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برگزاری دومین جلسه کارگروه
سوخت حمل و نقل ستاد ویژه
اربعین اداره راهداری

و حمل و نقل استان ایالم
ایالم -محمدیان
کارگــروه ســوخت حمــل و نقــل ســتاد
ویــژه اربعیــن ســال  1399در محــل
اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل
جــاده ای اســتان ایــام برگــزار شــد
در ایــن جلســه موضوعــات مربــوط بــه حمــل
و نقــل و جابــه جایــی زوار و همچنیــن تامیــن
ســوخت مــورد نیــاز و لــزوم ســاماندهی
پایانــه برکــت مطــرح گردیــد و مقــرر شــد
دســتگاههای اجرایــی مربوطــه آمادگــی الزم
را جهــت اجــرای تصمیمــات متخــذه ســتاد
مرکــزی اربعیــن و همچنیــن ســتاد ملــی
مقابلــه بــا ویــروس کرونــا داشــته باشــند.

نائب رئیس شورای

اسالمی شهر قزوین به
مناسبت روز خبرنگار
دربازدید ازدفتر
روزنامه سراج

قزوین/مرتضی نصری
مطالبهگریمهمترینرسالتخبرنگاریاست
نائــب رئیــس شــورای اســامی شــهر قزویــن بــه
مناســبت روز خبرنــگار دربازدیــد از روزنامــه ســراج
قزویــن  17مردادمــاه را یــادآور شــهادت «محمــود
صارمــی» به دســت نااهــان و بیخردان دانســت و
افــزود :خبرنــگاران جایگاه با شــرافتی دارنــد و زیبا،
مقتدرانــه و موشــکافانه نابســامانیها را ســاماندهی
میکننــد لــذا ایمــان بــه خــدا و ایمــان بــه
قیامــت برارنــده هویــت خبرنگاران اســت .کســانی
کــه در ســاحت اندیشــه موحــدان نمیچرخنــد
نیــز بــه اســتقامت ایــن هویــت اذعــان دارنــد
مهــدی عبدالرزاقــی گفت:کنجــکاوی ،پایبنــدی
بــه اخــاق و انصــاف ،تیزبینــی و نکتــه ســنجی،
خالقیــت و ســرعت و دقــت از مهمتریــن ویژگــی
هــای خبرنــگاران و مطالبــه گــری و پرسشــگری
یکــی از مهمترین رســالت هــای خبرنگاری اســت.
وی بــا بیــان اینکــه خبرنــگاران جهــادی درتــراز
نظــام مقــدس جمهــوری اســامی هســتند،
خاطرنشــان کــرد :خبرنــگاران بــا ســاح قلــم در
خــط مقــدم جبهــه مقابلــه بــا شــبیخون فرهنگی
دشــمنان هســتند و لــذا بایــد جهــاد کننــد.
رئیس کمیســیون عمــران ،حمل و نقــل و ترافیک
گفــت :تــاش خبرنــگاران زمینــه ســاز آگاهــی و
شــفافیت و در نهایــت تقویــت اعتمــاد اجتماعــی
و روحیــه امیــدواری در جامعــه اســت؛ امــری کــه
امــروز بیــش از گذشــته باید بــه آن پرداخته شــود.
رئیــس شــورای اســامی اســتان قزویــن بــا
بیــان اینکــه اصحــاب رســانه بایــد از شــهدای
خبرنــگار الگــو بگیرنــد ،اضافــه کــرد :شــهدای
عرصــه خبــر و رســانه ،الگــو و پرچمــدار
نشــر فرهنــگ ایثــار و شــهادت بودنــد.
عضوشــورای عالــی اســتانهای کشــورضمن تقدیــر
از خبرنــگاران تیــن نیوزبیــان کرد :همیشــه تالش
بــر ایــن بــوده تــا زحمــات خبرنــگاران پرتــاش
نادیــده گرفتــه نشــود و شــأن و جایــگاه آنها حفظ
شــود؛ لــذا در بســیاری از مــوارد اصحاب رســانه در
الویــت بــوده انــد؛

بومیسازی  ۹۰درصد تجهیزات پروژه انتقال نفت خام گوره
بندرعباس
مشــاور وزیــر نفــت پــروژه انتقــال نفــت خــام
گــوره بــه جاســک را یکــی از پروژههــای
حیاتــی و اســتراتژیک بــرای کشــور دانســت
و گفــت ۹۰ :درصــد تجهیــزات ایــن پــروژه
بومیســازی شــد.
محمــد ســقایی مشــاور وزیــر نفــت و مجــری
پــروژه خــط لولــه انتقــال نفــت از گــوره بــه
جاســک در نشســت مشــترک بــا اســتاندار
هرمــزگان ،ضمــن قدردانــی از همــکاری
تنگاتنــگ اســتاندار هرمــزگان اظهــار داشــت:
همــکاری و اقدامــات موثــر اســتاندار هرمــزگان
موجــب شــده کــه ایــن خــط لولــه پیشــرفت
بینظیــری داشــته باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن پــروژه ،بزرگتریــن
پــروژه دولــت تدبیــر و امیــد اســت ،بــا ابــراز

مثبــت در راســتای بومیســازی تجهیــزات و
تکنولــوژی مــورد نیــاز بــرای اجــرای هــر چــه
بــا کیفیتتــر ایــن پــروژه ،بیــان داشــت :در
حــال حاضــر حــدود  51درصــد پیشــرفت
فیزیکــی داریــم و حــدود  10هــزار نفــر در
کارگاه هــای مختلــف مشــغول بــه کارنــد و
اقدامــی بــزرگ در حــال انجــام اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بــا اجــرای ایــن پــروژه
اســتان هرمــزگان دارای بزرگتریــن بنــدر
صادراتــی نفــت در کشــور خواهــد شــد ،عنــوان
کــرد :پیشبینــی مــا ایــن اســت کــه یــک
پاالیشــگاه و پتروشــیمی بــا ســرمایهگذاری
در ایــن منطقــه احــداث شــود و پیگیــری
ایــن امــور در حــال انجــام اســت کــه یکــی
از پروژههــا آغــاز و دیگــری در حــال انجــام
مذاکــرات اســت.

رئیس کل دادگستری گلستان

پرونده چند تخلف بزرگ اداری روی میز دادگستری گلستان
گلستان
رئیــس کل دادگســتری گلســتان یکــی از
مشــکالت بــزرگ در دســتگاههای اداری
را ضعــف نظــارت دانســت و گفــت :برخــی
مدیــران نظــارت الزم را بــه زیرمجموعــه
ندارنــد؛ مطالبهگــری رســانهها میتوانــد
از شــکلگیری حیــاط خلوتهــا در ادارت
جلوگیــری کنــد.
 ،بــه نقــل از روابــط عمومــی دادگســتری
گلســتان ،هــادی هاشــمیان در دیــدار بــا اهالــی
رســان ه اســتان مطالبهگــری و نظــارت را یــک
تکلیــف خوانــد و گفــت :نظــارت مســئو الن بــر
زیرمجموعــه یــک وظیفــه اســت کــه بایــد بــه
درســتی انجــام شــود.
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه تزریــق امیــد
بــه جامعــه یکــی دیگــر از وظایــف خطیــر
جامعــه رســانهای اســتان افــزود :نبایــد امیــد
کاذب در جامعــه ایجــاد کــرد امــا امیــدواری
فراوانــی در جامعــه وجــود دارد کــه بــه آنهــا
پرداختــه نشــده اســت ماننــد اقداماتــی کــه

سرپرست فرمانداری شهرستان شادگان:

لزوم تأمین و توزیع صحیح
کاالهای اساسی و نظارت
بر قیمت ها در شادگان

هندیجان/نارص حکیمی
لــزوم تأمیــن و توزیــع صحیــح کاالهــای
اساســی و نظــارت بر قیمــت ها در شــادگان
جلســه ســتاد تنظیــم بــازار شهرســتان
بــه ریاســت دکتــر صبــری پــور سرپرســت
فرمانــداری شــادگان و بــا حضــور جنامــی
معــاون فرمانــدار شــادگان ،ناصــری نــژاد
مســئول دفتــر نماینــده مــردم شــادگان
در مجلــس شــورای اســامی  ،مهمــدی
کرتالیــی بخشــدار مرکــزی ،ناصــری رئیس
اداره صمــت شــادگان ،منیعــات رئیــس
اداره جهــاد کشــاورزی شــادگان و ســایر
اعضــاء درمحــل فرمانــداری برگــزار شــد.
دکتــر صبــری پــور سرپرســت
فرمانــداری شــادگان در ایــن جلســه
گفــت :توزیــع کاالهــای اساســی بایــد
بــه نحــوی باشــد کــه مــردم بهراحتــی
و بــا اطمینــان از کیفیــت و قیمــت
مناســب ،مایحتــاج خــود را تأمیــن کننــد.

ایالم-محمدیان:

کاشــان  -فرمانــده انتظامــی اســتان
اصفهــان گفــت :حمایــت از عوامــل
انتظامــی در بخــش هــای مختلــف الزمــه
ارتقــای امنیــت کشــور و جامعــه اســت.
 ،ســردار محمدرضــا میرحیــدری پیــش از
ظهــر چهارشــنبه در دیــدار بــا نماینــده
ولــی فقیــه و امــام جمعــه کاشــان اظهــار
داشــت :نیــروی انتظامــی در تــراز انقــاب
اســامی اســت و در ایــن زمینــه در انجــام
وظایــف و انجــام مأموریتهــای محولــه
مطیــع امــر رهبــر معظــم انقــاب اســامی
اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکه شهرســتان کاشــان
بــرای فرماندهــی انتظامــی اســتان اصفهان
ویــژه اســت ،ابــراز داشــت :در همین راســتا
بــرای فرماندهــی انتظامــی شهرســتان
کاشــان ســرهنگ حســین بســاطی کــه
از فرماندهــان خبــره و کارآمــد انتظامــی
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ركورد پیك بار گیالن شكست

رشت  /فاطمه حیدری

شــبكه
كنتــرل
اداره
رييــس
شــركت بــرق منطقــه اي گيــان:
ركــورد پیــك بــار گیــان شكســت
بــا توجــه بــه افزايــش شــدت گرمــاي
امســال نســبت بــه ســال گذشــته ،ركــورد
پيــك بــار ســال گذشــته شكســته شــد
حســن زاده رييس اداره كنترل شــبكه شركت برق
منطقــه اي گيــان گفت :ميزان پيك مصرف ســال
گذشــته كــه در ســوم شــهريور مــاه اتفــاق افتــاد
بــه مقــدار  1842مــگاوات بــود ،ايــن در حالــي
اســت كــه در تاريــخ  31تيــر ســال جــاري
ميــزان مصــرف از مــرز  1943مــگاوات گذشــت.
وي افــزود :حداكثر مصرف در ســال گذشــته در بازه
زمانــي پيــك روز بــوده در حالي كه در ســال جاري
ايــن امــر در بــازه پيــك شــب اتفــاق افتــاده اســت.

حســن زاده گفــت :در بــازه
اي از پيــك روز و شــب در
هميــن روز شــاهد مشــاركت
چشــم گيــر صنايــع در مديريــت مصــرف
بوديــم كــه اميــد بــرآن داريــم مشــتركان
خانگــي هــم در ايــن امــر مــا را يــاري كننــد.
وي افــزود :پيــك مصــرف ســال جــاري بيانگــر اين
اســت كــه در پيــك امســال شــاهد افزايــش 101
مگاواتــي مصــرف بــرق در اســتان گيــان بوديــم.
رييــس اداره كنتــرل شــبكه ادامــه داد:
اميدواريــم طــي روزهــاي باقيمانــده
از تابســتان ســال جــاري ،در صــورت
افزايــش شــدت دمــا بــا مديريــت مصــرف بهينــه
انــرژي بــرق  ،بتوانيــم تابســتان ســال جــاري را بــا
موفقيــت پشــت ســر بگذاريــم.

سرپرست امور آب و فاضالب رامیان

رفع  745مورد اتفاقات خط انتقال ،شبکه
و انشعاب در چهار ماهه اول سال جاری
گرگان/خانم کرامتی

در دســتگاه قضائــی صــورت گرفتــه و ســطح
امیــدواری مــردم را بــاال بــرده اســت .رئیــس
کل دادگســتری اســتان تصریــح کــرد :پرونــده
تخلــف تعــدادی از دســتگاههای اداری روی میــز
دادگســتری اســت کــه در مرحلــه تحقیقــات
اســت و زمانــی کــه نتیجــه آن قطعــی شــود بــه
اطــاع مــردم خواهــد رســید.
وی ادامــه داد :نظــارت نکــردن بــر زیرمجموعــه
کــه نتیجــه آن حیــف و میــل بیتالمــال اســت
بیشــترین علــت احضــار مدیــران بــه دســتگاه
قضائــی اســت.
هاشــمیان بــا اشــاره بــه نــگاه پیشــگیری از
جــرم در دادگســتری اســتان گفــت :در کنــار
برخــورد بــا متخلفــان در حــوزه منابــع طبیعــی،
کار ســنددار کــردن اراضــی جنگلــی و منابــع
طبیعــی اســتان را در دســت داریــم تــا مســیر
تخلــف در ایــن حــوزه بســته شــود و در همیــن
راســتا تاکنــون  80هــزار هکتــار زمیــن از اراضی
اطــراف جنــگل ناهارخــوران گــرگان ،اراضــی

ســاحل بندرترکمــن و گمیشــان ســنددار شــده
اســت .وی در ادامــه بــه تالشهــای دســتگاه
قضائــی بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و
کمــک بــه رونــق تولیــد اشــاره کــرد و گفــت:
در نشســتها و دیدارهایــی کــه بــا فعــاالن
اقتصــادی و تولیــدی اســتان داریــم آنقــدری که
از ســنگاندازی و فرآیندهــای زمــان بــر اداری
شــاکی هســتند از وضعیــت اقتصــاد و تــورم
شــاکی نیســتند در حالــی کــه دســتگاههای
متولــی حقــوق میگیرنــد و بایــد مشــکالت
مــردم را برطــرف کننــد متاســفانه خودشــان
ســد تولیــد شــدند.

صبــری پــور بــا توجــه بــه بررســی وضعیــت
بــازار و برنامــه ریــزی تامیــن و توزیــع اقــام
اساســی مــورد نیــاز مــردم افــزود :تامیــن
بــه موقــع کاالهــای اساســی مــورد نیــاز
مــردم ،قیمــت گــذاری کاالهــا ،نظــارت و
بازرســی بــر واحدهــای صنفــی از مهمتریــن
وظایــف ســتاد تنظیــم بــازار اســت کــه ایــن
اقدامــات در راســتای بهبــود کســب و کار
و ارائــه خدمــات مطلــوب بــه شــهروندان
و کســب رضایــت آنــان انجــام مــی گیــرد.
سرپرســت فرمانــداری شــادگان اظهارداشــت
 :اقــام و کاالهــای اساســی در بازار شــادگان
نبایــد کمبــودی داشــته باشــد وایــن روزها با
افزایــش نرخ بعضی کاالهای اساســی در

بازار مواجه هســتیم کــه میطلبــد
ناظریــن صنعــت معــدن و تجــارت و
تعزیــرات و اتــاق اصناف نظارت بیشــتری
بــر بــازار داشــته باشــند و بــا متخلفیــن
مطابــق موازیــن قانونــی برخــورد کننــد.
سرپرســت فرمانــداری شــادگان ادامــه
داد :هــر گونــه تغیــر نــرخ ،عرضــه
و توزیع کاالهای اساســی را از طریــق
منابــع موثق بــه اطــاع مــردم برســانید.
صبــری پــور در پایــان گفــت :بــزودی طــرح
صــدور حوالــه عرضــه الســتیک ســنگین به
ماشــین آالت ســنگین در شــادگان از طریق
اداره راهــداری و اداره صمــت اجــرا خواهــد
شد .

سرپرســت امــور آب و فاضــاب رامیــان
از رفــع  745مــورد اتفاقــات خــط
انتقــال ،شــبکه توزیــع آب و انشــعاب در
چهــار ماهــه اول ســال جــاری خبــر داد.
حســن فدایــی افــزود :از ایــن میــزان
 460مــورد اتفاقــات انشــعاب245 ،
مــورد اتفاقــات شــبکه توزیــع آب و 40
مــورد اتفاقــات خــط انتقــال بــوده اســت.
وی بــا اشــاره بــه دیگــر فعالیــت هــای
انجــام شــده گفــت :در مــدت مذکــور
 980متــر اصــاح و بازســازی شــبکه
هــای توزیــع 140،متــر احــداث و توســعه
شــبکه توزیــع ،اصــاح و تعویــض390
مــورد انشــعاب فرســوده از دیگــر اقدامــات
ایــن امــور در مــدت مذکــور بــوده اســت .
فدایــی اظهــار داشــت :تعویــض 80دســتگاه
کنتــور خــراب مشــترکین14 ،مــورد مرئــی
ســازی شــیرآالت شــبکه و 196مــورد واگذاری

انشــعاب جدیــد
از فعالیــت
هــای انجــام
شــده در امــور
آب و فاضــاب
رامیــان
مــی باشــد .
وی افزود  :شستشــوی 6
کیلومتــر شــبکه توزیع آب شــرب  ،شستشــوی
 4کیلومتــر خطــوط انتقــال  ،شستشــوی 8
بــاب مخــازن و 19هــزار  220مورد آزمــون کلر
ســنجی بــا هــدف تامیــن آب آشــامیدنی ســالم
و بهداشــتی بــرای مشــترکین انجــام گردیــد.
سرپرســت امــور آب و فاضــاب رامیــان در
پایــان تصریــح کــرد6 :مــورد تعویــض پمــپ
و 80متــر دیــوار و حصــار کشــی چــاه هــا و
مخــازن بخــش دیگــری از عملکــرد ایــن امــور
در مــدت مذکــور بــوده اســت .

سرپرست ادارهکل میراث فرهنگی مرکزی:

 ۴۸کارگاه آموزشی برای زندانیان مرکزی
در سال  ۹۸برگزار شد

اراک /امد عبدی
 ۴۸کارگاه آموزشــی بــرای زندانیــان
مرکــزی در ســال  ۹۸برگــزار شــد
مصطفــی مرزبــان اظهــار کــرد :ایــن
کارگاههــا بــا هــدف مهــارت آمــوزی،
ایجــاد فرصــت حرفــه آمــوزی ،اشــتغال و
درآمدزایــی بــرای مددجویــان زندانهــای
اســتان مرکــزی برگــزار شــده اســت.
وی ادامــه داد :در ایــن کارگاههــا یــک هــزار
نفــر از زندانیــان اســتان مرکــزی بــه مــدت
چهــار هــزار و  ۸۰۰ســاعت آمــوزش صنایــع
دســتی را در رشــتههای گلیــم بافــی ،معــرق
چــوب ،قــاب بافــی ،ســراجی ســنتی،
تــراش ســنگ و در ســال  ۹۸فــرا گرفتنــد.

بــه گفتــه مرزبــان ،ایــن کارگاههــای
آموزشــی بیشــتر در شهرســتان اراک و
ســاوه در ســه بخــش آقایــان ،بانــوان و
نوجوانــان بــه صــورت مجــزا برگــزار شــد.
سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی،
گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان مرکــزی
یادگیــری مهارتهــای فکــری و تخصصــی
در کمتریــن زمــان ممکــن را گامــی مهــم در
بازگشــت ســامت مددجویــان زندانهــای
اســتان بــه زندگــی اجتماعــی عنــوان کــرد
و گفــت :بــا ایــن آموزشهــا زمینــه بــرای
اشــتغال آنهــا در بیــرون از زنــدان فراهــم
میشــود.

عضویت معاون برنامه ریزی و مدیر دفتر فناوری

اطالعات و ارتباطات توزیع برق گلستان بعنوان عضو

کارگروه تخصصی معماری سازمانی صنعت برق کشور
گرگان/خانم کرامتی

کشور از امنیت و ثبات شایستهای برخوردار است
اســت را در نظــر گرفتیــم .فرمانــده
انتظامــی اســتان اصفهــان یکــی از مــوارد
مهــم در انجــام وظیفــه مأمــوران انتظامــی
را جرایــم نوظهــور در ســطح جامعــه
برشــمرد و تصریــح کــرد :جرایــم در حــال
حاضــر در پلیــس بــه صــورت تخصصــی
بررســی و نســبت بــه آن اقدامــات
الزم انجــام میشــود .وی بــا اشــاره بــه
رشــادتها و دالوریهــای حافظــان
امنیــت در مرزهــای میهــن خاطرنشــان
کــرد :بــه حمــداهلل در حــال حاضــر کشــور
از امنیــت و ثبــات شایســته ای برخــوردار
اســت کــه در ســطح شــهرها هــم بــا
تــاش همکارانمــان در نیــروی انتظامــی
حلقــه را بــرای خــافکاران تنــگ کــرده
و اجــازه نمیدهیــم کــه فــرد یــا افــرادی
بخواهنــد از هموطنــان عزیزمــان ســلب
آســایش کننــد .ســرهنگ میرحیــدری
بــا بیــان اینکــه اســتان اصفهــان از نظــر

استانها

رييس اداره كنترل شبكه شركت برق منطقه اي گيالن:

محمد سقایی مشاور وزیر نفت

امیــدواری بــرای افتتــاح ایــن پــروژه تــا
پایــان ســال جــاری بیــان داشــت :شــرکت
آب منطقــهای اســتان هرمــزگان در خصــوص
تامیــن آب مــورد نیــاز همــکاری خوبــی بــرای
تســهیل امــور در کمتریــن زمــان ممکــن
را داشــتند و در حــوزه محیــط زیســت نیــز
همکاریهــای خوبــی انجــام شــده اســت.
ســقایی ایــن پــروژه را یکــی از پروژههــای
حیاتــی و اســتراتژیک بــرای کشــور دانســت
و تصریــح کــرد :ایــن پــروژه اگــر بــه صــورت
بینالمللــی انجــام میشــد حــدود  6ســال
بــه طــول میانجامیــد امــا در حــال حاضــر
حــدود  90درصــد از تجهیــزات آن داخلــی
اســت و بومیســازی شــده و تــا پایــان ســال
بــه بهرهبــرداری خواهــد رســید.
مشــاور وزیــر نفــت بــا اشــاره بــه اقدمــات
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شــاخصههای امنیــت در رتبــه خوبــی قــرار
دارد ،بیــان داشــت :در بیــن شهرســتانها
نیــز کاشــان بــا توجــه بــا تــاش همــکاران
و همــکاری مــردم دارالمومنیــن کاشــان در
بســیاری از شــاخصهای امنیتــی حائــز
رتبههــای برتــر اســت.
وی یکــی از مشــکالت نیــروی انتظامــی را
جمــع آوری معتــادان متجاهــر دانســت و
تاکیــد کــرد :در اســتان اصفهــان مرکــزی
بــرای جمــع آوری ایــن افــراد پیــش بینــی
نشــده اســت کــه بایــد در ایــن زمینــه
اقدامــی عملــی انجــام شــود.
حمایــت از عوامــل انتظامــی در بخشهــای
مختلــف الزمــه ارتقــای امنیــت کشــور و
جامعــه اســت فرمانــده انتظامــی اســتان
اصفهــان بــا بیــان اینکــه حمایــت از
عوامــل انتظامــی در بخشهــای مختلــف
الزمــه ارتقــا امنیــت کشــور و جامعــه
اســت ،افــزود :خالءهــای قانونــی هــم

بــرای مقابلــه بــا برخــی جرایــم هــم وجــود
دارد کــه امیدواریــم ایــن خالءهــا هــر چــه
زودتــر برطــرف شــود.

عضویت 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
انتخاب 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

