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مدیر توزیع برق شهرستان قروه خبر داد:

اتمام عملیات فیدرگیری از پست فوق توزیع
گنجی شهرستان قروه

اتمام عمليات فيدرگيري از پست فوق توزيع گنجي شهرستان
قروه با احداث 817متر خط فشار متوسط هوايي با اعتبار یک
میلیارد و  361ميليون و  800هزار ریال
مدیر توزیع برق شهرستان قروه از اتمام عملیات احداث
۸۱۷متر شبکه فشار متوسط هوایی با استفاده از کابل خودنگهدار
بمنظور بارگیری از پست  230/63/KV20گنجی با احداث این
فیدر جدید خبر داد.
فرهاد میمنت آبادی در تشریح این خبر گفت :با بررسی
انجام شده بر روی فیدرهای خروجی ۲۰kvپست گنجی و بر اساس
پروفیل بار این فیدرها در سنوات گذشته نیاز به فیدرگیری از پست
فوق توزیع مشهود بوده که با انجام مطالعات مهندسی محل ،نسبت
به احداث  ۸۱۷متر شبکه  ۲۰کیلوولت هوایی با استفاده از کابل
خودنگهدار توسط پرسنل نوسازی شهرستان قروه اقدام شده است.
وی در ادامه افزود :جهت اجرای این پروژه مبلغ یک
میلیاردو ۳۶۱میلیون و۸۰۰هزار ریال از محل اعتبارات داخلی
شرکت توزیع هزینه شده است که از مزایای اجرای آن کاهش بار
سایر فیدرها ،تلفات و افزایش قدرت مانور شبکه و همچنین افزایش
ضریب اطمینان در تامین برق مشترکان می باشد.
شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان:

اختتامیه مسابقات شطرنج برادران وزارت نیرو
در سنندج برگزار گردید

برگزاری مراسم اختتامیه نوزدهمین دوره مسابقات شطرنج
وزارت نیرو در بخش مردان با شرکت  229بازیکن در قالب  35تیم
از  19استان کشور به پایان رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان
کردستان اختتامیه نوزدهمین دوره مسابقات سراسری شطرنج
برادران وزارت نیرو با حضور مالک حسین زاده دبیر شورای مرکزی
ورزش وزارت نیرو و مسئولین استانی به میزبانی صنعت آب و برق
استان کردستان در تاالر فرهنگیان سنندج با اهدا لوح سپاس و
کاپ های قهرمانی ،به کار خود پایان داد.این دوره از مسابقات به
دو روش سوئیسی و برق آسا و در مجموع در  ۸دور برگزار شد.
در این دوره از مسابقات در بخش مسابقات تیمی ،تیم شطرنج
شرکت توزیـع بـــرق گیالن توانست به مقام اول دست پیدا کند،
تیم های آبفای تهران و برق منطقه ای خوزستان به ترتیب مقام
های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
در بخش انفرادی ( قهرمان قهرمانان) آقای حسین رادمهر از
صنعت آب و برق استان اردبیل به مقام اول دست یافت.
در این دوره از مسابقات شطرنج برادران وزارت نیرو در روش
برق آسا (بلیتس) به ترتیب آقای علی منیری از شرکت توزیع برق
فارس ،حسین رادمهر از شرکت آب و برق اردبیل و شهرام گوهر
چین از برق منطقه ای خوزستان به مقام های اول تا سوم دست
یافتند.الزم به ذکر است مراسم اختتامیه با حضور آقای حسین زاده
دبیر شورای مرکزی ورزش وزارت نیرو ،آقای عبدالملکی مدیر کل
سازمان صدا و سیمای استان کردستان و هیأت همراه و آقای هیوا
لهونیان مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان
و رییس هیات ورزش صنعت آب و برق استان  ،و جمعی از
مدیران صنعت آب و برق استان کردستان برگزار گردید.این دوره
از مسابقات از تاریخ  ۸آبان ماه شروع و در تاریخ  ۱۲آبان ماه به
پایان رسید.

برگزاری نشست ساماندهی غرفه های سوغات
جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام در گرگان

نشست هماهنگی در راستای ساماندهی غرفه های سوغات
سیزدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام با حضور معاون صنایع
دستی اداره کل میراث فرهنگی استان برگزار شد.به گزارش روابط
عمومی اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی شهرستان
گرگان ،نشست هماهنگی در راستای ساماندهی غرفه های سوغات
سیزدهمین جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام با حضور حاجی ابراهیمی
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان ،یاسرقندهاری
رییس اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی شهرستان
گرگان ،غیاثی زاده مسئول دبیرخانه سیزدهمین جشنواره فرهنگ اقوام،
نمایندگان مرکز بهداشت شهرستان ،مجری بخش سوغات نمایشگاه و
کارشناسان مربوطه در اداره میراث فرهنگی گرگان برگزار شد.در این
نشست تصمصماتی در راستای برگزاری شایسته تمامی برنامه ها و
چگونگی چینش غرفه های سوغات جشنواره اقوام سیزدهم و ارائه
ضوابطی جهت رعایت کامل نکات بهداشتی از نظر محیطی ،غذایی،
فردی و  ...اتخاذ شد.از مسائل مطرح شده در این نشست می توان
به ارائه غرفه به نمایندگان بهداشت شهرستان جهت استقرار دائم در
نمایشگاه بین المللی فرهنگ اقوام ،ممنوعیت فله فروشی در نمایشگاه و
ارائه اجناس به صورت بسته بندی ،کسب مجوز و شناسه از سازمان غذا
و دارو توسط تمامی غرفه داران که قصد فروش سوغات و محصوالت
غذایی در نمایشگاه دارند ،استقرار غرفه های سوغات در مکان مناسب و
فاصله مناسب از سرویس های بهداشتی ،کنترل و نظارت کامل توسط
نمایندگان بهداشت جهت جلوگیری از فروش و ارائه جنس ناسالم و
تاریخ گذشته ،ممنوعیت فروش محصوالت خانگی که طرز تهیه و مواد
اولیه آن نامشخص است ،فروش محصوالت خانگی فقط با ارائه مجوز
معتبر که در صورت بروز مشکالت قابل پیگیری باشد ،پخت و آماده
سازی تمامی غذاها در محل نمایشگاه جهت نظارت کامل در مواد
اولیه و مراحل آماده سازی و  ...اشاره کرد .

بازدید شبانه تیم نظارت ستاد خدمات سفر
گرگان از تعدادی از سفره خانه های شهرستان

تیم نظارت ستاد خدمات سفر شهرستان گرگان از تعدادی
از تعدادی از سفره خانه های شهرستان گرگان بازدید به عمل
آوردند.به گزارش روابط عمومی اداره میراث فرهنگی ،گردشگری
و صنایع دستی شهرستان گرگان ؛ تیم نظارت ستاد خدمات سفر
شهرستان گرگان متشکل از نمایندگان میراث فرهنگی به عنوان
دبیرخانه ستاد ،صنعت و معدن و مرکز بهداشت با هدف نظارت بر
نحوه ارائه خدمات به مسافران و گردشگران از تعدادی از سفره خانه
های شهرستان گرگان بازدید به عمل آوردند .شایان ذکر است در
این بازدیدها کارشناسان وضعیت بهداشتی و امنیت غذایی ،اعتبار
پروانه بهره برداری ،نظافت و مجهز بودن نمازخانه و سرویس های
بهداشتی  ،وجود تابلوهای راهنما در تمام مجموعه و  ...را مورد
بررسی و نظارت قرار دادند.

سارق حسابهای بانکی در بندرانزلی دستگیر شد

فرمانده انتظامی بندرانزلی از دستگیری فردی که اقدام به
برداشت از حسابهای بانکی شهروندان میکرد خبر داد.سرهنگ
مجید حسینی در جمع خبرنگاران با اعالم این خبر گفت :در پی
دریافت شکایت از فردی مبنی بر سرقت موجودی حساب بانکی،
بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.این مقام انتظامی
با بیان اینکه برابر رصد و پایش پلیس فتا شهرستان بندرانزلی
مشخص شد شخصی با استفاده از بدافزار از حساب بانکی شاکی
اقدام به خرید شارژ برای دو خط تلفن همراه کرده است ،افزود :با
اقدامات فنی صورت گرفته توسط پلیس فتا متهم شناسایی و با اخذ
دستور قضائی دستگیر شد.وی بیان کرد :متهم دستگیر شده که
جوانی  18ساله بود در بررسی فنی پلیس به بزه انتسابی و سرقت
از  20حساب بانکی اعتراف کرد.سرهنگ حسینی با اشاره به اینکه
متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد ،اظهار کرد:
علت اصلی سرقت ،عدم دقت مالباخته در حفظ اطالعات بانکی و
استفاده از درگاههای جعلی بوده است.
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معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضالب قم:

مدیرعامل برق غرب :

نخستین دوره مسابقات کشوری مهارتهای فنی و
تخصصی در قم برگزار شد

معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضالب استان قم
از برگزاری مرحله استانی نخستین دوره مسابقات کشوری
مهارتهای فنی و تخصصی شرکتهای آب و فاضالب
شهری و روستایی در قم خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان
قم ،مهندس مجتبی وزین افضل با اعالم این خبر افزود:
مرحله استانی نخستین دوره مسابقات ملي مهارتهای فنی
و تخصصی شرکتهای آب و فاضالب شهري و روستايي
هماهنگ با سراسر كشور طی چهار روز در تأسیسات
معصومیه ،شکوهیه و آزمایشگاه مرکزی شرکت آب و

فاضالب استان قم برگزار شد.
وی خاطرنشان کرد :شرکتکنندگان از شرکتهای آب و فاضالب روستایی قم در این دوره از مسابقات در چهار
محور تعميرات خطوط لوله آب ،نصب انشعابات آب ،آزمایشات فیزیک و شیمیایی و عیبیابی مدارهاي فرمان در تابلو
برق با یکدیگر به رقابت پرداختند.
معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضالب استان قم یادآور شد :در مسابقات عیبیابی تابلو برق تیم تعمیرات
تأسیسات برق آبفار قم ،در مسابقات تعمیر لوله تیم سراب مهر  2و در مسابقات نصب انشعاب آب تیم میراب سرچشمه
کوثر  1عناوین نخست را به خود اختصاص دادند.
وی بازآموزی و ارتقا سطح فنی و مهارتی عوامل بهرهبردار را از جمله اهداف این مسابقات عنوان کرد و گفت :با
توجه به ارائه خدمات شرکتهای آب و فاضالب به صورت شبانهروزی همکاران بهرهبردار ما باید آمادگی فنی الزم را
با هرگونه حادثه احتمالی داشته باشند.
وزین افضل با بیان اینکه برگزاری مسابقات فنی و مهارتی به نوعی تمرین و بهروزرسانی مهارتهای تکنیسینها
است ،ابراز داشت :امیدواریم بتوانیم در کنار افزایش سطح علمی کارشناسان و تکنسینهای بهرهبردار ،دورههای
آموزشهای عملی و کارگاهی را برای ارتقا مهارتهای فنی آنها به منظور بهبود خدماترسانی برگزار کنیم.

استان کرمانشاه یکی از مهمترین راههای ارتباطی ایران
و عراق در بخش انرژی است

مدیرعامل شرکت برق منطقهای غرب در حاشیه
مراسم سنکرون شدن شبکه انتقال برق ایران و عراق گفت:
استان کرمانشاه با داشتن  ۳۲۰کیلومتر مرز مشترک با
کشور عراق ،یکی از مهمترین راههای ارتباطی دو کشور در
بخش انرژی به شمار میرود.
به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقهای غرب،
مراسم سنکرون شدن(همزمانسازی فرکانس) شبکه انتقال
برق ایران و عراق با حضور دکتراردکانیان وزیر نیرو ،معاون
وزیر برق عراق و جمعی از مسئوالن دو کشور در محل
دیسپاچینگ ملی برگزار شد .
گفتنی است این مراسم بهطور همزمان و از طریق ویدئو کنفرانس و ارتباط تصویری با دیسپاچینگ ملی با حضور
مهندس هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه ،مهندس علی اسدی مدیرعامل شرکت برق منطقهای غرب ،مهندس مرآتی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه ،جمعی از معاونین و مدیران اجرایی استان و مدیر برق وزارت
انرژی عراق و هیئت همراه در محل دیسپاچینگ غرب برگزار شد .
مهندس علی اسدی مدیرعامل شرکت برق منطقهای غرب در این خصوص گفت :سنکرون شدن شبکه انتقال برق
بین دو کشور ایران و عراق با هدف پایداری بیشتر شبکه برق ،کاهش تلفات و امکان صادرات برق مطمئن و پایدار به
کشور عراق و همچنین آمادگی برای اتصال به شبکه سایر کشورهای منطقه انجام شد .
وی افزود :با اتصال شبکههای انتقال برق ایران و عراق ،هر دو کشور میتوانند به راحتی برق را با یکدیگر تبادل
کرده و در زمانهای اوج مصرف از توان یکدیگر استفاده کنند.
وی با اشاره به تولید یک هزار و  ۹۰۰مگاوات برق در استان کرمانشاه ،افزود :این میزان برق تولیدی توسط پنج
نیروگاه در استان تولید میشود .
استاندار کرمانشاه سنکرون شدن برق ایران و عراق را یک طرح بسیار مهم و حائز اهمیت برای دو کشور دانست
و گفت :اتصال برق دو کشور مزایایی از جمله پایداری شبکه برق ،کاهش تلفات و افزایش صادرات را به دنبال دارد.

با حضور مسئولین شهرستانی صورت گرفت:

کلنگ زنی  4طرح عمرانی فاخر در شهر اندیشه

چهار طرح عمرانی فاخر و بزرگ در شهر اندیشه کلنگ زنی شد .
شهریار – نرگس اصالنی  :آئین کلنگ زنی  4طرح عمرانی بزرگ با
حضور طاهری فرماندار شهرستان شهریار  ،عبدالعلی معاون امور عمرانی
فرمانداری  ،جلیلی معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری  ،کاویانی شهردار ،
سراقی رئیس و اعضای شورای اسالمی اندیشه  ،نماینده امام جمعه شهر
اندیشه ،مسلم خانی مدیر عامل شرکت عمران شهر اندیشه  ،مسئولین حوزه
های مختلف شهرداری اندیشه ،خانواده معظم شهدا و جانبازان و معتمدین
محلی برگزار شد.
درابتدای این مراسم مهندس بهروز کاویانی ضمن تقدیر و تشکر از
زحمات و همکاریهای ارزشمند فرماندار شهرستان شهریار و معاونین ایشان
و همچنین اعضای شورای اسالمی در به تحقق رسیدن برنامه های شهرداری
برای عمران و آبادانی شهر و شروع عملیات پروژه های ماندگار و کارآمد در
شهر اندیشه گفت  :امروز از چهار پروژه بزرگ و مهم( پایانهمسافربری شهر
اندیشه،بازارروز امیر کبیر،بازار روز ارکیده در فاز  ۵و مرکز همایش های بین
المللی شهر اندیشه )کلنگ زنی شد که نقش ارزنده ای در ارائه خدمات و

زیرساخت ها در شهر اندیشه خواهد داشت.
وی با اشاره به مشخصات پروژه های کلنگ زنی شده  ،در مورد پروژه
پایانه مسافربری درون شهری و برون شهری اندیشه گفت  :این پایانه در
زمینی به مساحت  ۱۸هزار متر که  ۵۰۰۰متر آن به صورت مسقف به تاکسی

همزمان با روز دانش آموز صورت گرفت:
تقدير استاندار قم از فرزندان شهدای استان قم

استاندار قم همزمان با روز دانش آموز ضمن قدرداني
از فرزندان شهداي مدافع حرم استان قم ،تقويت فرهنگ
مقاومت را رمز پيروزي در مقابل استكبار دانست.
دكتر بهرام سرمست استاندار قم با تعدادی از فرزندان
شهدا در روز دانش آموز ديدار و گفتگو كرد.
استاندار قم در اين ديدار رشادت ها و ايستادگي شهدا
و خانواده معظم ايشان را مورد توجه قرار داد و گفت :بدون
روحيه ي ايثارگري اين انسان هاي بزرگ قادر به مقابله با
توطئه هاي دشمنان نيستيم.
وي با اشاره به ويژگي هاي استكباري آمريكا و دشمني
ديرينه دولتمردان آن با جمهوري اسالمي افزود :خروج از برجام و اعمال تحريم هاي ظالمانه آخرين نمونه از تالش
آمريكايي ها براي ضربه زدن به ايران اسالمي بوده است.مقام عالي دولت در استان با بيان اينكه رهبري داهيانه مقام
معظم رهبري ،تالش دولتمردان و مقاومت مردم سه ضلع الزم براي عبور از شرايط فعلي هستند افزود :ملت ايران
پرورش يافته ي فرهنگ عاشوراست و با انسجام و همدلي توانسته ايم در مقابل دشمنان بايستيم.
استاندار قم در ادامه نقش تاثيرگذار خانواده معظم شهدا به عنوان الگوهاي عيني در جامعه را مورد توجه قرار داد و
خاطرنشان كرد :فرزندان شهدا استمرار بخش و وفادار به ارزش هايي هستند كه پدرانشان براي آنها به شهادت رسيدند.
وي با بيان اينكه فرزندان شهدا در ایفای نقش و مسئولیت های اجتماعی در مسیر پدرانشان گام برمي دارند
تصريح كرد :در كنار توجه به فرهنگ شهادت ،فرزندان شاهد بايد در علم آموزی و پیشرفت علمی نیز بایستی پیشگام
باشند.مقام عالي دولت در استان گفت :در جهان امروز زمانی می توانیم مقاومت و پیشرفت کنیم که به لحاظ علمی
سرامد باشیم.استاندار قم همچنين استفاده از ظرفیت خانواده معظم شهدا و ایثارگران در پست های مدیریتی را از
سیاست های دولت برشمرد و تصریح کرد :تکریم خانواده معظم شهدا و ايثارگران همواره از سوي مديريت استان به
مسئوالن دولتي توصيه مي شود.

برگزاری کارگاه منطقه ای سیاست گذاری
و برنامه ریزی پروژه ترسیب کربن در
محل یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی
و آبخیزداری استان گلستان

های شهری و  ۱۷۰۰متر آن هم به صورت مسقف برای اتوبوس های شهری
شهر اندیشه در نظر گرفته شده است ،انشااهلل با اعتبار  ۴میلیارد تومانی فاز
اول آن در دهه فجر سال آینده افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید.
بهروز کاویانی افزود  :در این مرکز همایش  ،امکاناتی همچون سالن آمفی
تئاتری با ظرفیت  ۱۲۰۰نفر و کالسهای آموزشی و کارگاه های آموزشی و
نگارخانه برای هنرمندان در نظر گرفته شده است که جزء یکی از مهمترین
پروژه های شهر اندیشه محسوب می شود و انشااهلل فاز اول آن در سال ۱۴۰۱
به بهره برداری خواهد رسید.
بهروز کاویانی درباره برنامه های اندیشه در حوزه گردشگری نیز افزود
:طی طرح و افق پنج ساله ای که در جهت پیشرفت و تکمیل شهر برنامه ریزی
شده ،اندیشه به عنوان شهر گردشگری معرفی شده است و با توجه به این که
این شهر جزء  ۱۸شهر موفق کشور محسوب می شود از نظر معیار های شهر
نشینی دارای رتبه باالیی است لذا تمام سعی و تالش خود را در راستای حفظ
این موضوع به کار بسته ایم و اجازه نمی دهیم سرانه ها و کاربری های اندیشه
به غیر از طرح تفصیلی انجام نشود .

گروه بهبود کیفیت درآموزش وپرورش ؛
فعالیت های سوادآموزی را نظارت وراهبری می کند

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش از
راهبری فعالیت های سواد آموزی توسط گروه بهبود کیفیت
در آموزش و پرورش خبر داد.
چهارمین جلسه گروه بهبودکیفیت فعالیت های
سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش استان قم باحضور
حمید رضا شیخ االسالم مدیرکل آموزش و پرورش استان
وسایر اعضا تشکیل شد.
محمد رضا قاسمی نیا معاون نهضت سواد آموزی
آموزش و پرورش استان قم گفت :پیگیری وراهبری فعالیت
های سوادآموزی برعهده تمام معاونین اداره کل وواحدها
بایدباشدو پرداختن به موضوعات سوادآموزی درجلسات مدیران مدارس تاثیر کاربردی درپیشرفت برنامه هادارد.
قاسمی نیا تأکید کرد :ازاهداف گروه بهبودکیفیت راهبری ونظارت برفعالیت هاوبرنامه های سوادآموزی وبازدید
ازمراحل وفرایند برنامه ها واجرای طرح ها وکالس های سوادآموزی می باشد.
حمیدرضاشیخ االسالم مدیر کل ورییس گروه بهبود کیفیت استان قم دراین جلسه که دردفتروی برگزارشد
اظهارداشت :مشارکت مدیران مدارس درجذب وشناسایی سوادآموزان وهمکاری معلمین درآموزش به بی سوادان وکم
سوادان ؛ پیگیری انتصاب نیروهای عالقمندبه عنوان ناظران آموزشی درنواحی ومناطق از اهمیت خاصی برخورداراست
وهمه اعضابایدبه آن ها توجه نمایند.
مدیر کل آموزش و پرورش تصریح کرد :تقدیرازمدیران وسرایداران فعال وکوشا دربرنامه های سوادآموزی وتذکربه
افرادغیرفعال ازاولویت های ماموریت اعضای گروه بهبودکیفیت شمرده می شود.
وی گفت :شیوه نامه راهنمای عمل نظارتی که ازسازمان نهضت سوادآموزی به استان ابالغ شد به منظور تقویت
وایجادرویه وحساسیت الزم درفرایند نظارت وبرنامه ریزی درسطح ملی ؛ استان ؛شهرستان ونواحی ومناطق می
باشدودرارتقای سالمت وکیفیت فعالیت ها کمک شایانی دارد.

کارگاه منطقه ای برنامه ریزی پروژه ترسیب کربن از امروز مورخ  13آبان
در محل سالن جلسات یگان حفاظت اداره کل آغاز گردید.به گزارش پایگاه
اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان این کارگاه
باحضور مدیرکل امور مرتع و بیابان سازمان جنگلها و مراتع کشور و همچنین
حضور نمایندگان استان های آذربایجان غربی ،یزد ،خراسان شمالی و جنوبی
و مازندران در حال برگزاری می باشد.مهندس قزل سفلو با بیان اهمیت پروژه

ترسیب کربن در سطح ملی و جهانی گفت»:هدف اصلی این پروژه احیای منابع
طبیعی تخریب شده منطقه از طریق ایجاد معیشت پایدار برای روستاییان می
باشد».وی همچنین ادامه داد  »:به همین منظور این پروژه نیازمند حمایت و
سیاستگذاری جدی و هدفمند می باشد».شایان ذکر است این کارگاه تا فردا
ادامه خواهد داشت و هدف از برگزاری آن تعیین سیاست ها و برنامه ریزی
پروژه ترسیب کربن سال  98می باشد.

صدور بیش از  ۷۰۰۰حکم توسط اداره کارگزینی شرکت برق منطقهای غرب از ابتدای سال ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقهای غرب« ،حمیدرضا
فرزایی» در این خصوص گفت :از ابتدای سال جاری تعداد هفت هزار و
سه حکم پرسنلی توسط اداره کارگزینی این شرکت صادر شده است .
وی افزود :از این تعداد ،سه هزار و  ۸۸حکم مربوط به مناطق
عملیاتی ،دو هزار  ۵۴۰حکم مربوط به اصالحیه فوقالعاده ویژه و حق

در هفته پدافند غیر عامل اجرا گردید؛

برگزاری رزمایش
سراسری پدافند
غیرعامل در شرکت
توزیع نیروی برق
استان کردستان

سرپرستی ۸۳۹ ،حکم مربوط به افزایشات سال  ۹۸ ،۱۳۹۸حکم مربوط
به تبدیل وضعیت ۷۰ ،حکم مربوط به ایثارگران ۶۸ ،حکم مربوط انتقال و
انتصاب و بازنشستگی و مأمور به خدمت ۶۳ ،حکم مربوط به ارتقاء طبقه
 ،رتبه و بخش شغلی ۳۶ ،حکم مربوط به عائلهمندی و اوالد و  ۲۰۱حکم
مربوط به سایر موارد اعم از مدرک تحصیلی ،لغو قرارداد ،اعاده بهکار،
حکم مربوط سایر موارد میباشد .
فرزایی در ادامه گفت :ارائه آمار و گزارشهای مورد نیاز به واحدهای
خارج از شرکت شامل توانیر ،وزارت نیرو ،سازمان مدیریت و برنامهریزی
استان ،استانداری ،بنیاد شهید و امور ایثارگران ،ارسال آمار  ۳۶فیلدی
و اطالعات مدیران ،ارسال آمار  ۳۶فیلدی برای سامانه hrsتوانیر ،ثبت
و ویرایش اطالعات مدیران در سامانه مدیران توانیر ،درج اطالعات تعداد
 ۲۴نفر از پرسنل بهکارگیری شده در سامانه رصد ،درج اطالعات و مدارک
تعداد  ۵۰نفر از پرسنل در سامانه کارمند ایران برای اخذ شماره مستخدم
از جمله فعالیتهای کارشناس آمار اداره کارگزینی است .
وی افزود :ثبت اطالعات کارکنان خروجی در سامانه کارمند ایران برای
ابطال شماره شناسه و شماره مستخدم مربوطه ،ویرایش اطالعات و مدارک

رزمایش سراسری قطعی برق و تست آماده به کاری
مولدهای اضطراری به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در سنندج
برگزار شد.
این رزمایش در مرکز دیسپاچینگ شرکت با حضورهمکاران
مدیریت بحران و پدافند غیر عامل استانداری کردستان ،روسای
مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت های آبفای شهری،
آبفای روستایی ،گاز ،آب منطقه ای ،امور انتقال برق ،پخش
فرآورده های نفتی همزمان با سراسر کشور برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان
کردستان رسول ملکی ،معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت
توزیع نیروی برق استان کردستان در تصریح این خبر گفت:

پرسنل در سامانه کارمند ایران بهمنظور اخذ شماره مستخدم و شناسه جهت
نفرات باقیمانده ،ثبت اطالعات پرسنل حجمی در نرمافزار سیستم جامع
منابع انسانی و بررسی دقیق سیستم جامع منابع انسانی بهمنظور رفع ایرادها
و نواقص موجود و ارتقاء سیستم واصالح اطالعات موجود در سیستم یاد شده ،
ایجاد فرآیند صحت سنجی اطالعات پرسنل اعم از ویرایش اطالعات ثبت شده
همکاران در سیستم مزبور به وسیله خود همکاران و انجام در امور کارکنان
بهصورت پایلوت ،صدور گواهی اشتغال از طریق سیستم جامع منابع انسانی
برای نگهداری سوابق و شماره شدن گواهی یاد شده از دیگر فعالیتهای
کارشناس آمار در اداره کارگزینی میباشد .
معاون منابع انسانی شرکت برق منطقهای غرب در پایان گفت:
ساماندهی کالسورهای موضوعی بخشنامهها و مکاتبات و ایجاد پروندههای
جدید در راستای استقرار سیستم  ۵sو همچنین بایگانی مکاتبات مربوطه،
ثبت تعداد  ۹هزار و  ۹۳۶رکورد در نرم افزار پاپیروس شامل احکام،
مکاتبات افراد ،ارزشیابی عملکرد ،مانده مرخصی و بایگانی فیزیکی آنها در
پروندههای پرسنلی افراد از فعالیتهای کارشناس اسناد اداره کارگزینی
این شرکت میباشد .

همزمان با پنجمین روز از هفته پدافند غیرعامل ،شرکت توزیع برق
اقدام به برگزاری رزمایشی در سطح کشوری کرده است.
وی در ادامه با اشاره به تعداد شرکت کنندگان در رزمایش
پدافند غیر عامل در استان کردستان اذعان داشت ۴ :مرکز
در شهرستان سنندج ،یک مرکز در شهرستان سقز ،دو مرکز
در شهرستان بانه ،یک مرکز در شهرستان مریوان ،یک مرکز
در شهرستان کامیاران ،یک مرکز در شهرستان دهگالن ،یک
مرکز در شهرستان قروه و یک مرکز در شهرستان بیجار در
این رزمایش ،مولدهای اضطراری برق حیاتی شان تست گردید.
ملکی در ادامه با اشاره به هدف این رزمایش اذعان داشت:
این رزمایش با هدف تست مولدهای اضطراری برق مراکز

حساس و مهم استان برگزار و میزان آمادگی این مراکز در
هنگام بحران مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد :عالوه بر آمادگی ارگان ها و سازمان
ها به هنگام به وجود آمدن مشکل ،شرکت توزیع نیروی برق
نیز باید امکاناتی برای عدم مواجه با مشکل در زمان بحران
داشته باشد.
الزم به ذکر است در این رزمایش تست آماده بکاری دیزل
ژنراتورهای اضطراری مراکز حساس استان با دستور معاونت
بهره برداری و دیسپاچینگ از سوی مرکز دیسپاچینگ شرکت
به مدت  ۳۵دقیقه قطع و بالفاصله مولدهای اضطراری برق به
جز  ۲مرکز به دلیل مشکل فنی وارد مدار شدند.

