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چهارشنبه  15مرداد 1399
شماره 2752

اخبار

بدره سومین شهرستان سبز
در مصرف انرژی استان ایالم

با اتمام عملیات شبکه گذاری داخلی و شروع نصب
علمک در  3روستای باقیمانده  ،بدره بعنوان سومین
شهرستان سبز استان در مصرف انرژی معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی؛ عباس شمس اللهی مدیر
عامل شرکت گاز استان ایالم گفت :با ابالغ پیمان و
شروع عملیات اجرایی نصب علمک در  3روستای
باقیمانده شهرستان بدره شامل موسی ،انارهر و جابر
 100 ،درصد شهرها و روستاهای قابل گازرسانی
شهرستان دارای شبکه گاز طبیعی بوده و این شهرستان
از نظر مصرف انرژی سومین شهرستان سبز استان است.
وی یادآور شد :شهرستان های ایوان و مهران
نیز با اتمام عملیات گازرسانی در آنها از شهرستانهای
سبز استان می باشند که در سالهای  97و  98عملیات
اجرایی گازرسانی در آنها به اتمام رسیده است و در زمره
شهرستانهای سبز استان قرار دارند.

اعالم آمادگی مجمع نمایندگان گلستان
جهتتخصیصاعتباراتبرایترمیم
شبکه هایفرسودهتوزیعنیرویبرقاستان

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.

تجهیز تاسیسات و منابع آب شهرستان مبارکه به سیستم تله متری اصفهان

مدیر آبفا شهرستان مبارکه اعالم کرد:
در سال جاری  13باب مخزن 7 ،فقره چاه
و  20دستگاه فلومتر در  5شهر کرکوند،
مبارکه ،زیباشهر ،دیزیچه و طالخونچه با
اعتباری بالغ بر  2میلیارد تومان مجهز به
سیستم تله متری شدند.
مرتضی یادگاری افزود :هم اکنون
تمامی تاسیسات آبی در این شهرستان تا
شعاع  40کیلومتری در مرکز منطقه ،از
طریق سیستم تله متری به صورت آنالین
مورد بررسی و کنترل قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه با راه اندازی سیستم
تله متری وقوع حوادث در شبکه آبرسانی
در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت
مشابه سال قبل  12درصد کاهش یافته
است عنوان کرد :در سه ماهه اول سال
گذشته  246مورد حوادث در شبکه آب به
وقوع پیوست ،در حالیکه این رقم در مدت
مشابه سال جاری به  217مورد کاهش
یافته است.
مدیرآبفا شهرستان مبارکه با اشاره به
کاهش حوادث انشعابات آب اعالم کرد :در
 3ماهه اول سال گذشته  517مورد حادثه
در انشعابات آب در شهرستان مبارکه

صورت گرفت در حالیکه با راه اندازی
سیستم تله متری در تاسیسات و منابع
آبی در این این شهرستان این رقم در مدت
مشابه سال جاری به  410مورد رسید که
بیانگر کاهش 20درصدی می باشد.
یادگاری تجهیز مخازن به سیستم تله
متری را موجب توزیع عادالنه آب میان
شهرها و روستاهای تحت پوشش آبفا
منطقه مبارکه دانست و تصریح کرد :در

حال حاضر  127هزار نفر جمعیت شهری
و  26هزار نفر جمعیت روستایی تحت
پوشش آبفا مبارکه هستند که با کنترل
آنالین ،منابع آب به صورت عادالنه میان
مشترکین توزیع می گردد.
وی نصب  20دستگاه فلومتر بر روی
 7حلقه چاه را یکی دیگر از عوامل توزیع
عادالنه آب برشمرد و بیان داشت :با نصب
 20دستگاه فلومتر بر روی منابع داخلی

میزان خروجی آب به صورت دقیق با هدف
مدیریت تامین و توزیع این نوع منابع در
دستور کار قرار گرفت.
یادگاری افزود :در زمان پیک مصرف،
آب مورد نیاز منطقه  800لیتر برثانیه است
که  550لیتر آن از طریق طرح آبرسانی
اصفهان بزرگ و  250لیتر آن با بهره گیری
از منابع داخلی تامین می شود.
مدیرآبفا مبارکه به رفع مشکل افت
فشار آب در محله نصیر آباد پرداخت و
خاطر نشان ساخت :با راه اندازی سیستم
تله متری و تله کنترل ،مشکل افت فشار
آب در محله نصیر آباد مبارکه برطرف شد.
همچنین شش دستگاه فشارشکن بر روی
خطوط اصلی آبرسانی نصب شده که این
امر نیز در فشار یکسان آب در شبکه توزیع
بسیار موثر می باشد .وی کاهش هدر رفت
را در مدیریت تامین و توزیع منابع آبی
بسیار حائز اهمیت دانست و اظهارداشت:
از حدود  400کیلومتر شبکه توزیع آب
شهری در شهرستان مبارکه ،حدود 20
درصد آن فرسوده می باشد و از 200
کیلومتر شبکه توزیع آب روستایی در
منطقه ،حدود 50درصد آن فرسوده است .

مدیریت مصرف  134مگاواتی برق در قم

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم گفت:
همکاری مردم و بخش های مختلف در مجموع به کاهش
 134مگاواتی مصرف برق در استان منجر شد که این
مهم پایداری برق در شبکه را به دنبال داشته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق
استان قم ،مهندس مهدی آهنینپنجه اظهار داشت :هر
هفته وزارت نیرو سقفی را برای هر استان در نظر میگیرد
که اگر مصرف بیش از میزان تعیین شده باشد خاموشی
اعمال میشود.
وی افزایش شدید گرمای هوا را در روزهای اخیر
منجر به رشد چشمگیر مصرف دانست و گفت :با این

وجود با همکاری مردم ،کشاورزان ،ادارات و صنایع
توانستیم مصرف را مدیریت و از خاموشیهای اضطراری
جلوگیری کنیم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم با
قدردانی از مشارکت مردم و سایر بخشها در طرحهای
مدیریت مصرف ،از انعقاد حدود  5600تفاهمنامه
همکاری با بخشهای مختلف در راستای مدیریت مصرف
خبر داد و خاطرنشان کرد :این همکاریها در مجموع به
کاهش  134مگاواتی مصرف برق در استان منجر شد که
پایداری برق در شبکه را به دنبال داشته است.
وی سقف تعیین شده مصرف برق در استان قم را در
هفته جاری  820مگاوات اعالم کرد و یادآور شد :پیک
مصرف برق در قم در این هفته به  819مگاوات رسید و
اگر مشارکت  134مگاواتی در استان رخ نمیداد مصرف
به  950مگاوات میرسید و قطعاً شاهد خاموشیهای
وسیعی در شهر بودیم.
آهنینپنجه با اشاره به سهم بخشهای مختلف
در مدیریت مصرف اذعان داشت :به بخشهایی که
همکاریهای الزم در مدیریت مصرف را داشته باشند از
سوی وزارت نیرو و شرکت برق پاداش تعلق میگیرد که

سال گذشته در این خصوص  5میلیارد تومان پاداش
همکاری به مشترکین اختصاص یافت.
وی همکاری صنعت گران را منجر به کاهش 87
مگاوات برق در پیک مصرف دانست و گفت :همکاری
خوب بخش کشاورزی نیز  27مگاوات مدیریت مصرف در
این بخش را به همراه داشت.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم تأکید
کرد :کشاورزانی که بین ساعات  13تا  17از برق مصرف
نمیکنند بیست ساعت مابقی شبانهروز را میتوانند به
صورت رایگان از برق استفاده کنند.
وی با بیان اینکه  37درصد مصرف برق در بخش
خانگی است ،اظهار داشت :با هدف صرفهجویی 19
درصدی مصرف در این بخش امسال با یک مشاور قرارداد
بستیم تا در این زمینه بتوانیم به نتایج خوبی دست پیدا
کنیم.
آهنینپنجه با اشاره به ارتباط مشاور با مشترکینی
که بیش از هزار کیلووات در ماه مصرف میکنند
خاطرنشان کرد :در همین راستا از  145هزار اشتراک
حدود  84هزار مشترک با ارسال پیامک به شرکت برق،
خواستار همکاری در کاهش مصرف شدند.

خبر كوتاه
توسط علوم پزشکی مازندران انجام شد :

پلمپ مرکز غیر مجاز ارایه کننده
خدمات دندانپزشکی در شهر ساری

ساری – دهقان  :یک
واحد غیرمجاز دندان سازی
که به صورت غیرقانونی
فعالیت می کرد  ،در بازدید
تیم بازرسی و کارشناسان
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از این
مرکز ،مکان مورد نظر بعلت نداشتن پروانه اشتغال و
فعالیت غیرمجاز با مجوز دادگستری شهرستان ساری و
با همکاری نیروی انتظامی پلمپ گردید و متصدی این
مرکز نیز به مراجع قضایی معرفی شد.

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

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-۶همکاری
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 :

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

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.irسامانه  2020را برای پشتیبانی و
ارائه هرگونه خدمات مربوط به اینترنت  ،سامانه 2000
را 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 .

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.

