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به ساحت قدسی امام رضا

(ع)

استاد شهریار ،اخوانثالث ،قیصر امینپور ،طاهره صفارزاده و حسین منزوی
در مقام نثار عشق و ارادت خویش به علی بن موسیالرضا(ع) چه سرودهاند؟

گروه ادب و هنر -این بار پشت و پناه ما را نشانه رفتهاند .آنها که با سرچشمههای ناب معرفت و
ایمانبیگانهاند.آنهاکهخیالمیکنندباپاشیدنمشتیخاکمیتوانندچهرهخورشیدعالمتاب
را بپوشانند .آنها که حاال سر و صدای جایزه گرفتن شان ،گوش فلک را پر کرد ه است ،غافل از این
که روزی به دام تارهای عنکبوت جهل و دشمنیشان با این نور جاودان خواهند افتاد .انتشار نمایی
از فیلم و پوستر «عنکبوت مقدس» که در جشنواره سینمایی کن فرانسه به نمایش درآمده ،قلبها
را به درد آورد ه است .در این تصویر ،نام فیلم روی نمایی از شهر مشهد با محوریت حرم مطهر امام
رضا(ع) به چشم میخورد و این پیام را به مخاطب منتقل میکند که انگار در حال دیدن یک تار
عنکبوت بزرگ است .در آستانه دهه کرامت و در پی اهانت بزرگ سازندگان این فیلم به ساحت
نورانی حضرت علی بن موسیالرضا(ع) ،از عشق و ارادت ویژه پنج چهره شاخص ادبیات معاصر
فارسی به امام هشتم شیعیان نوشتهایم.
▪یک کاروان شوق به سودای مشهدند

نــام شهریار شعر معاصر
که میآید ،دلدادگی
و ارادتــــش بــه اهــل
بیت(علیهمالسالم)
بـــه ذهــــن مــتــبــادر
میشود .شعر «علی
ای هــمــای رحــمــت»
را کــمــتــر کــســی اســـت که
نشنیده باشد .این شاعر بزرگ در وصف امام
رضــا(ع) هم شعری ناب دارد که به چند بیت
آن اشــاره میکنیم« :د لهــا که آرزوی امام

اخبار ایران

برگزاری سومین دوره آموزشی و
بازآموزی متصدیان ایستگاههای
آب و هواشناسی استان قزوین

قزوین -سومین دوره آموزشی و بازآموزی
متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی با تأکید
بر آموزش متصدیان ایستگاههای تبخیرسنجی در
سالن کنفرانس شرکت آب منطقهای استان قزوین
برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان
قزوین در این دوره که به همت دفتر مطالعات پایه منابع
آب این شرکت و همکاری شرکت مهندسان مشاور مهارآب
عمران گستر برگزار گردید؛ ضمن آموزش و آشنایی
متصدیان با دستگاهها و تجهیزات ایستگاههای آب و
هواشناسی ،آموزشهای الزم بصورت عملی نیز به متصدیان
ایستگاهها ارائه گردید .محمد یاریان مدیر دفتر مطالعات
پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای قزوین در ابتدای این
دوره در خصوص برنامه آموزشی متصدیان اظهار داشت :به
دلیل این که تعدادی از متصدیان در طول سال به دالیل
مختلف با نیروهای جدید جایگزین میگردند ،الزم است
برنامه های آموزشی بصورت ساالنه برگزار و آموزشهای
الزم به متصدیان داده شود .وی افزود :عالوه بر این در این
دوره ها با توجه به ارتقاء تجهیزات ایستگاهها ،آموزشهای
الزم در خصوص نگهداری و بهره برداری از این تجهیزات
نیز به متصدیان منتقل میشود.

رضا کنند /گویا زیارت علی مرتضی کنند/
در حــســرت طـــواف تــوای آشــیــان قــدس/
د لهــای پر شکسته چه پرها که وا کنند/
آ ن جا طالی گنبد و گلدسته کیمیاست/
وز کیمیای آن مس قلبت طال کنند /یک
کـــاروان شــوق بــه س ــودای مشهدند /کان
صحن را به شور و نوا نینوا کنند /ما را جواب
کرده طبیبان و میرویم /آنجا که در دها
به دعایی دوا کنند /بیگانه را کجا خبر از
لذت حضور /اینها حکایتی است که با آشنا
کنند  /سودای اهل بیت دهد سود عاقبت /
سوداگران ،معامله گو با خدا کنند».

▪ یا علی بن موسیالرضا (ع) دریاب

مــهــدی اخـــوانثــالــث ،از
دیگر شاعران برجسته
شــــعــــر فــــارســــی،
چند شعر در بیان
ارادتــش به ساحت
امام رضا(ع) سروده
که یکی از مشهورترین
آنها شعری با نام «یا علی
بن موسیالرضا(ع)» است .بخشی از این شعر که
در مهر ماه  1361سروده شده ،از این قرار است:
الر ضا /ای پاک مرد یثربی
«ای علی موسی ّ
در توس خوابیده /من تو را بیدار میدانم/
زند هتر ،روشنتر از خورشید عالمتاب /از
فر شور و زندگی سرشار میدانم /گر
فروغ و ّ
چه پندارند دیری هست ،همچون قطر هها
در خاک /رفتهای در ژرفنای خواب  /لیکن
بـــاران بهشت ،ای روح عــرش،
ای پاکیزه
ِ
ای روشنای آب /من تو را بیدار ابری پاک و
رحمتبار میدانم /ای چو بختم خفته در آن
تنگنای زادگاهم توس /من تو را بیدارتر از روح
جوانی
طرۀ زرتار میدانم /ای
و راح صبح ،با آن ّ
ّ
و جوان جــاودان ،ای پور پاینده /این غمین
همشهری پیر غریبت را ،دلش تاریک تر از
الرضا ،دریاب».
خاک /یا علی موسی ّ

قیصر امــی ـنپــور ،شاعر
مــتــعــهــد ادبـــیـــات
مــعــاصــر فــارســی،
بــــارهــــا و ب ــاره ــا
در اشـــعـــارش از
عشق و دلدادگی
خـــــــــود بـــــــه اهـــــل
بــیــت(عــلــیــه ـمالــســام)
گفته اســت .یکی از مشهورترین اشعار قیصر
کــه بــه ویــژه در فضای مــجــازی و بین جوانان
دس ــت بــه دس ــت مــیشــود ،ای ــن شــعــر اســت:
«چشمههای خروشان ،تو را میشناسند/
مــو جهــای پــریــشــان ،تــو را میشناسند/
پرسش تشنگی را تو آبی جوابی /ریگهای
بیابان تو را میشناسند /نــام تو رخصت
رویــش اســت و طــراوت  /زیــن سبب بــرگ و
باران تو را میشناسند /از نشابور با موجی
از «ال» گذشتی /ای که امــواج توفان تو را
میشناسند /بوی توحید مشروط بر بودن
توست /ای که آیات قرآن تو را میشناسند/
گر چه روی از همه خلق پوشیده داری /آی
پیدای پنهان تو را میشناسند /کاش من هم
عبور تو را دیده بودم /کوچههای خراسان تو
را میشناسند».

طاهره صفارزاده ،شاعر
و مترجم قرآن کریم
در کتاب «دیدار با
صبح» در شعری
بانام«زیارتنامه»
در وص ــف زی ــارت
امام رضــا(ع) چنین
سرودهاست« :این خانه
خواب نــدارد /این بارگاه داد ،یکسره بیدار
است /تعطیل و فصل ندارد /طبیب این همه
بیمار/گرهگشایاینهمهمشکل/هرگزغریب
نیست /غریب ما هستیم /که در دیار خودیم/
ای امام هشتم  /ما با شما همیشه خانه یکی
هستیم /خود زائر دلیم /دل خانه شماست/
از راه دور هم ،این مرقد مقدس ،این صحن
باصفا/اینگنبدطالدرچشمماست/ایقطب
عاشقان  /ما را حالوت بسیار سر سودن است
و دست رساندن به آستان شما  /از راه دور هم،
در صبحگاه حال و زیارت  /پا بر کف اتاق /سر بر
ضریحشماداریم/اینسرسپردگیعاشقانهرا
 /تا وادی ابد ،بر پا ستادهایم».
▪سریر ارتضا را اوست سلطان و رضا نامش

حسین منزوی ،دیگر چهره شاخص شعر معاصر

با حضور مسووالن شهری همدان

بلوار پردیسان با اعتباری بیش از  ۴میلیارد بهرهبرداری شد

همدان  -شهردار همدان در آیین افتتاحیه بلوار
پردیسان که با حضور اعضای شورای اسالمی شهر
همدان ،شهردار و مسئوالن شهری برگزار شد با بیان
اینکه اراضی تفکیکی  ٣۶هکتاری در کوی پردیسان
قرار گرفته است گفت :بلوار پردیسان راه دسترسی از
بزرگراه امام خمینی به منطقه خضر است که تسهیلگر
تردد مردم این منطقه خواهد بود
سید مسعود حسینی در ادامه با تاکید بر ارائه خدمت با
کیفیت به مردم شریف همدان گفت :طول این معبر ۵٠٠
متر مربع و عرض آن  ۲۴متر مربع است و با هزینهای بالغ
بر چهار میلیارد تومان احداث شده است .وی در ادامه با اشاره
به پروژههای تکمیلی این مجموعه افزود :این معبر که در کنار
بزرگراه امام خمینی (ره) نقش بسزایی در کاش ترافیک منطقه
خواهد داشت و دراین محدوده فضای ورزشی  ۹هزار مترمربعی،
هایپرمارکت ۵هزار متری که پارکینگ نیز برای آن در نظر گرفته
شده است .این مقام مسئول در ادامه به ایجاد زیرساختهای
احداث  ۵٠٠واحد مسکونی در این منطقه اشاره کرد و افزود:
تمام تالش خود را برای ارائه امکانات مناسب جهت جلوگیری از
ساخت و ساز غیر قانونی به کار میبندیم .شهردار همدان با اشاره
به اینکه اجرای این پروژه باعث کاهش طول مسیر ،و دسترسی
آسان به کوی خضر وکوی رضوان میشود خاطرنشان کرد:
این پروژه شامل زیر سازی ،جدولگذاری،بیسبتن ،آسفالت،
تجهیز و لولهگذاری جهت روشنائی کاشت فضای سبز است.
حسینی در پایان بر عزم شهرداری بر رعایت عدالت توزیعی در

اجرای پروژههای شهری تاکید کرد و افزود :مدیریت شهرداری
منطقه سه در خدمت به مردم به ویژه در حوزه ترافیک بسیار
کارآمد فعالیت اسن .رئیس کمیسیون فنی عمرانی شورای
شهرهمدان نیز در این آیین گفت :این پروژه یکی از پروژههای
عمرانی با مقیاس متوسط است .مهدی حیدری در ادامه افزود:
یکی از مشکالت اساسی شهر همدان که با آن مواجه هستیم
موضوع ترافیک است که با بازگشایی حداکثری مدارس این
مشکل بیشتر خود را نشان داد .وی با بیان اینکه متاسفانه

ما در موضوع ساماندهی پارکها نتوانستهایم برنامه ویژهای
داشته باشیم اظهارکرد :در حوزه ساماندهی ترافیک شهر نیز
پارکینگهای خصوصی و پارکینگهای جدیداالحداث هنوز
شروع به کار نکردهاند .عضو شورای اسالمی شهرهمدان در
ادامه با اشاره به اینکه بیشتر خودروهای درحال تردد در سطح
شهر تک سرنشین هستند بیان کرد :ساماندهی ترافیک و ایجاد
زیرساختهای الزم از اولویتهای مدیریت شهری همدان است.
حیدری افزود :با همه این اوصاف مدیریت شهری بیکار ننشسته

و همه تالش خود را در برای توسعه کالبدی معابر انجام میدهد.
این مقام مسئول یکی از عوامل مدیریت ترافیک را تعریض و
گسترش ظرفیت عبوردهی خودرو در معابر دانست و افزود:
همواره در شورا و شهرداری به دنبال این موضوع بودهایم که
امروز یکی از آنها که بلوار پردیسان به نتیجه رسیده است.
وی در خصوص ترافیک کوی خضر که یکی از مناطق مهم و
پرترافیک است گفت :بازیابی معابری که در جداره خود مراکز
تجاری دارند خیلی پرهزینه است که هر متر مربع آن حدود
 ١٠٠تا ۲٠٠میلیون تومان قیمت گذاری میشود و از عهده
مدیریت شهری برای تملک خارج است .وی گفت :احداث
راههای جدید باعث میشودتا سرعت تخلیه معابر باال رود .اگر
چه درمان اصلی ترافیک شهر همدان این است که ورود خودرو
جدید را با خروج خودروهای فرسوده از ناوگان متوازن کنیم.
حیدری افزود :شهرداری و شورا هر اقدامی را برای گسترش و
توسعه عرض معابر و پارکینگها و توقفگاههای حاشیهای انجام
دهد بعد از یکی دوسال خنثی خواهد شد زیرا به صورت بیرویه
خودرو تزریق میشود .وی با بیان اینکه در سال گذشته حدود
 ١٨هزار دستگاه خودرو به همدان وارد شده که در ازای آن
حدود ۶٠٠یا  ٧٠٠خودرو از رده خارج شده است گفت :اینها
خودروهایی بودهاند که از کاربری خارج شده یا دچار آتشسوزی
شدهاند .رئیس کمیسیون عمرانی شورای اسالمی شهر همدان
درهمین راستا معبری که برای بهبود شرایط عبورو مرور باغ
بهشت شهرداری منطقه سه احداث کرد یا معبری که در منطقه
قانتور به صورت جایگزین ایفای نقش میکند احداث شدهاست.

مدیر عامل شرکت گاز استان هرمزگان:

عملیات گازرسانی به بندرلنگه از پیشرفت خوبی برخوردار است

افتخاری دیگر برای صنعت فوالد کشور؛

فوالد مبارکه رتبه برتر مسئولیتهای
اجتماعی کشور را کسب کرد

اصفهان  -مرادیان :شرکت فوالد مبارکه در
چهارمین رویداد جایزه مسئولیت اجتماعی و پایداری
بنگاههایاقتصادی،رتبهبرترمسئولیتهایاجتماعی
در میان بنگاههای اقتصادی کشور را از آن خود کرد.
شرکت فوالد مبارکه در چهارمین رویداد جایزه
مسئولیت اجتماعی و پایداری بنگاههای اقتصادی که
شامگاه شنبه  ٣١اردیبهشتماه در مرکز همایشهای
بینالمللی صداوسیما برگزار شد ،رتبه برتر مسئولیتهای
اجتماعی در میان بنگاههای اقتصادی کشور را از آن
خود کرد .گفتنی است شرکت فوالد مبارکه در حوزه
مسئولیتهای اجتماعی ،فعالیتهای ارزشمند و ماندگاری
انجام داده که میتوان به ایجاد اشتغال پایدار ،فعالیتهای
بزرگ عمرانی ،فرهنگی و اجتماعی در استان و منطقه و
تأمین رایگان بیش از  ۲۵هزار تن اکسیژن موردنیاز مراکز
بهداشتی و درمانی سراسر کشور ،از ابتدای همهگیری
ویروس کرونا اشاره کرد .شایان ذکر است که در این رویداد
 ٧٠شرکت و بنگاه بزرگ اقتصادی کشور ازجمله فوالد
خوزستان ،فوالد مبارکه ،شرکت نفت پارس ،شرکت پودر
شیر مشهد ،پاالیش نفت الوان ،بانک مسکن ،سنگآهن
گهر زمین ،پتروشیمی شیراز ،شرکت رایزکو حضور داشتند.

▪کوچ ه های خراسان تو را میشناسند

▪این گنبد طال در چشم ماست

بندرعباس -مدیر عامل شرکت گاز استان هرمزگان درحاشیه بازدید میدانی
از پروژه خط انتقال گاز به شهرستان بندرلنگه ،از پیشرفت مطلوب آن خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان ،فواد حمزوی ،مدیر عامل
این شرکت در اردیبهشت ماه سال جاری و در حاشیه بازدید میدانی از پروژه
خط انتقال گاز به شهرستان بندرلنگه ،افزود :این پروژه گازرسانی با تالش شبانه
روزی همکارانمان از پاییز سال گذشته تاکنون عملیاتی شده و از پیشرفت مطلوبی
برخوردار است .وی افزود :پیمانکار این طرح ،شرکت جهاد نصر بوده و خط انتقال
گاز از سه راهی چارک به شهرستان بندرلنگه و به طول  ٧۲کیلومتر لوله  ۲٠اینچ با
اعتباری بالغ بر  ۵۲٠٠میلیارد ریال در راستای مسئولیتهای اجتماعی خود و رفاه
بیشتر مردم استان برای استفاده از گاز طبیعی ،به ایجاد زیرساختها جهت توزیع
این نعمت خدادادی ،اقدام کرده است .گفتنی است در این بازدید از روند اجرایی
پروژه و محل انشعاب خط انتقال بندرلنگه از خط انتقال  ۵۶اینچ بندر گرزه در بندر

چارک و اقدامات مسیر سازی ،ریسه ،جوشکاری و محوطه سازی سایت های ایستگاه
بازدید مشترک با حضور مدیرعامل ،سرپرست امور مهندسی و اجرای طرح ها ،رئیس
بازرسی فنی و نشت یابی ،سرپرست امور حقوقی ،رییس و همکاران اجرا ی طرح ها،
رییس و همکاران خدمات فنی و نماینده امور HSEشرکت گاز استان هرمزگان در
اردیبهشت ماه سال جاری صورت گرفت.
شایان ذکر است آیین عملیات اجرایی پروژه خط انتقال گاز به شهرستان بندر
لنگه با حضور رئیس و اعضای کمیسیون عمران و نماینده غرب استان در مجلس،
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ،مسئولین شرکت گاز استان هرمزگان ،
فرماندار شهرستان بندرلنگه ،شهردار و شورای اسالمی شهر بندرلنگه و مردم این
شهرستان در آبان ماه  ١۴٠٠برگزار شد.

قطار عمرانی و آبادانی شهر مالرد با سرعت در حال حرکت و پیشروی

مالرد-فریبا میرزایی پندار :قطار عمرانی و آبادانی
شهر مالرد که چندی ست با سرعت در حال حرکت و
پیشروی است این روزها با اجرای مراحل پایانی پروژه
های بزرگ در دست احداث ،بیش از پیش بر سرعتش
افزوده است.
محمد بهمنی شهردار مالرد از اجرای مراحل پایانی و
تجهیزات داخلی پروژه ساختمان بزرگ آتش نشانی بلوار
الغدیر خبر داد و گفت :جهت افزایش ایمنی شهروندان و با
تالش شبانه روزی و برنامه ریزی مدون معاونت امورزیربنایی
و ترافیک شهرداری ،گام های نهایی جهت احداث و تکمیل
این ساختمان آتش نشانی که بعنوان هسته اصلی سازمان
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مالرد محسوب مي
شود ،برداشته می شود .بهمنی در ادامه گفت  :در حال حاضر

عملیاتی اعم از - ١ :حفر چاه داخل آشیانه  - ۲اجرای کابل
کشی طبقات  - ٣اجرای لوله کشی جهت دفع آب باران و
فاضالب موتورخانه  - ۴اجرای رویه سفید کاری دیوار ضلع
شرقی آشیانه  - ۵اجرای دیوارهای جانپناه ساختمان و - ۶
اجرای سنگ بدنه آشیانه در دست اجرا می باشد .شهردار
مالرد با بیان اینکه قطع به یقین این حجم از پیشرفت فیزیکی
در یک پروژه بزرگ عمرانی آن هم در یک بازه زمانی محدود
بیانگر دید وسیع و عملکرد عمرانی مثبت ،اصولی و هدفمند
مجموعه شهرداری مالرد در طراحی ،اجرا و بهره برداری از
پروژه های عظیم خدمات رسانی چون ساختمان بزرگ آتش
نشانی بلوار الغدیر بشمار می آید خاطرنشان کرد :به فضل خدا
امید آن را داریم تا پروژه فوق در هفته دولت سال جاری به
بهره برداری و ارائه خدمات برسد .وی در ادامه از آغاز اجرای

عملیات جدولگذاری معابر اراضی تعاونی ده گانه واقع در ضلع
غربی بلوار شهید جمور محدوده میدان ارتش خبر داد و
گفت :عملیات جدولگذاری معابر اراضی تعاونی ده گانه با
هدف گسترش شهری و قطعه بندی اراضی تعاونی ده گانه
معروف به زمینهای ارتش با سرعت و حجم گسترده ای در
حال انجام است .وی در تشریح این خبر عنوان کرد :در این
راستا با تالش عوامل حوزه معاونت امور زیربنایی و ترافیک
شهرداری ،عملیات پی کنی ،تسطیح و رگالژ محل اجرای
جدولگذاری انجام و هم اکنون زیرسازی و جدولگذاری در
سطح این اراضی در دست اجراست .محمد بهمنی با بیان
این مطلب افزود :به منظور افزایش ایمنی ،کاهش تصادفات،
جلوگیری از سردرگمی و اتالف وقت شهروندان و تسهیل در
عبور و مرور آنان ،نصب و ساماندهی تابلوهای هدایت مسیر و

عالئم ترافیکی یکی از اقدامات مهمی ست که در سال ١۴٠١
به همت معاونت امور زیربنایی و ترافیک شهرداری در حال
انجام می باشد .بهمنی در این باره گفت :از فروردین سال
جاری تا هم اکنون ،بیش از  ١٠٠متر مربع تابلوی هدایت
مسیر ۲١٠ ،تابلو عالئم و تجهیزات ترافیکی از جمله شورون،
استوانه ایمنی ،تابلوهای انتظامی و عالئم عمودی در راستای
افزایش ضریب ایمنی در سطح شهر نصب شده است.

فارسی است که به ساحت نورانی امام رضا(ع)
ابــراز ارادت کــرده و در
وصف ایشان سروده
اســـت« :در ایــن
مشهد کــه هم
بــالــیــن طـــوس و
طـــابـــران خفته
است /جهان جان و
جان جهان
باالتر از آن ِ
خفته اســت /از ایــن جا بردمد خورشید و
اقطار جهان گیرد /زمینی که در آن هشتم
امــام شیعیان خفته اســت /سریر ارتضا را
اوست سلطان و رضا نامش /کسی که قاصر
از توصیف اوصافش زبان خفته است /حریم
کبریایش را چه گویم تا کنم تصویر /به مدح
او قلم از کار مانده است و بیان خفته است/
عجب نبود اگــر کــه اِنــس و جانش آستان
بوسند /که این جا سرور و فرمانروای انس
و جان خفته اســت /امــام هشتم آری آن که
هشتهحشمتوجاهش/سریرعزّ توشوکت
به فرق فرقدان خفته اســت /چنان شاهی
که خــاک مدفن پاکش به ُیمن او /فروشد
سروری و برتری بر آسمان خفته است /ز رنج
رایگان بگذر بنه بر آستانش سر /که در وی راز
گنج شایگان خفته است».
نامکشوف ِ

اخبار ایران
امسال محقق خواهد شد؛

تکمیل شدن  ۵۰کیلومتر از
کریدور بزرگراهی غرب کشور در
آذربایجانغربی

ارومیه -کاظمی :مدیرکل راه و شهرسازی
آذربایجانغربی گفت :در حال حاضر ،عملیات راهسازی
در  ١٣٠کیلومتر از کریدور بزرگراهی غرب کشور در
آذربایجانغربی در دست اجراست.
سیدمحسن حمزهلو در بازدید از روند اجرایی کریدور
بزرگراهی غرب کشور در جنوب آذربایجانغربی محدوده
محورهای ارومیه-مهاباد ،میاندوآب-بوکان افزود :برنامهریزی
شده امسال  ۵٠کیلومتر از کریدور بزرگراهی غرب کشور در
آذربایجانغربی تکمیل شود و ساخت این گذرگاه بینالمللی
در  ١٠جبهه کاری محورهای ارومیه-مهاباد ،میاندوآب-مهاباد،
میاندوآب-بوکان ،قطعه  ۴و  ۵محور سلماس-خوی و سهراهی
ایواوغلی-گیت در حال اجراست .حمزهلو با اعالم اینکه ۵۶٣
کیلومتر از کریدور بزرگراهی غرب کشور در آذربایجان غربی
واقع شد ،افزود :تاکنون  ١٣۵کیلومتر از کریدور بزرگراهی
غرب کشور در بخش جنوب آذربایجانغربی زیر بار ترافیک
رفته و کل پروژه  ٧٨درصد پیشرفت اجرایی دارد .مدیرکل
راه و شهرسازی آذربایجانغربی اظهار کرد :نقشه راه توسعه
و پیشرفت آذربایجانغربی حول محور اتمام کریدور بزرگراهی
غرب کشور ترسیم شده و بر این مبنا باید از تمامی ظرفیتهای
موجود برای اتمام این پروژه راهسازی بهره جست .حمزهلو
بیان کرد :برای بهرهبرداری کامل از کریدور بزرگراهی غرب
کشور در جنوب آذربایجانغربی  ١۲هزار میلیارد ریال اعتبار
نیاز است.

مدیریت اضطراری بار در شرایط
پیك تابستان در گلستان با نصب
کلید هوشمند کنترل پذیر از راه دور

گرگان -سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان
گفت :باتوجه به تاکید شرکت توانیر جهت کنترل پذیری
فیدرهای فشار متوسط شرکت توزیع نیروی برق استان
گلستان به منظور مدیریت اضطراری بار در شرایط پیک
تابستان ،کلید های هوشمند کنترل پذیر از راه دور در
شهرستانهای گرگان ،آق قال ،بندرگز ،کردکوی ،رامیان،
گنبد و کالله نصب و بهره برداری گردید.سید احمد موسوی
با بیان این مطلب افزود :با همت و تالش همکاران بهره
برداری شرکت توزیع برق استان و با استفاده از خط گرم
داخلی و ظرفیت پیمانکاران خط گرم ،تعداد  ١۵دستگاه
کلید هوشمند کنترل پذیر از راه دور با برگزاری مانور
سراسری استانی در روز پنج شنبه نصب و بهره برداری
گردید.وی افزود :پیک مصرف برق در گلستان در سال
 ١۴٠٠برابر یک هزار ۵۴۶مگا وات بوده که امسال مردم
با همراهی کردن و مدیریت کردن مصرفشان بتوانیم انرژی
مورد انتظار آنها را فراهم کنیم.استان گلستان بیش از٧۹۲
هزار مشترک دارد که بیش از  ٨۲درصد آن را مشترکین
خانگی تشکیل می دهد.
/۱۴۰۱73853ت

