حضور ماشین آالت نفت و گاز مسجدسلیمان در مواجهه با طوفان مونسون
در بحبوحه رخداد و پس از اتمام طوفان بی سابقه روز گذشته در
شهرستان مسجدسلیمان ،ماشین آالت شرکت بهره برداری نفت
و گاز مسجدسلیمان بهمنظور مشــارکت در امداد رسانی عمومی
وارد عمل شدند.
با فرو نشســت موج پرفشار طوفان مونســون با درخواست ستاد
مدیریت بحران شهرستان مسجدســلیمان و در راستای عمل به
مســئولیت های اجتماعی صنعت نفت ،تعداد  11دســتگاه انواع

خودروهای راهسازی ،سبک و سنگین اداره ترابری این شرکت در
اختیار دســتگاه های اجرایی مربوطه قرار گرفته و تا نیمه شب به
امداد رسانی پرداختند.در این راستا یک دستگاه لودر و یک دستگاه
گریدر بهمنظور پاکسازی معابر شــهری در اختیار شهرداری،یک
دســتگاه جرثقیل  25تُن نیز بهمنظور جابجا کردن  2اصله درخت
نخل افتاده بر روی شــبکه برق فشار متوســط و ضعیف و ایمن
ســازی و برق دار کردن مناطــق و محالت شــهری در اختیار

مدیریت توزیع برق شهرستان و یک دستگاه کامیون بنز یونیماگ
نیز برای کمک به خودروهای آســیب دیده و خاموش شــده در
مناطقی که دچار آب گرفتگی شده بودند در اختیار ادارات خدمت
رسان قرار گرفت.
همچنین تعداد  7دســتگاه خــودرو دو کابین کمک دار نیز برای
سرکشی و خدمت رســانی به ستاد مدیریت بحران،هالل احمر و
سایر دستگاه های خدمت رسان واگذار گردید.

 6شهرستان
اخبار کوتاه
مدیر عامل شهرک جدید گلمان ارومیه خبرداد:

اختصاص  ۲میلیارد تومان به شهر
جدید گلمان در سال جاری

مدیر عامل شــهرک جدید گلمــان ارومیه گفت :طرح جامع
تجدید نظر شــهر گلمان تصویب شــده است .محمد پور علی
 ۸مردادماه در حاشــیه بازدید خبرنــگاران از طرح های نهضت
ملی مســکن افزود :طرح جامع تجدید نظر شهر جدید گلمان
تصویب و تا پایان مرداد ابالغ خواهد شــد.وی تصریح کرد :در
سال جاری ۲میلیارد تومان بودجه شهری به شهر جدید گلمان
از مرکز کشور اختصاص یافته است .پورعلی یاد آور شد :با توجه
به محدودیت زمین در ارومیه نزدیک ۱۰هزار واحد در شهر جدید
گلمان بارگذاری شده و در مدت ۲سال کار عمرانی این واحد ها
به اتمام می رسد.مدیر عامل شهر جدید گلمان اظهار کرد :هیچ
محدودیت در بخش تامین زمین در شهر جدید گلمان نداریم.وی
خاطر نشان کرد :یک قطعه زمین  ۲۹هزار هکتاری با پیشرفت
۴۰درصدی و ظرفیت ۱۵۰۰واحدی در این شهر وجود دارد که
۹۰۰واحد ان نهضت ملی مسکن است.پور علی ادامه داد :طرح
احداث یک پارک ۳ونیم هکتاری در گلمان طراحی شــده و در
آینده گام های بلندی در جهت توســعه شهر جدید گلمان ریل
گذاری شده است.

شرکت گاز استان گلستان و سامانه
سامد تفاهم نامه همکاری امضا کردند

با توجه به منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیس جمهور
در خصــوص دولت مردمی ،تفاهم نامه همکاری بین شــرکت
گاز استان گلســتان و سامانه  111استان (سامد) ،به امضا رسید.
این تفاهم نامه در  10ماده با هدف نیل به اهداف رســیدگی و
پاســخگویی به درخواستها های ملت شریف در بستر سامد و به
منظور اســتفاده بهینه از ظرفیت های طرفین منعقد شد.و مقرر
گردید کلیه تقاضاهای دریافتی مردمی از سامانه  111استانداری
از بستر سامد جهت بررســی و اقدام ارجاع شود و در کوناهترین
زمان مورد بررســی قرار گرفته و نتایج نهایی اقدامات در سامانه
مذکور ثبت گردد.در این تفاهم نامه همچنین مقرر شــد جهت
ارزیابی ساالنه  ،شرکت گاز به صورت دوره ای در فواصل زمانی
3و 6و یکســاله گزارشی از اقدامات صورت گرفته را طی لیستی
تهیه و به مرکز سامد ارســال نماید.ضمن اینکه جهت سهولت
دسترســی مردم جهت پیگیری تقاضای خود ،شماره تلفنی را به
این امر اختصاص دهند و میز ارتباطات مردمی ایجاد و همه روزه
پاسخگوی مراجعین و تماس گیرندگان از اقصی نقاط استان باشد.

دوشنبه  10مرداد  1401شماره 3489
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در آیین آغاز بهره برداری از  ۵دستگاه لکوموتیو جدید عنوان کرد :

سرعت حمل و نقل یک شاخص کلیدی در بهره وری است

ناوگان حمــل و نقل ریلــی ذوب آهن اصفهان
با بهره برداری از  ۵دســتگاه لکوموتیو مانوری با
ظرفیت  ۱۲۰۰اسب بخار  ،نوسازی شد .
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در آیین آغاز بهره
برداری از این لکوموتیو ها با حضور هیات مدیره و
جمعی از مسئولین این شرکت گفت :سرعت حمل
و نقل یک شــاخص کلیدی در بهرهوری است که
تامین این لکوموتیوها می تواند این شاخص را در
ذوب آهن ارتقا دهد .
مهندس ایرج رخصتی با اشــاره به اینکه ناوگان
حمل و نقل ریلی ذوب آهن در حال تحول اســت
افزود  :ایــن لکوموتیوها مربوط به یک برند معتبر
جهانی هســتند و در ارتقاء بهره وری حمل و نقل
شــرکت تاثیر بســیاری دارند  .این تکنولوژی به
همراه دانش آن به کار گرفته شده است و منطبق
با سیستم حمل و نقل ریلی ذوب آهن است .
وی با بیان اینکه در زمینه تعمیرات لکوموتیوها ،
آمادگی ارائه خدمت به راه آهن جمهوری اسالمی
را نیــز داریم ،اظهار داشــت  :در همه بخش های
ذوب آهن اصفهان شــاهد مدرنیزاسیون هستیم و
از باالترین ســطوح تکنولوژی استفاده می کنیم و
لذا نباید تصور شود که این صنعت به دلیل قدمت
نیم قرنی  ،از تجهیزات قدیمی استفاده می کند .
معــاون خرید ذوب آهــن اصفهان نیــز دراین
خصــوص گفت  :تامیــن ایــن لکوموتیوها برای

تســریع در جریان ورود مواد اولیه  ،تخلیه ایستگاه
زرین شهر و بازگرداندن واگن های خالی به مبادی
جهت بارگیری و در نتیجه تسریع در سیر بازرگانی
شــرکت های حمل و نقل ریلی جهت تامین مواد

در چهارمین جلسه کمیته پژوهش مطرح شد:

اهمیت شتاب دهندهها و ساختارهای
پشتیبان در پیشبرد اهداف کسب و کارها

جذب  3هزار و  170مشترک جدید گاز
در استان گلستان

معاون بهره برداری شرکت گاز استان گلستان از اشتراکپذیری
 3هزار و  170مشــترک جدید گاز طبیعی در استان؛ طی  ٣ماه
نخست امســال خبر داد.حامد اله مقصودلو  ،با اعالم این خبر،
گفت :براین اســاس ،تعداد مشترکین بهرهمند از گاز طبیعی در
اســتان به  629هزار و  120مشــترک افزایش یافت که از این
تعداد 384 ،هزار و  436مشــترک در بخش شهری و  244هزار
و  684مشــترک مربوط به بخش روستایی هستند.مقصودلو با
اشاره به اینکه از ابتدای سال تاکنون 77 ،کیلومتر شبکهگذاری
به شبکه گاز استان اضافهشده؛ تصریح کرد :درمجموع ،با اجرای
 1024کیلومتر شبکهگذاری در استان ،هماکنون  33شهر و 924
روستا از نعمت گاز برخوردار هستند و عملیات گازرسانی به 30
روستا نیز در دست طراحی ،اجرا و انتخاب پیمانکاراست.معاون
بهره برداری شــرکت گاز استان گلستان تصریح کرد :با توسعه
شــبکههای گاز در استان در حال حاضر  100درصد خانوارهای
شــهری وحدود  99درصــد از خانوارهای روســتایی از نعمت
گازطبیعی بهرهمندند و همچنین  65جایگاه گاز «سی ان جی»
نیز به شبکه گازاستان متصل هستند

بهرهمندی حدود  3000خانوار استان
گلستان از نعمت گاز طبیعی

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان از بهرهمندی نزدیک به
 3هزار خانوار استان دربازه زمانی  3ماهه نخست سال جاری از
نعمت گاز طبیعی خبر داد.علی طالبی در این خصوص گفت :از
این تعداد  1895خانوار شــهری بــوده و تعداد  1105خانوار نیز
روســتایی بودند که به جمع خانوارهای برخوردار از گاز اســتان
اضاف ه شــدهاند .وی افزود :در همین راستا درمجموع تاکنون در
ســطح اســتان حدود افزون بر  631هزار و  500خانوار استان
مشترک گاز میباشــند که از این تعداد حدود  392هزار و 820
مورد مربوط به شــهرها بوده و تعــداد  238هزار و  680خانوار
نیز روستاهای استان را شــامل میشود.مدیرعامل شرکت گاز
استان گلســتان درادامه بابیان اینکه درحال حاضر خانوار تحت
پوشش گاز شرکت در بخش شــهری  100درصد و در بخش
روستایی نزدیک به  99درصد رسیده است .تصریح کرد :بیشترین
حجم خانوار بهرهمند از گاز مربوط به شهرستان گرگان بهعنوان
مرکز استان با بیش از  181هزار خانوار می باشد ،ضمن اینکه
شهرســتان گنبد نیز با افزون بر  113هزار خانوار در رتبه بعدی
قــرار دارد.وی در خاتمه ضمن تأکید بــر رعایت موارد ایمنی
درحین مصرف گازاظهار داشت :تاکنون در استان گلستان تمامی
شهرهای اســتان به همراه  924روستا 1042 ،واحد صنعتی
عمده و  65جایگاه  CNGگازرسانی شده است.

توسعه دیتا در روستاهای کارکنده
وسرطاقشهرستانبندرگز

دیتا در روستاهای کارکنده و سرطاق شهرستان بندرگز توسعه یافت
.مهندس نصیر خاری از توسعه دیتا در روستاهای سرطاق و کارکنده
از توابع شهرســتان بندرگز خبرداد .رئیس اداره مخابرات شهرستان
بندرگز با اشــاره به اینکه این اقدام توســعه ای بانصب یکدستگاه
 6000 DSLAMصورت گرفته اســت گفت  :توسعه مخابرات
در روســتاها از اولویت های کاری مخابرات این شهرســتان است
وتالشهای انجام شده د راستای تامین ارتباطات پایدار وارائه خدمات
وسرویسهای به روز براساس درخواست مشتریان و متقاضیان می
ت تلفن ثابت
باشــد .وی همچنین ازافزایش  90شــماره ای ظرفی 
کافو نوری در روســتای بنفش تپه سخن گفت و افزود :درخواست
متقاضیان جدید در این روستا با اجرای این طرح تامین خواهد شد .

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گیالن به اهمیت ســاختارهای پشــتیبان و شتاب
دهنده ها و تاثیر آنها در پیشبرد اهداف کسب و کارهای خرد به منظور اثربخشی بیشتر
طرح های پژوهشی اشاره کرد.
به گزارش امتیاز و به نقل از روابــط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
گیالن ،چهارمین جلســه کمیته پژوهش درخصوص بررســی طرح پژوهشی با عنوان
«بررســی موانع و چالش ها و تدوین راهکارهای توســعه کانون های تولیدی و کارگاه
های کوچک و نقش آن ها در جهش تولید و اشتغال آفرینی» با حضور سیاوش آقاجانی
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گیالن ،محمدی رییس مرکز آینده پژوهی،مجری،
ناظر طرح و سایر اعضای کمیته پژوهش در اداره کل برگزار شد.
در این جلسه آقاجانی ضمن تاکید به تشکل سازی و خوشه سازی کارگاه های کوچک
و مشــاغل خانگی ،کاربردی بودن طرح های پژوهشــی را اولویت اداره کل تعاون،کار
و رفاه اجتماعی گیالن دانســت .وی همچنین به اهمیت شــتاب دهنده ها و تاثیر آنها
در پیشــبرد اهداف کسب و کارهای خرد به منظور اثربخشی بیشتر طرح های پژوهشی
اشاره کرد.
آقاجانی تامین مالی از طریق شتابدهنده ها را جایگزین مناسبی برای تسهیالت بانکی
دانســت که هم کیفیت طرح های اقتصادی و هم نظارت برای آنها را تضمین می کند.
در ادامه مجری طرح روند انجام طرح مذکور راتشــریح و هریک از اعضاء به بیان نقطه
نظرات خود پرداختند.

اولیه ذوب آهن صورت گرفت که یک اقدام بزرگ
محسوب می شود .
محمد جعفر صالحی افزود  :تالش می کنیم این
نوسازی تداوم داشته باشد تا در چرخه حمل و نقل

ریلی کشــور نیز تاثیرگذار باشیم .وی اظهار داشت
 :ذوب آهن اصفهان در ســال حدود  ۷میلیون تن
حمل و نقل ریلی دارد که  ۵میلیون تن آن مربوط
به مواد اولیه اســت و  ۲میلیون تن آن مربوط به

ت سازمان مدیریت آرامستان های اراک خبر داد:
سرپرس 

طرح جمع آوری متکدیان
آرامستان های اراک

مسعود آقازیارتی سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های اراک شهرداری گفت :از آنجا
که حضور متکدیان و مشاغل مزاحم با سوء استفاده از روحیه خاص شهروندان ،مراجعین
و زائرین اهل قبور در این محیط ،به عنوان یکی از معضالت اجتماعی تمامی آرامســتان
های کشور به حساب می آید ،این طرح به درخواست مراجعین و با هدف تکریم بستگان
متوفــی و زائرین اهل قبــور به اجرا درآمد و در هفته های آتی نیز ادامه خواهد داشــت.
وی افزود :با توجه به نارضایتی و شــکایات مکرر بســتگان متوفی و زائرین اهل قبور در
خصوص مزاحمت متکدیان و مشاغل مزاحم ،جمع آوری و ساماندهی این افراد در دستور
کار ســازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک قرار گرفته است .وی اظهار داشت:
حضور متکدیان موجب ایجاد مزاحمت و بی نظمی در مراســمات تدفین می شــود و با
توجه به حال نامناسب روحی بستگان متوفی ،فراهم کردن شرایط مساعد به منظور ایجاد
آرامش برای آنان امری ضروری اســت و سازمان مدیریت آرامستان ها توجه ویژه ای به
این امر دارد.به گفته آقازیارتی این طرح از ســاعات ابتدایی روز پنجشنبه ششم مرداد ماه
در قالب تیمی متشــکل از کارشناسان حوزه معاونت خدمات شهری ،کارشناسان معاونت
اجرائی ســازمان مدیریت آرامستان ها و دســتگاههای زیربط با جدیت در دو روز متوالی
به اجرا گذاشته شد.سرپرست ســازمان مدیریت آرامستان های شهرداری اراک در پایان
گفت :از تمامی شــهروندان و زائرین اهل قبور خواهشمندیم تا درصورت مشاهده هرگونه
مزاحمت از ســوی متکدیان و مشــاغل مزاحم مراتب را از طریق تماس تلفنی با شماره
چهاررقمی  ۱۵۳۰به همکاران ما در سازمان مدیریت آرامستان ها اطالع رسانی کنند.

سرپرست هماهنگی مدیریت امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران:

محصول اســت  .در واقــع  ۷۵درصد حمل و نقل
مــواد اولیه و  ۲۵درصد حمــل و نقل محصوالت
ذوب آهن اصفهان به صورت ریلی انجام می شود .
مدیر راه آهن و ترابــری ذوب آهن اصفهان نیز
گفــت  :وظیفه اصلی ناوگان حمــل و نقلی ریلی
ذوب آهن جابه جایی محصوالت تولیدی  ،چدن،
ســرباره و ورود مــواد اولیه به کارخانه اســت که
همگی از کاالهای خطرناک در حمل و نقل ریلی
محسوب می شوند .
حامــد محمدی افزود  :حمــل و نقل ریلی ذوب
آهن طول خطی حدود  ۱۳۷کیلومتر و  ۳۰۷سوزن
دارد که تجمع این حجم تجهیزات در یک فضای
محدود نشان دهنده قدرت این مجموعه می باشد.
وی افزود  :ســالها بود که حمل ونقل ریلی ذوب
آهن نیازمند تزریق خون تــازه در رگ ها بود که
تامین این لکوموتیوها ایــن نیاز را رفع کرد .مدیر
راه آهــن و ترابری ذوب آهن اصفهان گفت  :این
لکوموتیوها برای شرایط آب وهوایی ایران طراحی
شدند  ،توانمندی مناســب جهت انجام مانورهای
ســنگین و نیمه ســنگین دارند و به لحاظ فنی ،
کارشناسان ذوب آهن آشنایی کافی با آنها دارند و
برای تعمیر و نگهداری آنها نیز مشــکلی نخواهند
داشــت .وی افزود  :با وجود  ۵دســتگاه لکوموتیو
جدید فرصت مناسبی جهت برنامه ریزی تعمیرات
اساسی دیگر لکوموتیوها فراهم خواهد شد.

گروه مهندسی سالمت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

سالمت آب شرب تصفیه شده
اصفهان تایید شد

گروه مهندســی ســامت محیط دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان ،سالمت آب شرب
تصفیه شــده اصفهان را تایید کرد .با توجه به پایش های به عمل آمده توســط مرکز
بهداشت اســتان آب شرب تصفیه شده اصفهان از سالمتی کامل برخوردار بوده و همه
پارامترهای اندازه گیری شــده در آن مطابق با استانداردهای ملی است و نیازی به تهیه
آب بسته بندی توسط مصرف کنندگان وجود ندارد.
به اطالع می رساند شــایعاتی مبنی بر آلوده بودن آب تصفیه شده اصفهان در فضای
مجازی منتشر شد که پایه و اساس علمی نداشته و تنها باعث نگرانی شهروندان محترم
اصفهان شــده است.در پی وقوع بارش های اخیر در باالدست تصفیه خانه آب بابا شیخ
علی و افزایش کدورت در رودخانه زاینده رود ،زمان تصفیه آب نسبت به وضعیت عادی
کمی طوالنی تر شده ،اما تصفیه آب به صورت کامل انجام می پذیرد.شایان ذکر است
در شرایط جوی موجود ،با توجه به پایش های به عمل آمده توسط مرکز بهداشت استان
آب شرب تصفیه شده اصفهان از سالمتی کامل برخوردار بوده و همه پارامترهای اندازه
گیری شــده در آن مطابق با اســتانداردهای ملی است و نیازی به تهیه آب بسته بندی
توسط مصرف کنندگان وجود ندارد.با توجه به این که شرکت آب و فاضالب به صورت
شبانه روزی در حال تامین آب شرب سالم برای شهروندان و روستائیان می باشد از هم
استانی های عزیز تقاضا داریم مدیریت بهینه مصرف آب را مد نظر قرار دهند.در صورت
هر گونه مشکل و یا سوال ،سامانه های  190دانشگاه علوم پزشکی و  122شرکت آب
و فاضالب استان اصفهان آماده پاسخگویی به مردم خواهند بود.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان:

 ۹۰۰هزار مشترک کمیته امداد و بهزیستی صرفه جوئی  14درصدی مصرف گازدر
تحت پوشش طرح رایگان گازبها قرار گرفتند موتورخانه های بهینه سازی شده خانگی

سرپرســت هماهنگی مدیریت امور گازرسانی شرکت ملی گاز
ایران :بیش از  ۹۰۰هزار مشترک کمیته امداد و بهزیستی تحت
پوشــش طرح رایگان گازبها قرار گرفتند  .در راستای اجرای بند
«ک» تبصره  15قانــون بودجه ســال  ،1401هزینه گازبهای
مشــترکین تحت پوشش ســازمانهای حمایتی همانند ،کمیته
امداد امام خمینی (ره) و ســازمان بهزیستی از گازبهای رایگان
بــرای  3پله اول مصرف برخوردار میشــوند .روابط عمومی گاز
گیالن  -ســیدجالل نور موسوی ،سرپرست هماهنگی مدیریت
امور گازرسانی شــرکت ملی گاز ایران با بیان این مطلب ،اظهار
داشت :بر این اساس ،تاکنون  740هزار مشترک از سوی کمیته
امداد برای تحت پوشــش قرار گرفتن در این طرح به شــرکت
ملی گاز ایران معرفی شــدهاند .وی با تأکید بر سیاست حمایتی
دولت از اقشار آسیبپذیر ،ادامه داد :این درحالی است که سازمان
بهزیســتی تاکنون  188هزار مشــترک را در این ارتباط معرفی
کرده که این رقم از ابتدای ســال از  102هزار مشترک ،به ۱۸۸
هزار مشترک رسیده است .نورموسوی تاکیدکرد :مبنای محاسبه
این طرح از ابتدای ســال  1400اســت و تفاوتی در زمان اعالم
اسامی معرفی شدگان برای تقدم و تاخر در این طرح وجود ندارد.
اما بهتر اســت که سازمانهای بهزیســتی و کمیته امداد هرچه
ســریعتر فهرست مشــمولین را تکمیل کنند تا دیگر افراد واجد
شــرایط نیز در شمول این طرح قرار گیرند .سرپرست هماهنگی

مدیریت امور گازرســانی شــرکت ملی گاز ایران افزود :در حال
حاضر در  9اســتان آمار ارسال شــده از سوی سازمان بهزیستی
بسیار کم بوده که انتظار میرود اقدامات الزم از سوی این نهادها
هرچــه زودتر صورت گیرد؛ هرچنــد امیدواریم عدد پائین اعالم
شده ،به دلیل عدم نیاز ساکنان این استانها به خدمات بهزیستی
باشد .وی در پایان ،تصریح کرد :مجموعه شرکت ملی گاز ایران
این آمادگی را دارد که مشــترکین معرفی شــده را در کمترین
زمان ممکن تحت پوشش طرح حمایتی مذکور سازماندهی کند
تا بخشــی از ســبد هزین ه خانوارهای نیازمند حمایت ،در بخش
انرژی جبران شود.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان گلســتان از صرفه جوئی 14
درصدی مصرف گازدر موتورخانه های بهینه سازی شده خانگی،
تجاری و اداری نسبت به مدت مشابه سال قبل بر اساس پایش
مصرف گاز صورت گرفته خبــر داد.علی طالبی با بیان اینکه با
انجام این طرح ،بالغ بر  800هزار متر مکعب شاهد صرفه جوئی
در مصــرف گاز بوده ایم که می توان بــه موفقیت این طرح در
صورت مشارکت مشمولین اشاره نمود افزود :با عنایت به اهمیت
مدیریت کاهش مصرف و جلوگیری از هدررفت گاز طبیعی ودر
راستای برنامه ارتقاء بهره وری ،طرح جامع بهینه سازی مصرف
گازدر موتورخانه های خانگی با حمایت شــرکت ملی گاز ایران
از مهرماه ســال  1399آغاز شده اســت.وی افزود :آن دسته از
مشترکین واحدهای مســکونی  ،تجاری و اداری گاز طبیعی که
دارای سیســتم موتورخانه مرکزی گرمایشی هستند می توانند با
مراجعه به ســایت ســامانه ملی اصالح و بهینه سازی به آدرس
 WWW.GOC.NIGC.IRدر طــرح مذکور ثبتنام کنند
و پس از مراجعه به ســامانه و ثبت کد اشتراک مندرج در قبض
گازخود ،به میزان یارانه ای که شــرکت گاز بصورت رایگان در
اختیار آنها قرار می دهد مطلع شوند.
ایشــان در ادامه یارانه تخصیصی به موتورخانه های تجاری و
اداری  ،یکسان بودن فرآیند ثبت نام در سامانه اینترنتی ،کاهش
گاز بها و صرفه جویــی در مصرف انرژی را از نتایج اجرای این

طــرح اعالم کرد و از مدیران دســتگاه هــای اجرایی و اماکن
تجاری خواســت تا نسبت به ثبت نام و مشارکت در اجرای این
طرح همکاری الزم را با شــرکت گاز داشته باشند.طالبی با بیان
اینکه پس از فراخوان انجا م شده تاکنون تعداد  146پروژه توسط
مجریان ذیصالح انجام شده که  137طرح به پایان رسیده است
تصریح کرد :با تکمیل طرح بهینه ســازی موتورخانهها که با سه
اقدام مهم اصالح و ترمیم عایقکاری ،تنظیم مشــعل و نصب
دستگاه ضد رسوب مغناطیســی همراه است به مرور شاهد آثار
صرفهجویی  ،حفظ محیطزیست ،کاهش گاز بهای مشترکین در
کنار اشتغالزایی نیز خواهیم بود.

