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اخبار
مدیرعامل برق منطقهای آذربایجان:

میزان تلفات برق از  ۱۴درصد
به زیر  ۱۰درصد رسیده است

مدیرعامل برق منطقهای آذربایجان گفت:
میزان تلفات برق منطقهای آذربایجان از  ۱۴درصد
به زیر  ۱۰درصد رسیده است .افشین روشنمیالنی
در نشست خبری به مناسبت هفته پدافند غیرعامل
در تبریز به بهرهبرداری از تونل  ۴کیلومتری انرژی
تبریز اشاره کرد و گفت :با بهرهبرداری از این طرح
برق تبریز در  ۴۰سال آینده به شکلی ایمن تأمین
میشود.
وی به آمادهسازی خطوط برق در مناطق،
تعویض سیمهای هوایی به روکشدار ،طراحی
شبکههای انتقال برای پایدارسازی ،گفت :برای
پایدارسازی شبکههای انتقال بیش از  ۴۰درصد از
ظرفیت منطقه تأسیسات نصب میشود .روشنمیالنی
با تاکید بر اینکه باید فرهنگسازی الزم برای افزایش
تابآوری مشترکان در شرایط ویژه انجام گیرد ،گفت:
مشترکان اصلیترین طرف ما هستند که میتوانند
نقش اصلی را ایفا کنند.
وی خاطرنشان کرد :تهیه کانکس محدود،
تجهیزات مشخصات برای شرایط ویژه آماده است
به طوری که هر شرکت نیز در کشور یک شرکت
معین دارد که شرکت برق منطقهای آذربایجان بر دو
استان معین است که برای این منظور آموزشهایی
برای آشنایی عمومی و مختصری از شبکههای تعیین
شده انجام میگیرد .روشنمیالنی با تاکید بر اینکه
با آمادگی قبلی و تدابیر اندیشیده شده و کمک
مشترکان توانستیم تابستان را با کمترین مشکل
سپری کنیم ،افزود :از امروز نیز برای برنامههای سال
آینده تدابیری داریم و در این خصوص با مشترکان
هماهنگ میشویم .وی تصریح کرد :امید است با
افزایش مصرف بهینه توسط مشترکان و افزایش
آمادگی شرکت بتوانیم خدمات خوبی ارائه دهیم.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای آذربایجان
گفت :یکی از عوامل افزایش تابآوری افزایش سبد
تولید برق از حاملهای انرژیهای مختلف است به
طوری که ما نیروگاههای بادی (میانه) ،نیروگاههای
خورشیدی در استان داریم .وی افزود :نیروگاههای
دیزلی کوچک در نقاط مختلف وجود دارد که اسباب
دست ماست که از طریق آن میتوان افت ولتاژ را
کنترل و خاموشی را محدود کرد .روشنمیالنی به
نیروگاههای بزرگ استان از جمله تبریز ،سهند با طرح
توسعه یک واحد نیروگاه گازی و بخاری ،هریس اشاره
کرد و گفت :این سه ،نیروگاه بزرگ استان هستند که
تولید آنها از مصرف استان بیشتر است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی:

تحقق اهداف متعالی شرکت
در گرو نیروی انسانی سالم و متعهد است

آذربایجان شرقی – عصررسانه:
جلسه کمیته سالمت با حضور مدیریت
و مسئولین منطقه آذربایجان شرقی و
رئیس و مسئولین سازمان بهداشت و
درمان شمالغرب کشور با محوریت توجه
به سالمت کارکنان در ستاد این منطقه
برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان
شرقی ،مدیر شرکت ملی پخش فرآورده
های نفتی منطقه آذربایجان شرقی
در این جلسه با بیان اهمیت سالمت
کارکنان بعنوان سرمایه اصلی شرکت
در رشد و پویایی آن گفت :تحقق اهداف
متعالی شرکت در گرو نیروی انسانی
سالم و متعهدی است که حفظ و ارتقای
سالمت جسمی و روانی آن همواره مورد
توجه بوده باشد.
علی روح اللهی ضمن تأکید به
پیگیری و تداوم اقدامات انجام یافته
جهت پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس
کرونا تصریح کرد :اقدامات پیشگیرانه

همواره مورد توجه بوده و در این راستا
ارسال بسته های متعدد آموزشی از
طریق شبکه الکترونیکی منطقه ،تبلیغات
محیطی در خصوص ضرورت استفاده از
ماسک و توزیع اقالم بهداشتی مورد نیاز
از قبیل مواد ضد عفونی کننده و ماسک

در بین کارکنان ،بازدید از مجاری عرضه
سوخت و ارائه خدمات غیر حضوری،
نظیر توزیع الکترونیکی نفت سفید،
نفتگاز و گاز مایع از جمله اقداماتی است
که در این خصوص انجام گرفته است.
در ادامه جلسه دکتر حسینعلیزاده

رئیس سازمان بهداشت و درمان شمال
غرب کشور نیز با اشاره به وضعیت شیوع
ویروس کرونا در سطح کشور و استان،
اظهار داشت :رعایت اصول مورد تأکید
به ویژه زدن ماسک ،حذف مسافرت های
زاید و دورهمی های خانوادگی ضروری
می باشد.
رئیس سازمان بهداشت و درمان
شمال غرب کشور هچنین ضمن تشکر
از تعامل و همکاری مدیریت و مسئولین
منطقه آذربایجان شرقی جهت کنترل
و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و
توجه به سالمت کارکنان منطقه گفت:
انجام معاینات شغلی کارکنان منطقه
آذربایجان شرقی ،پیگیری تأمین واکسن
آنفلوانزا برای بیماران پرخطر ،تفاهم نامه
با وزارت بهداشت و درمان و آموزش
پزشکی در خصوص واکسیناسیون
هپاتیت ،پیگیری وضعیت کارکنان مبتال
به بیماری کرونا تا بهبودی کامل را از
اولویت های کاری این سازمان دانست.

نصب بيش از  3200علمک گاز در هفت ماهه سالجاری در سطح استان اردبیل

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل از نصب 3
هزار و  274انشعاب تا پایان مهرماه سالجاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل
سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت ،با اعالم این
خبر افزود :از ابتدای سالجاری تاکنون به میزان بیش
از  114کیلومتر شبکه گاز به شبکه های گازرسانی
استان اضافه شده است که با این وجود میزان شبکه
گذاری از ابتدای تأسیس شرکت تا کنون به بیش از
نه هزار و  739کیلومتر رسیده و تعداد سه هزار و
 274عدد انشعاب گاز جدید نیز در سطح استان نصب
گردیده که از این تعداد  1094علمک در شهرها و
 2180انشعاب گاز طبیعی در روستاها نصب شده ،
که تعداد انشعابات نصب شده در سطح استان اردبیل
با احتساب تعداد علمکهای نصب شده در سالجاری به
 240هزار و  562انشعاب رسیده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل در رابطه
با ارایه خدمات غیر حضوری با توجه به شیوع
بیماری کرونا گفت :با توجه به شیوع بیماری کرونا
و ضرورت حفظ سالمت شهروندان و کارکنان،
تمامی خدمات این شرکت به صورت غیرحضوری
ارایه می شود و کلیه شهروندان می توانند با ورود
به وبسایت شرکت گاز استان اردبیل به نشانی
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الکترونیکی و با وارد نمودن کد اشتراک به خدمات
ارایه شده در بستر وب دسترسی داشته باشند.
در خاتمه مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل

با تاکید بر رعایت نکات ایمنی در مصرف گاز طبیعی
 ،افزود :از کلیه همشهریان و مشترکین شرکت گاز
استان تقاضا دارم نسبت به رعایت این موارد ایمنی ،
توجهی خاص و دقیق داشته باشند تا در آینده شاهد
هرگونه حادثه ناشی از مصرف ناایمن گاز طبیعی
نباشیم.

خبر كوتاه

واژگونی مینی بوس در محور آذرشهر-
تبریز  ۶ /نفر مجروح شد

واژگونی یک دستگاه مینی بوس در محور
آذرشهر -تبریز باعث مجروح شدن شش نفر
شد .
عصر دیروز یک شنبه در محور آذرشهر -تبریز
براثر واژگونی یک دستگاه مینی بوس  ۶نفر مصدوم
شدند.
با حضور به موقع عوامل اورژانس  ۱۱۵آذرشهر
و انجام اقدامات درمانی اولیه مصدومان توسط دو
دستگاه آمبوالنس به بیمارستان شهید مدنی آذرشهر
انتقال داده شدند.
معاون هالل احمر گلستان:

گازگرفتگی جان  ۲نفر را
*در گالیکش گرفت

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر
گلستان از فوت دو نفر بر اثر گازگرفتگی در جنگل
های گالیکش خبرداد.
سیدرحیم میرکریمی اظهارکرد :پیش از
ظهر یکشنبه مسمومیت و خفگی پنج نفر با گاز
مونواکسیدکربن در شهرستان گالیکش روستای
کیا آرام منطقه خسروآباد جنگل پا دول دول به
مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان گلستان
گزارش شد.
وی افزود :این حادثه سه مصدوم و دو فوتی
داشت که توسط اورژانس و هالل احمر به به
بیمارستان فاطمه الزهرا (س) مینودشت منتقل
شدند.
میرکریمی بیان کرد :بالگرد استان سمنان هم
برای انتقال مصدومان به محل حادثه اعزام شد.
فرماندار گالیکش هم در این خصوص گفت:
دو جوان گالیکشی بر اثر گاز گرفتگی ناشی از
سوختن ناقص آتش در داخل چادر نایلونی واقع در
جنگلهای این شهرستان فوت کردند.
علی اصغر میرزایی اسامی فوت شدگان را
حمیده اورنگی ساکن روستای پادلدل و سید
محسن حسینی ساکن شهر گالیکش اعالم کرد و
افزود :سه تن دیگر از همراهان فوت شدگان از
ساکنان گالیکش ،گنبد و اراک مصدوم شده که
توسط اورژانس  ۱۱۵این شهرستان با همکاری
نیروی از هالل احمر راهی بیمارستان غرب
گالیکش شدند.
وی بیان کرد :موضوع توسط نیروهای مربوطه
در دست بررسی است.

