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اخبار
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان
خبر داد

اخطار قطع برق به  14دستگاه
اجرایی در مازندران

سید کاظم حسینی کارنامی در جلسه قرارگاه
عملیاتی گذر از اوج بار  1401شرکت توزیع برق
مازندران با بیان اینکه براساس مصوبه هیات
دولت ،ادارات باید  30درصد مصرف برق خود را
در ساعات اداری کاهش و در ساعات غیر اداری
 60درصد کاهش مصرف داده باشند و نسبت
به سال گذشته  70درصد در ساعات اداری و 40
درصد در ساعات غیر اداری مصرف کنند گفت:
تاکنون به  14اداره کل اخطار قطع برق داده شده و
در هفته جاری در صورت عدم رعایت مصرف ،برق
این دستگاهها قطع خواهد شد  .وی افزود  :علی
رغم تاکیدات مکتوب و مراجعه حضوری ممیزان
انرژی این شرکت ،در جهت رعایت موضوع اقدام
کافی از سوی این دستگاهها در مدیریت مصرف
برق صورت نپذیرفت ،لذا مطابق ابالغیه ها صادره،
به آن سازمان ها اخطار داده شد نسبت به کاهش
مصرف برق اقدام نمایند و در صورت استنکاف
مطابق تبصره  3بند  2مصوبه مذکور  ،این شرکت
نسبت به قطع برق آن دستگاه اقدام خواهد کرد .

رئیس خدمات فنی و مهندسی شرکت
گاز استان خوزستان:

اتمام مطالعات گازرسانی 85
روستای استان خوزستان
اهواز -سید رسول محمدی  :در راستای
تامین زیر ساخت گازرسانی در بخش روستایی،
مطالعات گازرسانی  85روستای استان طی سه
ماهه نخست سال جاری انجام گرفته است .وحید
خوش خواهش رئیس خدمات فنی و مهندسی این
شرکت گفت :طی سه ماهه نخست سال جاری،
مطالعات  85روستای استان طی  28مجموعه
پیمانی و  500کیلومتر شبکه گذاری انجام گرفته
است .خوش خواهش با بیان مطلب فوق افزود :با
اجرایی شدن این  28مجموعه پیمانی 2400 ،خانوار
روستایی از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.

دیدار اعضای هیئت مدیره خیرین
سالمت شهرستان نکا با سرپرست
دانشگاه پزشکی مازندران
جمعی از اعضای هیئت مدیره خیرین سالمت
شهرستان نکا با حضور در دانشگاه پزشکی
مازندران با سرپرست دانشگاه دیدار کردند.
در این نشست دکتر فرهاد غالمی سرپرست
دانشگاه پزشکی مازندران ضمن تقدیر از عملکرد
جامعه خیرین سالمت شهرستان نکا خواستار
تقویت همکاری دوجانبه جهت پیشرفت پروژه
های عمرانی نیمه تمام حوزه سالمت در این
شهرستان شد .وی با اشاره به اینکه حضور پر
خیر و برکت خیرین سالمت منشاء خدمات
بسیار زیادی در منطقه شده ،با اعالم اینکه
خیرین سالمت در شهرستان نکا در سال ۱۴۰۰
بیش از  ۳میلیارد تومان در حوزه سالمت کمک
و مشارکت داشتند ،اظهار امیدواری کرد با تداوم
این فعالیت های خیرخواهانه در حوزه سالمت
شاهد بهره مندی بیشتر مردم محروم منطقه از
خدمات بهداشتی درمانی مناسب باشیم .در ادامه
این جلسه که دکتر سید حبیب کاظمی معاون
توسعه مدیریت ،منابع و برنامه ریزی ،دکتر
محمودیان مدیر سازمان های مردم نهاد و خیرین
سالمت دانشگاه ،خانجانی مدیر شبکه بهداشت
و درمان شهرستان نکا ،طهماسب پور مدیرعامل
مجمع خیرین سالمت استان مازندران به همراه
اعضای هیئت مدیره مجمع خیرین سالمت
شهرستان نکا حضور داشتند در خصوص عملکرد
خیرین سالمت شهرستان نکا ،نقش موثر خیرین
در اجرای برنامه هوشمند سازی قرارگاه سالمت
و جوانی جمعیت ،انعقاد قرارداد همکاری جهت
ساخت پروژه های عمرانی مشترک به صورت
امانی با مجمع خیرین سالمت شهرستان نکا و
توسعه و افزایش تخت  icuو  ccuبیمارستان امام
حسین علیه السالم نکا بحث و تبادل نظر شد.
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رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان خبر داد

رئیس گازرسانی به صنایع و مجتمع های
مسکونی شرکت گاز خوزستان:

رشد  17درصدی اعتبارات در استان سیستان و بلوچستان
زاهدان خبر نگار ابتکار  :مهرداد عرب اول در
نشست خبری با اصحاب رسانه افزود :در شورای
برنامه ریزی سه هزار و  ۹۸۰میلیارد تومان بین ۲۶
شهرستان استان توزیع شد که نسبت به مدت
مشابه سال قبل حدود  17.2دهم درصد رشد
اعتباری داشته است.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی در ادامه
تصریح کرد :یکسری طرحهای ملی به نام استان
داریم که حدود  ۲هزار و  ۷۵۹میلیارد تومان اعتبار
الزم دارد و در اختیار وزارتخانههای مربوطه قرار می
گیرد که این رقم سال گذشته یکهزارو  ۱۰۰میلیارد
تومان بود اما امسال به  ۲هزارو  ۷۵۹میلیارد تومان
افزایش یافته است.
وی ادامه داد :امسال سهم شورای برنامه ریزی و
توسعه سیستان و بلوچستان برای توزیع اعتبارات
بیشتر شده و از محل تملک داراییهای سرمایهای
استانی یکهزار و  ۹۳۱میلیارد تومان اعتبار جذب شده
که سیستان و بلوچستان در بین  ۳۱استان رتبه یک
را کسب کرد.
عرب بیان کرد :عالوه بر این در  ۲درصد نفت و گاز
نیز  ۶۶۵میلیارد تومان اعتبار برای این استان حاصل
شد که بین استان ها همچنان رتبه یک را دارد.
وی اظهار کرد :مجموع اعتبارات امسال که دولت
در قالب بودجه جدید دیده سه هزارو  ۹۵۳همت
(هزار میلیارد تومان) که از این رقم یکهزار و ۵۲۷
همت بودجه عمومی و حدود  ۲هزار و  ۲۳۱همت
بودجه شرکتهای دولتی و بانکها است .وی افزود:
از یکهزار و  ۵۲۷همت یکهزار و  ۳۹۴همت منابع
عمومی دولت و  ۱۳۲همت منابع اختصاصی است و
آنچه در توزیع اعتبارات بین استان ها نقش موثری
دارد همان یکهزارو  ۳۹۴همت منابع عمومی دولت
است که  ۱۲۵همت ازآن مربوط به تملک دارایی ها،
مالی و اوراق خزانه و غیره است.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی سیستان و
بلوچستان افزود :تملک دارایی های سرمایه ای یا
اعتبارات عمرانی بخش دوم اهمیت است که ۲۶۰
همت مربوط به این بخش از اعتبارات و  ۹۹۹همت
مربوط به اعتبارات جاری دستگاه ها از جمله دستمزد
کارکنان دولت است .وی بیان کرد ۲۶۰ :همت کل
بودجه عمرانی کشور در سالجاری است که از این
رقم حدود  ۷۵هزار میلیارد تومان مربوط به اعتبارات
عمرانی  ۳۱استان کشور است.
عرب اول گفت :سه درصد درآمد نفت پس از
فروش برای کارهای عمرانی در اختیار استان ها قرار
می گیرد که  ۲هزارو  ۳۴۰میلیارد تومان در ردیف
قانون استفاده متوازن از امکانات کشور است و ۵۰
درصد به صورت استانی و  ۵۰درصد به صورت ملی
توزیع می شود که در این ردیف نیز رتبه اول بین
استانهای کشور به سیستان و بلوچستان اختصاص
دارد .وی ادامه داد :در پیوست قانون یکسری
اعتبارات تحت عنوان طرح های استانی ویژه است
که  ۱۵طرح از سیستان و بلوچستان به عنوان ویژه
در این پیوست قانون آورده شده و  ۳۹۷میلیارد
تومان اعتبار برای این پروژه ها در نظر گرفته شده که
نسبت به سال قبل رشد قابل توجهی داشته است.
وی افزود ۲ :تبصره مهم دیگر به عنوان تبصره  ۱۶در
قانون بودجه  ۱۴۰۱آورده شده که شامل تسهیالت
تکلیفی می باشد و حدود  ۲هزارو  ۱۲۳میلیارد تومان
سهم سیستان و بلوچستان برای توسعه و ایجاد
اشتغال در استان است که در کنار این تبصره یک

رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی سیستان و بلوچستان گفت :سفر رییس جمهور در سال گذشته و ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم به این
استان اتفاق خوبی بود که باعث شد همه مصوبات سفر استانی به جز یک مصوبه تایید شود که باالترین رقم مصوبات سفر مربوط به خوزستان و
سیستان و بلوچستان بوده است.

در شورای
برنامه ریزی
سه هزار و
 ۹۸۰میلیارد
تومان بین
 ۲۶شهرستان
استان توزیع
شد که نسبت
به مدت مشابه
سال قبل
حدود 17.2
دهم درصد
رشد اعتباری
داشته است
تبصره  ۱۸نیز وجود دارد که اعتبار صرف توسعه
سرمایه گذاری ،اتمام واحدهای نیمه تمام در استان
و حمایت از پروژه های دانش بنیان را شامل می
شود .رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی سیستان
و بلوچستان اظهار داشت :بخشی از این اعتبار که
شامل  ۹۶۷میلیارد تومان است در صندوق ملی
مسکن بابت طرح جهش ملی مسکن تامین می
شود و هزارو  ۲۳۳میلیارد تومان نیز تحت عنوان
توسعه سرمایهگذاری است که آیین نامه مربوط به
آن ابالغ خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد :در کنار این ارقام در جدول
شماره  ۹قانون بودجه که ردیفهای متفرقه نام دارد،

هزارو  ۳۶۰میلیارد تومان اعتبار وجود دارد که ۹۹۰
میلیارد تومان آن مربوط به توسعه سواحل مکران،
آب های ژرف و غیره است.
عرب اول گفت :حدود  ۱۴هزار میلیارد تومان ارقام
اعتباری و تسهیالت تکلیفی به استان داده شده که
بخشی تاکنون ابالغ و برخی منتظر ابالغ هستند.
وی افزود :ظرفیت های جدید در قانون بودجه
 ۱۴۰۱برای سیستان و بلوچستان دیده شده که این
استان بتواند سهم بیشتری در قانون بودجه داشته
باشد که شامل افزایش اختیارات شورای برنامه ریزی
استان ،ظرفیت طرح مطالبه و انتقال آب از دریای
عمان به سیستان و بلوچستان ،تکمیل نیروگاه بادی
میل نادر که حدود  ۶۳میلیارد تومان برای آن اعتبار
دیده شده زیرا این نیروگاه ظرفیت عظیم و بزرگی

برای تامین برق استان و صادرات برق به کشورهای
همسایه است و همچنین آبرسانی به زاهدان از
دشت تهالب که در سنوات گذشته وجود نداشته
و این پروژه پنج هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وی بیان کرد :یکی دیگر از ردیف های اعتباری
امسال اکتشاف آب های ژرف با اولویت سیستان و
بلوچستان است.
وی افزود :نگاه دولت به استان سیستان و
بلوچستان بسیار مثبت بوده و حدود  ۱۲۷مصوبه،
در قالب  ۱۳وزارتخانه ،چهار بنیاد صندوق کارآفرینی
امید و صدا و سیما بود که مجموع اعتبارات  ۱۹هزار
میلیارد تومان است.
عرب اول ادامه داد ۲۸ :مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۰
به طور کامل در استان انجام و  ۸۷مصوبه نیز در
حال اجراست و  ۱۲مصوبه از امسال آغاز می شوند.
وی گفت :در انتهای سال گذشته هزارو ۹۴۵
میلیارد تومان تخصیص نقدی برای سیستان و
بلوچستان بود و عالوه بر آن  ۱۰۰میلیارد تومان نیز
وزارت نفت در راستای مسئولیت اجتماعی به استان
اختصاص داد که قریب به  ۶۰کیلومتر بزرگراه و
راه اصلی تا پایان  ۱۴۰۰به بهره برداری رسید و ۵۰
کیلومتر بزرگراه و راه اصلی دیگر تا پایان تیرماه
امسال به بهره برداری می رسد .وی خاطرنشان
کرد :همچنین  ۳۰۰کیلومتر راه روستایی ،هشت پل
بزرگ که سه پل آن تا پایان سال گذشته به اتمام
رسیده ۷۰ ،کیلومتر شبکه روستایی و در راه اندازی

شبکه آب شهری در شهر بریس و پسابندر ،تصفیه
خانه فاضالب کنارک ،ایستگاه پمپاژ چابهار ،حفر
 ۴۰حلقه چاه و پنج حلقه چاه در منطقه حرمک با
ظرفیت  ۲۵۰لیتر بر ثانیه ،اتمام یک بلوک خوابگاه
خواهران در دانشگاه زابل ۲ ،پروژه در حوزه ورزش
زابل و چابهار که در هفته دولت امسال افتتاح و بهره
برداری می شود ۴۰ ،زمین چمن مصنوعی برای حوزه
روستایی ۳۳ ،میلیارد تومان پول نقد برای توسعه
گردشگری ،تهیه و نصب سه دستگاه ایکس ری و
 ۴۵۰واحد مسکونی برای محله مرادآباد چابهار که
همه یا به اتمام رسیده و یا تا پایان تیرماه سالجاری
به بهره برداری خواهند رسید.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی سیستان
و بلوچستان افزود :برای اعتبارات سال ۱۴۰۰
نگرانی بابت برگشت وجود ندارد زیرا همه اعتبارات
جذب خواهد شد و اگر ملک مازاد در استان
وجود داشته باشد شورای برنامه ریزی در اختیار
دستگاههای اجرایی قرار می دهد که امسال این
اجازه به استانداران نیز داده شده که کارگروهی تحت
مولدسازی شکل دهند تا این کارگروه امالک مازاد را
مشخص کنند.
وی اظهار داشت :حدود چهار هزار و  ۳۰۰پروژه در
استان وجود دارد که دسته بندی شدند و یکسری
پروژه ها مگا پروژه و مهم است که در تراز یک بازدید
قرار می گیرند و برای نظارت از ظرفیت برنامه و
بودجه و فرمانداران استفاده می شود.

تولید بیش از  ۱۸میلیون هزار تن محصوالت فوالدی در چادرملو
یزد -صادقی مقدم :معاون مالی و سرمایه انسانی شرکت
چادرملو ،از تولید  ۱۸میلیون و  ۴۰۰هزار تن محصوالت فوالدی در
این شرکت خبر داد.
فرهاد آذرین فر گفت :چادرملو در سالهای اخیر ،با در اختیار
داشتن زنجیره کامل فوالد از معدن تا تولید شمش ،عملکردی
مطلوب در این صنعت استراتژیک داشته است.
او می گوید :واحد فوالدسازی این شرکت در سال  ۱۴۰۰توانست
بیش از ظرفیت اسمی و به میزان یک میلیون و  ۵۴هزار تن فوالد
تولید کند .عالوه بر این ،در سال گذشته یک میلیون و  ۳۶۴هزار تن
آهن اسفنجی ۳ ،میلیون و  ۸۰۹هزار تن گندله و  ۱۲میلیون و ۱۸۶
هزار تن کنسانتره سنگآهن نیز تولید کرده است.
وی گفت :اگرچه چادرملو در کنار خط لوله گاز سراسری کشور
قرار دارد و برق مورد نیاز واحدهای معدنی و صنعتی شرکت نیز از
سوی نیروگاهها اختصاصی شرکت تامین میشود ،اما قطعی گاز در
فصل زمستان سبب از دست دادن  ۱۵۰هزار تن فوالد در این واحد
صنعتی شد .به گفته او طرح اصالح و آزادسازی نرخ انرژی ،که
از اواخر سال گذشته برای صنایع کشور اِعمال شده است موجب
افزایش هزینهها گردید و تبعاتی برای شرکت معدنی و صنعتی
چادرملو به همراه داشت.
معاون مالی و سرمایه انسانی چادرملو تصریح کرد  :در سال ۱۳۹۹

سهم هزینههای انرژی از کل بهای تمامشده درآمدهای عملیاتی
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو برابر با  ۳و  ۶دهم درصد بوده،
اما در سال  ،۱۴۰۰با افزایش نرخ حاملهای انرژی ،سهم هزینههای
انرژی از کل هزینههای تولید به حدود  ۱۰درصد افزایش یافت که
تاثیرات این افزایش هزینهها در بهای تمامشده محصوالت شرکت
معدنی و صنعتی چادرملو کامال ًمشهود است.
او می گوید :این شرکت عالوه بر اینکه آزادسازی و اصالح
نرخ حاملهای انرژی نیز ،با اثرگذاری بر بهای تمامشده کاالی
ساختهشده ،توان رقابتپذیری محصوالت فوالدی را در بازارهای
بینالمللی کاهش داده است .به گفته او در این سال ،بهای
تمامشده درآمدهای عملیاتی چادرملو  ۱۸۰هزار و  ۲۸۹میلیارد ریال
بوده که نسبت به سال  ۱۳۹۹رشدی  ۹۰درصدی داشته است.
معاون مالی و سرمایه انسانی چادرملو ادامه داد  :شرکت معدنی
و صنعتی چادرملو ،با توجه به نقش اثرگذار خود در صنعت فوالد،
همواره به دنبال بهینهسازی مصرف انرژی در صنعت فوالد بوده
است .آذرین فر گفت :به همین منظور برنامههایی برای کاهش
مصرف آب در واحدهای تولید اجرا شد و هماکنون در واحد
فوالدسازی شرکت ،به ازای هر تن فوالد ،کمتر از یک متر مکعب
آب مصرف میشود ،در واقع شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ،با
وجود سرمایه گذاری برای شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس به

مجتمع صنعتی خود در اردکان یزد لیکن با بهرهگیری از فناوریهای
نوین (روش هاتشارژ) و بازگرداندن آب مصرفی به چرخه تولید،
توانسته است آب مصرفی در صنعت خود را به حداقل برساند.
وی افزود :در زمینه رفع چالشهای موجود در تامین برق نیز این
شرکت ،با احداث یک نیروگاه سیکل ترکیبی با ظرفیت  ۵۰۰مگاوات
و نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ده مگاوات در اردکان یزد ،تالش کرد
عالوه بر تامین برق مورد نیاز خود که حدود  ۱۸۰مگاوات است مازاد
آنرا در اختیار شبکه سراسرس برق قرار دهد ،ولی متاسفانه همچنان
مشمول برنامه زمانبندی قطع برق شده است.
به گفته او با توجه اجرای طرحهایی مبتنی بر افزایش ظرفیت
تولید که در دستور کار چادرملو است ،برای ساخت  ۲واحد نیروگاه
 ۵۴۶مگاواتی سیکل ترکیبی ،یک نیروگاه خورشیدی  ۱۰۰مگاواتی و
 ۲نیروگاه دیگر  ۱۰مگاواتی برنامه ریزی کرده ایم که مجموع تولید
برق نیروگاههای این شرکت به یک هزار و  ۷۱۲مگاوات خواهد رسید.
آذرین فر گفت:در مجموع ،سیاستگذاری شرکت معدنی و
صنعتی چادرملو همواره مبتنی بر خلق ارزش و رفع مشکالت و
چالشهای صنعت ،خصوصا در حوزه انرژی بوده است و چنانچه
برنامهریزیها برای محدودیتهای انرژی صنایع طبق طرح از پیش
تعیینشده باشد ،میتوان بخشی از خسارتهای ناشی از قطع
ناگهانی آنها را به حداقل رساند.

گازرسانی به  52صنعت استان
خوزستان در سه ماهه اول سال
جاری انجام شده است

اهواز -سید رسول محمدی  :محمد گلستان
باغ رئیس گازرسانی به صنایع و مجتمع های
مسکونی گفت :در راستای تحقق چشم انداز
گاز خوزستان ،شعار سال و حمایت از چرخه ی
تولید و ایجاد اشتغال ،در سه ماهه اول سال
جاری  52صنعت تحت پوشش شبکه گازرسانی
قرار گرفت .محمد گلستان باغ رئیس گازرسانی
به صنایع و مجتمع های مسکونی این شرکت
گفت :با اجرای بیش از  3کیلومتر شبکه گذاری
در بخش صنعت و گازدار شدن بیش از 30
کیلومتر خطوط لوله 52 ،صنعت طی سه ماهه
اول سال جاری گازدار شد .گلستان باغ در ادامه
افزود :این حجم از توسعه گازرسانی در بخش
صنعت ،باعث صرفه جویی بیش از  2میلیون و
 500هزار لیتر سوخت فسیلی در سال می شود.

 ۴۰درصد مصرف آب استان مربوط
به شهر ایالم است
ایالم-خبرنگار ابتکار -مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب استان ایالم گفت ۴۰ :درصد مصرف
آب در شهر ایالم صورت میگیرد ،شهروندان
با کاهش  ۲۰درصدی در مصرف آب در گذر از
تابستان سخت پیشرو یاریگر شرکت آب و
فاضالب باشند« .پرویز ناصری» در نشست
خبری با رسانهها به مناسبت هفته مدیریت
مصرف آب ،با بیان اینکه به دلیل بارشهای کم
و وقوع خشکسالی دچار کم آبی یا اُفت فشار
هستیم اما تاکنون دچار قطع آب نشدهایم ،اظهار
کرد :منبع اصلی تولید آب ،سد چم گردالن و
منابع زیرزمینی است که  ۴۰درصد آن در سطح
شهر ایالم مصرف میشود .وی افزود :از عموم
مردم میخواهیم به نکات مبنی بر صرفه جویی
از سوی آب و فاضالب توجه داشته باشند و
انتظار داریم حداقل  ۲۰درصد از مصرف خود را
کاهش دهند و یقین بدانید مشترکین بدمصرف
و پرمصرف جریمه خواهند شد .مدیرعامل آب و
فاضالب استان ایالم گفت :در حال حاضر آب
و فاضالب در  ۱۹شهر و  ۵۹۹روستا آبرسانی
داریم که قسمتی از آب از محل  ۱۲۷حلقه چاه
تامین میشود .وی با بیان اینکه میزان تولید آب
شهر ایالم  ۲۵.۶میلیون مترمکعب است ،افزود:
 ۸میلیون مترمکعب آب در طول سال از طریق
آبهای زیرزمینی و  ۱۷.۶میلیون مترمکعب از
طریق آبهای سطحی تامین میشود .مدیرعامل
شرکت آب و فاضالب استان ایالم با اشاره به اینکه
میزان هدر رفت آب در استان  ۲۶.۱۷است ،تصریح
کرد :بیش از  ۴۰درصد شبکه توزیع آب استان
فرسوده هستند که در شرایط خشکسالی اهمیت
پِرتی آب مشخص میشود و نیازمند بهسازی در
شبکه آب هستیم .ناصری با بیان اینکه به ۷۷
روستا به صورت سیار آبرسانی صورت میگیرد،
خاطر نشان کرد :از این تعداد ۴۴ ،روستا در
شهرستان چوار ۸ ،روستای ملکشاهی ۱۸ ،روستا
در شهرستان هلیالن ۳ ،روستا در شهرستان
مهران و  ۸روستا در شهرستان دهلران هستند .که
در مجموع  ۴۱۰۰خانوار از آبرسانی سیار بهرهمند
میشوند .وی یادآوری کرد :احتمال وقوع تنش
آبی در  ۹شهرستان ایالم ،مهران ،بدره ،دهلران،
آبدانان ،ملکشاهی ،ایوان ،درهشهر و چوار وجود
داردکه در حال مدیریت امر در شهرستانها
هستیم که دچار کم آبی نشوند .ناصری مشکالت
موجود در توزیع آب استان را توپوگرافی منطقه
و پراکندگی تاسیسات تامین آب به خصوص
روستاها با فاصله مسافتی زیاد ،فرسودگی شبکه
توزیع و تاسیسات ،استفاده بیرویه از منابع آب
موجود توسط مشترکین و انشعابات غیرمجاز
برشمرد و افزود :استفاده از آب شرب برای آبیاری
فضای سبز و همچنین سرعت ساخت و ساز،
موجب عدم توانایی در تامین و توزیع آب مورد
نیاز شده است .وی با تاکید به اینکه کولرهای آبی
در فصل تابستان یکی از مشکالت ما در مصرف
آب است ،افزود :هر کولر آبی در روز  ۳۰۰لیتر آب
مصرف میکند از شهروندان میخواهیم با تعبیه
سایبان و سرویس سالیانه در کاهش مصرف آب
در کولرهای آبی اهتمام داشته باشند.

مدیرعامل توزیع برق گیالن در جلسه شورای اداری استان:

با اقدامات و تعامالت صورت پذیرفته صنعت برق وضعیت مطلوب تری نسبت به سال گذشته دارد
محمد تقی مهدیزاده مدیرعامل توزیع برق گیالن ضمن حضور در جلسه
شورای اداری استان به ارائه وضعیت مصرف برق استان و همچنین اقدامات
صورت پذیرفته برای مدیریت بار مصرفی پرداخت.
این جلسه با حضور آیت الله رسول فالحتی ،نماینده ولی فقیه در گیالن و امام
جمعه رشت ،اسدالله عباسی استاندار و معاونین وی بهمراه نمایندگان مردم
شریف استان در مجلس شورای اسالمی و مدیران دستگاه های اجرایی گیالن
برگزار شد و طی آن به موضوعات کالن و اساسی و همچنین برنامه های استان
برای بهبود سطح خدمت رسانی پرداخته شد.
آیت الله فالحتی در جلسه شورای اداری استان با تأکید بر لزوم تقویت وفاق
و همدلی در میان مسئوالن ،گفت :مسئول باید به واسطه عملکرد خود پاسخگو
باشد .نماینده ولی فقیه در گیالن افزود :مسئولیت انسان یک امانت میان او و
خداوند است و بسیار زود سپری میشود پس باید به فکر نحوه پاسخگویی در
برابر پیشگاه خداوند باشیم.
وی با تاکید بر وفاق و همدلی میان مسئوالن تصریح کرد :وفاق و همگرایی
ایجاد شده بین مسئولین استان در حوزههایی مانند انرژی قابل تقدیر بوده و
امسال با وجود کاهش نزوالت جوی ،آسیبها به  ۱۰درصد رسید که نشان
مدیریت خوب است.
همچنین اسدالله عباسی استاندار گیالن با بیان اینکه وضعیت برق در استان
به خوبی در حال مدیریت است و دستگاهها برای مدیریت مصرف باید پیشگام
باشند ،گفت :دستگاههای پرمصرف معرفی شوند و در این میان صنعت نباید

راکد بماند.
عباسی با اشاره به اینکه صرفهجویی ها جلوگیری از تعطیلی تولیدات و بیکاری
کارگران را به دنبال داشته ،اظهار کرد :باید تالش شود تا در بخش خانگی ،شاهد
قطعی برق نباشیم.
محمد تقی مهدیزاده مدیرعامل توزیع برق گیالن در این نشست گفت :برق
یکی از حیاتی ترین نیازی های اساسی در زندگی روزمره است و توزیع برق
گیالن با بیش از  30هزار کیلومتر شبکه فشار ضعیف و متوسط و بیش از 24
هزار ترانسفورماتور در حال خدمت رسانی به بیش از یک میلیون و  600هزار
مشترک می باشد.
وی تاکید کرد :توزیع برق گیالن از لحاظ تعداد مشترک ششمین شرکت توزیع
برق سطح کشور است و مشترکین در گیالن حدود  3.4مصرف کل برق کشور
را به خود اختصاص داده اند که این عدد در رتبه متوسط کشوری قرار می گیرد.
مهدیزاده افزود :سال گذشته 19هزار مگاوات ناترازی بین تولید و مصرف برق
در کل کشور وجود داشت که با اقدامات موثر وزارت نیرو و شرکت توانیر این
عدد به  13هزار مگاوات کاهش یافته و عدد موجود نیز با برنامه های دقیق و
کاربردی در حال مدیریت است تا کمترین مشکل برای مشترکین در بخش های
مختلف ایجاد شود.
مدیرعامل توزیع برق گیالن تاکید کرد :برنامه های مدیریت بار سالجاری از
سوی وزارت نیرو تشویق محور هستند و در صورت همکاری پاداش بسیار خوبی
به مشترکین تعلق می گیرد.

وی اضافه کرد :در بخش مشترکین اداری براساس مصوبه هیئت دولت،
ادارات ملزم به کاهش  30درصدی مصرف در ساعات اداری و  60درصدی در
ساعات غیراداری نسبت به سال گذشته هستند.
مهدیزاده گفت 100 :اکیپ در کل استان درحال پایش مصرف برق ادارات
هستند و تا کنون قریب به  40اخطار برای ادارات پرمصرف صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد :در بخش صنایع نیز جلسات مثبت و متعددی با مدیران
صمت و همچنین اتاق صنایع به منظور جلب همکاری برگزار شده است تا
کمترین آسیب ممکن به این قشر وارد شود و همچنین در قالب تفاهم نامه های
متعدد پاداش همکاری به آنها تعلق می گیرد.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل توزیع برق گیالن گفت :مشترکین کشاورزی
در صورت عقد قرارداد و همکاری در ساعات پیک به مدت  5ساعت ،در باقی
 19ساعت روز برق رایگان دریافت می کنند.
مهدیزاده همچنین افزود 174 :هزار مشترک خانگی پرمصرف در گیالن
داریم که حدود  50درصد برق استان را مصرف می کنند .وی تصریح کرد :اگر
مشترکین خانگی نسبت به سال گذشته مصرف برق خود را کاهش دهند به ازای
هر کیلووات ساعت کاهش 500 ،تومان پاداش دریافت می کنند.
مدیرعامل توزیع برق گیالن در پایان ضمن تشکر از استانداری گیالن به منظور
همکاری در اجرای طرح تغییر ساعت اداری استان و همچنین صدا و سیمای
مرکز گیالن به منظور تعامل در آگاه سازی مشترکین در مدیریت مصرف ،تاکید
کرد :با همکاری و همراهی مردم و مسئولین در کنار اجرای دقیق برنامه های

مدیریت بار می توانیم از تابستان سالجاری بدون مشکل عبور کنیم.
در این جلسه سیدکاظم دلخوش رئیس مجمع نمایندگان گیالن ،سیدعلی
آقازاده و محمدرضا احمدی سنگری از نمایندگان مردم رشت ،خلیل بهروزی
فر نماینده مردم فومن و ابراهیم نجفی نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس
شورای اسالمی هم به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند.

