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نشست تخصصی مسئولین استان البرز و شهرستان چهارباغ برای استقرار دستگاه های اجرایی

در ای��ن نشس��ت تخصصی دکت��ر فردی
مع��اون سیاس��ی ،امنیت��ی و اجتماع��ی
استانداری البرز ،دکتر شمیرانی سرپرست
فرمان��داری چهارباغ،مدی��ران کل استان،
مهن��دس زارعی نژاد بخش��دار ،مهندس

ش��اه محمدی ش��هردار چهارب��اغ و دکتر
سرشار رییس شورای اسالمی شهر حضور
داشتند
مع��اون سیاس��ی ،امنیت��ی و اجتماع��ی
استانداری البرز :تم��ام مدیران کل جهت

استقرار ادارات در چهارباغ کمک کنند
از استان��دار ،نماین��ده م��ردم در مجلس،
امام جمعه و تمام��ی افرادی که در ایجاد
شهرستان چهارباغ کمک کردند قدردانی
می کنم

ارتق��ای چهارباغ به ش��هرستان ظرفیت
قابل قبولی برای ج��ذب اعتبارات و ارایه
خدمات بیشتر به مردم است
سرپرس��ت فرمانداری چهارب��اغ :استقرار
ادارات در حد نمایندگی مورد قبول نیست

چون مشکالت شهرستان حل نمی شود
منتظر ساختار نباشیم ،از سر جمع اعتبارات
و منابع اداری استان استفاده شده و حداقل
 5نیرو جهت استقرار هر اداره در چهارباغ
اختصاص یابد.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان رضوی:

اخبار
تکمیل عملیات بهسازی پارک شهر هوره

تکمیل عملیات بهس��ازی پارک شهر هوره
از توابع ش��هرستان سامان با اعتبار ۱میلیارد
و  ۲۰۰میلی��ون ری��ال انجام ش��د .مهندس
سهراب رئیسی مدیرکل محترم بنیاد مسکن
انقالب اسالمی استان گفت:تکمیل عملیات
احداث پارک در شهر هوره از محل اعتبارات
درآم��د زمین سال ۱۳۹۸بود که پس از انجام
هماهنگی الزم باش��هردار محترم و اعضای
محترم شورای اسالمی اجرا گردید .وی افزود
:عملیات بهسازی پارک در خصوص تکمیل
الباقی کارهای انجام شده در سنوات گذشته
و همچنین تعویض وسای��ل بازی مرتبط به
فضای بازی کودک��ان در سطحی به میزان
 ۳۲۰مترمرب��ع بوده است که توسط این نهاد
انجام و هم اکنون به بهرهبرداری رسید.
استفاده از ربات هوشمند به منظور
بررسی دقیق کانال های جمع آوری
آب های سطحی

مش��هد مقدس محمدرضا رحمت��ی -افزایش
ایمنی کارگران خدمات ش��هری ب��ا استفاده از
تکنولوژی های نوین معاون خدمات ش��هری
شهرداری مشهد از به کارگیری ربات هوشمند
به منظور بررسی کامل خصوصیات کانال های
جمع آوری آب های سطحی شامل متراژ دقیق،
شیب زمین ،وضعیت موجود و ...در کالن شهر
مش��هد خبرداد .مهدی یعقوبی با بیان این خبر
اظه��ار کرد :در حال حاضر بیش از یک میلیون
و  600ه��زار متر کانال جم��ع آوری آب های
سطحی در ش��هر مش��هد وجود دارد که از این
مقدار ،بالغ ب��ر  700هزار متر کانال جمع آوری
آب های سطحی به صورت سرپوشیده هستند
که نگهداری و الیروبی آن ها یکی از مهم ترین
ت های معاونت خدمات شهری است زیرا
اولوی 
ی تواند
کنترل و الیروبی مداوم این مس��یرها م 
عالوه بر جلوگیری از آبگرفتگی معابر در هنگام
بارش نزوالت آسمانی ،به حل مشکل ماندآب
در کانال ها و رف��ع بوی نامطبوع کانال ها نیز
کمک کند .وی افزود :در همین راستا با همکاری
یک شرکت دانش بنیان ،ربات هوشمند بررسی
وضعیت کانال های جمع آوری آب های سطحی
کشور طراحی و ساخته شد و در حال حاضر در
مرحله تست های مختلف و ارتقا ویژگی های آن
هستیم .با استفاده از این روبات هوشمند میتوان
به آسانی وضعیت کانال ه��ای جمع آوری آب
های سطحی در همه نقاط شهر را که به علت
محدود بودن فضا ،امکان بازدید مداوم را ندارند،
بررسی کرد .معاون خدمات ش��هری شهرداری
مشهد بیان کرد :با توجه به این که تاکنون برای
بازدید از این کانال ها از نیروی انسانی استفاده
می ش��د و در برخی مواقع ممک��ن بود ایمنی
کارگران خدمات شهری به خطر بیفتد ،استفاده از
این تکنولوژی جدید می تواند گامی مناسب در
راستای افزایش ایمنی کارگران خدمات شهری،
در کالنشهر مشهد باشد.
آگهی

ح��وزه ثبت ملک علی آبادکت��ول آگهی اختصاصی
موضوع ماده  3قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و فاقد سندرسمی برابر
آراء صادره هی��ات حل اختالف قان��ون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراض��ی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک ش��هرستان علی
آباد کت��ول تصرفات مالکانه و بالمع��ارض متقاضیان
مح��رز گردی��ده است  .ل��ذا مش��خصات متقاضیان و
امالک مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظوراطالع عموم
دردونوبت به فاصله  15روز آگهی می شود.در صورتی
که اشخاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضیان
اعتراضی داش��ته باشند،می توانند از تاریخ انتشار اولین
آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه اداره ثبت اسناد
وامالک شهرستان علی آباد کتول تسلیم وپس از اخذ
رسی��د ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،
دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند .آقای
ابراهی��م گوکالنی به ش��ماره ش��ناسنامه  1990و کد
مل��ی  2269279883صادره از علی آباد فرزند عباس
در شش��دانگ عرصه واعیان یک قطعه زمین مزروعی
به مس��احت  10000متر مربع مفروز و مجزا ش��ده از
پ�لاک  -17اصلی واق��ع در علی آباد کتول –ش��هر
مزرع��ه کت��ول جنب زمی��ن مزروعی دکت��ر رضا قلی
مع��ززی  ،اراضی کش��اورزی بخش  6حوزه ثبت علی
آباد کتول ب��ه موجب مجوزش��ماره  1.123995مورخ
 1399/10/18مدیری��ت جهادکش��اورزی ش��هرستان
علی آباد تائید وکالس��ه 1399114412005000133
م.ال��ف 423:تاری��خ انتش��ارنوبت اول1399/12/5:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/12/23:محمود خاندوزی
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک علی آباد کتول

کتابهای درسی مهمترین منبع امتحانات نهایی و کنکور سراسری هستند

مشهد مقدس محمدرضا رحمتی-معاون آموزش متوسطه
آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت :امتحانات نهایی
 ۵۰درصد مس��یر کنکور سراسری را برای دانش آموزان
پایه دوازدهم هموار خواهد ساخت.
رض��ا صابری توالیی با بیان اینکه سال تحصیلی جاری
برای دانش آموزان پایه دوازدهم ،سالی استثنایی ،حساس
و سرنوش��ت ساز است که بایستی به عنوان یک فرصت
تلقی شود اظهار داش��ت :دانش آموزان پایه دوازدهم دو
آزمون سرنوش��ت ساز را پیش روی خ��ود دارند ،در ابتدا
امتحان��ات نوبت دوم که به ص��ورت هماهنگ ،نهایی و
حضوری برگزار خواهد شد ،این امتحانات مالک محور و
غیررقابتی است و هر کس می تواند با آمادگی و تالش
بیشتر بهترین نتیجه را بگیرد.
وی اف��زود :دانش آموزان پای��ه دوازدهم در ادامه کنکور
سراسری را پیش روی خود خواهند داش��ت که آزمونی
هنجار مح��ور و رقابتی است لذا کس��ی نتیجه مطلوب
خواهد گرفت که نس��بت به دیگران آمادگی بیش��تری
داشته باشد.
مع��اون آموزش متوسط��ه آموزش و پ��رورش خراسان
رضوی با اشاره به اینکه امتحانات نهایی  ۵۰درصد مسیر
کنکور سراس��ری را برای دانش آم��وزان پایه دوازدهم
هموار خواهد ساخت تصریح کرد :امتحانات نهایی مقدمه
ورود به دانش��گاه است ،دان��ش آموزان باید نقش تعیین
کننده امتحانات نهای��ی را در موفقیت خود مد نظر قرار

دهند ،طی دوسال گذش��ته تعداد زیادی از دانش آموزان
پذیرفته ش��ده در کنکور سراسری موف��ق به اخذ دیپلم
نشدند و عم ً
ال از راهیابی به دانشگاه باز ماندند.
صاب��ری توالیی در خصوص اهمی��ت ارتقا سطح سواد
علم��ی دانش آم��وزان اظهار داش��ت :کتابهای درسی
مهمتری��ن منبع ،ماخذ و مرجع امتحانات نهایی و کنکور
سراسری هس��تند و بررسی سواالت هفت دوره گذشته
امتحانات نهایی نیز کمک شایانی به آشنایی با سواالت
و اهداف آنها خواهد نمود.وی با اش��اره به اینکه احتمال

زیادی وجود دارد که محتوا و طرح سوال امتحانات نهایی
و کنک��ور سراسری با توجه ب��ه وضعیت قرمز کرونایی
باشد گفت :توجه به بودجه بندی کتب درسی که از طرف
سازمان پژوهش با توجه به وضعیت قرمز ارائه شده است
را توصیه می کنیم .این مقام مسئول با اشاره به اهمیت
نیمه دوم س��ال تحصیلی در موفقیت دانش آموزان پایه
دوازده��م در امتحانات نهای��ی و کنکور سراسری اظهار
داش��ت :این دانش آموزان م��ی توانند با رعایت پروتکل
های بهداشتی و دستورالعمل ستاد ملی مقابله با کرونا از

آموزشهای حضوری در قالب جلسات رفع اشکال ،قرائت
خان��ه و کالس کنکور با هماهنگی مدیران مدارس و در
فضای مدارس بهره الزم را ببرند.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش خراسان رضوی
ب��ا تاکید بر ارتقا سطح سواد روانی دانش آموزان تصریح
کرد :این س��واد معطوف به انگیزه های درونی است که
نق��ش تعیین کننده ای در موفقیت دانش آموزان خواهد
داشت ،در این زمینه داشتن اعتماد به نفس و خودباوری
نقش اساسی را ایفا می کند ،تجربیات سالهای گذشته
نش��ان داده است که موفق ترین دانش آموزان کس��انی
هستند که اعتماد به نفس باالیی داشته اند.
وی افزود :باور مثب��ت و امید به آینده ،پرهیز از هرگونه
اضط��راب ،استرس و نگرانی ،داش��تن عزت نفس باال،
داشتن پشتکار و برنامه ریزی می تواند به موفقیت دانش
آموزان در امتحانات نهایی و کنکور سراسری کمک های
شایان توجهی نماید.
صابری توالیی در پایان با تاکید بر اهمیت استمرار ارتباط
دانش آموزان با مدرسه خود تصریح کرد :تکیه گاه اصلی
دانش آموزان بایستی مدرسه باشد ،بهترین مشاور دانش
آموزان معلمین ،مدیر و عوامل اجرای مدرسه هس��تند،
متاسفانه برخی افراد سودجو بدون اطالع از نظام اموزشی
جدید تحت عنوان مشاور که متاسفانه دانسته یا ندانسته
مشاورههای غلط به دانشآموزان دا ده و مسیر آینده آنها
را تغییر میدهند.

برگزاری بیست و هفتمین جلسه کمیته راهبردی حمل و نقل جاده ای استان البرز

در بیست و هفتمین جلسه کمیته راهبردی
حم��ل و نق��ل ج��اده ای بر ارتق��ای سطح
خدم��ات به مس��افران بخش حم��ل و نقل
عمومی تاکید شد:
سط��ح خدم��ات قابل ارائ��ه به مس��افران
بخ��ش حمل و نقل عمومی باید در راستای
خواسته ها و مطالبات مسافران و متناسب با
تکنولوژی های نوین گسترش و ارتقا یابد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری
و حمل و نقل ج��اده ای ،داریوش باقرجوان
مدی��رکل حمل ونقل دفتر مس��افر سازمان
راهداری و حمل و نقل جاده ای در بیس��ت
و هفتمین جلس��ه کمیت��ه راهبردی حمل و

نقل جاده ای در بخش حمل و نقل مس��افر
که با هدف بررسی مس��ائل مطروحه در این
بخش و اتخاذ تدابیر الزم برای ارائه خدمات
بهتر به مسافران در استان البرز تشکیل شد،
ضمن بیان این مطل��ب گفت :در بخش جا
به جایی مس��افر اقدامات خوبی انجام شده
است ،به گونه ای که در حال حاضر بسیاری
از خدمات به مسافران اعم از فروش بلیت بر
بس��تر وب به آن ها ارائه می شود ولی لزوم
ارتقای خدمات با توجه به مطالبات مسافران
جزو ضروری��ات ادامه فعالیت در این بخش
است .وی با بیان اینکه به دلیل شرایط حاکم
بر کشور ناش��ی از شیوع بیماری کرونا و به

تب��ع آن کاهش سفرهای بین ش��هری طی
یکسال گذشته بخش حمل و نقل مسافر با
کاهش درآمد مواجه بوده است ولی با همت
دست اندرکاران این بخش اعم از ش��رکت
ها و رانندگان کمترین وقفه ای در جابجایی
مسافر در کشور ایجاد نگردید.
باقرجوان بر ضرورت رعایت کامل پروتکل
های بهداشتی در جابجایی مسافر تاکید کرد
و افزود :سیاست سازمان راهداری و حمل و
نقل جاده ای حمل ایمن مسافران است و در
این راستا نظارت مضاعفی بر نحوه عملکرد
شرکت ها انجام می شود.
بر اس��اس این خب��ر در این جلس��ه گودرز

محمودی مدیر کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان البرز نیز ضمن ارائه گزارشی
از وضعیت بخش حمل و نقل مسافر استان،
گف��ت :در استان البرز  ۲۸ش��رکت حمل و
نقلی در بخش مسافر فعال هستند و طی ۱۰
ماهه سال جاری بیش از  ۳۴۰هزار مس��افر
از استان جابجا کرده اند که این رقم نسبت
به مدت مش��ابه سال قبل  ۳۶درصد کاهش
داشته است.
ش��ایان ذکر است ،در جری��ان این سفر که
روسای تش��کل های صنف��ی بخش حمل
و نقل مس��افر کش��وری نیز حضور داشتند
عالوه بر تش��کیل بیس��ت وهفتمین جلسه

کمیت��ه راهبردی حمل و نق��ل جاده ای در
بخش حمل و نقل مسافر با حضور اصناف و
دست اندرکاران بخش حمل و نقلی مس��افر
استان ،بازدیدی از پایانه مس��افری البرز نیز
انجام شد.

همت بلند شركت فوالد مباركه را برای بازسازی خیریه فرهنگی تربیتی امیرالمومنین شهر مباركه ارج می نهیم

با حضور نماینده مردم ش��ریف شهرستان
مبارکه و مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه
و هیئت همراه  ،ساختمان بازسازی ش��ده
خیریه فرهنگی تربیتی امیرالمومنین شهر

مبارکه به بهره برداری رسید.
پروین صالحی نماینده مردم ش��هرستان
مبارکه با بی��ان اینکه تمام امیدمان این
اس��ت که نوجوان��ان این جامع��ه در یک
محیط فرهنگی رش��د و نمو نمایند ،گفت
 :همت بلند ش��رکت فوالد مبارکه وگروه
توکا فوالد را برای بازسازی این مجموعه
ارج م��ی نهیم و از کلی��ه خدماتی که در
راستای حمایت از اقشار ضعیف و محروم
در منطقه توسط صنایع بویژه فوالد مبارکه
انجام می شود قدردانی می کنم.
وی افزود :هم اکنون شاهد یک مجموعه
ش��کیل و درخور ش��ان افرادی که اینجا

تحت سرپرستی قرار گرفته اند هس��تیم
و من در این بازدید بس��یار خوشحالم و به
وجد آمده ام چرا که ساختمان از آن حالت
فرسوده و قدیمی خارج شده و به مجموعه
ای زیبا برای زندگ��ی این عزیزان تبدیل
شده است.
صالح��ی خاطر نش��ان کرد  :انش��ا اهلل با
تحکیم خانواده ها در آینده ش��اهد ساخت
ای��ن مراکز نباش��یم ومراک��ز فرهنگی را
تجهیز کنیم .حمید رض��ا عظیمیان مدیر
عامل ش��رکت فوالد مبارکه نی��ز در این
مراسم با بیان اینکه فوالد مبارکه به خود
می بالد که توانسته چنین کمکهایی انجام

دهد ،افزود  :بسیار خوشحالم این توفیق در
راستای مسئولیت اجتماعی نصیب فوالد
مبارکه ش��ده و اگر مواردی از این دست
در شهرستان باش��د نباید به آن بی توجه
باشیم.
بنا ب��ر این گ��زارش مدیر عام��ل خیریه
فرهنگ��ی تربیتی حض��رت امیر المومنین
مبارکه ضمن قدردانی از تالشهای صورت
گرفته در این زمینه گفت:
ای��ن خیری��ه در سال  1378به پیش��نهاد
سازمان بهزیستی و با مشارکت گروه توکا
فوالد راه اندازی ش��د و ط��ی این مدت
 200دختر ب��ی سرپرست یا بد سرپرست

بهزیس��تی تحوی��ل این مرکز ش��ده و با
هدف پرورش  ،تربیت و تحصیل در اینجا
نگه��داری و سپس به زندگی عادی خود
در جامعه ادامه می دهند.
پروین صابری گفت :در این راستا تا کنون
 80نف��ر از این دخت��ران راهی خانه بخت
ش��ده اند و م��ا بقی یا به آغ��وش خانواده
برگشته و یا تحصیالت دانشگاهی را ادامه
داده اند.
وی افزود  :ب��رای بازسازی و تجهیز این
مجموعه ش��رکت فوالد مبارک��ه و گروه
توک��ا فوالد جمع��ا  850میلی��ون تومان
کمک کرده اند .

توسعه و نوسازی بیش از  ۱۰۰کیلومتر خطوط و شبکه های آبرسانی در سطح استان بوشهر

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ش��رکت آب
وفاضالب استان بوشهر :مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب استان بوش��هر با اش��اره به
اج��رای طرحهای آبرسانی ب��ا صرف اعتبار
بالغ بر ۱۰۰۰میلیارد ریال اظهارداش��ت  :در
راستای خدمترسانی مطلوب به مشترکین
در سالج��اری ۱۰۰۰میلیاردری��ال دراجرای
طرح های آبرسان��ی استان سرمایه گذاری
ش��ده است ک��ه از مجموع ای��ن اعتبارات
۵۳درصد درحوزه شهری واز محل اعتبارات
مل��ی واستان��ی ونی��ز  ۳۶درص��د درحوزه
روستای��ی و ازمحل اعتبار حوزه استانی ،بند
ال��ف تبصره ،۶مناطق مح��روم سفرریاست
جمه��وری ومناب��ع داخلی ومل��ی تاکنون
تخصیص یافته است.
وی اف��زود  :هزینهه��ای ج��اری از محل

درآمدهای شرکت و هزینههای توسعهای و
سرمایهای از محل اعتبارات عمرانی ملی و
استانی تأمین میشود.
حمزهپور اجرای  ۶۰کیلومتر توسعه ش��بکه
آبرسانی را مورد اش��اره ق��رار داد و تصریح
ک��رد :هرسال��ه طب��ق برنام��ه وباتوجه به
توسعه ش��هرها وروستاها ودرنتیجه افزایش
تقاضا عملیات توسعه ش��بکه مستمرا انجام
می گردد که امس��ال عالوه توسعه ش��بکه
آبرسان��ی ،بیش از  ۴۵کیلومتر ش��بکههای
فرسوده نیزنوسازی شده است.
وی ،از اج��رای ۲۰کیلومت��ر خط انتقال آب
خبر داد و بیان کرد :در این راستا  ۷کیلومتر
خط انتقال آب نوسازی شده است.
وی تصریح کرد :امس��ال به منظور افزایش
تولید وتامین آب شرب مشترکین  ۳۷حلقه

چ��اه با اعتباری افزونب��ر ۲۰۰میلیارد ریال
حفر,کفش��کنی و تجهی��ز ش��ده است که
امیدواری��م باحفراین چاه ها پاسخگوی نیاز
روز افزون مش��ترکین به ای��ن مایه حیاتی
باشیم.
حمزهپور گف��ت  :همچنین درجهت ارتقای
خدمت رسانی آب آش��امیدنی به مشترکین
 ۷۳ایستگاه پمپاژ آب استان بوشهربهسازی
شد ه است.
وی گف��ت :به منظ��ور توزی��ع عادالنه آب
،تعیین میزان دقیق آب آش��امیدنی آب این
روستاها و ب��رای ساماندهی و پیشگیری
و جم��عآوری م��وارد هدررف��ت و مصارف
غیرمج��از آب ،در ورودی  ۵۰روست��ا کنتور
نصب شده است.
وی با اش��اره ب��ه توزیع آب سی��ار به نقاط

بحرانی خاطر نش��ان کرد :امس��ال  ۶هزار
سروی��س آب تانک��ری با حج��م  ۶۰هزار
مترمکع��ب در نقاط بحرانی و کمآب استان
توزیع شده است.
وی با تاکید بر توجه به مصرف بهینه آب و
صرفهجویی در همه عرصهها اظهار داشت:
صرف��ه جوی��ی در مص��رف آب ،ضرورتی
اجتنابناپذی��ر ب��رای جلوگی��ری از بحران
محسوب میشود.
وی آب شرب را تنها برای مصرف خانوارها
در ش��هرها و روستاها دانست و تاکید کرد:
وظیفه ش��رکت آب و فاض�لاب تامین آب
م��ورد نیاز مش��ترکان اس��ت و استفاده آب
ش��بکه در مزارع ،اراضی کشاورزی و خانه
باغه��ا ممنوع است و در این راستا قطع آب
باغویالها و انش��عابات غیرمج��از و برخورد

قانونی با متخلف��ان آب در اولویت برنامهها
قرار دارد.
مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاضالب استان
بوشهر با اشاره به اجرای پروژههای آبرسانی
در نق��اط مختل��ف استان اف��زود :عالوه بر
اجرای پروژههای آبشیرینکن با مشارکت
بخش خصوصی طرحهای مهمی امسال در
نقاط شهری و روستایی اجرا شده است.

پایداری در توسعه سیستمهای دیجیتال سازمان با نصب لینك رادیویی در منطقه یك عملیات انتقال گاز

خوزستان -پروژه نص��ب لینک رادیویی در
راستای افزایش ظرفی��ت و توسعه پایداری
بین تأسیسات شهید محمدی و یارد خطوط
لوله اهواز با موفقیت به پایان رسید.
محمد سالمت رئیس ارتباط��ات و فناوری
اطالع��ات منطقه یک عملی��ات انتقال گاز
در گفتگ��و با روابط عموم��ی منطقه گفت:

عملی��ات نص��ب لین��ک رادیویی ب��ا هدف
افزای��ش ظرفیت و توسعه پایداری ش��بکه
مخابراتی بین تأسیس��ات ش��هید محمدی
و مرک��ز بهره برداری خط��وط لوله اهواز به
منظور برق��راری ارتباطات و انتقال data ،
 Voiceو  VHFدر کوتاهتری��ن زم��ان
ممکن در ابتدای بهمن  99به پایان رسید.

سالمت تصریح کرد :طراح��ی اولیه (پروژه
بزرگ سراسری لین��ک رادیویی) مربوط به
مسیر ارتباطی تأسیس��ات مذکور و شرکت
گ��از استان خوزست��ان بود که ب��ا توجه به
شرایط ناپایدار جوی ،ارتباطات خطوط تلفن
و انتقال دیتا در مواقع بسیاری از سال ،دچار
اش��کال و بعض ًا قطعی ارتباط میشد ولی در

همه با هم ،جهاد برای حفاظت از منابع
طبیعی

مهندس کوالن��ی مدیرکل مناب��ع طبیعی و
آبخیزداری اس��تان کرمانش��اه درباره جش��ن
درختکاری و هفته منابع طبیعی گفت :امسال
و ب��ه واس��طه فراگیری وی��روس کرونا هفته
منابعطبیعی و آبخیزداری همچون سال گذشته
ب��ا رعایت پروتکلهای بهداش��تی و با هدف
اشاعه سنت حسنه درختکاری و ترویج فرهنگ
حفظ و احیای منابع طبیعی از تاریخ  ۱۵لغایت
 ۲۲اسفندماه و با شعار «همه با هم ،جهاد برای
حفاظت از منابعطبیعی» در سراسر کشور برگزار
میشود.
مهن��دس کوالنی اف��زود هرس��اله  ۱۵تا ۲۲
اسفندماه «هفته منابع طبیعی و آبخیزداری»
نامیده شده است و نخستین روز این هفته در
تقوی��م به نام روز «درختکاری» عنوان ش��ده
است که در این روز مردم و مسئولین با حضور
در عرصههای منابعطبیعی با کاشت درخت به
استقبال سال نو و در آستانه بهار ،زندگی را به
زمین باز میگردانند.
مهندس کوالن��ی اضافه کرد همچنین طبق
اعالم روابط عمومی سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری کشور روزشمار هفته منابع طبیعی
و آبخیزداری از سوی سازمان بدین شرح اعالم
میگردید:
جمعه  ۱۵اس��فند؛ منابع طبیعی ،درختکاری و
توسعه پوشش گیاهی
ش��نبه  ۱۶اﺳﻔﻨﺪ؛ منابع طبیعی ،آبخیزداری و
آبخوانداری
یکش��نبه  ۱۷اسفند؛ ﻣﻨﺎﺑﻊ طبیعی ،فرهنگ و
رسانه
دوش��نبه  ۱۸اسفن��د؛ ﻣﻨﺎﺑﻊ طبیعی،حفاظت و
قانون
سه شنبه  ۱۹اسفند؛ منابع طبیعی و آموزههای
دینی
چهارشنبه  ۲۰اسفند؛ منابع طبیعی ،آموزش و
پژوهش
پنج ش��نبه  ۲۱اسفند؛ ﻣﻨﺎﺑﻊ طبیعی ،خانواده و
مسئولیتاجتماعی
جمعه  ۲۲اسفند؛ منابع طبیعی ،ایثار و شهادت
مهن��دس کوالن��ی در پایان از تمامی اقش��ار
مختلف جامعه درخواست کرد تا در حفظ ،احیا
و توسعه منابع طبیعی بکوش��ند زیر که منابع
طبیعی متعلق به تمامی نسل هاست و همگی
ما وظیفه داریم برای حفاظت و پاسداری از این
منابع ملی بکوشیم .
عملیاتآبخیزداریدراستاناردبیلبیش
از 75درصدپیشرفتفیزیکیدارد

مدی��رکل منابع طبیعی و آبخی��زداری استان
اردبی��ل گفت :اج��رای عملی��ات مکانیکی و
بیومکانیکی آبخی��زداری از مح��ل اعتبارات
صن��دوق توسعه مل��ی در است��ان 75درصد
پیش��رفت فیزیکی دارد.شهامت هدایت مدیر
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل در
گفتگو با خبرنگار پیام طبیعت با اعالم این خبر
گفت :امسال از محل اعتبارات صندوق توسعه
ملی اجرای عملیات طرحهای آبخیزداری برای
27حوزه آبخیز استان در مس��احت  225هزارو
 76هکت��ار در دس��ت اجراس��ت.وی افزود:
عملیات مکانیک��ی در  12هزارو  588هکتار از
عرصههای این حوزهها را در بر دارد و  45هزارو
 296هکتار در بخش مطالعات تفصیلی اجرایی
طرحه��ای آبخی��زداری در  27حوزه مصوب
اس��ت.وی افزود :هماکنون  25سازه مکانیکی
با حجم  22ه��زارو 880مترمکعب استان اجرا
ش��ده است.به گفت��ه وی ،اح��داث سازههای
سنگی گابیونی،بندهای زیر زمینی و دو منظوره
پخش سیالب ،کنتورفارو ،از جمله این اقدامات
با هدف ذخیره نزوالت آسمانی ،کنترل سیل و
فرسایش خاک ،افزایش پوشش گیاهی و تغذیه
آبخوانهااست.
توسعهزیرساختهایمخابراتیشهرستان
شهرضا در دست اقدام است

تجهیز شبکه مخابراتی منطقه یک به لینک رادیویی

طراح��ی لینک جدید ک��ه توسط مهندسین
داخل��ی انجام ش��د با تغیی��رات کلی میزان
پایداری و امنیت ش��بکه تا حد بسیار زیادی
افزایش یافت.
رئی��س ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات
منطقه یک در پایان ضمن اش��اره به مسأله
( Fadingمح��و ش��دگی سیگن��ال در اثر

اخبار

عوامل ناخواسته)گفت :منطقه یک عملیات
انتقال گاز با داشتن کادر متخصص و مجرب
در زمینه فناوری ارتباطات با هدف دستیابی
به باالترین استانداردها  ،تنوع و گس��تردگی
خدمات مخابراتی ،سیستمهای کنترل از راه
دور و اسکادا بس��تری ام��ن و مطمئن را در
سیستمهای شبکه انتقال ایجاد نموده است.

مدی��ر مخابرات منطق��ه اصفه��ان در دیدار با
مسئولین شهرستان شهرضا با اعالم این مطلب
گفت :تاکنون به همت مخابرات منطقه اصفهان
طرح های توسعه ای بس��یاری در مناطق این
ش��هرستان با محوریت ش��بکه ثاب��ت و سیار
عملیاتی ش��ده و این روند ادامه خواهد داشت.
به گ��زارش روابط عمومی مخاب��رات منطقه
اصفهان،اسماعی��ل قربانی در ای��ن دیدار که با
حض��ور ناصر اسدی فرمان��دار ،حبیب قاسمی
ش��هردار و ناص��ر عمرانپور رئی��س مخابرات
شهرضا و همچنین سید علی مرتضوی شهردار
منظریه در ستاد مخابرات منطقه اصفهان برگزار
شد؛توسعه زیرساختهای مخابراتی در شهرستان
ها را مس��تلزم همکاری هم��ه جانبه نهادهای
حاکمیتی باالخص ش��هرداری ها دانس��ت و
اظهار کرد  :همکاری دو جانبه ش��هرداریها با
مخابرات به منظور توسعه ارتباطات در مناطق
ش��هری و روستایی امری ض��روری است و از
آنجا که انجام پروژه های فنی در ش��بکه ثابت
و سیار ،الزمه ارائه ارتباطات مستمر و پایدار به
ش��هروندان است ،لذا مساعدت شهرداری ها و
اعضای شورای شهر در تسهیل امور جهت انجام
این طرح ها موضوعی اجتناب ناپذیر است.

