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مدیر امور بهره برداری ناحیه شرق شرکت برق 
منطقه ای خوزستان خبر داد:

شستشوی تجهیزات برق ناحیه شرق 
برق منطقه ای خوزستان

امور  مدیر  محمدی:  رحمان   – اهواز 
بهره برداری ناحیه شرق شرکت برق 
شستشوی  از  خوزستان  ای  منطقه 
پست های انتقال و فوق توزیع ناحیه 

شرق خبر داد.
محمد سلبی بیان کرد: از ابتدای شهریور سال جاری این ناحیه 
با اعمال کمترین میزان خاموشی جهت جلوگیری و کاهش حوادث، 
اقدام به شستشوی تجهیزات کرده است. وی افزود: تاکنون از مجموع 
۲۳ ایستگاه انتقال تعداد ۳۵ ترانس قدرت و فوق توزیع، ۴۵ بی خط 
و سرخط و ۷۰ زنجیره مقره شستشو شد. مدیر امور بهره برداری 
ناحیه شرق با اشاره به عبور موفقیت آمیز از تابستان ۹۹، تصریح 
کرد: در شش ماهه نخست سال جهت بهبود وضعیت بهره برداری 
از تجهیزات، اقدامات مهمی در ناحیه از جمله ورود ترانس دوم ۴۰۰ 
کیلوولت پست امیدیه یک به همراه تجهیزات، برقدار نمودن خط 
۱۳۲ کیلو ولت جدید االحداث شاهد- بهمئی، رفع سیم الشگی، 
رفع ترموویژن و .. انجام شده است. بر اساس این گزارش، ناحیه 
شرق شرکت برق منطقه ای خوزستان شامل شهرستان های امیدیه، 

بهبهان، رامشیر، آغاجاری، میانکوه، لیکک، زیدون و جایزان است.

عملیات مقابله با آلودگي نفتي 
بندربوشهربا موفقیت انجام شد

و  بنادر  کل  اداره  دریایی  معاون  بهرامی:  زهرا   - بوشهر    
دریانوردی بوشهر گفت: عملیات مقابله با آلودگی نفتی در 

کانال دسترسی بندر بوشهر با موفقیت انجام شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، محمد 
قاسمی درباره عملیات مقابله با آلودگی نفتی در بندر بوشهر، تصریح 
کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر ایجاد آلودگی نفتی توسط شناور 
دلنیا ۲، حد فاصل اسکله صدرا تا اسکله سوخت بندر بوشهر، بالفاصله 
هماهنگی های الزم برای اعزام تیم مقابله با آلودگی صورت گرفت. 
وی افزود: در عملیات مقابله با آلودگی نفتی به دلیل جزر بودن آب 
دریا؛ لکه های نفتی در حال حرکت به سمت دهانه خروجی کانال 
بودند که تیم مقابله با آلودگی و همکاری شناور احسان؛ موفق به 
پاکسازی لکه ها شد. معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر 
افزود: با توجه به خسارت جبران ناپذیری که آلودگی نفتی می تواند به 
محیط زیست دریایی وارد کند، لزوم سرعت عمل در عملیات مقابله با 
آلودگی نفتی اهمیت بسزایی دارد که خوشبختانه با سرعت عمل تیم 

اعزامی؛ لکه های نفتی به طور كامل پاكسازي شد

درشرکت گازاستان گلستان: 

کالس آموزشی پیشگیری از حمالت 
سایبری و امنیت اطالعات

گرگان -  با هماهنگی واحد حراست و آموزش شرکت گازاستان 
گلستان کالس آموزشی پیشگیری از حمالت سایبری و امنیت 
اطالعات  با هدف پیشگیری از آسیب شبکه های اجتماعی و 
اینترنتی ، ارتقاء سطح دانش وآگاهی کارکنان   واحد حراست  
شرکت و راهکارهای حفظ وتحکیم بنیان خانواده  در محل 

سالن اجتماعات  برگزارگردید.
دراین کالس   مصدقی  استاد دوره  درخصوص الزامات سیستم 
امنیت اطالعات ، روشهای پیشگیری از حمالت سایبری و راهکارهای 
کارکنان  های  خانواده   برای  بویژه  امنیتی   هشدارهای  و  دفاعی  
مطالبی بسیارمهمی   مطرح  نمود و  بر جدی گرفتن موضوع و 
کنترل رفتاراعضای خانواده  برای مصون ماندن از خطرات و آسیب 
های احتمالی تاکید نمود.   در این دوره آموزشی ، انواع  جاسوسی 
ها ، خطرات و تهدیدات موجود درشبکه های اینترنتی،  اجتماعی  
عبور  رمزهای  از  ، حفاظت  انواع کالهبرداری   ، مجازی  فضاهای  و 
حسابهای بانکی و اینترنتی ، راهکارهای مربوط به این تهدیدات، رمز 
نگاری ،انواع و روشهای حمالت سایبری  و موارد مرتبط دیگر در این 
زمینه  که  غالباً بی اهمیت ویا کم اهمیت تلقی می گردد مورد توجه و 
تاکید قرار گرفته و در همین رابطه  هشدارهای امنیتی  نیز بازگو شد تا 
همکاران عزیز در ادامه بتوانند با بینشی باال  این موارد را   توجه کنند.  

پیام تبریک دکتر احمد رمضانپور 
بمناسبت والدت پیامبر اکرم)ص( و 

امام صادق)ع(

  بسمه تعالی
ربیع االول را می توان ماه مهربانی و عشق ورزی خداوند 
متعال بر بندگان خود نامید چرا که در این ماه بهترین بنده 
و ناجی منجی بشریت چشم به جهان گشود و با این مولود 
فرخنده مسیر زیست انسان تغییر یافت. آری پیامبر خوبی 
ها در برهه ای که جهالت محض گریبان گیر انسانیت بود و 
معنویت مفهومی گنگ و نامأنوس داشت، منیر هدایت گردید 
و از عرشیان تا فرشیان را محو کرامت خود ساخت. سیره ناب 
این  عبادت  و  اطاعت  و خلوص  پاک حضرت محمد)ص(  و 
برترین مخلوق پروردگار تحولی در مسیر زندگی انسان گمراه 
ایجاد کرد که پس از گذشت چند هزار سال قوام و معنویت 
خود را حفظ کرده و مصباح الهدی برای ادامه مسیر انسانهای 
برای شیعیان جهان  روز  این  قرب  و  ارزش  باشد.  آزاده می 
صادق)ع(  جعفر  امام  والدت  که  شود  می  چندان  دو  وقتی 
ششمین نور والیت و رییس مکتب جعفری نیز در همین روز 
فرخنده رقم خورده است. اینجانب با تبریک این روز مبارک و 
فرخنده به محضر امام زمان)عج(، آحاد مسلمانان جهان خاصه 
ایرانی و گیالنیان عزیز هفته وحدت را تبریک و  هموطنان 

تهنیت عرض می کنم.
احمد رمضانپور نرگس

بازدید مسئول سپاه ناحیه گرگان 
و نماینده فرمانداری از اداره گاز 

منطقه دو گرگان
گرگان - مسئول  سپاه ناحیه گرگان و نماینده فرمانداری  
و  مهم  رزمایش  خودحفاظتی دستگاههای  اجرای  با هدف 
استرتژیک  مرکز استان در اداره گاز منطقه دو  گرگان حضور 
یافت.در راستای برنامه های هفته پدافند غیرعامل ،مسئول  
سپاه ناحیه گرگان  بهمراه مقصودلو رئیس بهره برداری گاز 
مرکز استان ، منوچهریان رئیس   اداره گاز منطقه دو گرگان  
و شعبانی فرمانده پایگاه بسیج  امام حسن مجتبی )ع( گاز 
گرگان ،ضمن بازدید از نقاط حساس و استراتژیک اداره گاز، 
طی نشستی در خصوص اهمیت این رزمایش و وظایف ادارات 
در زمینه پیشکیری و مقابله با تهدیدات احتمالی مطالبی را 
ارائه نمود. وی  ضمن تبریک هفته پدافند غیر عامل با تشریح 
بویژه  ادارات  آمادگی  و  هوشیاری  بر   ، رزمایش  این  اهداف 
دستگاههای مهم و استراتژیک استان  که بیشتر در معرض 

تهدیدات دشمن قرار دارند تاکید کرد .  

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان 
اصفهان مطرح کرد

ضرورت پیگیری بخشودگی اجاره 
بهای غرف در پایانه های مسافربری

حمل  و  راهداری  مدیرکل  مرادیان:  یحیی  اصفهان- 
مشکالت  به  اشاره  با  اصفهان  استان  ای  جاده  ونقل 
بخشودگی  خواستار  مسافر  ونقل  حمل  بخش  جدی 
در  مسافر  ونقل  حمل  های  شرکت  غرف  بهای  اجاره 

پایانه های مسافربری شد.
حمل  و  راهداری  کل  اداره  عمومی  روابط  گزارش  به 
ونقل جاده ای استان اصفهان، مهدی خضری در نشست هم 
اندیشی مدیران ارشد سازمان راهداری و حمل ونقل جاده 
ای با مدیران کل استانها و تشکل های صنفی حوزه مسافر 
اظهار کرد:  برگزارشد،  به صورت ویدئو کنفرانس  کشور که 
برگزاری جلسات با معاون وزیر و رئیس سازمان شهرداری ها 
و دهیاری های کشور به منظور توافق برسر بخشودگی اجاره 
تواند  می  مسافربری  های  پایانه  در  ها  شرکت  غرف  بهای 
صنفی  های  تشکل  تقاضای  به  اشاره  با  وی  باشد.  راهگشا 
با بهینه سازی و توسعه خوابگاه  ارتباط  حوزه رانندگان در 
رانندگان در پایانه های مسافربری و جاده ها اضافه کرد: قطعا 
مسافران  سفر  امنیت  رانندگان  کافی  و  موقع  به  استراحت 
است.  مهم  بسیار  و  کرده  تامین  را  عمومی  ونقل  حمل 
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اصفهان گفت: 
اصفهان  استان  بزرگ  های  در شهرستان  رانندگان  خوابگاه 
در حال بهره برداری بوده اما این ظرفیت در شهرستانهای 
کوچک تر نیازمند توجه بیشتر است. دبیر کانون انجمن های 
کشور  مسافر  ونقل  حمل  های  شرکت  کارفرمایی  صنفی  
مسافر  ونقل  حمل  صنعت  کرد:   اظهار  جلسه  این  در  نیز 
نیازمند تصممیات  و  با مشکالت عدیده مواجه شده  کشور 
حمایتی جدی است. رضا همامی با انتقاد از بروکراسی حاکم 
بر سیستم های اداری گفت: بسیاری از مطالبات این صنف 
سالهاست بر زمین مانده و به آن رسیدگی نشده است. دبیر 
حمل  های  شرکت  کارفرمایی  صنفی   های  انجمن  کانون 
ونقل مسافر کشور خواستار شناورسازی قیمت بلیط حمل 
ونقل مسافر شد و گفت: تعیین بهای بلیط اتوبوس باید بر 
عهده صنوف گذاشته شده و از شمول قیمت گذاری دولتی 
خارج شود. وی با اشاره به هزینه بسیار زیاد ضدعفونی کردن 
اتوبوس های مسافربری اضافه کرد: متاسفانه با شیوع ویروس 
کرونا بیشترین تبلیغات منفی بر سفر با حمل ونقل عمومی  
های  هزینه  باوجود  وی،  گفته  به   . شد  متمرکز  اتوبوس  با 
ونقل  حمل  با  سفر  در  بهداشتی  های  پروتکل  زیاد  بسیار 
عمومی به خوبی رعایت می شود و به مسافران بسته های 

بهداشتی ارائه می شود.

اخبار ایراناخبار ایران در اولین نشست کمیته طرح های ارزش افزا در ذوب آهن اصفهان عنوان شد :

هم افزایی ارکان شرکت،در مسیر ارزش آفرینی
اولین نشست کمیته طرح های  اصفهان- یحیی مرادیان: 
ارزش افزا در ذوب آهن اصفهان،شنبه سوم آبان ماه با حضور 
مرتضی یزدخواستی و مهرداد توالئیان از اعضای هیات مدیره 
شرکت،مرتضی ربانی مدیر برنامه ریزی و مهندسی صنایع و 
مدیران بخش های بهره برداری همزمان با جلسه دیسپاچری 

در سالن جلسات معاونت بهره برداری برگزار شد.
مرتضی یزدخواستی عضو هیات مدیره شرکت و رییس کمیته 
طرح های ارزش افزا در سازمان گفت : ذوب آهن اصفهان به عنوان 
اولین تولید کننده فوالد در کشور بعد از گذشت نیم قرن از فعالیت 
خود با تکیه بر نیروی انسانی متخصص،امکانات،تجهیزات،دانش و 
تجربه نقش بی بدیلی در سازندگی صنایع مختلف داشته است که 
این مهم بر کسی پوشیده است. وی افزود : این کارخانه عظیم،قابلیت 
های بسیار فراوانی دارد که می توان با تعریف پروژه های مختلف و 
سپس اولویت بندی آنها به کمک نیروی انسانی بخش ها  از محل 
هم افزایی ایجاد شده سازمان را به سمت ارزش آفرینی بیشتر سوق 
داد. رییس کمیته طرح های ارزش افزا در ذوب آهن اصفهان با 
اشاره به اینکه این نشست ها در بخش های مختلف برگزار می شود، 
تصریح کرد: در راستا از مدیران بخش های مختلف تقاضا داریم با 
توجه به حیطه فعالیت،پروژه هایی که می توانند در زمان کوتاه ارزش 
آفرینی باالیی را برای سازمان در پی داشته باشند بر اساس دستور 

العملی که تدوین شده است،اولویت بندی نمایند تا در نشست های 
تعاملی این پروژه ها  مورد بررسی قرار گیرند و سیر تکاملی آنها 
جهت حصول نتیجه دنبال شود. مهرداد توالئیان عضو هیات مدیره 
شرکت و معاون بهره برداری نیز ضمن تشکر از بخش های مختلف 
که در راستای تحقق اهداف کارخانه به ویژه در شرایط تحریم فعلی 
تالش می کنند، گفت : جنس کار و فعالیت در حوزه بهره برداری 

متفاوت از بخش های دیگر است و این موضوع سبب شده پروژه 
های متنوعی در معاونت بهره برداری کارخانه طی دوره های مختلف 
تعریف شود که ثمرات قابل توجهی نیز در پی داشته است. وی 
خاطر نشان کرد : تشکیل کمیته طرح های ارزش افزا به صورت 
واحد و منسجم در سازمان ،فرصت بسیار مغتنمی است که بخش 
های مختلف پروژه های خود را در این قالب تعریف کنند و بتوانند 

در راستای رشد و اعتالی کارخانه بیش از پیش به سهم خود نقش 
آفرین باشند. در ابتدای این نشست مرتضی ربانی مدیر مهندسی 
صنایع شرکت نیز گفت : در سند چشم انداز شرکت عنوان شده 
است ) ذوب آهن اصفهان،پیشتاز در تولید مقاطع طویل فوالدی 
در خاورمیانه با سرآمدی،کیفیت،سودآوری و برند معتبر در بازارهای 
داخلی و خارجی( این رسالت بسیار مهم با تشکیل کمیته طرح های 
ارزش افزا در سازمان موقعیت بسیار خوبی را فراهم می آورد تا همه 
بخش های سازمان بیش از گذشته در ارزش آفرینی کارخانه سهیم 
شوند و از نتایج حاصله بهره مند گردند. وی افزود : پروژه هایی که در 
این راستا بخش های مختلف شرکت می توانند تعریف کنند به سه 
دسته تقسیم می شوند که عبارتند از : الف( پروژه هایی از از ابتدا تا 
انتها توسط بخش مربوطه قابل اجرا هستند، ب ( پروژه هایی که با 
همکاری بخش و سایر قسمت های کارخانه اجرا می شوند، ج( پروژه 
هایی که به پیمانکاران سپرده می شوند. در این تقسیم بندی،پروژه 
هایی که در گروه اول قرار می گیرند در اولویت می باشند و در مرحله 
بعد بر اساس منابع اقتصادی و سهولت در اجرا پس از نظر مدیر و 
معاون بخش مربوطه در کمیته طرح های ارزش افزا مورد بررسی 

قرار می گیرند و فرآیند اجرایی شدن آنها آغاز می شود.
شایان ذکر است در این نشست مدیران حوزه بهره برداری نیز 

دیدگاه های خود را در این خصوص عنوان نمودند.

کرمانشاه - همزمان با افتتاح طرح برق امید در اول آبان ماه؛ با حضور مدیر 
عامل، معاونین و روسای ادارات شهرستان های شرکت توزیع نیروی برق استان 

کرمانشاه این طرح به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی شزکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه، مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان کرمانشاه بیان داشت: این طرح براساس دستورالعمل مصوب هیأت 
وزیران از تاریخ یکم آبان ماه، صورتحساب برق مصرفی مشترکین کم مصرف، رایگان می 
شود. مهندس امیدعلی مرآتی اهداف اجرای طرح برق امید را نهادینه کردن رابطه متقابل 
شرکت های برق با مشترک به منظور تحقق برنامه های مدیریت مصرف، کاهش حداقل 
۱۰ درصدی مصرف برق مشترکین پرمصرف و هم افزایی مدیریت مصرف و منابع انرژی 
تجدید پذیر عنوان کرد. وی خاطرنشان ساخت: دراین طرح چنانچه مشترکین خانگی 
درسطح استان از ابتدای مهرماه تا پایان اردیبهشت ماه، ۸۰ کیلووات ساعت و کمتر درماه 
برق مصرف نمایند صورتحساب آنها رایگان محاسبه می شود. مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق استان کرمانشاه درخصوص ماههای گرم سال نیز گفت: از ابتدای خردادماه 

تا پایان شهریورماه درشهرستانهای گرمسیر استان اعم از قصرشیرین، سرپل ذهاب و 
گیالنغرب اگر مشترکین بخش خانگی ۲۰۰ کیلووات ساعت و کمتر برق مصرف نمایند، 
صورت حساب آنها رایگان می شود. درسایر شهرستانها نیز چنانچه مشترکین ۱۰۰کیلووات 
ساعت وکمتر درماه برق مصرف نمایند صورتحساب آنها رایگان می شود. وی تصریح کرد: 
شرکت توزیع نیروی برق استان به منظور اطالع رسانی دقیق به کلیه مشترکین ازطریق 
 www.bargh-omid.ir ، http://ios.saapa.ir ، پیامک لینک سایت های برق امید
ارسال شده و مشترکین می توانند وضعیت کنونی مصرف برق خود را در گروه های 
کم مصرف، خوش مصرف و یا پرمصرف مشاهده نمایند. مهندس مرآتی تاکید کرد: از 
مشترکین محترم تقاضاداریم با استفاده از وسایل کم مصرف و عدم استفاده از وسایل 
پرمصرف غیرضروری نسبت به کاهش مصرف برق خود اقدام نمایند که بتوانند از تخفیفات 

برق امید برخوردار شوند.

آذربایجان شرقی - فالح: مدیرکل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی نقش 
دامپزشکی را در بحث پدافند غیرعامل مهم و حیاتی ارزیابی کرد.

به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، دکتر امیرحسین بهداد به مناسبت 
هفته پدافند غیرعامل گفت: دامپزشکی یکی از سازمانهای مهم و پیشرو در بحث 

پدافند غیر عامل است که در مقابل تهدیدات بیولوژیکی و تامین امنیت غذایی افراد 
جامعه نقش مهم و حیاتی دارد. بهداد افزود: در حوزه بیماری های دام خصوصا برنامه 
ریزی برای جلوگیری از بروز و شیوع برخی بیماری ها، چنانچه توجه کافی نداشته 
باشیم و برخی اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار نگیرد می تواند ما را دچار بحران 
از قبیل بروز تلفات و کاهش تولیدات نماید و این امرامنیت روانی و امنیت اقتصادی 
مردم را می تواند به چالش بکشد. مدیرکل دامپزشکی استان با اعالم این مطلب که 
موقعیت کشور از نظر منطقه جغرافیایی به گونه ای است که در یک منطقه پرخطر از 
لحاظ شیوع و بروز بیماری ها قرار داریم افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی تهدیدات 
راههای  و  بیماری زا  عوامل  تعدد  به دلیل  دامی  در حوزه  الخصوص  علی  بیولوژیک 

انتقال بیماری سریع تر به سهولت گسترش می یابد. وی اظهار کرد: اطالع رسانی و 
برنامه ریزی با افزایش سطح آگاهی مردم در جهت تأمین امنیت مواد غذایی، تأمین 
بهداشت دام و مبارزه علیه بیماری های واگیر و بیماری های مشترک بین انسان و دام 
و همچنین تضمین امنیت و سالمت مواد غذایی که چه بسا امنیت ملی را به دنبال 
خواهد داشت را تضمین خواهد کرد. وی نقش اطالع رسانی به جامعه هدف و عموم 
مردم را بسیار مهم عنوان کرد و اذعان داشت: روابط عمومی ها با انعکاس اخبار در 
زمان مناسب در راستای اطالع رسانی برای انجام واکنش سریع رادر مقابل انفعال 
عمل مقابل، داشته باشند و این مهم ارتباط تنگاتنگ با مباحث پدافند غیرعامل یا 

مدیریت بحران دارند.

جهادکشاورزی  سازمان  رئیس  فالح:   – آذربایجان شرقی 
استان آذربایجان شرقی گفت: اقدامات انجام یافته در قالب 
یاوران تولید، در شهرستانها توسط اعضاء و کمیته  طرح 

کارگروه یاوران تولید قابل تقدیر است.
به گزارش خبرنگار ما در آذربایجان شرقی، مهندس اکبر فتحی 
در جلسه کارگروه یاوران تولید که با حضور اعضاء کارگروه و کمیته 
یاوران تولید در اتاق جلسه سازمان برگزار شد، ضمن بیان این مطلب 
افزود: مسائل و مشکالت اجرای طرح یاوران تولید در شهرستانها 
باید توسط اعضاء کارگروه کمیته یاوران تولید احصاء و در قالب این 
طرح برطرف شود. وی با اشاره به مشکالت مناطق دیم خیز گندم 
در استان ادامه داد: فاصله متوسط عملکرد کشاورزان شاخص در 
مناطق دیم خیز استان تقریباً ۲.۵ الی ۳ تن در هکتار است در 
حالی که این میزان در کشاورزان عادی با شرایط یکسان و مساوی 
۸۰۰ الی ۹۰۰ کیلوگرم در هر هکتار می باشد که رقمی بسیار 

پایین و غیرقابل قبول است. فتحی گفت: باید با بکارگیری روش 
های علمی، کشت به موقع، تغذیه مناسب، مبارزه با علف های هرز 
و انواع آفات؛ متوسط عملکرد در کشاورزان عادی ارتقاء یافته و به 
عملکرد کشاورزان شاخص نزدیک تر گردد و این مهم برعهده یاوران 
تولید و محققین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی 
با خاطرنشان  استان است. رئیس سازمان جهادکشاورزی استان 
ساختاری  جهادکشاورزی  وزارت  ساختار  که  موضوع  این  کردن 
ترویجی  اعتبارات  افزایش  اظهار کرد:  و تحقیقی است،  ترویجی 
وزارت جهادکشاورزی یک ضرورت است کشاورزی کشور با مشکل 
ترویج و تحقیق مواجه می باشد، در حال حاضر پذیرش برای دانش 
و انواع خدمات علمی وجود دارد باید از نگاه سازه ای خارج شویم 
و مشکالت نرم افزاری و افکار کشاورزان و بهره برداران کشاورزی 
نسبت به کشاورزی را تغییر دهیم. وی در خصوص تعیین اولویت 
کاری برای هر شهرستان در راستای افزایش عملکرد تولید یک 

محصول در شهرستان مربوطه نیز خطاب به مدیر مرکز تحقیقات 
و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، گفت: نسخه نویسی برای 
شهرستانها جهت افزایش متوسط عملکرد یک محصول با در نظر 
گرفتن اولویت کشت محصول در شهرستان برعهده مرکز تحقیقات 
استان است، ارزیابی اثربخشی نسخه نویسی نیز وظیفه مدیریت 
هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان می باشد. 
فتحی با اشاره به آغاز کشت پائیزه محصوالت آبی و دیم استان، 
ادامه داد: ارزیابی اثربخشی نسخه نویسی مرکز تحقیقات برای یک 
محصول در هر شهرستان با توجه به موقعیت جغرافیائی و شرایط 
آب و هوائی شهرستان بطور کامل قابل احصاء و شناسایی می باشد 
یاوران تولید باید وارد عمل شده و مدیریت شهرستانها را در راستای 

اجرای بهینه و مطلوب این امر یاری نمایند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در بخش دیگری از سخنان 
خود گفت: خوشبختانه متوسط عملکرد گندم دیم استان از متوسط 

کشوری بیشتر می باشد ولی زمینه برای فعالیت بیشتر و افزایش 
عملکرد تولید فراهم است و باید از این فرصت به نحو احسن استفاده 
نموده و متوسط عملکرد محصوالت زراعی از جمله گندم و یونجه 
را ارتقاء دهیم. مهندس فتحی در بخش پایانی سخنان خود تاکید 
کرد: محصول کلزا در تناوب با گندم موجب افزایش متوسط عملکرد 
محصول استراتژیک گندم می گردد کشت انواع دانه های روغنی 
از جمله کلزا، سویا و سایر دانه های روغنی در راستای افزایش 
عملکرد محصوالت زراعی مخصوصاً گندم در اولویت کاری وزارت 

جهادکشاورزی و سازمان جهادکشاورزی استان قرار دارد.

آموزش  اطالع رسانی  و  روابط عمومی  اداره  رئیس   - قم 
با بیان اینکه آموزش تعطیل شدنی  و پرورش استان قم 
نیست از نحوه برگزاری امتحانات به صورت حضوری یا غیر 
حضوری بر اساس نظر ستاد استانی مبارزه با کرونا خبر داد.

به گزارش اداره روابط عمومی و اطالع رسانی آموزش و پرورش 
استان قم، غالمرضا رضایی در پاسخ به تماس های تعدادی از 
اولیای محترم دانش آموزان و دغدغه خانواده های گزانقدر در 
نحوه و چگونگی برگزاری امتحانات میان ترم سال تحصیلی جاری 
گفت :بخشنامه ای در همین رابطه به مدارس ارسال گردیده و در 
آن اعالم شده است که برگزاری امتحانات با توجه به تصمیم ستاد 

استانی مبارزه با کرونا انجام خواهد شد لذا هرگونه تصمیم از طرف 
شورای مدرسه نیز منوط به تصمیمات و نظر نهایی ستاد استانی 
خواهد بود. وی بیان داشت: در حال حاضر آنچه که مورد نظر است 
برگزاری غیر حضوری امتحانات است ولیکن در صورت موافقت 
ستاد استانی مبارزه با کرونا و به لحاظ اطمینان بخشی از روند 
آموزش در مدارس و یادگیری دانش آموزان ،امتحانات بر اساس 
تصمیم شورای مدرسه ورعایت تمامی پروتکل های بهداشتی و 
فاصله اجتماعی به صورت حضوری برگزار می گردد که قطعاً در 
صورت چنین اتفاقی اطالع رسانی سریع انجام خواهد شد. وی 
از طرف  را یک مسئله و مطالبه جدی  رویکرد کیفیت بخشی 

مسئوالن ،اولیای محترم و دانش آموزان عزیز در شرایط خاص 
کرونایی عنوان کرد و گفت: آموزش و پرورش تالش می کند تا با 
بهره گیری از روش های متعدد آموزش در فضای مجازی و به ویژه 
شبکه آموزشی دانش آموزان )شاد(از افت تحصیلی دانش آموزان 
درشرایط حساس کرونایی جلوگیری نماید و با کاربست تدابیر 
الزم توسط مدیران ،معاونان و معلمان در فرایند سال تحصیلی 
اقدامات شایسته ای را انجام دهد. وی درپایان ابراز امیدواری کرد 
:در فرصت باقیمانده تا زمان امتحانات ،دانش آموزان خوب استان 
از سامانه شاد و امکانات آن بهره برداری حداکثری را انجام دهند 
تا در مرحله ارزشیابی های پایانی خود بتوانند شرایط ارزشمند و 

شایسته ای را برای خود رقم بزنند. یاد آور میشود: امتحانات میان 
نوبت اول دانش آموزان عزیز استان از تاریخ ۲۴ آبان ماه جاری آغاز 

خواهد شد و تا ۱۳ آذر ماه ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی:

ساختار وزارت جهادکشاورزی ساختاری ترویجی و تحقیقی است

برگزاری حضوری یا غیر حضوری امتحانات دانش آموزان تابع تصمیم ستاد استانی مبارزه با کرونا 

برق برای مشترکین کم مصرف رایگان شد

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی عنوان کرد؛

دامپزشکی پیشرو در بحث پدافند غیرعامل

ایالم – الهام مهدیان: طرح ایجاد کالدینگ )روکش دار کردن( بخشی از سیستم 
لوله کشی مابین برج احیا و ریبویلرهای واحدهای شیرین سازی آمین پاالیشگاه 
گاز ایالم و نیز بخش های داخلی این ریبویلرها و نازل های برج مذکور با ورق 
نازک از جنس استنلس استیل، توسط یکی از کارکنان این واحد صنعتی به نظام 
مشارکت این شرکت پیشنهاد شد که با اجرای موفقیت آمیز آن در بخش نگهداری 
و تعمیرات این تجهیزات، صرفه جویی اقتصادی و درحوزه تولید نیز تاثیرات بسیار 

مثبتی بر کاهش توقفات به همراه داشته است.
به گزارش روابط عمومی، ارائه دهنده این طرح، که دارای ۲۱ سال سابقه اجرایی پایپینگ 
و از تکنسین های مکانیک پیمانکاری این پاالیشگاه می باشد در گفتگو با خبرنگار حوزه 

روابط عمومی گفت: در ابتدا برای مقابله با خوردگی در این نقاط از یکسری پوشش های ضد 
خوردگی ویژه استفاده می شد که ضمن هزینه باالی تامین، تاثیر چندانی در جلوگیری از 
خوردگی های شیمیایی این نقاط نداشته و در چندین نوبت، لزوم انجام تعمیرات اضطراری 
برای مقابله با پیشرفت خوردگی مستلزم توقف تولید می شد. "غالمحسین سلیمانی زاده" 
افزود: بعنوان یک راه حل برای باال بردن استحکام این نقاط پیشنهاد شد که از ورق استنلس 
استیل با ضخامت مناسب که هزینه آن نسبت به سایر راههای پیشگیری از خوردگی،  ازجمله 
پوشش های یاد شده به مراتب کمتر می باشد، استفاده شود که خوشبختانه این پیشنهاد 
با توجه به جزئیات اجرایی ارائه شده تائید گردید و با اجرای موفقیت آمیز آن، در بازرسی 
های انجام شده در چندوقت اخیر هیچگونه مشکلی در نقاط یاد شده مشاهده نشده و توقف 
تولیدی نیز ناشی از این مورد نداشته ایم. وی به مزایای این طرح اشاره کرد و اظهار داشت: 
عدم نیاز به تعویض سالیانه پایپینگ و نازلهای ریبویلر و برج احیاء و عدم نیاز به تغییر جنس 
آنها درجهت افزایش استحکام، کاهش هزینه های تیم های تعمیراتی، کاهش توقفات تولید و 
جلوگیری از هدر رفتن ماده شیمیایی حالل آمین که هزینه های تأمین آن در شرایط فعلی 
سرسام آور است، برخی از دستاوردهای این طرح بوده است. در این ارتباط دبیر نظام مشارکت 
شرکت پاالیش گاز ایالم نیز با اشاره به اینکه نظام پیشنهادات به عنوان برجسته ترین ابزار 
مدیریت مشارکتی، زمینه ساز مشارکت کارکنان در تصمیم گیریهای سطوح مختلف سازمان، 

از امور اجرایی تا اتخاذ تصمیمات راهبردی است، گفت: در مدیریت مشارکتی، کارکنان در 
اتخاذ تصمیم  برای ایجاد تحول در سازمان سهیم بوده،  و در مرحله اجرا نیز همکاری و همدلی 
بیشتری داشته و به تبع آن شاهد افزایش بهره وری نیز خواهیم بود. " مصدق  رضایی" 
افزود: نظام پیشنهادات شرکت پاالیش گاز ایالم از سال ۱۳۸۷ براساس آیین نامه مصوب 
شرکت ملی گاز ایران تشکیل و با اهداف افزايش ميزان بهره وري، تقويت روح ابتكار و حس 
مسئوليت در كاركنان، افزايش همكاري بين كاركنان، امكان استفاده از تجارب عملي و نظرات 
و انديشه هاي كاركنان، فعالیت خود را آغاز کرده است. وی اظهار داشت: با توجه به امکان 
صرفه جویی اقتصادی ناشی از اجرای برخی طرحهای پیشنهادی همچون طرحی که در این 
گزارش به آن اشاره شده است و هزینه کرد سود حاصل از صرفه جویی درجهت توسعه نیروی 
انسانی، گسترش مشارکت کارکنان و سایر سرفصلهای مصوب شورای همیاری و مشارکت، 
نظام پیشنهادات این شرکت به سمت ایجاد زمینه دریافت پیشنهادات با مزیت و ویژگی 
ایجاد صرفه جویی مالی در شرکت حرکت کرده و در این راستا پیشنهادات متعددی دریافت 
نموده است. وی تصریح کرد: مطابق آئین نامه، پیشنهادات دریافتی در چند مرحله توسط 
کارشناسان و اعضای شورا از حیث کاربردی بودن، قابلیت اجرا و تناسب هزینه فایده مورد 
بررسی قرار گرفته و در صورت تایید، ضمن  اجرا، مطابق ضوابط  به پیشنهاد دهنده پاداش 

داده شده و مورد تقدیر قرار می گیرد.

طرح خالقانه یکی از کارکنان پاالیشگاه گازایالم برای مقابله با خوردگی 
در واحدهای شیرین سازی آمین

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی حوزه ثبتی میاندورود 
تعیین  قانون   3 و   1 مواد  دستور  به  نظر 
فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  وضعیت  تکلیف 
رای  برابر  و   1390/9/20 مصوب  رسمی  سند 
مورخ   139960310022001519 شماره 
1399/6/29 هیات به کالسه 143- 99 موضوع 
ثبتی  واحد  در  مستقر  مذکور  قانون  یک  ماده 
متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات  میاندورود 
به  نسبت  صفرقلی  فرزند  فقهی  مرتضی  آقای 
ششدانگ عرصه و اعیان به مساحت 393/94 متر 
مربع به شماره پالک    فرعی از 11 اصلی واقع در 
قریه برگه بخش 9 خریداری بدون واسطه از آقای 
صفرعلی فقهی مالک رسمی محرز گردیده است 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 
به  نوبت  این آگهی در دو  نامه مربوطه  13 آئین 
 / محلی  و  روزنامه  این  طریق  از  روز   15 فاصله 
کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای 
به  ذینفع  اشخاص  صورتیکه  در  تا  الصاق  هیات 
آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
معترض  نمایند.  اخذ  رسید  و  تسلیم  ملک  وقوع 
اعتراض  تسلیم  تاریخ  از  ماه  یک  ظرف  باید 
عمومی  دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  به  مبادرت 
اداره  به  دادخواست  تقدیم  گواهی  و  نماید  محل 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در 
صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد 
دادگاه  به  دادخواست  تقدیم  گواهی  معترض،  یا 
به  مبادرت  ثبت  اداره  نکند  ارائه  را  محل  عمومی 
صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/8/3   
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/8/17
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