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شهرستان

بازگشت دوباره واحد شماره 4 گازی به 
مدار سراسری تولید

|   واحــد شــماره 4 گازى نيروگاه 
كه طبق جدول زمانبندى پيش بينى شــده، 
به منظــور انجام تعميــرات CI و تعويض نازل 
مرحله اول از مدار توليد خارج شــده بود، روز 
يك شنبه شــانزدهم دى ماه 1397 دوباره به 
مدار توليد بازگشت. به گزارش روابط عمومى 
شــركت مديريت توليد برق شــهيد رجايى، با 

اتمام تعميرات واحد شماره 4 گازى، واحدهاى شماره 2 بخارى و شماره 
3 گازى سيكل تركيبى، به ترتيب براى انجام تعميرات بازديد دوره اى و 

بازديد مسير گاز داغ(HGP)، از شبكه توليد، خارج مى شوند.
تعميرات CI وتعويض نازل مرحله اول واحد شــماره 4 گازى سيكل 
تركيبى، به مدت 20 روز ادامه داشت كه تمامى فعاليت هاى آن از سوى 
كاركنان تعميرات مكانيك، الكتريك و ابزاردقيق نيروگاه به انجام رسيد

مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهرخبر داد:

9 شهر و 85 روستای شهرستان 
دشتستان برحوردار از نعمت گاز

|   مدير عامل شــركت گاز اســتان 
بوشــهر از گازدار بودن 9 شــهر و 85 روستاى 
شهرستان دشتســتان از نعمت گاز خبر داد.به 
گزارش روابط عمومى شركت گاز استان بوشهر 
، مهندس مسلم رحمانى با بيان اين خبر افزود 
:به منظور گازرسانى به اين مناطق ، در مجموع 
افزون بر 1469 كيلومتر شــبكه گذارى انجام 

گرديده كه 752 كيلومتر آن در شهرها و 717 كيلومتر نيز در روستاهاى 
اين شهرستان اجرا شده است.وى با بيان اينكه دشتستان يكى از مناطقى 
است كه حجم شــبكه گذارى گاز در آن باال مى باشــد ، اظهار داشت : 
با اقدامات صــورت گرفته ، هم اكنون 100 درصد از شــهرها و بيش از 
92 درصد از روستاهاى دشتســتان از نعمت گاز برخوردار مى باشند. 
مدير عامل شركت گاز استان بوشهر در ادامه بيان داشت : همچنين تا 
كنون 50554 انشعاب در اين شهرستان طراحى و نصب شده است كه 
تعداد 32487 عدد در شــهرها و 18067 انشعاب نيز در روستاها نصب 
گرديده است.مهندس رحمانى يادآور شد : 35711 مشترك نيز در اين 
شهرســتان هم اكنون در حال استفاده از خدمات گازرسانى مى باشند.
وى در خاتمه با اشاره به اينكه تالش هاى بسيار زيادى به منظور توسعه 
همه جانبه گازرســانى در اقصى نقاط استان صورت گرفته  است ، اظهار 
داشت : طى سال هاى اخير شــاهد اجراى پروژه هاى متعدد گازرسانى 
در سطح اســتان بوده ايم كه با تحقق اين امر بخش زيادى از شهرها و 
روستاهاى استان تحت پوشش شبكه سراسرى گاز قرار گرفته و مردم در 

سرتاسر استان قادر به استفاده از اين نعمت الهى هستند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان:

 مشکل خشکه کاری برنج 
در گلستان حل شد

|   رئيس سازمان جهادكشاورزى 
گلســتان گفت: تحقيقــات در خصوص 
خشــكه كارى برنج در گلستان به پايان 
رســيده و مشــكالت آن حل شده و در 
مرحلــه اجراســت.مختار مهاجــر در 
دهمين جلسه شوراى ادارى شهرستان 
علــى آبادكتــول اظهار كــرد: ضريب 

ميكانيزاسيون گلســتان پيش از پيروزى انقالب هشت دهم 
درصد به ازاى هر هكتار بود كه بعد از انقالب با يك رشــد 6 
تا هفت برابرى به 3.8 درصد رســيد.وى افزود: با انجام دو تا 
سه كشت در ســال و تنوع زراعى قدرت عمليات و بهره ورى 
را با ميكانيزاســيون در اســتان باال برده ايم.رئيس سازمان 
جهادكشاورزى گلستان ادامه داد: تا پيش از پيروزى انقالب 
18 هزار تن برنج كارى در نســق هاى گلستان انجام مى شد 
كه اين رقم هم اكنون به 71 هزار تن رسيده است.وى با بيان 
اين كه سال گذشته 400 تن شلتوك برنج به ارزش دو زار و 
200 ميليون تومان در گلستان توليد شد، اضافه كرد: با وجود 
ممنوعيت كشــت شــالى و محدوديت منابع آبى نمى توانيم 
سطح كشت را افزايش دهيم اما با برخورد علمى تالش كرده 
ايم در بخش كشاورزى توسعه داشــته باشيم.مهاجر تصريح 
كرد: تالش كرديم با بهره از منابع آبى و پتانسيل هاى موجود 
در استان خشــكه كارى شالى در استان را افزايش دهيم.وى 
گفت: تحقيقات خشكه كارى برنج در گلستان به پايان رسيده 
و در مرحله اجراست و در شــهرهاى گنبدكاووس، على آباد، 
كردكوى و گــرگان قابليت انجام خشــكه كارى برنج وجود 
دارد.مهاجر خاطرنشــان كرد: با توجه به امنيت غذايى مهم 
برنج، نمى توانيم كشــت آن را حذف كنيــم از اينرو با امضاء 
استاندار گلستان درخواست برداشتن ممنوعيت كشت شالى 

و بازنگرى در آن را خواستار شده ايم.

معاون تربیت بدنی آموزش و پرورش استان قم خبر داد:

سی و ششمین دوره مسابقات ورزشی 
دانش آموزان کشور در قم برگزار می شود

|   معــاون آموزش وپــرورش قــم از 
برگزارى سى و ششمين دوره از مسابقات ورزشى 
دانش آموزان سراسر كشــور از پنج  تا سيزدهم 
بهمن ماه در قم خبــر داد.به گزارش اداره اطالع 
رسانى و روابط عمومى آموزش و پرورش استان 
قم به نقل از خبرگزارى تســنيم از قم، مجتبى 
رمضان بيگى ظهر امروز در نشست خبرى سى و 

ششمين دوره مسابقات ورزشى دانش آموزان پسر سراسر كشور كه در اداره 
كل آموزش وپرورش استان قم برگزار شد، اظهار داشت: آموزش وپرورش 
اســتان در 4 هرم اصلى ورزش هاى همگانى، قهرمانى، حرفه اى و المپياد 
كه موردپذيرش بسيارى از كشورها است، فعاليت خود را ادامه مى دهد.
وى افزود: براى آمادگى جسمانى دانش آموزان و در راستاى زدودن فقر 
حركتى و رسيدن به سواد حركتى، درس تربيت بدنى در تمامى مدارس و 
كليه مقاطع تحصيلى از  اول تا دوازدهم در دو ساعت در طول هفته برگزار 
مى شود.معاون تربيت بدنى و سالمت آموزش وپرورش استان قم خاطرنشان 
كرد: آموزش وپرورش استان در كنار درس تربيت بدنى، ورزش صبحگاهى، 
كانون ورزشى درون مدرسه اى و برون مدرسه اى و المپياد درون مدرسه اى 
در نظر گرفته شده اســت.رمضان بيگى عنوان كرد: درگذشته مسابقات 
كشورى دانش آموزى سطح ملى تنها در تابستان برگزار مى شد، اما در سال 
جارى به بركت انقالب اسالمى اين مسابقات به دهه فجر برگزار مى شود، 
فدراسيون ورزش مدارس ايران طى دو سال گذشته داراى ساختار قانونمند 
شده و  مســابقات ورزشى را در سطح كشــور پيش بينى مى كند.معاون 
تربيت بدنى و ســالمت آموزش وپرورش استان قم تصريح كرد: مسابقات 
كشورى پسران در رشته هاى بسكتبال، كبدى، كشتى پهلوانى و ورزش هاى 
زورخانه اى و رشته ورزشــى جديدى بنام لنگ از پنج بهمن تا سيزدهم 
بهمن سال جارى در اســتان قم برگزار خواهد شد.وى با تأكيد بر معرفى 
رشــته جديد لنگ در عرصه هاى ورزشى تصريح كرد: اين رشته انفرادى 
تلفيقى از فوتبال نمايشى با توپ مخصوص و رشته سپك تاكرا است كه 
در آن هنرهاى فردى ورزشكار به نمايش گذاشته مى شود، همچنين جمع 

امتيازات نفرات مسابقه برنده استان را مشخص مى كند.

|   مدير عامل شركت گاز استان اردبيل از مصرف 
بيش از 1,9 ميليارد متر مكعب گاز طبيعى در استان اردبيل 
در 9 ماهه امسال خبر داد و گفت : اين ميزان مصرف گاز 
در استان 6 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 
داشته است.فيروز خدايى در جلسه بررسى ميزان مصرف 
گاز در اردبيل اظهار داشت: در 9 ماهه نخست امسال بيش 
از 1,9 ميليارد مترمكعب گاز طبيعى در استان اردبيل به 
مصرف رسيده كه با توجه به كوهســتانى بودن و برودت 
هوا در استان اردبيل و با شروع فصل زمستان، مصرف گاز 
مشتركان خانگى در روزهاى اخير نسبت به روز هاى پيش 
از آن افزايش يافته است. وى با بيان اينكه در 9 ماهه امسال 
اين ميزان مصرف در بخش هاى خانگى، تجارى و صنعتى 
استان بوده است، افزود: از كل گاز مصرف شده در استان، 
يك هزار و 61 ميليون متر مكعب مربوط به مصرف خانگى 
و صنعتى و 859 ميليون متر مكعب گاز نيز از سوى نيروگاه 
سيكل تركيبى اردبيل مصرف شده است.  مديرعامل شركت 
گاز استان اردبيل بيان كرد: اين ميزان مصرف گاز طبيعى 
در استان 6 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 

داشته كه بخش خانگى و صنعتى با 44 ميليون متر مكعب 
رشد و بخش نيروگاه سيكل تركيبى اردبيل با 61  ميليون 
متر مكعب رشد مصرف گاز نسبت به سال گذشته مواجه 
بوده اســت.خدايى با تاكيد بر صرفه جويى در مصرف گاز 
توسط مردم استان اردبيل تصريح كرد: شهروندان مى توانند 
در مواقع بروز حوادث مربوط به گاز طبيعى و مشــكالت 
فنى  با واحد امداد شركت گاز استان اردبيل در هر ساعت 
از شبانه روز با شماره گيرى 194 تماس بگيرند و موارد را 
مطرح كنند تا رســيدگى هاى الزم و به موقع انجام شود. 
وى گفت: با رعايت نكات بسيار ساده همچون رعايت دماى 
رفاه بين  18 تا 21 درجه سانتيگراد، پوشيدن لباس گرم در 
فصل زمستان، استفاده از پرده هاى ضخيم و وسايل گازسوز 
استاندارد متناسب با فضاى محيط، شاهد كاهش چشمگير 
مصرف گاز طبيعى خواهيم بود. مديرعامل شــركت گاز 
استان اردبيل با بيان اينكه در حال حاضر بيش از 450 هزار 
مشترك گاز طبيعى در استان داريم، اظهار كرد: رعايت 
مصرف بهينه زمينه ساز خدمات رسانى مطلوب اين شركت 

به تمامى مشتركان خواهد شد.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل :

برودت هوا 
مصرف گاز 
را در اردبیل 
افزایش داد

|   مديرعامل سازمان فرهنگى ورزشى شهردارى 
قم گفت: با توجــه به اســتقبال خوب مــردم از برپايى 
بازارچه هاى خيريه در شهر، تا پايان سال حداقل دو بازارچه 
ديگر برپا خواهد شــد.به گزارش روابط عمومى شهردارى 
قم ، ابوالقاســم مقيمى با اشــاره به برپايــى بازارچه هاى 
خيريه در مناطق مختلف شهر به همت سازمان فرهنگى 
ورزشــى شــهردارى قم اظهار كرد: اخيرا بازارچه خيريه 
در فرهنگســراى خانواده در بنياد و سراى محله ساالريه 
برگزار شــد كه اســتقبال خوبى نيز از ســوى شهروندان 
صورت گرفت.وى با اشــاره به جزئيات اين بازارچه اذعان 
كرد: اين بازارچه در ســراى ســاالريه يكروزه برگزار شد 

امــا بازارچه خيريه ايثار دو روزه بود كه قبل از شــب يلدا 
برگزار شد و استقبال چشمگيرى صورت گرفت.مديرعامل 
سازمان فرهنگى ورزشى شهردارى قم با بيان يانكه در اين 
بازارچه ها 30 تا 40 نفر شــركت كننده داشتيم كه عمدتا 
سرپرســتان خانوار بودند، تصريح كــرد: اين افراد در اين 
بازارچه ها محصوالت خانگى را ارائه كرده و مردم نيز خريد 
انجام مى دادند كه شرايط خوبى براى كمك به خانواده هاى 
نيازمند و سرپرستان خانوار فراهم شد.وى با بيان اينكه تا 
پايان سال بار ديگر اقدام به برپايى بازارچه هاى خيريه در 
شهر خواهد شــد، افزود: طبق برنامه ريزى صورت گرفته 

حداقل دو بازارچه ديگر هم تا پايان سال خواهيم داشت.

طی نه ماه امسال ؛

 بالغ بر ۱4 هزار نفر ساعت آموزش 
در پخش فرآورده های نفتی گیالن برگزار شد 

|   زينب قليپور - از فروردين لغايت آذر ماه ســال جارى مجموعاً 14 هزار و 917 نفر ساعت 
كالس آموزشى براى كاركنان شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه گيالن برگزار شد. در اين 
مدت 88 دوره آموزشى با حضور دو هزار و 341 نفر از كاركنان رسمى ، قراردادى و در دو سطح عمومى 

 ، CNG و تخصصى تشكيل شد . دوره هاى آموزشى درسطوح عمومى ، مديريت تخصصى ، ايمنى ، مجارى عرضه و جايگاههاى
وسائل نقليه حامل انرژى و كالسهاى مرتبط با شناخت و درمان بيماريها در منطقه انجام شد  .  گفتنى است آخرين دوره آموزشى 
« مقررات و روشــهاى ادارى »  براى بيش از يكصد نفر از مسئولين و كارشناسان درتاريخ هاى 8 و 9 دى ماه سال جارى برگزار 
شد .  اين دوره آموزشى به صورت دو جلسه هشت ساعته توسط دكتر ابراهيمى ، رئيس تدوين مقررات ادارى و استخدامى ستاد 

پخش تدريس شد . 

 کالهبرداران ۱9۰ میلیاردی 
در گلستان دستگیر شدند

|   فرمانده انتظامى استان گلستان از شناسايى و دستگيرى كالهبرداران 190 ميليارد ريالى در استان گلستان 
خبر داد.سردار على اكبر جاويدان اظهارداشت: در پى ارجاع يك فقره پرونده قضائى مبنى بر شكايت نمايندگان حقوقى 
يكى از شركت هاى پيمانكارى مخابرات از 3 نفر با هويت معلوم مبنى بر كالهبردارى و جعل اوراق و اسناد دولتى وتحصيل 

مال نامشروع، مراتب به صورت ويژه در دستور كار ماموران پليس امنيت عمومى استان قرار گرفت.فرمانده انتظامى گلستان افزود: شاكيان اعالم 
داشتند در قراردادى با متهم اصلى كه خود را نماينده قانونى شركت مخابرات معرفى كرده بود، مقرر شد 4 كيلوگرم كابل نيكل به ارزش 180 ميليارد 
ريال به منظور اجراى طرح هاى مخابراتى فيبر نورى وارد كشور كرده و تحويل وى دهند.سردار جاويدان با بيان اينكه متهمان تا زمان تحويل نيكل 
مبلغ 7 ميليارد و 500 ميليون ريال وجه نقد و 36 سكه بهار آزادى با هدف انجام خريد براى اجراى پروژه از شركت مذكور دريافت كردند، تصريح كرد: 

پيمانكاران كابل هاى مورد نظر را وارد و تحويل متهمان دادند.

شهردار گرگان خبر داد :

 فعالیت مستقیم ۱۰۰ نیروی کار 
در پروژه روگذر افسران

|   شهردار گرگان از فعاليت مستقيم 100 نيروى كار در پروژه روگذر افسران خبر داد و گفت: براى 
تسريع در اجراى پروژه به تدريج نيروى كار به پروژه اضافه خواهد شــد.به گزارش مركز اطالع رسانى روابط 
عمومى شهردارى گرگان، عبدالرضا دادبود امروز در حاشيه بازديد از پروژه روگذر افسران گرگان اظهار كرد: 

پروژه خوشبختانه از زمان بندى خودش جلوتر است و كارگاه به تناسب نوع اجرا در مراحل مختلف پروژه و با توجه به شرايط آب و هوايى در 
شيفت هاى مختلف فعال است.دادبود با اشاره به اينكه 100 نفر به صورت مستقيم در اين پروژه مشغول به فعاليت هستند، خاطرنشان كرد: 
به تدريج براى تسريع در روند پروژه تعداد نيروها اضافه خواهد شدو تالش خواهيم كرد پروژه هرچه سريعتر به بهره بردارى برسد.شهردار 
گرگان تاكيد كرد: برنامه زمان بندى پروژه يك ساله است و تا آبان ماه سال 1398 پيش بينى زمان بندى پروژه انجام شده اما تالش بر اين 

است كه بتوانيم حداقل پروژه را چهار ماه زودتر به بهره بردارى برسانيم.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای کرمانشاه از نصب 24 
دستگاه ترددشمار در سطح محورهای مواصالتی خبر داد 

|   مهندس فريبرز كرمى با بيان اينكه هم اكنون 74  دســتگاه تردد شمار در محورهاى استان 
كرمانشاه فعال مى باشد،افزود :تعداد اين دستگاه ها در سال قبل50  مورد بوده كه طى يك سال اخير 24 
دستگاه ديگر به اين تعداد اضافه شده است .به گزارش روابط عمومى اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده 

اى استان كرمانشاه ؛وى از وجود  30  دوربين ثبت تخلف وكنترل سرعت در محورهاى استان نيز خبر داد و عنوان كرد :پنج دوربين 
نظارت تصويرى در راه هاى استان فعال هستند كه در محورهاى مهم وحساس از جمله:راهدارخانه هاى عين الكش و چهار زبر، سه راهى 
مالوى، گردنه پاطاق و ابتداى دهيارى خسروى نصب شده است . وى گفت: تمام اين سيستم ها فعال هستند واطالعات وضعيت راه ها 
،جاده ها ، ميزان تردد خودروها ،وضعيت ترافيك و انسداد راه ها در زمان بارندگى و... را در اختيار مجموعه هاى ذيربط قرار مى دهند و 
يادآور شد در صورت تخصيص اعتبار و امكان اضافه كردن دوربين ها،مى توان از حوادث ومشكالتى كه در راه ها رخ مى دهد كم كرد .

|   فالح - مديرعامل شــركت توزيــع نيروى برق 
تبريز گفت: يك واحد نيروگاه مقياس كوچك به ظرفيت 2 
مگاوات در شهرك صنعتى مايان تبريز به بهره بردارى رسيد. 
به گزارش خبرنگار ما در تبريز، عــادل كاظمى با اعالم اين 
خبر افزود: اين نيروگاه در حال حاضر با راندمان 43/7 درصد 
شــروع به كار كرده اســت كه با اجراى طرح CHP، ميزان 
راندمان نيروگاه به 55/6 درصد خواهد رســيد. وى در اين 
خصوص تشريح كرد: اين نيروگاه در زمينى به مساحت يك 
هزار و پانصد مترمربع و بــا هزينه كرد هفتصد هزار يورو در 
بخش ارزى و همچنين 15 ميليارد سرمايه گذارى ريالى به 

همت بخش خصوصى احداث شده است. وى افزود: پروانه 
احداث 5 مگاواتى براى اين نيروگاه صادر شده است كه فاز 
اول اين نيروگاه به ظرفيت2 مگاوات به شبكه توزيع برق تبريز 
متصل شده است. به گفته وى؛ با افتتاح اين نيروگاه ظرفيت 
توليد پراكنده گازسوز برق تبريز به 11 مگاوات رسيده است. 
كاظمى افزود: نيروگاه هاى توليد پراكنده CHP در مناطقى 
احداث مى شوند كه مشكل تامين برق يا ضعف ولتاژ و تلفات 
وجود دارد كه با رفع اين مشــكل، امكان استفاده از حرارت 
آن ها نيز وجود دارد و راندمــان توليد برق در نيروگاه توليد 

پراكنده CHP تا بيش از 60 درصد مى رسد.

|   معاون نظــارت بر بهره بردارى شــركت آب 
و فاضالب روســتايى اســتان قم با توجه به بارش برف و 
كاهش دماى هوا و  يخبندان در برخى از نقاط اســتان بر 
عايق بندى كنتور و تإسيســات آب تأكيد كرد.به گزارش 
روابط عمومى شــركت آب و فاضالب روستايى استان قم 
، مهندس سيد احســان صائبى نيا، معاون نظارت بر بهره 
بردارى شركت آبفاى روســتائى استان قم گفت: با توجه 
به بارش بــرف و كاهش دماى هوا و  ايجــاد يخبندان در 
برخى از نقاط اســتان، يكى از مشكالتى كه همواره براى 
تاسيسات آبرسانى مشتركين به وجود مى آيد يخ زدگى و 

بدنبال آن تركيدگى كنتورها و لوله هاى آب شرب است.
معاون نظارت بر بهره بردارى  آبفاى روســتايى استان در 
ادامه گفت: به منظــور جلوگيرى از يخ زدگــى كنتورها 
و تأسيســات آبرسانى و قطع آب، مشــتركين بايد نسبت 
بــه عايق بندى و محافظت از تأسيســات آبرســانى خود 
اقدام كنند.مهندس صائبى نيا با بيان اين كه عايق بندى 
كنتورها و تأسيســات آبرسانى، اساســى ترين اقدام براى 
جلوگيــرى از يخ زدگى تاسيســات اســت افــزود: براى 
عايق بندى كنتور و تاسيســات آبرســانى از پشم شيشه، 

گونى و الياف مصنوعى مى توان استفاده كرد.

|   فالح - منطقه 8 عمليات به عنوان نماينده شركت 
انتقال گاز ايران، جهت پياده ســازى سيستم بومى مديريت 
يكپارچه خوردگى معرفى شد.به گزارش خبرنگار ما در تبريز، 
در دومين جلسه طرح تدوين نظام بومى مديريت خوردگى كه 
با حضور اعضاى شوراى راهبرى طرح، مدير و روساى واحدهاى 
منطقه 8 در تبريز برگزار شــد، يداله بايبــوردى، ضمن ابراز 
خرسندى، صيانت از سرمايه هاى ملى و دارايى هاى فيزيكى را 
امرى مهم و حياتى عنوان كرد و گفت: با پياده سازى سيستم 
بومى مديريت يكپارچه خوردگى در خطوط لوله و تاسيسات 

مى توان زمينه را براى تداوم انتقال پاك، ايمن، پايدار و بهره ور 
گاز هموار نمود و در جهت تحقق اهداف عاليه سازمان به نحو 
احسن گام برداشــت.بايبوردى افزود: با پياده سازى و اجراى 
اين نظام بومى شده، مى توان خوردگى را به صورت نظام مند 
مديريت كرد تا شاهد كاهش آســيب ها، خسارات غير قابل 
جبران، تخريب هاى پيش بينى نشده و كاهش هزينه ها باشيم.
در اين جلسه على مسايلى، مدير طرح استقرار سيستم مديريت 
يكپارچه خوردگى، گفت: شركت انتقال گاز ايران به ويژه منطقه 
8 عمليات، از پتانسيل بسيار خوبى برخورداربوده و بايد با برنامه 

ريزى كالن و استراتژيك، آگاهانه براى پيشرفت اهداف و توسعه 
اين صنعت عظيم تالش كنيم.مسائلى افزود: پديده خوردگى 
يكى از عوامل مخرب در صنعت است كه هر ساله هزينه هاى 
هنگفتى به واحدهاى عملياتى تحميــل مى كند و بر همين 
اساس با مديريت بهتر خوردگى، مى توان تا حدودى خسارات 
ناشى از خوردگى را كاهش داد.وى تدوين شاخص هاى كليدى 
عملكرد براى ارتقاى سطح كيفى حفاظت از تاسيسات، بهينه 
كردن فعاليت هاى مربوط به كنترل خوردگى و رسيدن به اهداف 
ايمنى و زيست محيطى را از مهم ترين اهداف اين طرح برشمرد.
مدير طرح استقرار سيستم مديريت يكپارچه خوردگى مراحل 
انجام اين طرح را در سه فاز بيان كرد و افزود: تدوين نظام بومى 
مديريت خوردگى، پياده سازى بومى آن، و پايش و مميزى نظام 

مديريت خوردگى و آموزش به ترتيب فازهاى اين طرح مى باشد.
مسائلى با بيان اينكه طرح پژوهشى شركت ملى گاز ايران پس 
از طرح و بررسى در شوراى هماهنگى و برنامه ريزى پژوهشى و 
فناورى و همچنين شوراى مديران، سرانجام در شوراى سياست 
گــذارى و نظارت راهبردى پژوهش و فــن آورى وزارت نفت، 
بررسى و تصويب شده است، تصريح نمود: پژوهشگاه صنعت نفت 
بعنوان مجرى طرح انتخاب و پس از انجام اقدامات الزم، تصويب 
و فاز اجرايى آن از دى ماه سال گذشته شروع گرديده است.در 
ادامه اين نشست ضمن برگزارى دوره آموزشى تخصصى، اعضا 
و نمايندگان شــوراى رهبرى طرح مديريت خوردگى به ارايه 
گزارش فعاليت هاى انجام شده در راستاى يكپارچگى فعاليت 

هاى مرتبط با استقرار كامل مديريت خوردگى پرداختند.

در راستای کاهش هزینه ها؛

خبرنامه

استانها

خبر

خبر

برپایی بازارچه های 
خیریه در شهر قم ادامه 
می یابد

منطقه 8 عملیات به عنوان پایلوت استقرار 
سیستم مدیریت یکپارچه خوردگی انتخاب شد

کشف۱۴تنموادمخدردرگلستان

معاون نظارت بر بهره برداری شرکت آب و فاضالب روستایی استان قم تاکید کرد؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز خبر داد؛

 ضرورت عایق بندی کنتور 
و تأسیسات آب

افتتاح نیروگاه گازسوز 2 مگاواتی در 
شهرک صنعتی مایان

|   فرمانده انتظامى استان گلستان از كشف 13 تن و 621 كيلوگرم انواع موادمخدر در 9 ماهه نخست سال جارى در گلستان 
خبر داد.سردار على اكبر جاويدان اظهارداشت: در 9 ماهه نخست سال جارى با تالش هاى ماموران پليس مبارزه با موادمخدر، بيش 
از 13 تن و 621 كيلوگرم انواع موادمخدر از قاچاقچيان كشف كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 141 درصد افزايش داشته است.
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