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شهرستان

اخبار
مدیر صندوق قرض الحسنه امداد والیت:

وام های صندوق قرض الحسنه امداد
والیت کامال قرض الحسنه است

مدیر صندوق قرض
الحسنه امداد والیت ،از
پرداخت وام های بدون
سود در این صندوق خبر
داد و بمناسبت تأسیس این
صندوق فعالیت های آن را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد ،امیر
باوندپوری ،مدیر صندوق قرض الحسنه امداد والیت
با اشاره به اینکه هفدهم خرداد سالروز تأسیس این
صندوق در کشور است گفت :این صندوق به عنوان
بازوی کمیته امداد و امین جامعه در افق 1404
پیشتاز در ارائه خدمات متمایز قرض الحسنه و
نماد بانکداری اسالمی خواهد بود .وی تأکید کرد:
وام های صندوق قرض الحسنه امداد والیت کامال
قرض الحسنه است .مدیر صندوق قرض الحسنه
امداد والیت تأمین حداقل نیازهای اساسی خانوارهای
نیازمند و حفظ کرامت انسانی و رشد ایمانی آنها
را در بسترهای ایجاد شده برای مساعدت به آنها
از اهداف این صندوق برشمرد و افزود :این صندوق
بر پایه اصول متعالی اسالمی در زمینه اعطای وام
های قرض الحسنه از طریق جذب و هدایت هدفمند
منابع کمک ها ،هدایا و نذورات اشخاص حقیقی و
حقوقی برای تأمین نیازهای ضروری و غیر تجاری
جامعه هدف فعالیت می کند .باوندپور با بیان اینکه
صندوق قرض الحسنه امداد والیت تالش می کند
با تأکید بر اصل ارائه خدمت بی منت ،تکریم ارباب
رجوع و تحصیل رضایت ذینفعان ،سنت قرض الحسنه
را در جامعه ترویج دهد تصریح کرد :حساب سپرده
پس انداز قرض الحسنه عادی ،سپرده قرض الحسنه
ویژه وجوه اداره شده و حساب مشارکت های مردمی
صندوق امداد والیت برای کمک به پرداخت وام
نیازمندان از جمله طرح های این صندوق است .وی
همچنین از پرداخت تسهیالت قرض الحسنه از محل
سپرده های صندوق به افراد نیازمند خبر داد و گفت:
در دو ماه نخست امسال به  393نفر از افراد نیازمند
بیش از  30میلیارد ریال تسهیالت در زمینه های
اشتغال ،درمان ،مسکن و کارگشایی پرداخت شد.

شروع خاموشیهای کالفهکننده بار
دیگر در استان گلستان

با گرم شدن دمای هوا تا کنون برق اغلب
مناطق استان به صورت گسترده قطع شده است ،این
خاموشیهای گسترده مردم به ویژه اصناف و واحدهای
تولیدی را کالفه کرده است.چند روز قبل که هوا کمی
خنک شده بود قطعیهای برق هم در سطح استان
گلستان کاهش پیدا کرد اما از روز گذشته و با گرمتر
شدن هوا ،دوباره این خاموشیهای کالفهکننده شروع
شده است.بسیاری از کسبه و بازاریان از قطعیهای
مکرر برق زیان دیدهاند ،دانش آموزان و دانشجویان هم
که این روزها آزمونهایشان به صورت مجازی برگزار
میشود ،از وضعیت کنونی به شدت انتقاد میکنند.
واحدهای تولیدی هم که در زمستان گاز و در بهار و
تابستان برقهایشان قطع میشود ،چاههای کشاورزی
هم این روزها با قطعیهای مکرر ،دست کشاورزان را در
پوست گردو میگذارد.همه مردم از قطعیهای گسترده
و چند ساعته برق به شدت ناراضی هستند و نماینده
مردم گرگان و آق قال دلیل این قطعیها را عدم سرمایه
گذاری دولت در صنعت برق و ساخت نیروگاههای جدید
و مستهلک شدن نیروگاههای فعال دانسته است.طبق
قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف بود که ساالنه
 5هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق در کشور اضافه
کند اما این اتفاق رخ نداد و در سایه بی تفاوتی دولت
به این مسئله حیاتی ،کمتر از نیمی از این هدفگذاری
محقق شد.این در حالی است که در شهریورماه سال
گذشته و در افتتاح متمرکز پروژههای توانیر ،رئیس
جمهور اعالم کرد با بهره برداری از این پروژهها دیگر در
تابستان شاهد قطعی برق نخواهیم بود اما چند ماهی از
این وعده نگذشته بود و در زمستان ،خاموشیهای چند
ساعته بالی جان مردم شد .آن زمان مدیران توانیر،
مشکل در تأمین گاز موردنیاز نیروگاهها را علت این
اتفاق میدانستند اما حاال در فصل گرم سال که دیگر
از کمبود گاز نیست ،توانیر بهانه دیگری برای قطعی
برق دارد.از روز گذشته به ویژه امروز قطعیهای مکرر و
چندساعته برق ،پس از یکی دو روز بار دیگر شروع شده
و مدیرعامل شرکت برق استان خطاب به مردم گلستان
گفته که قطعیهای برق فع ً
ال ادامهدار خواهد بود.علی
اکبر نصیری در این باره اظهار داشت :با توجه به افزایش
مصرف برق احتمال اعمال خاموشیهای دوباره برق در
استان وجود دارد.وی بیان داشت :با کاهش دما و به
تبع آن کاهش مصرف برق چند روزی نیاز به خاموشی
در استان نبود ،اما با توجه به افزایش محسوس دما
در روزهای آینده ،قطعی برق به میزان صرفه جویی و
مدیریت همه مشترکان اعم از خانگی و صنعتی بستگی
دارد و در صورت رشد مصرف دوباره برنامه خاموشیها
اجرا میشود.نصیری با تاکید بر مدیریت مصرف برق
ادامه داد :مناطق مختلف را بلوک بندی کردیم و هر
بلوکی که  30درصد صرفه جویی در مصرف داشته
باشد ،برنامه خاموشی آنها حذف خواهد شد.مدیرعامل
شرکت توزیع نیروی برق گلستان شناسایی کنتورهای
پر مصرف و برخورد با صاحبان آنها را از دیگر برنامههای
شرکت برق در راستای کاهش خاموشیها بیان کرد و از
مشترکان خواست ،مصرف خود را مدیریت کنند و در
ساعات اوج مصرف از لوازم برقی پر مصرف استفاده نکنند
و دمای کولر را روی  26تنظیم کنند.در حالی مدیرعامل
شرکت برق استان از ادامه دار بودن خاموشیها و لزوم
مدیریت مصرف از سوی مردم تأکید کرده است که
این شرکت حتی در اعمال خاموشیها هم طبق برنامه
زمانبندی اقدام نمیکند.

معاون اداره کل میراثفرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی:

هفتمین فروشگاه صنایعدستی در شهر اراک افتتاح میشود

اداره
صنایعدستی
معاون
کل میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی استان مرکزی گفت:
همزمان با روز جهانی صنایعدستی،
فروشگاه صنایع دستی سرای کتابفروشان
در بازار تاریخی اراک افتتاح میشود.
به گزارش روابط عمومی میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
استان مرکزی ،قاسم کاظمی به مناسبت
 20خردادماه روز جهانی صنایعدستی با
اشاره به برنامهریزیهای صورت گرفته در
این راستا و ضمن تبریک این مناسبت،
اظهار کرد :با توجه به شرایط کرونا سعی
شده است که برنامهها به لحاظ تراکم
جمعیتی محدود باشد ،اما قطعا به لحاظ
کیفیت تالش میشود که فعالیتهای
قابل قبولی به انجام برسد.
اداره
صنایعدستی
معاون
کل میراثفرهنگی ،گردشگری و

صنایعدستی استان مرکزی افزود:
به همین مناسبت ،کلنگ زنی دو
شهرستان
صنایعدستی
بازارچه
خنداب و زرندیه انجام میگیرد10 .
شهرستان استان مرکزی دارای بازارچه

دائمی صنایعدستی هستند و تنها دو
شهرستان خنداب و زرندیه بهرهمند
نبودند که خوشبختانه امکان ایجاد
بازارچههای دائمی صنایعدستی در
این دو شهرستان مذکور فراهم شده

است.
او افتتاح کارگاه تولیدی صنایعدستی
در حوزه آثار چوبی در روستای مشهد
میقان شهرستان اراک که به ایجاد 20
فرصت شغلی میانجامد از دیگر برنامهها
در هفته صنایعدستی دانست.
«فروشگاه
افزود:
کاظمی
صنایعدستی در سرای کتابفروشان بازار
تاریخی اراک افتتاح میشود که تعداد
فروشگاهها نیز به هفت عدد میرسد».
اداره
صنایعدستی
معاون
کل میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی استان مرکزی گفت« :با
توجه به شرایط کرونایی یک وبینار با
محوریت تشریح فعالیتهای یک ساله
استان مرکزی در حوزه صنایعدستی
برگزار میشود و در کنار آن معرفی
رشتهها ،اساتید و هنرمندان و اجرای
برنامههای دیگر انجام میگیرد».

استاندارکرمانشاه:

برق ادارات پرمصرف قطع می شوداستفاده از کولر گازی در ادارات ممنوع است

مهندس مرآتی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی
برق استان کرمانشاه به همراه مهندس اسدی مدیرعامل
شرکت برق منطقه ای با حضور در جلسه ستاد پیشگیری،
هماهنگی و عملیات پاسخ به بحران استان کرمانشاه که
به ریاست مهندس بازوند استاندار کرمانشاه برگزار شد،
اقدامات صنعت برق درخصوص مدیریت مصرف برق در
استان کرمانشاه را ارائه دادند.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق
استان کرمانشاه ،در این جلسه مدیران عامل شرکت های
توزیع برق و برق منطقه ای شرایط سخت پیش رو از
لحاظ تامین برق پایدار برای مشترکین را تشریح کردند.
مهندس مرآتی با بیان اینکه مصرف برق به دلیل گرمی
هوا افزایش یافته است ،تاکید کرد :کاهش بارش ها،
انشعاب های غیرمجاز و استفاده غیر مجاز از رمز ارزها از
دیگر دالیل خاموشی های اخیر بوده است.

وی با اشاره به اینکه به ازای هر درجه سانتی گراد
افزایش دما ۳۰ ،مگاوات افزایش مصرف رخ داده است،
گفت :الزم است تا ادارات همکاری الزم را با صنعت برق
انجام دهند .مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان
کرمانشاه خواستار تغییر ساعات کار اداری به منظور
کاهش بار مصرفی شد و اظهار کرد :از ادارات انتظار
می رود که میزان برق مصرفی ساختمان های اداری که
بیشتر شامل سیستم های سرمایشی و روشنایی می باشد
محدود گردد .همچنین در جهت کاهش پیک سراسری،
ادارت و صنایع موظفند ژنراتورهای موجود در ساختمان
های خود را تجهیز و راه اندازی نمایند.
مهندس مرآتی از سازمان شهرداری و اداره راه
و شهرسازی نیز خواست تا با مدیریت و محدود کردن
میزان برق مصرفی روشنایی معابر شهری و بین شهری،
از خاموشی های مشترکین خانگی جلوگیری شود .وی با
اشاره بر لزوم اجرای کامل تفاهم نامه های مبادله شده با
سازمان صنعت ،معدن و تجارت و صنایع
استان کرمانشاه از اول خرداد تا  ۱۵شهریور بیان کرد:
کاهش و مدیریت استفاده از پمپاژ آب به منظور انتقال
و آبیاری مصارف کشاورزی همزمان با پیک مصرف برق
یکی دیگر از عوامل مدیریت مصرف برق با هدف برقرسانی
پایدار به مشترکین استان است.
وی ادامه داد :در این راستا ادارات عالوه بر خاموش

کردن کولرهای گازی موظف هستند از وسایل سرمایشی
پرمصرف هم استفاده ننمایند و حتماً تیمی نامحسوس
بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت خواهد کرد.
مهندس بازوند با اشاره به اینکه ادارات باید از مولدهای
برق اضطرای در زمان پیک بار استفاده نمایند ،ابراز کرد:
شرکت توزیع برق استان کرمانشاه ،اداراتی را که افزایش
مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال قبل دارند ،قطع
نماید .رییس ستاد پیشگیری و عملیات پاسخ به بحران
استان به موضوع استخراج رمز ارزها و استفاده غیرقانونی
از برق در سطح استان اشاره کرد و بیان داشت :براساس
برآورد شرکت توزیع حدود  ۶۰مگاوات در این موضوع به
صورت غیرقانونی مصرف می شود که با تشکیل کمیته
ای از اداره اطالعات ،شورای تامین و دستگاه های اجرایی
ذی ربط سریعا با این اقدام غیرقانونی برخورد می شود.
استاندارکرمانشاه به نقش آموزش ،آگاهی بخشی و اطالع
رسانی گسترده برای جلب مشارکت مردم و نهادینه شدن
فرهنگ الگوی مصرف اشاره داشت و گفت :بی شک
همکاری مردم ،ادارات ،بخش صنعتی ،تجاری و کشاورزی
در عبور از بحران افزایش مصرف برق بسیار موثر است و از
رسانه ها و صدا و سیما انتظار و تقاضا داریم برای کاهش
مصرف برق با تولید محتوای مناسب مردم را به کاهش
مصرف تشویق و ترغیب کنند تا پایانی برخاموشی های
اخیر باشد.

كشف  44دستگاه تولید رمز ارز دیجیتال ؛

اخطار قطع برق به ادارات و بانكها پرمصرف

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
استان قم از کشف و ضبط  44دستگاه
تولید رمز ارز دیجیتال غیرقانونی ،اخطار به
 42اداره و بانک پرمصرف و تغییر ساعات
کاری ادارات خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع
نیروی برق استان قم ،مهندس مهدی
آهنینپنجه از کشف  44دستگاه تولید
رمز ارز غیرمجاز در هفتمین اقدام فراگیر
صنعت برق کشور خبر داد و گفت :این
تعداد دستگاه تولید ارز دیجیتال با حضور
عوامل نیروی انتظامی از سه کارخانه

صنعتی کشف و ضبط شد.
وی افزود :این کارخانهها با استفاده
غیرمجاز از دستگاههای رمز ارز معادل برق
 250خانوار را در سال مصرف میکردند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق
استان قم همچنین بازرسی از دستگاههای
اداری ،نهادها و بانکهای پرمصرف را از
دیگر برنامههای این مانور اعالم کرد و از
اخطار قطع برق به  42دستگاه پرمصرف
خبر داد .وی با تأکید بر اینکه مصرف برق
تمام دستگاههای اداری و اجرایی به صورت
هوشمند رصد میشوند ،یادآور شد :به

دستگاههای پرمصرف اخطار داده میشود و
در صورت اینکه به این اخطارها توجه نشود
و مصارف کاهش پیدا نکند برق آنها قطع
میشود.
آهنینپنجه در ادامه با اشاره به تغییر
ساعات کار ادارات به منظور جا به جایی
بار شبکه از  17خردادماه تا پایان مردادماه
به پیشنهاد شرکت توزیع برق استان و
موافقت استاندار گفت :امیدواریم با کاهش
مصارف برق به ویژه در ساعت پیک شاهد
کاهش خاموشیهای اضطراری به ویژه در
بخشهای صنعت و کشاورزی باشیم.

وی ساعات پیکبار ادارات را از  11الی
 15اعالم و خاطرنشان کرد :ادارات و نهادها
و بانکها باید در ساعات کاری و پیکبار 50
درصد و در پایان وقت اداری نیز  90درصد
از مصارف خود را کاهش دهند.

واحد بخار بلوك سيكل تركيبي نيروگاه نكا از مدار توليد خارج شد

ساری_ مرآتی:واحد بخار بلوك سيكل تركيبي
نيروگاه شهيدسليمي نكا طبق برنامه و جهت انجام

خبر کوتاه
سرپرست سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری
ساری تأکید کرد:

جزای کیفری برای متهمان قطع درخت
قطع کنندگان اشجار در چنگال قانون

ساری – دهقان :
سرپرست سازمان سیما،
منظر و فضای سبز
شهرداری ساری تأکید کرد
که قطع هر نوع درخت در
محدوده شهری بدون مجوز شهرداری غیرقانونی و
مشمول مجازات است و قانونگذار ضمانت سنگین
مجازات حبس و جزای نقدی را برای آن دارد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل مدیریت
ارتباطات و امور بینالملل شهرداری ساری ،درختان
ریههای تنفسی شهر بوده و در پاکیزگی محیطزیست
نقش مهمی دارند اما برخی از شهروندان بدون در
نظر گرفتن این مهم اقدام به قطع درختان در محیط
پیرامون خود میکنند این در حالی است طبق ماده 6
الیحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری
از قطع بیرویه درختان ،قطع هر نوع درخت در معابر،
میادین ،بزرگراهها و پارکها ،باغات و محلهایی
که بهصورت باغ شناخته شوند در محدوده قانونی
و حریم شهرها بودن اجازه شهرداری ممنوع است.
سید سلمان ابوالقاسمی سرپرست سازمان سیما،
منظر و فضای سبز شهرداری ساری گفت :فرقی
ندارد درخت در ملک شخصی باشد یا در حاشیه
خیابان ،چراکه طبق قانون هیچکس حق ندارد بدون
دلیل قانعکننده نسبت به قطع یا خشکاندن درختان
اقدام کند .ابوالقاسمی ادامه داد :بر اساس ماده  6این
قانون ،هر کس سهوی یا عمدی و برخالف مقررات
این قانون مرتکب قطع و یا موجبات از بین رفتن
درختان مشمول این قانون را فراهم سازد به حبس
جنحه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی برحسب
نوع و محیط سن درخت و موقعیت آن محکوم خواهد
شد .وی افزود :شهروندان اگر درزمینه فضای سبز و
درختان شهری با مشکل مواجه شدند ،باید به واحد
کمیسیون حفظ اشجار شهرداری مراجعه و درخواست
کتبی بدهند ،درخواست توسط کارشناسان فنی
موردبررسی قرار میگیرد ،در صورت تأیید ،اقدامات
الزم انجام خواهد شد .ابوالقاسمی بابیان اینکه درخت
ازنظر این قانون هر درختی است که محیط بُن آن از
 50سانتیمتر بیشتر باشد و میزان جریمههای ناشی
از آسیب درختان با این مقیاس محاسبه میشود،
افزود :شهروندان از هرس و قطع غیرمجازبصورت
خودسرانه اجتناب کنند .بر اساس تعرفه عوارض و
بهای خدمات سال  1400شهرداری ساری و بهموجب
ماده  80قانون شورا انجام این کار جریمههای سنگین
را در پی دارد .سرپرست سازمان سیما ،منظر و فضای
سبز شهرداری ساری ادامه داد :درخواست شهروندان
مبنی بر هرس شاخهها در این فصل امکانپذیر نیست
اما در لیست دستور کار قرار میگیرد از همین رو از
شهروندان تقاضا میشود از هرگونه اقدام خودسرانه
اجتناب کنند.

مراسم افتتاحیه دفاتر خدمات و اتفاقات
شبکه برق شهرهای قرق و جلین

جهت انجام تعمیرات میاندوره ای :

تعميرات مياندوره اي از مدار توليد خارج شد .
مدير امور تعميرات نيروگاه سيکل ترکيبي با
اعالم اين خبر افزود :در طول اين تعميرات كه طبق
برنامه زمانبندي و براي كسب آمادگي حداكثري و
گذر مطمئن از پيك مصرف تابستان از مدار توليد
خارج شد ،عالوه بر فعاليتهاي معمول دوره اي در
زمان خروج واحد ،فعاليتهاي شاخص زير نيز انجام
مي شود:
دم گيت گذاري و تخليه كامل كانال آب دريا
و تعويض شير يكطرفه آب دريا به قطر داخلي
 1400ميليمتر ،سرويس موتور پمپ آب دريا،
بازديد از بخش بخار توربين بخار و تست غير
مخرب پره هاي توربين فشارضعيف ،تخليه كامل
مخزن كلين درين آبهاي بويلر و سرويس و رفع
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نشتي ولوهاي مسير تخليه ،رفع نشتي روغن از
سايت گلسرله بوخهلتس ترانس  6.6كيلوولت،
رفع اشكال از دبريس فيلتر شمالي سيستم
كولينگ ،رفع اشكال از كنترل ولو گاز داكت برنر
بويلربازياب شماره  ،2رفع اشكال از پوزيشنر شير
كنارگذر فشار ضعيف توربين.
عبدالرضا محمودي گفت :بخش بخار نيروگاه
سيكل تركيبي نكا از نوع  Eو داراي  97000ساعت
كاركرد معادل با ظرفيت توليد  160مگاوات است.
لذا همكاران بخش تعميرات و بهره برداري اين
نيروگاه با درك نياز شديد شبكه سراسري برق كشور
و اهميت در مدار بودن واحدها ،تالش شبانه روزي
خود را براي كوتاه نمودن زمان تعميرات و تسريع در
راه اندازي مجدد اين واحد انجام مي دهند.

دفاتر خدمات و اتفاقات شبكه برق در شهرهاي
قرق و جلين گرگان با حضور نمايندگان مردم گرگان
و آق قال در مجلس شوراياسالمي ،فرماندار گرگان ،
بخشدار بهاران  ،مديران عامل شركت توزيع نيروي
برق گلستان و آبفا استان  ،شهردار و اعضاي شوراي
شهر قرق افتتاح شد.علي اكبر نصيري گفت  :در
راستاي برنامه استراتژيك شركت توزيع نيروي برق
استان گلستان و به منظور افزايش سرعت واحدهاي
اتفاقات و عمليات ،دو دفتر خدمات برق در شهرهاي
قرق و جلين گرگان افتتاح شد.وي افزود  :مشتركين
محترم برق اين دوشهر مي توانند بصورت شبانه روزي
با اين مركز تماس گرفته و مشكالت روشنايي معابر
،قطعي هاي برق  ،حوادث و اتفاقات ناشي از برق را
به  ۱۲۱اعالم نمايند تا در اسرع وقت ممكن بررسي
و رفع گردد.نصيري اضافه كرد :بمنظور افزايش
رضايتمندي مشتركين مكالمات مربوطه به تلفن
 ۱۲۱ضبط شده وقابل پيگيري مي باشد.مديرعامل
شركت توزيع نيروي برق استان در ادامه گذري هم
بر مديريت كردن مصرف برق در اين روزهاي سال
زد و گفت  :با توجه خالي بودن سدها از اب و عدم
توليد كافي انرژي برق  ،امسال با كمبود انرژي مواجه
هستيم و اين صرفا با كمك مردم با مديريت كردن
مصرف برق حل خواهد شد.در ادامه نمايندگان مردم
گرگان و آق قال در مجلس شوراي اسالمي و فرماندار
گرگان از مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان
و مجموعه پرسنل اين دستگاه به جهت ارائه خدمات
مطلوب تقدير و تشكر نمود.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت صنایع شیمیایی غفاری شمال (سهامی خاص)
به شماره ثبت  534و شناسه ملی 10760278007
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