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خبر كوتاه
وزیر نیرو در جلسه سازگاری با کم آبی در استان
اصفهان:

پای اجرای عدالت در موضوع آب
ایستادهام /ساماندهی زایندهرود بدون
مشارکت مردم امکان پذیر نیست

وزیر نیرو با اعالم این که پای اجرای عدالت در
موضوع آب ایستادهام ،گفت :وظیفه شرعی ،قانونی و
انقالبی خود را در این مهم میبینم ،چرا که بسیاری از
مشکالت امروز ناشی از بی قانونی است و این موضوع
خاص زاینده رود و اصفهان نیست ،بلکه همه جا باید
به قانون برگردیم.
علی اکبر محرابیان در جلسه سازگاری با کم
آبی در استان اصفهان که شامگاه جمعه ۲۱آبان ماه
برگزار شد ،با اشاره به بازدید میدانی خود از مناطق
مختلف استان ،اظهار کرد :بسیار متاسفیم که مردم
تمدن ساز و قهرمان استان اصفهان ،امروز به خاطر
بی آبی باید چنین شرایطی را تحمل کنند و خود را
مسئول رفع این مشکالت میدانم.وی با تاکید بر این
که اولین عهد و پیمان ما این است که با مردم صادقانه
صحبت کنیم ،افزود :نباید قول یا وعدههایی به مردم
بدهیم که چندسال دیگر شرم حضور در جمع مردم
را داشته باشیم.وی با اذعان بر اين که مشکالتی در
اصفهان داریم اما این مشکالت امروز و دیروز نیست،
گفت :مشکالت امروز مشکالت چند دهه بی برنامگی
و بارگذاری های بی جا بر روی آب اصفهان بوده است،
اما با به کارگیری همه ظرفیتهای قانونی میتوانیم
کار را بر روی ریل صحیحی قرار دهیم تا مشکالت به
مرور حل شود.وزیر نیرو مشکل امروز آب اصفهان را
بارگذاری های بی جا در بخشهای مختلف دانست و
افزود :این بارگذاری ها ،بلندپروازانه و رویایی بوده است
و اولین کاری که باید بکنیم تعادل بخشی میان منابع
و مصارف است ،نه به این معنا که کسی سفره اش را
جمع کند ،بلکه باید روشهای خود را اصالح کنیم.وی
بر اصالح تخصیص ها تاکید و اظهار کرد :برای صنعت،
استفاده از پساب بسیار پایدارتر و مطمئن تر از آبی
است که ممکن است باشد یا نباشد ،همچنین اصالح
مصرف آب در بخش کشاورزی نیز باید در دستور کار
قرار گیرد تا با آب کمتر ،محصول بیشتر و با کیفیت تر
تولید کنیم.وی با تأکید بر اين که با اصالح تخصیص
ها بسیاری از مشکالت حل میشود ،عنوان کرد :این
حوضه میطلبد یکی از معاونان خود را به عنوان معین
انتخاب کنم تا بر آب از مبدأ تا مقصد نظارت کند و
حتما فردی بسیار متخصص و امین را انتخاب خواهم
کرد.محرابیان با اعالم این که پای اجرای عدالت در
موضوع آب ایستاده ام ،چون وظیفه شرعی ،قانونی و
انقالبی خود را در این مهم میبینم ،گفت :بسیاری از
مشکالت امروز ناشی از بی قانونی است ،درحالی که
اگر قانون به نحو مطلوب اجرا شود ،حتی اگر قانون
اشتباهی داشته باشد ،بهتر از بی قانونی است .وی گفت:
متاسفانه در بسیاری از موارد قانون اجرا نشده است و
این موضوع خاص زاینده رود و اصفهان نیست ،بلکه در
خیلی از مناطق اتفاق افتاده اما باید به قانون برگردیم.
وزیر نیرو با بیان اين که اگر تخلفی اتفاق افتاده باید
اصالح کنیم ،تصریح کرد :کسی که از تخلف منفعتی
برده امروز ناراحت می شود و ممکن است داد او بلند
شود ،اما قرار نیست با سر و صدای دیگران حق و قانون
را نادیده بگیریم.وی به احیای کارگروه ملی ستاد
احیای زاینده رود اشاره و اعالم کرد :این کارگروه در
سطح عالی دولت تشکیل میشود و بالفاصله بعد از
برگشت به تهران و ارائه گزارش به دولت ،این کارگروه
را احیا میکنیم و جلسات مختلفی با دستگاههای دیگر
خواهیم داشت.محرابیان به مصوبات سال های گذشته
نیز اشاره و اظهار کرد :این مصوبات را دوباره بازنگری و
عدم اجرای آنها را بررسی خواهیم کرد تا موانع اجرایی
برطرف شود.وی در پیرامون ساماندهی رودخانه زاینده
رود نیز گفت :کار گذشتگان را ضایع نمیکنم ،کار
زیاد انجام شده اما در عین حال اشتباهاتی نیز صورت
گرفته است .وزیر نیرو افزود :کار مهمی که باید انجام
شود ساماندهی رودخانه به عنوان حفظ بستر آب است
که ساز و کار عملیاتی میخواهد.محرابیان بر استفاده
از ظرفیت مردم در ساماندهی رودخانه تأکید کرد و
گفت :ساماندهی رودخانه بدون مشارکت مردم امکان
پذیر نیست.وزیر نیرو با ارایه راهکاری برای حمایت از
کشاورزان و کمک به معیشت ایشان در کنار پیگیری
مسائل کشاورزی گفت :کشت گلخانه ای و سرمایه
گذاری در بخش پنل های خورشیدی در منطقه
شرق اصفهان ،پتانسیل باالیی دارد و اعتبار خاصی
در این مورد خواهیم داشت تا با کمترین میزان آورده،
سرمایه گذاران یعنی کشاورزان ،بتوانند به عنوان یک
درآمد پایدار از آن بهره ببرند ،البته این کار به معنای
جایگزینی با کشاورزی نیست ،اما به کارگیری این روش
باعث ایجاد درآمد مطمئن خواهد شد.

رزمایش مقابله با آتش سوزی و واکنش
در شرایط اضطراری در انبار نفت رشت

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی منطقه گیالن ؛ این رزمایش با
هماهنگی واحدهای عملیات  ،حراست  ،خدمات فنی
و مهندسی  ،حمل ونقل  ،سوختگیری هواپیمائی و
روابط عمومی منطقه و با حضور  40نفر از کارکنان
در  30دقیقه انجام شد  .گفتنی است رزمایش واکنش
در شرایط اضطراری هر ساله برای پیش بینی و مقابله
با خطرات احتمالی در تاسیسات و عملیات این شرکت
اعم از انبار نفت شهید بهمنی مقدم و مرکز سوختگیری
هواپیمای شهید اسدپور انجام می شود.ارزیابی شرایط
اضطراری و شناسایی نقاط قوت و ضعف  ،باال بردن
ضریب ایمنی کارکنان و همچنین افزایش همکاری
ازعمده اهداف برگزاری این رزمایش بود.
با همکاری شهرداری و اداره کل حمل و نقل جادهای استان؛

جاده اردبیل به طالب قشالقی
زیرسازی و آسفالت میشود

در جلسه ای با حضور علی نیکزاد نایب رئیس
مجلس شورای اسالمی ،جواد انصاری رئیس شورای
اسالمی شهر ،محمود صفری شهردار و کلیماله وثوقی
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان
اردبیل ،و با توافق فیمابین شهرداری و راهداری،
پروژه زیرسازی و آسفالت  ۱۲کیلومتر از محور
اردبیل به طالب قشالقی تعیین تکلیف شد.به گزارش
مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شهرداری اردبیل،
این محور مواصالتی که محل تردد ماشین های
حمل زباله شهرداری اردبیل نیز میباشد ،با همکاری
شهرداری اردبیل و اداره کل حمل و نقل جاده ای
استان ،زیرسازی و آسفالت خواهد شد

نگاهی به عملکرد امور بهره برداری ناحیه غرب اهواز در نیمه نخست سال جاری

مدیر امور بهره برداری ناحیه غرب اهواز
شرکت برق منطقه ای خوزستان اقدامات این ناحیه
را در نیمه نخست امسال وگذر از فصل گرم سال
تشریح کرد.امیر زبیدی گفت :ناحیه غرب اهواز
عالوه بر برق رسانی به جمعیتی بالغ بر یک میلیون
نفر ،سازمان ها و مراکز صنعتی مهمی را تغذیه
می نماید.وی افزود :این امور دارای  ۲۶پست برق
انتقال و فوق توزیع بوده و ظرفیت منصوبه در این
امور  ۴هزار و  ۴۵۳مگاولت آمپر و بار غیر همزمان
در تابستان سال جاری برابر یکهزار و  ۴۵۹مگا
وات بود که حدود  ۱۷درصد ازکل بار شرکت برق
منطقه ای خوزستان است.
مدیر امور بهره برداری ناحیه غرب اهواز
شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه
کارکنان این امور در راستای گذر از تابستان
 ۱۴۰۰اقدامات مهم و اثر بخشی در حوزه
تجهیزات ،شبکه و در حوزه نیروی انسانی انجام
داده اند ،تصریح کرد :همکاری در انجام پروژه های
نصب و راه اندازی دو پست موبیل  ۱۳۲/۳۳کیلو

ولت(سرو و جنوبغرب) ،یک دستگاه ترانسفورماتور
 ۱۳۲به  ۳۳درپست ام الدبس ،همکاری در بهره
برداری و راه اندازی  ۳خط انتقال و فوق توزیع

(خط  ۴۰۰پیروزان-چهارمداره شیبان و دو مداره
سرو ) ،چهار مجموعه بانک خازنی  ۳۳کیلوولت
درپستهای سپنتا،گلستان و دانشگاه از جمله این

اقدامات بوده است.زبیدی ادامه داد :همچنین
انجام پروژه های بهینه سازی تجهیزات پست های
حمیدیه و بوستان و تعویض مقره های خط ۴۰۰
کیلو ولت (مهزیار-نیروگاه گتوند) ،پایش مداوم و
رفع اشکاالت خطوط انتقال و فوق توزیع از قبیل
کسری بندی  ۱۷تن نبشی و پیچ و مهره دکل،
تعویض  ۳۷۸بشقاب مقره ،رفع بحران از  ۵۰دکل
انتقال و فوق توزیع و انجام برنامه های تعمیرات
پیشگیرانه تجهیزات پستها و خطوط به میزان ۱۰۰
درصد با هدف اثربخشی در جهت کاهش انرژی
توزیع نشده نسبت به سال قبل از دیگر اقدامات
این امور برای گذر از تابستان بوده که همه این
اقدامات با همکاری دیگر واحدهای شرکت انجام
شده است.وی اضافه کرد :در حوزه نیروی انسانی
نیز برنامه هایی از قبیل راه اندازی ( مدیریت دانش
) و تشکیل کارگروه مرتبط و همچنین تهیه و
تصویب برنامه های  ۱۴۰۰واحدها نسبت به باال
بردن دانش کیفی پرسنل و برنامه محور نمودن
فعالیت ها ،انجام شده است.

کالن پروژه پست و خط انتقال  ۴۰۰کیلوولت پیروزان اهواز وارد مدار شد
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه فاز اول
خط و پست  ۴۰۰کیلوولت پیروزان بهره برداری و وارد مدار شده است،
گفت :ارزش سرمایه گذاری این پروژه که باعث تکمیل رینگ  ۴۰۰کیلو
ولت اهواز شده حدود  ۵هزار میلیارد ریال است.محمود دشت بزرگ
اظهار کرد :فاز اول پست انتقال  ۴۰۰به  ۱۳۲کیلو ولت شامل یک بی
خط  ۴۰۰کیلو ولت ،یک دستگاه ترانسفورماتور  ۳۱۵مگاولت آمپر و
چهار بی خط خروجی  ۱۳۲کیلو ولت است.وی افزود :احداث ورود و
خروج خط  ۴۰۰کیلوولت بقایی -میالد در پست پیروزان به طول ۲۶
کیلومتر مدار و احداث خط دو مداره  ۱۳۲کیلوولت پیروزان به رینگ
اهواز به طول  ۱۰کیلومتر مدار از دیگر مشخصات این کالن پروژه است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه این پست
کمک می کند تا ظرفیت تامین انرژی در اهواز بطور محسوسی تقویت

و بهبود پیدا کند ،تصریح کرد :با احداث این پروژه رینگ  ۴۰۰کیلوولت
کالن شهر اهواز (شرق :پست اهواز ،۲غرب :پست مهزیار ،شمالغرب:
پست شمالغرب ،شمالشرق :پست شهیدهاشمی ،جنوبغرب :پست های
شهیدبقایی و متن و جنوبشرق :پست پیروزان) تکمیل گردیده است.
دشت بزرگ ادامه داد :پست پیروزان نقش ویژه و حیاتی در کاهش بار
پست های فوق توزیع در کالنشهر اهواز در تابستان  ۱۴۰۱ایفا خواهد
کرد و باعث می شود تا پایداری شبکه برق و قدرت مانور در آن بیشتر
شود.وی مجموع ارزش سرمایه گذاری پست پیروزان و خطوط ارتباطی
آن را  ۴۹۰۵میلیارد ریال اعالم کرده و افزود :هزینه این طرح از محل
اعتبارات شرکت برق منطقه ای خوزستان تأمین و پرداخت شده است
و خروجی آن تامین برق مطمئن و پایدار برای مشترکین در بخش های
کشاورزی ،صنعتی و خانگی خواهد بود.

پایداری شبكه های توزیع برق گیالن با حضور موثر  ۱۸۰اكیپ مجهز عملیاتی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان
گیالن ضمن تشکر از صبر و شکیبائی مشترکین
و تبیین هدف و رسالت اصلی شرکت توزیع برق
استان گیالن که همانا افزایش سطح رضایتمندی
و مشتری مداری است  ،اعالم کرد :تمامی شبکه
های توزیع برق استان گیالن علیرغم ریزش نزوالت
جوی و وزش باد شدید ،با تالش بیش از 180
اکیپ مجهز عملیاتی پایدار است.دکتر محمد
اسماعیل هنرمند گفت :با توجه به اعالم هشدار
سطح نارنجی از سوی اداره کل هواشناسی استان
گیالن ،جلسه ی مدیریت بحران با محوریت بارش
باران و وزش باد شدید در شرکت توزیع نیروی
برق استان برگزار گردید.رئیس هیئت مدیره
شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن عنوان کرد
 :با توجه به فعالیت سامانه بارشی و نفوذ جریانات
شمالی روی دریای خزر از اواخر وقت روزچهارشنبه
 ۱۹آبان ماه سال جاری در استان ،تمامی شبکه

های برق استان گیالن علیرغم بارش شدید باران
،وزش باد شدید و رانش و لغزش زمین در ارتفاعات
پایدار است.وی با اشاره به اهمیت پایداری شبکه
توزیع برق ،گفت :از ابتدای سالجاری برنامه های
الزم جهت افزایش پایداری شبکه های توزیع برق
گیالن صورت پذیرفته تا در زمان وقوع بحران و
حوادث غیر مترقبه  ،مشترکین محترم کمترین
میزان ناپایداری در شبکه های توزیع برق را شاهد
باشند.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان
گیالن با اشاره به اجرای طرح های جامع و جهادی
در راستای حفظ و ارتقای شبکه توزیع برق افزود:
از ابتدای سال گذشته با تالش بی شائبه و خالصانه
همکاران و شناسایی نقاط حساس وحادثه خیز
شبکه دو طرح بزرگ شرکت توزیع نیروی برق
استان گیالن ،شامل طرح جهادی جایگزینی شبکه
های فرسوده با کابل خودنگهدار و افزایش تاب
آوری خطوط فشار متوسط ،که به ترتیب درفاز

اول اجرای این طرح  ۱۰۰۰کیلومتر شبکه فرسوده
با صرف هزینه ۱۲۰میلیارد تومان به کابل خود
نگهدار مجهز شد و در فاز دوم نیز  ۱۰۰۰کیلومتر
دیگر با اعتبار ۱۴۰میلیارد تومان و همچنین بیش
از  ۷۰۰مرحله طرح جهادی افزایش تاب آوری
خطوط فشار متوسط در سطح استان اجرا شده
است.هنرمند با برشمردن دیگر اقدامات در جهت
پایداری شبکه توزیع برق گفت :اصالح و بهسازی
پایه ها ( تیرهای برق)  ،تعدیل ولتاژ مناطق پر
حادثه  ،تجهیز امورها و ادارات تابعه بهمراه اکیپ
های عملیاتی از جمله اقدامات دیگر این شرکت
برای مقابله با بحران های احتمالی بوده است.وی
خاطر نشان کرد :چندین مورد گزارش حوادث و
اتفاقات شبکه در سطح استان در  ۴۸ساعت گذشته
به همکارانمان در واحد فوریتهای برق واصل گردید
که در اسرع وقت نسبت به رفع عیب ونقص آن
اقدام شد .که از آن جمله می توان به انحراف دو

اصله پایه خطوط فشار متوسط در منطقه چاالکش
شهرستان املش اشاره کرد که در کوتاهترین زمان
ممکن نسبت به ایمن سازی و تثبیت پایه های
فوق بدون هرگونه خاموشی و ناپایداری در شبکه
اقدام شد .رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی
برق استان گیالن درپایان یادآورشد :در هر شرایط
مجموعه کارکنان این شرکت خدمتگزار مردم بوده
و با همه توان و با بیش از  ۱۸۰اکیپ عملیاتی
به همراه تجهیزات کامل ،جهت رفع مشکالت
احتمالی در شبکه های توزیع برق آماده خدمت
رسانی خواهند بود.شایان ذکر است ساده ترین
راه اعالم خاموشی ها و مشکالت برق مشترکین
استفاده از سامانه برق ایران (برق من) می باشد و
مشترکین می توانند با مراجعه به سایت این شرکت
به آدرس  www.gilanpdc.irیا کافه بازار ضمن
دریافت و نصب این اپلیکیشن کاربردی از مزایا و
محاسن دیگر این سامانه نیز بهره مند شوند.

مدیرتجاری مخابرات منطقه مرکزي:

سهم بازار همراه اول دراستان مرکزی  10درصد نسبت به میانگین کشوری باالتر است
مدیر تجاری مخابرات منطقه مرکزی در آیین اهدای جوایز
مشتریان همراه اول در استان مرکزی گفت :از زمانی که سرویس سیار
یا تلفن همراه از سال  ۷۴در کشور راه اندازی شد تا روزی که به عنوان
برند همراه اول در سال  ۱۳۸۱ثبت گردید تا کنون به مناسبت های
مختلف ،همراه اول جوایزی را به مشترکین خود اختصاص داده است.
وی هدف از برگزاری کمپین های مختلف را ،جذب مشتری بیشتر،
پوشش باالتر سرویسها ،ترغیب استفاده مشتریان از سیمکارتهای
همراه اول و تقدیر از خوش حسابی و وفاداری مشتریان عنوان کرد.
عليرضا فرهادی خاطر نشان کرد:در میان تمام سازمان های
خدمات رسان و یا شرکت های تجاری که قرعه کشی هایی را انجام
میدهند ،همراه اول یکی از معدود شرکت های خوش قول می باشد
که به موقع به تعهدات خود نسبت به مشتریان و برندگان اقدام نموده
است.وی تصریح کرد  :استان مرکزی که به عنوان یکی از مناطق
مخابراتی ایران مطرح است و سرویس های مختلفی را به مشتریان
خود ارائه می دهد ،مشتریان از اهمیت ویژهای در این استان برخوردار
می باشند به طوری که به مناسبت های مختلف در سنوات گذشته
جوایز ارزنده ای چون جوایز  ۲۰۰میلیون تومانی ،خودرو و گوشی
تلفن همراه اهدا نموده است.مدیر تجاری مخابرات منطقه مرکزی
یادآور شد :در حال حاضر سه برنده خوش شانس در طرح روز زن
و بسته های میلیونی مرحله شش همراه اول از استان مرکزی جوایز

خود را دریافت می کنند.وی با اشاره به قرعه کشی که به مناسبت
میالد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) انجام شد گفت:این قرعه
کشی در بین جامعه بانوان کشور که یکی از بسته های مکالمه یا
اینترنت همراه اول را خریداری و فعال نموده بودند ودر پانزدهم بهمن
ماه سال گذشته انجام شد و در این طرح به  ۲۰نفر از بانوان مشترک
هدیه  ۲۵میلیون تومانی تعلق گرفت که خانم سیده لیال حسینی
بانوی خوش شانس از شهرستان خمین ،جزو این برندگان بوده است.
فرهادی ادامه داد:دو مشترک خوش شانس دیگر مشترکینی هستند
که در بازه زمانی اول مرداد تا پایان دیماه  ۹۹بسته های همراه
اول را خریداری و فعال نموده بودند و موفق به دریافت جوایز ۵۰
میلیون تومانی گردیدند.وی افزود :این طرح در 6دوره و  6ماه برگزار
شد که آقایان مهدی قاسمی و حمید بیات درمرحله ششم این طرح
ازبرندگان خوش شانس استان مرکزی هستند.
مدیرتجاری مخابرات منطقه مرکزی اظهار داشت  :کمپین ها
و قرعه کشی های همراه اول با طرح های متنوع وجدیدتر در سال
جاری برگزار خواهد شد به طوری که از بین مشترکینی که از ابتدای
مهرماه تا انتهای آذرماه سال جاری سیم کارت های دائمی و اعتباری
خود را فعال ویا بسته مکالمه و اینترنت همراه اول را خریداری کنند،
پانزدهم هر ماه به قید قرعه به آنها جوایز ارزنده ای اهدا می شود.
فرهادی تاکید کرد:همراه اول در سطح کشور و در بین سازمان های

خدمات رسان که خدماتی مشابه ارائه میکنند ،از سهم بازار باالیی
برخوردار است به طوریکه سهم همراه اول در حال حاضر در کشور
 ۵۴درصد است یعنی از هر  ۱۰۰نفر  ۵۴نفر از سیم کارت همراه
اول استفاده می کنند.مدیر تجاری مخابرات منطقه مرکزی یادآور
شد:سهم بازار شبکه تلفن همراه در استان مرکزی  ۱۰درصد از
میانگین کشوری باالتر است به طوری که از هر  ۱۰۰نفر در استان
 ۶۴نفر از سیم کارت همراه اول استفاده میکنند که نشان دهنده این
عملکرد رضایت بخش این مجموعه خدمات رسان می باشد.
وی با بیان اینکه علیرغم وجود مشکالت در شرایط فعلی،
سرویسهایی ارائه دهیم که مشتریان از آنها راضی باشند گفت :با
توجه به اینکه شاهد پشرفت تکنولوژی و افزایش نیازهای متنوع و
متعدد مشتریان هستیم ولی این ادعا را داریم که تمام تالش خود را
جهت افزایش رضایت مشتریان بکار گرفته تا بهترین و مطلوب ترین
خدمات را به مشتریان وفادار خود ارائه کنیم و امیدواریم با تجهیز
وبهینه سازی شبکه و بهبود نقاط ضعف خود ،رضایت مشتریان را
باالتر ببریم.فرهادی با اشاره به اینکه در استان مرکزی  ۲میلیون و
 ۲۰۰هزار مشترک تلفن همراه وجود دارد خاطر نشان کرد :از این
تعداد یک میلیون و  ۸۰۰هزار نفر از سیم کارت های اعتباری و بیش
از  ۳۵۰هزار مشترک از سیم کارت های دائمی همراه اول استفاده
می کنند.

برگزاری دهمین رزمایش سراسری قطعبرق و ارزیابی آماده به کاری مولدهای برق اضطراری
دهمین رزمایش سراسری قطع برق و ارزیابی
آماده به کاری مولدهای برق اضطراری مراکز
حیاتی ،حساس،مهم و ضروری در  ۱۲مرکز استان
لرستان و با رمز “یا امام رضا” برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی
برق استان لرستان ،دهمین رزمایش آماده به کاری
مولدهای برق اضطراری مراکز حیاتی ،حساس،مهم
و ضروری در قالب مانور پدافند غیر عامل با حضور
مدیرعامل ،معاونین و مدیران و اکیپ های شرکت
توزیع برگزار شد.مهندس فریدون خودنیا مدیرعامل
شرکت توزیع برق استان لرستان در این رزمایش
گفت ۱۷۸ :مرکز حساس ،مهم و ضروری در سطح
استان وجود دارد که  ۲۲مرکز حساس ۱۲۶ ،مرکز
مهم و  ۳۰مرکز ضروری است.وی ادامه داد :مانور
رزمایش آماده به کار مولدهای برق اضطراری
مراکز حیاتی ،حساس و مهم کشور با شعار پدافند
غیرعامل،ایران پایدار برگزار شد که در این رزمایش
 ۱۲سازمان که  ۵مرکز آن منتخب شرکت توانیر
و  ۷مرکز منتخب شرکت توزیع برق استان شامل
مراکز مهم ،حیاتی و حساس و راهبردی میباشد
که در این مانور دیزل های اضطراری مراکز بدون
هماهنگی قطع و در نهایت ارزیابی مورد نیاز بر
اساس چک لیست های مصوب استاندارد صورت
و نتایج به وزارت نیرو ،شرکت توانیر و استانداری
ارسال خواهد شد.مدیر عامل شرکت توزیع برق

استان لرستان بیان کرد :در این مانور در صورت
مشکل ژنراتورهای مراکز پیگیر رفع مشکالت آن
خواهیم بود.مهندس خودنیا اظهار کرد :در طول
سال به صورت ماهانه مراکز حساس را بازدید و
ارزیابی خواهیم کرد که در سال گذشته  ۱۷۸مورد
ارزیابی از دیزل ژنراتورهای حساس انجام شد که
در سال جاری هم  ۲۱۲مورد تا به حال صورت
گرفته و به صورت مستمر هم ایرادها رفع خواهند
شد.
عبدالرضا حسینی مهر معاون بهره برداری و
دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان لرستان در
این مانور افزود :هدف از مانور پدافند غیر عامل
این است که زمانی برق قطع شود مراکز حساس
و ضروری در ارائه خدمات به مردم خللی ایجاد

نشود که در این راستا بر اساس دستورالعمل
های حوزه پدافند غیر عامل این مراکز حساس
و ضروری موظف هستند در صورت قطعی برق
برای خودشان مولد یا ژنراتورهای برق خریداری
و آماده به کار باشد تا سریعا وارد مدار شوند و
کمبود برق را جبران کنند.وی ادامه داد :در این
مانور همکاران با ورود به مراکز تعیین شده برق
مراکز را قطع و واکنش مولد آن مرکز را نسبت به
قطع برق میسنجند که درصورت مشکل بتوانند
آن را عیب یابی و رفع کنند.این مسئول ادامه داد:
علیرغم اینکه مراکز حساس موظف هستند تعمیر و
سرویس مولد ها را انجام دهند ،شرکت توزیع برق
به صورت ماهانه این وظیفه را انجام میدهد که
امروز خوشبختانه تمام مراکز مورد نظر با قطع برق
مولد آنها وارد مدار شد.
تحویل  800پنل خورشیدی به عشایر کوچ
رو لرستان تا پایان شهریور

مدیرعامل برق لرستان از توزیع تعداد ۸۰۰
پنل خورشیدی بین عشایر کوچ رو استان تا پایان
شهریور  ۱۴۰۰خبر داد .به گزارش روابط عمومی
شرکت توزیع نیروی برق لرستان ،مهندس فریدون
خودنیا در این خصوص گفت :بمنظور کمک و رفاه
حال عشایر استان تا پایان سال جاری تعداد ۱۳۰۸
دستگاه پنل خورشیدی  ۱۰۰وات در بین عشایر
استان پخش خواهد شد.وی افزود  :عشایر همانند

دیگر اقشار مردم حق استفاده از برق را دارند لذا با
توجه به اینکه عشایر کوچ رو به دلیل ویژگی ییالقی و
قشالقی کمتر از نعمت برق برخوردارند و از طرفی برق
سانی به محل اتراق شامل هزینه های بسیار زیادی
است یکی از بهترین راه های تامین برق این عزیزان
استفاده از پنل های خورشیدی می باشد.مدیرعامل
شرکت توزیع برق لرستان با بیان اینکه از مجموع
 ۱۳۰۸دستگاه پنل خورشیدی تا کنون  ۸۰۰دستگاه
تحویل عشایر استان گردیده است ،اظهار داشت :
روند توزیع پنل های خورشیدی تا تامین کامل نیاز
برقی عشایر با همکاری اداره کل امور عشایر استان
ادامه دارد.در ادامه معاونت فنی و مهندسی شرکت
توزیع نیز در سخنانی در این خصوص گفت :در زمان
تحویل این پنل ها آموزش های اولیه جهت نصب و
حفاظت از آنها به عشایر داده شده است که بتوانند از
این پنل ها استفاده بهتری نمایند .مهندس مهدی
حیدری زاد با اشاره به اینکه تنها  ۱۰درصد از هزینه
این پنل ها توسط عشایر پرداخت می گردد تصریح
کرد  :از مزایای این پنل ها می توان به وزن کم ،قابل
حمل بودن و نصب آسان اشاره نمود که باعث می
شود مصرف کننده به راحتی از آنها استفاده نماید.
وی همچنین افزود  :این پنل ها قابلیت روشن نمون
 20المپ  5وات را به صورت همزمان ،شارژ چراغ
قوه ،شارژ گوشی تلفن همراه ،روشن نمودن تلویزیون
و رادیو را دارند.

شماره 3321

اخبار
شهردار گرگان در دیدار با رییس فدراسیون بسکتبال:

امکان حضور تماشاگران گرگانی
فراهم شود

شهردار گرگان در دیدار با رییس فدراسیون
بسکتبال خواستار حضور هواداران تیم بسکتبال
شهرداری گرگان در مسابقات این تیم شد.محمدرضا
سبطی که به منظور حمایت از تیم شهرداری گرگان
و تماشای مسابقه این تیم در هفته پایانی نیم فصل
اول لیگ برتر بسکتبال به تهران سفر کرده بود با
رامین طباطبایی رییس فدراسیون بسکتبال دیدار
و گفتگو کرد.مهندس سبطی در این دیدار با اشاره
به برگزاری مجتمع بازی های لیگ برتر در تهران و
محرومیت شهرستان ها از جمله گرگان از شرایط
میزبانی ،خواستار توجه فدراسیون به حق میزبانی
شهرستان ها شد.شهردار گرگان گفت :باتوجه به
برگزاری برخی مسابقات ورزشی به صورت رفت
و برگشت (مانند لیگ برتر والیبال) ،فدراسیون
بسکتبال نیز شرایطی فراهم سازد تا مسابقات
لیگ برتر به صورت مجتمع و متمرکز در تهران
برگزار نشود و تمام شهرستان ها طعم میزبانی را
بچشند.سبطی با تاکید بر نقش بی بدیل هواداران
بسکتبال در موفقیت های این تیم بیان کرد :قطعاً
مهمترین انگیزه حمایت مجموعه شهرداری گرگان
از تیم بسکتبال ،سرمایه های اجتماعی و جوانان و
نوجوانان هوادار این تیم هستند و ما همواره عالقه
مندیم هواداران از تماشای تیم محبوب خود بهره
مند شوند.وی به رییس فدراسیون پیشنهاد داد
در صورت عدم امکان بازی ها به صورت رفت و
برگشت ،دست کم امکان حضور محدود هواداران
گرگانی در مسابقات این تیم در تهران فراهم شود
تا شور و هیجان مسابقات افزایش پیدا کند.سبطی
در دیدار با رییس فدراسیون بسکتبال :امکان
حضور تماشاگران گرگانی فراهم شود.مهندس
سبطی همچنین دقایقی با دکتر عباس اورسجی
رییس گلستانی فدراسیون کبدی که به عنوان
میهمان در فدراسیون بسکتبال حضور یافته بود،
به گفتگو پرداخت.وی با اشاره به اینکه شهر گرگان
مهد کبدی ایران است و ملی پوشان بسیاری در تیم
های ملی مردان و بانوان کشورمان دارد ،از حمایت
ورزشکاران در حد بضاعت شهرداری گرگان و
آمادگی برای میزبانی اردوهای تیم ملی در این
شهرستان خبر داد.الزم به ذکر است در این دیدار،
سید میثم حسینی رئیس کمیسیون فرهنگی،
اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر ،سید
کمال الدین محب حسینی رییس هیات اجرایی
باشگاه شهرداری و پهلوان بهداد سلیمی قهرمان
وزنه برداری جهان و المپیک نیز حضور داشتند.

مدیران بانک قرض الحسنه مهر ایران با
شهردار گرگان دیدار کردند

شهردار گرگان با مدیرعامل و اعضای هیات
مدیره بانک قرض الحسنه مهر ایران دیدار و گفتگو
کرد.مهندس محمدرضا سبطی ظهر پنجشنبه در
سالن اندیشه شهرداری گرگان با دکتر مرتضی
اکبری مدیرعامل و آقایان عیسی امامی نایب
رئیس و ناصر سیف اللهی و حسن تلیکانی دو عضو
هیئت مدیره و هیئت همراه دیدار و گفتگو کرد.
مهندس سبطی در این نشست گفت :شهرستان
گرگان ظرفيت و پتانسيل های بالقوه مادي و
معنوی بسزایی براي گسترش تعامالت بانکی با
بانک قرض الحسنه مهر ايران دارد و اميدوارم اين
همكاری ها در راستای احيای بانكداری اسالمی در
بستر قرض الحسنه افزايش يابد.در ادامه مرتضی
اکبری مديرعامل بانک قرض الحسنه مهر ايران
نيز اظهارداشت :اين بانک طي يک دهه فعاليت
خود ،گامهای مثبت و موثری در راستاي كاهش
آسيب های اجتماعی و توزيع صحيح عدالت و
ثروت برداشته است.این نشست در حضور علی اکبر
بصیرنیا ،مهران کاظم نژاد و حمیدرضا آقامالیی
سه عضو شورای اسالمی شهر و برخی مدیران
شهرداری گرگان برگزار شد.مباحث مربوط به
سرمایه گذاری ،بهره گیری از تسهیالت بانکی و
مشارکت بانک قرض الحسنه مهر در توسعه شهر
موضوعاتی بودند که در این نشست مورد تبادل نظر
قرار گرفت.

تیم شهرداری گرگان نیم فصل اول لیگ
برتر بسکتبال را با صدرنشینی به پایان برد

تیم شهرداری گرگان به عنوان قهرمانی
نیم فصل لیگ برتر بسکتبال دست پیدا کرد.تیم
بسکتبال شهرداری گرگان در هفتمین و آخرین
دیدار نیم فصل لیگ برتر بسکتبال در سالن
آزادی تهران به مصاف تیم پاالیش نفت آبادان
رفت و با نتیجه  74بر  70به پیروزی رسید.این
مسابقه در پی درخواست هواداران پرشور بسکتبال
مجدانه مهندس سبطی شهردار
گرگان و پیگیری ّ
گرگان به صورت مستقیم از شبکه گلستان پخش
شد.شاگردان مهران حاتمی پیش از این به ترتیب
مقابل تیم های نظم آوران سیرجان ،نیروی زمینی
تهران ،ذوب آهن اصفهان ،خانه بسکتبال خوزستان
و کاله آمل صاحب برتری شدند و تنها در مقابل
مس کرمان شکست خوردند.شهرداری گرگان که
فصل گذشته به مقام قهرمانی مسابقات دست یافته،
با این پیروزی  13امتیازی شد و در پایان نیم فصل
اول ،صدرنشین جدول گروه الف مسابقات باقی ماند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از
شهردار گرگان تمجید کرد

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از
شهرداری گرگان به علت در اختیار گذاشتن مکان
برای ساخت کارخانه نوآوری گرگان تقدیر کرد.با
حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس
جمهور ،استاندار گلستان ،مقامات استانی و مهندس
سبطی شهردار گرگان ،آیین افتتاح کارخانه نوآوری
گرگان برگزار شد .دکتر ستاری در این مراسم
از شهردار گرگان بابت اختصاص فضا و مکان به
منظور راه اندازی این کارخانه تقدیر و تمجید کرد.
در همین راستا مهدی غفاری مدیرکل پارک علم و
فناوری گلستان نیز گفت :اگر کمکهای شهردار و
اعضای شورای شهر گرگان نبود امکان عقد قرارداد
و راه اندازی کارخانه نوآوری در گرگان وجود
نداشت.الزم به ذکر است ،معاون علمی و فناوری
رئیس جمهور بابت افتتاح چند پروژه فناوری و
دانشگاهی به گرگان سفر کرده است.

