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درخشش امور فرهنگي شركت برق منطقه اي 
مازندران و گلستان در ارزیابی وزارت نیرو

به گــزارش روابط عمومي شــركت برق 
منطقه اي مازندران وگلســتان، بر اساس 
ارزیابی های صورت گرفته از ســوی امور 
فرهنگی و دینی وزارت نیرو، امور فرهنگی 
شركت برق منطقه ای مازندران و گلستان 
به دلیل عملکرد مناسب در اجرای برنامه های 
ابالغی در حــوزه فرهنگی به ویژه ترویج و 
گسترش فرهنگ اقامه نماز طی سال ۱۳۹۹ 

در میان استان های مختلف كشور حائز رتبه شایسته تقدیر شد.
بر اساس این گزارش؛ در این ارزیابی که در بین دستگاه های زیر مجموعه وزارت نیرو صورت 
گرفت، امور فرهنگي شرکت برق منطقه اي مازندران وگلستان توانست با کسب امتیاز 99/5 از  

۱۰۰ به عنوان امور فرهنگي برتر شناخته شود.
این گزارش می افزاید؛ همچنین در این ارزیابی، امور فرهنگي شرکت های مدیریت تولید برق 
شهید سلیمی نکا با کسب امتیاز 9۳، شرکت سهامی آب منطقه ای مازندران با کسب امتیاز 9۲، 
شرکت آب و فاضالب استان مازندران با کسب امتیاز ۸9، شرکت توزیع نیروی برق مازندران 
با کسب امتیاز ۸۰ و همچنین شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران با کسب امتیاز 5۰، در 

رتبه های دیگر این ارزیابی قرار گرفتند.
گفتنی است؛ ترویج و گسترش برنامه های دینی و فرهنگی در کنار ارائه خدمات مطلوب به 
شهروندان گرامی همواره جزء برنامه های محوری شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان 

بوده است.
 

 قدردانی مدیرعامل شركت توانیر از مدیرعامل 
شركت توزیع نیروی برق غرب مازندران

مهندس محمد حسن متولي زاده مدیرعامل شرکت 
توانیــر با اهداي لوح هاي تقدیــر جداگانه از مهندس 
کیوان فرح زاد مدیرعامل ، مهندس خسروی فر معاون 
هماهنگی، مهندس خواجوند معاون فروش و خدمات 
مشترکین ، مهندس قلی نژاد معاون بهره برداری ، دکتر 
خوش صولت معاون  برنامه ریزی و مهندسی شرکت 
توزیع نیروي برق غرب مازندران به دلیل تالش هاي 
ارزنــده انها درتحقق اهداف پویش هر هفته الف - ب 

_ایران » و گام هاي ارزشمند و شاخص وي در راستاي اقدام عملي به شعار اقتصاد مقاومتي 
با رویکرد مدیریت دارایي و تشــکیل کارگاه تعمیرات تجهیزات برق و بازســازي تجهیزات 
فرسوده،تعمیرات اساسي نسل هاي مختلف تجهیزات کلیدي و مشارکت با شرکت هاي دانش 
بنیان داخلي در تجهیز قابلیت هاي آزمایشگاهي و خلق ابداعات شگرف توسط مهندسین متعهد 
و متخصص در حوزه هاي صنعت برق و ایجاد بستر انساني و نرم افزاري در نگهداري و تعمیرات 
سیستم روشنایي معابر و دستیابي به هدف اجراي ماموریت ویژه محوله در پردازش تصویر جهت 

قرائت لوازم اندازه گیري قدرداني کرد.

آیت اهلل علوی گرگانی: 
اجرای امینانه نیت واقفان توسط اوقاف مهمترین 

وظیفه سازمان اوقاف است
یکی از مراجع تقلید گفت: اجرای امینانه نیت واقفان مهمترین وظیفه سازمان 
اوقاف است كه بحمداهلل شاهد چنین امری هستیم و انتظار این است كه روند 

كنونی ادامه یابد و تقویت شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، آیت اهلل سید محمد علی 
علوی گرگانی در جمع مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت های سازمان اوقاف و هیئت همراه، 
با تشکر از اقدامات صورت گرفته توسط این سازمان در راستای ایجاد اشتغال پایدار اظهار کرد: 
الزم است از همه ظرفیت ها برای تحقق مطالبات رهبر معظم انقالب و خواسته های به حق 

مردم استفاده شود.
وی افزود: اجرای امینانه نیت واقفان مهمترین وظیفه سازمان اوقاف است که بحمداهلل شاهد 

چنین امری هستیم و انتظار این است که روند کنونی ادامه یابد و تقویت شود.
این مرجع تقلید با بیان اینکه بقاع متبرکه قطب فرهنگی و مذهبی به شمار می روند گفت: انجام 
فعالیت های فرهنگی، قرآنی و اجتماعی با محوریت این امکان مقدسه، ابتکار سازمان اوقاف 

بوده و موجب تقویت ارتباط معنوی و حضور بیشتر مردم در حرم مطهر امامزادگان شده است.
وی ادامه داد: گزارش ارائه شده از سوی شما در حوزه امور اجتماعی و توزیع سبدهای غذایی 
بین نیازمندان از محل عواید موقوفات و همچنین کمک های درمانی در دوران شیوع کرونا، 
نشان دهنده عزم راسخ سازمان اوقاف برای انجام احسن امور و بهره گیری از ظرفیت موقوفات 

برای خدمت به جامعه است.

 ۹۰ پروانه استاندارد اجباری و تشویقی 
در كردستان صادر شد

  ژیال یزدانی مدیركل استاندارد استان كردستان از صدور ۹0 پروانه كاربرد 
عالمت استاندارد محصوالت مشمول اســتاندارد اجباری و دارای پروانه 

استاندارد تشویقی در سال ۹۹ خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، یزدانی گفت: در سال 99 تعداد 
۸۳ پروانه استاندارد اجباری و 7 پروانه استاندارد تشویقی مربوط به فرآورده های تولید شده در 
واحدهای تولیدی و خدماتی استان کردستان صادر شد. وی با اشاره به اینکه بیشترین صدور 
پروانه با ۲۲ پروانه اجباری و تشویقی مربوط به شهرستان سنندج بوده است، اظهار داشت: صدور 
پروانه استاندارد اجباری و تشویقی در شهرستان های بانه 9، بیجار۱4 ، دهگالن ۳، دیواندره 7، 
ســروآباد ۸ ، سقز ۱7، قروه ۲، کامیاران 4 و مریوان 4 پروانه بوده است. گفتنی است در سال 

گذشته 66 پروانه ابطال و ۳۱ پروانه نیز تمدید شده است.

جلسه كارگروه اطفا حریق شهرستان گنبد كاووس 
برگزار شد

جلسه كارگروه اطفا حریق شهرســتان گنبد كاووس با حضور معاونین و 
روسای ادارات در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

فرشید رحمانی گفت: این جلسه با هدف پیشگیری و مقابله با حریق های احتمالی و لزوم 
همکاری و مشــارکت ارگان های مربوطه با اداره منابع طبیعی در زمان های حریق برگزار 
گردید.وی با اشاره به اهمیت اطالع رسانی و اشاعه فرهنگ مقابله با ایجاد حریق ادامه داد: 
دهیاری های محترم می توانند در خصوص ممنوعیت آتش زدن پســماندهای کشاورزی و 
مقابله با حریق های احتمالی و در اختیار دادن امکاناتی چون تراکتور همکاری فعال داشته باشند.  
رحمانی اذعان داشت: در هنگام حریق مشارکت دستگاه های اجرایی هچون اداره حمل و نقل، 
سازمان جهاد کشاورزی و محیط زیست و آتش نشانی نقش موثری داشته و در اقداماتی چون 
ایجاد آتش براز مسیر جاده  به نهال های حاشیه جاده و مراتع و از همه مهمتر آماده باش نیروها 
و انتقال سریع به منطقه در هنگام حریق حضور و همکاری داشته باشند.وی گفت: تلفن رایگان 
۱۳9 و ۱5۰4 به صورت شبانه روز در خدمت عموم هموطنان بوده و آماده دریافت از تخریب، 

حریق و هرگونه گزارش در خصوص منابع طبیعی می باشد.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق مازندران تأکید کرد؛

 ضروت ارتقا دانش فنی و ارائه خدمات مطلوب  ضروت ارتقا دانش فنی و ارائه خدمات مطلوب 
به شهروندان و رعایت نكات ایمنی سیمبانانبه شهروندان و رعایت نكات ایمنی سیمبانان

طی مراســمی با حضور سرپرست شركت 
توزیع نیروی برق مازندران آیین گرامیداشت 
روز سیمبان و تقدیر از سیمبانان زحمتکش و 

وظیفه شناس این شركت برگزار شد.
سیدکاظم حسینی کارنامی سرپرست شرکت توزیع 
نیروی برق مازندران در این مراســم که بدلیل شیوع  و 
محدودیت های کرونایی در ۲9 فروردین سال جاری با 
تاخیر و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی  روز گذشته 
برگزار شد با تقدیر از تالش، احساس مسئولیت؛ فداکاری 
ســیمبانان و ضرورت توجه بیش از پیش به وضعیت 
معیشتی این زحمتکشان عرصه خدمت رسانی گفت: 
نگاه ویژه به ارتقاء دانــش فنی ؛ ارائه خدمات مطلوب 

به شهروندان و توجه به رعایت نکات ایمنی در راستای 
رسیدن به اهداف شرکت در رئوس برنامه های حمایتی از 

این عزیزان قرار گیرد.
سرپرســت شــرکت توزیع برق مازنــدران گفت :   
شرکت های توزیع برق بهره بردار محور هستند و  رعایت 

نکات ایمنی  اولویت های اصلی ما در شرکت است .
حســینی کارنامی  به اهمیت ایمنی در همه ابعاد آن 
پرداخت و افزود : تالش و مجاهدتهای شــبانه روزی و 
بی وقفه  سیمبانان عزیز را در راه آبادانی در تامین برق 
مطمئن و پایدار و  ایمن ســتودنی ست لذا الزم است  
ایمنی  ســرلوحه اقدامات عملیاتی  قرار گیرد تا شاهد 

کوچکترین اتفاقی نباشیم.

از اهداف ما در مجموعه شرکت خواهد بود .
حسینی ضمن تشکر از همراهی و همکاری مشترکین 
گرامی در مدیریت مصرف برق تصریح کرد : اســتفاده 
و بکارگیری بکارگیری غیرمجاز دستگاه های ماینر برای 
استخراج رمزارز ظرف یک سال اخیر خساراتی را به شبکه 

وی  با بیان اینکه سیمبانی شغلی حساس است افزود 
: حضــور کارکنان خالق پویــا و متخصص  یکی از 
ویژگی های این صنعت است زیرا  صنعت برق ، صنعتی 
است که ۲4 ساعته برای خدمت و سرویس دهی آماده 
اســت و ارایه برق مطئمن و پایدار به مشترکین فهیم 
یکی از ماموریت های اصلی این شرکت بشمار می رود 
والحمداهلل با تالش هایی که در مجموعه دفتر ایمنی 
صورت گرفته در کاهش حوادث موفقیت هایی حاصل 

شده است.
سرپرست شرکت توزیع برق مازندران خاطرنشان کرد : 
کاهش هر چه سریعتر حوادث ، بهره وری بیشتر با تکیه 
بر روش های مهندسی ایمنی و سودآوری هر چه بیشتر 

توزیع استان وارد کرده است  به طوری که  باعث افزایش 
مصرف و بروز مشکالت فراوان در کنترل بار مشترکین و 
در شرایط بحرانی بروز خاموشی های ناخواسته می شود .

در پایان  این مراسم از سیمبانان نمونه ؛ مسوولین ایمنی 
این شرکت با اهدای لوح و تندیس قدردانی شد.

اخبار کوتاه 

از ۱6 نفر كاركنان آبفای استان اصفهان 
به دلیل ارائه بهترین پیشــنهادها در 
خصوص شعار سال ۱400 شركت، 

تقدیر شد. 
مجتبی قبادیان معاون منابع انسانی و برنامه 
ریزی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: در سامانه نظام پیشنهادات ویژه فراخوان 
انتخاب شعار  سال ۱4۰۰  آبفای استان اصفهان، 
بیش از 4۲۰ پیشنهاد توسط ۱65 نفر از کارکنان 

ارائه و ثبت شد.
مجتبی قبادیان افزود: آبفای استان اصفهان امسال نیز همچون گذشته، با توجه 
به رویکرد ارائه خدمات به مردم در شهرها و روستاها، »حفظ ارزش آب، ارتقای 
دانش سازمانی، خدمات نوین و پایدار« را به عنوان شعار سال  ۱4۰۰ این شرکت 

برگزید. مجتبی قبادیان معاون منابع انســانی 
و برنامه ریزی شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان فعال بودن نظام پیشنهادها را موجب 
افزایش انگیزه و تعامل بیشتر در کارکنان دانست 
و عنوان کرد: مشارکت هرچه بیشتر کارکنان 
در ارائه پیشنهادهای ســازنده، موجب ارتقای 
 کمی و کیفی برنامه ها و طرح های شــرکت 

می شود.
قبادیان موفقیــت هر ســازمانی را مرهون 
مشــارکت همگانی کارکنان آن دانســت و 
افزود: پیاده ســازی سیستم های مدیریتی نیازمند حمایت  مدیران و کارکنان 
یک سازمان است که حضور مدیرعامل شرکت به عنوان رئیس کمیته اجرائی 

پذیرش و بررسی پیشنهادها در جلسات این کمیته نشانگر این امر مهم است.

مدیرعامل شركت آب و فاضالب استان همدان از آبرسانی سیار 
به ۳6 روستای استان خبر داد و گفت: با توجه به كاهش بارندگی 
و اُفت آب های زیرزمینی در روستاهای استان شاید به ۱6۱ روستا 

هم برسد.
سیدهادی حسینی بیدار با بیان اینکه 7۸۰روستای استان تحت پوشش خدمات 
شرکت آب و فاضالب قرار دارند، اظهار کرد: اگر مشترکین استان 5۰ لیتر در شبانه 
روز مصارف خود را کاهش دهند، تابستان امسال را بدون قطعی سپری خواهیم 
کرد.وی با اشــاره به اینکه ۳۰ شهر استان تحت پوشش خدمات شرکت آب و 
فاضالب استان قرار دارند، تصریح کرد: یک میلیون و 7۰۰ هزار نفر تحت پوشش 
خدمات شرکت آب و فاضالب اســتان قرار دارند که 76 درصد از این جمعیت 
از خدمات فاضالب برخوردارند.حسینی بیدار با بیان اینکه میزان بارندگی امسال 
نسبت به سال گذشته 44 درصد کاهش داشته است، افزود: متوسط بارندگی استان 
۲۳۳ میلی متر بوده اما سال گذشته 4۱4 میلی متر بارش در استان داشتیم که 

کاهش 44 درصدی داشته است.
وی خاطرنشان کرد: از آغاز سال ۱4۰۰ تاکنون نزدیک به ۱۱۰ میلی متر بارندگی 
نسبت به سال گذشته کم داشتیم به طوریکه سال گذشته در این مدت سد اکباتان 

۱۰۰ درصد پر بود یعنی ۳5 میلیون مترمکعب آب داشت اما امسال ۱9 میلیون 
مترمکعب معادل 6۰ درصد آب دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان با بیان اینکه در شهر همدان 
۱97 لیتر آب مصرف می شود که 5۰ لیتر بیشتر از استاندارد است، گفت: در حال 

حاضر ۱۲5۰ لیتر در ثانیه آب در همدان تولید می شود.
حســینی بیدار با اشــاره به اینکه 65۰ لیتر در ثانیه پساب فاضالب تصفیه و 
بازچرخانی می شود، افزود: این آمادگی وجود دارد هر صنعتی که در حاشیه جاده 
تهران وجود داشته باشد تأمین آب کنیم. وی اظهار کرد: مطالبات شرکت آب و 
فاضالب از مشترکین ۲6 میلیارد تومان است که ۱6.6 میلیارد تومان مربوط به 
بخش خانگی، ۲.۳ میلیارد تومان بخش تجاری، 9۰۰ میلیون تومان در بخش 

اداری و ۸۰۰ میلیون تومان مربوط به بخش آموزشی است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان همدان درباره هدررفت آب در همدان 
مطرح کرد: هدررفت واقعی آب در همدان ۱۳ درصد بوده که از هدررفت کشوری 
پایین تر است. وی با بیان اینکه امسال 5۰۰ میلیارد تومان از اعتبارات ملی برای 
استان مصوب شده است، یادآور شد: همچنین 5۰۰ میلیارد تومان در بخش آب 

روستاها و 5۰۰ میلیارد تومان در بخش فاضالب سرمایه گذاری شده است.

نان گندم یکي از مهمترین مواد غذایي مورد مصرف انســان مي باشــد كه در 
كشورهاي متعددي از جمله كشور ما قوت غالب مردم را تشکیل مي دهد به باور 
بسیاری ازكارشناسان  نان،  اساسی ترین و استراتژیک ترین كاالی غذایی در 
تمام كشورهای دنیا  است  سالها كشور  ایران گندم خود را  ازكشورهای دیگر 
خریداری میکرد ولی از اوایل دهه هشــتاد با برنامه ریزی  گسترده توانست به 

خودكفایی در تولید گندم برسد. 
گندم به عنوان ماده اولیه تولید نان همواره از مزیت خرید تضمینی از سوی دولت برخوردار بوده؛ این 
امر باعث  ترغیب  و تمایل کشاورزان به  کشت این محصول  شده است و آرد نیز با قیمتی کمتر از 
قیمت اصلی خود   توسط دولت به نانوایی ها عرضه میگردد تمام این تالش  ها برای  ثابت ماندن 

وافزایش نیافتن قیمت نان  است. 
نان ازجایگاه ویژه ای در میان مردم ایالم برخوردار است با توجه به اینکه درسالهای اخیر  نانوایی های 
زیادی در ایالم احداث شده و  قیمت نان نیز افزایش یافته است به میان مردم رفتیم تا ببینیم چقدر از 
کیفیت نان و مرغوبیت آن  راضی هستند و به نانوایی استان نیز سر زدیم تا دردل آنان را نیز بشنویم.

کیفیت  نان به باور برخی از مردم ایالم خوب نیســت عظیمی یکی از شهروندان ایالمی در این 
خصوص میگوید: طی دوسال گذشته قیمت نان چند بار افزایش پیدا کرده است اما کیفیت نان  هیچ 

تغییری نکرده است .
وی ادامه می هد: وقتی به نانوایی می رویم اغلب نانی که تحویل می گیرم  قسمتی ازآن سوخته و یا 
خمیر است ، اگر اعتراض کنیم با واکنش کارگران روبرو می شویم که یا می گویند  کیفیت آرد تحویلی 

خوب نیست و یا از ما می خواهند  از نانوایی دیگر نان خود را تهیه نماییم. 
ابراهیمی یکی از بانوان  ایالمی است که وی نیز  ازکیفیت  نان ناراضی است این بانوی ایالمی 
می گوید: در اغلب نانهایی که خریداری میکنم  و به خانه می برم متوجه بوی جوش شیرین  موجود 

درآن می شوم.

وی ادامه می دهد: بارها  مسئوالن توضیح داده اند که استفاده از جوش شیرین  در نان  مجاز نیست 
و با نانوایی هایی که اینکار را انجام بدهند  برخورد خواهند کرد ولی باز  هم نانوایی ها این کار را انجام 

می دهند و این  برای سالمت  مردم خوب نیست. 
اما احمدی ازدیگر شهروندان  از افزایش تعداد نانوایی ها راضی است وی می گوید: وقتی من سنم 
کمتر  بود مجبور بودیم ازساعات اولیه صبح  در صف نانوایی بایستیم تا نوبت  به ما برسد. وی ادامه 
می دهد:درآن سالها  صفهای طوالنی درجلوی نانوایی ها  تشکیل می شد وساعتها وقت شهروندان 

به هدر می  رفت
یکی از کارگران نانوایی در ایالم می گوید :  من چند سال است که به عنوان کارگر در چند نانوایی 

در  ایالم کار کرده ام. 
محسنی  می افزاید : چون حقوق کارگران روزانه پرداخت  می شود همان روز بیشتردستمزد صرف 
کرایه تاکسی و هزینه های زندگی میشود و چیزی  برای پس انداز  و هزینه های ماهانه نمی  ماند. 

اسالمی یکی از شاطران نانوایی نیز در این زمینه توضیح میدهد : کار در نانوایی بسیار سخت و طاقت 
فرسا است هرکسی توانایی این را ندارد که هر روز را درکنار  تنور به سر ببرد. 

وی ادامه می دهد: تحمل گرمای تنور مخصوصا  درفصل تابستان بسیار سخت است   واین در 
نانوایی هایی که سیستم خنک کننده درست و حسابی  ندارند بسیار بدتر است 

اسالمی یکی از مشکالت  مربوط به نانواها را آسیبهای تنفسی می داند وی ادامه می دهد :متاسفانه 
یکی ازکارگرانی که با ما کارمی کرد بعد از چند ماه دچار مشکل تنفسی شد و مجبور شد اینکار را 

بصورت کامل کنار بگذارد  
وی می افزاید:یکی  دیگر از مشکالت  نانواها بیماری قلبی و فشار خون است  ضمن اینکه مدام  سرپا 

ایستادن  باعث مشکالت فراوانی  برای کارگان ونانواها میشود
به نظرمی رسد حل مشل مربوط به کیفیت نان ومشکالت نانوایی ها نیازمند عزم جدی مسئوالن 

است .

 دكتر سیمین بابایی، مدیر روابط عمومی 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اعالم 
این اســتان مازندران بعد از پشــت سر 
گذاشتن موج چهارم بیماری كرونا ، اكنون 
در وضعیت ثبات و كنتــرل بیماری كرونا 
قرار دارد افزود: در حال حاضر آمار مبتالیان 
بیماری كرونا با تالش مدافعین سالمت، 
همراهی مردم و مسئولین و اقدامات بسیار 
خوبی كه در زمینه مقابله با كرونا در مازندران 

انجام شد ، به ثبات نزولی رسیده است .
 دکتر بابایی اظهار داشت : خوشبختانه بعد از فراز و نشیب و سخت در موج چهارم 
بیماری کرونا به وضعیتی رسیده ایم که طی ده روز اخیر شیوع و ابتال به کرونا در 
استان روند کاهشی داشــته و کنترل شده است.وی با اشاره به آخرین وضعیت 

رنگ بندی کرونا در شهرهای مازندران اضافه کرد: 
خوشبختانه کلیه شهرهای استان از وضعیت قرمز 
خارج شدند و هم اکنون شهرهای های قائمشهر، 
آمل ، نور ، نوشهر و رامسر نارنجی و مابقی شهرها 
در وضعیت زرد قرار دارند.وی آخرین تعداد بیماران 
مبتــال به کرونا که در بیمارســتان های تحت 
پوشش دانشــگاه علوم پزشکی استان بستری 
هستند  را ۲۳۱ بیمار عنوان و تاکید کرد امیدواریم 
با اعالم گزارشــهای مبنی بر ثبــات و پایداری 
وضعیت کاهشی کرونا در استان . با عادی انگاری 
و بی توجهی به رعایت اصول بهداشتی مواجه نشویم .مدیر روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی مازندران ادامه داد:  در صورت عدم رعایت گام های کلیدی در مبارزه 

با کرونا ، احتماال شاهد روند صعودی و حتی موج های جدید کرونا خواهیم بود.

با حضور دكتر محمود علی گو مدیر كل دفتر امور آسیب  دیدگان 
اجتماعی سازمان بهزیستی كشور ، دكتر فرزاد گوهردهی مدیركل 
بهزیســتی مازندران ، دكتر علی بابایی كارنامی نماینده مردم 
شریف شهرستان های ســاری و میاندرود در مجلس شورای 
اسالمی و نائب رییس كمسیون اجتماعی مجلس و مسووالن 
كشوری و استانی آئین اختتامیه نخستین جشنواره فرهنگی ، 
هنری و ورزشی لبخند زندگی ویژه كودكان كار بهزیستی استان 

مازندران برگزار شد.
بــه گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ؛ دکتر فرزاد گوهردهی ، 
مدیرکل بهزیستی مازندران ضمن تبریک دهه کرامت و سالروز والدت حضرت 
معصومه )س( و روز دختر، گفت: یکی از تدابیر سازمان بهزیستی جهت حمایت 
اجتماعی و تقویت روحی فرزندان تحت پوشش، برگزاری جشنواره فرهنگی ، 

هنری و ورزشی لبخند زندگی ویژه کودکان کار است.
وی افزود: مهمترین اهداف جشنواره ایجاد حس امنیت عاطفی و روانی کودکان، 
تقویت حس توجه و حمایت های اجتماعی در فرزندان ، کشف استعدادها ، ایجاد 
فضای رقابتی ، شناســایی زمینه های رشد و بالندگی در آن ها، تقویت حس 

ارزشمندی ، قرار گرفتن در فضای نشاط و شادابی و فاصله گرفتن از فضای کار 
می باشد.مدیرکل بهزیستی مازندران با بیان اینکه این جشنواره در مقطع سنی 
6-۱۰ ســال، ۱۱-۱4 سال و ۱5 - ۱۸ سال و در دو بخش برگزار شده است ، 
ادامه داد: در این جشنواره ۱4۳ نفر در حوزه ورزشی و 74  نفر در حوزه فرهنگی 

و هنری شرکت کردند.
دکتر گوهردهی با اعالم اینکه نفرات اول تا سوم در دو بخش تقدیر می شوند، 
گفت: در این جشنواره ۳۲ نفر در بخش ورزشی و ۲۸ نفر در بخش فرهنگی - 
هنری از ۱۱ پایگاه خدمات اجتماعی و سه مرکز کودکان کار و خیابانی تحت 

پوشش موفق به اخذ رتبه های برتر شدند.
وی یکی از فعالیت های بهزیســتی را حمایت و ارائه خدمات به دختران در 
معرض آسیب دانســت و افزود: خدمات مختلف از جمله مددکاری اجتماعی، 
روانشناسی و آگاه سازی با کمک شرکای اجتماعی به این دختران ارائه می شود.
مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به برگزاری جشنواره ویژه  دختران در دو 
بخش کتبی و تصویری با موضوع تهیه کلیپ و دل نوشته برای والدین برگزار شد 
که نفرات برتر انتخاب شدند. در پایان این جشنواره ازنفرات برتر جشنواره فرهنگی 

، هنری ، ورزشی لبخند زندگی تقدیر بعمل آمد.

گفت: مصرف برق در استان بوشهر در سه ماه 
نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 

20 درصد افزایش یافته است.
غالمرضا حشمتی با اشاره به هماهنگی با مشترکان برق در 
بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی در مدیریت مصرف 
تکلیفی خاطر نشان کرد: ان شاءاهلل با تعامل و تفاهم های 
ایجاد شده پیش بینی می شود در فصل تابستان خاموشی 

اعمال نشود.
وی از افزایش ۲۰ درصدی مصرف برق در استان بوشهر 
درسه ماه نخست امســال خبر داد واظهار داشت: مصرف 
برق استان بوشهر به حدود ۱7۰۰ مگاوات رسیده که پیش 
بینی می شود دراوج گرما درماه های تیر و مرداد به ۲ هزار 

۱۰۰ مگاوات برسد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهرشناسایی 
وجمع آوری دستگاه های ماینر استخراج ارز دیجیتالی را مورد 
اشــاره قرار داد و بیان کرد: تاکنون بیش از ۱6۰۰ دستگاه 
غیرمجاز ماینر در استان بوشهر جمع آوری شده که یک هزار 

و ۳۳۰ دستگاه آن مربوط به سه ماه نخست امسال است.
حشمتیمدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر 
مصرف برق استان بوشهر را حدود ۱7۰۰ مگاوات دانست و 
تصریح کرد: پیش بینی می شود در اوج گرما در ماه های تیر 
و مرداد مصرف برق به ۲ هزار تا ۲ هزار ۱۰۰ مگاوات برسد.

وی همکاری همه مشترکان برق در مدیریت مصرف را 
مورد تأکید قرار داد و افزود: با کاهش ســاعت کار ادارات 
4۰ مگاوات مصرف برق مدیریت شــد و در حوزه صنایع 
هــم ۳۰ تا 4۰ مــگاوات کاهش مصرف برق پیش بینی 

شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهربیشترین 
مصرف برق در استان بوشهر را در بخش خانگی دانست و 
بیان کرد: 7۰ درصد برق استان بوشهر در مصرف خانگی 
اســت که الزم است راهکاری تدوین شده زمینه برقراری 

برق پایدار در استان فراهم شود.
حشــمتی افزود: تنظیم دمای کولرهای گازی بر روی 
۲5درجه سانتیگراد، خاموش کردن کولرهای گازی در زمان 
خروج از منزل یا محل کار، استفاده از وسایل پرمصرف در 
ســاعت غیر از اوج مصرف از جمله راهکارهای مدیریت 

مصرف برق است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهرمدیریت 
مصرف برق در بخش های مختلف را مورد اشاره قرار داد و 
گفت: کاهش ساعت کار ادارات به سبب مدیریت مصرف 
برق اجرایی شد و در این راستا برای مدیریت مصرف برق 
تفاهم  نامه  ای از سوی شــرکت توزیع نیروی برق استان 
بوشهر با صنعت، کشاورزی منعقد شده است که امید می رود 

در استان قطعی برق نداشته باشیم.

تقدیر از برترین های فراخوان انتخاب شعار سال 1400 آبفای اصفهان

پیش بینی آبرسانی سیار به ۱۶۱ روستای مهدان

نان وکیفیتی که فدای کمیت شد

کنرتل و ثبات وضعیت بیماری کرونا در  مازندران

مهمرتین اهداف جشنواره ایجاد حس امنیت عاطفی و روانی کودکان است  

مصرف برق در استان بوشهر 20 درصد افزایش یافت 

مدیرعامل شركت فوالد مباركه در نشست چندساعته مشترک 
شركت فوالد مباركه و شركای تجاری كسب و كار )پیمانکاران 
توسعه( مطرح كرد: »شركت فوالد مباركه« با تزریق پروژه های 
پیمانــکاری و اجــرای ویژه طرح تحول دیجیتــال در بخش 

پروژه های توسعه ای حامی بخش خصوصی است. 
نشست مشترک شرکت فوالد مبارکه و شرکای تجاری کسب و کار )پیمانکاران 
توســعه(، صبح روز شنبه، ۲۱ خردادماه، در سالن اجتماعات دفتر شرکت فوالد 
مبارکه با حضور حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل و  برخی دیگر از معاونان و مدیران 
این شرکت برگزار شد و در این نشست چندساعته پیمانکاران توسعه این شرکت به 

بیان دیدگاه های خود پرداختند.
تقویت بازوهای پیمانکاری برای توسعه توانمندی فوالد مباركه

حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، با استقبال از برگزاری 

نشست مشترک شرکت فوالد مبارکه و شرکای تجاری کسب و کار )پیمانکاران 
توســعه( اظهار کرد: دولت هایی موفق هســتند که در راستای تقویت بخش 
خصوصی برآیندو به واسطه توانمندی بخش خصوصی بتوانند تحول بزرگی در 
صنایع حاصل کنند. بر همین اســاس نیز فوالدمبارکه بر آن است تا با تقویت 
بازوهای پیمانکاری خود در شاخه توسعه بتواند از توانمندی شرکت های برتر در 

این حوزه استفاده نماید.
تعامل برد-برد فوالد مباركه با بخش خصوصی 

وی از گفتگوی شفاف بین شرکای تجاری کسب و کار با شرکت فوالدمبارکه 
استقبال کرد، گفت: نگاه به بخش خصوصی تاکنون در کشور به خوبی نبوده است؛ 
چرا که دولت باید در رفاه عمومی جامعه از قبیل آموزش و درمان و حمل ونقل 
ورود کند و بخش های دیگر در اختیار بخش خصوصی باشد؛ این نگاه در راس 
شرکت فوالدمبارکه هدف گذاری شده است چراکه تعامل با بخش خصوصی باید 

به صورت برد-برد باشد و هر دو طرف به منافع مشترک پایبند بوده تا در این راه ، 
ضمن اعتماد کامل به همدیگر، به تقویت هر دو مجموعه بیانجامد.

تشکیل كمیته مشترک مدیران فوالد مباركه و نمایندگان 
پیمانکاران

وی سیســتماتیک بودن شــرکت فوالد مبارکه را با مزیت به نتیجه رسیدن 
اقدامات و نقص افزایش ایستگاه های تصمیم گیری تبیین کرد و گفت: وظیفه 
داریم در تعامل دو طرفه مشــکالت سیستم های موجود را نیز مرتفع کرده و 
بهبود مســتمر را در تمامی مراحل کاری خود در نظر بگیریم؛ نیاز است کمیته 
مشترکی از مدیران فوالد مبارکه و نمایندگان پیمانکاران تشکیل و به طور فصلی 
جلساتی برگزار شود تا آنچه که موجب می گردد اجرای پروژه های توسعه شرکت 
 را با کندی همراه ســازد شناسایی شده و راهکار رفع موانع پیش بینی و به اجرا 

در آید.

استقبال از نقد سازنده و كارشناسانه متخصصان
مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه به تشکیل کمیته رفع اشکال در خصوص بررسی 
گزارش ضرر و زیان مالی و زمانی پیمانکاران اشاره کرد و گفت: در راستای تحقق 
شعار سال و مانع زدایی، از نقد سازنده و کارشناسانه متخصصان استقبال می کنیم 
و از تمامی پیمانکاران پروژه ها تقاضا داریم همکاران و تیم فوالدمبارکه را در نیل 

به این هدف یاری نمایند.
چابکی و چاالكی در اجرای پروژه ها

وی شکل گیری پیمانکاری سه شیفته مشابه کشورهای خارجی را درخواست 
کرد و گفت: نیاز اســت که در شرکت های پیمانکاری شرایطی ایجاد شود که 
مجریان پروژه به صورت ســه شیفت زمانی کار کنند تا هم پروژه ها زودتر به 
اتمام برسد و هم چابکی و چاالکی را شاهد باشیم.حتما با این نگاه ویژه از سوی 

پیمانکاران شرایط تحویل پروژه ها به کارفرما نیز تسهیل تر میشود.

تعامل با بخش خصوصی در راس شركت فوالد مباركه هدف گذاری شده است
مدیر عامل شركت فوالد مباركه در نشست مشترک شركت فوالد مباركه و شركای تجاری كسب و كار مطرح كرد:

استاندار مركزی گفت: شركت هپکو اراک با اقدامات 
و پیگیری های انجام شده در آستانه دریافت 2 هزار 

و ۸00 میلیارد ریال تسهیالت بانکی است.
ســید»علی آقازاده« در جمع خبرنگاران افزود: کمیته ای با 
مسئولیت رئیس اعتبارات بانک ملی ایران برای انجام اقدامات 
اداری پرداخت این تسهیالت به شرکت هپکو اراک تشکیل 
شده و پیش بینی می شود با انجام اقدامات اداری ظرف یک ماه 

آینده این منابع مالی به شرکت هپکو پرداخت شود.
وی، رفع برخی مشــکالت شــرکت هپکو اراک را از جمله 
اقدامات دولت دوازدهم در استان مرکزی عنوان کرد و ادامه داد: 
این شرکت در ابتدای دولت دوازدهم ۱۲ هزار میلیارد ریال بدهی 

و هفت ماه حقوق معوق کارگری داشت و سازمان خصوصی 
سازی نیز شرکت را به فردی که از صالحیت کافی برای اداره 
آن برخوردار نبود واگذار کرده بود که این مشــکالت اکنون با 

پیگیری مسئوالن برطرف شده است.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: شرکت هپکو اراک در سال 
۱4۰۰ دارای صاحب با اهلیت بوده و ضمن نداشتن حقوق معوق 
کارگری، بدهی ۱۲ هزار میلیاردی این شرکت که وزن سنگینی 

بر دوش آن بود، برداشته شد.
آقازاده گفت: تمام این مشکالت در مدت چهار سال گذشته 
برطرف شــده و اکنون ضمن اینکه اسناد شرکت هپکو اراک 
آزاد شده این شرکت از آمادگی الزم برای صدور ضمانت نامه و 

عقد قرارداد برخوردار است.وی ادامه داد: اقداماتی که استانداری 
مرکزی برای رفع مشکالت شرکت هپکو اراک باید انجام می 
داد، تــا اکنون انجام داده و از آمادگی الزم برای حمایت و رفع 

مشکالت این شرکت برخوردار است.
اســتاندار مرکزی یادآور شــد: ۲ هــزار و ۳۰۰ میلیارد ریال 
تسهیالت در قالب تبصره بودجه برای خرید دستگاه از شرکت 
هپکو به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور پرداخت 
شده و امید است با رفع مشکالت شرکت، این قرارداد عملیاتی 
شود. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی نیز در این 
نشست گفت: مطالعات طرح کاهش آلودگی هوا توسط دانشگاه 
صنعتی اصفهان انجام و راهکارهایی برای کاهش آلودگی شهر 

اراک ارایه شده  است.»مهدی زندیه وکیلی « افزود: 7۰ درصد 
مصوبات هیات وزیران برای کاهش آلودگی هوای اراک انجام 

شده و بقیه آنها یا انجام نشده و یا در دست انجام است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی، کانون های 
آلودگی خارجی را عامل آلودگی 6 ماه نخســت سال در اراک 
عنوان کرد و افزود: این آلودگی ها مربوط به ترافیک و واحدها 

صنعتی نبوده و از خارج کشور به استان وارد می شود.
زندیه وکیلی ادامه داد: آلودگی 6 ماه دوم سال در شهرستان 
اراک مربوط به ترافیک و واحدهای صنعتی است که باید برای 

آنها چاره اندیشی شود.
وی خاطرنشان کرد: ۲ بیمارستان خنداب و مامونیه در دولت 

تدبیر و امید به بهره برداری رسیده و امید است بهره برداری از 
بیمارستان خمین نیز تاپایان سال جاری انجام شود.

 معاون هماهنگی امــور عمرانی اســتاندار مرکزی گفت: 
بیمارستان جایگزین آیت اهلل طالقانی به بهره برداری رسیده و 
سوانح و سوختگی اراک نیز در حال ساخت بوده و با بهره برداری 

از این طرح  وضعیت درمانی استان بهبود می یابد.
زندیه وکیلی با یادآوری ساخت بیمارستان ولیعصر اراک افزود: 
پیمانکار قبلی به دلیل وجود اختالف با کارفرما حذف و پیمانکار 

جدید، با تجهیز کارگاه فعالیت خود را آغاز کرده  است.
استان مرکزی با ۲ هزار و 9۰۰ واحد صنعتی بزرگ و کوچک 

به قطب چهارم صنعت کشور شهره است.

هپکو اراک در آستانه دریافت 2 هزار و 800 میلیارد ریال تسهیالت است
استاندار مركزی:

) آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی (

برابــر آراء صــادره هیــات تعییــن تکلیــف مســتقر در ثبــت اســناد و امالک شهرســتان 
ــذا بدیــن  ــه بالمعــارض متقاضیــان ذیــل تاییــد گردیــده ل ســنندج تصرفــات مالکان
ــوم  ــالع عم ــت اط ــه 15 روز جه ــه فاصل ــت ب ــالک در دو نوب ــیله مشــخصات ام وس
ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ــی ک ــردد. در صورت ــی گ ــی م آگه
ــخ انتشــار اولیــن آگهــی و  ــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاری متقاضی
در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن 
اداره تســلیم نماینــد و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم و گواهــی اخــذ و تحویــل 
اداره ثبــت نماینــد. بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض ســند مالکیــت طبــق مقــررات صــادر خواهــد شــد. صــدور ســند مالکیــت 

مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت.
 1- ششــدانگ  قســمتی از یــک بــاب ســاختمان بــه نــام آقای اجــالل گلباغــی  فرزند 
احمــد صــادره دیوانــدره تحــت پــالک 22839 فرعــی از باقیمانــده 53 فرعــی از یــک 
اصلــی بخــش ده بــه مســاحت 12/51 متــر مربــع خریــداری  از آقــای نبــی عبدالهــی 

بــه آدرس ســنندج خیابان دانشــگاه کردســتان
تاریخ انتشار نوبت اول :   11 /1400/03
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/03/26 
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