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شهرستان

اخبار
مدرس شرکت  Gppwسویس:

موفقیت در کشاورزی نیازمند بکارگیری
سیستمهای مختلف است

مدرس شرکت GPPWسویس گفت :برای مقابله با هر
تنشی در روند کشاورزی نمیتوان فقط یک راهحل پیشنهاد
کرد بلکه برای رسیدن به موفقیت باید سیستمهای مختلفی
را به کار برد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان
کردستان به نقل از فارس ،جوزبه پیکتانا در کارگاه آموزشی
راهکارهای مقابله با خسارت سرمازدگی و سایر تنشهای
محیطی درباغات که در محل معاونت آموزشی مرکز تحقیقات
و آموزشی کشاورزان و منابع طبیعی سنندج برگزار شد ،اظهار
داشت :هدف عمده شرکت  GPPWاز برگزاری این کارگاه،
افزایش سطح علمی کشاورزان و کارشناسان است.
وی افزایش عملکرد در عرصه کشاورزی را هدف
نهایی خود عنوان کرد و افزود :ارتباط کارشناسان مربوطه با
کشاورزان برای رسیدن به نتیجه مطلوب مهم است.
این مدرس شرکت سویسی به دیدگاه کلی تنشهای
گیاهان گریزی زد و گفت :تنشهای محیطی ،باد و دمای کم
و زیاد در سرمازدگی محصوالت نقش دارند.
پیکتانا تصریح کرد :خود عملیات کشاورزی مانند هرس و
انتقال ریشه و آفت و بیماریهای گیاهان عملکرد میوه را تحت
تاثیر قرار داده و برای گیاه تنش محسوب میشود.
وی برای مقابله با سرمازدگی چندین روش مقابلهای را
اعالم کرد و افزود :اولین راهکار مقابله با این مهم ،مولکول
شیمیایی است که پیشماده مورد نیاز گیاهان است.
این مدرس سویسی به  ۴عنصر مهم در جلوگیری از
سرمازدگی محصوالت کشاورزی پتانسیم ،کلسیم ،منگنز و
فسفر اشاره کرد و گفت :این عناصر هر کدام با تاثیر نقش خود
باعث مقاومت گیاه ،تولید بیشتر ،پرورش گیاه قوی ،افزایش
کیفیت میوه و رشد و رویش گیاه خواهد شد.
پیکتانا در ادامه بیان کرد :مراکش مهمترین کشور
صادرکننده توتفرنگی به اروپا است ،اختالف دمای شب و
روز ،دمای پایین و نگهداری دمای خاک و بر کیفیت مطلوب
این محصول در مراکش تاثیرگذار است.
وی عنوان کرد :از چندین جنبه تغذیهای با عناصر
مختلف و جنبه فیزیکی میتوان از سرمازدگی محصوالت
جلوگیری کرد.

حضور کارکنان بسیجی گاز گلستان
در راهپیمایی با شکوه  13آبان

کارکنان بسیجی شرکت گاز استان گلستان همزمان
با  13آبان سالروز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش
آموز همگام با سایر اقشار جامعه با حضور در راهپیمایی
مردمی این روز بزرگ و تاریخی را که به تسخیر النه
جاسوسی آمریکا منتهی شد را گرامی داشتند .به گزارش
روابط عمومي ،کارکنان بسیجی شرکت گاز استان گلستان
در این حماسه ملی با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا و
مرگ بر اسرائیل و شعارهای مرتبط  ،انزجار خود از استکبار
جهانی و حامیان زبونشان اعالن کردند .در این حضور
خیره کننده همچنین كاركنان واليتمدار و با بصیرت گاز
گلستان پیمان وفاداری ،حمایت و ایستادگی خود را با
والیت و رهبری به نمایش گذاشته و همچون گذشته
زمینه های یاس و نامیدی آمریکای زبون و حامیانش را
فراهم کردند.

برگزاری رزمایش سراسری آمادگی مولدهای اضطراری
توسط توزیع برق استان مرکزی

همزمان با هفته پدافند غیرعامل ،رزمایش سراسری
آمادگی مولدهای اضطراری به فرماندهی شرکت توزیع برق
استان مرکزی برگزار شد.
رزمایش قطع برق و آماده بکار بودن مولدهای برق
اضطراری سازمانهای حیاتی و حساس ،همزمان با سراسر
کشور با حضور» فراهانی» سرپرست اداره کل پدافند غیرعامل
استانداری مرکزی در شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
برگزار شد .به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق
استان مرکزی،انرژی برق به عنوان زیرساخت و شریان اصلی
خدمات دهی ،نیاز است برخی اوقات از حالت تامین متمرکز
خارج شود ونحوه آمادگی وارد مدار شدن مولدهای برق
اضطراری مراکز حساس امنیتی،اجتماعی ،اقتصادی وخدمات

در این رزمایش با قطع برق مراکز
دهی کنترل شود.
حساس منتخب از سراسر استان اعم از استانداری ،صداو

سیما،فرمانداری هاو  ، ...بدون اطالع قبلی مراکز حساس،
آمادگی مولدهای برق اضطراری توسط کارشناسان مستقر
توزیع برق استان ،مطابق با چک لیست ها رصد و ارزیابی
شدتا با تمهیدات و آمادگی الزم در کوتاهترین زمان عملیات
به مدار آمدن مولدها و برق اضطراری صورت پذیرد .با تالش
نیروهای عملیاتی و متخصص شرکت نسبت به آماده سازی
محل برگزاری مانور ،امکان برقراری ارتباط صوتی و تصویری
دیسپاچینگ حوزه ستادی شرکت با شرکت توانیر ،توزیع برق
شهرستانهای استان و استانداری برقرار شد.
دستیابی به سطح باالیی از آمادگی در شرایط واقعی و
نهادینه سازی فرهنگ پدافند غیر عامل از اهداف این رزمایش
بود .

رضا مهدیان خبرداد :

از برگزاری نمایشگاه بزرگ کتاب درشهرستان شاهرود

شاهرود  -حسین بابامحمدی  :رضا
مهدیان گفت :شانزدهمین نمایشگاه کتاب

استان سمنان و هفتمین نمایشگاه کتاب
شهرستان شاهرود در تاریخ ١١الی ۱٦آذر
ماه برگزار خواهد شد .سرپرست اداره
فرهنگ وارشاد اسالمی شاهرود گفت :هر
چه دسترسی مردم به کتاب آسانتر شود،
رغبت آنها به کتاب و کتابخوانی نیز بیشتر
میشود .مهدیان گفت :آخرین کتابهای
منتشر شده و تازههای نشر کشور در
نمایشگاه کتاب شاهرود عرضه خواهدشد.
وی افزود:به همین منظور درجهت برگزاری

نمایشگاه بزرگ کتاب ،موسسه نمایشگاههای
فرهنگی ایران ازناشران سراسر کشور برای
ثبتنام در نمایشگاههای کتاب استانی در
ماه آذر دعوت به عمل آورده است .سرپرست
اداره فرهنگ وارشاد اسالمی شاهرود گفت:بر
اساس این فراخوان  ٥نمایشگاه استانی کتاب
در ماه آذر در استانهای خراسان رضوی،
فارس ،سمنان ،خراسان جنوبی و بوشهر برگزار
میشودکه ناشران سراسر کشور میتوانند از
امروز تا  ١٨آبان به پایگاه الکترونیکی موسسه

سمنان -زیاری :مدیرعامل سازمان
مدیریت پسماند شهرداری سمنان از
حضور متفاوت این سازمان در راهپیمایی
باشکوه  ۱۳آبان خبرداد .میدرضا پیوندی
ضمن تبریک فرا رسیدن روز سیزده آبان
 ،گفت:سازمان مدیریت پسماند با پرپایی
ایستگاه صلواتی و طرح جمع آوری کاغذها
نسبت به سالهای گذشته به شیوه متفاوت
در راهپیمایی سیزده آبان حضور یافت .این
مقام مسئول عنوان کرد:از دیگر اقدامات
آموزشی فرهنگی این سازمان در راهپیمایی
سیزده آبان  ،مشارکت دانش آموزان در

تحویل کاغذها به محل جمع آوری کاغذها
در ایستگاه و اهداء ۴۳عدد جایزه به فعاالن
همیاران طبیعت بود .وی فرهنگ سازی و
آگاهی دادن به مردم در این زمینه را جزو
مولفه های اساسی و تعیین کننده در این
حوزه دانست و تاکید کرد :تغيير رفتار
شهروندان در اصالح الگوي مصرف و ارتقاء
آن به منظور كاهش توليدكاغذ باطله ،حفظ
محيط زيست و صرفهجويي در مصرف منابع
طبيعي ،فرهنگ سازي تفكيك كاغذ از مبداء
به منظور جلوگيري از اتالف منابع طبيعي و
سرمايه هاي ملي و اشاعه فرهنگ تفکیک

زباله ازمبداء بجهت جلوگيري از قطع بيرويه
درختان و نهادینه شدن تمامی این موارد
بصورت عملی وکاربردی برای دانش آموزان
ونوآموزان ،از اهداف سازمان مدیریت پسماند
جهت اجرای این طرح می باشد.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند در
پایان باقدردانی از مشارکت دانش آموزان
و همشهریان سمنانی خاطر نشان کرد:با
توجه به اهمییت تفکیک زباله از مبداء یازده
غرفه بازیافت در سطح شهر سمنان فعال می
باشند که امید است با تفکیک زباله از مبداء
و تحویل پسماند خشک به غرفه های بازیافت

نمایشگاههای فرهنگی ایران مراجعه و ثبتنام
نمایند .مهدیان تصریح کرد:نمایشگاه کتاب
خراسان رضوی از تاریخ  ٢تا  ٨آذر در مشهد،
نمایشگاه کتاب فارس از تاریخ  ٣تا  ٨آذر در
شیراز ،نمایشگاه کتاب سمنان از تاریخ  ١١تا
 ١٦آذر در شاهرود نمایشگاه کتاب خراسان
جنوبی از تاریخ  ١٩تا  ٢٤آذر در بیرجند و
نمایشگاه کتاب بوشهر از تاریخ  ١٩تا  ٢٤آذر
درمحل دائمی نمایشگاه های بوشهر برگزار
میشود.

حضور متفاوت سازمان مدیریت پسماند و مشارکت دانش آموزان
در راهپیمایی سیزده آبان سمنان

این مشارکت وهمکاری که در روزسیزده آبان
مشاهده شد ،بیش از پیش ازسوی دانش
آموزان وشهروندان در طول سال همچنان
ادامه داشته باشد.

جلسه هماهنگی ساخت واحدهای مسکونی شهری در قالب روستا  -شهر در شهرستان گرگان

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استانگلستان،جلسههماهنگیساختپروژههایمسکونیشهری
در قالب پروژه های روستا – شهر در شهرستان گرگان با حضور
معاون پشتیبانی  ،کارشناسان معاونت امور مسکن شهری و مدیر

بنیاد مسکن این شهرستان در معاونت پشتیبانی برگزار گردید.آقای
خسروی ،مدیر بنیاد مسکن شهرستانهای گرگان و آق قال در ابتدای
این جلسه اقدامات صورت گرفته جهت آغاز عملیات ساختمانی
در پروژه های روستا – شهر در شهر انبارالوم ،روستای جعفرآباد

و تکمیل پروژه تاالر گرگان را تشریح کردند.آقای حسینی ،معاون
پشتیبانیبنیادمسکناستاننیزدراینجلسهبربرنامهریزیدقیقدر
ساخت و تکمیل پروژه ها تاکید کردند.در این جلسه همچنین برنامه
زمانبندی و نقشه های اجرایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
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خبر کوتاه
روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان:

جلسه هم اندیشی همکاران معاونت
پشتیبانی برگزار شد

بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی
استان گلستان ،همکاران معاونت پشتیبانی و مسئول پشتیبانی
امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی بنیاد مسکن استان در این
جلسه فعالیتهای روزانه ،وظایف اداری و نقاط ضعف و قوت حوزه
فعالیت خود را در فضایی دوستانه و صمیمی بیان نمودند.آقای
حسینی ،معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان نیز در این جلسه
ضمن تشکر از تالشهای صورت گرفته توسط همکاران ،وظیفه
همکاران معاونت پشتیبانی را همانند قلب در بدن انسان دانستند
که وظیفه پمپاژ و تزریق امکانات و برآورده کردن نیازهای سایر
حوزه ها را داراست.ایشان استفاده از خرد جمعی در امورات و
اخذ بهترین تصمیم با در نظر گرفتن قوانین و جوانب دیگر را
یک اولویت کاری دانستند و بر تشکیل منظم جلسات با هدف
رسیدن به مصوبات و حصول برنامه اجرایی از این مصوبات
تاکید کردند و از همکارانی که توانایی انجام مصوبات و برنامه
های بدست آمده را ندارند خواستند تا در حوزه های دیگر به
فعالیت خود ادامه دهند و مانع تحرک و پویایی بوجود آمده و
در حال گسترش نباشند.معاون پشتیبانی بنیاد مسکن استان
با بیان اینکه آماده دریافت ایده ها و نظرات همکاران در همه
امور هستند از همکاران معاونت پشتیبانی خواستند در کارهای
محوله خود سرعت ،خالقیت و تحرک بیشتری داشته باشند
چرا که باید پاسخگوی نیازهای کل همکاران در سطح استان
باشند و با توجه به شرایط و ظرفیت های بوجود آمده ،تعلل
و کاستی در انجام وظایف بویژه در حوزه پشتیبانی قابل قبول
نیست.ایشان همچنین با تاکید انجام کارها در مدت زمان اداری با
برنامه ریزی و سرعت عمل ،پیشگیری و پیگیری را دو مولفه مهم
در انجام امورات دانستند و ابراز داشتند :همکاران با پیشگیری از
خسارتهای احتمالی برای خود و سیستم جلوگیری می کنند
و با پیگیری نیز وظایف خود را تا حصول نتیجه که منتج به
ارتقاء همکار و سیستم میگردد ،دنبال میکنند.آقای حسینی با
بیان اینکه روزمره گی و بی برنامگی در معاونت پشتیبانی جایی
ندارد ،آن را باعث اخالل در کل سیستم دانستند و تامین نیازها
و خواسته های قانونی سایر حوزه ها را از وظایف حوزه پشتیبانی
دانستند و بر آن تاکید کردند.ایشان در ادامه بر تقویت فرهنگ
اداری از طریق امور اداری با تشویق همکاران صاحب فکر ،خالق
و موفق در حوزه کاری و مذاکره با همکاران بی برنامه وبی
تفاوت نسبت به انجام وظایف  ،تسریع همراه با دقت در ارائه
خدمات مالی مجوز دار و پیش بینی شده برای پیمانکاران و
… ،فرهنگ سازی و مدیریت بیشتر و دقیق تر و اولویت دار
کردن خریدها و هزینه ها توسط اداره خدمات و پشتیبانی،
نظارت بر کارکرد و استفاده صحیح و بهینه از اموال در اختیار
همکاران توسط جمعدار اموال ،ایجاد و توسعه خدمات رفاهی
و سالمت برای همکاران توسط واحد رفاه ،برنامه ریزی جهت
برگزاری دوره های آموزشی کاربردی و مورد نیاز توسط واحد
آموزش و نظارت بر کارکرد سامانه های خدماتی مورد استفاده
در بنیاد و تسریع در رفع مشکالت موجود در سیستمها توسط
واحد فناوری اطالعات تاکید کردند.معاون پشتیبانی بنیاد مسکن
استان در پایان از همکاران مرتبط با کمیته پایش عملکرد شعب
تقدیر و تشکر کردند و از جمع بندی نتایج حاصل از آن برای
تصمیم گیری های آتی و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت و
پایش تحقق تعهدات جهت پاسخگویی به عملکرد ها خبر دادند.

