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اخبار

دیدارمديرعاملشركتتوزيعنيرويبرق
استانگلستانبامدیرکلصداوسیمایاستان

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 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 سامانه 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 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 ۶
ماه 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 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.

مدیرکل استان قم خبر داد:

آغاز پویش ایران مهربان در قمر

مدیرکل کمیته امداد استان قم از
آغاز پویش کشوری»ایران مهربان» با
هدف ترویج فرهنگ انفاق و نوع دوستی
در قم خبر داد.
به گزارش سایت خبری کمیته
امداد ،اکبر میرشکار ،مدیرکل کمیته
امداد استان قم گفت :پویش «ایران
مهربان» در راستای حمایت و سرپرستی
از فرزندان یتیم و محسنین تحت حمایت
کمیته امداد با هدف ترویج فرهنگ انفاق
و نوع دوستی و مشارکت پذیری آحاد
مردم ،آغازشده است.
وی تصریح کرد :در حال حاضر ۲۱
هزار و  ۳۲۸حامی ،از  ۵هزار فرزند
محسنین و یتیم قمی تحت پوشش
کمیته امداد استان قم سرپرستی
میکنند.
میرشکار تأکید کرد :در کنار
فرزندان محروم از نعمت پدر ،فرزندان
دیگری هم هستند که تقدیر بهگونهای

دیگر آنها را از وجود این پشتوانه عظیم
بیبهره کرده است؛ پدرانی که علیرغم
میل باطنیشان به دلیل بیماری ،کهولت
سن ،ازکارافتادگی و گسستن از فضای
پرمهر خانوادگی ،توان اداره زندگی
خود را نداشته و تأمین معیشت خانواده

بر دوش زنان نهاده شده است .در این
راستا با اجرای طرح محسنین شرایطی
فراهم شد تا نیکوکاران به نیازمندترین
خانوادهها نیز کمک کنند.
مدیرکل کمیته امداد استان قم
ضمن قدردانی از مردم شریف استان قم

بابت مشارکت در طرحهای کمیته امداد
خاطرنشان کرد :خیران و نیکوکاران قمی
میتوانند با واریز مبلغی بهصورت ماهانه،
ّنیات خیرخواهانه خود را در رسیدگی به
کودکان و نوجوانان نیازمند طرح اکرام
ایتام و محسنین ،جامه عمل بپوشانند.
میرشکار یادآور شد :عالقهمندان
به حمایت از فرزندان اکرام میتوانند به
سایت  ekram.emdad.irمراجعه و
با انتخاب فرزند معنوی خود و دریافت
شماره کارت اختصاصی  ۱۶رقمی ،مبالغ
دلخواه خود را بهصورت مستقیم و
بدون واسطه بهحساب فرزند یا فرزندان
مشمول طرح واریز میکنند.
وی افزود :همچنین افراد میتوانند
با ارسال عدد یک به سامانه پیامکی
 ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۵در طرح اکرام ایتام
مشارکت و با حمایت مادی و معنوی از
ایتام تحت حمایت کمیته امداد در این
امر خیر سهیم باشند.

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

سکینه مریخ  -عصررسانه  :فرامرز سپری با اشاره
به اینکه این مانور با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی

برگزار شد  ،افزود؛ این مانور سراسری طی  2روز و به
طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد و مقاوم سازی و
افزایش تابآوری شبکه توزیع از برنامه های این مانور بود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران
بابیان اینکه در این مانور  43اکیپ عملیاتی و 210
نیروی عملیاتی حضور فعال داشتند ،گفت؛در این مانور
 31عدد براکت 200 ،عدد چمپر 85 ،عدد مقره ثابت،
 64عدد کت اوت 106 ،مورد برقگیر و  590متر سیم
به کابل تعویض گردید.
سپری 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.
وی گفت؛ این مانور بطور همزمان در روزهای 29
و  30آبان سال جاری در امور برق شمال ساری اجرایی
شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه تشریح کرد ؛

برنامه های هفته ایمنی حمل و نقل در کرمانشاه

مدیرکل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان کرمانشاه برنامه های
هفته ایمنی حمل و نقل در استان را
تشریح کرد و اظهار داشت :هفته ایمنی
به منظور فرهنگ سازی در راستای
افزایش ایمنی راهها و کاهش تصادفات

جادهای نامگذاری شده است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه
و شهرسازی(کرمانشاه)  ،فریبرز کرمی
به مناسبت هفته ایمنی حمل و نقل با
بیان اینکه روز شنبه ۲۴آبان ماه ،روز
آموزش و مراقبت از کودکان در ترافیک

است گفت :با همکاری اداره کل آموزش
و پرورش استان کرمانشاه و بهرهگیری
از برنامه شاد برنامه ریزی جهت فرهنگ
سازی و آموزش کودکان و نوجوانان
صورت گرفته است.
مهندس کرمی گفت :روز یکشنبه
 ۲۵آبان ماه ،روز یادمان قربانیان سوانح
رانندگی است که با هماهنگی جمعیت
طرفداران ایمنی راه ها ،مطالبی آموزنده
و آموزشی جهت انتشار در فضای
مجازی ،تبلیغات محیطی در پایانه های
باری و مسافری تهیه و منتشر شده است.
کرمی گفت :روز سه شنبه ۲۷
آبان ماه ،به نام روز مشارکت علماء
و روحانیون در توسعه فرهنگ ایمنی
نام گذاری شده است که با همکاری
روحانیون ،طرح جمع آوری احکام و
استفتائات در موضوع ایمنی و مقررات
رانندگی ،مصاحبه با روحانیون و تأکید
بر موضوع رعایت حق الناس و امر به
معروف در رانندگی و ترافیک انجام شده
است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان کرمانشاه افزود روز
چهارشنبه  ۲۸آبان ماه ،به نام هیئت
دولت و پیام ریاست محترم جمهوری
این هفته دنبال خواهد شد.
کرمی گفت :روز پنج شنبه ۲۹
آبان ماه ،به نام روز حمل و نقل بدون
حادثه نام گذاری شده است که با

همکاری پلیس راه و راهبر ،اورژانس،
هالل احمر ،صدا و سیما ،انجمن های
صنفی حمل و نقل فراخوان داده شده
است .برای برگزاری مانور ماشین آالت
با رعايت کلیه پروتکل های بهداشتی و
حضور در محورهای اصلی استان ،اقدام
به گشت های دروازه ای جهت بازرسی
وسایل نقلیه عمومی و ناوگان حمل
و نقل باری تشدید حضور راهبران در
محورهای اصلی برگزار خواهد شد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان کرمانشاه افزود :روز
جمعه ۳۰آبان ماه ،روز تریبون نماز
جمعه نام دارد که در این رو با هماهنگی
صورت گرفته ستاد اقامه نماز ،پیامک
هایی با مضامین رعایت ایمنی ،جهت
ارسال به شهروندان آماده شده است.
مهندس فریبرز کرمی در پایان
افزود :به منظور هرچه باالتر بردن
فرهنگ ایمنی مسابقات با صدا و سیمای
مرکز کرمانشاه تدارک و با جوایز ارزنده
و بصورت زنده از شبکه زاگرس برگزار
خواهد شد.

مانور جهادی مقاوم سازی و افزایش تاب آوری
شبکه برق استان بوشهر برگزار میشود
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر از اجرای مانور جهادی
مقاومسازی و افزایش تابآوری شبکه برق استان بوشهر خبر داد و گفت :در این
طرح ضمن نوسازی  ۱۵کیلومتر شبکه ۲۰۰ ،پایه برق فشار متوسط و  ۵۰پایه شبکه
ضعیف تعویض شد.
صادق زندهبودی در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختها
در حوزه برقرسانی اظهار داشت :پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر نوسازی
شبکههای فرسوده برق ،مانورهای جهادی تدوین و در نقاط مختلف عملیاتی شد.
وی ،از اجرای مانور جهادی مقاومسازی و افزایش تابآوری شبکه برق استان
بوشهر خبر داد و گفت :به سبب ساحلی بودن و شرایط ویژه آب و هوایی میزان
فرسودگی تجهیزات و تاسیسات در استان بوشهر مقداری زیاد است که بر این اساس
نقاط آسیبپذیر فیدرهای ساحلی شناسایی و حرکتهای جهادی برای بازسازی آنها
آغاز شد.
سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر از تعویض  250پایه برق فشار
متوسط و ضعیف و شبکههای مرتبط خبر داد و بیان کرد :در این راستا ضمن نوسازی
 15کیلومتر شبکه برقرسانی  200پایه برق فشار متوسط و  50پایه شبکه ضعیف
تعویض شد.
زندهبودی با بیان اینکه در مانور جهادی مقاومسازی و افزایش تابآوری شبکه
برق استان بوشهر تیمهای عملیاتی گستردهای حضور داشتند تصریح کرد :در این
مانور  350تیم عملیاتی ،فنی و اجرایی ،هماهنگی و پشتیبانی ،و  72خودرو عملیاتی
به کار گرفته شد.
وی ،ایمنسازی ،استاندارد سازی ،افزایش پایداری شبکه را از اهداف مانور
جهادی مقاومسازی و افزایش تابآوری شبکه برق استان بوشهر دانست و خاطر نشان
کرد :افزایش آمادگی به منظور مواجه با بحرانها ،کاهش خاموشیها ،تحقق سیاست
اقتصاد مقاومتی و افزایش رضایتمندی مشترکان برق از دیگر اهداف اجرای مانور
جهادی مقاومسازی و افزایش تابآوری شبکه برق استان بوشهر است.

خبر كوتاه
در شورای مدیران مخابرات منطقه گلستان:

خدمت رسانی بی وقفه حتی در ایام
محدودیت ها

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  2000و 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.

پیام مدیریت شهرى مالرد به مناسبت
آغاز هفته بسیج و  ۵آذر سالروز تشکیل
بسیج مستضعفین

شهرستان مالرد= مژگان عليقارداشي :
شهردار و ریاست شورای اسالمی شهر مالرد طى
پیامى آغاز هفته بسیج و  ۵آذر سالروز تشکیل بسیج
مستضعفین را تبریک گفتند
شهردار و ریاست شورای اسالمی شهر مالرد طى
پیامى آغاز هفته بسیج و  ۵آذر سالروز تشکیل بسیج
مستضعفین به فرمان حضرت امام خمینی (ره) را
تبریک گفتند
متن پیام بدین شرح است:
بسیج مدرسه عشق است و بسیجی مظهر
مقاومت و جهاد است ،بسیجی عاشق است ،بسیجی
یعنی همت ،کاظمی ،تهرانی مقدم ،ستاری ،بسیجی
یعنی سردار دلها حاج قاسم سلیمانی که مانند
مقتدایش علی علیه السالم تمام وجودش وقف اسالم
بود .بسیجی با مستکبران اَشِ ّدا ُء َعلَی ال ُکفّار است و با
مظلومین و ستم دیدگان ُر َحما ُء بَی َن ُهم .بسیجی عاشق
گمنامی است و برای خدا مجاهت و ایثار میکند ،و
امروز تفکر جهادی بسیجی گره گشا در خط مقدم
تمام مشکالت کشور است.
اینجانبان با سالم و درود بر روح پرفتوح امام
خمینی (ره) بنیانگذارانقالب اسالمی ایران همچنین
قدردانی و پاسداشت نام و یاد تمام شهدای انقالب
اسالمی خصوصا شهدای شهرمان آغاز هفته بسیج
و  ۵آذر سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان
امام خمینی (ره) را بر همه دریادالن بسیجی خصوصا
بسیجیان افتخار آفرین شهر مالرد که از دوران انقالب
تا کنون حماسه های درخشانی آفریده اند تبریک
عرض می نماییم.
فخرالدین آیینه وند
ریاست شورای اسالمی شهر مالرد
محمد صادق کولیوند شهردار مالرد
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خراسان شمالی:

 ۷هزار بسته معیشتی بین خانوادههای
محروم خراسان شمالی توزیع شد

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی خراسان
شمالی گفت ۷ :هزار بسته معیشتی به ارزش ۲۵۰
هزار تومان آماده و بسته بندی شده است که بین
خانوادههای محروم و آسیب دیده از کرونا استان
توزیع میشود.
مجید الهی راد در آئین آغاز رزمایش همدلی
که در سالن ورزشی غدیر کمیته امداد خراسان
شمالی برگزار شد ،اظهار کرد :در این مرحله
از رزمایش که در واقع مرحله دوم از گام سوم
رزمایش مواسات در استان است عالوه بر توزیع
بستههای کمک معیشتی ،توزیع کاالهای اساسی
گرمایشی ،جهیزیه و تبلت دانش آموزی نیز در
دست اجرا قرار گرفته است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان
خراسان شمالی ادامه داد :در این رزمایش تعداد
 ۷هزار بسته معیشتی به ارزش هر بسته ۲۵۰
هزار تومان آماده و بسته بندی شده است که بین
خانوادههای محروم و آسیب دیده از کرونا توزیع
میشود.
وی افزود :همچنین  ۴۵۰فقره جهیزیه با
سرانه  ۷میلیون و  ۵۰۰هزار تومان و  ۱۳۵تبلت
دانش آموزی با اهدای حامیان ایتام ۳۰۰ ،دستگاه
بخاری ۱۰۰ ،دستگاه آب گرم کن به ارزش ریالی
 ۵۷۰میلیون تومان از جمله حمایتهایی هستند
که در این مرحله از رزمایش با نگاه متفاوتتر
نسبت به دو گام قبلی اجرایی شده است.
الهی راد با اشاره به اینکه این کمکها در
راستای تحقق بیانات و تأکیدات مقام معظم رهبری
و با هماهنگی و همکاری خیرین در حال اجرا است،
گفت :در سه مرحله رزمایش مواسات و کمک مومنانه
از ابتدای کرونا تا کنون ،بیش از  ۱۷میلیارد تومان
بسته غذایی ،غذای گرم و لوازمالتحریر بین مردم
نیازمند استان توزیع شده است.

