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جلسه هماهنگی واحدهای حوزه خدمات 
شهر برگزار شد

جلسه هماهنگی واحدهای حوزه خدمات شهر  شهرداری با 
حضور مدیران و کارکنان زیر مجموعه حوزه خدمات شهر به 
ریاست دکتر قضاتلو شهردار باقرشهر تشکیل شد.در این جلسه 
موضوعاتی از قبیل: ساماندهی صنوف و انتقال صنایع مزاحم 
و آالینده به خارج شهر، نظارت مستمر بر نحوه جمع آوری 
زباله ها و نظافت شهر، بهبود و نگهداری از فضای سبز شهری، 
 بهبود وضعیت عبور و مرور و نظارت بر حمل و نقل عمومی، 
ساماندهی سد معبر توسط اصناف و وانت بارها مورد بررسی 
قرار گرفت.دکتر قضاتلو با بررســی اقدامات یاد شده خطاب 
به مدیران و کارکنان واحدها تاکید کرد: در طول شــش ماه 
گذشته میزان رضایت نسبی شهروندان بهبود یافته است ولی 
انتظار داریم همه واحدهای اجرایی با بررســی نقاط ضعف و 
قوت، نســبت به افزایش نظارت ها برای رفع مشکالت اقدام 

نمایند. 

توجه به مطالعات فرهنگی در پروژه های 
عمرانی شهرداری 

سید میثم حسینی در نطق پیش از دستور خود طی شصت 
و هفتمین جلسه شورای اسالمی با اشاره به اینکه شهر گرگان 
از پیشینه تاریخی اسالمی و فرهنگی قابل توجهی برخوردار 
می باشد، گفت: هر اقدام شهرداری و شورا باید جلوه فرهنگی 
داشته باشد، پروژه های عمرانی خوب نیست ؛ اما این کار اگر 
بدون مطالعات فرهنگی باشد، چه تاثیر منفی خواهد داشت، 
رئیس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی با اشاره به 
ضرورت  ارتقای سطح همکاری تعامل و تشکیل گروه های 
مذهبی، مساجد محوری و پایگاهای بسیج به عنوان قرارگاه 
های هــای اصلی فرهنگی و ترویج ارزش های اســالمی با 
رویکرد محله محوری افزود: تهیه طرح مستندسازی تاریخ 
شفاهی حماسه سازان دفاع مقدس به عنوان مرجع فرهنگی 
شهر، تهیه طرح ارتقای تبادل فرهنگ اسالمی شهر گرگان 
از طریق خواهرخواندگی با سایر شهرها و کشورهای همسایه 
با نگاه توسعه فرهنگ اسالمی و تهیه طرح جامع فرهنگی (یا 
)اطلس فرهنگی شهر گرگان(با نگرش تقویت بنیانهای اسالمی 
و ارزش های اسالمی برای شهر گرگان  از جمله موضوعاتی 
است که باید در دستور کار قرار گیرداین عضو شورای اسالمی 
شهر گرگان با تاکید بر ضرورت تشکیل نهادهای کارآفرینی به 
منظور کاهش آسیب های اجتماعی و طرح تشکیل انجمن 
ها و نهادهای اجتماعی امدادی ارشــادی در کل محالت با 
محوریت شــورا شهر، خاطر نشان کرد: در بخش ورزش هم 
تهیه طرح جامع ورزشی، ارتقای جایگاه ورزش همگانی در 
بین کلیه اقشــار، توسعه فضاهای ورزشی و اماکن ورزشی با  
رویکرد محله محوری با نگاه آموزشهای پایه و استعدادیابی در 
کلیه رشته ها و برنامه ریزی و تقویت تیم بسکتبال با رویکرد 

قهرمانی درلیگ برتر  کشور و آسیا دارای اهمیت می باشد

جلسه بررسی و رفع مشكالت خدمات 
بیمه تكمیلی كاركنان شركت نفت و گاز 

اروندان 
صبح چهارشنبه 25 خرداد ماه 1401، نشست بررسی و رفع 
مشکالت خدمات بیمه تکمیلی کارکنان شرکت نفت و گاز 
اروندان برگزار شــد. در این جلسه که مدیران منابع انسانی، 
امور مالی، ریاســت HSE و کارشناسان شرکت نفت و گاز 
اروندان با نمایندگان بیمه دانا برگزار کردند مشکالت مطرح 
شده کارکنان در دریافت خدمات بیمه تکمیلی مورد بحث 
و گفتگــو قرار گرفت و راهکارهای مختلف تســهیل و رفع 
مشکالت مصوب شد. در ابتدای این نشست گزارش جامعی 
توسط مدیریت منابع انسانی در خصوص نحوه قرارداد بیمه دانا 
جهت ارائه خدمات بیمه تکمیلی درمان، تعداد شرکت های 
پیمانکاری معرفی شده به بیمه و تعداد افراد تحت پوشش 
بیمه قرار گرفته ارائه شد.و در ادامه سه موضوع نحوه پرداخت 
حق عضویت بیمه سهم کارفرما و کارگر به بیمه گر، نحوه و 
زمان بازپرداخت هزینه های درمانی و بررسی مراکز درمانی 
طرف قرارداد بیمه و کیفیت خدمات آنها مورد یحث و گفتگو 
قــرار گرفت. عبداالمیر بابائی مدیر امور مالی شــرکت نفت 
و گاز اروندان در ادامه با مصوب کردن راهکاری در تســهیل 
نحوه پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و پیمانکار بیان داشت: 
با رصد دقیق خدمات و دریافت نظرات پرســنل، تالش باید 
کرد مشکالت ادوار گذشته در خصوص خدمات شرکت های 
بیمه تکرار نشود. در ادامه اهم مشکالت پیش روی کارکنان 
در حوزه خدمات بیمه تکمیلی درمان از جمله؛ بازپرداخت 
طوالنی مدت هزینه های درمانی، عدم ارائه خدمات مطلوب 
توســط مراکز طرف قرارداد با بیمه، شــفاف نبودن فرآیند 
بازپرداخــت هزینه های درمانی و همچنین راهکاری جهت 
تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتن کارکنان مورد بحث 
و گفتگو قرار گرفت. در انتها نمایندگان بیمه دانا که به عنوان 
بیمه گر خدمات بیمه تکمیلی کارکنان شرکت ملی نفت در 
سال 1401 انتخاب شده اند با پاسخگویی به مسائل و ابهامات 
مطرح شــده، تاکید به پرداخت هزینه های درمانی نهایتا تا 
20 روز کاری کرده و قول هایی همچون شفافیت و تسریع 
در بازپرداخت ها با ارائه سامانه برخط جهت بارگزاری اسناد 
درمانی و مشــاهده فرآیند پرداخت آنها و همچنین افزایش 
مراکز درمانی تحت پوشش این بیمه در شهرهای خرمشهر 

و آبادان از اول تیرماه دادند.

اخبار

صادرات گمرکات استان بوشهر به کشور چین ۶۰ 
درصد افزایش یافت

بوشهر - ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر با اشاره به صادرات گمرکات 
استان به 5۶ کشــور گفت: صادرات سال گذشته گمرکات استان بوشهر به کشور 
چین ۶0 درصد افزایش یافت.علی سلیمانی در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: 
گمرکات استان بوشهر نقش مهمی در عرصه صادرات و واردات کاال دارند و طی دو 
ماه نخســت سال جاری 4.۷ میلیون تن کاال با احتساب میعانات گازی از گمرکات 

استان بوشهر صادر شده است.وی با اشاره به اینکه بیشترین صادرات گمرکات استان 
به چین، امارات، ترکیه و هند انجام شده است خاطرنشان کرد: کاالهای صادراتی از 

گمرکات استان بوشهر در سال گذشته به 5۶ کشور ارسال شد.
مدیرکل گمرک بوشهر با اشاره به صادرات 22.5 میلیون تن کاال به ارزش ۹.۶ میلیارد 
دالر به کشــورهای چین، امارات، ترکیه، هند، پاکستان، آفریقای جنوبی، نیجریه، 
برزیل، موزامبیک و قطر افزود: این صادرات از نظر وزن ۸۷ و از نظر ارزش ۹5 درصد 

افزایش داشته است.
سلیمانی از افزایش ۶0 درصدی صادرات گمرکات استان بوشهر به کشور چین در 
سال گذشته خبر داد و بیان کرد: طی سال گذشته 15.5 میلیون تن به ارزش ۶.۸ 

میلیارد دالر از گمرکات استان بوشهر به کشور چین صادر شده است.

گزارش

قزوین - به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید 
رجایی، آیین تکریم و معارفه مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی با 
حضور ناصر اسکندری معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید 

برق حرارتی در این نیروگاه برگزار شد.
معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی در آیین 
تکریم و معارفه مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی با تشریح شرایط 
تولید برق در تابســتان امسال گفت: امســال با توجه به کاهش 
بارندگی ها و پایین بودن ســطح ذخایر ســدهای آبی، تابستان 
حساســی پیش رو داریم که بر همین اساس، بیش از ۹5 درصد 
از ســهم تولید برق کشور در این شــرایط بر عهده نیروگاه های 
حرارتی است. از این روی حضور مهندس علی فرهور مدیرعامل 
سابق نیروگاه شهید رجایی در شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران 
به عنوان مدیرعامل در این شرایط حساسو سال ها تجربه ارزنده 
ایشان در صنعت تولید برق، فرصتی است تا با انجام برنامه ریزی 

های مناسب و مطلوب از سوی ایشــان در این حوزه، واحدهای 
نیروگاهی از آمادگی کامل برای تولید در این تابســتان برخوردار 

باشند.
معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی در ادامه 
افزود: مهندس فرهور از مدیرانی بود که برای بهبود شرایط کنونی 
صنعت برق، نظرات و پیشنهادهای مناسبی ارائه داده و همواره نگاه 
رو به جلویی داشته است و نیروگاه شهید رجایی نیز به عنوان یک 
مجموعه استاندارد در حوزه صنعت برق شناخته می شود و مهم تر 

آن که ظرفیت انسانی خوبی در این مجموعه پرورش یافته است.
اسکندری به وضعیت فعلی صنعت برق اشاره نمود و بیان داشت: 
انتظــارات زیادی از صنعت برق وجود داردکه ناظر بر عملکرد آن 
نیز جمعیت افزون بر ۸0 میلیون نفر است. حقیقت آن که صنعت 
تولید برق، حساس ترین بخش تولید کشور است. در واقع ما با یک 
موجود زنده به نام نیروگاه ارتباط داریم که برای پویایی و پایداری 

حرکت آن، نیازمند حفظ و ارتقای آمادگی آن هستیم.
معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتیادامه داد: 
تمامی فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و ... در 
کشور، وابسته به صنعت برق است که خوشبختانه خدمات مورد 
انتظار از این صنعت به خوبی ارائه شده و از این نظر، صنعت برق 
کشور، روسفید بوده اســت که بزرگان کشور نیز از عملکرد این 

صنعت رضایت دارند.
وی اظهار داشــت: حساسیت بخش تولید در صنعت برق از همه 
بخش های آن باالتر اســت و از سویی، عملکرد مطلوب صنعت 
تولید برق، ناشی حضور نیروی انسانی متخصص در این حوزه است 
که می باید مشــکالت نیروی انســانی و همکاران خود را در این 

بخش از صنعت بررسی و حل نماییم.
اســکندری در ادامه با اشــاره به تجارب ارزنده ابوالفضل موتابها 
مدیرعامل جدید نیروگاه شــهید رجایی افــزود: مدیر خوب می 

باید جرات و شهامت تصمیم گیری داشته باشد که خوشبختانه 
با سابقه خوبی که مهندس موتابها در صنعت تولید برق داشته و 
نتایج خوبی که از عملکرد ایشان داشته ایم، پیش بینی می کنیم 
ســرعت حرکت روبه جلویی که پیــش از این با حضور مهندس 

فرهور وجود داشت، تداوم یافته و حتی افزایش یابد.
معاون راهبری شــرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی در این 
برنامه،رضایت وزیر نیرو از کارکنان این صنعترا اعالم نمود که علی 
رغم وجود تحریم ها و مشکالت مالی، این صنعت را سرافرازانه و 

رو به پیشرفت، همواره به جلو هدایت می کنند.
ابوالفضل موتابها مدیرعامل نیروگاه شــهید رجایی، دارای مدرک 
تحصیلی مهندســی مکانیک از دانشــگاه تبریز است که از سال 
13۷5 به اســتخدام این شرکت درآمده که آخرین سمت ایشان، 
پیش از بر عهده گرفتن سمت مدیر عامل نیروگاه، مدیریت نیروگاه 

سیکل ترکیبی شهید رجایی بود.
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با حضور معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی انجام شد؛

معرفی مدیرعامل جدید نیروگاه شهید رجایی قزوین

همدان -  عبدالحسین تقوی  در نشست خبری با اصحاب 
رسانه ضمن تبریک هفته جهاد کشاورزی عنوان کرد: این 
هفته، با توجه به اهمیت جهاد که کمک به محرومین و 
مستضعفین در روستاها جهاد کشاورزی تشکیل شد.وی 
با بیان اینکه سازمان جهاد کشاورزی اقدامات گسترده ای 
انجام داده و به بررسی مشکالت نیز می پردازد، تاکید کرد: 
سازمان جهاد کشاورزی 30 درصد اشتغال استان را به خود 
اختصاص داده است.رئیس سازمان جهادکشاورزی استان 
همدان با اشاره به اینکه میزان محصوالت تولیدی بخش 
کشاورزی در استان بالغ بر 5 میلیون تن است، خاطرنشان 
کرد: در هفته جهاد کشــاورزی 2۹ طرح افتتاح می شود 
و 14 طرح در حوزه تولیدات گیاهی با ۶3 نفر اشــتغال 
و در آبزیــان 4 طرح بــا 12 نفر و صنایع تبدیلی 5 طرح 
اجرا می شود. تقوی ادامه داد: حدود هزار و بیست میلیارد 
ریال کل هزینه طرح های هفته جهاد کشــاورزی است و 
جمعاً 1۷2 نفر مستقیم اشتغال پیدا می کنند. وی افزود: 
تولید گندم و غالت برنامه مخصوصی داریم که میزان آن 
از کشور اعالم می شــود و براساس آن برش شهرستانی 
تهیه می شود، اطالعات کافی از اراضی کشور وجود ندارد 
بنابراین کشت ها معموالً تقریبی است.این مسئول، با بیان 
اینکه استان همدان به عنوان یکی از استان های برتر در 
تنظیم بازار معرفی شده، گفت: تولیدات دام به اندازه ای که 
برنامه پیش بینی شده در کشور تولیدات داشتیم و تعدیل 
بازار صورت گرفته و نهاده های دامی از 20 اردیبهشت ماه 
نــرخ را آزاد اعالم کرد و قیمت های مصوب دولت اعمال 

می شود.

بیست و هفتمین جشنواره 
بین المللی تئاتر کودک در همدان 

برگزار خواهد شد
همدان - نشست خبری مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
همدان در مجتمع شهید آوینی در رابطه با برنامه های این اداره کل 
و نیز برگزاری بیست و  هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک 
برگزار شد. مسعود ویژه در این نشست با بیان این که ایجاد چرخه 
محبت و همدلی بین اهالی فرهنگ و هنر استان از سیاست های 
مهم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان است، اظهار 
داشت: خبرنگاران استان دغدغه   و خواست هایی دارند که باید مورد 
توجه قرار بگیرد. وی افزود: استفاده از تمام ظرفیت های استان در 
حوزه فرهنگ و هنر و استفاده تجربیات هنرمندانی که از استان 
رفته اند، حرکت بر اساس اخالق و علم و نیز ایجاد نشاط اجتماعی 
در سطح استان از دیگر برنامه های این اداره کل است. وی از اصالح 
زیرساخت ها و منابع انسانی در حوزه فرهنگ و هنر به عنوان برنامه 

کوتاه مدت خود نامبرد و تاکید کرد: در برنامه میان مدت بر اساس 
سند مهندســی فرهنگی پیش می رویم. ویژه با اشاره به این که 
بیست و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک با بهترین شکل 
در همدان برگزار خواهد شــد تاکید کرد: این جشنواره با شعار 
"پــرواز پروانه های خیال" از یکم تا ششــم تیرماه با دبیری امیر 
مشهدی عباس برگزار می شود. وی تصریح کرد: ۷0 گروه نمایشی 
داخلی و خارجی در این جشــنواره حضور دارند و نمایش ها در 
10 سالن مرکز استان و ۹ سالن در شهرستان های استان برگزار 
می شود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان با اشاره 
به این که 5 کشور ایتالیا، عراق، ترکیه، ارمنستان و یونان در این 
جشــنواره حضور دارند عنوان کرد: 3 گروه نمایش نیز از استان 
همدان در این جشنواره شــرکت می کنند. ویژه با بیان این که 
افتتاحیه جشنواره بین المللی تئاتر کودک 31 خرداد و به صورت 
مردمی برگزار می شود گفت: مراسم افتتاحییه در پیاده راه بوعلی 
با حضور مردم و اجرای عروسک های غول پیکر و تئاترهای خیابانی 
برگزار خواهد شــد. وی تصریح کرد: بر اساس پیش بینی ها 100 

هزار نفر از اجراهای نمایشی این جشنواره دیدن خواهند کرد.

یزد-مدیر کل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور از 
توافق با بنیاد ســینمایی فارابی برای تولید 10 اثر فاخر هنری 
درزمینه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خبر داد و گفت: امسال 
 اولین جشنواره تئاتر خیابانی ایثار به میزبانی یزد برگزار می شود. 
»ســید مرتضی حســینی« در جریان ســفر به یزد در جمع 
خبرنگاران با بیان این که اداره کل امور هنری بنیاد شــهید در 
راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در سه بخش  تجسمی، 
سیمای شاهد و اداره تئاتر و موسیقی فعالیت دارد، گفت: سیاست 
تولید مــا در اداره کل هنری اهتمام به ترویج ســبک زندگی 
ایثارگرانه شــهدای دفاع مقدس، شــهدای مدافع حرم وشهید 
 سلیمانی و همچنین شــهدای سالمت و شهدای امنیت است.
وی افزود: در راســتای سیاســت های بنیاد شــهید از پارسال 
شــعار »هر اســتان، یک فیلم« را با بهره گیری از ظرفیت های 
بنیاد اســتانها مدنظر داریم که در قالب آن استانها می توانند در 
 زمینه تولید سریال، فیلم سینمایی و مستند فاخر اقدام کنند.
بــه گفتــه وی، در همیــن راســتا کمیســیون  هنــری در 
اســتانها شــکل گرفتــه و مصوبات آنهــا عمدتــا در بخش 
ســریال و فیلم ســینمایی برای تایید به کمیســیون هنری 
 مرکــز ارجــاع و در مــورد آن تثمیم گیری نهایی می شــود.
حسینی خاطرنشــان کرد: خوشــبختانه برای امسال توافقی 
بین بنیاد شــهید و بنیاد ســینمایی فارابــی در زمینه تولید 
 10 اثــر فاخــر هنری مربوط به شــهدا صورت گرفته اســت.
وی بــا تاکیــد بر ایــن که بنیاد شــهید تنها متولــی ترویج 
فرهنگ ایثار و شــهادت نیست بلکه ســازمانهای دیگری نیز 
در این حوزه مســئولیت دارند، اضافه کرد: خوشــبختانه یزد 
مستندســازان خوبــی دارد و در زمینــه تئاتــر فعالیت قابل 
توجهی داشــته اســت به نحوی که از برخــی هنرمندان یزد 

 نیز دعوت شــده تا در ســطح کشــور به این حوزه ورود کنند.
این مســئول به برگزاری هفتمین جشــنواره ملی تئاتر ایثار 
در ســال جاری خبــر داد و گفت: در تالش هســتیم که برای 
اولیــن بار بخش خیابانی این جشــنواره را بــه میزبانی یزد و 
در قالــب کار مشــارکتی بین بنیاد شــهید، اداره کل فرهنگ 
 و ارشــاد اســالمی و مجتمع معدنی چادرملو برگــزار کنیم.

مدیر کل امور هنری بنیاد شهید کشور به فعالیت سیمای شاهد 
در 12 استان نیز اشاره کرد و گفت: در بخش رادیو نیز تولیدات 
 هنری بنیاد شــهید از رادیوهای مختلف در حال انتشار است.

وی همچنین از تولید تاکنون چهار ســمفونی فاخر توســط 
بنیاد شــهید خبر داد و گفــت: از میان ســمفونی های ایثار، 
مقاومــت، پیــروزی و فلطســطین، دو مــورد اول بــه کرات 
 از شــبکه ای داخلــی و برون مرزی منتشــر شــده اســت.

حســینی با بیان این که اداره کل هنری بنیاد شــهید، امسال 
در زمینه تولید موســیقی پــاپ نیز ورود خواهــد کرد، اظهار 
کرد: دومین جشــنواره آواها و نواها را امســال برگزار می کنیم 
کــه تاکنون چند اســتان بــرای میزبانــی آن اعــالم تمایل 
کرده انــد و در کل نیــز عمدتا تــالش داریــم از ظرفیت های 
 اســتانها در زمینــه میزبانــی برنامه های ملی بهــره گیریم.

وی از فعالیــت بنیــاد شــهید در زمینــه تولیــدات بخش 
نمایــش خانگی نیز خبــر داد و گفت: اولین مــورد از این آثار 
 در مورد زندگی شــهید شــاهرخ ضرغام تولید شــده اســت.

حسینی در پایان نیز از اهتمام بنیاد شهید به مقوله ایثار اجتماعی 
سخن گفت و افزود: بنیاد شــهید از سال 13۹۶ در این زمینه 
فعالیت خود را آغاز کرده و تقریباً 50 اثر در قالب آثار 120 ثانیه ای 
تولید شده که عالوه بر شبکه های داخلی، در فضای مجازی نیز 

منتشر شده است.

بوشهر - ابوالحسن عالی گفت:افزایش منابع آب شرب یکی از 
برنامه های مهم استان بوشهر بوده که در این راستا طرح های 
دانش بنیان از جمله شیرین سازی آب دریا و غیرمتعارف در 

دستور کار مسئوالن استان قرار گرفته است.
وی افــزود :اکنون مجوزاجرا طرح های آب شــیرین کن به 
ظرفیــت 1۶0 هزار مترمکعب برای تأمین آب شــرب در 

شهرها و روستاهای استان صادر شده است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان بوشهر با بیان 
اینکه اکنون 40 هزار مترمکعب در شبانه روز آب مصرفی 
مردم اســتان درشهرهاو روســتاهای مختلف ازطرح های 
آب شــیرین کن تولیــد می شــود اظهار داشــت اکنون 
آب شیرین کن بوشهربه ظرفیت 22 هزار و 500 مترمکعب، 
کنگان با تولید 12 هزار و 500 مترمکعب روستاهای ساحلی 
دشتی و شیف بوشهر به ظرفیت های متفاوت در مدار تولید 

قرار دارد.
عالی از افزایش تولید آب از تأسیســات آب شــیرین کن 
در شــهرها و روســتاهای استان بوشــهر خبر داد و بیان 
کرد:بابرنامه ریــزی انجام شــده آب شــیرین کن وحدتیه 
دشتستان درفصل تابستان امسال به بهره برداری می رسد که 
نقش مهمی درحل مشکل بحران آب دراین منطقه، دالکی 

وروستاهای اطراف دارد.
وی ازوارد مــدار شــدن 10 هزار مترمکعــب دیگر آب از 
تأسیســات آب شیرین کن بوشــهر خبرداد و خاطر نشان 
کرد:در راستای افزایش دما و آغاز فصل گرما در استان بوشهر 
10 هزار مترمکعب آب از تأسیسات آب شیرین کن 1۷ هزار 

مترمکعب بوشهر وارد مدار بهره برداری شد.

افزایش ظرفیت شیرین سازی آب 
دریادر استان بوشهر

برگزاری اولین جشنواره تئاتر خیابانی ایثار در یزد  ۲۹ طرح کشاورزی در استان همدان 
افتتاح میشود 

آگهــی دعــوت مجمــع عمومــی عــادی اتــاق اصناف کشــاروزی 
شهرستان گلوگاه/نوبت سوم

به اســتناد ماده 12 اساســنامه نظام صنفی کشــاورزی؛ به 
اطالع کلیه اعضای دارای پروانه فعالیت معتبر می رساند، جلسه 
مجمع عمومی رأس ســاعت 10 صبح به تاریخ 1401/04/06 

روز دوشنبه در مسجد علوی برگزار می گردد.م/الف
هیأت مدیره اتاق اصناف کشاورزی شهرستان گلوگاه

آگهی مفقودی
) برگ سبز ( خودرو نیسان آبی رنگ -  بنام داریوش ساالروند  - پالک 679 د 67 
ایران 41 شماره موتور 80016676 شماره شاسی  K013148  مفقود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد. بروجرد
***************************************************************

مدرک تحصیلی مصیب ســاالری فرزند اصغر به شماره شناسنامه 3020044553 
صادره از جیرفت در مقطع کارشناســی رشته حسابداری صادره از دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد بم با شماره 1683363 مفقود گردیده است و از درجه اعتبار ساقط است.)کرمان( 

نوبت اول: 21 /1401/03   نوبت دوم: 1401/03/29
***************************************************************

برگ سبز)شناســنامه( خودرو ســواری سیســتم تــارا اتوماتیــک مدل1401برنگ 
مشکی بشــماره موتور 187B0009111 شماره شاسی  ND940396 و شماره پالک ایران 
93-   554ل88 به نام ســعید محمودی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

. بندرعباس
***************************************************************

بــرگ ســبز و کارت ماشــین ســواری پراید جــی تی ایکــس آی مــدل 1385 رنگ 
ســفید روغنی شماره موتور 162965 شماره شاســی S1412285909424  شماره پالک 
ایران82-825د76 به نام علی اکبر وطن دوست مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

است.ساری
***************************************************************

ســند کمپانی وانت پیکان مدل 1388 شماره شهربانی ایران62-148ج79 شماره 
موتور 11488103615 شــماره شاسی NAAAM36AA6AG202645 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***************************************************************

سند کمپانی سواری برلیانس مدل 1396 شماره موتور BM15LG045976 شماره 
شاســی NAPH230AAH1008247 به نام عالیــه دژ طاهریان مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط است. ساری
***************************************************************

متن آگهی
به اطالع می رساند اینجانب عذرا یزدان پناه مالک 2 سهم مشاع از 6 سهم ششدانگ 
پالک ثبتی  465 فرعی از 64 اصلی واقع در دشــتمزار به نشانی دماوند دشتمزار سخی 
یار کوچه جویبار موضوع سند مالکیت 2/395725 شماره ثبت 23517 صادره به تاریخ 
1355/01/14 متقاضی تعیین بستر و حرایم احتمالی رودخانه/ مسیل/ نهر در داخل و 
مجاورت پالک ثبتی فوق الذکر می باشم و حسب اعالم امور آب دماوند بر اساس ضوابط 
و مقررات جاری، تعیین بســتر و حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشــاعی به امور آب 
و تکمیل پرونده می باشــد لذا از کلیه مالکین مشاعی تقاضا می شود با در دست داشتن 
مــدارک مالکیت خــود ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشــار آگهی به امــور آب دماوند به 
نشانی گیالوند. بلوار آیت اله خامنه ای. روبروی باشگاه ولی عصر مراجعه نمایند. بدیهی 
است عدم مراجعه مالکین مشاعی ظرف مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شرکت آب منطقه 
ای تهران )امور آب( نبوده وبســتر و حریم اعالمی برای کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه 

می باشد. 7405
اداره امور آب دماوند

آگهی ابالغ اجراییه کالسه 1 / 138804017091000151
بدینوســیله به اطالع شــرکت تعاونی پرواربندی گوســاله بتوند به آدرس ریل وی 
جنب مســجد ابوالفضل )ع( بدهکار پرونده کالســه 8800152 کــه برابر گزارش مورخ 
1401/01/17 مامور پســت مسجدســلیمان آدرس شناخته نگردیده ابالغ می گردد که 
برابر ســند رهنی 61106 مورخ 1377/02/31 تنظیمی دفتر خانه 54 مسجدســلیمان 
بین شــما و بانک کشاورزی شــعبه مسجدســلیمان مبلغ 548/651/075 ریال بدهکار 
می باشــد که بر اثر عدم پرداخت وجه بســتاانکار درخواســت صدور اجرائیه نموده پس 
از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالســه 8800152 در این اجرا مطرح می باشــد 
لذا طبق ماده 18/19 آیین نامه اجرائی مفاد اســناد رســمی به شــما ابــالغ می گردد از 
تاریخ انتشــار اگهی که در این ابالغ اجرائیه محســوب اســت فقط یک نوبت در روزنامه 
چــاپ درج و منتشــر می گردد ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخــت بدهی خود اقدام 
و در غیر این صورت بدون انتشــار اگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شــما 

تعقیب خواهد شد . 
 مدیر اجرا واحد اجرا اسناد رسمی مسجدسلیمان - حسین بی نیاز

قزوین - عملیات اجرایی نهضت جهادی توسعه فیبرنوری شرکت 
مخابرات ایران با عنوان اختصاری "نجما"  پیش از ظهر امروز ســه 
شــنبه 24خردادماه 1401 با حضور جمعی از مقامات کشــور، 
مدیران ارشــد حوزه ارتباطات، مدیران شرکت مخابرات ایران و 

فعاالن ارتباطی در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد.

در مراســم آغاز به کاررســمی عملیات اجرایی نهضت جهادی 
توســعه فیبرنوری کشور، دکتر اعالیی، اســتاندار قزوین، سردار 
رفیعی، فرمانده ســپاه استان قزوین، دکترســیاهکلی، نماینده 
قزوین در مجلس شــورای اسالمی، مهندس سلطانی، مدیرعامل 
شــرکت مخابرات، دکتر محمودزاده، رئیس هیات مدیره، اعضای 
هیات مدیره شرکت، مهندس نصرآبادی، مدیر مخابرات قزوین و 
همچنین معاونین ستادی و مدیران استانی مخابرات استان قزوین 

حضور داشتند.

مهندس سلطانی ، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در این مراسم 
ضمــن تبریک آغاز به کار این پروژه مهم و عملیاتی و موثر برای 
مردم گفت: قدم های بســیار بزرگی بــرای آغاز عملیات اجرایی 
فیبرنوری در استان قزوین توســط شرکت مخابرات ایران انجام 

شده است.
وی افزود:این پروژه، عالوه بر ایجاد خیر و برکت برای استان، می 
تواند الگویی برای فعالیت های جهادی دانش بنیان در سراســر 

کشور باشد.
مهندس سلطانی گفت: اســتان قزوین را به عنوان نمونه توسعه 
جهادی فیبرنوری انتخاب کردیم ، تاکنون آهنگ توسعه کند بوده 

و نیاز به اقدام جهادی مبتنی بر تفکر جهادی حس می شود.
مدیرعامل شــرکت مخابرات گفت: زنجیره اقتصاد دانش بنیان 
کشور بر بستر ارتباطات و فناوری اطالعات مستقر است و در این 
بستر، تمام مسئولین و مردم باید مشارکت کنند تا این برنامه ها 

به ثمر بنشیند.
مهندس ســلطانی اعالم کرد: صنعت ارتباطات در جهان با توجه 
دولت ها رشــد می کند و اکنون از همه انتظار داریم در شرایط 
جنــگ اقتصادی به یــاری صنعت ارتباطات و مخابرات کشــور 

بشتابند.
وی گفت: الزام کار مردمی در میدان اقتصادی و الزام رویکرد دانش 
بنیانی صنعت بزرک ارتباطات و فناوری اطالعات این اســت که 

بنگاه های بزرگ، دانش بنیان شوند.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، ارتقای کیفیت و سرعت سرویس 
های باند پهن خانگی و ایفای نقش بازی گردانی توســط شرکت 
مخابرات ایران را، برای سایر بازیگران بسیار مهم دانست و گفـت: 
در این مســیر اراده ملی تصمیم ســازان و تصمیم گیران حوزه 
ارتباطات می تواند در تحقق فیبر نوری جهادی مخابرات بســیار 

موثر باشد.

وی ضعیف نگه داشته شدن شرکت مخابرات را علت اصلی عقب 
ماندگی و ظرفیت مغفول مانده صنعت ارتباطات دانست و گفت: 
تفکر و اقدام جهادی از ســوی همه تصمیم گیــران برای اقدام 

جهادی در این خصوص الزم است.
مهنــدس نصرآبادی، مدیر مخابرات منطقه قزوین نیز در ادامه با 
تشــریح عملیات اجرایی فیبرنوری در استان قزوین تحت اقدام 
جهادی نجما گفت: ارائه سرویس های جدید با توجه به ظرفیت 
ویژه استان قزوین در مصرف فزاینده پهنای باند موجب شد تا نجما 

برای اولین بار از استان قزوین آغاز شود.
وی نگاه کسب و کارمحور را در صنعت مخابرات بسیار راهبردی 
دانســت و گفت: لزوم هم افزایی مدیران عالی استان و کمک به 

انجام پروژه، از مهم ترین شرایط تحقق طرح نجما است.
سریع تر نهضت جهادی مخابرات ایران در توسعه فیبرنوری است

 نهضت جهادی توسعه فیبرنوری شرکت مخابرات ایران از استان قزوین آغاز شد

پذیرش و انتشار ۲ مقاله علمی 
کارکنان نفت و گاز مسجدسلیمان 
در کنفرانس های بین المللی و ملی

مســجد ســلیمان- مقاله علمی تهیه شــده 2 تن از کارکنان 
اداره مخابرات شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
در کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت در کشــور 
دانمارک و ششــمین کنفرانس ملی مهندســی برق و سیستم 
های هوشمند پذیرفته و منتشر شد . به گزارش روابط عمومي 
شــرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان ، در نخستین 
پژوهش علمی ، ســید ســامان میرعبدالــی در مقاله ای که با 
عنوان "شناســایی و اولویت بندی عوامل ایجاد تأخیر در پروژه 
های فناوری اطالعات و ارتباطات براســاس استاندارد مدیریت 
پــروژه PMBOK با اســتفاده از روش دلفــی فازی و تحلیل 
سلسله مراتبی دلفی فازی" تهیه گردیده موفق شد مقاله خود 
را در دبیرخانــه دومین کنفرانس بین المللــی ایده های نوین 

در مدیریت ، اقتصاد و حســابداری که در شهر کپنهاگ کشور 
دانمارک قــرار دارد ثبت و گواهی مربوطه را دریافت نماید .این 
مقاله به صورت مجازی در کنفرانس عنوان شــده ارایه گردید . 
سید سامان میر عبدالی نگارنده این مقاله، دانش آموخته مقطع 
کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع است و بعنوان سرپرست 
تعمیرات الکترونیک اداره مخابرات شــرکت بهره برداری نفت و 
گاز مسجدسلیمان خدمت می نماید . در دیگر دستاورد علمی 
کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان ، آقایان 
صمد محمودی برام و محمــد چراغیان در یک تحقیق علمی 
مشــترک که با عنوان "طراحی یک کنترلر بهینه با استفاده از 
یادگیری تقویتی در حضور نویز فرآیند و اندازه گیری" به رشته ی 
تحریر در آمده ، موفق شدند مقاله خود را در ششمین کنفرانس 
ملی مهندســی برق و سیستم های هوشمند پذیرش و بصورت 
ســخنرانی مجازی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد ارایه 
نمایند .صمد محمودی برام با 12 ســال ســابقه خدمت دانش 
آموخته کارشناسی ارشــد مهندسی الکترونیک است و محمد 
چراغیان نیز در مقطع کارشناسی ارشد اتوماسیون و ابزار دقیق 

فارغ التحصیل شده است .نگارش و انتشار : دانوش صالحی

اولین کارگاه آموزش خانواده و آسیب های اجتماعی در 
فرهنگسرای آفتاب

شهرری - کارگاه »توانمند سازی والدین در دوران نوجوانی فرزند« با حضور خانم دکتر کریمی در 
فرهنگسرای آفتاب برگزار شد.این کارگاه با هدف ارتقاء سطح توانمندی والدین در مواجهه با آسیب 
های احتمالی ناشی از تمایل کودکان در دوران نوجوانی و جوانی به معضالت اجتماعی ، سرگردانی 
در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی،  اعتیادبه مواد مخدر ،  تمایل به انتخاب دوست های غیر 

متداول  بر پا گردید که مورد استقبال مخاطبین و عالقمندان قرارگرفت.


