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برگزاری جشن ملی جمعیت در گیالن

گیالن_فرحی؛ همزمان با روز ملی جمعیت به منظور تشویق 
جامعه در راس��تای جوانی و پویایی جمعیت ، جش��نی با حضور 
همکاران و خانواده ها در سالن اجتماعات بیمارستان حضرت 
رسول اکرم )ص( رشت برگزار شد.در این مراسم دکتر ابراهیمی 
مدیردرمان تامین اجتماعی استان با اشاره به تاکید مقام معظم 
رهب��ری ب��رای افزای��ش جمعیت جوان اظهار داش��ت: جوانی 
جمعیت ، نقطه عطفی برای کش��ورهای در حال پیش��رفت و 
توسعه است. جوانان با ابتکار و اشتیاق فراوان در آبادی و روند 
رش��د کش��ور نقش مهم و اساسی دارند.دکتر ابراهیمی در جمع 
همکاران و خانواده های حاضر در این مراسم  ضمن یاد آوری 
مزایای داش��تن کش��وری با جمعیت جوان عنوان داش��ت ، باید 
برای داش��تن جامعه ای  پویا ، جوانان دارای ش��رایط ازدواج را 
در راس��تای تش��کیل خانواده تش��ویق نماییم و در این مسیر در 
جهت رفع موانع از آنان حمایت کنیم .دراین مراسم همچنین 
س��رهنگ یوس��ف زاده مدیر موسسه سالمت استان به عنوان 
میهم��ان ب��ر ل��زوم توجه به افزای��ش جمعیت جوان پرداخت  و 
گفت متاس��فانه اس��تان گیالن داری مقام اول در س��طح کشور 
از لحاظ پیری جمعیت را دارا اس��ت ، لذا باید توجه ویژه ای به 

رشد جمعیت در این استان شود.
یاد آور میشود که در پایان این مراسم از ۴۵ نفر از همکارانی که 

دارای سه فرزند و باالتر بودند با تقدیم هدایایی تقدیر شد.

 تولید بیش از 757 میلیون کیلووات 
ساعت انرژی 

سرپرس��ت معاونت بهره برداری ش��رکت مدیریت تولید برق 
هرم��زگان گفت: انرژی تولی��دی نیروگاه بندرعباس در دوماه 
اول سال ۱۴۰۱ از مرز ۷۵۷ میلیون و 8۱۰ هزار کیلووات ساعت 

گذشت. 
به گزارش روزنامه تجارت، مهدی مرادی سرپرس��ت معاونت 
بهره برداری ش��رکت مدیریت تولید برق هرمزگان با اش��اره به 
مش��ارکت این نیروگاه در جذب بار راکتیو س��لفی جنوب شرق 
کشور و تصحیح ولتاژ منطقه، اظهار داشت:  این میزان انرژی 
تولیدی صرفا س��هم واحدهای بخار نیروگاه بوده و واحدهای 

گازی ظرف چند روز آینده در مدار تولید قرار خواهند گرفت.
مرادی بیان داش��ت: این گزارش حاکی اس��ت این نیروگاه در 
اردیبهش��ت ماه امس��ال نی��ز بالغ بر ۴۴9 میلی��ون و ۴۷۰ هزار 

کیلووات ساعت انرژی تولید کرده  است.
وی در پایان افزود: نیروگاه بندرعباس با ۴ واحد بخاری و ۲ واحد 
گازی ب��ا ظرفی��ت یک هزار و 3۲۰ مگاوات به عنوان بزرگترین 
نیروگاه جنوب ش��رق کش��ور، نقش بسزایی در پایداری شبکه 

برق سراسری و تامین برق استان دارد.

 برگزاری آئین معارفه مدیرعامل
 جدید شرکت توزیع نیروی برق

آئین معارفه مدیرعامل جدید شرکت توزیع نیروی برق استان 
آذربایجان غربی به صورت ویدئو کنفرانس��ی با ش��رکت توانیر 

برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان 
غربی این آئین باحضور ویدئو کنفرانس��ی حمیدرضا پیرپیران 
معاون هماهنگی توزیع توانیر و قربانی مدیر حراست توانیر، یاسر 
رهبردین معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان 
غرب��ی و مدی��ر عام��ل تولید برق اس��تان و جمعی از مدیران و 
کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان در محل سالن جلسات 

این شرکت برگزار شد.
 حمیدرض��ا پیرپی��ران مع��اون هماهنگی توزی��ع توانیر ضمن 
قدردان��ی از زحم��ات مجموعه صنعت ب��رق آذربایجان غربی 
طی چند س��ال گذش��ته عنوان کرد: اس��تان آذربایجان غربی 
همواره در خدمت رس��انی به مردم پیش��تاز بوده  و امیدوارم این 

رویه همچنان ادامه داشته باشد. 
وی اضاف��ه ک��رد: نبای��د فراموش کنیم که خدمت به مردم یک 
فرصت است و باید قدر این فرصت را که در اختیار قرار داریم به 
خوبی بدانیم و به نحوی وظایف محوله خود را انجام دهیم که 

در میان مردم از مجموعه صنعت برق به نیکی یاد شود. 
در ادامه این مراس��م طاهر کیامهر مدیرعامل جدید ش��رکت 
توزی��ع نی��روی برق آذربایجان غربی ضمن تش��کر از زحمات 
نجات اله علی نژاد سرپرس��ت ش��رکت، برخی از چالش های 
پیش روی ش��رکت را مورد اش��اره قرار داد و تاکید کرد برنامه 
مدون و ارسالی از سوی شرکت توانیر باید با جدیت و سرعت 
در سطح استان اجرایی شود.  وی همچنین ادامه داد: هوشمند 
س��ازی فعالیت ها، جذب حداکثری اعتبارات و بودجه، تعامل با 
مجموعه مدیریتی اس��تان و اس��تفاده از توانمندی ش��رکتهای 
دانش بنیان و مدیریت جهادی فرصت هایی اس��ت که باید از 
آن ها برای تحقق ماموریت ش��رکت اس��تفاده شود.  مدیرعامل 
ش��رکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی خاطر نش��ان کرد: 
بخش هایی نظیرتاب آوری، هوش��مند سازی پایش اطالعات 
و داده ها، اصالح تعرفه ها، اقتصاد صنعت برق و امنیت شبکه و 
نیز بحث هایی نظیر قرائت مکانیزه، انرژی های نو و تجدیدپذیرو 
بسیاری دیگر از این موارد را نمی توان در ساختارسنتی و فعلی 
توزیع پیگیری کرد و نیاز به ساختار و برنامه ویژه دارند. نجات اله 
علی نژاد سرپرست شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی 
نیز در این مراسم تصریح کرد: استان آذربایجان غربی یکی از 
سخت ترین استان های کشور هم به لحاظ شرایط جوی و هم 

به لحاظ موقعیت جغرافیایی است. 

اخبار کوتاه

شهرستان

کسب  رتبه نخست تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن سهم دستگاه ها در ایجاد اشتغال مشخص شد
استاندار خوزستان از به تصویب رسیدن ۱۴ برنامه برای ایجاد ۶۰ هزار شغل در 
سال ۱۴۰۱ در استان خبرداد و گفت: تقسیم کار بین دستگاه ها انجام و مشخص 

شد که هر دستگاه چه سهمی در اشتغال دارد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری خوزستان، امروز یکشنبه یکم خردادماه 
جلس��ه کارگروه اقتصادی، اش��تغال و سرمایه گذاری خوزستان با حضور ارسالن 
غمگی��ن مدی��رکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزس��تان، آقارضا فتوحی معاون 
هماهنگی امور اقتصادی اس��تاندار، مهرداد نیکو رئیس س��ازمان برنامه و بودجه 

استان و مسئوالن مربوطه به ریاست صادق خلیلیان استاندار خوزستان برگزار شد.
اس��تاندار خوزس��تان در این جلس��ه اظهار کرد: این کارگروه برای اس��تان بسیار مهم است چراکه یکی از معضالت 

خوزستان نرخ بیکاری باال با وجود ظرفیت های مختلف است.
وی اف��زود:  باتوج��ه ب��ه ش��عار س��ال مبنی ب��ر تولید بر پایه دانش و اش��تغالزایی در کارگروه اقتصادی، اش��تغال و 

سرمایه گذاری ۱۴ برنامه برای اشتغالزایی ۶۰ هزار نفر تعریف شده و مورد تصویب قرار گرفت.
خلیلیان گفت: طبق برنامه کارگروه ها گزارش های خود را ارائه دادند و تقسیم کار بین دستگاه ها انجام و مشخص 

شد هر کدام از دستگاه چه سهمی در اشتغال دارند.

 مدیرکل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان گفت:  این استان بر اساس 
ارزیابی وزارت راه و شهرسازی در حوزه تامین زمین، برای اجرای چهار سال طرح 
نهضت ملی مسکن رتبه نخست کشور را کسب کرد. به گزارش اداره ارتباطات 
و اطالع رس��انی اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان سیستان وبلوچستان، عطاء اله 
اکبری اظهار داشت: تاکنون برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن ۱9۰۷هکتار 
زمین از محل اراضی موجود، تغییر کاربری، مازاد دستگاه ها و الحاق  تامین شده 
است که با توجه به نیاز چهار ساله استان به ۱3۶3 هکتار بیش از نیاز استان زمین 

تامین ش��ده اس��ت.  وی تعداد ثبت نام کنندگان طرح نهضت ملی مس��کن در اس��تان را ۱۲۵ هزار و۴۲۱ نفر اعالم 
کرد و گفت: از این تعداد ۴9 هزار و ۷33 متقاضی واجد شرایط بوده اند. مدیرکل راه و شهرسازی استان سیستان 
و بلوچس��تان ادامه داد: برای کلیه متقاضیان واجد ش��رایط پیامک ارس��ال ش��ده اس��ت و تاکنون ۲۲هزار و ۵۲3 نفر 
مراجعه کرده اند و همچنین تعداد ۷ هزار 39۴ نفر واریز وجه انجام داده اند. اکبری س��همیه چهار س��اله اس��تان در 
طرح نهضت ملی مسکن را 9۶ هزارو ۱9۶ واحد اعالم کرد و افزود: بیشترین ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن 
استان در شهرهای زاهدان، سراوان، میرجاوه، زابل، خاش، مهرستان و جالق بوده است. وی در مورد روند پاالیش ها 

در سیستان و بلوچستان گفت: تاکنون پاالیش۲۲ هزار و ۵۲3 نفر از متقاضیان انجام شده است.

عملیات احداث مرکز مدیریت فناوری و تجاری سازی در دانشگاه تهران آغاز شد
... بین نهاد دانش��گاه با کارآفرینان، حامیان و خیرین حوزه علم و فناوری را ضروری 
دانس��ت و گفت: ایجاد تعادل بین انتظارات صنعت از دانش��گاه با خواس��ته های دانشگاه 
از صنعت، مس��تلزم یک مدل مذاکره منحصر به فرد اس��ت که تجربه هایی نظیر جلب 
حمای��ت کارآفرین��ان ب��رای ایجاد مرکز نوآوری کس��ب وکار و همچنین احداث مرکز 
مدیریت فناوری و تجاری سازی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران می تواند الگوی 
موفقی در این زمینه باش��د.  مقیمی درباره جزئیات بس��ترها و موقعیت هایی که قرار 
اس��ت با احداث مرکز مدیریت فناوری و تجاری س��ازی در دانش��کده مدیریت دانشگاه 
تهران ایجاد ش��ود، گفت: عالوه بر جلب حمایت کارآفرینان حامی فعالیت های علمی 
و فناورانه برای احداث س��اختمان مرکز مدیریت فناوری و تجاری س��ازی در دانش��کده 
مدیریت، تجربه هایی که در حوزه فناوری دارند را نیز به دانشگاه می آورند و مجموعه ای 
از خدمات ش��رکت های دانش بنیان و نوآور در دانش��کده مدیریت ایجاد می کنند که 

اساتید و دانشجویان می توانند از سناریوهای آن استفاده کنند.
 رییس دانش��گاه تهران افزود: بخش��ی از فضاهای جدیدی که در دانش��کده مدیریت 
ساخته می شود در اختیار اساتید و دانشجویان عالقمند به فعالیت در حوزه تجاری سازی 
قرار می گیرد. بس��یاری از افراد عالقه مند به فعالیت در حوزه های فناوری، نوآوری و 
تجاری سازی، از هنر و مهارت برداشتن گام های آغازین ورود به فعالیت های استارتاپی 
بی به��ره هس��تند؛ مرک��ز مدیریت فناوری و تجاری س��ازی با ه��دف ایجاد امکانات و 

آمادگی های الزم در این حوزه راه اندازی می شود.
 وی مرکز مدیریت فناوری و تجاری سازی را محلی برای شکل گیری منظومه و زنجیره 
فناوری و نوآوری دانس��ت و خاطرنش��ان کرد: در این مرکز، افرادی که عالقه مند به 
راه اندازی شرکت دانش بنیان هستند اما ریسک پذیری الزم را برای این کار ندارند، در 
ش��رکت های مرتبط با حوزه تخصصی ش��ان وارد می ش��وند تا مهارت ها و جسارت الزم 

را به دست آورند و از دل این موارد، شرکت های زایشی هم ایجاد شوند.
 مقیمی یکی از الزمه های توجه به نیروی انسانی کشور و نگهداشت نخبگان را ایجاد 
زمینه فعالیت مناسب برای آنها برشمرد و گفت: یکی از مسائلی که با آن مواجه هستیم، 
اقبال دیگر کش��ورها به متخصصین حوزه فناوری در کش��ور اس��ت؛ حتی آنها فعاالن 
نوپای این حوزه را هم با در اختیار گذاش��تن امکانات به س��مت خود جذب می کنند. 
این درحالیست که وظیفه ما است تا با ایجاد جاذبه هایی در داخل کشور، به حفظ این 
ظرفیت ها بپردازیم. مرکز مدیریت فناوری و تجاری سازی دانشکده مدیریت دانشگاه 
تهران در واقع حرکتی موثر در زمینه نگهداشت نخبگان و شکل گیری کسب وکارهای 

دانش بنیان برای آنهاست.
 رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران  در حاشیه این مراسم، گفت: پروژه احداث مرکز 
مدیریت فناوری و تجاری س��ازی به متراژ ۲۵ هزار مترمربع برای اس��تقرار استارتاپ ها 
و مراکز فناوری و ایجاد امکانات جانبی نظیر تاالر و س��الن های ورزش��ی، بزرگترین 

پروژه عمرانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در تاریخ دانشکده است که بر اساس 
تفاهم نامه با کارآفرینان حامی نهاد علم، طی 3سال احداث خواهد شد. 

 طاهر روشندل اربطانی با بیان اینکه با رویکرد دانشگاه کارآفرین به دنبال نهادسازی 
در دانش��کده مدیریت هس��تیم، خاطرنش��ان کرد: به دنبال ایجاد نهادهایی در دانشکده 
مدیری��ت هس��تیم ک��ه پیوندگاه های��ی برای ارتباط با صنعت ش��وند؛ چراکه بدون این 
اقدام، ش��عار دانش��گاه مبنی بر »جهاد علمی برای تحقق دانش��گاه کارآفرین با رویکرد 

مسئولیت پذیری اجتماعی« محقق نمی شود.
  وی دانش��کده مدیری��ت دانش��گاه ته��ران را بهترین پلت فرم ب��رای ارتباط صنعت و 
دانش دانس��ت و گفت: هرگاه فناوری ها با نبوغ مدیریتی همراه ش��ده اند، خلق ارزش 
رقم خورده است. در بسیاری از زمینه ها که دانش قابل توجهی هم تولید می شود، ولی 
تجاری س��ازی خاصی انجام نمی گیرد. اعتقاد داریم دانش��کده مدیریت بهترین محمل 

برای تجاری سازی دانش در همه حوزه ها اعم از فنی، پزشکی و غیره است.
 در این مراسم، تفاهم نامه ای بین رئیس دانشگاه تهران و سید ایمان میری کارآفرین 
حامی فعالیت های فناورانه و نوآورانه منعقد شد که بر اساس آن مرکز مدیریت فناوری 
و تجاری سازی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در راستای مسئولیت اجتماعی و 
مشارکت دانشگاه و صنعت برای ارزش آفرینی احداث می شود. کلنگ احداث این مرکز 

امروز دوشنبه ۲ خرداد ماه با حضور رئیس دانشگاه تهران به زمین زده شد.

س��ید محمود طاهری از رقابت ۵۵۱ نفر در بیس��ت و پنجمین مرحله نیمه نهایی 
مسابقات قرآن کریم و نهج البالغه شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوده های نفتی 
ای��ران در ق��م و هف��ت منطقه دیگر به ص��ورت همزمان خبر داد. به گزارش روابط 
عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم، سید محمود طاهری با 
اشاره به زمان برگزاری این دور از مسابقات قرآنی به میزبانی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منقطه قم،اظهار کرد: مرحله مقدماتی این مسابقات که در ماه 
های پایانی سال گذشته با حضور 3 هزار نفر از کارمندان و خانواده های آنان برگزار 
شده بود، در مرحله نیمه نهایی به میزبانی استان قم با حضور ۵۵۱ نفر ادامه پیدا 
کرد. مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم با اش��اره به اس��تقبال 
بانوان از حضور در این دور از مس��ابقات بیان کرد:متس��ابقین در هفت منطقه قم، 
همدان، مشهد، تبریز، اهواز و رفسنجان به همراه کارکنان هشت پاالیشگاه بخش 

خصوصی در رش��ته های متعدد ش��امل تحقیق، ترتیل، حفظ، مفاهیم و همچنین 
نهج البالغه به رقابت پرداختند.وی گفت: این گونه محافل و مجالس یک هدف 
را دنب��ال می کن��د، و آن ه��م ارتق��ا و ترویج فرهنگ قرآنی اس��ت که برای ارزیابی 
میزان رس��یدگی به اهدافمان باید پژوهش��ی صورت بگیرد. طاهری ادامه داد: با 

توجه به ش��رایطی که اجتماع دارد، و هجمه ای که بر افکار عمومی جامعه اس��ت، 
قطعا یک بازنگری در شیوه  برگزاری مسابقه ها و مفاهیم قرآنی ضروری  است تا 
در بین کارکنان شرکت نفت و همچنین خانواده و فرزندان آنها ترغیب و تشویق 
بیش��تری ایجاد کند. مدیر منطقه قم خاطرنش��ان کرد: برگزاری این مس��ابقه ها به 
گونه ای که تلفیقی از روش ها و شیوه های سنتی و جدید باشد، مخاطب بیشتری 
را جذب خواهد کرد.در ادامه این مراسم حجت االسالم حاجی کمالی مشاور وزیر 
و رئیس س��تاد اقامه نماز وزارت با اش��اره به آیه ش��ریفه "الَّذیَن ُیْؤِمُنوَن بِالَْغْیِب َو 
��ا َرَزْقناُهْم ُیْنِفُقوَن"، ضم��ن بیان صفات اهل تقوی گفت:  ��الَة َو ِممَّ ُیقیُم��وَن الصَّ
بی ش��ک قرآن کریم اهل تقوا را به مس��یر هدایت، راهنمایی خواهد کرد؛ زیرا در 
جامعه ای که دچار کسالت و خواب آلودگی است، چنگ زدن به قرآن، انسان را به 

اوج حیات ابدی خواهد رساند.

برگزاری بيست و پنجمين مرحله  مسابقات قرآن کریم 

مع��اون بهره ب��رداری فوالد مبارکه در دومین نشس��ت کمیته 
حفاظت فنی و بهداشت کار این شرکت ضمن تقدیر از تالش 
دسته جمعی کارکنان برای دست یابی به نتایج مطلوب ایمنی، 
خواستار جدیت و توجه ویژه به رعایت نکات و دستورالعمل های 

ایمنی در جهت بهبود شاخص های ایمنی شد. 
دومین نشست کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار شرکت فوالد 
مبارکه،  با حضور معاون بهره برداری، مدیر ارشد خدمات فنی 
و پش��تیبان، مدیر ارش��د تولید، جمعی از مدیران بهره برداری، 
مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست و رئیس ایمنی، 
بهداشت حرفه ای و آتش نشانی با رویکرد ارتقای سیستم ایمنی 
فوالد مبارکه در سالن جلسات مدیریت این شرکت برگزار شد 
که با توجه پاندمی کووید ۱9 و لزوم رعایت دس��تورالعمل های 
بهداش��تی، س��ایر مدیران به صورت آنالین در جلس��ه کمیته 
حفاظت فنی و بهداشت کار اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ حضور یافتند. 
عب��اس اکبری محمدی مع��اون بهره برداری فوالد مبارکه در 
این جلس��ه ضمن تقدیر از تالش دس��ته جمعی کارکنان شرکت 
برای دست یابی به نتایج مطلوب ایمنی، خواستار جدیت و توجه 
ویژه به رعایت نکات و دستورالعمل های ایمنی در جهت بهبود 

شاخص های ایمنی شد.
وی حف��ظ و بهب��ود نتایج به دس��ت آمده در زمینه ایمنی را جزو 
اولویت های شرکت فوالد مبارکه در سال ۱۴۰۱ برشمرد و افزود: 
مدت زمان صرف شده در برخی از واحدها برای انجام اقدامات 
اصالحی تعریف ش��ده در کارت س��بزهای گزارش شده توسط 
کارکنان قابل قبول نیس��ت و توجه ویژه در این زمینه ضروری 
است. معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد: 
دس��ت یابی به نتایج مطلوب در زمینه ایمنی در صورت رعایت 

دس��تورالعمل های ایمنی و اعتقاد قلبی به انجام فعالیت ایمن 
عملی اس��ت؛ همکاری دسته جمعی کارکنان برای ایمن سازی 
ش��رایط از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت و الزم اس��ت عدم 
انطباق ها و موارد ناایمن گزارش ش��ده در نظام کارت س��بز نیز 
در اس��رع وقت برطرف ش��ود. وی ضمن ابراز نگرانی در زمینه 
حوادث رخ داده برای کارکنان پیمانکار شرکت، خواستار نظارت 
مؤثر بر رفتار آنان شد و گفت: ساختار فراگیر در خصوص جذب 

و آموزش پیمانکاران باید ایجاد شود، چراکه دست یابی به نتایج 
مطلوب در بخش پیمانکاری هم راس��تا با فوالد مبارکه در گرو 

تالش دسته جمعی و نگاه ویژه به این بخش است.
در ادامه این جلسه غالمرضا سلیمی، مدیر ارشد تولید شرکت 
ف��والد مبارک��ه به اهمیت تدوین دس��تورالعمل ایمنی پیش از 
شروع فعالیت ها پرداخت و خواستار ایمن سازی و بهبود شرایط 

سازه های فلزی و انبارهای ذخیره مواد شد.

وی به اهمیت بازرسی از تجهیزات و ادوات باربرداری به صورت 
روزانه پرداخت و ضمن تشکر از گزارش های ارائه شده، با توجه 
به اهمیت ش��غل اپراتورهای جرثقیل س��قفی، خواس��تار توجه 
ویژه در این زمینه شد و به اهمیت برگزاری جلسات شناسایی 
خطرات و استفاده از خرد جمعی افراد در جهت کشف خطرهای 

ناشناخته خط تولید پرداخت.
مدیر ارشد تولید شرکت فوالد مبارکه در پایان به اهمیت انجام 
واکسیناسیون در جهت مقابل با پاندمی کووید ۱9 اشاره کرد و 

خواستار همکاری کارکنان شرکت در این زمینه شد.
در ادامه این نشست، حسین مدرسی فر، مدیر بهداشت حرفه ای، 
ایمن��ی و محیط زیس��ت ش��رکت فوالد مبارک��ه ضمن آرزوی 
سالمتی برای تمامی کارکنان، در گزارشی به وضعیت مطلوب 
رعایت ش��یوه نامه های بهداش��تی جهت مقابله با ویروس کرونا 
پرداخت. وی برنامه ریزی و اقدامات شرکت در زمینه مقابله با 
ویروس کرونا را فراتر از استانداردهای ملی و بین المللی برشمرد 
و خواستار انجام واکسیناسیون توسط کارکنان به منظور حذف 
کامل ویروس کرونا در ش��رکت ش��د؛ همچنین خواستار جدیت 
و همکاری در زمینه اس��تفاده از ماس��ک های تنفس��ی، رعایت 
فاصله گذاری اجتماعی و شستن مرتب دست ها تا زمان حذف 

ویروس کرونا در سطح کشور شد.
مدیر بهداش��ت حرفه ای، ایمنی و محیط زیس��ت شرکت فوالد 
مبارکه در ادامه ضمن ابزار نگرانی از اجرای پروژه هایی که بدون 
تهیه طرح مهندس��ی و در نظر گرفتن مالحظات ایمنی انجام 
می گردن��د، ب��ا توجه به ح��وادث رخ داده در زمان وزش بادهای 
فصلی، سقوط ورق های سالن ها و سبد دکل های روشنایی در 

ماه گذشته، خواستار توجه ویژه در این زمینه شد.

معاون بهره برداری فوالد مبارکه:

دست یابی به نتایج مطلوب ایمنی در فوالد مباركه 

 نقش تعیین کننده روانشناسی اجتماعی بر تغییر رفتار مصرف کنندگان انرژی
 مش��اور مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان مرکزی 
گفت: روانشناسی اجتماعی نقش مهمی بر تغییر رفتار مصرف 
کنندگان انرژی و صرفه جویی آن  دارد. حسن کیوانپور با توجه 
به نامگذاری  اول خرداد، روز بهره وری و بهینه سازی مصرف 
بابیان این مطلب افزود:بهره وری می تواند بیش��ترین اس��تفاده 
از کمترین امکانات و منابع در راه رس��یدن به رش��د و شکوفایی 

همه جانبه کشور باشد.
وی بابیان اینکه یکي از مباحث مهم مطرح شده در روان شناسي 
اجتماعي بررسي نگرش هاي افراد است ،افزود: نگرش ها یکي 
از علت هاي اصلي رفتار ما مي باشند  واگر صرفه جویي مصرف 
ان��رژي را ب��ه عن��وان یک رفتار در نظر بگیریم براي بررس��ي و 
ترغیب رفتار صرفه جویي انرژي در مصرف کنندگان مي بایستي 

به بررسي نگرش ها و تغییر نگرش ها پرداخت.

وی از ت��داوم اج��راي ط��رح کاه��ش 
پیک بار برای مش��ترکین کش��اورزی و 
صنعتی استان مرکزی خبر داد و گفت: 
این طرح از اول خرداد تا پایان شهریور 
ماه اجرایي خواهد ش��د. کیوانپور با بیان 
اینکه امس��ال حدود ۱3 هزار مش��ترک 
صنعتی و کشاورری استان در طرح های 
کاهش پیک تابس��تان امسال مشارکت 

خواهند داش��ت، افزود: همسو س��ازي و تعامل متقابل صنایع و 
ش��رکت هاي توزیع برق، شناس��ایي منابع انرژي و برنامه ریزي 
براي استفاده بهتر از این منابع از فرصت هاي مهم براي توسعه 

صنعت برق است.
مش��اور مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با 

اشاره به اینکه از ظرفیت های آموزشی 
جهت نهادینه س��ازی مدیریت مصرف 
ب��رق در اس��تان در اصن��اف مختل��ف، 
ادارات، مدارس، مساجد، صنایع و بخش 
کش��اورزی استفاده ش��ده است، افزود: 
نهادهای مردمی نیز در آموزش مدیریت 

مصرف برق نقش موثری دارند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه سیس��تم ه��ای 
سرمایشی بیش از 3۰درصد بار مصرفی برق را در تابستان  به 
خ��ود اختص��اص می دهند وکولرهای گازی از جمله پرمصرف 
 ترین وس��ایل خانگی هس��تند، افزود: اس��تفاده از سیستم های 
سرمایش��ی با راندمان باال موجب افزایش بهای برق مصرفی 
مش��ترکان در فصل تابس��تان می شود.  کیوانپور نصب سایبان 

ب��رای کولرها،س��رویس ب��ه موقع کولرها ،اس��تفاده از دور کند 
کولره��ای آب��ی و دمای آس��ایش بین ۲۴تا ۲۵ درجه س��انتی 
گ��راد کولره��ای گازی نقش موث��ری در کاهش مصرف برق 
 دارد. مش��اور مدیرعام��ل ش��رکت توزی��ع نیروی برق اس��تان 
مرک��زی خاطرنش��ان ک��رد: خام��وش ک��ردن چ��راغ ه��ای 
 اضاف��ی، کاه��ش مص��رف سیس��تم ه��ای سرمایش��ی،

 حذف وسایل برقی غیرضروری و بهره گیری از دیزل ژانراتورها 
درصنایع و ادارات در ساعت اوج بار از جمله راهکارهای کاهش 

مصرف برق است.
وی ش��رکت های توزی��ع نی��روی برق به عن��وان آخرین حلقه 
زنجیره صنعت برق با مش��ترکان، تأمین برق مطمئن و پایدار 
برای مش��ترکان و متقاضیان را برعهده دارند که نقش مهمی 

در رضایتمندی آنان ایفا می کند.

ادامه از صفحه یك


