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برخورداری  ۹۵.۱درصدی جمعیت

شهری و روستایی استان چهارمحال
و بختیاری از نعمت گاز طبیعی

شهرکرد خبرنگار «ابتکار» :مدیر عامل شرکت
گاز استان چهار محال و بختیاری از برخورداری
 ۹۵.۱در صدی جمعیت شهری و روستایی
استان از نعمت گاز طبیعی خبرداد و گفت :
تا کنون بیش از ۵۶۵۴کیلومتر شبگه گاز در
سطح استان اجرا شده که حدود  ۱۹۰کیلومتر آن
مربوط به سال  ۹۷است.
سیامک حیدری با بیان اینکه در مجموع
این مقدار شبکه گذاری ،منجر به پذیرش
۳۱۷۷۵۱مشترک گازدر سطح استان شده است،
شمار مشترکین سال گذشته را  ۱۲۱۵۶مشترک
اعالم کرد و گفت  :از این تعداد  ۸۲۱۶مورد
شهری و ۳۹۴۰مورد نیز روستایی است.
وی تعداد انشعابات نصب شده در سطح
استان را  ۱۸۳۱۳۰انشعاب اعالم کرد و گفت:
از این تعداد انشعاب نصب شده تعداد ۳۱۸۶
مورد در سال  ۹۷اجرا شده است.
مدیر عامل شرکت گاز استان ادامه داد :
پروژه های مهم گازرسانی شرکت گاز استان که
عملیات گازرسانی در آنها جریان دارد با اعتباری
بالغ بر  ۹۳۶۴۶۳میلیون ریال در حال اجراست
وی سخت گذر ،جنگلی ،صعب العبور بودن
و گذر از گردنه های برفگیر در برخی از نقاط با
ارتفاع برفی بالغ بر ۱۰متر ارتفاع در فصول سرد
سال را از خصوصیات اکثر پروژه های در حال
اجرای این شرکت برشمرد و گفت  :در جهت
توجه به استفاده از سوخت پاک و در جهت
کاهش آالیندگی محیط زیست تاکنون در سطح
استان تعداد  ۳۹ایستگاه  CNGدر سطح استان
راه اندازی شده است.
حیدری با اذعان به این نکته که چشم انداز
شرکت گاز استان دست یابی به پوشش کامل
گازرسانی و سرامدی پایدار در سطح استان و
بین شرکتهای گاز استانی در افق  ۱۴۰۴است،
از گازرسانی به شهر بازفت به عنوان چهلمین و
آخرین شهر استان که در چهلمین سال انقالب
عملیات اجرایی آن آغاز شده است و همچنین
اجرای نیروگاه خورشیدی  ۳۰کیلوواتی با عتباری
بالغ بر  ۴۰۰۰میلیون اجرای مانیتورینگ ۲۱
ایستگاه تقلیل فشار و جایگاه  CNGبا اعتبار
 ۱۲۰۹۱میلیون ریالی با پیشرفت فیزیکی
 ۷۰درصدی را تنها گوشه ای از اقدامات مهم
شرکت گاز در سال  ۹۷عنوان کرد و گفت :در
مبحث برون سپاری نیز این شرکت در صدد
برون سپاری کامل شهر فرخشهر می باشد که
اقداماتی نیز در این راستا صورت گرفته است.

مدیر عامل شرکت گاز استان تعداد شهرهای
گازدار استان در حال حاضر را  ۳۹شهر از ۴۰
شهر و تعداد روستاهای گازدار را  ۴۷۲روستا
از مجموع  ۹۴۶روستا با ضریب نفوذ  ۹۵.۱در
صدی در مجموع کل جمعیت شهری و رستایی
عنوان کرد و گفت :در مبحث گازرسانی به صنایع
کل استان در حال حاضر اعتباری بالغ بر ۸۳۰۰۰
میلیون ریال در دست اقدام است و درحال
حاضر با پیشرفت  ۳۵درصدی مواجه است.
حیدری با اشاره به کسب دو تندیس در
راستای انجام مسئولتهای اجتماعی در طی
دوسال متوالی از اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی ضمن تقدیر از کلیه همکاران باالخص
همکارانی که در اجرای پروژه های گازرسانی
در مناطق سخت گذر تالش شبانه روزی
دارند از همکاران خواست در جهت تقویت
خدمت رسانی به مردم شریف استان و حفظ
و ارتقاء برند شرکت گاز استان از هیچ کوششی
فروگذاری نکنند.
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مدیر روابط عمومی شرکت برق شهرستان اصفهان در جمع مدیران انرژی ادارات استان مطرح کرد

نهادینه کردن سیاست های فرهنگی در راستای بهینه مصرف کردن
محمد علی اکبری گفت :میزان تولید نیروگاهی
کشور  ۸۵هزار مگاوات است و از این مقدار تولید
نزدیک به  ۱۷تا  ۲۰درصد از نیرو گاههای برق
آبی تامین می شود و در سال گذشته به علت
خشکسالی ها و افزایش درجه حرارت هوا تامین
برق مشترکین با مشکالتی روبرو شدولی در کنار این
مسائل بد مصرفی مشترکین در فصل گرما بدون در
نظر گرفتن مدیریت مصرف قابل تامل بود .
وی در ادامه گفت  :کشور ما در فصل گرما
معادل  ۳کشور همسایه مصرف برق دارد که این
نه تنها در شرع ما مشکل دارد بلکه در عرف ما باید
مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گیرد .
وی تاکید کرد  :فاصله اوج مصرف تا کاهش
مصرف  ۵۰درصد است به عبارتی در تابستان  ۲برابر
برق مصرف می کنیم و برای  ۳۰۰ساعت در سال
احداث نیروگاه منطقی نیست چرا که برای ایجاد
یک نیروگاه به ازا هر وات مبلغ یک دالر باید سرمایه
گذاری شود و برای یک نیروگاه  ۱۰۰۰مگاواتی ؛ هزار
میلیارد دالر و به عبارتی  ۱۰هزار میلیارد تومان باید
هزینه شود.
وی خاطر نشان کرد  :باید سیاست های فرهنگی
را در راستای مدیریت مصرف نهادینه کنیم .چرا
که در هیچ کجای دنیا سرمایه گذاری کردن تنها
برای  ۳۰۰ساعت تعریف شده نیست و ما باید این
سرمایه گذاری ها را در راستای طرح های عمرانی و
آموزش و پرورش به کار گرفته و دست به توسعه
شهر و کشورمان بزنیم .
وی از تمام مدیران انرژی ادارات خواست تا
توجه ویژه ای به بهینه مصرف کردن انرژی داشته
باشند.
درادامه این نشست امیر رضا امامت جمعه
مجری مدیریت مصرف و طرح های خاص در امور
برق شرق به طرح های مختلف مدیریت مصرف برق
در سازمانها پرداخت و گفت  :مشترکین دیماندی
اداری و سایر مصارف در فاصله زمانی ابتدای تیر تا
پایان مردادماه با کاهش  10درصدی مصرف برق در
ساعات پیک بار می توانند از طرح های تشویقی و
تخفیف ویژه بهره مند شوند  .
وی در ادامه گفت :ساعات پیک بار برای
مشترکین عمومی اداری از ساعت  11-15بعدازظهر

طرح «آفتاب یک » همچنان
بالتکلیف است

اصفهان – بهمن راعی  :مدیر روابط عمومی شرکت برق شهرستان اصفهان در جمع مدیران انرژی ادارات استان که در فرمانداری اصفهان
برگزار شد به بد مصرفی مردم در تابستان اشاره کرد و گفت  :تک تک ما باید در مقابل بد مصرفی احساس مسئولیت کنیم و این الگوهای
نادرست را تغییر دهیم

طرح های
مختلفی برای
کاهش پیک
برای تمام
تعرفه ها در
نظر گرفته شده
است به طوری
که در بخش
اداری و تجاری
می توانیم پیک
مصرف را برش
دهیم
است .در این طرح باید میانگین مصرف نسبت به
 2ساعت قبل به میزان  10درصد کاهش داشته و
حداقل در  5روز متوالی صورت گیرد و یا اینکه
این مشترکین در صورتی که اعالم همکاری کنند
در بازه یک ماهه از  5روز همکاری متوالی معاف
می شوند به شرط آنکه در این بازه یک ماهه  5روز
همکاری داشته باشند.
وی تصریح کرد :طرح های مختلفی برای کاهش
پیک برای تمام تعرفه ها در نظر گرفته شده است به
طوری که در بخش اداری و تجاری می توانیم پیک
مصرف را برش دهیم از جمله این که سیستم های

مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی خبر داد

تبریز – ماهان فالح :مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی
گفت :به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان طرح تشدید
نظارت بر واحدهای تولیدی ،توزیعی و عرضه فرآورده های خام
دامی در استان آذربایجان شرقی آغاز شده است.
امیرحسین بهداد با اعالم این که در این ماه مبارک طرح تشدید
نظارت بر واحدهای تولیدی ،توزیعی وعرضه فرآورده های خام
دامی به صورت مستمر در سطح شهرستانهای استان صورت

تهویه را بررسی کنیم و یا اینکه جابه جایی بار را به
کار ببریم که در این مورد نیز می توان از سیستم
های سرمایشی ذخیره ساز استفاده کنیم و باید
توجه کنیم که در هر کدام از طرح های پیش رو
نیاز به قطع کامل بار نیست و مشترک با کاهش
بار متناسب با هر طرح مشمول پاداش خواهد شد
و ضریب اعمال پاداش با درصد همکاری بیشتر
بصورت پلکانی افزایش می یابد  .
امامت جمعه به برنامه تکلیفی جلب همکاری
شرکت توزیع برق اصفهان اشاره کرد و گفت 8/189:
مگاوات به شرکت ابالغ شده که متناسب با هر کدام

از مناطق این عدد متفاوت است .
وی به برنامه استفاده از مولدهای اضطراری خود
تامین اشاره کرد و گفت  :در طرح های مدیریت
پیک سایی به ازا هر کیلووات ساعت برق تولیدی
مبلغ  ۴۵۰۰ریال به مشترکین پاداش داده می شود.
وی خاط نشان کرد  :با همکاری شرکت نفت
سوخت با تعرفه دولتی در اختیار مشترکین قرار
می گیرد.
وی در پایان به راهکارهای پیشنهادی مدیریت بار
مشترکین اشاره کرد و نحوه محاسبه وضعیت انرژی
ساختمان را به حضار آموزش داد.

کنترل و نظارت بهداشتی به مناسبت ماه مبارک رمضان تشدید شد

خواهد گرفت ،گفت :ناظران و بازرسان بهداشتی در طول سال بر
فرآیند تولید و توزیع مواد و فرآورده های خام دامی ،از کشتارگاهها
و واحدهای بسته بندی تا قصابی ها و مراکز عرضه نظارت می
کنند ،اما در برخی مقاطع ،نظارت های آنها تشدید می شود که
ماه مبارک رمضان هم از جمله این ایام است ،بر این اساس مردم
اطمینان خاطر داشته باشند که همه مراکز تولیدی و فروش مواد
خام دامی ،برای تامین سالمت آنها ،رصد می شود.

بهداد هدف از این بازدیدها را نظارت بر عرضه فرآورده های خام
دامی ،نظارت بر بهداشت فردی و رفع نواقص بهداشتی عنوان
کرد و گفت :این طرح از اول ماه مبارک رمضان شروع و تا پایان
این ماه و با حضور  144گروه ثابت و سیار ادامه خواهد داشت.
مدیرکل دامپزشکی استان یادآور شد :در طرح تشدید نظارت،
قرمز رنگ
فروش گوشت های چرخ کرده فله ای ،گوشت های
ِ
شده و مرغ های غیربهداشتی ،تاریخ گذشته و فاسد که دوباره
بسته بندی می شود و از نگاه تیزبین ناظران و بازرسان ِ خبره،
مخفی نمی ماند ،تخلف محسوب شده و با افرادی که مرتکب این
تخلفات شوند ،با هماهنگی اداره کل دادگستری استان برخورد
می شود.وی از هم استانی ها خواست از خرید گوشت های چرخ
کرده فله ای و غیربهداشتی ،خودداری کرده و سالمت خود و
خانواده شان را به خطر نیندازند.
وی همچنین به تولید و عرضه کنندگان مواد و فرآورده های خام
دامی هشدار داد :موارد بهداشتی و ایمنی را رعایت کرده و سود و
ت خود را با سالمت مردم معاوضه نکنند.
منفع ِ
بهداد گفت :ماه رمضان پارسال در طرح تشدید نظارت اداره
کل دامپزشکی آذربایجان شرقی 38 ،پرونده قضایی تشکیل و
حدود  80تن مواد و فرآورده های خام دامی غیربهداشتی و فاسد
معدوم شد.
مدیرکل دامپزشکی استان در پایان از مردم خواست تا در
تهیه فرآورده های خام دامی دقت بیشتری داشته باشند و
حتما به تاریخ تولید و بسته بندی آنها توجه کنند و در صورت
مشاهده هرگونه تخلف ،مراتب را از طریق تلفن های  1512به
ادارات دامپزشکی در شهرستان ها اطالع دهند تا توسط بازرسان
بهداشتی دامپزشکی مورد پیگیری و در صورت لزوم برخورد قانونی
و الزم با متخلفان صورت گیرد.

یک طال و یک برنز سهم تکواندو کاران بانوان استان بوشهر

پذیرش مسئولیت در صنعت نفت یعنی خدمت بدون وقفه
استکبار و دشمنان انقالب اسالمی است که با وضع تحریم های ظالمانه بدنبال
قطع استقالل و عزت این صنعت و کشورمان هستند .وی افزود  :باید بدانیم
که رسیدن به یک سمت و عنوان شغلی یک موفقیت نیست بلکه آن موقع
به موفقیت رسیده ایم که موجبات رضایت مندی پرسنل و مجموعه تحت
مدیریت و مراجعه کنندگان را فراهم کرده و از این پست برای خدمت به مردم
و جامعه استفاده کرده باشیم .وی ادامه داد  :تغییرات و جابه جایی های امروز
نه از روی میل قلبی بلکه بنا به الزام و تبعیت از دستوری بود که مقام عالی
وزارت نفت در خصوص محدودیت و سقف سمت ها تا حداکثر  4سال ابالغ
فرمودند و گرنه هر دو همکار گرانقدری که امروز تودیع آنها برگزار می شود
جزو نفرات و مدیران زحمت کش این عرصه تلقی می شوند  .ناصری افزود :
آقایان صفایی و هیهاوند که بیش از  4سال عهده دار سمت مدیریت فنی و
مدیریت عملیات بودند همگی به خلوص نیت و رئوفت آنها گواهی می دهیم و
در کنار این اخالق حسنه  ،جدیت در امور و تالش در پیشبرد وظایف محوله
و دستیابی به اهداف ترسیم شده و فراتر از آن جزو بارز ترین خصوصیات این
دو همکار است .وی در معرفی مدیران جدید اظهار کرد :حسین قبادی که
از امروز عهده دار سمت مدیریت فنی شده اند از افراد موثر و صاحب نظر
حوزه فنی هستند و بدلیل سرپرستی گروه مطالعاتی مخازن شرکت نفت و

شهردار گرگان درباره برخی پروژههای
گردشگری مانند تله کابین ،زیپالبین و
سورتمه گفت :مجوزهای استانی این پروژهها
گرفته شده و در حال حاضر در تهران و
چالوس در حال رسیدگی است .به محض
اینکه مجوزها صادر شود کار اجرایی این
پروژهها نیز آغاز خواهد شد.
عبدالرضا دادبود در جلسه شورای اسالمی
شهر گرگان درباره روند احداث زیرگذر افسران
اظهار کرد :منابع نقدی برای این پروژه تأمین
شده است و از صورت وضعیت عقب نیستیم
اما در بخش غیرنقدی بستهای از امالک
در اختیار سرمایهگذار قرار گرفته که بعد از
دادن فراخوان و برنده شدن ،امالک در اختیار
سرمایهگذار قرار میگیرد.
وی درباره بیمه منازل مسکونی شهر گرگان
در برابر حوادث احتمالی گفت :در این زمینه
تقریبا ً با همه بیمهها مذاکره کردیم.
سازمان همیاریها نیز متقاضی داشتن این
نوع بیمه است و پیشنهاداتی در این باره داده
که در حال بررسی است .هرکدام از بیمهها
شرایط بهتر و خدمات بیشتری ارائه داد ،حتما
با آن کار خواهیم کرد.
شهردار گرگان درباره اجرای طرح آفتاب
( پروژههای سرمایهگذاری برای بهسازی و
نوسازی بافت فرسوده شهر گرگان) افزود:
فرمانداری هنوز اجرای طرح آفتاب یک را
تأیید نکرده و این پروژه همچنان بالتکلیف
است با اینحال درباره انجام تعهدات طبق
توافقهای گذشته به پیمانکاران تذکر دادیم
و پیگیر هستیم.
وی درباره جابهجایی بازار هفتگی گرگان نیز
بیان کرد :زیرساختهای مورد نیاز و مقدمات
انتقال کسبه به مکان جدید در سعدآباد در
حال ایجاد است.
دادبود درباره پروژه فرهنگسرای گرگان که
پس از مدتها هنوز مشکالت حقوقی آن رفع
نشده است ،گفت :درباره این پروژه مدتها
پرونده در اداره بازرسی مفتوح بود و رسیدگی
و تخلفات دراین باره به دستگاه قضایی ارجاع
شده است.
برای بستن این پرونده با ابهاماتی مواجه
هستیم برای همین جلسهای با بازرسی استان
داشتیم و پیشنهاداتی داده شد تا اگر این
مسائل حل و فصل شود در مدت کمتر از
دوماه پرونده را ببندیم.
وی درباره برخی پروژههای گردشگری مانند
تله کابین ،زیپالبین و سورتمه نیز بیان کرد:
مجوزهای استانی این پروژهها گرفته شده و
در حال حاضر در تهران و چالوس در حال
رسیدگی است.
تمام مواردی که درباره تلهکابین مطرح
شده است از پیوستهای ترافیکی ،فرهنگی
اجتماعی و مباحث فنی و غیره در قالب
جلسههای مختلف مطرح ،بررسی و تهیه شد.
قرار است بعد از ماه رمضان در سطح ملی
درباره جلسهها مربوط به این پروژهها برگزار
شود که در صورت موافقت خیلی زود اجرایی
خواهند شد.
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مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان :

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان گفت  :پذیرش
مسئولیت در صنعت نفت مصادف و مترادف است با خدمت بدون وقفه و
تمام ناشدنی .قباد ناصری که در جلسه تودیع مدیران قدیم و معارفه مدیران
جدید عملیات و فنی و در جمع مدیران  ،روسا و کارشناسان این شرکت سخن
می گفت اظهار داشت  :صنعت نفت امروز صف اول و سنگر نخست مبارزه با

انتظار برای تصویب و اجرای پروژههای
تلهکابین ،زیپالین و سورتمه در گرگان

گاز مسجدسلیمان با این شرکت آشنایی کامل و جامع دارند و خیالمان از این
نظر راحت است که با دانش ایشان و اشرافشان بر وضعیت مخازن  ،هیچ
مشکلی در زمینه تحقق تولید تعهد شده نخواهیم داشت .مدیرعامل شرکت
بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان افزود  :داود کیانی هم که به مدت
 9سال ریاست اداره تعمیرات و نگهداری خطوط لوله را عهده دار بودند و از
امروز عهده دار مسئولیت مدیریت عملیات شده اند جزو افراد شناخته شده
 ،جدی و پای کار حوزه عملیات است که طی این سالها جدیت در انجام
مأموریت های محوله را بخوبی اثبات کرده اند .در ادامه مراسم صفایی و
هیهاوند مدیران سابق فنی و عملیات ضمن بیان سخنانی از خاطرات تلخ و
شیرین حضور در این منصب سخن گفتند و از همراهی و همکاری کلیه ی
همکاران در جهت انجام وظایف و مأموریت های محوله تقدیر و تشکر کردند.
داود کیانی و حسین قبادی مدیران جدید عملیات و فنی نیز طی سخنانی از
اعتماد مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان بخاطر سپردن
این مسئولیت خطیر تشکر و قدردانی کردند .در پایان مراسم با اهدای هدایایی
که از طرف اعضای هیئت مدیره و پرسنل شرکت بهره برداری نفت و گاز
مسجدسلیمان تهیه شده بود از زحمات و خدمات مدیران سابق فنی و عملیات
این شرکت تقدیر و تشکر شد.

هانمادانگ
مسابقات
آزاد تکواندو بانوان کشور
اردیبهشت  98در تهران
برگزار شد و نازنین
احمدیوند از باشگاه نادری
بوشهر تواندست در بخش
یوپ چاگی مدال طال و در
بخش نوپی آپ چاگی مدال
برنز را کسب کند .
تیم هفت نفره تکواندو
بانوان بوشهر با مربیگری سکینه بختیاری آزاد و سرپرستی خانم هانیه
شیخ زاده و رزمی کاران را رقیه ضامن پور  /رقیه بختیاری رایانی  /مریم
جوکار  /زهرا صفایی /نازنین احمدی وند  /الهه جعفرزاده و هلیا رضوی
فرد تشکیل دادند .
تکواندو کاران از  31استان و دو روز رقابت شایستگی خود را به نمایش
گذاشتند که سهم تکواندو کاران بانوان استان بوشهر یک طال و یک برنز
توسط نازنین احمدی وند بود.

