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خبر
مدیر عامل شرکت توزیع برق اصفهان:

بهره برداری از 72پروژه

برقرسانی با اعتباری بالغ
بر33میلیارد تومان

اصفهان –بهمن راعی  :مدیرعامل شرکت توزیع
برق شهرستان اصفهان  ،در نشست خبری با
اصحاب رسانه گفت :در چهلمین سال پیروزی
انقالب اسالمی  72پروژه بزرگ برقرسانی بااعتبار
بالغبر  33میلیارد و  738میلیون تومان در سطح
شهرستان اصفهان به بهرهبرداری میرسد.
حمیدرضا پیرپیران گفت :دستاوردهای 40
ساله انقالب نشاندهنده توسعه کمی و کیفی
بسیار پرشتاب در همه زمینههای علم و فناوری
ازجمله صنعت برق بهعنوان صنعت پیشرفته و
پیچیده به کمک فناوریهای مدرن است که این
صنعت به دلیل نزدیکی با نقطه مصرف و تنوع
در شرایط و تجهیزات بیشترین تغییر و تحول را
داشته اما باوجوداین شرایط ،ما از شاخصهای
جهانی عقب نماندهایم بلکه همراه و همگام با
آن ،مستحکم در میدان بودهایم .وی تصریح
کرد :از ابتدای انقالب تاکنون توانستهایم بیش از
 99درصد مردم کشور را از نعمت برق برخوردار
کنیم و در استان اصفهان تمام روستاهای دارای
بیش از  5خانوار که سکنه دائم دارند برقکشی
شده است همچنین برمبنای شاخص جهانی
کیفیت برق برای جامعه دیجیتال ،شرکت توزیع
برق اصفهان بر اساس سند استراتژی خود برای
سال  1405حداکثر  30دقیقه خاموشی به ازای هر
مشترک در طول سال را هدفگذاری کرده است
که در این شاخص ،استفاده از فناوریهای بهروز
دنیا بهویژه خودکارسازی شبکه ،رویت پذیری،
تحلیل دینامیک اطالعات شبکه و بهرهگیری
از خط گرم به ما در نیل به این اهداف کمک
میکند تا شاخصههای کیفیت توان مطلوب و
در تراز استانداردهای جهانی قرار گیرد .پیر پیران
افزود :شاخص سوم جهانی توسعه این صنعت،
برقرسانی با کربن کم ،است که ما با تولید 2.2
میلیون کیلووات ساعت انرژی پاک خورشیدی از
انتشار گازهای گلخانهای جلوگیری کرده و اکنون
 138سامانه خورشیدی در مکانهای متفاوت
بهمنظور کاهش گازهای مخرب محیطزیست
نصبشده است .مدیرعامل شرکت توزیع برق
شهرستان اصفهان افزود :در طول انقالب
اسالمی شاهد رشد  6برابری مشترکان برق در
شهرستانهای اصفهان بودهایم ،درحالیکه
رشد مصرف برق مشترکان ،بسیار باالتر از رشد
تعدادی بوده و نزدیک به  2برابر بیشتر از رشد
تعدادی مشترکان است که با توجه به گستردگی
استفاده از انرژی برق در سطح جامعه ،امری
اجتنابپذیر است البته امروزه برق بهعنوان
زیرساخت ،در تمام زندگی بشر بروز و ظهور
داشته و نقشآفرینی میکند و از دیگر سو با
توجه به اهمیت مدیریت مصرف مشترکان ،توجه
عموم را نیازمند است.پیر پیران ابراز کرد :در حال
حاضر  95درصد مراجعات مردم غیرحضوری
شده و مشترکین میتوانند تنها با شمارهگیری
 38121از همه خدمات فروش و پس از فروش
برق استفاده و اطالعات الزم را دریافت کنند و
شماره تماس  121هم شبانهروز پاسخگوی حوادث
برق است همچنین سامانه  38121بهنوعی
مکالمه بهجای مراجعه محسوب میشود که از
ساعت  7صبح تا  9شب ارائه خدمات میکند
و تاکنون حدود  230هزار خدمات غیرحضوری
انجامشده که بالغبر یک میلیارد تومان ذخیره
سوختی به همراه داشته است .معاونت فروش
و خدمات مشترکین صنعت برق شهرستان
اصفهان ادامه داد :راهاندازی سامانه «سمیع»
بهصورت غیرحضوری از ساعت  7صبح تا  9شب
از طریق تماس تلفنی  38121به ارائه خدمات
غیرحضوری به مردم میپردازد که در سال 97
این سامانه  230هزار خدماترسانی غیرحضوری
داشته است که سبب کاهش هزینههای اجرایی،
ترددهای شهروندان و کاهش هزینه سوخت
شهری ،حذف بایگانی سنتی از سیستم اداری که
سبب حذف کاغذ و جلوگیری از قطع  150اصله
درخت شده است.
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مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس خبرداد

بهرهبرداری از۲۸طرح عمرانی و صنعتی در ايام دهه مبارك فجر
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک
های صنعتی فارس ،احد فتوحی در حاشیه
بهره برداری از طرح های صنعتی وتولیدی
شهرک صنعتی بزرگ شیراز که با حضور
استاندار ومسوالن استان برگزارشد ،با اشاره
به ایام الله دهه مبارك فجر و برگزاری جشن
های 40سالگی انقالب شكوهمند اسالمی از
بهرهبرداری از۲۸طرح عمرانی و صنعتی با اعتبار
۲۴۰۰میلیارد ریال در شهرکها و نواحی صنعتی
استان در دهه فجر امسال خبر داد و اظهار
داشت :عالوه بر آن در این ایام عملیات اجرایی
11طرح عمرانی با اعتبار 75میلیارد ریال نیزدر
شهرك ها و نواحی صنعتی استان آغاز می شود.
وی در تشریح طرح های عمرانی و صنعتی
آماده افتتاح در ایام الله دهه مبارك فجر
گفت:از طرح های موجود ۱۷واحد صنعتی
با سرمایه گذاری 2200میلیاردریالی بخش
خصوصی به بهره برداری می رسد گفت:با
بهره برداری از این طرح های صنعتی در
مجموع برای ۹۰۰نفر اشتغال ایجاد می شود.
وی مجموعه صنعتی تولید مبدل های حرارتی در
شهرك صنعتی ملوسجان را از مهمترین طرح های
صنعتی آماده بهره برداری اعالم كرد و گفت:این
مجموعه صنعتی با ظرفیت تولید ساالنه 4هزار
تن تولید انواع مبدل های حرارتی ،با سرمایه
گذاری بیش از 1050میلیارد ریالی ،راه اندازی
و برای 132نفر نیز اشتغال ایجاد كرده است.
فتوحی از دیگر طرح های صنعتی آماده بهره
برداری در شهرك صنعتی بزرگ شیراز را را واحد
بسته بندی و نگهداری انواع گوشت قرمز و مرغ
با سرمایه گذاری  ۴۰۰میلیارد ریال و اشتغال ۷۰
نفر ،واحد انبارداری و نگهداری مواد غذایی در
سردخانه ثابت با سرمایه گذاری  ۱۵۰میلیارد
ریال و اشتغال  ۱۰۰نفر ،واحد تولید انواع کنسرو
وتن ماهی با سرمایه گذاری  ۴۳میلیارد ریال و
اشتغال  ۵۰نفر ،واحد بسته بندی ادویه جات
با سرمایهگذاری  ۳۰میلیارد ریال و اشتغال ۱۰
نفر ،واحد تولید پنیر پیتزا با سرمایه گذاری ۱۵۰
میلیارد ریال و اشتغال  ۱۰نفر،واحد بسته بندی

 91پروژه توزیع برق  ،در دهه
مبارک فجر به بهره برداری خواهد
رسید

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس از بهرهبرداری از ۲۸طرح عمرانی و صنعتی با اعتبار ۲۴۰۰میلیارد ریال در شهرکها و نواحی
صنعتی استان در دهه فجر امسال خبر داد.

عملیات
اجرایی 11طرح
عمرانی
با اعتبار
75میلیارد
ریال در
شهركها و
نواحی صنعتی
استان آغاز
میشود
وخشک کردن میوه وسبزی با اشتغال ۱۰۰نفر
و سرمایه گذاری ۲۷میلیارد ریال  ،واحد تولید
خوراک آبزیان با سرمایهگذاری  ۱۰۰میلیارد ریال
و اشتغال  ۲۳نفر ،واحد تولید خامه قنادی با
سرمایه گذاری ۱۲۰میلیارد ریال و اشتغالزایی
 ۳۰نفر ،واحد تولید کاالی خواب با سرمایه
گذاری  ۵۰میلیارد ریال و اشتغال  ۶۴نفر،
واحد تولید کارتن با سرمایه گذاری  ۴۰میلیارد
ریال و اشتغال  ۲۱نفر ،واحد تولید البسه یکبار
مصرف پزشکی با سرمایه گذاری ۵۰میلیارد ریال
و اشتغالزایی ۱۴نفر  ،واحد تولید شیشه شور و
شیشه پاک کن با سرمایه گذاری  ۱۰میلیارد ریال
و اشتغال  3نفر ،واحد تولیدی وبسته بندی
وخشک کنی سبزی با ۳۰نفر اشتغال وسرمایه
گذاری ۳۰میلیارد ریال اعالم کردو گفت :عالوه
بر آن تولید دکل های انتقال نیرو با سرمایه

مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان :

گذاری  ۶۵میلیارد ریال و اشتغال  ۲۰۰نفر در
شهرک صنعتی مهر ،واحد بسته بندی با اشتغال
15نفر در شهرك صنعتی فتح آباد،واحد تولید
محصوالت بتنی با سرمایهگذاری  ۶۰میلیارد
ریال و اشتغال  ۳۰نفر در شهرک صنعتی آباده
و واحد تولیدی جعبه کارتن با سرمایه گذاری
20میلیارد ریال و اشتغال  ۵نفر در شهرک
آباده  ،وواحد مجهز سنگبری وفراوری سنگ در
شهرک سنگ خرمبید با ۱۰۰میلیارد ریال واشتغال
۷۰نفردر شهرک نیز به بهره برداری می رسد.
مدیر عامل شركت شهرك های صنعتی فارس در
ادامه با بیان اینکه  12طرح عمرانی و زیرساختی
نیز دهه فجر امسال افتتاح میشوند گفت:این
طرح ها با هدف توسعه و تکمیل زیر ساختها در
شهرکها و نواحی صنعتی فارس در بخشهای
توسعه شبکههای برقرسانی ،آبرسانی و

گازرسانی و همچنین زیرسازی و آسفالت معابر
و تصفیهخانه فاضالب با اعتباری افزون بر
110میلیارد ریال در شهرك ها و نواحی صنعتی
شیراز،خنج،الر،پشت سنگر،سروستان،2آباده
طشك،بوانات،پاسارگاد،فتح آباد مرودشت،
عملیاتی شده است.
وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی 11پروژه
عمرانی با اعتبار 75میلیارد ریال نیز در این
ایام خبر دادو گفت:این طرح ها نیز در حوزه
های توسعه زیرساخت ها در شهرك ها و نواحی
صنعتی اوز،فیروزآباد،میمند،الر،مهر،جره و
باالده،داراب،خرامه،زرین دشت،تنگ حنای نی
ریز و خنج آغاز می شود.
وی تصریح کرد :برخی از این طرح ها افتتاح
وبرخی دیگر نیز تاپایان ایام الله دهه مبارک فجر
به بهره برداری می رسد .

تصویب  95محله هدف بازآفرینی شهری در همدان

همدان  -خبرنگار ابتکار  :مدیر کل راه و شهرسازی استان
همدان گفت :در همدان  95محله هدف بازآفرینی شهری
مصوب شده است.
حسن ربانی ارشد به مناسبت گرامیداشت چهلمین سال
انقالب اسالمی در جمع خبرنگاران گفت :وزارت راه و
شهرسازی در هر استان چندین اداره کل دارد که هر کدام
دارای وظایف مختلفی هستند .وی با بیان اینکه در داخل
این اداره در چارت سازمانی پنج معاونت وجود دارد افزود:
معاونت بازآفرینی شهری و مسکن ،معاونت معماری،

معاونت ساخت اداره کل ،معاونت توسعه و مدیریت منابع،
معاونت امالک حقوقی و ...در این اداره کل دارای وظایف
مخصوصی هستند .مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان
در خصوص پروژههای فجر قابل افتتاح گفت :بیمارستان 86
تختخوابی شهرستان بهار در این ایام با هزینه  31میلیارد
تومان افتتاح می شود .وی با بیان اینکه بیش از  33میلیارد
تومان افتتاح و  61میلیارد تومان کلنگزنی در این ایام داریم،
خاطرنشان کرد :نهاوند فیروزان ،تویسرکان ـ کنگاور و اسدآباد
به توانه؛ اکبرآباد ـ شریفآباد از جمله راههای روستایی

کلنگزنی میشوند .ربانیارشد با اشاره به اینکه تعداد پروژه
کلنگزنی  12تا  5تا در حوزه افتتاح هستند خاطرنشان
کرد :دستاوردهای انقالب ساخت  655کیلومتر بزرگراه و
برخورداری صد درصدی روستاهای باالی  50خانوار است.
ربانیارشد با اشاره به اینکه  100هکتار از اراضی استان در
چند سال اخیر رفع تصرف شده است یادآور شد :طرح جامع
همدان در سه شهرستان همدان تویسرکان و اسدآباد در حال
بازنگری است .وی اضافه کرد :تاکنون طرح جامع همدان 70
درصد پیشرفت فیزیکی داشته و بنا داریم در این بازنگری
توسعه همدان به صورت پیوسته انجام شود .مدیرکل راه و
شهرسازی استان همدان خاطرنشان کرد :در شرایط فعلی
باید  3هزار مسکن امسال برای نیاز جامعه در بازار وجود
داشته باشد .مرادی دومین عامل گرانی مسکن در همدان را
گرانی قیمت زمین در همدان دانست و گفت :امیدواریم در
طرح جامع شهری طرحی به تصویب برسد که همدان کمبود
زمین نداشته باشد تا مسکن گران نشود .وی در خصوص
پروژههای دهه فجر امسال نیز بیان کرد :همزمان با چهلمین
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی احیاء ،بهسازی و مرمت بازار
تاریخی نهاوند با اعتبار  220میلیون تومان آغاز میشود.
مرادی ارزش ریالی پروژههای قابل افتتاح و کلنگزنی شده
این اداره کل را بالغ بر  97میلیارد تومان اعالم کرد و یادآور
شد :در دهه فجر امسال بیمارستان  86تختخوابی شهرستان
بهار در زمین  1.5هکتاری با زیربنایی در حدود  8هزار و 820
متر مربع با سازه بتنی احداث شده است .وی اعتبار هزینه
شده برای این بیمارستان را بالغ بر  31میلیارد تومان دانست
و افزود :عمده طبقات این بیمارستان عبارتند از بخش
اورژانس ،دیالیز ،رادیولوژی ،درمانگاه ،بخش های جراحی و
زایمان ،بستری و ...است.

همزمان با چهلمین سالگرد انقالب اسالمی و دهه مبارک فجر

طرحها و پروژه های آب و فاضالب شهر جدید سهند به بهره برداری رسید
تبریز – فالح :به مناسبت گرامیداشت چهلمین سالگرد
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی با حضور معاونت
مالی و پشتیبانی شرکت آب و فاضالب استان،
فرماندار ،شهردار و تعدادی از مسئولین شهری
و تعداد کثیری از خانواده های شهداء و مردم از
 3طرح و پروژه آب و فاضالب شهر جدید سهند
بهره برداری شد .مدیر امور آب و فاضالب سهند در
خصوص بهره برداری از چاه شهر جدید سهند گفت:
بمنظورافزایش دبی آب مصرفی شهروندان در شهر جدید سهند ،این شرکت آب
و فاضالب استان اقدام به حفر و تجهیز تعداد یک حلقه چاه کرد که عملیات
حفاری آنها نیز از سال گذشته شروع شده بود و امسال تجهیز شده که در دهه
مبارک فجر وارد مدار بهره برداری شد.همتی اضافه کرد :عمق چاه  250متر بوده
و قطر حفاری  6اینچ میزان آبدهی این چاه  22لیتر در ثانیه بوده است و برای
حفر آن بالغ  8900میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و سایر منابع  برای
آن هزینه شده است.وی افزود :همچنین از خط آبرسانی به قطر  350میلیمتر
بطول  1800متر با هزینه  7800میلیون ریال بهره برداری شد .مدیر امور آب و
فاضالب شهر جدید سهند در خصوص مشخصات طرح افتتاحی فاضالب سهند

توسط شرکت توزیع نیروی برق خوزستان؛

نیز گفت :خط انتقال فاضالب منطقه بینالود به قطر  315میلیمتر به طول 1600
متر با هزینه ای بالغ بر  12308میلیون ریال بهره برداری شد.شهر  134هزار نفری
سهند در  30کیلومتری مرکز استان واقع شده است.هم اکنون در شهر جدید
سهند آب آشامیدنی مورد نیاز  54هزار مشترک با استفاده از  11حلقه چاه عمیق
تامین می شود.همچنین به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب
اسالمی با حضور علیرضا ایمانلو رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب استان ،فرماندار ،امام جمعه ،مقامات شهرستانی ،خانواده های معظم
شهدا و تعدادی از اهالی از پروژه  آبرسانی به شهرستان عجب شیر بهره برداری
شد .رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان
شرقی در مراسم بهره برداری از پروژه آبرسانی عجب شیر طی سخنانی ضمن
تبریک چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و دهه مبارک فجر با اشاره به
اجرای طرح آبرسانی گفت :به منظورافزایش میزان آب مصرفی و همچنین ذخیره
آب شرب شهروندان عجب شیر ،شرکت آب وفاضالب آذربایجان شرقی اقدام به
بررسی و مطالعه طرح مذکور کرده و در نتیجه نسبت به اجرای عملیات پروژه
آبرسانی عجب شیر اقدام و به برکت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب
اسالمی با حضور مردم و مسئولین به بهره برداری می رسد.ایمانلو افزود :اجرای
تمامی طرحها و پروژه های شرکت آب و فاضالب استان در راستای افزایش میزان

رضایتمندی شهروندان است .وی همچنین با اشاره اقدامات مطلوب شرکت پس
از انقالب اسالمی گفت :پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی تعداد تصفیه
خانه های فاضالب در استان صفر بود ولی  به برکت نظام مقدس جمهوری
اسالمی این رقم در حال حاضر به  11باب تصفیه خانه رسیده است .همچنین
حجم مخازن ذخیره آب نیز در اوایل انقالب  286هزار مترمکعب بود که این
مقدار در سال  97به  895هزار مترمکعب رسیده است که افزایش باالی 340
درصدی را نشان می دهد.در ادامه مراسم مدیر امور آب و فاضالب عجب شیر
به طرح آبرسانی به عجب شیر اشاره کرد و گفت :طرح آبرسانی به عجب شیر
با اجرای خط انتقال با لوله های  400میلیمتری از جنس پلی ایتلن بطول  11هزار
و پانصد متر با هزینه ای بالغ بر  40000میلیون ریال اجرا شده است بطوریکه
میزان تامین آب بمقدار 90لیتر در ثانیه افزایش یافته است.شرقی در ادامه به
مشخصات طرح کلنگ زنی و احداث مخزن  5000مترمکعبی عجب شیر اشاره
کرد و افزود :این طرح بمنظور افزایش ذخیره آب شرب شهروندان با هزینه ای
بالغ بر  30000میلیون ریال احداث خواهد شد.در ادامه مراسم طی سخنانی
فرماندار منطقه و امام جمعه عجب شیر از اقدامات شایسته علیرضا ایمانلو
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی و پرسنل
زحمتکش شرکت در امر آبرسانی به منطقه تشکر و قدردانی کردند.

به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی و در ایام ا ...دهه مبارک فجر91 ،
پروژه توزیع برق با سرمایه گذاری  484میلیارد
ریالی در استان خوزستان به بهره برداری
خواهد رسید.رضا غضنفری ،مدیرعامل این
شرکت با اعالم خبر فوق گفت؛ این پروژه ها
در بخش های احداث ،توسعه و ساماندهی
شبکه های توزیع برق شهری و روستایی،
کاهش تلفات ،اصالح و بهینه سازی روشنایی،
تامین برق مسکن مهر و نیرو رسانی به بهره
برداری خواهد رسید.وی افزود این پروژه ها در
شهرهای آبادان ،اروندکنار ،امیدیه و جایزان،
اندیمشک ،اندیکا ،ایذه ،باغملک ،بندر امام،
بهبهان ،خرمشهر ،دزفول ،رامشیر ،رامهرمز،
شادگان ،شوش و الوان ،شوشتر ،گتوند ،اللی،
هفتکل و هندیجان انجام شده و با بهره برداری
از آن ها شاهد تغییرات محسوس و ارتقاء
ضریب پایداری شبکه و ساماندهی شبکه های
برق خواهیم بود.غضنفری با اشاره به اینکه در
زمان اجرای این پروژه ها 968 ،نفر اشتغال
زایی مستقیم و غیرمستقیم صورت گرفته است
سرمایه گذاری انجام شده را  484میلیارد و 213
میلیون ریال اعالم کرد.گفتنی است در ایام ا...
دهه مبارک فجر عملیات اجرایی  14پروژه جدید
نیز آغاز خواهد شد.

صعود همگانی گروه كوهنوردی

شركت توزیع برق استان كرمانشاه
به قله فرخشاد

کرمانشاه – کرمی – ابتکار  :گروه كوهنوردی
شركت توزیع نیروی برق استان كرمانشاه حدود
 ۸سال است كه به طور فعاالنه در زمینه شاخه
های مختلف كوهنوردی فعالیت می كند و
اعضای این تیم به مناسبت چهلمین سالگرد
پیروزی انقالب اسالمی به قله فرخشاد كرمانشاه
صعود می كنند.به گزارش روابط عمومی شركت
توزیع نیروی برق استان كرمانشاه ،این گروه
كوهنوردی كه حدود  ۱۰نفر عضو ثابت دارد به
سرپرستی داریوش منصوری  ،توانسته اند قله
های مختلف داخل كشور و خارج از كشور را
فتح كنند .داریوش منصوری سرپرست تیم
كوهنوردی شركت توزیع نیروی برق استان
كرمانشاه با بیان اینكه برنامه سفر به قله های
كرمانشاه هر هفته جمعه ها در برنامه این گروه
قرار دارد ،گفت :به مناسبت دهه مبارك فجر،
این گروه به قله فرخشاد كرمانشاه صعود همگانی
دارد.سرپرست تیم كوهنوردی این شركت با
اشاره به اینكه هدف از تشكیل گروه كوهنوردی
و صعود سراسری كاركنان ،حفظ سالمت و
همچنین تقویت قوای روحی و جسمی همكاران
است ،تصریح كرد :درحین صعود همگانی به قله
های اطراف استان كرمانشاه دوره های مختلف
آموزش كوهنوردی نیز در این شركت آموزش
داده می شود و اعضای گروه نیز تاكنون توانسته
اند در دوره های مختلف كوهنوردی از جمله
«كوهپیمایی»« ،سنگ و صخره» و «برف و یخ»
نیز گواهینامه های معتبری را كسب کنند.گفتنی
است گروه كوهنوردی شركت توزیع نیروی
برق استان كرمانشاه ،تدارك بزرگترین صعود
سراسری كاركنان وزارت نیرو به قله «داالخانی»
سنقر را در كارنامه خود دارد كه حدود  ۲۵۰نفر
از كاركنان وزارت نیرو در این صعود سراسری
شركت كردند .

بر روی ایستگاه های حفاظت كاتدی گاز شهر رشت انجام شد :

پروژه كیفی نصب سامانه مانیتورینگ ()CPMM

به گزارش روابط عمومی گاز گیالن – حسین اکبر
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اشاره به
دستور العمل پایش ایستگاه كاتدی ابالغی
از شركت ملی گاز در خصوص دریافت
دقیق تر اطالعات و آمار ایستگاه ها گفت:
با تالش مجموعه معاونت مهندسی سامانه
مانیتورینگ ( )CPMMبر روی  4ایستگاه
حفاظت كاتدی گاز شهر رشت در مناطق رشتیان،
آزادگان ،شهرك صنعتی سپید رود و حاجی آباد نصب شد.
وی با اعالم این خبر اظهار کرد :با نصب این سامانه امکان دریافت
اطالعات لحظه ای و آنالین ولتاژ تزریق ترانس ركتیفایر به خط ،آمپر
مصرفی ترانس ،ولتاژ دو سر ترانس و و لتاژ (  ،) ACدمای داخل ترانس،
ولتاژ ورودی و آمپر  ACنقطه تزریق فراهم شده است.
اکبر در پایان با بیان اینکه برای برداشت اطالعات ،دیگر نیاز به حضور
شخص در ایستگاه نیست گفت :این سامانه در مراحل بعدی برای
كلیه ترانس های ایستگاه های حفاظت كاتدی گاز سراسر استان نصب
خواهد شد.

