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اخبار
در نیروگاه شهیدرجایی انجام میشود

تامین قطعات مورد نیاز نیروگاه با
استفاده از ظرفیتهای داخلی

متخصصان نیروگاه شهیدرجایی با تکیه
بر دانش و تخصص خود ،قطعات مورد نیاز
واحدهای این نیروگاه را برای تولید برق مطمئن
بازسازی و تعمیر می کنند .به گزارش خبرنگار
ابتکار از قزوین؛ محمد فالح ،کارشناس مسئول
کارگاه بخار در تشریح فعالیت های این حوزه
گفت :کارکنان کارگاه بخار با بازسازی قطعات و
تجهیزات بکاررفته در واحدهای بخاری ،اقدامات
موثری را در پایداری تولید برق این واحدها انجام
می دهند .فالح افزود :ساخت بوشینگ رینگ
مربوط به پوسته داخلی بویلر فیدپمپ ،ساخت
محفظه پکینگ های مربوط به سیستم «سوت
بالور» بویلرها و بازسازی قطعات پمپ سوخت
مایع واحدهای گازی از اقداماتی بود که کارکنان
این حوزه با بکارگیری امکانات و ظرفیت های
موجود توانستند به انجام برسانند .کارشناس
مسئول نیروگاه بخار ادامه داد :در اقدامی دیگر
تعداد 15عدد هدر فشار متوسط برای بهره گیری
در بویلرهای سیکل ترکیبی ،در کارگاه بخار ساخته
شد که پس از انجام تست های الزم ،در این
نیروگاه مورد استفاده قرار می گیرد.
سیاست مدیریت نیروگاه شهید رجایی در تولید
برق پایدار ،استفاده از ظرفیت دانش و تجربه
متخصصان داخلی است که تاکنون نیازهای
نیروگاه به قطعات و تجهیزات ،با تکیه بر این
رویکرد ،تامین شده است؛ سیاستی که عالوه
بر کمک به پایداری تولید و افزایش باورمندی به
توانایی داخلی ،موجب کاهش قابل توجه هزینه
های تعمیراتی و جاری می شود.

فرماندار کرج:

کرج از شهرستانهای طالقان و
اشتهارد هم محرومتر است
فرماندار کرج گفت :شهرهای کرج و بخشهای
اقماری آن حتی از شهرستانهایی مانند طالقان
و اشتهارد هم محرومتر هستند که بخشی از این
محرومیتها در حوزه آموزش نمود عینی دارد.
غفور قاسمپور در اولین جلسه کمیته
برنامه ریزی شهرستان کرج در سال  ۱۴۰۰که
با حضور معاونان ،بخشداران و رؤسای ادارات
شهرستان کرج و با رعایت پروتکلهای بهداشتی
در محل فرمانداری برگزار شد ،اظهار کرد:
امسال با رشد  ۲.۵برابری اعتبارات شهرستان
کرج مواجه بودیم که حاصل زحمات تمامی
مسئوالن ذیربط بود .وی با بیان اینکه سال
گذشته اعتبارات کرج  ۵۰میلیارد تومان بود اما
امسال با وجود تحریم ،مشکالت اقتصادی و
عدم وجود منابع نفتی ،اعتبارات شهرستان کرج
با رشد  ۲.۵برابری به رقم  ۱۳۰میلیارد تومان
رسید ،تصریح کرد :این اعتبارات را به  ۱۳۰پروژه
اولویتدار در شهرستان اختصاص خواهیم داد.
فرماندار کرج با اشاره به محرومیتهای مرکز
استان البرز بیان کرد :شهرهای کرج و بخشهای
اقماری آن حتی از شهرستانهایی مانند طالقان
و اشتهارد نیز محرومتر هستند که بخشی از این
محرومیتها در حوزه آموزش نمود عینی دارد.
مدیران باید مطالبهگر منابع ملی دستگاه متبوع
باشند وی خاطرنشان کرد :با وجود افزایش
اعتبارات شهرستان این هنر مدیران است که
رایزنیهای الزم را برای تخصیص منابع از سرفصل
اعتبارات ملی در دستور کار قرار دهند .قاسمپور با
بیان اینکه در بخشهای منابع آبی ،آبیاری نوین،
فاضالب و پسماند ،بهسازی راههای روستایی،
بافتهای فرسوده ،طرحهای هادی ،توسعه امور
ورزشی اعتبارات خوبی از سرفصل ملی اختصاص
پیدا کرده است ،گفت :مدیران مربوطه باید تالش
کنند تا منابع مالی را از این طریق نیز افزایش
دهند .فرماندار کرج با تأکید بر اینکه رایزنیهای
مدیران از دستگاههای باالدستی متوقف نشود ،به
شرایط کرج در قطعیهای اخیر اشاره و اظهار کرد:
از آنجایی که  ۷۵درصد منابع آبی کرج به چاهها
متصل است و در جریان قطعیها عالوه بر برق،
آب کرج نیز قطع میشد ،مدیران مربوطه رفتند
و پشت در وزارت نیرو شرایط خاص شهرستان و
استان در سطح کشور تشریح و توضیح داده شد
تا بخشی از مشکالت مرتفع گردید.

اخبار

مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان بیان کرد

عملکرد بی نظیر شرکت گاز استان کرمان در گازرسانی به صنایع
گازرسانی به صنایع از جمله اولویتهای دولت و
شرکت گاز استان کرمان می باشد که به موازات
گازرسانی شهری و روستایی اجرا می شود .طرح
گازرسانی به صنایع از منظر اقتصادی حائز اهمیت
است زیرا از یک سو باعث کاهش مصرف سوخت
های مایع و موجب حفظ سالمت محیط زیست می
شود و از سوی دیگر منجر به کاهش هزینه های
کارخانجات صنعتی  ،نیروگاه ها و صنایع کشاورزی
و  ...می گردد.
از آنجا که کرمان به عنوان بزرگترین استان ایران
شناخته می شود و درعرصه تنوع و اهمیت صنایع
گوناگون حرفی برای گفتن دارد بی شک گازرسانی به
این صنایع از جایگاه ویژه ای برخوردار است ،بنابراین
در این خصوص گفت و گویی داشتیم با مدیرعامل
شرکت گاز استان کرمان تا از عملکرد این شرکت در
زمینه گازرسانی به صنایع مطلع شویم.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان،
منوچهر فالح با اشاره به اینکه حدود  2هزار صنعت
با میزان مصرف سوخت مایع ساالنه  144میلیون
لیتر ،در سطح استان کرمان در سال  95شناسایی
شده است ،گفت :حدود  118صنعت با جمع مصرف
 6میلیون و  250هزار لیتر طی سال های  95تا 98
گازدار و قطع سوخت مایع آنها محقق شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان بیان کرد :در
سال  98با طراحی شبکه های گازرسانی صنایع و
انجام مناقصه برای  14محور صنعتی جهت اجرای
 780کیلومتر خطوط گازرسانی به صنایع فاقد گاز،
شاهد جهش بزرگی در امر گازرسانی به صنایع
مصرف کننده سوخت مایع بوده ایم که با گازرسانی
به  467صنعت حدود  51میلیون لیتر سوخت مایع
درسطح استان صرفه جویی شده است و این قطعا
نشان دهنده تعهد به مسئولیت های اجتماعی
و پویایی و عملکرد خوب گاز استان کرمان در امر
گازرسانی بوده است .فالح در ادامه با اشاره به
عملکرد شرکت گاز استان کرمان در راستای جهش
تولید و در شرایط کرونا در سال  99افزود :با
گازرسانی به  202صنعت مصرف کننده سوخت مایع
و محقق شدن میزان صرفه جویی حدود 16میلیون
و  200هزار لیترسوخت مایع به ثبت رسیده است
که امیدواریم در سال  1400با برنامه ریزی دقیق ،بر
موانع موجود ازجمله بحران بیماری کرونا و مسایل
اقتصادی ناشی از آن فائق آییم و به نتیجه مطلوب
همچون سال های گذشته برسیم .وی با بیان اینکه
فاز اول خط انتقال گاز  30اینچ محور کرمان – زرند
در سال  99بهره برداری شده است ،تصریح کرد :این
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انتقال گاز
به مجموعه
های گلخانه
ای سهم
عمده ای از
هزینه ها را
کاسته و به
کشاورزان
در توسعه
کشاورزی و
ایجاد فرصت
های شغلی
پایدار کمک
می کند
پروژه ملی سبب پایداری شبکه گاز کارخانجات فوالد
 ،صنایع و نیروگاه های شمال استان گردیده است و
کارخانه فوالد بوتیا و نیروگاه بوتیا هم زمان با افتتاح
فاز اول این پروژه از نعمت گاز برخوردار شده اند.
فالح در ادامه این گفت و گو افزود :با عنایت به
اینکه توسعه کشت گلخانه ای یکی از مهمترین
سیاست ها در حوزه اقتصاد مقاومتی است و
انتقال گاز به مجموعه های گلخانه ای سهم عمده
ای از هزینه ها را کاسته و به کشاورزان در توسعه
کشاورزی و ایجاد فرصت های شغلی پایدار کمک
می کند و به جهت جهش تولید زمینه را برای
پیشرفت شهرستان های جنوبی فراهم می کند،
شرکت گاز استان کرمان با توجه به مسئولیت های

نماینده شهرستانهای کوار  ،خرامه وسروستان در مجلس :

نماینده مردم شهرستانهای کوار ،خرامه وسروستان در مجلس
شورای اسالمی به همراه سرپرست بنیاد مسکن انقالب اسالمی
شهرستان کوار و فرماندار این شهرستان کوارو مدیران سایر ادارات
ازمحل سایت جدید روستاهای دهداری وجالل آباد بازدید و بر
لزوم ایجاد تمهیدات الزم برای حل مشکل روستاییان با مشارکت
و همراهی بنیاد مسکن و سایر نهادها و سازمان ها تاکید کرد .
به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان فارس  ،عبدالعلی
رحیمی مظفری نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه و عضو
هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در این بازدید
افزود :جابجایی روستاهای یاد شده و ایجاد سایت جدید برای اسکان
روستاییان موضوعی است که با مطالعات زیاد و نظر کارشناسی
انجام شده و باید تمهیداتی برای حل مشکالت روستاییان انجام

اجتماعی خود همزمان با گازرسانی به شهرهای
جنوبی استان عملیات گازرسانی به گلخانه های
شهرستان های جنوبی را در فاز اول با طراحی 754
هکتار مورد هدف قرار داده است .وی ادامه داد:
عملیات اجرایی گازرسانی در این مناطق آغاز شده
و تاکنون  90کیلومتر شبکه گذاری انجام گردیده
که برخی از محدوده های گلخانه ای با اجرای 40
کیلومتر شبکه گازرسانی از جمله آزادگان ،باقرآباد،
دولت آباد و خضرآباد واقع در شهرستان جیرفت
به شبکه گاز متصل شده اند .به گفته مدیرعامل
شرکت گاز استان کرمان در حال حاضر تعداد قابل
توجهی از گلخانه ها در محدوده های اشاره شده با
اقدام برای اخذ اشتراک گاز از نعمت گاز برخوردار

خواهند گردید و شایان ذکر است با اجرای کامل
طرح های گازرسانی به گلخانه های جنوب استان
سالیانه سیزده میلیون لیتر مصرف سوخت مایع
صرفه جویی می گردد .همانطور که در ابتدای این
گزارش ذکر شد با توجه به وسعت استان کرمان و
موقعیت مهم صنایع در آن ،گازرسانی به صنایع
یکی از مهمترین اهداف شرکت گاز استان کرمان می
باشد و همانطور که از صحبت های مدیرعامل این
شرکت پیداست عملکرد شرکت گاز استان کرمان در
این خصوص مطلوب بوده و راه خوبی را در پیش
دارد .امیدواریم با تالش و همت مسئوالن مربوطه و
کارکنان شرکت گاز استان کرمان باز هم شاهد ارائه
خدمات به هم استانی های عزیز باشیم.

تمهیدات الزم برای حل مشکالت روستاهای دهداری و جالل آباد کوار باید اندیشیده شود
شود  .نماینده مردم کوار ،سروستان و خرامه در مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه پیگیری مطالبات مردم تا رسیدن به نتیجه
مثبت وظیفه هر نماینده ای است افزود :در این زمینه نیز با پیگیر
مشکل مردم از همه ظرفیت های قانونی بهره گیری خواهد شد .
در جریان این بازدید در پایان و در نشستی که در محل سالن
جلسات سد حاج قاسم سلیمانی پیرامون توزیع اعتبارات و بررسی
مشکالت روستاهای شهرستان بحث و تبادل نظر گردید.
مصطفی ایوبی سرپرست بنیاد مسکن شهرستان کوار نیز با بیان
اینکه همه تمهیدات الزم برای حل مشکالت این دو روستا اندیشیده
شده است بر لزوم همکاری همه دستگاهها و نهادها برای ساماندهی
سایت جدید تاکید کرد .
ایوبی با بیان اینکه مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین
نیازمندیهای مسكن محرومان اعم از روستایی و شهری و فراهم
آوردن موجبات اجرای آن با مشاركت وهمكاری و خودیاری مردم و
دستگاههای مختلف از جمله کارکردهای بنیاد مسکن است گفت:
بنیاد مسکن در سالی که گذشت دراین شهرستان اقدامات مناسبی
برای تهیه طرح مجتمع های زیستی و واحد های مسكونی ارزان
قیمت و اجرای آنها انجام داده است.
ایوبی مطالعه و بررسی در زمینه تشخیص و تعیین نیازمندیهای

مسكن محرومان اعم از روستایی و شهری و فراهم آوردن موجبات
اجرای آن با مشاركت ،همكاری وخودیاری مردم و دستگاههای
مختلف را از کارکردهای اصلی بنیاد مسکن دانست و گفت :تهیه
طرح مجتمع های زیستی و واحدهای مسكونی ارزانقیمت و اجرای
آنها به طور مستقیم یا با مشاركت مردم و همكاری دستگاههای
ذیربط درروستاها و شهرها با مشارکت بنیاد انجام شده است.
وی اضافه کرد  :تهیه زمین مورد نیاز طرحها و پروژه های بنیاد
و آماده سازی آنها کمك در جهت تأمین مصالح ساختمانی از
طریق تهیه ،تولید و توزیع و تهیه طرحهای هادی و اصالح معابر
در روستاها با هماهنگی دستگاههای ذیربط و اجرای آن با مشاركت
مردم از محل اعتبارات مصوب واگذاری از دیگر کارکردهای بنیاد
مسکن است.
ایوبی عملکرد مسکن روستائی دراین شهرستان را تشریح کرد و
بیان داشت  :با توجه به وقوع آسیب های حاصل از سوانح طبیعی)
سیل و زلزله( و عدم پایداری و عدم كیفیت مناسب اجرای مسكن
روستائی بنیادمسكن انقالب اسالمی در راستای طرح ویژه بهسازی
روستائی از سری برنامه های چهارم توسعه از سال  1384اقدام به
احداث ساالنه تعداد  200هزار واحد مسكونی در از طریق پرداخت
تسهیالت و انجام نظارت راهبردی نموده است.

استاندار هرمزگان:

ستاد عالی سرمایه گذاری هرمزگان تشکیل می شود
فریدون همتی در نشستی با حضور ویدیو کنفرانسی موسوی معاون
وزیر و رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
و جمعی از اعضای ستاد خدمات سرمایه گذاری و مدیران دستگاه
های مرتبط با دستور کار معرفی ،تدوین و بروزرسانی فرصتهای سرمایه
گذاری استان هرمزگان در حوزه های تخصصی دستگاه های ذیربط
به منظور بازاریابی سرمایه گذاری در رویداد اکسپو  ۲۰۲۱و همچنین
پیاده سازی اطلس جامع سرمایه گذاری استان هرمزگان ،با اشاره به
تجربه چهار سال اخیر مجموعه دولت در استان ،از تشکیل ستاد
عالی سرمایهگذاری بهمنظور تسهیل امور خبر داد و گفت :اعضای این
ستاد را استاندار ،نماینده ولی فقیه در استان ،رئیس کل دادگستری،

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر خبر داد

سهولت در تردد روستاییان
هفتكلی با احداث یك دستگاه پل
توسط نفتی ها

فرمانده سپاه استان ،مدیران دستگاه های امنیتی و نظارتی ،بازرس کل
استان ،دیوان محاسبات ،معاون اقتصادی استاندار ،مدیران گردشگری،
صنعت ،معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تشکیل می دهند.
وی افزود :پروژه های بزرگ سرمایه گذاری استان در این ستاد مورد
بررسی قرار می گیرد که سرمایه گذاران از پشتوانه و ضمانت اجرایی
بیشتری نسبت به گذشته برخوردار باشند.
استاندار هرمزگان با اشاره به میزان سرمایه گذاری خارجی استان در
سال  ،۹۹گفت :حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب در سال گذشته
 ۵۵۴میلیون دالر و حجم سرمایه وارده بیش از  ۴۰میلیون دالر بوده
است.

همتی با بیان اینکه طرح های سرمایه گذاری که موفق به دریافت
مجوز فیبا شده اند از کشورهای امارات ،قبرس ،اتریش ،افغانستان
و هندوستان در حوزه های صنعت ،انرژی ،حمل ونقل ،کشاورزی و
گردشگری بوده است ،تصریح کرد :مجموع سرمایه گذاری شناسایی
شده استان ،سه میلیارد و  ۹۵۳میلیون یورو بوده است.
استاندار هرمزگان ،مرکز خدمات سرمایه گذاری را مرکزی تسهیلگر
برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی عنوان کرد و گفت :همه طرح های
سرمایه گذاری باید در پنجره واحد سرمایه گذاری استان ثبت شود چرا
که با استفاده از ظرفیت های موجود در این مرکز ،فرآیند اخذ استعالم
ها و مجوزها تسهیل می شود.

سرپرست شرکت گاز مازندران :

با احداث یك دستگاه پل ماشین رو  ،تردد
اهالی روستای برمكان هفتكل بمنظور دسترسی
به مركز شهرستان هفتكل تسهیل شد .
در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی و
بهره مندی روستاهای مجاور تاسیسات صنعت
نفت از امكانات و خدمات این صنعت  ،یك
دستگاه پل ماشین رو در روستای برمكان هفتكل
احداث گردید .
این پل دارای  12متر طول و  6متر عرض
می باشد توسط مدیریت مهندسی و ساختمان
شركت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان در
مدت زمان  3ماه احداث گردید .
برای احداث این پل كه موجب سهولت بخشی
تردد روستاییان به روستاهای مجاور و دسترسی
به شهر هفتكل می شود  900متر مكعب
خاكبرداری  140،متر مكعب خاكریزی  136 ،متر
مكعب سنگ كاری و  201متر مكعب بتن ریزی
صورت گرفته است  .ضمن آنكه در مدت زمان
اجرای پروژه حدود  15نفر نیز توسط پیمانكار
اجرای پروژه به طور مستقیم اشتغال داشتند .

نشست بررسی تنش آبی روستای
َمرغ از توابع گلپایگان برگزار شد

اصفهان-آرزو خدایی  :به گزارش روابط عمومی
آبفا گلپایگان ،در این نشست که با حضور
بخشدار  ،مدیر آبفا منطقه و دهیار روستای مرغ
برگزار شد ،مشکالت مربوط به کمبود آب توسط
دهیار روستا بیان شد .وی با اشاره به وضعیت
روستای م َرغ گفت :آب شرب این روستا از طریق
چشمه ای که در حوالی روستاست تامین می
شده است و با توجه به پایین بودن جمعیت؛
منبع تامین آب جوابگوی مصارف خانوارها بود
اما در حال حاضر با کاهش نزوالت آسمانی و
خشکسالی های اخیر آب چشمه به شدت افت
کرده و جوابگوی آب شرب روستائیان نیست.
وی افزود :در سال گذشته تعداد مهاجرین به
روستا افزایش یافته و این افراد در برخی از ایام و
خصوصا اواخر هفته در این روستا حضور دارندو
به جمعیت ساکنین روستا اضافه می شوند .
مدیر آبفا منطقه با اشاره به کاهش دبی چشمه ی
تامین آب ،سریع ترین راه ممکن جهت رفع تنش
آبی این روستا را آبرسانی سیار خواند و افزود :با
توجه به بعد مسافت و اختالف ارتفاع ،بهترین
و سریع ترین راه ممکن جهت تامین آب شرب
استفاده از آبرسانی سیار است .دهقادنی گفت:
با این کار آب شرب الزم  30مشترک این روستا در
مخزن ذخیره آب روستای م َرغ تامین می گردد.
روستای م َرغ در شمال غربی شهرستان و در
بیست کیلومتری گلپایگان واقع شده است .این
روستا در بین جاده گلپایگان خمین قرار دارد و
آخرین منطقه در شمال غربی استان اصفهان
محسوب می شود.

کاهش  ۷۰۰هزار تنی تولیدات
بخش کشاورزی لرستان به دلیل
خشکسالی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از
کاهش  ۷۰۰هزار تنی تولیدات بخش کشاورزی
این استان به دلیل خشکسالی خبر داد.
اسفندیار حسنی مقدم با اشاره به اینکه
بخش کشاورزی لرستان بر اثر خشکسالی
متحمل پنج هزار و  ۵۰۰میلیارد تومان خسارت
شده است ،اظهار داشت همچنین شاهد کاهش
 ۷۰۰هزار تنی تولیدات بخش کشاورزی بودیم.
وی افزود :با وجود اینکه  ۱۱درصد آبهای
روان کشور در لرستان وجود دارد ،همچنین
سهم پنج درصدی اراضی کشاورزی اما سهم
استان در سد سازی کمتر از نیم درصد است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان خبر داد

اسکلههای شناور مسافری در بنادر گناوه و دیلم بهره برداری میشود

تسریع در طرحهای گازرسانی مازندران نیازمند همراهی مردم و مسووالن است

هشدار قطع برق به مشترکان پرمصرف در استان گلستان

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت :پروژه احداث اسکه شناور
مسافری در بندر گناوه  ۱۵مردادماه و شناور مسافری بندر دیلم تا هفته
دولت امسال به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان
بوشهر ،سیاوش ارجمندزاده روز سه شنبه در بازدید مدیرعامل
سازمان بنادر و دریانوردی از بنادر شمالی استان بوشهر
اظهار داشت :مدت زمان اجرای این دو پروژه پنج ماه است.
وی بیان کرد :عملیات اجرایی این پروژهها شامل عملیات ساخت و
نصب اسکله شناور ،احداث پل دسترسی و متعلقات ،تسطیح اراضی،
استحصال زمین و اجرای سازه حفاظتی است.
ارجمند زاده ادامه داد :پروژه احداث ساختمان گارد و سردرب بندر گناوه نیز احداث میشود که
تاکنون  ۶۰درصد اعتبار آن جذب شده و پیشرفت فیزیکی آن نیز  ۷۱درصد گزارش شده است .وی اظهار
داشت :این پروژه شامل احداث ساختمان به مساحت  ۸۰۰مترمربع در دو طبقه ،تکمیل ساختمان گیت
ورودی ،محوطه سازی اطراف ساختمان گارد با مساحت حدود پنجهزار و  ۴۰۰متربع است.
ارجمندزاده ادامه داد :پروژه تعمیر اساسی منجر به  pmابنیه بنادر گناوه دیلم و الور ساحلی نیز از
مرداد سال گذشته با  ۵۱میلیارد ریال اعتبار اجرایی شده و قرار شده ظرف  ۱۸ماه به اتمام برسد.
وی افزود :این پروژه شامل تعمیرات اساسی اداره ،برج کنترل و پایانه مسافربری بندر گناوه ،تعمیر
اساسی نهایی برج کنترل و احداث آسانسور بندر دیلم و همچنین تعمیر اساسی نهایی برج کنترل و
احداث آسانسور بندر الور ساحلی است.
ارجمندزاده اظهار داشت :مهمترین پروژه در بنادر شمالی استان بوشهر طرح جامع است که اجرا
آن فعالیت ناوگان تجاری منطقه را توسعه و به اشتغال و رونق اقتصادی این بنادر منجر خواهد شد.

سرپرست شرکت گاز مازندران از همکاری و تعامل مردم و مسوالن استان
به عنوان عاملی اثرگذار در اجرای طرحها یاد کرد و گفت :گاز طبیعی به
عنوان سوخت پاک و ارزان ،یکی از حوزههای دارای اولویت و تاثیرگذار
در توسعه است" .مقدم بیگلریان" در بازدید از پروژه های گازرسانی
شرق استان که با حضور نماینده مردم شریف بهشهر ،نکا و گلوگاه
در مجلس شورای اسالمی برگزار شد ،افزود :در سالهای اخیر با
برنامه ریزیهای صورت گرفته ،تالشهای بسیاری در جهت افزایش
شبکههای گازرسانی انجام شد که ماحصل آن بهره مندی  99/9درصدی
جمعیت شهری و  95درصد جمعیت روستایی استان از گاز طبیعی است.
وی با بیان اینکه گازرسانی یکی از خدمات مهم دولت است و در شرق مازندران
نیز بیش از  ۱۵۱روستای کوهستانی در دستور کار گازرسانی قرار دارد که تاکنون به  91روستا گازرسانی
شده است ،ادامه داد :با وجود مشکالت و موانع موجود طرح های گازرسانی پیشرفت قابل قبولی دارد،
لکن به منظور تسریع در روند اجرای پروژه های باقیمانده نیازمند همکاری تمامی مسووالن و مردم هستیم.
سرپرست شرکت گاز مازندران افزود :اکنون بالغ بر  60پروژه گازرسانی به روستاهای هزارجریب در دست
اجرا است .وی عملکرد شرکت گاز استان را قابل قبول دانست و یادآور شد :بر اساس گزارش ها  ،این
شرکت تمامی تالش خود را جهت گازرسانی به بخش ها به کار گرفته که بهره مندی  ۹7درصد جمعیت
استان و تعدد صنایع گازدار نشان از موفقیت در توسعه گازرسانی دارد .نماینده مردم بهشهر ،نکا و گلوگاه
در مجلس شورای اسالمی با اشاره به تسریع و پرهیز از توقف پروژه های گازرسانی افزود :در حال حاضر
پروژه گازرسانی به روستاهای باقیمانده از لحاظ حجم و نوع کار یکی از بزرگ ترین طرحهای عمرانی استان
است که با توجه به سختی های موجود از جمله وضعیت متغیر آب و هوایی ،تردد خودروها و سخت گذر
بودن مسیرها عالوه بر همکاری تمامی نهادهای مرتبط ،صبر و تحمل و همیاری مردم منطقه را نیز می طلبد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان با بیان این که اخطارها و
هشدارهای الزم به مشترکان پرمصرف داده شده است ،گفت :در صورتی
که این مشترکان مصرف برق را کاهش ندهند برق آنان قطع میشود.
علی اکبر نصیری در نشست خبری با تأکید بر ضرورت صرفه جویی
در مصرف انرژی به ویژه برق اظهار داشت :اگر هر مشترک فقط 10
درصد در مصرف برق صرفه جویی داشته باشد ،یکهزار و  500مگاوات
برق صرفه جویی خواهد شد و میتوان امیدوار بود تا اتفاقات خوبی
رخ دهد.وی گفت :راهکارهای مدیریت مصرف بسیار ساده است
و مشترکان میتوانند با خاموش کردن یک المپ اضافی و تنظیم درجه
کولر بر روی  26درجه ،کمک زیادی به شبکه تولید و توزیع برق خواهند کرد.
مدیرعامل شرکت برق استان با اشاره به شناسایی مشترکان پرمصرف در استان بیان داشت :در استان
 23هزار مشترک پرمصرف داریم که اخطارها و هشدارهای الزم به آنها داده شده و در صورتی که نتوانند
مدیریت مصرف داشته باشند ،حتما برق این مشترکان قطع میشود.وی ادامه داد :در حال حاضر میانگین
مصرف استان  950مگاوات است و در برخی روزها مانند روز گذشته  735مگاوات مصرف داشتیم .در
صورت همراهی مردم امیدواریم با گرم شدن هوا در روزهای آینده دچار خاموشی نشویم.نصیری گفت:
قطعیهای خارج از نوبتهای اعالم شده در دست ما نیست بلکه به جهت فشار های وارد شده فنی به
نیروگاهها است که به صورت هوشمند باعث قطعی برق میشود اما سعی میکنیم این موضوع کمتر شود.
وی با بیان اینکه بخشی از افزایش مصرف برق ناشی از فعالیت دستگاههای استخراج رمزارز است ،افزود:
در ماههای اخیر یکهزار و  400دستگاه استخراج رمز ارز کشف شده است .همچنین سه مزرعه استخراج
رمز ارز مجوزدار در شهرهای علی آباد ،بندرگز و مینودشت قرار گرفته که برق آنها تا آخر شهریور قطع
است و نمیتوانند استفادهای داشته باشند.ضمن اینکه فعالیت سایر ماینرها نیز غیرقانونی و جرم است.

