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رویکرد تحول گرا در حراســت شرکت 
نفت و گاز اروندان  

 در مراســم تکریم و معارفه سرپرستان سابق و جدید که 
با حضور علیرضا دامغانی، رئیس حراســت شــرکت ملی 
نفت ایران، مدیرعامل این شــرکت برگزار شــد.   رئیس 
حراست شــرکت ملی نفت ایران با اشاره به جایگاه مهم 
حراستها در ســازمانها گفت: برقراری امنیت، پیشگیری، 
برقراری نظم و انضباط، حفاظت از تجهیزات و تاسیسات 
و نیروی انسانی از وظایف اصلی این مجموعه است.  علی 
رضا دامغانی افزود؛ تغییرات در سازمان ها امری طبیعی 
و براساس دســتورالعمل های سازمانی صورت می گیرد 
و امروز هم خوشــحال هستیم که یکی از نیروهای جوان 
و متخصص در این حوزه اســتراتژیک و حساس منصوب 
شدند. وی در ادامه ضمن معرفی مصطفی سواری رئیس 
جدید حراست شــرکت نفت و گاز اروندان از خدمات و 
تالشهای ارزشــمند حمید خادمی در دوران عهده داری 
مســئولیت این واحد تقدیر و تشکر کردند در ادامه این 
نشســت، مدیرعامل شــرکت نفت و گاز اروندان، ضمن 
خرســندی از انتخاب ســرپریت جدید حراست و تقدیر 
از پیگیری ها و تالشــهای دامغانــی در انتخاب مصطفی 
سواری، وی را فردی انقالبی، جوانان، فساد سیز و تحول 
گرا و دارای سابقه حراستی دانست و برای ایشان آرزوی 
موفقیت کردند. عذاری اهوازی افزود: تامل و ارتباط خوب 
با سایر مدیریت ها و سازمانهای بیرونی هدف کلیدی این 
مدیریت است. مصطفی سواری سرپرست جدید حراست 
شرکت ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع کارکنان 
شــرکت نفت و گاز اروندان از حســن اعتماد مدیرعامل 
شــرکت نفت و گاز اروندان و رئیس حراست شرکت ملی 
ایران گفت: اعتقاد دارم کار حراســت مچ گیری نیست، 
بلکه تالش می شــود  با تعامل، همپوشانی و همیاری با 
کلیه مدیریت ها برنامه های و چشم اندازهای شرکت از 
مهمترین و الویت هــای این نهاد خواهد بود و مطمئنن 
شیوه کارکرد حراســت این خواهد بود تا دست کمک و 
یــاری همه را یک مزیت برای تحول در شــرکت خواهد 

دانست. خبرنگار سیده معصومه عباسی

مدول دوم  تصفیه خانه فاضالب شــهر 
خمین امســال به بهره برداری خواهد 

رسید 
مهندس یوســف عرفانی نسب اظهار داشت : پروژه ارتقاء 
تصفیه خانه فاضالب شهر خمین در صورت تامین اعتبار 
تا پایان ســال جاری به بهره برداری خواهد رســید.وی 
افــزود : مدول دوم تصفیه خانه فاضالب شــهر خمین با 
ظرفیت تصفیه هفت هزار و ۳۰۰ متر مکعب فاضالب در 
شــبانه روز تا کنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
اســت. وی  اظهار داشــت :طرح ارتقا و افزایش ظرفیت 
کیفــی و کمــی این تصفیه خانــه با توجه بــه افزایش 
جمعیت شهری و مشــکالت زیست محیطی و همچنین 
عدم ظرفیت کافی تصفیه خانه فاضالب شهر  در دستور 
کار این شــرکت قرار گرفته است .مهندس عرفانی نسب 
در ادامــه عنوان کرد: عملیات اجــرای مدل دوم تصفیه 
خانه فاضالب خمین از ســال ۹۴ برای جمعیتی بالغ بر 
۴۰ هزار نفر آغــاز گردیده و با بهره برداری از این پروژه  
در حــدود ۸۰ هــزار نفر از جمعیت شــهر خمین تحت 

پوشش قرار خواهند گرفت .

5057 مترمربع از اراضی ملی اســتان
گلستان رفع تصرف شد 

مدیرکل راه و شهرســازی استان گلســتان گفت: یگان 
حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان در سال 
جــاری تا کنون بیــش از 5۰۰۰ مترمربع از اراضی ملی 
استان به ارزش بالغ بر 1۰۳۴ میلیارد ریال را رفع تصرف 
و از چنگال متصرفان آزاد کرده است مهدی ملک - مدیر 
کل راه و شهرســازي گلستان تصریح کرد: یگان حفاظت 
اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان ضمن جلوگیری 
از هرگونــه تصرف و تعرض اراضی تحویلی دولتی و ملی 
در ســال جاری با اجرای ۴ مــورد عملیات رفع تصرفات 
فوری موفق به باز پــس گیری حدود 5۰57 مترمربع از 
اراضــی ملی با ارزش تقریبی 1۰۳۴ میلیارد ریال شــده 
اســت مدیرکل راه  و شهرسازی گلســتان همچنین به 
نقش مهم گزارش های مردمی در جلوگیری از تصرفات 
اراضی دولتی اشــاره کرد و گفت: گشت حفاظت اراضی 
این اداره کل به صورت مســتمر مشغول بازدید از حوزه 
استحفاظی بوده و با هرگونه تصرف اراضی ملی به شدت 

برخورد می کند

بازدید معاون اســتاندار و فرماندار ویژه
شهرســتان ری از مرکز پایش سالمت

شــهید بهشتی ویژه خانواده های معظم
شهدا و جانبازان

حــاج حمید زمانــی معاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه 
شهرســتان ری با همراهی حاج حســین نصراله معاون 
مدیرکل و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان 
ری و دکتر محســن قضاتلو شــهردار باقرشــهر از مرکز 
پایش ســالمت شهید بهشــتی ویژه خانواده های معظم 
شــهدا و جانبازان در فرهنگســرای عطر نرگس بازدید 
کردحاج حمیــد زمانی در این بازدید از روند اجرای این 
طرح که به همت بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان 
ری با مشارکت شهرداری باقرشهر، گروه جهادی صاحب 
االمر و هالل احمر شهرســتان ری برگزار می شــد آشنا 
شــد و با تعدادی از خانواده های معظم و معزز شهدای 
شهرهای باقرشهر، کهریزک و حسن آباد گفت و گو کرد .

طلــب الوصولی 20 میلیارد تومانی
مخابرات منطقه مرکزی از مشــترکین 

لطفی با اشاره به اقدامات مخابرات استان در سال گذشته 
اظهار کرد: بیش از ۲۳۰ کیلومتر از شــبکه مخابراتی در 
روســتاهای اســتان به فیبر نوری مجهز شد.وی افزود: 
بهســازی 57 لینک و ارتقا و توســعه 1۳۳۰ ســایت در 
شــبکه مخابراتی از دیگر اقداماتی اســت که در ســال 
گذشته انجام شده اســت. مدیر مخابرات منطقه مرکزی 
ادامه داد: ۶۰۳ هزار خط ثابت فعال در استان وجود دارد 
که ضریب نفوذ آن ۴1 .77 درصد اســت که از متوسط 
کشوری باالتر اســت. لطفی بیان کرد: تعداد مشترکین 
همراه اول دو میلیون و 1۰ ۶ هزار نفر اســت که ضریب 

نفوذ آن ۹7.۶ درصد است.

اخبار گزارش

قزویــن  - به گفته مدیر عامل شــرکت مهندســی آب و 
فاضالب کشــور، حل مشکل آب استان قزوین با مدیریت 
و برنامه ریزی قابل حل است و می تواند این استان را در 

اوج مسیر توسعه کشور قرار دهد.
به گزارش روابط عمومی، اتابک جعفری در سفر یک روزه 
به استان قزوین و در جمع معاونین و مدیران شرکت آب 

و فاضالب اســتان قزوین افزود: خوشبختانه برنامه ریزی 
های صورت گرفته برای انتقال آب از ســدهای طالقان و 
باالخانلــو به خوبی پیش رفتــه و با بهره برداری از آن به 

بسیاری از نیازهای موجود پاسخ خواهد داد.
وی همچنین همکاری شــکل گرفته بین آبفای اســتان 
و نهاد بســیج بــرای تامین آب روســتاها را نقطه عطف 

خدمات دولت به مردم برشمرد.
جعفــری خاطر نشــان کرد که بر اســاس بازدید صورت 
گرفتــه پروژه ها بخوبی پیش رفتــه و مردم اندک اندک 
طعــم گوارای آب و خدمات دولت را در اســتان خواهند 

چشید.
وی ضمن ابراز رضایــت از فعالیت صورت گرفته، از مهار 
خشکســالی بروز کرده به ویژه در دو سال اخیر به عنوان 

نقطه قوت صنعت آب استان یاد کرد.

مدیر عامل شــرکت مهندســی آب و فاضالب کشــور در 
پایان روند افزایشــی دما و کاهش محســوس بارندگی ها 
را موجب فشــار به منابع آب اســتان قزوین دانست و بر 
ضرورت مدیریت مصرف مــردم برای برخورداری همگان 

از جریان آب پایدار تاکید کرد. 
اتابک جعفدی اظهار داشــت: دو پدیده جدی در شرکت 
های آب و فاضالب داریم، یکی بحث نیروی انســانی که 
در این زمینــه عالقمندم نظرات مدیــران را در رابطه با 
منابع انسانی و نیروی انسانی خصوصا آبداران و نیروهای 

خدمات و شرکتی بشنوم.
وی ادامه داد: مســاله دیگر اقتصاد آب و تعرفه های آب 
اســت و در این زمینه نیز مشتاق پذیرش ایده های نو و 

انتقال تجربه در سطح کشور هستیم.
در ابتــدای این جلســه نیــز مدیر عامل شــرکت آب و 

فاضالب اســتان قزوین گزارشی از ســیمای آب استان و 
پروژه های آبرسانی در شهرها و روستاها و به ویژه پروژه 

های جهاد آبرسانی اراءه داد.
داراب بیرنوندی در ادامه از رویکرد شــرکت در  استفاده 
از  شــرکت های دانش بنیان و ســامانه crm و خدمات 

غیرحضوری در شرکت خبر دارد.
همچنیــن در ادامه نشســت، معاونین و مدیــران نقطه 
نظرات و پیشــنهادات خود را برای دست یابی به اهداف 
دولــت مردمی و خدمات مطلوب تر به مردم ارائه کردند.

یادآور می شود سفر یک روزه اتابک جعفری، مدیر عامل 
شرکت مهندســی آب و فاضالب کشور با بازدید از پروژه 
های در حال اجرای انتقال آب ســد طالقان و تامین آب 
آشــامیدنی شــهر قزوین همراه بــود و در همین زمینه 
نشست مشترکی نیز با حضور استاندار قزوین برگزار شد.
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حل مشکل آب استان قزوین می تواند این استان را در اوج مسیر توسعه کشور قرار دهد.

همدان - مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان 
از اجرای طرح ویژه کنترل تاخیر مبدا و حین سفر ناوگان 

حمل و نقل اتوبوسی در این استان خبر داد.
صفر صادقی راد گفت: روان سازی و سرعت بخشی در ارائه 
خدمات متناسب با شأن مردم از جمله اهداف همیشگی 
متولیان و دســت اندرکاران بخــش حمل و نقل جاده ای 

مسافر استان بوده است.
او افزود: در اجرای این طرح انجام بازدید ها در دو ســطح 
کنترل از مبداء )پایانه( و کنترل کنار جاده ای )پاســگاه( 
با اســتفاده از ظرفیت حداکثری گشت راهداری و ترابری 
ادارات شهرستانی و همکاری پلیس راه استان در دستور 

کار قرار دارد.
مدیرکل راهداری و حمــل و نقل جاده ای همدان تأکید 
کرد: در اجرای این طرح با استفاده از سامانه پالک خوان و 
سپهتن جهت تعیین زمان سفر ناوگان از مبدا تا مقصد و 
ثبت زمان تاخیرات بیش از حد مجاز با رانندگان متخلف با 

قید فوریت در کمیسیون های مربوطه برخورد خواهد شد.
این مسئول بر اهمیت تدوین چارچوب و استقرار مستمر 
و موثــر نظارت در طول ســال تاکید کرد و یادآور شــد: 
نمایندگان اداره کل مســتقر در پایانه های مسافربری در 

سطح استان موظف به پیگیری این مهم هستند.
این طرح تا ۲1 تیر ماه ســال جــاری در کلیه پایانه های 
عمومی مسافری و نیز پایانه های اختصاصی شرکت های 
حمل و نقل )در شهر های بدون پایانه عمومی( اجرایی می 

شود.

اجرای طرح ویژه کنترل تاخیر در 
مبداء و حین سفر ویژه ناوگان 

اتوبوسی قزویــن- ســردار علــی ابراهیمــی فرمانــده انتظامی 
اســتان قزوین گفــت: از ظرفیــت مردم بــرای مقابله 
و پیشــگیری از ســرقت اســتقبال مــی کنیم،افــزود: 
در ایــن راســتا از تشــکیل پلیــس محلــه محــور و 
تقویــت پســت هــای نگهبانی اســتقبال مــی کنیم.                                                                                                 
بررســی ها نشان می دهد 7۰ درصد ســارقان شناسایی 
شده در سطح این اســتان به مواد مخدر اعتیاد دارند و 
همچنین 7۳ درصد آنها دارای سابقه تکرار جرم بوده اند.                                                                                                                                    
ســردار علی ابراهیمی در قرارگاه مبارزه با سرقت استان 
قزویــن افزود: ۹۹ درصد ســارقان مرد و یک درصد زن 
بوده اند و 75 درصد آنها نیز بیکار و فاقد شــغل هستند.
فرمانــده انتظامی اســتان قزوین گفت: طی ســه ماهه 
امسال ســه هزار و ۳۸۴ نفر ســارق با سه هزار و ۸75 
فقره ســرقت در سطح این استان شناســایی و دستگیر 

شدند.
سردار ابراهیمی اظهار داشت: در مدت یاد شده ۲1 باند 
ســرقت به تعداد 55 نفر با هزار و ۴۶۰ فقره ســرقت در 

اســتان قزوین شناسایی، متالشی و بازداشت شده اند.
فرمانــده انتظامــی اســتان قزوین همچنیــن گفت: در 
ایــن مــدت ۶۸ طــرح عملیاتــی مقابله با ســرقت در 
مناطق مســتعد و آلوده این اســتان اجرا شــده است.                                                                                                                                          
ســردار ابراهیمی با بیان اینکه شهرســتان قزوین با ۶۴ 
درصد بیشــترین حجم ســرقت های بوقوع پیوسته را به 
خود اختصاص داده اســت،افزود: در این مدت همچنین 
11۰ معتاد متجاهر و کارتن خواب جمع آوری شدند که 
این مهم به کاهش وقوع سرقت های خرد کمک می کند.                                                                                                                                

وی با بیان ســرقت با 1۰ درصد سومین جرم پرتکرار در 
اســتان قزوین است، افزود: ســرقت یک بزه پرتعدد در 
جهان به شــمار می رود که با خود یک سلســله جرائم 

را به دنبال دارد.
این مسوول انتظامی با بیان اینکه یک درصد سرقت های 
کشور در اســتان قزوین به وقوع پیوسته و از این حیث 
رتبه بیست و چهارم کشور هستیم،اظهار داشت: افزایش 
احساس امنیت و جلوگیری از افزایش سرقت هدف گذاری 
شده و با همکاری دستگاه های مختلف قابل تحقق است.                                                                                                                        
ســردار ابراهیمی گفت: افزایش استفاده از دوربین های 
مداربســته، کنتــرل ســارقان پــس از ازادی از زندان، 
افزایــش مراکز نگهــداری معتــادان متجاهــر و ایجاد 
پارکینگ خودرو در مقابله با جرم ســرقت موثر است که 

باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه ۲7 دســتگاه در حوزه مقابله با سرقت 
دارای وظیفه هستند،اظهار داشت: با توجه به پیچیدگی 
و تنوع جرایم اولین نگاه عام در حوزه مقابله با ســرقت 
به پلیس معطوف اســت در حالی که سایر دستگاه ها نیز 

در این حوزه دارای نقش و وظیفه و ماموریت هســتند.
این مسوول انتظامی با بیان اینکه کار در نیروی انتظامی 
ســخت و طاقت فرساست اما همکاران ما با توکل بر خدا 
و توســل به ائمه اطهار )ع( و با تبعیت از فرامین رهبری 
و دلدادگــی به میهن اســالمی تمام قد در خدمت مردم 
هســتند،گفت: تنها از ابتدای امسال تاکنون همکاران ما 
در پلیس 11۰ اســتان قزوین پاســخگوی بیش از ۳1۳ 

هزار تماس شهروندان بوده است.

از ظرفیت مردم برای مقابله و پیشگیری از سرقت استقبال می کنیم

بوشــهر - سرپرست منطقه 1۰ عملیات انتقال گاز از آغاز 
مراحل برون سپاری تاسیسات تقویت فشارگاز دیلم همسو با 
سیاست های برون سپاری تاسیسات شرکت انتقال گاز ایران 
خبر داد.علی نصیحت کن ادامه داد: از اواخر ســال 1۳۹۶ 
نقشه راه 1۰ ساله  برون سپاری شرکت انتقال گاز ایران کلید 
خورد و در آن تمامی فرآیندها و دارایی فیزیکی قابل برون 
سپاری با متدهای طراحی شده مورد ارزیابی قرار گرفت و 
تمامی راهبردها و اقدامات الزم به همراه منابع و سیستم 
های موردنیاز و همچنین حدود اختیارات و مسئولیت ها 
تعیین و در قالب کتابچه برون سپاری در اختیار ذینفعان 
مرتبط قرار گرفت.وی ادامه داد: برهمین اساس کارگروهی 
نیز متشکل از کارشناسان و متخصصان منطقه به منظور 
انجام برون سپاری تاسیسات تقویت فشارگاز دیلم تشکیل 
و با انجام اقدامات مرتبط شامل تهیه پکیج و برون سپاری و 
همچنین اجرای فرآیندهای برگزاری مناقصه و ابالغ شرکت 
برنده در مناقصه به نتایج قابل قبولی در این زمینه دست 
یافتیم.  با بیان اینکه برنامه ریزی های الزم برای شروع بکار 
و تحویل وتحول ایستگاه تقویت فشار گاز دیلم انجام شده 
اســت ، افزود: در این راستا در قالب یک جلسه مشترک با 
حضور مدیران شرکت برون پذیر» شرکت نیروگاه برق آبی 
خوزستان« مسائل و شرایط مرتبط با تحویل و برون سپاری 
ایستگاه دیلم همسو با سیاســت برون سپاری تاسیسات 
شرکت انتقال گازایران به عنوان نخستین ایستگاه منطقه 

1۰ عملیات انجام شد و آماده تحویل به پیمانکاراست.

برون سپاری تعمیرات و نگهداری 
تاسیسات تقویت فشار گاز شهرستان 
بندر دیلم با مشارکت بخش خصوصی 

قزویــن - مهندس نصرآبادی در آئیــن افتتاح مرکز نیکوکاری 
شهید نصرآبادی، بیان داشت : هماهنگی و هم افزایی با کمیته 
امــداد در کارهای نیکوکاری، باعث جلوگیری از موازی کاری و 
ســاماندهی در این امر می شود. به گزارش روابط عمومی؛ مدیر 
مخابرات منطقه قزوین در مراســم آغاز بکار نخســتین مرکز 
نیکوکاری مخابرات در کشور که به نام مطهر شهید عبدالرحمن 
نصرآبادی مزین گردیده اســت با بیان اینکه، کارکنان مخابرات 
استان قزوین در حال حاضر بیشتر از ۳۰۰ یتیم را تحت حمایت 
دارند افزود: مجموعه مخابرات منطقه قزوین در شرایط مختلف 
و در راســتای مســئولیت اجتماعی خود ، از هیچ تالشی دریغ 
نمی کنند ، به طوری که در سال گذشته بیش از ۲۰۰ میلیون 
تومان تسهیالت به افراد نیازمند، اعم از همکاران و یا آبروداران 
نیازمند جامعه از محل کمک خیرین پرداخت گردیده است. وی 

در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه در دنیای امروز 
برای انجام امور خیرخواهانه، نیازمند استفاده بیشتر از فن آوری 
های روز ارتباطات می باشیم ، گفت: انجام امور خیر ، الزما کمک 
های نقدی و یا تهیه ی ملزومات اولیه نمی باشد، آموزش علوم 
و فنون روز به فرزنــدان مددجویان و افزایش مهارت بخصوص 
در ایــن حوزه که اکثر اشــتغالهای جدید براســاس آن تعریف 
شــده می تواند بسترساز تربیت نسلی باسواد و توانمند و آینده 
ســاز در جامعه باشد. مهندس نصرآبادی در پایان سخنان خود 
ابــراز امیدواری نمود با انعکاس خبر افتتاح این مرکز نیکوکاری 
و عملکرد مثبت آن، مراکز نیکــوکاری دانش بنیان در مناطق 
مخابراتی دیگر نیز شــکل گیرد و مخابرات ایران مانند همیشه 
بتواند در راستای رسالت مسئولیت اجتماعی ، قدم های موثرتری 
بردارد و ما بتوانیم ســرفصل های جدیدی را در راستای کمک 

به همنوعانمان تعریف کنیــم و البته در این فرایند بهترین راه 
برای کمک به نیازمندان استفاده از ساختار هدفمند و مطمئن 
کمیته امداد امام خمینی )ره( است. در ادامه ی این مراسم آقای 
آسوده، معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد ایران با 
اشاره به این که کار خیر در همه جای دنیا وجود دارد ولی مهم 
این است که مبنای آن براساس دستورات دین در ایران تعریف 
گردیده اســت، ادامه داد: امروز به دنبال آن هستیم که بگوئیم 
کمک کنید تا مشــکل نیازمنــدان را حل کنیم؛ وظیفه کمیته 
امداد امام خمینی)ره(  فراهم کردن بســتر حضور مردم در کار 
خیر است و تقدیم این فضا به خیران و کسانی است که وظیفه 
و رسالت خود را انجام دهند. معاون توسعه مشارکت های کمیته 
امداد اضافه کرد: برای توسعه کار خیر باید نهادسازی کنیم و این 
مسیر سازماندهی شده باشد تا فرایند خدمت رسانی به محرومان 

گسترده شود، البته در این میان مهم خدمت به محرومان است، 
اسم کمیته امداد هم نباشد مهم نیست. وی تأکید کرد: انتقال 
دانش به خانواده های نیازمند برای راه اندازی کســب و کارهای 
جدید رویکردی است که باید به درستی مورد توجه قرار گیرد، 
اســتفاده از ظرفیت های مخابرات بــرای ترویج فرهنگ خیر و 
نیکوکاری یک رویکردی است که می تواند در این مرکز برجسته 
باشــد. در بخشی از این مراســم ، مدیرکل کمیته امداد استان 
قزوین بیان کرد: مرکز نیکوکاری یک محل تجمع افراد نیکوکار 
اســت که به صورت داوطلبانه و خودجوش شکل گرفته است. 
ظاهری عنوان کــرد: مراکز نیکوکاری بــا کمترین هزینه و به 
دور از بروکراســی اداری به فعالیت می پردازند در واقع در این 
مراکز خدمت بی منت را شــاهد هستیم، خدمتی که با استفاده 

از فرصت های کوچک به خلق خدمات بزرگ منجر می شود.

نخستین مرکز نیکوکاری رسمی مخابرات کشور، در منطقه قزوین ، افتتاح گردید

بوشهر - مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر 
گفت:مصرف برق رکورد باالترین مصرف سال گذشته را هم 
زد اما از خاموشی خبری نشد. غالمرضا حشمتی با بیان 
اینکه رکورد مصرف برق در کشور شکسته شد اظهار داشت: 
بر اساس آمارها رکورد مصرف برق در کشور روز چهارشنبه 
۸ تیرماه به میزان ۶۶ هزار و 5۴۰ مگاوات به ســبب موج 
سراسری گرما شکسته شد. وی افزود:ورودبه فصل تابستان 
دمای هوادربیشتر استا نهاافزایش یافته که استفادها زوسائل 
و تجهیزات خن ککننــده به توجه به  کاهش تولید برق 
بر مشکالت افزوده است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق استان بوشهر استان بوشهر بیان کرد:این روزهاباشدت 
هوا گرم مواجه اســت و برخی نقاط غیرساحلی از جمله 
دشتســتان دما هوا تا 5۰ درجه ســانتیگراد باالی صفر 
رسیده است.اســتفاد ها ز کولرگازی در هوای گرم استان 
بوشهریک ضرورت اجتنا ب ناپذیراست ولی در این راستا 
مدیریت مصرف برق مورد تأکید مسئوالن شرکت توزیع 
نیروی برق قرار دارد. حشمتی تصریح کرد:روزهای اخیر در 
بخش توزیع برق شاهد افزایش هفت درصدی مصرف برق 
در مقایسه با روزهای مشابه سال گذشته هستیم و به میزان
1۸۰۰ مگاوات دربخش توزیع رســیده است. وی رعایت 
الگوی مصرف برق را در این روزهای گرم ســال حیاتی و 
ضروری دانست و بیان کرد: دستگا ههای اداری، اجرایی، 
بان کها، نیروهای نظامی، انتظامی برابر مصوبه هیئت دولت  
موظف به کاهش ۶۰ درصدی مصرف برق بعد از ساعات 
اداری و کاهش ۳۰ درصدی در طول ساعت اداری هستند. 
کنترل ومدیریت مصرف طی این روزها از اهمیت ویژ های 

برخوردار است.

رکورد مصرف برق در استان بوشهر

یزد-به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه  ای یزد، ابوالفضل 
اسدی مدیرعامل این شرکت در نشستی که به مناسبت هفته 
مدیریت مصرف آب و انرژی با اصحاب رسانه برگزار شد، ضمن 
اشاره به پیک بار مصرف 1۹۶5 مگاواتی در سال 1۴۰۰ و 1۹7۶ 
مگاواتی تاکنون در ســال 1۴۰1، بــا تاکید بر محدودیت های 
پیش رو، عزم جــدی دولت برای رفع ناترازی 11 هزار مگاواتی 
عرضه و تقاضای برق را یادآور شــد. وی با بیان اینکه مهم ترین 
راهکار برای جلوگیری از ایجاد چالش در صنعت برق مدیریت 
توامان عرضه و تقاضا است، ادامه داد: در حال حاضر استان یزد با 
دارا بودن بیش از چهار هزار کیلومتر خطوط انتقال و فوق توزیع 
و همچنین 1۲ هزار و ۶۰۰ مگاولت آمپری ظرفیت پست های 
انتقال و فوق توزیع اســتان، از کمترین میزان تلفات انرژی در 
شــبکه انتقال، فوق توزیع و توزیع در کشور برخوردار است. وی 
همچنین ظرفیت نامی تولید برق نیروگاه های استان یزد را بیش 
از ۲۸۰۰ مگاوات اعالم کرد که از این میزان ۸۴ مگاوات به تولید 
انرژی خورشــیدی در 11 نیروگاه استان اختصاص دارد، افزود: 
مجموع ظرفیت عملی نیروگاهی استان در حال حاضر ۲۰75 
مگاوات است. اسدی در ادامه ضمن اشاره به برنامه های توسعه  ای 
صنعت برق استان یزد برای یک سال آینده تصریح کرد: در این 
خصوص قرارداد تولید 11۰۰ مگاوات توســط شرکت چادرملو 
به صورت خود تامین منعقد شده و عالوه بر برنامه ریزی ایجاد 
نیروگاه های سیکل ترکیبی در مناطق کمتر برخوردار استان، 
احداث ۲۰۰ مگاوات نیروگاه خورشــیدی در اســتان تا پایان 
سال 1۴۰۲ در دستور کار قرار دارد. وی کاهش بارندگی و آب 
ذخیره سد های کشور برای تولید نیروگاه های برق آبی را یکی از 
چالش های صنعت برق کشــور در این ایام برشمرد و ادامه داد: 

افزایش تولید ۳5 هزار مگاوات انرژی برق طی ۴ ســال آینده 
نیز یکی از برنامه های وزارت نیرو در ســطح کشور است که از 
این میزان 1۰ هزار مگاوات به نیروگاه های خورشیدی اختصاص 
دارد.این مقام مسئول در شرکت برق منطقه  ای یزد همچنین 
با اشــاره به اقدامات انجام شده برای آمادگی پیک بار تابستان 
1۴۰1 خاطرنشان کرد: خوشبختانه طی یک سال اخیر سرویس 
و تعمیرات و بازسازی و ارتقای نیروگاه های موجود و همچنین 
افزایش تولید حدود ۶ هزار مگاوات برق درکشــور برنامه ریزی 
شد که بخش عمده این برنامه ها با پیگیری مستمر مقام عالی 
وزارت نیرو و ســایر دست اندرکاران این حوزه محقق شده و از 
این رو تا امروز در بخش خانگی و تجاری هیچگونه محدودیت 
و خاموشــی ناشی از کمبود تولید برق وجود نداشته است. وی 
تعمیرات و نگهداری تاسیسات تولید، انتقال و توزیع را یکی از 
برنامه های مهم شرکت برق منطقه  ای یزد تا پیش از وقوع پیک 
مصرف تابســتان 1۴۰1 عنوان کرد و افزود: خوشبختانه ۹۹.5 
درصد از برنامه های تعمیرات شبکه و تاسیسات برق استان یزد 
تا اردیبهشت ماه سال جاری با موفقیت انجام شده است. دکتر 
اسدی همچنین ادامه داد: توسعه ظرفیت شبکه های انتقال و 
فوق توزیع به تناسب نیاز شبکه، با در اولویت بودن مناطق کمتر 
برخوردار اســتان نیز از دیگر اقدامات این شرکت طی دو سال 
گذشته بود که توســعه پروژه های خط و پست ۴۰۰ مهرگان، 
خط و پست ۴۰۰ بهادران، پست ۲۳۰ ساغند، پست 1۳۲ بهاباد، 
پســت ۶۳ مزرعه کالنتر و توسعه پست 1۳۲ مروست از جمله 
این اقدامات است. وی تداوم روند صعودی بی رویه مصرف انواع 
حامل های انرژی و همچنین محدودیت های منابع آب، برق و 
گاز را از دالیل ناترازی تولید و مصرف برق در کشور عنوان کرد . 

کمترین میزان تلفات انرژی در شبکه انتقال و فو ق توزیع کشور به یزد تعلق دارد

گلستان - ، با حضور عبدالجالل ایری نماینده مردم غرب 
استان در مجلس شورای اسالمی ، عبدالغفور غراوی فرماندار 
شهرستان ترکمن و شهمرادی ، فناوری 4G سایت همراه 
اول روســتای خواجه لر افتتاح شــد غالمعلی شهمرادی 
که در مراســم بهره برداری فناوری سایت 4G همراه اول 
روستای خواجه لر از توابع شهرستان بندرترکمن سخن می 
گفت :با اشــاره به اقدامات توسعه ای انجام شده در حوزه 
مخابرات افزود:سرمایه گذاری های انجام شده با هدف جلب 
رضایتمندی مردم می باشد و جا دارد از حمایت نمایندگان 
مردم در مجلس شورای اسالمی همچنین فرمانداران بیش 
از پیش بهره مند شویم که موجب خواهد شد روند توسعه 
بهبود و سرعت اجرای آن افزایش یابد . همچنین عبدالغفور 
غراوی فرماندار شهرستان ترکمن با اشاره به اینکه در عرصه 
جهانی وموقعیت فعلی ، استفاده از تکنولوژیها و ارتباطات 
انسانی و تجاری وابسته به مخابرات وتلفن همراه شده است

افزود : با گســترش ارتباطات به ویــژه در فضای مجازی ، 
ارتباطات سیارو مخابرات از اهمیت بیشتری برخوردار شده 
است وی در ادامه گفت : در جهت رفع موانع تالش خواهیم 
کرد وخواستار این هستیم نگاه ویژه ای به شهرستان بندر 
ترکمن شود و امیدواریم در خصوص پوشش حداکثری تلفن 
همراه و تأمین خدمات وسرویس های اینترنت پرسرعت 
همراه اقدامات وبرنامه ریزی های مؤثر انجام شــود دکتر 
عبدالجالل ایری نیز با قدردانی از تالشهای مخابرات که در 
جهت توسعه ارتباطات سیار برنامه ها واقدامات خوبی انجام 

داده است .

فناوری 4G سایت همراه اول روستای
خواجه لر راه اندازی شد 

دیدار شــهردار باقرشهر با ۳ 
 قلوهای باقرشــهری

باقرشهر- دکتر محسن قضاتلو پس از اطالع از تولد کودکان 
 ۳ قلوی باقرشهری ، از این خانواده شش نفره بازدید کرد،
شهردارباقرشهر در این دیدار که امیر محبی معاون فرهنگی 
اجتماعی نیز حضور داشــت ، گفت: فرزند نعمت اســت و 

 خداوند یکجا این همه نعمت را به شما عنایت کرده است.
قضاتلــو ادامه داد: خانواده به عنــوان کوچکترین و البته 
اصلی ترین نهاد اجتماعی مطرح اســت، از این رو چنانچه 
خانواده ای در فضای در معرض آسیب قرار گیرد، معاونت  
فرهنگــی اجتماعی شــهرداری در صدد رفع بخشــی از 
مشــکالت و دور کردن خانواده از آســیب بر می آید چرا 
 که فواید حاصل از آن به کل جامعه تعمیم داده می شود.
وی ادامــه داد: خانــواده ای کــه به تازگی دارای ســه 

فرزند شــده اند، به عنوان یکــی از خانواده هایی که نیاز 
به مســاعدت و کمک مدیریت شهری دارند، مد نظر قرار 
گرفته و امروز وظیفه داریم با اســتفاده از قوانین بتوانیم 
 بخشــی از دغدغه های ایــن خانواده را برطــرف کنیم..

گفتنی اســت این سه قلوها)پســرها؛ امیرعلی و آرتین و 
دختر؛ آیلین( به همراه خواهر ۸ ســاله اشان به نام عسل 
به همراه پدر و مادر جوانشــان، یک خانواده شــش نفره 

دهند می  تشکیل  را 


