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خبر كوتاه
توصیه به استفاده از خدمات غیر حضوری
مخابرات منطقه گلستان در این ایام

مدیر مخابرات منطقه گلستان به مشتریان
توصیه کرد در ایام اجرای محدودیتهای اعمال
شده در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ،از
خدمات غیر حضوری مخابرات استفاده نمایند.
مهندس غالمعلی شهمرادی با تاکید بر اینکه
رعایت پروتکل های بهداشتی و محدودیتهای اعالم
شده از سوی ستاد ملی مبارزه با شیوع ویروس
کرونا ضروری است گفت  :در راستای تسریع در
ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان و رفاه حال آنها
بسیاری از خدمات و سرویسهای موردنیاز را می
توانند به صورت غیر حضوری و از طریق سامانه
های تلفنی ، 20117 ،2021 ،2020اپلیکیشن
 118و  2000دریافت نمایند.وی گفت  :ثبت نام
تلفن ثابت نیز که یکی از دالیل عمده مراجعه به
مخابرات از سوی مشتریان است نیز از طریق سایت
شرکت مخابرات ایران و بخش “ مخابرات من”
قابل انجام است و موجب می شود که دیگر برای
درخواست تلفن ثابت نیاز به مراجعه به مخابرات و
مراکز امور مشترکین نباشد.مد یر مخابرات منطقه
گلستان از ایجاد سامانه سنجش سرعت و کیفیت
اینترنت خبر داد و گفت  :هدف از ایجاد این سامانه
امکان بررسی سرعت مشترکین سرویسهای
اشتراکی اینترنت_پرسرعت است که کیفیت و
سرعت دسترسی مشترکان شرکت مخابرات ایران
را می آزماید و از آدرس speedtest. tci. ir
برای مشترکین اینترنت و بخش مشتریان پرتال
شرکت مخابرات ایران به آدرس www. tci .ir
نیز در دسترس است.غالمعلی شهمرادی یکی دیگر
ازخدماتی که از طریق پورتال شرکت مخابرات
ایران در اختیار مشتریان قرار می گیرد ،را دریافت
سرویس ریز مکالمات تلفن و همینطور خالصه
کارکرد تلفن_ثابت عنوان کرد .وی جهت تشریح
این خدمات گفت  :نمایش جزئیات هر تماس از
طریق سرویس خالصه کارکرد و نمایش جزئیات
بیشتری مثل مشاهده شماره های هر تماس
از طریق سرویس ریز مکالمات ممکن است.
وی درپایان گفتگو از تمامی مشتریان خواست تا
حتی امکان برای دریافت خدمات از روشهای غیر
حضوری استفاده نمایند و از مراجعه به مراکز امور
مشترکین مخابرات اجتناب نمایند .
شهردار همدان:

اقدامات منطقه یک در اجرای
پروژههای بزرگ قابل تقدیر است

صوفی شهردار کالنشهر همدان به همراه
دهبانی صابر مدیر منطقه یک ،جلیلوند مدیر
منطقه دو ،علیضمیر معاونت خدمات شهری و
فتحیان نسب معاونت شهرسازی از روند اجرایی
عملیات پارک فرا منطقه ای والیت بازدید کردند.
شهردار همدان با بیان اینکه پارک فرا منطقه ای
والیت با توجه به مساحت گسترده ای که دارد می
تواند یکی از پارک های راهبردی شهر همدان باشد
گفت :تا کنون اقدامات مناسبی در زمینه احداث
راه های دسترسی این پارک صورت پذیرفته
است.وی ادامه داد در فاز اول این پروژه عالوه بر
اجرای راه های دسترسی که باعث سهولت تردد
شهروندان و گردشگران می شود نصب آالچیق،
ساخت سرویس های بهداشتی ،نصب مخازن آب و
اجرای آبنما در نظر گرفته شده است که امیدواریم
هرچه سریعتر این فاز پروژه به اتمام رسیده و این
پارک را در اختیار شهروندان عزیز قرار دهیم.
صوفی اظهار کرد :ایجاد و نصب مخازن آب جهت
آبیاری فضای سبز و خدمات نیز با هماهنگی
های صورت گرفته در حال انجام است و با اجرای
سیستم های آبرسانی می توان نگهداری و توسعه
فضای سبز مجموعه پارک را به طور ویژه ای ارتقا
داد.شهردار همدان در انتها با اشاره به اینکه پروژه
پارک فرامنطقه ای والیت یکی از پروژه های بزرگ
و هزینه بر شهرداری همدان است گفت اقداماتی
که منطقه یک شهرداری در اجرای پروژه های
بزرگ جهت رفاه حال هرچه بیشتر شهروندان در
دستور کار دارد قابل تقدیر و تشکر است.دهبانی
صابر مدیر منطقه یک نیز با اشاره به اینکه احداث
پارک صد هکتاری والیت باعث جهش بزرگی در
سرانه فضای سبز شهروندان همدانی خواهد شد
عنوان کرد :توسعه فضای سبز و کاربری های آن به
دلیل تاثیرات مثبتی که بر محیط زیست ،سالمت
جسمی و روانی شهروندان دارد بسیار مهم است.
وی با بیان اینکه اکنون دیوارهای حائل در سرتاسر
مسیرهای ورودی و خروجی این پارک در حال
اجراست و بعد از آن عملیات راه های دسترسی به
طور کامل اجرا خواهند شد.
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات
آذربایجانغربی اعالم کرد

 ۵۰درصد پهنای باند شبکه مخابراتی
استان زیر بار است

قاسم جلیلینژاد مدیرکل ارتباطات و فناوری
اطالعات استان طی بازدید از چندین روستای
استان به همراه مدیریت مخابرات منطقه آذربایجان
غربی ،گفت:ظرفیت پهنای باند مخابرات استان در
 ۱۰روز اخیر با  ۷گیگ افزایش به  ۸۰گیگ رسیده
است در حالی که  ۴۴گیگ از این ظرفیت در حال
بهره برداری است.وی در این بازدید با تست فنی از
ظرفیت شبکه انتقال از وضعیت مطلوب آن خبر داد
و افزود:در سال های اخیر بر تقویت ظرفیت شبکه
انتقال روستایی مخابرات استان تالش شده است با
این حال نیاز به توسعه در روستا ها و افزایش کیفیت
ارائه خدمات مورد نیاز است.جلیلی نژاد ضمن تاکید
بر رعایت پروتکل های ابالغی از طرف ستاد مبارزه
با کرونا تصریح کرد :شیفت کاری کارشناسان فنی
در مراکز مخابراتی کل استان برای ارائه خدمات
پایدار و مطلوب افزایش یافته و اقدامات الزم
برای نقل و انتقال بین شهری آنها در نظر گرفته
شده است.بر اساس این گزارش از آغاز سالجاری
بیش ازهشت هزارو  ۴۰۰مشترک جدید اینترنت
پرسرعت به جمع مشترکان مخابرات آذربایجان
غربی افزوده شده و تعداد مشترکین استان به
 ۲۴۰هزار مشترک رسیده است ضمن اینکه ۵۰۰
مشترک جدید نیز از سرویس جدید  FTTHدر
شهرهای ارومیه ،بازرگان ،ماکو ،خوی ،میاندوآب،
مهاباد و بوکان بهره مند هستند

شهرستان

شماره 3091

وزیر نیرو:

ت هایی موفق هستند که همه کار خود را کار روابط عمومی بدانند
شرک 

مراسم اهدای جوایز برگزیدگان دومین
جشنواره ارزیابی روابط عمومی های سازمان آب
و برق با حضور وزیر نیرو به صورت ویدئو کنفرانس
برگزار شد و از شرکت برق منطقه ای خوزستان
برای کسب مقام دوم ،تقدیر شد.در دومین
جشنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و
برق کشور ،آثار  ۱۳۲شرکت از صنعت آب و برق
در  ۱۴محور مورد داوری قرار گرفت که در پایان
 ۴۹شرکت شامل  ۱۸شرکت توزیع نیروی برق،
هفت شرکت برق منطقه ای ،پنج شرکت مدیریت
تولید ،هشت شرکت آب و فاضالب و  ۱۱شرکت
آب منطقه برگزیده شدند.شرکت برق منطقه
ای خوزستان در این جشنواره در محور “ارتباط
با پایگاه خبری وزارت نیرو (پاون) رتبه دوم” را
کسب کرد و محمود دشت بزرگ مدیرعامل شرکت
برق منطقه ای خوزستان به نمایندگی از وزارت
نیرو ،لوح تقدیر و تندیس رتبه برتر را به تورج
فتاحی مدیر روابط عمومی این شرکت ،اهداء کرد.

وزیر نیرو در آیین پایانی این جشنواره با تبریک به
روابط عمومیهایی که رتبههای ممتاز جشنواره را

ت هایی موفق هستند
بهدست آوردند ،گفت :شرک 
که همه کار خود را کار روابط عمومی و ارتباط

بی واسطه با مردم بدانند.رضا اردکانیان بیان کرد:
وزارت نیرو دستگاهی در وسیعترین سطح ارتباطی
با مردم است و باید به گونهای عمل کند که مردم
تفکیکی بین خود و مدیران در دستگاه آب و برق
احساس نکنند.
وی با اشاره به کار ویژه و مهم روابطعمومیها،
بر ارتباط با مردم ،پاسخگو بودن و اهتمام بر توسعه
این ارتباط تاکید کرد و افزود :ما مهمترین ابزار
ارتباطی با مردم در سازمان دولت را در اختیار
داریم و الزم است روشهای خود را بهینه کرده
و در شکلگیری جامعه پرامید و تابآور ،سهم و
نقش عمدهای داشته باشیم.براساس این گزارش،
در محور حضور در فضای مجازی سازمان آب و
برق خوزستان رتبه اول و در محور ارتباطات درون
سازمانی نیروگاه رامین رتبه دوم را کسب کردند و
مراسم تقدیر از برگزیدگان خوزستانی به صورت
ویدئو کنفرانس با وزیر نیرو در سازمان آب و برق
خوزستان برگزار شد.

 43اکیپ عملیاتی و  210نیرو در مانور سراسری تعمیرات شبکه های
فرسوده شرکت توزیع برق مازندران حضور داشتند

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با اشاره به برگزاری
مانور با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی ،افزود؛ این مانور سراسری
طی  2روز و به طور هم زمان با سراسر کشور برگزار شد و مقاوم سازی
و افزایش تابآوری شبکه توزیع از برنامه های این مانور بود .فرامرز
سپری با بیان اینکه در این مانور  43اکیپ عملیاتی و با حضور 210
نیروی عملیاتی حضور فعال داشتند ،گفت؛  31عدد براکت 200 ،عدد
چمپر 85 ،عدد مقره ثابت 64 ،عدد کت اوت 106 ،مورد برقگیر و
 590متر سیم به کابل تعویض گردید.
وی افزود :مانور سراسری تعمیرات شبکه های فرسوده توزیع

برق با هدف تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ،بهبود و ارتقاء
شاخص های عملکردی طرح سیما ،افزایش پایداری و اطمینان شبکه
و بهبود رضایت مشترکین در شرکت توزیع نیروی برق مازندران انجام
شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با بیان اینکه طول
فیدر این مانور حدود  6کیلومتر می باشد بیان داشت؛ اجرای این
مانور توسط خود شرکت  6800میلیون ریال صرفه جویی اقتصادی
داشته است .سپری گفت؛ این مانور به طور همزمان در روزهای 29
و  30آبان سال جاری در امور برق شمال ساری اجرایی شده است.

مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان
گلستان و هیئت همراه با مدیرکل صدا و سیمای
استان دیدار و گفتگو کرد.علی اکبر نصیری در
این دیدار در رابطه با برق امید گفت  :در طرح
برق امید مشترکان برق به سه دسته کم مصرف،
خوش مصرف و پرمصرف تقسیم شده و از این میان
بهای برق مصرفی گروه کم مصرف با  ۱۰۰درصد
تخفیف محاسبه میشود.مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق گلستان گفت :اجرای طرح برق امید
سبب میشود قشر پرمصرف برای استفاده از مزایا
و تخفیفهای مورد نظر برای اضافه شدن به جمع
مشترکان خوش مصرف تشویق شوند و قشر کم
مصرفها جهت تداوم همین سطح مصرفی انگیزه

می رود تا مردم همانند قبل در مصرف انرژی برق
مدیریت را انجام دهند و از این طرح بیش از پیش
بهره مند گردند.در ادامه مدیرکل صدا و سیمای
گلستان گفت  :صدا و سیمای مرکز استان همانند
قبل همکاری خود را با توزیع برق انجام خواهد
داد و بخصوص در بحث برق امید که یک طرح
ملی است بیش از پیش و بصورت ویژه همکاری
خود را ادامه خواهد داد .منتظر حجت اضافه کرد
 :شرکت توزیع نیروی برق از جمله دستگاه های
خدمات رسان بوده که زحمات پرسنل این شرکت
قابل انکار نیست و ما هم جهت اطالع رسانی به
مردم شریف استان از مزایای برق امید اقدامات الزم
صورت خواهد پذیرفت.

شهرداری رشت در مواقع بحران تنهاست
نشست سید محمد احمدی شهردار ،احمد رمضانپور نرگسی
رئیس شورای اسالمی و جمعی از مدیران شهرداری رشت با
نمایندگان مردم این شهرستان در مجلس شورای اسالمی ،برگزار
شد.شهردار رشت در این جلسه ضمن تشکر از حسن اعتماد اعضای
شورای اسالمی با اشاره به اینکه تنوع و حجم فعالیتهای شهرداری
وسیع است ،اظهار کرد :تعامل و تفکر جمعی ،مهمترین اصل در
پیشرفت مدیریت شهری است.سیدمحمد احمدی حضور و تعامل
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی را یک فرصت برای توسعه
و پیشرفت رشت دانست و افزود :فصل جدیدی از همکاریهای
مشترک مدیریت شهری و پارلمان شهری آغاز میشود.وی مهمترین
اولویت کنونی مدیریت شهری را ساماندهی پسماند و زباله عنوان کرد
و افزود :شهرداری رشت به تنهایی نمیتواند این موضوع را مدیریت
کند و نیازمند مشارکت و هم افزایی دستگاههای متولی هستیم.
احمدی با اشاره به اینکه منابع شهرداری به تنهایی برای مدیریت
پسماند و دفنگاه سراوان کافی نیست بیان کرد :نیازمند تخصیص
اعتبارات ویژه ملی و استانی برای کنترل و مدیریت بیشتر و بهتر
هستیم.وی با اشاره به اینکه روزانه  ۱۱۰۰الی  ۱۲۰۰تن زباله در
سراوان دفن میشود عنوان داشت :زبالههای دفن شده در این
منطقه تنها متعلق به شهر رشت نیست و زبالههای پنج شهرستان در
سراوان دفن میشود .شهردار رشت در ادامه خواستار مساعدت ویژه
نمایندگان مجلس برای تامین اعتبار الزم به جهت احداث زباله سوز
شد.احمدی همچنین با اشاره به برنامههای شهرداری برای تصفیه
خانه شیرابه سراوان اظهار کرد :تکمیل تصفیه خانه و احداث حوضچه

نیز در ادامه این جلسه با اشاره به سهم ناچیز این شهرستان در
اعتبارات پروژههای بازآفرینی گفت :باید اعتبارات بیشتری توسط
سازمان بازآفرینی برای پروژههای این سازمان تخصیص یابد.وی
پسماند و آلودگی رودخانههای رشت را از مهمترین اولویتها عنوان
کرد و با اشاره به اهمیت حمل و نقل ریلی بیان کرد :بسیاری از
کشورهای پیشرفته از حمل و نقل ریلی استفاده میکنند و این
موضوع میتواند گره ترافیکی شهر رشت را باز کند.سردار سیدعلی
آقازاده دیگر نماینده مردم رشت در مجلس نیز به تعامل بیشتر
دستگاههای اجرایی با مدیریت شهری تاکید کرد.وی با تصریح اینکه
نباید عجوالنه تصمیم گرفت گفت :تصمیمات عجوالنه و بدون برنامه
هزینههای غیر متعارفی را به دوش آیندگان قرار خواهد داد.نماینده
مردم رشت در مجلس بر ضرورت تدوین طرح جامع پسماند تاکید
کرد و عنوان داشت :باید از به روزترین روشها برای مدیریت پسماند
شهری استفاده شود.آقازاده به سایر ظرفیتهای شهر رشت نظیر
تاالب عینک برای توسعه و رونق اقتصادی شهر اشاره کرد و بیان
داشت :باید از چنین ظرفیتهای خدادادی حداکثر بهره را در توسعه
شهری ببریم.محمد رضا احمدی سنگری یکی دیگر از نمایندگان
مردم رشت در مجلس نیز در این جلسه بر ضرورت وحدت و تعامل
بیشتر بهمنظور پیگیری مطالبات مردمی و جلب رضایت شهروندان
تاکید کرد.همچنین در این جلسه متین عاشوری معاون بازآفرینی
سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری و محمد محبتی مدیر پروژه
قطار شهری رشت ،گزارشی از روند اجرای پروژههای در دست اقدام
سازمان مربوطه را ارائه دادند.

مهمترین هدف از تشکیل هيأت مذهبی ،اشاعه معارف مکتب حقه اهلبیت عصمت و طهارت علیهم السالم است

رئیس شورای فرهنگی مخابرات منطقه
اصفهان در جلسه برنامه ریزی هیئت حضرت سید
الشهداء(ع) این مجموعه ،با اعالم این مطلب گفت:
باید با برنامه ریزی منسجم و منظم در فعالیتهای
فرهنگی و مذهبی هيأت ،گام برداشت.به گزارش
بهادری ،حجت االسالم والمسلمین محمد کیانی
در این جلسه که با حضور اعضای شورای هیئت
حضرت سید الشهدا(علیه السالم) کارکنان مخابرات
منطقه اصفهان برگزار شد؛ با اشاره به کارکردهای
فرهنگی اجتماعی هیئات مذهبی در شرایط فعلی،
اظهار کرد :بیشتر مردم ،هیأتهای مذهبی را فقط
به عنوان هیأتهای عزاداری میشناسند اما شیوع

کرونا باعث شد نقش اجتماعی آن ها بیش از پیش
مورد توجه قرار گیرد و نمونه های آن را می توان
در توزیع کمک های مؤمنانه و فعالیتهای جهادی
و حتی ضد عفونی کردن معابر مشاهده کرد.وی
افزود :پویایی و به روز بودن شرط تداوم و اثربخشی
برنامه های فرهنگی است ،بنابراين هيأت مذهبی
مخابرات نیز باید برنامههای خود را با زمان حاضر
تنظیم نماید .مشاور فرهنگی مدیر منطقه در رابطه
با برگزاری مراسمات مذهبی در ساعات اداری گفت:
طبق نظر رهبر معظم انقالب و مراجع عظام تقلید
فقط برگزاری نماز جماعت آن هم به مدت حداکثر
 ٢٠دقیقه شرعاً جایز است؛ بنابراین برگزاری هرگونه

برنامه مذهبی دیگر در ساعات اداری اشکال شرعی
دارد مگر اینکه با مجوز شرکت مخابرات انجام شود و
همچنين هرگونه هزینهکرد اداری بدون مجوز خاص
در این زمینه شرعاً امکان پذیر نمیباشد و باید هيأت
مذهبی به دنبال ایجاد شورای پشتیبانی در این
زمینه باشد.مسئول اجرایی هيأت مذهبی مخابرات
نیز با تشریح مصوبات این جلسه گفت :در این جلسه
مقرر شد طرح کمک های مومنانه در قالب توزیع
مایحتاج ضروری خانواده ها برای اقشار آسیب پذیر
مخابرات منطقه اصفهان توسط این هیئت پیگیری
و انجام شود.
محسن زائری افزود :بررسی راه های تعامل

بیشتر پرسنل مخابرات با هیئت ،ایجاد گروه در
پیامرسان ایرانی ایتا در فضای مجازی ،جذب
مشارکت حداکثری همکاران و خانوادهی گرامی آنها
در برنامه های فرهنگی و مذهبی هيأت در فضای
حقیقی و مجازی ،شناسایی و اعزام افراد زیارت اولی
به مشهد مقدس با تعامل با آستان قدس رضوی و
تشکیل شورای پشتیبانی منسجم جهت پشتیبانی
مالی جهت برگزاری برنامه های هیئت قبل یا بعد از
ساعت اداری از دیگر مصوبات این جلسه بود.گفتنی
است در این جلسه اعضای شورای هیئت حضرت
سیدالشهدا(علیه السالم) به بحث و تبادل نظر در
مورد مسائل پیش رو در شرایط کرونایی پرداختند.

سرپرست راهداری همدان در مانور ایمنی حمل و نقل؛

حرکت جمعی برای کاهش تلفات جادهای ضروری است

سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان
بر تالش جمعی در جهت کاهش تصادفات و تلفات جاده ای و افزایش
ایمنی در جاده ها تأکید کرد.به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری
و حمل و نقل جاده ای استان همدان ،صفر صادقی راد در مراسم مانور
ایمنی حمل و نقل با اشاره به اینکه موفقیت نیروهای راهداری در ارتقاء
افزایش ایمنی جادهها و کاهش سوانح رانندگی در گرو همکاری مردم
و فرهنگ سازی در این استان است ،اظهار داشت :نگهداری جادهها
موضوع مهمی است که برای تحقق آن باید مردم و رانندگان ،نیروهای
راهداری را در انجام وظایف قانونی خود بیش از گذشته یاری دهند و در
این مورد به فرهنگسازی نیاز داریم.او افزود :یکی از عوامل مهم در این

زمینه افزایش آگاهی ،دانش و تجربه رانندگی ،ترویج فرهنگ ایمنی و
آموزش ایمنی ترافیک است.صادقی راد ادامه داد :نظارت و نگهدای راهها
سرمایه محسوب میشود که این موضوع به همکاری تمامی مردم و
مسئوالن بستگی دارد.او اضافه کرد :مردم و رانندگان باید در حراست از
جادهها و نگهداری آن در کنار مسئوالن وظایف ملی خود را انجام دهند.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان به
تجهیزات و توان این اداره کل در بحث ایمنی راهها اشاره و خاطرنشان
کرد :هم اکنون  300دستگاه وسایل راهداری و راهسازی و همچنین
تمامی عوامل و ماشین آالت در راهدارخانه ها مستقر شده اند.صفر
صادقی راد در ادامه با اشاره به برنامه های این اداره کل در هفته ایمنی

مديرعامل شركت توزیع برق غرب مازندران،
گفت :با سازماندهي  ٤٠اكيپ عملياتي و پشتيباني
و مشاركت  ١٢٧نفر نيروي ف ّني و  8اكيپ نظارتي
 ،مقاوم سازي  ٢٧كيلومتر از خطوط و تعميرات
تاسيسات توزيع برق مناطق كندوان مرزن آباد
و جنت رودبار كتالم از شهرستان هاي چالوس و
رامسر در شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران
انجام شد.مهندس كيوان فرح زاد با اشاره به ابعاد
مثبت متعدد اين مانورهاي كشوري ،از جمله
بهسازي بخش وسيعي از شبكه هاي فرسوده
در سطح ملي ،افزود :برابر برنامه ريزي معاونت
هماهنگي توزيع شركت توانير ،در تاريخ  ٢٩آبان
سال جاري  ،عمليات هماهنگ تعميرات ملي شبكه
هاي توزيع ،انجام و در اين شركت نيز عالوه بر
تحقق اهداف فني ،نسبت به ارزيابي سطح آمادگي
نيروهاي واكنش سريع در مديريت بحران و پدافند
غير عامل و ارتقاء هماهنگي بين گروهها در مناطق
سخت عبور اقدام و نتايج قابل قبولي حاصل شد.وي
ايجاد هم زماني زمان تعميرات نيروگاه جنت رودبار و
خطوط توزيع خروجي اين واحد كه سبب پيشگيري
از خاموشي مازاد به مشتركين و افزايش رضايت آنها
از طريق اقدامات همزمان تعميراتي توزيع و انتقال
می شود را از ويژگي هاي ديگر اين عمليات ذکر
کرد.شايان ذكر است كه در راستاي اقدامات منسجم
شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران در برگزاري
عمليات تعميراتي جهادي ،دستورالعمل برگزاري
مانور جهادي تدوين و ضمن تاييد شركت توانير،
به عنوان دبيرخانه در سطح آن شركت تعيين شد.
در شورای مدیران مخابرات منطقه گلستان:

توزیع نیروی برق شناسایی شده و مشمول طرح
نمیشوند .وی اضافه کرد :برای اطالع تمامی
مشترکان از جزئیات طرح برق امید توسط شرکت
توزیع نیروی برق استان پیامکهایی ارسال شده که
مردم میتوانند برای اطالع از وضعیت دستهبندی
خود در طرح برق امید از لینکهای موجود در
پیامک استفاده کنند.وی اضافه کرد  :مشترکان پر
مصرف در طرح برق امید  ۶ماه فرصت دارند که
خود را در گروه مشترکان خوش مصرف قرار دهند
و اگر توانستند در مدت نیم سال میزان مصرف برق
خود را اصالح کنند ،مشمول تخفیف قیمت برق
خواهند شد .نصیری اضافه کرد  :اطالع رسانی مردم
شریف استان از طریق صدا و سیمای استان انتظار

آرامش دردستور کار قرار دارد.وی در بخش دیگری از سخنانش،
ساخت و سازغیر مجاز در زمینهای نسقی را یکی از مهمترین
مشکالت حال حاضر رشت عنوان کرد و ضمن تشکر از همکاری
و تعامل دستگاه قضا بیان کرد :شیوهنامه مدیریت زمینهای نسقی
نیازمند بازنگری مجدد است.احمدی با بیان اینکه شهرداری رشت در
مواقع بحران تنهاست و بسیاری از مسئولیتها را به تنهایی به دوش
میکشد ،به آغازفصل سرما اشاره کرد و گفت :بسیاری از ماشین آالت
شهرداری ،فرسوده و نیازمند تعمیر هستند و خواستار مساعدت ویژه
نمایندگان مجلس برای تعمیر و خرید ماشین آالت جدید هستیم.
وی بر ضرورت مدیریت یکپارچه شهری تاکید کرد و یادآور شد:
اداره شهر با جمعیت هشتصد هزار نفری و  ۱۶نقطه حاشیه ،کار
آسانی نیست و نیازمند همکاری و همراهی سایر دستگاههای اجرایی
هستیم.احمد رمضانپور نرگسی رئیس شورای اسالمی رشت نیز در
این جلسه حضور نمایندگان مجلس شورای اسالمی شهرستان رشت
را به فال نیک گرفت و از آمادگی شورای اسالمی برای همکاری بیشتر
با نمایندگان جهت تامین رفاه و پاسخگویی به مطالبات مردم خبر
داد.وی با اشاره به اهمیت پروژه قطار شهری اظهارداشت :این پروژه
تنها مربوط به شهر رشت نیست و متعلق به کل مردم استان گیالن
است.رییس شورای شهر رشت به معضل ساخت و سازغیرمجاز در
زمینهای نسقی اشاره کرد و افزود :باید این گونه اقدامات ،مدیریت و
کنترل شود و توجه داشت که یک زلزله کوچک میتواند اثرات جبران
ناپذیری ایجاد کند.
جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسالمی

حضور  40اکیپ عملیاتی و 127نیرو فنی در
مانور سراسري تعميرات شبكه هاي فرسوده
شركت توزیع برق غرب مازندران

خدمت رسانی بی وقفه حتی در ایام
محدودیت ها

دیدار مدير عامل شركت توزيع نيروي برق استان گلستان با مدیرکل صدا و سیمای استان
بیشتری داشته باشند.نصیری اضافه کرد  :استعالم
وضعیت دسته بندی در طرح برق امید به راحتی
از طریق نرم افزار برق من انجام میگیرد .وی ادامه
داد :راحتترین راه برای اطالع مشترکان خانگی از
دستهبندی مصرف خود در طرح برق امید استفاده
از نرم افزار خدمات غیر حضوری برق ایران است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت:
این نرم افزار از سایت شرکت برق و سامان ه بازار
قابل دانلود و نصب است .وی اضافه کرد :طرح
اصالح مصرف و حمایت از مشترکان خانگی شامل
مساکن خالی از سکنه و برخی از مشترکان مانند
خانهباغها ،ویال باغها و خانههای خالی نمیشود.
نصیری بیان کرد :این مشترکان در سیستم شرکت

اخبار

حمل و نقل جاده ای ،ابراز داشت :پخش برنامه سیمای راهبران از
سیمای مرکز همدان ،توزیع کاله ایمنی به راکبان موتورسیکلت و ارسال
 140هزار پیامک ایمنی برای استفاده کاربران جاده ای از جمله اقدامات
این اداره کل در این هفته است.او دیدار با امام جمعه همدان و تبیین
برنامه های این هفته را از دیگر برنامه های این هفته عنوان و بیان کرد:
تقاضای ما از ایشان این است که از امامان جماعات مساجد استان به
ویژه روستاها بخواهند که مباحث ایمنی را تبیین کرده و مباحث مرتبط
به ایمنی را به روستاییان اعالم کنند.این مسئول یادآور شد 29 :آبان روز
بدون حادثه نامگذاری شده و در این زمینه می طلبد همه همکاران و
دست اندرکاران پای کار باشند تا تصادفی نداشته باشیم.

مدیر مخابرات منطقه گلستان بر اجرای کامل
و با دقت خدمات مخابراتی حتی با وجود دورکاری
کارکنان تاکید کرد.مهندس غالمعلی شهمرادی که
در جلسه شورای مدیران سخن می گفت  :با تاکید
بر اینکه خدمات مخابراتی بی هیج نقص و تاخیری
حتی با حضور یک سوم کارکنان  ،ارائه می شود
افزود :خدمات مخابراتی برای تمامی مشتریان و بر
اساس تقاضای آنها در اسرع وقت ارائه خواهد شد و
همکاران ما در بخشهای امور مشترکین و پشتیبانی
بدون هیچ وقفه ای به خدمت رسانی مشغول می
باشند.وی با اشاره به تشدید شیوع ویروس کرونا
از مشتریان خواست تا حتی االمکان از خدمات
غیر حضوری استفاده نمایند.مدیر مخابرات منطقه
گلستان سامانه تلفنی  2020را جهت ارائه خدمات
مربوط به اینترنت و پشتیبانی از آن ،سامانه 2000
و کد دستوری  *2020#را برای پرداخت غیر
حضوری قبوض  ،سامانه تلفنی  20117را برای
ثبت خرابی تلفن ثابت و پیگیری رفع خرابی
معرفی کرد و گفت  :سامانه های تلفنی به منظور
رفاه حال مشتریان راه اندازی شده و موجب سرعت
در دریافت خدمات و جلوگیری از افزایش تردد در
سطح شهر خواهد شد .غالمعلی شهمرادی افزود
 :هم استانی ها برای ثبت نام تلفن ثابت نیز می
توانند به پرتال شرکت مخابرات ایران به آدرس
 www.tci.irمراجعه و در بخش مخابرات من
نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایند.

بازدید استاندار گلستان و مدیرعامل
شرکت توزیع نیروی برق استان از
نصب پیلون بر روی رودخانه اترک

علی اکبر نصیری مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق گلستان در حاشیه بازدید و افتتاح
پروزه های شهرستان مراوه تپه در معیت استاندار
گلستان از پروژه های درحال اجرای و به اتمام
رسیده مدیریت توزیع برق مراوه تپه بازدید و از
نزدیک از روند پشرفت فیزیکی این پروژه قرار
گرفت.وی در این سفر یک روزه به شهرستان مراوه
تپه که با حضور استاندار گلستان و برخی مدیران
دستگاههای اجرایی صورت گرفت افزود  :در سیل
ابتدای سال  ۹۸خسارتهای فراوانی به شبکه های
برق این شهرستان وارد شد که جهت جبران این
خسارت ها ،اصالح شبکه فشار متوسط بطول
 ۲۲۰۰متر و نصب دو دستگاه سکسیونرگازی
واقع در روستای فرقسر انجام گردید .نصیری گفت
 :پروزه پیلون بسطام دره ( از پروژه های آسیب
دیده از حوادث غیر مترقبه سیل ) که برروی
رودخانه اترک با طول اسپن  ۶۷۰متر با اعتبار
حدود  ۲۰میلیارد ریال در حال اجرا بوده و در نوع
خود دراستان گلستان بی سابقه است .مدیرعامل
شرکت توزیع نیروی برق گلستان اضافه کرد  :در
این سفر یکروزه به شرق استان از پروژه برقدار شده
روستای قوشه تپه یکی از پروژه های برق رسانی
به روستاهای بی برق  ،بازدید شد که خوشبختانه
پیشرفت خوبی دارد و از نزدیک با اهالی روستا در
خصوص رضایت از عملکرد همکاران شرکت توزیع
و مدیریت برق مراوه تپه گفتگو انجام شد.

برای دومین سال پیاپی روابط عمومی
آبفای گیالن در جشنواره ارزیابی
عملکرد وزارت نیرو حائز رتبه شد

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان
گیالن برای دومین سال متوالی در جشنواره ارزیابی
عملکرد وزارت نیرو به رتبه سوم در رشته فرهنگ
سازی و آموزش همگانی دست یافت.طی جلسه
ویدئوکنفرانسی با حضور دکتر اردکانیان وزیر نیرو و
مدیران عامل صنعت آب و برق کشور ،از برگزیدگان
دومین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های
صنعت آب و برق تقدیر شد.بنا به این گزارش در
دومین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های
صنعت آب و برق ،آثار ارسالی از  132شرکت در
سطح وزارت نیرو در  14بخش مورد ارزیابی قرار
گرفت که دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان گیالن در رشته فرهنگ
سازی و آموزش همگانی مقام سوم را کسب نمود.
گفتنی است ،لوح تقدیر و تندیس دومین جشنواره
ارزیابی عملکرد روابط عمومیهای صنعت آب و
برق کشور از سوی مدیران عامل هر شرکت بصورت
همزمان پس از معرفی برگزیدگان این جشنواره از
سوی وزارت نیرو در جلسه ویدئوکنفرانسی اهداء شد.

