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خبر كوتاه
برترین های مخابرات منطقه گلستان
معرفی شدند

بر اساس ارزیابی های انجام شده در شرکت
مخابرات ایران برترین بخشهای مخابرات منطقه
گلستان معرفی شدند .در گفتگو با مهندس
غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان
طبق ارزیابی های انجام شده درسه ماهه اول
سال  99هشت بخش کلیدی و مهم مخابرات
منطقه گلستان حائز رتبه های برتر در بین مناطق
مخابراتی کشور شدند.وی با اشاره به تالش کارکنان
درجهت تحقق اهداف در نظر گرفته شده و حمایت
از برنامه ریزی های انجام شده گفت  :همسویی و
همدلی کارکنان نتیجه بخش بوده و توانستیم در
بخشهای معاونت شبکه  ،مدیریت منابع انسانی ،
اداره روابط عمومی  ،اداره بازرسی  ،اداره حقوقی ،
دفتر مدیر منطقه  ،اداره تدارکات و خدمات و اداره
بازاریابی و امور مشتریان براساس فعالیتهای انجام
شده به تعهدات در نظر گرفته شده عمل نماییم
و امتیاز برتر در شاخصهای تعریف شده کسب
نماییم .مدیر مخابرات منطقه گلستان از عزم راسخ
مخابرات منطقه گلستان در ارائه خدمات مورد نیاز
به مشتریان خبر داد و گفت  :از تمامی ظرفیت و
امکانات برای تحقق این هدف استفاده خواهیم کرد
زیرا معتقدیم رضایت مردم مهمترین نتیجه ایست
که انتظار داریم نصیبمان شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکی:

دلیل  ۸۰درصد ابتال به کرونا در
همدان ارتباطات خانوادگی است

رییس دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای
استان همدان گفت :دلیل  ۸۰درصد آلودگی به
ویروس کرونا در این استان ناشی از ارتباطات درون
خانوادگی و تنها  ۲۰درصد آن ناشی از فعالیت
مشاغل و یا حضور در محل کار است.رشید حیدری
مقدم روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت:
بهترین و کلیدی ترین راه برای مصون ماندن در
برابر ویروس کرونا رعایت توصیه های بهداشتی از
جمله زدن ماسک ،رعایت فاصله اجتماعی و پرهیز
از حضور در تجمع ها است.وی اظهار داشت :سه
عالمت شایع ابتال به کرونا شامل تب ،تنگی نفس و
سرفه بدون خلط بود که با گذر زمان عالئم دیگری
نظیر بدن درد ،اسهال ،کوفتگی ،تکرر و سوزش ادرار
نیز به انها اضافه شد.رییس دانشگاه علوم پزشکی
استان همدان بیان کرد :شک بالینی به کرونا به
معنای این است که فرد به این ویروس مبتال شده
است و او را باید کرونایی تلقی کرد؛ بنابراین تمامی
موارد مورد نیاز برای بیماران کرونایی باید برای این
افراد نیز در نظر گرفت.حیدری مقدم اضافه کرد:
چنانچه این طیف از بیماران دارای وضعیت جسمی
مناسبی باشند باید در منزل قرنطینه و تحت مداوا
قرار گیرند.وی درباره هزینه درمان بیماران کرونایی
بیان کرد :هزینه ها بر مبنای نوع خدمات متفاوت
و هزینه درمان افرادی که در بخش بستری هستند
نسبت به آنهایی که در قسمت «آی.سی.یو» یا زیر
دستگاه قرار دارند کمتر است.رییس دانشگاه علوم
پزشکی ابن سینای استان همدان ادامه داد :چنانچه
افرادی توان تامین این مبلغ را نداشته باشند ابتدا
به مددکار بیمارستان مراجعه و در ادامه به رییس
بیمارستان مراجعه می کنند تا در صورت تایید
مشمول تخفیف مالی شوند.حیدری مقدم با بیان
اینکه استان همدان اواخر خرداد امسال از پیک
نخست شیوع کرونا عبور کرد ،افزود :در این ارتباط
شمار بیماران بستری به کمتر از  ۲۰۰نفر رسید اما
از  ۱۵تیر دوباره پیک جدیدی را تجربه کرد به
گونه ای که شمار بیماران تا سه برابر افزایش یافت.
وی ادامه داد :با توجه به محدودیتهای پیش
بینی شده و رعایت دستورالعمل های بهداشتی از
سوی مردم شاهد سیر نزولی مبتالیان به ویروس
کرونا در استان هستیم و هم اینک  ۴۷۴بیمار
در بیمارستانها بستری هستند که  ۲۷نفر از
این تعداد زیر دستگاه و  ۲۰بیمار در بخش «ای.
سی.یو» تحت مداوا هستند.رییس دانشگاه علوم
پزشکی ابن سینای همدان گفت :کادر بهداشت
و درمان سالمت خود و خانواده شان را به خطر
انداخته اند تا سالمتی را به مردم هدیه کنند
بنابراین باید قدردان تالشها و خدمات این قشر
بود.حیدری مقدم با تبریک فرا رسیدن روز خبرنگار
نیز افزود :تمامی کارهای مورد نیاز برای احیای
“مهدی کاشی نهنجی” خبرنگار همدانی مبتال به
بیماری کرونا صورت گرفت اما در نهایت این جوان
بر اثر ابتال به این ویروس جان خود را از دست داد.
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن؛

در خطوط انتقال آبرسانی باید اصالحاتی انجام شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن
در جلسه شورای ترافیک رشت گفت :همکاری
پلیس راهور در شرایط خاص ترافیکی دراجرای
پروژه ها قابل تقدیر است.سیدمحسن حسینی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب استان گیالن در جلسه شورای ترافیک
رشت با اشاره به اینکه بزرگترین نعمت خدا به
انسان حیات است ،تصریح کرد :شورای ترافیک
شهر رشت برای حفظ حیات انسان ،تالش و
کوشش دارد تا شرایطی فراهم نماید که خطری
متوجه مردم در زندگی روزمره نباشد.وی آب را
نیز یکی از مهمترین نعمت های خدا دانست و
افزود :از ابتدای زندگی ،بشر به آب احتیاج داشته و
بزرگترین تمدن بشری نیز در کنار منابع آب شکل
گرفته است و با افزایش تکنولوژی و رشد جمعیت
این امکان فراهم شد که از مسیرهای طوالنی تر
به منابع آبی دست یابیم.مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب استان گیالن با بیان اینکه آب شرب شهر
رشت از سد شهر بیجار تأمین می شود افزود :پس
از انتقال آب به تصفیه خانه و طی مراحل تصفیه،
آب به  ۱۶شهر استان منتقل می شود تا به راحتی
و به میزان کافی در دسترس مردم قرار گیرد.وی
در ادامه گفت :شرکتهای خدمات رسان همچون

شرکت آب و فاضالب ،بسیار وابسته به همکاری
دستگاههای دیگر مانند :شهرداری ،بخشداری،
فرمانداری ،راهداری ،پلیس راه و پلیس راهور
می باشد و با توجه به اینکه در استان پروژه های
مختلفی همچون خط انتقال سنگر به کوچصفهان
و خمام به خشکبیجار و روستاهای در مسیر در
حال اجراست تا مردم منطقه از آب تصفیه خانه

جذب بیش از  4هزار مشترک جدید
گاز در گیالن

شرکت گاز استان گیالن در تیرماه سال جاری،
بیش از  4هزار و  350مشترک جدید گاز جذب
نموده است.حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان
گیالن با اعالم خبر جذب بیش از  4هزار و 350
مشترک جدید در تیرماه امسال اظهار داشت :این
تعداد مشترک جدید نسبت به مدت مشابه سال
گذشته بالغ بر  35درصد افزایش یافته است.وی
افزود :با جذب این تعداد مشترک جدید ،مجموع
مشترکین گاز در استان گیالن به یک میلیون و صد
و ده هزار مشترک افزایش یافته است.مهندس اکبر
با بیان اینکه هم اکنون تمام شهرها و  2هزار و 35
روستای گیالن بهره مند از گاز طبیعی می باشند،
اظهار داشت :این شرکت با وجود نزدیک شدن به
پایان عملیات گازرسانی در استان و توجه بر کیفی
سازی خدمات ،همچنان با همت تمام درجهت
گازرسانی به روستاهای باقیمانده واجدالشرایط
تالش می نماید.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن
در همین راستا از اجرای عملیات گازرسانی به
 24روستای صعب العبور و کوهستانی استان خبر
داد و گفت :با تکمیل عملیات و گازدار شدن این
روستاها ،بیش از  550خانوار به مجموع مشترکین
گاز در استان افزوده خواهد شد و درصد بهره
مندی گاز روستایی به  95.5درصد خواهد رسید.
وی خاطرنشان ساخت :وظیفه شرکت گاز حفظ
پایداری و ایمنی جریان گاز تا درب منازل مشترکین
می باشد و وظیفه رعایت نکات ایمنی و استفاده از
وسایل و تجهیزات گازسوز استاندارد در داخل منازل
برعهده مشترکین محترم می باشد.مهندس اکبر در
خاتمه ابراز امیدواری نمود تا با رعایت این مهم شاهد
بروز هیچگونه حادثه برای مردم عزیز گیالن نباشیم.

شهرستان

بزرگ گیالن بهره مند شوند بدلیل شرایط خاص
ترافیکی در اجرای برخی از پروژه ها ،اگر همکاری
سایر دستگاهها نباشد افتتاح پروژه ها امکانپذیر
نخواهد بود.
مهندس حسینی ضمن تقدیر از همکاری
تمامی دستگاههای اجرایی تصریح کرد :پروژه ها
زمانی به نتیجه خواهد رسید که مجموعه عوامل،

همکاری مناسبی داشته باشند و در اجرای پروژه
های آب و فاضالب این همکاری ملموس بود.وی
با اشاره به افزایش تراکم در نقاط مختلف شهر
رشت اظهار داشت :در خطوط انتقال آبرسانی باید
اصالحاتی انجام شود که تکمیل بخشی از رینگ
شهر رشت ،اتصال شرق به غرب و میدان شهدای
گمنام به میدان جهاد از اهم این موارد می باشد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گیالن
توسعه شبکه فاضالب در مناطق مختلف شهر رشت
را از جمله پروژه هایی اعالم کرد که در حین اجرا
منجر به تغییر مسیر حرکت خودروها خواهد شد و
با توجه به ایجاد ترافیک ،همکاری مضاعف پلیس
راهور در روند اجرا بسیار حائز اهمیت است.وی
ضمن تقدیر و تشکر از صبر و بردباری شهروندان
در مشکالت ترافیکی ناشی از اجرای پروژه های
آب و فاضالب تصریح کرد :این پروژه ها منجر به
افزایش خدمات و رفاه مردم خواهد شد و باعث
توزیع مناسب آب در شهرهای مختلف می شود و
سعی و تالش بر این است که از تصفیه خانه بزرگ
آب گیالن تأمین آب روستاها و شهرهای مختلف
انجام شود و امیدواریم با همکاری و مشارکت
عوامل اجرایی پروژه ها در کوتاهترین زمان ممکن
اجرا و به بهره برداری برسد.

در چهار ماهه نخست سال جاری

 ۱۶هزار و  ۱۸۶گیگاوات ساعت برق در خوزستان تولید شده است

مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه
پیک مصرف برق در تیرماه  ۳.۶درصد رشد داشته است ،گفت :در
چهار ماهه نخست سال  ۱۶هزار و  ۱۸۶گیگاوات ساعت برق در
نیروگاه های خوزستان تولید شده است.فرامرز شادفر بیان کرد:
ظرفیت منصوبه تولید نیروی برق استان خوزستان در بخش انتقال
برابر با  ۱۳هزار و  ۱۹۶مگاوات ساعت است که ظرفیت منصوبه در
بخش آبی برابر با هشت هزار و  ۱۶۹مگاوات و در بخش حرارتی
 ۵هزار و  ۲۷مگاوات است ،در بخش  DGنیز  ۶۵مگاوات ظرفیت
وجود دارد.وی تصریح کرد :از  ۱۶هزار و  ۱۸۶گیگاوات ساعت برق
تولیدی  ۴۱.۲درصد را نیروگاه های برق آبی و  ۵۸.۱درصد را
نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی تولید کرده اند و سهم نیروگاه
های تولید پراکنده  ۰.۷درصد بوده است.مدیر بازار برق شرکت برق
منطقه ¬ای خوزستان افزود :از  ۹هزار و  ۳۹۷گیگاوات ساعت برق
تولیدی نیروگاه های گازی و حرارتی  ۴۲درصد توسط بخش دولتی

( نیروگاه رامین و ماهشهر) و  ۵۸درصد توسط بخش خصوصی
(نیروگاه های زرگان ،آبادان ،خرمشهر ،بهبهان و فجر) تولید شده
است.شادفر اضافه کرد :نیروگاه های حرارتی و گازی استان در این
دوره به طور متوسط در هر روز حدود  ۷۶گیگاوات ساعت برق تولید
و به شبکه تحویل داده اند.وی با بیان اینکه پیک تیر ماه سال جاری
 ۸هزار و  ۳۷۸مگاوات بوده که نسبت به پیک بار در مدت مشابه
سال قبل حدود  ۳.۶درصد افزایش داشته؛ گفت :انرژی مصرفی در
چهار ماهه اول سال  ۹۹برابر  ۱۴هزار و  ۶۶۸گیگاوات ساعت بوده
که نشان دهنده حدود  ۲.۳۲درصد افزایش مصرف انرژی نسبت به
مدت مشابه در سال قبل است.
مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان تاکید کرد :برای
افزایش قابلیت اطمینان شبکه و استفاده بهینه از انرژی الکتریکی که
یکی از مهمترین منابع ملی کشور محسوب می شود ضرورت مدیریت
مصرف برق و جابجایی مصارف غیر ضروری از ساعات اوج مصرف

ساعت ( ۱۳تا  ۱۷و  ۲۱تا  )۲۳به سایر ساعات شبانه روز توسط کلیه
مصرف کنندگان امری الزم و ضروری می باشد.

نزدیک محقق خواهد شد ،فرصت سوزی خواهد بود
که نتایج زیانباری را برای استان و جامعه ساکن در
آن به بار خواهد آورد.چرا که این اعتبارات در بازه
زمانی خاصی جهت تخصیص و بهره از آن دراختیار
استان ها قرار می گیرد و بعد از به پایان رسیدن
مقطع زمانی مشخص اعتباری که می توانست رونق
در تولید ،ایجاد اشتغال و عمران استان و کاهش
آسیب ها را در پی داشته باشد بی بهره به خزانه
بازخواهد گشت.مطالب مذکور مقدمه ای کوتاه بر
اهمییت جذب اعتبارات مقرر شده در توسعه یک
استان بود،حال اینکه استان همدان چقدر توانسته
است در این زمینه موفق عمل کند را از زبان
علیرضا شهبازی ،نماینده مردم نهاوند در مجلس
شورای اسالمی درگفتگو با خبرنگار امتیاز می
خوانیم:علیرضا شهبازی ،نماینده مردم نهاوند در
مجلس شورای اسالمی با اشاره به جلسه شورای
برنامه ریزی استان و مباحثی که طرح شد ،عنوان
کرد :با توجه به اهمییتی که کسب ،جذب و
تخصیص اعتبارات در رشد هر استان و شهرستان
دارد این موضوع مبنی بر اینکه وضعیت جذب
اعتبارات استان چگونه است مورد طرح قرار گرفت.
پیرو موضوع مطرح شده مشخص شد که آماری
مشخص در این زمینه وجود ندارد و این یک آسیب
است و می تواند استان و شهرستان را مزیت هایی
که این اعتبارات و تخصیص آن ها به همراه دارد،
محروم کند.شهبازی افزود :در اینکه مدیران استان
پرتالش هستند ،تردیدی وجود ندارد اما این تالش

ها بایستی منجر به نتیجه مورد انتظار و مطلوب
شوند که در اینخصوص فرایند مدنظر به کندی
پیش می رود.وی تصریح کرد :بنده با توجه به اینکه
سوابقی همچون استاندار کردستان و معاون دیوان
محاسبات را در کارنامه خود دارم به خوبی از فرایند و
سازوکار موجود در دستگاه های اجرایی آگاه هستم و
روند پیشرفت استان در تخصیص اعتبارات به کندی
پیش می رود.نماینده مردم نهاوند با اشاره به اینکه
تخصیص اعتبارات به طرح ها از سوی مجلس تا
شهریور و مهرماه مورد تمدید قرار گرفته است ،گفت:
به عبارت دیگر اگر طی  1.5ماه باقی مانده اقدام
عاجلی در تخصیص اعتبارات جذب شده از سوی
استان صورت نگیرد ،این اعتبار به خزانه بازگشت
داده می شود و عمال فرصتی که می توانست مورد
بهره برداری موثر قرار گیرد ،از بین می رود.وی افزود:
از آنجائیکه در شورای برنامه ریزی استان مشخص
شد که آمار مشخصی در میزان اعتبارات جذب شده
وجود ندارد  ،بنده پیشنهاد تشکیل کمیته ارزیابی
میزان اعتبارات جذب شده را ارائه کردم تا بتوان
از وضعیت موجود و روند پروژه ها آگاهی پیدا کرد
که اگر نیاز است جابجایی اعتبار نیز اتفاق افتد.عضو
شورای برنامه ریزی استان همدان یادآور شد :به قید
فوریت بایستی میزان اعتبارات جذب شده و آمار
آن ها مشخص شود تا از هدررفت این اعتبارات و
بازگشت آن ها به خزانه جلوگیری کرد و بنده در
اینخصوص پیشنهاد تشکیل کمیته ارزیابی جذب
اعتبارات را مطرح کرده ام/.

توسعه پایدار توأم با صیانت از حقوق انسانی و زیست محیطی،
هدف کالن مسئولیت اجتماعی در شرکت گاز استان سمنان است

محبوبه گلچین رئیس کارگروه مسئولیت اجتماعی شرکت گاز
استان سمنان از برگزاری چهارمین جلسه این کارگروه در سال 99
در این شرکت خبر داد و گفت :این جلسه با دستور کار نهایی سازی
تدوین برنامه های عملیاتی برمبنای اهداف استراتژیک شرکت و نیازها
و انتظارات ذینفعان؛ بر اساس دستور العمل  GRIوزارت نفت با
حضور اعضای کمیته مسئولیت های اجتماعی برگزار شد.وی با اشاره
به اینکه مسئولیتهای اجتماعی در شرکت گاز استان سمنان در 3
سطح معنا می یابد گفت :آنچه در شركتهاي گاز استاني به عنوان خلق
آينده پايدار از آن ياد مي شود بي شك جلوه شفافي در مسئوليتهاي
اجتماعي خواهد يافت و تحقق يك كسب و كار پايدار مستلزم توجه به
مسائل زيست محيطي و اجتماعي در كنار مسائل اقتصادي مي باشد .بر
اساس این،اقدامات مسئولیتهای اجتماعی در شرکت گاز استان سمنان
در  3سطح زیر بنایی و ساختاری ،اقدامات اولیه و اقدامات شاخص
پیگیری می گردد .وی افزود :به منظور فرهنگ سازي و تعيين جايگاه
 CSRدر شركت گاز استان سمنان در سال  98مسئوليت اجتماعي
به عنوان يكي از مضامين اصلی سند استراتژیک و در صدر نقشه

مذکور در نظر گرفته شد و در فرآيندهاي داخلي ،تقويت مسئوليتهاي
اجتماعي-قانوني و زيست محيطي در حوزه فعالیتهای ایمنی ،بهداشت
و محیط زیستی(  )HSEشرکت تعیین گردید.رئیس کارگروه
مسئولیتهای اجتماعی شرکت گاز استان سمنان به بخشی از اقدامات
اولیه کارگروه اشاره کرد و گفت :این شركت همگام با ساير شركت هاي
گاز استاني پس از شناسايي نيازها و انتظارات ذينفعان به پیاده سازی
مواردی همچون حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصی با معرفی
فرصت سرمایه گذاری احداث واحد  GTLدر استان ،حضور فعال در
جلسات كارگروه جذب و حمايت از سرمايه گذاری استان ،اهداي خون،
آموزش هاي ايمني ،تغيير پيمان وصول مطالبات با هدف كمترين
قطع گاز جهت پیشگیری از تبعات اجتماعی ،آناليز سوخت هيترها،
پايش دماي رفاه ادارات ،استفاده از انرژي هاي نو و احداث نیروگاه
خورشیدی  125kwپر داخته است که اثر بخشی اقدامات را در قالب
نظرسنجی از گروههای مختلف ذینفعان و نتایج کسب شده در ارزیابی
های مختلف ملی و استانی همانند جایزه تعالی و بهبود مستمر صنعت
گاز ،سالمت اداري HSE ،شرکت ملی گاز ،حقوق شهروندي و قانون

حمايت از مصرف كنندگان رصد نموده است .محبوبه گلچین افزود :در
کنار کلیه فعالیتهای مسئوالنه شرکت گاز استان سمنان برخی اقدامات
شاخص نیز صورت پذیرفته که ماحصل این اقدامات به صورت رایگان
در اختیار سایر شرکتهای گاز استانی و سازمانها و ادارات استان قرار
گرفته است که از آن جمله می توان به طراحی ،تولید و ارائه رایگان
نرم افزار سیما انرژی (سامانه يكپارچه مديريت انرژي) جهت كنترل
انرژي مصرفي در ساختمان هاي اداري و صنايع پرمصرف ،طراحی و
تولید نرم افزار ديده بان انرژي جهت شناسايي درگاههای هدررفت
گاز و طراحی و ساخت  2تجهيز اوريفيس و مانومتر جهت صحت
سنجی تجهیزات کنتور و رگوالتور مشترکان اشاره کرد.رئیس کارگروه
مسئولیت اجتماعی شرکت گاز استان سمنان در پایان با اعالم نقش
برجسته این شرکت در پیشنهاد همکاری جهت تسریع در گازرسانی
به استان محروم سیستان و بلوچستان  ،اجرای  170كيلومتر خطوط
تغذيه و شبكه توزيع و همچنین احداث و نصب  4مورد ایستگاه تقلیل
فشار و یک ایستگاه  CPSو تعداد  1000انشعاب با ميانگين پيشرفت
را %60را از مهمترین مصادیق عمکرد مسئوالنه این شرکت دانست.

اجرای بیش از  380کیلومتر شبکه گذاری گاز طبیعی در آذربایجان غربی

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی گفت :از ابتدای سال
تاکنون بیش از  380کیلومتر شبکه گاز طبیعی در استان اجرا شده
است ،.علیرضا شیخی با اعالم این خبر اظهار کرد :در راستای پیشبرد
اهداف شرکت مبنی بر گازرسانی به مناطق بی بهره از گاز طبیعی و
رفع محرومیت از این مناطق ،پروژه های گازرسانی با جدیت در حال
اجراست که شبکه گذاری باالی  380کیلومتر طی  4ماه ،گواهی بر
این مدعا است.وی ادامه داد :در بازه زمانی مذکور 6 ،هزار و  842مورد
جذب اشتراک صورت گرفته و بیش از  2هزار و  540مورد انشعاب

نیز نصب شده است.شیخی وضعیت اجرای پروژه های گازرسانی
استان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت :هم اکنون عملیات گازرسانی در
سراسر استان در حال اجراست و نزدیک به  480روستا تحت پوشش
این عملیات قرار دارند.مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی
تاکید کرد :رساندن سوخت پاک و ارزان گاز طبیعی به روستاهایی که
سرمای سخت و استخوان سوزی دارند ،با کاستن از هزینه های تامین
انرژی این خانوارها ،نقش موثری در اقتصاد آنها ،محرومیت زدایی و
ایجاد رضایتمندی دارد.وی کاهش مهاجرت روستائیان به شهرها را

طی حکمی از سوی سید حسین سجادی
معاون تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر
،جمال کمیل فر معاون برنامه ریزی و محمود
سعادت فر مدیر دفتر فناوری اطالعات و
ارتباطات توزیع برق گلستان بعنوان عضو
کارگروه تخصصی معماری سازمانی و مدیریت
فرآیندها کمیته توسعه دولت الکترونیک و
هوشمند سازی صنعت برق کشور منصوب شدند.
سجادی در این حکم بخشی از وظایف اعضا
جهت فراهم نمودن زمینه برای استقرار مدل
مطلوب معماری سازمانی در شرکت های صنعت
برق بشرح ذیل ابالغ نمود -۱ :سیاستگذاری ،
برنامه ریزی ،تدوین و بروز رسانی استانداردها،
مدل های مرجع و دستورالعمل های الزم در
حوزه معماری سازمانی صنعت برق -۲نظارت
عالیه بر استقرار مدل های مرجع معماری
سازمانی در شرکت های صنعت برق -۳ارزیابی
و ارتقای بلوغ معماری سازمانی در شرکت
های صنعت برق -۴بستر سازی و هماهنگی
برای مدیریت دانش ،آموزش و فرهنگ سازی
مدیران و کارکنان صنعت برق و ایجاد انگیزه
و جلب همکاری آن ها در کلیه مراحل اجرای
پروژه معماری سازمانی -۵حصول اطمینان از
سازگاری و تطابق نتایج و فرآورده های پروژه
معماری سازمانی شرکت های صنعت برق با
مدلهای مرجع و استانداردهای ابالغی توانیر-۶
همکاری و تسهیل گری و اجرای تعهدات الزم
برای ایجاد قابلیت معماری سازمانی از ابعاد
مختلف (ساختاری ،فرآیندی و  ) ...در شرکتهای
صنعت برق ؛ -۷بررسی پیشنهادهای دریافتی
از شرکت های زیر مجموعه در خصوص اصالح
مدل های مرجع معماری سازمانی ابالغ شده
و بروز رسانی مدل های مذکور-۸شناسایی و
ارزیابی مشاوران و پیمانکاران توانمند در زمینه
معماری سازمانی
مدیر مخابرات منطقه گلستان :

تشکیل کمیته ارزیابی جذب اعتبارات استان همدان چه شد؟

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای
اسالمی با اشاره به اینکه در حال حاضرآمارمشخصی
و شفافی از میزان جذب اعتبارات استان وجود
ندارد ،در شورای برنامه ریزی پیشنهادی مبنی
بر تشکیل کمیته ای برای رسیدگی به این امر
ارائه کرده است .موضوع مهمی که در ارتباط با
طرح ها و پروژه های استان ها در سراسر کشور
وجود دارد ،تالش مدیران ،نمایندگان و مسئوالن
استانی در بخش ها و حوزه های مختلف برای
جذب اعتبارات است که می تواند سنگ بنای هر
گونه اقدامی در این زمینه باشد.اینکه به چه میزان
مدیران و نمایندگان به فراخور جایگاهی که در آن
قرار گرفته اند ،می توانند در کسب این اعتبارات،
جذب و تخصیص آن ها موفق باشند موضوعی است
که نیاز به عزم و پشتکاری جدی همراه با پیگیری
مسئوالن مرتبط استانی دارد و بسیار دارای
اهمییت است.این اهمییت می تواند از ابعاد مختلف
مورد بررسی و سنجش قرار گیرد ،به عبارت دیگر
توانایی جذب این اعتبارات و بهره از آن ها ،از یکسو
نشان از توانمندی ،شایستگی و به معنای واقع مدیر
بودن فرد دارد چرا که درصورت موفقیت توانسته
است آبادانی و توسعه را برای استان ،شهرستان
و بخش خود به همراه آورد.از سوی دیگر اگر
مدیر و نمایندکان نتوانند همپوشانی مناسبی در
کسب ،جذب و تخصیص اعتبارها برای استان و
حوزه انتخابیه داشته باشند عمال فرصتی ناب را از
مردم خود سلب کرده اند و پیرو آن افزایش آسیب

انتصاب معاون برنامه ریزی و مدیر دفتر
فناوری اطالعات و ارتباطات توزیع برق
گلستان بعنوان عضو کارگروه تخصصی
معماری سازمانی صنعت برق کشور

شوق استفاده از خدمات غیر حضوری
در مردم رو به افزایش است

در گفتگوبا امتیاز مطرح شد:

ها و نارضایتی ها را شاهد خواهیم بود.تالش در
راستای جذب اعتبارات و تخصیص آن ها به پروژه
های مختلف ،نیازمند اشراف و سلطه مدیر،مسئول
و یا نماینده شهرستان به نقصان ها ،کمبودها،
ضعف ها و نارسایی های موجود در شهرستان و
به صورت کلی استان است.آگاهی مدیر از شرایط
و وضعیت موجود در جامعه محلی خود ،نشان از
اهمییتی دارد که این فرد برای ولی نعمتان خود
و کسانی که مدیریت امور آن را به عهده گرفته
است ،قائل شده است و همینطور حرکت در این
مسیرارتقا و رشد جامعه محلی خود و پیرو آن
شکوفایی سرزمین اش را در پی خواهد داشت.
به اینجا رسیدیم که مدیران هر حوزه بایستی در
ارتباطی مستمر با جامعه خود و نیازهای آن بسر
برند تا با شناسایی مشکالت ،علم خود را به امور
مرتبط به روز نگاه دارند تا در مواقع لزوم با بهره از
فرصت های موجود در رفع نقصان ها برآیند.جذب
اعتبارات در مسیر رشد و اعتالی جامعه محلی برای
مدیران می تواند فرصت خدمتگزاری به مردم خود
را فراهم آورد و مقوله دیگر بهره مناسب و تمام و
کمال از اعتبار بدست آمده است که بیش از جذب
دارای اهمییت و توجه است.
اگر چنانچه مدیران ارزیابی مناسبی از وضعیت
موجود نسبت به اعتبارات بدست امده که برای آن
تالش بسیاری صرف شده است ،نداشته باشند و به
عبارت دیگر آمار شفافی از میزان جذب و تخصیص
اعتبارها نداشته باشند عمال آنچه در آینده ای

اخبار

یکی دیگر از آثار مثبت گازرسانی به روستاها دانست و تصریح کرد:
عالوه بر این ،گازرسانی به روستاهای استان از جنبه زیست محیطی
هم حائز اهمیت است؛ چراکه نقش بسیار زیادی در حفاظت از منابع
طبیعی و جنگلهای زیبا و پرشمار استان ایفا می کند.شیخی در
پایان ،یادآور شد :این حجم از فعالیت ها در شرایطی صورت می
گیرد که با فشار کمبود منابع مالی نیز مواجه هستیم ،اما همه توان
خود را برای غلبه بر موانع به کار بسته و خواهیم بست تا هیچ پروژه
گازرسانی متوقف نگردد

مشترکان با ایجاد حساب کاربری در سایت
مخابرات میتوانند از خدمات الکترونیکی بهره
مند گردند .مهندس غالمعلی شهمرادی مدیر
مخابرات منطقه گلستان با اعالم این مطلب
افزود :تمامی مشترکان تلفن ثابت میتوانند
با ورود به وب سایت مخابرات از خدماتی
الکترونیکی مربوط به تلفن ثابت استفاده کنند.
وی با تاکید بر اینکه ارائه خدمات الکترونیکی در
راستای رفاه حال مشترکان و اجرای درخواست
آنها در سریعترین زمان ممکن در نظر گرفته
شده است گفت  :مدیریت هزینه ها  ،مشاهده
تعرفه های داخلی و بین المللی  ،دریافت ریز
مکالمات  ،صدور و پرداخت قبوض  ،درخواست
تغییر شماره و سایر خدمات همچو کشف
مزاحمت از جمله خدماتی است که مشتریان با
ورود به سایت مخابرات و در بخش “ مخابرات
من “ و ایجاد حساب کاربری میتوانند از آن
بهره مند گردند .مدیر مخابرات منطقه گلستان
با اشاره به اینکه شوق استفاده از خدمات غیر
حضوری در مردم رو به افزایش است گفت :
درجهت رضایتمندی مشترکان و در دسترس
بودن خدمات مخابرات عالوه بر خدمات ارائه
شده از طریق سایت  ،سامانه های مختلف
تلفنی نیز مانند  20117 ، 2000 ،2020و ....
تعبیه شده تا مردم به آسانی و بدون مراجعه
حضوری بتوانند نیازهای مخابراتی خود را رفع
نمایند .مهندس غالمعلی شهمرادی با اعالم
آدرس سایت مخابرات به نشانی www.tci.ir
 ،سامانه  2020را برای پشتیبانی و ارائه هرگونه
خدمات مربوط به اینترنت  ،سامانه  2000را
برای پرداخت قبوض و  20117را سامانه رفع
خرابی تلفن معرفی کرد و از مردم خواست حتی
االمکان با توجه به شرایط کنونی از سامانه های
ارائه خدمات غیر حضوری برای دریافت خدمت
استفاده نمایند .

اعالم آمادگی مجمع نمایندگان
گلستان جهت تخصیص اعتبارات برای
ترمیم شبکه های فرسوده شرکت
توزیع نیروی برق استان

مجمع نمایندگان مردم گلستان درمجلس
شورای اسالمی با مدیرعامل شرکت توزیع برق
استان دیدار و گفتگوکردند.به گزارش روابط
عمومی شرکت توزیع برق گلستان  :مجمع
نمایندگان استان گلستان در این دیدار ضمن
تشکر از اقدامات انجام شده در سطح استان
برلزوم تداوم خدمات رسانی به مردم شریف استان
در شرایط کنونی با توجه به شیوع کرونا تاکید
کردند.نمایندگان استان ضمن اعالم آمادگی
جهت تخصیص اعتبارات الزم برای ترمیم شبکه
های فرسوده برق خواستار پیگیری بیشتر شرکت
توزیع برق استان در این زمینه شد.در ادامه
مهندس نصیری مدیرعامل توزیع برق گلستان
ضمن تشکر از هکاری شایسته مجمع نمایندگان
استان در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت
بازسازی و استاندار کردن شبکه های آسیب دیده
توزیع برق از سیل  ۹۸و اصالح و بهینه سازی
شبکه های فرسوده و جایگزینی آنها با کابل
خودنگهدار از اولویتهای بسیار مهم این شرکت
در سال جاری می باشد و با پیگیری الزم انشااله
پس از تامین اعتبار از سوی شرکت توانیر و یا
منابع استانی اجرای آنها در دستور کار شرکت
قرار میگیرد وی همچنین از همراهی خوب مردم
شریف استان در پویش مردمی مدیریت مصرف
ابراز تشکر و قدردانی کرد و بیان داشت با عنایت
به گرمای تابستان سال جاری از مشترکین محترم
انتظار می رود در ساعات  ۱۳الی  ۵عصر حداکثر
یک ساعت کولر گازی خود را در منزل و یا محل
کار خاموش کنند تا تامین برق پایدار برای همه
شهروندان و روستائیان استان میسر شود و
احتمال خاموشی ها را به صفر برسانیم.

