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مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی: 

خودروهایلوکسمتروکهصادرمیشوند
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در مراس��م افتتاح پل��ی کلینیک تخصصی 
بهداش��ت و درمان صنعت نفت ش��مالغرب 
کش��ور که ب��ا حض��ور حبیب اهلل س��میع 
مدیرعامل بهداش��ت و درمان صنعت نفت، 
کریم سلحش��ور معاون توسعه منابع انسانی 

و مدیری��ت وزارت نف��ت، جعفر مدن��ی زادگان رئی��س هیئت مدیره 
س��ازمان بهداش��ت و درمان صنعت نفت و جمعی از مسئولین صنعت 
نفت شمالغرب برگزار شد، از مهندس محمدرضا متقیان مدیر شرکت 
مل��ی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان ش��رقی تقدیر بعمل 
آم��د. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی ش��رکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان ش��رقی، پس از افتتاح 
پلی کلینیک تخصصی بهداشت و درمان صنعت نفت شمالغرب کشور 
توسط اس��حاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، مراسم افتتاح و 
تجلیل از عوامل اجرایی این پروژه در س��الن اجتماعات ش��رکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی برگزار شد. بر اساس 
این گزارش:؛ حبیب اهلل س��میع مدیرعامل بهداش��ت و درمان صنعت 
نفت، کریم سلحشور معاون توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت 

و حسینعلیزاده رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت شمالغرب...

جلس��ه هماهنگی نمایندگان هس��ته های 
گزینش صنعت آب و برق اس��تان با حضور 
آقای نیک فر مش��اور محت��رم وزیر نیرو و 
مدیر هیات مرک��زی گزینش وزارت نیرو، 

رفیعی��ان دبیر هیات مرکزی گزینش وزارت 
نیرو، ش��وندی مدیر هسته گزینش ش��رکت مهندسی آب و فاضالب 
کش��ور، هاتفی جانش��ین هسته گزینش حوزه س��تادی وزارت نیرو، 
کمری مدیر هس��ته گزینش مدیریت منابع آب ای��ران، وهابی مدیر 
هس��ته گزین��ش توانیر و همچنین مدی��ران عام��ل، معاونین اداری 
مالی، برنامه ریزی، مدیران دفاتر حراس��ت و نمایندگان هس��ته های 
گزینش صنعت آب و برق اس��تان در محل سالن جلسات شرکت آب 
وفاضالب شهری برگزار گردید. نیک فر مشاور محترم وزیر نیرو و دبیر 
هس��ته مرکزی گزینش وزارت نیرو هدف از این جلس��ه را شناسایی 
نیرو های متعهد و دلس��وز موجود برای گزینش عنوان کرده و افزود: 
باید تالش ش��ود تا از ظرفیت نیرو های گزین��ش گر دیگر وزارتخانه 
ها اس��تفاده نش��ود و از پتانس��یل های داخل خود صنعت آب و برق 

استفاده نمائیم. وی با بیان اینکه اساس گزینش بر سه اصل...

جلسه هماهنگی نمایندگان 
هسته های گزینش صنعت آب و برق 

استان آذربایجان غربي

مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان 

شرقی مورد تقدیر قرار گرفت
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ــازمان جمع آورى و فروش اموال تمليكى  مديرعامل س
اعالم كرد: حدود 137 خودروى لوكس در اختيار سازمان 
تمليكى قرار دارد كه صادر خواهند شد. از اين تعداد كاال، 

صادرات 28 دستگاه خودروى لوكس نهايى شده است. 
ــنا، امين دليرى در نشست خبرى كه در  به گزارش ايس
ــازمان اموال تمليكى برگزار شد، اظهار كرد:  ساختمان س
ــتگاه خودروى لوكس أعم از پورشه، بنز،  حدود 137 دس
ــازمان اموال تمليكى قرار  بى ام و، فورد و. . . در اختيار س
ــتند و اين تعداد  ــتند و قاچاق نيس ــه متروكه هس دارد ك

دستگاه صادر خواهند شد. 
وى همچنين بيان كرد: اكنون حدود 28 درصد دستگاه 
ــده و براى صادرات  خودرو، كارهاى گمركى آن انجام ش
ــده است. هيچ كدام از اين خودروها در  آن برنامه ريزى ش
ــماره نمى شوند و اگر هم تعدادى تاكنون  داخل كشور ش

شماره شده اند از طريق جعل صورت گرفته است. 
دليرى همچنين بيان كرد: عالوه بر اين تعدادى كه ذكر 
ــتگاه  ــد، اكنون حدود 64 خودروى قاچاق و 340 دس ش
ــود دارد كه باالى 2500  ــور وج خودروى متروكه در كش
ــكل فروش ندارند و در صورت  ــتند و مش ــى نيس سى س
ــتاندارد تاييد كند و شماره گذارى  فروش اگر سازمان اس

شوند، امكان فروش آنها وجود دارد. 
دليرى همچنين در پاسخ به سوال ايسنا مبنى براينكه 
ــر گرفتن  ــرك درباره توافق بر س ــرات با رئيس گم مذاك
ــتفاده سازمان اموال تمليكى از انبارهاى گمرك اظهار  اس
ــيده ايم  ــرد: باوجود اينكه با رئيس گمرك به توافق رس ك

ولى هنوز انبارها را تحويل نگرفته ايم. 
ــوال تمليكى حدود 147 هزار  ــازمان ام او بيان كرد: س
ــدود 13 هزار  ــاى انبار دارد كه ح ــر مربع فض و 115 مت
ــاحت انبارهاى سازمان اضافه  متر مربع نيز امسال به مس
ــت و حاال بايد ديد كه طبق توافق با گمرك به  ــده اس ش

چه ميزان به انبارهاى گمرك دسترسى خواهيم يافت. 
ــخ به  ــوال تمليكى همچنين در پاس ــازمان ام رئيس س
ــوال ديگر ايسنا مبنى براينكه توافقات انجام شده ميان  س
ــذا و دارو در زمينه  ــازمان غ ــازمان اموال تمليكى و س س

ــاد پذير قاچاق و ورود آنها به چرخه  ــى كاالهاى فس بررس
ــازمان غذا  ــيد؟ بيان كرد: با رئيس س مصرف به كجا رس
ــيديم كه همكارى نزديك ترى داشته  و دارو به توافق رس
ــانى دارند،  ــى كاالهايى كه مصارف انس ــيم و با بررس باش
ــخيص داده شده و سالم  ــتاندارد تش گروه هايى را كه اس
باشند، به چرخه مصرف وارد كنيم ولى من حدود دو ماه 
ــنامه اى صادر كردم مبنى بر اينكه فعال فروش  پيش بخش
كاالهاى قاچاق متوقف شود، چراكه مى خواهيم ساز و كار 

ــت مبارزه با قاچاق كاال  ــتى به كار بگيريم تا در جه درس
درست عمل كرده باشيم. 

ــه مزايده اى كه اخيرا برگزار  دليرى تصريح كرد: در س
كرديم حتى يك رديف هم كاالى قاچاق عرضه نشد.

 
 27 درصد اموال منصور آريا به دولت واگذار شد

ــخنانش درباره سرنوشت  دليرى در بخش ديگرى از س
ــوال اميرمنصور آريا اظهار كرد: 27 درصد اموال وى به  ام

دولت و باقى آن به بانك ملى تعلق گرفت كه هنوز تعيين 
تكليف نشده است. 

ــاون وزير اقتصاد توضيح داد: از اموالى كه در اختيار  مع
ــت كه حدود 40 پالك هستند، 23  دولت قرار گرفته اس
ــيده و  پالك آن معادل 122 ميليارد تومان به فروش رس
ــالك معادل 100 ميليارد تومان آن هنوز به فروش  18 پ

نرسيده است. 
او همچنين در خصوص كارخانه فوالد كه از ديگر اموال 

ــدود 433 ميليارد  ــت، توضيح داد: ح ــور آرياس اميرمنص
ــى شده كارخانه فوالد است  تومان قيمت اوليه كارشناس
كه بايد در مورد آن با بانك ملى به تفاهم برسيم و تعيين 

تكليف كنيم. 
ــازمان  ــرى همچنين در خصوص ورود كاالهاى س دلي
ــح داد: تفاهم نامه اى  ــوال تمليكى به بورس كاال توضي ام
ــم وارد بورس كاال  ــه موجب آن بتواني ــا كرديم كه ب امض
ــازمان اموال  ــازى ارائه كاالهاى س ــويم. براى شفاف س ش

تمليكى در بورس كاال جز اولويت هاى ماست. 
دليرى همچنين درباره عملكرد سازمان تمليكى اظهار 
ــازمان اموال  ــه فروش س ــال 1389 مجموع ــرد: در س ك
ــت كه اين  ــى معادل 1017 ميليارد ريال بوده اس تمليك
ــال  ــال 1390 به 1388 ميليارد ريال، در س ميزان در س
ــال 1392 به 3047  1391 به 1839 ميليارد ريال، در س
ميليارد ريال، در سال 1393 به 3245 ميليارد ريال و در 

سال گذشته به 3868 ميليارد ريال رسيد. 
ــال 1395  ــت س دليرى درباره عملكرد پنج ماهه نخس
ــال كل فروش  ــت امس نيز توضيح داد: در پنج ماهه نخس
اموال سازمان معادل 1067 ميليارد ريال بود كه افزايش 
139 درصدى را نسبت به فروش 446 ميليارد ريالى سال 

گذشته تجربه كرده است. 
ــازمان اموال تمليكى  ــرى اظهار كرد: كل فروش س دلي
ــزار و 835 ميليارد ريال  ــت يازدهم معادل 10 ه در دول

بوده است. 
ــازمان اموال  ــاره انهدام كاالهاى س ــن درب او همچني
ــود  ــى توضيح داد: انهدام در صورتى انجام مى ش تمليك
كه امكان مصرف انسانى وجود نداشته باشد و صادرات 
ــده در  ــه منهدم ش ــد. درباره البس ــر نباش آن نيز ميس
ــرى سازمان اموال تمليكى نيز بايد  آخرين انهدام سراس
ــتعمل بوده اند و امكان توزيع  ــم كه اين كاالها مس بگوي

آنها وجود نداشت. 
ــوند  ــرى اضافه كرد: معموال كاالهايى منهدم مى ش دلي
ــيدنى،  ــند مانند انواع نوش ــاد پذير باش كه درجه دو و فس

داروهاى نيروزا، لوازم آرايشى و بهداشتى و غيره. 

ــات تامينى و تربيتى  ــازمان زندان ها و اقدام ــس س رئي
ــت زندان ها جمعيت كيفرى  ــه برابر ظرفي گفت: اكنون س
ــى را متوقف كنيم  ــته ايم، روند افزايش ــا توانس داريم، ام
ــالى 10درصد به تعداد  ــاس آمار س ــدى را كه براس و رون

جمعيت زندان ها افزوده مى شد، متوقف كنيم. 
ــنا، افزود: زندان  ــر جهانگير در گفت وگو با ايس  اصغ
ــت، ورود  ــرور و ناامن كنندگان جامعه اس جاى افراد ش

ــم غيرعمد، مهريه و نفقه و افرادى كه تحت  افراد جراي
ــان به زندان باز شده، وضعيت  ــائل پاى ش تاثير اين مس
ــت و  ــكل مواجه كرده اس ــاماندهى زندان ها را با مش س
ــروع كرده ايم  ــت جديدى را ش به همين دليل ما سياس
ــه از طريق  ــت، چرا ك ــت رضايت گرفتن اس كه سياس
ــازش مى توان تعداد زندانيان را در اين زمينه  صلح و س

كمتر كرد. 

ــوص مجازات حبس خانگى نيز اظهار كرد:  وى در خص
ــت كه  ــس خانگى يكى از مجازات هاى جايگزينى اس حب
ــى بوده و پيش بينى كرده ايم  تمهيدات آن در حال بررس
ــم از ورود بيش از اندازه  ــا نظارت الكترونيكى بتواني كه ب

زندانيان به زندان جلوگيرى كنيم. 
ــزود: اين نظارت  ــوص نظارت الكترونيك اف وى درخص
توسط دستبندهاى الكترونيكى انجام مى شود، در مرحله 

ــتفاده قرار  ــران و اصفهان مورد اس ــهر ته آزمايش، دو ش
ــخص شد و قرار شد كه سيستمى  گرفت، نقايص آن مش
ــتم هاى  ــتفاده از دانش بومى جايگزين سيس بومى با اس
ــده و مجددا آزمايش سيستم هاى بومى مورد  وارداتى ش

استفاده قرار گيرد. 
ــده 300 نفر  ــر ادامه داد: در ابتداى راه قرار ش جهانگي
ــارت الكترونيك  ــى، نظ ــتبندهاى الكترونيك ــط دس توس

ــوند و با عملياتى شدن اين موضوع و گرفتن پاسخ هاى  ش
ــد يافت و  ــعه خواه ــارت الكترونيكى توس ــب، نظ مناس
ــزار نفر تحت نظارت  ــاس پيش بينى ها 14 تا 30 ه براس

الكترونيكى قرار خواهند گرفت. 
ــزود: در حال حاضر نيز  ــور اف رئيس كل زندان هاى كش
ــار و اطالعات در  ــر زندانى طبق آخرين آم 215 هزار نف

زندان هاى كشور داريم. 

مديرعامل سازمان جمع آورى و فروش اموال تمليكى: 

خودروهاى لوكس متروكه صادر مى شوند

رئيس سازمان  زندان هاى كشور: 

سه برابر ظرفيت زندان ها، جمعيت كيفرى داريم
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اخبار اخبار

99 درصد مشتركين استان گلستان 
قبوض برق خود را به صورت غيرحضوري 

پرداخت مي كنند.
گرگان - خبرنگار فرصت امروز- مهندس علی اکبر نصیری 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان با اعالم 
این خبر گفت: در حال حاضر این شرکت بیش از 670 هزار 
برق  قبوض  مشترکان  این  از  درصد  که 99  دارد  مشترك 
خود را به صورت غیرحضوري پرداخت مي کنند.وی افزود: 
درصد پرداخت های غیر حضوری در استان گلستان طی سال 
93 در حدود 62 درصد بوده که این میزان در سال گذشته 
به 96 درصد و در حال حاضر به حدود 99 درصد رسیده 
است.نصیری خاطرنشان ساخت افزایش تعداد پرداخت های 
استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مشترکین  غیرحضوری 
گلستان به 99 درصد در حالی است که همچنان 19 درصد 
از حجم ریالی صورتحساب ها که بیشتر مربوط به ادارات و 
کارخانجات است به صورت حضوری پرداخت می گردند که 
در تالش هستیم با برنامه ریزی های مدون و در راستای تحقق 
شعار اقتصاد مقاومتی این میزان از پرداخت های حضوری را نیز 
به پرداخت های غیرحضوری مبدل سازیم.مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان گلستان گفت: از مجموع پرداخت های 
غیرحضوری در استان گلستان 20 درصد پرداخت ها از طریق 
دستگاه خودپرداز، 22 درصد پرداخت ها از طریق اینترنت و 
اینترانت، 50 درصد پرداخت ها با استفاده از پایانه های فروش 

و 8 درصد از طریق پیام کوتاه و تلفنبانک پرداخت می شوند.
امينی زاد، شهرداری بندرعباس:

انتظار بيشتری از مدیران صنایع داریم
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- شهردار بندرعباس با 
اشاره به اینکه رفع مشکالت شهر و پاسخ به نیاز شهروندان 
نیازمند مشارکت دستگاه های اجرایی و دولتی مختلف است، 
بخش های  در  پیش  از  بیش  همبستگی  صورت  در  گفت: 
مختلف، می توان شاهد پیشرفت متوازن همراه با رضایت مردم 
بین الملل شهرداری  امور  و  روابط عمومی  گزارش  باشیم.به 
بندرعباس، عباس امینی زاده اظهار کرد: وضعیت اقتصادی رو 
به رشد آینده و نگاه نظام جمهوری اسالمی ایران به توسعه 
شهرهای ساحلی به طور حتم جایگاه روشن تر و باالتری برای 
شهر بندرعباس رقم خواهد زد.وی با اشاره به جایگاه شهر 
بندرعباس از جهات مختلف، خاطرنشان کرد: دریامحور بودن 
مهمترین ویژگی بندرعباس است که این مزیت در کنار مردم 
نجیب و خونگرم باعث به وجود آمدن یکی از پرپتانسیل ترین 
شهرهای کشور شده است.شهردار بندرعباس با تاکید بر اینکه 
چنین شهری شایسته و نیازمند بهترین سطح خدمات است، 
تصریح کرد: ازلحاظ موقعیت قرارگیری در کنار دریای نیلگون 
خلیج فارس، ازلحاظ اقتصادی و تجاری و ازلحاظ مجتمع های 
صنعتی یکی از شهرهایی است که برای رسیدن به افق برتر 
نیاز به برنامه و سازوکار مهم تری و بهتری دارد. امینی زاده 
با اشاره به اینکه یکی از موضوعات مطرح شده این است که 
بندرعباس با رشد و پیشرفت صنایع نتوانسته در 20 سال اخیر 
زیرساخت هایش را متناسب با آن ارتقا دهد، اضافه کرد: در 
تمام جهان و همچنین شهرهای مختلف کشورمان، نه تنها 
صنایع در توسعه محل استقرار، بلکه سایر بخش ها نیز سهیم 
انتظار می رود مدیران صنایع  هستند. وی خاطرنشان کرد: 
بزرگ نیز با توجه به خدماتی که از شهر بندرعباس می گیرند 
و آالیندگی غیر قابل انکار، در توسعه منطقه محل استقرار 

خود سهیم باشند.

ضروری بودن پایش محيط زیست و رعایت 
مالحظه زیست محيطی در طرح های صنعتی

ایالم- خبرنگار فرصت امروز- حشمت اهلل عسگری در 
ایالم  استان  سرمایه گذاری  جذب  و  تسهیل  ستاد  نشست 
مالحظه های  به  توجهی  بی  بخاطر  توان  نمی  کرد:  اظهار 
زیست محیطی سالمت مردم را به خطر انداخت. وی افزود: ما 
به هر قیمتی حاضر به اجرای طرح و تولید در جامعه نیستیم 
بلکه برای همه ما رعایت قوانین و الزام های زیست محیطی و 
قانونی و حفظ آنها از ضرورت ها است. عسگری با بیان اینکه 
تولید کنندگان نباید انتظار داشته باشند که ما قوانین و الزام ها 
را زیر پا بگذاریم، تاکید کرد: همه در چارچوب قوانین و وظایف 
خود برای حفظ سرمایه های هنگفتی که در طرح های تولیدی 
هزینه شده و تسهیل در روند فعالیت آنها تالش می کنیم. وی 
از مجری طرح کشتارگاه دره شهر خواست که مالحظه های 
زیست محیطی را رعایت کند و نسبت به راه اندازی تصفیه خانه 
و دفع بهداشتی فاضالب و بهداشت فردی کشتارگاه با دقت و 
حساسیت ویژه ای با توجه به ارتباط این طرح با سالمت مردم 

به فعالیت خود ادامه دهد.
بانک مرکزی  رئیس کل  از سفر  ادامه نشست  در  عسگری 
استان  عامل  بانک های  گفت:  و  داد  خبر  ایالم  استان  به 
دستور العمل ها و بخشنامه هایی که در راستای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی مانع ایجاد می کنند، اعالم کنند تا با پیگیری 
آنها از طریق رئیس کل بانک مرکزی، راه حل قانونی برای 
اجرایی کردن سیاست ها و حمایت از واحدهای غیر فعال پیدا 
شود. وی اضافه کرد: دولت در راستای فرامین مقام معظم 
رهبری درصدد حمایت از تولید ملی، ایجاد اشتغال پایدار، فعال 
شدن چرخ های صنعت و تولید و رونق و شکوفایی اقتصادی 
است و در این راه نیازمند همکاری بین بخشی همه قوا و 
بخش های دولتی و خصوصی است. معاون استاندار ایالم ابراز 
امیدواری کرد که با اجرایی شدن سیاست های اقتصاد مقاومتی 

در کشور و استان مشکالت پیش پای تولید برداشته شود.

بازدید كاروان راهيان نور از منطقه 
عملياتي نفت شهر 

پایگاه  گزارش  به  امروز-  فرصت  خبرنگار  كرمانشاه- 
اساتید  غرب  گاز  و  نفت  بهره برداري  شرکت  اطالع رساني 
دانشگاه امام حسین)ع( در قالب کاروان راهیان نور با همراهي 
جمعي از مسئولین منطقه نفت شهر از این عملیاتي بازدید 
لرستاني  و حیدر  بهره برداري  رئیس  پاشایي  کردند. حسن 
ارائه  به  کاروان  همراهي  ضمن  شهر  نفت  خدمات  رئیس 
توضیحاتي در خصوص تاریخچه استخراج نفت از میدان نفت 
شهر و فرآیند تولید نفت از چاه تا کارخانه را تشریح نمودند. در 
ادامه این بازدید دانشگاهیان دانشگاه امام حسین از بخش های 
مختلف منطقه شامل واحد هاي تعمیرات، بهره برداري، کارگاه 
مرکزي، و... بازدید به عمل آوردند و با روند کلي کار در این 
منطقه آشنا شدند. کاروان همچنین از شهر جنگي نفت شهر 
و آثار و بقایاي بجا مانده از دوران جنگ تحمیلي و هشت 
سال دفاع مقدس دیدن کردند، که در طي این بازدید یکي از 
رزمندگان دوران دفاع مقدس با یاد آوري رشادت هاي دلیر 
مردان عرصه حق علیه باطل به ذکر یاد و خاطره این دوران 
پرداخت. مهندس ناصري پور مدیر عامل شرکت بهره برداري 
نفت و گاز غرب با حمایت از برگزاري کاروان هاي راهیان نور 
براي همکاران در ستاد و مناطق عملیاتي بر استقبال از کاروان 
هاي دیگر در مناطق عملیاتي شرکت تاکید کردند. وي در 
ادامه اظهار داشت: با توجه به قرار گرفتن میادین نفت و گاز 
غرب کشور در مناطق جنگي بر لزوم آشنایي هر چه بیشتر 
جامعه و خصوصا نسل جوان به عنوان میراث داران این مرز 
و بوم با شرایط محیطي و کاري این مناطق در حال حاضر 
و همچنین آشنایي بهتر و بیشتر با مناطق جنگي و عملیاتي 
گذشته تاکید کرد و گفت: بسیجیان و مدافعان دیروز ایران 
عزیز هم اکنون در جبهه اي دیگر با توان و تالش مستمر 
قبل در سخت  در همان سنگرهاي سالهاي  پیگیر خود  و 
ترین شرایط و با کمترین امکانات اقدام به تولید و اکتشاف 
میادین نفتي مي کنند و چرخ هاي عظیم اقتصادي کشور را 
به حرکت در مي آورند. مدیر عامل شرکت بهره برداري نفت و 
گاز غرب در پایان با اشاره به اینکه وظیفه مسئوالن در حال 
حاضر زنده نگهداشتن یاد و خاطره این بزرگواران و توجه 
ویژه به خانواده های واالمقام آنان است، گفت: مسئولین نظام 
و کشور باید تمام توان و تالش خود را در جهت حفظ این 
فرهنگ در جامعه به کار بندند و از آن به عنوان اهرمي توانا در 

جهت مقابله با جنگ نرم دشمن به کار ببرند.

خاموشی های گسترده برق ناشی از سيل و 
توفان در گلستان مهار شد

روابط  گزارش  به  امروز-  فرصت  خبرنگار   - گرگان 
عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان، مهندس 
و  سیل  وقوع  و  باران  شدید  بارش  به  اشاره  با  نصیری 
بود  توفان که موجب قطعی برق در استان گلستان شده 
توزیع برق استان  در خصوص آخرین وضعیت شبکه های 
شهرهای  در  خسارت ها  بیشترین  داشت:  اظهار  گلستان 
گرگان، علی آباد کتول، بندرگز، مینودشت، رامیان و گنبد 
بوده است که در گرگان تعداد خاموشی ها بیشتر بوده است.

باران و توفان در بعضی نقاط  ادامه داد: بارش شدید  وی 
موجب شکسته شدن تیرهای برق، پارگی سیم ها و قطع 
برق شد که تالش ها برای رفع خاموشی ها همچنان ادامه 

دارد.
گلستان  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
خاطرنشان ساخت نیروهای عملیاتی این شرکت در همان 
ساعات اولیه در قالب 35 اکیپ فنی با مجموع 200 نفر 
در اقصی نقاط استان مشغول فعالیت شدند که با حرکت 
جهادی و تالش های بی وقفه این نیروها تمام خاموشی ها 
در حوزه بیست کیلوولت مرتفع گردیده است و خاموشی ها 
در بخش فشار ضعیف نیز احتماالً تا دو ساعت آینده کامال 
رفع خواهد شد.وی از تک مشترکانی که با خاموشی برق 
برق  فوریت های  با مرکز  تماس  با  مواجه هستند خواست 
شهرستان خود با شماره 121 این مرکز را در جریان قطعی 
برق خود قرار دهند تا در اسرع وقت برق این عزیزان نیز 

وصل گردد.

پنجمين جلسه واحد پژوهش و فناوری 
در پخش فرآورده های نفتی منطقه استان 

مركزی تشکيل شد
واحد  پنجمین جلسه  امروز-  اراک - خبرنگار فرصت 
پژوهش و فناوری منطقه استان مرکزی با حضور رضایی 
در  تهران  ستاد  پژوهش  و  تحقیق  واحد  ارشد  کارشناس 
این  اعضای  با حضور  استان مرکزی  اندیشه منطقه  سالن 

کمیته تشکیل شد.  
این  در  مرکزی  استان  منطقه  عمومی  روابط  گزارش  به 
پژوهش  و  تحقیق  فرآیند  آموزش  به  رضایی  جلسه، 
چنانی  علی  سپس  پرداخت  پوینت  پاور  یک  قالب  در 
مطرح  را  خود  نظرات  نقطه  کمیته  این  دبیر  عنوان  به 
و  کارها  راه  جلسه  در  حاضر  اعضای  سایر  ادامه  در  و 
این  ارشد  کارشناس  رضایی  و  ارائه  را  خود  پیشنهادات 
واحد به انها پاسخ داد در ادامه عملکرد سال 9۴ بررسی 
و پایان جلسه با ارائه یک قطعه شعر در خصوص پژوهش 
و فناوری توسط مسئول روابط عمومی این منطقه جلسه 

با 7 مصوبه به پایان رسید. 
هفته  برگزاری  به  توان  می  ها  مصوبه  این  مهمترین  از 
فعاالن  از  تجلیل   , مراسم یک سمینار  برگزاری  پژوهش، 

این عرصه و انعقاد قرارداد با اساتید دانشگاه اشاره کرد. 

افتخار آفرینی فرزندان شركت گاز گيالن 
در المپياد ورزشی وزارت نفت

بانوان  رشت- مهناز نوبری- در چهارمین دوره مسابقات 
کمتر از 26 سال وزارت نفت در اصفهان، فرزندان کارکنان 
برتر را کسب  توانستند مقام های  شرکت گاز استان گیالن 
نمایند. در این مسابقات، در رشته بدمینتون خانم ها مریم 
قنبری و افرا علیزاده از استان گیالن توانستند بر سکوهای اول 

و سوم قرار گیرند. 
ورزشکار  بانوی  دو  این  از مسابقات،  دوره  این  در  همچنین 
در قالب تیم شرکت ملی گاز ایران نیز موفق به کسب مقام 

قهرمانی شدند.

تخصصی  کلینیک  پلی  افتتاح  مراسم  در  فالح-  اسد   - تبریز 
بهداشت و درمان صنعت نفت شمال غرب کشور که با حضور حبیب اهلل 
سمیع مدیرعامل بهداشت و درمان صنعت نفت، کریم سلحشور معاون 
توسعه منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت، جعفر مدنی زادگان رئیس 
از  نفت و جمعی  و درمان صنعت  بهداشت  هیئت مدیره سازمان 
مسئولین صنعت نفت شمال غرب برگزار شد، از مهندس محمدرضا 
متقیان مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان 
شرقی تقدیر بعمل آمد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از 
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان 
شرقی، پس از افتتاح پلی کلینیک تخصصی بهداشت و درمان صنعت 
نفت شمال غرب کشور توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس 
جمهور، مراسم افتتاح و تجلیل از عوامل اجرایی این پروژه در سالن 

اجتماعات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان 
شرقی برگزار شد. بر اساس این گزارش:؛ حبیب اهلل سمیع مدیرعامل 
بهداشت و درمان صنعت نفت، کریم سلحشور معاون توسعه منابع 
انسانی و مدیریت وزارت نفت و حسین علیزاده رئیس بهداشت و درمان 
صنعت نفت شمال غرب کشور در مراسم افتتاح پروژه مذکور ضمن 
ارائه مطالبی در خصوص حوزه کاری کارکنان صنعت نفت و مسائل 
مربوط به بهداشت و درمان از تعامل و همکاری مهندس محمدرضا 
متقیان مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان 
شرقی و مسئولین منطقه به ویژه اهدای زمین پلی کلینیک به مساحت 
8500 متر و همکاری جهت استقرار موقت بخش درمانی بهداشت و 
درمان شمالغرب در ساختمان این منطقه تشکر و قدردانی کردند. 
الزم به ذکر است در پایان این مراسم با اهدای لوح تقدیر از تعامل، 

همکاری و همراهی مهندس محمدرضا متقیان، مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی و کارکنان بهداشت 

و درمان صنعت نفت شمال غرب تجلیل بعمل آمد.

در مراسم افتتاح پلی كلينيک تخصصی بهداشت و درمان صنعت نفت شمال غرب كشور؛

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی مورد تقدیر قرار گرفت

و  فنی  معاون  امروز-  بوشهر- خبرنگار فرصت 
نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
گفت: موج شکن و پهلوگیر غیرمجاز در سواحل بندر 
دلوار تنگستان شناسایی و با حکم قضایی قلع و قمع 

شد. به گزارش روابط عمومی، مسعود قاسمیان در 
اجرای حکم قلع و قمع موج شکن غیر مجاز بندر دلوار 
با بیان اینکه هر گونه ساخت و ساز در سواحل استان 
بوشهر باید دارای مجوز باشد اظهار داشت: نظارت و 
جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز از برنامه ها 
و  است  دریانوردی  و  بنادر  سازمان  ماموریت های  و 
تخریب می شود.  غیر مجاز  و ساز  هر گونه ساخت 
آیین نامه   22 بند  اساس  بر  کرد:  خاطر نشان  وی 
اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی مسئولیت صدور 
آن  اجرای  بر  نظارت  و  دریایی  سازه  هرگونه  مجوز 
بر عهده سازمان بنادر و دریانوردی است که در این 

زمینه به اندازه کافی اطالع رسانی شده است. معاون 
فنی و نگهداری اداره  کل بنادر و دریانوردی استان 
بدون  دریایی  سازه های  وجود  اینکه  بیان  با  بوشهر 
مجوز مشکالتی به همراه دارد تصریح کرد: سازه های 
غیر مجاز پیامدهای سوء زیست محیطی و اختالل 
در امنیت تردد دریایی ایجاد می کند. قاسمیا ن لزوم 
همکاری بیش از پیش مسئوالن نهادهای مرتبط برای 
برخورد با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در حریم دریا 
تاکید کرد و افزود: بر اساس قانون، هرگونه سازه دریایی 
در سواحل استان بوشهر باید با دریافت مجوز اداره کل 
بنادر و دریانوردان این استان ساخته شود. وی از قلع و 

قمع موج شکن و پهلوگیر در حوالی بندر دلوار خبرداد 
و خاطر نشان کرد:موج شکن و پهلوگیر غیرمجاز در 
سواحل بندر دلوار شناسایی و با حکم قضایی قلع و 
استان  دریانوردی  و  بنادر  اداره کل  معاون  قمع شد. 
بوشهر با بیان اینکه این پهلوگیر بنا به گزارش دریابانی 
محل تخلیه قاچاق کاال شده است گفت: بنابر گزارش 
دریابانی استان بوشهر پهلوگیر غیر مجاز در سواحل 
شده  تبدیل  کاال  قاچاق  برای  محلی  به  دلوار  بندر 
بود که پس از اخذ حکم از مرجع قضایی تنگستان با 
تالش نمایندگان دریابانی و کارشناسان اداره کل بنادر 

و دریانوردی استان بوشهر تخریب شد.

موج شکن غیرمجاز در سواحل بندر دلوار تنگستان تخریب شد 

اصفهان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل 
سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با اعالم اینکه 
دستور  در  اصفهان  شهر  زیرگذرهای  زیباسازی 
کار این سازمان است، گفت: زیباسازی 5 زیرگذر 
گزارش  به  خورد.  می  کلید  ماه  دی  از  اصفهان 
خبرنگار ما از اصفهان، مهدی بقایی افزود: در صدد 

هستیم در تمام زیرگذرهای شهر اصفهان هنرهای 
ارزشمند این شهر تاریخی را معرفی کنیم. وی با 
بیان اینکه طی سال گذشته در 3 زیرگذر اصفهان 
3 هنر را معرفی کردیم، ادامه داد: در زیرگذر پل 
زیرگذر  در  زنی  قلم  هنر  قلمکاری،  هنر  تمدن 
جابر و پل شهید عرب و در زیرگذر میدان قدس 

هنر نگارگری و تذهیب را به نمایش گذاشتیم. 
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان 
تاکید کرد: این اقدامات امسال هم ادامه دارد و 
هنر  شده  انجام  طراحی های  با  هستیم  درصدد 
منبت کاری را در زیرگذر عسکریه، هنر سفالگری 
را در زیرگذر عاشق اصفهانی، هنر خاتم کاری را در 
میدان احمدآباد، هنر گره چینی را در میدان امام 
خمینی)ره( -ورودی اصفهان و هنر فرش بافی را 
در زیرگذر استقالل ارائه کنیم که طرح های آن 

توسط هنرمندان برتر اصفهانی انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: از دی ماه امسال اجرای این 
پایان  اسفندماه سال جاری  تا  و  آغاز  ها  طرح 

می یابد.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان:
زیباسازی 5 زیرگذر اصفهان از دی ماه 95 کلید می خورد

اروميه - پریا جوان - جلسه هماهنگی نمایندگان 
هسته های گزینش صنعت آب و برق استان با حضور 
آقای نیک فر مشاور محترم وزیر نیرو و مدیر هیات 
هیات  دبیر  رفیعیان  نیرو،  وزارت  گزینش  مرکزی 
نیرو، شوندی مدیر هسته  مرکزی گزینش وزارت 
کشور،  فاضالب  و  آب  مهندسی  شرکت  گزینش 
هاتفی جانشین هسته گزینش حوزه ستادی وزارت 
نیرو، کمری مدیر هسته گزینش مدیریت منابع آب 
ایران، وهابی مدیر هسته گزینش توانیر و همچنین 
ریزی،  برنامه  مالی،  اداری  معاونین  عامل،  مدیران 
هسته های  نمایندگان  و  حراست  دفاتر  مدیران 
استان در محل سالن  برق  و  گزینش صنعت آب 
جلسات شرکت آب وفاضالب شهری برگزار گردید. 
نیک فر مشاور محترم وزیر نیرو و دبیر هسته مرکزی 
گزینش وزارت نیرو هدف از این جلسه را شناسایی 
نیرو های متعهد و دلسوز موجود برای گزینش عنوان 
کرده و افزود: باید تالش شود تا از ظرفیت نیرو های 
گزینش گر دیگر وزارتخانه ها استفاده نشود و از 
پتانسیل های داخل خود صنعت آب و برق استفاده 

نماییم. وی با بیان اینکه اساس گزینش بر سه اصل 
مهم اعتقادی،سیاسی و اخالقی استوار است و در 
هیچ زمینه دیگری گزینش حق دخالت ندارد، گفت: 
وظیفه گزینش تائید صالحیت نیرو ها در بدو ورود به 
دستگاه به لحاظ اعتقادی،سیاسی و اخالقی است. در 
ادامه این جلسه مهندس اکبری، مدیر عامل آبفای 
آذربایجان غربی و رئیس شورای هماهنگی صنعت 
آب و برق استان ضمن خیر مقدم به بیان مطالبی 

در خصوص موضوع جلسه پرداخته و افزودند:نقشه 
راه ما سیاست های اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوی 
و  تدبیر  دولت  سیاستهای  و  رهبری  معظم  مقام 
و  سازی  توانمند  راستا  این  در  که  می باشد  امید 
افزایش  آب،  اقتصاد  بحث  انسانی،  نیروی  توسعه 
شاخص بهره مندی از خدمات آب وفاضالب، بحث 
مشتری مداری، بحث کیفیت آب، استفاده حداکثری 
بهره وری،  ارتقای  شرکت  داخلی  سرمایه های  از 

تولید انرژی پاك از منابع موجود، هوشمند سازی 
تاسیسات، مدیریت بدون پول از جمله برنامه های 
صنعت آب و برق استان است. مهندس اکبری در 
ادامه بحث در مورد گزینش گفتند: دین اسالم بر 
انتخاب اصلح تاکیده نموده و در طول  گزینش و 
انقالب اسالمی  تاکنون و در  از صدر اسالم  تاریخ 
نظام  استمرار  و  دوام  به  گزینش  و  اصلح  انتخاب 
کمک کرده و خواهد کرد. وی با بیان اینکه در سایه 
رهبری و با حضور مردم همیشه در صحنه، کشور 
توانسته در مقابل توطئه ها و سیاستهای کینه توزانه 
خارجی سربلند باشد و از پس تحریم ها بر آید. در 
ادامه جلسه مدیران عامل و نمایندگان هسته های 
گزینش سواالت و مشکالت حیطه کاری خود را 
مطرح و آقای نیک فر توضیحات الزم را ارائه نمودندو 
در پایان جلسه به منظور هماهنگی های بیشتر طی 
حکمی از سوی آقای نیک فر مشاور محترم وزیر نیرو 
آقای رحمان کریم نژاد را به مدت یکسال مسئول 
هماهنگی رابطین هسته های گزینش صنعت آب و 

برق در استان معرفی کردند.

با حضورمشاور محترم وزیر نيرو و مدیرهيات مركزی گزینش وزارتخانه، برگزار شد؛

جلسه هماهنگی نمایندگان هسته های گزینش صنعت آب و برق استان آذربایجان غربي

سعید  امروز-  فرصت  خبرنگار   - اهواز 
دشتی زاده از استانداردسازی ۴00 فقره انشعاب 
آب غیر مجاز در شهرستان اهواز توسط واحدهای 

عملیاتی شرکت آبفا خبر داد.
دشتی زاده با اعالم این خبر گفت: انشعابات 
یادشده به صورت متمرکز و شناور در جوی 
قرار داشتند که ضمن شناسایی توسط واحد 
وی  شدند.  وضعیت  تبدیل  شرکت  عملیات 
در  غیرمجاز  انشعابات  اینکه  به  اشاره  با 
هشت خیابان از این منطقه نصب شده بود، 
افزود:انشعابات جدید بالفاصله پس از خروج 
لوله های مذکور جهت شهروندان این منطقه 

نصب گردید.

آبفا  شرکت  بهره برداری  معاون  گفته  به 
پیشگیری  و  منطقه  بهداشت  ارتقای  اهواز، 
انشعابات  این  طریق  از  بیماری  بروز  از 
اصالح  و  هدررفت  از  جلوگیری  غیرمجاز، 
اصلی  اهداف  از  آب  توزیع  زیرساخت 
شناسایی انشعابات غیر مجاز در سطح شهر 

می باشد. 
تبدیل  اینکه  بیان  با  زاده  دشتی  سعید 
تاثیر  آب  غیرمجاز  انشعابات  وضعیت 
و کیفی  بر وضعیت کمی  مثبتی  و  مستقیم 
را  این عملیات  اعتبار  نماید،  اعمال می  آب 
از محل منابع جاری شرکت آبفا اهواز اعالم 

نمود.

رشت- سارا شامخی- برای نخستین بار تفاهم نامه 
شهرداری رشت و وزارت دفاع در خصوص اجرای 
پروژه سامانه حمل و نقل ریلی )تراموا( در شهر 
رشت منعقد شد. پیرو تالش ها و پیگیری های 
شهردار رشت به منظور جذب سرمایه گذار برای 
احداث و توسعه سیستم حمل و نقل انبوه بر تراموا 
در سطح شهر رشت درتاریخ 95/6/16جلسه ای با 
حضور دکتر سید محمد علی ثابت قدم شهردار 
رشت، اسالمی معاون مهندسی دفاعی و پدافند 
نیروهای  پشتیبانی  و  دفاع  وزارت  عامل  غیر 
رشت  شهرداری  از  هیاتی  همراه  به  مسلح، 
سرمایه گذاری  دفتر  مدیر  عاشوری  از  متشکل 
سرمایه گذاری  معاون  اللهی  رشت،  شهرداری 
دفتر سرمایه گذاری، مهدی جهانگیر سامت مدیر 
مطالعات حمل و نقل شهرداری رشت و نیز مهموم 
غیرعامل  پدافند  و  دفاعی  مهندسی  مدیرکل 

ساختمان  محل  در  کشور  شمال  دفاع  وزارت 
خاتم االوصیا واقع در سایت وزارت دفاع برگزار 
شد. در این جلسه طرفین در خصوص جنبه های 
مالی و اجرایی پروژه مذکور به مذاکره پرداختند 
و در پایان تفاهم نامه ای فی ما بین طرفین برای 
اجرای پروژه به صورت EPCF منعقد گردید. 
الزم به توضیح است که این تفاهم نامه نتیجه 
تالش مجموعه دفتر سرمایه گذاری می باشد که 
در راستای احداث و توسعه ترموای شهر رشت به 
منظور گسترش حمل و نقل عمومی و تسهیل در 
تردد شهروندان در معابر شهری در ۴ فاز به طول 
تقریبی 17600 متر که از فرودگاه سردارجنگل تا 
مسکن مهر امتداد می یابد و برآورد ریالی تقریبی 
1000 میلیاردتومان تعریف شده است و الیحه آن 
در اواخر سال گذشته به تصویب شورای اسالمی 

شهر رشت رسیده بود.

انعقاد تفاهم نامه شهرداری رشت و وزارت دفاع 
برای اجرای پروژه حمل و نقل ریلی 

معاون بهره برداری شركت آبفا اهواز خبر داد
استانداردسازی ۴۰۰ انشعاب غیرمجاز آب

اســـد   - تـبـریــز 
بر  بالغ  هزینه ای  با  فالح- 
2800 میلیون ریال از قنات 
اصالح و بازسازی شده آب و 
فاضالب آذرشهر بهره برداری 

شد.
در  ما  خبرنگار  گزارش  به 
تبریز به نقل از روابط عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی، در مراسم 
بهره برداری از قنات بازسازی 
فاضالب  و  آب  امور  شده 

آذرشهر، فرماندار شهرستان آذرشهر، جمعی از 
خانواده های  و  استانی  و  مسئولین شهرستانی 

معظم شهداء حضور داشتند.
فاضالب شهرستان  و  آب  آمور  مدیر  رحیمی، 
در  شده  انجام  اقدامات  خصوص  در  آذرشهر 

بازسازی  و  اصالح  خصوص 
برای  گفت:  این شهر  قنات 
بازسازی این قنات اقداماتی 
حدود  الیروبی  جمله  از 
قنات،  کیلومترمسیر   5
گذاری  کول  پیشکاری، 
بطول 150 متر و دیوارکشی 
و فنس کشی حریم چاه ها 
بطول  و  فقره  تعداد 20  به 
است. انجام شده  متر   500

مدیر آب و فاضالب آذرشهر 
در خصوص اهداف این پروژه 
افزود: این طرح در جهت افزایش ظرفیت تولید 
آب، جلوگیری از برداشت های غیر مجاز آب از 
میل چاه ها توسط کشاورزان، بهبود کیفیت و 
کمیت آب قنات و جلوگیری از احتمال آلودگی 

محیطی اجرا شده است.

قنات اصالح و بازسازی شده توسط آب و 
فاضالب آذرشهر وارد مدار بهره برداری شد

برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
شهرستان اصفهان با اشاره به 
اینکه در راستای ارائه خدمات 
شرکت  این  خدمات  مطلوب، 
گفت:  می شود،  حضوری  غیر 
اتوماسیون   96 سال  پایان  تا 
نقطه   600 در  برق  شبکه 

اصفهان برقرار خواهد شد.
از  ما  خبرنگار  گزارش  به 
پیرپیران  حمیدرضا  اصفهان، 
در جمع اصحاب رسانه با اشاره 
تابستان  سابقه  بی  گرمای  به 

امسال نسبت به سنوات گذشته بیان داشت: درحالیکه تعداد مشترکین برق 
در این مدت حدود ۴ درصد افزایش داشت میزان مصرف برق در شهرستان 
اصفهان نسبت به سال گذشته با 7 درصد رشد مواجه شد وی با اشاره به 
17 کیلومتر حوزه کاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان و پوشش 1۴ 
شهر و 30۴ روستا، گفت: یک میلیون و 80 هزار مشترك در محدوده برق 
شهرستان اصفهان وجود دارند که 78 درصد در بخش خانگی، ۴ درصد در 
بخش عمومی، یک درصد در بخش کشاورزی، یک درصد در بخش صنعت 
و 16 درصد در سایر بخش ها هستند. به گفته پیرپیران، 37 درصد مصرف 
برق شهرستان اصفهان در بخش خانگی، 10 درصد در بخش عمومی، 13 
درصد در بخش کشاورزی، 11 درصد سایر مصارف و ۴2 درصد در بخش 
صنعت است. وی با اشاره به رشد مصرف برق در سال جاری نسبت به سال 
9۴، بیان داشت: مصرف برق طی این مدت در بخش خانگی 7,96 درصد، 
در بخش عمومی 11,8 درصد، کشاورزی 8,53 درصد سایر مصارف 9 درصد 
با رشد مواجه بود همچنین رشد مصرف برق در بخش صنعت 2,۴ درصد 

کاهش داشته است.
گسترش خدمات غيرحضوری در شركت توزیع برق اصفهان

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه در راستای 
ارائه خدمات مطلوب، خدمات این شرکت غیر حضوری می شود، گفت: در 
حوزه حوادث و خاموشی مردم می توانند با شماره تلفن 121 تماس بگیرند 
همچنین مشترکین از طریق تلفن 38121 درخواست خدمات حوزه خرید 
و پس از فروش را وارد سیستم کرده و کد رهگیری دریافت می کنند. وی 
افزود: در فضای اینترنتی نیز یک بایگانی الکترونیکی ایجاد کردیم و از این 
طریق مشترکین می توانند قبوض چند ماه و یا چند سال خود را دنبال 
کنند. پیرپیران در ادامه با اشاره به حوزه برق پایدار و دو بحث خاموشی های 
خواسته در بحث تعمیرات، بهینه سازی، توسعه شبکه و خاموشی های 
بحث خاموشی های  در  داشت:  بیان  از حوادث طبیعی،  ناشی  ناخواسته 
خواسته بر روی خط برق دار اقداماتی انجام می شود همچنین با استفاده از 

سیستم اتوماسیون تجهیزاتی بر روی شبکه نصب می شود.
اتوماسيون 600 نقطه شبکه برق اصفهان تا پایان سال 96

وی با تاکید بر اینکه حداقل باید تجهیزات سیستم اتوماسیون در 600 نقطه 

اصفهان نصب شود، گفت: در 
این روش از اتاق کنترل شبکه 
در  را  آن  برق  و  رصد  را  برق 
قطع  گونه مشکل  هر  صورت 
مدیرعامل  کنیم.  می  و وصل 
شهرستان  برق  توزیع  شرکت 
در  اینکه  به  اشاره  با  اصفهان 
در  تجهیزات  این  حاضر  حال 
100 نقطه شهرستان اصفهان 
نصب شده است، افزود: تا پایان 
وارد  دیگر  نقطه   200 امسال 
فضای اتوماسیون می شود. وی 
با بیان اینکه برای اجرای این طرح سال گذشته 3 میلیارد تومان هزینه 
شد همچنین امسال 8 میلیارد تومان هزینه می کنیم، ابراز امیدواری کرد: 
تا پایان سال 96 اتوماسیون شبکه برق در تمام نقاط اصفهان برقرار شود. 
پیرپیران با بیان اینکه در خاموشی های ناخواسته ناشی از حوادث فورا نقاط 
اشکال دار شبکه شناسایی و تعمیرات برنامه ریزی شده در فضای مکانیزه 
انجام می شود؛ در خصوص بهینه های شبکه برق شهرستان اصفهان، گفت: 
این اقدام در شبکه های 20 کیلوولت و یا فشار قوی انجام و سیم های مسی 
به کابل های روکش دار تبدیل می شوند. وی در ادامه با اشاره به اینکه مصرف 
برق در سال جاری نسبت به سال گذشته 7,8 درصد رشد داشت، گفت: 
بار مصرف شهرستان اصفهان در سالجاری 1509 مگاوات بود در  پیک 

حالیکه این عدد در سال 9۴ معادل 989 مگاوات بود.
دوم مرداد پيک مصرف برق اصفهانی ها

بار  اینکه پیک  بیان  با  مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 
مصرف برق شهرستان اصفهان در دوم مرداد ماه اتفاق افتاد، افزود: برای 
بهینه سازی مصرف برق باید پیک بار شبکه را کاهش داد و از سوی دیگر 
بر روی شبکه کنترل بار داشت. وی تاکید کرد: ما برای 70 روز از سال 
باید 35 درصد ظرفیت برق داشته باشیم و در صورت کنترل پیک مصرف 
دیگر نیازی به سرمایه گذاری برای رشد مصرف نخواهیم داشت. پیرپیران در 
ادامه در خصوص حوادثی که شبکه های برق را تهدید می کند، گفت: در 
تمام کشورهای دنیا شبکه های برق به خصوص شبکه های توزیع و انتقال، 
هوایی هستند دستخوش حوادث می شوند اما ایراد کار در ایران اینجاست 
که ما در مجموعه های آپارتمانی و ساختمانی خود برق اضطراری در نظر 
نگرفتیم و در این خصوص نظام مهندسی باید وارد کار شود. به گفته وی، در 
اصفهان 20هزار کیلومتر شبکه هوایی و زمینی برق داریم که امکان تبدیل 
آن به شبکه زمینی وجود ندارد اما باید برای کاهش خاموشی ها بهینه 
سازی کنیم. مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در خصوص 
فرسودگی شبکه برق شهرستان اصفهان، گفت: شبکه برق برخی از نقاط 
شهرستان اصفهان قدمتی باالی ۴0 و 50 سال دارند اما این نشان از بحران 
نیست و طی دو سال آینده برخی از نقاط قدیمی شبکه برق اصالح و بهینه 

سازی می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان خبرداد:

 تجهیز 600 نقطه شهر اصفهان 
به سیستم اتوماسیون شبکه برق

گسترش خدمات غيرحضوری در شركت توزیع برق اصفهان
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