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اخبار
تعویض هادی خط برق نیروگاه افق
ماهشهر به پست چهل مایل

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان
گفت :عملیات اجرایی تعویض هادی خط ۲۳۰
کیلو ولت نیروگاه افق ماهشهر -پست  ۲۳۰کلیو
ولت چهل مایل به طول  ۳۶کیلومتر مدار به پایان
رسید.محمود دشت بزرگ ارزش سرمایه گذاری
این پروژه را بالغ بر  ۹۵میلیارد ریال اعالم کرد.وی
افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه برق در
ناحیه جنوب شرق خوزستان را از اهداف برقداری
این پرژوه دانست و افزود :جلوگیری از حبس
تولید نیروگاه افق ماهشهر ،افزایش ظرفیت رینگ
 ۲۳۰کیلو ولت جنوب خوزستان و تامین برق
مطمئن و پایدار پست های  ۲۳۰کیلو ولت نواحی
جنوب و جنوب شرق خوزستان شامل چهل
مایل ،بنادر و خلیج فارس از دیگر اهداف بهره
برداری از این پروژه است.مدیرعامل شرکت برق
منطقه ای خوزستان بیان کرد :از ابتدای سال ۹۸
تاکنون  ۳۷کیلومتر مدار به خطوط انتقال و فوق
توزیع این شرکت با ارزش سرمایه گذاری بیش از
 ۱۰۰میلیارد ریال اضافه شده است.

توزیع آب در شبکه آبرسانی گناوه
نوبتبندینیست

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر  :مختاری با
بیان اینکه نوبت بندی در توزیع آب در شهر گناوه
وجود ندارد افزود :با توجه به آب توزیع شده و
استقرار پمپها ،در ساعت معینی آب وارد مخازن
ذخیره میشود که از صبح تا ظهر فشار آب در
شبکه با افت شدید مواجه است ولی از بعدازظهر
تا آخر شب با تمام توان به شبکه شهر آب توزیع
میشود.مدیرآبفای شهرستان گناوه با بیان اینکه
محالت و نقاط انتهای خط آبرسانی دچار مشکل
هستند تصریح کرد :افت فشار در شبکه آبرسانی
گناوه برخی نقاط از جمله روستای مالقائد و نقاط
آخر شبکه را با مشکل مواجه کرده است .مختاری
با تاکید بر رعایت مشترکان ابتدای خط آبرسانی در
مصرف بهینه آب برای دسترسی مشترکان انتهای
خط آبرسانی بیان کرد :برای حل مشکالت نقاط
بحرانی در شهرستان گناوه نیاز به احداث ایستگاه
پمپاژ و مخزن ذخیره آب حداقل  ۱۰۰۰متر مکعبی
است.وی ،از نوسازی شبکه فرسوده گناوه خبر
داد و خاطر نشان کرد :طول شبکه آبرسانی شهر
گناوه  ۵۵۰کیلومتر است که  ۲۵درصد آن فرسوده
است و نیاز به اصالح دارد که امسال اصالح و
توسعه  ۱۰کیلومتر شبکه آبرسانی گناوه در دستور
کار قرار گرفته است.مدیرآبفای شهرستان گناوه
اعتبار مورد نیاز اجرای طرح اصالح و توسعه شبکه
آبرسانی گناوه را  ۳۵میلیارد ریال دانست و افزود:
با توجه به وضعیت مطلوب آبرسانی در شبکه
گناوه ،نیاز به آبرسانی سیار وجود ندارد.مختاری
به وضعیت آبرسانی بندرریگ پرداخت و با بیان
اینکه در شبانه روز افزون بر  ۱۶۰۰متر مکعب آب
وارد شبکه آبرسانی ریگ میشود تصریح کرد:
این بندر دارای  ۲هزار و  ۶۵۰مشترک آب است
که به سبب فشار کم ،برخی نقاط مرتفع دچار
مشکل آبگیری هستند.وی با تاکید بر شناسایی
مکانهایی که دچار مشکل آب شبکه هستند
گفت :در این راستا بازسازی حوضچه تقسیم آب
در محالت بندر ریگ مورد توجه قرار گرفته است.
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همزمان در  28اداره گاز سطح استان اصفهان

کسب رتبه دوم سالمت اداری در سال

مانور دورمیزی در شرکت گازاستان اصفهان برگزار شد
شرکت گاز استان اصفهان مانور دورمیزی"
شرایط اضطراری قطع گاز و محدودیت مصرف"
را در قالب سناریویی با فرض اینکه در اثر قطع
خط تولید ،حجم گاز ورودی به استان اصفهان با
کاهش مواجه شده ،همزمان در  28اداره گاز سطح
استان اصفهان اجرایی کرد .در این مانور،مفاهیم
سناریوی کاهش حجم گاز ورودی و محدودیت
مصرف ،بر اساس پیش بینی های انجام شده
در قراردادهای فروش گاز به صنایع ،بویژه صنایع
بزرگ استان ،تفهیم شد و صنایع استان نیز خود را
جهت تامین سوخت دوم آماده نمودند که در این
راستا شرکت گاز استان اصفهان با همکاری شرکت
ملی پخش فرآورده های نفتی مساعدت های الزم
را نیز پیش بینی و در نظر گرفته شد.
الزم به ذکر است در حاشیه این مانوردورمیزی
که برای نخستین بار به صورت ویدئو کنفرانس در
 4نقطه در سطح استان و نیز ارتباط تلفنی در بقیه
نقاط اجرایی شد سید مصطفی علوی مدیرعامل
شرکت گاز استان اصفهان بیان داشت :این سناریو
با الگوبرداری از حوادث واقعی توسط کمیته بحران
شرکت تدوین شد تا به صورت فرضی مدیران و
کارشناسان شرکت را در شرایط اضطراری و بحرانی
قرار داده تا ایشان موفق شوند عالوه بر باال بردن
سطح آمادگی و تصمیم گیری خود ،به تمامی نقاط
ضعف و قوت مجموعه پی ببرند تا در صورت لزوم
پیشگیری و پیش بینی های الزم را اعمال کنند.
وی با اشاره به اینکه گاز ،یکی از صنایع با ریسک
باال می باشد تصریح کرد :نقش ایمنی و پیشگیری
از حوادث از اهمیت بسیار زیادی در این صنعت
برخوردار است .علوی ،با تاکید بر اینکه انجام
متناوب این مانورها سبب کسب آمادگی نیروهای
امدادی و عملیاتی در هنگام بروز هرگونه حادثه
خواهد شد افزود :در واقع آمادگی و حضور به
موقع ،چابکی و حفظ خونسردی و آرامش نیروها
در شرایط اضطراری باعث مدیریت صحیح بحران و
کاهش خسارات مالی و جانی خواهد شد .لذا بهتر
است اینگونه مانورهای دور میزی را در مناطق و

 97توسط شرکت گاز استان گیالن

اصفهان-راعی  :شرکت گاز استان اصفهان به منظور باال بردن سطح آمادگی و تصمیم گیری مدیران و کارشناسان خود مانور دورمیزی شرایط
اضطراری قطع گاز و محدودیت مصرف گاز طبیعی را در سطح ادارات گاز استان اصفهان برگزار نمود.

آمادگی و
حضور به موقع،
چابکی و حفظ
خونسردی و
آرامش نیروها
در شرایط
اضطراری باعث
مدیریتصحیح
بحران و کاهش
خسارات مالی
و جانی خواهد
شد
نواحی گازرسانی به صورت مستمر برگزار نماییم.
وی گفت :در این مانور در هر منطقه از استان ،با
قطع جریان گاز یک نانوایی و تعدادی از واحدهای
صنعتی و نیز هماهنگی با شرکت پخش فرآورده
های نفتی جهت تامین سوخت دوم ،عمال ًشرایط
واقعی تجربه و در پایان موضوعات مربوطه جمع
بندی و جهت آمادگی بیشتر مقرر شد تا در سطح

استان مانور های پیش بینی شده و مشخص از
جانب مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت،
بموقع اجرایی شود همچنین مناطق و نواحی
گازرسانی نیز عالوه بر این مانورها ،بصورت دائمی
با تقویت سناریوی فوق،سطح آمادگی خود را
افزایش دهند.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان همچنین از

برگزاری یک مانور بزرگ کشوری در سطح استان
اصفهان ،در راستای تقویت آمادگی استان های
معین ،در سال جاری خبر داد .گفتنی است ،طبق
سناریوی از پیش مشخص شده تمامی مراحل
این مانور تحت فرماندهی مدیریت عامل شرکت
گاز استان اصفهان در مدت زمان 75دقیقه انجام
پذیرفت و با موفقیت خاتمه یافت.

بازدید معاون امور عمرانی استانداری مازندران از راههای ارتباطی استان مازندران

رازجویان به اتفاق مدیرکل راه و شهرسازی استان و هیت همراه
در بازدید خود از محورهای ارتباطی شرق استان ضمن تاکید بر
نقش و جایگاه خاص حمل و نقل و ضرورت توسعه و ارتقای
ایمنی در راههای شرق استان به جهت قرارگیری در مسیر زائرین
حرم مطهر امام رضا(ع) و منطقه ی ویژه اقتصادی بندر امیرآباد از
نزدیک از فعالیت ها و پروژه های اداره کل راه و شهرسازی استان
مازندران در بخش های مختلف راهسازی بازدید و در جریان
پیشرفت پروژه ها قرار گرفتند .
رازجویان معاون امور عمرانی استانداری مازندران نیز در این
بازدید ضمن اعالم رضایت نسبی از عملیات اجرایی پروژه های
در دست اقدام در حوزه راه و شهرسازی در شرق استان عنوان

کرد  :یکی از راهکارهای برون رفت از محرومیت و حرکت به سوی
توسعه پایدار ایجاد زیرساخت های مناسب در بخش حمل و نقل
می باشد .
رازجویان از حمل و نقل جاده ای بعنوان حمل و نقل غالب در
استان یاد کرد و افزود  :از آنجا که بیش از  90درصد حمل و نقل
در کشور و استان ما از طریق حمل و نقل جاده ای صورت می
گیرد  ،می بایست نگاه ویژه ای به این بخش شود  .وی تصریح
نمود  :خوشبختانه اقدامات موثر و در خور توجهی در جهت
توسعه و ارتقاء بخش حمل و نقل در استان انجام و یا در دست
اقدام می باشد .
سیدمحمد نظری مدیرکل راه و شهرسازی ضمن اشاره به پروژه

های درحال انجام در شرق استان یادآور شد وجود منطقه ویژه ی
اقتصادی بندر امیرآباد در منطقه قابلیت های فراوانی ایجاد نموده
است که با برنامه ریزی و هدایت درست منابع می توان از این
فرصت ها برای توسعه اقتصادی استان بهره برد .
نظری به پروژه بهشهر  ،زاغمرز  ،بند امیرآباد اشاره و تصریح
نمود  :این پروژه به طول  34کیلومتر میباشد که تاکنون بیش از
 26کیلومتر آن در باند شرقی آسفالت و حدود  8کیلومتر آن در
باند شرقی در حال انجام می باشد همچنین دو پل روگذر در این
پروژه در دست مطالعه می باشد .
مدیرکل راه و شهرسازی استان افزود  :تقاطع غیرهمسطح
حسین آباد به بندر امیرآباد  ،رستمکال  ،بهشهر  ،زاغمرز انشاءالله
در دهه فجر امسال کلنگ زنی و عملیات اجرایی آن آغاز خواهد
شد و نصب جداکننده میانی در محور بهشهر زاغمرز که برای
اولین بار در استان به طول  6کیلومتر اجرا شده در این مسیر
ادامه پیدا خواهد کرد .
نظری خاطر نشان ساخت انشاءالله با تکمیل محورهای یاد شده
کریدور شمال به جنوب یعنی گلوگاه به سمت دامغان تکمیل و
شاهد آن باشیم که بخش اعظمی از بار بندر از این کریدور هدایت
شود  .وی اظهار امیدواری کرد انشاءالله با اقدامات انجام یافته
و بهره برداری از پروژه های در حال انجام و همچنین اقدامات
ایمن سازی که در این مسیر انجام شده شاهد کاهش تصادفات و
تلفات ناشی از آن باشیم .
رازجویان در ادامه از عملیات اجرائی تعریض و بهسازی محور
بهنمیر – کیاکال و جویبار – کیاکال و اجرای پل های آبرو و زیرگذر
های جاده بهنمیر – سیمرغ بازدید و از نزدیک در جریان روند
توسعه و تعریض این محور قرار گرفتند .
گفتنی است در این بازدید فرماندار شهرستان بهشهر – نکاء –
بابلسر – بخشداران و روسای ادارات راه و شهرسازی شهرستان
های یاد شده حضور داشتند.

رکورد شکنی تیم دریایی بندر شهید رجایی در آستانه روز جهانی دریانورد

عملیات داکینگ یک نفتکش غول پیکر 320هزار تنی با موفقیت انجام شد
معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی
استان هرمزگان با اعالم خبر موفقیت آمیز بودن
عملیات پایلوتیج ،یدک کشی و داکینگ یک
فروند نفتکش سوپرتانکر غول پیکر 320هزار تنی
در بندرعباس گفت :تیم عملیات دریایی بندر
شهید رجایی با رقم زدن این اتفاق ،در آستانه روز
جهانی دریانورد( 25ژوئن) رکورد شکنی کردند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی
هرمزگان" ،اسماعیل مكی زاده" با بیان جزییاتی در خصوص این خبر اظهار
داشت :ظهر امروز(دوشنبه سوم تیرماه) عملیات داکینگ سوپرتانکر  Doreدر
مجتمع کشتی سازی بندرعباس( ایزوایکو) با موفقیت به انجام رسید.
وی افزود :این کشتی متعلق به ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران از نوع
«نفتکش غولپیکر» (معادل به انگلیسی )VLCC :است که  333متر طول
و  320هزار تن وزن قابل بارگیری ( )DWTدارد.
مکی زاده تصریح کرد :عملیات پهلودهی و انجام تخلیه و بارگیری این نوع
نفتکش های سوپر تانکر به علت آبخور باالی آنها ( 22.5متر) و محدودیت
های مانوری اینگونه شناورها ،تنها در پایانه های دریایی مخصوص مانند

جزیره خارگ صورت می گیرد.
معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان تصریح کرد:
عملیات ورود کشتی ها به حوضچه خشک (داکینگ) از پیچیده ترین عملیات
های مانوری کشتی ها بوده که با توجه به ابعاد قابل توجه کشتی سوپر تانکر
 ،Doreبرنامه ریزی دقیق توسط تیم عملیاتی بندر متشکل از راهنمایان ،یدک
کش ها ،ملوانان طنابگیر و کارشناسان دریایی بندر شهید رجایی انجام و
اجرایی شده است.
مکی زاده اظهار داشت :برای نخستین بار است که عملیات داکینگ
شناوری با این ابعاد در داخل کشور ایران انجام شده و تا پیش از این نوع
شناورها جهت انجام عملیات به یاردهای تعمیرات کشتی در کشورهای
خارجی مراجعه می کرده اند.
معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان یادآور شد:
سال گذشته نیز ،تیم عملیات دریایی بندر شهید رجایی با انجام عملیات
داکینگ تانکرهای نفتکش 100هزار تنی ،چندین بار در این زمینه رکورد شکنی
کرده بود که امسال با داکینگ سوپر تانکر 320هزار تنی ،این رکورد جهش
چند برابری یافته است.
وی اضافه کرد :تیم پایلوتیج (راهنمایی کشتی) اداره کل بنادر و دریانوردی

استان هرمزگان با مرکزیت بندر شهید رجایی متشکل از نیروهایی با تجربه و
دانش باال در سالهای اخیر موفق به انجام کارهای ویژه ای در زمینه هدایت
کشتی ها شده که اغلب آنها به نحوی زمینه خودکفایی و حرکت در راستای
اقتصاد مقاومتی را فراهم کرده است.
مکی زاده بیان کرد :این تیم  35نفره پایلوت به عنوان دریانوردانی زبده،
کارآزموده و زبردست ،سکانداران پرافتخار ایران زمین در عرصه پرریسک و
حساس صنعت دریانوردی این سرزمین هستند که ساالنه انجام بیش از
10هزار مورد عملیات راهنمایی کشتی های اقیانوس پیمای ورودی و متردد به
بنادر استان هرمزگان را بر عهده دارند.
شایان ذکر است ،سوپرتانکرها بزرگترین نفتکشهای نفت خام در صنعت
دریانوردی جهان هستند که شامل نفتکشهای غولپیکر و نفتکشهای
کوهپیکرمیشوند.
به نفتکش بزرگی که ظرفیت آن از 160هزار تن ( )DWTتا  320هزار تن
( )DWTباشد« ،نفتکش غولپیکر» (معادل به انگلیسی )VLCC :و به
نفتکشهای بسیار بزرگ که ظرفیت آنها بیش از  320هزار تن ( )DWTاست
«نفتکش کوهپیکر» (معادل به انگلیسی )ULCC :گفته میشود .این کشتیها
میتوانند تا دو میلیون بشکه (320هزار متر مکعب) نفت را جابهجا کنند.

به گزارش روابط عمومی گاز گیالن – حسین
اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم
خبر کسب رتبه دوم شرکت گاز استان گیالن در
زمینه سالمت اداری گفت :این ارزیابی توسط
امور بازرسی شرکت ملی گاز ایران و در میان
 30شرکت استانی صورت پذیرفته است و این
شرکت با نمره  77.6توانست این رتبه را کسب
نماید.وی با بیان اینکه این ارزیابی در زمینه های
آموزش ،قانون گرایی ،شفافیت ،پاسخگویی،
شایسته ساالری ،انضباط اداری و مالی ،الگوی
مصرف و بهره وری ،استقرار و توسعه سامانه
های الکترونیک و فناوری های نوین نظارت و
کنترل داخلی انجام شده است ،بیان نمود:
خوشبختانه گاز استان گیالن با ارائه مستندات
کامل ،صادقانه و شفاف در همه این زمینه ها
در میان استان های برتر قرار گرفته دارد.اکبر
ضمن قدردانی از کلیه پرسنل شرکت گاز استان
که سهم بسزائی در کسب این موفقیت بزرگ
داشته اند ،اظهار داشت :شرکت گاز گیالن با
رعایت شاخص های قانون ارتقای سالمت اداری
و حقوق شهروندی توانسته به این موفقیت
دست یابد.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن
در پایان هدف اصلی شرکت گاز استان گیالن
را جلب رضایتمندی حداکثری مردم و مشترکین
گرامی عنوان نمود و گفت :این شرکت تمام
تالش خود را به کار بسته تا با رعایت هر چه
بهتر قوانین و ارائه خدمات صادقانه درجهت
تحقق این هدف بزرگ گام بردارد.

دستگاههای دولتی همدان ۸میلیارد
تومان به آبفا بدهکار هستند

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان
گفت :مطالبات این شرکت از مشترکان بیش
از میلیارد تومان است که نزدیک به  ۸میلیارد
آن مربوط به بخش غیر خانگی است و در بین
دستگاههای دولتی هم بیشترین بدهی متعلق
به ورزش و جوانان است.به گزارش خبرنگار
همدان ،سید هادی حسینی بیدار ،ظهر امروز در
نشست خبری با اصحاب رسانه استان همدان
اظهار داشت :میانگین مصرف آب در کشورهای
اروپایی 100 ،لیتر در شبانهروز  ،در ایران  240و
در استان همدان  177لیتر است.وی از سالمت
کامل آب شرب همدان خبر داد و افزود :اصالح
و گسترش شبکههای آب در شهرهای کوچک و
بزرگ استان در دستور کار این شرکت قرار داشته
و در زمینه فاضالب هم وضعیت خوبی داریم.
حسینی بیدار بیان کرد :جمعیت زیرپوشش
فاضالب در کشور  45تا  50درصد است
درحالیکه این رقم در استان همدان  75درصد
و در مرکز استان  95درصد است.وی بیان کرد:
فروردین امسال  140میلیمتر بارندگی در یک
شبانهروز رخ داد ،اما هیچ مشکلی برای مردم
به وجود نیامد زیرا شبکه جمعآوری فاضالب
از وضعیت مناسبی برخوردار بود.حسینی بیدار
تأکید کرد :البته خسارت بارشهای فروردین 10
میلیارد تومان است که قرار است از طرف وزارت
نیرو پرداخت شود.مدیرعامل شرکت آبفا استان
همدان از کاهش تولید آب شرب با بهکارگیری
روشهای مناسب در انتقال آب و جلوگیری از
هدر رفت آب خبر داد و گفت :هزار و  650لیتر
در ثانیه آب برای همدان تولید میشود که نسبت
به سالهای گذشته  300لیتر کاهش داشته و
ناشی از مدیریت مناسب و همراهی مردم بوده
است.حسینی بیدار با اشاره به مطالبات این
شرکت از مردم و دستگاههای دولتی هم اعالم
کرد 24 :میلیارد و  600میلیون تومان مطالبات
ما از مشترکان است که  18میلیارد آن مربوط
به آب بهاست.وی افزود :در بخش خانگی 10
میلیارد و  500هزار تومان بابت آببها و  6میلیارد
و  300میلیون تومان بابت حق انشعاب و در غیر
خانگی  4میلیارد و  100میلیون بابت آببها و 2
میلیارد و  200میلیون تومان بابت حق انشعاب
طلب داریم.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین خبرداد

جذب  33سرمایه گذار در شهركهای صنعتی قزوین
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین
گفت :در سه ماهه اول سال جاری 33
قرارداد با متقاضیان سرمایه گذاری در
شهركها و نواحی صنعتی منعقد شده
است.
به گزارش خبرنگار ابتکار از قزوین؛
حمیدرضا خانپور مدیرعامل شرکت
شهرکهای صنعتی قزوین با اعالم این خبر گفت:
با واگذاری  158هكتار در سه ماهه اول امسال از اراضی شهركها و
نواحی صنعتی استان به سرمایه گذاران ،رتبه نخست کشور در جذب
سرمایه گذار به این استان اختصاص یافت.
خانپور با بیان اینکه شرایط مناسبی برای فعالیت سرمایه گذاران
در شهرک های صنعتی استان فراهم شده است ،خاطرنشان کرد :در
سالی كه از سوی مقام معظم رهبری به نام "رونق تولید "مزین شده
است همه توان و تالش خود را برای جذب سرمایه گذاران جدید در
استان و رونق واحدهای تولید مستقر در شهركها و نواحی صنعتی
قزوین به كار خواهیم بست.

