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پنجشنبه  11دی ماه 1399
شمــاره 4098

برخورداری  ۱۶هزار نفر با بهره بردای فاز دوم آب شیرین کن ملکشاهی

حفظ صدر نشینی مخابرات منطقه یزد در رشد مشترکان فعال اینترنت پرسرعت

نوراهلل تیموری مدیرعامل شرکت آب و فاضالب ایالم  ۸دی ماه در بازدید از تصفیه خانه آب ملکشاهی با تاکید بر تسریع در عملیات اجرایی این
طرح آبرسانی گفت :با بهره بردای فاز دوم اب شیرین کن این شهرسان آب با  ۲۸لیتر در ثانیه وارد شبکه توزیع شهرستان شده و جمعیتی بالغ
بر۱۶هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است.وی افزود :همچنین با راه اندازی تصفیه خانه آب شهر ملکشاهی و ایستگاههای پمپاژ بیش از ۱۵۵
لیتر در ثانیه آب سد ایالم تصفیه شده و به مخازن ذخیره بین راهی منتقل سپس وارد مدار توزیع روستاهای اطراف می شود.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب ایالم با بیا اینکه اجرای این طرح ها تحول بزرگی در تامین آب این شهرســتان ایجاد خواهد کرد اظهار
داشت :با افتتاح این پروژه ها دیگر مشکلی در خصوص تامین آب شهر و روستا های اطراف وجود نخواهد داشت.تیموری در ادامه با اشاره به
محدودیتهای منابع تامین مالی برای تکمیل اجرای طرحها خواستار مساعدت و همکاری در زمینه تخصیص بموقع اعتبارات شد.

اخبار

از سامانه امداد مکانیزه گاز (،)194
بیشتر بدانید

واحد امداد گاز یکی از واحدهای فعال و پویای مجموعه مدیریت بهره
برداری شرکت گاز استان آذربایجان شرقی بوده که نیروهای امدادی
و عملیاتی آن به صورت شبانه روزی در ارائه خدمات مطلوب به مردم،
تالش می نمایند.
ســامانه امداد مکانیزه  194گاز ،ســامانه ای نرم افزاری است که به
منظور مدیریت الکترونیکی درخواست های مردمی در شرایط مواجهه
با حوادث و اتفاقات ناشی ازگاز طبیعی راه اندازی گردیده و مهم ترین
عملکرد این ســامانه برنامه ریزی حضور بموقع امدادرسانان در محل
وقوع حادثه یا تأسیسات نیازمند تعمیرات اضطراری می باشد.
کلیه واحدهای امدادی استان تحت سامانه یادشده به صورت متمرکز
در خدمت رســانی مســتمر به مردم تالش می نمایند تا خدمات گاز
بــا کیفیت باال ،ایمن و پایدار در حداقل زمان ممکن به هم اســتانی
های عزیز عرضه گردد.در تشریح قابلیت های این سیستم نرم افزاری
پیشرفته موارد ذیل قابل توجه می باشد :ضبط و ثبت تمامی درخواست
های وارده و ارجاع درخواســت هــا به گیرنده هــای نزدیک ترین
خودروهای امدادی حاضر در محل نظارت بر عملکرد نیروهای امدادی
و مدت زمان رسیدگی به درخواست ها از طریق نرم افزار .GPS
اخذ گزارش امدادرسانی و بررسی عملکرد اجرایی.
ایجاد هماهنگی و ارتباط بین امدادگران ،مشترکین و مرکز امدادکنترل
و گزارش وضعیت ایستگاه های گاز.
شناسایی مطلوبترین عملکرد امدادگران در زمان انجام امور محوله.
بکارگیری نفرات متخصص و متعهد در صف اول امدادرسانی به مردم.
ارائه راهنمایی ،کارشناسی و مشاوره در خصوص ابهامات نکات ایمنی
گاز طبیعی.
پاسخگویی شبانه روزی به مردم شریف استان.
همشــهریان محترم :شــماره تلفن  194امداد مکانیزه گاز را به خاطر
بســپارید و در زمان بروز هر گونه حادثه و درخواســت مشاوره ،با آن
تماس حاصل نمایید                                 .
ارائه خدمات شبانه روزی امدادی به مردم شریف استان افتخار ماست.
سرپرست مدیریت درمان تامین اجتماعی گیالن:

درمانگاه تازه تاسیس تامین اجتماعی
آستانه اشرفیه در دهه مبارک فجر آغاز
به کار خواهد نمود

رشت-ســمیه جوان-دکتر قنبرپور سرپرســت مدیریت درمان تامین
اجتماعی اســتان گیالن در دیداری که به اتفــاق فرماندار و نماینده
معین مردم آستانه اشرفیه درمجلس شورای اسالمی و مدیرکل تامین
اجتماعی گیالن از درمانگاه تازه تاســیس تامین اجتماعی این شــهر
داشتند اظهار داشت :با رفع برخی از مشکالت و موانع موجود  ،درمانگاه
تامین اجتماعی آســتانه اشرفیه از دهه مبارک فجر آغاز به کار و آماده
خدمت رسانی به بیمه شدگان عزیز تامین اجتماعی خواهد بود.

تقدیر وزیر نیرو از مدیرعامل شرکت
برق منطقهای غرب

وزیر نیرو از مدیرعامل شرکت برق منطقهای غرب تقدیر کرد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت بــرق منطقهای غرب ،دکتر «رضا
اردکانیان» وزیر نیرو از مهندس «علی اسدی» مدیرعامل این شرکت
با اهدای لوح ،تقدیر کرد.گفتنی اســت در این لوح آمده است :الف ب
حروف آغازین الفباست و الفبای هر کار ،زیربنای آن است .آب و برق
زیربنای تولید ،توســعه و آبادانی میهنمان است و پویش فراگیر ملی
«هرهفتهالفب_ایران» میدانی وسیع برای خدمتگزاری و کمک به
ساختن ایرانی که شایسته و سزاوار ایرانیان است.
بواســطه نقشآفرینــی مؤثــر جنابعالــی در تحقق اهــداف پویش
«هرهفتهالفب -ایران» در نیمه دوم ســال  ۱۳۹۸و نظر به اســتمرار
این حرکت شــتابان و پربرکت در ســال  ،۱۳۹۹از مشارکت و نقش
ارزشمندتان در این پویش قدردانی مینماید.
رجاء واثق دارد در هفتههای باقیمانده از این پویش در ســال «جهش
تولید» ،همچنان با شــور و انگیزه بیش از پیش ،تمامی مساعی خود
را در جهت تأمین آب و برق ،هموطنان عزیز و کســب رضایت هرچه
بیشتر مردم شریف بکار خواهید گرفت.
رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:

هم استانی ها در ایام تعطیل
کرونایی ،از خدمات الکترونیک
شرکت گاز استفاده نمایند

بــا توجه به افزایــش همه گیری بیماری کرونا و متعاقب بخشــنامه
تعطیلی بخش عمده ای از ســازمان ها و ادارات دولتی ،هم اســتانی
ها بمنظور انجام درخواســت های خود از خدمات الکترونیکی شرکت
گاز استفاده نمایند.
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان آذربایجان شــرقی،
سخنگوی این شــرکت گفت :با توجه به واگذاری اکثر خدمات قابل
ارائــه اعم از صدور قبض المثنی ،تغییر نام ،اشــتراک پذیری و  ...به
دفاتر پیشخوان دولت ،هم استانی های عزیز می توانند عالوه از بستر
الکترونیکی فراهم شــده ،به نزدیک تریــن دفتر در محل اقامت خود
مراجعه و خدمات حضوری دریافت نمایند.غالمرضا قنبری در خصوص
خدمات دریافت و پرداخت صورتحساب گاز نیز افزود :مشترکین محترم
می توانند به صورت شبانه روزی از طریق تماس با تلفن گویای 2194
یا ارسال عدد  1به ســامانه پیامکی  100002194خدمات مربوط به
کارکــرد کنتور ،دریافت و پرداخت آخرین قبض گاز اشــتراک خود را
دریافت کنند.وی همچنین افزود :سامانه تلفن گویای  3194در طول
شــبانه روز آماده دریافت درخواســت ها ،نظرات ،شکایات و انتقادات
مردمی می باشد.قنبری با یادآوری سامانه تلفنی  194برای درخواست
خدمــت در زمان مواجهه با حوادث و اتفاقات گاز و نیز اخذ مشــاوره
ایمنی و مصرف بهینه ،اعالم کرد واحد امداد مکانیزه بصورت شــبانه
روزی در خدمت مردم عزیز استان می باشد.

مخابرات منطقه یزد صدر نشینی کشوری خود را در رشد مشترکان فعال اینترنت پرسرعت حفظ کرد .به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه یزد  ،مدیر
مخابرات منطقه یزد با اعالم این خبر اظهار داشت  :براساس ارزیابی کمیته راهبرد و توسعه کسب و کار مخابرات ایران در خصوص ارزیابی شاخص های
مختلف ،مخابرات منطقه یزد با فعال سازی  35هزار مشترک جدید اینترنت پرسرعت و افزایش  2/42درصدی نسبت به پایان سال  ،98همچنان در صدر
مناطق مخابراتی کشور قرار دارد.مدیر مخابرات منطقه یزد بیان کرد :با مدیریت و ساماندهی پورت های منصوبه  ADSLاز محل منابع موجود و استفاده
از روش های بهینه سازی توسط مدیریت سیستم های مخابراتی  ،امکان ظرفیت سازی  5هزار و  312پورت جدید در استان به زودی فراهم خواهد شد.
محمد رضا زارع افزود  :با همت متخصصان مخابرات منطقه یزد در این طرح تجهیزات اینترنت پرسرعت  6سایت دیتا در کافوهای نوری آرمان،شهید احمدی
روشن(مرکز مطهری) ،عدالت  ،ولی عصر (مرکز کوثر) و مهدی(عج) در شهر یزد و امام حسین(ع) شهرستان تفت بهینه و نصب شده است .

 مدیر کل بودجه شهرداری کرمانشاه مطرح کرد؛

تدوین برنامه های شهرداری کرمانشاه
براساس سند چشم انداز  20ساله

مدیرکل بودجــه و خزانه داری شــهرداری
کرمانشــاه از تدوین برنامه های شــهرداری
کرمانشــاه بر اسا سند چشــم انداز  ۲۰ساله
خبر داد.
کرمانشــاه -حســنا فخارزاده  -دکتر علی
جمور اظهار داشت :بودجه مصوب شهرداری
کرمانشــاه برای سال جاری یک هزار و 300
میلیارد تومان بوده که خوشبختانه با تمهیدات
و اقدامات انجام شــده تا پایــان آبان ماه با
احتساب اوراق مشــارکت حدود یک هزار و
 500میلیارد تومان معادل  114درصد تحقق
پیدا کرد.
وی افزود :هم اکنون متمم و اصالحیه بودجه
به صورت الیحه ای به شورای اسالمی شهر
ارسال شده است و منتظر تصویب آن هستیم.
مدیر کل بودجه شهرداری کرمانشاه تصریح
کرد :میزان بودجه مصوب شده شهرداری در
سال گذشته  880میلیارد تومان بود که از این
میزان  54درصد آن تحقق پیدا کرد.

مدیرکل خزانه داری شــهرداری کرمانشــاه
گفت :امسال کمک های دولت به شهرداری
از محل مالیــات بر ارزش افــزوده با وجود
تحقق کامل بودجه ،کمتر از سال گذشته بود،
به گونه ای که میــزان کمک های دولت از
 79میلیارد تومان به  46میلیارد تومان معادل
کاهش  30درصدی رسیده است.

خبر

جمور تاکید کرد :علی رغم مشــکالت مالی
شــهرداری های سراســر کشــور و کاهش
درآمدهای شــهرداری به دلیل شیوع بیماری
کرونا ،پرداخت حقوق تمام پرسنل شهرداری
کرمانشاه به روز پرداخت می شود.
وی از اســتقرار ســامانه کنترل پــروژه در
شهرداری کرمانشاه خبر داد و گفت :استقرار

این سامانه موجب شفاف سازی و عدم دخل
و تصرف نظرات شخصی در انجام معامالت
مالی در شهرداری های مناطق می شود.
به گفتــه مدیــرکل بودجه و خزانــه داری
شهرداری کرمانشــاه ،امسال تمام باالی 45
میلیون تومان در سامانه کنترل پروژه ثبت و
سپس اســتعالمات و روند بررسی آن توسط
ســامانه انجام می شود .جمور به اجرای سند
چشــم انداز  20سال شهرداری کرمانشاه نیز
اشاره کرد و افزود :تمام برنامه ها و پروژه های
شهری براساس اهداف و چشم انداز این سند
تدوین شــده اجرا می شود.وی گفت :اجرای
برنامه های شــاخص حوزه معاونت و برنامه
ریزی شهرداری در جهت بهبود ارائه خدمات
به شــهروندان ،اجرای سیستم ورود و خروج
پرســنل و مکانیزه شدن سیســتم بایگانی و
اسکن پرونده های شهرداری در حوزه سرمایه
انســانی از جمله دیگر اقدامات شــهرداری
کرمانشاه در سال جاری است.

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران؛

پژوهش یکی از بنیادیترین نیازها برای پیشرفت و توسعهی یک کشور است

مدیرعامل شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران در جلســه
شوراي پژوهش اين شركت كه با تقدیر از پژوهشگران برتر
شرکت در ستاد و شرکتهای تابعه همراه بود ،رمز موفقیت
و توسعه هر کشوری را بر بنیان پژوهش ،تحقیقات علمی
و همکاری صنعت ،دانشگاه و مراكز علمي عنوان کرد.
به گزارش روابط عمومی ،مهندس رامین حاتمی مديرعامل
شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در این جلسه که به جهت
رعایت پروتکلهای بهداشتی بهصورت ویدئوکنفرانس با
ارتباط با شرکتهای تابعه برگزار شد ،میزان قدرت سیاسی
و خودکفایی کشورها را مستلزم تحقیقات علمی و پژوهشی
دانســت و افزود :میزان قدرت سیاســی و خودکفاییهای
اقتصادی هر کشــوری به پژوهش و تحقیقات علمی آن
متکی اســت و موفقیت تمام فعالیتهای مرتبط با توسعه
پايدار از مسیر پژوهش میگذرد.
مهندس حاتمی ،با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبري
(مدظلهالعالی) مبنی بر ارتباط دانشگاه و صنعت و تکالیف
پژوهشگران و سازمانهای وابسته به این حوزه در تحقق
عملی آن تصریح کرد :بر اين اســاس ،تجاریسازی علم
و تولیــد ثــروت از یافتههای علمی و رفع نیــاز جامعه از
طریق ارتباط دانشــگاه و صنعت و تبدیل فکر و اندیشــه
به محصوالت تجــاری از تکالیف مهم پژوهشــگران و
ســازمانهای وابســته به پژوهش و فناوری محســوب
میگــردد ،بنابراين هرگونه توســعه علمــی ،صنعتی و
فرهنگی ،بدون پرداختن به امر پژوهش ،با موفقیت چندانی
همراه نخواهد بود.
وي پیشرفت ایران اسالمی را باوجود تحریمهای گسترده
و ظالمانه دشمنان ،مرهون توانمندی و اعتماد به نخبگان
و دانشمندان ایرانی و جوان ذکر کرد و اظهار داشت :امروز
ایران اســامی به مدد توانمندی نخبگان ،دانشــمندان و
فرهیختگان علمی و دانشــگاهی خود موفق شده است تا
مسیرهای تولید علم و بهکارگیری آن در فنون و رشتههای
مختلف را به شــیوهای کارآمد در عرصههای مختلف به
کار گیرد.

مدیرعامل شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران ،با تقدیر
از همکاران و پژوهشــگران برتر این شرکت ،دستیابی به
اهداف و برنامههای ترسیمشــده در بخش باالدســتی و
توسعه نفت و گاز را مهمترین رسالت اين شرکت برشمرد
و گفت :شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران در راســتای
تحقق اهداف و رسالت سازمانی خود در بخش باالدستی
صنعــت نفت و گاز با اســتفاده از تــوان و دانش علمی
کارکنان و پژوهشــگران و نخبگان در مسیر شناسایی و
نیازسنجی اولویتها گام برداشته و با ارتباط مؤثر با مراکز
دانشگاهی و فناوری در رفع موانع و چالشهای خود اقدام
مینماید.
مهندس حاتمی ،در بخشی از سخنان خود بر لزوم استفاده
بهینه از پتانســیلهای موجود در دانشگاهها و همکاری با
مراکز علمی و تحقیقاتی در داخل کشــور به ويژه شركت
هاي دانــش بنيان در جهت پیشــبرد و تحقــق اهداف
پژوهشــی تأکید کرد و اجرای دو پروژه مهم میدان محور
شــامل میدانهای تنگ بيجار و بابا قیر و سمند و بانكول
بهعنوان میدانهای اقماري آن و میدان خشــت را از اين
جمله دانســت كه با انجام مطالعات پژوهشــي و فناورانه
بهمنظور توسعه فناوريها در جهت بهینهسازی فرآيندهاي
توليد و افزايش ضريب برداشــت اين میدانها با همکاری
دانشگاه شــهيد چمران اهواز در دست اجراست .همچنین
انجــام مطالعات پژوهشــي و فناورانه بهمنظور توســعه
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فناوریها در جهت بهینهسازی فرآيندهاي توليد و افزايش
ضريب برداشــت میدان خشت نیز توســط دانشگاه آزاد
اسالمي واحد علوم تحقیقات تهران در حال انجام است.
بر اســاس این گزارش در نشست شوراي پژوهش شرکت
نفت مناطق مرکزی ایران ،مهندس ســید عباس ضیایی
رئیس پژوهش و توســعه اين شــركت در رابطه با تعداد
پروژههــای خاتمه یافته و مصوب در حال اجرای این اداره
بیان داشت :درمجموع تاکنون  ۷۷پروژه پژوهشي در اين
شركت مصوب شده است كه از اين تعداد  ۷۲پروژه خاتمه
يافته و در حال حاضر  ۵پروژه پژوهشــي با دانشگاهها و
مراكز پژوهشي در حال اجرا مي باشد .پروژههای در دست
اجرا در سال جاری شامل پروژههای پژوهشي «گا ز دوست
كردن» مخازن گاز ميعاني باهدف بهينهســازي و افزايش
توليد و همچنين ارائه راهكارهاي عملي و مقرونبهصرفه
با استفاده از روش تحريك شــيميايي ،تغيير تر شوندگي
سنگ مخزن در برخي از ميادين گازي اين شركت ،پروژه
بررسي و علل منشأ ژئوشيميايي افزايش سولفید هیدروژن
در چاههاي توليدي دهرم و ســازند دشتك ميادين شانول
و داالن ،پــروژه حــذف زيســتي هیدروکربنهای نفتي
به روش در محل با اســتفاده از باكتريهاي جداشــده از
خاكآلوده در منطقه واحد بهرهبرداري نفت شــهر ،پروژه
بهبود عملکرد اورینگ های مورداستفاده درمکانیکال سیل
پمپهای گریز از مرکز تنگ بیجار با اســتفاده از نانو مواد
وپروژه ســاخت گل سبک حفاری و تکمیل چاه (Light
 )Mud & Completion Fluidبــا فناوری نوین
افزونهای گازی توسط پژوهشگاه صنعت نفت میشود.
این گزارش میافزاید ،در اين جلســه ضمن طرح پيشنهاد
هاي پروژه هاي پژوهشــي و بحث و بررســي آن توسط
اعضاي شــوراي پژوهش شركت با مشاركت و تبادل نظر
مديران عامل شركت هاي تابعه و كارشناسان ذيربط ،از ۱۳
نفر از پژوهشگران برتر شركت نفت مناطق مركزي ايران
در ستاد و شرکتهای تابعه بهرهبرداری نفت و گاز زاگرس
جنوبی ،شرق و غرب تقدیر به عمل آمد.

اخبار

برگزاری مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید

منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قصر شیرین

مراسم تودیع و معارفه سرپرست جدید منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قصر شیرین برگزار
شد.
در این مراسم که با حضور جناب تاتار فرماندار شهرستان قصرشیرین و معاونین ایشان،مهندس
معینیان رئیس حوزه مدیریت و مهندس امامیان مدیر حراست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان کرمانشاه برگزار شد
از خدمات شایسته و زحمات مهندس حیدری راد طی دوسال گذشته قدردانی و مهندس پیرمرادی
به عنوان سرپرست جدید منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قصرشیرین منصوب گردید.
در این مراسم مهندس معینیان با تاکید بر اهمیت حفظ ارزشهای اسالمی و انقالبی در حفاظت از
عرصه های ملی گفت قطعا همگی ما خدمتگزاران مردم بایستی در راستای انجام ماموریت در
این مجموعه تمام تالش و توان خود در جهت تحقق چشم اندازها،رویکردها و اهداف سازمانی و
با کمک نیروهای زبده و متخصص به کار گیریم تا بتوانیم در حفظ ،احیا و توسعه منابع طبیعی
به عنوان بستر حیات و توسعه پایدار کشور کوشا باشیم.
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه

رئيس ايمنی  ،بهداشت  ،محيط زيست  ،پدافند
غيرعامل و مديريت بحران شرکت نفت مناطق
مرکزی ایران منصوب شد

طی حکمی از طرف مهندس رامین حاتمی مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران عليرضا
قاسمی نژاد به سمت رئيس ايمنی ،بهداشت ،محيط زيست ،پدافند غيرعامل و مديريت بحران
این شرکت منصوب و از زحمات عليرضا عيدك زاده در طول تصدی سمت مذكور قدردانی شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران در حکم رامین حاتمی خطاب به
عليرضا قاسمی نژاد آمده است:
“با عنايت به مراتب تعهد و تجارب ارزشــمند جنابعالي ،به موجب اين حكم به عنوان “رئيس
ايمني ،بهداشت ،محيط زيست ،پدافند غيرعامل و مديريت بحران ” منصوب مي گرديد .نظر به
اهميت و جايگاه ويژه آن اداره در تحقق اهداف و برنامه هاي شركت ،شايسته است در خصوص
وظايف سازماني اهتمام جدي معمول فرماييد.
اميد اســت با استعانت از خداوند متعال و بهره مندي از همكاري صميمانه شركت هاي تابعه،
مديريت ها و واحدهاي ستادی در انجام وظايف محوله موفق و مويد باشد .ضمن ًا فرصت را مغتنم
شمرده از زحمات جناب آقاي عليرضا عيدك زاده در طول تصدي سمت مذكور قدرداني نموده و
براي ايشان آرزوي توفيق روزافزون دارم.

سالن بین المللی چندمنظوره شهر صدرا آماده
برگزاری مسابقات ملی و بین المللی

مدیرعامل شــرکت عمران شهر جدید صدرا به همراه شــهردار صدرا از سالن بین المللی چند
منظوره شهر جدید صدرا بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند تکمیلی آن قرار گرفتند.
خلیل حاجی پور در این بازدید گفت :مجهزترین سالن ورزشی بین المللی چند منظوره استان با
ظرفیت دوهزار تماشاگر در حال تکمیل و تجهیز است که در دهه فجر امسال به بهره برداری
می رسد و میتواند میزبان مسابقات و رویدادهای مختلف ملی و بین المللی باشد
با توجه به آغاز مســابقات  4جانبه بین المللی فوتسال و هندبال جوانان جام ملت های آسیا در
ماه بهمن و اسفند سال جاری ،نصب  2000صندلی در سالن بین المللی چندمنظوره شهر جدید
صدرا انجام گردید.
این مجموعه ،مجهز به کف پوش استاندارد برگزاری مسابقات آسیایی و مورد تایید فدراسیون
فوتبال آسیا ( )AFCمی باشد و به جهت ساختاری می تواند برای برگزاری مراسم های مختلف
ورزشی  -فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد.
شایان ذکر است این مجموعه ورزشی به مساحت  9هزار و پانصد مترمربع با اعتبار بالغ بر 136
میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شــرکت عمران شهر جدید صدرا و توسط این شرکت در
حال تکمیل و تجهیز می باشد.
جانشین فرمانده سپاه عاشورای آذربایجان شرقی خبر داد:

رونمایی از مقدمه دانش نامه مکتب سلیمانی در
تبریز

مدیرعامل شرکت گاز استان یزد:

رعایت الگوی مصرف گاز طبیعی ضامن پایداری جریان گاز در فصول سرد سال
مدیرعامل شرکت گاز استان یزد با اشاره به فرارسیدن فصول
سرد سال بر لزوم صرفه جویی در مصرف گاز طبیعی در بخش
های خانگی ،تجاری و صنعتی به منظور پایداری جریان گاز
تأکید نمود.
علی اکبر میدانشــاهی بــا حضور در برنامــه گفتگوی ویژه
خبری شبکه تابان یزد ضمن تشکر از مردم فهیم استان یزد
در مدیریت مصــرف گاز طبیعی گفت :اقداماتی مانند نصب
پنجره های دوجداره ،اســتفاده از پرده های ضخیم ،استفاده
از پوشاک مناســب و تنظیم دمای اتاق بین  18تا  21درجه
ســانتی گراد با استفاده از دماسنج می تواند در کاهش میزان
مصرف گاز در فصول سرد سال و بالطبع کاهش مبلغ گازبهاء
بسیار موثر باشد و در رابطه با نحوه صرفه جویی در اماکنی که
سیستم گرمایشی مرکزی دارند ،نصب سیستم کنترل هوشمند
موتورخانه ،نصب شــیرهای ترموستاتیک بر روی رادیاتورها،
عایق کاری مخازن و لوله های سیســتم آب گرم ،تنظیم و
سرویس سیستم های گرمایشی به خصوص مشعل موتورخانه
ها به صورت دوره ای و نیز نصب رسوب گیر می تواند منجر
به کاهش مصرف گاز طبیعی شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان یزد در ادامه از آغاز طرح پایش
دمای ساختمان دستگاه های اجرایی استان به منظور رعایت
الگوی مصرف بهینه گاز طبیعی خبر داد که کنترل وضعیت
سیستم گرمایشی ساختمان و کیفیت عایق کاری آن ،اندازه

گیری دمای اتاق و راهرو ادارات قبل و بعد از اتمام ســاعت
کاری و راه اندازی سیســتم کنترل هوشمند موتورخانه ها از
مواردی است که با توجه به چک لیست مربوطه مورد پایش
قرار خواهد گرفت و در همین راستا از مسئولین ادارات خواست
ضمن نظارت بر رعایت دمای رفاه در ســالن ها و اتاق های
ادارات تحت سرپرســتی ،هماهنگ و همراه با اقشار مختلف
مردم ،در این امر مهم مشــارکت و ضمن کمک به پایداری
شــبکه گاز ،زمینه بهره مندی سایر مناطق سردسیر استان و
کشور از این نعمت الهی را فراهم سازند.علی اکبر میدانشاهی
در ادامه از اجرای دو طرح تشــویق شرکت ملی گاز ایران به
منظور کاهش مصرف گاز طبیعی نام برد و افزود :طرح ملی
اصالح و بهینه سازی موتورخانه واحدهای مسکونی و تجاری
یکی از طرحهای شــاخص شرکت ملی گاز ایران بوده که با
اجــرای کامل این طرح عالوه بر کاهش میزان آالینده های
زیســت محیطی و حفظ هوای پاک در سطح استان ،تقلیل
هزینه گازبهای مشترکین و صرفه جویی در مصرف گاز بخش
خانگی-تجاری را به دنبال خواهد داشــت که می تواند ما را
در تحقق شــعار «گاز-برای-همه-نسل ها» یاری نموده و
تا عالوه بر چرخش چرخ اقتصاد کشــور ،آیندگان نیز بتوانند
به خوبی از این نعمت خدادادی اســتفاده کنند.وی با اشاره به
رایگان بودن طرح مذکور در ســقف ابالغی برای مشترکین
مشــمول افزود :اصالح و بهینه ســازی موتورخانه ها برای

شرکت گاز اســتان یزد هزینه باالیی را در پی خواهد داشت
ولیکن با در نظر گرفتن صرفه جویی حاصله از اجرای کامل
این طرح ضمن افزایش راندمان تاسیســات و موتورخانه ها
نقش به سزایی در توزیع منطقی و مصرف صحیح گاز در سایر
بخشها را به دنبال خواهد داشت.
در حــال حاضر طــرح اصالح موتورخانه ها شــامل اصالح
و ترمیم عایق کاری ،تنظیم مشــعل و نصب رسوب گیر به
عنوان سه اقدام مهم و اساسی می باشد که مشترکین خانگی-
تجاری دارای سیستم گرمایشی موتورخانه می توانند با مراجعه
به سایت شرکت ملی گاز ایران به نشانی www.nigc.ir
جهت ثبت درخواست خود اقدام نمایند.میدانشاهی در بخش
پایــان صحبتهای خود از طرح تخفیــف  100درصدی مبلغ
گاز بهاء برای مشــترکین کم مصرف به عنوان یکی دیگر از
طرح های حمایتی شرکت ملی گاز ایران در خصوص کاهش
مصرف انرژی و با هدف کمک به دهک های پایین جامعه نام
برد و تصریح نمود :با توجه به پیشنهاد وزارت نفت و تصویب
هیات وزیران از اول دیماه مشترکین خانگی که میزان مصرف
آنها کم تر از الگوی تعیین شده باشد( 200مترمکعب در ماه) از
تخفیف  100درصدی بهره مند می شوند .ضمنا بر اساس این
طرح مشــترکینی که نسبت به سال های  96و  97حدود 10
درصد کاهش مصرف داشته باشند مشمول تخفیف  15درصد
کل گازبهاء خواهند شد.

جانشین فرمانده سپاه آذربایجان شرقی از رونمایی مقدمه دانش نامه مکتب سلیمانی در تبریز خبر
داد و گفت :این آیین در قالب ویبنار در  14دی برگزار می شود.
ســردار اصغر عباسقلی زاده در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته مقاومت ،افزود :سخنرانان این
وبینار سردار سالمی ،نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی ،سردار خرم و زینب سلیمانی دختر
سردار ســلیمانی خواهد بود.وی افزود :این آیین مقدمه ای است برای تدوین جامع دانش نامه
سردار سلیمانی که توسط فرهیختگان اقشار مختلف در حال مطالعه ،بررسی و نگارش است.
سردار عباسقلی زاده با اشاره به اینکه هفته مقاومت با شعار «مرد میدان» از روز شنبه همزمان
با سالگرد شهادت سردار سلیمانی آغاز می شود ،از برگزاری برنامه های مختلفی همزمان با این
هفته در سطح استان خبر داد و تاکید کرد :با توجه به تقارن این هفته با ایام فاطمیه ،تالش شده
است برنامه ها در راستای فرهنگ فاطمی برگزار شوند.
وی بزرگداشــت اربعین شهید فخری زاده در  17دی را از دیگر برنامه های این هفته نام برد و
ادامه داد :این شــهید توسط اسرائیل که دشمن انسانیت است ،به شهادت رسید چرا که تالش
های شهید فخری زاده در راستای خدمت و سالمت جامعه بود و اسرائیل آن را برنمی تابد.
وی همچنین توزیع پنج هزار بســته معیشتی در قالب کمک مومنانه به اقشار آسیب پذیر را از
برنامه های مهم این هفته در خدمات رسانی به مردم عنوان و بیان کرد :سپاه خود را از مردم می
داند و تالش دارد بخشی از مشکالت آن ها را رفع کند.
سردار عباسقلی زاده تهیه کتب مختلف در موضوعات سردار سلیمانی و در رده سنی بزرگسال و
نوجوان ،تهیه پوستر ،برگزاری شب شعر سردار دل ها توسط بسیج هنرمندان ،یادواره شهدا به
صورت مجازی در شبکه شاد از طریق آموزش و پرورش ،برگزاری وبینار روشنگری توسط بسیج
دانشجویی و ده ها برنامه دیگر را از عناوین مهم برنامه در این هفته برشمرد.

