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شهرستان

اخبار
به منظور گرامیداشت فرارسیدن هفته نیروی انتظامی
صورت گرفت؛

حضور رئیس شورا و شهردار الوند در
مرکز فرماندهی انتظامی شهرستان البرز

به گزارش روابط عمومی
شهرداری الوند؛ همزمان با
فرارسیدن هفته نیروی انتظامی،
مهندس سهراب ذاکری رئیس
شورا ،دکتر روح اهلل احمدزاده
کرمانی شهردار الوند و رئیس
هیات مدیره شرکت شهر صنعتی
البرز و مهندس امیر حسین پور قائم مقام شهرداری الوند
با حضور در مرکز فرماندهی انتظامی شهرستان البرز ،ضمن
دیدار با سرهنگ منصوری فرمانده انتظامی شهرستان ،از تالش
ها و زحمات مدافعان امنیت جامعه تقدیر و تجلیل به عمل
آوردند .دکتر احمدزاده کرمانی شهردار الوند در این جلسه
اظهار داشت :حافظه تاریخی ملت ایران گواهی می دهد نیروی
انتظامی پس از پیروزی انقالب اسالمی و هشت سال دفاع
مقدس و عبور از مقطع سازماندهی نوین خود ،با هوشمندی
و درک درست از الزامها به نقطهای غرورآفرین از بالندگی و
بهرهمندی از توانمندیها و ظرفیتهای متنوع رسیده است.
همچنین مهندس ذاکری رئیس شورای اسالمی شهر
الوند نیز در این دیدار با بیان اینکه بخش عمدهای از تامین
امنیت ،تحکیم نظم و اجرای قانون و عدالت به عنوان مهمترین
ارکان ثبات و سالمت نظام اجتماعی بر عهده نیروی انتظامی
است ،بیان داشت :همه باید پلیس را در تامین و برقراری این
نظم و امنیت همراهی و کمک کنیم.
مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم :

طرح ملی اصالح و بهینه سازی موتورخانه
واحدهای مسکونی و تجاری شروع شد

واحدهای مسکونی و تجاری پس از ثبت نام در سایت
شرکت ملی گاز ،مشمول پرداخت هزینه اصالح و بهینه سازی
موتورخانه از سوی شرکت گاز استان می گردند.
به گزارش روابط عمومی؛ عباس شمس اللهی مدیرعامل
شرکت گاز استان ایالم گفت  :اجرای طرح ملی اصالح و بهینه
سازی واحدهای مسکونی و تجاری از روز  23مهرماه و همزمان
با سراسر کشور در شرکت گاز استان ایالم شروع شده است.
وی اظهار داشت :متقاضیان مشمول پس از مراجعه به
سایت  goc.nigc.irیا سایت شرکت ملی گاز به آدرس
 www.nigc.irگزینه بهینه سازی موتورخانه و ثبت نام،
می توانند حداکثر تا  100درصد مبلغ هزینه بهینه سازی و
اصالح موتورخانه را مطابق تعرفه های مصوب از شرکت گاز
دریافت نمایند.
شمس اللهی تصریح کرد :در این طرح سه عامل اصلی
صرفه جویی در موتورخانه ها شامل :عایق کاری موتورخانه،
نصب رسوب گیر موتورخانه و تنظیم مشعل توسط ناظرین
شرکت گاز مورد بررسی قرار گرفته و یک شرکت مورد تأیید و
دارای صالحیت بعنوان مجری طرح انتخاب می گردد که پس
از توافق و امضای قرارداد با مالک ساختمان ،بسته به میزان
نیاز موتورخانه به اصالح و بهینه سازی ،مبالغی که می تواند تا
حداکثر  100درصد کل هزینه ها را پوشش دهد توسط شرکت
گاز به مجری پرداخت می گردد.
وی بیان داشت :به منظور کاهش هدر رفت انرژی و
اصالح مصرف گاز در موتورخانه این طرح آغاز شده است
و یک فرصت مناسب برای انجام اصالحات و بهینه سازی
موتورخانه است که مردم عزیز از این فرصت استفاده کنند
و با استفاده از پرداخت هزینه توسط شرکت گاز ،هزینه های
مستمر مصرف گاز و استهالک موتورخانه و آالینده های زیست
محیطی را کاهش دهند .شمس اللهی افزود مجریان و شرکت
های تأسیساتی واجد شرایط نیز می توانند با مراجعه به سایت
مذکور ثبت نام نموده و پس از تأیید در لیست مجریان واجد
صالحیت شرکت گاز قرار گیرند.

فرمانده انتظامی استان مازندران:

پلیس در جمهوری اسالمی گره گشای کار مردم است

فرمانده انتظامی استان مازندران در
مراسم صبحگاه عمومی یگان های انتظامی
استان ،گفت :پلیس در جمهوری اسالمی باید
مامن و گره گشای کار مردم باشد .
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس،
سردارمرتضی میرزایی در مراسم صبحگاه
یگان های انتظامی استان که با حضور
فرماندهی دریابانی و یگان ویژه پاسداران
استان همراه بود ،با تبریک آغاز ماه ربیع
االول و گرامی داشت هفته ناجا ،گفت :امروز
افتخار پلیس این است که با عمل به تدابیر
مقام معظم رهبری در مسیر و در تراز انقالب
اسالمی قرار گرفته است.
فرمانده انتظامی استان مازندران ،با
بیان این که پلیس در تراز انقالب اسالمی
باید درک و رفتاری متناسب با آرمان های
انقالب اسالمی داشته باشد ،تصریح کرد:
خدمت به مردم در البس مقدس پلیس،

باالترین نعمت و افتخاری است که بر عهده
ما گذاشته اشده است.

سردارمیرزایی ،احساس امانت داری را
از خصوصیات پلیس در تراز انقالب اسالمی

برشمرد و اظهار داشت :خدمت به مردم در این
لباس امانتی است که به ما سپرده شده است و
باید با تمام وجود از آن حفاظت و حراست کرد.
این مقام انتظامی رافت و مهربانی با مردم
را از دیگر خصوصیات پلیس در تراز انقالب
اسالمی عنوان کرد و گفت :پلیس در عین حالی
که با مردم باید با مهربانی رفتار می کند باید با
قانون شکنان برخوردی قاطعانه و برابر با قانون
داشته باشد.
شهدای سالمت ،از تالش ها و زحمات
بی شائبه کارکنان خدوم و پرتالش انتظامی
استان و خانواده های محترم آنان به ویژه مردم
والیتمدار و شهید پرور و مسئوالن استانی که
در طول سال گذشته و سال جاری در برقراری
نظم و امنیت استان یاری کردند ،تقدیر و تشکر
نمایم.
فرمانده انتظامی استان مازندران
سرتیپ دوم پاسدار مرتضی میرزایی

برگزاری مانور مقابله با خرابکاری در ایستگاه  CGSشهر رضی از توابع مشگین شهر استان اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل ،سردار
اسماعیلی مدیر عامل این شرکت از برگزاری مانور مقابله با
عملیات خرابکاری در ایستگاه  CGSسیدلر شهر رضی از
توابع مشگین شهر استان اردبیل خبر داد و گفت  :این مانور
طبق برنامه زمانبندی و به منظور نکوداشت هفته پدافند غیر
عامل با همکاری واحدهای  ،HSEامداد ،تعمیرات ،گازبانی و
سایر واحدهای درگیر اداره گاز رضی و با موضوع آتش سوزی
و انفجار در اطراف ایستگاه  CGSسیدلر رضی برگزار شد.
اسماعیلی آمادگی در مقابل تهدیدات را از مهمترین اهداف
مانورهای برگزار شده برشمرد و گفت :اجرای مانور در راستای
آمادگی نیروهای این شرکت برای مقابله با حوادث مختلف
امری ضروری است و قطعاً این اقدام باعث افزایش توانمندی
نیروها در واکنش به موارد اضطراری می شود.
اسماعیلی اداره و مدیریت کلیه فعالیت ها از قبیل پیش

بینی ،پیشگیری ،کاهش خسارت و ایجاد آمادگی و مقابله با
تهدیدات را از اهداف این مانور برشمرد و عنوان کرد :با توجه
به بحث خطرپذیری در تأسیسات گازی بایستی همه کارکنان
خود را موظف به رعایت موارد ایمنی کنند و در مواقع بحرانی
آمادگی الزم را برای مقابله با هرگونه حادثه احتمالی داشته
باشند.
اهمیت توصیف نمود
وی مراحل قبل از مانور را بسیار با
ّ
و اظهار داشت :مشخص کردن محدوده مانور ،ایستگاههای
درگیر در مانور ،شناخت راههای ورود امن به منطقه ،مشخص
نمودن شیرهائیکه جریان گاز را قطع می کنند و استفاده از توان
نیروهای عملیاتی و انجام فرآیند اطالع رسانی مانور از جمله این
مراحل می باشد که بایستی بنحو احسن انجام پذیرد.
در پایان مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل افزود:
در حوزه پدافند غیر عامل و مدیریت بحران اقدامات ارزنده

ای در شرکت گاز استان انجام شده است که از آنجمله می
توان به اجرای مانورهای منتظره و غیر منتظره ،مانیتورینگ
ایستگاه های تقلیل فشار ،پیاده سازی سیستم امداد مکانیزه
و  ....اشاره نمود.

بازدید از پروژه های شهرستان اسالم آباد غرب

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز
استان کرمانشاه :شهبازی مدیر عامل گاز

استان در معیت دکتر بخشی پور نماینده مردم
شهرستان اسالم آباد غرب وداالهودر مجلس
شورای اسالمی و حیدری فرماندار شهرستان و
دیگر مدیران اجرایی گاز استان درروز یکشنبه
مورخ  20مهر ماه 99از پروژهای گاز رسانی به
روستاها شهرستان بازدید و از نزدیک در روند
اجرای پروژهای مذکور قرار گرفتند .شهبازی
عنوان نمود :در حال حاظر در شهرستان اسالم
آباد غرب 100درصدجمعیت شهری گاز دارو
از مجموع  170روستای شهرستان  122روستا
گاز دار و کار گاز رسانی به  32روستای دیگر در
دست اقدام می باشد .وی گفت :سه پیمان گاز
رسانی به روستاهها در سطح شهرستان فعال
می باشند به ترتیب پکیج بیگ رضایی شامل

 26روستا که تقریبا کار تمام شده و در مرحله
پایان کارمی باشند .همچنین پکیج حمیل نیز
شامل  26روستا می باشد که  14روستای آن
گاز دار شده و 12روستای باقی مانده با پیشرفت
 63درصد که انشاهلل تا پایان سال انجام خواهد
گردید ودرپکیج پیر حیاتی نیز چهارروستا
دردست اقدام که براساس برنامه زمان بندی
پیمانکارمربوطه در حال انجام آنها میباشد
ایشان افزود :در بخش گاز رسانی به
صنایع نیز دو پیمانکار فعال می باشند که کار
گاز رسانی  36واحد صنعتی را بر عهده دارند.
و هم اکنون  17واحد آن را گازدار نموده اند.
حیدری فرماندار شهرستان اسالم آباد
غرب  :ضمن تشکر از خدمات شرکت گاز

استان در راستای محرومیت زدایی از روستاهها
طی بازدید با مدیر عامل گاز استان و بررسی
مشکالت وموانع موجود در خواست پیگیری
های شرکت گاز استان به منظور بهره برداری هر
چه زوتر از گاز رسانی به باقی مانده روستاهها را
داشتند .در پایان  :دکتر بخشی پورضمن بازدید
از پروژههای شهرستان و بررسی مشکالت پیش
روی آنها و تشکر و قدردانی از زحمات مجموعه
شرکت گاز استان که در راستای خدمات رسانی
و محرومیت زدایی از روستاههای استان و کمک
به رونق تولید تالش می نمایند  .جهت پیگیری
موارد مطرح شده قول هر گونه هم کاری و
مساعدت الزم به منظور تسریع در انجام کار
را عنوان نمودند.

تشریح اقدامات مخابرات در جمع اهالی روستای رحمت آباد منطقه گلستان

مهندس غالمعلی شهمرادی  ،به منظور
تشریح اقدامات انجام شده در مخابرات منطقه
گلستان در جمع اهالی روستایی رحمت آباد
حضور یافت .غالمعلی شهمرادی به همراه
رحمت ا ...نوروزی نماینده مردم علی آباد
کتول در جمع اهالی روستای رحمت آباد

حضور یافت و باتشریح اقدامات انجام شده  ،به
سواالت آنها پاسخ داد .مدیر مخابرات منطقه
گلستان با اعالم این مطلب که توسعه ارتباطات
سیار در قالب عملیات فاز  8در تمامی استان
در حال اجرا است گفت  :با اتمام این پروژه
 160سایت جدید تلفن همراه تاسیس و در

بسیاری از سایت ها ارتقاء تکنولوژی صورت
خواهد گرفت .وی با تاکید بر ارائه خدمات
مطلوب مناسب بر اساس نیاز مشتریان در
هر نقطه از استان گفت  :توسعه ارتباطات
مخابراتی و ارتقاء زیرساخت ها بصورت
مداوم در دستور کار است و هدف ما این

است که بهترین و به روزترین سرویسهای
مخابراتی به مشتریان واگذار شود و اتمام
فاز 8توسعه ارتباطات سیار در راستای
همین هدف بوده و بی شک تاثیر بسزایی
در افزایش کیفیت ارتباطات تلفن همراه
خواهد داشت.
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انجام  700مورد بازدید و بازرسی از
ادارات و سازمان های دولتی استان گیالن

فرمانده پايگاه بسيج شهید تندگویان شركت گاز استان
گيالن در گفتگو با واحد روابط عمومي به بيان مهم ترين
اقدامات و دستاوردهاي اين واحد در يك سال و نيم گذشته
پرداخت.
محمدنقی اسماعیل زاده فرمانده بسيج شركت گاز
استان گيالن انجام  700مورد بازدید و بازرسی از ادارات و
سازمان های دولتی استان در راستای اجرای طرح پایش دما
و هماهنگی با سپاه قدس گیالن جهت استقراض خودروی
دو دیفرانسیل جهت حفظ برقراری جریان گاز ایستگاه ها و
مشترکین در بحران برف را از مهم ترین اقدامات این واحد
در یک سال و نیم گذشته عنوان نمود.فرمانده بسيج شركت
گاز استان گيالن با اعالم این مطلب افزود :این واحد اقدامات
مهم دیگری همچون برگزاری جلسات حلقه های صالحین
عام و خاص ،نشست های تربیت و تعالی ،تشکیل گروه های
فنی– تخصصی جهت حضور در بحرانها و شرایط اضطراری،
برگزاری دوره های آموزشی ویژه بسیجیان و همچنین
برنامه فرهنگی ورزشی به انجام رسانده است.وی با اشاره
به حضور فعال بسیج در مانورها ،دوره های آموزشی و برنامه
میز خدمت گاز اظهار داشت :این واحد همواره آماده خدمت
رسانی به مردم شریف استان بویژه در روزهای دشوار و بحران
ها می باشد.آقای اسماعیل زاده در ادامه از جذب  303عضو
جدید از نیروهای قرارداد مستقیم در صندوق قرض الحسنه
بسیجیان شهید تندگویان در سالهای  98و  99خبر داد و
گفت :در یک سال و نیم گذشته در مجموع تعداد  164فقره
وام به مبلغ  8/9میلیارد تومان بسیجیان گرامی اهدا شده
است .این مقام مسئول با اشاره به اقدامات گسترده بسیج
درجهت مقابله با ویروس منحوس کرونا گفت :بسیج شرکت
گاز استان گیالن همزمان با ورود ویروس کرونا به استان،
اقدامات مهمی همچون تهیه بسته های کمک معیشتی در 5
مرحله ،همکاری در طرح مقابله با کرونا و اعزام بازرس جهت
توزیع اقالم بهداشتی توسط دارو خانه ها ،تهیه بسته های
بهداشتی برای کارکنان و همچنین هماهنگی جهت اسکان
 50نفر از مهندسان و پزشکان سپاه در مهمانسرای شرکت
برای برپایی بیمارستان صحرایی ویژه کرونا را به انجام رسانده
است.فرمانده بسيج شركت گاز استان گيالن در بخشی دیگر
بیان کرد :بسیج مستضعفین نهادی جوشیده از متن انقالب
است که با تدبیر حکیمانه حضرت امام (ره) با رسالت حفظ
انقالب و دستاوردهای آن تشکیل گردید و توانسته است در
طول چهار دهه در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی،
علمی و فرهنگی ،اقتصادی ،نظامی و امنیتی از نظام مقدس
جمهوری اسالمی محافظت و حراست نماید.وی افزود :پایگاه
های مقاومت به عنوان اجرایی ترین بخش تشکیالتی سپاه
و سازمان بسیج مسئولیت و رسالت مهم و سنگینی در امر
جذب ،سازماندهی ،آموزش ،حفظ و انسجام بسیجیان برای
تحقق بسیج ده ها میلیونی به عهده دارند.آقای اسماعیل زاده در
ادامه گفت :پایگاه بسیج باید در سه سطح معرفتی ،اخالقی و
بصیرتی مأموریت های خویش را پیگیری نموده و به انجام برساند.
فرمانده بسيج شركت گاز استان گيالن در خاتمه گفت :اجرای
نظام تربیتی بسیج و پوشش صد درصدی صالحین ،انجام کامل
سلسله مراتب شجره طیبه صالحین با محوریت خودسازی و رفتار
سازمانی ،امر به معروف و نهی از منکر بسیجیان بر اساس اخالق
اسالمی با تأکید بر صدق ،صبر ،گذشت ،حلم و تواضع و همچنین
تکریم ارباب رجوع با رویکرد دینی از اهداف مهم بسیج می باشد.

