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ایران

سرپرست شرکت گاز استان مازندران مطرح کرد؛

بهینهسازیموتورخانهها؛اقدامحمایتی
شرکت ملی گاز ایران

سرپرست شرکت گاز مازندران گفت :شرکت
ملی گاز ایران برای کاهش  10درصدی
مصرف گاز و گاز بهاء مشترکین ،طرح
بهینهسازی رایگان موتورخانهها در بخش
خانگی ،تجاری و اداری را در دست اقدام
دارد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان
مازندران« ،مقدم بیگلریان» سرپرست
شرکت گاز مازندران در برنامه تلویزیونی
آژیر زرد ،اظهار کرد :بعد از پیروزی انقالب
شکوهمند اسالمی شاهد رشد شتابانی در
حوزه گازرسانی در کشور بودیم که در جهت
محرومیتزدایی و توسعه عدالت اجتماعی
صورت گرفت و همین باعث شد که امروز
 75درصد از سبد انرژی خانوار را گاز تشکیل
دهد که جای خوشحالی دارد ،ما هم در
سازمانی کار میکنیم که تمام فعالیتش
خدمت رسانی به مردم عزیز است و خدا را
شکر میکنیم که چنین فرصتی را برای بنده
و همکارانم فراهم نموده است .وی افزود :در
حال حاضر ما در استان مازندران  21هزار و
 120کیلومتر شبکه گازرسانی و  825هزار
انشعابات علمک داریم که با اجرای چنین
حجم کاری ،در حال حاضر حدود یک میلیون
و  526هزار مشترک بهره مند از گاز طبیعی
داریم و از این میزان  92درصد مشترکین
خانگی و  8درصد صنعتی و عمومی هستند.
بیگلریان اعالم کرد :در بخش مشترکین
عمده و بزرگ ۳ ،نیروگاه مقیاس بزرگ24 ،
نیروگاه مقیاس کوچک و حدود  34شهرک

صنعتی از نعمت گاز برخوردار هستند و از 61
شهر در استان در  59شهر گازرسانی انجام
شده و همچنین از  2هزار و  970روستایی
که قابلیت گازرسانی دارند در  2هزار و ۴۶۰
روستا گازرسانی انجام شده و موارد باقیمانده
کار با قوت در حال اجرا است.
سرپرست شرکت گاز مازندران خاطرنشان
کرد :ضریب نفوذ گازرسانی در حوزه شهری
 99/9و در حوزه روستایی  ۱/۹۵است و
جا دارد بیان کنیم که مازندران در حوزه
گازرسانی روستایی رتبه دوم کشور را دارد.
این مسئول اعالم کرد :بخشی از پروژههای
باالدستی تقویت گاز شمال و شمال شرق
کشور انجام شده است و یک فاز آن به
زودی به بهرهبرداری میرسد و ایستگاه
تقویت فشار آرادان سمنان هم در سال آینده
برای همین منظور به بهرهبرداری میرسد.
وی اذعان داشت :تقویت شبکه و تعمیرات
ایستگاههای گاز برای بخش خانگی و
صنعتی انجام شد تا با اطمینان خاطر ،
زمستان سال جاری را سپری کنیم.
بیگلریان گفت :در بحث بهینهسازی
موتورخانهها شرکت ملی گاز ایران این
فرصت را ایجاد کرده تا بدون پرداخت هزینه
در بخش خانگی تجاری و اداری با انجام
عایق کاری موتورخانه  ،نصب رسوبگیر
مغناطیسی و تنظیم مشعل را انجام شود
و این باعث میشود که ضمن کاهش گاز
بهاء مشترکین  ،در مصرف گاز هم  10درصد
صرفهجویی شود.

استاندار فارس در بازدید از صنایع قطعات
الکترونیک شیراز:

توانمندی های صنایع قطعات
الکترونیک به جامعه معرفی شود

دکتر محمد هــادی ایمانیه
در بازدید از مجموعه صنایع
قطعات الکترونیک شــیراز با
بیان اینکه این مجموعه کم
نظیر بوده و پیشــرفت های
بســیار خوبی را تجربه کرده
است ،اظهارداشت :مجموعه
هــای زیر نظر مقــام معظم
رهبــری به دلیــل دوری از
مسائل سیاسی و تالطم های
اداری ،توانمندی های بسیار
باالیی به دست آورده اند.
نماینده عالی دولت در استان
فارس با اشــاره به اینکه تورهای بازدید دانشــگاهیان از مجموعه صنایع قطعات
الکترونیک شــیراز میتواند مفید و موثر باشــد ،افزود :بخشــی از سطوح آموزشی
دانشجویان در بعضی رشته ها می تواند با همکاری صنایع قطعات الکترونیک شیراز
به شکل مطلوب تری اجرا شود.
وی با بیان اینکه صنایع قطعات الکترونیک شــیراز میتواند در زمینه ایجاد شــهر
هوشــمند در استان فارس همکاری جدی داشته باشــد ،ادامه داد :در زمینه تولید
تجهیزات پزشــکی نیز با توجه به بازار بسیار مناسب در سطح منطقه ،از مشارکت
صنایع قطعات الکترونیک شیراز حمایت جدی میکنیم.
اســتاندار فارس خواســتار حضور موث ر صنایع قطعات الکترونیک شیراز در زمینه
حفاظت از محیط زیست ،مراتع و جنگل ها با بکارگیری فناوری های جدید در زمینه
پهبادهای پیشرفته و حسگرهای الکترونیک شد و افزود :فعالیت و همکاری شرکت
های دانش بنیان در مجموعه صنایع قطعات الکترونیک شیراز فرصت مغتنمی برای
پیشبرد اهداف استان فارس و کشور محسوب میشود که باید این روند تقویت شود.
دکتر ایمانیه با اشــاره بــه اینکه توانمندی های بــاالی مجموعه صنایع قطعات
الکترونیک شــیراز می تواند در زمینه پرورش نیــرو و تربیت مدیران موفق موثر
باشد ،گفت :از ظرفیت های صنایع قطعات الکترونیک شیراز باید در زمینه تقویت
توانمندی های مدیریتی استان حداکثر بهره برداری صورت گیرد.
نماینده عالی دولت در استان فارس با تاکید بر اینکه قطعات مورد نیاز دستگاه های
اجرایی باید اعالم شده و توسط صنایع قطعات الکترونیک شیراز برای پاسخگویی به
این نیاز ها باید برنامه ریزی صورت گیرد  ،اظهارداشت :برای کاهش مصرف انرژی
و آب در ادارات استان باید از توانمندی های صنایع قطعات الکترونیک شیراز استفاده
شود و استانداری فارس آمادگی دارد برای عقد قرارداد در این زمینه پیش قدم شود.
وی با بیان این پسماندهای الکترونیک گنج نهفته ای است که باید مورد توجه جدی
قرار گیرد ،افزود :باید تالش کنیم که بازیافت پسماندهای الکترونیک در شهر شیراز
قرار گیرد.استاندار فارس خواستار حمایت از صنایع قطعات الکترونیک شیراز برای در
اختیار گرفتن پروژه تولید کارت هوشمند ملی و پروژه های مشابه در سطح کشور با
توجه به سوابق موفق این موضوع در شیراز شد و ادامه داد :این مجموعه با برنامه ای
مدون باید موضوع افزایش سالیانه مبلغ قرارداد با پیمانکاران فارسی را مورد توجه قرار
داده و برای صادرات قطعات تولیدی از مبدأ فارس تالش مجدانه ای داشته باشد.

به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل
شهرداری اراک ،دکتر علیرضا کریمی با
اشــاره به اهمیت احــداث بازارچههای
محلی در راســتای کاهــش هزینهها و
توزیع خدمات شهری در محلهها ،اظهار
کرد :عملیات نصب ســازه جهت احداث
بازارچهها در خیابان جهانگیری و شهرک
پردیس صورت گرفته و ســایر اقدامات
تکمیلی توسط پیمانکار پروژه در دست
انجام است.
وی افزود :در حال حاضر شهرداری اراک
نسبت به احداث بازارچههای محلی میوه
و تره بــار در محلههای کوی پردیس و
خیابان جهانگیری اقدام نموده اســت.
شــهردار اراک ،تصریــح کــرد :پروژه
احداث بازارچههای محلــی میوه و تره
بار جهانگیــری و پردیس با اعتباری در
حدود  ۵۰میلیارد ریال در مساحت ۳۷۲
مترمربع ،تحت نظارت معاونت امور زیر
بنایی و حمل و نقل شــهری شهرداری
اراک در حال انجام است.
دکتر کریمی تاکید کرد :مشــاغلی مانند
فروشندگان میوه و تره بار از عوامل اصلی
حضور مردم در هســته مرکزی شهر به
شمار میروند از این رو به منظور کاهش
تردد مردم در این محدوده ،در سال جاری
احداث این بازارچههای محلی در دستور
کار قرار گرفتــه که امیدواریم با افزایش
ســاخت ایــن مراکز در نقــاط مختلف
شــهری ،از رفت و آمد بیــش از حد و
ترافیک هسته مرکزی شهر کاسته شود.
فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز
خبر داد ؛

برگزاری بیش از
۳۰۰برنامه به مناسبت
گرامیداشت هفته بسیج

هفته بسیج ،یاد آور رشادت ها ،جانفشانی
و خدمات بی دریغ این قشر مردمی است
که از بدو انقالب شــکوهمند اسالمی
ایران تاکنون ،بدون وقفه ،استمرار داشته
است.
در تقویم کشــور ،همه ساله یک هفته
(از  29آبان الی  5آذر) برای پاسداشــت
و یــادآوری این خدمات ،به عنوان هفته
بسیج نامگذاری شــده است تا فرصتی
باشــد برای تجلیــل از ایــن نیروهای
مردمی ،انقالبی و خســتگی ناپذیر که
همواره پای آرمانهــای مقدس انقالب
اسالمی ،ایستادهاند.
فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز ،ضمن
گرامیداشت هفته بسیج گفت :بسیجیان،
همواره در هر برهــهای از انقالب ،و به
خصوص در بحرانها و ســختی ها ،تمام
توان و نیروی خود را برای حل مشکالت،
صرف کرده و خستگی را خسته کرده اند.
سرهنگ پاسدار حســین پوراسماعیل
گفت :برای تجلیل و گرامیداشــت این
رشــادت ها و جانفشــانی هــا ،برنامه
های متنــوع فرهنگی هنری ،مجازی،
ســازندگی ،علمی ،اردویی ،ســامت،
ورزشــی و ...در طول ایام هفته بسیج
 ،تدارک دیده شــده است .وی تجلیل
از فعالین فرهنگی ،مجازی و سیاســی
بسیج را از ویژه برنامههای گرامیداشت
هفته بسیج دانســت و گفت :برگزاری
یــادواره شــهدا ،رزمایــش کمکهای
مومنانه با محوریت گروه های جهادی
بسیج سازندگی در تمامی اقشار ،حوزه
هــا و پایگاه های تبریز و حومه ،برپایی
نمایشــگاه صنایع دســتی خواهران،
برگزاری شــیفت ایثار در حــوزه ها و
پایگاه های کارگری و برگزاری نشست
روشنگری و تجلیل از فعالین فرهنگی و
طرح شهید سلیمانی از ویژه برنامه های
اولین روز هفته بســیج است.سرهنگ
پاسدار پور اسماعیل ،برگزاری مسابقات
فینــال فوتبــال و والیبال بمناســبت
گرامیداشت هفته بسیج ،برپایی محفل
انس با قرآن و شــهدا و یادواره شهدا را
از برنامه های دومین روز هفته بســیج
عنــوان کرد و افزود :برگــزاری کارگاه
مشاوره و پیشــگیری از اعتیاد ،افتتاح
صندوق قرض الحسنه ،برگزاری ایستگاه
سالمت و میز خدمت و ویژه برنامه ی
گرامیداشت هفته بسیج و اجرای سرود
خیابانی در اندیشه ،از ویژه برنامه های
ســومین روز هفته بسیج ســپاه ناحیه
امامت تبریز اســت.وی افزود :تجلیل
از فرهنگیان فعال بســیجی ،برگزاری
رزمایش ثامــن  ۱۶در فضای مجازی
و برگزاری مراســم گرامیداشت هفته
بسیج در مسجد الزهرا (س) اندیشه ،از
برنامه های چهارمین روز هفته بســیج
است.ســرهنگ پاســدار پور اسماعیل
گفت :همچنین در تــداوم برنامه های
هفته بسیج ،رزمایش اقتدار بسیجیان و
تجدید بیعت با والیت در تبریز ،سردرود،
خسروشهر و باسمنج ،تجلیل از بسیجیان
نمونه دانش آموزی در آموزش و پروش
ناحیه  ،۳نشست روشنگری و بصیرتی
در خسروشهر ،ویژه برنامه گرامیداشت
هفته بسیج در کتابخانه ی مرکزی تبريز
برگزار می شود.

آبفای گیالن در اجرای پروژه های فاضالب:

ساماندهی ،بهسازی و رفع آلودگی
رودخانه های گوهررود و زرجوب
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن
گفت :اجرای پروژه های فاضالب،
ساماندهی ،بهسازی و رفع آلودگی
رودخانه های گوهررود و زرجوب شهر
رشت از اولویت های این شرکت است.
رشت-سمیه جوان-به گزارش دفتر
روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آبفای گیالن؛ سید محسن
حسینی با اشاره به اینکه طی سال های
گذشته اقدامات خوبی در این زمینه
صورت گرفته است ،افزود :در سال های
 94و  95اعتباری معادل  300میلیارد
ریال در قالب طرح های انتقال فاضالب
به تصفیه خانه فخب ،تصفیه فاضالب
ورودی به زهکش  ، C1احداث مدول
دوم مسکن مهر ،احداث تصفیه خانه
شهرصنعتی رشت و احداث یک واحد
تصفیه خانه محلی در کوی امام رضا
(ع) به شرکت آبفای گیالن ابالغ شد.
وی گفت :همچنین  100میلیارد ریال
اعتبار در سال  1398برای تصفیه خانه
جنوبی فاضالب واقع در سایت مسکن
مهر رشت به این شرکت ابالغ شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
گیالن با تاکید بر اینکه مطابق اعتبارات
ابالغ شده اقدامات مناسبی برای نجات
این دو رودخانه انجام شده است ،افزود:
به منظور جلوگیری از انتقال فاضالب به
زهکش  C1و رودخانه زرجوب و انتقال
آن به تصفیه خانه فاضالب اصلی شهر
رشت؛ طرح تکمیل خط انتقال اصلی
به تصفیه خانه فاضالب در منطقه
شرقی شامل رفع معارض و گابیون
بندی حاشیه رودخانه ،لوله گذاری خط
انتقال  1200میلی متری با لوله های
فایبرگالس  GRPو اجرای شبکه
جمع آوری آب های سطحی کوچه
فکوری تا تیر ماه سال  97اجرا شد.
حسینی تصریح کرد :تکمیل خط اصلی

ورودی به تلمبه خانه و اتصال شبکه
فاضالب بلوار گیالن با لوله  GRPبه
قطر  600و  1400میلی متر و اجرای
خط جمع کننده فاضالب منتهی به
کانال زهکش  C1با لوله  GRPبه
قطر  600و  800میلی متر نیز طی این
مدت اجرا شد.
وی گفت :با اجرای این طرح ها امکان
انتقال فاضالب همه مناطق شرقی به
تصفیه خانه فراهم و از ورود فاضالب
منطقه گلسار که به کانال انتهایی G5
و رودخانه زرجوب ریخته می شد،
جلوگیری بعمل آمد.
وی با بیان اینکه در قسمت غربی
شهر رشت ،منطقه باقرالعلوم واقع در
بلوار افتخاری با جمعیتی مشتمل بر
 1200خانوار فاقد شبکه جمع آوری
فاضالب بود و دفع فاضالب از طریق
ایجاد چاه های جذبی و انتقال سرریز
فاضالب به تاالب عینک صورت می
گرفت ،گفت :این امر عالوه بر انتشار
بوی نامطبوع موجب بروز بیماری های
عفونی و نارضایتی ساکنان منطقه شده
بود که در این راستا طرح ایجاد شبکه
جمع آوری فاضالب و نصب  500فقره
انشعاب در سال  95تهیه شد.حسینی
افزود :این طرح شامل اجرای  5087متر
لوله گذاری به اقطار  200الی  315میلی
متر با لوله پلی اتیلن دو جداره بود که
بطور کامل اجرا شد.
مدیرعامل شرکت آبفای گیالن با
اشاره به اینکه ساکنان منطقه نخودچر
نیز به دلیل فقدان سیستم جمع آوری
فاضالب با مشکالت متعدد زیست
محیطی و بهداشتی روبرو بودند ،اظهار
داشت :برای رفع این مشکل نیز پروژه
جمع آوری و انتقال فاضالب این منطقه
به ایستگاه پمپاژ  PSWو در نهایت به
تصفیه خانه فاضالب شهر رشت شامل

لوله گذاری بطول  4200متر به اقطار
 200الی  500میلی متر با لوله پلی اتیلن
فاضالبی اجرا شد.
حسینی تصریح کرد :با اجرای این پروژه
اکثر ورودی های فاضالب منتهی به
قسمت غربی تاالب عینک مسدود شد
که عملیات تکمیل تاسیسات فاضالب
این منطقه از محل طرح ایجاد تاسیسات
فاضالب رشت در دست اقدام است.وی
همچنین افزود :تكميل خطوط جمع
آوري فاضالب منطقه رشتیان شامل
لوله گذاری بطول  490متر به قطر 800
میلی متر با لوله فایبرگالس فاضالبی با
هدف اتصال شبکه فاضالب رشتیان به
ایستگاه پمپاژ  PSNدر ابتدای سال
 96تهیه و اجرا شد.
وی گفت :با اجرای این طرح از ورود
فاضالب به کانال انتهایی خیابان
گلزاران (منتهی به رودخانه گوهررود)
جلوگیری بعمل آمد.
حسینی با بیان اینکه پروژه هدایت
فاضالب منطقه سیاه اسطلخ با هدف
جلوگیری از ورود فاضالب به رودخانه
گوهررود واقع در پل سیاه اسطلخ
و انتقال فاضالب به ایستگاه پمپاژ
 PSNو تصفیه خانه فاضالب رشت
اجرا و در آبان سال  96وارد مدار بهره
برداری شد ،افزود :در این پروژه 1500
متر لوله گذاری به اقطار  500و 600
میلی متری با لوله فایبرگالس فاضالبی
اجرا شد و هم اکنون سه خروجی ضلع
جنوبی پل سیاه اسطلخ با اتصال به
ایستگاه پمپاژ فلکه جهاد ()PSN
به تصفیه خانه فاضالب جهت تصفیه
منتقل می شود .همچنین تکمیل
تاسیسات فاضالب این منطقه و ضلع
شمالی پل سیاه اسطلخ از محل طرح
ایجاد تاسیسات فاضالب رشت در دست
اقدام است.

مدیرعامل شرکت آبفای گیالن به
اجرای طرح اضطراری انتقال فاضالب
بلوار توحید با هدف جلوگیری از ورود
فاضالب به رودخانه زرجوب در محل
پل توحید و انتقال آن به تصفیه خانه
فاضالب رشت اشاره کرد و گفت :این
پروژه شامل  250متر لوله گذاری به
قطر  315میلی متر با لوله فایبرگالس
فاضالبی به همراه احداث خرپای فلزی
روی رودخانه می باشد.
حسینی افزود :مدول دوم تصفیه خانه
فاضالب مسکن مهر رشت نیز با هدف
تصفیه فاضالب منطقه جنوبی این شهر
و همچنین خو ِد مسکن مهر با ظرفیت
 12500مترمکعب در شبانه روز دارای
 60درصد پیشرفت کار است.
وی با اشاره به اجرای شبکه جمع آوری
فاضالب مسکن مهر رشت ،گفت:
محدوده اصلی مسکن مهر شامل 12.5
کیلومتر شبکه فاضالب به اقطار 200
الی  700میلی متر با لوله پلی اتیلن
و فایبرگالس فاضالبی می باشد که
تاکنون  8000متر لوله فایبرگالس و
 1200متر از مسیر خط انتقال تحت
فشار حد فاصل ایستگاه پمپاژ مسکن
مهر و تصفیه خانه جنوبی شهر رشت
اجرا شده است.
وی افزود :عملیات لوله گذاری فاضالب
خط  Aو خط  Bدر دست اقدام است و
فاز  2مسکن مهر به اتمام رسیده است.
حسینی از ارسال طرح و برآورد پروژه
تصفیه خانه کوی امام رضا (ع) به
شرکت مهندسی آبفای کشور جهت
دریافت تاییدیه خبر داد و گفت :طرح
تصفیه خانه فاضالب شهر صنعتی
رشت از تعهدات شرکت آب و فاضالب
خارج شده و تخصیص مربوطه به سایر
طرح ها منتقل شده است.
مدیرعامل شرکت آبفای گیالن به
برنامه های کوتاه مدت این شرکت
در طرح فاضالب شهر رشت برای
آینده نزدیک اشاره کرد و اظهار داشت:
توسعه شبکه فاضالب غربی شهر رشت
در منطقه نخودچر ،احمد گوراب و ...
 ،نصب انشعاب فاضالب در مناطق
متصل به تصفیه خانه فاضالب رشت
مانند بلوار گیالن ،نخودچر ،رشتیان،
بلوار قلی پور ،تکمیل شبکه فاضالب
قسمت شرقی رشت شامل بلوار دیلمان،
بلوار کاکتوس ،کوی سحرخیز و پستک،
تکمیل و راه اندازی ایستگاه پمپاژ و
تصفیه خانه مسکن مهر ،تکمیل خطوط
انتقال جنوبی رشت منتهی به تصفیه
خانه جنوبی ،تکمیل خط انتقال تحت
فشار مسکن مهر ،طراحی و جمع آوری
شبکه فاضالب فاز دوم مسکن مهر و
تکمیل و بهسازی تصفیه خانه اصلی
فاضالب شهر رشت از مهم ترین این
برنامه هاست.
حسینی تصریح کرد :از مجموع اقدامات
انجام شده که مشروح آن توضیح داده
شده است ،بیش از  20هزار مترمکعب
در شبانه روز به ظرفیت فاضالب
ورودی به تصفیه خانه بزرگ فاضالب
شهر رشت افزوده شده است.

معاون امور جنگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ منطقه ساری مطرح کرد:

طرح جایگزین تنفس جنگل چشم انتظار ابالغ اعتبار

معاون امــور جنــگل اداره کل منابــع طبیعی و
آبخیزداری مازندران ـ منطقه ســاری گفت :طرح
جایگزین تنفس جنگل منتظر ابالغ اعتبار اســت
که درصورت تحقق در زمســتان امسال بخشی از
کارهای میدانی انجام خواهد شد.
فتحاهلل غفاری دربــاره وضعیت اجرای طرحها در
جنگلهــای هیرکانی اظهار کــرد :کتابچه طرح
جایگزین تنفس جنگل تهیه شده و کارهای میدانی
و فنی نیز در این زمینه انجام شده است.
وی گفت :منتظر دستور سازمان برای ابالغ اعتبار

هســتیم که در صورت تحقق در زمستان امسال
بخشی از کارهای میدانی انجام خواهد شد.
معاون امــور جنــگل اداره کل منابــع طبیعی و
آبخیزداری مازندران ـ منطقه ســاری اضافه کرد:
این طــرح اعم از جنــگلکاری ،مرمت جادهها و
عملیات پرورشــی و در مجموع اقدامات مربوط به
حفاظت از جنگل را شامل میشود.
غفاری با اشــاره به وسعت  ۷۹۴هزار و  ۱۴هکتار
جنگلهای منابع طبیعی منطقه ساری ،یادآور شد:
بــا توجه به قراردادهــای حفاظتی  ۱۱مجری کار

حفاظت در جنگلها هســتند که حدود یکهزار و
 ۲۰۶قرقبان را زیرپوشش دارند.
وی به بلوکبندی حفاظتی جنگلها اشــاره کرد
و افزود :تمــام جنگلها زیرپوشــش قراردادهای
حفاظتی اســت.معاون امور جنگل اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ منطقه ســاری با
تاکید بر اینکه تمــام هدفمان حفاظت در خور از
جنگلهای شمال است ،خاطرنشــان کرد :وقتی
حضورمان در جنگلها بیشــتر باشد قطعا به این
مهم نزدیکتر خواهیم شد.

اخبار

در سفر استاندار فارس به
شهرستان خرامه مطرح شد:

مصوبه سفر ریاست جمهور
درخصوص تسریع انتقال
آب سد درودزن به خرامه
مشکالت بخشی از موانع
تامین آب منطقه را رفع
میکند

دکتر محمد هــادی ایمانیه ،که
در سلسله ســفرهای شهرستانی
خود به خرامه ســفر کرده بود ،در
حاشیه این سفر ضمن قدردانی از
میهماننــوازی اهالی ،امام جمعه
و مسووالن شهرســتان خرامه،
هدف از ســفر به این شهرستان
را رســیدگی به مشکالت موجود
برشمرد.
او توســعه زیرساختها و افزایش
تولید در این ناحیه را مهم عنوان
کرد و ابراز داشــت :بــا توجه به
مصوبه تســریع انتقال آب ســد
درودزن به شهرســتان خرامه که
طی ســفر ریاســت جمهوری به
استان فارس تصویب شد ،بخشی
از موانع تامین آب در بخشهای
خانگی ،صنعتی و کشاورزی رفع
خواهد شد.
نماینــده عالی دولت در اســتان
فارس بــا انتقــاد از رونــد کند
انتقال کارخانه ســیمان شیراز به
خرامــه ،ابراز امیدواری کرد که با
پیگیریهــای جدی این موضوع
هر چه سریعتر به سرانجام رسد.
اســتاندار فارس ضمــن بازدید
از محــور مواصالتــی خرامه -
مرودشت و پل حسنآباد ،وضعیت
این جاده را از نظر ایمنی نامناسب
توصیف کرد و بیان داشــت :در
همین راســتا ،پل حســنآباد و
دستکم بخشــی از این جاده تا
پایان سال جاری آسفالت خواهد
شد.
وی حمایــت از رونــق تولید در
شهرســتان خرامه را ،بهویژه در
زمینه دامداری ،بااهمیت ارزیابی
کرد و افزود :پرورش بز با تغییرات
ژنتیکی و پرورش شــتر دو حوزه
بهروز و شایان توجه در شهرستان
خرامه است که میتواند به الگویی
برای افزایش ارزشافزوده ،در کل
استان و کشور تبدیل شود.
وی همچنین دربــاره راهاندازی
پســت بــرق  ۴۰۰کیلوولــت
شهرستان خرامه ،از تامین اعتبار
و بهرهبــرداری از ایــن پروژه در
آینده نزدیک خبر داد.
دکتر ایمانیه در بخش دیگری از
سخنان خود به مشکالت و موانع
توسعه کارخانه فوالد خرامه اشاره
و تصریح کرد :یکی از مشکالت
دسترســی به برق الزم است که
با احداث پســت برق یادشده رفع
میشــود و مســأله دیگر تامین
ســنگ آهن فوالد است که این
موضوع نیز با همکاری مسووالن
ایمیدرو به سرانجام خواهد رسید.
اســتاندار فــارس در این ســفر
همچنیــن نوید داد که اســتخر
دانشآموزی و خوابگاه ورزشــی
ناتمــام شهرســتان خرامه طی
چند مــاه آینده و با تزریق بودجه
کافی در اختیــار اهالی این ناحیه
قرار گیرد.

ضرورت ارتباط و تعامل متقابل صنعت گاز و دانشگاه
برای برونرفت از مشکالت

مدیرعامل شــرکت گاز خراسان رضوی با بیان این
مطلب که برای برون رفت از مشــکالت و استفاده
بهینه از فرصت ها ،ارتباط و تعامل متقابل صنعت و
دانشگاه ضرورتی اجتناب ناپذیر است گفت :یکی از
حوزههای همکاری مشترک افزایش راندمان وسایل
ن موضوع در کنار مصرف درست
گازسوز اســت .ای 
گازطبیعی اگر در گذشته یک انتخاب بود امروز تبدیل
به یک الزام برای پایداری این نعمت الهی شده است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان
رضوی ،حسن افتخاری سخنران اختتامیه هفدهمین
کنگره ملی مهندســی شــیمی ایران در دانشگاه
فردوســی مشــهد که با حضور جمعی از اســاتید،
دانشگاهیان و دانشــجویان برگزار شد اظهار کرد:
گازطبیعی موتور محرک و توسعه دهنده همهجانبه
فعالیت های اقتصادی کشور است.
وی افزود :ســهم گازطبیعی در سبد انرژی جهان با
توجه ارزانی ،پاک بودن ،سهولت دسترسی و امنیت
نسبت به سایر سوختهای فسیلی رو به رشد بوده و تا
دو دهــه آینده به  ۲۶درصد افزایش پیدا خواهد کرد
و این در حالی اســت که سهم نفت و ذغال سنگ
رو به کاهش اســت؛ لذا گازطبیعی از بیشترین رشد
مصرف در بین سوخت های فسیلی برخوردار است
و به همین دلیل تعدادی از مراکز معتبر بین المللی
از گاز طبیعی بعنوان سوخت آینده و سوخت منتخب
یاد می کنند.

مدیرعامل شــرکت گاز خراســان رضوی گفت :در
کشور ما در حال حاضر بالغ بر  ۷۶درصد سبد انرژی
را گاز طبیعی به خود اختصاص داده است .با توجه به
منابع و مخازن گازی می توان از سوخت گاز طبیعی
به انرژی ارزان ،پاک ،پایدار و نوین در مقایسه با دیگر
سوختهای فسیلی نام برد.
افتخاری ادامه داد :این موضوع باعث رشــد فزاینده
نقش گاز در اقتصاد و صنعت ایران هم شــده است.
درست است که ایران دارنده دومین ذخایر گازی دنیا
اســت اما در کنار این مطلب موضوعاتی وجود دارد
کــه در صورت عدم توجه به آن فرصت را به تهدید
تبدیل می کند.وی با اشــاره به فعالیت شرکت گاز
خراسان رضوی بعنوان قطب پژوهشی شرکت ملی
گاز ایران در زمینه بهینه ســازی و ارتقای راندمان
تجهیزات گازسوز تصریح کرد :درباره نحوه مصرف
گاز طبیعی در کشور می توان به دو موضوع راندمان
پایین تجهیزات در صنایع و مصارف لجامگسیخته
در بخش خانگی اشــاره کرد .متاسفانه بخش عمده
ای از مراکز گازســوز و صنایع از قبیل نیروگاهها با
راندمان پایین در حال کار هستند .در این باره باید از
نقش مهندسی به ویژه مهندسی شیمی در راستای
افزایش راندمــان در صنعت اســتفاده کرد .ضمن
اینکه تجهیز آزمایشــگاه برچسب انرژی تجهیزات
گازســوز و راه اندازی آزمايشگاه تحقيقاتي افزايش
راندمان تجهيزات گازســوزخانگي در شرق كشور

توسط شرکت گاز استان خراسان رضوی در همین
راســتا بوده که میتواند در پــروژه های تحقیقاتی
دانشگاهیان نیز مفید باشد.
مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گفت :موضوع دوم
بحث فرهنگ ســازی است که نیازمند اقدام فوری
با فعالیت های اثربخش و برنامه ریزی دقیق است.
البتــه در حوزه مصرف بخش خانگی و عمومی هم
نمیتوان تمام مشکل را مرتبط با رفتار مصرف کننده
دانست .واقعیت قضیه این است که تجهیزات گازسوز
مورد استفاده در کشور ما از راندمان پایینی برخوردار
هســتند.وی تاکید کرد :افزایش راندمان وســایل
گازسوز بهویژه بخاریها و مصرف درست گازطبیعی
اگر در گذشته یک انتخاب بود امروز تبدیل به یک
الزام برای حفظ امنیــت و پایداری این نعمت الهی
شده است؛ لذا باید عالوه بر کمک مراکز دانشگاهی
در زمینه تولید وســایل و تجهیزات گرمایشــی با
رده انــرژی  Aو  ،Bبــا تلفیقی از تخصص مراکز
دانشــگاهی و با روش های خالقانه و مبتکرانه در
زمینه تغییر فرهنگ استفاده از گاز طبیعی نیز بصورت
هوشمند و هدفمند اقدام نمود.
افتخاری با اشاره به اشتغال حدود یکهزار نفر از فارغ
التحصیالن رشــته های مختلف مهندسی در حوزه
های مختلف مرتبط با گاز در استان خراسان رضوی،
عمده اشتغال آنها را در قسمت های طراحی و نظارت
بر اجرای طرح های گازرسانی اعالم کرد و بر لزوم

بازنگری در سیالبس ها و واحدهای درسی مهندسی
شیمی مبتنی بر نیاز صنعت و حوزه ها و فرصتهای
اشتغال فارغ التحصیالن تاکید کرد.
مدیرعامل شرکت گاز خراســان رضوی در بخش
دیگری از ســخنان خود برگــزاری همایش ها و
رویدادهای علمی همانند کنگره مهندسی شیمی را
فرصتی برای آشنایی مراکز دانشگاهی و علمی با نیاز
صنعت و نیز آشنایی صنعتگران با آخرین یافتههای
علمی و پژوهشــی دانست و از برگزاری هفدهمین
کنگره ملی مهندسی شیمی در دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد تقدیر نمود.
دکتر وحید تقیخانی عضو هیات علمی دانشــکده
مهندسی شــیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف و
دبیر انجمن مهندسی شیمی کشور و دکتر احمدرضا
بهرامی معاون پژوهش و فن آوری دانشگاه فردوسی
مشهد از دیگر سخنرانان اختتامیه هفدهمین کنگره
ملی مهندســی شیمی بودند .در پایان این مراسم از
صاحبان مقاالت برتر نیز تقدیر شد.
شبنم مقدم

