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یــم  مر - ن صفها ا  
مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-استاندار 
اصفهان از پیش بینی رقم های مناسبی 
در بودجه سال ۱۴۰۱ برای احیای قنوات 
خبر داد و گفت: با استفاده از ظرفیتی که 
در بودجه پیش بینی شده است باید سعی 
کنیم بخشــی از گرفتاری های مردم را 

برطرف کنیم.
سید رضا مرتضوی در نخستین جلسه 
شورای اداری مشــترک بین مسئوالن 
اســتان و شهرســتان شــهرضا، اظهار 
کرد: شــورای اداری مشــترک استان با 
شهرستان ها، فرصتی برای تصمیم گیری 
و اجرای بعضی از مسائل حل نشده است، 
چون دســتگاه ها کنار هم حضور دارند و 
در کنار هم به جمع بندی می رســند که 
مسیر را باز می کنند، همه مدیران استانی 
و شهرســتانی در این نشست ها تالش 
می کنند به واسطه رویدادی که اتفاق افتاده 
و انتظاری در این شهرستان ایجاد شده، به 
شکلی پیش بروند که مردم شهرستان در 

پایان روز احساس کنند با این سفر، بخشی 
از گرفتاری هایشان کم شد.

وی انگیــزه اصلی مدیران اســتانی 
بــرای ســفرهای شهرســتانی را انجام 
بررســی های میدانی و بازکردن گره ها 
در جلسات مشترک دانست و ادامه داد: 
انتظار از مســئوالن و دستگاه های اداری 
شهرستان ها این است که مسائل عمده 
شهرســتان را مطرح و بررســی کنند، 
همانطور که در دوره فرمانداری به خاطر 
دارم در جلسات شــورای اداری یک نیم 
روز وقت می گذاشــتیم و مشکالت را با 
حضور دســتگاه های مختلف رتق و فتق 

می کردیم.
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه باید از 
جلسات اداری مشترک کار و مصوبه بیرون 
بیاید و منجر به رضایتمندی مردم شود، 
توضیح داد: برای رســیدن به این هدف، 
مدیران شهرستان ها نیز باید مباحث را 
جدی تر بگیرند و بــا برنامه مفصل و کار 
آمدتری به سمت برگزاری این بازدیدهای 

یک روزه مدیران اســتان بروند، مدیران 
استان نیز وقت بیشــتری صرف کنند تا 
هدیه مشخصی به مردم شهرستان بدهند.

مرتضوی بازدید میدانی از مشکالت و 
شنیده شدن صحبت مردم به تعبیر رهبر 
معظم انقالب را از مهم ترین کارکردهای 
بازدید مدیران اســتانی از شهرستان ها 
معرفی کرد و گفت: اینکه جلساتی با مردم 
برگزار می شود و از نزدیک صحبت هایشان 
شنیده می شود، ســبب آرامش بیشتر و 
اعتماد مردم می شــود از جمله گالیه ای 
که دربــاره تبعیض در کیفیــت آب دو 
منطقه شهرضا وجود داشت در حالی که 
با توضیحات معاون شرکت آب و فاضالب 
مشخص شد این آب از یک مخزن می آید 

و از یکجا به شبکه مصرف پمپاژ می شود.
وی با اشــاره به کارشناسی تر شدن 
پی گیری های مســئوالن استان پس از 
بازدیدهای شهرستانی، افزود: گاهی فکر 
می کنیم کاری که انجام می دهیم به نفع 
مردم است اما وقتی به آنها نزدیک می شویم 
می بینیم کاری که از ما می خواهند، چیز 
دیکری است بنابراین از مسئوالن استان 
می خواهم در کنار جلسات شهرستانی، 
زمانی را بــرای بازدیدهای میدانی خالی 
کنند و محیــط را از نزدیــک ببینند تا 

تصمیماتشان کارشناسی تر شود.
اســتاندار اصفهان با بیــان اینکه در 
اتاق بسته و در بسته نســبت به امورات 
مردم تصمیم نمی گیریم، اظهار کرد: این 
اردوی یک روزه کاری، هر دو هفته یکبار 
یا ماهی دوبار یا بیشتر برگزار خواهد شد 
و ســتادی نیز در دفتر حوزه استانداری و 
دفتر نظارت و ارزیابی اســتانداری برای 
پی گیری مصوبات سفر، تشکیل می شود 
تــا ماموریت هــای تعیین شــده در هر 
شهرستان را به شکل جداگانه پیش ببریم.

وی از مسئوالن دستگاه های اجرایی 
استان خواست دست به دست هم دهند 
تا رضایتمندی عمومی در شهرستان ها 
افزایش یابد و گفت: فراموش نکنیم یکی از 
رویکردهایی که باید در این سفرها داشته 
باشیم این است که از سمت ضعفای جامعه 
خدمت رسانی را گسترش دهیم به سمت 
برخوردارها، چون قشرهای برخوردارترها 
گاهی به دفتر ما مراجعه می کنند و پای 
رفتن و آمدن و مطالبه کردن را دارند اما در 
بسیاری اوقات، در بعضی بخش های جامعه 
مردم از حداقل حقوق خود خبر ندارند و به 
عنوان مثــال خانواده هایی که بیش از دو 
معلول دارند نمی دانند که می توانند از یک 

مسکن دولتی بهره مند شوند.
مرتضوی با اشاره به اینکه این جهت 
گیری، به معنای بخشــی کردن جامعه 
نیست، توضیح داد: کار ما وسیه و گسترده 
است اما جهت گیری به این سمت باشد 
که اگر در شهرستانی حاضر شدیم حتماً 
نگاه به بخش هــای محروم تر جامعه هم 
توجه داشته باشــیم. وی از پیش بینی 
رقم های مناسبی در بودجه سال ۱۴۰۱ 
برای احیــای قنوات خبــر داد و افزود: با 
اســتفاده از ظرفیتی که در بودجه پیش 
بینی شده است باید سعی کنیم بخشی 
از گرفتاری های مــردم را برطرف کنیم، 
مسئوالن شهرستان ها نیز نگاه اقتصادی 
داشته باشند و پروژه ای که هزینه و فواید 
آن با اولویت ها و شرایط کنونی جامعه هم 
خوانی ندارد را مطرح نکنند. سرپرســت 
فرمانداری شهرضا گفت:در سال های اخیر 
که مشکل خشکسالی تشدید شده ما هم 
در کمیت آب مشکل پیدا کنیم یعنی عمق 
چاه ها زیاد شده و هم کیفیت آب به شدت 
نامطلوب شده است. سید امیر جعفری  در 
جلسه شورای اداری شهرستان شهرضا 

اظهار کرد: الزم اســت از اهتمام انقالبی 
و ارزنده استاندار اصفهان تشکر کنم که 
در نخستین سفر شهرستانی خود برای 
برگزاری شورای اداری مشترک، شهرضا 
را انتخاب کردند و امیدواریم این جلسه 

فتح بابی برای حل مشکالت مردم باشد.
وی حضور میدانی مدیران ارشــد و 
برخورد نزدیک با موضوعات را از نتایج به 
ثمر رسیدن یک دولت مردمی و انقالبی 
دانســت و ادامه داد: امــروز از صبح اول 
وقت و پیش از طلوع آفتاب، کار استاندار 
در شهرســتان با برگزاری جلسه ستاد 
تســهیل و رفع موانع تولید در شــهرک 
صنعتی رازی شروع شــد و تا اکنون که 
ظهر را گذرانده ایم، مستمر و بی واسطه 
در خدمت مردم شهرستان بودند، تااذان 
مغرب هم جلساتی را پیش بینی کرده اند.

سرپرست فرمانداری شهرضا با اشاره 
به سابقه دیرینه شهرستان و گذشت بیش 
از ۱۰۰ سال از اســتقرار نهاد حاکمیتی 
در آن، گفــت: شــهرضا محــور برخی 
شهرستان هایی بوده که اینک جدا شده 
و خودشان دارای فرمانداری هستند این 
عظمت و تاریخ کهن این شهرستان است 
که در کنار علما، حکماً، ادبا، فرهیختگان 
و فرهنگیان و در صدر آنها شــهدایی که 
تقدیم راه انقالب شــد، خود را نشان داده 
از جمله سردار شهید حاج همت که یک 
چهره ملی و افتخار این خطه و ایران است.

وی افزود: بیش از این نیاز نیســت در 
وصف شهرضا سخن بگوییم چون استاندار 
پیش از مــن در این شهرســتان حضور 
داشتند و اطالعات الزم را در اختیار دارند، 
بنابراین از این فرصت بــرای بیان چند 
مساله محوری شهرستان استفاده می کنم 
از جمله اینکه شهرضا نیز مانند بسیاری از 
مناطق کشور از مشــکل کمبود آب رنج 

می برد.
سرپرســت فرمانداری شــهرضا از 
ثبت نام بیــش از ۹ هزار نفــر در مرحله 
نخست طرح جهش تولید مسکن در این 
شهرستان خبر داد و گفت: این نشاندهنده 
اعتمادی مردم به دولت است و اکنون که 
مردم متقاضی هستند، ساخت و سازهایی 
باید در کشور و شهرســتان برای جهش 

تولید مسکن انجام شود.
وی شهرضا را یکی از شهرستان های 
فعال اســتان در حوزه راهداری و حمل و 
نقل جاده ای معرفی کرد و افزود: شــش 
بانده کردن جاده اصفهان به شهرضا که 
امیدواریم ادامه یابد یکــی از طرح های 
بسیار ضروری است و با همراهی استاندار 
و پی گیری های نماینده و جلســاتی که 
در شهرستان برگزار می شود، پیشرفت 
خوبی داشــته اما برای تسریع این پروژه 
نیاز به ســاخت ۶ زیرگذر داریم که هنوز 

ناقص هستند.

استاندار اصفهان:

در بودجه سال ۱۴۰۱ اعتبار خوبی برای احیای قنوات پیش بینی شده است

مرتضوی بازدید میدانی از 
مشکالت و شنیده شدن 

صحبت مردم به تعبیر رهبر 
معظم انقالب را از مهم ترین 
کارکردهای بازدید مدیران 

استانی از شهرستان ها 
معرفی کرد و گفت: اینکه 

جلساتی با مردم برگزار 
می شود و از نزدیک 

صحبت هایشان شنیده 
می شود، سبب آرامش 

بیشتر و اعتماد مردم 
می شود

کرج-خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز از رشد ۱۰ درصدی مصرف سی ان جی در 
استان در آذرماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد.

مجتبی دلبری  اظهار کرد: بر اساس ماده ۹ و ۱۶ ضوابط اختصاصی فرآورده های نفتی که از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز گرفته 
شده، خرید و فروش فرآورده های نفتی یارانه ای از طریق سهمیه شخص دیگر مانند خرید و فروش از محل سهمیه کارت هوشمند 

سوخت وسائط نقلیه ممنوع است.
وی ادامه داد:  در صورت احراز تخلف از سوی مرجع ذی صالح، عالوه بر مسدودی کارت هوشمند سوخت، متخلف مشمول 

جریمه ای معادل دو تا چهار برابر ارزش فرآورده )به نرخ بین المللی ماه مربوطه( خواهد شد.
دلبری گفت: بر این اساس اشخاص حقیقی و حقوقی دارندگان وسائط نقلیه باید به منظور پیشگیری از هرگونه سوء استفاده 
احتمالی در حفظ و  نگهداری کارت خود کوشا باشند چون مسئولیت هرگونه خرید یا فروش غیرقانونی سهمیه سوخت برعهده 
آنان خواهد بود. این مسئول در بخش دیگری از صحبت های خود از افزایش ۱۰ درصدی میزان مصرف گاز سی ان جی در آذرماه 
امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: مصرف سی ان جی روزانه در استان بیش از ۷۰۰ هزار مترمکعب است که با 

فرهنگسازی در خصوص مصرف سوخت پاک این میزان رو به افزایش است.
 CNG مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز توضیح داد: در حال حاضر در البرز ۵۲ جایگاه و ۳۸۰ نازل سوخت

فعال است.

اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیر دفتر وصول مطالبات شرکت از راه اندازی “پروژه تماسگیر صوتی ” خبر داد.
مهدی مددی گفت: در راستای استفاده از کلیه زیرساخت های موجود در شرکت، سیستم تماس گیر خودکار به مشترکین 

بدهکار، مراحل تست خود را سپری و به مرحله بهره برداری رسید.
وی در این زمینه افزود: در این طرح تماس با مشترکین بدهکار از سرشماره ۳۷۱۲۱۰۰۰  و فقط با مشترکین عادی و در پایان 

مهلت اعتبار هر ۶ سیکل صورت میگیرد.
مدیر دفتر وصول مطالبات شرکت، در خصوص زمان این تماس ها گفت: تماس ها ۲۴ ساعت پس از اتمام مهلت پرداخت از 

ساعت ۸ تا ۱۳ و ۱۷ تا ۲۱ شروع میشود و تا یک روز قبل از ورود مشترکین به سیکل بدهکاران پایان می یابد.
مددی اضافه کرد: در این سیستم امکان پرداخت آنالین مبلغ بدهی برای مشترک فراهم گردیده و در صورت عدم تمایل به 

پرداخت آنالین، امکان ارسال مجدد پیامک صورتحساب نیز طی همین فرایند وجود دارد.
وی مزیت دیگر این طرح را امکان صحت سنجی شماره همراه و ثبت شماره همراه جدید )بروزرسانی شماره همراه( دانست 
و گفت: با توجه به ظرفیت موجود در هر روز با حدود ۳۰۰۰ مشترک بدهکار در کل استان تماس گرفته میشود که در مجموع 
در ۵ روز با ۱۵۰۰۰ مشترک تماس برقرار می گردد. تماسها با مشترکین مهلت گذشته اعم از دارای بدهی قبلی یا فاقد بدهی 
قبلی صورت میگیرد. مددی درخصوص اولویت تماس ها نیز توضح داد: در هر شهرستان به نسبت تعداد مشترک بدهکار مهلت 
گذشته و با اولویت باالترین بدهی تماس حاصل می گردد. تقسیم بندی تعداد تماسهای هر شهرستان در هر روز به نسبت تعداد 
کل بدهکاران مهلت گذشته آن شهرستان به کل بدهکاران مهلت گذشته استان میباشد و هرروز لیست بدهکاران مهلت گذشته 

بروزرسانی گردیده و مشترکین دارای وصولی از لیست تماس حذف میگردند.

 مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز:

خرید و فروش سهمیه کارت سوخت جریمه دارد
راه اندازی “پروژه تماسگیر صوتی ” شرکت توزیع برق استان اصفهان

مشهد-مییرشکار-خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرعامل 
شرکت گاز اســتان خراســان رضوی گفت :۹۲ درصد 
گازطبیعی خراســان رضوی تحویــل بخش خانگی و 
عمومی شد . حســن افتخاری با اعالم این مطلب اظهار 
کرد: میزان گاز توزیع شــده در استان از تاریخ ۱۱ تا ۱۸ 
دی ماه امسال رقمی بالغ بر ۳۴۴ میلیون مترمکعب بود 
که از این میزان ۳۱۶ میلیون مترمکعب معادل ۹۲ درصد 

تحویل بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء شده است.
وی افزود: بیشترین میزان گاز مصرفی روزانه استان 
در هفته گذشــته با ۵۲ میلیون مترمکعــب در تاریخ 

پنجشنبه ۱۶ دی ماه به ثبت رسید.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان با بیان این مطلب که 
متاســفانه همه ساله در فصل ســرما با مصرف بی رویه 
گازطبیعی در بخش خانگی روبرو هستیم تصریح کرد: 
منابع گازی کشور محدود است و با درست مصرف کردن 
گاز طبیعی عالوه بر حفظ سالمتی، موجب جلوگیری از 
اسراف  این نعمت خدادادی و توزیع پایدار گازطبیعی در 

بین همه بخش های مصرفی می شود.
افتخاری صرفه جویی ۱۰ درصدی مشترکین خانگی 
استان در روزهای سرد سال را معادل صرفه جویی پنج 

و نیم میلیون مترمکعب گازطبیعی عنوان کرد و افزود: 
راهکارهای بسیار ساده ای همانند استفاده از البسه گرم 
و مناسب و خاموش کردن وسایل گرمایشی در اتاق های 
بدون اســتفاده در منــزل وجود دارد که شــهروندان 
می توانند با اســتفاده از آن مصــرف گاز خود را کاهش 

دهند.
وی خاطرنشان کرد: از گازطبیعی می توان به دو شکل 
استفاده کرد. یک بحث سوختن آن برای گرمایش خانگی 
و تجاری است و موضوع دوم استفاده برای ایجاد شغل و 
ساختن در کارخانجات و مراکز تولیدی همانند صنایع 
فوالد و سیمان و پتروشیمی ها می باشد. بهتر است از این 

نعمت الهی برای ساختن کشور و جامعه استفاده کنیم.

 گرگان-اعظم دستجردی،خبرنگارتوسعه ایرانی-کمیته 
امداد امام خمینی)ره( گلستان در واکنش  اقدامات خود در 

مناطق زلزله زده رامیان را تشریح کرد.
 در پی انتشار گزارشی با عنوان »آوار بدعهدی ها بر سرزلزله 
زدگان رامیان دومین زمستان هم ازراه رسید«کمیته امداد 
امام خمینی )ره( نسبت به آن واکنش نشان داد و از مسئوالن 
گلستان خواست تا اقدامات خود را در روستاهای زلزله زده 
رامیان تشریح کنند.مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
گلستان در این خصوص گفت: در جریان زلزله سال گذشته 
شهرســتان رامیان ۳۶ واحد مســکونی مددجویان تحت 
پوشش این نهاد دچار آسیب شد که بالفاصله نسبت به ساخت 
واحدهای مسکونی اقدام و عالوه بر تسهیالت سایر دستگاه ها، 
مبلغ ۶۹۰ میلیون تومان هم از ســوی این نهاد حمایتی به 
صورت بالعوض در سال ۹۹ به خانواده های آسیب دیده کمک 
شد.عیسی بابایی ادامه داد: همچنین برای تکمیل این واحدها 
مبلغ یک میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان توسط بنیاد کرامت 
رضوی در سالجاری مساعدت شد و در آذرماه، طی مراسمی 
واحدهای آســیب دیده به بهره برداری رسید.بابایی با اشاره 
به اینکه تمامی منازل آسیب دیده مددجویی تکمیل شده، 

افزود: برای احداث هر واحد مبلغ ۵۰ میلیون تومان در قالب 
تسهیالت وام مســکن و مبلغ ۲۵ میلیون تومان بالعوض و 
همچنین هشت تن سیمان هم از سوی بنیاد مستضعفان 
مساعدت شده است.بابایی تصریح کرد: به حول وقوه الهی، 
مددجویان آسیب دیده از زلزله رامیان در حال حاضر در منازل 
جدید خود ســکونت دارند که در قالب تأمین لوازم ضروری 
زندگی با همت بنیاد کرامت رضوی ۱۸ دستگاه آبگرمکن، 
۱۵ دستگاه بخاری و ۲۰ مورد کابینت جمعاً به ارزش ۲۲۸ 
میلیون تومان به این خانواده ها اهدا شد.گفتنی است طبق 
مشاهدات  و اعالم دهیار روستای ویرو رامیان هنوز ۲۰ درصد 
واحدها تکمیل نشده و مردم در واحدهای استیجاری یا منازل 

اقوام سکونت دارند

  اقدامات کمیته امداد استان  گلستان  
در مناطق زلزله زده رامیان

مدیرعامل شرکت گاز استان:
92 درصد گازطبیعی خراسان رضوی تحویل بخش خانگی و عمومی شد

خبرخبر

رئیس جدید شورای 
امربه معروف و نهی از منکر 
شرکت گاز استان گلستان 

منصوب شد
 گرگان-اعظم دستجردی،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-طی حکمی از سوی یاسر قزوهی دبیر ستاد 
امربه معروف و نهی از منکر اســتان گلستان، علی 
طالبی مدیرعامل شــرکت گاز استان گلستان به 
مدت دو سال به عنوان رئیس شورای امربه معروف 
و نهی از منکر شرکت منصوب گردید. در نشستی 
که به همین منظور در محل سالن اجتماعات گاز 
گلستان برگزار شد حکم ایشان توسط وحید پیام 
نور معاونت اجتماعی و مطالبه گری امربه معروف و 
نهی از منکر استان گلستان به مدیرعامل شرکت گاز 
استان اعطاء شد.در این نشست معاونت اجتماعی 
و مطالبه گری ســتاد امربه معروف و نهی از منکر 
اســتان ضمن تبریک این انتصاب شایسته، این 
مسئولیت مهم را بسیار حساس خوانده و بهترین 
اهرم و ابزار جلوگیری از فساد، بحث امربه معروف 
و نهی از منکر خوانده که از جایگاه بســیار مهمی 
برخوردار می باشد. مدیرعامل شرکت گاز استان 
گلستان نیز در ادامه ضمن تقدیر از اعتمادی که به 
ایشان جهت واگذاری این مسئولیت بسیار مهم و 
حساس شده است این رسالت را مهم خوانده و اظهار 
امیدواری نمود تا بتوانیم در راستای اهداف ستاد 
احیاء امربه معروف و نهی از منکر خدمتگزار صادقی 
باشیم.  الزم به ذکر است احکام سایر اعضای شورای 
امربه معروف و نهی از منکر گاز گلستان نیز توسط 
معاونت اجتماعی و مطالبه گــری امربه معروف و 

نهی از منکر استان گلستان صادر و تحویل گردید.
    

 اجرای عملیات الیروبی ۱۰۰ پل 
در مازندران

ساری-درخشنده،خبرنگارتوســعه ایرانی-
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
مازنــدران از الیروبی ۱۰۰ دســتگاه پل در نقاط 
مختلف استان به ویژه در مسیر محورهای اصلی 
و فرعی برای جلوگیری از بروز مشکالت در فصل 

بارندگی خبر داد.
اسماعیل فوالدی، با اشاره به اقدامات راهداری 
اســتان برای جلوگیری از بروز مشــکل در فصل 
بارندگی و مسدود شــدن راه ها اظهار کرد: یکی از 
مهمترین این اقدامات الیروبی پل ها در مسیرهای 
مختلف خصوصا در نقاط روســتایی و جاده های 
اصلی و فرعی است که در این زمینه ۱۰۰ دستگاه پل 
در سطح استان مازندران الیروبی شد که این پل ها 
مربوط به محورهای شریانی است. سرپرست اداره 
کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همچنین 
از انجام ۲۵ مورد خاکبرداری و تنظیم بسترهای 
ورودی و خروجی پل ها یاد کرد و افزود: این اقدامات 
با هدف مدیریت عبــور آب از دهانه پل ها صورت 
گرفته است. فوالدی با اشاره به تعمیر ۸ دستگاه پل 
در استان خاطرنشان کرد: ۲ دستگاه پل«درویشان 
و ســلیمان آباد« نیز در حال احداث است تا مردم 

برای تردد با مشکالت کمتری مواجه شوند.
وی با بیان اینکــه کار الیروبی و ســاماندهی 
پل ها پیش از فصل بارندگی و از اوایل امسال آغاز 
شده اســت، گفت: هرکجا نیاز باشد کار الیروبی و 

ساماندهی پل ها را ادامه خواهیم داد.
    

 با تعدیل حدود 38 هزار المپ روشنایی 
معابرمحقق شد؛

صرفه جویی ۱2 مگاواتی توزیع 
برق مازندران

ساری-درخشنده،خبرنگارتوســعه ایرانی-
سرپرست شــرکت توزیع نیروی برق مازندران از 
تعدیل ۳۸ هزار المپ روشنایی معابر استان جهت 

صرفه جویی در پیک بار زمستان خبر داد.
سیدکاظم حسینی کارنامی در جمع خبرنگاران، 
اظهار کرد: این اقدامات در راستای برنامه ریزی های 
صورت گرفته در مدیریت انرژی فصل زمستان و 
اولویت جدی گرفتن مدیریــت مصرف برق و گاز 
در جهت پیشــگیری از بروز هر گونه مشکل برای 

شهروندان در بحث انرژی صورت پذیرفت.
وی افزود: یکی از اقدامات صــورت گرفته در 
موضوع تعدیل روشنایی معابر طی چند ماه اخیر، 
شناســایی نقاط دارای قابلیت تعدیل المپ ها در 
معابر سراسر استان به جز تونل ها، مناطق ِمه گیر 
و نقاط حادثه خیز بوده که با تعدیل ۳۷ هزار و ۹۳۵ 
المپ، صرفه جویی ۱۲ مگاواتی حاصل شده است.

حســینی ادامــه داد: با اجرای طــرح تعدیل 
روشنایی معابر در استان در صورت ناترازی تولید و 
مصرف برق در فصل سرما و پیش آمدهای احتمالی 
می توان روزانه از خاموشی احتمالی حداقل ۶ هزار 

مشترک برق جلوگیری به عمل آورد.

استانها


