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اخبار
 50آتش سوزی با مشاركت شركت
نفت و گاز آغاجاری مهار شد

شركت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در
بیش از 50عملیات مهار آتش در روستا ها،
جنگل ها و مراتع همجوار تاسیسات مشارکت
داشت.سرپرست ایمنی ،بهداشت و محیط
زیست این شركت اظهار داشت :در راستای
مسئولیت های اجتماعی و با هدف حفاظت از
محیط زیست همجوار تاسیسات ،بیش از ٥٠
عملیات مهار آتش با حضور گسترده و فعال
آتش نشانان این شركت و پشتیبانی ناوگان
ترابری انجام شد.علی شكیبا كیا افزود :با توجه
به گرمای شدید هوا و و قوع آتش سوزی های
گسترده در جنگل ها و مراتع همجوار تاسیسات،
آتش نشانان این شركت به همراه ماشین آالت
و تجهیزات مورد نیاز با هماهنگی مسئولین
شهرستانی به محل حادثه اعزام شدند.وی
عنوان كرد :از ابتدای سال جاری تا كنون
بیش از  ٥٠مورد آتش سوزی در نقاط مختلف
شهرستان از جمله روستاهای بخش مركزی،
روستاهای بخش جایزان و روستای همجوار
تاسیسات پارسی دره نی حادث گردید كه با
حضور به موقع همكاران آتش نشان و پشتیبانی
ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز از ایستگاه
های آتش نشانی مستقر در منطقه ،عملیات
اطفاء حریق با موفقیت انجام گردید.شكیبا كیا
گفت :در عملیات اطفای حریق جنگل ها و
زمین های کشاورزی ،ماشین آالت ترابری نیز
شامل لودر ،بیل مکانیکی وکمپرسی با مجموع
30روز کاری مشارکت فعال داشته اند.

استاندار یزد:

از همه ظرفیتها برای اجرای
طرح ملی مسکن استفاده شود
استاندار یزد با بیان اینکه دستگاههای استان
باید به صورت جدی و با بهرهگیری از تمامی
ظرفیتهای موجود ،مسائل مربوط به طرح
اقدام ملی مسکن را پیگیری کنند گفت :باید
استانی پیشرو در زمینه اجرای این طرح باشیم.
محمد علی طالبی در نشست شورای مسکن
استان که با محوریت بررسی اقدامات صورت
گرفته برای اجرای طرح اقدام ملی تولید مسکن
برگزار شد با اشاره به افزایش قابل توجه قیمت
زمین و مسکن در ماههای اخیر و تاکیدات
و توصیههای ویژه دولت برای پرداختن به
موضوع مسکن افزود :تاکیدات رئیس جمهور
ظرفیت و فرصت مناسبی را فراهم کرده تا
شورای مسکن با اختیارات موجود بتواند
جدیتر در حوزه تامین مسکن مورد نیاز استان
گام بردارد.وی اظهار داشت :دستگاههای
استان باید به صورت جدی و با بهرهگیری از
تمامی ظرفیتهای موجود ،مسائل مربوط
به طرح اقدام ملی مسکن را پیگیری کنند تا
استانی پیشرو در زمینه اجرای این طرح باشیم.
استاندار یزد با بیان اینکه عالوه بر جلساتی
که در قالب شورای مسکن برگزار شده ،جلساتی
به منظور تامین مسکن اقشار مختلف جامعه
از جمله کارگران ،فرهنگیان ،نیروهای مسلح و
دیگر اقشار جامعه داشتهایم گفت :با اینحال
الزم است به صورت هفتگی جلسات حوزه
مسکن استان برگزار شود تا بتوانیم جمعبندی
مناسبی را از این جلسات در نشست شورای
مسکن داشته باشیم.طالبی با بیان اینکه
حداکثر همراهی را از شهرداری و نظام مهندسی
ساختمان در اجرای طرح مسکن ملی انتظار
داریم ،افزود :در همین راستا باید مجوزها در
کوتاهترین زمان ممکن صادر شود.

اخبار

مدیر طرح ساماندهی ناژوان خبرداد:

ایجاد ردیف پایدار تولید اکسیژن در بودجه امسال برای ناژوان
رسول هاشمیان در نشست خبری با اصحاب
رسانه ،اظهار کرد :ناژوان با یک هزار و  ۱۶۳هکتار
وسعت در حریم شهر اصفهان قرار دارد و دارای
کاربریهای حفاظتی و فضای سبز است.وی
ناژوان را ریه شهر اصفهان دانست و تصریح کرد:
تاکنون در دورههای مختلف تالشهای زیادی برای
این مجموعه انجام شده تا ریه شهر حفظ شود.
وی با بیان اینکه در ناژوان برخی اراضی در حریم
رودخانه و با کاربری خاص و مابقی با کاربری
کشاورزی است ،گفت :تاکنون  ۲۰۰هکتار از اراضی
کشاورزی ناژوان تملک و به بیشه زار تبدیل شده
است.
هاشمیان افزود :حدود  ۸۰۰هکتار از اراضی
ناژوان در اختیار کشاورزان است که یا به باغات
خصوصی تبدیل شده و یا در این اراضی صیفی
کاری ،برنج کاری و کاشت درختان مثمر انجام
شده است.وی با اشاره به تدابیر صورت گرفته برای
تأمین منابع آبی مورد نیاز در ناژوان گفت :یکی
از اقدامات شهرداری در این دوره احداث مخازن
آب است؛ تاکنون چند مخزن آب در ناژوان احداث
شده است.
مدیرطرح ساماندهی ناژوان تصریح کرد :از جمله
اقدامات انجام شده برای تأمین منابع آبی ،کلکتور
شمال ناژوان به طول هشت کیلومتر و مخزن بتنی
در حال احداث است.
وی با بیان اینکه کلکتور آب فضای سبز ناژوان به
شبکه آب اصفهان وصل خواهد شد ،اظهار کرد :در
ناژوان  ۵۲کیلومتر مادی وجود دارد که خوشبختانه
تمام آنها آبگیری شده است ،به طوری که پس از
گذشت  ۲۰سال در مادی رهنان آب جاری شد و در
حال حاضر مشکل کم آبی نداریم.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در ناژوان برای
مقابله با کرونا تأکید کرد :نخستین مجموعهای که
درخواست تعطیلی مراکز فرهنگی و تفریحی خود
را به منظور مقابله با کرونا به مدیریت شهری
اعالم کرد ،ناژوان بود و این موضوع را روز پنجم
اسفند ماه در کمیته خدمات شهری شورای شهر
مطرح کردیم.
مدیر طرح ساماندهی ناژوان ادامه داد :هرچند
تعطیلی مراکز گردشگری و تفریحی ناژوان ضربه
زیادی به این مراکز وارد کرد ،اما سالمتی کارکنان
و شهروندان از اهمیت زیادی برخوردار است.وی
تعامل ناژوان با نیروی انتظامی را خوب ارزیابی کرد
و گفت :در آینده نزدیک پلیس دوچرخهسوار برای
برقراری امنیت بیشتر به ناژوان میآید.

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان:

نیمه نخست  ،1400گلستان سبز
میشود

اصفهان -راعی  :مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت :با همت شورای پنجم در بودجه امسال ردیف پایدار تولید اکسیژن برای نگهداری ،توسعه
و تملک فضای سبز تعریف شده است.

ناژوان با یک
هزار و ۱۶۳
هکتار وسعت
در حریم شهر
اصفهان قرار
دارد و دارای
کاربریهای
حفاظتی و
فضای سبز
است
هاشمیان با بیان اینکه "جاده سالمت سه" ویژه
دوچرخهسواران در ناژوان احداث میشود ،اظهار
کرد :در حال حاضر هفت پارکینگ در ناژوان وجود
دارد که شهروندان میتوانند خودروهای خود را در
آنها پارک و بقیه مسیر را پیاده روی کنند.
مدیرطرح ساماندهی ناژوان با اشاره به قطع
درختان خطرآفرین ،گفت :پوکی درختان با استفاده
از دستگاه توموگراف انجام و درختان خطرآفرین
قطع شده تا کنده آنها به چیپس چوب تبدیل و در
چالکود و زریاسکیپ مورد استفاده قرار میگیرد.
وی ادامه داد :ساالنه  ۳۰هزار تن برگ از درختان
ناژوان جمع آوری و به منظور تولید خاکبرگ به
سیلوهای مخصوص انتقال مییابد تا پس از انجام
فرایند فرآوری برای سالهای بعد جهت کوددهی و
چال کود استفاده شود.

مدیر طرح ساماندهی ناژوان با بیان اینکه بیش
از  ۱۷۰هزار اصله درخت در ناژوان در اختیار
شهرداری است ،خاطرنشان کرد :شهروندان به
ناژوان نوعی احساس تعلق دارند و این حس تعلق
سرمایه اصلی ناژوان است.
هاشمیان با بیان اینکه در سالجاری برای
نخستین بار عوارض ویژهای برای فضای سبز به
ویژه در منطقه ناژوان در نظر گرفته شده است،
گفت :خوشبختانه عوارض ویژه برای فضای سبز
ناژوان در نظر گرفته شده تا درآمد آن برای توسعه
و نگهداری همچنین گسترش زیرساختهای
ناژوان استفاده شود.
وی تصریح کرد :از ابتدای امسال سه درصد
مبلغ تراکم تمامی پروانههای ساختمانی به حساب
مجزایی واریز میشود تا برای توسعه و نگهداری

فضای سبز ناژوان هزینه شود.
هاشمیان با بیان اینکه برای آبیاری ناژوان به
هیچ عنوان از آب زاینده رود استفاده نمیشود،
خاطرنشان کرد :برای توسعه فضای سبز و درختان
ناژوان ،کاشت و بهبود درختان انجام شده و
احداث مخزن آب در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در  ۱۵ماه گذشته  ۳۶هزار اصله
درخت در ناژوان کاشته شده است ،گفت :تعویض
خاک بستر درختان با حفر چهار هزار گودچال،
کاشت درختان شکوفه دار ،احداث گذرهای شکوفه
و احیا مادیها از جمله اقدامات انجام شده در
ناژوان به شمار میآید.
مدیر طرح ساماندهی ناژوان ادامه داد :سال
گذشته بیش از  ۳۰میلیارد تومان برای نگهداری
ناژوان هزینه شده است.

انتصاب در هیات مدیره برق
منطقه ای خوزستان

بومی سازی  281قطعه پاالیشگاهی در شرکت پاالیش نفت بندرعباس در سال 98

شرکت پاالیش نفت بندرعباس در سال  98در راستای حمایت
از ساخت داخل 281 ،قطعه پاالیشگاهی را با تکیه بر توان داخلی
بومی سازی کرد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل شرکت پاالیش نفت
بندرعباس؛ حمایت از توان ساخت داخل در راستای اجرای
استراتژیهای داخلی این شرکت همسو با سیاستهای کشور مبنی بر
حفظ منابع و صیانت از سرمایه های ملی و اتخاذ روشهای موثر در
مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی و جهش تولید با هدف ایجاد بهبود در
فرآیندهای عملیاتی و استمرار تولید اجرا شده است.
معاون بازرگانی شرکت پاالیش نفت بندرعباس گفت :با اقدامات

صورت گرفته در راستای خودکفایی و بومی سازی قطعات در سال
گذشته  281کاال پاالیشگاهی به تعداد کل  14هزار و  30قطعه ،با
حمایت از سازندگان داخلی توانمند ،ساخته و مورد تایید قرار گرفت.
بهرام پور با اشاره به این که بسیاری از اقالم ساخته شده جزء
قطعات و تجهیزات مهم و حیاتی صنعت پاالیش نفت است که
استمرار تولید را تضمین می کند افزود :حمایت از ساخت قطعات
در داخل کشور در سال گذشته موجب صرفه جویی به ارزش بیش
از  128میلیارد ریال گردید .وی تصریح کرد :به منظور حمایت از
ساخت و توان داخلی و همچنین استفاده از امکانات و ظرفیتهای
پاالیشگاه ،تاکنون بالغ بر  5هزار قلم کاال به تعداد  552هزار عدد
برای نخستین بار و بدون نقشه اولیه و با تکیه بر دانش و توان
متخصصان پاالیشگاه نفت بندرعباس و همچنین تولید کنندگان
داخلی ساخته و مورد استفاده قرار گرفته است.
معاون بازرگانی شرکت پاالیش نفت بندرعباس بیان داشت:
جلوگیری از خروج ارز ،قطع وابستگی به خارج کشور ،تامین به
موقع قطعات و کاهش ریسک های عملیاتی فرآیند تولید ،انتقال
و بومی سازی فناوری و توسعه دانش فنی ،اشتغالزایی با حمایت
از شرکتهای داخلی ،حمایت از شرکتهای دانش بنیان در طراحی و
ساخت قطعات و تجهیزات پاالیشگاهی و صرفه جویی اقتصادی از
دستاوردهای استراتژی شرکت پاالیش نفت بندرعباس در حمایت از
توان و ساخت داخل است.

مدیرعامل آب منطقه ای گیالن گفت :

محمد رحیم رحیمی در مصاحبه با پایگاه
خبری گاز گلستان  ،به برنامههای سال ۹۹
این شرکت اشاره کرد و گفت :باتوجه به این که
امسال ،سال جهش تولید نامگذاری شده ،ما
تالش خود را بر گازرسانی به واحدهای تولیدی
و صنعتی گذاشتیم؛ یعنی اولویت نخست ما
در سال جاری ،گازرسانی به این بخش است.
وی ادامه داد :به همین منظور 165 ،واحد
صنعتی و تولیدی را در دستور کار گازرسانی
قرار دادیم که با این کار 30 ،هزار مترمکعب
برساعت گاز طبیعی جانشین سوخت مایع
میشود .این هدفی است که ما تعیین کردیم
و امیدواریم با تالش دوستان در این زمینه نیز،
موفق عمل کنیم .رحیمی در ادامه ،افزود :در
حوزه گازرسانی روستایی نیز 22 ،روستا را برای
گازرسانی در دست اجرا داریم و این در حالی
است که  30روستای دیگر را هم برنامهریزی
کردهایم که انشاءالله امسال بتوانیم تا حد
امکان ،کار گازرسانی را در حوزه روستاها ،انجام
دهیم ،ضمن این که تالشمان هم این است
که با مجوزهای گرفتهشده ازجمله مجوزهای 7
روستای مرزی در مراوهتپه ،این مهم به انجام
برسد؛ چراکه با این کار ،کل روستاهای مرزی،
یعنی حدود  62روستا گازدار میشود و با این
اقدام به فراهم ساختن زیرساختهای انرژی
نیز کمک شایانی میشود.مدیرعامل شرکت گاز
استان گلستان:با بیان این که استان ما تا پایان
سال جاری و یا نیمه نخست سال  ،۱۴۰۰سبز
خواهد شد ،گفت :این در حالی است که 300
کیلومتر شبکهگذاری 5700 ،انشعاب و افزودن
 16هزار مشترک به جمع خانواده بزرگ گاز در
دستور کار سال  ۹۹است.وی در پایان ،شعار
«گاز محور توسعه است» را اصلیترین شعار
شرکت ملی گاز ایران خواند و گفت :بر همین
اساس ،توان اول اجرایی ما مربوط به گازرسانی
به صنایع و واحدهای تولیدی است ،ضمن این
که مانیتورینگ ایستگاهها از راه دور نیز که
بخشی از آن در سال  98انجام شده ،در سال
 99نیز ادامه خواهد داشت

بهرام پور با اشاره به استقرار واحد پشتیبانی ساخت داخل در
پاالیشگاه نفت بندرعباس گفت :این اقدام در راستای تسریع در
اجرای برنامه های بومی سازی قطعات ،با توجه به حجم ورودی
داخلی سازی قطعات در این شرکت انجام شد.
وی با اشاره به دیگر برنامه های اجرایی افزود :از جمله اقدامات
صورت گرفته برای مدیریت قطعات با نگاه تامین ،بومی سازی و
ساخت داخل ،استفاده از امکانات موجود برای تجمیع خرید ها
با اولیت بندی های الزم به شکل قرارداد باز فرآیند ساخت داخل
است که از مهمترین اهداف آن حمایت از تولیدکنندگان و سازندگان
توانمند داخلی است.
معاون بازرگانی شرکت پاالیش نفت بندرعباس بیان داشت:
با اجرای این برنامه بسیاری از اطالعات و مدارک فنی قطعات و
تجهیزات تکمیل گردید که موجب تسریع در روند سفارش ساخت
و خرید کاال و همچنین دسترسی سازندگان داخلی به اطالعات
فنی دقیق قطعات گردید.وی شناسایی سازندگان توانمند در استان
هرمزگان را از دیگر برنامه های شرکت پاالیش نفت بندرعباس عنوان
کرد و افزود :برای شناسایی سازندگان هرمزگانی نیز ،بازدید از شهرک
صنعتی بندرعباس به همراه گروه های تعمیرات ،مهندسی ،بازرسی
فنی و مدیریت کاال پاالیشگاه بندرعباس برای استفاده بیشتر از
ظرفیتهای موجود در استان در فرآیند بومی سازی قطعات مورد نیاز
پاالیشگاه برنامه ریزی شده است.

با حکم رئیس مجمع عمومی و مدیرعامل
شرکت توانیر ،مهدی باسطی نیا معاون مالی و
امور پشتیبانی شرکت برق منطقه ای خوزستان
به عنوان عضو اصلی هیات مدیره این شرکت
منصوب شد.در حکم محمد حسن متولی زاده
به مهدی باسطی نیا آمده است :نظر به تعهد و
شایستگی و تجربیات ارزنده جنابعالی ،با توجه به
مصوبه مجمع عمومی عادی شرکت برق منطقه
ای خوزستان ،به موجب این حکم به عنوان عضو
اصلی هیات مدیره شرکت سهامی برق منطقه
ای خوزستان منصوب می شوید.از خداوند متعال
توفیق روز افزون جنابعالی را در خدمت به
جمهوری اسالمی ایران و پیشبرد اهداف شرکت
مسئلت می نماید.

مدیرعامل شرکت برق غرب:

توسعه زیرساخت ها راهکار رفع کمبود منابع آب کشاورزی

جهش تولید هموارکننده بستر الزم برای عبور از اوج مصرف تابستانی است

مدیرعامل آب منطقه ای گیالن توسعه زیرساخت ها و بهره برداری از سدها را راهکار رفع کمبود منابع آب کشاورزی برشمرد و گفت:
تاکنون بیش از یک میلیارد و  ۴۲۵میلیون متر مکعب آب رهاسازی شده است .وحید خ ّرمی با اشاره به اینکه در حال حاضر در فصل
آبیاری اراضی شالیزاری قرار داریم ،اظهار کرد :مشکالت تأمین آب کشاورزی امسال کمتر از سالهای گذشته است و تمامی دست
اندرکاران به طور شبانه روزی در تالش هستند تا این مسائل به حداقل برسد.وی با بیان اینکه استان گیالن  ۲۳۸هزار هکتار اراضی
شالیزاری دارد که از این مقدار  ۱۷۲هزار هکتار تحت شبکه آبیاری سد سفیدرود قرار دارد ،افزود :در حال حاضر حجم آب سد
سفیدرود  ۷۳۸میلیون متر مکعب است.مدیرعامل آب منطقهای گیالن با اشاره به اینکه این میزان در مدت مشابه سال گذشته
 ۸۲۱میلیون متر مکعب بوده است ،گفت :دبی ورودی آب سد نیز در حال حاضر  ۲۹متر مکعب بر ثانیه و خروجی آن نیز  ۲۱۳متر
مکعب بر ثانیه است.وی با بیان اینکه تمام کانالهای آبیاری پر آب هستند ،تصریح کرد :کل حجم آب تحویلی تا به امروز یک میلیارد و
 ۴۲۵میلیون متر مکعب بوده که از سد سفیدرود وارد شبکه آبیاری شده است.خ ّرمی در ادامه با اشاره به اینکه عدم بارش در حدود  ۵۰روز گذشته در استان
گیالن ،تصریح کرد :این موضوع سبب کاهش دبی رودخانهها و بروز مشکالتی برای اراضی سنتی آب خور در برخی مناطق استان گیالن شده است.وی با بیان
اینکه  ۴۳۸سردهنه خاکی ساخته و حتی برخی از آنها به دلیل سیالب و تخریب در سه مرحله بازسازی شدهاند ،گفت :در مجموع در حوزه رها سازی آب در
شبکههای تحت پوشش عملکرد مطلوب بوده است.مدیر عامل آب منطقهای گیالن در ادامه به خشکی برخی از اراضی شالیزاری در شهرستانهای صومعه
سرا ،فومن ،شفت ،ماسال ،رضوانشهر ،و انزلی ،گفت :شالیزارهای این مناطق از تونل انتقال کانال فومنات آبیاری میشود و آب انتقال از طریق این تونل
 ۳۳تا  ۳۵متر مکعب بر ثانیه بوده در حالی که اراضی شالیزاری این منطقه حدود  ۵۵هزار هکتار است و این سبب شده که با کمبود  ۳۰درصدی آب در این
منطقه مواجه باشیم.وی نبود زیرساختهای مناسب برای انتقال آب را علت اصلی این کمبود عنوان و اظهار کرد :به همین منظور بخشی از آب مورد نیاز این
اراضی باید از رودخانه ،آب بندان ها و چاههای موجود در منطقه و یا نوبت بندی داخل شبکه فومنات تأمین میشود.وی با اشاره به برنامههای بلند مدت برای
تأمین منابع آبی در حوزه کشاورزی ،گفت :بهره برداری از سد السک و سد شفارود راهکار بلند مدت برای تأمین منابع آبی مورد نیاز اراضی این مناطق است.

کرمانشاه – کرمی  -ابتکار  :به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای غرب  ،علی اسدی مدیر عامل شرکت برق منطقه ای غرب
با حضور در برنامه " صدای شهر" صداوسیمای مرکز کرمانشاه گفت :با تحلیل و ارزیابی راهکارهای ارائه شده برای عبور از اوج
مصرف تابستانی گفت :مدیریت بهینه مصرف و اتخاذ رویکردهای مثبت در تامین و انتقال پایدار برق برای عبور از نقطه اوج
مصرف تابستانی در اولویت است.
علی اسدی با تاکید بر اینکه مطابق با فرامین مقام معظم رهبری امسال باید به شعار سال و جهش تولید توجه ویژه داشته
باشیم اظهار داشت  :جهش تولید هموارکننده بستر الزم برای عبور از اوج مصرف تابستانی است  ،تحقق شعار سال در کنار
مدیریت مصرف ،می تواند شرایطی فراهم کندکه با اطمینان بهتر و بیشتر مصرف برق در تابستان پیش رو را مدیریت نماییم.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای غرب اضافه کرد :همدلی و همراهی بین شرکت برق منطقه ای غرب و شرکت های توزیع غرب
کشور برای مدیریت بار تابستان  ۹۹بسترهای الزم برای مدیریت بهینه مصرف را فراهم کرده ،همچنین استفاده از دانش و تکنولوژی برای مدیریت بهینه
مصرف و آگاهی بخشی عمومی برای مدیریت مصرف مشترکین برق رویکردهایی است که میتوان با اتکا به آن به تامین و انتقال بهینه برق به ویژه در
تابستان پیش رو به آن اطمینان داشت.
اسدی در ادامه با اشاره به اینکه روند صعودی مصرف برق طی سال های گذشته ،هزینه زیادی برای سرمایه گذاری در این صنعت به منطقه وارد کرده
است اضافه کرد :بخش عمده این افزایش مصرف مربوط به فصل تابستان و چند ساعت در شبانه روز است  ،از این رو می طلبد با مشارکت جمعی
ومدیریت مصرف برای عبور از فصل تابستان همت گماشت و با یک برنامه ریزی منسجم و کارآمد و با هماهنگی بین بخشی در این عرصه تالش و مجاهدت
کرد.اسدی در پایان افزود :صنعت برق غرب در استان های کرمانشاه،کردستان و ایالم نیز عالوه بر راهکارهای ترویج مصرف بهینه و مدیریت مصرف موضوع
ی تسهیل
افزایش ظرفیت پست ها  ،بهبود فعالیت خطوط فوق توزیع  ،خرید و نصب سیستمهای پایش و راهبری و مدیریت شبکه انتقال را به عنوان استراتژ 
در تامین برق برای فصل گرم سال  ۹۹در نظر گرفته است.

