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 ۵۱۱ واحد مسکن مددجوی
 کمیته امداد مازندران امسال تعمیر و 

بازسازی شد
 مدیر تامین مسکن و ساختمان کمیته امداد امام خمینی )ره( 
مازندران گفت که در نیمه نخست امسال ۵۱۱ واحد مسکن 
متعلق به مددجویان این نهاد تعمیر و بازسازی شده است.به 
گزارش روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی )ره( مازندران 
، علی مالدار افزود : در مجموع امسال تعمیر و بازسازی ۹۱۵ 
واحد مسکن مددجویی در برنامه قرار دارد.وی گفت : همچنین 
در نیمه نخست سال جاری ۶۳ واحد مسکن برای مددجویان 
تحت حمایت ساخته و ۲۸ واحد مسکونی نیز خریداری شده 
است.مدیر تامین مسکن و ساختمان کمیته امداد مازندران افزود 
: طبق تفاهمنامه با سپاه ، ساخت ۴۹۳ واحد مسکن برنامه ریزی 
شد که تاکنون ۳۵۸ واحد تکمیل و یا در حال ساخت است.وی 
افزود : همچنین طبق تفاهم نامه با بنیاد مسکن ، ساخت یکهزار 
واحد مسکن در برنامه قرار دارد که تاکنون یکهزار و ۲۵۰ خانواده 
برای این منظور معرفی شدند و در شرف دریافت پروانه و آغاز 
کار هستند .کمیته امداد امام خمینی مازندران ۷۶ هزار خانوار را با 

۱۳۰ هزار نفر جمعیت زیر پوشش دارد.

هنری  و  فرهنگی  اشکواره  سومین  عکس  بخش  منتخبان   
از  کننده  شرکت  عکاسان  آثار  داوری  و  ارزیابی  با  حسینی 
سراسر  کشور معرفی شدند و قرار است نمایشگاه آثار برتر از 
امروز  به مدت سه روز در آمل برگزار شود.دبیر بخش عکس 
سومین دوره رویداد فرهنگی و هنری اشکواره حسینی گفت: 
هیأت داوران متشکل از محمد نوروزی، حیدر رضایی، مصطفی 
مکبری، مهدی معصومی گرجی  و علی سلحشور پس از برسی 
آثار دریافت شده بر مبنای نشانه ها و تأثیر مفاهیم عاشورایی 
در خانواده و  جامعه، ۲۴ عکس از ۱۷ عکاس را برای ارائه در 
نمایشگاه عکس اشکواره حسینی انتخاب کردند.مجید نیکجو 
با بیان این که از بین این آثار قرار است سه اثر برتر در مراسم 
اختتامیه سومین اشکواره حسینی معرفی و تقدیر شوند، اظهار 
کرد: پارسال از آثار راه یافته به بخش نمایشگاه عکس اشکواره، 
در گالری زر آمل نمایشگاهی برپا شده بود. اما امسال به دلیل 
شیوع کرونا امکان برگزاری نمایشگاه در گالری وجود ندارد. به 
همین دلیل تصمیم گرفته شد که امسال نمایشگاه در محوطه 
باز امامزاده ابراهیم)ع( آمل برپا شود.وی خاطرنشان کرد: احمد 
تاجی و مریم آل مؤمن دهکردی از چهارمحال و بختیاری، احمد 
زعفری هشجین از اردبیل، اسماعیل طحان و منصوره قلیچی از 
سمنان، امیر مسعود عربشاهی از قم، بهناز جوشن و محمد آهنگر 
از خوزستان، پوریا ترابی از قزوین، حسین بهرامی ولشکالیی از 
مازندران، حسین  خادمی از مازندران، ساسان جوادنیا از گیالن، 
از فارس،  سامان خدایاری از کردستان، طاهره رخ بخش زمین 
علی اصغر  یوسفی از مرکزی، مجید حجتی از اصفهان، محسن 

رضایی از تهران عکاسانی هستند که آثار آنها در سومین دوره 
بخش عکس فرهنگی و  هنری حسینی در معرض عموم قرار 
می گیرد. دبیر بخش عکس سومین اشکواره حسینی گفت: این 
نمایشگاه از امروز برپا می شود و تا ۲۶ مهر در محوطه باز امامزاده 

ابراهیم)ع( آمل ادامه خواهد داشت.
افزایش استقبال عکاسان

نیکجو با اشاره به افزایش تعداد آثار و عکاسان متقاضی حضور 
در این رویداد هنری مذهبی افزود: خوشبختانه تفاوت هایی که 
در فراخوان این دوره از بخش عکس اشکواره حسینی در نظر 
گرفته شد، مورد توجه عکاسان سراسر کشور قرار گرفت.وی 
اظهار کرد: تعداد آثار فرستاده شده به دبیرخانه بخش عکس 
اشکواره حسینی از ۱۸۰۰ عکس در دوره دوم به ۱۹۸۶ عکس 
در دوره سوم رسید. این افزایش آماری در تعداد عکاسان هم دیده 
می شود. به طوری که دوره قبل ۱۴۶ عکاس از ۲۲ استان در این 

رویداد شرکت کردند، اما در این دوره ۲۰۳ عکاس از ۲۸ استان 
عکس های خود با موضوع محرم و در محورهای تعیین شده را 

به دبیرخانه فرستادند.
دبیر بخش عکس سومین اشکواره حسینی افزود: فراخوان این 
تاکید  این دوره  تفاوت زیادی داشت. در  با سایر  دوره ها  دوره 
شد که مفهوم قیام عاشورا فقط در ماه محرم و صفر خالصه 
استمرار  را  معنوی  خود  نشانه های  با  عاشورا  واقعه  نمی شود. 
بخشید و جوامع زیادی را همراه کرد تا زندگی های روزانه را 
با نمادها و نشانه های  مفهومی، جاری بودن یاد حسین)ع( را 
ماندگار کند.این هنرمند عکاس خاطرنشان کرد: امسال تالش 
شد تا با اندکی تغییر نگاه در فراخوان جشنواره، مسیر تولید و 
ثبت عکس ها توسط عکاسان به سمت ژانر مستند با نگاه به 
آیین های عاشورایی هدایت شود. هدف این بود که آثار بیشتر 
از نگاه گزارشی و روایت صرف به سمت آثار مفهومی حرکت 
کنند و نگاه خالقانه عکاسان در آثار بیشتر به کار بیاید.امسال 
به عکاس برتر، تندیس و لوح سپاس همراه با ۱۸ میلیون ریال 
جایزه نقدی اهدا می شود و مقام های دوم و سوم نیز به ترتیب ۱۵ 
و ۱۲ میلیون ریال جایزه دریافت خواهند کرد.همایش فرهنگی 
هنری »اشکواره حسینی« برای سومین سال پیاپی و به همت 
ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران، اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان و اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران به 
میزبانی شهرستان آمل در رشته های نمایش، عکاسی، دلنوشته، 

سرود و رسانه برگزار می شود.

منتخبان بخش عکس سومین دوره اشکـواره حسینی 
مشخص شدند

معاون پژوهش، برنامه ریزی، توسعه و پشتیبانی آموزش و پرورش مازندران گفت که ۸۴۴ میلیارد ریال وام لیزینگی خرید 
کاال برای فرهنگیان این استان تخصیص یافته است.به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران ، علی سهرابی 
افزود که این مبلغ در قالب وام ۲۰۰ میلیون ریالی به ۴۲۲ فرهنگی پرداخت می شود.وی با اظهار این که عملکرد صندوق 
ذخیره فرهنگیان مانند سال های گذشته بسیار عالی و قابل ستایش است ، گفت : گزارش عملکرد این صندوق نشان دهنده 
پویایی آن مانند سال های گذشته است.سهرابی از واریز سهم دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد و  افزود: چهار هزار 

و ۴۴۰ میلیارد ریال سهم دولت متعلق به سال های ۹۶ و ۶ ماهه ۹۷ به حساب سپرده اعضاء واریز شده است.وی همچنین 
به واریز سود صندوق ذخیره فرهنگیان در سال ۹۸ اشاره کرد و گفت : ۱۱ هزار میلیارد ریال سود صندوق مربوط به سال ۹۸ 
نیز به سپرده های اعضای این صندوق در شهریور ۹۹ واریز شد.معاون آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه تسویه حساب 
بازنشستگان فرهنگی هم تا پایان تیر ۹۹ انجام شد ، افزود در دی ماه ۹۹ برنامه ریزی برای واریز ۳۵ هزار میلیارد ریال از محل 

سود صندوق ذخیره فرهنگیان صورت گرفته است.

معاون پژوهش، برنامه ریزی، توسعه و پشتیبانی آموزش و پرورش مازندران :

۸۴۴ میلیارد ریال وام خرید کاال به فرهنگیان مازندران اختصاص یافت

توزیع بیش از یک هزار بسته غذایی 
در آمل

یک هزار و ۴۹ بسته غذایی بین نیازمندان سازمان خیریه آبشار 
توزیع شد.معصومه ساغری مسئول موسسه  آمل  عاطفه های 
خیریه آبشار عاطفه های آمل گفت: همزمان با سالروز رحلت 
پیامبر وامام حسن مجتبی وشهادت امام رضا یک هزار و ۴۹ 
بسته غذایی بین نیازمندان  سازمان خیریه آبشار عاطفه های آمل 
توزیع شد.او افزود: خیرین حسینی ما که عمدتا از خانواده های 
شهداء آمل هستند به نیت شهید خود در تهیه بسته های معیشتی 
کمک های مومنانه ما را یاری کردند که به نیت هر شهید یک 
بسته معیشتی به نیازمندان استان و شهرستان کمک شد.ساغری 
گفت:این رزمایش در دو مرحله به تعداد یک هزار و ۴۹ با مبلغ 
هر بسته ۱۵۰ هزار تومان درحال اجراء هست.او افزود: اولین 
مرحله این رزمایش به مناسبت اربعین حسینی انجام شد و مرحله 
دوم را به مناسبت شهادت آقا امام رضا )ع( برگزار خواهیم کرد.

دهمین  آمل گفت:  عاطفه های  آبشار  خیریه  موسسه  مسئول 
رزمایش این  خیریه بعد از ۲۲ بهمن با تهیه ۱۲۰۰ بسته بین 

اقشار شناسایی شده توزیع خواهدشد.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق نکا :

بهره برداری از سیستم آرشیو بلندمدت اطالعات بلوک سیکل ترکیبی 
نیروگاه نکا

 رونق دوباره طالی سفید
 در مازندران

۳۰۰ تن پنبه از زمین های کشاورزی مازندران تاکنون برداشت 
شده است.پور نصراهلل معاون زراعت جهاد کشاورزی مازندران  
با بیان اینکه ۶۴۳ هکتار از زمین های کشاورزی استان امسال به 
کشت پنبه اختصاص داده شد، گفت: ۳۰۰ تن پنبه از زمین های 
کشاورزی مازندران تاکنون برداشت شده است.او افزود: پیش 
از زمین های  بینی می شود یک هزار و ۲۰۰ تن پنبه امسال 
کشاورزی مازندران برداشت شود.پور نصراهلل با بیان اینکه ۴۵۰ 
هکتار از زمین های کشاورزی مازندران پارسال زیر کشت پنبه 
رفته بود، گفت: سطح زیر کشت امسال افزایش یافته و ۳۳۷ 
کشاورز در استان به کشت پنبه مشغول اند.معاون زراعت جهاد 
کشاورزی مازندران گفت: رقم مای و لطیف در پنبه زار های 

گلوگاه، بهشهر و ساری در حال برداشت است.

پخش  ملی  شرکت  عمومی  روابط  مسئول 
فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت : مدیران 
نفت و گاز به منظور ساماندهی آمار و اطالعات 
مناطق و خانوارهای گاز کشی شده وفاقد گازو 
تسهیل در امر سوخت رسانی و ثبت نام گاز 

مایع دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی ، عباس خلیل پور 
پخش  ملی  شرکت  عمومی  روابط  مسئول 
تعامل  از  ساری  منطقه  نفتی  های  فرآورده 
میان شرکتهای نفت و گاز استان  برای حل 
مشکالت سوختی مردم خبر داد و اظهار کرد 
: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری به دیدار مدیر شرکت گاز استان 
در  برخی مشکالت  رفع  راهکارهای  تا  رفت 

حوزه سوخت رسانی را بررسی نمایند.
وی محور گفتگوی مدیران شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ساری و مدیر شرکت 
گاز استان را گاز رسانی به صنایع و شهرکهای 
و  گرماب  و  چهاردانگه   ، دودانگه  صنعتی 
خانوارهای فاقد گاز نقاط کوهستانی و صعب 
العبور اذعان کرد و افزود : در این دیدار سبحان 
رجب پورضمن تقدیر از تالش همکاران شرکت 
گاز در امر انتقال گاز به نقاط فاقد گاز طبیعی 
که اکثر آنها روستاهای دور افتاده هستند نکاتی 
در مورد بهتر شدن وضعیت سوخت رسانی در 
این مناطق را مطرح کرد .سبحان رجب پور 
گفت : با یکپارچه سازی آمار روستاهای گاز 
رسانی شده و نشده و همچنین در دست اجرا 

، برنامه ریزی های آتی سوخت رسانی به آن 
مناطق با حساسیتهای بیشتری انجام شود و 
تهیه این آمارضمن جلوگیری از توزیع خارج 
از شبکه سوخت احتمالی  در تسهیل سوخت 

رسانی نیز موثر است .
 سبحان رجب پوربر گاز رسانی به صنایع پر 
مصرف تاکید کرد و افزود : با آمار و اطالعات 
دقیق و به روز شرکت گاز از نقاط گاز کشی 
، شرکت ملی پخش  فاقد گازطبیعی  شده و 
فرآورده های نفتی منطقه ساری در استاندارد 
سازی سهمیه بندی و سوخت رسانی به موقع 
به مصرف کنندگان واقعی نفت سفید و گاز 

مایع عملکرد بهتری خواهد داشت  .
در ادامه این دیدار مدیرعامل شرکت گاز استان 

از تعیین پیمانکار شهرک گرماب و مرحله لوله 
گذاری گاز این شهرک خبر داد و بیان کرد : 
در شهرک های صنعتی دودانگه و چهار دانگه 
با تعیین پیمانکارمرحله لوله گذاری آن انجام 
شده و در مرحله تست قرار دارد که تا آخر مهر 
ماه گاز طبیعی دراین لوله ها تزریق می شود . 
ناحیه  به  رسانی  گاز   : گاز گفت  مدیرشرکت 
صنعتی گرماب با تعیین پیمانکار در مرحله لوله 
گذاری قرار دارد و تا آخر آذر ماه گاز رسانی آن 

به طور کامل انجام خواهد شد. 
مدیران شرکتهای نفت و گاز استان خواستار 
تشکیل کارگروهی جهت پیگیری موضوعات 
مرتبط شدند تا ساماندهی دقیق تری برای حل 
مشکالت احتمالی سوختی مردم انجام پذیرید .

مسئول روابط عمومی منطقه ساری خبر داد :

دیدار مدیران نفت و گاز برای حل مشکالت سوختی مردم

کشف و ضبط روغن نباتی و کنجاله 
سویا احتکاری در سوادکوه

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سوادکوه از کشف 
و ضبط روغن نباتی و کنجاله سویا احتکاری در سوادکوه خبر داد.

سعدی عبدالهی از کشف و ضبط قوطی های روغن نباتی و کنجاله 
سویا در سوادکوه خبر داد و گفت: براساس گزارش های ستاد خبری 
و بازدید میدانی موفق به کشف و ضبط کاالی احتکار ی شدیم.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سوادکوه، افزود: در 
بازدید میدانی به همراه فرماندار، دادستان، مدیر جهاد کشاورزی، 
تعزیرات حکومتی و سربازان گمنام امام زمان)عج( از واحد های 
تولیدی مقدار هزار و ۳۲۰ قوطی روغن نباتی احتکار شده کشف و 
ضبط شد.وی افزود: ارزش تقریبی هزار و ۳۲۰ قوطی روغن نباتی 
احتکار شده بیش از ۱۵۴ میلیون تومان برآورد شد و پرونده برای 
ادامه مسیر قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.عبدالهی از 
کشف و ضبط ۲ هزار و ۵۰۰ تن کنجاله سویا در سوادکوه خبر داد و 
گفت: ۲ هزار و ۵۰۰ تن کنجاله کشف شده در ۴ سوله و انبار توسط 
همکاران اداره صمت و انتظامی سوادکوه کشف و اماکن مورد نظر 

پلمپ شد و پرونده در مراجع قضایی در حال پیگیری است.

 تیر زمین خواران در چالوس
 به سنگ خورد

المال  بیت  به  آباد  مرزن  در  ملی  اراضی  از  مربع  متر  هزار   ۳۸
بازگردانده شد.هادی بزرگی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری 
شهرستان چالوس گفت: در راستای تبصره ذیل ماده ۵۵ حفاظت 
و بهره برداری از جنگل ها، ۳۸ هزار متر مربع از اراضی تجاوزی 
در روستای دلیر از توابع بخش مرزن آباد از ید متجاوزین آزاد و به 
انفال و بیت المال بازگردانده شد.او افزود: عالوه بر رفع تصرف و 
اعاده به وضع سابق قطعه تجاوزی کلیه آثار تجاوزی از عرصه خلع 
یدی جمع آوری و پاکسازی گردید.بزرگی گفت: این اجرای حکم 
قضایی با حضور نیروی منابع طبیعی مرزن آباد و یگان حفاظت 
آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  گرفت.رئیس  انجام  شهرستان 
شهرستان چالوس از مردم، دوستداران و همیاران طبیعت تقاضا کرد 
ضمن مشارکت در امر حفاظت از منابع طبیعی گزارشات تخریب، 
تصرف، قاچاق چوب، حریق را به سامانه تلفنی ۱۵۰۴ یگان حفاظت 

اطالع دهند.

در هیات دولت بررسی می شود
 پیشنهاد الزامی شدن 

گذراندن دوره  های آموزشی 
مرتبط با ازدواج

الیحه  پیشنهاد  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 
»الزامی شدن گذراندن دوره های آموزشی مرتبط با ازدواج« 
را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به کمیسیون علمی، 
تحقیقاتی و فناوری هیات دولت ارسال کرده است.به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی دفتر هیات دولت، وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری )مدظله 
 العالی( در خصوص عملیاتی نمودن سیاست  های کلی جمعیت، 
افزایش ازدواج  های آگاهانه و همچنین مقابله با آسیب  های 
اجتماعی مربوط و پیشگیری و کاهش طالق و با عنایت به 
ابالغ مصوبه دولت در خصوص تدوین محتوای آموزشی و 
اجرای برنامه های آموزشی هنگام ازدواج و مهارت های زندگی 
دوره  گذراندن  شدن  »الزامی  الیحه  پیشنهاد  زوجین،  برای 
های آموزشی مرتبط با ازدواج« را جهت سیر مراحل بررسی 
به ضرورت  توجه  با  است.این الیحه  ارایه کرده  و تصویب، 
از  ازدواج که  آموزش قبل  آموزشی دو ساعته  برنامه  ارتقای 
سال ۱۳۷۲ آغاز شده و در حال حاضر با پوشش ۹۸ درصد 
در مراکز جامع سالمت کشور برگزار می گردد، تهیه و تدوین 
از شیوع  اینکه در سال ۱۳۹۸ و قبل  به  توجه  شده است.با 
بیماری کووید -۱۹، پوشش دوره  های آموزشی مرتبط با از 
ازدواج، حدود ۵۵ درصد در کل کشور گزارش شده است، به 
منظور ارتقاء رضایت زوجین از کیفیت زندگی زناشویی، در نظر 
است پوشش این برنامه به ۱۰۰ درصد افزایش یابد.لزوم شرکت 
همه زوجین در این آموزش  ها و همچنین اجرای مستمر و 
هماهنگ این برنامه بین دستگاهی و فراهم  سازی بستر قانونی 
برای افزایش اطمینان از تحقق آن با پیش  بینی ضمانت اجرای 
قانونی مناسب، از دیگر ضرورت های تهیه الیحه "الزامی شدن 

گذراندن دوره  های آموزشی مرتبط با ازدواج" است.
متن پیش نویس الیحه مذکور به شرح زیر است:

" الزامی شدن گذراندن دوره  های آموزشی مرتبط با ازدواج"
ماده واحده- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف 
به  نسبت  خانواده  پایداری  و  بنیان  تحکیم  منظور  به  است 
تدوین دوره های آموزش مرتبط با ازدواج با محوریت آموزش  
مهارت های زندگی و ارتباطی بر اساس مبانی اسالمیـ  ایرانی 

اقدام نماید.
تبصره ۱ - گذراندن دوره  های آموزشی موضوع این قانون، در 
مقاطع پیش و پس از ازدواج برای زوجین حداقل به میزان شش 

ساعت الزامی است.
تبصره ۲ - دفاتر ثبت ازدواج مکلف هستند پیش از ثبت ازدواج 
گواهی گذراندن دوره  های آموزشی فوق را از زوجین أخذ و در 
سامانه  های مربوط بارگذاری نمایند. در صورت تخلف سردفتر، 
به موجب حکم مرجع انضباطی مربوطه، پروانه وی برای مدت 
ابطال پروانه  سه ماه تعلیق می گردد و در صورت تکرار، به 

محکوم خواهد شد.
تبصره ۳ - میزان، محتوای دوره  های آموزشی، تعرفه و هزینه  
ها، ترتیبات ایجاد سامانه، نحوه اجرا، پایش و نظارت به موجب 
آیین  نامه ه ایی است که ظرف سه ماه پس از تصویب قانون، 
توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با همکاری 
دستگاه  های ذی ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

امتحانات نهایی دی ماه به صورت 
حضوری برگزار خواهد شد

رییس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی گفت: امتحانات نهایی 
به صورت حضوری  در خرداد  نهایی  امتحانات  ماه همچون  دی 
برگزار خواهد شد.خسرو ساکی رییس مرکز سنجش و پایش کیفیت 
آموزشی در خصوص برگزاری امتحانات نهایی دی ماه و اینکه آیا 
به قوت خود باقی است، گفت: بله این امتحانات در دی ماه برگزار 
می شود.وی درباره اینکه نحوه برگزاری این امتحانات چگونه خواهد 
بود، بیان کرد: این امتحانات به همان صورتی که در خردادماه برگزار 
شد، برگزار شود. دالیل ما هم همان دالیلی است که امتحانات 
خرداد را حضوری برگزار کردیم. حتماً هم پروتکل های بهداشتی 
رعایت می شود اما امتحانات نهایی به خاطر تاثیری که دارد نمی تواند 
به شیوه دیگری برگزار شود. سال گذشته نیمه اول دی ماه این 
امتحانات در شرایطی برگزار شد که با توجه به آلودگی هوا احتمال 
تعطیالت امتحانات قوت گرفته بود که با اعالم وزارت آموزش و 
پرورش این امتحانات در موعد مقرر برگزار شد و دلیل هم این بود 
که: »یک سری آزمون ها کشوری هستند و نمی توان زمان آن را جا 
به جا کرد و باید در تاریخ مقرر برگزار شوند. پس حتی استانداری هم 

نمی تواند تاریخ آن را تغییر دهد.«

نکا  برق  تولید  مدیریت  شرکت  مدیرعامل 
گفت: پروژه راه اندازی سیستم جدید آرشیو 
 )MOD SERVE ( بلند مدت اطالعات
در بلوک سیکل ترکیبی نیروگاه شهید سلیمی 
نعمتی  محسن  رسید.  برداری  بهره  به  نکا 
اظهارکرد: اجرای کامل بخش های مختلف 
این پروژه مانند طراحی، ساخت قطعه، برنامه 
توان  از  استفاده  با  سیستم  نصب  و  نویسی 
متخصصان داخلی، رتبه کشور ما را به جایگاه 
دوم کشورهای دارنده فناوری سیستم ذخیره 
زیمنس   DCS TXP اطالعات  سازی 

رسانده است.
وی هدف از اجرای این پروژه را ایجاد بستری 
مدت  طوالنی  سازی  ذخیره  برای  مطمئن 
اطالعات نیروگاه سیکل ترکیبی عنوان کرد و 
افزود: براساس طراحی شرکت سازنده، ذخیره 
سازی اطالعات بلندمدت در سیستم کنترل 
نوری  های  دیسک  برروی  تاکنون   DCS
خاص ذخیره سازی می شود که اشکاالتی در 
این روش وجود داشته و اکنون با راه اندازی 
سیستم جدید برطرف و اطالعات نیروگاه برای 
سالیان طوالنی در این سیستم ذخیره و قابل 

بازیابی خواهد بود.  مدیرعامل شرکت مدیریت 
تولید برق نکا ادامه داد: برای عملیاتی کردن 
این پروژه قبل از نصب سیستم جدید، قطعات 
سخت افزاری ۲ عدد از کامپیوترهای سیستم

ارتباطی  کامپیوتر  و  اطالعات(  )سرور   SU
سیستم) DCS ،PU( ارتقا و بروزرسانی شد.

انتقال  برای  همچنین  کرد:  تصریح  وی 
اطالعات به شبکه داخلی نیروگاه، کامپیوتر 
یکطرفه  ارسال  سیستم  همراه  به  دیگری 
اطالعات نصب و برنامه نویسی الزم انجام 
و اجرا گردید.نعمتی خاطرنشان کرد: بدین 

ترکیبی  سیکل  نیروگاه  اطالعات  ترتیب 
صورت  به  آفالین  و  آنالین  حالت  دو  در 
گرافیکی بر روی شبکه داخلی برای کاربران 
اطالعات  پیامکی  ارسال  و  رویت  قابل 
مدار  در  و  اندازی  راه  نیز  آن  و رخدادهای 
قرار گرفت.مدیرعامل شرکت مدیریت تولید 
برق نکا یادآورشد: پیش از بومی سازی این 
سیستم در کشورتنها یک  شرکت از کشور 
موفق  محدود  طور  به  و  چک  جمهوری 
اطالعات  ذخیره  سیستم  سازی  بهینه  به 

DCS TXP زیمنس شده بود.

فرمانده انتظامی مازندران مطرح کرد:

 راه اندازی پلیس مبارزه
 با مفاسد اقتصادی

 فرمانده انتظامی مازندران از راه اندازی پلیس مبارزه با مفاسد 
اقتصادی در استان خبر داد و گفت: تاکنون اقدامات خوبی در 
این راستا در استان صورت گرفته است.سردار مرتضی میرزایی 
با  انتظامی  نیروی  هفته  مناسبت  به  خبرنگاران  با  نشست  در 
اشاره اینکه کرونا ویروس بسیاری از کارهای اساسی مردم را 
تحت شعاع قرارداده است، گفت: باید برای ارتقای سالمت در 
جامعه تالش کنیم.وی با اشاره به افزایش رشد سرقت ادامه داد: 
ادامه داد:  اندیشی شود،  با این پدیده ها چاره  باید برای مقابله 
خوشبختانه سرقت های کالن و مسلحانه در استان بسیار کاهش 

یافته ولی سرقت های خرد وجود دارد و بازدارندگی قوانین از جمله مسائل است.سردار میرزایی 
همچنین با اشاره به راه اندازی پلیس امنیت اقتصادی در استان یادآور شد: در این زمینه به جد پیگیر 
هستیم تا پرونده های مفاسد اقتصادی را پیگیری و بررسی کنیم.فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به 
اینکه در حوزه اقتصادی اگر جرم و مفسده ای گزارش شود با سرعت پیگیری می کنیم.گفت: تاکنون 
اقدامات خوبی نیز در این حوزه صورت گرفته است.سردار میرزایی با اظهار اینکه در حوزه حجاب و 
عفاف دستگاه های مختلفی دخیل هستند، یادآور شد: امسال از ۲۸ اردیبهشت ماه با سیل مسافران 
مواجه شدیم و تا تیرماه هیچ دستگاهی برای ساماندهی این بخش وارد عمل نشد و فقط با همکاری 
بسیج به فعالیت مشغول بودیم.فرمانده انتظامی مازندران با بیان اینکه عفاف و حجاب مطالبه عمومی 
و مطالبه نیروی انتظامی نیز هست، افزود: مازندران به واسطه مواهب طبیعی متنوع شاهد حضور 
افراد و مسافران با فرهنگ های متفاوت است.وی با اشاره به رشد ۴۰ درصدی کشفیات مواد مخدر 
در استان مازندران ادامه داد: طی شش ماه سال قبل حدود بیش از دوتن کشفیات مواد مخدر داشتیم 

ولی امسال این میزان به بیش از سه تن رسیده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران:

استراتژی توسعه را بر نوآوری و 
فناوری مبتنی کنیم

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران گفت: باید استراتژی توسعه 
را مبتنی بر نوآوری و فناوری تدوین و مشخص کنیم زیرا بنیان های 
آموزشی شورای  کارگاه  در  مفید غالمی  است.  تغییر  در حال  اقتصادی 
مشورتی تدوین سند آمایش نوآوری و فناوری استان مازندران با بیان اینکه 
باید استراتژی نوآوری و فناوری خود را مشخص کنیم، گفت: امروزه در 
سطح ملی و منطقه ای ۵۰ درصد کشورها و مناطق استراتژی توسعه را 
مبتنی بر نوآوری وفناوری تدوین کردند.وی ادامه داد: متأسفانه سندی را 
در سطح ملی با عنوان نقشه ملی و جامع علمی کشور تصویب کردیم و 
آن را در سطح راهبردهای عملیاتی هنوز به سرانجام نرساندیم و این مسئله ما را برآن داشته در این زمینه علیرغم 
تاکیداتی که سیاست های آمایشی ما دارد، توجه ویژه ای داشته باشیم.غالمی تصریح کرد: حتماً باید مطالعات 
مربوط را شروع کنیم و در شروع برنامه هفتم باید برنامه توسعه علم و فناوری را داشته باشیم.رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی مازندران با اظهار اینکه الگوهای سیاست گذاری تغییر کرده است و از سمت توجه صرف به 
سیاست های صنعتی موجود و سنتی به سمت سیاست های صنعتی دانش بنیان درحال تغییر است، گفت: تاکید بر 
پارک های علم و فناوری به جای شهرک های صنعتی از جمله بحث های روز دنیا است.وی توجه به دانشگاه های 
از نوع نسل سوم، دانشگاه های کارآفرینانه و تعامل با جامعه را امری مهم دانست و گفت: باید توجه مان را از سطح 
استان به منطقه معطوف کنیم زیرا در سطح منطقه آمایشی یک دارای مسائل مشترکی هستیم.غالمی با اظهار 
اینکه طبق گزارش بانک جهانی، دوم سوم مشاغل آینده در معرض ماشینی شدن هستند، برلزوم توجه به علم و 
فناوری تاکید کرد و گفت: ساختار اقتصادی استان در حال تغییر به سمت خدمات است و ۵۰ درصد ارزش افزوده 
استان در بخش خدمات است.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران همچنین با بیان اینکه در سطح ملی 
و منطقه ای به دام مسئله درآمد متوسط جامعه افتادیم که در حال سوق یافتن به سمت دام درآمد زیرمتوسط جامعه 

است، گفت: باید راهبردهای توسعه را به سمت فناوری دانش مشخص کنیم.

آگهی مفقــودی
 پروانه تاسیس واحد پرواربندی بره صنعتی  به 
نام   به  شناسایی ۲۵۹۵۰۱۱۹۴۳۰۳۰۱۴   کد 
آقای سید علی هاشمی دارابی  به شماره ملی 
۲۰۹۳۸۷۳۸۴۲  مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

گردیده است.


