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مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان به همراه تعدادی 
از مسئولین ستادی و رئیس ناحیه سقز روز سه شنبه مورخ 
بیســت و یکم تیرماه با فرماندار شهرســتان سقز در محل 

فرمانداری این شهرستان دیدار کردند.
مهندس احمــد فعله گری در این دیــدار ضمن تبریک 
انتصاب فرماندار شهرســتان ســقز و آرزوی موفقیت برای 
ایشان ؛ اظهارداشت : در شهرستان سقز به علت قرار گرفتن 
در اقلیم سرد 1 دارای زمستان های سرد و سخت می باشد و 
افزایش تعداد روستاهای گاز دار به ماندگاری آنان در محل 

سکونتشان کمک زیادی می کند.
مدیر عامل شــرکت گاز استان کردســتان ضمن ابراز 
خرســندی از اینکه امســال تعدادزیادی پروژه گازرسانی 
در شهرستان سقز تعریف شده اســت ، گفت: از تعداد 274 
روستای دارای سکنه در شهرستان سقز ، تعداد 270 روستا 
قابلیت گازرســانی دارند ، که از این تعداد 245 روســتا از 
نعمت گاز طبیعی برخوردارست و عملیات گازرسانی در 13 

روستای دیگر فعال است .
فعله گری افزود: در حال حاضر بیشترین تعداد روستای 
گازدار متعلق به شهرستان سقز اســت و درصد نفوذ گاز در 
بخش روستایی سقز به بیش از 95 درصد می رسد که با 13 

پروژه در دست اجرای این شهرســتان ، درصد نفوذ گاز در 
جمعیت روستایی این شهر ارتقاء یافته و باالتر از 98 درصد 

خواهید رسید .
وی با اشاره به مشــکالت پیشــروی اجرای پروژه های 
گازرســانی در بخش روستایی بیان داشــت : گاهی اوقات 
پیمانکاران اجرایی گازرسانی مجبورند از سطح های دارای 
شیب فراوان ، بستر رودخانه و خط راس قله ها عبور نمایند و 
اگر مسیر مناسبی برای عبور لوله پیدا نشود آن موقع مجبور 
است از کنار جاده ها عبور نماید که در این مدت همکاری و 
تعامل اداره راه شهرستان ها با شرکت گاز استان کردستان 
بســیار مفید و مثبت بوده و انتظار می رود این تعامل تداوم 

داشته باشد.
مهندس فعله گری در ادامه افزود : شهرستان سقز دارای 
74 هزار مشــترک گاز طبیعی اســت که بعد از شهرستان 

سنندج ، دارای بیشترین تعداد مشترک است .
مدیر عامل گاز کردستان درپایان سخنان گفت : در حوزه 
زیر ساخت کار مهم و حساسی که در زمستان سال گذشته 
به نتیجه رسید اتمام ایســتگاه سی جی اس دوم شهرستان 
سقز است که با احداث این ایستگاه در شهر صاحب عالوه بر 
تامین انرژی برای کارخانه در دســت احداث آهن اسفنجی 

ظرفیت خدمت رسانی به مردم شهرســتان سقز را با بستر 
مناسبی روبرو کرده اســت . فرماندار شهرستان سقز ضمن 
ابراز خوشــحالی از این دیدار و تشــکر و قدردانی از حضور 
مدیر عامل گاز کردستان در شهرستان سقز برای رفع موانع 
و مشکالت در حوزه گازرسانی بیان داشــت : فعالیت های 
شرکت گاز استان کردستان در حوزه گازرسانی به روستاها و 
واحدهای تولیدی بسیار ارزنده و مفید بوده و مردم با مشاهده 
عبور لوله از کوه ها و مسیرهای سخت و صعب العبور به ماندن 
در روستاها و فعالیت های تولیدی تشویق می شوند و سطح 

رضایت مردم در حوزه رفاهی به شدت افزایش می یابد .
توان فرماندار شهرستان سقز خدمات شرکت گاز استان 
کردستان را بسیار مفید و ارزنده توصیف کرد و گفت : مردم با 
مشاهده گسترش خدمات به خصوص در حوزه انرژی شاهد 

افزایش توانمندی و بستر سازی مناسب بوده و این امر نشان 
می دهد که دولت محترم توجه ویژه به مناطق محروم و کم 

برخوردار دارد.
فرماندار ســقز به عملکرد مطلوب روابط عمومی شرکت 
گاز استان کردســتان در حوزه اطالع رســانی اشاره کرد و 
گفت : عملکرد و اقدامات روابط عمومی شرکت گاز در جهاد 
تبیین بسیار مثبت و ارزنده ارزیابی می گردد و تبلیغات موثر 
، موجب شده گســترش خدمات رفاهی در حوزه تامین گاز 
طبیعی به نحو مطلوب به مردم شــریف اســتان کردستان 

اطالع رسانی گردد.
در ادامه این دیدار شــیرکو خندانی رئیس ناحیه ســقز 
دیدگاه های خود را در مورد ارائه خدمات مطلوب تر به مردم 

شریف شهرستان سقز بیان داشتند.

فرماندار  سقز در دیدار با مدیر عامل شرکت گاز کردستان:

 عملکرد  شرکت گاز کردستان در گازرسانی 
به روستاهای محروم مطلوب بوده است

خبر

 ، منــی مو یــم  مر - ن صفها ا  
خبرنگارتوســعه ایرانــی -شــرکت 
توزیع بــرق اصفهان میزبــان دو نفر 
از نماینــدگان اصفهــان در مجلس 
شورای اسالمی با حضور مدیر عامل و 
دیگر مدیران شرکت در مرکز پایش و 
مدیریت بار و دیسپاچینگ شرکت بود

در این نشســت عباس مقدایی و 
حسین میرزایی از نمایندگان مجلس 
یازدهم کم و کیف عملکرد شــرکت 
توزیع برق اصفهان را مورد بررسی قرار 
دادند . مهمترین  صحبت های عباس 

مقتدایی نماینده مجلــس اصفهان 
رضایت مردمی از عملکرد توزیع برق 
اصفهان در این روزهای گرم تابستان 

بوده است .
وی گفــت : تماس هــای تلفنی 
متعددی از اقشارو گروه های مختلف 
جامعه بابت تشــکر از مجموعه دست 
انــدرکاران توزیع برق داشــته ام که 
امسال وضعیت برق بهتری را برای ما 

ایجاد کرده اند.
وی تصریح کرد : شرکت توزیع برق 
اصفهان یکی از مجموعه هایی است که 

در کشــور جایگاه ویژه و قابل توجهی 
دارد. امروز فرصت مناســبی شــد تا 
توضیحاتی را از مسئولین و مدیران و 
همه دست اندرکارانی که اینجا حضور 

دارند بشنویم.
وی خاطر نشان کرد : نمودارهایی 
که ما امروز دیدیم نشــان میدهد که 
وضعیت مدیریت و برنامه ریزی در این 
بخش قابل توجه است. مخصوصا وقتی 
در مقام مقایسه با سال گذشته موضوع 

بررسی شود 
نماینده مجلس یازدهم شــورای 

اسالمی ابراز داشت : اگر قطعی برق در 
سال گذشته با امسال را  مقایسه کنیم،  
متوجه درایت و مدیریت صنعت برق 
خواهیم شد .آمارها و نمودارها نشان 
می دهد که حد بســیار قابل توجهی 
از مدیریت ســبب شــده که  موانع و 
مشکالت امسال نســبت به سال قبل  
کاهش پیدا کند و شاهد  قطعی برق در 

بخش خانگی نباشیم.
مقتدایــی اظهار داشــت :میزان 
مصرفی که امسال داریم نسبت به سال 
گذشــته کاهش پیدا نکرده است اما 

برنامه ریزی و مدیریت دقیقتر و قویتر 
صورت گرفته است.

وی با اشــاره به اینکــه گزارش ها 
اطالعات موثقــی را در اختیار ما می 
گذارد گفت : ما در تولید برق همچنان 
موانع و مشــکالتی را داریم و بخشی 
از این مشــکالت را در مجموعه قانون 
گذاری و مباحث مربوط به برنامه هفتم 
توسعه باید به طور جدی تری پیگیری 
کنیم که در حال حاضر مقرر شده نتایج 
جلسات کارشناسی که برگزار شده را  
منتقل کنیم و در حوزه قانون گذاری 
هم انشــاهلل پیگیری هــای الزم را به 

انجام رسانیم .
وی وجود نیروهای انسانی خالق و 
دلسوز را در شرکت توزیع برق اصفهان 
یک موهبت عنوان کرد و افزود:  بازدید 
امــروز از این مجموعه نشــان داد که 
ظرفیت نیروی انســانی قابل توجهی 
در حال حاضر وجــود دارد که اگر به 
آنها بهایی بیشتری داده شود ، آنها می 
توانند مدیریت قوی تری را ارایه دهند 
و به تولید، پیشرفت و توسعه کشور و 

بهبود مصرف کمک کنند.
 نایب رییس  اول کمیسیون امنیت 
ملی و سیاست خارجی عنوان کرد :  به 
نظر می رســد در حال حاضر وضعیت 
شرکت توزیع برق اصفهان واقعا به گونه 
ای است که بتواند در پیشرفت و توسعه 
کشور نقش آفرینی کند و از این جهت 
از همه عوامل و دست اندرکاران تشکر 

می کنم.
وی در پاسخ به این سوال که مجلس 
چــه اقداماتی در حوزه انــرژی انجام 
می دهــد تا این صنعت با مشــکالت 
اقتصادی کمتر دست به گریبان شود 
گفت : ما یک ناترازی در تولید و توزیع 
برق در کشــور داریم کــه گزارش آن  

امروز بررسی شد. این وضعیت را باید 
هم در بودجه ســالیانه و هم در برنامه 
هفتم توسعه بررســی و برنامه ریزی 
کرد از این جهت پیگیری هایی صورت 
گرفته اســت و امید داریم که به نتایج 

خوب و مثمر ثمری برسد.
ما در سال گذشته برای تولید برق 
تجدیدپذیر یارانه هایی در نظر گرفتیم  
که جنبه  تشویقی داشته و  می تواند در 

سالهای آینده هم تداوم داشته باشد.
وی خاطر نشــان کرد : مجلس  در 
مجموع در ابعاد نظارتی و قانون گذاری، 
کارهای خوبی را برنامــه ریزی کرده 
است. حتی کمسیون مربوطه به طور 
تخصصی در این زمینه پیشرفت های 

داشته است. 

       حضور نمایندگان مجلس درشرکت توزیع برق اصفهان 

وی با اشاره به اینکه گزارش 
ها اطالعات موثقی را در 

اختیار ما می گذارد گفت 
: ما در تولید برق همچنان 

موانع و مشکالتی را داریم 
و بخشی از این مشکالت را 
در مجموعه قانون گذاری 
و مباحث مربوط به برنامه 
هفتم توسعه باید به طور 

جدی تری پیگیری کنیم 
که در حال حاضر مقرر شده 
نتایج جلسات کارشناسی 

که برگزار شده را  منتقل 
کنیم و در حوزه قانون 

گذاری هم انشاهلل پیگیری 
های الزم را به انجام رسانیم  

مدیر بنادر و دریانوردی گلستان: 
   سازمان بنادر و دریانوردی
 از طرح های توسعه محور 

حمایت می کند
گرگان -خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیر بنادر و 
دریانوردی گلستان گفت: این سازمان از طرح ها 
و پروژه های دارای الگوی پیشــرفت در ســطح 
بنادر با توجه به تجــارب خوب مناطق گوناگون 

در راستای رسیدن به توسعه استقبال می کند.
 اهلل یار اسعدی  در جلسه با هیات سرمایه گذار 
چینی افزود:  ساخت بندر خصوصی خواجه نفس 
در کرانه غربی  شهرستان گمیشان بیش از  25 
درصد پیشرفت دارد که سرمایه گذار آن بخش 
خصوصی بوده و آمادگی همکاری خارجی برای 

ادامه احداث بندر را دارد.
وی اظهار داشت: گلســتان در شرق دریای 

خزر واقع شده که فاقد بندر تجاری است.
وی بیان کرد: تنها مکان در نوار ساحلی دریای 
خزر که واردات چوب از روســیه و سایر کشورها 
مستقل المنافع داشته باشد منطقه خواجه نفس 

و بندر سبز خزر در استان گلستان است.
اســعدی اظهار داشــت: ســازمان بنادر و 
دریانوردی کشور تجارب خوبی در برون سپاری 
و همکاری با شــرکای خارجی داشته دارد و در 
بندر عباس و شــمال کشــور در بخش سرمایه 
گذاری با شــرکت های خارجی همکاری های 

خوبی انجام داد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار 
گلستان هم گفت: ســرمایه گذاری در کریدور 
شــمال - جنوب با توجــه به شــرایط منطقه 
و موقعیــت ایــران در منطقه، اهمیــت ملی و 

بین المللی دارد.
ســیدمحمد دهنوی افزود: گلستان منطقه 
ویژه ای در حوزه اقتصادی محســوب می شود 
و یکی از مزیت های گلســتان وجود اقلیم های 

مختلف در آن است.
دهنوی افزود: آمــاده توافــق و همکاری با 
ســرمایه گذاران در این بخش ها هستیم و از هر 
توافق و سرمایه گذاری در این بخش ها استقبال 

می کنیم.

استانها

   مدیرعامل شــرکت توزیــع نیروی برق اســتان 
کردستان گفت: از ابتدای اجرای طرح مدیریت بار در 
استان تاکنون، شبکه برق 38 دستگاه اجرایی پرمصرف 

در کردستان قطع شده است.
هیوا لهونیان مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق 
استان کردستان گفت: از ابتدای اجرای طرح مدیریت 
بار)1۶ خردادماه( در استان کردســتان، مصرف برق 
ادارات و دســتگاه های اجرایی با دقت مورد پایش قرار 
گرفته و در همین راستا تاکنون برق 38 دستگاه اجرایی 

پرمصرف در استان قطع شده است.
لهونیان افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران تمامی 

دســتگاه های اجرایی و ادارات استان باید مصرف برق 
خود را به میزان 30 درصد در ساعات اداری و ۶0 درصد 
در ساعات غیراداری نسبت به دوره مشابه سال گذشته 
کاهش دهند در غیر این صــورت پس از اخطار، با قطع 

برق مواجه خواهند شد.
وی با اشــاره به اینکه تاکنون بیش از 1700 مورد 
اخطاریه قطعی برق به ادارات پرمصرف اســتان صادر 
شده اســت، افزود: در صورت عدم رعایت سقف مجاز 
مصرف توسط دستگاه های مشمول، دو مرتبه اخطاریه 
صادر و درصورت تکرار، بــرق اداره خاطی قطع خواهد 

شد.

لهونیان با تاکید بــر اینکه از مجمــوع هزارو 893 
سازمان موجود در سطح اســتان هزارو 182 مورد آنها 
مجهز به کنتورهای هوشمند هستند که در صورت عدم 
رعایت الگوی مصرف، برق آنان از راه دور قطع می شود، 
افزود: ادارات فاقد کنتور های هوشــمند نیز به صورت 
مستمر توسط کمیته پایش رصد و بازرسی می شود تا 
در صورت نادیده گرفتن میزان الگوی مصرف، اخطار و 

یا گزارش قطع به آنان صادر شود.
وی بــا تاکید بــر اینکه این بخشــنامه بــه منظور 
جلوگیری از اعمال خاموشــی در بخش های خانگی 
و سایر مراکز حیاتی و مهم ابالغ شــده است، افزود: با 
اجرای برنامه های مدیریت مصرف در اســتان، مطابق 
پروفیل بار مصرفی ادارات، به طور متوسط 5 مگاوات بار 

مشترکین اداری مدیریت شده است.
لهونیان اظهار داشت: تخصیص پاداش به مشترکان 
خانگی در صورت کاهش مصرف برق به این صورت که 
به ازای هر یک کیلو وات ساعت صرفه جویی در مصرف 
برق نسبت به زمان مشابه سال قبل ، 5 برابر صرفه جویی 
پاداش دریافت خواهندکرد ، انعقاد تفاهم نامه همکاری 
با صنایع استان به منظور کاهش مصرف برق در ساعات 
پیک، رایگان شدن برق چاه های کشاورزی در صورت 
همکاری با شرکت برق و کاهش ساعت کاری ادارات، 
نصب کنتورهای هوشــمند با هدف کنترل از راه دور و 
اخطارهای مکرر به مشترکین پرمصرف در بخش های 
مختلف و   از جمله برنامه ها و اقدامات شرکت توزیع برق 

استان کردستان برای عبور از پیک تابستان می باشد.

      شبکه برق ۳۸ دستگاه اجرایی پرمصرف در کردستان قطع شده است

  پیشرفت ۷۰ درصدی
 فاز دوم تصفیه خانه آب 

اضطراری مریوان

 مهندس محمد فرهاد مدیرعامل شرکت آبفا 
کردســتان ضمن بازدید از طرح تصفیه خانه آب 
اضطراری شهر مریوان دستورات الزم جهت تکمیل 

فاز 2 طرح مذکور را صادر نمود.
در این بازدید که شالپوش معاون بهره برداری 
و توسعه آب شرکت هم حضور داشت برنامه ریزی 
مورد نیاز برای به اتمام رســاندن این طرح صورت 

گرفت.
مهندس فرهاد در این بازدید گفت: ســاخت 
تصفیه خانه اضطراری آب شــهر مریوان به عنوان 
بخشی از طرح آبرسانی اضطراری به این شهرستان 
از محل ســد گاران با ظرفیت تصفیه 250 لیتر در 

ثانیه انجام می شود.
وی افزود: این تصفیه خانه شامل ایستگاه پمپاژ 
آب خام و آب تصفیه شده، 5 واحد فیلتر شنی، مخزن 
یکصد مترمکعبی، ساختمان تابلوبرق و  نگهبانی و 
محوطه سازی و ســاختمان مواد شیمیایی است. 
به گفته وی فاز اول این طرح بــا ظرفیت  80 لیتر 
در ثانیه در حال حاضر در مدار بهره برداری اســت 
و  فاز دوم آن نیز دارای 70 درصد پیشرفت است که 
با تکمیل فیلتر شنی و اتصال خط انتقال به بخشی 
از شبکه موجود این فاز هم به بهره برداری می رسد. 
مدیرعامل آبفا استان خاطرنشان کرد: تصفیه خانه 
آب اضطراری شــهر مریوان آب مورد نیاز  محالت 
شرق، شهرک کوثر، موسک 2، شهرک زیبا، پادگان 
عبادت، دارســیران 1 و 2، بهاران فاز 1 و 2 را تامین 
می کند. مدیرعامل آبفا کردســتان در ادامه سبر 
به شهرستانهای مریوان و سروآباد با حسن زارعی 
فرماندار سروآباد دیدار و گزارشــی از پروژه های 
در حال اجرا و مسائل حوزه آب و فاضالب سروآباد 
ارائه نمود؛ ضمن آنکه خواستار حمایت های بیشتر 
دولت از شرکت آبفا برای تامین اعتبارات این پروژه 
ها شــد. مهندس فرهاد در این جلسه اظهار کرد: 
پروژه تکمیل آبرسانی به سروآباد شامل ساخت یک 
باب مخزن یکهزارمترمکعبی و خط انتقال و ایستگاه 
پمپاژ در حال اجرا اســت که با به مدار آمدن پروژه 
های مذکور تامین آب پایدار شهر انجام خواهد شد؛ 
ضمن آنکه مطالعات تامین آب بلندمدت شهرستان 

از محل سد آزاد در دست اقدام است.
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