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ارزيابي نحوه اجرايي شدن تفاهم
نلمه خدمات رفاهي واجتماعي
شهرك هاي صنعتي استان
مركزي
اراك -با تش��کیل کمیته اس��تانی با
حضور مدیر کل تعاون ،كار ورفاه اجتماعی
و مدیر عامل ش��رکت شهرکهای صنعتی
اس��تان مرکزی نحوه چگونگ��ی اجرایی
شدن تفاهم نامه ملی ساماندهی خدمات
رفاه��ی و اجتماعی کارگران ش��اغل در
ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان مورد
بررسی و تبادل نظر قرار گرفت
ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��رکت
ش��هرکهای صنعت��ی اس��تان مرکزی،
مصطف��ی آمره در این جلس��ه گفت :این
توافق نامه کش��وری به امضای سرپرست
معاونت فرهنگ��ی و اجتماعی وزارت کار،
تعاون و رفاه اجتماعی و معاون وزیر صنعت
معدن و تج��ارت و مدیر عامل س��ازمان
صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی
ایران رس��یده و برای تمام استان ها الزم
االجرا است.
وی ه��دف از امضای این تفاهم نامه را
افزای��ش س��طح کمی و کیف��ی خدمات
اجتماعی و بهبود شرایط رفاهی کارگران،
تنوع بخشی به خدمات اجتماعی ،رفاهی
و درمانی کارگران از طریق تجمیع فعالیت
های مذکور در قالب مجتمع های رفاهی،
افزایش به��ره وری و بهبود کمی و کیفی
فضای کسب و کار ،ارتقای نشاط اجتماعی
در جامعه هدف کارگری عنوان کرد.
آمره همچنین ترویج فرهنگ سالمت
در میان کارگران و تولید کنندگان شاغل
در ش��هرک ها و نواحی صنعتی ،برگزاری
دوره ه��ای آموزش��ی مهارتی ،تش��کیل
تعاونی های مصرف و مسکن برای کارگران
شاغل ،دایر نمودن مراکز مشاوره و ایجاد
مکان های مناس��ب نگهداری کودکان و
بس��تر س��ازی برای بهره مندی کارگران
شاغل در نواحی و شهرک های صنعتی از
بیمه تکمیل��ی درمان و حوادث را از دیگر
بندهای این توافق نامه دانست.
وی تاکی��د کرد برای اجرای دقیق این
تفاهم نامه جلس��ه های منظ��م میان دو
طرف برگزار می گردد.
امرههمچنینتوجهبهایمنیواحدهای
صنعتی پر خطر مس��تقر در شهرک ها و
نواحی صنعتی را یک اصل اجتناب ناپذیر
دانست که باید به ان توجه جدی شود.

امام جمعه شهرستان بهاباد:

يزد -هم اکنون  510خانوار نیازمند در قالب 841
نفر از خدمات حمایتی کمیته امداد شهرستان بهاباد
استفاده می کنند .
همزمان با ایام لیالی قدر و در راستای اجرای طرح
مفتاح الجنه ،حجت االسالم سیف اهلل دهقانی امام
جمع��ه بهاباد ب��ه همراه مدی��ر کمیته ام��داد این
شهرستان با حضور در منزل تعدادی از مددجویان
تح��ت حمایت این نهاد آنان را مورد تفقد و دلجوئی
قرارداد .
به گزارش س��ایت خبری کمیت��ه امداد ،حجت

طرحمفتاحالجنهنقشمهمیدررفعمشکالتنیازمنداندارد
االس�لام و المسلمین سیف اهلل دهقانی ،امام جمعه
شهرس��تان بهاباد با بیان اینکه اجرای طرح مفتاح
الجنه نقش مهمی دررفع مشکالت نیازمندان دارد،
گفت :این طرح با هدف تمسک به سیره و رفتار علوی
و فراهم کردن فرصت الزم برای کمک به نیازمندان
وایتام برپاشده است.
وی ب��ا تاکی��د بر اهمی��ت توجه ویژه ب��ه فقرا و
محروماندرماهمبارکرمضاناظهارکرد:دستگیری
و کمک به نیازمندان درم��اه مبارک رمضان در نزد
خداوند متعال ثواب و اجر مضاعفی دارد و همه باید

در این ماه به محرومان آبرومند خدمت کنند.
خطیب جمعه شهرستان بهاباد با بیان اینکه کار
خیربایدبهیکفرهنگیعمومیتبدیلشود،تصریح
ک��رد :کمک به نیازمندان و فقرا یکی از ویژگی های
مهم مسلمانان است و این عمل نیکو باعث سعادت
دنیا و آخرت می شود.
درادامه این دیدار رمض��ان باقری ،مدیر کمیته
امداد بهاباد به تشریح طرح مفتاح الجنه پرداخت و
گفت :طرح مفتاح الجنه طرحی است که در قالب آن
خیران و مسئوالن در طول سال بویژه در ماه مبارک

رمضان ب��ا حضور در منازل مددجویان ،آنها را مورد
تفقد و دلجوئی قرار می دهند.
وی ب��ا بیان اینکه در طرح حس��نه مفتاح الجنه
مس��ئوالن و خیران از نزدیک ب��ا وضعیت زندگی و
مشکالت نیازمندان آشنا می شوند ،افزود :ظرفیت و
اعتبارات کمیته امداد محدود است و جوابگوی نیاز
مددجویان تحت حمایت نیس��ت به همین منظور
خیران و نیکوکاران می توانند در خدمت رس��انی به
نیازمندان مشارکت کنند و گره ای از مشکالت آنان
را باز کنند.

استاندارمازندران:

بایدباکتابخوانیوباابزارآگاهیسازی،زمینهکاهشآسیبهایاجتماعیرافراهمآورد

مازندران -ب��ه گزارش روابط عمومی
اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران،
ربیع فالح جلودار اس��تاندار مازندران در
این جلس��ه با بیان اینکه بایس��تی برای

اقدامات ماندگار و اثرگذار فرهنگی بویژه
در زمین��ه ترویج فرهن��گ کتابخوانی با
اس��اتید و صاحب نظران مشورت شود،
اظهار داش��ت :باید با همبستگی و اتحاد

و س��ازمان مدیریت می بایس��ت از روند
س��اخت این پ��روژه ها بازدی��د بکنند و
چگونگی اتمام آن با تجمیع س��رمایه در
مدت زم��ان کوتاه را مورد بررس��ی قرار
دهند.
استاندار مازندران با اشاره به افزایش 3
برابری اعتبارات عمرانی بخش کتابخانه
های عمومی در سال جاری گفت :با وجود
رشد س��ه برابری این اعتبارات به دلیل
تعداد پ��روژه های نیمه تمام زیاد در این
بخش باید ه��م در زمینه واگذاری طرح
هاینیمهتماموهمبهرهگیریازظرفیت
خیرینبرنامهریزیمناسبصورتگیرد.
در این جلسه مدیر کل کتابخانه های
مازندران نیز گزارشی در مورد فعالیت ها
و اقدامات صورت گرفته در این حوزه ارائه
نمود و از برنامه ریزی برای اجرای 1500

دس��تگاه های فرهنگی ،ش��ور و هیجان
کتابخوانی را در استان مازندران افزایش
دهیم.
وی ادامه داد :امروز هر چند با گسترش
فضای مجازی دسترسی به انواع اطالعات
فراهم شده است اما کتاب به عنوان منبع
قوی و قابل اعتماد آگاهی بخش��ی باید
مورد توجه قرار بگیرد.
ربیع ف�لاح افزود :ام��روز که جامعه
گرفتار برخی آسیب های اجتماعی مضر
شدهاستمیبایستباکتابخوانیوباابزار
آگاهی سازی زمینه کاهش آسیب ها را
فراهم آورد.
استاندار مازندران همچنین با اشاره به
تعدد پروژه های کتابخانه های نیمه تمام
در اس��تان افزود :تیم های کارشناس��ی
متشکلازنیروهایکتابخانههایعمومی

برنامه فرهنگ��ی در حوزه کتابخانه های
عمومی در سال 96خبر داد.
آرزو ول��ی پور مدیرکل کتابخانههای
عمومی مازندران با اشاره به سامان ه ثبت
منابع موج��ود در کتابخانههای عمومی
گف��ت :مدل��ی از این س��امانه در اختیار
آموزش و پرورش اس��تان قرار گرفت که
پس از طراح��ی و اتمام ثبت کتابهای
م��دارس در آن ،وجین کردن کتابهای
موجود در مدارس نیز از س��وی اداره کل
کتابخانههای استان انحام خواهد شد.
ولیپور افزود :در استان مازندران ۳۹
پروژه نیمهکاره با 25هزار متر مربع زیربنا
وج��ود دارد که برای تکمی��ل آن به 20
میلیارد تومان اعتبار نیاز اس��ت و بدون
کمکخیرینتکمیلاینپروژههاباتوجه
به نیاز مبرم موجود غیر ممکن است.

عملكرد كارگروه مديريت سبز برق باختر تشريح شد

اراك -ب��ه نقل از روابط عمومی ب��رق باختر“ ،وحيد
خدايي” دبير كارگروه مديريت سبز اين شركت گفت :به
دنبال توس��عه شهرنشيني و گسترش بي سابقه مصرف
منابع و ضرورت توجه به صرفه جويي و استفاده بهينه از
منابعموجودبهروشمنطقي،استقرارنظاممديريتسبز
در شركت برق منطقه اي باختر از سال  1394در دستور
كار قرار گرفت و اهداف مورد نظر را پيگيري ميشود .وی
ضمن بر شمردن اهداف كارگروه مديريت سبز بيان کرد:

کاهش 6درصدیمصارفبرقيدربرقباختر

اجتناب از مصرف بي رويه آب ،برق ،سوخت و ساير اقالم و
حاملهايانرژي،همچنينكاهشمصرفكاغذ،مواداوليه
و س��اير اق�لام مصرفي ،مب��ارزه با عوام��ل آلودهكننده
محيطهايكاروزندگي،نگهداريوتوسعهفضايسبزدر
محلهاي كار ،آموزش كاركنان و مديران و تغيير نگرش و
بينشآنهادراستفادهبهينهازمنابعموجود،جلبمشاركت
كاركنان و مديران براي حل و رفع مسائل زيستمحيطي
و صرفهجويي در منابع ،بازنگري و مهندس��ي مجدد در

جانمايي و استفاده از ساختمانها ،اتاقها ،پاركينگها و
س��اير امكان��ات فيزيك��ي ،تش��كيل بان��ك اطالعات
زيستمحيطيو مديريت سبزبراياطالعرسانيو تبادل
اطالعات با ساير دستگاههاي اجرايي و استفاده از تجارب و
نوآوريهايآنها،كاهشهزينههاوافزايشمنابعدرآمدي
از جمله اهداف كارگروه مديريت سبز در برق منطقه اي
باختراست.ويافزود:مجموعهاقداماتيكهطيسالهاي
اخيردرزمينهاصالحاتشبكهآب،توسعهآبياريقطرهاي

نیکوکاران شرایط آزادی  2زندانی نیازمند ایالمی
را فراهم کردند
ای�لام  - -مدی��ر عامل س��تاد دیه ایالم گف��ت :با کمک
نیکوکاران در فراخوان چند روز گذشته برنامه تلویزیونی ماه
عسل شرایط آزادی  2زندانی نیازمند ایالمی فراهم شد.
علیحسنونداظهارکرد:برنامهتلویزیونیماهعسلبااعالم
سامانه*۷۳۳*۴۰#بهمنظورجمعآوریکمکهایمردمی
برای آزادی زندانیان ،توانست زمینه آزادی  2زندانی نیازمند
را فراهم کند تا در این ماه پربرکت به آغوش خانواده های خود
باز گردند.
وی با بیان اینکه بعد از برگزاری جش��ن گلریزان و تعهد
مال��ی  800میلیونی خیران زمینه آزادی  2زندانی دیگر نیز
فراهم شد ،افزود :سال گذشته  78زندانی جرائم غیرعمد در
این استان آزاد شدند که کل بدهی این تعداد زندانی بیش از
 50میلیارد ریال بود که حدود  22میلیارد ریال نیز توس��ط
شاکیان پرونده و مابقی توسط کمک های استانی ،تسهیالت
و کمک ستاد دیه کشور بخشیده شد.
مدیرعامل ستاد دیه ایالم با ذکر اینکه در حال حاضر 114
زندانی جرائم غیرعمد با بدهی بیش از  10میلیارد تومانی در
زندان های استان به سر می برند ابراز امیدواری کرد:با کمک
های مردم و خیران در آینده نزدیک زمینه آزادسازی تمامی
آنها را فراهم آوریم.
حسنوند تاکید کرد :از ابتدای سال جاری تاکنون  22نفر
از زندانی��ان از زن��دان آزاد و ب��ه آغوش خان��واده های خود
بازگشتند.
سال گذشته و با کمک خیران  78زندانی جرائم غیرعمد
شامل پنج زن و  70مرد در این استان آزاد شدند.
جلسه هماهنگی برنامه پزشک خانواده
در مرکز بهداشت بندرگز
گلستان -جلسه هماهنگی برنامه پزشک خانواده مرکز
بهداش��ت شهرس��تان بندرگز با حضور سرپرس��ت شبکه
بهداشت و درمان  ،سرپرستان مراکز خدمات جامع سالمت
 ،ماماها و کارشناس��ان فنی مرکز بهداش��ت در محل سالن
کنفرانس مرحوم دکتر ولیخانی این مرکز برگزار شد .
دکتر علی س��اورعلیا سرپرس��ت ش��بکه و رئیس مرکز
بهداشت شهرستان بندرگز در این جلسه ضمن تسلیت به
مناس��بت فرا رسیدن ایام شهادت مولی الموحدین حضرت
عل��ی (ع) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همکاران به بیان
ح��دود انتظارات خود از کلیه همکاران س��تادی و محیطی
پرداخت .
ض��رورت ارائه خدمات و انجام وظائف بر اس��اس وظائف
سازمانی  ،رعایت قوانین و مقررات اداری  ،ارائه منظم عملکرد
 ،اعالم آخرین وضعیت آمارها و ش��اخصها  ،وقت شناسی و
انجام بموقع وظائف محوله  ،پاس��خگویی بموقع به نامه ها ،
توجه بیشتر به ثبت اطالعات در سامانه ها  ،توجه به کیفیت
انجام کارها و رعایت سلس��له مراتب اداری از جمله مواردی
بود که دکتر ساور علیا به آن اشاره کرد .
در ادامه مس��ئوالن واحدهای س��تادی مرکز بهداشت
شهرستان بندرگز به ارائه گزارش و بیان حدود انتظارات خود
از سرپرس��تان مراکز خدمات جامع س�لامت شهرس��تان
پرداختند .

آگه�يمناقص�هعموم�يي�كمرحل�هاي

فراخ�وانمناقص�هعموم�یي�كمرحل�هاي
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فضاي س��بز و تغيير در روشهاي ناكارامد آبياري ،نصب
شيرآالت پدالي و الكترونيك ،نصب تايمر ،ساعت نجومي
و فتوس��ل ،استفاده از المپهاي كم مصرف و ال اي دي،
نصبدروپنجرههايدوجداره،استقرارسيستماتوماسيون
اداري در جهت كاه��ش مصرف كاغذ ،تعويض برجهاي
خنككننده و به تب��ع آن افزايش راندمان تبديل انرژي
صورت گرفته است ،اثرات قابل توجهي در كاهش ميزان
مصارف آب ،برق ،گاز و كاغذ در بر داشته است.

خبر

نوبت دوم

موضوع مناقصه :خريد  4دستگاه انواع تابلوبیست کیلوولت

شهرداري بوئين زهرا در نظر دارد به استناد مجوز های شوراي اسالمي شهرمورد ذیل را از طریق برگزاری مناقصه
عمومی انجام دهد

شرايط ومحل دريافت اسناد مناقصه  :متقاضيان شرکت در مناقصه می توانند در قبال ارائه اعالميه واريز مبلغ پانصد
هزار ريال به حس�اب س�يبا  0105592677009نزد بانک ملی شعبه برق اروميه ( کد  ) 5133به آدرس اروميه ـ خيابان
سربازان گمنام ( برق سابق ) ـ نرسيده به چهارراه مخابرات ـ شرکت توزيع نيروی برق آذربايجانغربی  ،واحد تداركات
تلفن  044-33449002داخلي  345ويا به دفتر نمايندگی اين شرکت واقع در تهران ـ ميدان ونک ـ خيابان برزيل ـ
ساختمان شهيد عباسپور ( توانير ) ـ بلوک  2ـ نيم طبقه دوم ـ دفتر برق آذربايجان تلفن  88887086جهت دريافت
اسناد مناقصه مراجعه نمايند  .ضمنا” اسناد مناقصه در سايت هاي اطالع رسانی معامالت صنعت برق ( شرکت توانير )
،شرکت توزيع نيروی برق آذربايجانغربی وسايت ملي اطالع رساني مناقصات به ترتيب به آدرس :
 WWW.Waepd.ir ,WWW.tavanir .org.irو  iets.mporg.irقابل مشاهده است .
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه  :مبلغ کل سپرده شرکت در مناقصه جمعا”  (220/000/000دویست و بیست میلیون )
ریال می باشد.
مهلت فروش اسناد  :از تاريخ درج نوبت دوم فراخوان در روزنامه تا پايان وقت اداری روزیکشنبه مورخ 96/4/4

رديف

1

مناقصه خرید و پخش آسفالت

نوبت آگهي
نوبت اول

تجديد آگهي



*

1/500/0000/000

از متقاضیان دعوت میشود با در نظر داشتن موارد ذیل ظرف مدت حداکثر /10ده روز پس از انتشار این آگهی جهت
دریافت و عودت اسناد شرکت در مناقصه به واحد امور قرارداد های شهرداری مراجعه نمایند
 هزينه كارشناسي و درج آگهي بر عهده برنده  /برنده گان مناقصه مي باشدشهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار مي باشد
 ساير اطالعات وجزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. ارائه سپرده شركت در مناقصه بصورت واريز نقدي ويا ضمانت نامه بانكي به شرح جدول باال. -هرگاه برندگان اول ودوم وسوم مناقصه حاضر به معامله نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

علي صفري /شهردار بوئين زهرا

آگه�یمزای�ده

شرکت توزيع برق آذربايجانغربی 0

روز دوشنبه مورخ 96/4/19در محل شرکت توزيع نيروی برق آذربايجانغربی 0

سپرده شركت در مناقصه
(ريال)

عنوان

مهلت ومحل تحويل پيش�نهادات :حداکثر تا س�اعت  ( 15سه بعدازظهر) روز شنبه مورخ  96/4/17به اداره دبيرخانه

زمان ومحل برگزاری مناقصه  :زمان بازگش�ائی پاکت های الف وب وج راس س�اعت پانزده ونیم ( سه ونیم بعدازظهر )

نوبت دوم

س�ازمان عمران ش�هرداری اصفهان در نظر دارد یک باب دفتر کار به شماره  ۱۳۷در طبقه دوم مجموعه مبلمان شهری و به
متراژ  ۷۳مترمربع واقع در خیابان چهارباغ باال را از طریق مزایده عمومی با شرایط ویژه به فروش برساند .متقاضیان شرکت

توضيح اينكه  :تعيين برنده یکجا وبراساس قیمت کل پیشنهادی میباشد.

در مزایده میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی لغایت  96/4/8به دفتر امالک

تاریخ انتشار نوبت اول96/3/28:

س�ازمان عمران ش�هرداری اصفهان واقع در خیابان  ۲۲بهمن  ،مجموعه اداری امیرکبیر یا به وب سایت ذکرشده مراجعه و

تاریخ انتشار نوبت دوم96/3/29:

شرکت توزيع نيروی برق آذربايجانغربی

پیشنهادهای خودرا تا پایان وقت اداری مورخ  96/4/10به دبیرخانه سازمان تحویل نمایند.
تلفن031-32670813 :
 :www.Isfahan.ir/sazmanomranوب سایت

