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خبر كوتاه
برگزاری مسابقه به مناسبت میالد
حضرت معصومه (س) ویژه فرزندان
دختر کارکنان مخابرات منطقه گلستان

به مناسبت میالد حضرت معصومه (س) و
روز دختر مسابقه ای ویژه فرزندان دخترکارکنان
مخابرات منطقه گلستان برگزار شد.به گفته علی
اصغر زرگر رئیس اداره روابط عمومی مخابرات
منطقه گلستان به مناسبت میالد حضرت
معصومه (س) و روز دختر مسابقاتی در رشته
های نقاشی  ،موسیقی  ،شعر  ،پاسخگویی به
سوال و ارسال بهترین جمله در قالب پیامک
برگزار شد .وی گفت  :این مسابقه که با استقبال
خوب فرزندان دختر همکار روبرو شد بعد از
داوری های انجام شده به نفرات برتر هررشته
جوایزی به رسم یادبود اهداء گردید.
درراستای برنامه های مدیریت مصرف برق انجام شد؛

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین سازمان
تبلیغات اسالمی و شرکت توزیع برق
استان سمنان

در راستای اجرای برنامه های مدیریت بهینه
مصرف برق ،تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان
تبلیغات اسالمی و شرکت توزیع برق استان سمنان
منعقد و مبادله شد.گفتنی است:تعامل موثر در
امر آموزش روحانیون و مبلّغین در زمینه مبانی و
موضوعات مرتبط با وضعیت کمی و کیفی برق و
شیوه های اعمال مدیریت بهینه مصرف و مدیریت
سمت تقاضا ،مشارکت در برگزاری همایش ها و
نشست های آموزشی در خصوص مدیریت مصرف
برق و ایجاد هیئت اندیشه ورز برای تولید محتوای
فرهنگی و آموزشی در زمینه صرفه جویی با
حضور افراد خالق و صاحب نظر ،از جمله اهداف
و زمینه های همکاری تعیین شده در این تفاهم
نامه به شمار می روند.یادآور می شود :پیش بینی
اجرای همایش های آموزشی ویژه روحانیون و
مبلغین پیرامون مدیریت بهینه مصرف برق ،تهیه
بروشورهای آموزشی و اطالع رسانی ،هماهنگی به
منظور بازدید روحانیون از تاسیسات و پروژه ها و
عنوان مباحث آموزشی جهت انتقال به مخاطبین،
به عنوان برخی از تعهدات شرکت توزیع برق استان
در این تفاهم نامه محسوب می شوند.خاطرنشان
می سازد :هماهنگی و دعوت از کارشناسان شرکت
توزیع برق در نشست های شهرستانی و استانی
روحانیون و مبلغین جهت آموزش راهکارهای
مدیریت بهینه مصرف برق و مشارکت در زمینه
معرفی استادان وداوران قرآنی برای دوره های
آموزشی و مسابقات و جشنواره های قرآنی در
شرکت توزیع برق استان ،از جمله تعهدات سازمان
تبلیغات اسالمی استان است.

نشت یابی بیش از  ۱۰هزار کیلومتر از
خطوط گاز در گیالن

در راستاي حفظ امنیت و پايداري جريان گاز
مشتركين خانگي ،شركت گاز استان گيالن در بهار
سال جاري بالغ بر  40درصد از خطوط و تاسيسات
گاز در استان را نشت يابي نموده است.حسين اكبر
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم خبر
نشت یابی بیش از  ۱۰هزار و سیصد کیلومتر از
خطوط گاز در استان اظهار داشت :این شرکت با
هدف حفظ امنیت و پایداری جریان گاز مشترکین،
در بهار امسال بالغ بر  ۴۰درصد از خطوط گاز در
استان را مورد بازرسی و نشت یابی قرار داده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم این خبر
افزود :این میزان نشت یابی نسبت به مدت مشابه
سال گذشته بیش از  ۵۸درصد افزایش داشته و
بهترین آمار ثبت شده در فصل بهار محسوب می
شود.مهندس اکبر بیان نمود :این شرکت هم راستا
با توسعه گازرسانی در استان ،برنامه ریزی جامعی
را درجهت حفظ امنیت خطوط و تاسیسات گاز به
انجام رسانده و در همین زمینه بالغ بر  ۲۴۰هزار
انشعاب و  ۱۲۶ایستگاه گاز را مورد بازرسی قرار
داده است.وی با بیان اینکه عملیات نشت یابی در
بهار امسال در  ۲۲شهر استان انجام شده است،
اظهار داشت :شرکت گاز استان گیالن در حال
اجرای عملیات نشت یابی با استفاده از روشهای
نوین در قالب نشت یابی آنالین و براساس برنامه
تعیین شده می باشد.مدیرعامل شرکت گاز استان
گیالن در خاتمه با اشاره به گسترش شبکه تغذیه
و توزیع گاز در استان بر ضرورت کنترل و بازرسی
مستمر و دقیق تر تاسیسات گاز با هدف اجتناب از
وقوع حوادث ناگوار تاکید کرد.

شماره 2989

رحیم خستو:

پردیس کشاورزی با قدمت  ۱۲۰ساله سرمایه ناشناخته شهر کرج است

رئیس کمیسیون هنر و ارتباطات شورای
اسالمی شهر کرج از پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی با قدمت  ۱۲۰ساله به عنوان یکی از
سرمایه های ناشناخته شهر یاد کرد که با داشتن
اساتید مجرب و پتانسیل خوب مهجور واقع شده و
مردم از این سرمایه عظیم هویتی و ملی بی اطالع
هستند.
به گزارش پایگاه خبری کرج امروز و به نقل
از پایگاه اطالع رسانی شورای اسالمی شهر کرج،
رحیم خستو سوم تیر  ۹۹با حضور در پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی ،ضمن بازدید از مجموعه
و دیدار با رئیس و مدیران این واحد آموزشی و
گفتگو پیرامون فراهم آوردن مقدمات برگزاری
جشن صد و بیست سالگی تأسیس آن ،با اشاره
به مهجوریت این دانشکده در بین مردم اظهار
داشت :پردیس کشاورزی با  ۱۲۰سال قدمت به
عنوان نگین و سرمایه کرج و یکی از قدیمی ترین
مراکز آموزش عالی کشاورزی است که با داشتن
اساتید مجرب و پتانسیل خوبی که دارد اما در بین
مردم این کالنشهر مهجور واقع شده و مردم از این

سرمایه عظیم هویتی و ملی بی اطالع هستند.
نایب رئیس شورای اسالمی شهر کرج به پتانسیل
های مختلف این دانشکده در بخش های مختلف
فرهنگی ،اجتماعی و کشاورزی اشاره کرد و افزود:

وجود این مراکز علمی قوی در کنار شهرداری و
شورای شهر می تواند از مهمترین شاخصهای
پیشرفت شهر کرج در راستای همکاریهای علمی
و تحقیقاتی پیرامون اجرای طرح های شهری در

زمینه حفظ محیط زیست ،فضای سبز شهری،
پسماند و ...شود.
خستو به اهمیت هویت شهری و دغدغه و
توجه اعضاء شورای اسالمی شهر به بحث هویت
شهری کرج اشاره کرد و یادآور شد :باید ببینیم
دانشگاه چه انتظاراتی از شورای شهر و مدیریت
شهری دارد و متقاب ً
ال ما چه انتظاراتی از دانشگاه
داریم و چه کمکی می توانیم به همدیگر کنیم
اما این موضوع به شرطی اتفاق میافتد که میان
این دو روابط مستحکم و پایداری برقرار باشد.
رئیس کمیسیون هنر و ارتباطات شورای اسالمی
شهر کرج بیان کرد :بایستی عظمت و زیبایی
این مجموعه ملی و تخصصی که از خیلی آسیب
های شهری و سیاسی در این سالها بدور بود این
دانشگاه خوشبختانه خود را حفظ کرد به تحول
شهر کمک می کند و باید به مردم شناسانده شود.
خستو ضمن اعالم همکاری با دانشکده در زمینه
برگزاری جشن صد و بیست سالگی آن تصریح کرد:
امید است با استفاده از ظرفیت و پتانسیلهای این
دانشگاه بتوانیم این هویت شهر را معرفی کنیم

مهدی حاجی قاسمی:

پیگیری برای جذب اعتبار جهت تکمیل بزرگراه شمالی در حال حصول نتیجه است
رئیس کمیسیون عمران ،ترافیک و حمل و نقل شورای اسالمی
شهر کرج :پیگیری برای جذب اعتبار دولتی جهت تکمیل بزرگراه
شمالی در حال حصول نتیجه است و رئیس سازمان برنامه و بودجه
کشور و وزیر راه و شهرسازی در بازدید اخیر از پروژه برای تسریع در
پرداخت اعتبار قول مساعد دادند تا امکان تکمیل آن ظرف  ۱۲ماه
آینده فراهم شود.به گزارش پایگاه خبری کرج امروز به نقل از پایگاه
اطالع رسانی شورای اسالمی شهر کرج ،مهدی حاجی قاسمی با بیان
اینکه شهرداری کرج پروژه های متعدد عمرانی را برای بهره برداری در
سال  ۹۹در اولویت دارد و شرایط مالی اجازه تزریق ارقام سنگین به
پروژه بزرگراه شمالی را نمی دهد ،اظهار داشت :منافع این پروژه صرفاً
محلی و منطقه ای نیست بلکه بار ترافیکی آزادراه تهران – قزوین را
می کاهد و صرفه جویی در استفاده از سوخت را به همراه دارد و زمان
سفر به سمت استانهای شرقی و غربی کشور را کاهش می دهد لذا

دولت باید بخشی از منابع مالی طرح را بر عهده گیرد.وی افزود :در چند
سفر معاون رئیس جمهور به البرز مراتب دغدغه های مدیریت شهری
کرج به اطالع دکتر نوبخت رسید و با رایزنی های موازی با وزارت راه
و شهرسازی مقرر گردید دولت بزرگراه شمالی را در زمره پروژه های
آزادراهی محسوب کرده و برای تکمیل آن اعتبار الزم را مصوب نماید
که در این ارتباط رقم پیشنهادی دولت  ۳۰۰میلیارد تومان بود و تالش
می کنیم تا با در نظر گرفتن فقدان منابع مالی بتوانیم سازمان برنامه
و بودجه را برای تخصیص  ۵۰۰میلیارد تومان متقاعد سازیم.به گفته
دبیر و عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی شهر کرج ،مشکل اصلی پروژه
بزرگراه شمالی بحث کمبود اعتبار و مشکالت تملکات معارضین است
که در هر دو جبهه پیگیری های الزم برقرار است و با جذب اعتبار
دولتی می توانیم به تکمیل فاز نخست آن تا پایان سال جاری امیدوار
باشیم ،متاسفانه بخشی از ترافیک سنگین معابر درون شهری و مبادی

ورودی شهر ناشی از ترددهایی است که تنها قصد گذر از استان به
سمت مقاصد اصلی را دارند

مدیرعامل آبفای جنوب غربی استان تهران:

 ۲۶درصد پیشرفت فیزیکی نصب انشعابات فاضالب شهری
سید علی لدنی نژاد گفت :تاکنون انشعابات
فاضالب  ۲۶درصد از مشترکین آب در حوزه جنوب
غربی استان تهران نصب شده است.سید علی لدنی
نژاد مدیرعامل آبفای جنوب غربی استان تهران در
نشستی با خبرنگاران به مناسبت فرا رسیدن هفته
صرفه جویی در مصرف آب اظهار داشت :آب میراث
گرانبها و بدیلی است که قابل تولید توسط بشر
نبوده و بایستی این سرمایه را با روشهای صحیح
مصرف محافظت و به بهترین شکل ممکن در
اختیار آیندگان قرار دهیم.لدنی نژاد با بیان هزینه
یارانهای که توسط نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران بابت آب مصرفی شهروندان و فاضالب
شهری پرداخت میشود ،و اصالح الگوی مصرف
آب گفت :انشعابات غیرمجاز و تخلفات آبی که به
دالیل متعدد حاشیه نشینی و مشکالت فرهنگی و
اقتصادی در منطقه به وفور وجود دارد شرعاً حرام
است و قانوناً هم تجاوز به حقوق دیگران و تخلف
محسوب میشود و تاثیرات بسیار منفی در فشار
شبکه آب و میزان آب که در دسترس مردم قرار
میگیرد خواهد داشت و با اصالح الگوی مصرف و

فرهنگ سازی در این راستا میتوان از مشکالت
قطعی آب در پیک مصرف کاست.
وی با بیان میزان پیشرفت کار طرح فاضالب
شهری در حوزه جنوبغربی استان تهران اذعان
داشت :در حال حاضر انشعابات فاضالب بیش از
 ۲۶درصد از مشترکین آب نصب شده و در یک
برنامه پنج ساله تالش داریم تا با همکاری خوب
شهروندان این میزان را به  ۵۰درصد برسانیم و
پروژه های آب و فاضالب در شرایط کنونی تحریم
ها و تورم در آبفای جنوبغربی استان به خوبی کار
میشود.لدنی نژاد افزود :تهیه آب شرب شهروندان
اولویت اصلی ماست و سپس مصارف صنعتی و
کشاورزی و فضای سبز در مراحل بعدی قرار می
گیرد و از شهرداری ها و کشاورزان درخواست
داریم تا پساب با کیفیت و بهداشتی تصفیه خانه ها
را که با هزینه زیاد تصفیه شده ،جایگزین آب شرب
مصرفی ،برای مصارف کشاورزی و آبیاری فضای
سبز نمایند .مدیرعامل آبفای جنوب غربی استان
تهران تاکید کرد :تعداد  ۹۶۱۵فقره انشعاب آب
غیرمجاز در شهرهای جنوب غربی استان تهران

طی یک سال گذشته جمع آوری و با متخلفین
برخورد قانونی شد .
وی با اشاره به فعالیتهای شرکت آبفا در
جنوب غربی استان تهران افزود :در حال حاضر با
 ۲هزار و  ۴۰۰کیلومتر آب در اقطار مختلف با
 ۵۳۳کیلومتر خطوط انتقال  ۵۳۳کیلومتر خطوط
انتقال آب ،با  ۱۰۷باب مخزن باظرفیت  ۳۲۳هزار
مترمکعب در شبانه روز به طور میانگین در سال
بالغ بر ۳۵میلیون متر مکعب آب ،مجموعه شرکت
آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران وظیفه
سقایی و توزیع آب در بین  ۶۳۴هزار واحد انشعاب
شهرهای تحت پوشش با جمعیتی بالغ بر  ۲میلیون
نفر را برعهده دارد.لدنی نژاد بیان کرد :در حوزه
فاضالب با احداث دو تصفیه خانه اسالمشهر و
پرند در حال حاضر  ۷۴هزار مترمکعب فاضالب در
شبانهروز با اجرای  ۴۱۳کیلومتر شبکه جمعآوری
و  ۲۹کیلومتر خطوط انتقال اصلی در مجموع ۱۶۱
هزار مشترک فاضالب ،در حال جمع آوری انتقال
و دفع بهداشتی فاضالب در حال خدمت رسانی به
مردم هستیم.

مدیر عامل آبفای جنوب غربی استان تهران با
اشاره به پروژه های در دست اجرا این شرکت در
حوزه آب ،تاکید کرد :در سال جاری پروژه بزرگ
خط انتقال الغدیر ۲از باالترین نقطه غربی تهران با
 ۷۰کیلومتر تا شهر پرند با قطر  ۱۴۰۰و ۱۲۰۰
میلی متر با اعتباری بالغ بر  ۴۰۰میلیارد تومان
خط انتقال بزرگ و اثرگذاری برای تامین آب شرب
منطقه در حال اجرا است .وی تاکید کرد :دومین
خط انتقال آب از تصفیه خانه ماملو در منتهی الیه
شمال شرق تهران ،با طی  ۸۰کیلومتر مسیر به
خط انتقال پرند میرسد تا آب با کیفیت شمال
شهر تهران به حوزه جنوب غربی استان برسد.لدنی
نژاد با بیان دیگر پروژههای در دست اجرای آبفای
جنوبغربی استان تهران گفت ۱۷ :پروژه آبی اعم از
مخازن هزار مترمکعبی ،خطوط انتقال آب ،شبکهها
و انشعابات ،اصالح شبکه و غیره با هزینه ای بالغ بر
هزار و  ۱۱۵میلیارد ریال در حال اجرا است و در
زمینه فاضالب در حوزه جنوب غربی استان تهران
نیز  ۳۷پروژه فعال در شهرهای منطقه با اعتباری
بالغ بر  ۵۶۳۳میلیارد ریال اجرا میشود .

شهرداراندیشه :

ضرورت امروز شهر اندیشه ،آموزش تخصصی شهروندی در مدیریت بحران است
شهردار اندیشه در دومین جلسه از دوره آموزشی سطح B
آتش نشانی  ،ویژه داوطلبان ستاد مدیریت بحران شهر اندیشه با
ابراز خرسندی از برگزاری این دوره تخصصی در شهر اندیشه گفت
 :آموزش تخصصی در مدیریت بحران شهروندی ضرورت امروز شهر
اندیشه است و الزمه رسیدن به این موضوع تنها با ایجاد زیرساختها
و ظرفیتهای موجود برای آموزش دادن نیروهای انسانی و حتی
شهروندان است.
شهردار اندیشه در ادامه با تاکیدبر اهمیت باال و حساسیت حضور
شهروندان مسئولیت پذیر در اینگونه کالس ها اشاره داشت و افزود :
آموزش  ،کسب تجربه عملی و اخذ مدرک از کالس های تخصصی
در زمینه مدیریت بحران می تواند کمک شایان به تقویت زیرساخت
های انسانی شهر اندیشه بنماید و این افراد آموزش دیده پشتوانه

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی گفت:

کشف  ۱۵تن و  ۹۹۸کیلوگرم مواد
مخدر در آذربایجان غربی

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی
گفت:سال گذشته  ۱۵تن و  ۹۹۸کیلوگرم مواد
مخدر در آذربایجان غربی کشف شده است.سردار
مسعود خرمنیا در نشست خبری با رسانههای
استان آذربایجان غربی ،اظهار داشت :سال گذشته
 ۱۵تن و  ۹۹۸کیلوگرم مواد مخدر در آذربایجان
غربی کشف شده است که بیشترین میزان کشفیات
مربوط به فرماندهی انتظامی استان و مابقی مربوط
به سایر نهادهای نظامی و امنیتی استان است.وی
با بیان اینکه  2هزار و  ۶۰۰کیلوگرم انواع مواد
مخدر طی فصل بهار امسال در این استان کشف و
 ۱۷۸قاچاقچی نیز با تالش ماموران در این مدت
دستگیر شده اند ،تصریح کرد :سال گذشته بیش
از  ۲هزار نفر توزیع کننده مواد مخدر دستگیر و
امسال نیز  ۶۲۴نفر در این راستا بازداشت و تحویل
مراجع قضایی شدند.فرمانده انتظامی آذربایجان
غربی با بیان اینکه امسال  600نفر معتاد در استان
دستگیر شده است ،افزود :سال گذشته  ۳هزار و
 ۷۲۷نفر معتاد در استان شناسایی شدند.وی افزود:
امسال  ۵۳دستگاه انواع خودرو سنگین و سبک و
 ۱۷دستگاه موتورسیکلت که در امر قاچاقو توزیع
مواد مخدر مورد استفاده قرار می گرفت ،توقیف
شده است .خرمنیا اعالم کرد :طی سال جاری،
یک هزار میلیارد ریال از نظر اقتصادی به بنیان
قاچاقچیان ضربه وارد شده است.وی ادامه داد :با
توجه به شیوع بیماری کرونا ،امسال  ۶۴۶نفر از
معتادان متجاهر که احتمال آلوده بودن به ویروس
کرونا را داشتند شناسایی و  80نفر از آنها به
قرنطینه اعزام شدند.

شهرستان

قوی برای مدیریت شهری ما می باشند
به گفته ملکی شهردار اندیشه  :با توجه به ساختار خانوار در شهر
اندیشه ،الزم است حداقل یک چهارم جمعیت شهری این دوره ها
را بگذرانند تا در زمان وقوع بحران های احتمالی بتوان از تخصص و
تجربه این افراد در کنترل زمان وقوع بحران و پس از بحران استفاده
نمود.این مقام مسئول در ادامه یادآور شد  :انسان های متخصص و
با تجربه در هر زمینه ای سرمایه های هر شهری محسوب می شوند
و الزم است مدیران شهری در تقویت این سرمایه های انسانی تالش
مضاعف نمایند.گفتنی است در این دوره داوطلبانی که توانسته بودند
تا سطح  Cاین دوره ها را با موفقیت طی کنند وارد این مرحله از
آموزش های تخصصی آتش نشانی و مدیریت بحران شدند و پس از
طی موفقیت آمیز این دوره وارد مرحله نهایی خواهند شد

مردم استان گلستان از سرویس اینترنت پرسرعت بر بستر فیبرنوری بهره مند خواهند شد
زیرساخت های مخابراتی در شهرستان های
استان گلستان توسعه و ارتقاء یافته است.طی
گفتگویی با آنه محمد ایزدی رئیس اداره طرح و
نظارت شبکه دسترسی معاونت شبکه اقدامات انجام
شده در زمینه توسعه شبکه مخابرات در استان تشریح
شد.مهندس آنه محمد ایزدی با اشاره به همکاری
دستگاههای اجرایی استان در توسعه فیبرنوری گفت :
زیرساختهای مخابراتی در تمامی شهرستانهای استان
ارتقاء یافته است.وی گفت  :در شهرستان گرگان
تمامی ادارات کل اعم از دادگستری ها و فرمانداری
ها ،شرکت های خصوصی  ،و همچنین در مسیر اصلی

حد فاصل فلکه شهرداری تا اول سه راهی گلشهر
وهمچنین از سه راهی گلشهر تا گلشهر  ، 29بستر
فیبر نوری ایجاد شده و مشترکین و متقاضیان جدید و
قدیم آن نقاط اعم از تجاری  ،مسکونی و مجتمع های
پزشکی و آزمایشگاهی میتوانند از اینترنت پر سرعت
بر بستر فیبر نوری  ،سرویس های اینترنتی را دریافت
نمایند .رئیس اداره طرح و نظارت شبکه دسترسی
درخصوص تغییر نوع خط مشترکین  pcmگفت :در
شهرستان گرگان و مسیرهای صیاد شیرازی  ،عدالت
 ، 88روستای زنگیان  ،باغ چهل ستون  ،کارخانه شیر
پگاه  ،با تغییر تکنولوژی جدید و استفاده از کافو های

 GPONهمراه با آزاد سازی ریموت های PCM
 ،بالغ بر  1500مشترک از  PCMبه تلفن عادی
تبدیل شده که این اقدام نیز با هدف ارائه خدمت بر
بستر فیبر نوری انجام شده است .
وی همچنین از توسعه زیرساختهای مخابراتی
در شهرستان گنبد سخن گفت و افزود:با نصب کافو
های جدید به تعداد  17دستگاه کافو نوری در مرکز
وحدت  ،بستر اینترنت پرسرعت به تعداد مطلوب در
این منطقه فراهم شده است .مهندس ایزدی از ارائه
اینترنت پرسرعت بربستر فیبرنوری در خیابان طالقانی
و مسیر خیابان امام خمینی(ره) ،دانش ،حافظ  ،بلوار

دانشجو و دلگشا این شهرستان نیزخبرداد و گفت :به
موجب این اقدام به تعداد کافی مشترک  FTTHو
 VDSLدر شهرستان گنبد از سرویس های مبتنی
بردیتا استفاده خواهند نمود.
رییس اداره طرح و نظارت شبکه دسترسی
معاونت شبکه با تاکید بر اینکه توسعه زیرساختهای
مخابراتی در تمام نقاط استان انجام میشود گفت:
مردم استان میتوانند از محصوالت و سرویسهای
مخابرات علی الخصوص اینترنت پرسرعت بهره مند
شوند و برنامه های این معاونت به منظور ارائه هر جه
بهتر خدمات به مردم طراحی و اجرا میشود.

مصطفی رجبی سخنگوی صنعت برق:

در آستانه شکسته شدن پیک برق هستیم
سخنگوی صنعت برق ،گفت :ظهر روز گذشته اوج مصرف برق
کشور با افزایش  5.8درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته از
مرز  57هزار مگاوات گذشت.
مصطفی رجبی با اعالم این خبر افزود :با رسیدن اوج بار به رقمی
فراتر از  57200مگاوات تنها حدود  390مگاوات با شکستن رکورد
مصرف برق ایران فاصله داریم.

وی بر لزوم توجه جدی به توصیههای مدیریت مصرف تاکید
کرد و گفت :مشترکان صنعت برق در فاصله ساعت  13تا  17به
هیچ عنوان از وسایل پرمصرف برقی همانند لباسشویی ،جاروبرقی و
ظرفشویی استفاده نکنند.
سخنگوی صنعت برق ادامه داد :همچنین مشترکان در ساعات
اوج مصرف از دور کند کولرهای آبی استفاده کنند و دمای کولرهای

گازی خود را بر روی عدد  24تنظیم کنند.
رجبی تاکید کرد :مشترکان در صورت امکان برای کولرهای آبی
خود از سایبان استفاده کنند تا حدود  30درصد میزان مصرف برق
آنها کاهش پیدا کند.برپایه این گزارش ،خاموش کردن سیستم های
سرمایشی به هنگام خروج از محل کار یا منزل ،نیز از دیگر راهکارهای
مدیریت مصرف برق به شمار می رود.

اخبار
نصب ترانس  ۱۲۰مگاولت آمپری در
پست اصلی آبادان

سر پر ست
معاونت بهره برداری
شرکت برق منطقه
ای خوزستان خبر از
نصب ترانس  ۱۲۰مگا
ولت آمپری در پست
اصلی آبادان داد.رامین گلشنی راد گفت :آبان
ماه سال گذشته به دلیل شرایط نامساعد جوی
و رعد و برق شدید یکی از ترانس های قدرت در
پست اصلی آبادان دچار حادثه و از مدار خارج
شد و اکنون پس از عملیات جدا سازی ترانس
معیوب ،یک دستگاه ترانس قدرت  ۲۳۰به ۱۳۲
کیلو ولت با ظرفیت  ۱۲۰مگا ولت آمپر در این
پست نصب و به بهره برداری رسیده است.وی
با بیان اینکه پس از جداسازی ترانس معیوب،
در کمتر از  ۳۰روز کاری در خرداد ماه سال
جاری ترانس جدید نصب و برقدار شده ،تصریح
کرد :بهینه سازی و نصب  ۶عدد ترانس اندازه
گیری ولتاژی جدید ،اصالح مدارات فرمان و
سیستم های حفاظت الکتریکی و تقویت تمامی
اتصاالت آن نیز همراه با نصب ترانس انجام شده
است.سرپرست معاونت بهره برداری شرکت برق
منطقه ای خوزستان افزود :با اقدامات انجام شده
ظرفیت پست برق اصلی آبادان جهت عبور از
پیک تابستان  ۹۹تقویت شده است.

توسعه پوشش شبکه ارتباطی همراه
اول دراستان خوزستان

در راستای خدمت رسانی به همشهریان
 ،بانصب تجهیزات برروی  33سایت همراه
اول شبکه ارتباطی همراه،توسعه یافت.با توجه
به روند توسعه شبکه ارتباطات سیار ،با همت
تالشگران عرصه ارتباطات در مخابرات منطقه و
در اجرای طرح فاز  8توسعه ارتباطات سیار در
استان  ،با بروز رسانی و ارتقای تجهیزات فنی
بر روی  33سایت در سطح استان  ،پهنای باند
شبکه ارتباطی همراه اول جهت استفاده بهینه
مشترکین از خدمات تلفن همراه افزایش یافت.
براساس این گزارش  ،در این راستا تجهیزات
برروی  33سایت پرترافیک شهری وجاده ایی
 روستایی در شهرستان های آبادان  ،دزفول ،اهواز  ،گتوند  ،مسجدسلیمان  ،بندرماهشهر،
رامهرمز  ،هفتگل  ،اللی  ،خرمشهر ،امیدیه ،
حمیدیه  ،بهبهان  ،شوشتر ،اندیکا و رامشیر
شبکه ارتباطی همراه به تکنولوژی های 2Gو3G
و 4Gارتقاء ،نصب ومورد بهربرداری قرارگرفت.
با نصب تجهیزات وارتقایافتن این سایت ها تاثیر
بسزائی درکاهش نقاط کور و افزایش پهنای باند
تلفن همراه و درنتیجه ارتقای سرعت وکیفیت
اینترنت همراه اول دراین مناطق خواهد داشت .

دیدارمدیر مخابرات منطقه گلستان با
مدیرکل حفظ آثار و ارزشهای دفاع
مقدس

مهندس غالمعلی شهمرادی با سرهنگ
کاظمی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای
دفاع مقدس دیدار داشت .در این دیدار که در
دفتر مدیر مخابرات منطقه گلستان انجام شد
 ،ابتدا مهندس غالمعلی شهمرادی با تاکید بر
اینکه نقش دفتر حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع
مقدس باید بیشتر از حفظ آثار باشد گفت :ارج
نهادن به فعالیتهای ارزشی باید نهادینه گردد
و همانند تمام دنیا میبایست افرادی که برای
دفاع از سرزمین خود رشادت نشان داده اند ،
گرامی داشته شوند .در ادامه سرهنگ کاظمی
در خصوص تدوین و گردآوری نقش مخابرات
در گام اول انقالب مطالبی عنوان نمودند و اظهار
داشتند ارتباطات در این مقطع زمانی و سالهای
 1357الی  1367نقش بسزایی در پیشبرد
اهداف نظامی داشته است .وی همچنین با ابراز
این که آخرین حلقه نبرد برای یک رزمنده ثبت
خاطرات نبرد است گفت  :در این زمینه اقدامات
زیادی در دست انجام است و سعی شده است
خاطرات مستند گردد.

مدیر مخابرات منطقه گلستان در دیدار
با نمایندگان گرگان و آق قال در
مجلس شورای اسالمی

دردیدار مهندس غالمعلی شهمرادی مدیر
مخابرات منطقه گلستان با نمایندگان حوزه
انتخابی گرگان وآق قال در مجلس شورای
اسالمی روند پروژه های دردست اقدام و برنامه
های آتی مخابرات بررسی شد.مهندس غالمعلی
شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان در
نشستی با حضور رمضانعلی سنگدوینی و
غالمرضا منتظری نمایندگان مردم گرگان و
آق قال در مجلس شواری اسالمی پروژه های در
دست اقدام مخابرات منطقه گلستان را تشریح
کرد و در مورد اجرای فاز  8عملیات توسعه
ارتباطات سیار در استان توضحات مبسوطی ارائه
و گفت :با اتمام این پروژه ارتباطات سیار استان
با کیفیت بسیار زیاد در اختیار مشترکان قرار
خواهد گرفت .وی همچنین در خصوص فیبر
رسانی به نقاط زیادی از مناطق استان اشاره
کرد و افزود :اولویت ما ارائه خدمات و محصوالت
باکیفیت به هم استانی ها است بطوریکه درسال
 99با تمرکز بیشتری بر این اصل و انتخاب شعار
“توسعه و ارتقاء کیفیت و کمیت محصوالت”
میخواهیم برای رسیدن به هدف خود تالش
مضاعفی داشته و به کارکنان خود تاکید کرده
ایم تمامی فعالیتها را درجهت تحقق هدف در
نظر گرفته شده معطوف نمایند.وی با تاکید بر
اینکه حمایت نمایندگان میتواند در بسیاری از
موارد و رفع موانع پیشرفت و توسعه مخابرات در
استان کارساز باشد گفت :انتظار این است که با
توجه به تالش مخابرات برای توسعه تجهیزات
و امکانات مخابراتی در جهت ارائه محصوالت
و خدمات مناسب و با کیفیت به مشتریان ،
همکاری همه جانبه و دوسویه وجود داشته باشد
تا بتوانیم به نحو احسن در خدمت رسانی انجام
وظیفه نماییم .

