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اخبار
توزیع  ۵۰۰هزار لیتر انواع

فرآورده های نفتی در مناطق
سیل زده استان گلستان

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
منطقه گلستان از توزیع  ۵۰۰هزار لیتر انواع
فراورده های نفتی در مناطق سیل زده استان
خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت
گلستان ،عیسی افتخاری ضمن اعالم این خبر
گفت :با استقرار جایگاه عرضه سوخت سیار
در شهرستان آق قال  ۷۰هزار لیتر بنزین به
خودروهای امدادی و قایق های موتوری امداد
رسان توزیع شده است.وی همچنین از توزیع
حدود  ۳۵۰هزار لیتر نفتگاز به خودروهای
سنگین ،ماشین آالت راهداری و تراکتورهایی که
مشغول فعالیت و امداد رسانی در مناطق سیل
زده هستند خبر داد.این مقام مسئول اظهار
کرد ۳۵ :هزار لیتر نفت سفید به خانوارهای
قابل دسترسی گرفتار در سیالب و اماکن اسکان
اضطراری در مناطق سیل زده توزیع شده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
منطقه گلستان بیان کرد:باتوجه به گستردگی
سیالب و نیاز به امداد رسانی از طریق
بالگردهای هالل احمر ،سپاه و ارتش ،حدود ۲۶
هزار لیتر فرآورده  JP۴جهت سوخترسانی به
این بالگردها توزیع شده است.وی افزود:با یاری
خداوند متعال و تالش شبانه روزی و بی وقفه
همکاران بسیجی در سطح منطقه و تمهیدات
اتخاذ شده و باتوجه به گذشت حدود  ۲۰روز
از وقوع سیل گسترده در سطح استان گلستان،
عملیات سوخترسانی و خدمات دهی به سیل
زدگان و امدادرسانان و خودروها و ماشین آالت
امدادی به خوبی انجام شده و هیچ گونه مشکلی
در این زمینه وجود ندارد.

پروژه سیستم اطفای حریق ،اولویت
اداره کل بنادر و دریانوردی استان
بوشهر در جزیره خارگ

مدیر منطقه خبر داد

اجرای  10مورد عمليات انشعاب گرم در منطقه  8عمليات انتقال گاز
یدالله بایبوردی ،با اعالم این خبر گفت :با
توجه به ضرورت انجام عملیات انشعاب گیری
در خطوط مختلف محدوده تحت پوشش این
منطقه ،سه مورد از این عملیات به منظور اخذ
انشعاب از الین های مختلف و دو مورد جهت
 Inter Connectionدرحوزه استحفاظی
منطقه  9و بقیه عملیات نیز بهمنظور افزایش
ظرفیت و راندمان انتقال گاز در طول سال
گذشته صورت گرفته است.
بایبوردی ،عملیات «هات تپ» را یكی
ازعملیاتهای حساس و دقیق خطوط لوله بیان
كرد و گفت :انجام عملیات انشعاب گرم( HOT-
 )TAPزمینه اجرای عملیات انشعاب گیری از
خطوط لوله گازدار را بدون تخلیه آن فراهم کرده
و سرعت عمل و ضریب ایمنی عملیات را افزایش
می دهد.
وی افزود :منطقه  8عملیات انتقال گاز
بهعنوان منطقه معین برای شمال و شمالغرب
كشور تعیین شده و مسئولیت انجام انشعاب
گرم خطوط موجود در این گستره وسیع را بر
عهده دارد ،لذا ضرورت دارد با در نظر گرفتن
حساسیت موضوع و شرایط خاص آب و هوایی
منطقه بتوانیم همواره آمادگی الزم برای انجام
هرگونه عملیات انشعاب گرم را در جهت پایداری
انتقال گاز داشته باشیم.
رشد  10درصدی سرانه آموزشی در منطقه 8
عملیات
بالغ بر  72226نفر ساعت دوره آموزشی در طول
سال گذشته برای كاركنان منطقه  8عملیات انتقال
گاز با برگزاری در سطح شمال و شمالغرب كشور
محقق شده است.
غالمرضا روشنی ،رئیس آموزش این منطقه ،با
اعالم خبر فوق گفت :در طول سال گذشته ،این
واحد با برگزاری دوره های آموزشی هدفمند و
برنامه ریزی شده در بخش های مختلف از جمله
عمومی ،تخصصی ،HSE ،سیستمهای مدیریتی و
حراست ،توانست به رسالت خویش عمل کرده كه
حاصل آن ارتقای  10درصدی سرانه آموزشی پرسنل
این منطقه نسبت به سال  96است.

شهردار اهواز خبر داد

سیاوش ارجمند زاده ،مدیرکل بنادر و
دریانوردی استان بوشهر به همراه معاونین
خود ،از اداره بندر و دریانوردی خارگ بازدید
کرد.
در این بازدید سیاوش ارجمند زاده مدیرکل
بنادر و دریانوردی استان بوشهر ،ضمن
حضور در جلسه شورای معاونین اداره کل
که به میزبانی اداره بندر و دریانوردی خارگ
برگزار شد  ،از پایانه مسافری  ،اسکله مروارید
و همچنین پروژه سیستم اطفاء حریق در این
بندر ،بازدید کرد.ارجمند زاده در بازدید از
پروژه اطفای حریق بندر خارگ گفت :با توجه
به نقش اداره کل بنادر و دریانودی استان
بوشهر در ارتقای سطح ایمنی بنادر ،پروژه
اطفای حریق در بندر مروارید و بازوی موج
شکن جزیره خارگ از اولویت ویژه ای نسبت
به دیگر پروژه ها در این بندر برخوردار است.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
ضمن بازدید از پایانه مسافری جزیره خارگ،
افزود :با توجه به جایگاه و ویژگی جزیره
خارگ ،امیدواریم با ایجاد فضایی مطلوب و
در خور شان ساکنین این جزیره در پایانه
مسافری ،شاهد ارائه خدماتی هر چه بهتر
به مسافران در این جزیره باشیم.
گفتنی است ،در ادامه این بازدید ها ،
صفری مدیر اداره بندر و دریانوردی خارگ
به ارائه گزارش عملکرد و تشریح برنامه ها در
این بندر پرداخت.

خبر

تبریز  -فالح :مدير منطقه  8عمليات انتقال گاز از اجراي  10مورد عمليات انشعاب گرم ( )HOT-TAPسايزهاي مختلف در سال  97خبر داد.

منطقه8
عملیاتانتقال
گاز بعنوان
منطقهمعین
برای شمال و
شمالغربكشور
تعیین شده و
مسئولیتانجام
انشعاب گرم
خطوط موجود
در این گستره
وسیع را بر
عهده دارد
وی افزود :با احتساب افزایش  10درصدی
دورههای آموزشی در منطقه  8عملیات انتقال گاز،
 23049نفر ساعت دوره های عمومی 25165 ،نفر
ساعت دوره های تخصصی 8568 ،نفر ساعت دوره
های  3744 ، HSEنفر ساعت دوره های حراست و
 11700نفر ساعت دوره آموزشی زبان انگلیسی برای
كاركنان در طول سال گذشته برگزار شده است.
روشنی برگزاری این دوره ها و همایش های
آموزشی را گامی مهم در راستای ارتقاء آگاهی
و اطالعات پرسنل عنوان کرد و افزود :افزایش
رشد علمی کارکنان ،پرورش قابلیت های دانشی
و مهارتی در پرسنل كه همانا از اهداف برگزاری
این دوره ها آموزشی بوده و زمینه را برای پیشبرد
عملکرد کارکنان هموار خواهد کرد.

ثبت بیش از  3میلیون نفر ساعت كار بدون
حادثه
رئیس امور بهداشت ،ایمنی ،محیط زیست و
پدافند غیرعامل منطقه  8عملیات انتقال گاز از
ثبت بیش از  3میلیون و  109هزار نفر ساعت كار
بدون حادثه در طول سال گذشته در این منطقه
خبر داد.
فرهاد قدیمی ،با اعالم این خبر گفت :افزایش ده
درصدی ساعت كاركرد بدون حادثه سال گذشته
نسبت به سال  ،96نشان از ارتقاء علمی كاركنان و
اهتمام به الزامات ایمنی و ارائه آموزشهای هدفمند
به منظور مقابله با سوانح و كاهش آمار مخاطرات
شایع در این منطقه است.
قدیمی افزود :اجرای پروژه های ایمن و بدون

حادثه در طول سال همگی حاکی از استقرار منظم
سیستم مدیریت  HSEو رعایت اصول ایمنی دراین
منطقه است که با سرلوحه قراردادن وتمرکز بر
موضوعات این مهم ،شرایط الزم جهت بهبودی،
بهره وری و تعالی سازمان را فراهم آورده است.

رئیس امور بهداشت ،ایمنی ،محیط زیست و
پدافند غیرعامل منطقه  8بازدید و بازرسی ایمنی
از كلیه تجهیزات و اماكن منطقه ،سیستمهای
اعالم و اطفای حریق ،وضعیت ایمنی پیمانكاران،
وسایل و تجهیزات آتش نشانی ،تجهیز تاسیسات
و واحدهای منطقه به تجهیزات ایمنی مورد نیاز،
برگزاری دورههای آموزشی ایمنی به میزان (10122
نفر ساعت) و فرهنگسازی آن را از جمله برنامه
های اجرا شده این منطقه طی سال گذشته دانست.

آغاز بازسازی بلوارها و پارک های ساحلی در سطح شهر اهواز

شهردار اهواز در جلسه با معاونین و مدیران مناطق هشتگانه
از بازگشایی مسیرها و آغاز بازسازی بلوارها و پارک های
ساحلی خبر داد.
منصور کتانباف ضمن قدردانی از مجموعه شهرداری اهواز
به دلیل تالش شبانه روزی برای جلوگیری از ورود آب به شهر
گفت :با توجه به شرایط جدید خروجی سدها و به تبع آن دبی
کارون رو به کاهش است و این شرایط مناسبی را برای بازگشایی
مجدد بلوارهای ساحلی فراهم می کند .فعال به جز چند نقطه
مشکلی برای باز شدن مسیرهای ساحلی وجود ندارد و از روزهای
گذشته چند مسیر باز شده اند.وی ادامه داد :اکنون ترافیک
باالی مرکز شهر که ناشی از بسته بودن مسیرهای ساحلی است
موجب نارضایتی شهروندان شده است ،بنابراین برای بازگشایی
کامل مسیرهای ساحلی نباید لحظه ای را از دست داد .شهردار

اهواز اولویت اول را نظافت و بهسازی معابر و پیاده روها خواند
و ادامه داد :این کار که از چند روز پیش آغاز شده است هر
چه سریعتر به اتمام برسد .سپس باید بلوارها و پارکها از نظر
استحکام زیرسازی بررسی شود تا خدای ناکرده با مشکالتی
نظیر نشست و ریزش ناگهانی مواجه نشویم .معاونت فنی و
مناطق موضوع را پیگیری کنند.وی به مشکالت فاضالب در شهر
اشاره کرد و افزود :با شرکت آبفا برای رفع مشکل فاضالب وروان
آب ها همکاری شود تا سریعتر از این مشکل هم عبور کنیم.
کتانباف با اشاره به خسارت های سنگین پارکهای ساحلی ناشی
از سیل اظهار کرد :متاسفانه عالوه بر تخریب های صورت گرفته
ناشی از سیل شاهد سواستفاده سودجویان و سرقت گسترده
تاسیسات بهویژه کابلها و تابلوهای برق بودیم.شهردار اهواز ادامه
داد :بنابراین بازسازی پارکها اعم از روشنایی ها ،تابلوهای برق،

تاسیسات ،المانها و مبلمان شهری ،سرویس های بهداشتی،
نمازخانه ها ،آبنماها با دقت و سرعت و البته ایمنی دنبال
شود .پارک های ساحلی تنها تفرجگاه مردم اهواز هستند و
باید سریعتر احیا شود.وی افزود :بسیاری از ایستگاههای پمپاژ
ایستگاه آب خام به دلیل سیالب از مدار خارج شده اند و باید هر
چه سریعتر جایگزین شوند .بابد سیستم هایی را در آبیاری آب
خام به کار برد که با باالرفتن و پایین رفتن آب رودخانه آسیب
نبینند .با توجه به فرا رسیدن فصل گرما و نیاز به آبیاری فضای
سبز و عدم امکان استفاده از آب شرب و نیز جوابگو نبودن
تانکرها این مسئله هم باید در اولویت امور قرار گیرد.شهردار
اهواز از قول مساعد دولت برای جبران خسارات های وارده خبر
داد و گفت :باید برآوردهای دقیق با مستندات کافی با رعایت
فرآیندهای قانونی به سازمان برنامه و بودجه ارائه شود .مکاتباتی
نیز در این زمینه با رییس مجلس شورای اسالمی انجام شده که
معاونت برنامه ریزی و بنده پیگیر آنها هستیم.منصور کتانباف
به معاونت فنی و عمرانی دستور داد :با توجه به شناسایی نقاط
حساس و آبگیر از مقطع کارون با سازمان آب و برق جهت اجرای
طرح های دایمی استحکام بخشی و ایمن سازی هماهنگی الزم
انجام شود که در صورت باال آمدن مجدد سطح رودخانه دچار
مشکل نشویم.وی ادامه داد :در مقطع شهری خاکریزی های
انجام شده جمع آوری و به محل های مشخص انتقال داده شود.
شهردار اهواز در پایان خاطرنشان کرد :یکی از نیازهای اساسی
شهرداری اهواز لزوم تجهیز این مجموعه است .بنابراین سازمان
موتوری نسبت به خرید ماشین آالت از قبیل کمپرسی ،لودر،
گریدر ،بیل مکانیکی و ...اقدام الزم را انجام دهد تا عالوه بر
انجام امور جاری شهرداری بتواند در مواقع بحران از آن استفاده
شود.همچنین در این جلسه معاونین و مدیران گزارشهای خود
را در زمینه خسارت های وارد شده به بلوارها و پارک های ساحلی
و برنامه های خود جهت بازسازی ارائه کردند.

اقدامات ارزنده مخابرات منطقه
خوزستان در امداد رسانی به
سیل زدگان کشور

مدیر مخابرات منطقه خوزستان با اشاره
به فعالیتها و اقدامات انجام گرفته در زمینه
امداد رسانی به سیل زدگان و پایداری شبکه
گفت :ازجمله اقدامات انجام شده درکمپها
و اردوگاههای اسکان مردم سیل زده که توسط
مخابرات خوزستان به سرانجام رسیده اند
می توان به ،تجهیز و نصب سایت پورتابل
سیارهمراه اول به منظور پوشش شبکه ارتباطی و
دیتا ،نصب و راه اندازی تلفنهای همگانی رایگان
 GSMوتوزیع سیم کارت رایگان اشاره کرد.
خسروی مشاور وزیر ارتباطات با حضور در
مناطق سیل زده و با اشاره به وجود سیل وبحران
در استان خوزستان ،از آماده باش کامل حوزه
 ictتاعادی شدن اوضاع ،خبر داد.
همچنین مدیر مخابرات منطقه خوزستان،
ومعاونین شبکه و ارتباطات سیار ،گزارشی
از اقدامات انجام شده درمراکز و منصوبات
مخابراتی مناطق وشهرهای درمعرض سیل
ارائه کردند.رحیم فالح زاده با تاکید بر اینکه
درشهرهای درگیر سیالب وبحران سیل و با این
نگاه که حرکت آب به سمت شهرهای جنوبی
است ،گفت :تمهیداتی اتخاذ شده است که اگر
اتفاقی برای شبکه ارتباطی بیفتد بتوانیم شبکه را
پایدار نگه بداریم وارتباط مطلوبی ارائه بدهیم.
وی بابیان اینکه شبکه ارتباطی بهصورت روزانه
و هر دو ساعت پایش می شود تا بههنگام
وقوع حادثه و درصورت قطعی شبکه اقدامات
الزم صورت بپذیرد ،گفت :برای پایداری شبکه
ارتباطی در مناطق سیل زده توسط همکاران
خدوم درمخابرات منطقه ،اقدامات در خوری
صورت گرفته است.
فالح زاده با اشاره به اقدامات صورت گرفته
توسط مخابرات خوزستان در منطقه گفت:
ازجمله اقدامات انجام شده درمخابرات منطقه
میتوان ،به تهیه و نصب و راه اندازی دیزل
ژنراتوربرق بزرگ برای مراکز مهم و در معرض
خطر سیل ،ایجاد سیل بند وعایق کردن آن در
مراکز ومنصوبات مخابراتی ،تهیه باطری نیرو
برای سایتها ودیگربخشهای مهم وفنی واستفاده
ودرمدار قراردادن آنها بههنگام قطعی شبکه
برق ،بررسی وضعیت شبکه های فیبر شهری
وبین شهری ووصل مجددآن در مناطقی که
فیبرنوری قطع شده بود ،تدارک شبکه مخابراتی
وسایت های پشتیبان وکمکی سیار و در مدار
قراردادن شبکه بههنگام ازدسترس خارج شدن
و آماده باش نیروهای فنی وعملیاتی بههنگام
وجود بحران سیل وقطعی شبکه اشاره کرد.
مدیرمخابرات منطقه خوزستان با اشاره به
ارائه خدمات به سیل زدگان درشهرها ومناطق
بحرانی گفت به منظورگسترش خدمت رسانی
به همشهریان سیل زده ،تلفنهای همگانی
 GSMبصورت رایگان در اردوگاههای اسکان
سیل زدگان نصب و راه اندازی شد .وی ادامه
داد :همچنین پس از بررسی ترافیک شبکه
ودیتای تلفن همراه اول درکمپها واردوگاههای
اسکان مردم صبور سیل زده ،سایت پورتابل
پرسرعت همراه اول سیار درمحدوده کمپ
پادگان شهیدغالمی حمیدیه توسط همکاران،
درکوتاهترین زمان ممکن تجهیز ونصب شد که
برای سهولت ارتباط در این اردوگاهها وکمپها
باهماهنگی هالل احمر ،دفاتر پیشخوان دولت
وخدمات ارتباطی مستقر وسیم کارت رایگان
همراه اول  ،بین همشهریان سیل زده ،توزیع
شد.گفتنی است خسروی ،مشاور ونماینده
وزیر ارتباطات وفناوری اطالعات از اجرای فوری
و زودهنگام مصوبات که برای مخابرات منطقه
خوزستان درنظر گرفته شده بود تشکر وقدردانی
کرد.
همچنین الزم به ذکر است که مخابرات
منطقه خوزستان با ارسال تجهیزات مخابراتی
به استان لرستان وتأمین شبکه ارتباطی پلدختر
از شهرستان مقاوم دزفول در تالش است تا به
تمام مناطق سیل زده کشور اقداماتی در خور
ارائه دهد.

درجهت رسیدگی به وضعیت خط لوله انتقال در مسیر سد سنگر و مدیریت توزیع گاز در شهرستان های شرقی

شهردار ایالم:

جلسه مدیریت بحران درجهت رسیدگی به وضعیت خط لوله انتقال در مسیر سد سنگر و
مدیریت توزیع گاز در شهرستان های شرقی استان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی گاز گیالن ،حسین اكبر مدیر عامل شركت گاز استان گیالن در
جلسه مدیریت بحران شركت از زحمات مجموعه همکاران شهرستان رشت و شهرهای تابعه
که با مدیریت و برنامه ریزی و تالش مضاعف توانستند قطعی خط لوله انتقال گاز را مدیریت
کرده و مانع از قطع گاز بیش از  74هزار مشترک گاز شوند ،تشكر و قدردانی کرد.
مدیر عامل شركت گاز استان گیالن این کار را حاصل برنامه ریزی و پیش بینی شرایط
احتمالی قبل از وقوع حادثه دانست که سبب کنترل مناسب شرایط شده است.
وی شرح تصمیمات الزم با مدیریت گازرسانی و دیسپچینگ شرکت ملی گاز را به اطالع
اعضای کمیته مدیریت بحران رساند و اظهار کرد :مدیریت این عملیات ،یک افتخار برای شرکت است و سبب شده تا مهندس مؤمنی مدیر گازرسانی
شركت ملی گاز و مهندس جمشیدی دانا مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران از مجموعه شركت گاز استان گیالن قدردانی کند.
اکبر تعمیر و وصل مجدد جریان گاز را با توجه به بدی شرایط جوی و جریان زیاد آب رودخانه سپیدرود زمان بر دانست ولی ابراز امیدواری کرد
تا این خط در سریع ترین زمان ممکن وارد مدار شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن این موفقیت را حاصل یک کار تیمی دانست و در کنار نیروهای عملیاتی شهرستان رشت و شهرهای تابعه،
از نیروهای ستادی بهویژه واحد اندازه گیری گاز كه با اعالم بموقع فشار گاز در جهت مدیریت هرچه بهتر بحران كوشیدند ،تشكر و قدردانی کرد.
وی در پایان با بیان این موضوع که با وجود قطع جریان گاز خط انتقال ،جریان گاز مشترکین پایدار و برقرار است از کلیه رؤسای شهرستانها
خواست تا نیروهای امدادی و تعمیرات بهصورت شبانه روزی برای اجرای عملیات در محل کار حضور داشته باشند.

ایالم – خبرنگار ابتکار :شهردار ایالم گفت :آرامستان بهشت رضا (ع) شهر ایالم بین سه تا پنج سال
دیگر ظرفیت پذیرش برای دفن اموات دارد.
طالب صادقیان اظهار کرد :در صورتی که حادثه غیرمترقبه ای با مرگ و میر باال رخ ندهد ظرفیت
این آرامستان تا پنج سال آینده تکمیل نمی شود.
وی با اشاره وسعت  60هزار متر مربعی آرامستان بهشت رضای شهر ایالم افزود :شهرداری در حال
خریداری زمین بیشتر برای توسعه آرامستان ،ایجاد پارکینگ جدید ،توسعه راه دسترسی و فضای سبز
در این مقبره عمومی است.
صادقیان در خصوص مشکل پارکینگ این آرامستان یادآور شد :پارکینگ کنونی آرامستان بهشت
رضا (ع) شهر ایالم بین  15تا  20هزار متر وسعت دارد که به علت ازدیاد تردد خودروها توان پذیرش
این تعداد ماشین را ندارد.وی در مورد اجرای برخی طرح های انجام شده در آرامستان هم گفت :سال گذشته ساختمان دادپزشک احداث و افتتاح شد که با ایجاد
این ساختمان پزشک شیفت برای تشریح اموات دارای مرگ مشکوک به صورت دائمی در این مکان مستقر است.
شهردار ایالم یاداور شد :بازسازی و توسعه ساختمان اداری و سالن انتظار و تجهیز این مکان به سیستم های گرمایشی و سرمایشی ،بهسازی و توسعه
سرویسهای بهداشتی ،مسقف سازی محوطه اداری آرامستان از جمله برنامه های شهرداری بود.
تابلوهای اسامی معابر عمومی شهر ایالم یکسان سازی می شود
وی افزود :یکی از برنامه های مهم شهرداری در راستای زیباسازی شهر ایالم تهیه و نصب تابلوهای جدید برای معابر عمومی شهر ایالم است.صادقیان یادآور
شد :در این طرح اسامی همه میادین و بلوارها به صورت یکسان طراحی و نصب می شود.وی گفت :در برخی بلوارها از جمله شهید اشرفی اصفهانی به منظور
زیباسازی و افزایش فضای تردد خودروها  2طرف خیابان با نصب گل میخ های شکیل و زیبا به جای نیوجرسی های سیمانی و قطور فعلی جداسازی می شوند.

جلسه مدیریت بحران شركت گاز استان گیالن برگزار شد

آرامستان ایالم تا پنج سال آینده ظرفیت پذیرش اموات دارد

