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اخبار

سمنان تنها استانی که گوشت مرغ را
با قیمت مصوب به بازار عرضه می کند

در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با حضور استاندار
و معاونین و مدیران استان مطرح شد.
به گزارش روابط عمومی جهاد کش��اورزی اس��تان
س��منان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان :در
ح��وزه تامی��ن تخ��م مرغ روزانه  80تن و س��الیانه
 29500تن تولید در اس��تان اس��ت .در بحث تامین
نه��اده های دامی برای م��رغ تخمگذار بیش از90
درصد نهاده تامین شده و استان در بهترین شرایط
موجود اس��ت و نگرانی در این بخش وجود ندارد.
اتحادیه روزانه 30تن تخم مرغ در اختیار ستاد تنظیم
ب��ازار ق��رار می دهد .در بخ��ش تامین مرغ نزدیک
به1000تن گوش��ت مرغ هم اکنون جهت عرضه
ب��ه بازار وج��ود دارد.تولید کنندگان به میزان نهاده
دریافت��ی دولت��ی موظف به تامین گوش��ت مرغ با
قیمت مصوب تنظیم بازار می باشند.استان سمنان
به عنوان تنها استانی است که گوشت مرغ با قیمت
مصوب تنظیم بازار ارائه می شود.

 30خدمت منابع طبیعی استان سمنان
اینترنتی انجام می شود

مرادی حقیقی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری
سمنان گفت :براساس تکالیف قانونی و اصالح نظام
اداری و در راس��تای برنامه های س��ازمان جنگلها ،
مراتع و آبخیزداری سال جهش تولید(طرح 9در)99
وش��رایط کرون��ا  ۳0خدمت ای��ن ادارهبه صورت (
توسعه دولت الکترونیک با استفاده از فناوری های
روز و سامانه های هوشمند) اینترنتی و الکترونیکی
ب��ه مردم ارائه میش��ود ومهمترین نتیجه خدمات
الکترونیک دولت ،خدمت رس��انی مطلوب وشفاف
به مردم اس��ت .جعفر مرادی حقیقی اظهار کرد :در
راس��تای ط��رح تکریم ارباب رج��وع و جلوگیری از
تضیی��ع حق��وق دولت و مردم ای��ن اداره کل تعداد
 30خدم��ت قاب��ل ارائ��ه به مردم را در این ش��رایط
کرونای الکترونیکی و از طریق سامانه الکترونیکی
 www.frwmizekhedmat.irصورت میپذیرد.
وی افزود :از این پس خدمات مربوط به استعالمات
ص��دور مج��وز تهیه و حمل ذغ��ال ،صدور و مجوز
بکارگیری و توسعه انرژی های پاک ،صدور مجوز
به��ره ب��رداری محصوالت فرعی جن��گل ومرتع،
تمدی��د پروان��ه چ��رای دام ،توس��عه زراعت چوب،
تامی��ن و توزی��ع ب��ذور جنگل��ی و مرتعی ،توس��عه
زراع��ت چوب و درخواس��تهای اجرای طرحهای
آبخیزداری و آبخوانداری به صورت اینترنتی قابل
ارائ��ه اس��ت .مدیرکل منابع طبیع��ی و آبخیزداری
س��منان اضافه کرد :همچنین مردم خدماتی مانند
ارائه تاییدیه تاسیس تشکلها ،برگزاری دورههای
آموزش��ی  ،ارائه معرفی نامه دریافت تس��هیالت ،
جذب مش��ارکتهای مردم��ی در حفاظت از منابع
طبیعی ،جنگلداری ،توس��عه فضای س��بز ،حفظ و
احیای مراتع ،تولید و توزیع نهال جنگلی را اینترنتی
دریافت می کنند .مرادی حقیقی ادامه داد :نگهداری
پارکهای جنگل��ی ،اجرای طرحهای بیابانزدائی،
خدم��ات اکوتوریس��م ،صدور مج��وز انتقال قطعی
اراض��ی واگذاری ،ص��دور مجوز حمل محصوالت
فرع��ی جنگلی و مرتع��ی ،مجوز قطع وحمل گونه
های جنگلی در مس��تثنیات مردم اس��ت .وی بیان
کرد :پاس��خ به اس��تعالم مستثنیات اراضی از طریق
پیش��خوان دول��ت  ،طرحه��ای عموم��ی دولت در
عرصهه��ای مناب��ع طبیعی ،اس��تعالم تخصیص
اراضی قابل واگذاری ،پاس��خ به درخواس��ت اراضی
دستگاهها ،استعالم معادن ،استعالم اراضی ،پاسخ
به ش��کایات منابع طبیعی و پاس��خ به اعتراضهای
مرب��وط ب��ه مل��ی ش��دن اراضی از طریق س��امانه
الکترونیکی صورت میپذیرد.

توسعه و ارتقای زیرساخت ها در
مناطق كمتربرخوردار از اولویت های
اصلی مدیریت شهری است

ش��هردار قدس بر توس��عه و ارتقای زیرساخت های
ش��هری ب��ا محوریت رس��یدگی و توزی��ع عادالنه
امکان��ات در مناط��ق کمت ر برخ��وردار و اتما م پروژه
های در دست اقدام مجموعه شهرداری تاکید کرد.
اکرم داداش زاده-خبرنگار-مسعود مختاری با اشاره
بهس��همباالیاعتباراتعمرانیدربودجهس��ال99
شهرداریبهمنظوراتماموتکمیلپروژههایعمرانی
نیمهتمام و رسیدگی به مناطق کمتر برخوردار ،اظهار
داشت :در سال جاری نیز با توجه به رویکرد مدیریت
ش��هری در ت��داوم روند عم��ران و آبادانی و بهبود و
ارتقای شاخصهای کیفیت زندگی ،تکمیل و احداث
پ��روژه ه��ای متعدد در زمینه های ورزش��ی ،فضای
س��بز شهری ،فرهنگی ،خدماتی ،رفاهی و رسیدگی
به مناطق کمتر برخوردار و بافت فرسوده در اولویت
اقدامات قرار گرفته است.

برقراریفعالیتاماكن

خــبرویـژه

اکرم داداش زاده خبرنگار-رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعي و ورزشی شهرداری قدس از ادامه روند فعالیت های ورزشی در مجموعههای رو باز و پایگاههای ورزش صبحگاهی در شهرقدس
با رعایت پروتکل های بهداشتی خبر داد .رضا حیدری گفت :در دوران همهگیری کرونا که بسیاری از ما تحرک بدنی کمتری داریم ،برای افراد در هر سن و توانایی بدنی بسیار مهمتر از قبل
است که تا آنجا که میتوانند فعال بوده و تحرک داشته باشند .کرونا ،شرایط انجام فعالیت های ورزشی در باشگاه ها و مجموعه های سرپوشیده را محدود کرده است .با این وجود ،فعالیت
بدنی بهقدری برای سالمت جسم و روح ما ضروری است که حتم ًا باید برای آن برنامه منظمی داشته باشیم.

اخبار

ورزشی با رعایت

پروتكلهایبهداشتی

شهردار قدس خبر داد:

تحقق «شهرداری الكترونیك» بر بستر سامانه های اینترنتی
اک��رم داداش زاده خبرنگار-ش��هردار قدس
ب��ا تاکید بر اهمیت هوشمندس��ازی مدیریت
ش��هری ،از تحق��ق ش��هرداری الکترونیک
در ش��هرقدس ب��ا ارائه خدم��ات مختلف به
ش��هروندان بر بس��تر س��امانه های اینترنتی
خبر داد.
مس��عود مختاری با بیان اینکه ارائه خدمات
فراگی��ر و متمرک��ز به ش��هروندان با تحقق
ش��هرداری الکترونیک میسر می شود ،گفت:
ارائه خدمات غیرحضوری به ش��هروندان بر
بس��تر س��امانه های الکترونیکی در ش��رایط
بحران��ی موج��ود ناش��ی از ش��یوع ویروس
کووید ۱۹اهمیت دوچندان یافته است.
وی اظهار داش��ت :ام��روز خدمات گوناگون
شهرداری از طریق سامانه های الکترونیکی
قابل دریافت اس��ت که می توان به س��امانه
جامع شهرسازی شامل  ۳زیر سامانه مالکان،
س��امانه مهندس��ین ناظر و س��امانه مختص
کاربران شاغل در شهرداری اشاره نمود.
شهردار قدس افزود :سامانه مالکان خدماتی
همچون امکان ثبت درخواست گواهی ،پایان
کار ،اضافه اش��کوب و ،...مشاهده و پیگیری

مراحل مختلف پرونده ،مشاهده دستور نقشه
پروانه و گواهی ها ،مش��اهده و پرداخت کلیه
فی��ش های درآمدی و ارس��ال پیامک بعد از
اتم��ام ه��ر مرحله به مال��کان را فراهم آورده
است.
مختاری ادامه داد :س��امانه مهندس��ین ناظر
نیز بس��تری برای ارتباط آنالین ش��هرداری
ق��دس و س��ازمان نظام مهندس��ی از طریق
وب س��رویس ب��ه منظور ارس��ال و دریافت

دس��تور نقشه به صورت برخط و ثبت آنالین
گزارشات مهندس ناظر در سیستم شهرسازی
می باشد.
وی درخص��وص س��امانه مخت��ص کاربران
ش��اغل در ش��هرداری نیز توضی��ح داد :این
سامانه خدماتی مانند مشاهده کلیه اطالعات
پرونده ها توس��ط کارش��ناس بازدید ،امکان
انجام تمام مراحل تشکیل پرونده به صورت
برخ��ط ،امکان نمایش پیش نویس پروانه ها

و گواهی ها و امکان تایید پرونده ها توس��ط
مدیران ش��هری به صورت برخط را ارائه می
کند.
ش��هردار قدس در ادامه به س��امانه های اداره
ارتباطات شهرداری اشاره نمود و بیان داشت:
سامانه پیامکی با شماره  ۳۰۰۰۸۱۱۳۷برای
دریافت انتقادات و پیشنهادات و سامانه ۱۳۷
به منظور تسریع در امر خدمات رسانی و انجام
کلیه امور مرتبط با شهر پاسخگوی شهروندان
گرامی می باشد.
مختاری خاطرنشان کرد :عالوه بر موارد ذکر
ش��ده ،شهرداری قدس از طریق شبکه های
اجتماع��ی پذیرای کلیه نظ��رات ،انتقادات و
پیشنهادات ش��هروندان می باشد .همچنین
ش��هروندان عزیز م��ی توانند از طریق لینک
ه��ای تعریف ش��ده در صفحه اصلی پورتال
ش��هرداری ق��دس نظ��رات ،انتق��ادات و
درخواست های خود را ثبت و به خدمتگزاران
خود در مدیریت ش��هری انتقال نمایند .الزم
به ذکر است که کلیه موارد یادشده از طریق
دس��تگاه ه��ای تبلت و تلف��ن همراه نیز قابل
انجام است.

در  ۸ماهه سال جاری؛

تولید بیش از ۶میلیون مگاوات ساعت انرژی برق توسط نیروگاه رامین اهواز

این نیروگاه طی  ۸ماهه س��ال جاری توانس��ت ۶
میلیون و  ۲۵۳هزار و  ۸۵۱مگاوات ساعت انرژی
برق تولید کند.
خلی��ل محمدی مدیرعامل نیروگاه رامین اظهار
داش��ت :روند تولید ان��رژی برق در نیروگاههای
کشور براساس نیاز شبکه سراسری برق کشور و
همچنینوضعیتواحدهایتولیدیمتفاوتاست
و با توجه به کاهش دمای هوا و کاهش مصرف
انرژی برق در نیمه دوم س��ال  ،رفع محدودیت
های تولید و چالشهای فنی واحدهای نیروگاه را

در دستور کار قرار دادیم تا با آمادگی بهتری برق
مورد نیاز مردم وصنایع را تامین کنیم.
مدی��ر عام��ل نیروگاه رامین میزان تولید برق این
نیروگاه در آبان س��ال جاری را  ۷۱۵هزار و ۱۱۲
م��گاوات س��اعت عنوان نمود ک��ه با این میزان ،
مجموع تولید نیروگاه در  ۸ماهه س��ال جاری به
 ۶میلی��ون و  ۲۵۳ه��زار و  ۸۵۱مگاوات س��اعت
رس��ید .وی متوس��ط تولید لحظه ای در آبان ماه
را  ۲۴۶مگاوات ساعت و در  ۸ماهه سال را ۲۳۰
مگاوات ساعت عنوان نمود .محمدی همچنین

ساعت کارکرد واحدهای تولیدی در آبان را ۲۹۰۴
ساعت و در  ۸ماهه سال را  ۲۷هزار و  ۲۳۵مگاوات
ساعت اعالم نمود.
محمدی اظهار امیدواری نمود تا با رفع چالشهای
فن��ی و تولی��د پای��دار انرژی برق خدمت رس��ان
شایسته ای برای مردم باشیم.
الزم بذک��ر اس��ت نی��روگاه رامین اهواز با  ۶واحد
تولیدی بزرگترین نیروگاه بخاری کش��ور است و
نقش مهمی در تامین آس��ایش مردم و پشتیبانی
از برق شبکه کشور ایفا می کند.

پخش 241برنامه برای زائران غیرایرانی حرم مطهر رضوی در بستر فضای مجازی

مش��هد مقدس سمیرا رحمتی-از ابتدای امسال
 241برنامه از طریق فضای مجازی برای زائران
غیرایرانی حرم مطهر رضوی پخش شده است.
ه��ر روز و ه��ر ش��ب ،رواق کوث��ر و صحن غدیر
میزبانش��ان می ش��د و چه دلنش��ین بود تماشای
ش��ور زیارتش��ان .زائران غیرایرانی حرم آقا را می
گوی��م ،آن ه��ا که خ��ود را از جای جای جهان به

مش��هدالرضا(ع) می رساندند تا همچون ایرانیان
عاش��ق ثامن الحجج(ع) ،برای س��اعاتی ساکن
قطعه ای از بهشت باشند .افسوس که حدود 10
ماه است با شیوع کرونا در سراسر جهان ،فرصت
زیارت حضوری برای خیل مشتاقان محدود شده
و امکان س��فر دش��وار .هرچند تدابیر ویژه آستان
ق��دس ب��رای رعایت پروتکل های بهداش��تی،
امکان حضور مدیریت شده زائران در صحن های
حرم مطهر را فراهم س��اخته ،با این وجود آن ها
که همه ساله از دیگر کشورهای جهان به زیارت
می آمدند ،با این بیماری ،دشواری سفر برایشان
بیشتر شده و دلتنگی شان هم بیشتر.
اما آس��تان قدس رضوی بر زخم این دلتنگی ها
مرهمی گذاشته و با اجرای برنامه های متعدد در
فضای مجازی و شبکه های بین المللی ،ارتباط
معن��وی ای��ن زائران با حرم امام مهربانی را حفظ

پخش شده است.به گفته هاشمی نژاد ،استقبال
مخاطبان از این برنامه ها چشمگیر بوده و توانسته
پاس��خگوی بخش��ی از نیاز معنوی آن در شرایط
اعمال محدودیت های کرونایی باشد.
مش��ارکت شبکه الکوثر در پخش برنامه زیارتی
آس��تان قدس در این ایام افزایش یافت و عالوه
بر آن ،موسس��ه های بین المللی درکش��ورهای
عرب��ی ،اروپای��ی ،هند و پاکس��تان در پخش این
برنامه ها همکاری داشتند.
آن ط��ور ک��ه هاش��می ن��ژاد می گوی��د ،اجرای
برنامههای مش��ارکتی یکی از راههای توس��عه
برنامههای فرهنگی در فضای مجازی است و در
همین راستا همکاری ها با موسسات بین المللی
همس��و با سیاست های کالن فرهنگی و تبلیغی
آستان قدس گسترش یافته و طی ماه های اخیر
خروجی این تعامالت قابل توجه بوده است.

مدیرعامل آب منطقه ای ایالم:

شبکه آبیاری دشت های عباس ،عین خوش و فکه یکی از طرح های کم نظیر کشور است!

در راستای اجرایی نمودن تحویل آب حجمی به
ش��رکتهای تعاونی آب بران ،جلسه توجیهی با
حضور مهندس پوراحمد مدیرعامل ش��رکت آب
منطق��های ایالم ،معاون حفاظت و بهره برداری،
مدی��ران مناب��ع آب شهرس��تان دهل��ران ،جهاد
کش��اورزی و مدیران عامل ش��رکتهای تعاونی
آب بران( تولید )ش��بکههای آبیاری عین خوش

و فکه در سالن جلسات جهاد کشاورزی واقع در
دشت عباس برگزار گردید.
مدیرعامل ش��رکت آب منطق��های ایالم در این
جلس��ه گفت :ش��بکه آبیاری دشت های عباس،
عی��ن خ��وش و فکه یک��ی از طرح های کم نظیر
کش��ور اس��ت که با دستور مقام معظم رهبری در
قالب طرح  ۵۵۰هزار هکتاری ایالم  -خوزستان

اجرا و خوشبختانه به سرانجام رسید.
"علی پوراحمد" اظهار داش��ت :حراست ،حفاظت
و به��ره ب��رداری از این طرح گس��ترده و عظیم از
اهمیت بس��زایی برخوردار اس��ت و الزم است که
همهذینفعان،بهرهبردارانوذیمدخالنمنجمله
سازمان جهاد کشاورزی و تشکل های آب بران با
شرکت آب منطقهای همکاری نمایند.
در سال جهش تولید

تولید تایر در کارخانه بارز کردستان از مرز 5میلیون حلقه گذشت

تولی��د تای��ر کارخان��ه بارز کردس��تان در س��ال
جه��ش تولی��د برای نخس��تین بار در کش��ور از
مرز  5میلیون حلقه در س��ال گذش��ت .به گزارش

رواب��ط عموم��ی و ارتباطات گ��روه صنعتی بارز
مدیرعامل کارخانه بارز کردس��تان گفت :تولید
تایر کارخانه بارز کردس��تان در س��ال گذش��ته
 3میلی��ون و  775ه��زار حلقه بوده اس��ت که در
آذرماه امس��ال از مرز  5میلیون حلقه عبور کرد
و بیش��ترین رکورد تولید تایر س��واری در کشور را
ثبت کرد .مصطفی میرس��عید قاضی بیان کرد:

ب��ا همکاری اداره کل تحقیقات و توس��عه گروه
صنعتی بارز سایزهای جدید از بزرگترین تا پهن
تری��ن ع��رض تایر ش��امل  55R19/235برای
خودرو س��انتافه و همچنین  65R17/265برای
خودرو پرادو و اولین تایر س��واری زمس��تانی با
عرض  205س��ایز  55R16/205نیز در کارخانه
بارز کردس��تان تولید ش��ده اس��ت .قاضی کسب

مشهدمقدسسارارحمتی-مدیرکلنظارتبرساخت
و سازها و کمیسیون های ماده صد شهرداری مشهد
از بازنگری کلیه فرآیندها و دس��تورالعمل های این
اداره کل خبرداد.
مسعودایاز،بابیاناینمطلب،اظهارکرد:کلیهفرآیندها
و دس��تورالعمل های این اداره کل بازنگری و پس از
آماده سازی برای اجرا به مناطق ابالغ شده است.
وی افزود :همچنین یک جزوه آموزشی برای تکمیل
موارد آموزش��ی مورد نیاز پرس��نل تهیه و به مناطق
ابالغ شده است.
مدیرکل نظارت بر س��اخت و س��ازها و کمیس��یون
های ماده صد ش��هرداری مش��هد بیان کرد :آزمون
س��نجش میزان آمادگی پرس��نل ادارات نظارت بر
س��اخت و س��ازهای مناطق در این فرصت ممکن،
برگزار نخواهد شد.

۱۱نیروگاهخورشیدیدرایالمفعالاست

مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقاستانایالمگفت:
 ۱۱نیروگاه خورشیدی در سطحاستانایالمباظرفیت
 ۱۹۰میلیون کیلو واتی فعال است و همچنین نیروگاه
خورشیدی  ۲۰۰کیلوواتی«دهلران»نیز در مدار تولید
قرار گرفته است .هادی شیرخانی مدیرعامل شرکت
توزیع نیروی برق استان ایالم گفت :در حال حاضر۱۱
نیروگاهخورش��یدیدرس��طحاستانایالمباظرفیت
 ۱۹۰میلیون کیلو واتی فعال است؛ این واحدها بدون
مصرف سوخت و ایجاد آلودگی بیشترین میزان تولید
خود را در زمانی ایجاد میکنند که اس��تان بیش��ترین
نی��از به مصرف ب��رق را دارد .وی افزود :نیروگاههای
خورشیدی عالوه بر استفاده از انرژی پاک به ظرفیت
تولیداستاننیزکمکخواهندکرد.مدیرعاملشرکت
توزی��ع نیروی برق اس��تان ایالم گفت :یک نیروگاه
خورشیدی  ۲۰۰کیلو واتی در دهلران در سال جاری
در مدار تولید قرار گرفته است .وی بیان داشت :استان
در زمینه تامین برق مشترکین در کشور پیشرو بوده
و با برق رسانی به روستاهای باالی  ۵خانوار ضریب
نفوذ برق در ایالم  ۹۹/۹۹درصد اس��ت .ش��یرخانی
بیان داشت :در حال حاضر در استان روستای بیبرق
نداریم و این نشان از عدالت اجتماعی در ارایه خدمات
دولت است .به گفتهی مدیرعامل برق ایالم ،در سال
جاری ۱۰۰میلیارد تومان اعتبار برای طرحهای حوزه
برق در ایالم اختصاص یافته است.

بررسیسازوکارهایمناسببرای
دستیابیبهاهدافطرحبرقامید

زیارت امام مهربان از جای جای جهان

کرده است .ارتباطی که از همان روزهای ابتدایی
س��ال  99برقرار ش��د و تا به امروز با پخش بیش
از  241برنامه تخصصی و  19مس��ابقه فرهنگی
همراه بوده است.
آن طور که مدیر امور زائرین غیرایرانی آس��تان
قدس رضوی می گوید ،از ابتدای فروردین ماه و
همزمان با ایجاد محدودیتهای کرونایی ،برنامه
ه��ای متع��ددی برای زائ��ران غیرایرانی تولید و
پخش شده است.
«سید محمدجواد هاشمینژاد» می افزاید :عالوه
بر پخش برنامه های زیارت از راه دور ،ویژه برنامه
هایی از جمله برگزاری مس��ابقه ،نشس��تهای
تخصص��ی ب��ا حضور اس��اتید بینالمللی ،قرائت
دعای توس��ل دعای کمیل و همچنین برگزاری
وبیناره��ای تخصص��ی ب��ه زبان ه��ای عربی،
انگلیس��ی ،اردو و آذری در فض��ای مج��ازی

بازنگریکلیهفرآیندهاودستورالعملهای
ادارهکلنظارتبرساختوسازها

این موفقیت را نتیجه تالش پرس��نل زحمتکش
بارز کردستان ،پشتیبانی مدیرعامل گروه صنعتی
بارز و توانمندی علمی ،پتانسیل داخلی و نیروی
انس��انی کارآمد خوان��د و ابراز امیدواری کرد که
این حمایت ها و همکاری ها تدوام داش��ته باش��د
تا بارز کردس��تان در س��ال های آینده نه تنها در
ایران بلکه در منطقه نیز سرآمد شود.

نشست بررسی ساز و کارهای مناسب برای دستیابی
به اهداف بهبود الگوی مصرف در راستای برق امید،
در ش��رکت توزیع برق اس��تان س��منان به صورت
وبیناری تش��کیل ش��د .مدیرعامل ش��رکت توزیع
برق اس��تان با بیان این که پیامک اطالع رس��انی به
مش��ترکان خانگی پیرامون برق امید ارسال گردیده
اظهار داشت :مشترکانی که در گروه کم مصرف قرار
گرفت��ه اند ،م��ی باید با مصرف بهینه و خودکنترلی،
وضعی��ت موج��ود را به گون��ه ای مدیریت نمایند که
این مهم همواره برای آنان تداوم داشته و از تخفیف
 100درصدی این طرح به صورت مستمر برخوردار
ش��وند .سیدمحمدموس��وی زاده با اش��اره به این که
حفظ و جایگاه مش��ترکان برق خانگی کم مصرف
برای بهره مندی از تخفیف  100درصدی این طرح
بسیار مهم است یادآور شد :برنامه ریزی مشترکین
ب��رای انتقال از گ��روه پرمصرف به خوش مصرف و
همچنین س��وق پیدا کردن از دس��ته خوش مصرف
به کم مصرف ،می بایس��ت در دس��تور کار مشترکان
قرار گرفته ،تا عالوه بر تغییر رفتار مصرفی و اصالح
الگ��وی مص��رف ،بتوانند در گروه کم مصرف ها قرار
گیرند .وی تصریح کرد :در اطالع رسانی برنامه های
فرهنگی و تبلیغی ،می بایس��ت اولویت بندی گروه
های هدف مشخص شده و موضوعات؛ اوج مصرف
برق ،حذف المپ های رشته ای و پرمصرف ،استفاده
بهینه از لوازم برودتی و همچنین بهره گیری مناسب
از وسایل برقی کم مصرف و استاندارد تاکید شده و
مشترکان در این زمینه ها حساس شوند .موسوی زاده
با عنوان این که فرصت های صرفه جوئی در بخش
غیرمولّد یا خانگی بس��یار زیاد می باش��د خاطرنشان
کرد :در این زمینه باید در بازه های زمانی مشخص،
اطالعات مصرف و توصیه های الزم به مش��ترکان
ارائه ش��ده و مس��تمراً مردم را به استفاده بهینه از این
انرژی بی بدیل تش��ویق و ترغیب نمائیم .همچنین
در این جلس��ه برنام��ه عملیاتی مدیریت مصرف در
راستای اجرای دستورالعمل برق امید شامل؛ اطالع
رسانی پیوسته با اتکا به شبکه های مجازی و رسانه
ملی ،تدارک زیرساخت ها و سامانه های الزم برای
مش��ترکینی که تمایل به مشارکت در اجرای برنامه
های مدیریت مصرف دارند ،آموزش رابطین مدیریت
مصرف ،شناسایی مشترکین پرمصرف در هر دوره و
ارسال پیامک هشدار ،پایش برنامه کاهش مصرف
مش��ترکین پرمصرف و نصب کنتور هوش��مند برای
آنان ،بهره مندی از ظرفیت استارت آپ ها و شرکت
ه��ای خدمات انرژی و پیگیری موضوع شناس��ایی
بان��که��ایعاملجه��تارائهوامهایکمبهرهبه
مش��ترکان جهت خرید لوازم برقی خانگی پربازده با
تائید شرکت توزیع برق ،بحث و تبادل نظر گردیده
و پیرامون آنها تصمیم گیری شد.

