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خبر كوتاه
حضور مجازی مخابرات منطقه
گلستان در بیست و یکمین نمایشگاه
دستاوردهای پژوهش

بیست و یکمین نمایشگاه دستاوردهای
پژوهش  ،فناوری و فن بازار استان گلستان آغاز
بکار کرد.بیست و یکمین نمایشگاه دستاوردهای
پژوهش  ،فناوری و فن بازار استان گلستان که به
دلیل شیوع ویروس کرونا بصورت مجازی برپا شده
 ،آغاز بکار کرده است.مهندس غالمعلی شهمرادی
با اعالم این خبر که مخابرات منطقه گلستان نیز
با هدف اطالع رسانی و آگاهی بخشی به مردم
استان در این نمایشگاه شرکت کرده است افزود:
خدمات  ،محصوالت و سرویسهای مخابراتی در
غرفه مخابرات در معرض دید قرار گرفته و بصورت
کامل تشریح شده است .مدیر مخابرات منطقه
گلستان همچنین از امکان ارتباط بازدیدکنندگان
با غرفه داران بصورت مجازی خبر داد و گفت :
درصورتیکه بازدیدکنندگان سواالتی در خصوص
مسائل مخابراتی و خدمات و محصوالت دارند
می توانند با مراجعه به غرفه مخابرات و بصورت
مجازی با کارشناسان  ،سواالت خود را مطرح نموده
و پاسخ خود را در کوتاه ترین زمان ممکن دریافت
دارند.الزم به ذکر است بیست و یکمین نمایشگاه
دستاوردهای پژوهش  ،فناوری و فن بازار استان
گلستان با حضور ادارات  ،سازمانها  ،نهادهای علمی
و پژوهشی و دستگاههای اجرایی استان گلستان از
روز یکشنبه  16آذرماه الی پنچ شنبه بیستم آذرماه
بصورت مجازی بربا می باشد و بازدیدکنندگان
می توانند از طریق سایت  www.grte.irوارد
نمایشگاه شده و از غرفه مخابرات بازدید نمایند.

بازدید سرزده مدیر مخابرات منطقه
گلستان از مرکز تلفن امام سجاد(ع)

مدیر مخابرات منطقه گلستان در بازدید
سرزده از مرکز تلفن امام سجاد(ع) به بررسی
مسائل فنی پرداخت.مهندس غالمعلی شهمرادی
طی بازدید سرزده از مرکز تلفن امام سجاد(ع)
شهرستان گرگان ،از نزدیک از ساختمانهای فنی
این مرکز بازدید و با مسئوالن بخش های مختلف
و کارشناسان گفتگو کرد .مدیر مخابرات منطقه
گلستان که هدف از این دیدارها را آگاهی از
نظرات کارشناسان در خصوص مسانل فنی عنوان
کرد گفت  :این گفتگوها موجب رفع بسیاری از
چالش ها و سرعت بخشیدن به ارائه خدمات خواهد
شد.وی با حضور در انبار کاالهای مخابرات در
این مرکز نیز ضمن بازدید از کالهای موجود  ،بر
استفاده حداکثری از اقالم مناسب و کاربردی تاکید
کرد و افزود :در شرایط کنونی که از لحاظ تحریم
دچار کمبود تجهیزات می باشیم استفاده بهینه از
امکانات ضرورت داشته و باید در بهره برداری از آنها
دقت الزم را بعمل آوریم .غالمعلی شهمرادی توصیه
های الزم در اجرای پروژه های در دست اقدام و
راهکارهای مناسب را در جهت به سرانجام رساندن
آنها در زمان تعیین شده ارائه و از زحمات کارکنان
این مرکز قدردانی کرد.

مدیر مخابرات منطقه گلستان به
سواالت و درخواستهای مخابراتی
مردم پاسخ گفت

مدیر مخابرات منطقه گلستان با حضور
در مرکز سامد بصورت تلفنی پاسخگوی تماس
های مردمی بودند.مهندس غالمعلی شهمرادی
با حضور در مرکز ارتباطات مردمی اداره کل
بازرسی استانداری گلستان بطور تلفنی پاسخگوی
تماس های مشتریان بود.وی با حساس شمردن
شرایط کنونی ازلحاظ نیاز مبرم مردم به خدمات
وسرویسهای مخابراتی به جهت افزایش فعالیت در
کسب وکارهای اینترنتی و بهره مندی دانش آموزان
ودانشجویان از آموزش مجازی گفت :ضرورت دارد تا
پشتیبانی مناسب صورت گیرد و اختالالت احتمالی
در اسرع وقت برطرف شود.مدیر مخابرات منطقه
گلستان راههای ارتباطی مردم با مسئولین را راهی
برای آگاهی از مشکالت مردم دانست و افزود :اینکه
بدانیم مشتریان ما چه مشکالتی دارند و خدمات
وسرویسهای مخابراتی مورد نیاز آنها چیست به ما
کمک می کندتا در ارائه خدمات  ،روشهای نوین
و مناسب را بکارگرفته و درجلب رضایت مشتریان
موفق تر عمل نماییم.

در آبان امسال  25کیلومتر عملیات شبکه
گذاری گاز در گیالن اجرا شده است

شرکت گاز استان گیالن در آبان امسال
علیرغم وجود محدودیت های مرتبط با ویروس
کرونا ،توانست بیش از  25کیلومتر شبکه گذاری
گاز را به انجام برساند.حسین اکبر مدیرعامل شرکت
گاز استان گیالن با اعالم خبر اجرای  25کیلومتر
شبکه در آبان امسال اظهار داشت :علیرغم شیوع
بیماری کرونا در استان ،روند گازرسانی به مناطق
باقیمانده با قدرت ادامه دارد.مدیرعامل شرکت گاز
استان گیالن در ادامه با بیان اینکه عملیات انجام
شده در آبان امسال مجموع خطوط شبکه استان به
بیش از  21هزار و دویست کیلومتر رسانده است،
بیان کرد 84 :درصد از عملیات شبکه گذاری آبان
ماه متعلق به مناطق روستایی می باشد که نشان
از توجه ویژه این شرکت به برخورداری همه مردم
شریف استان از نعمت گاز طبیعی دارد.حسین اکبر
همچنین از نصب یک هزار انشعاب دیگر در آبان
ماه امسال در گیالن خبر داد و گفت :با اجرای این
عملیات ،مجموع انشعابات گاز در استان به بیش از
 602هزار عدد و تعداد کل مشترکین گاز طبیعی
در گیالن به یک میلیون و  122هزار مشترک
رسیده است.وی با اشاره به اینکه در حدود نیمی از
انشعابات نصب شده آبان ماه متعلق به حفرات خالی
شهرها می باشد گفت :این شرکت هماننده گذشته
برنامه مدونی برای گازرسانی به مناطق و محالت
جا افتاده از گازرسانی در دستور کار دارد.مدیرعامل
شرکت گاز استان گیالن در خاتمه اظهار داشت:
هم اکنون بیش از  98درصد خانوارهای شهری و
روستایی استان بهره مند از گاز طبیعی می باشند
و از این رو ،این شرکت در راستای تحقق شعار
شرکت ملی گاز ایران “رسیدن از کمیت به کیفیت
با تغییر در رفتار و فرآیندها” نسبت به تعریف پروژه
های کیفی جدید و همچنین افزایش سطح کیفی
خدمات گام های بلندی برداشته است.

شهرستان

شماره 3107

در راستای پویش “ این خانه روشن است “

عملیات جایگزینی سیم به كابل شركت توزیع نیروی برق
مازندران در فریدونكنار اجرا شد

در راستای پویش “ این خانه روشن است “
عملیات جایگزینی سیم به کابل در جهت اقدام
و عمل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با
حضور فرامرز سپری مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق مازندران ،نصیری فرماندار ،حجت
االسالم جاللی امام جمعه وشهردار فریدونکنار
و جمعی از مسوولین شهری شهرستان و اکیپ
های عملیاتی امور توزیع نیروی برق فریدونکنار
ای برگزار شد.
فرامرز سپری در این مراسم با اشاره به اینکه
اجرای پروژه سیم به کابل در بهبود مبلمان شهری،
کاهش پیک مصرف ،حذف شاخه زنی درختان،
جلوگیری از آسیب های زیست محیطی با کاهش
ورود آالینده ها و صرفه جویی در مصرف سوخت،
بهبود ولتاژ و افزایش کیفیت برق تحویلی را در
شهرستان فریدونکنار در بر دارد ،افزود؛شرکت
توزیع برق مازندران تمام تالش خود را برای ارائه

برق مطمئن به مردم شریف مازندران خواهد کرد
.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با

بیان اینکه در کابل های خودنگهدار امکان اخذ
انشعاب غیر مجاز به حداقل می رسد اظهار کرد؛

صرفهجویی انرژی و کاهش تلفات فنی و غیرفنی
کاهش خاموشی ها و افزایش ایمنی از دیگر مزایای
کابل های خودنگهدار است.حجت االسالم سجادی
امام جمعه شهرستان فریدونکنار در ادامه این
مراسم با اشاره به اقدامات جهادی توزیع برق
مازندران خواستار تقویت و توجه بیشتر به مناطق
کم برخودار شد و افزود؛ صنعت برق زیرساخت
همه زیرساختها می باشد و خوشبختانه توزیع
برق مازندران در اجرای پروژه های خود برای
رساندن برق مطمئن به مردم عزیز فریدونکنار
خوب عمل کرده و قابل تقدیر است و امیدواریم
این مانورهای جهادی ادامه دار باشد.گفتنی است
عملیات جایگزینی سیم به کابل در شهرهای
مازندران بعنوان یکی از  ۶سرفصل اصلی اقدام
و عمل شرکت توزیع در پویش “این خانه روشن
است” در ابتدا در  ۱۰کیلومتر از شبکه فشار ضعیف
شهر فریدونکنار اجرایی خواهد شد.

راه اندازی پویش #صنعت آب و برق _همیاران سالمت در خوزستان

کارکنان و خانواده صنعت آب و برق استان خوزستان بمنظور
کمک به مناطق محروم اقدام به راه اندازی این پویش اجتماعی
نمودند .فواد خداکرمی رئیس شورای هماهنگی حراست های صنعت
آب و برق استان خوزستان با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری
درخصوص ورود جوانان مومن در عرصه خدمت رسانی به اقشار کم
درآمد و محروم اظهار داشت :کارکنان و خانواده صنعت آب و برق
همواره در همه عرصه های امداد رسانی و کمک به اقشار محرو م پیش
قدم بوده و به همین منظور اقدام به دریافت و ساماندهی کمکهای
این مجموعه بزرگ تحت عنوان #صنعت آب و برق _همیاران سالمت
نمودیم.وی تهیه ماسک و لوازم بهداشتی ،اقالم ضروری ،ضدعفونی

معابر و مکانهای عمومی و همچنین ارائه خدمات مشاوره پزشکی را
از اقدامات و برنامه های این پویش عنوان نمود.خداکرمی همچنین
ضمن تقدیر از کارکنان و خانواده صنعت آب و برق در حمایت و
مشارکت از این پویش و با اشاره به آب گرفتگی تعدادی از مناطق
خوزستان ،امداد رسانی و کمک به مناطق محروم و درگیر این چالش
را نیز از دیگر برنامه های این پویش عنوان نمود .وی افزود :این
پویش با همکاری واحدهای حراست ،روابط عمومی،بسیجH.S.E ،
و امور بانوان و خانواده صنعت آب و برق در خوزستان آغاز و امید
است در سایر نقاط کشور نیز شاهد گسترش این اقدام اجتماعی و
خداپسندانه باشیم.

شناسایی شهروندان مسوول در جشنواره شهروند برگزیده

از تجربه و توان آنها در برنامهها و اهداف
آموزش شهروندی دارای اهمیت ویژهای است.
صوفی گفت :موضوع فرهنگ یکی از اصول مهم
و محوری مدیریت شهری است که جشنواره
شهروند برگزیده به آن توجه کرده است.
وی بیان کرد :جشنواره شهروندان برگزیده
در چهار بخش شامل فعالیت در زمینه مدیریت
شهری ،فعالیت های اجتماعی غیر شغلی ،فعالیت

های شغلی و بخش ویژه که تالشگران سالمت
هستند ،برگزار می شود.رییس جشنواره شهروندان
برگزیده همدان افزود :در این جشنواره باید به
شهروندانی که عامل به وظیفه خود هستند توجه
کرده و از توانمندیها و اقدامات آنها قدردانی شود
چرا که آنها سرمایه این شهر تاریخی هستند و
میتوانند الگویی برای دیگران باشند.
وی با بیان اینکه اگر شهروندان وظایف خود

را به خوبی در حوزه شهروندی انجام دهند بسیاری
از مشکالت شهروندی رفع خواهد شد ،عنوان کرد:
سیاستهای شهروندی میتواند در مدیریت شهری
نیز مؤثر باشد.صوفی اظهار داشت :مقوله فرهنگ
مؤلفه مهم مدیریت شهری است و جشنواره
شهروندان برگزیده نیز در چارچوب معیارهای
فرهنگی و اجتماعی برگزار میشود.وی با بیان
اینکه از ظرفیت رسانهها و خبرگزاریها و رسانه
ملی در راستای معرفی جشنواره شهروند برگزیده
استفاده شده است ادامه داد :ثبت نام شهروندان
برای شرکت در جشنواره شهروندان برگزیده از ۱۵
آذر در این شهر آغاز شده و با شکلگیری شورای
سیاستگذاری ،کمیتههای علمی -داوری ،اجرایی
و اطالعرسانی کلید خورده است.وی خاطرنشان
کرد :شهروندان همدانی از طریق وبسایت جشنواره
در قالب خودمعرفی و معرفی دیگران میتوانند
به منظور ثبت نام اقدام کنند.وی تاکید کرد:
شهروندان همدانی برای ثبتنام در «جشنواره
شهروندان برگزیده همدان» سال  ۹۹تا  ۲۰دی ماه
امسال فرصت دارند تا به وبسایت www.TCF.
 hamedan.irمراجعه کنند و یا کد دستوری
 *۶۶۵۵*۹۰۰۴۰۰#را با تلفن همراه خود
شمارهگیری کنند.

اجرای 90درصد شبکه فاضالب شهرستان مبارکه اصفهان

مدیر آبفا مبارکه اعالم کرد :با اجرای  334کیلومتر شبکه
فاضالب در شهرهای مبارکه ،کرکوند ،زیباشهر و دیزیچه بیش از 90
درصد شبکه فاضالب شهرستان مبارکه عملیاتی شد.مرتضی یادگاری
افزود :به منظور برخورداری مردم شهرستان مبارکه از خدمات شبکه
فاضالب احداث  6ایستگاه پمپاژ در دستورکار قرار گرفت و هم اکنون
ایستگاه پمپاژ صفائیه و کرکوند در مدار بهره برداری قرار دارند.وی
افزود :احداث ایستگاه های پمپاژ سورچه سیاه بوم ،دهنو و زیبا شهر
تکمیل شده و اکنون عملیات اتصال این ایستگاه های پمپاژ به کلکتور
فاضالب دردستور کار قرار دارد .
یادگاری با اشاره به جمعیت  170هزار نفری شهرستان مبارکه

ادامه داد :طی سال های اخیر  21هزار انشعاب فاضالب به متقاضیان
در شهرستان مبارکه واگذار شده که این رقم بیانگر تحت پوشش قرار
گرفتن بیش از  60درصد جمعیت این شهرستان از خدمات شبکه
فاضالب است.مدیر آبفا مبارکه با بیان اینکه در طول شبانه روز 420
لیتر در ثانیه پساب در تصفیه خانه فاضالب مبارکه تولید می شود
اظهار داشت :پس از انعقاد قرار داد بیع متقابل میان شرکت آبفا استان
اصفهان با شرکت فوالدمبارکه هم اکنون  200لیتر در ثانیه پساب
از تصفیه خانه فاضالب مبارکه در اختیار شرکت فوالدمبارکه قرار می
گیرد .یادگاری اعالم کرد :با عملیاتی شدن  30کیلومتر دیگر ،شبکه
فاضالب شهرستان در مبارکه تکمیل می شود و صد درصد شبکه

فاضالب در این شهرستان اجرا می گردد .الزم به یادآوری است،
در سال  92قرارداد بیع متقابل ساخت تاسیسات فاضالب شهرستان
های مبارکه و لنجان میان شرکت فوالد مبارکه اصفهان و شرکت آبفا
استان اصفهان با سرمایه گذاری  ۱۲۰۰میلیارد ریال منعقد شد که
به موجب آن مقرر گردید در ازای تخصیص پساب ،قریب به ۵۰۰
کیلومتر شبکه فاضالب در این شهرستان ها توسط شرکت فوالد
مبارکه اجرا شود که با توجه به افزایش اجرای تاسیات فاضالب در
شهرهای زیبا شهر و دیزیچه و سایر موارد ،سهم سرمایه گذاری در
شهرستان مبارکه از محل این قراردادها به میزان بیش از  2هزار
میلیارد ریال رسید.

گام جدی شهرداری رشت در راستای تحقق شهر هوشمند
احمدی از عزم جدی شهرداری رشت در تحقق شهر هوشمند با
تسریع در بسترسازی های الزم جهت این مهم خبر داد.سید محمد
احمدی شهردار رشت در دوازدهمین جشنواره پژوهش ونوآوری در
مدیریت شهری به عنوان یکی از اعضای اصلی این پنل تخصصی،
حضور پیدا کرد.وی در این وبینار که با محوریت “دورکاری در شرایط
بحران در شهرداری ها “ برگزار شد ،با تاکید بر اینکه مهمترین
هدف شهرداری رشت خدمت رسانی مطلوب به شهروندان با رعایت
تمامی دستورات ستاد مبارزه با کرونا است ،گفت :شهرداری رشت در
شرایط کنونی و در راستای انجام وظایف ذاتی خود و ارائه خدمات
به شهروندان ،تالش کرده تا بسترهای هوشمندسازی شهر رشت را
به جهت رعایت پروتکل های بهداشتی و بهویژه کاهش تجمع افراد با
سرعت بیشتری فراهم کند.
شهردار رشت به مهمترین اقدامات انجام شده در این زمینه اشاره

کرد و افزود :راه اندازی سامانه های خدمات آنالین خدمات شهروندی
یکی از مهمترین این اقدامات است که شامل راه اندازی سامانه های
نظارتی هوشمند ترافیکی ،تجهیز زیرساخت های فیبر نوری در شهر
رشت با بیش از هزار کیلومتر ،راه اندازی « اپلیکیشن دوباره» بهمنظور
جمع آوری پسماند خشک ،راه اندازی سامانه پیامکی حوزه فنی و
شهرسازی مناطق  ۵گانه شهرداری جهت اطالع رسانی فرایند پرونده
از زمان تشکیل تا انتها ،راه اندازی فروشگاه آنالین میوه و تره بار
در راستای سهولت دسترسی شهروندان به مایحتاج عمومی و راه
اندازی سامانه کیف پول حمل و نقل عمومی برای شهروندان در آینده
بسیار نزدیک است.وی به روند دورکاری نیروهای شهرداری در بحران
کنونی اشاره کرد وگفت :با توجه به اینکه شهرداری ،سازمانی عمومی
و غیردولتی است و وظیفه عملیاتی و اداری خدمت رسانی در حوزه
های بسیاری نظیر خدمات شهری ،پسماند ،آرامستان و ضدعفونی

طرح کابل کشی 20کیلوولت در خیابان مح ّرم شهرستان
سرخه اجرا شد

به مـنظور ارتباط “رینگ” فـیدرهای
فشارمتوسط و احداث پست هوایی توزیع برق ،فـاز
نخست پروژه کابل کشی زمینی 20کیلوولت در خیابان
محرم غربی تا ابتدای خیابان زمزم این شهرستان اجرا
ّ
شد.سرپرست مدیریت توزیع برق شهرستان سرخه
با عنوان این مطلب گفت :احداث  330متر شبکه
فشار متوسط زمینی با کابل  20کیلوولت ،توسعه یک
دستگاه پست هوایی به قدرت  100کیلوولت آمپر و
نصب دو دستگاه تیغـه جداکننده ،از جملـه اقـدامات
صـورت گرفته در راستای اجرای این پروژه محسوب

می شود.عباس ربیعی افزود :فاز دوم این پروژه ،از
خیابان زمزم تا میدان آزادی شهرستان سرخه پیش
بینی شده که تا چند روز آینده بهره برداری می شود.
وی اضافه کرد :ایجاد نقطه مانور شبکه ،کاهش شعاع
تغذیه شبکه فشار ضعیـف هوایـی ،بهبود سطـح ولتاژ
خطوط برق رسانی و پایداری شبکه ،به عنوان مهم
ترین اهداف این طرح عمرانی برق رسانی به شمار
می رود.وی همچنین اظهارداشت :به منظور اجـرایی
نمودن پـروژه فـوق الذکر ،مبلـغ دو میلیارد و 736
میلیـون ریال سرمایه گذاری شده است.

مصاحبه رادیوئی سرپرست  ( CNGگاز طبیعی
فشرده ) پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن

دوگانه سوز کردن رایگان خودروهای
عمومی در گیالن

به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی منطقه گیالن و به نقل از
سرپرست  cngمنطقه  ،اجرای طرح دوگانه سوز
کردن رایگان خودروهای عمومی از اواخر خرداد
ماه سال جاری در استان اجرا شد و تاکنون دو
هزارو یکصد خودرو گازسوز شدند .وی با اشاره به
اینکه اولویت با گازسوز شدن خودروهای عمومی
اعم از تاکسی های درون شهری و برون شهری و
انواع وانت بارهای شخصی و عمومی است افزود
 :در حال حاضر یک هزار خودرو نیز در صف
انتظار هستند  .سرپرست  CNGمنطقه ضمن
اعالم اینکه در استان گیالن هفت کارگاه مجاز
برای اجرای این طرح فعال است گفت  :در این
کارگاهها کل مخزن  ،کیت و تجهیزات CNG
به صورت کام ٌ
ال رایگان بر روی خودروها نصب می
شود .وی همچنین درخصوص کارگاههای فعال
در استان افزود  :در حال حاضر در شهرستان
های  ،چابکسر  ،لنگرود  ،ماسال  ،الهیجان
 ،اسالم و دو کارگاه نیز در شهرستان رشت
فعال است .سرپرست  CNGمنطقه همچنین
گفت  :مالکین خودروهای عمومی می بایست
برای دوگانه سوز کردن خودرو با مراجعه سامانه
 GCR.NIOPDC.IRنسبت به ثبت نام و
وارد کردن اطالعات خودروی خود اقدام کنند
.وی ضمن بیان اینکه هدف از اجرای این طرح
حمایت از صنعت  CNGو ترویج هرچه بیشتر
این سوخت پاک و ملی است افزود  :فاز اول
اجرای این طرح مختص به خودروهای عمومی و
در فاز دوم که اطالعیه آن در آینده ای نزدیک
اعالم خواهد شد مربوط به تاکسی های اینترنتی
و تلفنی خواهد بود .

انتصاب مدیر پروژه تعمیرات اساسی
واحد  ۶نیروگاه رامین اهواز

شهردار همدان:

شهردار همدان با اشاره به جشنواره
شهروند برگزیده گفت :این اتفاق خوب در
حال رخ دادن است و ما شهری هستیم که
افتخارات دیرینه داریم و روزی برسد که سرآمد
همه شهرهای جهان از نظر شهروندی هستیم.
عباس صوفی شهردار همدان در نشست خبری
به مناسبت سومین جشنواره شهروندان برگزیده
به شکل فضای مجازی از آغاز سومین جشنواره
«شهروندان برگزیده» با هدف شناسایی ،معرفی
شهروندان مسئول در حوزههای مختلف با شعار
«همدان ،شهر برتر با شهروندان برتر» خبر داد ،و
افزود :شهروندانی که مسئولیت پذیرسرمایههای
ارزشمند برای توسعه شهری و پیشرفت اهداف
و برنامههای مدیریت شهری هستند.او با اشاره
به اینکه ثبت نام برای شرکت در جشنواره
شهروندان برگزیده از  ۱۵آذرماه آغاز میشود،
اظهار داشت :فعالیت دبیرخانه جشنواره شهروند
برگزیده مستقر در مرکز همایشهای قرآنی
شهر همدان آغاز شده و امیدواریم این دوره
از جشنواره پربارتر و موفقتر از  ۲دوره قبلی
برگزار شود.رئیس جشنواره شهروندان برگزیده
همدان با بیان اینکه شهروندان برگزیده ،الگوی
جامعه هستند شهر هستند اضافه کرد :استفاده

اخبار

معابر و اماکن و … را بر عهده دارد ،تعطیلی ادارات و واحدهای زیر
مجموعه آن و همچنین کاهش نیروی انسانی در آن امکانپذیر نیست.
احمدی ادامه داد :با توجه به لزوم کاهش حضور افراد جهت
کنترل بیماری و کاهش آسیبها ،در آیین نامه و بخشنامه های
داخلی ،کارکنان دارای بیماری ،بانوان باردار ،افراد باالی  ۵۰سال،
افراد کم توان جسمی و بانوان دارای فرزند کمتر از  ۶سال در
اولویت قرار گرفته و به تناسب شیفت کاری آنان کاهش یافته
است.وی با بیان اینکه کاهش شیفت کاری به معنای کاهش
خدمات رسانی و یا تعلل در ارائه خدمات نیست افزود :ایجاد
میز کار مجازی پرسنل ،برگزاری جلسات اداری بصورت ویدئو
کنفرانس ،راه اندازی سامانه شهرسازی و مالی و دسترسی به
سامانه سرا از منزل برای کارکنان از اقدامات مهم شهرداری رشت
در انجام دورکاری در شرایط بحرانی است.

برگزای جلسه هماهنگی گازرسانی به صنایع و واحد
های تولیدی در شرکت گاز استان گلستان

جلسه هماهنگی گازرسانی به واحد های صنعتی
و تولیدی استان با حضور مدیران و کارشناسان شرکت
گاز و سازمان نظام مهندسی و ساختمان استان گلستان
برگزار گردید.این جلسه که در محل سالن کنفرانس
شرکت گازاستان گلستان انجام شد مدیران و کارشناسان
دو دستگاه ضمن تاکید بر ارتقای سطح تعامالت فی
مابین  ،در خصوص نحوه انجام برآورد ،افزایش سطح
کیفی برآوردها و نظارتها  ،از سرگیری روند همکاری در
بخشهای تولیدی و صنعتی و همچنین کاهش زمان ارائه
خدمت به متقاضیان تبادل نظر کردند که تصمیمات

خوبی اتخاذ گردید .دراین نشست همچنین مقرر گردید
دوره های آموزشی متناسب برای مهندسین سازمان
نظام مهندسی بهمراه اخذ ارزیابی و غربالگری انجام وآن
سازمان با ارائه تائیدیه برآورد مصرف مهندسان سازمان
نظام مهندسی توسط کمیته نظارت عالیه گاز فشار قوی
،اعالن برآورد مصرف متقاضیان ظرف مدت یک هفته به
شرکتگاز،استمرارنشستهایکارشناسیجهتهماهنگی
های بیشتر،استفاده از نرم افزارهای نوین الکترونیکی در
بخشهای اشتراک پذیری جزء و خانگی به منظور سهولت
در فرآیند انجام کار و موارد مرتبط دیگر صورت پذیرد .

طی ابالغی از سوی خلیل محمدی مدیر
عامل نیروگاه رامین ،بهروز وحدتی بعنوان مدیر
پروژه تعمیرات اساسی واحد  315مگاواتی شماره
 ۶نیروگاه رامین منصوب شد.الزم بذکر است این
واحد نیروگاهی به جهت رفع محدودیت های
تولیدی و چالش های بهره برداری از مدار تولید
برق خارج میشود تا با تعمیرات اساسی و رفع
چالشها ،سطح آمادگی این واحد  315مگاواتی
جهت تولید پایدار انرژی برق و گذر از پیک
مصرف برق در تابستان  1400تقویت شود.
با رویکرد بهبود ولتاژ صورت می گیرد؛

اجرای رزمایش اصالح و بهینه سازی
شبکه توزیع نیروی برق در استان سمنان

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت
توزیع نیروی برق استان سمنان از اجرای دومین
رزمایش سراسری اصالح و بهسازی شبکه توزیع
برق با رویکرد بهبود ولتاژ خبر داد.سیدمحمد
حسینی نژاد با بیان این که رزمایش مورد اشاره
از سوی معاونت هماهنگی توزیع شرکت توانیر
و برای روزهای  27و  28آذرماه به صورت
کشوری پیش بینی شده گفت :با برنامه ریزی
صورت گرفته ،درنظراست این رزمایش در 9
نقطه استان سمنان و به صورت همزمان اجرایی
شود.وی اظهار داشت :این برنامه در سمنان،
شاهرود ،دامغان ،گرمسار ،میامی ،آرادان ،سرخه
و مهدیشهر و همچنین بسطام طرح ریزی
گردیده و سناریوی درنظر گرفته شده با رعایت
پروتکل های بهداشتی و ایمنی انجام خواهد
شد.حسینی نژاد با عنوان این که رزمایش مذکور
را  28گروه اجرایی به استعداد  130نفر نیروهای
عملیاتی و پشتیبانی به اجرا درخواهند آورد
یادآور شد :تبدیل شش هزار و  200متر شبکه
فشارضعیف هوایی سیمی به کابل خودنگهدار،
تعویض و نصب هفت ایستگاه هوایی توزیع برق
و افزایش سطح مقطع شبکه به طول چهار هزار
متر ،از جمله مواردی است که عملیاتی می شود.
وی تصریح کرد :رزمایش های خدمت متعالی
به منظور اصالح و بهینه سازی حجم وسیعی
از شبکه ها و تاسیسات توزیع برق فرسوده،
قدیمی و عارضه دار ،افزون بر یک دهه است
که از سوی شرکت توزیع برق استان در نقاط
مـختلف اجرایی می شود و عـالوه بـر تـمرین
و آمادگی برای مواقع بـحران احتمالی ،بهبود
بهره وری و افزایش رضایت مندی مشترکان را
به همراه دارد.
درراستای پویش هرهفته الف ب ایران

پروژه های شرکت توزیع نیروی برق
استان سمنان افتتاح می شوند

توسط وزیر نیرو و در قالب پویش #هرهفته
الف ب ایران  ،پروژه های شرکت توزیع نیروی برق
استان سمنان افتتاح می شوند.مدیرعامل شرکت
توزیع نیروی برق استان سمنان با عنوان این خبر
بیان داشت :پروژه “ توسعه و بهینه سازی شبکه
های توزیع برق”  ،شامل  25کیلومتر احداث
شبکه 24 ،کیلومتر اصالح شبکه و بهسازی 111
دستگاه پست توزیع با افزایش قدرت هفت هزار و
 255کیلوولت آمپر ،از جمله پروژه های افتتاحی
می باشد که  188میلیارد و  110میلیون ریال
صرف اجرای آن شده است.سید محمد موسوی
زاده اظهار داشت :پروژه برق رسانی به روستای
کالته میرزا از توابع شهرستان شاهرود با اعتبار
هشت میلیارد ریال” ،پروژه دیگری است که توسط
مقام عالی وزارت نیرو به صورت ویدئوکنفرانسی
افتتاح می شود.وی اظهار داشت :تامین برق
پروژه مسکن مهر ،افزایش قابلیت اطمینان شبکه،
ایجاد ظرفیت جدید برق رسانی ،کاهش خاموشی
ناخواسته ،افزایش قابلیت و سرعت مانور شبکه،
کاهش مدت زمان خاموشی ،افزایش رضایت
مندی مشترکان و تامین برق روستایی ،به عنوان
مهم ترین تاثیرات اجتماعی و اهداف کمی پروژه
های ذکر شده به شمار می رود.وی همچنین
افزود :به منظور اجرای پروژه های مورد اشاره ،در
مجموع مبلغ  196میلیارد و  110میلیون ریال
سرمایه گذاری شده است.

