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اخبار

عملیات کشت نیشکر در هفتتپه
آغاز شد

مدیرعامل کشت و صنعت هفتتپه از آغاز عملیات
تهیه قلمه جهت کشت جدید نیشکر در مزارع این
شرکت خبر داد.
محمد فتحی مکوند امروز دوشنبه سوم آبان ماه با
اعالم این خبر گفت :بخش عمده مزارع نیشکر این
کشت و صنعت به علت خشکسالی و مسائل ناشی از
مدیریت گذشته ،آسیب جدی دیده است.
ب��ه گفت��ه او ،همزمان با عملیات تعمیر و بازس��ازی
کارخانه تولید ش��کر ،عملیات کش��ت نیشکر نیز به
منظور احیای زمین های کش��اورزی در حال انجام
است.
مدیرعام��ل کش��ت و صنع��ت هفت تپ��ه به میزان
برداش��ت نیش��کر در سال زراعی جاری اشاره کرد و
گف��ت :هفت هزار هکتار از زمین های کش��اورزی
هفتتپه زیر کش��ت نیش��کر است که از این میزان
بین چهار تا پنج هزار هکتار قابل برداش��ت اس��ت و
پیش بینی میشود از در سال زراعی جاری  ۳۰هزار
تن شکر تولید شود.
فتحی مکوندی افزود :تا زمان اتمام اورهال کارخانه،
نیشکر برداشتی این کشت و صنعت برای عملیات
اس��تحصال به کش��ت و صنعت امام (ره) و دهخدا
ارسال می شود.
ظرفیت اسمی تولید شکر در کشت و صنعت هفت
تپه  ۱۰۰هزار تن در سال است اما به گفته مدیرعامل
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی تا رسیدن به
ظرفیت اسمی حداقل سه سال زمان نیاز است.
این کش��ت و صنعت در  ۱۸مهر ماه در جلس��های با
حضور معاون اول رئیسجمهور به ش��رکت توسعه
نیشکر و صنایع جانبی واگذار شد.
پ��س از پرداخ��ت کلیه حقوقهای معوقه پرس��نل
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه ،همزمان با
عملیات اورهال کارخانه ،عملیات تهیه قلمه نیشکر
از مزارع به منظور کشت جدید آغاز شده است.

افزایش آمادگی آبفا اهواز پیش از
شروع بارندگی

مهندس دش��تیزاده با اشاره به اقدامات پیشگیرانه
ش��رکت آب و فاضالب اهواز پیش از ش��روع فصل
بارندگ��ی گفت :عملیات الیروبی و صفحهکش��ی
ش��بکه و حوضچهه��ای فاضالب در نقاط مختلف
ش��هر ب��رای آمادگ��ی هر چ��ه بیش��تر در مقابله با
چالشهای فصل بارندگی ادامهدار اس��ت و در این
راستا هیچ گونه توقف و مکثی نداشتهایم.
مدی��ر آبف��ا اهواز با ارائه آمار دقیقی از عملیاتهای
الیروبی و صفحهکش��ی خط��وط و حوضچههای
آدمرو فاضالب در یک ماه اخیر اذعان داش��ت :در
منطقه  ۱ش��رق اهواز ۷۶۹۳ ،متر ،منطقه  ۲غرب،
 ۴۱۰۰متر ،منطقه  ۳ش��رق ۱۳۱۰۵ ،متر و منطقه
 ۴غرب ۱۰۲۰ ،متر الیروبی و صفحهکشی خطوط
فاض�لاب انجام ش��ده اس��ت .همچنی��ن در زمینه
الیروب��ی حوضچههای آدمرو فاضالب ،منطقه ۱
ش��رق اهواز ۲۱۱۸ ،باب حوضچه ،منطقه  ۲غرب،
 ۱۶۴۶باب ،منطقه  ۳ش��رق ۱۱۱۹ ،باب و منطقه
 ۴غ��رب ۱۶۶ ،ب��اب حوضچه آدمرو فاضالب مورد
تخلیه و الیروبی قرار گرفتند.
سعید دشتیزاده با بیان آسیبهای ناشی از سرقت
درب منهوله��ای فاض�لاب گفت :با س��رقت هر
درب منهول ،در درجهی اول سالمت ،جان و مال
شهروندان به خطر میافتد ،سپس با ُپر شدن منهول
از اجسام خارجی و زباله ،انسداد خطوط و در نتیجه
پسزدگی شبکه فاضالب روی میدهد که نیازمند
حضور گروههای الیروب میباشد و با گذشت زمان،
نی��روی انس��انی را مس��تهلک میکن��د .همچنین
جایگزینی و نصب درب و رینگها ،هزینهی گزافی
را به ش��رکت تحمیل میکند .ضمن اینکه انس��داد
ش��بکه باعث فرس��ودگی بیشتر و ریزش پی در پی
خطوط فاضالب به دلیل ناپایداری زمین ش��ده که
رفع و ترمیم نقاط ریزشی شبکه ،از تهدیدات مهم
و زمانبر پیشروی آبفا اهواز میباش��د .لذا با توجه
به آس��یبهای ناش��ی از این پدیده ،ضمن تشکر از
همکاری نیروهای امنیتی و انتظامی ،انتظار میرود
نسبت به برخورد با سارقان درب منهولها ،جدیت
و اهتمام بیشتری به کار گرفته شود.
مدیر آبفا اهواز افزود :با این وجود وظیفهی خویش
میدانیم که در اس��رع وق��ت عملیات جایگزینی و
نصب درب منهولهای سرقت شده را انجام دهیم
که با تجهیز و احیای تیمهای عملیاتی در یک ماه
گذشته ۶۲۲ ،عدد درب و درینگ منهول فاضالب
خریداری و نصب گردیده اس��ت .بدیهی اس��ت در
راس��تای رویارویی هر چ��ه بهتر با تهدیدات فصل
بارندگی تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت اما
بی شک با تأمین منابع مالی و لُجستیکی مورد نیاز،
سطح آمادگی آبفا اهواز ارتقا پیدا خواهد کرد.

آغازعملیاتاجرای

خــبرویـژه
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اخبار

كفپوشدربلوارشهدای
گمنامشهرقدس

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد:

افزایش هشت درصدی مصرف گاز استان در هفته آخر مهرماه امسال
مش�هد مق�دس س�میراحیدری-مدیرعامل
ش��رکت گاز خراس��ان رضوی گفت :میزان
مصرف گاز طبیعی کل اس��تان در هفته آخر
مهرماه  277 ،1400میلیون مترمکعب بود که
این رقم در مدت مشابه با سال گذشته هشت
درصد افزایش داشت.
حس��ن افتخاری با اع�لام این خبر افزود :در
همین تاریخ  ۳۰میلیون مترمکعب گاز طبیعی
در بخ��ش خانگ��ی و تج��اری و صنایع خرد
اس��تان مصرف ش��ده که در این بخش هم
 ۴۲درصد نس��بت به س��ال گذش��ته افزایش
مصرف ثبت ش��د .وی گفت :میزان مصرف
گاز کل اس��تان در هفته گذش��ته یعنی از ۲۴
ت��ا  ۳۰مهرم��اه  ۲۷۷میلیون مترمکعب بوده
که این رقم در س��ال گذش��ته  ۲۵۶میلیون
مترمکعب بوده است .در این بخش نیز امسال
 ۸درصد نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل
افزایش مصرف داشتهایم .مدیرعامل شرکت
گاز اس��تان ادامه داد :در هفته گذش��ته بخش

خانگی و تجاری و صنایع خرد اس��تان ۱۶۲
میلیون مترمکعب گازطبیعی معادل  ۶۰درصد
گاز کل اس��تان را مصرف کردند .پیشبینی
میشود مصرف گاز طبیعی استان در روزهای
سرد امسال تا حدود  ۶۵میلیون مترمکعب در
روز افزایش یابد .بهگفته افتخاری بیش��ترین

میزان مصرف گاز طبیعی در نیمه دوم س��ال
مربوط به بخش خانگی و عمومی است که با
همراهی مردم در صرفهجویی و بهینهسازی
مصرف ،بیشک زمینه پایداری گاز طبیعی در
همه بخشها فراهم خواهد شد .وی در بخش
دیگری از سخنان خود از آمادگی شرکت گاز

خراسان رضوی برای ورود به فصل سرد سال
ه��م خب��ر داد و افزود :در فصول س��رد تامین
پای��دار گاز طبیع��ی مصرفی بخش خانگی و
عمومی در اولویت است ،امیدواریم با تعامل،
اس��تمرار و تقویت تعامالت و مصرف بهینه
گاز طبیعی عالوه بر گرمابخش��ی خانههای
هم استانیهای عزیز امکان تامین حداکثری
گاز طبیع��ی مورد نیاز بخشهای صنعتی نیز
فراهم ش��ود .این مقام مس��ئول با اش��اره به
حوادث س��االنه ناش��ی از نشت گاز طبیعی در
بخش خانگی اظهار کرد :ش��هروندان همین
ام��روز مس��یر دودکش وس��ایل گرمایش��ی
همانند بخاری را بررس��ی کنند؛ تقریبا  ۷۰تا
 ۸۰درصد حوادث گازگرفتگی به مش��کالت
دودکش وسایل گازسوز مربوط است .یادآور
می شود؛ شرکت گاز استان خراسان رضوی
وظیف��ه تامین گازطبیع��ی دو میلیون و ۵۰۰
ه��زار مش��ترک را در بخشه��ای مختل��ف
برعهده دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم عنوان کرد :

بررسیصنعتبرقازقابهنرنمایشتاثیرگذارتراست

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم
گفت :بررسی صنعت برق از قاب هنر و خصوصا
هنر نمایش میتواند تاثیر زیادی بر جامعه هدف
در جه��ت اصالح الگوهای مصرف و آش��نایی با
فرآیند تولید برق داشته باشد.
دکتر هادی ش��یرخانی در مراس��م اختتامیه اولین
جش��نواره اس��تانی نمایشهای کوتاه “رووژنا “با
موضوع مصرف بهینهی برق اظهار کرد :نیروی
برق از ان دس��ته از نیروهاس��ت که بش��ر با سالها
تحقیق و آزمایش توانسته آن را در اختیار بگیرد و
امروز به عنوان یکی از پاکترین نیروهای طبیعی
در تمام زندگی انسان حضور اثربخش دارد.
وی اف��زود :ب��ا ای��ن حال باید در نظر داش��ت که
بیرون کش��یدن نیروی برق از دل طبیعت هرگز
کار س��ادهای نبوده و نیس��ت .صنعت برق یک
صنعت پیچیده و منش��أ آن چه نیروگاه حرارتی،
اتمی ،فس��یلی و یا خورش��یدی و برق آبی هم که

باش��د ،دارای زنجیره تولید ،انتقال و توزیع بس��یار
پیچیده و پرزحمتی است که یکی از مهمترین و
اساسیترین بخشهای آن زنجیره تولید است که
خیلی سخت و پر هزینه است و برای انتقال و توزیع
نیازمند این است که دولتها متحمل هزینههای
زیادی بش��وند .مدیر عامل شرکت توزیع نیروی
برق استان ایالم تصریح کرد :از طرفی دستیابی
به این انرژی پاک ممکن است مشکالت زیست
محیطی نیز به همراه داش��ته باش��د که خودش
چالش بزرگی اس��ت و همه این موارد دس��ت به
دست هم میدهد که انسان ،با همان «قوه عاقله»
که نیروی برق را کش��ف کرد و آن را اس��تخراج
کرد و با صرف هزینههای بس��یار به دس��ت همه
انسانها رساند ،اما همان انسان باید یک بار دیگر
از «قوه عاقله» خودش فرمان بگیرد و در استفاده
از ای��ن نی��روی خدادادی« ،مصرف بهینه برق»
را سرلوحه زندگی خود قرار دهد .شیرخانی ادامه

داد :دستیابی این مهم ،مثل تاریخ طوالنی برق،
نیاز به صرف یک زمان طوالنی دارد و معتقدیم
که باید یک «پیوست فرهنگی» قوی در آموزش
م��ردم برای ج��ا انداختن الگوهای مصرف بهینه
داشته باشیم .برای این کار ،باید برای همه اقشار و
سنین مختلف برنامه داشته باشیم و از همه مهمتر
گروه س��نی کودک و نوجوان اس��ت چرا که برای
حذف یک رفتار ناشایست و یک الگوی غلط در
جامعه ،باید کار فرهنگی و آموزشی را میان گروه
ک��ودک و نوج��وان برد چ��ون این گروه قابلیت و
انعطاف بیش��تری دارند و مش��ارکت ،همیاری و
تعهد اجتماعی آنها در حوزه حفظ منابع و سرمایه
های همگانی مانند برق بیش��تر از دیگران است.
وی با بیان اینکه ضمن مشورت با افراد دغدغهمند
به این نتیجه رس��یدیم که بررس��ی صنعت برق از
ق��اب هنر و خصوصا هن��ر نمایش میتواند تاثیر
زیادی بر جامعه هدف در جهت اصالح الگوهای

مصرف و آشنایی با فرآیند تولید برق داشته باشد
که خوش��بختانه با اس��تقبال خوبی هم روبرو شد،
ابراز امیدواری کرد :سالیان بعد نیز بتوانیم برای
تعام��ل بین هن��ر و صنعت ،ایدهها و راهکارهای
بهتر و بیش��تر و موثرتری طراحی و اجرا کنیم و
پیوس��ت فرهنگی خود را در آموزش��ی درازمدت
تعریف کنیم و ادامه بدهیم.

 .سرهنگ شوقانی جانشین فرماندهی سپاه خبر داد

برگزاری ۷۲برنامه شاخص در هفته بسیج دانش آموزی در استان سمنان

سرهنگ شوقانی جانشین فرماندهی سپاه استان
س��منان در نشست مطبوعاتی بزرگداشت هفته
بس��ج دان��ش آموزی گف��ت  ۲۰۰عنوان فعالیت
در قالب  ۷۲برنامه ش��اخص در اس��تان س��منان
اجرای خواهد شد.
استان سمنان سرهنگ پاسدار منصور شوقانی
ادامه داد هفته بیسج دانش اموزی از تاریخ هشتم

آبان ماه آعاز و تا س��یزدهم ابان ماه ادامه خواهد
داش��ت و ش��عار امس��ال تحت عنوان "نوجوانان
انقالبی ،پیش��گامان گام دوم انقالب "می باش��د
وی گف��ت برنام��ه ها با محوریت معرفی جایگاه
بس��یج در بی��ن اقش��ار مختلف جامع��ه به ویژه
در بی��ن دان��ش آموزان ،تقوی��ت روحیه فرهنگ
استکبارس��تیزی و روحیه مقاومت ،گس��ترش و
روحیه مدیریت جهادی و...می باشد
وی افزود توزیع بسته های معیشتی ،افتتاح لیگ
پای��ا و تهی��ه لوازم التحریر برای دانش آموزان از
جمله برنامه ها در هفته بسیج دانش آموزی است.
در ادامه محمود احمدی رئیس س��ازمان بس��یج
دانش آموزی اس��تان با گرامیداشت یاد و خاطره
 ۳۶۰۰ش��هید دانش آموز از اجرای برنامه های
این هفته در سه سطح ملی ،استانی و شهرستانی
خبر داد وی گفت در روز نخست ویژه برنامه ای

با عنوان "در مس��یر اقتدار" در اس��تان هرمزگان
برگزار و از طریق شبکه پیام رسان شاد برای تمام
دانش آموزان در دسترس خواهد بود
وی افزود گرامیداشت و یادبود شهید علی لندی
در آس��تانه اربعین ش��هادت وی  ،اختتامیه طرح
یاوران والیت از جمله طرح های ملی می باشد
محمود احمدی به موفقیت دانش آموزان استان
در لیگ پایا اشاره کرد و گفت  ۹۰ :تیم از استان
سمنان در مقطع پایه ششم تا یازدهم در این طرح
شرکت کرده و  ۴۶تیم به مرحله استانی و  ۸تیم
به مرحله کش��وری راه یافتند که مدرس��ه شهید
بهش��تی دامغان در پایه یازدهم رش��ته ریاضی به
مدال طال دس��ت یافت و ش��ش تیم از استان هم
رتبه های پنجم تا هشتم را کسب کردند.
وی ادامه داد از خدمات بسیج دانش آموزی می
توان به ایجاد  ۲۰۶گروه جهادی و توزیع ۲۱۷۳

بس��ته لوازام التحریر در روز آغاز س��ال تحصیلی
اشاره داشته باشم،
ایش��ان از برگزاری اجالسیه شهدای دانش آموز
در شهرس��تان دامغ��ان  ،دی��دار نخبگان بس��یج
دان��ش آموزی با مس��ئولین عالی رتبه اس��تان ،
تجلی��ل از چه��ره های برتر علمی  ،نواختن زنگ
استکبارس��تیزی به صورت نمادین  ،جش��ن تولد
برای ش��هدا ،اجرای پویش خرید کاالی ایرانی ،
طرح رفیق ش��هیدم  ،عطرافشانی و رنگ آمیزی
قبور ش��هدا ،مس��ابقات کتاب خوانی ،نقاش��ی به
عنوان برنامه های شاخص استانی نام برد و افزود
البته برنامه های دیگر همچون مسابقات ورزشی
و...در سطح شهرستان ها برگزار خواهد شد.
در پایان این نشس��ت از عکس ش��هید ش��اخص
کش��وری شهید محمد رس��ول رضایی رونمایی
شد.

 ۱۶۰طرحراکدشهرکهایصنعتیخراسانرضویتعیینتکلیفشد

مش��هد مقدس س��ید زهرا حیدری  -رئيس هیات
مدیره و مديرعامل ش��ركت ش��هرکهای صنعتی
خراس��ان رض��وي از تعیین تکلی��ف  ۱۶۰قرارداد
مربوط به طرحهای صنعتی راکد و رها ش��ده در
مس��احتی ب��ه میزان  100هکتار ط��ی برگزاری
نشس��تهای حل اختالف و داوری در هفت ماهه
امس��ال در ش��هرکها و نواحي صنعتی خراسان
رض��وي خب��ر داد .عل��ی بهرام��ی زاده گف��ت :با
سیاس��تهای دول��ت خدمتگ��ذار و حمایتهای

س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرکهای صنعتی
ایران مانند س��ال گذش��ته بهاستانها ابالغ شده
است تا با توجه به کمبود زمین صنعتی در برخی
ش��هرکها و نواحی صنعتی تقاضا محور اس��تان،
قراردادهاي راكد و بالتكليف فسخ و آن قراردادها
مجددا به چرخه صنعت و تولید استان بازگردانده
شوند تا از این طریق بتوان زمینه اشتغال جوانان
و کارآفرین��ان و ج��ذب س��رمایه گذاران جديد در
استان را فراهم کرد .وی بیان کرد :نشستهای حل

اختالف و داوري به منظور تعيين تكليف؛ پیگیری
و بررس��ی حقوقی قراردادهای واگذاری زمین در
شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی تشکیل
ش��ده و با متقاضیانی که در موعد مقرر نس��بت به
ارائه نقشهها و اخذ مجوز ساخت و ساز و پایان کار
اقدام ننموده و در قطعه زمین تحویلی ش��روع به
ساخت و ساز نکرده باشند و زمینهای خریـداری
ش��ـده را راکـ��د نگ��ه دارند ،طبق دس��تورالعمل
س��ازمان صنایع کوچکهای و شهرکهای صنعتی

ایران تعیین تکلیف می ش��وند .وی اظهار داشت:
استفاده از ظرفیت موجود در شهرکها برای ایجاد
واحده��ای صنعت��ی در اولویت ق��رار دارد ،از این
رو میزان پیش��رفت عملیات اجرایی طرحها و نیز
ساخت و ساز واحدهای صنعتی به دقت کنترل و
پایششدهواگرچنانچهاقدامیازسوی طرفهای
ق��رارداد در مهلت هاي مقرر قانوني انجام نگیرد،
بر اساس ضوابط و قوانین موجود نسبت به تعیین
تکلیف آنها اقدام خواهد شد.

دکترنورالدینرحیمیمدیرکلبیمهسالمتاستانایالم،مدیرکلنمونهکشوریشد.

درهمایش س��ازمان بیمه س�لامت ایران با حضور وزیر بهداش��ت،
دکتر نورالدین رحیمی بهعنوان مدیرکل نمونه در سطح کشور انتخاب
و مفتخ��ر ب��هدریاف��ت لوحتقدیر از س��ویدکتر عین الهی مقام عالی
به گزارش
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی گردید،

روابط عمومی :همایش سازمان بیمه سالمت به مناسبت هفته بیمه
سالمتوهمزمانباهفتهوحدتباحضوروزیرمحترمبهداشت،درمان
و آموزش پزش��کی ،نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی ،مدیر عامل
محترم سازمان وروسای ادوار سازمان بیمه سالمت برگزار ،شد ،در

این مراس��م دکتر رحیمی به خاطر دس��تاوردهای بی شمار خود بویژه
تحقق طرح نسخه نویسی واستقرار سازمان الکترونیک ،طی مدت
خدمت در اداره کل ایالم بعنوان مدیرکل نمونه کش��وری انتخاب ،و
لوح تقدیر از سوی وزیر محترم بهداشت به وی اهدا گردید.

پیگیری مصوبات شورای برنامه ریزی
اهمیت ویژه ای دارد

هفتمین جلس��ه ش��ورای برنامه ریزی ش��هرداری
فردیس با هدف پیشبرد اهداف شهرداری در راستای
ارائه خدمات مطلوب به ش��هروندان با دس��تور کار
پیگیری مصوبات جلسات قبل و معارفه سرپرست
جدید معاونت خدمات شهری برگزار شد.
سرپرس��ت ش��هرداری فردیس در این جلسه ضمن
تاکی��د ب��ر اهمیت ویژه پیگیری مصوبات ش��ورای
برنامه ریزی شهرداری اظهار داشت  :در تالشیم با
برگزاری مس��تمر و هفتگی جلسات شورای برنامه
ریزی در حوزه های مختلف مدیریت شهری ضمن
به نتیجه رس��اندن مصوبات،اقدامات گس��ترده ای
در راس��تای افزایش رضایتمندی شهروندان عزیز
صورت پذیرد.
محمدرضا آژیر پس از بررس��ی  ۴۰بند از مصوبات
شش��مین جلس��ه ش��ورای برنامه ریزی به اهمیت
جای��گاه معاونت های ش��هرداری از جمله معاونت
مهم و کلیدی خدمات ش��هر اش��اره نمود و عنوان
کرد:معاونت خدمات ش��هری بازوی مهم س��اختار
مدیریت شهری بوده و همکاران محترم در این حوزه
ضمن ارائه خدمات شبانه روزی به شهروندان،نقش
مهمی در حفظ آس��ایش،تنظیف و سالمت شهری
ایفا می کنند.
آژیر در خاتمه ضمن قدردانی از خدمات جهانبخش
خدادادی در طول دوران سرپرستی معاونت خدمات
شهری؛ حسین روستایی را بعنوان سرپرست جدید
معاونت خدمات شهری منصوب و از خداوند متعال
برای ایش��ان در راه خدمات رس��انی به شهروندان
محترم فردیس آرزوی توفیق و سربلندی کرد.

مدیرعامل شرکت گاز ایالم:رعایت
نکات ایمنی در استفاده از وسایل
گرمایشی الزامی است

مدیرعامل شرکت گاز ایالم گفت :با توجه به نزدیک
ش��دن فصل س��رما برای جلوگیری از وقوع حوادث
دلخراش ،رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل
گرمایشی الزامی است.
عباس ش��مس الهی با بیان اینکه ش��هروندان قبل
از راه اندازی و اس��تفاده از بخاری باید از باز بودن
مس��یر دودکش اطمینان حاص��ل کنند ،افزود :هر
وسیله گازسوز باید یک دودکش مجزا و مخصوص
به خود داشته و حداقل یک متر از کف پشت بام و
لبه دیوار مجاور فاصله داشته باشد.
وی به اهمیت کنترل دقیق وسایل گازسوز به منظور
اطمینان از سالمت کارکرد آنها اشاره کرد و افزود:
نصب کالهک  Hدر مبادی خروجی دودکشها به
دلیل ممانعت از برگشت فشار جریان باد و سهولت
در خروج گازهای س��می الزامی اس��ت و برای حفظ
س�لامت جانی و جلوگیری از خس��ارتهای مالی،
رعایت این نکات باید جدی گرفته شود.
مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان ایالم با بیان اینکه
مش��ترکین گاز از ق��راردادن خروج��ی دودکش در
داخل راهروها ،حیاط خلوتهای مسقف و همچنین
بصورت افقی به منظور جلوگیری از حوادث ناشی از
گاز گرفتگ��ی خودداری کنند ،تصریح کرد :بخاری
ب��دون دودکش به هیچ عنوان نباید در محیطهای
بسته مانند اتاق خواب نصب شود و نصب آبگرمکن
در مکانهایی مانند انباری ،آشپزخانههای کوچک،
حمام یا رختکن و نورگیرها نباید میتواند منجر به
حوادث ناگوار شود.
ش��مس اللهی خاطرنشان کرد :استفاده از لولههای
آکاردئونی(خرطوم��ی) ب��ه عن��وان لوله دودکش
وس��ایل گازس��وز اقدامی خطرناک و بازی با جان
س��اکنین اس��ت و در نصب دودکش بخاری باید از
لولهه��ای گالوانی��زه و ضد زنگ با حداقل تعداد زانو
استفاده شود.
وی از مش��ترکین خواس��ت با مدیریت مصرف در
ماههای س��رد پیش رو به خصوص در دوران اوج
مص��رف ع�لاوه بر صرف��ه اقتصادی خان��وار ،این
ش��رکت را در ارائ��ه خدم��ات مطلوب و تدوام پایدار
گاز یاری کنند.
مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان با بیان اینکه سهم
ب��االی هزینههای ان��رژی در اقتصاد خانواده نباید
نادیده گرفته شود و بهترین روش در کاهش هزینه
مصرف گاز خانوارها ،بهینه کردن مصرف گاز است،
گفت :راهکارهایی همچون دو جداره و عایق کردن
پنجرهه��ا ،نصب پردهه��ای ضخیم ،رعایت دمای
رفاه(  ۱۸ -۲۱درجه س��انتیگراد) و استفاده مطلوب
از نور خورش��ید در روزهای آفتابی اس��ت که برخی
از آنها با تغییرات بسیار ساده در روشهای روزمره
زندگی ما قابل اقدام هستند.
وی با بیان اینکه مدیریت مصرف از سوی مشترکین،
برنامهریزی مناس��ب در انجامتعمیرات پیشگیرانه
ت ُاسیسات و تجهیزات و نیز تالش مضاعف نیروهای
ش��رکت گاز از عوامل ت ُامین پایدار گاز در آس��تانه
ورود به فصل سرما است ،افزود :در صورت رعایت
نکردن صرفه جویی و مصرف بی رویه جریان گاز
س��ازمانهای پر مصرف قطع خواهد ش��د از این رو
ادارات و سازمانها میتوانند برای صرفهجویی موثر
در مصرف گاز موتورخانه خود را به سیستم هوشمند
تبدی��ل کنن��د و از طرح ملی رایگان اصالح و بهینه
سازی موتورخانهها استفاده کنند.

