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راه انداز مجدد كارخانه آب معدني سيرنگ كوهرنگ 
احياء يك صنعت مرده بود

| علیمراد مصیبی -  دكتر عليرضــا رضواني مدير عامل كارخانه آب 
معدني ســيرنگ كوهرنگ گفت : اين كارخانه به علت سوء مديريت و نداشتن 
سرمايه در گردش به مدت سه سال تعطيل شده بودو نزديك به 250نفر از كارگران 
آن از كار بيكارشده بودند كه در نهايت در تير ماه سال جاري با رايزني هايي كه با 
نماينده مردم فارسان اردل وكيار و نيز استاندار محترم استان و فرماندارشهرستان 
كيار انجام شد مجددا از13 آبان ماه سالجاري راه اندازي و به چرخه توليد برگشت 
البته در مرحله اول توانستيم 50نفر از كارگران را برگشت بكار دهيم .وي افزود : 
آبهاي استان چهارمحال وبختياري جزء نوادر و بهترين آب هاي دنيا هستند كه 
در صورت حمايت مسئولين مي توان اشتغالزايي نمود و با صادرات فرآورده هاي 
اين كارخانه با  ارز آوري براي كشور از اين نعمت خدادادي استفاده كرد برهمين 
اساس در حال راه اندازي خط توليد نوشابه و آب ميوه و ماءالشعير مي باشيم كه در 

صورت راه اندازي برتعدادكارگران شاغل افزوده خواهد شد .مدير عامل كارخانه سيرنگ كوهرنگ تصريح نمود كه آب معدني 
توليد شده اين كارخانه در حال حاضر به كشور هاي همسايه مانند عراق و افغانستان صادر مي شود و در آينده نزديك با راه 
اندازي خط توليد نوشابه كوال و پرتقالي و آب ميوه گاز دار و ماءالشعير به مجموعه محصوالت آن اضافه خواهد شد و ميزان 
صادرات افزايش پيدا خواهد كرد و به منظور كاهش آالينده هاي زيست محيطي و ثبات قيمت و استفاده از قالب هاي ديگر با 

توجه به نياز مصرف از بطري هاي شيشه اي به جاي بطري پالستيكي استفاده خواهد شد.

برگزاري جلسه مديريت مديريت بحران در شركت 
بهره برداري نفت و گاز غرب

| با توجه به بارش شديد نزوالت جوى در مناطق عملياتى 
غرب كشور و وقوع سيل و آب بردگى جاده ها، ريزش كوهها، زير 
آب رفتن LBV ها و خطوط لوله جلســه كميتــه بحران با حضور 
اعضاء اين كميته در اتاقهاى بحران ستاد و مناطق عملياتى تشكيل 
و از طريق ويديو كنفرانس گزارش وضعيت جاده ها، پلها، چاه ها، 
ساختمانها و تاًسيسات توسط رؤســاى مناطق اعالم و جهت رفع 

موارد و كاهش پيامدها تصميم گيرى هاي الزم صورت گرفت.
به گزارش پايگاه اطالع رساني شــركت بهره برداري نفت و گاز 
غرب ؛ مهندس ناصري پور مدير عامل شــركت در همين ارتباط 
اظهار داشت: با توجه به اعالم آماده باش به كليه واحدها در همه 

مناطق عملياتي قبل از بارندگى و بستن چاههاى واحد سركان و مالكوه، خوشبختانه در ناحيه عملياتى 
سركان مالكوه حادثه اى نداشته و مقرر گرديد همه چاه هاي اين مناطق در سرويس قرار گيرد و خطوط 

آسيب ديده بعالوه شيرگاه چاه 1 سركان نيز بعد از انجام تعميرات و اصالحات در سرويس قرار گيرد.

123 مهار نشت نفت خط 16 اينچ انتقال نفت واحد دهلران 
به واحد بهره برداري چشمه خوش

| با تدبير و رهنمود هــاي جناب آقاي مهندس حاتمي مدير عامل 
شــركت نفت مناطق مركزي ايران و مديريت جناب آقاي مهندس ناصري 
پور مدير عامل شركت بهره برداري نفت و گاز غرب و با همكاري جناب آقاي 
 HSE نصيرايي مدير محترم توليد، جنــاب آقاي عيدك زاده رئيس محترم
شــركت نفت مناطق مركزي ايران و ساير مديران و روسا در ستاد و مناطق 
عملياتي نشــت نفت خط 16 اينچ انتقال نفت واحد دهلران به واحد بهره 
برداري چشمه خوش در مورخ 13 بهمن ماه مهار گرديد.به گزارش پايگاه 
اطالع رساني شركت بهره برداري نفت و گاز غرب ؛ با توجه به بارش شديد 
نزوالت جوى اخير در مناطق عملياتى غرب كشور و شهرستان دهلران سر 
ريز شدن سد دوئيريج و جاري شدن سيل در رودخانه، خط 16 اينچ جديد 

انتقال نفت واحد دهلران به واحد بهره برداري چشــمه خوش دچار آسيب ديدگي و نشت شد كه با حضور به موقع 
مهندس حاتمي مدير عامل شركت نفت مناطق مركزي ، مهندس ناصري پور مدير عامل شركت بهره برداري نفت و 
گاز غرب، مهندس نصيرايي مدير توليد شركت نفت مناطق مركزي ايران و ساير مديران و روساي اين دو شركت در 
ستاد و منطقه عملياتي چشمه خوش و دهلران اين مشكل در كمترين زمان ممكن و بدون توقف توليد، نشت نفت 

از اين خط لوله برطرف گرديد.

خبرنامه

شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب در نمایشگاه دستاوردهای ۴۰ ساله انقالب در ایالم حضور یافت
| آئين افتتاح نمايشگاه دستاوردهاى 40 ساله انقالب اسالمى در مجموعه چغاسبز شهر ايالم برگزار شد و اين شركت نيز به ارائه دستاوردهاى فنى و عملياتى 
خود طى يك سال اخير پرداخت.به گزارش پايگاه اطالع رسانى شركت بهره بردارى نفت و گاز غرب ؛نمايشگاه دستاوردهاى 40 ساله انقالب اسالمى با حضور 
استاندار، فرماندار و ساير مسئوالن استانى در محل نمايشگاه دائمى چغاسبز استان ايالم افتتاح شد.

سه شنبه    23 بهمن 1397
6 جمادی الثانی1440    12 فوریه 2019    شماره 3375

بهره برداری از 72 پروژه برق رسانی در سطح شهرستان اصفهان 
مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان خبر داد:

| حميدرضا پيرپيران در نشســت خبرى با اصحاب 
رســانه اظهار كرد: در چهلمين سال پيروزى انقالب اسالمى 
72 پروژه بزرگ برق رسانى بااعتبار بالغ بر 33 ميليارد و 738 
ميليون تومان در سطح شهرســتان اصفهان به بهره بردارى 
مى رســد.مديرعامل شــركت توزيع برق شهرستان اصفهان 
در ادامه گفت : دستاوردهاى 40 ســاله انقالب نشان دهنده 
توسعه كمى و كيفى بســيار پرشتاب در همه زمينه هاى علم 
و فن آورى ازجمله صنعت برق به عنوان صنعت پيشــرفته و 
پيچيده به كمك فن آورى هاى مدرن است كه اين صنعت به 
دليل نزديكى با نقطه مصرف و تنوع در شــرايط و تجهيزات 
بيشترين تغيير و تحول را داشته اما باوجوداين شرايط، ما از 
شاخص هاى جهانى عقب نمانده ايم بلكه همراه و همگام با آن، 

مستحكم در ميدان بوده ايم.
پير پيران افزود: شاخص ســوم جهانى توسعه اين صنعت، 
برق رســانى با كربن كم، اســت كه ما با توليــد 2,2 ميليون 
كيلووات ســاعت انرژى پاك خورشــيدى از انتشار گازهاى 
گلخانه اى جلوگيرى نموده و اكنون 138 سامانه خورشيدى 
در مكان هــاى متفــاوت به منظور كاهــش گازهاى مخرب 

محيط زيست نصب شده است.
مديرعامل شركت توزيع برق شهرستان اصفهان افزود: در 
طول انقالب اسالمى شــاهد رشد 6 برابرى مشتركان برق در 
شهرستان هاى اصفهان بوده ايم، درحالى كه رشد مصرف برق 
مشتركان، بسيار باالتر از رشد تعدادى بوده و نزديك به 2 برابر 

بيشتر از رشد تعدادى مشتركان است كه با توجه به گستردگى 
اســتفاده از انرژى برق در ســطح جامعه، امرى اجتناب پذير 
است البته امروزه برق به عنوان زيرســاخت، در تمام زندگى 
بشر بروز و ظهور داشــته و نقش آفرينى مى كند و از ديگر سو 
با توجه به اهميت مديريت مصرف مشتركان، توجه عموم را 

نيازمند است.
پير پيران ابراز داشــت: در حال حاضر 95 درصد مراجعات 
مــردم غيرحضورى شــده و مشــتركين مى تواننــد تنها با 
شماره گيرى 38121 از همه خدمات فروش و پس از فروش 
برق استفاده و اطالعات الزم را دريافت كنند و شماره تماس 
121 هم شبانه روز پاســخگوى حوادث برق است همچنين 
ســامانه 38121 به نوعى مكالمه به جاى مراجعه محســوب 
مى شود كه از ساعت 7 صبح تا 9 شب ارائه خدمات مى كند و 
تاكنون حدود 230 هزار خدمات غيرحضورى انجام شده كه 
بالغ بر يك ميليارد تومان ذخيره سوختى به همراه داشته است.
مديرعامل شركت توزيع برق شهرستان اصفهان خاطرنشان 
كرد: امروز يك ميليون و 150 هزار مشترك داريم و به دنبال 
آن هستيم كه تمام خدمات به صورت غيرحضورى انجام شود، 

و در اين راستا از فن هاى مختلفى بهره برده ايم
پير پيران گفــت: به منظــور كاهش خاموشــى هاى برق 
مشــتركان و افزايش قابليت مانور شــبكه فشــار متوسط و 
اطمينان شــبكه كه در كمترين زمان و به طور مكانيزه بتوان 
با مانور حيدرها، مشكل خاموشى برق مشتركان را رفع كرد، 

حدود 420 نقطه از شبكه هاى زمينى و هوايى فشار متوسط 
به صورت كامــل مانيتور و به صورت اعمــال فرمان از راه دور 
نســبت به مديريت شــبكه در حداقل زمان ممكن صورت 

گرفته است.
وى اضافــه كــرد: انتظار داريــم در ســال 1405 برآيند 
فعاليت هاى شركت در همه شاخص هاى استراتژى كه رضايت 
مردم اســت نزديك به 100 درصد برســد كه طى اين مدت 
تلفات انرژى شبكه توزيع برق اصفهان كه در حال حاضر 6,67 
درصد اســت بايد به 5 درصد كاهش يابد و در بخش وصول 
مطالبات نيز انتظار مى رود 100 درصد درآمدهاى حاصل از 
فروش انرژى وصول شود كه بتوانيم برق رسانى به شبكه ها را 

به بهترين نحو عملياتى كنيم.
پير پيران ادامه داد: از ديگر شــاخصه هاى اين سند اجراى 
حداقل 90 درصد از پروژه هاى توســعه و عمرانى  شــركت 
بر اســاس برنامه از پيش تدوين شده اســت كه در اين سند 
حداكثر 30 دقيقه خاموشى به ازاى هر مشترك در طول سال 
ديده شده و اميدواريم با همكارى مردم تا سال 1405 بيش از 

50 درصد رشد بار داشته باشيم.

اصفهان صدرنشین ارائه خدمات غیرحضوری صنعت 
برق

در ادامه ، معاونت فروش و خدمات مشتركين صنعت برق 
شهرستان اصفهان ابراز داشــت: در حوزه شركت توزيع برق 

شهرســتان اصفهان يك ميليون و 150 هزار مشترك وجود 
دارد و ازجمله مباحثى كه از گذشــته تاكنون براى اين حوزه 
قابليت اهميت است، بحث ارائه خدمات غيرحضورى است كه 
به تا امروز حدود 95 درصد ارائه خدمات اين حوزه به مشتريان 
خود به صورت غيرحضورى است كه براى تحقق اين موضوع از 
تكنيك ها متعدد ازجمله رصد كليه امور دستى تهيه سيستم 

يك پاره نرم افزارى استفاده شده است.

وى تصريح كرد: در بحث نظارت توانســته ايم با راه اندازى 
سامانه بصير كه تحت نظرات تمامى مديران و ناظران است، 
نظارت همه جانبه و كامل داشــته باشــيم به طــورى مثال 
شهروندان با قرار گرفتن در ســامانه بصير، ابتدا يك صندوق 
پستى در اختيار آنان قرار خواهد گرفت تا بتوانند مشكالتى 
كه در طول مسير فرآيند براى آن ها وجود دارد را بازگو كنند 

و بالفاصله مشكالت آنان حل خواهد شد.


