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اخبار

هم اندیشی برای حل مشكالت مردمی
و تسریع در روند خدمات رسانی

طی نشستی صمیمی با حضور دکتر محمد اسماعیل
هنرمن��د مدیرعامل توزیع ب��رق گیالن  ،مهندس
جبار کوچکی نژاد نماینده مردم رش��ت در مجلس
شورای اسالمی و مهندس علی فتح الهی فرماندار
این شهرستان به بررسی مسائل و مشکالت حوزه
توزیع برق پرداخته شد در ابتدا هنرمند ضمن تشکر
از همراهی مس��ئولین اس��تان با شرکت توزیع برق
گیالن در امر خدمت رس��انی اظهار داش��ت  :طرح
جایگزینی ش��بکه های فش��ار ضعیف فرس��وده با
کابل خودنگهدار ،طرحی مهم و حیاتی اس��ت که
طی یک پویش جهادی ازابتدای س��ال در س��طح
رش��ت و اس��تان در حال اجراست وی افزود :ترمیم
ش��بکه های آس��یب دیده بر اثر بحران های طبیعی
از جمل��ه ب��ارش ب��رف  98در اولویت اس��ت و این
ط��رح ،نخس��ت از مناطق کم برخ��وردار و عمدتا با
فرسودگی باالی شبکه مانند منطقه حمیدیان رشت
آغاز شده استمدیرعامل توزیع برق گیالن همچنین
به طرح جهادی افزایش تاب آوری شبکه های فشار
متوسط استان اشاره کرد و گفت :اجرای این قبیل
ط��رح ه��ا و پویش ها نیازمن��د جذب اعتبار و منابع
الزم اس��ت که نمایندگان مردم در مجلس شورای
اسالمی و مسئولین شهرستان و استان با توانمندی
باالی خود می توانند ش��رکت توزیع برق اس��تان را
در این زمینه و نتیجت ًا کسب رضایت مردم همراهی
کنندوی خاطرنش��ان کرد :مبحث وصول مطالبات
امری کامال حیاتی برای ش��رکت های توزیع برق
می باش��د زیرا تنها منبع درآمد اینش��رکت ها برای
توسعه و احداث و همچنین تعمیر و نگهداری شبکه
ها و تاسیس��ات توزیع برق اس��ت و مش��ترکین از
جمله س��ازمانها و ادارات اس��تان با پرداخت بموقع
بهای برق مصرفی می توانند کمک قابل توجه ای
به اینش��رکت برای خدمات رس��انی داشته باشند در
ادام��ه مهندس کوچک��ی نژاد و مهندس فتح الهی
ضمن تقدیر از تالش های توزیع برق گیالن برای
ارتقاء س��طح خدمات رس��انی ،به پیگیری مطالبات
مردمی در حوزه پرداختند و خواستار حل مشکالت
مردم بویژه رفع ضعف برق برخی مناطق ش��دنددر
خاتم��ه مهن��دس کوچکی نژاد و مهندس فتح الهی
قول مس��اعد جهت پیگیری های الزم برای جذب
منابع و اعتبار الزم از مراجع درون اس��تان و بیرون
اس��تانی را بجه��ت اجرای پ��روژه های مهم توزیع
برق ارائه کردند

مهارت آموزی پیش زمینه ورود به
عرصه اشتغال است

“علی رش��یدی” مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای
استان عصر امروز در دیدار با مدیرکل کمیته امداد
ای�لام اظه��ار کرد :زمینه س��ازی ب��رای آموزش و
مهارت آموزی مهم ترین مقوله ای است که باعث
توانمندس��ازی قشر مددجویی می شود .وی افزود:
مهارت آموزی عالوه بر اینکه باعث ایجاد شغل و
کسب درآمد می شود می تواند بسیاری از مشکالت
و معض�لات اجتماع��ی را نیز برطرف کند .مدیرکل
آموزش فنی و حرفه ای استان با عنوان اینکه امروزه
فراگیری مهارتهای شغلی یکی از مهمترین زمینه
هایی است که در کشورهای مختلف باعث رشد و
توسعه صنعتی شده است تصریح کرد :عالوه بر این
جلوگیری از فربه شدن بدنه اداری دولتها یکی دیگه
از کارگرده��ای مهم آموزش های مهارتی اس��ت.
وی ب��ا بی��ان اینکه ام��روزه مهارت آموزی یکی از
پیش زمینه های مهم ورود به عرصه اشتغال است
افزود :به لحاظ اهمیت این موضوع درصد زیادی از
کارآموزهای مراکز آموزشی فنی و حرفه ای را فارغ
التحصیالن دانشگاهی تشکیل می دهند.

اقتصادی کردن طرح های مرتعداری
در استان سمنان امری ضروری است

جعف��ر م��رادی حقیق��ی مدیر کل مناب��ع طبیعی و
آبخیزداری اس��تان س��منان در س��فر به شهرستان
میامی با امام جمعه و فرماندار این شهرستان دیدار
و گفتگ��و ک��رد و در این دیدار بر لزوم اجرای هرچه
سریعتر اقتصادی کردن طرح های مرتعداری تأکید
نمود  .جعفر مرادی حقیقی افزود :در راستای سیاست
های ابالغی س��الجاری و با هدف تثبیت مالکیت
دولت بر اراضی ملی و دولتی و حفظ انفال ،اجرای
طرح کاداس��تر به جد در دس��تور کار این اداره کل
قرار داش��ته و از اولویت های اصلی اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری استان سمنان می باشد که بر
این اساس با برنامه ریزی های بعمل آمده و تعامل
خوبی که با اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان
سمنان وجود دارد پیش بینی می شود تا پایان سال
جاری  50درصد از عرصه های ملی اس��تان دارای
اسناد تک برگ کاداستری شوند.

ستادبرگزاری
صنعت چاپ ایران
در مشهد

خــبرویـژه

مش��هد مقدس س��ارا رحمتی-س��تادبرگزاری آئین بیس��تمین جش��نواره اس��تانی روز ملی صنعت چاپ ایران و هفته صنعت چاپ و بس��ته بندی خراسان رضوی باحضور افشین تحفه گر؛ معاون
فرهنگی ورسانه ای اداره کل،مدیرشانه چی سرپرست اداره امورچاپ،علی مغانی رئیس اتحادیه صنعت چاپ استان،ایزدی کارشناس امورچاپ و همچنین اعضای هیات مدیره اتحادیه چاپ
تشکیل گردید .افشین تحفه گردراین جلسه با اشاره به لزوم تدوین جدول روزشمار هفته صنعت چاپ وبسته بندی ونامگذاری ایام این هفته با مناسبت هفته چاپ افزود :لزوم نامگذاری
هریک از روزهای هفته چاپ وبسته بندی استان به یکی از موضوعات ومسائل مرتبط با حوزه چاپ وبسته بندی ضروری است.

اخبار

پس از تشکیل شرکت یکپارچه آب و فاضالب استان اصفهان

تشکیل نخستین کمیته نظام پیشنهادها

نظام پذیرش و بررس��ی پیش��نهادها از ابتدای
تاسیس تاکنون همانند نیروی پیشران و موتور
محرکه شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
عمل نموده به نحوی که نقطه شروع بسیاری
از طرح های بزرگ و کاربردی  ،پیشنهادهای
ثبت ش��ده در این نظام می باش��د کمیته جدید
نظام پذیرش و بررس��ی پیشنهادهای شرکت
آب و فاض�لاب اس��تان اصفه��ان آغاز به کار
کرد .این نخستین کمیته نظام پیشنهادها پس
از تش��کیل ش��رکت یکپارچه آب و فاضالب
استان اصفهان می باشد .معاون منابع انسانی
و تحقیقات ش��رکت آب و فاضالب اس��تان
اصفه��ان در ابتدای این نشس��ت گفت :نظام
پذیرش و بررسی پیشنهادها از ابتدای تاسیس
تاکنون همانند نیروی پیشران و موتور محرکه
ش��رکت آب و فاضالب استان اصفهان عمل
نموده به نحوی که نقطه شروع بسیاری از طرح
های بزرگ و کاربردی  ،پیش��نهادهای ثبت
شده در این نظام می باشد .مجتبی قبادیان به
موضوع یکپارچه سازی شرکت های آبفا اشاره

کرد و گفت :پس از اجرای این طرح ،شرکت
ب��ا موضوع��ات و چالش های جدیدی رو به رو
ش��ده که نیازمند راهکارهای فوری و عملی
اس��ت .رئیس کمیته نظام پذیرش و بررس��ی
پیش��نهادها افزود :نظام پیش��نهادها فرصت
اس��تفاده از ظرفی��ت هم��ه کارکنان را فراهم
کرده و طی سال های اخیر شعار سال شرکت

ک��ه مح��ور برنامه ریزی و حرکت یک س��ال
ش��رکت است از بین پیش��نهادهای کارکنان
انتخاب و اعالم می شود .اعضای کمیته جدید
را آقایان مجتبی قبادیان معاون منابع انسانی و
تحقیقات به عنوان رئیس کمیته ،رضا نوراهلل
زاده نماینده حوزه مدیر عامل ،سعید ابوطالبیان
نماین��ده معاونت منابع انس��انی و تحقیقات،

روح اهلل س��عیدی نماین��ده معاون��ت خدمات
مش��ترکین و درآمد ،س��عید شمسایی نماینده
معاون��ت بهره ب��رداری وتوس��عه فاضالب،
محمدحسین مسلمی نماینده معاونت مالی و
پشتیبانی ،مهرداد خورسندی نماینده کارکنان
و عباس افتادگان دبیر نظام پذیرش وبررسی
یش��نهادها و خانم ها س��پیده قجاوند نماینده
معاونت برنامه ریزی وتوسعه سرمایه گذاری
 ،سمانه کارگر نماینده معاونت بهره برداری و
توسعه آب و فاطمه قدیری دبیر اجرایی نظام
پیش��نهادها تش��کیل می دهند که ابالغ آنها
توس��ط مدیرعامل ش��رکت صادر شده است .
در مراس��م آغاز به کار این کمیته همچنین از
س��ال ها تالش آقایان امراهلل سلیمانی و سید
محسن صالح رئیس و عضو سابق این کمیته
تجلی��ل ب��ه عمل آمد .در بخ��ش پایانی این
جلس��ه گزارش عملکرد کلی نظام پیشنهادها
از سال  ۱۳۹۰الی ۱۳۹۸و اهداف و برنامه های
سال  ۱۳۹۹توسط دبیرنظام پذیرش و بررسی
پیشنهادها ارائه شد.

عضو هیات رئیسه شورای اسالمی شهر مشهد؛

هدف از بازآفرینی محالت ،ایجاد اشتغال و کار آفرینی است

مشهد مقدس سمیرا رحمتی-عضو هیات رئیسه
شورای اسالمی شهر مشهد ،با اشاره به اقدامات
انجام ش��ده از س��وی مدیریت ش��هری در حوزه
کاهش آس��یب های اجتماعی گفت :اگر شورای
ش��هر و ش��هرداری ،بخش��ی از مسئولیت آسیب
های اجتماعی را متحمل می ش��ود به این معنی
نیس��ت که دولت و دولتمردان دس��ت روی دست
بگذارند .ش��هناز رمارم ،در نطق پیش از دس��تور
یکصد و پنجمین جلس��ه علنی ش��ورای اسالمی

ش��هر مش��هد اظهار کرد :شهر مشهد سال ها در
حوزه آسیب های اجتماعی رتبه های اول و دوم
را در کش��ور کس��ب کرده است .وی با بیان اینکه
هدف از بازآفرینی محالت هدف ،ایجاد اشتغال
و کار آفرینی است ،افزود :تا اشتغال ایجاد نشود
مردم نمی توانند درآمد داش��ته باش��ند و با توجه
ب��ه اینک��ه هزینه ها هر روز افزایش پیدا می کند،
توانایی سکونت در نقاط برخوردار شهر را ندارند
و ناچار به حاش��یه ش��هرها مهاجرت می کنند که
این امر س��بب افزایش آسیب های اجتماعی می
ش��ود .عضو هیات رئیس��ه شورای اسالمی شهر
مشهد بیان کرد :شورای شهر و شهرداری ابتدا با
مصوبه رونق بخشی و سایر مصوبات به سراغ حل
مشکل سرمایه گذاری برود ،تا چرخ حوزه ساخت
و س��از و مس��کن را به حرکت درآورد زیرا رونق و
تولید حوزه مسکن بخش اعظمی از صنایع را به
خدمت می گیرد .رمارم خاطرنشان کرد :سیاست

های دوگانه در وزارت مسکن و شهر سازی ،حوزه
مسکن را دچار مشکالتی می کند که نتیجه آن
به آس��یب های اجتماعی در حاش��یه شهر باز می
گ��ردد .وی ب��ا تاکید بر اینکه از  400فقره پرونده
که در دفتر تس��هیگری طرق تش��کیل شده است
و به بنیاد مس��کن معرفی ش��ده اس��ت ،حتی یک
مورد هم منجر به دریافت تسهیالت نشده است،
اضافه کرد :اکنون شهرداری تالش می کند تا با
دفاتر تس��هیلگری و بودجه ای که در اختیار دارد
معضل مسکن در حاشیه شهر را حل کند اما این
قوانین و سیاست گذاری ها دست و پاگیر نه تنها
س��رپناهی برای مردم ایجاد نکرده اس��ت ،بلکه
ش��هروندان مجبور هس��تند فرش زیر پای خود را
نیز بفروشند .عضو هیات رئیسه شورای اسالمی
ش��هر مش��هد با اشاره به اینکه شایسته نیست که
شهرداری به منبع درآمدی برای ادارات دیگری
مانند دارایی ،اوقاف و آستان قدس و بیمه تامین

اجتماعی تبدیل شود ،تصریح کرد :سازمان تامین
اجتماعی  15درصد فیش های صادره پروانه ها را
دریافت می کند ،اما دردوران کرونا شاهد بودیم
که کارگران س��اختمانی ش��اغل در حوزه ساخت
و س��از از بیمه تامین اجتماعی برخوردار نیس��تند،
پس چرا این پول را دریافت می کنند؟ آیا تامین
اجتماع��ی ب��ه این پول به عنوان منبع درآمد نگاه
می کند که این یک اجحاف در حق مردم است.
رمارم گفت 58 :درصد تلفات ناش��ی از تصادفات
ش��هر مش��هد مربوط به عابران پیاده اس��ت ،لذا
در ش��ورای پنجم مصوبات و اقداماتی و سیاست
گذاری هایی در حوزه رعایت حق تقدم و افزایش
ایمنی عابران پیاده انجام گرفته است .وی ادامه
داد :این حوزه تنها مربوط به شهرداری نیست و
پلی��س ،آموزش و پرورش ،انجمن اولیا و مربیان
و صدا و س��یما نیز باید پای کار بیایند تا اصالح
کار ترافیکی در دستور کار قرار گیرد.

باالترین نرخ مصرف برق با۴۰۰مگاوات ساعت در لحظه در ایالم ثبت شد

هادی ش��یرخانی مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق استان ایالم
ظهر امروز در نشست خبر با اصحاب رسانه در فضای مجازی گفت:
خوش��بختانه ایالم اولین اس��تانی در کشور بود که با تالش همکاران
در این شرکت موفق به کسب ضریب نفوذ ۱۰۰درصدی تامین برق
روستاهای باالی  ۱۰خانوار در استان گردید  .وی به میزان مصرف
برق در صنعت استان اشاره کرد افزود :از نظر میزان مصرف برق در
صنعت استان کمتر از یک درصد می باشد و از نظر تعداد نیز کمتر از ۵

درصداستمتاسفانهتواناقتصادیشرکتبهخاطرنبودصنایعمصرف
کنندهبرقدراستانداراینرخپایینیمیباشد.مدیرعاملشرکتتوزیع
نیروی برق استان اظهار کرد :باالترین نرخ مصرف برق استان ایالم در
سال جاری مربوط به مرداد ماه می باشد با مصرف ۴۰۰مگاوات ساعت
درلحظهبهثبترسیدکهنسبتبهمدتمشابهسالگذشتهشاهدرشد
 ۵درصدی مصرف برق در استان در ساعات و روز های مختلف بودیم
 .وی با بیان اینکه استان ایالم جزو باکیفیت ترین شرکتهای توزیع

برقدرزمینهولتاژوفرکانساس��ت،گفت:خوش��بختانه درتابس��تان
امسالهمچونسالگذشتهشاهدهیچگونهخاموشیدرسطحاستان
ایالم نبودیم .شیرخانی به عدم رعایت الگوهای مصرف برق از سوی
حدود ۵۰درصد مردم استان در تابستان امسال اشاره کرد افزود  :اما
بخشهایمختلفاستانازجملهکشاورزی،جایگاههایسیانجی،
صنعت،اداراتبیشترینهمکاریراشرکتتوزیعبرقبرایجلوگیری
از خاموشیهای احتمالی در استان داشتند.

طی مراسمی با حضور استاندار گیالن و معاون وزیر نیرو انجام شد

افتتاح فاز اول تبدیل 1000كیلومتر شبكه مسی به كابل خودنگهدار در سطح استان
مراس��م افتتاح این طرح بزرگ بصورت نمادین در
منطقهاستقامت2شهرستانرشتباحضوراستاندار
گیالن ،حائری معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی
وجمعی دیگر از مس��ئولین اس��تان و شرکت توانیر
برگزار شد .دکتر هنرمند مدیرعامل شرکت توزیع
نیروی برق استان گیالن در این مراسم خاطرنشان
کرد :استان گیالن بیش از  29هزار کیلومتر شبکه
فشار ضعیف و متوسط دارد که طی سالیان اخیر بر
اثر بحران های جوی مانند بارش برف سنگین سال
 98به بخش قابل توجه ای از تاسیسات توزیع برق
خسارت وارد آمده است.وی افزود :همچنین شرایط
جوی استان و رطوبت باالی هوا موجبات خورندگی
و کاهش عمر تجهیزات را فراهم می آورد و در حال
حاضر ۳۶درصد از ش��بکه های توزیع برق اس��تان

فرس��وده است.هنرمند گفت :دورنما و هدف اصلی
طرح تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار در کل
اس��تان به میزان  3000کیلیومتر با اعتباری معادل
 351میلیارد تومان بوده و فاز اول این طرح 1000
کیلومتر است که سهم مرکز استان  375کیلومتر و
سایرشهرستانهایاستان 625کیلومترمیباشدو
امید داریم با اجرای این طرح مهم و تاثیر گذار درکنار
سایر فعالیت های جاری ازجمله تعمیر و نگهداری
و همچنین توسعه و احداث بتوانیم رسالت شرکت
توزیع نیروی برق گیالن یعنی تامین برق پایدار و
مطمئنبرایمشترکینرابهنحواحسنانجامدهیم
.وی درپایان گفت :اولویت اصلی این طرح مناطق
کم برخوردار و مناطق دارای فرسودگی شبکه باال
هستندتااینمناطقنیزدرآیندهبهویژهدرزمانوقوع

بحران های جوی ش��اهد بروز کمترین مشکالت
ممکن باشند.در ادامه مهندس حائری معاون وزیر
نیرو در امور برق و انرژی ضمن تش��کر از اقدامات
کارکنان توزیع برق گیالن اظهار داش��ت  :بواسطه
قدمت باالی شبکه های توزیع برق گیالن و آسیب
های وارده به تاسیسات توزیع برق این استان علی
الخصوص در بارش برف  1398مقرر شد با دستور
وزیر نیرو و پیگیری های اس��تاندار گیالن مبحث
بهس��ازی و ترمیم شبکه های مذکور با جایگزینی
کابل های خودنگهدار بجای س��یم های فرس��وده
با س��رعت و جدیت اجرایی ش��ود .وی افزود :کابل
ه��ای خودنگهدار مقاوم��ت باالیی در برابر بحران
هایطبیعیدارندودرس��طحکش��ورنیزمقررشده
است 14هزار کیلومتر کابل خودنگهدار احداث شود

که ش��روع این پروژه از توزیع برق گیالن با احداث
 1000کیلومتر می باشد.در ادامه دکتر ارسالن زارع
استاندار گیالن ضمن تشکر از نگاه ویژه وزارت نیرو
به گیالن گفت 36 :درصد ش��بکه های توزیع برق
گیالن عمری بیش از  30سال دارند که این میزان
از متوس��ط کشوری بیشتر است .وی افزود :باتوجه
به این میزان فرسودگی و بارش برف سنگین سال
گذشته پیگیری های الزم با وزارت نیرو انجام شد
و امروز فاز اول تبدیل 1000کیلومتر شبکه فرسوده
استان به کابل خودنگهدار با  117میلیارد تومان به
افتتاحخواهدرس��یدوامیدواریماینمیزاندرس��ال
آینده و با تخصیص اعتبارات الزم رشد داشته باشد
و حداقل  50درصد ش��بکه های توزیع برق گیالن
به کابل خودنگهدار تجهیز شود

با اجرای رزمایش خدمت متعالی انجام شد؛

طرحبهینهسازیشبکهفشارمتوسطدرروستایصوفیآبادشهرستانسرخه

سرپرس��ت مدیریت توزیع برق شهرستان سرخه از
اجرایطرحاصالحوبهینهسازیشبکهفشارمتوسـط
فیـدر شاهین در روستای صوفی آباد خبر داد .عباس
ربیعی بیان داشت :این رزمایش با مشارکت  37نفر
نیروهایعملیاتیبرقسرخه،سمنانومهدیشهر،با
بهرهگیریاز10دستگاهخودرویعملیاتیوسنگین،

جهت کاهش مدت زمان خاموش��ی های ناخواسته
اجرایی شد .وی افزود :روپوش دارکردن جمپرها در
 ۱۰نقطه،تعویضس��همقرهس��وزنیمعیوب،جابه
جای��ی ۲۲۰می��لمقرهبابرکناریمیلمقرهکوتاهو
نصب میل مقره بلند ،س��رویس وآچارکش��ـی ۱۲
ایستگاه هوایـی و اصالح آرایش شبکه در ۱۶نقطه،

از جمله اقدامات صورت گرفته در این برنامه به شمار
می روند .وی همچنین اضافه کرد :نصب یک ست
کاتاوتدرراس��تایحفاظتش��بکه،سرویس۱۱
هزار مترمسیرش��بکه موجود،سرویس وآچارکشی
 ۱۲۰اصل��هپایه،تعوی��ضی��کس��تکاتاوتو
برقگیرایس��تگاه هوایی و تعـویض ۳۳۰عدداصلی

هایمسیرشبکه،ازدیگرفعالیتهایبهانجامرسیده
دراینرزمایشمحسوبمیشود.ربیعیاعالمکرد:
کاهش خاموشی های گذرا ،افزایش رضایت مندی
مش��ترکان،باالبردنقابلیتمانورش��بکهوارتقای
پایداری خطوط برق رس��انی ،به عنوان مهـم ترین
اهـدافاینطـرحجهادی-ضربتیاست.

روزانه بیش از  ۵۰هزار لیتر آب ژاول
تولید و در اختیار ادارات سطح استان
قرار می گیرد

مدیرعام��ل آبف��ا ایالم ،گفت :در راس��تای مبارزه با
وی��روس منح��وس کرون��ا ،روزانه بیش از  50هزار
لیتر آب ژاول تولید و در اختیار ادارات سطح استان
ق��رار م��ی گیرد“ .نوراهلل تیم��وری” ظهر امروز در
جمع خبرنگاران اظهار داشت :با توجه به اینکه آب
ژاول قدرت ضد عفونی کننده بسیار باالیی در برابر
ویروس کرونا دارد ،این ش��رکت حداکثر توان خود
در جه��ت تولی��د این م��واد به کار می گیرد و عالوه
بر تامین نیاز ادارات س��طح اس��تان ،آمادگی تامین
مواد گندزدای کلیه مدارس استان را هم دارد .وی
اف��زود :با توج��ه به دغدغه تمامی مدیران و اولیای
دان��ش آموزان در خصوص حفظ بهداش��ت محیط
مدارس ،این ش��رکت همکاری الزم را برای حفظ
س�لامت معلمان و دانش آموزان خواهد داش��ت.
مدیرعام��ل آبف��ا ایالم ،تصریح کرد :در راس��تای
مقابل��ه با وی��روس کووید  ۱۹و ضدعفونی مدارس
س��طح اس��تان روزانه  ۲۰هزار لیتر آب ژاول تولید
و توزیع میش��ود ،و از ابتدای بازگش��ایی مدارس تا
کن��ون ه��م بی��ش از  ۱۸۰هزار لیتر آب ژاول توزیع
شده و این روند تا ریشه کنی این ویروس منحوس
ادامه دارد .تیموری ارزش هر یک دستگاه تولید آب
ژاول را حدود یک میلیارد تومان عنوان کرد و بیان
داشت :در حال حاضر شهرستانهای ایالم ،ایوان،
آبدانان ،مهران ،چرداول ،دهلران و درهشهر به این
دستگاه مجهز هستند.

پیگیری سه جانبه برای ایجاد حمل و
نقل چند وجهی در دروازه اروپا

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی
اس��تان گیالن ،نشس��ت همکاری های سه جانبه
حم��ل و نق��ل چن��د وجه��ی بی��ن اداره کل بنادر و
دریانوردی استان گیالن ،اداره کل راه آهن استان
و مدیرعامل کش��تیرانی دریای خزر برگزار شداین
نشس��ت با حضور حمیدرض��ا آبایی؛مدیر کل بنادر
و دریانوردی اس��تان گیالن ،غالم حس��ین ولدی
مدی��رکل راه آه��ن اس��تان و همچنین داوود تفتی
مدیرعامل کش��تیرانی دریای خزر برگزار ش��د و بر
موضوعات��ی همچ��ون بهره گی��ری بهینه از حمل
و نق��ل چن��د وجهی ،نحوه اتص��ال ریل راه آهن به
بندرانزلی ،بهره گیری اس��تراتژیک مجتمع بندری
انزل��ی از حم��ل و نق��ل چند وجه��ی و ایجاد رونق
اقتصادی با امکانات و زیرساخت های موجود مورد
بررسی قرار گرفت

احداث پست سیار
 20/63كیلوولت تولمات

حمید بابایی" مدیر امور نظارت بر تعمیرات پس��ت
ها و خطوط شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن
با اعالم این خبر گفت :پست سیار  20/63کیلوولت
تولم��ات ب��ا ظرفیت  15مگاولت آمپر دارای  4فیدر
خروج��ی  20کیلوول��ت و ی��ک فی��در ورودی 20
کیلوولت می باش��د و جهت رفع مش��کل افت ولتاژ
منطقه تولمات شهرس��تان صومعه س��را راه اندازی
می شودبابایی با بیان اینکه پیمانکار حمل  ،نصب
و راه اندازی این پروژه ،ش��رکت مهندس��ین برق
گیالن زمین می باش��د ،گفت :اين طرح با اس��تفاده
 100درصدي از تجهيزات ساخت داخل با اعتباری
مع��ادل  6.200میلیون ریال انجام می ش��ود.مدیر
امور نظارت بر تعمیرات پس��ت ها و خطوط گفت:
قبل از حمل ترانس��فورماتور پس��ت س��یار 20/63
کیلوولت تولمات  ،عملیات اصالح و بهینه س��ازی
ترانسفورماتور سیار به همراه تابلوهای  20کیلوولت
و کلیدهای کشوئی آن در سال گذشته با اعتباری
معادل  2.140میلیون ريال توسط شرکت آرین نیرو
رستاک زنگان انجام شد

کمکمردماستانمرکزیبهکمیته
امداد امام (ره) ۳۴درصد افزایش یافت

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی
گفت :با ش��یوع ویروس کرونا و کاهش درآمدهای
مردم��ی انتظار میرف��ت کمکهای خیران به این
نهاد کاهش یابد اما میزان مشارکت مردم  ۳۴درصد
افزایش یافته است .مجید مومنی افزود :امسال ۶۹۰
میلیارد ریال مردم به این نهاد کمک کردند که این
رقم در سال گذشته در همین بازه زمانی  ۵۱میلیارد
ریال بوده اس��ت .وی اظهار داش��ت :با وجود تورم و
تعطیلی برخی واحدهای تولیدی و کم ش��دن پول
در دست مردم به خاطر ویروس کرونا ،مردم نه تنها
میزان کمک خود به کمیته امداد را کم نکردند بلکه
بر میزان کمک خود افزودند .مدیرکل کمیته امداد
ام��ام خمینی(ره) اس��تان مرکزی گفت ۳۰:فعالیت
کمیته امداد استان با توجه به شیوع کرونا به صورت
اینترنتی به مددجویان ارایه میشود و باید تقاضا و
امور اداری مددجویان ظرف  ۱۵روز با اس��تفاده از
ش��بکه اینترنتی پاس��خ داده شود .وی اظهار داشت:
 ۱۵۰هزار خانوار خیر در استان مرکزی در راستای
کمک به نیازمندان با کمیته امداد امام خمینی (ره)
اس��تان مش��ارکت دارند .مدیرکل کمیته امداد امام
خمینی (ره) اس��تان مرکزی گفت :بیماران س��خت
درمان و سالمندان و خانوادهای با درآمد ناچیز زیر
پوشش کمیته امداد قرار می گیرند.

