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فراخوان شناسایی کسب و کارهای نوپا ( ارستارت آپ ها)

نشست کارگروه کتابخوانی شرکت برق منطقهای یزد

به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان گیالن  ،این اداره کل در نظر دارد در راستای اجرای سیاست رویش وزارت راه و
شهرسازی و ایجاد بستری مناسب برای توسعه کسب وکارهای نوپا در حوزههای تخصصی این اداره کل شامل مسکن ،ساختمان ،راه ،امالک،
و معماری و شهرسازی ،نسبت به شناسایی و حمایت از ایدههای نو اقدام نماید.در این راستا عالقمندان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر
از ساز و کار حمایتی این اداره کل از کسب و کارهای نوپا ،با سرکار خانم مهندس موحدی به شماره همراه  09113393829تماس حاصل
نموده و یا به صورت حضوری به ســاختمان شــماره  2اداره کل راه و شهرسازی استان گیالن واقع در رشت -میدان شهید انصاری-ابتدای
گلسار -واحد پایگاه داده مکانی مراجعه نمایند.شایان ذکر است  :اطالعات تکمیلی این طرح در قسمت فراخوان شناسایی کسب و کارهای نوپا
پورتال اداره کل راه و شهرسازی گیالن به نشانی  /https://gilan.mrud.irبارگذاری شده است.

شهرداری جلوی زبالهگردانی را میگیرد

با حضور رئیس جمهور و ارتباط مستقیم با سراسر
کشور از طریق ویدئو کنفرانس انجام شد:

افتتاح  12واحد آموزشی در یزد

خدمتگزاری در این شرایط سخت،
نوعی آزمون است

منصور یزدی زاده ،مدیرعامل ذوب آهن اصفهان ،با آیت ا ...کاظم
صدیقی ،امام جمعه موقت تهران دیدار کرد.
آیــت ا ...صدیقی در این دیدار با آرزوی ســامتی و توفیق برای
سربازان اقتصادی کشور ،گفت  :در مسیر زندگی و کار ،الزم است،
هیچ قدرتی را ورای قدرت الهی و هیچ اتفاقی را جز به مشیت الهی
نبینیم و نپنداریم.
وی با بیان این که نباید نگران جریان امور باشیم ،افزود :توکل به
غیر خدا گمراهی به دنبال دارد و تنها در تقوای الهی است که خود
او راه نجات را نشان می دهد و باید فقط به خدا توکل کرد.
امــام جمعه موقت تهران بر اجرای قانون و قانونمندی در کشــور
تاکید کرد و گفت :با تقوای الهی و در مســیر قانون حرکت کردن
هیچ گزندی به انسان نمی رسد .قانون ما برگرفته از شرع است و
بنابرایــن تابع قانون بودن جای نگرانی برای ما نمی گذارد .اگرچه
برخی اوقات سختی و مرارت هم در انجام کارها داشته باشیم.
آیــت ا ...صدیقی ،خدمت به کشــور و هموطنــان را دارای اجر و
ثواب بسیار دانست و تصریح کرد :باید فرصت خدمتگزاری در این
شــرایط ســخت را نوعی آزمون بدانیم و سعی کنیم از آن سربلند
بیرون بیاییم.منصور یزدی زاده ،مدیرعامل شرکت نیز در این دیدار
به تشریح عملکرد و دســتاوردهای ذوب آهن اصفهان پرداخت و
مشکالت و موانع شرکت را در این شرایط سخت بیان کرد.

راه اندازی نرم افزار مدیریت
هوشمند کتابخانه آبفا استان اصفهان

کتابخانه تحت وب آبفا استان اصفهان ،منطبق بر استانداردهاي كتابداري
و فن آوری های دیجیتال روز دنیا راه اندازی شد.
مدیرعامل شــرکت آبفا استان اصفهان گفت :کتابخانه آب و فاضالب
اســتان اصفهان دارای بیش از  4هزار عنوان کتاب فارســی و بیش از
 5هزار عنوان کتاب التین می باشــد که با هدف خدمت رسانی آسان
وگسترده به متقاضیان ،از طریق نرم افزار هوشمند مدیریت می شود .
هاشــم امینی ادامه داد :کتابخانه فیزیکی مجهز به بيش از  4هزار جلد
نســخه كه مشتمل بر  3500جلد كتاب فارسي  200 ،جلد كتاب التين
 500 ،جلد تحقيق فارسي با سرفصل هاي مرتبط با صنعت آبفا و 150
جلد مقاله فارسي مي باشد .
وی افزود :کتابخانه دیجیتال مجهز به  3هزار نســخه مقاله تخصصي
كه مشــتمل بر  897عنوان كتاب الكترونيك حوزه علوم انساني 26 ،
عنوان كتاب الكترونيك حوزه صنعت آبفا  ،هزار نسخه نشريه الكترونيك
فارسي در پايگاه ســيويليكا و هزار نسخه نشريه الكترونيك التين در
پايگاه سمنتا است .
امینی با بیان اینکه نرم افزار مديريت هوشــمند کليه استانداردهاي
حوزه مديريت اطالعات را پوشــش مي دهــد اعالم کرد :اين نرم افزار
منطبق بر استانداردهاي کتابداري و خواسته هاي کتابخانه هاي ايران
طراحي و پياده ســازي شده است كه به طور کامل تحت وب عمل می
کند .مدیرعامل شرکت آبفا اســتان اصفهان تصریح کرد :اين سيستم
از تمامي مدارك موجود مثل كتــاب ،مجله ،مقاله ،صدا ،تصوير ،فيلم،
نرمافزار ،ســی دی و غيره حمايت ميكند ،همچنین با پيدايش مدارک
جديدتر ،به راحتي با معرفي آنها به سيســتم ،ميتوان اين مدارک جديد
را نيز به كتابخانه افزود.وی ورود اطالعات در نرم افزارمديريت هوشمند
را متفاوت از سایر روشها دانست و تصریح کرد :از طریق این نرم افزار
ورود اطالعات به شیوه های مستقيم  ،در محيط مجازي و دسته اي یا
غير مســتقيم می باشد که در روش سوم ،اطالعات از ساير منابع مانند؛
لوح فشرده کتابشناسي ملي ،ســايت کتابخانه ملي جمهوري اسالمي
ايران ،سايتهاي مربوط به کتب التين مانند کنگره آمريکا ،کتابخانه ملي
پزشــکي و به صورت  ISOذخيره شده و سپس به صورت موردي يا
دســته اي فرا خواني شده و به محيط تدوين و يا پايگاه اصلي وارد مي
شود .امینی ادامه داد :عالوه بر سه روش ذکر شده میتوان جستجو و ورود
آنالین اطالعات از طریق پروتکل  Z3950را نیز نام برد که اين بخش
يکي از خدمات ويژه نرم افزار اســت؛ اطالعات کتابها به طور آنالین از
کتابخانه ملي فرا خواني شده و ســرعت ورود اطالعات را افزايش مي
دهد.وی گفت :در نرم افزار مديريت هوشــمند کتابخانه اين امکان
در نظر گرفته شــده اســت که فايل هاي مختلفي تحت عنوان
نسخه ديجيتال ايجاد و يا به سيستم اضافه گردد .اين فايل ها مي توانند
فرمت هاي مختلفي داشته باشند که عمومي ترين آنها پی دی اف مي
باشد ،همچنین از انواع فرمت هاي مختلف فايلها نیز پشتيباني مي کند.
مدیرعامل شــرکت آبفا استان اصفهان عنوان کرد :از اولين و مهمترين
امکانات کاربران کتابخانه ،استفاده از روش هاي مختلف جستجو و ارتباط
آن با بخش هاي مختلف برنامه است .

نشســت کارگروه کتابخوانی شــرکت برق منطقهای یزد با حضور مدیرعامل شــرکت و اعضای این کارگروه ،به مناسبت هفته
کتابخوانی برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی شــرکت برق منطقهای یزد ،ابوالفضل اسدی در این نشست ،ضمن گرامیداشت
هفته کتاب ،عدم مطالعه کتاب را عاملی بر عدم تعادل جامعه و ایجاد ســایر آسیبهای اجتماعی دانست و استفاده از روشهای
جدید برای ترغیب همکاران به مطالعه و افزایش میزان مطالعه افراد را توصیه کرد.
اسدی رسالت کارگروه کتابخوانی شرکت برق منطقهای یزد را ترغیب افراد به مطالعه کتاب دانست و ادامه داد :ترغیب همکاران
به مطالعه کتاب باید با شناســایی ،مطالعه ،نیازسنجی و برنامهریزی و با به کارگیری تمامی روشهای ممکن از جمله ارائه فایل
الکترونیک ،پادکست ،خالصه کتاب انجام و منابع مورد نیاز کتابخانه شرکت با انجام این مطالعات تامین شود.

لطف اللهیان شهردار اردبیل تاکید کرد:

اخبار

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوســازی مدارس اســتان یزد
همزمان با افتتاح  ۱۵۵۰واحد آموزشــی در سراسر کشور با حضور
رئیس جمهور و ارتباط مســتقیم با سراسر کشور از طریق ویدئو
کنفرانس در اســتان یــزد نیزبا حضور صادقیــان معاون عمرانی
اســتانداری یــزد ،دانافر مدیــرکل آموزش و پــرورش  ،باغی و
رضائیان معاونین فنی و پشتیبانی اداره کل نوسازی مدارس استان
در ارتباط ویدئو کنفرانسی با دکتر روحانی رئیس جمهور ۱۲ ،واحد
آموزشــی با زیر بنای  ۲۰هزار مترمربع و اعتبار  ۶۰۰میلیارد ریال
در یزد به بهره برداری رسید.
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اردبیــل -هنگامه محرم نژاد :شــهردار اردبیل
گفت :فعالیت زبالهگردانها در شهر اردبیل غیر
قانونی اســت و ما تالش میکنیم تا جلوی این
کار را بگیریم.
حمیــد لطفالهیان  24آبان در جلســه مدیران
مجموعه شهرداری اردبیل اظهار کرد :به دلیل
شــیوع ویروس کرونا ،شهرداری و سازمانهای
زیرمجموعه آن در هشت ماه اخیر فعالیتهای
متفاوتــی را انجــام دادند تا در راســتای این
مسئولیت اجتماعی و مشارکت همگانی ،زمینه
کنترل و کاهش آســیبهای ویروس کرونا را
بگیرند.
وی ضرورت رعایت پروتکلهای بهداشتی را به
عنوان اصلیترین عامل در پیشــگیری از شیوع
ویروس کرونا یادآور شد و تصریح کرد :تا زمانی
که همه شــهروندان دســت به دست هم نداده
و در این حوزه مشــارکت نکننــد ،غلبه بر این
ویروس غیر ممکن است.
شهردار اردبیل گفت :ما قدردان تالش و زحمات
خستگیناپذیر پرستاران ،پزشکان و کادر درمانی
هســتیم که در این هشت ماه شبانهروزی سعی
کردند تا در خدمت مردم باشــند و بهتر اســت
شهروندان نیز با رعایت موازین بهداشتی به این
عزیزان کمک کرده و زمینه آرامش و آســایش
نسبی آنها را در این روزهای سخت فراهم کنند.
لطفاللهیان در بخش دیگری از ســخنان خود
افزود :بدون مشارکت مردم امکان مهار و غلبه
بر بیمــاری کرونا غیرممکن اســت و ضرورت
دارد همه شهروندان با توجه به شرایط بحرانی
در اردبیــل ،موازین بهداشــتی را رعایت کرده
تا از ابتال به این بیماری و بســتری شــدن در
بیمارستان به نوعی جلوگیری کنند.
وی به آمار باالی اشغال تختهای بیمارستانی
و همچنین تعداد جانباختــگان روزانه کرونا در
شــهر اردبیل اشــاره کرد و ادامــه داد :در این
ن شــهرداری اردبیل
زمینه مجموعه آرامســتا 
نیــز شــبانهروزی در زمینه تغســیل ،تدفین و
تکوین درگذشــتگان تــاش میکند و یکی از
سازمانهای درگیر در این حوزه آرامستانهاست.
لطفاللهیــان خاطر نشــان کــرد :در کنار این
سازمان که سعی کردیم نیازمندی آن را با تأمین
اعتبار ویژه تهیه کنیم ،در ســازمان آتشنشانی

نیــز فعالیتهای خوبی در جهــت گندزدایی و
ضدعفونی مناطق مختلف شهری انجام میشود
تا زمینه رفت و آمد ســامت مردم در شــرایط
ضروری فراهم آید.
وی به تبلیغات محیطی شهرداری در آگاهسازی
مــردم برای مقابله با این بیماری اشــاره کرد و
گفــت :شــهرداری به صورت مرتــب با نصب
پیامهای اطالعرســانی و آگاهیبخشــی سعی
میکند مردم را نســبت به خطرات این بیماری
آگاه کرده و زمینه شیوع آن را بکاهد.
لطفاللهیــان در ادامه ســخنان خود بیان کرد:
سازمان حمل و نقل بار و مسافر نیز با تمام توان
خود در این ایام در خدمت مردم اســت و ما به
صاحبان تاکسیها ابالغ کردیم تا با سوار و پیاده
کردن سه نفر در هر مســیر بیشتر به کنترل و
پیشگیری این بیماری تالش کرده و اقدام کند.
وی اضافه کرد :شهرداری در این ایام به صورت
الکترونیکی و غیرحضــوری خدمات خود را به
مردم ارائه میکنــد و لحظهای در ارائه خدمات
غافــل نبوده ولی با توجه به شــرایط کرونایی،
بیشــتر مراجعــات ما به صــورت غیرحضوری
بــوده و ما ســعی میکنیــم در ســازمانها و
شــهرداریهای مناطق مختلف ارائه خدمات را
از ایــن طریق انجــام دهیم.لطفاللهیان اظهار
کرد :از روز اول شــیوع بیمــاری کرونا در یک
بســیج همگانی ضدعفونی کــردن محیطهای
مختلف شــهری ،کوچهها ،معابر و خیابانها در

دســتور کار قرار گرفته و از لحاظ سیما و منظر
شــهری پارکها و مناطق گردشــگری نیز در
ایــن ایام تعطیل بوده اســت.وی به ضدعفونی
مرتب تاکســیها و اتوبوسهای شــهری نیز
اشــاره کرد و گفت :در کنار جابجایی کم مردم
با توجه به رعایت پروتکلهای بهداشتی ،سعی
بر گندزدایی روزانه این وســایط نقلیه عمومی
اســت تا مردم در صورت نیــاز به راحتی از این
امکانــات اســتفاده کنند.لطفاللهیان ضرورت
پرهیز مــردم را از تجمعات غیــر ضرور یادآور
شــد و تصریح کرد :با اعمــال محدودیتهای
فعالیت مشــاغل در این روزها انسداد ترافیکی
ما نیز در مســیرهای مختلف کاســته شــده و
همه ایــن اقدامات پیشــگیرانه در جهت حفظ
سالمت مردم و ارتقا شــرایط زندگی آنهاست.
شهردار اردبیل در مورد جمعآوری و دفع پسماند
نیز افزود :همکاران ما در این مجموعه ســعی
میکننــد در کنار انجام وظایــف روزانه خود با
دســتکش و استفاده از ماســک نسبت به حفظ
ســامتی خود نیز اقدام کنند که شــرکتهای
پیمانکاری در این زمینه موظف شدند تا اصول
بهداشــتی را در قبال کارگران رعایت کنند.وی
در ادامه خاطر نشــان کرد :ما از مراکز درمانی،
آزمایشــگاهها ،رادیولوژیهــا و مجموعههای
بیمارستانی خواســتهایم تا پســماندهای خود
را در مرحله اول بیخطر کرده ســپس تحویل
مجموعه شهرداری بدهند.
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لطفاللهیان اضافه کرد :بعد از بیخطرســازی
این پســماندها ،بــه صورت روزانه نســبت به
دفن اصولی آنها اقدام میکنیم تا خطر این امر
کاهش پیدا کند.
وی در مورد رها شــدن دستکش و ماسک در
ســطح معابــر و خیابانها و خطرات ناشــی از
این امر برای ســامتی مردم بــه عنوان یک
تهدید عمومی ادامه داد :امیدواریم شــهروندان
ایــن موضوع را مراعات کــرده و از رها کردن
ماسک ،دستکش و ســایر تجهیزات بهداشتی
در خیابانهــا ،معابر و کوچههــا پرهیز کرده و
به نوعی به حفظ ســامت دیگر هموطنان خود
توجه کنند.لطفاللهیــان بیان کرد :روزانه 700
تا  800نفر پارکبان در ســطح شــهر نسبت به
تنظیف عمومی اقدام میکنند که حفظ سالمتی
آنها برای ما بسیار با اهمیت است.
وی در مورد جداسازی پسماندهای خشک و تر
نیز اظهار کرد :اخیرا شرکتی با نصب اپلیکیشن
نســبت به جمعآوری این زبالهها با تفکیک از
مبدأ اقدام میکند که امیدواریم شــهروندان با
عضویت در این اپلیکیشــن نســبت به تحویل
پسماندهای تر و خشک خود اقدام کنند.
شــهردار اردبیل در بخش دیگری از ســخنان
خود تصریح کرد :شــهرداری جلــوی هرگونه
زبالهگردانی را در ســطح شهر میگیرد و سعی
میکند تا مانع فعالیت آنها شود چرا که این افراد
به صورت نامطلوب و نامناسب چهره شهر را در
جمعآوری زبالهها به هم میریزند.
لطفاللهیان گفت :ما تالشــمان بر این است تا
زبالههــا به صورت اصولــی و از همان منزل با
تفکیک تر و خشک جمعآوری شود تا نسبت به
دفن اصولی و به موقع آن اقدام شود.
وی افزود :نباید منابع شــهر و شــهروندان در
ایــن زمینه به خطر بیفتد و ضرورت دارد با یک
نگاه مناســب در این زمینه به سرعت به سمت
اقدامــات اصولی در جمــعآوری و دفن زبالهها
برویم.
لطفاللهیان در پایان از شــهروندان خواست تا
در این ایام کرونــا از حضور پرتراکم و پرتجمع
در آرامستانها برای تدفین درگذشتگان پرهیز
کننــد چرا که حضور انبوه جمعیت در این مکان
میتواند عامل انتشار ویروس کرونا باشد.
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آغاز کشت گیاه روغنی کا ملینا
در سطح  ۲هزار هکتار درکشور

جلسه ویدیو کنفرانس زراعت وزارت جهاد کشاورزی با
حضور مقام عالی وزارت  ،معاون وزیر در امور زراعت و
مدیران ستادی وزارت جهاد کشاورزی بصورت حضوری
و روسای ســازمانهای جهاد کشاورزی استانها بصورت
ویدیو کنفرانس ،برگزار شد.
در این جلســه وزیر جهاد کشــاورزی اجــرای کامل
سطوح ابالغی زیر کشــت برای استانها را مهم دانست
و گفت  :گندم و گیاهان استراتژیک شاخص عملکردی
استانهاست باید جهاد کشــاورزی استانها تالش کنند
که با اهرمهایی که در اختیار دارند از کاهش ســطح زیر
کشت این محصوالت جلوگیری کنند.
کاظم خاوازی افزود :الزم اســت که تیم خبره سازمان
تحقیقات  ،آموزش و ترویج کشاورزی در استانها حرکت
کنند و بحثهای زراعت  ،دامپروری و سایر مباحث دیگر
را پیگیری نموده ودر این زمینه به روســای سازمانهای
جهاد کشــاورزی و معاون زراعت وزارت کمک کنند و
تحلیلهای دقیق به ما ارائه کنند.
وی با اشــاره به اینکه کاشــت گیاه روغنی کاملینا در
سطح  2هزار هکتار در کشور شروع شده است ادامه داد:
اجــازه بدهیم گیاهان روغنی مانند کاملینا و کنجد جای
خودرا در تقویم زراعی باز کنند .

وی تاکیــد کرد :مــا باید بعنوان تامیــن کننده امنیت
غذایــی کشــور ورود جدی به مباحث داشــته ودر این
شــرایط سخت که چشــم مردم ایران برای تولید مواد
غذایی به ما دوخته شده است با تمام توان به این عرصه
ورود پیدا کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی خصوص کشاورزکارت خاطر نشان
کرد :باید با صالحدید معاون زراعت،اعتبارات کشــاورز
کارت در جهت اجرای محلولپاشــی  ،تامین آفت کش
و نهــاده ها و....و بطورکلی هــر فعالیت آلترناتیو دیگر
بکارگرفته شده و به کشاورزان نیازمند و کشاورزانی که
محصوالت مورد نظر مارا میکارند  ،تعلق گیرد.
معاون زراعت وزیر جهاد کشــاورزی نیز در ابتدای این
جلســه اظهار داشـــت  :با توجه بــه بارندگیهای اخیر
وضعیت کشــت و کار در اســتانها خوب است گرچه از
نظر بارندگی با تاخیر وارد سال زراعی شدیم ولی با این
وجود  15.4میلیمتر از تامین آب ســال زراعی در همین
مدت کوتاه اتفاق افتاد.
جــواد وفا بخش افزود :برنامه های کشــت دیم نیز با
وضعیت بهتر پیش می رود و درکشت دیم  0.7درصد و
در کشــت آبی  2.2در صد نسبت به سال گذشته جلوتر
هستیم.

جابجایی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و
فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس

به گزارش خبرنگار روزنامه اعتدال ،ساختمان اداری سازمان ساماندهی
مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری بندرعباس از مکان
ســابق خود واقع در پایانه مسافربری خلیج فارس به مکان جدید منتقل
شد.
احمد مالئی نســب با اعالم این خبر گفت :کارهای اداری این سازمان
را به دو بخش تقســیم کرده ایم که جهت رفاه حال مراجعه کنندگان،
خدمــات مربوط به غرفه ها و کانکس های عرضه میوه و تره بار و مرغ
گرم و بازارچه های تحت اختیار این ســازمان در ســاختمان شماره دو
انجام می گیرد.
وی افزود :مدیریت برنامه ریزی ،ســاماندهی و نظارت (مســئول بازار
ماهی فروشان ،مسئول بازارچه ها ،واحد بازرسی و نظارت ،نماینده واحد
درآمد سازمان) در ساختمان شماره دو به نشانی پشت شهر  ،بازار جدید
ماهی فروشان مستقر هستند.
رئیس ســازمان ساماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های کشاورزی
شــهرداری ادامه داد :بخش ستادی سازمان شــامل (مدیریت اجرایی،
حقوقی ،مالی ،اداری ،حراســت ،درآمد ،برنامه و بودجه) به میدان جدید
میوه و تره بار شهرداری بندرعباس در ابتدای جاده بندرعباس  -میناب
(الین شمالی) ،ساختمان شماره یک منتقل شده است.
شــایان ذکر اســت؛ با توجه به دریافت عوارض ورودی میدان توسط
پیمانکار مربوطه ارباب رجوعی که به سازمان ساماندهی مشاغل شهری
و فرآورده های کشاورزی جهت دریافت خدمات مراجعه میکنند عوارض
پرداخت نکنند و زمان خروج ،قبض مهر شده که از امور اداری سازمان
دریافت می نمایند را به مامور اخذ عوارض تحویل نمایند.
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اجرای كامل برنامه های تعمیراتی خطوط لوله منطقه شش عملیات انتقال گاز
سرپرســت منطقه شش عمليات با
اشاره به  14مرحله عمليات و توقف
گاز ،گفت :تمامي برنامه هاي پيش
بيني شده در شــش ماهه نخست
ســال 1399با وجود شرايط خاص
كرونايي به همت كاركنان تالشگر
مجموعه معاونــت عمليات خطوط
لوله انجام شده است.
به گزارش خبرنگار روزنامه اعتدال،
علیرضــا عربلو ،سرپرســت منطقه
گفــت :با تالش و همــت كاركنان
عمليــات خطوط لولــه منطقه14 ،
مرحله توقــف گاز از جمله تعميرات

خط لوله  20اينچ ســوزا در جزيره
قشم و اينتركانكشن هاي خط لوله
 12اينچ انار به  30اينچ و  30اينچ
فوالد بوتيا به خط لوله  20اينچ دوم
كرمان انجام شده است.
عربلــو ضمن اعالم حــوزه فعاليت
معاونت عمليــات خطوط لوله در 6
مركز بهره برداري ،شيرهاي خودكار،
تعميرات برق و كنتــرل خوردگي،
عمليات ســاختماني و حمل و نقل
و تاكيد بر گســتردگي و پراكندگي
خطوط لوله منطقه در چهار اســتان
كشــور بــه  411متر تعميــرات و

تعويض خطــوط لوله در اندازه هاي
مختلف عمليات جايگزيني خط لوله
 30اينچ به جاي خط لوله  56اينچ در
شش ماهه نخست سال اشاره كرد.
وي افــزود 24 :هــزار و  715متر
تعويض پوشــش خطوط لوله گاز و
 935كيلومتــر پيگراني تميز كننده
و  97كيلومتــر پيگراني هوشــمند،
 2عمليــات  HOT TABو 4
عمليات تزريق گاز ،تعويض  7عدد
شير در مســير خطوط لوله از جمله
شيرهاي  16 ،12 ،10 ،4و  30اينچ،
يك مورد نصب  Igورودي CGS

شهرك سرچشمه و همچنين 600
مورد تعميــر و كاليبراســيون گيج
هــاي فشــار و  23مــورد تعمير و
كاليبراسيون شــيرهاي اطمينان و
 98مورد روانكاري شيرهاي LBV
و  GOVو همچنيــن  3عمليات
تبديل شير گيربكســي به LBV
از ديگــر اقدامــات و برنامــه هاي
تعميراتي بوده كه با تالش كاركنان
مجموعه معاونــت عمليات خطوط
لوله صورت پذيرفته است.
عربلو به ثبت تمامــي تقاطع ها در
نيمه نخست سال جاري در سيستم

 GISپرداخــت و بيــان داشــت:
دستورالعمل و نظارت بر تقاطع هاي
خطوط لوله گاز نيــز تهيه و تنظيم
شده اســت .وي از نظارت بر پروژه
هاي احــداث ابنيه فنــي و احداث
ديوار بتني و حصار فلزي و همچنين
نظارت بر پروژه تعويض پوشش خط
 12اينچ قشم  /نيروگاه توسط واحد
عمليات ســاختماني اشاره كرد و از
آماده بكار بــودن و حضور به موقع
تمامي ماشين آالت سبك و سنگين
در عمليات ها و تعميرات مختلف در
سطح منطقه خبر داد.
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تامین برق پایدار مشترکین از اهداف
وزارت نیرو است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت  :تامین برق پایدار
مشترکین از اهداف وزارت نیرو و توانیر و به تبع از آن شرکت توزیع
نیروی برق استان است که در صدد آن هستیم این مهم تحقق یابد.
زندی -به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان
؛ علی اکبر نصیری در جلسه کاروان خدمت که با حضور نمایندگان
مردم گرگان و آق قال در خانه ملت و مدیران کل دستگاههای اجرایی
در محــل فرمانداری آق قال برگزار شــد گفت  :فعالیتهای خوبی در
حوزه صنعت برق در این شهرستان و بخش مرکزی انجام شده است.
وی افزود  :جهت تحقق برق پایدار ،در حال حاضر در شــهر انبارالوم
 ۸ ،کیلومتر از شــبکه های سیمی به کابل خودنگهدار تبدیل شده و
برای باقیمانده شبکه های سیمی در این شهر ،لوازم و یراق آالت الزم
تحویل مدیریت گردیده و به محض اخذ پیمانکار  ،ادامه کار صورت
خواهد پذیرفت همچنین در روستای گوگ تپه  ،ترانسفورماتور های
 ۲۰کیلوولت جهت رفع ضعف ولتاز بزودی نصب می شود.
نصیری افزود  :در روستای عطاباد تاکنون فعالیتهای خوبی انجام شده
که شبکه موجود برای مشترکین خانگی طراحی شده  ،ولی با توجه
به استقرار کارگاههای مبل سازی در این روستا ،در فصل تابستان با
ضعف ولتاژ روبرو هستیم که جهت رفع این ضعف ولتاژ  ،می بایست
دستگاههای ذیربط با اتخاذ تصمیمات الزم همچون احداث شهرک
صنعتی در این منطقه  ،می توان با روشــهایی چون راه انداری پست
 ۶۳کیلوولت یــا  DGدر صورت تخصیص اعتبارات الزم  ،ضعف
ولتاژ این منطقه را رفع کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان اضافه کرد  :در روستای
پیرواش یک میلیارد و پانصد میلیون تومان هزینه شده و شبکه های
ســیمی به کابل خودنگهدار تبدیل شده اســت که این خود جهت
پایداری شبکه و کاهش تلفات کمک می کند.
در ادامه نمایندگان مردم گرگان و آق قال در مجلس شورای اسالمی
و فرماندار شهرستان آق قال از مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
گلستان و مجموعه همکاران به جهت عملکرد قابل توجهی که داشتند
 ،تقدیر و تشکر خود را اعالم نمودند.

توقیف کاالهای غیر استاندارد
فروشگاههای مجازی در گلستان

رئیس اداره استاندارد شهرستان گنبد کاووس گفت :در گشت مشترک
استاندارد با پلیس اماکن انتظامی شهرستان گنبدکاووس ،حدود 400
قلم کاالی غیراستاندارد عرضه شــده در فروشگاههای مجازی ،به
ارزش تقریبی یک میلیارد و  450میلیون ریال ،کشف و توقیف شد.
محســن خســروی با اشــاره به این مطلب که :در سالهای اخیر
بــه ویژه با شــیوع بیماری کرونا در کشــور ،فعالیت بســیاری از
فروشگاههای اینترنتی افزایش یافته است؛ افزود :تنوع عرضه کاال
در این فروشــگاهها ،افزایش توجه عموم به خرید اینترنتی و عدم
نظارت مکفی بر عملکرد این فروشــگاهها ،متاسفانه زمینه را برای
بهره برداری برخی افراد سودجو فراهم کرده است .وی خاطرنشان
کرد :مشتریان و مخاطبان این فروشگاهها باید عالوه بر نماد اعتماد
تجارت الکترونیک و درگاههای پرداخت ،به اصالت نشان استاندارد
و کیفیت کاالهای عرضه شده نیز توجه کنند .خسروی با بیان اینکه
اداره اســتاندارد در راستای کنترل کیفیت کاالهای عرضه شده در
بازار ،بر تمامی مراکز عرضه مســتقر در شهرستان نظارت خواهد
داشت؛ گفت :فروشــگاههای اینترنتی نیز مانند دیگر فروشگاهها،
زیرذرهبین استاندارد است و محصوالت عرضه شده در آنها ،از لحاظ
دارا بودن نشــان اســتاندارد ،پایش و نظارت میشود .رئیس اداره
استاندارد شهرستان گنبد در خاتمه یادآور شد :شهروندان گلستانی
می توانند با ارســال کد ده رقمی مندرج در زیر نشــان اســتاندارد
کاالها به سامانه پیامکی  ،10001517به صورت رایگان از اصالت
عالمت استاندارد روی محصول اطمینان حاصل نمایند و چنان چه
موردی در اصالت این نشان وجود داشت ،با ارسال پیامک به سامانه
 30001517یا تماس با سامانه تلفنی  ،1517ضمن ذکر نام و محل
توزیع کاال ،به جمع آوری این محصوالت از ســطح بازار ،یاری و از
به خطر افتادن سالمت و ایمنی شهروندان جلوگیری نمایند.

حجم گاز دریافتی استان تا ابتدای
آبان ماه سال جاری  ،افزون بر یک
میلیارد و  650میلیون متر مكعب

علی طالبی درمصاحبه با پایگاه خبری شرکت با بیان خبرفوق
از دریافت نزدیک به یک میلیارد  650میلیون مترمكعب گازدر
سال  99دراستان گلستان تا ابتدای آبان ماه خبرداد.
وی افزود:این میزان مربوط به بخشــهای مختلف گازرســانی
اعم از بخش خانگی،تجاری ،صنعتی،نیروگاه ،کارخانه سیمان و
جایگاههای  CNGمی باشــد كه در  7ماهه سال دریافت و
به مصرف رسیده است .مهندس طالبی تصریح كرد:در همین
راســتا در مدت زمان اشاره شده حجم گازدریافتی در بخشهای
خانگی ،تجاری و صنعتی (دیافراگمی)  ،نزدیک به  700میلیون
مترمكعب و بخشــهای نیروگاه ،کارخانه سیمان و جایگاههای
 CNGاستان نیز بالغ بر  950میلیون متر مکعب بوده است .
وی افزود:درســال گذشته حجم دریافتی گاز استان گلستان در
کلیه بخشهای مصرف،نزدیک به  3میلیارد و  133میلیون متر
مکعب بوده است که از این میزان سهم بخش خانگی ،تجاری
و صنعتی (دیافراگمی) افزون بریک میلیارد و  949میلیون متر
مکعب می باشد .این مقام مسئول با بیان اینکه اولویت مصرف
گاز بویژه در ایام سرد سال بخش خانگی می باشد ابراز داشت:با
توجه به اطالع رسانیهای قبلی کلیه واحدهای صنعتی،تجاری و
اداری استان باید مجهز به سوخت دوم باشند تا در صورت لزوم
از سوخت جایگزین استفاده نمایند.سرپرست شرکت گازاستان
گلستان افزودند:سیاست دولت کاهش مصرف سوختهای مایع
و جایگزین كردن گازطبیعی بجای این ســوختها می باشد كه
خوشــبختانه این امربصورت مطلوبی محقق شــده و در حال
حاضر با تالش صورت گرفته درسطح استان توانستیم تمامی
شهرهای استان 885 ،روستا ،نزدیک به  3055واحد صنعتی و
همچنین  65جایگاه  CNGرا گازرسانی نمائیم.

