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اخبار
حضور نوع پرور در استانداري اردبيل
و پاسخگويي به سامانه  111سامد

اردبي�ل پروين حس�يني  :به گ��زارش روابط
عمومياداره کل امور مالياتي اس��تان اردبيل
در راستاي تعامل مردم و دولت و پاسخگويي
به درخواستها و مشکالت هم استانيهاي
عزي��ز و ني��ز تاکي��دات مرک��ز ارتباط��ات
مردمينهاد رياست جمهوري مبني بر دعوت
از استاندار محترم و مديران کل دستگاههاي
اجرايي براي حضور و پاس��خگويي به سامانه
 ،111مدي��ر کل امور مالياتي اس��تان اردبيل
در اس��تانداري حضور يافته از طريق سامانه
سامد ( 111سامانه الکترونيکي ارتباط مردم و
دولت) به درخواستها ،شکايات و پيشنهادات
هم استانيهاي محترم پاسخ داد.
کسب رتبه نخست کشوري توسط بندر
بوشهر در مديريت بحران و پدافند
غيرعامل

بوش�هر – س�هيال کرمپورني�ا  :مدير کل بنادر
و دريانوردي اس��تان بوش��هر گفت :اين اداره
کل در ارزيابي عملکرد ستاد اجرايي مديريت
بحران ،پدافند غيرعامل و  HSEدر بين بنادر
کش��ور موفق به کسب رتبه نخست کشوري
شد .به گزارش روابط عمومياداره کل بنادر و
دريانوردي استان بوشهر ،سياوش ارجمند زاده
در اين رابطه افزود :تمام موضوعهاي مديريت
بحران در بحث پيشگيرانه ،مديريت ريسک،
برنام��ه زمان بن��دي اجرا الزام��ات ،تجزيه و
تحليل حوادث از جمله ش��اخصهاي منجر
به کسب اين موفقيت اس��ت .وي بيان کرد:
بهبود مستمر در ش��اخصهاي شبه حوادث،
ش��اخصهاي محيط زيس��ت ،ش��اخصها
بهداش��ت اماکن و همچنين ايمني اسکلهها،
س��اختمان ،انبارها و ش��ناورهاي خدماتي از
ديگر م��وارد تاثيرگ��ذار در اختص��اص رتبه
نخس��ت کش��ور در مديريت بحران ،پدافند
غيرعامل و  HSEبه اس��تان بوش��هر است.
ارجمندزاده يادآور ش��د :ستاد اجرايي مديريت
بح��ران ،پدافن��د غيرعام��ل و  HSEاداره
کل بنادر و دريانوردي اس��تان بوشهر شامل
مديرکل ،معاونان ،رئوساي ادارات و کارگروه
مديريت بحران اس��ت .وي اظهار داشت :در
هفته پدافند غيرعامل ويژه برنامههاي مختلف
در اداره کل بنادر و دريانوردي اس��تان بوشهر
اجرا شده که از مهمترين آنها ميتوان به يک
آمادگي جسماني بانوان ،مانور زيستي ،آموزش
احيا و امداد نجات توسط کارکنان اورژانس و
همايش استاني پدافند غيرعامل اشاره کرد.

افزايش  26درصدي بارگيري کاالي کانتينري صادراتي در بندر امام خميني(ره)
اه�واز  :ليال زرگانيان  -بارگيري محموالت
کانتينري صادراتي در هفت ماهه سال جاري
با  26درصد رش��د نسبت به مدت مشابه در
سال گذشته به بيش  38هزار TEUرسيد.
مهران ميدري معاون امور بندري و اقتصادي
اي��ن اداره کل  18آبان ماه س��ال جاري با
اش��اره به بارگيري  38هزار و TEU 439

نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نشان
ميدهد .وي بهره وري حداکثري از ظرفيت
پايانه کانتين��ري اين مجتمع بزرگ بندري
به منظور تحقق ش��عار رونق توليد را يکي
از علل موفقيت در رشد بارگيري محموالت
صادراتي عنوان کرده و افزود :ارائه امکانات
و تسهيالت مناسب به مشتريان کاالهاي

خليج فارس با مجتمع صنايع پتروش��يمي،
توان بالقوهاي را براي رشد و تقويت صادرات
محموالت صنعتي را فراهم ساخته است.

مديرکل راهداري و حمل و نقل جادهاي استان مرکزي:

۷۴هزار حلقه الستيک به ناوگان حمل و نقل عمومياختصاص يافت

مرکزي-ت�ارا محمدي:مدي��رکل راه��داري و حمل و
نقل جادهاي اس��تان مرکزي گفت :در استان مرکزي
 ۷۴ه��زار حلقه الس��تيک ب��ه ناوگان حم��ل و نقل
عمومياختص��اص يافته که  ۷۲درص��د از اين تعداد
به رانن��دگان حواله ش��ده و الس��تيک دراختيار آنها
قرار ميگيرد .اس��تيک به عن��وان يکي از اصليترين
ملزومات ناوگان حم��ل و نقل عموميو کاميونهاي
برونش��هري ب��وده که ب��روز مش��کل در تامين اين
کاالي اساس��ي سال گذش��ته منجر به اعتراضاتي از
سوي رانندگان سراسر کشور شده بود .بازار الستيک
س��ال گذشته مسائل و معضالتي اعم از نوسانات ارز،
بازار س��هميهبندي ،احتکار تاجران ،اس��تفاده از انواع
يارانههاي دولتي ،کملطفي فروش��ندگان و غيره را از
سر گذرانده و حاال به نظر ميرسد شرايط براي مردم
اندکي عادي شده است .عليرغم وجود مشکالت در
برخي حوزهه��ا از جمله لوازم يدک��ي ،درحال حاضر
وضعيت تامين الس��تيک تا حدي بهبود يافته اس��ت.

در سال گذشته بازار الستيک ،روزهاي آشفتهاي را از
اعتصاب رانندگان خودروهاي سنگين به خاطر گراني

الس��تيکهاي باري ،تا کمبود و قيمتهاي متفاوت
الس��تيک س��واري و به عبارتي ظهور بازار س��ياه در

حوزه الس��تيک گذراند .الس��تيک به عنوان يکي از
اصليتري��ن ملزومات ناوگان حم��ل و نقل عموميو
کاميونهاي برونش��هري بوده که بروز مش��کل در
تامي��ن اين کاالي اساس��ي س��ال گذش��ته منجر به
اعتراضاتي از س��وي رانندگان سراس��ر کش��ور شده
بود .بازار الستيک س��ال گذشته مسائل و معضالتي
اع��م از نوس��انات ارز ،ب��ازار س��هميهبندي ،احت��کار
تاجران ،اس��تفاده از انواع يارانههاي دولتي ،کملطفي
فروش��ندگان و غيره را از س��ر گذرانده و حاال به نظر
ميرسد ش��رايط براي مردم اندکي عادي شده است.
عليرغم وجود مش��کالت در برخي حوزهها از جمله
لوازم يدکي ،درحال حاضر وضعيت تامين الستيک تا
حدي بهبود يافته است .در سال گذشته بازار الستيک،
روزهاي آشفتهاي را از اعتصاب رانندگان خودروهاي
سنگين به خاطر گراني الستيکهاي باري ،تا کمبود
و قيمتهاي متفاوت الس��تيک سواري و به عبارتي
ظهور بازار سيا ه در حوزه الستيک گذراند.

مديرعامل شرکت برق خوزستان

افزايش بارگيري از پست  ۴۰۰کيلو ولت شهيد دقايقي با انجام عمليات توسعه اي
خوزس�تان محم�ود ف�رج  :مديرعام��ل ش��رکت برق
خوزستان گفت :عمليات توسعه پست  ۴۰۰.۲۳۰کيلو
ولت ش��هيد دقايقي با نصب و راه ان��دازي  ۲بي ۱.۵
کلي��دي  ۲۳۰کيلو ولت به پايان رس��يد و مورد بهره
برداري قرار گرفت .محمود دشت بزرگ اظهار داشت:
ارزش س��رمايه گذاري اين پروژه بالغ بر  ۲۴۰ميليارد
ريال بوده اس��ت .وي افزايش بارگيري از پست ۴۰۰

کيلو ولت ش��هيد دقايقي و اس��تفاده بهينه از ظرفيت
اسميپس��ت را از از اهداف بهره برداري توسعه پست
شهيد دقايقي اعالم کرد و افزود :اتصال مدار دوم خط
اهواز  -۲مارون اصلي به پس��ت  ۴۰۰کيلو ولت شهيد
دقايقي ،کاهش بارگيري از پست  ۴۰۰کيلو ولت اهواز
 ،۲افزايش پايداري و قابليت اطمينان شبکه و کاهش
بار سرخطهاي اميديه  -۱دقايقي و دقايقي اهواز  ۲از

ديگر اهداف بهره برداري از اين پروژه است.
مديرعامل ش��رکت برق منطقهاي خوزستان تصريح
کرد :از ابتداي س��ال جاري تاکنون  ۱۴.۴مگاوار بانک
خازن��ي و  ۹۲مگاول��ت آمپر در بخ��ش انتقال و فوق
توزيع به ظرفيت ش��بکه تحت نظارت اين شرکت در
استانهاي خوزس��تان و کهگيلويه و بويراحمد اضافه
شده است.

مديرکل کميته امداد استان اردبيل خبر داد:

اردبيل پروين حسيني  :مديرکل کميته امداد
استان اردبيل گفت ۱۱۶۰ :نفر از مددجويان
تحت حمايت پس از کس��ب مهارتهاي
الزم شغلي و دريافت تسهيالت اشتغالزايي
در هفت ماهه نخست سالجاري وارد بازار
کار شدهاند .به گزارش سايت خبري کميته
امداد ،حسين دشتي با اشاره به اينکه ۱۱۶۰
فرصت شغلي جديد در هفت ماهه نخست
سالجاري براي مددجويان تحت حمايت
ايجاد ش��ده است ،گفت :يکي از مهمترين
راهکاره��اي توانمندس��ازي خانوار تحت

ايجاد  ۱۱۶۰فرصت شغلي جديد براي مددجويان اردبيلي
حمايت ايجاد اشتغال پايدار براي آنها است
که در اين زمينه با ياري بانکهاي عامل و
برگزاري دورههاي آموزش فني و تخصصي
درصدد دستيابي به آن هستيم وي با اعالم
اينکه بيش از  ۳۱ميليارد تومان تسهيالت
اشتغال و خودکفايي در هفت ماهه نخست
س��الجاري به مددجوي��ان تحت حمايت
پرداخت شد تا طرحهاي مورد نظر خود را
به اجرا درآورند ،بيان کرد :بانکهاي عامل
بر اس��اس اعتم��ادي که ب��ه خانوار تحت
حمايت دارند تس��هيالت اشتغالزايي را در

عامل بيش از  ۱۵ميليارد تومان تسهيالت
اشتغالزايي پرداخت کردهاند ،گفت :از اين
طريق  ۶۵۰نفر از مددجويان تحت حمايت
وارد بازار کار ش��دند تا بتوانند به استقالل
اقتصادي دست يابند وي با اشاره به اينکه
 ۱۸۵نفر از مددجويان نيز با دريافت س��ه
ميلي��ارد و  ۲۷۰ميليون تومان تس��هيالت
اش��تغالزايي از صندوق ام��داد واليت به
چرخه توليد راه يافتهاند ،بيان کرد :از خيران
و نيکوکاران خواس��تاريم با س��پردهگذاري
در صن��دوق ام��داد واليت بي��ش از پيش

اختيار آنها قرار ميدهند و نقش بس��زايي
را در توانمندسازي مددجويان ايفا ميکنند
 .دشتي با بيان اينکه خانوار تحت حمايت
ش
کميت��ه امداد اس��تان اردبيل ج��زو خو 
حس��ابترين مش��تريان بانکهاي عامل
محس��وب ميش��وند ،اف��زود :مددجويان
اردبيل��ي داراي کمترين معوق��ات بانکي
هستند که اين امر موجب اعتماد بانکهاي
عامل شده و زمينه همکاريهاي گستردهتر
را فراهم کرده است .مديرکل کميته امداد
اس��تان اردبيل با اشاره به اينکه بانکهاي

کميته امداد اس��تان اردبيل را در پرداخت
تسهيالت قرضالحس��نه به مددجويان و
اقشار آسيبپذير ياري کنند.

آغاز فعاليت رسميپليس امنيت اقتصادي در بندر بوشهر

بوشهر – س�هيال کرمپورنيا  :طي مراسميبا
حضور مدي��رکل بنادر ودريانوردي اس��تان
بوش��هر ،مديرکل گمرکات استان بوشهر و
فرمانده انتظامياس��تان بوش��هر ،استقرار و
فعاليت رسميپليس امنيت اقتصادي ناجا در

امکانمشاهدهريزکارکردقبوضتلفن
ثابت در وب سايت شرکت مخابرات ايران

گلستان – فاطمه زهرا صفرخاني  -مديرعامل
ش��رکت مخابرات اي��ران با اش��اره به حذف
قبوض کاغذي تلفن ثابت در سراس��ر کشور
اظهار داشت :به منظور تحقق ارتباطي فراگير
و تسهيل براي مخاطبان  ،امکان دسترسي به
ريز کارکرد و جزئيات قبوض براي مش��تريان
به ص��ورت لحظ��هاي از طريق وب س��ايت
ش��رکت مخابرات ايران در بخش «مخابرات
من» فراهم ش��ده اس��ت.به گزارش اداره کل
ارتباط��ات و اموربينالملل ش��رکت مخابرات
ايران ،مهندس س��يدمجيد ص��دري با اعالم
مطلب فوق تصريح کرد :حذف قبوض کاغذي
عالوه بر حذف ترددهاي غير ضروري و صرفه
جوئي در هزينهها ،يکي از پيش نيازهاي اصلي
تحقق دولت الکترونيک در کش��ور است که
شرکت مخابرات ايران از مهرماه سال جاري به
طور کامل به اين امر مبادرت ورزيده است.وي
افزود :مشتريان در ابتدا الزم است در قسمت
مخابرات من در وب س��ايت شرکت مخابرات
ايران به آدرس  www.tci.irثبت نام کنند
و س��پس از امکانات مختلف منوي مخابرات
من در وب سايت از جمله مشاهده ريزکارکرد
قبوض خود استفاده نمايند.مديرعامل شرکت
مخابرات ايران با تشريح بيشتر روش استفاده از
«مخابرات من» خاطرنشان کرد :مشتريان در
سراس��ر کشور با ورود به بخش مخابرات من،
ميتوانند به راحتي در قس��مت افزودن شماره
تلفنهاي جديد ،شمارههاي خود را ثبت کرده
و سپس از طريق منوي دسترسي « مشاهده
ريزهزينههاي قبض « ،ضمن مش��اهده تمام
جزئيات و کارکرد قب��وض ،در صورت تمايل
اقدام به چاپ آن نمايند.

محموالت کانتينري تا پايان مهرماه جاري
گفت :اين محموالت صادراتي معادل556
هزار و  832تن بوده است .ميدري همچنين
مجموع تخليه و بارگي��ري انواع کاالهاي
کانتينري را در اين مجتمع بزرگ بندري در
هفت ماهه سال جاري را در حدود  60هزار
 TEUبرش��مرد که رشدي  12درصدي را

کانتينري ،افزايش سرعت در انجام عمليات
تخليه و بارگيري و تالش نيروهاي عملياتي
پايانه کانتينري اين مجتمع بندري در کنار
نظارت مستمر کارشناسان بندري اين اداره
کل از عم��ده عل��ل حصول اي��ن موفقيت
برشمرد .يادآور ميشود همجواري مجتمع
بندري ام��ام خميني(ره) در ش��مال غربي

آغاز طرح مولد سازي مراکز
روستايي مخابرات شهرستان گرگان

مب��ادي ورود و خروج کاال در بندر بوش��هر
آغاز شد.
به گزارش روابط عمومي ،سياوش ارجمندزاده
مديرکل بنادر و دريانوردي استان بوشهر در
آئين افتتاح مرکز پليس امنيت اقتصادي در

بندر بوشهر گفت  :در راستاي منويات مقام
معظم رهبري(مدظل��ه العالي) در خصوص
رون��ق اقتصادي و کاه��ش موضوع قاچاق
 ،اس��تقرار پليس امنيت در مب��ادي دريايي
و م��رزي ميتواند ضمن ايجاد ش��فافيت،

باعث س��رعت گرفتن ورود و خروج کاال در
مبادي رسميش��ود از اينرو اين اداره کل به
عن��وان يک ارگان همراه تماميتالش خود
را در راستاي تسريع درخدماترساني انجام
خواهد داد.

استاندارد  HRM34000براي اولين بار در نفت و گاز مارون استقرار مييابد

اه�واز  :ليال زرگانيان -مديرعامل ش��رکت
بهره برداري نفت و گاز مارون از اس��تقرار
استاندارد  HRM34000در اين شركت
ب��راي اولين بار در س��طح مناطق نفتخيز
جنوب و مميزي فرآيندهاي مديريت منابع
انساني براساس اين استاندارد خبر داد.
حميدکاويان در اين باره گفت :فرآيندهاي
موجود براس��اس اي��ن اس��تاندارد که به

منظور ارزيابي سرمايههاي انساني و ارتقاء
سيستم منابع انساني توسعه يافته است ،با
هدف بهينه سازي روشها و استانداردهاي
فرآيندهاي مديريت منابع انساني ،بازنگري
و اصالح خواهد شد.
وي با بيان اينکه ،از اين استاندارد ميتوان
به عن��وان ابزاري براي ارزيابي و آس��يب
شناس��ي فرآيندها ،نگرشه��ا و نتايج در

مديريت منابع انس��اني بهره گرفت افزود:
اين اس��تاندارد برگرفته از اس��تانداردهاي
مرجع مديري��ت منابع انس��اني همچون
مدل سرمايه گذاري انساني ( ، )IIPمدل
بلوغ قابليتهاي انس��اني ( )PCMMو
اي��زو  10018بوده و از اعتبار علميبااليي
برخوردار است.
يداله پيامني ،مدير منابع انس��اني شركت

پيشرفت موفقيتآميز پروژۀ تعويض درايوهاي خط نورد گرم

اصفه�ان مري�م کربالي�ي  :پروژۀ تعوي��ض درايوهاي خط نورد
گرم کـــــه ب��ا هدف کاهــــش توقفات ،تس��هيــــل در
نگهـــــ��داري و تعمي��رات و افزايش کم��يو کيفي توليد و
سودآوري تعريف شده است با پيشرفت قابلمالحظهاي در حال
اجراست.
سرپرس��ت تعميرات نورد مقدماتي خط نورد گرم فوالد مبارکه
ضم��ن اعالم اين خبر گفت :درايوه��اي آنالوگ خط نورد گرم
که از ابتداي راهاندازي مش��غول ب��ه کار بودهاند ،نياز مبرميبه
تعمير ،تعويض و بهروزرس��اني قطعات داشتند تا ضمن تسهيل
در رون��د عيبيابي و تعميرات ،از بروز توقفات ناخواس��تۀ خط
توليد پيشگيري کنيم.مهدي طالب با بيان اينکه اين عمليات
تعميراتي بزرگ نياز به برنامهريزي دقيق داش��ت تصريح کرد:
س��رانجام با توجه به اهميت اين موضوع ،از سال گذشته ضمن
برنامهريزي و طراحي دقيق عمليات ،با شرکت طرف قرارداد وارد
مذاکره شديم و کار بهصورت عملياتي شروع شد.وي مدتزمان

اجراي اين فرايند بسيار حساس را دو سال اعالم و اظهار کرد:
اولين مجموعه در شهريورماه در کالف پيچ (کويلر) شمارۀ سه
نصب و راهاندازي شد.سرپرست تعميرات نورد مقدماتي در ادامه
افزود :در ادامه ،اجراي اين پروژه بهگونهاي برنامهريزي ش��ده
اس��ت که درايو قفس��ۀ دوم نورد نهايي ک��ه دومين مرحلۀ کار
است ،در تعميرات برنامهريزيشدۀ ساالنه ،آبان ماه سال جاري
نصب و راهاندازي شود.
وي گفت :با توجه به مزاياي فني و بهروز بودن درايوهاي فعلي،
اي��ن پروژه منجر به کاهش توقفات و تس��هيل در نگهداري و
تعمي��رات و درنهايت باع��ث افزايش توليد و س��ودآوري براي
شرکت خواهد شد.
مهدي طالب در خاتمه با تأکيد بر اينکه اين پروژه در اين حجم
و ابعاد براي اولين بار در کش��ور در حال اجراس��ت ،از زحمات
مديريت و کارکنان نورد گرم ،ش��رکتهاي ايراسکو و ايريسا و
ساير شرکتها و واحدهاي ياريدهنده قدرداني کرد.

بهره ب��رداري نفت و گاز مارون نيز هدف
اصل��ي اين مميزي را ارتقاء س��طح کيفي
مديريت منابع انس��اني ش��رکت دانست و
اظهار داش��ت :اس��تاندارد  34000داراي
پنج سطح بلوغ اس��ت که هر سطح ،يک
مرحله تکاملي به شمار آمده و سطحي از
قابليتها را براي بهبود منابع انساني ايجاد
و نهادينه سازي مينمايد.

بهينه سازي شبکهها و برقرساني مطمئن در شرق اصفهان

اصفه�ان مري�م کرباليي  :به گ��زارش روابط
عموميشرکت توزيع برق شهرستان اصفهان
مهندس ايرج ش��مس مدير امور برق شرق به
برخي از پروژههاي عملياتي ش��ده در ش��رق
اصفهان اش��اره کرد و گف��ت :نزديک به يک
کيلومتر ش��بکه فشار متوس��ط هوايي و کابل
کش��ي فش��ار متوس��ط زميني در خيابان جي
شير خيابان سروستان با هزينهاي بالغ بر 150
ميليون تومان احداث شد .
وي در ادامه تصريح کرد  :در اين پروژه خروج
پستها از حالت شعاعي انجام شد و همچنين
کاه��ش خاموش��يهاي ناخواس��ته و افزايش
قابليت اطمينان شبکه از مهمترين اهداف اين
پروژه بوده است .
وي به نص��ب  80مجموع��ه برقگير بر روي

فيدرهاي فشار متوسط در محدوده امور اشاره
کرد و گفت :کاهش خاموش��يهاي ناخواسته
،کاهش انرژي توزيع نش��ده از اهداف اجرايي
اين پروژه بوده است.
مدي��ر امور برق ش��رق احداث ش��بکه فش��ار
متوس��ط هوايي و کابل کش��ي فشار متوسط
زمين��ي خيابان ج��ي ،خيابان همداني��ان را از
ديگ��ر اقدامات اين امور عن��وان نمود و افزود
:به منظور بهينه س��ازي ش��بکه فرسوده فشار
ضعيف هوابي به طول ي��ک کيلومتر و ايجاد
مانور بين فيدرهاي 4و  5فجر و خروج پس��ت
زميني از حالت ش��عاعي کابل کش��ي فش��ار
متوسط زميني و احداث شبکه هوايي صورت
گرف��ت که هزينه اين پ��روژه نيز بالغ بر 300
ميليون تومان بوده است..

گلس�تان – فاطم�ه زه�را صفرخان�ي  -ب��ه
گزارش روابط عموميمخابرات منطقه گلستان
طرح مولد س��ازي مراکز روس��تايي مخابرات
شهرس��تان گرگان از  8آبان سال جاري آغاز
وبه مدت يکماه ادامه خواهد داشت .اين طرح
جهت بهينه سازي و به روزرساني سيستمهاي
مخابرات��ي ،افزايش دسترس��ي ب��ه اينترنت،
فيبررس��اني به مرکز روستا و صرفه جويي در
مصارف و هزينههاي مراکز ،نسبت به نصب
کافو در بيرون مرکز اقدام ش��ده و تلفنهاي
مش��ترکين ب��ر روي آن انجام ميش��ود.اين
برگردانه��ا در تاريخ  20/8/98در روس��تاي
علي آب��اد کنارش��هر  22/8/98،مرکز فوجرد
25/8/98،مرکزمعص��وم آباد  27/8/98 ،مرکز
جهان آباد  2/9/98 ،مرکز کماس��ي 4/9/98،
مرک��ز اصفهانکالت��ه و  6/9/98در مرکز آلو
کالته انجام خواهد شد.
هفته پدافند غيرعامل در شرکت ملي
پخش فرآوردههاي نفتي منطقه گيالن

گيالن  :با شروع هفته پدافند غيرعامل درکشور
اقدامات اجرايي گراميداش��ت اين هفته با هدف
شناسايي و پيشگيري از آسيبها و بحرانهاي
احتمالي و غير منتظره در ش��رکت ملي پخش
فرآوردهه��اي نفتي منطقه گيالن انجام ش��د .
به گ��زارش روابط عموميش��رکت ملي پخش
فرآوردههاي نفتي منطقه گيالن  :اقدامات انجام
ش��ده پخش فرآوردهه��اي نفتي منطقه گيالن
ازهش��تم آبان ماه در دو قالب ستادي و عملياتي
و در سطح منطقه گيالن اعم از انبار نفت شهيد
بهمني مقدم  ،مرکز سوختگيري هواپيمائي شهيد
اسدپور و نواحي نه گانه آغاز و در حال انجام است
 .در بخ��ش س��تادي و اداري ميتوان تبليغات
محيطي ( بنر -پوستر)  ،ارسال پيامک  ،شعارهاي
روزانه هفته پدافند غيرعامل و فايلهاي آموزشي
و همچني��ن درج پيامهاي مرتبط در س��ر برگ
نامههاي اداري را از جمله اهم موارد اطالعرساني
درون و برون سازماني دانست.
صد در صد نفتگاز بخش حمل ونقل
استان داراي استاندارد يورو  ۴است»

گيالن  :مدير شرکت ملي پخش فرآوردههاي
نفتي منطقه گيالن  ،علي اصغر عباسي  ،گفت
 « :با افزايش تعداد جايگاههاي توزيع کننده
نفتگاز يورو  ، ۴هم اکنون صد در صد نفتگاز
بخ��ش حمل ونقل اس��تان داراي اس��تاندارد
يورو  ۴اس��ت  » .وي ضم��ن اعالم اجراي
سياستهاي دولت به منظور کاهش آلودگي
هوا افزود  « :تالش ما در شرکت ملي پخش
فرآوردههاي نفتي افزايش توزيع فرآورده يورو
 ۴در راستاي ايفاي مسئوليت اجتماعي نسبت
ب��ه حفاظت محيط زيس��ت اس��ت  » .مدير
منطقه گي�لان گفت  « :توزي��ع نفتگاز يورو
 ۴از مهر ماه س��ال  ۹۷با چه��ار جايگاه آغاز
ش��د و درحال حاضردر ه��ر  ۷۰جايگاه توزيع
کننده نفتگاز در اس��تان ب��ه طور صد در صد
نفتگاز يورو  ۴توزيع ميش��ود  » .عباس��ي از
توزي��ع روزانه  ۷۳۶هزار ليتر نفتگاز يورو  ۴در
اس��تان خبرداد و افزود  « :طي ده روز ابتداي
آبان ماه هفت ميليون و  ۳۶۹هزار ليتر نفتگاز
يورو  ۴در استان توزيع شد ».وي با اشاره به
تعهدات زيست محيطي وزارت نفت و شرکت
مل��ي پاالي��ش و پخش در راس��تاي کاهش
آاليندههاي زيس��ت محيطي و ارتقاي سطح
کيفي فرآورده نفتگاز (گازوئيل)درسطح کشور
؛ افزايش راندمان س��وخت خودروها  ،تحقق
حقوق شهروندي ،سازگازي با محيط زيست،
و همچنين افزايش طول عمر متوسط ناوگان
حمل و نق��ل را از مزاياي اس��تفاده از نفتگاز
يورو  ۴دانست .
افزایش بارگیری از
پست  ۴۰۰کیلو ولت شهید دقایقی با
انجام عملیات توسعه ای

تجارت-استان خوزستان:مدیرعامل شرکت برق
خوزستان گفت :عملیات توسعه پست ۴۰۰.۲۳۰
کیلو ولت شهید دقایقی با نصب و راه اندازی ۲
بی  ۱.۵کلیدی  ۲۳۰کیلو ولت به پایان رس��ید
و مورد بهره برداری قرار گرفت.محمود دش��ت
بزرگ اظهار داشت :ارزش سرمایه گذاری این
پروژه بالغ بر  ۲۴۰میلیارد ریال بوده اس��ت.وی
افزایش بارگیری از پست  ۴۰۰کیلو ولت شهید
دقایقی و استفاده بهینه از ظرفیت اسمی پست
را از از اهداف بهره برداری توسعه پست شهید
دقایقی اعالم کرد و افزود :اتصال مدار دوم خط
اهواز  -۲مارون اصلی به پست  ۴۰۰کیلو ولت
ش��هید دقایقی ،کاهش بارگیری از پست ۴۰۰
کیلو ولت اه��واز  ،۲افزایش پایداری و قابلیت
اطمینان شبکه و کاهش بار سرخط های امیدیه
 -۱دقایق��ی و دقایقی اه��واز  ۲از دیگر اهداف
به��ره ب��رداری از این پروژه اس��ت.مدیرعامل
شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد:
از ابتدای سال جاری تاکنون  ۱۴.۴مگاوار بانک
خازنی و  ۹۲مگاولت آمپ��ر در بخش انتقال و
فوق توزیع به ظرفیت شبکه تحت نظارت این
شرکت در استان های خوزستان و کهگیلویه و
بویراحمد اضافه شده است.

