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اخبار
نصب و راه اندازی  12دستگاه فن ترانس در پست فشار
قوی نیروگاه سد مسجدسلیمان

مدیر پست های بالفصل شرکت نصب ،تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق
آبی خوزستان از نصب و راه اندازی  12دستگاه فن ترانس در پست فشار
قوی نیروگاه سد مسجدسلیمان خبر داد.
«غالمرضا قصابیان» افزود :ترانس های  T9و  T10پست فشار قوی نیروگاه
مسجدسلیمان که دارای سطح ولتاژ  400/132کیلوولت است در مجموع با ظرفیت
 400مگاولت آمپر بار عظیمی از برق شهرهای مسجدسلیمان ،ایذه و اندیکا را تغذیه
می کند.وی ادامه داد :این ترانس ها از ابتدای راه اندازی دارای  6دستگاه فن بوده که
می بایست  12دستگاه فن برای هر ترانس در نظر گرفته می شد ،که همین امر در
اوج گرما باعث باال رفتن دمای روغن و آسیب جدی به سیم پیچ ترانس ها می شد،
لذا با توجه به گرمای شدید در فصل تابستان و جلوگیری از آسیب پذیری این ترانس
ها ،با افزایش  6عدد فن  2/2کیلو وات برای هر ترانس ،مانع از باال رفتن دمای روغن
ترانس ها شدیم.مدیر پست های بالفصل شرکت نصب ،تعمیر و نگهداری نیروگاه های
برق آبی خوزستان افزود :با تالش شبانه روزی کارکنان تیم اجرایی پست های بالفصل
و دستگاه نظارت شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه مسجدسلیمان طراحی
مدارها ،کابل اندازی و مونتاژ تابلوها جهت اضافه کردن  6دستگاه فن  2/2کیلو وات
برای هر ترانس و در مجموع  12عدد فن برای ترانس های  T9و  T10در کوتاه ترین
زمان ممکن انجام و در مدار تولید قرار گرفتند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان:

مردم صرفهجویی نکنند با قطعی برق مواجه خواهیم شد

بهبود ولتاژ برق شهرستان مسجد سلیمان
عملیات نصب و راه اندازی دو دستگاه بانک خازنی  ۱۱کیلو ولت با هدف افزایش ولتاژ برق مناطقی از شهرستان مسجد سلیمان در پست  ۱۱/۱۳۲کیلو ولت محمد آباد شرکت برق منطقه ای
خوزستان به پایان رسید.مجری طرح پست های شرکت در خصوص اهداف انجام این پروژه گفت :کاهش تلفات ،افزایش ولتاژ و اصالح توان در مناطقی از شهرستان مسجد سلیمان و آزاد سازی
بخشی از ظرفیت ترانسفورماتورهای  T۱و  T۲پست محمد آباد و خط  ۱۳۲کیلو ولت تغذیه کننده پست بوده است.نیما دریاپور ظرفیت این دو دستگاه بانک خازنی را  ۹/۶مگاوار اعالم کرد.وی
اضافه کرد :هزینه تامین تجهیزات ،عملیات ساختمانی ،نصب و راه اندازی این پروژه چهار میلیارد ریال بوده است.

در بازدید مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ازتصفیه خانه فاضالب جنوب اصفهان صورت گرفت

ارتقایفرآیندتصفیهخانهفاضالبجنوباصفهانباتبدیلهوادههایسطحیبهعمقی
در بازدید مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب
کشور از تصفیه خانه فاضالب جنوب اصفهان و کارگاه
تست کنتور آب وفاضالب استان اصفهان ،شش فقره از
هواده های عمقی وارد مدار بهره برداری شد .این پروژه
درجهت کاهش آالینده های زیست محیطی و ارتقائ
کیفی پساپ خروجی انجام گرفت.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در این
بازدید با اشاره به ارتقای تجهیزات تصفیه خانه فاضالب جنوب
اعالم کرد:تصفیه خانه فاضالب جنوب اصفهان دارای  12هواده
است که درعملیات فاز دوم ارتقا تجهیزات این تصفیه خانه6 ،
فقره هواده سطحی به عمقی تبدیل شد و از سال گذشته تاکنون
اجرای عملیات فاز  3در دستور کار قرار گرفت که بدنبال آن
مابقی هواده هاازسطحی به عمقی تبدیل شدند .هاشم امینی ارتقا
تجهیزات تصفیه خانه فاضالب را بسیار موثر در افزایش کیفیت
پساپ خروجی برشمرد و اعالم کرد:در حال حاضر دبی ورودی
وخروجی تصفیه خانه فاضالب جنوب  1200لیتر درثانیه است
این در حالیست که با توجه به کاهش شدید منابع آبی ،پساب
تولیدی در تصفیه خانه ها می تواندجایگزین مناسبی برای رفع
برخی از نیازآبی در صنعت و فضای سبز شهری باشد.وی اعالم
کرد :ارتقای تجهیزات تصفیه خانه فاضالب نه تنها در کاهش
آالینده های زیست محیطی و کاهش بوی نامطبوع بسیار موثر
است بلکه تاثیر بسزایی در افزایش کیفیت پساب خروجی دارد

که از لحاظمحیطی بسیار حائز اهمیت است.مدیرعامل شرکت
آب وفاضالب استان اصفهان در بازدید جانباز از کارگاه تست

کنتور آب اعالم کرد :درچندسال گذشته برخی از کنتورها ی
آب تا قبل از اینکه در اختیار مشتر کین قرار بگیرند تست می

شدند اما در حال حاضر صد درصد کنتورها مورد تست قرار می
گیرند.وی افزود :با توجه به مجهزبودن کارگاه تست کنتور آبفا
استان اصفهان و نیز برخوداری از نیروهای متخصص  ،کارگاه
تست کنتور آبفا اصفهان بعنوان کارگاه تست کنتور مرجع در
کشور شناخته می شود بطوریکه هم اکنون برخی از استانهای
کشور کنتورهای خریداری شده خود را جهت تست به کارگاه
تست کنتور آبفا استان اصفهان ارسال می نمایند.هاشم امینی با
بیان اینکه تست لوازم کاهنده مصرف نیز در این کارگاه انجام می
شود خاطرنشان ساخت :درچند سال گذشته با توجه به اینکه آبفا
استان اصفهان مردم را ترغیب به استفاده از تجهیزات کاهنده
مصرف کرده  ،بدین خاطر قبل از اینکه تجهیزات کاهنده مصرف
در اختیار مردم قرارگیرد در این کارگاه استاندارد بودن و میزان
کاهش مصرف آب این تجهیزات تست می شود.وی در خصوص
فعالیت اکیپ نشت یابی تصریح کرد:در قسمتی از کارگاه
تست کنتور ،کارشناسان بهره برداری با بهره گیری از تخصص
و تجربه ،اقدام به تشخیص نشتی در انشعابات و شبکه آب
می کنند به گونه ایی که عالوه بر مهار حوادث در کوتاه ترین
زمان ممکن ،مناطقی که هدررفت آب آنها بیش از اندازه باشد
اقدام به شناسایی نشتی وسپس مهار آن می کنند .امینی
افزود:درچند سال اخیر بدنبال فعالیت مستمر اکیپ نشت یابی
،هدر رفت آب در استان اصفهان به حدود  16درصد رسید در
حالیکه این رقم در سال 86بیش از  32درصد بوده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خبر داد

افزایش ده درصدی مصرف بنزین در منطقه آذربایجان شرقی
تبریز – ماهان فالح :مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه
آذربایجان شرقی با ارائه گزارش مقایسه ای از آمار مصرف فرآورده های
نفتی در سه ماهه اول سال  ۱۳۹۷از افزایش  ۱۰درصدی مصرف بنزین در
استان خبر داد.
ابوالفضل روح اللهی ضمن قدردانی از زحمات درخور تحسین کارکنان منطقه،
شرکت های حمل و نقل فرآورده های نفتی و رانندگان محترم نفتکش در امر
تأمین و توزیع بی وقفه و مطلوب سوخت در گستره عملیاتی منطقه گفت :در سه
ماهه اول سال  ۹۷مصرف بنزین معمولی و سوپر در مجموع بالغ بر ۲۸۶میلیون
لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه در سال  ۹۶مقدار  ۱۰درصد رشد داشته است.
مدیر منطقه آذربایجان شرقی ،ایام تعطیالت نوروزی ،رویداد تبریز  ۲۰۱۸نیز افزایش
تردد خودروها را از دالیل رشد مصرف بنزین در بازه زمانی مذکور عنوان کرد و
افزود :مصرف نفتگاز منطقه در سه ماهه اول سال جاری  ۲۷۳میلیون لیتر بوده
که رشد دو درصدی را نسبت به سه ماهه اول سال ۹۶شاهد هستیم.ابوالفضل
روح اللهی با اعالم کاهش مصرف  ۹۸درصدی نفتکوره با مصرف یک میلیون  ۹۳۰هزار
لیتر  ،کاهش  ۱۷درصدی نفت سفید با مصرف نه میلیون  ۲۶۰هزار لیتر نیز
کاهش  ۱۱درصدی گازمایع گفت :توسعه گاز رسانی و بهره مندی از نعمت گاز
طبیعی در روستاها و تبدیل سوخت صنایع و مصرف کنندگان عمده به گاز طبیعی
موجب کاهش مصرف فرآورده های مذکور در سه ماهه اول سال  ۹۷شده است.مدیر

منطقه آذربایجان شرقی با مثبت ارزیابی کردن کاهش مصرف سوخت در فرآورده
های مذکور اظهار داشت :استفاده از سوخت جایگزین بعنوان سوخت پاک در کاهش
آالیندگی هوا تآثیرات مطلوبی را بجا خواهد گذاشت.وی خاطرنشان کرد با تمهیدات
انجام یافته کلیه جایگاههای عرضه سوخت منطقه با ظرفیت تمام  ،بدون هیچ
مشکلی آماده ارائه خدمات سوخترسانی به مسافران محترم در سفرهای تابستانی
می باشند.همچنین به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
منطقه آذربایجان شرقی ،جمعی از اعضای حلقه های صالحین منطقه با هدف ارتقای
نشاط و سالمتی ،مودت و انسجام گروهی و سازمانی با هماهنگی و برنامه ریزی پایگاه
مقاومت بسیج شهید رجایی و همکاری روابط عمومی و واحد خدمات اجتماعی و
رفاهی منطقه آذربایجان شرقی در اردوی یک روزه آبشار گل آخور شرکت کردند.
محمد جداری صالحی فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی ،در این اردو با
اشاره به ضرورت هوشیاری و بصیرت آحاد ملت شریف و انقالبی ایران اسالمی به
ویژه کارکنان بسیجی منطقه گفت :بیداری و آگاهی ،فداکاری توأم با سعی و تالش
ایثارگرانه با توجه به منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و
حمایت از تولید داخلی و مقابله با بحران آفرینی اقصادی دشمنان ،موجب خواهد
شد تا پیروزمندانه از هربحرانی عبور کرده و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران را مأیوس کنیم .فرمانده پایگاه مقاومت شهید رجایی در ادامه ضمن تأکید
بر حفظ سالمتی و ارتقای شور و نشاط در زندگی روزمره با بهره مندی از نعمات

الهی به ویژه طبیعت زیبای پهنه ایران اسالمی گفت :حفاظت از محیط زیست و
استفاده بهینه از منابع طبیعی ،جامعه ای با نشاط برای ما و نسلهای آینده به ارمغان
خواهد آورد.الزم به ذکر است حضور در آبشار زیبای منطقه گردشگری گل آخور،
کوهپیمایی و اقامه نماز جماعت در حرم مطهر امامزاده سید ابراهیم خلیل از جمله
برنامه های این اردو بود.

پایان همایش سرمایه گذاری خارجی با امضای سه تفاهم نامه توسط شهرداری اهواز

مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقگلستانگفت:برایتأمینبرقمشترکین
نیاز به مدیریت مصرف بار استراتژیک داریم ،در صورت عدم صرفهجویی با
خاموشی مواجه خواهیم شد.
علی اکبر نصیری در جمع خبرنگاران اظهارداشت :کشور از نظر تأمین آب و برق
در شرایط مطلوبی قرار ندارد و کم بودن ذخیره آب پشت سدها موجب شده تا امکان
بهرهمندی از  5هزار مگاوات ظرفیت نیروگاههای برق آبی کشور وجود داشته باشد.وی
افزود :برای تأمین مصرف مشترکین نیاز به مدیریت مصرف بار استراتژیک داریم برای
همین در برخی ساعتها شاهد خاموشی هستیم.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
استان بیان داشت :اگر مردم در میزان مصرف تنها  5درصد صرفهجویی کنند ،میتوان
کمبود نیروهای برق آبی کشور را جبران کرد.وی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی یکی
از بخشهای پرمصرف است ،خاطرنشان کرد :دستگاههای اجرایی ملزم هستند مصرف را
کاهش دهند و برای همین در استان با دستور استاندار ،اقدام به جابهجایی ساعت کاری
دستگاههای اجرایی استان کردهایم.نصیری گفت :این اقدام میتواند پیک مصرف را حداقل
تا یک ساعت به تأخیر بیندازد و شرایط را برای تأمین برق مشترکین خانگی فراهم کند.وی
افزود :دستگاههای اجرایی استان ملزم هستند از ساعت  12هر روز همه وسایل سرمایشی
خود را از مدار خارج کنند .در صورتی که دستگاهها رعایت نکنند با آنها هم برخورد شده و
خاموشی برای آنها اعمال میشود.ی یادآور شد :میزان مصرف استان در زمستان در سایر
بخشها  370مگاوات است اما در تابستان این میزان به یکهزار و  200مگاوات افزایش
پیدا میکند.نصیری گفت :سال گذشته با  100مگاوات صرفهجویی توانستیم از هزینهکرد
 300میلیارد تومان جلوگیری کنیم ،اما شرایط فعلی مناسب نیست و باید تالشها را در
این زمینه بیشتر کرد.وی تأکید کرد :با توجه به شرایطی که داریم اگر مصرف مدیریت
نشود ،مجبور به اجرای طرح مدیریت بار استراتژیک خواهیم شد و در صورتی که از این
کار هم پاسخ مناسبی دریافت نکنیم ،دچار خاموشیهای چند ساعته میشویم.مدیرعامل
شرکت توزیع نیروی برق استان با بیان اینکه در حوزه صنایع ،کشاورزی و در بخش تجاری
تفاهمنامههای خوبی امضاء شده است ،افزود 3 :هزار و  500مشترک در این بخشها با
شرکت برق همکاری میکنند و سال گذشته یک میلیارد و  400میلیون تومان تشویقی به
این واحدها داده شد.وی درباره نیروگاههای خورشیدی و ظرفیتهای استان در این زمینه
بیان داشت :اخیرا در ارتباط با این موضوعات سرمایهگذاران مختلف داخلی و خارجی
مراجعه کردند و در حال بررسی شرایط هستند.نصیری گفت :همچنین  2نیروگاه برق
مقیاس کوچک نیز در شهرستانهای رامیان و مراوهتپه به بهرهبرداری رسیده و با توجه به
وضعیت استان در حال بررسی احداث این نیروگاهها در شهرهای دیگر هستیم.

سازش  7پرونده حقوقی و کیفری توسط شورای حل
اختالف اندیمشک
اعضاء شورای حل اختالف اندیمشک توانستند با تالش و کوشش خود و در
یک روز کاری  7پرونده حقوقی و کیفری را منتهی به صلح و سازش کنند.
به گزارش روابط عمومی شوراهای حل اختالف استان خوزستان اعضاء زحمتکش
و خدوم شورای حل اختالف اندیمشک با همت ،تالش و کوشش خود توانستند
به  ۴فقره پرونده حقوقی و  3فقره پرونده کیفری و در یک روز کاری رسیدگی و
منتهی به صلح و سازش کنند.گفتنی است که شوراهای حل اختالف کمک شایانی
به دادگستریها در رسیدگی و در حل و فصل پرونده ها حقوقی و کیفری کرده اند.

نخستین همایش سرمایه گذاری خارجی در حوزه
مدیریت شهری ،با امضای سه تفاهم نامه اولیه میان
شهرداری اهواز و نمایندگان سه شرکت سرمایه گذاری از
کشورهای فرانسه ،ایتالیا و چین به پایان رسید.
در مراسم پایانی این همایش که با حضور کتانباف شهردار
اهواز ،صفی خانی  ،فلسفی ،باباپور ،حاجتی ،کعب عمیر ،قنوات،
لطفعلی زاده رئیس ،نایب رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر
و نمایندگان شرکت کننده شرکت های سرمایه گذاری خارجی
برگزار شد ،سه تفاهم نامه اولیه میان شهردار اهواز و نماینده
شرکت ایتالیایی  SARTORIبا موضوع احداث شهربازی ،پارک
آبی و مدیریت پسماند و نماینده شرکت چینی RAIL WAY
با موضوع احداث پل ،خطوط مترو و مجتمع های مرکز خرید
و نماینده شرکت هایپرمارکت های ماف پارس جهت احداث
تدریجی چهار هایپر مارکت در اهواز امضا شد.شهردار اهواز در
سخنان کوتاهی با تشکر از سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای
شهرداری گفت :از پرسنل این سازمان تشکر می کنم که در
مدت کوتاه شش ماه مقدمات راهی را آغاز کردند که سالیان
پیش در اهواز باید طی می شد .امیدوارم این تفاهم ها بزودی
به قرارداد و قرارداد به پروژه و در نهایت به خدمت به مردم
شریف اهواز منتهی شود.منصور کتانباف همچنین از همراهی
شورای شهر و اصحاب رسانه نیز در این پروسه قدردانی کرد.
سپس رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری
اهواز با ارائه گزارشی از روند برگزاری این همایش گفت :روز
گذشته پس از برگزاری مراسم افتتاحیه ،تاالر گفت وگو در
زمینه های مختلف سرمایه گذاری میان نمایندگان شرکت های
سرمایه گذاری داخلی و خارجی و مدیران شهرداری تشکیل

شد.امیر صفی خانی تشریح کرد :در میز پروژه قطار شهری ،که
با حضور شرکت چینی و آقایان فلسفی و کعب عمیر رئیس
شورای شهر و رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک و شاهین
زاده مدیرعامل سازمان حمل و نقل ریلی شهرداری برگزار شد،
طرفین در خصوص احداث خط دو قطار شهری اهواز ،مجتمع
های ایستگاهی قطار شهری طراحی های انجام شده ،چگونگی
اجرا و منابع مالی پروژه بحث و تبادل نظر کردند .البته برای

تضمین های این پروژه نیاز به حمایت های استانی و ملی داریم
که امیدواریم محقق شود.وی با اشاره به دیگر موضوعات مطرح
شده در این همایش افزود :در میز خدمات شهری موضوعات در
عناوین کلی پسماند ،پارک ها و گردشگری و فرصت های تعریف
شده به سمع و نظر سرمایه گذاران داخلی و خارجی رسید.
قنواتی رئیس سازمان مدیریت پسماند پتانسیل ها و ظرفیت
های موجود را تشریح کرد که یک شرکت ایتالیایی و یک سرمایه

گذار داخلی جهت مشارکت در این موارد اعالم آمادگی کردند.
این مقام مسئول ادامه داد :در میز شهر هوشمند ،پروژه های
مفید در زمینه درآمدزایی اینترنتی ،کسب و کار مجازی و...و در
میز احداث مجتمع های اداری تجاری ،پارکینگ های طبقاتی
و مجتمع های ایستگاهی قطار شهری بود که چینی ها تمایل
خود را به سرمایه گذاری در این پروژه ها اعالم کردند .ضمن
آنکه به اتفاق تعدادی از سرمایه گذاران و با حضور آقایان حاجتی،
لطفعلی زاده و حیدری اعضای محترم شورای شهر از تعدادی از
فرصت های سرمایه گذاری بازدید به عمل آمد.رئیس سازمان
سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اهواز ،این همایش را
مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت :در این همایش به سبب حضور
نمایندگان شرکت های سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کنار
هم امکان گفت وگو و تعامل با یکدیگر فراهم آمد .تعامالتی که
می تواند به همکاری و شراکت بین این سرمایه گذاران بیانجامد.
صفی خانی در پایان از همکاری و حمایت شهردار اهواز،
شورای شهر و همکاران خود قدردانی و تشکر کرد.همچنین
در این مراسم نمایندگان شرکت های سرمایه گذاری خارجی
با ابراز خرسندی از حضور در خوزستان و اهواز ،این منطقه را
مستعد اجرای پروژه های بزرگ خواندند و از مسئولین خواستار
مساعدت بیشتر جهت تسهیل در سرمایه گذاری در اهواز شدند.
گفتنی است نخستین همایش  2روزه سرمایه گذاری خارجی در
حوزه مدیریت شهری در روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری
در تاالر اجتماعات هتل نیشکر اهواز به همت سازمان سرمایه
گذاری و مشارکتهای مردمی و اداره کل ارتباطات و امور بین
الملل شهرداری اهواز با حضور سرمایه گذاران داخلی و مهمانانی
از کشورهای یونان ،قرقیزستان ،فرانسه ،ایتالیا و چین برگزار شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم خبر داد

اختصاص  ۱۶دستگاه آمبوالنس جدید فوریت پزشکی به استان ایالم
ایالم-خبرنگارابتکار :رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایالم از اختصاص ۱۶
دستگاه آمبوالنس جدید فوریت پزشکی به استان ایالم خبر داد.
کریم همتی اظهار داشت :این تعداد آمبوالنس با رایزنیهای متعدد با رئیس سازمان
اورژانس کشور به دست آمده که نهایت قدردانی خود را از ایشان اعالم می دارم.وی گفت:
برای حل مشکالت حوزه درمان عالوه بر این تجهیز مراکز شهرستان به دستگاه های
پزشکی ،با جذب متخصص بسیاری از کمبودها در سطح استان حل خواهد شد.وی تصریح

کرد :شهرستانهای استان همدیگر را به لحاظ وجود متخصصین پوشش دهند که مردم
در این رابطه نارضایتی نداشته باشند.همتی ادامه داد :به دلیل کمبود اعتبارات بسیاری از
پروژه های بهداشتی درمانی استان غیر فعال و متوقف شده بودند که با پیگیری های به
عمل آمده با وزارت توانستیم برای احداث  ۶۳پروژه مبلغ  ۱۰۰میلیارد تومان اعتبار اخذ
کنیم.وی تصریح کرد :استقرار دستگاه ام آر آی در شهرستان آبدانان بنا به درخواست یکی
از متخصصین بومی موافقت به عمل آمده است.

کارگاه آموزشی شناسایی و نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کاال در شرکت نفت منطقه گلستان برگزار شد
با هدف توانمندسازی و ایجاد هماهنگی بیشتر
دستگاه های نظارتی و اجرایی متولی مبارزه با قاچاق کاال
و ارز استان  ،کارگاه آموزشی «شناسایی و نحوه رسیدگی
به پرونده های قاچاق کاال» در سالن اجتماعات شرکت ملی
پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت نفت گلستان در ابتدای این دوره
عیسی افتخاری  ،مدیر منطقه به اهمیت پیشگیری و مبارزه با قاچاق
کاال و ارز در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اشاره و بر لزوم همکاری

و هماهنگی موثر و همه جانبه کلیه دستگاه های نظارتی و اجرایی
جهت مبارزه با پدیده شوم قاچاق تاکید کرد.وی نقش آموزش را در
ارتقا ،فرهنگ و توانمندسازی نیروی انسانی جهت پیشگیری و مبارزه
با قاچاق فراورده های نفتی بی بدیل و بسیار تاثیرگذار دانست.و
افزود :شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان تمامی
توان و ظرفیت های خود جهت پیشگیری و مبارزه با این پدیده
شوم و جلوگیری از قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های
نفتی در قالب تیم های نظارتی و گشت های مشترک محسوس و

نامحسوس  ،بازدید از نحوه و نوع فعالیت مشترکین جهت تمایز و
تشخیص مشتریان فعال و غیرفعال  ،بررسی میزان سوخت ذخیره
سازی شده توسط مشتریان و  ...را بکار می گیرد و تعامل بسیار
خوب و سازنده ای با کمیسیون برنامه ریزی  ،هماهنگی و نظارت بر
مبارزه با قاچاق کاال و ارز استانداری گلستان داشته و خواهد داشت
.بر پایه این گزارش در این کارگاه آموزشی مواردی همچون چگونگی
پیشگیری از تخلفات مجاری عرضه  ،نفتکش ها و مصرف کنندگان
 ،نحوه برخورد کاشفین با تخلفات نحوه ارجاع پرونده ها به سازمان

های قضایی و انتظامی  ،چگونگی شناسایی تخلف مجاری عرضه
و آشنایی با نوع تخلف و  ...توسط کارشناسان شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی منطقه گلستان برای حاضرین بصورت کارگاهی
آموزش و یادآوری شد.گفتنی است در این کارگاه آموزشی یکروزه
نمایندگان استانداری گلستان  ،سازمان راهداری و حمل و نقل جاده
ای سازمان تعزیرات حکومتی  ،سازمان صنعت  ،معدن و تجارت ،
پلیس آگاهی  ،دانشگاه علوم پزشکی و اداره گمرکات استان گلستان
حضور داشتند .

