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اخبار
گسترش سیستم ارتباطات برخط برای
نشستها و دوره های آموزشی کارکنان
در تامین اجتماعی گیالن

امکان ارتباط مس��تقیم شعب تامین اجتماعی
گیالن برای بهره برداری از نشستها و دوره های
آموزشی کش��وری فراهم گردید  .علی حسین
نژاد مدیرکل تامین اجتماعی گیالن با اش��اره
به اهمیت و نقش نیروی انسانی و ضرورت به
روز رس��انی اطالعات و تقویت دانش و آگاهی
همکاران  ،افزود  :بدنبال شیوع ویروس کرونا از
اواخر سال گذشته و با هدف جلوگیری از ایجاد
وقفه در دوره های آموزشی کارکنان در مباحث
تخصصی و کارشناسی  ،در گام نخست  ،بستر
مناسب جهت ارتباط ویدئوکنفرانسی بصورت
آنالی��ن و برخط بین اداره کل تامین اجتماعی
گیالن و واحدهای تابعه فراهم گردید .
وی اظهار داشت  :با این اقدام  ،عالوه بر حفظ
تداوم نشست های آموزشی و ممانعت از تعطیل
شدن کارگروهها  ،جلسات و فعالیتهایی که نیاز
به حضور روسای شعب یا کارشناسان در آن بوده
 ،از ترددهای غیرضروری و تجمعات پرسنل در
یک مکان که از الزامات رعایت اصول بهداشتی
در شرایط کنونی است  ،جلوگیری گردید .
مدی��رکل تامین اجتماعی گیالن با بیان اینکه
 ،یک��ی از رویکردهای نوین س��ازمان حرکت
در مسیر توس��عه خدمات غیرحضوری میباشد
اذعان داش��ت  :تامین اجتماعی گیالن در این
راستا در کنار اقدامات انجام شده برای کاهش
مراجعات و ترددهای مخاطبین و عدم ش��کل
گی��ری تجمعات  ،در اقدامی ن��و و خالقانه به
همت کارشناسان حوزه فناوری اطالعات استان
 ،امکان ارتباط مستقیم و برخط شعب برای بهره
برداری همکاران واحدهای تابعه از نشستهای
آنالین اداره کل با س��تاد مرکزی را فراهم شده
است .
علی حسین نژاد افزود  :هرچند ارتباط شعب با
ادارات کل در تعداد محدودی از استانها صورت
گرفته ولی اتخاذ تمهیدات و بکارگیری روشهای
نوین برای ارتباط آنالین شعب با ستاد مرکزی
جهت بهره ب��رداری از نشس��تها و دوره های
آموزشی که از طریق ویدئوکنفرانس بین اداره
کل و ستاد برقرار میگردد کاری بدیع و ابتکاری
توسط کارشناس��ان فناوری در گیالن بوده که
برای اولین بار در بی��ن ادارات تامین اجتماعی
کشور رقم خورده است .
توقیف چوبآالت جنگلی و رفع تصرف
اراضی ملی در آستارا

نس��رین عزنوی گفت :چ��وب آالت جنگلی
قاچ��اق و فاقد مجوز حم��ل که امروز با یک
دستگاه نیسان در محور آس��تارا  -اردبیل از
رش��ت به استان های شمال غرب حمل می
شد ،توس��ط ماموران پاس��گاه منابع طبیعی
کش��ف و یک نفر در این رابطه دستگیر و به
مراجع قضایی معرفی شد.
وی افزود :چهار نفر در روس��تاهای هودول و
ویرمونی ،چهار هزار و  ۴۳۹متر مربع اراضی
مل��ی را تصرف کرده بودند و روز گذش��ته با
پیگیری حقوقی ،به آزادی زمین و دستگیری
و معرفی متخلفان به دادگاه اقدام شد.
وی اظهار کرد :وس��عت اراضی ملی آس��تارا
 ۴۰هزار هکتار و جزو جنگل های ارزش��مند
هیرکانی گیالن اس��ت و یگان حفاظت اداره
منابع طبیعی و آبخیزداری با برنامه منس��جم
از اراضی ملی حفاظت می کند.
شهرس��تان مرزی بندر آستارا با  ۹۱هزار نفر
جمعیت در منتهی الیه غرب اس��تان گیالن
و همس��ایگی جمهوری آذربایجان واقع شده
است.
احیا و بهسازی  ۱۶۰۰هکتار
ازآبندان های گیالن

مدی��ر آب و خ��اک و امور فنی و مهندس��ی
س��ازمان جهاد کش��اورزی گیالن گفت  :تا
کنون  ۱۶۰۰هکتار از آبندان های گیالن در
 ۱۶شهرستان بهسازی و احیا شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان؛ دکتر شاه
نظری با بیان اینکه در  ۱۲۷نقطه از استان در
محدوده  ۱۶شهرستان  ۱۶۰۰هکتار از آبندان
ها احیا ش��ده است افزود :برای اجرایی شدن
طرح بازسازی  ۴۴۰هزار میلیون ریال اعتبار
ملی و اس��تانی در س��ال  ۹۸اختصاص یافته
است.
وی ب��ا اش��اره به اینک��ه آبندان ه��ا یکی از
مناب��ع مهم و تاثیر گذار در تولید محصوالت
کش��اورزی به ویژه برنج اس��ت ادامه داد :با
توجه به نزدیکی منابع به مزارع ،تلفات انتقال
آب و توزی��ع آب به حداقل رس��یده و عالوه
بر تامین آب زراعی بستر مناسب برای آبزی
پروری و تقویت سفره های زیر زمینی است.

پروژه تقاطع غیرهمسطح راه آهن هشتگرد حداکثر  ۴ماه آینده به بهرهبرداری می رسد

در راس��تای نشس��ت و پیگی��ری نماینده
مردم شریف ساوجبالغ ،نظرآباد و طالقان
در مجلس شورای اس�لامی از وزیر راه و
شهرس��ازی و تماس تلفنی عصر امروز با
رئیس سازمان راه آهن کشور
و تاکی��د علی ح��دادی بر تکمی��ل پروژه
تقاطع غیر همسطح راه آهن هشتگرد این
پروژه تا  ۴ماه آینده به پایان می رسد.

همچنی��ن در راس��تای پیگی��ری جدی و
نویدبخش نماینده مردم از رئیس سازمان
راه آهن جمهوری اسالمی ایران  ۲پروژه
دیگر این سازمان پیگیری شد.
مهندس یگانه شهردار هشتگرد در بازدیدی
که به همراه دکتر حدادی نماینده مجلس
 ,مهن��دس مهرور فرماندار س��اوجبالغ و
مهندس اسحاقی رئیس شورای هشتگرد

از روند احداث پل روگذر راه آهن داش��ت
بر رعایت اصول فنی و تس��ریع در اجرای
پروژه تاکید کرد .
یگان��ه طی تم��اس تلفنی ب��ا رئیس راه
آهن کش��ور  ,احداث پل روگذر با عرض
اس��تاندارد را برای دسترسی شهروندان به
آرامس��تان امامزاده جعفر(ع) و روستاهای
بخ��ش جنوبی ش��هر و نی��ز همفکری و

اس��تفاده از نظریات مسؤلین شهرستان از
الزامات اجرای طرح دانست .
مهندس اسحاقی رئیس شورای هشتگرد
نیز با اش��اره ب��ه خطرات تردد از مس��یر
انحرافی موقت  ,تس��ریع در تکمیل پروژه
را خواس��ته بحق ش��هروندان دانست و از
پیگیریهای نماینده محترم مجلس در حل
و فصل مشکالت تقدیر و تشکر نمود .

مدیر کل نوسازی مدارس استان اردبیل:

تنها راهکار تامین اعتبار پروژه های فضای آموزشی اعتبارات استانی است

شش��مین جلس��ه ش��ورای آموزش و پرورش با حضور
مدیران کل نوسازی مدارس و آموزش و پرورش استان
اردبی��ل  ،نماینده مجلس و فرمان��داران خلخال و کوثر
و روس��ای آموزش و پرورش شهرستان های خلخال ،
کوثر  ،هشجین و شاهرود در سالن اجتماعات فرمانداری
خلخال برگزار گردید .
به گزارش روابط عمومی اداره کل نوس��ازی  ،توسعه و
تجهیز مدارس اس��تان اردبی��ل  ،دولت لطفی مدیر کل
نوس��ازی مدارس اس��تان اردبیل به تجهیز تاسیس��ات
حرارتی مدارس شهرس��تان خلخال در سال  98شامل
 16مدرسه در قالب  35کالس با هزینه  2میلیارد و صد
میلیون ریال و در س��ال  99به  22مدرسه  33کالس با
هزینه  1میلیارد و شش��صد و س��ی میلیون ریال اشاره
نمود و از تحویل تجهیزات آموزش��ی به مدارس مناطق
خلخال در سال  98با اعتبار  8میلیارد و سیصد و پنجاه
میلیون ریال و در س��ال  99با اعتباری بالغ بر  5میلیارد
ریال خبر داد .مدیر کل نوس��ازی مدارس استان اردبیل
در خصوص پروژه های تحویلی درسال  99به  9پروژه
ش��امل مس��کن مهر خلخال  ،چمن مصنوعی روستای
طولش  ،مدرسه روستای مزجین  ،نمازخانه شهید آوینی
 ،نمازخان��ه راضیه  ،نمازخانه الزهرا (س) منطقه خورش
رس��تم  ،آسفالت و محوطه س��ازی  8مدرسه در سطح
شهرستان خلخال  ،دیوار کشی و محوطه سازی مدرسه
روس��تای منامن و نمازخانه خوجین و س��تاندارد سازی
 38مدرس��ه جمع ًا با اعتبار  45میلیارد ریال گزارش داد

.وی همچنین در خصوص پروژه های در حال اجرا و یا
در مرحله مناقصه به پروژه های ش��هید فرح  ،نامجو ،
سالن ورزشی روستای خمس  ،روستای یلوجه  ،روستای
می��ل آغ��اردان  ،کار و دانش و زمی��ن چمن مصنوعی
روس��تای تیل پرداخت.دولت لطفی گفت ۳۵ :درصد از
از مجموع  ۲هزار و  ۱۰۰س��اختمان مدارس این استان
عم��ر مفید خود را از دس��ت داده و به علت فرس��ودگی
س��اختمان نیازمند اجرای طرح بازس��ازی ،نوسازی و یا
مقاومسازی هس��تند.لطفی اظهارداشت :میانگین سرانه

فضای آموزش��ی در اس��تان  ۵.۷۶صدم متر مربع بوده
و فاصله آن با س��رانه میانگین فضای آموزشی کشوری
که  ۵.۱۸صدم درصد می باش��د باالتر است و میانگین
س��رانه فضای آموزشی اس��تاندارد  ۸.۳۹صدم متر مربع
است که با این فضا فاصله داریم ولی با وجود باال بودن
س��طح میانگین س��رانه فضای آموزش��ی در شهرستان
خلخال به دلیل باال بودن عمر بس��یاری از س��اختمان
مدارس  ،فضاهای آموزش��ی نیازمند بازسازی ،نوسازی
و مقاومس��ازی میباش��ند.مدیر کل نوس��ازی مدارس

اس��تان اردبیل بیان کرد :شهرستان کوثر با برخورداری
از  ۱۴.۱۴ص��دم مت��ر مرب��ع میانگی��ن س��رانه فضای
آموزشی رتبه نخست اس��تان را بخود اختصاص داده و
شهرس��تانهای دیگر نیز با میانگین سرانه آموزشی ۱۲
و خلخال ب��ا  ۱۱.۱صدم درصد شهرس��تانهای دوم و
سوم این استان در این زمینه هستند.مدیر کل نوسازی
و تجهیز مدارس افزود :برغم تعدد پروژههای آموزش��ی
در دست اجرا که ش��امل  ۶۰پروژه فضای آموزشی در
مناطق مختلف اس��تان اس��ت  ،اعتبار تخصیص یافته
امس��ال از محل اعتبارات ملی ب��رای تکمیل طرحهای
آموزش��ی در دس��ت اجرا پایین بوده و امسال فقط ۶۸
میلیارد ریال ب��رای اجرای این پروژهها اختصاص یافته
اس��ت و اعتبارات تخصیصی از مح��ل ردیفهای ملی
جوابگوی نیاز تکمیل پروژههای آموزش��ی در حال اجرا
نیست و در شرایط فعلی و در حالی که اعتباری از محل
ملی برای تعمیر و تجهیز مدارس اس��تان در نظر گرفته
نشده تنها راهکار تامین اعتبار از محل اعتبارت استانی
و شهرستانی از طریق کمک فرمانداران به این موضوع
است.غنی نظری نماینده مردم شهرستان های خلخال
و کوثر در مجلس شورای اسالمی ضمن تشکر از لطفی
مدیر کل نوس��ازی مدارس بواسطه اقدامات انجام شده
ازسوی نوسازی مدارس در این منطقه  ،خواستار اهتمام
ویژه در خص��وص تخصیص اعتبارات و انجام برخی از
پروژه ها در مناطق جنوب اس��تان و تخریب و بازسازی
مدرسه سمیه با قدمت بیش از  70سال گردید .

تولیت آستان قدس:

تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اهمیت
شناس��ایی استعدادهای برتر و جذب نخبگان
در جه��ت فراهم آوردن رش��د و تعالی هرچه
بیش��تر آنان ،گفت :جذب منابع انسانی نخبه
و اس��تعدادهای برتر و فراهم آوردن ش��رایط
ت آنها در آستان قدس بسیار
استفاده از ظرفی 
حائز اهمیت اس��ت؛ این دستگاه مقدس باید
ب��ه مرکزی برای پرورش و کادرس��ازی نیرو
برای انقالب و نظام مقدس اس�لامی مبدل
شود .حجت االسالم والمسلمین احمد مروی
در جلس��ه ش��ورای معاونین بنیاد بهره وری

آستان قدس باید در کادرسازی برای انقالب ایفای نقش کند
موقوفات آس��تان قدس رض��وی که در تاالر
والیت حرم مطهر رضوی برگزار شد ،اظهار
کرد :آس��تان قدس رضوی به عنوان نهادی
موقوفاتی وظای��ف مهم صیانت از موقوفات،
اجرای كام��ل نيات واقف��ان و افزایش بهره
وری موقوف��ات را برعه��ده دارد .وی بنی��اد
به��ره وری موقوف��ات را مرکز ثق��ل انجام
وظایف آس��تان قدس در حوزه وقف معرفی
و با اش��اره به تأثیرگذاری بیشتر حسن عمل
در بهره وری مناس��ب از موقوفات نسبت به
اقدامات تبلیغاتی و رس��انهای برای توس��عه

فرهنگ وقف در جامعه ،تصریح کرد :ارتقاي
بهره وري در موقوفات و اس��تفاده مناسب از
منابع وقفي ،باعث میشود مردم به اهمیت و
تأثیرات مبارک وقف در جامعه بيشتر پي ببرند
و در نتیجه انگيزه برای وقف نیز افزایش یابد.
حجت االسالم والمس��لمین مروی با تأکید
ب��ر نقش مهم مدیریت حاکم ب��ر بنیاد بهره
وری موقوفات بر افزایش یا کاهش س��رمایه
اجتماعی آس��تان قدس ،بیان ک��رد :آگاهی
بخشی و اطالع رس��انی به موقع ،صحیح و
مناسب نس��بت به اقدامات حوزه موقوفات و

خدمات انجام ش��ده میتوان��د موجب اعتماد
سازی در سطح جامعه ،ارتقا سرمایه اجتماعی
و توس��عه فرهنگ نذر و وقف ش��ود .تولیت
آس��تان قدس رضوی با اش��اره به شعار سال
«جهش تولید» و لزوم نقش آفرینی آس��تان
قدس در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی ،ابراز
کرد :امروز ما در یک جنگ سخت اقتصادی
هستیم ،پیاده نظام آستان قدس در این جنگ
اقتصادی بنیاد بهره وری موقوفات است ،لذا
این بنیاد باید بتواند در حد امکانات و مقدورات
در جه��ت تحقق «جهش تولی��د» و اقتصاد

مقاومتی در کش��ور نقش آفرینی کند .حجت
االسالم والمسلمین مروی با بیان اینکه بنیاد
بهره وری موقوفات باید راههایی برای کسب
درآمد پیدا کند که عامه مردم نیز منتفع شوند،
افزود :آس��تان قدس در تمام حوزهها از جمله
اقتصادی ،باید در چهارچوب شرع و آموزههای
حضرت رضا(ع) و ائمه اطهار(ع) حرکت کند،
کس��ب درآمد باید ناش��ی از کار واقعی باشد،
برخی ممکن اس��ت در م��دت زمان کوتاهی
ب��ا حیله و ش��یطنتی بر بازار تأثی��رگذارند و
درآمدهای میلیاردی کسبکنند.

باحضور  24اکیپ عملیاتی:

مانور سراسری تعمیرات شبکه های فرسوده توزیع برق استان کرمانشاه اجرا شد

همزمان با سراس��ر کش��ور مان��ور جهادی
بازس��ازی و تعمیرات ش��بکه های فرسوده
ش��رکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه
با مشارکت اکیپ های عملیاتی کل استان

انجام ش��د .این مانور سراس��ری با ش��عار
«ت�لاش صادقان��ه ،خدمت ب��ی منت» و
باهدف تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی
و بهبود و ارتقای ش��اخص های عملکردی
به صورت ویدئو کنفرانس از س��وی شرکت
توانیر آغاز ش��د .مهن��دس امیدعلی مرآتی
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان
کرمانشاه باحضور میدانی در روستای شاهینی
کرمانش��اه ،با بیان اینکه یکی از اهداف این

عملیات ها افزایش پایداری و قابلیت اطمینان
ش��بکه اس��ت ،گفت :کاهش تعداد و زمان
خاموشی ها و همچنین کاهش تلفات شبکه
از وظایف اصلی این شرکت در مسیر بهبود
رضایت مشترکین است که با ارتقای آمادگی
اکیپ های عملیاتی در مواجهه با بحران های
احتمالی این مهم س��هل و میسر می گردد.
وی ب��ا بیان اینکه انج��ام چنین مانورهایی
باعث هم افزایی هرچه بیشتر نیروهای درون

و برون سازمانی می گردد ،افزود :شناسایی
نقاط قابل بهبود ،استانداردسازی شبکه و رفع
مشکالت فیدرهای پرعارضه از دیگر مزایای
اجرای این عملیات است .مدیرعامل شرکت
توزیع برق اس��تان کرمانشاه ضمن تشکر از
اکی��پ های عملیاتی حاضر در این مانور به
خاطر رعایت کامل پروتکل های بهداشتی
و ایمنی کار ،اظهار داشت :رفع کانون خطر و
ایمن سازی شبکه و همچنین استانداردسازی

آرایش شبکه های توزیع برق حکم پیشگیری
قبل از وقوع حادثه را دارد که همکاران فنی
م��ا امروز این مهم را به انجام رس��اندند .به
طوری که ش��بکه های فشار متوسط با رفع
اتصاالت سست ،تعویض پایه های فرسوده
و مقره های برق اصالح شدند و همچنین با
شاخه زنی مسیرهای مشجر و اورهال پست
های توزیع برق ،امیدواریم برق پایداری را در
روزهای سرد سال داشته باشیم.

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان حائز رتبه اول در بین صنعت برق کشور شد

در دومین جش��نواره ارزیاب��ی روابط عمومی
ه��ای صنع��ت آب و برق و جش��نواره روابط
عمومی های برتر وزارت نیرو شرکت توزیع
برق شهرستان اصفهان حائز رتبه اول در بین
صنعت برق کش��ور شد در این جشنواره دفتر
روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان در
 ۳محور ارتباط با رسانه ها  ،حضور در فضای
مجازی ورادیو و تلویزیون اینترنتی رتبه برتر

را از آن خود کردمهندس محمد علی اکبری
مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان
در این باره گفت  :برگزاری این جش��نواره ها
موجب می ش��ود که روابط عموی ها بتوانند
گزارش و عملکرد س��ازمان خ��ود را به زبان
س��اده و به نحوی مناسب و مفید مطرح کنند
و موجب می شود هدايت سازمان ها در مسير
خدمات بهتر به مردم را سوق داده و در جهت

تکریم ارباب رجوع بهتر و بیشتر از قبل اقدام
کنند وی در ادامه گفت  :روابط عمومیها باید
بتوانند با استفاده از بهترین فناوری ها و شیوه
ه��ای مدرن ارتباطی و رس��انه ای و نیز بهره
مندی از ظرفی��ت های مختلف نقش مهم
و کلیدی خود در رش��د و توسعه و نیز تحقق
اهداف س��ازمان خود را ایفاء نمایندوی خاطر
نشان کرد  :روابط عمومی نقشهای گوناگونی

را درجایگاهه��ای متفاوت وش��رایط متمایز
از یکدیگ��ر ایفا میکند که رس��انه ها قادر به
انعکاس مناسب و سریع آن می باشند وی در
پایان از حمایت های مدیر عامل و تالش تمام
همکاران در پاسخگویی به مردم و اهتمام بر
توسعه این ارتباط و ایجاد رضایتمندی هر چه
بیشتر مشترکین و متقاضیان تشکر و قدردانی
نمود

در دومین جشنواره روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور در سال1398

روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان موفق به کسب رتبه دوم شد

در دومین جشنواره و ارزیابی روابط عمومی
های صنعت آب و برق کش��ور که توس��ط

وزارت نیرو برگزار شد روابط عمومی شرکت
آب منطقه ای همدان موفق به کس��ب رتبه
دوم در بخش پژوهش وافکار سنجی شد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت آب
منطق��ه ای همدان ،در دومین جش��نواره و
ارزیاب��ی روابط عمومی ه��ای صنعت آب و

برق کشور که توسط وزارت نیرو برگزار شد
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای همدان
موفق به کسب رتبه دوم در بخش «پژوهش
وافکار سنجی» شد.
گفتنی است که ارزیابی این جشنواره در ۱۴
محور ش��امل «انتش��ارات و مستندسازی»،

«ارتب��اط درون س��ازمانی»« ،حض��ور در
فضای مجازی»« ،ارتب��اط با پایگاه خبری
وزارت نی��رو (پ��اون)»« ،ارتب��اط ب��ا رادیو
تلویزی��ون اینترنت��ی»« ،فرهنگس��ازی و
آم��وزش همگانی»« ،تبلیغ��ات محیطی و
رس��انهای»« ،ارتباط با رس��انهها (دیداری،

مراسم تودیع و معارفه مدیر توزیع برق شهرستان انزلی برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه مدیر توزیع برق شهرستان انزلی در فرمانداری این شهرستان
و با حضور دکتر میر غضنفری فرماندار  ،مهندس میری نرگسی قائم مقام اجرایی در
امور توزیع برق شهرستان ها و مهندس سعیدی معاون برنامه ریزی و مهندسی انجام
پذیرفت  .در این مراسم تودیع و معارفه دکتر میر غضنفری فرماندار این شهرستان از
زحمات مهندس فرض اله پور طی سالیان تصدیگری وی در امور توزیع برق انزلی

تقدیر و تشکر بعمل آمد و ابراز امیدواری کرد با همکاری مسئولین استانی  ،شهرستان
بندر انزلی و با تالش های مدیریت جدید و کارکنان توزیع برق انزلی بتوانیم با رفع
نقاط ضعف و تقویت نقاط قابل بهبود خدمتگزار مردم شریف شهرستان باشیم  .در ادامه
مهندس میری نرگسی قائم مقام اجرایی در امور توزیع برق شهرستان ها ضمن اشاره
به نقش حیاتی برق در زندگی امروز خاطر نشان کرد  :توزیع برق گیالن با بیش از

ش��نیداری ،مکتوب و مجازی)»« ،جشنواره
و نمایش��گاه»« ،آموزش هم��کاران روابط
ب رس��انه»« ،مدیریت و
عمومی و اصح��ا 
برنامهریزی»« ،پژوهش و افکارس��نجی»،
«نوآوری و خالقیت» و «پویش #هرهفته_
الف_ب_ایران» صورت گرفته است.

یک میلیون و چهارصد و نود هزار مشترک در سطح استان یکی از بزرگترین شرکت
های خدمات رسان در سطح کشور است که در تامین برق پایدار برای مشترکین عزیز
گیالنی تالش می کند  .س��پس مهندس س��عیدی معاون برنامه ریزی و مهندسی
شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن نیز از زحمات مهندس فرض اله پور تشکر و
قدردانی و برای مهندس حسن زاده در سمت جدید آرزوی توفیق کرد.

اخبار
انجام  ۶۷درصدعملیات زراعی تولید
برنج گیالن به صورت مکانیزه

مدی��راداره فناوری مکانیزاس��یون س��ازمان
جهاد کشاورزی گیالن گفت :مکانیزاسیون
مهمترین عامل ارتقای بهره وری تولید برنج
در گیالن اس��ت به گ��زارش روابط عمومی
س��ازمان ،مهندس کامیاب با اشاره به اینکه
در راستای حمایت های خوبی که در توسعه
مکانیزاسیون برنج جهت ارتقای درجه نفوذ
ماش��ین در تولید این محصول اس��ترتژیک
ص��ورت گرفته اف��زود :بی��ش از ۶۷درصد
عملی��ات زراعی تولید برنج اس��تان بصورت
مکانیزه و با استفاده از ماشینهای اختصاصی
برنج��کاری انجام میگیرد .وی با بیان اینکه
در س��ال زراعی  ۹۸-۹۹عالوه بر اس��تفاده
از تیلر ه��ا و تراکتور های ش��الیزاری برای
آماده س��ازی به موقع و صد درصدی مزارع،
بیش از ۱۶۰۰۰۰هکتار از اراضی برنجکاری
بصورت مکانیزه با استفاده از ماشینهای نشا
کار برنج کش��ت و حدود ۱۷۳۰۰۰هکتار نیز
با کمباینهای مخصوص برنج برداشت شده
ادامه داد :با استفاده از تکنولوژی وجین کن
موتوری شالیزار که در س��الهای اخیر برای
مبارزه مکانیک��ی با علفهای ه��رز به بهره
برداران معرفی شده ،موفق به انجام عملیات
وجین مکانیزه در س��طحی بال��غ بر ۵۲۵۰
هکتار انجام شده است.
مدیر اداره فناوری مکانیزاس��یون س��ازمان
جهاد کشاورزی گیالن در پایان خاطر نشان
کرد :اس��تفاده از ماشین در تولید برنج ضمن
کاهش سختی انجام کار ،موجب ارتقاء بهره
وری تولی��د و ایجاد جذابیت در قش��ر جوان
روستایی برای تولید محصول برنج به روش
مکانیزه شده است.
برنامه های پایگاه بسیج شهدای گمنام
شهرداری هشتگرد در هفته بسیج
تشریح شد

طی جلس��ه ای که با حضور اعضای شورای
پایگاه بس��یج ش��هدای گمنام ش��هرداری
هش��تگرد برگ��زار گردید برنام��ه های این
پایگاه در هفته بسیح تشریح شد .
اسحاق فیروز زارع فرمانده پایگاه با تشکر از
زحمات بس��یجیان در هفته دفاع مقدس در
زمینه آذین بن��دی محیطی اداره  ,برگزاری
مراسم بزرگداش��ت با رعایت پروتکل های
بهداشتی و تجلیل از رزمندگان هشت سال
دفاع مقدس  ,خواستار همکاری همه اعضا
برای برگزاری باشکوه ایام هفته بسیج شد و
افزود  :در حالیکه ش��یوع کرونا و ش��دت آن
طی ماههای جاری سبب گردیده تا بسیاری
از برنام��ه ها که ملزم به اجتماع بس��یجیان
اس��ت با محدودیت روبرو ش��ود لیکن می
ت��وان از فرص��ت موجود اس��تفاده و برنامه
های مختلفی را بویژه در بستر مجازی اجرا
نم��ود .وی گفت  :با حمایت اعضای محترم
شورای شهر و رهنمودهای شهردار محترم ,
پایگاه بسیج این شهرداری در همه زمینه ها
پیشگام بوده و تقویت میز خدمت  ,راه اندازی
قرارگاه پدافندی شهرداری برای مشارکت و
حضور بسیجیان در زمان بحرانهای مختلف
و استفاده از امکانات و تجهیزات الزم برای
کمک به ستاد فرعی مدیریت کرونا و تجلیل
از کارگران زحمتک��ش از جمله برنامه های
این پایگاه در هفته بسیج خواهد بود .
در ادامه اعضای ش��ورای پایگاه نیز نظرات
خود را ارائه و برگزاری مسابقات فرهنگی در
بستر مجازی و تولید محتوی از جمله موارد
مطرح شده بوده است .
اجرای عملیات گسترده جهادی
بهسازی و اصالح شبکه برق در
کالنشهر اهواز

اهواز-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
اهواز :عملیات گس��ترده جهادی پیشگیرانه
تاب آوری ،اصالح و بهینه س��ازی ش��بکه
برق همزمان با سراس��ر کش��ور در روزهای
 ۲۹و ۳۰آب��ان ماه س��ال  ۹۹در اه��واز اجرا
خواهد شد مدیرعامل شرکت توزیع نیروی
برق اهواز درباره این عملیات گس��ترده بیان
داشت :همزمان با سراسر کشور این شرکت
با برنامه ریزی ص��ورت گرفته برای اجرای
عملیات جهادی بهس��ازی و اصالح شبکه
آس��یب دی��ده و فرس��وده ،،افزایش ضریب
تاب آوری ش��بکه ،شستشوی خطوط آلوده،
تعویض س��یم به کابل و همچنین تعویض
پایه های فرسوده خواهیم کرد.
حس��ن کریم��ی در ادامه اف��زود :کاهش
خاموش��ی ،ایمن س��ازی ش��بکه ،افزایش
رضایتمن��دی مش��ترکین از جمل��ه اهداف
مهم اجرا این عملیات می باشد .مدیرعامل
شرکت توزیع نیروی برق اهواز تصریح کرد:
افزایش روحیه کار جمعی و همدلی بیش��تر
بین گروهه��ای عملیاتی با حضور  ۶۵گروه
عملیاتی خط گرم ،خط سرد و گروههای ویژه
شستشوی خطوط برقدار و دیگر گروههای
اجرائی و اس��تفاده از بی��ش از ۱۲۰خودروی
عملیاتی همه در جهت ارایه خدمات مطلوب
و مستمر به شهروندان می باشد.

