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اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوســعه ایرانی-دوره 
آموزش آشــنایی منتخبین و نمایندگان بسیج سازندگی 
به منظور اجرای طرح توانمند سازی اقشار کم برخوردار از 
طریق ایجاد نیروگاه های خورشیدی با حضور سارا صالحی 
مدیردفتر بازار برق شــرکت توزیع بــرق اصفهان وعماد 
مرادی مدیر قرارگاه اقتصاد مقاومتی بســیج سازندگی و 
هومن خداپرست کارشــناس دفتر HSE شرکت توزیع 
برق اصفهان در جمــع ۴۰ نفر از بســیجیان در پارک فن 
آوری های نوین برگزار شد . ســارا صالحی مدیر دفتر بازار 
برق شــرکت توزیع برق اصفهان گفت : حضور ؛ مشارکت 
و حرکت های مردمی در جهت ســازندگی در قالب بسیج 
می تواند در طرح اشتغالزایی برای بسیاری از خانواده های 
کم درآمد کار گشا باشــد و جریان اقتصادی و معیشتی را 

در اقشــار کم بضاعت جامعه به جریان بیندازد . وی گفت 
:در این دوره آموزشــی هر دو طیف بسیجیان تحصیلکرده 
که دارای آموزشــهای آکادمیک در حوزه برق می باشند 
و هم افرادی کــه تحصیالتی غیر مرتبط بــا این صنعت را 
داشته و یا تحصیالت دانشگاهی نیز نداشتند حضور یافته 
و شرایط نصب و آماده ســازی پنل های خورشیدی را فرا 
گرفتند و به نظر می رسد جلسات و دوره های آموزشی دیگر 
نیز در همین راستا برگزار شــود . وی ابراز داشت : در این 
دوره های آموزشــی دانش فنی و دانش عمومی در اختیار 
بسیجیان گذاشته می شود تا هر کدام به فراخور پتانسیل 
های موجود برای تسهیل این فرایند اقدامات الزم را انجام 
دهند از جمله شناسایی خانوارها ، متقاضیان و مشمولین 
این طــرح ،پیگیری در خصوص تســهیالت بانکی ،تامین 

تجهیز و طراحی این پنل ها و عملیات نصب از جمله موارد 
یاد شده می باشد . در این دوره آموزشی هومن خداپرست 
کارشــناس دفتر  HSEنیز در مورد ایمنی و ارت سامانه 
برق خورشیدی، حفاظت در برابر برق گرفتگی توضیحاتی 
عنوان کرد وگفت : معموالً یکی از مهــم ترین نکاتی که با 
آن مواجه می شویم دست کم گرفتن خطرات سامانه های 
خورشیدی در زمان نصب،تســت و بهره برداری از سامانه 
های فوق بوده که اصوالً به فراموشی سپرده می شود. باید 
بدانیم در انجام پروژه های خورشیدی با دو نوع برق متناوب 
و مســتقیم ســر و کار داریم که هر دو نوع ولتاژ با سطوح 
جریانی متفاوت می تواند باعــث برق گرفتگی گردند پس 
رعایت ایمنی مهمترین رکن و شرط پیاده سازی پنل های 

خورشیدی است .

 قزویــن -  مصطفی  مرادی،خبرنگارتوســعه ایرانی-
مدیرعامل شرکت خدمات مهندســی آب و خاک کشور 
گفت: با برنامــه ریزی مدون برای احیای دشــت قزوین 
تولیدات کشــاورزی این اســتان مــی تواند تــا دو برابر 

افزایش یابد.
 محمد مهدی قاســمی مدیرعامل شــرکت خدمات 
مهندســی آب و خاک کشــور بــرای بررســی وضعیت 
کشــاورزی دشــت قزوین و بازدید از ظرفیت های این 

منطقه به قزوین سفر کرد.
مهدی قاسمی سپس در نشســتی با حضور میثم پیله 
فروش معاون اقتصادی استانداری، رضا افالطونی رئیس 
سازمان جهاد کشــاورزی اســتان و کارشناسان جهاد و 

شــرکت آب منطقه ای در خصوص نحوه احیای دشــت 
قزوین در پــی تاکید وزیر جهادکشــاورزی گفت: پس از 
سفر وزیر جهاد کشاورزی به استان قزوین و تاکید ایشان 

برای آغاز فعالیت اجرایی در احیای دشت قزوین امروز با 
تعدادی از کارشناسان نســبت به بازدید میدانی از بخش 
هایی از دشت اقدام شد و مشخص شــد وضعیت آبی این 

منطقه مناسب نیست و باید بای آن فکری کرد.
وی اضافه کرد: برای بهینه سازی مصرف آب در بخش 
کشــاورزی باید به سمت روشــهای نوین آبیاری برویم و 
توسعه کشــت گلخانه ای ، ســایبانی، اجرای طرح های 
آبخوانداری و احداث بندهای کوچک و روشهای دیگر را 

برای افزایش بهره وری مورد توجه قرار دهیم.
قاســمی تصریح کــرد: تالش مــی کنیم بــا کمک 
کارشناســان مهندسی آب و خاک کشــور برای پایداری 
بخش کشاورزی استان قزوین برنامه مدونی داشته باشیم 

و تولیدات این استان را افزایش دهیم.
وی بیان کــرد: در حال حاضر دشــت قزوین در تولید 
۴ درصد محصوالت کشــاورزی کشور سهیم است اما این 
ظرفیت می تواند تــا 1۰ درصد افزایــش یافته و دو برابر 

شود.
مدیرعامل شــرکت خدمــات مهندســی آب و خاک 
کشور یادآورشــد: برای دوبرابر شدن تولیدات کشاورزی 
اســتان قزوین باید کارهای زیربنایی مناسبی انجام شود 
و ضمن کنترل و مهــار آبها و مدیریت مصرف نســبت به 

هوشمندسازی فعالیتها اقدام کرد.
وی افزود: باید در دشــت قزوین رفتار تحولی و جهش 
در تولید رخ دهد و ما با کمک کارشناســان در کنار شما 

هستیم تا جهش دشت قزوین عملیاتی شود.
قاسمی اظهارداشت: با اســتفاده از مطالعات گذشته و 
به روز کردن نیازهای کنونی، برنامه های کالن تالش می 
کنیم نقشه راه اصولی و علمی برای ادامه حرکت در بخش 

کشاورزی ترسیم کنیم و توسعه دشت را ممکن کنیم.

 با آموزش نیروهای بسیجی؛

 توسعه پنل های خورشیدی بر بام خانه ها محقق شد

مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور :

تولیدات کشاورزی استان قزوین می تواند تا دو برابر افزایش یابد

خبر

 بوشــهر-رزاز ،خبرنگارتوســعه 
ایرانی-رئیس پــارک علم و فناوری 
خلیج فارس اســتان بوشــهر گفت: 
مهارت آموزان مراکز فنی و حرفه ای 
این استان به ســمت ایجاد مشاغل 
مبتنی بر فناوری های جدید هدایت 

شوند.

 ابوالحســن رزمی نیا در بازدید از 
مرکز آموزش فنــی و حرفه ای گناوه 
افزود: مهم ترین دغدغه شرکت ها و 
صنایع، کمبود نیروی ماهر است که  
یکی از راهکارهای اساسی برای رفع 
این مشکل، استفاده از ظرفیت های 
مراکز آموزشــی فنی و حرفه ای در 

استان بوشهر است.
وی به جایــگاه آمــوزش فنی و 
حرفه ای در توســعه مشــاغل نوین 
و دانــش بنیان در اســتان بوشــهر 
اشاره کرد و گفت: نقش آموزش های 
مهارتــی در ارتقا و توانمندســازی 
دانشــجویان و فــارغ التحصیــالن 

دانشــگاهی که در قالب واحدهای 
فناور مســتقر در مراکز رشــد وارد 
فضای کسب و کار می شوند با هدف 
دسترسی به مهارت های روز کشور 

بسیار مهم است.
رزمی نیــا  بیان کــرد همکاری 
آموزش فنی و حرفه ای و پارک علم 

و فناوری گامی مهم در جهت توسعه 
مشاغل نوین است.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج 
فارس استان بوشــهر افزود: افزایش 
هم افزایی پارک علــم و فناوری این 
استان با ســازمان  فنی و حرفه ای از 
ســری اقدامات انجام شــده در این 
استان است که  در این زمینه کمک 
به افزایــش مهارت ایده پــردازان و 
کارآفرینان برای تجاری سازی ایده 

ها در دستور کار قرار گرفته است.
وی اظهارداشــت: پــارک علم و 
فنــاوری و آموزش فنــی و حرفه ای 
نزدیک ترین ســازمان ها به یکدیگر 
هســتند و در ســطح ملی هم باید 
حمایت شــوند تا حمایــت ویژه ای 
در حوزه ی فناوری اســتان بوشهر  

ایجاد شود.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای 
اســتان بوشــهر گفت: در راستای 
توسعه آموزش های مهارتی در بین 
فارغ التحصیالن دانشگاهی و اجرای 
طرح تخلستان، تعامالت این سازمان 
با پارک علم و فناوری اســتان بیشتر 

می شود.
عبدالمجیــد دراهکی بــا بیان 
اینکه بی مهارتی یکی از مشــکالت 
امروز جامعه است و باید با همکاری 

و هم افزایــی بیــن دســتگاه ها این 
مهم برطرف شــود، افــزود: باتوجه 
به اینکه  ۴۴ درصد بیکاران کشــور 
فارغ التحصیالن دانشگاهی هستن 
با همــکاری پارک علــم و فناوری و 
اجرای طرح نخلســتان، این قشــر  

هدف مهارت افزایی خواهند شد.
وی اظهارداشــت: ایجــاد حلقه 
مهارتــی در دانشــگاه ها موجــب 
گســترش فعالیت های دانش بنیان 
و تمهید مهارت های مشــاغل آینده 
برپایه تکنولوژی های نوین در کشور 

می شود.

 ابوالحسن رزمی نیا در 
بازدید از مرکز آموزش 

فنی و حرفه ای گناوه 
افزود: مهم ترین دغدغه 

شرکت ها و صنایع، کمبود 
نیروی ماهر است که  یکی 

از راهکارهای اساسی برای 
رفع این مشکل، استفاده 

از ظرفیت های مراکز 
آموزشی فنی و حرفه ای در 

استان بوشهر است.

با حضور وزیر ورزش و جوانان؛
 عملیات پروژه تعریض الین 

خروجی پل قشالق در سنندج 
آغاز شد

ســنندج -  گالله فرهادی،خبرنگارتوسعه 
ایرانی-عملیات پروژه تعریض الین خروجی پل 
قشالق با حضور وزیر ورزش و جوانان و جمعی 
از مسئوالن استانی و شهرســتانی در سنندج 

آغاز شد.
عملیات پروژه تعریض الیــن خروجی پل 
قشــالق با هدف کاهش ترافیک، تســهیل در 
عبور و مرور، افزایش شــبکه معابــر و افزایش 
ایمنی با حضور وزیر ورزش و جوانان، استاندار 
کردســتان،معاون هماهنگی امــور عمرانی 
استاندار، معاون اقتصادی استاندار کردستان، 
شهردار و اعضای شورای شهر سنندج، فرماندار 
و جمعی از مســئوالن به مناسبت هفته دولت 
در سنندج آغاز شد. سیدانور رشیدی شهردار 
سنندج در مراسم کلنگ زنی این پروژه ضمن 
گرامیداشــت هفته دولت و زنده نگهداشت یاد 
و خاطر شــهدای دولت، اظهار کرد: چند پروژه 
کالن شــهری با هدف کاهش ترافیک، تسهیل 
در عبور و مرور، افزایش شــبکه معابر و افزایش 
ایمنی در شهر ســنندج تعریف شده است. به 
گفته وی، رفع گره هــای ترافیکی، حذف نقاط 
حادثه خیز از مهمترین اهــداف اجرای پروژه 

تعریض الین خروجی پل قشالق است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به قرارگیری پل 
قشالق در ورودی شهر)محور سنندج -همدان( 
روی رودخانه قشالق و به علت تردد بسیار زیاد 
ترافیک و نبود عرض مناســب سواره رو در پل 
موجود موجب ایجاد ازدیاد ترافیک در ساعت 
های اوج و به وجودآمدن قیف ترافیکی می شود. 
شــهردار ســنندج افزود: ترافیک زیاد موجب 
تاخیر در انجام امور شــهری و کاهش بازدهی، 
افرایش خستگی و اســترس ناشی از رانندگی، 

افرایش آلودگی هوا و آلودگی صوتی است.
به گفته رشــیدی، افزایش شــبکه معابر، 
تسهیل شــبکه عبور و مرور، کاهش ترافیک و 
افزایش ایمنی از مهمترین هدف از اجرای این 

پروژه هاست.
       

مدیر شرکت پخش فرآورده های   
سرپرست شرکت گاز استان  خبر داد؛

افتتاح و کلنگ زنی بیش 
از20طرح گازرسانی مازندران 

در هفته دولت
  ساری -  خبرنگارتوسعه ایرانی-سرپرست 
شــرکت گاز مازندران گفت: با نگاه ویژه دولت 
سیزدهم در هفته دولت امسال بیش از 2۰ طرح 
مهم گازرسانی با اعتباری بالغ بر 561 میلیارد 
تومان در مازندران بهره بــرداری و کلنگ زنی 

می شود
 قاسم مایلی رســتمی با بیان این که دولت 
ســیزدهم عزمی جدی در به پایان رســاندن 
پروژه های نیمه کاره و توزیع عادالنه خدمات به 
کار گرفته است، اظهار کرد: امسال به مناسبت 
هفته دولــت در مازندران کلنگ هشــت طرح 
مهم گازرســانی با مجموع برآورد هزینه ۴19 
میلیارد تومان به زمین زده می شود و 11 طرح 
گازرســانی هم با اعتبــار 1۴2 میلیارد و 7۰۰ 

میلیون تومان به بهره برداری می رسد.
وی افزود: پشــتیبانی های دولت سیزدهم 
از طرح های گازرســانی در مازنــدران، عالوه 
بر این کــه به تکمیــل تعداد قابــل توجهی از 
پروژه های نیمه کاره منجر شــد، آغاز و تکمیل 
چندین طرح طی کمتر از یک ســال را نیز در 
پی داشــت. سرپرست شــرکت گاز مازندران 
با بیان این کــه عملیات اجرایــی عمده طرح 
های افتتاحی شــرکت گاز مازندران در دولت 
سیزدهم آغاز شد و به پایان رسید، خاطرنشان 
کرد: پروژه های شــبکه توزیع گاز روســتایی 
شهرســتان عباس آباد، خط تغذیه و شــبکه 
توزیع تقویتی قره تپه و عســگرآباد بهشــهر، 
خط تغذیه 12 اینچ بهشــهر، شبکه توزیع گاز 
روستایی در میاندورود، احداث خطوط لوله گاز 
تقویتی شهری و روســتایی شهرستان جویبار 
و گازرســانی به روستاهای مســیر جاده قدیم 
چالوس طرح هایی هستند که پس از روی کار 
آمدن دولت ســیزدهم آغاز شــدند و در هفته 

دولت به بهره برداری می رسند.

استانها

 سنندج - گالله فرهادی،خبرنگارتوسعه ایرانی-رئیس 
سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شــهری شهرداری 
ســنندج از استانداردسازی و ایمن ســازی وسایل بازی 
کودکان و ست های ورزشــی بوستانهای سطح شهر خبر 

داد.
علی اصغری در جلسه استانداردسازی تجهیزات بازی 
مستقر در سطح شــهر با حضور کارشناسان فضای سبز و 
کارشناسان حقوقی برگزار شــد، اظهار کرد: ایمن سازی 
وسایل بازی کودکان و ست های ورزشی در فضا های سبز 
و بوستان ها به عنوان یکی از اولویت های مهم در سازمان 
سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج مورد 

توجه قرار گرفته است.

رئیس ســازمان ســیما، منظر و فضای ســبز شهری 
شــهرداری ســنندج خاطرنشــان کرد: نصب وسایل و 
تجهیزات تندرستی و وسایل بازی کودکان در بوستان ها 
و فضاب سبز سطح شهر اقدام ارزشمند در راستای ارتقای 
ســالمت شــهروندان و ایجاد فضا های ســالم ورزشی و 
تفریحی است. به گفته اصغری، آسودگی خاطر خانواده ها 
به هنگام بازی کودکان در فضای پارک ها و حفظ ایمنی و 
تأمین سالمتی خانواده ها به هنگام استفاده از این امکانات 

ورزشی اهمیت بسیاری دارد.
وی تصریح کرد: با توجه بــه برنامه ریزی های صورت 
گرفته با همکاری اداره اســتاندارد تمام تجهیزات بازی 
در سطح شهر در سامانه نظارت بر اســتاندارد تجهیزات 

تفریحی ثبت و وســایلی که از اســتاندارد الزم بهره مند 
نباشند استانداردسازی می شوند.

رئیس ســازمان ســیما، منظر و فضای ســبز شهری 
شهرداری سنندج افزود: بعد از بازرسی های الزم و احیای 
ایرادات از طریق شــرکت های بازرسی ایمن سازی انجام 

خواهد شد.
اصغری با تاکید براینکه استانداردسازی مستلزم صرف 
زمان و طی مراحل مورد نیاز اســت، گفت: وسایل بازی و 
ست های ورزشی قبل از نصب از لحاظ استاندارد چک می 
شوند ولی با توجه به استفاده و احتمال فرسودگی در طول 
زمان بازدید و نظارت های دوره ای انجام و در صورت نیاز 

وسایل تعویض می شود.

     ایمن سازی  وسایل بازی کودکان و ست های ورزشی بوستانهای سنندج

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر:

مهارت آموزان فنی و حرفه ای به سمت مشاغل فناورانه هدایت شوند


