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شهرستان

اخبار

بررسی نهایی برنامه سازگاری با کم آبی
در استان مازندران

ساری – دهقان :
به گزارش روابط عمومی
آب منطقه ای مازندران
نشست کارگروه ملی
بررسی برنامه های
سازگاری با کم آبی در
استان مازندران شنبه
مورخ  ۲۳اسفند ماه ،با
حضور ویدئو کنفرانسی
وزیر نیرو و استاندار مازندران و مدیرعامل آب منطقه
ای مازندران و سایر اعضای کارگروه ملی و استانی
برگزار گردید.
در این جلسه ابتدا وزیر نیرو ضمن تقدیر از
استاندار مازندران و دیگر دستگاه های اجرایی
تاکید کرد :هدف از تشکیل این کارگروه هماهنگی و
انسجام کلیه دستگاهها و وزارتخانه ها در برنامههای
سازگاری با کم آبی در سطح کشور و متعادل سازی
منابع و مصارف آبی بوده است.
سپس استاندار مازندران ضمن اشاره به وضعیت
آبی استان گفت :اگرچه مازندران به استانی پرآب
شهرت دارد اما کاهش بارندگی و تغییر الگوی
بارش و کم شدن دبی آب رودخانه ها و پایین رفتن
ایستایی آب های زیرزمینی آب شیرین را با خطرات
جدی مواجه کرده است.
وی تصریح کرد :اگر امروز به طرحهای زیرساختی
برای بهره گیری از منابع آب در بخش های کشاورزی
و صنعتی و زیست محیطی توجه نشود ،بحران کم
آبی و خشکسالی دور از انتظار نیست.
ایشان در پایان ضمن اشاره به تاالب بین المللی
میانکاله گفت :این تاالب نیاز به طرح جامع دارد و
امروز با کمبود آب مواجه است و وزارت نیرو می تواند
به صورت ویژه به آن توجه کند.
در ادامه دکتر یخکشی مدیرعامل شرکت آب
منطقه ای مازندران با تشریح جزییات طرح های
سازگاری با کم آبی گفت :اجرای طرح های
سازگاری با کم آبی به نفع تولیدات داخلی است
و طبق بررسی های صورت گرفته با اجرای این
برنامه ها اثربخشی خوبی در مصرف آب خواهیم
داشت.
ایشان با اشاره به اقدامات انجام شده از جمله:
شورای حفاظت منابع آب ،پروژه های کشاورزی،
پروژه های مرتبط با آب شرب ،بهبود کیفیت
منابع آب و محیط زیست ،توسعه امور اجتماعی و
مشارکت ها به تشریح اهداف این برنامه ها و دوره
اجرای آن ها پرداخت و گفت :همواره در تالش
هستیم تا با اجرای برنامه ها و بهره وری صحیح،
چالش های موجود در بخش آب را به نحو احسن
مدیریت کنیم.

در آستانه سال جدید از سوی شرکت آبفا استان اصفهان صورت گرفت :

توزیع مرحله دوم کمک های مومنانه بین خانوارهای نیازمند

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری
مبنی برتداوم نهضت کمک مومنانه در
پی شیوع ویروس کرونا ،بسته های ارزاق
با عنوان همدلی مومنانه را برای کمک به
محرومین میان خانواده های نیازمند توزیع
نمود.
فرمانده بسیج شرکت آبفا استان
اصفهان گفت :بسیج از ابتدای شیوع
ویروس کرونا با نهضت کمک های مومنانه
به عنوان یک نهاد مردمی در کنار هم
وطنان بوده است و در این اقدام  400بسته
کمک های معیشتی شامل  10کیلو برنج،
روغن ،حبوبات ،ماکارونی و رب گوجه
فرنگی فراهم گردیده است.
هاشم امینی ضمن تشکر از خیرین
در اجرای این طرح افزود :مرحله دوم
این نهضت نیز به همت بسیجیان و سایر

کارکنان شرکت آبفا استان اصفهان برگزار
شده و تا رفع این ویروس ،با استفاده از
ظرفیت سازمان بسیج درصدد رفع برخی

از مشکالت معیشتی نیازمندان خواهیم
بود.
وی افزود :ویروس کرونا هم برای

دولتها و هم برای مردم ایجاد مشکل
کرده است و نظام اداری ،دولتی و مشاغل
را نیز تحت تاثیر قرار داده است و ما بر
اساس مسئولیت اجتماعی که داریم ،رفع
برخی از مشکالت هموطنان را یکی از
وظایف اصلی خود می دانیم.
فرمانده پایگاه بسیج شرکت آبفا
استان اصفهان در ادامه افزود :در
زمان شیوع موج اول کرونا بسیجیان
آبفا به همراه تیمهای بهداشتی ،با
ضد عفونی معابر وخیابان ها گامی در
جهت کنترل و کاهش شیوع ویروس
کرونا در استان برداشتند و همچنین
تولید و توزیع آب ژاول نیز در دستور
کار شرکت آبفا قرار گرفت و انشااهلل
تا زمان غلبه بر ویروس کرونا و رفع
مشکالت ،در حد توان برای کمک به
هم وطنان تالش می کنیم .

قائم مقام مدیرعامل در توزیع برق شهرستان اراک:

جایگزینی  1700دستگاه چراغ ال ای دی کم مصرف در روشنایی معابر شهرستان اراک
قائم مقام مدیرعامل در توزیع برق شهرستان اراک
از جایگزینی  1700دستگاه چراغ کم مصرف ال ای دی
در معابر این شهرستان طی 11ماه سال جاری خبرداد.
امید رفیعی افزود1700 :دستگاه چراغ پرمصرف
 210 ،160 ، 150 ،125و 250وات با چراغهای ال .ای.
دی کم مصرف  70و  35وات با نوردهی باال و در راستای
کاهش مصرف برق و بهبود مبلمان شبکه در خیابان های
امام خمینی  ،خیابان شهید بهشتی  ،کوی خرم و کوی
مسکن شهر اراک تعویض شد.
همچنین کلیه چراغ های برگشتی  ،تعمیر و سرویس
و در مناطق ۲۰متری و ۳۰متری میقان  ،خیابان لعلی
 ،کوی الهیه  ،شهرک امیرکبیر و روستاهای انجدان ،

ابراهیم آباد  ،شهرجرد و محمدیه که دارای تأسیسات
روشنایی فرسوده بودند جایگزین وچراغهای آرماتوری
قبلی این مناطق اسقاط شد .
وی نوسازی چراغ های فرسوده موجود  ،کاهش
تلفات و انرژی مصرفی و بهبود مبلمان شهری را از اهداف
اجرایی این طرح در سال جاری عنوان کرد.
قائم مقام مدیرعامل در توزیع برق شهرستان اراک
بیان کرد :ساالنه حدود 1080مگاوات ساعت صرفهجویي
انرژي با اجرای این طرح خواهيم داشت كه در نتيجه
بالغ بر ۲۳میلیارد ریال ساالنه صرفه جویی ریالی در حوزه
انرژی و نیز تعمیرات نگهداری شبکه در صنعت برق را
در پي دارد .وی تصریح کرد :از ابتدای سال جاری به

دنبال گزارشات ثبت شده در سامانه خدمات غیرحضوری
و بازدیدهای صورت گرفته در سطح شبکه  ،تا کنون
بیش از 11هزار مورد رفع خاموشی روشنایی معابر در
شهرستان اراک صورت پذیرفته است

پیام تشکر مدیرکل کمیته امداد از مردم نیکوکار قم

مدیرکل کمیته امداد استان قم در
پیامی از مردم و خیران استان بمناسبت
مشارکت کم نظیر و یاری این نهاد در طول

سال  ۹۹قدردانی کرد.
بسماهلل الرحمن الرحیم
سال  ۱۳۹۹با همه تلخکامیها و
شمیم
حالوتهایش گذشت ،سالی که با
ِ
نبی مکرم اسالم آغاز شد و با
دلنوا ِز بعثت ِّ
ّ
المعظم و میالد
عط ِر روحافزای ماه شعبان
السرو ِر انوا ِر من ّو ِر کربال به پایان میرسد.
موفور ُّ
ُ
در سالی که سپری شد ،تلخی شیوع
ویروس منحوس کرونا و مشکالت اقتصادی
و معیشتی مردم ،بهویژه ایتام و نیازمندان
با لبیک بهفرمان مقتدای جهان اسالم در

کمکهای مؤمنانه و حضور پرشور هموطنان
بهویژه هم استانیهای عزیز در ماه مبارک
رمضان ،پویشهای مردمی ایران همدل ،ایران
مهربان و جشنهای عاطفهها و نیکوکاری به
مبدل و شهر کریمه اهلبیت (ع)
شیرینی ّ
همانند گذشته پیشگام و پیشتاز حماسه
یتیمنوازی و مهرورزی در کشور شد.
اینجانب در روزهای پایانی سال و در
همت
آستانه عید نوروز و بهار طبیعت ،از ّ
بلند و همراهی صمیمانه شما مردم مهربان
خیران نیکوکار استان قم در نمایش شکوه
و ّ

همدلی و ایثار در طول سال ،تشکر میکنم و
با تبریک سال جدید که آغاز و پایانش میالد
حضرت بقیهاهلل االعظم (عج) است ،همراه
شما مردم شریف دست به دعا برمیدارم و
ِ
یوسف
عاشقان
پایان انتظا ِر
آرزومندم که ِ
ِ
سال ِ
زهرا (س) باشد و پرچم انقالب با دستان
باکفایت مقا ِم عظمای والیت به دست صاحب
اصلی آن رسانده شود تا شاهد پیروزی و
شکوفایی مستضعفان در سطح عالَم باشیم.
اکبر میرشکار  -مدیرکل کمیته
امداد امام خمینی (ره) استان قم
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خبر کوتاه
در جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شرکت برق منطقه ای
گیالن مطرح شد:

لزوم كسب حداكثر آمادگی برای ارزیابی
عملكرد جشنواره شهید رجایی سال 1399

پنجمین جلسه کمیسیون توسعه مدیریت شرکت
برق منطقه ای گیالن در سالن کنفرانس شرکت با
حضور نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
گیالن برگزار شد.
بهمن داراب زاده مدیر عامل شرکت برق منطقه
ای گیالن با تاکید بر لزوم کسب حداکثر آمادگی
برای ارزیابی گفت :عملکرد واحدهای شرکت در
زمینه ارائه گزارش اقدامات خود و آمادگی آنان برای
ارزیابی سال آینده ،نشان دهنده توجه ویژه شرکت
برق منطقه ای گیالن به مقوله ارزیابی عملکرد می
باشد و امیدوارم این رویکرد در ارزیابی سال 1399
و سالهای آتی تداوم داشته باشد.
وی افزود :شرکت برق منطقه ای گیالن از جمله
شرکت های موفق صنعت برق محسوب می شود
که توانسته موفقیت ها و افتخارات زیادی را کسب
نماید .امیدواریم این موفقیت ها ،از جمله موفقیت در
کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی
استانی ،با تالش مدیران و کارکنان شرکت تداوم
داشته باشد.
داراب زاده با اشاره به شاخص هایی که شرکت
موفق به کسب نمره کامل در ارزیابی عملکرد نشده
است ،گفت :این موارد ناشی از محدودیت هایی است
که خارج از حوزه اختیار شرکت است و در صورت
عدم وجود این محدودیت ها ،امتیازات کامل ارزیابی
عملکرد حاصل می شد.
این حسین زاده نماینده سازمان مدیریت و
برنامه ریزی استان گیالن در کمیسیون توسعه
مدیریت شرکت نیز ضمن تشکر از گزارش های ارائه
شده ،برای ارتقاء عملکرد شرکت در خصوص شاخص
های ارتقاء سالمت اداری و سامد توضیحاتی ارائه
نمودند.
گفتنی است که در پنجمین جلسه کمیسیون
توسعه مدیریت شرکت برق منطقه ای گیالن،گزارش
عملکرد شرکت در محورهای  2و  4و  5شاخص های
عمومی ارزیابی عملکرد ،در حوزه های توسعه دولت
الکترونیک ،سالمت اداری ،مدیریت سبز و حقوق
شهروندی توسط متولیان شاخص های ارزیابی ارائه شد
و همچنین عملکرد شرکت در زمینه اجرایی شدن برنامه
جامع اصالح نظام اداری مورد بررسی قرار گرفت.

غرسنهالبهیادشهدادرتوزیعبرقاستانهمدان

همدان -محبوبه یادگاری :آیین غرس نهال به مناسبت هفته
درختکاری و به یاد شهدا با حضور رئیس ستاد اقامه نماز استان ،مدیرعامل
و جمعی از معاونین و مدیران در محوطه شرکت توزیع نیروی برق استان
همدان برگزار شد.
آیین غرس نهال به مناسبت هفته درختکاری و به یاد شهدا با حضور
حجتاالسالم حسنی حلم رئیس ستاد اقامه نماز استان ،مدیرعامل و جمعی
از معاونین و مدیران در محوطه شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
برگزار شد.
شیرزاد جمشیدی ،مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
در این مراسم با بیان اینکه همه ما وظیفه داریم با پیروی از راه شهدا و رفتار
و کرداد نیکو حق شهدا را ادا کنیم ،اظهار داشت :امروز نیز به یاد شهید
«فروغی» و شهید «حسینی» که از شهدای مجموعه برق استان بودند نهال
غرس میکنیم.
رئیس ستاد اقامه نماز استان همدان نیز ضمن تبریک مبعث پیامبر(ص)
اظهار داشت :حیات و ممات ما در گرو توجه به اهداف مقدس شهدا است.
حجتاالسالم حسنی حلم گفت :بزرگداشت شهدا ،بزرگداشت بعثت
است چراکه اهداف پیامبر (ص) توجه به جامعه زنده و رشد یافته است و
شهدا نیز به همین دلیل جان خود را در طبق اخالص گذاشتند.
گفتنی است؛ در پایان این مراسم کمکهای جمعآوری شده توسط
پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان برای کمک به زلزلهزدگان سی
سخت ارسال شد.

