
t oseei r ani . i r
5 شهرستانها  شماره  978 / سه شنبه 14 دی   1400  /   اول جمادی الثانی 1443  / 4 ژانویه   2022
5

- یــز تبر
امیدمحمدزاده،خبرنگارتوسعه ایرانی-

رئیس سازمان جهادکشاورزي استان 
آذربایجان شــرقي گفت: با باال بردن 
ســطح علمي و ارتقاء دانش و استفاده 
از تجربیــات خوب گذشــته مي توان 

براي رسیدن به جایگاه سازماني با ارائه 
خدمات مطلوب و در راستاي پیشبرد 

اهداف سازمان گام برداشت.
 مهندس اکبر فتحي در ســومین 
جلسه کارگروه توسعه مدیریت و منابع 
سازمان جهادکشاورزي، که با حضور 

معاون توسعه مدیریت و سرمایه سازمان 
مدیریت و برنامه ریزي اســتان و دیگر 
اعضاي کارگروه در محل اتاق جلســه 
سازمان جهاد کشاورزي استان برگزار 
گردید، هدف از برگزاري این کارگروه را 
رسیدن به یک قالب هماهنگ در راستاي 

دستیابي به توسعه و انسجام سازماني 
عنوان نمود و افزود: تمامي کمیته ها مي 
بایست با جدیت و حساسیت عملکرد 
حوزه هاي مربوط را بطور مستمر روزانه، 
هفتگي و ماهانه پیگیري نموده و مورد 
ارزیابي قرار دهند و نقاط ضعف و قوت 

شناســایي شــده تا با برنامه ریزي در 
پایان سال عملکرد مطلوبي از سازمان 

ارائه شود. 
وي داشــتن تعامــل و همــکاري 
تنگاتنــگ بــا ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزي را هم در راســتاي بهبود 
وضعیت سازمان و هم هدفمندنمودن 
کارهمکاران مؤثر دانســت و افزود: با 
باال بردن ســطح علمي و ارتقاء دانش و 
استفاده از تجربیات خوب گذشته مي 
توان براي رسیدن به جایگاه سازماني 
با ارائه خدمات مطلوب و در راســتاي 
پیشبرد اهداف سازمان گام برداشت و 
از این رو ارائه گزارش از عملکرد کمیته ها 
به منظور تقویت نقاط ضعف ونشان دادن 
نقاط قوت داراي اهمیــت فراواني مي 
باشد. معاون توسعه مدیریت و سرمایه 
انساني سازمان مدیریت و برنامه ریزي 
استان آذربایجان شرقي نیز در این جلسه 
با اشاره به اینکه هدف ما بیشتر تقویت 
خدمات الکترونیکي در سازمانها است 
گفت: دولت الکترونیک، راهي مطمئن 
براي بهبود ارائه خدمــات به مردم مي 
باشــد. دکتر حیدر فتح زاده بر داشتن 
استراتژي جامع و هدفمند سازمان جهاد 
کشاورزي تاکید کرد و گفت: امیدواریم 
با همکاري همه همکاران ســازمان، با 
اطالعات دقیق ارزیابي عملکرد خوبي را 

در کلیه بخش ها، به خصوص متناسب 
سازي سرمایه انساني، آموزش کارکنان، 
اصالح فرآیندها و پیاده سازي مدیریت 

دانش  شاهد باشیم.
مهندس سیدعلي مختاري معاون 
توســعه مدیریــت و منابع ســازمان 
جهادکشاورزي اســتان نیز با اشاره به 
نزدیک شدن زمان ارزیابي شاخص  هاي 
عمومي و اختصاصي عملکرد سازمان، 
بر مستندسازي برنامه هاي انجام شده 
در راستاي تهیه و ارائه گزارش عملکرد 

سازمان تا پایان سال تاکید کرد.

رئيس سازمان جهادکشاورزي  آذربايجان شرقي:

 دولت الکترونيک، راهي مطمئن 
براي بهبود ارائه خدمات به مردم است

رئيس سازمان 
جهادکشاورزي استان 

آذربايجان شرقي گفت: 
با باال بردن سطح علمي و 
ارتقاء دانش و استفاده از 

تجربيات خوب گذشته مي 
توان براي رسيدن به جايگاه 

سازماني با ارائه خدمات 
مطلوب و در راستاي 

پيشبرد اهداف سازمان گام 
برداشت.

رشت -مرجان گودرزی،خبرنگارتوسعه ایرانی- 
با هدف دانش افزایی و ارتقاء سطح کیفی خدمات رسانی به مردم و مشترکین در پاییز امسال به پرسنل شرکت گاز استان 

گیالن بیش از 40 هزار نفرساعت آموزش ارائه شده است.
حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم ارائه بیش از 40 هزار نفرساعت آموزش به پرسنل این شرکت گفت: 

این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶ برابر شده است و در نوع خود یک رکورد محسوب می شود.
وی با بیان اینکه حدود ۸۵ درصد از آموزش های انجام شده در سه ماهه سوم سال جاری به صورت مجازی و برخط بوده است، 
اظهار داشت: با فراهم سازی زیرساخت های الزم، روند برگزاری دوره های آموزشی در دوران کرونا همانند گذشته به صورت 

مستمر در سراسر استان برگزار  می شود.
 اکبر با بیان اینکه ۲ هزار و 4۹۱ نفر از پرسنل در دوره های آموزشی پاییز شرکت کرده اند، گفت: مدیریت نگهداری و تعمیرات، 
مدیریت مواد زائد، مدیریت دارائی های فیزیکی،  قوانین و مقررات مالی و اصول پدافند غیرعامل از مهم ترین دوره های برگزار 

شده در پاییز امسال می باشند.
 مدیرعامل گاز گیالن در خاتمه با بیان اینکه برگزاری دوره های آموزشی موجب بهبود مستمر عملکرد کارکنان در حوزه های 
مختلف شده است، گفت: افزایش سطح کیفی عملکرد کارکنان موجب بهبود بهره وری در سازمان و به تبع افزایش رضایتمندی 

مهم ترین سرمایه های شرکت گاز یعنی مردم و مشترکین خواهد شد.

رشت -مرجان گودرزی،خبرنگارتوسعه ایرانی- 
معاون فرهنگی اوقاف و امور خیریه گیالن گفت: به مناسبت فرارسیدن ایام شهادت حضرت زهرا )س( سوگواره یاس نبوی 

در ۹۶بقعه متبرکه استان گیالن برگزار می شود.
حجت االسالم سجاد کاظمی پور با بیان اینکه هر ساله همزمان با ایام شهادت حضرت زهرا)س( ویژه  برنامه هایی از محل 
موقوفات و بقاع متبرکه اجرا می شود، گفت: به همین مناسبت طرح فرهنگی سوگواره یاس نبوی در ۹۶ بقعه متبرکه استان برگزار 

می شود. وی خاطرنشان کرد: سوگواره یاس نبوی مقارن با دهه دوم فاطمه از ۱3 تا ۱7 دی در بقاع مجری طرح برگزار می شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه گیالن با بیان اینکه در روز شــهادت حضرت زهرا)س( در بقاع متبرکه ۱۶ 
شهرستان  گیالن مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا)سالم اهلل علیها( برگزار می شود افزود: در کنار این مراسم عزاداری، شاهد 
برنامه جانبی از جمله برپایی ایستگاه صلواتی، نمایشگاه بصیرتی، توزیع بسته های مواد غذایی با عنوان تبرکات فاطمی و اطعام 

عزاداران از محل موقوفات منطبق خواهیم بود.
وی با اشاره به برنامه های طرح سوگواره یاس نبوی اعالم کرد: سخنرانی ائمه جمعه، سخنرانان شاخص استانی و شهرستانی در 
مراسم سوگواری عزاداری شهادت حضرت زهرا)س( و راه اندازی ۲۶ کاروان عزاداری از جمله برنامه هایی است که در ایام فاطمیه 
برگزار می شود. کاظمی پور با بیان اینکه در روز شهادت حضرت فاطمه )س( عزاداران پیاده به سمت بقاع متبرکه حرکت خواهند 

کرد؛ گفت: هیئت مذهبی در بقاع متبرکه استان اقامه عزا خواهند داشت

سوگواره یاس نبوی در 96 بقعه متبرکه گیالن برگزار می شودبیش از ۴۰ هزار نفرساعت آموزش در شرکت گاز گیالن ارائه شده است

اصفهان-مریم مومنی،خبرنگارتوسعه ایرانی-در بیست 
و چهارمین جلسه علنی شورای اســالمی شهر اصفهان از 
اقدامات شــرکت آب و فاضالب در تامین آب شرب پایدار 
شهروندان به رغم کاهش منابع آبی و خشک شدن چاه ها 

قدردانی شد. 
در این نشست  رئیس شورای اســالمی شهر اصفهان 
به موضوع آبرسانی ســیار در تابستان امسال به شهروندان 
اصفهانی اشاره کرد و گفت: توزیع ۶۲ میلیون لیتر آب شرب 
به وسیله تانکرهای آبرسان نشــان داد که مسئوالن آبفای 
استان اصفهان از هر امکانی برای خدمت رسانی به شهروندان 
استفاده می کنند.  محمد نورصالحی همچنین به اقدامات 
صورت گرفته در زمینه اصالح، بازســازی و توسعه شبکه 
های آبرســانی و جمع آوری و انتقال فاضالب اشاره کرد و 
گفت: خوشبختانه آبفای استان اصفهان در ۱۲ سال گذشته 
همکاری و هماهنگی تنگاتنگی با شهرداری در زمینه اجرای 
طرح های عمران شــهری به ویژه در مناطق محروم داشته 
است.  تعدادی از اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در 
سخنان جداگانه ای ضمن قدردانی از شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان در زمینه تامین آب و گسترش شبکه های 
فاضالب بر تخصیص سهم بیشتری از پساب برای آبیاری 

فضای سبز شهری و حفاظت از اکوسیستم تاکید کردند. 
مدیرعامل آبفای استان اصفهان نیز با بیان این که از دوره 
های گذشته تعامل نزدیکی میان شــرکت آب و فاضالب، 
شورای شهر و شهرداری اصفهان وجود داشته است گفت: 
حاصل این همکاری، حل بسیاری از مشکالت شهر در زمینه 

ارائه خدمات استراتژیک آب و فاضالب و سرعت بخشیدن به 
طرح های عمران شهری بوده است.

هاشم امینی عدالت در توزیع آب را از مهم ترین سیاست 
های شرکت آب و فاضالب استان اصفهان عنوان کرد و گفت: 
در سال های اخیر سعی کرده ایم با مدیریت فشار، زون بندی 
شبکه، استقرار ســامانه تله متری، هوشمند سازی شبکه 
توزیع و در نهایت آبرسانی ســیار، آب مورد نیاز شهروندان 
اصفهانی را از مرکز تا محالت حاشــیه ای و محروم شهر به 

عدالت توزیع کنیم. 
وی توسعه شبکه های جمع آوری، انتقال و دفع فاضالب 
را از دیگر سیاست های آبفای اســتان اصفهان اعالم کرد و 
گفت: در حال حاضر ۹۵ درصد کالن شــهر اصفهان تحت 

پوشش خدمات فاضالب قرار دارد. 
مدیرعامل آبفای استان اصفهان همچنین بر استفاده از 
ظرفیت شرکت های دانش بنیان جهت ساخت پکیج های 
کوچک تصفیه فاضالب برای مجتمع های مسکونی و استفاده 

از آب خاکستری در آبیاری فضای سبز آن ها تاکید کرد. 

کرمانشاه-کبودی،خبرنگارتوسعه ایرانی-مدیرعامل 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه از ورود 
سرمایه گذار جدید به پروژه پارک جنگلی سراب قنبر خبر 
داد.  فرامرز رحمتی زاده با اشاره به شروع به کار پروژه پارک 
جنگلی »سراب قنبر« از سال ۹۶ گفت: مجموع مساحت 
این پروژه ۱۶۵ هکتار است که برخی بخش های آن دارای 
معارض است. وی افزود: اگر معارضات موجود را کم کنیم 

حداقل مساحت این پروژه حدود ۱4۵ هکتار است.
رحمتی زاده با بیان اینکه یکی از مهم ترین بخش های 
این پروژه ایجاد فضای سبز است، گفت: در همین راستا طی 
این سالها حدود 40 هکتار درخت کاری در محدوده پروژه 
انجام شده است. اگر بخش های دیگر پروژه هم قابلیت داشته 
باشد قطعا در آنها نیز فضای سبز ایجاد خواهد شد. مدیرعامل 
سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری کرمانشاه با اشاره 
به انجام بخشی از پروژه مسیر پارک جنگلی گفت: این پارک 
جنگلی حدود ۵.4 کیلومتر مسیر راه دارد که از این میزان 

حدود دو کیلومتر آن تاکنون آســفالت شده و مابقی ادامه 
مسیر هم در صورت تامین اعتبار انجام خواهد شد.

رحتمی زاده با بیان اینکه تامین زیرساخت های پروژه در 
دستور کار قرار دارد، گفت: این پروژه هنوز در بحث تامین آب 
و برق مشکل دارد که پیگیر رفع آن هستیم. وی افزود: قرار 
بر این است که برای تامین زیرساخت های پروژه حدود 44 
میلیارد تومان از محل اعتبارات استانی به این پروژه اختصاص 
داده شود. مدیرعامل سازمان ســیما، منظر و فضای سبز 
شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه با تامین بستر کار، سرمایه 
گذاران بخش خصوصی می توانند به راحتی در پروژه سرمایه 
گذاری کنند، گفت: در حال حاضر یک ســرمایه گذار پای 
کار آمده و قرار است در زمینه راه اندازی زون های تفریحی 
در پروژه همکاری کند. وی افزود: رقم سرمایه گذاری این 
ســرمایه گذار حدود 40 میلیارد تومان است که صرف راه 
اندازی بازی های تفریحی و رستوران و ... در محوطه پارک 

جنگلی خواهد شد.

مديرعامل سازمان فضای سبز شهرداری کرمانشاه خبرداد؛

ورود سرمایه گذار جدید به پارک جنگلی«سراب قنبر«
در بيست و چهارمين جلسه شورای اسالمی شهر اصفهان صورت گرفت؛

تقدیر شورای شهر اصفهان از آبفای استان  برای تامین آب 
شرب پایدار شهروندان 

خبرخبر

مدیر انتقال برق اردبیل:
۴ پروژه زیربنایی در توسعه 

برق رسانی اجرایی و عملیاتی 
می شود

 اردبیل،گنجی،خبرنگارتوسعه ایرانی،مدیر 
انتقال برق اســتان اردبیل گفت: شرکت انتقال 
برق آذربایجان تالش می کند تــا 4 پروژه مهم 
و زیربنایی را در حوزه انتقال در اســتان اردبیل 

اجرایی و عملیاتی کند.
معینی در حاشیه نشســت هماهنگی اجرا و 
توســعه طرح های حوزه انتقال برق در اردبیل 
اظهار کرد: شــرکت برق منطقه ای آذربایجان 
برای اجرای این 4 خط در اســتان اردبیل ۲۶0 

میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است.
وی تصریح کــرد: از این رقــم ۲40 میلیارد 
تومان صرف احداث خط تقویتی 4 مداره اردبیل 
به سمت آرتا می شود که برای اجرای این پروژه 
در منطقه  کمی آباد فعالیت های گســترده ای 

آغاز شده است.
مدیر انتقال برق استان اردبیل گفت: در کنار 
این پروژه زیربنایی و مهم ســعی بر این است تا 
از ظرفیت به وجود آمده برای اجرایی شــدن 3 
پروژه اساسی دیگر به ارزش ۲0 میلیارد تومان 
استفاده شود تا در غرب اردبیل با احداث پست 

و ۲ دستگاه فیدر زمینه پایداری برق فراهم آید.
معینی افزود: فیدرهای احداثی برای شهرک 
گلخانه ای پارس آباد کارآیی خواهد داشت و ما به 
راحتی می توانیم از این ظرفیت در جهت پایداری 
برق و استفاده ســرمایه گذاران در این شهرک 

بهره برداری کنیم.
وی خط ۲ مداره تأمین انرژی را در آرتا پالست 
یادآور شــد و خاطر نشــان کرد:  در این شهرک 
خصوصی نیز سعی بر این است تا با اجرایی شدن 

این خط پایداری شبکه رقم بخورد.
    

مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی قزوین خبرداد؛
 رشد ۳.۳ درصدی تولید

 انرژی الکتریکی در نیروگاه 
شهید رجایی

ســعه  تو ر نگا خبر ، ی د ا مر - ین و قز
ایرانی،مدیرعامل نیروگاه شــهید رجایی قزوین 
گفت: ایــن نیروگاه بــا تولید بیــش از ۹ میلیارد 
کیلووات ســاعت انرژی خالص در ۹ ماهه امسال، 
3.3 درصد نسبت به مدت مشــابه گذشته رشد 

تولید داشته است.
 علی فرهور  با بیان این خبــر، افزود: در ۹ ماهه 
سال جاری، ۹ میلیارد و چهار میلیون و 7۲۹ هزار 
کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری 
و ســیکل ترکیبی این نیروگاه، تولید و به شبکه 

سراسری تحویل شده است.
فرهور افزود: از این میزان انرژی، چهار میلیارد و 
3۸3 میلیون و ۹03 هزار کیلووات ساعت انرژی در 
واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و چهار میلیارد و 
۶۲0 میلیون و ۸۲۶ هزار کیلووات ســاعت انرژی 
در چهار واحد ۲۵0 مگاواتــی نیروگاه بخار تولید 

شده است.
مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی در ادامه بیان 
داشت: با این میزان تولید انرژی خالص در ۹ ماهه 
امسال، این نیروگاه شاهد رشد 3.3 درصدی تولید 
انرژی نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است.

     
بهینه سازی شبکه های 

برق رسانی در ۳ روستای 
خانمیرزا

شهرکرد،مصیبی،خبرنگارتوســعه ایرانی- 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال 
وبختیاری با اشــاره به اینکه بــرای اجرای این 
طرح های طرح های بهینه ســازی شــبکه های 
برق ســه روســتا در خانمیرزا 30 میلیارد ریال 
هزینه شده است، گفت: در راستای اجرای طرح 
»بهارستان« شبکه های برق رسانی سه روستای 
ارمند علیا ، ارمند سفلی و مســن از توابع بخش 

ارمند اصالح شد.
 مجید فرهزاد در تشریح پروژه های برق رسانی 
شهرستان خانمیرزا، اظهار کرد: در راستای اجرای 
طرح »بهارستان«،  شــبکه های برق رسانی سه 
روستای ارمند علیا ، ارمند سفلی و مسن از توابع 
بخش ارمند این شهرســتان با جمعیتی بالغ بر 
۵000 نفر و ۱۲۸۸ مشــترک برق  به طور کامل 
اصالح و بهینه سازی شد. مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق چهارمحال وبختیاری افزود: آزادسازی 
حریم شبکه های برق رســانی، جابجایی و نصب 
پســت های هوایی، تبدیل شبکه سیمی به کابل 
خود نگهدار و تقویت شبکه های تکفاز به سه فاز از 
جمله اقداماتی است که در بهینه سازی شبکه های 

برق روستاهای شهرستان خانمیرزا انجام شد.

استانها


