي هوا نيز اثري بر كاهش 
شيوع آن نداشته است . وي اضافه كرد:سالمتي كارگران از 
تجهيزات شركت براي ما بسيار مهم تر است و تنها تضمين 
كننده سالمتي شما عزيزان عمل به دستورات HSE و 
پروتكل هاي بهداشتي است. مهندس نجفي توجه به رفاه 
و بهداشت كارگران را يكي از مهم ترين وظايف سرپرستان 
شركت دانست و تاكيد كرد:اميدوارم با بزنامه ريزي هاي 

انجام شده شاهد رعايت سطح باالي اصول بهداشتي در 
از  ديگري  بخش  در  وي  باشيم.  اساسي  تعميرات  طول 
اظهارات خود با اشاره روند عمليات تعميرات اساسي در 
شركت پااليش گازفجرجم گفت: امسال نيز مانند سالهاي 
گذشته با نظارت HSE و بازرسي فني تعميرات اساسي 
پيگيري خواهد شد. مديرعامل  واحدهاي شيرين سازي 
عمليات  كرد:  اميدواري  ابراز  گازفجرجم  پااليش  شركت 
تعميرات اساسي زمينه پايداري توليد در فصل سرد سال 
را فراهم كند و اين شركت نيز سهم شايسته اي در جهش 
توليد شركت ملي گاز ايران داشته باشد. رئيس تعميرات 

اين  در  نيز  گازفجرجم  پااليش  HSE شركت  و  اساسي 
آيين،به نكاني پيرامون لزوم توجه بيشتر كارگران به مقوله 

بهداشت فردي و ايمني كار پرداختند.  

ایالم - الهام مهدیان: مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم به اقدامات انجام 
شده در خصوص بهينه سازي مصرف انرژي و پروژه هاي كاهش آاليندگي 
اشاره کرد و گفت: كار مطالعات پروژه كاهش آالينده هاي گوگرد توسط 
پژوهشگاه صنعت نفت در حال انجام مي باشد كه با اجراي اين پروژه ، این 
واحد صنعتی به يكي از پااليشگاه هاي برتر  كشور در استاندارد سازي 

خروجي آالينده هاي هوا تبديل مي شود.
به گزارش روابط عمومی،دکتر "روح اله نوریان" در دیدار با مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان بمناسبت هفته محیط زیست، افزود:  راه اندازي پتروشيمي 
ايالم و دريافت خوراك از پااليشگاه، موجب استاندارد شدن مشعل این واحد صنعتی 
خواهد شد و  انتقال محصوالت از طريق خط لوله به پتروشيمي موجب كاهش ريسك 

حمل و نقل محصوالت می شود. وی اظهار داشت: فضاي سبز پااليشگاه گاز ايالم 
با مساحت بيش از 2۴,۵ هكتار به ميزان ٩٨ درصد فضاي صنعتي توسعه داده شده 
كه مطابق قانون ١٠ درصد فضاي صنعتي مي بايست فضاي سبز باشد. همچنین 
در این دیدار مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ایالم از اقدامات موثر شرکت 
پاالیش گاز ایالم در خصوص حفاظت از محیط زیست بویژه آب و مدیریت پسماند، 
تقدیر و قدردانی کرد. "غالمرضا ابدالی" خواستار تداوم اقدامات در بخش هوا و انجام 
پروژه های پژوهشی مرتبط با محیط زیست شد و افزود: اقدامات پاالیشگاه از جمله 
ایجاد واحد تصفیه پساب صنعتی پیشرفته، مدیریت مناسب و اصولی پسماندهای 
عادی و صنعتی قابل تقدیر است و تداوم چنین پروژه هایی باعث کاهش آالینده 
های زیست محیطی خواهد شد. وی ابراز امیدواری کرد که با راه اندازی شرکت 

پتروشیمی ایالم و دریافت خوراک ،وضعیت محیط زیست پاالیشگاه در بخش هوا 
نیز به حد استاندارد برسد.

آغاز عملیات تعمیرات اساسی در شرکت پاالیش گازفجرجم

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم در دیدار با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان:

پاالیشگاه گاز ایالم برای استاندارد سازي خروجي آالینده هاي هوا برنامه دارد

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان خبر داد

تهیه و توزیع 2000 بسته مواد غذایی و بهداشتی میان شهروندان کم بضاعت

معاون هماهنگی توزیع توانیر: 

خواهان مصرف بهینه انرژی هستیم 

اصفهان -یحیی مرادیان:با ساخت میز بازرسی خط برش 
سبک شمارۀ 2 ناحیۀ نورد گرم فوالد مبارکه، سطح کیفی 
افزایش  این شرکت  و رضایت مندی مشتریان  محصوالت 

یافت.
رئیس کنترل کیفی ناحیۀ نورد گرم شرکت فوالد مبارکه از 
ساخت میز بازرسی خط برش سبک شمارۀ  2 این ناحیه خبر داد 
و گفت: با استفاده از این میز، امکان بازرسی دقیق تر و بهتر سطح 
محصوالت و در نتیجه حصول رضایت مندی هرچه بیشتر مشتریان 
از کیفیت سطح ورق های تولیدشده و امکان تأمین سفارش ها با 

کیفیت و حساسیت باال در این خط تولید فراهم شد.  مسعود 
مهدیه نجف آبادی در این خصوص افزود: در خط تولید نورد گرم 
با دستگاه بازرسی اتوماتیک سطح )پارسی تک( صددرصد سطح 
محصوالت بازرسی می شود تا عیوب سطح شناسایی و از تولید 
شامل  دستگاه  این  اجزای  گردد.  جلوگیری  معیوب  محصول 
دوربین ها )۱2 دوربین با حداکثر رزولوشن 7۵۶ تا ۴8۵ پیکسل 
پروژکتورها،  ثانیه(  فریم در  تا ۳۶0  و سرعت تصویربرداری ۳0 
سیستم بازرسی سطح، ترمینال ها، سرور داده های کیفیت سطح، 
شبکه، نرم افزار پردازشگر )تشخیص عیب و کالس بندی عیب(، و 

سیستم مانیتورینگ است.  وی با بیان این که این دستگاه در انتهای 
قسمت خنک کاری ورق و قبل از کالف پیچ ها در خط نورد گرم 
نصب شده است، گفت: ازآنجاکه ممکن است در قسمت کویلر و 
یا در خطوط پایین دستی یعنی در خطوط واحد تکمیل نورد گرم 
نیز محصوالت دچار عیب سطحی )ازجمله عیوب سطحی مکانیکی 
مانند خراش( گردند، بازرسی سطحی در مراحل بعدی مانند خط 
برش بسیار حائز اهمیت است. وی درپایان از مساعدت صمیمانۀ 
همکاران تعمیرات و تولید واحد تکمیل نورد گرم که در ساخت و 

نصب این میز مشارکت کردند، تشکر و قدردانی کرد.

افزایش سطح کیفی محصوالت و رضایت مندی مشتریان فوالد مبارکه
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