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فرهنگ عذرخواهی 
و نیمه پر لیوان

02یادداشت

از نگاه به شرق
تا معنویت روسی

04یادداشت

توسعه صنعت نفت و گاز ایران 
با دیپلماسی اقتصادی دولت

شیدا آریایی پور

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات که در چند روز گذشته جزو 
صدرنشینان ترندهای خبری شبکه های اجتماعی بود، سرانجام 
دیــروز یــک پالس مثبت به ســمت کاربــران اینترنت ارســال کرد. 
عیسی زارع پور که به سبب ابهام در دیدگاه های مرتبط با اعمال 
محدودیت و صیانت، از ابتدای فعالیت در دولت سیزدهم زیر 
ذره بین جامعه و فعاالن کسب وکارهای مرتبط با اینترنت قرار 
دارد، با انتشــار پســت اینستاگرامی از قطعی اینترنت کاربران در 
منطقه ای از تهران عذرخواهی کرده است. همواره مردم و فعاالن 
اجتماعی پذیرش مسئولیت، عذرخواهی و جبران مشکالت را از 
نخستین گام های پاسخگویی و احترام به افکار عمومی دانسته اند. 
این موضوع که در فرهنگ حکمرانی بیشتر کشورها رویه ای عادی 

و الزامی به شمار می رود، در ایران به تعداد انگشت های دست 
هم سابقه ندارد. بارها شاهد بوده ایم که پس از بروز مشکالت، 
 حــوادث و حتــی بحران هــای بــزرگ، مســئول مرتبــط ســعی در 
فرافکنی ،توجیه و رفع اتهام از خود را دارد. به همین ســبب در 
ســازمان متبوع خود نیز با چنین فرایندی روبرو خواهد شــد و در 
پایان بیش از همه افکار عمومی به سخره گرفته می شوند. این نوع 
واکنش، امیدواری برای حل مشکل به وجود آمده یا مسائل مزمن 
موجود در سازمان ها را نیز کاهش می دهد. در موضوع اینترنت 
نیز ماه ها از پیگیری افکار عمومی و کارزارهای گوناگون برای بیان 
وسیع تر خواسته های مردمی  در افزایش سرعت و کیفیت و کاهش 
محدودیت های فعلی و آتی برای دسترسی و کاربری می گذرد. در 
این مدت دولت، مجلس و دستگاه قضایی بی توجه به نظر مردم 
کالن پروژه صیانت را به صورت زیرپوستی پیش برده و با این کار 
بر شکایت و اعتراض عمومی افزوده اند. بی پاسخ ماندن پرسش 

و درخواســت مردم نیز ســبب شــده ابهام و نارضایتی ها افزایش 
یابد. در چنین فضایی برداشــتن گام نخســت در پاســخگویی، 
درنظرگرفتــن افکار عمومــی و عذرخواهی باید قدمی مثبت در 
نظر گرفته شود و پاسخ این پالس مثبت باید در راستای تشویق 
وزرا و مســئوالن برای تداوم این روند باشــد. همچنین به موازات 
بایستی در جهت طرح و پیگیری مطالبات بااهمیت حوزه های 
گوناگون به ویژه در زمینه ارتباطات و اینترنت به عنوان بستر رشد، 
توسعه و شکوفایی اقتصاد نوآور به گفتگو و مفاهمه روی آورد. 
پیگیری همه جانبه، تولید ادبیات اقناعی ،استخراج نقاط کلیدی و 
منافع مشترک و هم راستای مردم و دولت در توسعه کمی و کیفی 
اینترنت و برگشت ناپذیری این حرکت سبب خواهد شد اکوسیستم 
کارآفرینی ایران و شبکه گسترده کسب وکارهای خرد اینترنتی به جای 
زیستن در تعلیق به آینده امیدوار شده و همچون گذشته برای 

اشتغال زایی و رونق اقتصادی مفید و موثر باشد.
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تنور لیگ 22
 از همان هفته نخست داغ می شود

دوئل تهران و اصفهان 
با کلیدواژه جذابیت

نخستین نیروگاه ها 
خورشیدی شناور در ایران 

وارد مدار شد
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07ورزش

04نفت و انرژی

08صفحه آخر

از رصد آسیب های اجتماعی 
تا ارائه خدمت و توانمندسازی
دایره وسیع فعالیت 

سازمان بهزیستی

تدوین برنامه های 
توسعه صادرات نفتی 

و سرمایه گذاری در 
بوشهر ضروری است

  

مجوز ساخت درمانگاه تخصصی در 
بیمارستان سلمان فارسی بوشهر 

صادر شد
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر گفت: مجوز احداث 
درمانــگاه تخصصــی در مجموعه بیمارســتان ســلمان فارســی 

صادرشده است و اکنون در مرحله تهیه نقشه قرار دارد.
حســن اســماعیلی در گفت وگــو بــا ایرنــا اظهــار کــرد: پــس از 
اتمــام مراحــل نقشه کشــی بــا توجــه بــه تأمیــن بــودن اعتبار، 
عملیات اجرایی درمانگاه تخصصی بیمارســتان یادشــده آغاز 
خواهد شــد. او بیان کرد: همچنین برای این بیمارســتان مجوز 
افزایش ۷۰ تخت صادر و مرکز ام.آر. آیی آن در راســتای ارائه 
خدمات بهینه به بیمارستان شبانه روزی شده است. اسماعیلی 
افزود: در این بیمارســتان خدمات ماموگرافی و سنگ شــکن از 
چرخــه خارج شــده بود که به طــور مجدد فعال شــده و خرید 
دســتگاه های آندوســکوپی، کولونوســکوپی، تجهیــزات اتــاق 
عمل و دســتگاه های ســونوگرافی انجام گرفته اســت. او ادامه 
داد، عالوه براین با افزایش یونیت و یک دندان پزشک اکنون 
روزانــه حداقل ۶۰ نفر از بیمارســتان ســلمان فارســی خدمات 
دندانپزشکی دریافت می کنند و داروخانه این مرکز درمانی که 
تعطیل بود نیز با تمهیدات اندیشیده شده اکنون فعال است. 
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر، توسعه دیزل ژنراتور 

بیمارستان سلمان فارسی، راه اندازی کلینیک دیابت و سالمندان، 
رزرو ویزیت نوبت های دوره ای چشم پزشکی و دندان پزشکی 
توســط کلینیک، و پیگیری برای خرید مخزن اکســیژن مایع از 
دیگر اقدامات در این مرکز درمانی است. اسماعیلی در ارتباط 
با زمین بیمارستان سلمان فارسی گفت: بخشی زمین این مرکز 
در تملک مردم بود که با پرداخت ۸۰۰ میلیارد ریال خریداری 
و افزایــش حقــوق کادر درمــان نیز به میــزان ۵۰ درصد احکام 
آن ها صادرشده و در انتظار تأمین بودجه قرار دارد. اسماعیلی 
گفــت: در موضــوع درمانگاه تخصصی شــبانه روزی مبعث نیز 
متخصص زنان در این مرکز وجود نداشت که این خدمت نیز با 
جذب نیرو به بیماران ارائه می شود. او عنوان کرد: دستگاه های 
موردنیاز درمانگاه تخصصی خریداری شده و با صدور فراخوان 
جذب شمار نیروهای متخصص جدید در این مرکز آغاز به کار 
خواهند کرد. اســماعیلی اضافه کرد: همچنین توســعه فضای 
درمانــگاه یادشــده در دســتور کار اســت کــه بــرای تحقق این 
موضوع احداث ساختمان جدید یا توسعه ساختمان کنونی در 

دستور کار قرار دارد.

تمامی بیمارستان های بوشهر بیمار 
کرونایی پذیرش می کنند

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی بوشــهر گفت: با شیوع 
مجــدد بیمــاری کرونــا تمامــی بیمارســتان های دانشــگاهی و 
غیردانشگاهی در این استان بیماران جدید کرونایی را پذیرش 
می کنند. به گزارش اتحادخبر؛ دکتر احمد یزدان پناه اظهار کرد:

بیمارستان های نیروهای مسلح در استان بوشهر آماده خدمت 

به بیماران کرونایی هستند. او با بیان اینکه بیمارستان حضرت 
قائــم )عــج( ســپاه پاســداران و بیمارســتان امیرالمؤمنیــن )ع( 
نیــروی هوایی آماده پذیرش بیماران کرونایی هســتند، افزود: 
همچنین بیمارستان سلمان فارسی تأمین اجتماعی و شهدای 
هســته ای بوشــهر آمــاده پذیــرش بیمــاران کرونایــی هســتند. 
معــاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی بوشــهر با تأکیــد بر با 
شیوع نگران کننده مجدد بیماری کرونا در استان بوشهر گفت: 
تمامی بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی در تمامی 
شهرســتان های اســتان بوشــهر از امــروز آماده پذیــرش بیماران 
کرونایی هســتند. او تصریح کرد: وضع شــیوع کرونا در اســتان 
بوشــهر نگران کننده اســت و رنگ بندی جدید کرونا نیز نشان 
می دهد شهرستان تنگستان در وضعیت قرمز، شهرستان های 
دشتســتان، دشــتی، گنــاوه، دیلــم، جم و عســلویه در شــرایط 
زرد و شهرســتان های بوشــهر، دیــر و کنــگان در وضعیــت آبی 
کرونایــی قــرار دارند. دکتر یزدان  پنــاه روند مراجعه کنندگان و 
بستری های کرونایی در بیمارستان های استان بوشهر افزایشی 
دانست و گفت: برای مدیریت بیماری کرونا راهی جز رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی نداریم.

تأمین مسکن محرومین در استان با 
جدیت بیشتری پیگیری شود

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت: تأمین 
مسکن محرومین در استان بوشهر با جدیت بیشتری پیگیری 

شود.
به گزارش مهر، حجت االسالم حسین روحانی نژاد در ارتباط 

ویدئوکنفرانســی با مراســم معارفه نماینده ولی فقیه در بنیاد 
مســکن انقالب اســالمی اســتان بوشــهر اظهار داشــت: شاهد 
اقدامات بســیار خوبی از ســوی بنیاد مسکن در استان بوشهر 
هستیم. او اضافه کرد: فعالیت های صورت گرفته از سوی بنیاد 
مســکن در استان بوشهر رضایت بخش است و انتظار می رود 
در بسیاری از شاخص ها در کشور جایگاه بهتری داشته باشد. 
تعامل و همراهی مدیران ارشــد اســتان بوشهر با بنیاد مسکن 

انقالب اسالمی قابل تقدیر است.
 نماینــده ولی فقیــه در بنیــاد مســکن انقالب اســالمی ادامه 
داد: بــا توجــه بــه اینکــه فعالیت هــای بنیــاد مســکن بــرای 
محرومیت زدایــی اســت، بــر همین اســاس در بخــش تأمین 
مسکن محرومین باید با جدیت بیشتری پیگیری کرد. او بیان 
کرد: بنیاد مسکن انقالب اسالمی هرگاه در حوزه های عمران 
روستایی و بخش مسکن ورود کرده عملکرد موفقی داشته و 
توانسته واحدهای مسکونی مقاوم و باکیفیتی را به متقاضیان 
تحویل دهد. روحانی نژاد افزود: امیدوارم نماینده ولی فقیه 
در بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر که پیش ازاین 
از فعاالن گروه های جهادی بوده، با بسیج کردن شبکه های 
مردمی جهت همکاری و همراهی در پروژه ها و فعالیت های 
بنیاد مسکن، ستاد اقامه نماز و امربه معروف و نهی از منکر 
و فعالیت هــای فرهنگــی در ایــن اداره کل، همچون گذشــته 
گام های مؤثری برداشــته شود. در این مراسم حجت االسالم 
محمود پارمان از فعاالن گروه های جهادی اســتان به عنوان 
نماینــده ولی فقیــه در بنیاد مســکن انقالب اســالمی اســتان 

بوشهر منصوب و معارفه شد.

کوتاه از استان
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از رصد آسیب های اجتماعی تا ارائه خدمت و توانمندسازی

دایره وسیع فعالیت سازمان بهزیستی

گردشگری

رویداد امروز-گروه استان ها:حسین اسدی راد، مدیرکل 
بهزیستی استان بوشهر به مناسبت هفته بهزیستی با 
بیان تاریخچه ای مختصر، مجموعه بهزیستی را یکی 
از دســتاوردهای پیشــرو و ماحصــل انقالب اســالمی 
دانســت. او در ادامه شــکل گیری سازمان بهزیستی را 
مبتنی بر خدمت به اقشــار آســیب دیده و گروه های 
بــروز  از  پیشــگیری  همچنیــن  و  معلولیــت  دارای 
معلولیت ها دانســت و افزود: یکــی از مؤلفه های ما 
در انقالب عزتمندی آحاد جامعه است که این جزء 
یکی از اصول اولیه ای بود که در بهزیســتی به صورت 
ویــژه بــه آن پرداخته شــده اســت. ایشــان در ادامه با 
اشاره به وجود سه معاونت تخصصی؛ توان بخشی، 
معاونت اجتماعی و معاونت پیشگیری از آسیب های 
فعالیت هــای  از  بخشــی  کــرد:  اضافــه  اجتماعــی، 
دارای  افــراد  توانمندســازی  بــر  متمرکــز  بهزیســتی، 
معلولیت جسمی است که طی فرآیندی شناسایی و 
وارد پروســه حمایتی سازمان بهزیستی شده و مبتنی 
بــر میزان معلولیت بــه آن ها خدمات ارائه می شــود. 
او ادامه داد: طیف توانمندســازی، طیف گســترده ای 
است که هدف ما در این راستا به گونه ای است که با 
اســتفاده حداکثری از توان های موجود، افــراد را برای 
بازگشت به جامعه و محیط اجتماعی آماده سازیم. 
او با بیان اینکه معاونت اجتماعی عمدتًا به مسائل 
اجتماعی می پردازد، افــزود: این حوزه عالوه بر رصد 
مسائل اجتماعی، بازتوانی آسیب های اجتماعی و ارائه 
خدمت و توانمندســازی، خدمات ملموس تر دیگری 
نیز شــامل توســعه اورژانس اجتماعی نیز در دســت 
انجام دارد که به عنوان خط یاری رسان در موضوعات 
مختلف شامل کودک آزاری، همسر آزاری، خودکشی، 
ظن به خودکشی و غیره با دارا بودن یک تیم قوی از 
یک روان شناس، مددکار، تیم حقوقی مبتنی بر سازوکار 
سازمان و یک خودرو اختصاصی با خط 123 سریعا 
وارد عمل شده و مداخله اجتماعی می کند.عالوه بر 
این در حوزه اجتماعی، بحث زنان سرپرســت خانوار 
یا زنان در معرض آسیب و همچنین فرزندان بهزیستی 
از شــیرخوار تا 18 ســال راداریم که در مراکز بهزیستی 
نگهداری می شوند که یا فاقد سرپرست هستند و والد 
حقیقــی ندارند و یا دارای پــدر و مادر فاقد وجاهت 

قانونــی هســتند. ایــن دســته نیز خدماتشــان شــامل 
نگهداری، آموزش، حرفه آموزی و تربیت است تا زمانی 

که بتوانند مستقل شوند.
حوزه معاونت پیشگیری از معلولیت ها و 

آسیب های اجتماعی
او خاطرنشــان کرد: حوزه معاونت پیشــگیری در 
سازمان بهزیستی که از سال 74 باهدف پیشگیری از 
معلولیت ها و آسیب های اجتماعی شکل گرفته است، 
طرح هــای مختلفی ازجمله طرح پیشــگیری از تنبلی 
چشــم در کودکان صفرتا 5 سال و غربالگری شنوایی 
در دست انجام دارد. به طوری که سال گذشته از بین 
34 هزار کودک در سطح استان 1500 کودک مشکوک 
به اختالالت بینایی به این سازمان معرفی شده است. 
از دیگــر خدمــات ایــن ســازمان در حوزه پیشــگیری، 
بحث ســاماندهی و فعال ســازی مراکز درمان اعتیاد 
در استان است؛ که خوشبختانه 7 مرکز سرپایی و 16 
مرکز اقامتی در سراسر استان فعال است و یک سری 
مراکز کاهش آســیب نیز داریم که در ســال گذشته به 
3500 نفر در این مراکز خدمات ارائه شده و یارانه نیز 
دریافت کرده اند. به جز این موارد، تنها مرجع دولتی 
صادرکننده مجوز و نظارت بر راه اندازی مراکز مشاوره 
و روان شناختی در استان ها، اداره بهزیستی است. در 
اســتان بوشــهر 35 مرکز ســالمت روان، مرکز مشاوره 

عمومی _ تخصصی وجود دارد که طی سال گذشته 13 
هزار نفر از مراکز مشاوره، خدمات مشاوره ای دریافت 

کرده اند.
بخش دیگر خط مشــاوره تلفنی 1480 اســت که 
فعــال، رایــگان و کامال محرمانه اســت و افــراد بدون 
نیاز به معرفی جزئی و شناسنامه ای خود، می توانند 
در بخش سالمت روان با مشاور در ارتباط قرار گیرند. 
ســال گذشته، در این بخش نیز 13 هزار تماس اتفاق 

افتاده است.
معاونت مشارکت ها و مراکز غیردولتی، 

مسکن و اشتغال
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر در ادامه با تأکید 
بر توانمندســازی، اشــتغال و صاحب مســکن شــدن 
گروه های تحت پوشش این سازمان خاطرنشان کرد: 
در معاونت مشــارکت ها و مراکز غیردولتی، مســکن 
و اشتغال یک هدف گذاری اختصاصی صورت گرفته 
اســت که آن هم بحث مســکن است؛ که خود شامل 
چنــد بخش اســت. یکــی طرح نهضت ملی مســکن 
کــه حــدود 750 نفــر در این طرح ثبت نــام کرده اند و 
غیر از دریافت تســهیالت ملی، یک ســری تسهیالت 
هم از کمک های بالعوض به آن ها اعطاشــده است. 
عالوه بر این در سال جاری 270 واحد مسکن نیز در 
دست ســاخت داریم که تســهیالت متفاوتی به آن ها 

ارائه می شود. این در حالی است که 42 واحد مسکن 
نیز در دست افتتاح است. الزم به ذکر است در حوزه 
مسکن یک سری زیرساخت ها مثل برق، آب و گاز و 
تمام انشعابات به صورت صد درصد رایگان و بر عهده 
سازمان بهزیستی است. گام دوم بخشودگی هزینه های 
ماهیانه شامل تعرفه گاز، برق و آب برای افرادی است 
که در سامانه ثبت نام کنند و میانگین سقف مصرفی 
آن ها تا مصرف اســتاندارد باشــد، رایگان خواهد بود.

طــرح دیگر برای مســکن خانوارهای چند معلولیتی 
اســت که به غیراز ســایر تسهیالتی که در اختیار دیگر 
گروه هــا قرار می گیرد، می توانند در مناطق روســتایی 
از 150 میلیون تومان بالعوض و در مناطق شــهری تا 
200 میلیــون تومــان بالعوض برخوردار شــوند. این در 
حالی است که از مجموع 750 نفر چند معلولیتی در 
اســتان، تاکنون به 342 مورد آن ها تسهیالت مسکن 
اعطاشــده اســت.او در ادامه افزود: از دیگر اقدامات 
ما در حوزه توانمندسازی، فراهم ساختن زمینه اشتغال 
اســت که در این راســتا مهم ترین اقدام این ســازمان، 
حمایت از کارفرمایانی است که افراد و گروه هدف ما 
را زیر چتر حمایتی خود قرار می دهند. در بحث بیمه 
کارفرمایی تا 7 سال سازمان بهزیستی هزینه بیمه گروه 
هدف را تقبل می کند. عالوه بر این به ازای هر نفر از 
گروه هدف به کارفرمایان تسهیالت معادل 100 تا 200 

میلیون با کمترین بهره اعطا می شود. سقف اعطایی 
این تسهیالت کارفرمایی 2 میلیارد تومان است. الزم 
به ذکر است در این راستا تاکنون 1300 فقره اشتغال که 
معادل 186 میلیارد تومان پرداخت تسهیالت صورت 
گرفته است. الزم به ذکر است گروه هدف ما چنانچه 
مایل به خوداشــتغالی باشــند نیز می توانند عالوه بر 
دریافت تســهیالت کم بهــره، از بیمه خویش فرمایی 

استفاده کنند.
بسته های حمایتی و مشارکت های مالی 

مردمی
بحث دیگر، شناسنامه دار کردن کارآفرینان است 
که بتوانند از خدمات و بسته های حمایتی، طی سال 
جــاری و ســنوات آینــده برخــوردار شــوند. نکته حائز 
اهمیــت؛ بحث منابع مالــی محدود ســازمان، با این 
حجــم گســتردگی خانوار بهزیســتی از یک نفــره تا 5 
نفره است. در همین راستا، الزم به یادآوری است آن 
چیزی که بیش از منابع مالی محدود بهزیستی به ما 
کمک می کند مشارکت تخصصی در قالب طرح های 
مختلف است. ازجمله، طرح یاران مشارکتی بهزیستی 
که هر فرد با هر تخصص می تواند کمک کار ما باشد. 
به طــور مثال یک پزشــک بادانش و تخصــص خود و 
یــک هنرمند با تخصص خود می تواند بــه افراد گروه 
هــدف مــا که نیــاز به آمــوزش و توانمندســازی دارند، 
خدمــات ارائــه دهند.یک بخش هم مشــارکت مالی 
مردمی است که فعال است شامل خیرین، داوطلبین 
در پویش های امسال سین سخاوت یا پویش عید تا 
عید و پویش عید قربان مشارکت های خوبی صورت 
گرفته اســت. یک نوع مشــارکت هم مشــارکت مالی 
انفــرادی اســت که به طور مثال فردی تقاضــا دارد که 
کمک هزینه دانشجوی معلولی را تا پایان تحصیالتش 
به عهده بگیرد، ما نیز طبق نظر خود ایشان این کار 
را انجــام می دهیــم.او شماره حســاب مشــارکت های 
مردمی 4173034541840346 به جهت مشارکت و 
همراهی مردمی اعالم نمود و گفت: میزان مشارکت 
کمک های نقدی و غیر نقدی مردمی در سه ماه اخیر 
سه میلیارد و هشت صد میلیون تومان بوده است که 
از این میزان یک میلیارد و هشت صد میلیون تومان، 
از بخش مسئولیت های اجتماعی صنعت بوده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر گفت: برنامه های 
توسعه صادرات غیرنفتی و همچنین توسعه سرمایه گذاری  های داخلی 

و خارجی در این استان تدوین شود.
به گزارش ایرنا، علی باســتین در نشســت شــورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی اســتان بوشــهر اظهار کرد: استان بوشهر 
در حوزه صادرات مزیت های فراوانی دارد که باید بازارهای هدف 
و جدیــد صــادرات محصوالت تولید اســتان فراهم شــود. او بیان 
کــرد: در ایــن زمینه بایــد برنامه صادرات نفتی اســتان برای مدت 
چهار ســال تدوین شــود که در تحقق این موضوع اتاق بازرگانی 
و اداره کل صمــت بایــد نقــش محوری را ایفا کنند. باســتین ادامه 
داد: شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اســتان بوشــهر 
همچنین باید برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی تالش 
کند و برای حل چالش های این بخش حل چالش های موجود را 
در دســتور کار جدی خود قرار دهد. او افزود: بخشــی از موانع و 
مشکالت سرمایه گذاری در خود استان قابل حل است که باید با 
تالش الزم برای آن برنامه مدون داشــته باشــیم. معاون اســتاندار 
بوشهر گفت: بخشی از مشکالت ناشی از قوانین مزاحم، دست و 
پاگیر و پیچیده است که کار حوزه تجارت را نه تنها در استان بوشهر 

و بلکه در سطح کشور مختل کرده است.
باســتین اظهار کرد: بااین حال بخشــی از مسائل و مشکالت نیز 

ناشی از مسائل داخلی استانی است که با هماهنگی و تعامل بیشتر 
دستگاه ها قابل حل است. معاون استاندار بوشهر تصریح کرد: همچنین 
باید نشســت شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اســتان 
بوشهر به دلیل ازدیاد مشکالت به جای برگزاری یک بار در ماه به دو 
بار در ماه افزایش یابد. او گفت: این شورا در نشست  های پیشین خود 
نیز مصوبه هایی داشته است که باید در راستای اطالع رسانی شفاف به 
بازرگانان و تجار، نتیجه آن به جامعه هدف اطالع رسانی شود. باستین 
ادامه داد: شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر 
پیشــنهاد های خوبی در راستای حل مشــکالت و به ویژه مشکالت 
حوزه واردات ارائه کرده که عملیات شدن راهکارها و پیشنهادهای 
آنان عالوه بر مکاتبه نیازمند به پیگیری است. او تأکید کرد: بخش 
دولتــی نیــز تا جایی که امکان دارد باید قوانین و مقــررات را به نفع 
بخش خصوصی لحاظ و از این طریق برای تسهیل در فعالیت بخش 

خصوصی تالش کند.

مدیــر ارتباطــات و امــور بین الملــل 
ایــن  گفــت:  بوشــهر  بنــدر  شــهرداری 
ناحیــه  بــا  همــکاری  آمــاده  مجموعــه 
اشــتر  مالــک  ســپاه  بســیج  مقاومــت 
شهرســتان بوشــهر در اجــرا برنامه هــای 

فرهنگی است.
امیرحســین احمــد پــور در نشســت 
تعاملــی بــا ســرهنگ غالمرضــا شــهابی 
فرمانــده ســپاه شهرســتان بوشــهر اظهار 
ظرفیت هــای  ســپاه  و  شــهرداری  کــرد: 
بســیار خوبــی دارنــد کــه بــا تعامــل و 
همکاری می تواننــد اتفاقات بی نظیری 
بیــان  بزننــد.او  رقــم  شــهر  ســطح  در 
کــرد: شــهرداری بنــدر بوشــهر بــه ســهم 
خــود درنهایــت آمادگــی بــرای اجــرای 
مشــترک برنامه هــای مختلــف فرهنگی 
شهرســتان  مالــک  ســپاه  بــا  اجتماعــی 
بوشــهر اســت. احمــد پــور ادامــه داد: 
ازجملــه  برنامه هــای حــوزه  فرهنگی که 
قابلیــت همــکاری متقابل بــرای طرفین 

جشــن ها،  بــه  می تــوان  دارد  وجــود 
اعیــاد، شــهادت ها و ســایر مناســبت ها 
اشــاره کــرد. او اظهــار کرد: وجــود تفکر 
جهادی و انقالبی نقطه قوت همکاری 
بنــدر  شــهرداری  و  ســپاه  بیــن  مشــترک 
بوشــهر اســت کــه بایــد به صــورت ویژه 
دیــده شــود. احمــد پــور افــزود: وجود 
فرمانــده جــوان و ایــده پرداز در ســپاه 
مالــک اشــتر شهرســتان بوشــهر ظرفیتی 
انکارناپذیــر اســت کــه بــدون شــک بــه 

خواهــد  شــهرداری  برنامه هــای  غنــای 
افــزود. او عنــوان کرد: ســپاه پاســداران 
انقــالب اســالمی پــس از ایفــای نقــش 
مقــدس  دفــاع  ســال  هشــت  در  مؤثــر 
اکنون در حوزه هــای مختلف فرهنگی، 
اجتماعی، ســازندگی عمرانی و آبادانی 
نیز توانســته کارنامه درخشــانی از خود 
بــر جا بگــذارد که این ظرفیت بی بدیل 
باید به صورت شایسته ای پاس داشته و 

مورداستفاده قرار گیرد.

تدوین برنامه های توسعه صادرات نفتی 
و سرمایه گذاری در بوشهر ضروری است

همکاری شهرداری بندر بوشهر و سپاه شهرستان
 در اجرای برنامه های فرهنگی

خـــبر خـــبر

گنبد نمکی جاشک
: گنبد نمکی جاشــک در اســتان بوشــهر و در نزدیکی روســتای گنخک در فاصله 64 
کیلومتری جنوب شــهر خورموج مرکز شهرســتان دشــتی و درکیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر و در 
144 کیلومتــری جنوب شــرقی مرکز اســتان قــرار دارد یکی از بزرگترین و زیباترین گنبد نمکــی ایران و 
خاورمیانه به شمار می آید و از جاذبه های طبیعی استان بوشهر است که در بهمن سال 1386 بعنوان 
اثر طبیعی ملی فسیلی به عنوان یکی از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط 

زیست به ثبت رسید.

بوشهر شماره
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استان بوشهر به عنوان استان برتر کشور 
در طرح شهر من شهر نماز شناخته شد

عبدالرحیم افروغ؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر گفت: در طرح شهر من شهر 
نماز استان بوشهر به لحاظ ارزشیابی به عنوان استان برتر کشور شناخته شد. استان بوشهر می تواند 

به عنوان یک الگوی ملی برای اشاعه فرهنگ نماز در سایر استان های کشور باشد.

شماره 36 صفحه رویداد  بوشهرسرپرست رویداد امروز در استان بوشهر

| مرجان دهقان نصیری  | 

 اسکن کنید

صفحه اختصاصی بوشهر
 در پایگاه خبری رویداد ایران

شماره
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رویداد ایران
البرز

گنــاوه  بوشــهر،  نماینــده 
و دیلــم در مجلــس شــورای 
اســالمی بــا اشــاره به مشــکل 
خانــوار  هــزار   ۱۲ بیمــه ای 
صیادی در استان خواستار رفع 
ایــن مشــکل شــد. عبدالکریم 
جمیــری در گفت وگــو با بــازار 

اظهار داشت: صیادان جزو زحمتکش ترین اقشار 
جامعــه هســتند و در ســرما و گرما، دل بــه دریا 
می زنند و برای ارتزاق خود و جامعه تالش دارند.
او افزود: استان بوشهر ظرفیت باالیی در حوزه 
اقتصاد دریا محور دارد و به ویژه صید و صیادی 
از دیرباز در بنادر مختلف استان جایگاه خاصی 
دارد.عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشــان کرد: جلسات متعددی با مسئوالن 
اســتانی و کشــوری برای رفع مشــکالت صیادان 

برگزار کرده ام و نتایج خوبی نیز 
تاکنــون گرفته ایــم کــه امیــدوارم 
رضایتمنــدی صیــادان را در پــی 
داشته باشد.جمیری تصریح کرد: 
مشــکل بیمه مهم ترین دغدغه 
صیادان اســتان اســت و بیــش از 
در  صیــادی  خانــواده  هــزار   ۱۲
اســتان با این مســئله دست وپنجه نرم می کنند.

او یادآور شــد: شــیالت اســتان و اداره کل تأمین 
اجتماعی و مدیران استان نسبت به رفع مشکل 
بیمه ای صیــادان اقدام کنند تا لبخند رضایت بر 
لبان صیادان نشانده شود.نماینده بوشهر، گناوه 
و دیلم در مجلس شــورای اســالمی ابراز داشت: 
سرکشی به بنادر صیادی و بررسی وضعیت آن ها 
از نزدیک در دستور کار قرار دارد و به فضل خدا 

شاهد رفع تمامی مشکالت این قشر باشیم.

رئیــس جهــاد دانشــگاهی 
استان بوشهر گفت: راه اندازی 
شهرک زیست فناوری در دلوار 
شهرستان تنگســتان هم اکنون 
دارد. پیشــرفت  درصــد   ۴۰

به گــزارش مهر؛علــی احمدی 
اســتان  داشــت:  اظهــار  زاده  

بوشــهر در عرصه آبزی پروری دارای ظرفیت های 
بســیار خوبــی اســت و جهــاد دانشــگاهی نیز 
بــرای تأمین نیازهای این حوزه تــالش ویژه ای 
دارد.او با اشــاره به ورود جهاد دانشگاهی به 
عرصــه طرح هــای دانش بنیان و فنــاوری نوین 
خاطرنشــان کرد: برای نخســتین بار در کشور، 

تولید ماهی سی باس در استان 
بوشــهر اجرایــی شــده اســت.

رئیس جهاد دانشــگاهی استان 
بوشــهر خاطرنشــان کرد: تولید 
بــرای  ســی باس  ماهــی  بچــه 
پــرورش در قفــس در مرحلــه 
اکنــون  و  اســت  تجاری ســازی 
۳۵ درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد.او ادامــه 
داد: در راســتای تولیــد بچه ماهی بــرای پرورش، 
شــهرک زیســت فناوری در دلوار در مساحت دو 
هکتار با پیشــرفت فیزیکــی ۴۰ درصــد در حال 
ساخت است که ۳۰ میلیارد تومان برای تکمیل 

آن تصویب شده است.

مدیــرکل دفتــر امــور اجتماعــی و فرهنگــی 
نشســت های  گفــت:  بوشــهر  اســتانداری 
هم اندیشــی با جوانان با یک هدف مشــخص 
کنــد و جوانــان مســائل و  بایــد ادامــه پیــدا 
مشــکالت را مطرح کنند. به گزارش مهر، ســید 
عبــاس موســوی نژاد در نشســت هم اندیشــی 
جوانان فعــال در امور نوجــوان و دانش آموزی 

مجمع جوانان اســتان بوشــهر و اعضای پایگاه 
خبری ســمن جوانان بوشــهر با اشــاره به هفته 
عفاف و حجاب گفت: مسئله عفاف و حجاب 
شــاید بــرای بانوان برجســته تر باشــد اما فقط 
مختص بانوان نیســت، در مسئله حجاب باید 
یک سری کارهای فرهنگی صورت بگیرد و باید 

به مسئله عفاف توجه ویژه ای شود.

ت
یادداش

راه اندازی  پرواز مستقیم   به قطر در جام جهانی
احمد محمدی زاده؛ استاندار بوشهر: جام جهانی قطر یک فرصت 
بسیار مهم برای توسعه مناسبات بین دو کشور به ویژه استان بوشهر 
است.  استان بوشهر ازلحاظ بعد مسافت کم ترین فاصله را با کشور 

قطر دارد.

۱2 هزار خانواده صیاد استان مشکل 
بیمه ای دارند

راه اندازی شهرک زیست فناوری در 
دلوار۴۰ درصد پیشرفت دارد

از ظرفیت های فکری جوانان استان 
استفاده می شود

با مطبوعات استان

روزنامه پیام عســلویه نوشت: دشتستان به عنوان 
قطب کشاورزی بوشهر محسوب می شود و کمبود 
آب از مشکالت اصلی این شهرستان است بر همین 

اساس تکمیل سد دالکی ضروری است.

علیرضا دانشی

علیرضا دانشی

ســخنگوی اقتصــادی دولــت بــا اعــام اینکــه بــرای کنتــرل تــورم و جلوگیــری از 
برداشتن از جیب مردم و فعاالن اقتصادی تاش هایی صورت گرفت، نتایج آن 
را امری برشــمرد که به مرور دیده خواهد شــد.این سفرها در راستای سیاست 
کلی و زیر چتر عمومی سیاست همسایگی دولت پیگیری می شود و سفری که 
آقای پوتین داشت بر محور اجرایی شدن توافقاتی بود که در سفر آقای رئیسی 
بــه آنهــا اشــاره شــده بــود، از جمله اســتفاده از روبــل در بازار متشــکل و موارد 

03اقتصاددیگری که بر آنها تفاهم شده بود.

گــزارش

حواشی عملکرد گشت ارشاد همچنان ادامه دارد

اماواگرهای مبارزه با بی حجابی
گشت ارشاد موضوع جدیدی نیست، اما به واسطه برخی رفتارها این روزها به یکی از داغ ترین چالش های

 روز کشور تبدیل شده است

افزایش ۵۸۰ درصدی 
وصول درآمدهای نفتی

شماره
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بوشهر

رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی می گوید تراز شرکت های هواپیمایی 
منفی است و ایرالین ها زیان ده هستند. با توجه به افزایش قیمت بلیت در 
بازار سیاه، همیشه و در محاسبه نرخی پایین تر از ارز آزاد محاسبه کردیم 
تا مردم کمتر فشار را تحمل کنند. در سال گذشته نرخ ارز ۲۲ هزار تومانی 

و امسال ۲۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

مسافر و ایرالین 
ناراضی از قیمت بلیت

02سیاست

م الف: 862030

اداره کل فرودگاههاي سیستان وبلوچستان در نظر دارد انجام امور  نظافتی و خدمات ، نگهداري امور  فضاي سبز و راهبري سرویس و نگهداري امور تاسیسات فرودگاههاي استان را طبق شرایط 
اسناد مناقصه از طریق  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستادایران( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
تذکر مهم:

 به استناد ماده )13( مصوبه هئیت محترم وزیران به شماره 1361۵9/ت ۵۵2۸9 هـ مورخ 1399/11/2۵ پذیرش اسناد پاکت های پیشنهادی )ب و ج( بصورت فیزیکی و یا 
فاقد  امضاء الکترونیکی )دارای مهر گرم( ممنوع است.

میزان ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار طبق جدول ذیل می باشد .

مبلغ ضمانت نامه بانکی )به ریال (عنوان فراخوان مناقصهردیف

000 /۲/۲30/۵00انجام امور  نظافتی و خدمات فرودگاههاي استان1

1/۲31/900/000نگهداري امور  فضاي سبز فرودگاههاي استان۲

3/0۲4/9۵0/000راهبري سرویس و نگهداري امور تاسیسات فرودگاههاي استان3
1 -  تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1401/05/04 می باشد

2-  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت روز سه شنبه  1401/05/04 تا تاریخ 1401/05/10
3- مهلت زمانی ارائه پیشنهادها از تاریخ 1401/05/11 لغایت 1401/05/22

4- زمان بازگشایی پاکات سرویس و نگهداری امور تاسیسات :ساعت9 صبح روز یکشنبه تاریخ 1401/05/23
۵- زمان بازگشایی پاکات امور نظافتی و خدمات  : ساعت 10 صبح روز یکشنبه تاریخ 1401/5/23

6- زمان بازگشایی پاکات نگهداری امور فضای سبز : ساعت 11 صبح روز یکشنبه تاریخ 1401/5/23
۵- زمان جلسه توجیهی :ساعت 11 روز چهارشنبه 1401/05/12 جهت بازدید از محل و ساعت 12 جلسه توجیهی درمحل اداره کل فرودگاههای استان سیستان و بلوچستان  -  معاونت توسعه 

مدیریت و منابع  می باشد
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934  - 27313131

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه ) www.setadiran.ir ( بخش »ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود است.                             

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها : فرودگاه بین المللی زاهدان- اداره بازرگانی  تلفن : 31738037  )054( 
www.iets.mporg.ir                                        www.airport.ir                                                   http://Zahedan.airport.ir

فراخوان مناقصه عمومي یك مرحله اي

شناسه آگهی : 1355544اداره کل فرودگاههاي سیستان وبلوچستان

شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 
اداره کل فرودگاههاي سیستان وبلوچستان

م الف : 407

م الف: 862030

1- مزایده گزار: شرکت برق منطقه ای خراسان 
2- موضوع مزایده ها: در راســتای اجــرای مفاد ماده 44 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشــی از مقــررات مالی دولت )1( مصوب 

1380/11/27 به شرح جدول زیر می باشد:

5001001123000005ی/1401/12
قرارداد اجاره مجموعه آبی 
و سالن های ورزشی شرکت 

برق منطقه ای خراسان
123/000/000/0006/150/000/000

خراسان رضوی- شهر 
نیشابور- بلوار سی متری 

طالقانی
توجه: کلیه ی مراحل تشریفات برگزاری مزایده های فوق از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( صورت می پذیرد. 

3- تاریخ انتشار اسناد مزایده ها: از ساعت 8 صبح روز چهار شنبه به تاریخ 1401/05/05 
4- مهلت دریافت اسناد مزایده در سامانه ستاد از ساعت 8 صبح روز چهار شنبه به تاریخ 1401/05/05 لغایت ساعت 19:00 روز دوشنبه به تاریخ 1401/05/10

توضیح 1( صرفا اشخاص حقوقی که دارای گواهینامه صالحیت معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش در بخش “  امور تاسیساتی« را دارا می باشند، می توانند در 
مزایده فوق شرکت نمایند.

توضیح2( بازدید از مکان های موضوع مزایده از روز دوشنبه به تاریخ 1401/05/11 الی سه شنبه به تاریخ 1401/05/12 از ساعت 08:30 صبح الی 13:30 همراه با ارائه فرم 
بازدید در پیوست اسناد مزایده و ارائه اعالمیه واریزی خرید اسناد مزایده به مسئول محل بازدید امکان پذیر می باشد.

5- کلیه هزینه های مربوط شامل: مالیات، کلیه عوارض و کسورات قانونی مطابق قوانین و مقررات بر عهده برنده مزایده می باشد و شرکت برق منطقه ای خراسان هیچگونه 
مسئولیتی در قبال پرداخت آن ندارد.

6- نوع تضمین شرکت در مزایده فقط به صورت واریز نقدی با ارائه ی اصل ضمانتنامه بانکی می باشد.
7- تاریخ، محل بازگشایی پیشنهادات مزایده:

1-7( مهلت ثبت پیشنهادات قیمت: حداکثر تا ساعت 19:00 روز پنجشنبه به تاریخ 1401/05/20 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(.
2-7( محل برگزاری و پاسخگویی: استان خراسان رضوی- مشهد- انتهای بلوار وکیل آباد- بعد از پل پرتوی- نرسیده به دو راهی شاندیز و طرقبه- سمت راست- شرکت برق 

منطقه ای خراسان، طبقه دوم- امور تدارکات و قرار داد ها تلفن: 36103627-36103619-051 دورنگار 36103629 
3-7( تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت 10 الی 12 روز شنبه به تاریخ 1401/05/22.

 4-7( تاریخ اعالم برنده مزایده: ساعت 13:00 روز شنبه به تاریخ : 1401/05/22. 
 8- عالقمنــدان بــه شــرکت در مزایده جهت ثبــت نام و دریافــت گواهی الکترونیکــی )توکن( باید به دفاتر پیشــخوان دولت که لیســت آنها در ســامانه ســتاد ایران 

)www.setadiran.ir( موجود می باشد، مراجعه و یا با شماره ذیل تماس حاصل نمایند:
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روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خراسان

»آگهی تجدید مزایده عمومی«

شناسه آگهی: 1355820م الف:4319

وزارت نیرو 
شرکت برق منطقه ای خراسان

مدیرعامل شــرکت ملی حفــاری ایران گفــت: تأمین پایدار 
و مســتمر مواد شــیمیایی کاربردی در زنجیره عملیات حفاری 
و تکمیل چاه های نفت و گاز ضرورتی اجتناب ناپذیر به شمار 
می آید.بــه گــزارش شــانا به نقل از شــرکت ملی حفــاری ایران، 
حمیدرضا گلپایگانی در دومین نشست هم اندیشی مدیران این 
شرکت و شرکت های تولیدکننده و تأمین کننده مواد شیمیایی 
در سال » تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین« با قدردانی و ابراز 
رضایــت  از همــکاری و هم افزایــی مدیران عامل شــرکت های 
حاضــر در ایــن جلســه افزود: شــرکت ملی حفاری مســئولیتی 
خطیر در تحقق برنامه های شرکت ملی نفت ایران برای حفظ، 
نگهداشــت و افزایــش تولید نفــت و گاز دارد که این مهم جز 
با همیاری شرکت های تولیدکننده و تأمین کننده مواد شیمیایی، 
سازندگان قطعات و تجهیزات و مجموعه های دانش بنیان و 
مراکز علمی و پژوهشــی میسر نمی شــود.وی در این نشست 
کــه مدیران ســیاالت، حقوقــی و پیمان ها، معــاون مدیر امور 
مهندسی، رؤســای ادارات بودجه، قراردادها و روابط عمومی 
شــرکت حضور داشتند، اظهار کرد: هیچ گونه عملیات حفاری 
بدون اســتفاده از مواد شــیمیایی امکان پذیر نیســت و ســیال 

حفاری نقش اصلی در حفر و تکمیل یک چاه دارد.
مدیرعامــل شــرکت ملی حفاری ایران گفت: این نشســت 

فرصــت مغتنمــی برای شناســایی و بررســی مشــکالت و ارائه 
راهکارهــای مناســب برای تــداوم همکاری بلندمدت اســت و 
انتظار می رود با تبادل نظر و همکاری دوسویه زمینه تقویت 
همکاری هــا فراهــم شــود.گلپایگانی افــزود: به منظــور اجرای 
ســند تحول و تحقق نقشــه راه شــرکت درصددیم با مشــورت 
و همگرایــی یکدیگــر در نحــوه تنظیــم قراردادهــا اصالحاتی 
اعمــال شــود که افزون بــر افزایش مــدت قرارداد از یک ســال 
به پنج ســال، در روند تولید و تأمین به موقع مواد شــیمیایی 

شتاب بخشی صورت گیرد. 
وی با اشــاره به اینکه پرداخت به موقع صورت حســاب ها 
و تزریــق نقدینگــی بــه شــرکت ها و پیمانــکاران بــا هــدف 
رضایت منــدی و مشــتری مداری از مباحــث مهــم در اجــرای 
قراردادهــای جدیــد اســت، اظهــار کــرد: در مقابــل عمــل بــه 
تعهــدات در زمــان مقــرر و اولویــت دادن بــه تأمیــن به موقع 
نیازهای شرکت از نکاتی است که مورد اهتمام ویژه قرار دارد.

گلپایگانــی بــه این نکته نیز اشــاره کرد کــه در قراردادهای 
جدید، انبارداری به عهده شرکت های تولیدکننده و تأمین کننده 
مــواد اســت کــه ایــن کار افزون بــر صرفه جویــی در هزینه ها، 

موجب سرعت  بخشیدن به حمل ونقل خواهد شد.
در ایــن نشســت عبدالحســین عمــوری مــوری، سرپرســت 

مدیریــت ســیاالت شــرکت ملــی حفــاری ایــران، گزارشــی از 
فعالیت های انجام شــده برای تأمین به موقع مواد شــیمیایی 
ارائــه و بــا بیــان اینکه شــرکت های تولیدکننــده و تأمین کننده 
ایــن اقــالم همــکاری و همیاری خوبی با ملی حفــاری از چهار 
دهه گذشته دارند، کیفیت بخشی به تولیدات ، تأمین به موقع 
مواد بر اســاس توافق های انجام شــده به منظور پیشــگیری از 
وقفــه در عملیــات حفــاری را مورد تأکیــد قــرار داد.وی گفت: 
بررســی وضع بازار و تأثیر آن بر تأمین پایدار مواد شــیمیایی، 
پرداخت به موقع هزینه ها به پیمانکاران، موارد مرتبط با امور 
قراردادی و حقوقی، مسائل فنی، راهکارهای مناسب انعقاد 
قــرارداد بلندمدت و موضوع انبارداری با هدف تولید و تأمین 
به موقــع و کاهــش زمان هــای انتظار دکل هــای حفــاری و... از 
نکاتی اســت که در این نشســت به آن پرداخته شــد.در ادامه 
نشســت هریــک از مدیــران عامل شــرکت های تولیدکننــده و 
تأمین کننده مواد شیمیایی، مشکالت و چالش های موجود از 
جمله در ُبعد مالی، قراردادی، تعهدهای کارفرما و پیمانکار، 
نظارت و کیفیت را مطرح کردند و ضمن استقبال از پیشنهاد 
شرکت ملی حفاری ایران در ارتباط با موضوع نشست، نظرات 
و راهکارهای مقتضی برای تقویت همکاری و تبادل نظر مستمر 

میان کارشناسان ملی حفاری و این شرکت ها را ارائه دادند.
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با ما در تماس باشید...

مردم در موج جدید 
پروتکل های بهداشتی را 

بیشتر رعایت کنند
نماینده مردم شــهریار در مجلس شــورای اســالمی 
گفــت: با توجه به شــروع موج هفتم کرونا قطعا باید 
به رعایت پروتکل های بهداشتی مربوط به کرونا مانند 
ماســک زدن بیشــتر توجه کرد. حســین حــق وردی در 
گفت وگو با ایسنا، با تأکید بر ضرورت رعایت پروتکل های 
بهداشتی با توجه به اینکه در آستانه ماه محرم و شرکت 
مردم در مراســم عــزاداری قرار داریم، بیان کرد: شــعائر 
دینی باید اقامه شود و البته باشکوه تر هم اقامه شود، 
چراکه به نفع خودمان، کشور و دینمان است، اما باید 
سالمتی مردم مدنظر باشد. او تأکید کرد: از سوی دیگر 
باید به پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل هایی که 
از سوی ستاد مقابله با کرونا اعالم می شود با توجه به 
همه گیری مجدد کرونا توجه کرد. این عضو کمیسیون 
آمــوزش، تحقیقات و فناوری مجلس شــورای اســالمی 
تأکید کرد: با توجه به اینکه می گویند موج هفتم کرونا 
شروع شــده و هرروز هم آمار ابتال، بســتری و مرگ ومیر 
افزایش پیدا می کند، قطعا باید به مســائل بهداشــتی 
و رعایت پروتکل های بهداشتی مربوط به کرونا مانند 

ماسک زدن بیشتر توجه کرد.

مجلس شورای اسالمی 
کمترین اطالعات را از 

روند مذاکرات دارد
نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، 
تأکید کرد: تعلل طرف های غربــی در اجرای تعهدات 
خــود، برجــام را بــه بن بســت کشــیده و ایــن بــه نفــع 
طرف هــای غربــی اســت کــه تا دیر نشــده به پــای میز 
مذاکــره بازگردنــد. محمدحســن آصفــری در گفت وگو 
با ایسنا، با اشاره به روند مذاکرات هسته ای، بیان کرد: 
به جرئت می توان گفت مجلس شورای اسالمی کمترین 
اطالعات را از روند مذاکرات دارد و در جریان نیست که 
چه اقداماتی در روند مذاکرات صورت گرفته است؟ که 
این قابل قبول نیست. ما این گالیه را از تیم مذاکره کننده 
داشــته و انتظــار داریــم کــه مجلــس را در جریــان روند 
مذاکرات قرار دهند. نایب رئیس کمیسیون امور داخلی 
در ادامــه اظهار کرد: جمهوری اســالمی گام هایی را که 
باید، در مســیر مذاکرات برداشته اســت و امروز نوبت 
طرف های غربی اســت که به تعهــدات برجامی خود 
عمل کنند. عمل نکردن طرف های غربی به تعهدات 
خود ســبب شــده تا برجام به بن بســت کشــیده شود. 
ازنظر بنده علت ایجاد این بن بست در مسیر مذاکرات 
عملکرد خوش بینانه تیم مذاکره کننده قبلی است. اگر 
مقداری به نظر منتقدین هم توجه می شد شاید امروز 
فرجــام برجام بن بســت نبــود. نماینــده مــردم اراک در 
مجلس شورای اسالمی، تصریح کرد: مطمئنا این مجلس 
و دولــت اجازه نخواهد داد که مذاکرات در بن بســت 
باقی بماند و طرف مقابل، هم ما را در مذاکرات متوقف 

کرده و هم به تعهدات خود عمل نکند. 

بین الملل

ruydadiran.comرویداد

رویداد امروز-گروه سیاست: اگرچه قانون مبارزه با 
بی حجابی به تازگی وضع نشده و وجود و حضور 
گشت ارشاد در سطح شهرها هم موضوع جدیدی 
نیست اما به واسطه برخی برخوردها طی هفته های 
اخیــر این موضوع به یکــی از داغ ترین موضوعات 
سیاســی کشــور تبدیل شــده اســت کــه موافقــان 
و مخالفــان زیــادی را بــا خــود همــراه کرده؛حتــی 
نمایندگان مجلس نیز در این زمینه نظرات متفاوتی 
دارند.شماری از مجلسی ها موافق گشت ارشادند 
و شــماری مخالف.موافقانــی چون احمد حســین 
فالحی نماینده همدان می گویند:  حفظ هنجار های 
حاکمیتی، وظیفه حاکمان است و برای این موضوع 
از ابزار های مختلف که تذکر شفاهی، کار فرهنگی 
و حتی گشــت ارشــاد و... باید اســتفاده کرد. روند 
فعلی به هیچ وجه تند نیست و کلیپ های فعلی، 
ســاختگی و برنامه ریزی شــده و بــرای خلع ســالح 
کردن حاکمیت است.اما مخالفان می گویند قطعا 
امرونهی و برخورد فیزیکی برای زن ایرانی نمی تواند 
مؤثر واقع شــود. حســاب زن ایرانی از آن هایی که 
تجــری به فســاد و ولنــگاری دارند جداســت و اگر 
کسی بخواهد حساب زن ایرانی را با آن ها یکی کند 
در اشــتباه محاسباتی ســخت قرارگرفته است ولی 

متأسفانه مدام این اشتباه را تکرار می کنیم .
آدرس غلط دادن و منحرف کردن افکار 

عمومی
عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس 
در مورد حضور گشت ارشاد در خیابان ها و نگرانی 
مردم در این رابطه، گفت: آنچه دارد در خیابان ها 
اتفــاق می افتد آدرس غلــط دادن و منحرف کردن 
افکار عمومی از واقعیت های جامعه است یعنی 
ســناریو عملیــات روانی بــرای درگیر کــردن مردم با 
همدیگر و مشــغول کردن آن ها به مســائلی چون 
حجاب بر مبنای سناریوی اتفاق می افتد که مردم از 
اصل موضوع غافل شوند احمد علیرضا بیگی بابیان 
ایــن مطلب افــزود: اصــل موضوع کــه می خواهند 
مــردم از آن غافــل شــود درد آن هــا در مــورد تــورم، 
مشــکالت اقتصادی و معیشــتی اســت االن همه 
صحبت هــای کلیــدی و اساســی که باید ســرلوحه 
فعالیت های دولت و مجلس باشد التیام دردهای 
مردم است اما به جای آن به موضوعاتی پرداخته ایم 
که اساســا این موضوعات چســبندگی، استحکام و 
وحدت ملی ما را مورد آسیب قرار می دهند.او تأکید 
کرد: متأســفانه مردم سر موضوعاتی که مشکالت 
امروز جامعه ما نیست به جان هم می افتند. انتظار 
این اســت که رســانه ها در بازگو کردن آن چیزی که 

رخ می دهــد ایفــای نقش کنند نه اینکــه آن ها هم 
بخشی از این سناریو شوند و در تحقق اهداف این 
ســناریو نقش آفرینی کنند. جوی که از این موضوع 
به وجود آمده است به مراتب بیشتر ازآنچه وجود 
دارد هست واالن با یک هدف خاصی این موضوع 
تعقیب می شود همین موضوع ورزشکاران فوتبال 
و اتفاقاتــی که در فوتبــال رخ می دهد آیا اهمیتش 
به اندازه ای بود که فضای سیاسی کشور ما را ملتهب 
کنــد ســخت گیری های کــه در بخش های مختلف 
اعمال می شــود؟ آیا مشــکل اصلی کشــور ماست؟ 
قطعا پاســخ منفی است بیگی گفت: تجربه چند 
ده ساله مان در حوزه گشت ارشاد را که ناکام مانده 

است قرار نیست دوباره تکرار کنیم. 
باید خیلی محتاط با مردم رفتار کنیم 

ســید حســن موســوی تبریــزی، دبیــر مجمــع 
محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: »بنده 
نمی توانــم بگویــم که همه افراد گشــت ارشــاد بد 
هستند اما بدین قضیه اعتقاد کامل دارم که بسیاری 
از اقدامــات گشــت ارشــاد و آمــران بــه معــروف و 
ناهیان از منکر به خاطر خدا نیست! یعنی یکسری 
مأموریت هایــی دارند که فقط می خواهند انجام 
بدهند و تمام.« به اعتقاد بنده این نوع برخوردها 
بــا زنــان به هیچ وجــه نمی تواند آن ها را به ســمت 
حجاب ســوق دهد. همین چند روز پیش بود که 
گشت ارشاد یک دختر را مقابل چشمان مادرش برد 
و به گریه و فریادهای آن مادر هیچ توجهی نکرد! 
خب مشخص است گشت ارشاد در جامعه مورد 
نفرت قرار خواهد گرفت! اتفاقا با این برخوردهای 

خشــونت آمیز نه تنها »حجاب« مورد استقبال قرار 
نخواهــد گرفت بلکــه بدتر مــردم از »حجــاب« و 
»اسالم« فاصله خواهند گرفت! ما روایات متعدد 
داریم که اوال امربه معروف و نهی از منکر شرایط 
مختلفی دارد و باید به گونه ای باشد که جامعه از آن 
تأثیر بپذیرد! دوم اینکه هرکسی شایسته انجام این 
کار نیست! اگر امربه معروف و نهی از منکر منجر به 
نفرت و خشــم مردم شود و میزان روی برگرداندن 
مردم از اسالم بیشتر شود، مسلما انجام ندادنش از 

انجام دادنش بهتر است. 
رئیس اسبق کمیسیون فرهنگی مجلس شورای 
اســالمی هــم با تأکید بــر اینکه نمی تــوان صرفا با 
روش های تنبیهی نشــر دهنده حجاب بود، گفت: 
ما باید نگاه منظومه ای داشته باشیم. باید بگوییم 
نیروی انتظامی!، شــما کــه داری وظیفه خــودت را 
انجام می دهی، مراتب امربه معروف و نهی از منکر 
را لحاظ کن و سعی کن از نیروهایی استفاده کنی 
که آموزش دیده باشــند. اصال این مسئله اخالقی و 
تربیتی است. یعنی تا جایی که امکان پذیر هست 

باید از رفتارهای پرخاشگرایانه پرهیز شود.
امالی نانوشته غلط ندارد

سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت با 
دفاع از عملکرد گشت ارشاد گفت:امالی نانوشته 
غلط ندارد.در بحث انجام مأموریت های انتظامی، 
ترافیکــی و امنیــت اخالقــی ممکــن اســت اهمال 
و قصــوری صــورت پذیــرد. رعایــت شــأن و کرامت 
شــهروندان در همــه مأموریت هــا الزم و ضــروری 
است. تأکید ما همواره بر رعایت شأن همشهریان 

گران قدرمان بوده و هست.رحیمی با اشاره به اینکه 
پلیس مأموریت های امنیت اخالقی را بااقتدار برای 
مقابله با حیازدایی ادامه می دهد، گفت: در حوزه 
دفاع از ارزش های اسالمی ازجمله عفاف و حجاب 
مدبرانه، هوشــیارانه و متعهدانه پای کار هســتیم.
رئیس پلیس پایتخت با اشاره به اینکه ترویج فساد 
و فحشــا و بی بند و باری در حقیقت نقطه شــروع 
انحطاط و قهقرای جامعه است، گفت: برای اقامه 
فریضه امربه معروف و نهی از منکر با نگاه ایجابی 
پــای کار آمده ایــم و بــا به کارگیــری عناصر متعهد و 
برگــزاری کالس های آگاه ســازی تــالش کردیم که با 
اقدامــات فرهنگــی و ایجابی، ضمن انجام وظیفه 
امربه معــروف و نهی از منکر، جامعه هدف خود 
را از توطئه هــای دشــمنان در بحــث حیازدایــی و 

عفاف زدایی آگاه کنیم.
الزام حقوقی حجاب

حجت االســالم سید احمد خاتمی امام جمعه 
موقت تهران هم در این زمین گفت: برخی به بهانه 
جلوگیری از ۲ قطبی شدن جامعه، می خواهند مانع 
امربه معــروف و نهــی از منکر شــوند درحالی که ۲ 
قطبی کردن در مسائل سلیقه ای معنا پیدا می کند 
نه درجایی که دین هدف قرار گیرد. برخی رعایت 
حجاب را اجبار توصیف می کنند، درحالی که اینجا 
اجبــار معنــا نــدارد بلکــه الــزام حقوقی اســت زیرا 
حجاب قانون است و باید رعایت شود همان طور 
که نمی شود گفت دولت به زور مردم را می خواهد 
پشــت چراغ قرمز نگاه دارد زیرا قانون راهنمایی و 

رانندگی است.

از روزی که پوتین برای نشست سه جانبه با ترکیه 
و ایران به تهران پا گذاشت، نحوه استقبال از او 
و شیفتگی برخی شخصیت ها به پوتین که رفتار 
او را آمیختــه بــه معنویت می بینند، موردبحث 
کارشناســان حــوزه سیاســت خارجــی قرارگرفته 
اســت کــه چــرا ایــران ایــن روزهــا از شــعار »نــه 
شــرقی نه غربی« فاصله گرفته و گرایش شدید 
بــه مســکو دارد؟واقعیــت ایــن اســت کــه در 
داخل کشور هنوز نگاه مشترکی به سیاست 
نــگاه به شــرق وجــود نــدارد. مدافعان این 
سیاســت با نــگاه بــه اینکه روســیه جدید را 
بایــد شــناخت، روســیه ای کــه پــس از پیــام 
امــام )ره( بــه گورباچــف تغییــرات زیــادی 
کــرده اســت، ایــن روزهــا کبکشــان خــروس 
می خواند و خوشــحال اند از اینکه دســتگاه 
دیپلماســی کشور همه تخم مرغ هایش را در 
ســبد دوستی با روس ها قرار داده است؛ اما 
مخالفــان معتقدنــد روابــط روســیه و ایــران 
متأســفانه عشــق یک طرفــه اســت. روس ها 
بــه ایران نگاه ابزاری دارند و از کارت ایران 
بــرای سیاســت خارجــی خــود در قبال غرب 
اســتفاده می کننــد. حال آنکــه مــا به روســیه 
نــگاه اســتراتژیک داریــم و همیــن اختــالف 
ســبب شــده است که روســیه در بزنگاه های 
بایدوشــاید  آن چنان کــه  مــا  از  تاریخــی 
حمایــت نکنــد. شــاید به همین دلیل اســت 
کــه خود روس هــا از ایران به عنوان دوســت 
و نهایتــا متحــد نام می بردنــد؛ اما جمهوری 
اســالمی از روســیه همــواره به عنــوان متحد 
اســتراتژیک یادکرده اســت. روس ها همواره 
بــه ایــران ضعیف نیاز داشــته اند تــا بتوانند 
امتیــاز بگیرنــد. اغلــب قراردادهایــی کــه در 
ایــن ســال ها بیــن ایران و روســیه امضاشــده 
درون مایه سوءاســتفاده از همســایه داشــته 
روســیه  خارجــی  سیاســت  محــور  اســت. 
نیــز ایــن بــوده کــه ایــران را در فاصلــه ای از 
غــرب نگــه دارد که هیچ کشــوری حاضر به 

سرمایه گذاری در ایران نباشد.
مســئله دیگــر که می تــوان در این قضیه 
بــه آن اســتناد کــرد تاریخچــه روابــط تهران 
- مســکو اســت که خود آیینه عبرتی اســت 
برای کسانی که روسیه را متحد واقعی ایران 
در منطقــه می دانند. در این راســتا حمایت 
کامــل شــوروی از عــراق در جنــگ بــا ایران، 
عملکرد روســیه پس از فروپاشــی شوروی در 

خصــوص تعییــن وضعیــت حقوقــی دریــای 
خــزر و بهره بــرداری از منابع نفت و گاز آن، 
تأخیــر روســیه در تکمیــل نیروگاه هســته ای 
موشــکی  ســامانه های  تحویــل  و  بوشــهر 
اس-300 بــه ایــران، موضــع روســیه در قبال 
پرونده هســته ای ایران در شــورای امنیت و 
عــدم اســتفاده از حــق وتــوی خــود، موضع 
روسیه در قبال حمالت اسرائیل به نیروهای 
مستشــاری ایــران در ســوریه باوجــود قــرار 
داشــتن دو کشــور ایران و روسیه در اردوگاه 
ضد داعش، تالش حداکثری برای به نتیجه 
نرســیدن برجــام، موضع نابجــای اولیانوف، 
نماینــده روســیه در مذاکــرات ویــن، مبنــی 
بــر آغــاز مذاکرات از نقطه ای که قطع شــده 
اســت، حال آنکــه ایــن موضــع در تضــاد بــا 
دیدگاه های دولت جدید جمهوری اسالمی 
ایران بود و… همگی نشــان از این دارد که 

نباید دوباره به روس ها اعتماد کرد.
اکنــون اگــر پوتین بــه ایران آمده و دســت 
دوســتی بــه ســویی تهــران دراز کــرده بــه این 
دلیل اســت که رئیس جمهوری روسیه اجالس 
تهران را فرصتی برای اثبات این گزاره می بیند 
که مسکو هنوز نفوذ قدرتمند و متحدانی در 
منطقه دارد. شاید مهم ترین هدفی که هفته 
گذشــته پوتین را به تهران کشــاند این بود که 
مسکو قصد ندارد به دلیل درگیری در اوکراین، 
روابط اســتراتژیک خود با متحد بانفوذ خود 
کــرده و ایــن منطقــه  در غــرب آســیا را رهــا 
راهبــردی را بــه آمریــکا و متحــدان منطقــه ای 
اینکــه پوتیــن می دانــد  آن واگــذارد. ضمــن 
جنگ اوکراین به مرحله ای رسیده که برای او 
حیثیتی شــده و شکســت پوتین در این نبرد، 
پایــان او را رقــم خواهد زد؛ بنابراین به دنبال 
شریکی اســت که آســیب های احتمالی ناشی 
از جنــگ اوکرایــن را با آن تقســیم کنند. اکنون 
روی ســخن با مقاماتی است که بر دوستی با 
مسکو حساب ویژه ای بازکرده اند باید به آنان 
بگوییم که جمهوری اسالمی در شرایط فعلی 
در موقعیت حساسی قرارگرفته و هزینه های 
زیــادی پرداخــت کرده و در شــرایطی نیســت 
که با یک بازیگر وارد ائتالف شــود و چشم از 
گزینه هایی همچون مذاکره با رقبا، مخالفین 
و یا حتی دشــمنان ببندد. شیفتگی بیش ازحد 
به روسیه و بیانات اغراق آمیز نیز یک خطای 
آشکار و مبنایی است و چنین چیزی می تواند 
منجــر به ایجاد خســارات ســنگین شــود. این 
ضرب المثل را به یاد داشته باشیم که »خوبی 

که از حد بگذرد نادان خیال بد کند!«

حواشی عملکرد گشت ارشاد همچنان ادامه دارد

اماواگرهای مبارزه با بی حجابی
از نگاه به شرق تا معنویت روسی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

1998- 9-  برابر آراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در 
اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

، دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند.
رای شماره ۲۷۶۵ مورخ 1400/06/08 آقای منصور نوری فرزند حسین ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
87/80  متر مربع قسمتی از پالک شماره ۲۲۶ اصلی واقع در قطعه ۴ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک 

اصفهان - متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/05 حجت اله کاظم زاده- 

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد 1346092/م الف
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
2197- 9- 1. رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۳۶۱۸ مورخ 1401/03/07 هیات چهار مالکیت آقای 
رسول حسن زاده کوجانی به شناسنامه شماره ۱۷۰ کدملی ۱۲۹۳۱۹۹۹۵۸ صادره اصفهان فرزند عباس 
در سه دانگ مشاع از /ششدانگ ساختمان اداری تجاری در حال ساخت به مساحت 159/61 متر مربع 
پالک شماره ۱۰۷ فرعی از ۱۴۴۵۷ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال 
اصفهان مبایعه نامه عادی از مالک رسمی محمد اسماعیلی سند شماره ۴۳۵۸۴ مورخ 47/07/14 

دفتر خانه ۲۹ اصفهان
۲. رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۳۶۶۸ مورخ 1401/03/07 هیات چهار مالکیت مالکیت آقای/خانم 
نریمان شریفی اصفهانی به شناسنامه شماره ۱۹۰۶ کدملی ۱۲۹۰۷۷۶۳۰۱ صادره اصفهان فرزند ناصر 
در سه دانگ مشاع از /ششدانگ ساختمان اداری تجاری در حال ساخت به مساحت 159/61 مترمربع 
پالک شماره ۱۰۷ فرعی از ۱۴۴۵۷ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال 
اصفهان مبایعه نامه عادی از مالک رسمی محمد اسماعیلی سند شماره ۴۳۵۸۴ مورخ 47/07/14 

دفتر خانه ۲۹ اصفهان 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان 
پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/05 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/20 رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالک شمال اصفهان- موسوی  1355675/م الف
آگهی تحدید حدود اختصاصی

2201- 9- چون آقای مهدی سلیمانی نجف ابادی فرزند ناصر و غیره اجرای مقررات قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به 
ششدانگ یکبابخانه واقع در محدوده پالک 300- اصلی واقع در قطعه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت 
اصفهان را نموده و آراء شماره 5630 و 5634 مورخه 1400/11/02 هیات حل اختالف موضوع قانون 
مذکور نسبت به آن صادر شده و تحدید حدود اولیه پالک 300 تاکنون بعمل نیامده لذا طبق تبصره 
ماده 13 قانون فوق الذکر تحدید  حدود پالک شماره 8 فرعی از 300 اصلی واقع در قطعه 4 نجف 
آباد بخش 11 ثبت اصفهان بنام مهدی سلیمانی نجف آبادی فرزند ناصر و غیره در روز دوشنبه 
1401/6/28 از ساعت 9 صبح الی پایان وقت اداری در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا بموجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این اگهی در محل 
حضور یابند. اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده ۲۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
تا ۳۰ روز پذیرفته خواهد شد اعتراض به تقاضای تحدید حدود بایستی توسط معترض طرف مدت 
یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضائی صورت 
پذیرد. تاریخ انتشار: 1401/05/05 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نجف آباد – حجت اله کاظم زاده 

1350467/م الف
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
2202- 9-  برابر آراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در 
اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

، دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند.
رای شماره 2473- 1401/04/06 خانم ایران فاضل نجف آبادی فرزند محمدعلی ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 305/61 متر مربع قسمتی از پالک شماره ۲۲ فرعی از ۶۵۹ اصلی واقع در قطعه ۶ بخش 

۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان - متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/05/05 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/20 حجت اله کاظم زاده- مدیر 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد 1355079/م الف
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
2204- 9- برابر آراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است. لذامشخصات متقاضیان وامالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در 
اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

، دادخواست خود رابه مرجع قضایی تقدیم نمایند.
رای شماره ۲۴۱۷- 1401/04/05 آقای منوچهر شریعتی نجف آبادی فرزند اسداله ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 118/23 مترمربع قسمتی از پالک شماره ۵۵۰ اصلی واقع در قطعه ۷ بخش ۱۱ حوزه ثبت 

ملک اصفهان - انتقالی طی قولنامه عادی مع الواسطه از مرحوم قنبرعلی کاظمی 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/05 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/20 حجت اله کاظم زاده- 

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد 1355101/م الف
آگهی فقدان سند مالکیت

2206- 9- شماره نامه 140185602006003962 تاریخ ارسال نامه: 1401/05/01 آقای/خانم قاسم 
رضایی فرزند محمود به کدملی 1130057410 به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت وامضا 
شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ مالکیت پالک شماره 376 فرعی از 
133 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان که در دفتر امالک 468  صفحه 594 به نام آقای محمدحسین 
رضایی ثبت و سند صادر گردیده است و به موجب سند انتقال 2305 مورخ 1391/04/14 دفترخانه 
352 اصفهان به آقای قاسم رضایی فرزند محمود انتقال گردیده است و معامله دیگری نیز انجام 
نگردیده است و در رهن بانک مسکن است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده 
طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی میشود که هرکس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل 
سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.تاریخ انتشار 1401/05/05 رییس اداره ثبت اسناد و امالک 

خمینی شهر سیدامیرحسین حسن زاده 1354949 /م الف 
آگهی مزایده پرونده اجرایی به شماره بایگانی: ۱۴۰۰۰۰۰۰۵

2207- 9-  تمامت چهار حبه و نیم مشاع باستثنای بهای ثمنیه عرصه و اعیان آن از ۷۲ حبه 
ششدانگ یکبابخانه پالک ۳۷۶۲ فرعی از ۱۶ اصلی واقع در زواره بخش ۱۷ ثبت اصفهان بمساحت 
ششدانگ 233/88 متر مربع به آدرس زواره خیابان امام خمینی پل راه آهن خیابان جلوه پالک ۱۰۷ 
که بنام مسلم عابدینی اکار زواره فرزند رحیم با شماره چاپی ۲۰۷۶۷۸ سری الف سال ۰۰ و با شماره 
دفتر الکترونیکی ۱۴۰۰۲۰۳۰۲۰۲۱۰۰۲۱۷۶ سابقه ثبت و سند مالکیت دارد با حدود ششدانگ: شماال: 
دیواریست مشترک بطول )25/60( متر به باقیمانده پالک ۹۹۳ فرعی شرقا: دیواریست مشترک بطول 
)3/95( متر به باقیمانده پالک ۹۹۳ فرعی جنوبا: در پنج قسمت که قسمتهای دوم و چهارم آن غربی 
است. اول درب و دیوار بطول )19/15( متر به پیاده رو خیابان دوم دیواریست بطول )1/25( متر به 
کوچه منسده احداثی سوم دیواریست بطول )3/65( متر به کوچه منسده احداثی چهارم دیواریست 
بطول یک متر به کوچه منسده احداثی پنجم دیواریست بطول )3/40( متر به کوچه منسده احداثی 
غربا: دیواریست مشترک بطول ) 10/55( متر به باقیمانده پالک ۹۹۳ فرعی حقوق ارتفاقی ندارد و طبق 
نظریه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری: مشخصات عرصه: عرصه زمینی است شمالی 
بمساحت 233/88 متر مربع و مشخصات اعیانی: اعیانی از سه قسمت با مساحت کل ساخت حدود 
۱۶۰ متر مربع، الف: انباری در ورودی منزل دارای دو سقف و دارای دیوارهای باربر و سقف طاق ضربی 
بدون اندود گچی در طبقه زیر زمین و سقف شیروانی با قوطی و ورق موجدار در تراز همکف میباشد. 
سرویس بهداشتی جنب این انباری قرار دارد. به قسمت مسکونی با دیوار و سقف قوسی خشتی، پائین 
بدنه داخلی کاشی و بقیه سفید کاری، درب داخلی چوبی، درب و پنجره های خارجی آهنی، آشپزخانه 
و سرویسهای بهداشتی کاشیکاری شده با درب آلومینیومی، کابینتها فلزی، سقف ایزوگام و سیستم 
گرمایش بخاری و آبگرمکن گازی، سیستم سرمایش کولر آبی، دارای انشعابات آب و گاز و برق میباشد 
ج: قسمت طویله با دیوار باربر و سقف طاق ضربی در زیر زمین و سقف با تیر چوبی در طبقه همکف و 
کف خاکی و درب ورودی فلزی میباشد که تمامت چهار حبه و نیم مشاع باستثنای بهای ثمنیه عرصه 
و اعیان آن از ۷۲ حبه ششدانگ به مبلغ سیصد و ده میلیون و ششصد و بیست و پنج هزار ریال ارزیابی 
شده و از ساعت ۹ الی ۱۲ روز چهارشنبه مورخ 1401/۵/19 در اداره ثبت اسناد و امالک زواره واقع در 

زواره خیابان امام خمینی به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه سیصد و ده میلیون و ششصد و 
بیست و پنج هزار ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 
و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد 
به برنده مزایده مسترد می گردد، ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد مزایده روز اداری 
بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد شرکت در مزایده الزاما حضوری )خریدار 
یا نماینده قانونی وی( و منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه مزایده به حساب سپرده ثبت در جلسه 
مزایده و ارائه تقاضای کتبی و کارت شناسائی معتبر میباشد و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورت 
استنکاف از واریز مابه التفاوت ظرف مهلت مقرر مبلغ مذکور )ده درصد مبلغ پایه( قابل استرداد نبوده و 
به حساب خزانه واریز خواهد شد و عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. تاریخ 

انتشار آگهی: 1401/05/05 مدیر واحد اجرای اسناد رسمی زواره- خیراله عصاری 1355514/م الف

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه 
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1961 - 9- نظر به دستور مواد 1 و۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رای شماره 140160306006001555 هیات 
اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه 
بشماره  فرزند غالمرضا  فتحعلیان  مجید  آقای  متقاضی  بالمعارض  و  مالکانه  تصرفات 
شناسنامه  ۸۵۷ صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب خانه و مغازه به مساحت 
126/40 متر مربع )یکصد و بیست و شش و چهل صدم متر مربع( قسمتی از پالک ۱۱۳۱ 
اصلی واقع در خراسان رضوی بخش یک شهر حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری مع 
الواسطه از مالک رسمی حجی عالمی حاجی یار محرز گردیده است. لذا به موجب ماده ۳ 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار 
در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراضی مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراضی در 
مهلت قانونی واصل نگردد با معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكیت می نماید و صدور سند مالكیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/20 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/05 سید امین 

موسوی- رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 614/م الف

آگهی مفقودی
به  بک  هاچ   2 تیبا  خودرو  کمپانی  سند  و  مالکیت  سند  سبز،  برگ 
 رنگ سفید به شماره انتظامی ایران 40- 723 ب 94 به شماره موتور
 NAS821100K1217093 شاسی  شماره  به   M15/8740758
شناسنامه  شماره  اهلل  عزت  فرزند  دهقانی  سلیمان  نام  به   1398 مدل 
4849946775 و شماره ملی 4849946775 صادره از تهران مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

آگهی مفقودی
برگ گمرک و برگ سبز خودروی سواری کار  سیستم لکسوس  
تیپ RX350 به رنگ مشکی روغنی مدل 2010 به شماره موتور 
2GRJ291556 به شماره شاسی JTJBK11A3A2008547 به 
شماره پالک ۲۱  ه  ۱۵۶ ایران ۶۳ به نام جعفر شعبانی پور مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
به شماره  مرادعلی  فرزند  الدینی  زین  فاطمه  اینجانب  التحصیلی  فارغ  مدرک 
شناسنامه 19218  صادره از تهران در مقطع دکتری عمومی رشته دندانپزشکی 
صادره از واحد دانشگاهی اصفهان)خوراسگان(  با شماره سریال 0216095 مفقود 
گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان( به نشانی: اصفهان –  خیابان جی 

شرقی- ارغوانیه ارسال نماید. 

ruydadiran.com

مریم عمادی
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خبر کوتاه
چهار شنبه  0۵ مـرداد ماه 1401/ سا ل ششم / شماره  140۵

با ما در تماس باشید...

اراضی خرد استفاده از 
سامانه های نوین آبیاری را 

دشوار می کند
معــاون فنی مجــری طرح ســامانه های نویــن آبیاری 
وزارت جهادکشاورزی گفت:خردتر شدن اراضی کشاورزی 
استفاده از شیوه های مدرن  آبیاری را دشوار می کند. یعنی 
هر چه قطعات کوچکتر می شود، هزینه ها بیشتر شده 
و به کارگیری چنین روش هایی مقرون به صرفه نیست. 
صمداهلل ابراهیمی پور در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
از ۸.۷ میلیون هکتار اراضی آبی کشور بیش از ۲.۵ میلیون 
هکتار یعنی ۳۰ درصد اراضی به سامانه های نوین آبیاری 
مجهز شــده اند، گفت: اولویــت و رویکرد جدیــد وزارت 
جهادکشــاورزی توسعه کیفی در کنار ارتقای کمی است. 
وی ادامه داد: عملیات تجهیز اراضی به سامانه های نوین 
از پایــان دهــه ۶۰ شــروع شــد و در حال حاضــر نیز ادامه 
دارد. در مــدت زمــان ۳۰ ســال ۳۰ درصــد رشــد را در ایــن 
بخش شاهد بودیم و هر چه زمان می گذرد تکنولوژی های 
بیشــتری را در ایــن بخــش شــاهد هســتیم. در حقیقــت 
می تــوان گفــت کــه مجهــز شــدن ۳۰ درصــد اراضــی بــه 
سیستم های نوین آبیاری عدد رضایت بخش و قابل قبولی 
اســت و به بخش کشــاورزی در افزایش تولید و بهره وری 
آب کمک بســیاری کرده اســت. هر چند برای رشد بیشتر 
نیازمند زیرساخت های بیشتری هستیم. معاون فنی مجری 
طرح سامانه های نوین آبیاری وزارت جهادکشاورزی اضافه 
کرد: تامین انرژی، تخصیص آب و تقاضای کشاورزی در کنار 
بحث تامین اعتبار از اهمیت زیادی برخوردار است. وی 
همچنین تصریح کرد: البته باید این نکته را هم بپذیریم که 
در دهه اخیر شاهد تغییرات اقلیمی هستیم و بارش ها نیز 
به شدت کاهش یافته است. از طرفی رشد جمعیت نیز 
داریم که طبیعتا این جمعیت به غذا نیاز دارد. ابراهیمی 
پور عنوان کرد: در کشــور ما ۹۲درصد تولیدات از اراضی 
آبی حاصل می شود و تولیدات کشاورزی وابستگی زیادی 
به آب دارد در حالی که در سایر کشورها اینگونه نیست 
و ایــن عــدد به ۴۰ درصد مــی رســد. وی در ادامه افزود: 
راندمان آبیاری  را ســال به ســال افزایش  داده ایم و شــاهد 
افزایش سالیانه  یک درصدی آن هستیم. همچنین میزان 
بهره وری نیز به ۱.۴۵ کیلوگرم در مترمکعب رسیده است. 
این مقام مسئول در وزارت جهادکشاورزی در پاسخ به این 
سوال که که بسیاری از فعاالن بخش کشاورزی به شیوه 
سنتی آبیاری انتقاد دارند و معتقدند وزارت جهادکشاورزی 
هیچ اقدام موثری در این راستا انجام نمی دهد و آیا این 
وزارتخانــه برنامــه ای برای ترغیب و تشــویق کشــاورزان 
به اســتفاده از شــیوه های آبیاری دارد یا خیر؟ گفت: این 
حقیقــت وجــود دارد که کمبــود آب داریم. زیــرا آب تابع 
بارندگی اســت و طبیعتا وقتی بارندگی کم باشــد آب در 
بخش کشاورزی هم کم می شود. کمبود آب سالهاست که 
دغدغه وزارت جهادکشــاورزی بوده و این وزارتخانه نیز 
اقداماتی در این راستا انجام داده است که از جمله این 
اقدامات می توان به اجرای طرح های آب و خاک، اجرای 
طرح هــای ســامانه های نوین آبیــاری، اجرای شــبکه های 
آبیاری و زهکشی و فرعی و توسعه مکانیزاسیون اشاره کرد. 
معاون فنی مجری طرح سامانه های نوین آبیاری در ادامه 
گفت:در بحث سامانه های نوین آبیاری دولت اعتباراتی را 
به صورت کمک بالعوض در اختیار کشاورزان قرار داده که 
این اعتبارات گاها تا ۸۵ درصد طرح را پوشش می دهند. 
کشاورز هم بایستی ۱۵ درصد مابقی سهم قانونی خود 
از طــرح را بپــردازد. گاهی اما مشــکالتی مانند نوســانات 
قیمــت لوازم و تجهیــزات یا فراهم نبودن زیرســاخت ها 
بار مضاعف به پروژه وارد می کند که کشاورز را مجبور به 

پرداخت بیشتری  می کند.

سالمت و ایمنی مردم خط 
قرمز سازمان استاندارد 

است
رئیس ســازمان ملی اســتاندارد گفت: طبق قانون هر 
جایی که اســتانداردها، موازین ایمنی و فنی پاس نشود 
این سازمان ورود می کند. مهدی اسالم پناه_ رئیس سازمان 
ملی اســتاندارد_ در حاشیه بازدید از همایش هم افزایی 
مدیریت ایران در گفت وگو با ایســنا، درباره تاثیرات این 
رویداد اظهار کرد: جنس کارها مردمی است و زمانی که 
پایه کارها مردمی باشد هم در آن تحول وجود دارد، هم 
ســادگی و در عین حال پیچیدگی. وی افزود: خوشــحال 
هســتم کــه این پویایی را مشــاهده کــردم و مــواردی که 
مرتبــط به حوزه توســعه محصــول، خدمت، اســتاندارد 
ســازی، انطباق، ارزیابی کیفیت را مشــاهده و یادداشت 
برداری کردیم قرار هست مشارکت هایی انجام دهیم. به 
دلیل اینکه اولین سالی است که رویداد برگزار می شود در 
وهله بعدی هم می تواند ارتقا  پیدا کرده و کامل تر شود. 
اســالم پناه گفت: این گونه رویدادها برای ســازمان ملی 
استاندارد که یک سازمان مردمی بوده و تکالیف، خدمات 
و ماموریت هایش مســتقیما متوجه مردم می شــود، هر 
چه تکثیر و گسترش یابد بهتر است. رئیس سازمان ملی 
اســتاندارد دربــاره ترخیص ذرت های آلــوده  تصریح کرد: 
بیانــه ای در رابطــه بــا همیــن موضــوع ارائــه کرده ایم که 
ســازمان اســتاندارد از اواخر ماه بهمن تا اوایل اسفند ماه 
مدیریــت کــرد و اجــازه نــداد به ســالمتی، ایمنی و حتی 
امنیت روحی و روانی مردم آســیبی وارد شــود؛ اما فضای 
رسانه ای را به سمتی بردند که اتفاق سهمگینی رخ داده و 
این سازمان سازمانی است که فرابخشی صحبت می کند. 
وی تاکید کرد: ایمنی، سالمت و امنیت مردم خط قرمز 
ما است و ما در این محموله در بندرگاه و سایر محموله 
هــا از خــط قرمز عبور نکرده ایم و نخواهیم کرد و خاطر 
مردم از این بابت در آرامش باشــد. اســالم پناه در پاســخ 
به سوالی که چه خودروهایی قرار است توقیف شود و 
چه زمانی انجام می شود؟ تشریح کرد: بعد از اینکه گالیه 
رهبر انقالب به صورت علنی مطرح و به دنبال آن فرمان 
رئیس جمهوری صادر شد به موازات حضور ما در سازمان 
رقم خورد. به دلیل شناخت از صنعت و این حوزه نگرانی 

های مردم را در این زمینه درک می کنم. 

خبرکوتاه
ruydadiran.comاقتصاد

 

اجرای طرح جهش تولید 
در دیم زارها

تعیین تکلیف بورس بین الملل 
به زودی

از  کشــاورزی  وزیــر جهــاد 
تولیــد  طــرح جهــش  اجــرای 
و  داد  خبــر  دیمزارهــا  در 
گفــت: ایــن طــرح در ســطح 
کشــور  در  میلیــون هکتــار   ۵
اجرایــی می شــود. بــه گزارش 
ایســنا،  ســید جــواد ســاداتی 

نژاد در همایش آغاز سال زراعی ۱۴۰۱_ ۱۴۰۲ 
کــه بــا عنوان طــرح جهش تولیــد در دیمزارها 
برگزار شــد با بیان اینکه طرح جهش تولید در 
دیمزارها امســال در سطح پنج میلیون هکتار 
در کشــور اجرایی می شــود، گفت: پیش بینی 
می شــود بــا اجرای این طرح جهــش بزرگی در 
تولیــدات کشــاورزی و امنیــت غذایــی ایجــاد 
رییــس  اول  بــه معــاون  شــود. وی خطــاب 
جمهوری اظهار کرد: برای اجرای این طرح ۴۰ 
همــت اعتبار نیاز اســت و این میــزان مبلغ در 
ســال اول اجرا باز خواهد گشــت. وزیر جهاد 
کشــاورزی اضافه کرد: این طــرح اتفاق بزرگی 
در بخــش کشــاورزی و امنیــت غذایی اســت، 
زیــرا در حــال حاضــر تنهــا ۸ درصــد تولیدات 
کشــاورزی از دیمزارها اســت در حالی که این 
رقــم در دنیــا بــه ۶۰ و ۷۰ درصــد مــی رســد. 
ســاداتی نــژاد تصریح کــرد: در ابتدا قــرار بود 
۲.۴ میلیــون هکتــار به این طرح اضافه شــود 
اما عالوه بر آن تصمیم دیگری نیز گرفته شد 
که ۱.۲ میلیون هکتار هم به صورت داوطلبانه 
در کشــور اجرا شــود. بنابراین ســطح کل اجرا 
به ۵میلیون هکتار خواهد رسید. به گفته وی 
اجــرای این طرح حداقل غــذای ۲۰۰ هزار نفر 
را پوشش خواهد داد. همچنین میانگین تولید 
در سطح دیمزارهای کشور ۳۰۰تا ۵۰۰ کیلوگرم 
در هکتار اســت که قصد داریم با اســتفاده از 
بذرهــای مناســب، تولید در ســطح را افزایش 
از صحبــت  دیگــری  بخــش  در  وی  دهیــم. 
هایــش  گفت: ظرفیت های زیــادی در بخش 
شیالت وجود دارد و ما از  ظرفیت های۵۸۰۰ 
کیلومتــر ســواحل خــود بــه خوبــی اســتفاده 

نکردیــم. این در حالی اســت 
کــه ظرفیت هــای تولید ثروت 
در ایــن بخــش حتــی بیشــتر 
بایــد  و  اســت  دیم زارهــا  از 
در  تولیــد  جهــش  طــرح  بــه 
شیالت بپردازیم. به گفته وی 
تولید این بخــش به اندازه ای 
اهمیــت دارد کــه در حــال حاضــر حتــی یــک 
کیلوگــرم میگــوی تولیــدی کشــور روی زمیــن 
نمی مانــد و همــه آنها صادر می شــود و چین 
مشــتری بزرگ ما اســت. ســاداتی نــژاد عنوان 
کــرد: در کنــار طــرح مردمی ســازی یارانه هــا و 
جنگ روســیه و اوکراین به هیچ عنوان از نظر 
تأمیــن مــواد غذایی کم نیاوردیم. کشــورهای 
مدعــی نیــز در طول جنــگ روســیه و اوکراین 
ناچــار به ســهمیه بندی مــواد غذایی شــدند 
بــا ایــن حال ما در کشــور حتی با مــازاد تولید 
کشــاورزی  جهــاد  وزارت  و  بودیــم  مواجــه 
در مواقعــی اقــدام بــه خریــد تولیــدات مازاد 
می کــرد. وی تصریح کرد:  میــزان جوجه ریزی 
در ســال جاری بــه ۱۳۵ میلیــون قطعه در ماه 
رسیده است. قیمت های سرسام آور در بازارهای 
جهانــی، موجب رشــد قیمت کاالهــا در داخل 
شده اما باید تالش کنیم که به این مساله فائق 
آییم. وزیر کشاورزی با بیان اینکه جنگ اوکراین 
اهمیت گندم و غالت را به همه دولت ها اثبات 
کرد، افزود: در  اولین جلســه هیات دولت نرخ 
خرید تضمینی گندم اصالح شــد و این مســئله 
انگیزه ای شد که کشاورزان حتی اراضی که ۴۰۰ 
کیلو گندم دارند را برداشت کنند. به عبارت دیگر 
افزایش نرخ گندم، کشــاورزی ایران را به ســمت 
کشــاورزی اقتصــادی بــرده اســت. ســاداتی نژاد 
حجــم خریــداری شــده گنــدم توســط بخــش 
خصوصــی را حــدود ۱۷۰ هزار تــن عنوان کرد 
و افزود: افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در 
ســال زراعی آینده خود را بیشتر جلوه خواهد 
داد و خرید گندم در سال زارعی آینده به رقم 

۹ میلیون تن خواهد رسید.

دبیــر شــورای عالی مناطق 
آزاد اقتصادی کشور از فعالیت 
و ۵۰۰  صنعتــی  واحــد   ۲۵۰۰
هــزار اشــتغال در ایــن مناطــق 
خبــر داد و گفــت: بحث هــای 
مربــوط بــه بانــک آف شــور و 
بــورس بیــن الملــل در جریــان 

اســت و طبق اعالم کمیســیون اقتصادی تا یک 
مــاه آینده تکلیف بورس بین الملل مشــخص و 
در شــورای عالی بورس تصویب خواهد شد. به 
گزارش ایسنا، سعید محمد، در جلسه با اعضای 
هیئت مدیره مجمع کارآفرینان ایران، اظهار کرد: 
مناطق آزاد خودگردان هســتند و ردیف بودجه 
ندارنــد. بنابرایــن مــدل خوبی از اقتصــاد بدون 
نفت و بدون وابستگی به بودجه دولت است 
و میتواند مدل و الگوی خوبی برای کشور باشد. 
وی بــا بیان اینکه توســعه مناطــق آزاد مبتنی بر 
بخش خصوصی است، از فعالیت  ۲۵۰۰ واحد 
صنعتی و ۵۰۰ هزار اشتغال در این مناطق خبر 
داد. محمد با اشاره به فعالیت ۵۴۰۰ منطقه آزاد 
و ویــژه در دنیا که ۷۵ درصد آنها موفق بودند، 
گفت: چین ۲۵۰۰ منطقه آزاد و ویژه دارد و ۷۵ 
درصد تجارت چین از این مناطق انجام می شود. 
در کشــورهای اطراف هم رقابت ســنگینی برای 
جذب ســرمایه گذاران در مناطق آزاد در جریان 
اســت و معافیتهای مالیاتی و مشــوق هایی در 
نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه عده ای 
معتقد بودند مناطق آزاد محل رانت و قاچاق 
اســت، تصریح کرد: در این شــرایط هر مشوقی 
بایــد اول رفع اتهام می کردیم. البته االن فضای 
ذهنــی تــا حــدودی بهبــود پیــدا کــرده اســت. 
خطاهایی در گذشته اتفاق افتاده از جمله اینکه 
به ایجاد مناطق آزاد به چشم محرومیت زدایی 
نگاه شــده بود. به هشــت منطقه هم بســنده 
نکردنــد، بلکــه هفت منطقه دیگر هــم اضافه 
کردنــد کــه ما مخالــف بودیم، چون ابتــدا باید 
این هشت منطقه به ظرفیت می رسید. محمد 
ادامه داد: وسیع شدن بیش از حد در منطقه آزاد 
مثل منطقه آزاد ماکو هم یکی دیگر از اشتباهات 
است، چرا که باعث می شود داخل آن سکونتگاه 
ایجاد شــود. مثاًل خرمشهر و آبادان محرومیت 
بعد از جنگ دارند و باید به آنها رسیدگی شود. 
عــده ای می گوینــد آنهــا را به داخل مناطــق آزاد 
بیاوریــم که اشــتباه اســت؛ چــون  بــرای در نظر 
گرفتن معافیت ها و مشوق ها محدودیت ایجاد 
می کنــد. این مــوارد در هفت منطقه آزاد جدید 
لحاظ شــده اســت. دبیــر شــورای عالی مناطق 
آزاد اقتصادی کشور درباره گمانه زنی ها مبنی بر 
واردات بــی رویــه به مناطــق آزاد نیز گفت: این 
برچســبی که مناطــق آزاد فقــط محــل واردات 
است تا حدودی برطرف شده است. سال گذشته 
تــراز تجــاری در این مناطق باالنــس و صادرات 

و واردات برابــر شــده اســت. 
همچنیــن ۳۱ درصــد صــادرات 
از مبدا مناطق آزاد بوده است. 
وی همچنین از سرمایه گذاری 
۳۶ هزار میلیارد تومان در سال 
گذشته در مناطق آزاد خبر داد 
و گفت: ســه ماهه اول امسال 
هم ۶۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در مناطق 
آزاد انجــام شــده اســت. بحث هــای مربوط به 
بانک آف شور و بورس بین الملل نیز در جریان 
اســت و طبق اعالم کمیســیون اقتصادی تا یک 
مــاه آینده تکلیف بورس بین الملل مشــخص و 
در شــورای عالــی بــورس تصویــب خواهد شــد. 
همچنین مسائل طوالنی مدت که بانک مرکزی 
بــرای فعاالن اقتصــادی دارد می تواند در بانک 

آف شور حل و فصل شود.
دبیــر شــورای عالــی مناطــق آزاد اقتصــادی 
کشــور همچنین در جمع خبرنگاران از تســهیل 
صدور مجوزها در مناطق آزاد خبر داد و گفت: 
بانــک آف شــور می تواند خدمات پولی، بانکی 
و بیمه ای و همچنین در بخش بازار سرمایه به 
تولیدکنندگان ارائه دهد. در مورد بورس بین الملل 
قــول مســاعد داده شــده و بعــد از تصویــب 
راه انــدازی خواهــد شــد. در مورد بانک آف شــور 
هم پیشنهاد سرمایه گذاران به بانک مرکزی ارائه 
شــده و در صــورت تایید بــرای راه انــدازی اقدام 

خواهد شد.
آف شــور بانــک بــه عملیات بانکــی اطالق 
می شــود که توســط یک بانک واقع در منطقه 
یا سرزمینی غیر از سرزمین اصلی که اغلب جزایر 
متعلق به دولت حاکم بر سرزمین اصلی به شمار 
می روند با اشخاص غیرمقیم و با پول خارجی و 

در مقیاس بزرگ انجام می شود.
محمــد بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ۷۹ 
مجوز منطقه ویژه اقتصادی صادر شده که ۳۳ 
تــا فعال شــده و فعاالن اقتصــادی می توانند از 
۴۶ مجوزی که هنوز فعال نشده استفاده کنند، 
اظهــار کــرد: کشــورهای اطراف هــم عالقه مند 
به ســرمایه گذاری در مناطق آزاد کشور هستند. 
راه اندازی مناطق آزاد مشترک هم دنبال می شود 
کــه یعنــی هــم ایــران و هــم کشــورهای اطراف 
اراضی خود را در اختیار تولیدکنندگان کشورهای 
طــرف مقابل قرار دهند. حســن این طــرح این 
است که اگر تولیدکننده ای ۲۰ درصد تولید خود 
را در کشــور همسایه انجام دهد به عنوان مبدا 
می تواند از آن کشور محصول صادر کند. به گفته 
وی این کشــورها عمدتا پروتکل هــای خوبی با 
سایر کشــورها دارند، برای مثال تعرفه صادرات 
از عراق به روســیه به کل کشــورهای عرب صفر 
اســت. ســایر کشــورها هــم مزیت هایــی دارند. 
کشورهای همسایه هم می توانند از انرژی ارزان 

ایران بهره مند شوند.

سخنگوی اقتصادی دولت مطرح کرد

افزایش ۵۸۰ درصدی وصول درآمدهای نفتی

جواد ساداتی 
نژاد

سعید محمد

سخنگوی اقتصادی دولت با اعالم اینکه برای 
کنترل تورم و جلوگیری از برداشتن از جیب مردم و 
فعاالن اقتصادی تالش هایی صورت گرفت، نتایج 

آن را امری برشمرد که به مرور دیده خواهد شد.
به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی در نشست 
خبــری هفتگی خــود در پاســخ به پرسشــی درباره 
دستاوردهای سفر پوتین و اردوغان به ایران، اظهار 
کرد: این سفرها در راستای سیاست کلی و زیر چتر 
عمومی سیاست همسایگی دولت پیگیری می شود 
و ســفری که آقای پوتین داشــت بر محور اجرایی 
شدن توافقاتی بود که در سفر آقای رئیسی به آنها 
اشــاره شــده بود، از جمله اســتفاده از روبل در بازار 
متشکل و موارد دیگری که بر آنها تفاهم شده بود.

وی افــزود: همچنیــن قــرارداد انتقــال گاز ما به 
ترکیه و نیز اجماع نظر دو رییس دولت بر افزایش 
سقف مراودات تجاری هم از جمله مواردی بود که 

در گفت وگو با آقای اردوغان مطرح شد.
خاندوزی با اشاره به اینکه یکی از اولویت های 
رئیس جمهور کنترل تورم است گفت: بعد از افزایش 
قیمت هایــی کــه در خــرداد و اردیبهشــت وجــود 
داشــت، اقدام هایی برای کنترل موتور تورم انجام 

شده است.
وی ادامه داد: تا حد خوبی در کاهش کســری 
بودجه موفق بودیم به طوری که در مقایسه با سال 
قبل ۴۸ درصد رشد منابع درآمدی بودجه محقق 

شده است.
ســخنگوی اقتصادی دولت تصریح کــرد: برای 
کنترل تورم و جلوگیری از برداشتن از جیب مردم و 
فعاالن اقتصادی تالشی هایی صورت گرفت که به 

مرور نتایج آن را می بینیم.
خاندوزی همچنین تاکید کرد: وصولی خزانه از 
فروش نفت خام و میعانات در چهار ماهه نخست 
امســال نســبت به مدت مشابه ســال گذشته ۵۸۰ 

درصد رشد داشته است.
اقتصــادی دولــت دربــاره آخریــن  ســخنگوی 
وضعیت صدور مجــوز در درگاه ملی، گفت: یکی 
از نقاط مورد تاکید دولت در سال کمک به تولید، 
کاهــش هزینه هــا و رفــع موانــع تولید از جملــه در 
مجوزهاســت که پیگیری می شــود و تا کنــون ۱۷۵ 
هزار درخواست مجوز موجه به دستگاه های دولتی 
وصول شــده است که یک ســوم این درخواست ها 
منجر به صدور مجوز شد و درخواست کننده بدون 
عبور از مسیر مراجعه حضوری تنها از طریق دولت 

الکترونیکی مجوز خود را دریافت کرد.
وی افــزود: ۷۰ درصــد دیگــر در حــال بررســی 
هستند و برخی دستگاه ها تخلف کردند و برخی 
هم در اتصال به شبکه ملی درگاه ها دچار مشکل 

هستند.
 روزانه ۷۰ میلیارد ناموت خرید نان ثبت 

می شود
خاندوزی با اشاره به طرح هوشمندسازی یارانه 

نان، گفت: ۹۰ درصد خرید نان کشور ذیل این طرح 
انجام می شود و روزانه ۷۰ میلیارد تومان خرید نان 
ثبت می شود که شامل ۱۰۰ میلیون قرص نان است.
وی ادامه داد: با ســامانه محیا این امکان برای 
نخستین بار فراهم شد تا دولت نظارت کند که هر 
کیســه آرد چقدر مصرف می شود و چقدر انحراف 
در مســیر دارد، چــون بســیاری از ایــن آردها پخت 
نمی شــد و با تکمیل این سامانه شاهد کاهش ۲۵ 
تا ۳۰ درصدی مجموعه آرد توزیع شده در خبازی ها 

باشیم تا به مسیر اصلی خود برگردد.
خاندوزی افزود: بیش از ۶۵ هزار واحد صنفی ما 

تحت پوشش این سامانه قرار دارد.
سخنگوی اقتصادی دولت در  پاسخ به پرسش 
ایسنا در زمینه اجرای طرح بازتوزیع یارانه بنزین که 
در کیش انجام شد و موفقت آمیزبودن آن و اینکه 
آیا زمانی برای اجرای این طرح در کل کشور در نظر 
گرفته شده، تصریح کرد: این طرح از ابتدای اسفند 
به شکل آزمایشی انجام شد و بعد از پنج ماه دوره 
آزمایشــی، از ابتدای مردادماه متوقف شد و نتایج 
ارزیابی این دوره قرار شد که در جلسه ای خدمت 
رییس جمهوری و اعضای ستاد اقتصادی مطرح و 
بعد تصمیم گیری شود که اگر ایراداتی آشکار شده 

چه اصالحاتی باید انجام شود.
خاندوزی یادآور شــد: همچنین اگر قرار اســت 
ایــن طــرح توســعه پیدا کند یا همینطور به شــکل 
آزمایشی متوقف باقی بماند، هنوز تصمیمی در این 
زمینه گرفته نشده است اما هر تصمیمی که باشد 
ناقــض ایــن امر که در ســال جــاری افزایش قیمت 

بنزین نداریم، نخواهد بود.
 پیگیری ورود روبل به بازار متشکل ارزی

وی دربــاره ورود روبــل بــه بــازار متشــکل ارزی، 
تاکید کرد: مسئولیت پیگیری این  محور مهم برعهده 
بانــک مرکزی اســت و اقدامات خوبی هم شــروع 
شــده اســت. در ســال های گذشــته علیرغم اینکه 
تکلیف قانون برنامه ششم بود، درصد عملکرد و 

تحقق پایینی را شاهد بودیم.
ســخنگوی اقتصادی دولت افــزود: با توجه به 
اراده دولت اعم از انعقاد پیمان های پولی دوجانبه 
و چندجانبــه اولیــن گام را با روســیه برداشــتیم و در 
عمل منجر به ورود روبل به بازار متشکل ارزی شد. 

گامهای بعد چه با روسیه و با سایر شرکای اقتصادی 
در پیش اســت و امیدواریم امســال ســال خبرهای 

متناوبی در این محور باشد.
وزیر اقتصاد در پاســخ به پرسشــی دربــاره نرخ 
سود بین بانکی اظهار کرد: به شایعات بی پایه دامن 
نزنید. استعفایی از سوی رییس بانک مرکزی در کار 
نبوده است و سیاست ستاد اقتصادی دولت همانی 
است که در بهمن سال گذشته توسط معاون اول 
ابــالغ شــد که تکالیف متعــددی برای دســتگاه ها 
وجود داشت؛ از جمله سود بین بانکی و موضوع 
جدیدی دنبال نمی شود. بنا است موضوع در جلسه 

شورای پول و اعتبار مطرح شود.
آخریــن  دربــاره  پرسشــی  بــه  پاســخ  در  وی 
وضعیــت بازمانــدگان ســهام عدالــت هــم گفــت: 
در بیــن بازمانــدگان دو ســطح را داریــم که ســطح 
اول برمی گشــت بــه گروه هایی که تحت پوشــش 
نهادهــای حمایتــی قــرار دارنــد، ســطح دوم در 
مورد ســایر شــش دهکی بــود که در قانــون اجرای 
سیاســت های اصل ۴۴ آمده که آنها هم می توانند 
مشمول دریافت سهام عدالت قرار گیرند اما تعداد 

این افراد در سطح دوم بیشتر است.
خانــدوزی ادامــه داد: با توجه به اینکه دولت 
بایــد تکالیــف دیگــری را هــم در زمینــه واگــذاری 
ســهام امســال انجام مــی داد، اولویــت را در دولت 
بــر این قــرار دادیم که در ســریع ترین زمان ممکن 
برای گروه اول یعنی افراد تحت پوشش نهادهای 
حمایتی این کار را انجام دهیم که طبق اطالعاتی 
کــه بیــن دســتگاه ها رد و بدل شــده قریب به ســه 
میلیون نفر افراد بازمانده  از ســهام عدالت هستند 
که اطالعاتشــان در نهادهای تحت پوشــش کشور 
وجود دارد و مشــمول دریافت ســهام هم هستند، 
ابتدا در خصوص این عده با فوریت مصوبه آماده 
شد که در کمیسیون اقتصادی دولت هم تصویب 
شــده و در صــف طرح در هیئت دولت قــرار دارد. 
امیدواریــم کــه در همیــن مردادماه مصوبه هیئت 
دولــت را در این زمینه داشــته باشــیم.وزیر اقتصاد 
گفــت: در خصــوص ســطح دوم که تعــداد زیادی 
از مــردم هســتند کــه در ۶ دهــک اول درآمدی قرار 
دارند، الزم است اطالعات دقیق تری را از این افراد 
داشته باشیم. در مورد افراد تحت پوشش نهادهای 

حمایتی بانک اطالعاتی نسبتًا خوبی در دستگاه ها 
وجود دارد اما در خصوص جمعیت دوم تا تکمیل 
بانک اطالعات و اینکه ببینیم غیر از میزانی که باید 
به صندوق های بازنشســتگی کشــوری و لشکری و 
سازمان تامین اجتماعی سهام اختصاص دهیم چه 
میزان سهام باقی خواهد ماند، برای دسته دوم هم 

مصوبه را دنبال خواهیم کرد.
 دولت مصرف بنزین را کنترل می کند

خانــدوزی دربــاره موضــوع واردات بنزیــن نیــز 
گفــت: با توجه به دقت آماری تولیــد فراورده ها از 
جمله بنزین، وضعیت تولید خوب است. با توجه 
به دستور رئیس جمهوری برای عدم افزایش قیمت 
بنزین در سال جاری،   دولت با ابزارهای غیرقیمتی 
و روش هایــی همچــون گازســوز کــردن خودروهــا 
دنبال این اســت که مصرف را کنترل کند تا امســال 
را به شکلی خاتمه دهیم که نیازی به واردات بنزین 
و فرآورده وجود نداشــته باشــد یا به شکل حداقل 

باشد.
وزیر اقتصاد در خصوص نرخ ســود بین بانکی 
و اینکــه نامه نگاریهایــی در زمینــه جلوگیــری از 
افزایش نرخ سود بین بانکی باعث طرح استعفای 
صالح آبادی شده است، گفت: خواهش می کنم به 
شــایعات بی پایه دامن نزنید. اســتعفایی از سوی 
رییــس بانک مرکزی در کار نبوده اســت. سیاســت 
ســتاد اقتصادی دولت همانی اســت که در بهمن 
ســال گذشــته توســط معــاون اول ابــالغ شــد کــه 
تکالیف متعددی برای دســتگاه ها وجود داشــت؛ 
از جمله نرخ ســود بین بانکــی و موضوع جدیدی 
دنبال نمی شود. بنا است موضوع در جلسه شورای 
پول و اعتبار مطرح شــود.وی در پاسخ به پرسشی 
دربــاره ادعاهای مســئوالن دولت قبل درخصوص 
خزانــه دولــت و تــورم گفــت: آمارهــای اقتصــادی 
شــهریور ۱۴۰۰ روشــن اســت و مرجــع انتشــار ایــن 
آمارهــا هــم بانک مرکزی بــوده که تــا آن زمان هنوز 
رئیس کل تغییر نکرده بود. اگر نقــدی وجود دارد 
به همان زمان است. عدد و ارقامی  که من هم در 
بدهی  دولت به مجموعه بانکی کشــور و بدهی 
به صندوق های بازنشستگی اعالم کردم با دقت و 
صحت اســت. اگر دوستان از مراجع رسمی اطالع 
دیگــری دارند اســتقبال می کنیم تــا آمارهای جدید 
را بشنویم.ســخنگوی اقتصــادی دولــت در رابطــه 
با تخلفات بانکی گفت: نظارت بر شــبکه بانکی 
برعهــده بانک هــا و بانــک مرکــزی اســت و ما هم 
در وزارت اقتصاد این مسئولیت را داریم و ابالغیه 
رســمی از طریــق هیئــت مدیره تک تــک بانک ها 
در زمینــه اجــرا، گام خوبی بود؛ اما اخبار متعددی 
می رســید که برخی شــعبه ها تمکین نمی کردند و 
اقدامات جدی برای مقابله با این موضوع صورت 
گرفت و مدیریت چندین شعبه بانک بابت عدم 
اجرای قانون برکنار شدند و از طریق سامانه بازرسی 

وزارت اقتصاد پیگیر این مسئله هستیم.

رئیــس اتــاق بازرگانی ایران می گویــد، راه فعال 
بخــش خصوصــی  و  بازرگانــی  اتاق هــای  کــردن 
کشورهای عضو دی-۸ توسعه همه جانبه روابطه 

میان اعضاست.
به گزارش ایسنا، غالمحسین شافعی،  در نشست 
اتاق هــای بازرگانــی عضــو ســازمان همکاری هــای 
اقتصــادی دی-۸ در داکا )بنــگالدش( اظهــار کــرد: 
گروه اقتصادی دی ۸ متشــکل از هشــت کشــور در 
حال توســعه اسالمی، از ظرفیت های بی بدیلی در 
حوزه های مختلف اقتصادی، جغرافیایی، فرهنگی 
و منابع انسانی بهره مندند که این ظرفیت ها بدون 
همفکــری و همکاری جدی اعضــا، فعال نخواهد 
شد. این گروه بر پایه مبانی محکم و قابل اتکایی 
تأسیس شــده است؛ کشورهایی با جمعیتی بیش 
از یک میلیارد نفر و تولید ناخالص اقتصادی بیش 
از ۴ تریلیون دالر که با توجه به مناســبات حســنه 
میان اعضا، می توانند قدرتی غیرقابل انکار در عرصه 

اقتصادی و همکاری های چندجانبه باشند.

وی با اشاره به ظرفیت های قابل توجه همکاری 
میــان اعضای این گــروه، تاکید کرد: توانمندی های 
گســترده در زمینــه تولیــد و تکنولــوژی روز، منابــع 
عظیــم، ریشــه های مشــترک فرهنگــی و اعتقــادی 
در کنــار جمعیــت جــوان، تحصیل کــرده و پویــا و 
دسترسی های جغرافیایی، از فاکتورهای بسیار مهم 
و قابل توجه گروه دی ۸ به شمار می آیند که نیازمند 
برنامه ریزی های دقیق تری نسبت به گذشته جهت 
بهره مندی از این مواهب جهت توسعه همکاری ها 
هستیم.شافعی افزود: روابط پایدار اقتصادی بین 
کشــورهای در حال توسعه اسالمی و تقویت نفوذ 
این کشورها در بازارهای جهانی و تعامل مثبت با 
جهان صنعتی، مستلزم قرارگیری کشورهای عضو در 
زنجیره تأمین اعضا و کشورهای منطقه و جهان با 
منطق همگرایی است. تقویت این زنجیره تأمین 
که اجالس جاری در داکا نیز با هوشــمندی بر این 
موضوع تمرکز کرده است، مسیر دقیق و پیش روی 

این همکاری است.

بر اســاس گزارش سایت اتاق ایران، رئیس اتاق 
بازرگانی ایران با اشــاره به توانایی هــای ایران برای 
حضــور پررنگ در تبــادالت این گروه، تصریح کرد: 
کشــور ایران با بهره مندی از منابع گســترده نفتی و 
گازی و اقالم مختلف معدنی و قرارگیری در چهارراه 
ترانزیتی شرق و غرب و شمال و جنوب و دسترسی 

مناســب بــه بازارهای منطقــه، آمــاده نقش آفرینی 
گســترده جهت قرارگیری در این زنجیــره و پذیرش 
اســت.  مختلــف  بخش هــای  در  ســرمایه گذاری 
موضوعات مطرح شده از جمله ایجاد امکان تهاتر 
بین کشــورهای عضو دی ۸ و یا ایجاد منطقه آزاد 
تجاری کشــورهای دی ۸ به منظور تسهیل تجارت 
بین این گروه از کشورها و همچنین عملیاتی شدن 
توافقنامه تجارت ترجیحی و گمرکی به همراه لغو 
رواید بین کشورهای عضو از جمله این موارد است 
که قباًل مطرح شده و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 

و کشاورزی ایران نیز از آن حمایت می کند.
شــافعی خاطرنشــان کــرد: اگــر چــه دولت هــا 
در حــال اجــرای نقــش اساســی تســریع دهنــده و 
فعال کننده رشد اقتصادی هستند؛ اما این مشارکت 
بخش های خصوصی فعال به عنوان موتور محرک 
همکاری های سازمان دی ۸ در زمینه های تجاری و 
بازرگانی است که می تواند از این فرصت همکاری 

بهره مند و منتفع شود.

رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی اعالم کرد که درحال حاضر 
قیمت بلیط هواپیما از قیمت یک پرس چلوکباب با مخلفات پایین تر 
است و شرکت های هواپیمایی هزینه های گزافی برای یک پرواز باید 
پرداخت کنند که اکثر این هزینه ها به نرخ دالر محاسبه می شود اما 

قیمت بلیط هواپیما ریالی است.
به گزارش ایسنا، عبدالرضا موسوی در نشست خبری  اظهار کرد: 
برخی انجمن ها بدون هیچ اطالع و تخصصی در صنعت هوانوردی 
اظهار نظر می کنند و متاسفانه برخی از دستگاه ها بر اساس همین اظهار 
نظرها تصمیم گیری می کنند اما باید بدانیم  که قیمت یک چلوکباب با 
نوشابه و دسر و مخلفات زیر یک میلیون نیست و بیشتر از قیمت بلیط 
هواپیماست.وی افزود: شرکت های هواپیمایی دنبال  ارائه خدمات 
خوب هستند نه ثروت اندوزی، اما باید بگوییم به دالیل و مشکالت 
مختلف از جمله مســائل مالی و اقتصادی از مجموع ۳۳۳ فروند از 
هواپیماهای مسافری، حدود نیمی از آنها غیر فعال و زمین گیر هستند.                    
وی با اشــاره به این که تراز شــرکت های هواپیمایی منفی اســت 
و ایرالیــن هــا زیان ده هســتند ادامه داد: بلیط هواپیما در بازار ســیاه 

قیمت های متفاوتی پیدا کرده و آدمهای مختلفی در این زمینه تماس 
می گیرند و  دنبال  بلیط هواپیما هستند. اما باید گفت که همیشه و 
در محاسبه قیمت بلیط هواپیما نرخ پایین تری از ارز آزاد راه محاسبه 
کردیم تا مردم کمتر فشار را تحمل کنند به عنوان مثال در سال گذشته 
نــرخ ارز ۲۲ هــزار تومانی برای بلیط هواپیمــا در نظر گرفته بودیم و 
مبنای محاسبه قیمت بلیط هواپیما در آخرین نرخ نامه مصوبه ۲۵ 
هزار تومان  است.موسوی اضافه کرد: ۶۰ درصد از هزینه شرکت های 
هواپیمایی ارزی است که می توان به خرید قطعات، آموزش نیروها، 
نشــریات و غیره اشــاره کرد به عنوان مثال روغن، الســتیک هواپیما و 
حتی موکت کف هواپیما و روکش صندلی ها از خارج تامین می شود 
چرا که باید دارای استانداردهای خاصی باشد. همچنین بیمه مسافران، 
بیمه های بین المللی اســت که با نرخ ارز آن را پرداخت می کنیم و با 
وجــود ایــن حجــم از هزینه هــای ارزی نرخ بلیت هواپیمــا به صورت 
ریالی دریافت می شود. یکی دیگر از مسائلی که در پروازهای داخلی 
هزینه هــای ما را شــامل می شــود هزینه هــای فرودگاهی و هندلینگ، 
پارکینگ هواپیما و نشست و برخاست است که با نرخ ارز محاسبه 

شده و شرکت فرودگاه ها آن را از ما دریافت می کنند. همچنین حدود 
۱۱ درصد قیمت بلیت هواپیما عوارضی است که دستگاه های مختلف 
از شرکت های هواپیمایی دریافت می کنند.وی با بیان این که هزینه های 
فرودگاهی طی ۱۰ سال گذشته ۷۰ برابر افزایش پیدا کرده است، گفت: 
به عنوان مثال در سال ۱۳۹۴ هزینه یک نشست و برخاست هواپیما 
MD در فرودگاه هــای اهــواز، مشــهد و مهرآبــاد به ترتیــب ۴۳۲ هزار 

تومان، ۶۷۲ هزار تومان و ۶۷۴ هزار تومان بوده اســت که در ســال 
گذشــته به چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، شــش میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومان و هفت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رســیده اســت. این هزینه ها 
سبب شده که نه تنها ایرالین ها سهمی از فروش بلیت هواپیما ندارند 
بلکه به دلیل زیان انباشته و بدهی های زیاد به دستگاه های مختلف 
مانند شــرکت فرودگاه ها، ســازمان هواپیمایی، شــرکت نفت و غیره 
تراز منفی دارند.رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی اظهار کرد: اگر 
بخواهیم یک موتور هواپیمای ایرباس ۳۳۰ را تعمیر کنیم پنج میلیون 
دالر هزینه بر می دارد که با آن می شود دو سال و حدود ۴۰۰۰ نشست 

و برخاست انجام داد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد

آمادگی ایران برای توسعه روابط با ۸ کشور اسالمی

مسافر و ایرالین ناراضی از قیمت بلیت
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ارتقاء زیرساخت تبادل برق ایران و ترکیه با نخستین نیروگاه ها خورشیدی شناور در ایران وارد مدار شد
استفاده از شیوه نوین 

محدودیتی در تأمین برق پایتخت
 ایجاد نشد

گاز برای ۹۰۰ هزار مشترک کمیته
 امداد و بهزیستی رایگان شد

۴۰ درصد مشترکان خانگی مشمول پاداش 
صرفه جویی شدند

ارتقــاء  گفــت:  نیــرو  وزیــر 
بیــن  بــرق  تبــادل  زیرســاخت 
ایــران و ترکیه یکی از مهم ترین 
توافقاتی بود که اخیرًا در جریان 
ســفر رئیس جمهــور ترکیــه بــه 
تهران با نظر مثبت دو کشور به 
دســت آمد. علی اکبر محرابیان 

در گفت وگــو بــا ایرنــا ضمــن اشــاره بــه اهمیت 
توسعه دیپلماسی برق در کانال روابط اقتصادی 
میان کشورها گفت: امروز مسئله دیپلماسی انرژی 
خصوصــًا در حــوزه برق به یک راهبرد برای حل 
مســئله، کســب انتفاع اقتصادی و حفظ منافع 
ملــی تبدیل شــده اســت و مــا برای توســعه این 
بخش با اولویت کشورهای همسایه برنامه ریزی 
داریــم. وزیــر نیــرو در تشــریح دالیــل ضــرورت 
توسعه دیپلماسی برق گفت: ایران بر اساس آمار 
بین المللی قدرتمندترین کشــور منطقه از منظر 
تولید و توســعه زیرســاخت برق اســت. از سوی 
دیگــر موقعیت ژئوپلیتیک کشــور مــا به نحوی 
اســت که امکان اتصال به کشورها و شبکه های 
متعددی را فراهم می کند، این قدرت تولید برق 
در کنار موقعیت استراتژیک جغرافیایی فرصت 
بی نظیری در توسعه دیپلماسی برق را در اختیار 
ما قرار خواهد داد. وی ضمن بیان رویکرد دولت 
مردمی در حوزه دیپلماســی برق افزود: استقرار 
دیپلماســی قدرتمند برق با اولویت همکاری با 
کشورهای منطقه جزء راهبردهای اساسی دولت 
مردمــی بــه حســاب می آید و مــا از ایــن طریق 
قصــد داریم، زمینه ارتقاء منافع کشــور را فراهم 
کنیــم. محرابیــان با اشــاره به ســفر اخیر روســای 
جمهــور روســیه و ترکیــه بــه تهــران و محورهای 
مذاکره شــده در ایــن دیدارهــا گفــت: مســئله 
توسعه روابط دیپلماسی برق یکی از مهمترین 
محورهای مذاکره شده در قالب گفت وگو میان 

روســای جمهــور ایــران، روســیه 
و ترکیــه بــود و بر این مبنا و به 
توافق های مثبتی با کشور ترکیه 
رســیدیم. وزیر نیــرو در توضیح 
توافقــات برقی با کشــور ترکیه 
گفت: ارتقاء زیرســاخت تبادل 
برق بیــن ایران و ترکیــه یکی از 
مهم ترین توافقاتی بــود که اخیرًا در چهارچوب 
سفر رئیس جمهور ترکیه به تهران با نظر مثبت دو 

کشور به دست آمد.
عضــو کابینــه دولــت مردمی ضمن تشــریح 
جزئیات ظرفیت تبادل برق ایران و ترکیه گفت: 
با توجه به توافقات صورت گرفته، اتصال برقی 
میــان ایــران و ترکیــه از طریــق ســه زیرســاخت 
بــازرگان- و  باش قلعــه  خــوی-  خــوی-وان، 
دغوبایزید انجــام می پذیرد. محرابیان با اشــاره 
به شــیوه عمده اتصال شــبکه برق کشورها بیان 
کــرد: شــیوه اســتقرار زیرســاخت تبــادل بــرق 
میــان کشــورها عمدتــا در قالــب ســه روش 
ســنکرون شــبکه ها، شــیوه ایزوله ســازی یــک 
منطقــه و شــیوه نویــن خطــوط ولتــاژ بــاالی 
 HVDC( جریــان مســتقیم پشــت به پشــت
Back to Back)BtoB(( انجــام می پذیــرد. 
وی ادامــه داد: در زیرســاخت تبــادل بــرق 
توافــق  ترکیــه  کشــور  بــا  خوی-باش قلعــه، 
کردیــم تــا بــرای اولین بار اتصال برقی دو کشــور 
 )HVDC Back to Back( از طریق شــیوه نوین
با توان ۶۰۰ مگاوات انجام شــود و از این طریق 
با ارتقاء ضریب بار موثر، شاهد افزایش ظرفیت 
تبادل انرژی باشیم. وزیر نیرو تاکید کرد: با توجه 
به تغییر ریل تصمیم گیری در حوزه دیپلماسی، 
بــر ارتقای همکاری ها به محوریت برق با ســایر 
کشــورهای همسایه و دوســت تاکید داریم و در 

این زمینه به شکل پویا عمل خواهیم کرد.

مدیرعامــل شــرکت توزیــع 
نیــروی برق تهــران بزرگ گفت: 
طــی ماه های خرداد و تیر هیچ 
گونه محدودیتی در تامین برق 
مشترکان شهر تهران ایجاد نشد. 
به گزارش ایرنا از روابط عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق تهران 

بــزرگ »کامبیز ناظریان«  افــزود: با تدابیر انجام 
شــده از ابتدای مهرماه ســال گذشــته، طرح های 
متعددی در این شــرکت به منظــور گذر از پیک 
مصرف و کنترل بار شــبکه در ســاعات بحرانی، 
اجرایــی شــده اســت که مجمــوع ایــن اقدام ها 
طــی دو مــاه خــرداد و تیــر ۱۴۰۱ موفقیت کامل 
در حفــظ پایداری شــبکه برق کالن شــهر تهران 
را بــه دنبــال داشــت. وی ادامــه داد: بــه ازای هر 
درجــه افزایــش دمــای هــوا، میزان مصــرف برق 
شــهر تهــران حــدود ۱۵۰ مــگاوات افزایــش پیدا 
می کند که همکاری ستودنی شهروندان تهرانی در 
ماه های گرم از مهم ترین عوامل مؤثر در مدیریت 
بــار شــبکه بــرق بــود. مدیرعامل بــرق پایتخت 

خاطرنشــان کرد: امسال شاهد 
آن بودیــم کــه مشــترکان بــرق 
پایتخت در بخش های مختلف 
اعــم از خانگی، تجــاری، اداری 
و صنعتی همکاری گســترده ای 
در اجــرای طرح هــای مدیریت 
بار به عمل آوردند و امیدواریم 
بــا ادامــه این روند بتوانیم روزهای پیشــرو را نیز 
همچنان با موفقیت پشت سر بگذاریم. ناظریان 
گفــت: بیــش از یــک هــزار مشــترک در قالــب 
هماهنگی و تبادل تفاهم نامه های همکاری، از 
مولدهــای خود تأمیــن در ســاعات اوج مصرف 
اســتفاده کردند که این همــکاری، روزانه بالغ بر 
۱۵۰ مگاوات از بار شبکه توزیع برق پایتخت را 
کاهش داده است. وی  خاطرنشان کرد: مشترکان 
اداری و دســتگاه های اجرایــی شــهر تهــران نیــز 
همــکاری قابل توجهــی در این بخش داشــتند و 
ضمن قدردانی از این مشترکان، درخواست داریم 
تا پایان فصل گرما همچنان با مدیریت مصرف 

برق، همراه و همکار ما باشند. 

سرپرست هماهنگی مدیریت امور گازرسانی 
شرکت ملی گاز ایران اعالم کرد که هزینه گازبهای 
مشترکان زیر پوشش سازمان های حمایتی مانند 
کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی 
همسو با اجرای بند »ک« تبصره ۱۵ قانون بودجه 
ســال ۱۴۰۱، رایــگان شــد. بــه گزارش ایســنا، ســید 
جالل نورموســوی در این باره گفت: تاکنون ۷۴۰ 
هزار مشترک از سوی کمیته امداد برای زیر پوشش 
قرار گرفتن در این طرح به شــرکت ملی گاز ایران 
معرفی شده اند. وی با تأکید بر سیاست حمایتی 
دولــت از اقشــار آســیب پذیر ادامــه داد: ایــن در 
حالی است که سازمان بهزیستی تاکنون ۱۸۸ هزار 
مشــترک را معرفــی کرده که این تعــداد از ابتدای 
ســال، از ۱۰۲ هزار مشــترک، به ۱۸۸ هزار مشترک 
رسیده است. سرپرست هماهنگی مدیریت امور 
گازرســانی شرکت ملی گاز ایران تأکید کرد: مبنای 
محاســبه این طرح از ابتدای ســال ۱۴۰۰ اســت و 

تفاوتی در زمان اعالم اسامی معرفی شدگان برای 
تقــدم و تأخــر در این طرح وجــود ندارد، اما بهتر 
است سازمان های بهزیستی و کمیته امداد هر چه 
سریع تر فهرست مشموالن را تکمیل کنند تا دیگر 
افــراد واجد شــرایط نیز در شــمول این طــرح قرار 
گیرند. طبق اعالم شرکت ملی گاز ایران، نورموسوی 
تصریح کرد: اکنون در ۹ اســتان آمار ارسال شــده از 
سوی سازمان بهزیستی بسیار کم است که انتظار 
می رود اقدام های الزم از سوی این نهادها هرچه 
زودتر انجام شود، هر چند امیدواریم عدد پایین 
اعالم شــده، به دلیــل نیــاز نداشــتن ســاکنان ایــن 
استان ها به خدمات بهزیستی باشد. وی در پایان 
گفت: مجموعه شرکت ملی گاز ایران این آمادگی 
را دارد کــه مشــترکان معرفی شــده را در کمتریــن 
زمان ممکن زیر پوشــش طرح حمایتی یادشــده 
ســازماندهی کند تا بخشــی از هزینه  خانوارهای 

نیازمند حمایت، در بخش انرژی جبران شود. 

سخنگوی صنعت برق گفت: امسال ۴۰ درصد 
از مشــترکان خانگــی مشــمول پــاداش مدیریــت 
مصرف شــدند. به گــزارش ایرنــا از روابط عمومی 
شرکت مدیریت شبکه برق ایران، »مصطفی رجبی 
مشــهدی« افــزود: از ۲۸ میلیون قبض صــادره در 
بخش خانگی بیش از ۱۱ میلیون و ۱۱۰ هزار مشترک 
مشــمول پاداش صرفه جویی یا پاداش مدیریت 
مصرف شدند که این عدد در قسمت چپ قبض 

دریافتــی آنــان با عنوان هــای »تخفیف مدیریت 
مصرف، پاداش صرفه جویی و یا پاداش مدیریت 
مصرف »درج شده است. وی ادامه داد: همکاری 
خــوب مــردم در تیــر و مــرداد  در بخــش خانگی 
به خصوص در ســاعت اوج مصرف، بــه پایداری 
شــبکه کمک  شــد و از طرف دیگر این همکاری 
ســبب شــد مشــترکان مشــمول پــاداش مدیریت 

مصرف شوند. 

بررســی و ارزیابــی اولیه ســدهای دارای نیروگاه 
برق آبی کشور نشان می دهد با در نظر گرفتن سطح 
موثر دریاچه ســدها ظرفیت نظری قابل نصب در 
سدهای فاقد سایه و یا با میزان سایه  خیلی کم در 

کشور حدودا ۱۰۸۸ مگاوات است.
به  گزارش ایسنا، توسعه انرژی های تجدیدپذیر 
به خصوص توسعه نیروگاه های خورشیدی و بادی 
از برنامه های وزارت نیرو در دولت سیزدهم است. 
ایــن وزارتخانــه برنامــه احــداث ۱۰ هــزار مــگاوات 
نیروگاه های تجدیدپذیر را طی چهار سال به مجلس 
شورای اسالمی اعالم کرده که این موضوع مهم در 
دستور کار سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 
انرژی برق ساتبا قرار گرفته به طوری که اخذ مجوز 
بــرای احــداث ۷۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشــیدی و 
۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه بادی، در دســتور کار شورای 
اقتصاد قرار دارد که شورای اقتصاد در گام اول ایجاد 
۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه خورشــیدی را برای دو ســال 

آینده مصوب کرده است.
در حوزه نیروگاه های خورشــیدی شــناور نیز در 
حال حاضر یک نیروگاه فتوولتائیک شناور کوچک 
مقیاس در پتروشیمی مهاباد با بهره گیری از توانمندی 
داخل در تولید ســازه شــناور به بهره برداری رسیده 
است. محمدعلی رمضانی معاون فنی و مهندسی 
ســازمان ســاتبا، در این رابطه گفت: برای توســعه 
نیروگاه هــای خورشــیدی بــه مقــدار قابــل توجه و 
وسیعی از زمین نیاز بوده که در بیشتر مناطق قابل 
ســکونت و شــهرها که مصــرف کننده عمــده برق 
هستند، قیمت زمین برای احداث مزرعه خورشیدی 
بسیار باال است. البته درچنین مکان هایی می توان 
از سامانه های خورشیدی که اصطالحا به آنها پشت 

بامی گفته می شود، نیز استفاده کرد.
وی بــا بیــان اینکــه بــرای احــداث نیروگاه های 
خورشیدی در مقیاس بزرگ، الجرم باید از زمین های 
بکر و بایر که اتفاقا وسعت آنها در کشور ایران بسیار 
باال هم است، استفاده کرد، گفت: از یک طرف به 
دلیل باال بودن وسعت چنین زمین هایی در کشور 
در مقایسه با بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای 
اروپایی و همچنین تابش خوب خورشید در ایران، 
می توان گفت که کشــور از پتانســیل بسیار باالیی 
برای احداث نیروگاه های خورشیدی و تولید برق از 

آن برخوردار است.

ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: اما بایــد از یک 
طــرف برای کاهش اثرات ســوء غبار و طوفــان و از 
طــرف دیگــر دمای بــاالی محیــط در بیابان ها، بر 
روی عملکرد سامانه های خورشیدی، تدابیر فنی و 

اجرایی اتخاذ کرد.
وی خاطرنشــان کــرد: معمــوال ایــن زمین ها در 
فاصله قابل توجهی از مناطق مصــرف قرار دارند، 
لذا برای توسعه بزرگ مقیاس نیروگاه های خورشیدی 
و افزایش سهم آنها در سبد تولید برق کشور، باید 
به توسعه این زیرساخت  توجه داشت و روی آنها 

سرمایه گذاری کرد.
رمضانــی بــا اشــاره بــه نیروگاه های خورشــیدی 
فتوولتائیک ادامه داد: عالوه بر امکانپذیری احداث 
نیروگاه هــای خورشــیدی بر پشــت بام هــای منازل 
شهری، روستایی یا شهرک های صنعتی و همچنین از 
زمین های بکر و بیابانی احداث آنها روی پهنه های 
آبی)اعــم از کانال هــای آب، دریاچه هــای پشــت 
سدها، دریاچه ها و تاالب ها و... و.( نیز میسر بوده 

و دارای مزایایی است.
ســاتبا  ســازمان  مهندســی  و  فنــی  معــاون 
خاطرنشــان کرد: مزیت قابل توجــه نیروگاه های 
خورشــیدی شــناور روی سدها و دریاچه ها، عدم 
اســتفاده از فضای زمین است که می توان از این 
فضــا برای دیگــر کاربری ها همچون کشــاورزی و 
یا ســاخت  و ســاز و همچنین از تجهیزات انتقال 
بــرق موجــود در دریاچه ســدهای دارای نیروگاه 

برق آبی بهره گرفت.
نیروگاه هــای  دیگــر  مزیــت  داد:  ادامــه  وی 
خورشــیدی فتوولتائیک، اســتفاده از اثر سرمایشی 
آب اســت کــه می تواند عملکرد پنل خورشــیدی را 

۵ تا ۱۰ درصد بهبود بخشــد. در گذر زمان، این امر 
باعث کاهش چشمگیر هزینه تولید برق خورشیدی 
می شــود. دیگــر مزایــای بالقــوه، کاهــش مشــکل 
سایه اندازی، کاهش فعالیت های عمرانی، کاهش 
تبخیر آب، بهبود کیفیت آب و کاهش رشد جلبک ها 
بیان شده است. کاهش تبخیر آب با توجه به اقلیم 
گرم و خشک ایران و تنش آبی در اکثر نقاط کشور، 

مهم ترین مزیت این نوع نیروگاه  ها در ایران است.
رمضانــی بــا بیــان اینکــه پتانســیل زیــادی در 
سراسر جهان برای عملکرد ترکیبی و یکپارچه سازی 
نیروگاه هــای برق آبــی و فتوولتائیک شــناور وجود 
دارد، گفت: معمواًل در فصول خشــک جریان آب 
کمتــر و مــدت زمــان تابــش خورشــید زیاد اســت و 

برعکس آن در فصول پر بارش رخ می دهد.
طبــق اعــالم وزارت نیــرو، وی بــا بیــان اینکه 
ترکیبــی از دو نوع نیروگاه فتوولتائیک و برق آبی 
می توانــد تاثیــر تغییرات فصلــی در تولید برق را 
کاهــش دهــد، افــزود: عــالوه بــر ایــن، تغییرات 
ناگهانــی در تولیــد نیــروگاه فتوولتائیک ناشــی از 
ســایه اندازی ابرهــا را می تــوان تــا حــد زیــادی با 
توربین های آبی پاســخ ســریع داد و یک سیستم 
ترکیبــی روزانــه فتوولتائیــک و شــبانه برق آبــی 
داشت. در سیستم های ترکیبی، مخزن سد اساسًا 
به عنوان یــک ذخیره گاه غول  پیکر برای نیروگاه 

فتوولتائیک به شمار می آید.
معــاون فنــی و مهندســی ســاتبا بــا اشــاره بــه 
هزینه هــای ایــن سیســتم های خورشــیدی شــناور، 
گفــت: بــا توجــه به میــزان تغییــر ســطح آب، نوع 
بســتر، عمق آب و همچنین شرایط ســخت آب  و 
هوایی از قبیل وزش بادهای سنگین و امواج بلند، 

سیستم های خورشیدی شناور با چالش های ویژه ای 
مربوط به لنگراندازی و مهارگاه روبه رو هســتند. از 
این رو، هزینه های مهندسی و ساخت نیروگاه های 
خورشیدی شناور به طور معمول بیش  از نیروگاه های 

خورشیدی احداث  شده در خشکی است.
برخــی  ایــن،  عــالوه  بــر  کــرد:  اضافــه  وی 
مالحظه های ایمنی نیز باید در نظر گرفته شود چرا 
که از آن جایی که سیســتم های خورشیدی شناور با 
آب و الکتریسیته در ارتباط هستند، مالحظه های 
ایمنــی بیشــتری مربوط بــه مدیریت کابل کشــی و 
تست مداوم عایق کاری باید صورت گیرد و از سوی 
دیگر عدم آالیندگی آب به خصوص در مورد مخازن 
تامین کننده آب شرب دارای اهمیت زیادی است. 
بنابراین، در نظرگرفتن استانداردهای کیفی مناسب 
بــرای انتخــاب تجهیــزات نیروگاه های خورشــیدی 
فتوولتائیک شناور که قادر باشند به مدت ۲۵ سال 
عملکــرد نیــروگاه را در شــرایط ســخت محیطــی، 
تضمین کنند و آلودگی آب به همراه نداشته باشند، 

ضروری و حیاتی است.
رمضانــی بــا اشــاره بــه بهره بــرداری کشــورهای 
خارجی از این فناوری، تصریح کرد: در حال حاضر 
در کشورهای چین، هند و کره جنوبی نیروگاه  های 
شــناور بــا ظرفیت  های چند صد مگاواتــی در حال 

ساخت و بهره برداری است.
به گفته وی، توســعه سامانه های فتوولتائیک 
شــناور عالوه بر استفاده از منبع انرژی پاک و عدم 
انتشــار کربــن در حفــظ و نگهــداری منابــع آب و 
کاهش تبخیر تاثیرگذار اســت، به طوری که در اکثر 
نقاط ایران بر اثر وجود تنش آبی، اســتفاده از این 
سامانه ها به دلیل کاهش میزان تبخیر آب در پهنه 
دریاچــه ســدها می  توانــد جذابیت خوبی داشــته 

باشد.
فتوولتائیــک  ســامانه های  نصــب  بــرای 
شــناور روی ســطح دریاچه  های پشــت ســدهای 
کشــور، اخــذ مجوزهــای الزم از متولیــان چنیــن 
ســاختگاه هایی کــه بایــد مالحظات کارشناســی 
و مطالعــه شــده  ای در ارتباط بــا اثرات مختلف 
چنیــن اقدامــی در اکوسیســتم دریاچه  ها داشــته 
باشند، ضروری است. به ویژه آنکه بسیاری از این 
دریاچه  ها، منبعی برای تامین آب شرب برخی از 

شهرها و روستاهای کشور نیز هستند.

علی اکبر 
محرابیان

کامبیز ناظریان

نفت و انرژی توسعه صنعت نفت و 
گاز ایران با دیپلماسی 

اقتصادی دولت

تفاهم نامه 40 میلیارد دالری جمهوری اسالمی ایران 
با روسیه در حوزه صنعت نفت و گاز، آن قدر مهم هست 
که بتوان همچنان به آن پرداخت و از ابعاد گوناگون آن 
را مورد بررسی قرار داد. از زمانی که در چشم انداز 1408، 
تولیــد روزانه نفت و گاز کشــور به ترتیــب نزدیک به 6 
میلیون بشکه در روز و بیش از 1/5 میلیارد مترمکعب گاز 
هدف گذاری شد، به نظر می رسید که باید سرمایه گذاری 
سنگینی در این زمینه انجام شود و دولت سیزدهم بنا را 
بر جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی گذاشت. 
پس از حضور و مشــارکت شرکت های داخلی در طرح 
توســعه میدان نفتی آزادگان و رقم 7/5 میلیارد دالری 
اختصاص یافته به این طرح، حاال گام دوم سرمایه گذاری 
خارجی در طرح ها و پروژه های ملی نفت و گاز با حضور 
شرکت گازپروم روسیه که یکی از غول های صنعت نفت 
و گاز جهان است برداشته شده و با تفاهم نامه 40 میلیارد 
دالری بین دو کشور، به نظر می رسد روزهای روشنی در 

توسعه صنعت نفت و گاز کشور رقم خواهد خورد.
درحالی که روس ها به واســطه تحریم هــای غرب در 
حوزه نفت و گاز، سرمایه های سرگردان فراوانی دارند، 
عقــد این تفاهم نامه فرصتی برای کشــورمان به شــمار 
مــی رود که در ســایه مدیریت صحیــح این منابع و نیز 
راهبری درست، گره های باقی مانده از گذشته در حوزه 
تجهیز و به روزرسانی ظرفیت های پاالیشگاهی و توسعه 
میادیــن نفتــی و گازی را در اولویت قــرار دهد و بتواند 
بخــش مهمــی از کاســتی های موجــود در این زمینــه را 
جبران نماید.  دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور از 
ابتدای آغاز به کار خود به جذب سرمایه گذاری خارجی 
در کشور با حفظ منافع ملی تاکید داشته و درحالی که 
تحریم های همه جانبه دولت ایاالت متحده آمریکا در 
دولت گذشــته تاثیرات منفی در توسعه صنعت نفت 
و گاز کشور و نیز افزایش تولید گذاشته بود، اما در این 
دولــت، بدون توجه به این موضــوع، راه های مختلف 
جذب سرمایه گذاری خارجی و افزایش تولید و استفاده 
از ظرفیت دولت های دوست در دستور کار قرار دارد و 
آمارها نشان از توفیق کشورمان در این عرصه را نشان 
می دهد. به نظر می رسد این تفاهم نامه سنگین و بزرگ 
کــه در طــول تاریخ صنعت نفت کشــورمان بی ســابقه 
تلقی شــده، بخش مهمی از کمبودهای سرمایه گذاری 
در این حوزه مهم اقتصادی کشورمان را جبران نماید و 
درحالی که بر مبنای پیش بینی های صورت گرفته، برای 
توسعه صنعت نفت و گاز کشــور رقمی در حدود 160 
میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز است، این تفاهم نامه گام 
بزرگی برای تحقق اهداف دیپلماسی اقتصادی دولت 

سیزدهم و در نهایت رفاه مردم عزیز کشورمان باشد.

شرکت گاز استان گلستان 
و سامانه سامد تفاهم نامه 

همکاری امضا کردند
با توجه به منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات 
رئیس جمهور در خصوص دولت مردمی، تفاهم نامه 
همکاری بین شــرکت گاز اســتان گلستان و ســامانه 111 
استان )سامد(، به امضا رسید. به گزارش روابط عمومی 
شــرکت گاز استان گلســتان، این تفاهم نامه در 10 ماده  
بــا هــدف  نیل بــه اهداف رســیدگی و پاســخگویی به 
درخواست های ملت شریف در بستر سامد و به منظور 
استفاده بهینه از ظرفیت های طرفین منعقد شد. مقرر 
گردیــد کلیه تقاضاهــای دریافتی مردمی از ســامانه 111 
اســتانداری از بستر سامد جهت بررســی و اقدام ارجاع 
شــود و در کوناهتریــن زمــان  مورد بررســی قرار گرفته و 
نتایج نهایی اقدامات در سامانه مذکور ثبت گردد. در 
این تفاهم نامه همچنین مقرر شد جهت ارزیابی ساالنه 
، شرکت گاز به صورت دوره ای در فواصل زمانی 3و6 و 
یکساله گزارشی از اقدامات صورت گرفته را طی لیستی 
تهیه و به مرکز ســامد ارســال نماید.ضمن اینکه جهت 
ســهولت دسترسی مردم جهت پیگیری تقاضای خود، 
شماره تلفنی را به این امر اختصاص دهند و میز ارتباطات 
مردمی ایجاد و همه روزه پاسخگوی مراجعین و تماس 

گیرندگان از اقصی نقاط استان باشد.

نصب ۳۶ دستگاه 
ترانسفورماتور برق در 

اهواز
مدیــر عامل شــرکت توزیع برق اهــواز از نصب ۳۶ 
دســتگاه ترانســفورماتور در کالنشــهر اهواز خبــر داد و 
گفت: به منظور ظرفیت سازی و تامین برق پایدار این 
ترانســفورماتورها با اعتبار بیــش از ۱۲۶ میلیــارد و ۸۷۰ 
میلیون ریال در کالنشهر اهواز نصب شدند. عبدالحمید 
عبــاس شــیاری در گفــت و گو با ایســنا، اظهار کــرد: ۳۶ 
دستگاه ترانسفورماتور از ابتدای فروردین ماه امسال تا 
پایان تیرماه در نقاط مختلف شبکه برق کالنشهر اهواز 

نصب شده است. 
وی افزود: این تجهیزات برق در مناطق کیانشــهر، 
انتهای بلوار قدس، پلیس راه قدیم، زیتون کارگری، کوی 
ملــی حفاری، گلســتان، کوی ســعدی، بلــوار فروردین، 
زیتــون، فاز ســه کوی ملــت، کوی نفت، کوی ملــی راه، 
پارک شهروند و زرگان نصب شده اند. مدیر عامل شرکت 
توزیع برق اهواز گفت: به منظور ظرفیت سازی و تامین 
برق پایدار این تعداد ترانسفورماتور با اعتباری بالغ بر 
۱۲۶ میلیارد و ۸۷۰ میلیون ریال در کالنشهر اهواز نصب 

شدند.

مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران 
ظرفیت های پژوهش و انتقال فناوری در تفاهمنامه 
نفتی ایران و روســیه را تشــریح کرد و گفت: حوزه 
تعامــالت فناورانه بین شــرکت ملی نفت ایــران و 
گازپروم روســیه مشــتمل بر سه دســته از فناوری ها 
است که در قدم اول لیست فناوری های شناسایی 
شــده در ایــن ســه حــوزه تکمیــل و در مذاکــرات 

قراردادی نهایی خواهد شد.
مهدیــا مطهــری در گفت و گو با ایســنا، با بیان 
اینکه یکی از مؤلفه های اصلی برای توسعه و تولید 
از میادین نفتی و گازی کشور، جذب سرمایه است، 
اظهار کرد: هر چقدر میزان جذب ســرمایه بیشــتر 
باشد، تعداد بیشتری از میادین را می توان توسعه 
داد و حتــی پروژه هــای ازدیاد برداشــت را عملیاتی 
کرد. بر این اساس، به تولید حجم بیشتری از نفت 
و گاز هم می توان دست یافت. همچنین، در کنار 
دســتیابی بــه اهــداف تولید نفت و گاز در شــرکت 
ملی نفت ایران این تالش وجود دارد که از ظرفیت 
ســرمایه گذاری ها برای توانمندســازی شــرکت های 
دانش بنیــان و فناور داخلی هم اســتفاده شــود به 
نحــوی کــه بتــوان در افزایــش ســهم پنــج درصدی 
اقتصــاد دانش بنیــان از تولیــد ناخالــص داخلــی 

قدم های مؤثرتری را برداشت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه شــرکت ملــی نفــت با 

حمایت سایر ذیربطان از ظرفیت این تفاهم نامه 
برای دســتیابی بــه این مهم اســتفاده خواهد کرد، 
ادامه داد: حوزه تعامالت فناورانه بین شرکت ملی 
نفت ایران و گازپروم روسیه مشتمل بر سه دسته از 
فناوری ها است، یک دسته فناوری هایی است که 
گازپــروم در آنهــا به بلــوغ فناورانه رســیده و در این 
حوزه کســب فناوری از طریق فعال سازی ظرفیت 
پیوســت فنــاوری در قراردادهای توســعه ای دنبال 

خواهد شد.
مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران 
افزود: دســته دوم فناوری هایی خواهند بود که با 
توجــه به ظرفیت زیســت بوم فناوری و نــوآوری در 
داخل کشور، به دنبال تسهیل به کارگیری آنها توسط 
طرف روســی خواهیم بود. در دسته سوم به دنبال 
توسعه فناوری در حوزه های مشترک مورد عالقه دو 
طرف از طریق تعریف و اجرای پروژه های پژوهش 

و فناوری مشترک خواهیم بود.
مطهــری تصریــح کــرد: در ایــن حالت ریســک 
هزینه هــای توســعه فنــاوری بــرای هــر دو طــرف 
کاهــش خواهد یافت و بــازار بزرگتری برای فناوری 
توســعه یافته، متصور خواهد بود. با توجه به این 
دســته بندی، اجرایــی کــردن ایــن تفاهم نامــه در 
حــوزه پژوهــش و فنــاوری از طریق مذاکــرات بین 
تیم مربوطه ایرانی با طرف روسی خواهد بود. دو 

موضــوع اصلــی در ایــن مذاکرات تکمیــل و نهایی 
کــردن عناوین فناورهای شناســایی شــده و تعیین 
شکل همکاری ها از جمله تشکیل کنسرسیوم بین 
شرکت های دو کشور و تعریف پروژه های تحقیقاتی 
مشــترک خواهــد بــود. در ایــن راســتا، تقاضاهــای 
فناورانه در شرکت ملی نفت شناسایی شده اند و از 
طرف دیگر توانمندی های فناورانه شرکت گازپروم 

هم در حال مطالعه و بررسی بیشتر است.
وی افزود:  میزان بهره مندی شرکت ملی نفت 
ایران و کلیه بازیگران زیست بوم فناوری و نوآوری 
از فناوری هــای ارتقــاء یافته بســتگی به ظرفیت 
جــذب فنــاوری در داخــل کشــور دارد. بــا توجه 

بــه اینکه در دســتیابی بــه یک ســامانه فناورانه 
مســائلی از جملــه طراحی، ســاخت مــواد و کاال 
و عملیات به کارگیری ســامانه موضوعیت دارند، 
الزم اســت تــا از طریق شــکل دهی به زنجیره ای 
از شرکت های دانش بنیان و فناور طراح، سازنده 
کــه  کاال و مــواد و شــرکت های خدمــات چــاه 
نســبت بــه موضوع فناوری آن ســامانه شــناخت 
و آشنایی نسبی دارند، ظرفیت جذب فناوری را 
افزایــش و از ایــن طریــق بتوان بــا توانمند کردن 
این زنجیره ها، شرکت های دانش بنیان داخلی را 

توانمند کرد.
مدیــر پژوهــش و فنــاوری شــرکت ملــی نفــت 
ایــران اظهــار کرد: هــر چقدر حجــم همکاری های 
شــرکت ملــی نفت ایــران و گازپروم روســیه بیشــتر 
باشد، امکان توانمندسازی شرکت های دانش بنیان 
و فنــاور بیشــتری بــا بکارگیــری مــدل فــوق وجــود 
خواهد داشت. بنابراین عالوه بر جذب سرمایه و 
دستیابی به اهداف از جمله تولید نفت و گاز، یکی 
از نتایج همکاری ها، افزایش توانمندی های فناورانه 
شرکت های دانش بنیان و فناور داخلی خواهد بود؛ 
از ســوی دیگــر برای ایجاد ضمانــت انتقال فناوری 
در قراردادهای توســعه ای، الزم اســت تا مشوق ها 
و حتــی جریمه های قــراردادی مؤثرتــری را در متن 

قراردادها قرار داد.

شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران )توانیر( به 
برگزارکنندگان مراسم عزاداری و سوگواری شهادت اباعبداهلل الحسین 
)ع( توصیه کرد: از المپ ها و وسایل سرمایشی کم مصرف در چادرها و 

خیمه های عزاداری استفاده کنند.
به گزارش ایرنا، توانیر اعالم کرد: باتوجه به آغاز مراسم عزاداری و 
سوگواری شهادت اباعبداهلل الحسین )ع( در روزهای آتی، از هیئت ها و 
دسته های عزاداری  که نسبت به تدارک محل های عزاداری و برپایی 
خیمه اقدام می کنند درخواست می شود نسبت به رعایت مصرف برق  

توجه داشته باشند.
 توصیــه می شــود در مــورد حــوادث یــا اتفاق هــای بــرق در طول 
شبانه روز با تلفن ۱۲۱ تماس گرفته شود همچنین  به هنگام برپایی 
چادرها و خیمه های عزاداری اهل بیت )ع( توسط هیئت های مذهبی 

الزم است حریم شبکه های برق مدنظر گرفته شود.
 توصیــه می شــود در هنــگام نصب علم یــا پرچم های مخصوص 
عزاداری از هر لحاظ تأسیســات و شــبکه های برق را در نظر داشــته 
باشند و  از نصب علم و پرچم های عزاداری بر روی شبکه ها، پایه ها 
و تأسیسات برق جدا خودداری شود شبکه های برق عایق نیستند، به 

آنها نزدیک نشوید.
هیئت هــا در هنــگام حمــل پرچم هــا و عالمت هــای مخصــوص 

عزاداری  باید مراقب شبکه هایی که از عرض خیابان عبور کرده است 
باشــند همچنین از کابل ها و وسایل فرســوده به منظور برق دار کردن 
محل برگزاری مراسم خودداری کرده، زیرا بیشترین حوادث برق گرفتگی 

و آتش سوزی از این طریق رخ داده است.
برای تأمین برق خیمه های عزاداری و مساجد از متخصصان برق 
اســتفاده کنید و  از وســایل کم مصرف گرمایشــی یا سرمایشــی برقی 
استفاده کنید و نیز برای ایجاد روشنایی محافل عزاداری از المپ های 

کم مصرف و ال ای دی استفاده شود.
 شــبکه های بــرق حتی بــدون برخورد مســتقیم نیــز دارای میدان 
الکتریکی بوده و احتمال برق گرفتگی وجود دارد باتوجه به اینکه برخی 
از خیمه ها و تکایا برای تأمین برق محیط خود از تیرهای برق شهری 
استفاده می کنند و این کار اغلب بدون درنظرگرفتن سیستم حفاظتی 
)فیوز مناسب( و به صورت روکار انجام می شود، توصیه می شود سیستم 
برق رسانی را حتمًا به فیوز مناسب با آمپراژ مصرفی مناسب مجهز کنید.
برای جلوگیری از اتصال کوتاه در این گونه اماکن از اتصال سیم ها و 
کابل ها به صورت دست پیچ خودداری و از ترمینال مناسب استفاده و 

سپس کاماًل عایق کاری شود.
استفاده از یک پریز برای تأمین برق لوازم الکتریکی مختلف مانند 
بلندگو، پروژکتور، بخاری های برقی و ... غیر ایمن بوده و از هر پریز تنها 

یک مصرف کننده مجاز به استفاده است.
از عبور دادن سیم ها و کابل های بدون روکش البه الی سازه های 
فلــزی و چادرهــای برزنتی جــدا خودداری شــود، چرا که کوچک ترین 

اتصال کوتاه بروز آتش سوزی را در پی دارد.
توصیــه می شــود از المپ های پرمصــرف و پرحــرارت در چادرها 
اســتفاده نشــود همچنین از ســیم های روکار پالســتیکی و غیر مقاوم 
استفاده نشود زیرا در صورت مصرف بیش از ظرفیت سیم یا کابل برق، 
روکش آنها در اثر عبور جریان باال داغ و موجب بروز آتش سوزی خواهد 
شد.  پیش بینی های الزم در خصوص استقرار یک دستگاه موتوربرق 
استاندارد که بتواند در زمان قطع برق حداکثر برای مدت ۵ ساعت 
برق موردنیاز را تأمین کند صورت گیرد و تدابیر ایمنی الزم جهت برقرار 

شدن شبکه عمومی با به مدار آمدن دیزل ژنراتور صورت پذیرد.
 تابلو برق )اضطراری( در محل مناسب و خارج از مکان عزاداری و 
دور از دسترس عموم مردم نصب شود و از یک نفر متخصص و آشنا 
به سیستم برق کشی در هنگام برگزاری مراسم عزاداری استفاده شودنیز 
در پایان مراســم عزاداری سیســتم های برقی را قطع کنید. از هرگونه 
انشعاب گیری مستقیم و غیرمجاز از شبکه های برق جدا خودداری و 
جهت تأمین برق مطمئن و استاندارد به امور برق منطقه خود مراجعه 
و فرم های مخصوص ایمنی را تکمیل و بروشور مربوطه را دریافت کنند.

راهکارهای پیشنهادی برای افزایش همکاری های نفتی ایران وروسیه

توصیه های برقی توانیر ویژه ایام محرم؛

المپ ها و وسایل سرمایشی کم مصرف در هیئت ها استفاده شود 
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محصوالت باغی 
کرمانشاه

 به دلیل خشکسالی
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی کرمانشاه از کاهش 
۲۰ درصــدی محصــوالت باغــی کرمانشــاه بــه دلیــل 

خشکسالی خبر داد.
رحمــان فیض اظهار کــرد: به طورکلی محصوالت 
قابل برداشــت در اســتان کرمانشــاه در ایام تابســتان 
شامل دانه داران، هسته داران، انواع انگور، میوه های 
خشــک و گرمســیری ها هســتند که تولید و برداشت 
کلــی محصــوالت تابســتانی اســتان ۳۴۰ هــزار تــن 
پیش بینی شــده که با توجه به خشکسالی ها حدود 
۲۰ درصد کاهش برداشت خواهیم داشت. او افزود: 
ســه هزار و ۶۷۵ هکتار زمین زیر کشــت محصوالت 
دانه دار در استان کرمانشــاه وجود دارد که دانه داران 
شــامل ســیب، به و گالبی اســت که میزان تولید این 
محصــوالت هرســاله ۵۲ هــزار تــن بــوده که امســال 
به دلیل خشکســالی و ســرمازدگی حــدود ۳۰ درصد 
کاهش داشــته اســت. مدیر باغبانی جهاد کشــاورزی 
اســتان کرمانشــاه به کاهش ۳۰ درصدی محصوالت 
هســته دار به دلیل خشکســالی اشــاره و تصریح کرد: 
محصوالت هســته دار اســتان شــامل زردآلــو، گیالس، 
آلبالو، آلو، هلو و شــلیل اســت که زمین زیر کشــت آن 
پنج هزار و ۲۰۰ هکتار است و بر اساس پیش بینی ها 
انتظــار برداشــت ۶۷ هزار تن را داشــته امــا ۳۰ درصد 
کاهش را شاهد بودیم. فیض با بیان اینکه ۱۰ هزار و 
۲۰۰ هکتار تاکستان در استان کرمانشــاه وجود دارد، 
خاطرنشان کرد: پیش بینی ۱۴۱ هزار تن تولید انگور در 
استان کرمانشاه صورت گرفته که به دلیل تأثیرات کمتر 
خشکسالی بر این محصوالت تنها ۱۰ درصد کاهش 
محصول داشته است. او تأکید کرد: میوه های خشک 
در استان کرمانشاه انواع گردو و بادام بوده که ۱۴ هزار 
و ۲۰۰ هکتار زمین زیر کشــت این محصوالت اســت 
و حدود ۲۵ هزار و ۸۰۰ تن برداشت پیش بینی شده 
و در این محصوالت نیز کاهش ۳۰ درصدی به دلیل 
خشکســالی لحاظ خواهد شد. مدیر باغبانی جهاد 
کشــاورزی استان کرمانشــاه ادامه داد: در محصوالت 
گرمســیری مانند خرما و مرکبات و ســایر محصوالت 
گرمســیری حدود چهار هزار و ۹۰۰ هکتار ســطح زیر 
کشــت در اســتان کرمانشــاه وجــود دارد که هرســاله 
برداشت ۳۵ هزار تن از این محصوالت انجام می شد 

اما امسال با کاهش ۱۵ درصدی مواجه خواهیم بود.

تأکید بر ضرورت حفظ و 
تقویت وحدت مسلمین

در نشســت علما و اندیشمندان کشــور سوریه و 
استان گلستان در مراوه تپه بر ضرورت حفظ و تقویت 
وحدت مسلمین، تأکید شد. به گزارش صداوسیمای 
مرکز گلستان؛ در این نشست همچنین از همزیستی 
مســالمت آمیز اقــوام و مذاهــب مختلــف در اســتان 
گلســتان، به عنــوان الگویــی ارزشــمند بــرای جامعــه 

اسالمی یاد شد.

توسعه کارخانه سیمان 
مارگون ضروری است

یاســوج-رویداد امــروز: کارخانــه ســیمان مارگــون در 
کهگیلویــه و بویراحمــد باهــدف تولیــد روزانــه 3300 
تــن و ســاالنه یک میلیــون تــن از ســال 1389 آغــاز و 
اردیبهشــت ماه 1396 بــه بهره بــرداری رســید. ایــن 
کارخانه در فاصله ی 50 کیلومتری یاسوج مرکز استان 
کهگیلویــه و بویراحمد در منطقه سردســیری مارگون 
واقع شده است که با بهره برداری از آن برای 450 نفر 
مستقیم و دو هزار نفر غیرمستقیم شغل ایجاد شد.50 
درصــد محصوالت تولیدی این کارخانه هم اکنون به 
کشور های عراق، کویت، کشور های حوزه خلیج فارس 
و شــمال آفریقــا صادر می شــود و بــا برنامه ریزی های 
انجام شــده محصــوالت ایــن کارخانه بــه زودی به 2 
کشور چین و ویتنام نیز صادر می شود. فعالیت کارخانه 
سیمان مارگون در استان کهگیلویه و بویراحمد عالوه 
بر ایجاد اشــتغال باعث شــده تا نگاه سرمایه گذاران 
بزرگ به این استان کمتر برخوردار معطوف شود و اگر 
سیمان مارگون را برندی برای معرفی استان کهگیلویه 
و بویراحمد در کشور و حتی خاورمیانه بدانیم به حق 
سخن گفته ایم. ایجاد شبکه حمل ونقل باری جهت 
کمــک به پیشــبرد اهــداف ســیمان مارگون بی شــک 
از دغدغه هــای اصلــی این صنعــت در دیــار محروم 
کهگیلویه و بویراحمد است که این نیاز نیز با درایت 
و همکاری مجموعه استانداری استان نماینده مجلس 
وادارت مربوطــه بی شــک قابل تحقــق خواهد بود، 
موضوعی که باعث رونق تولید، اشتغال، سودآوری و 

کاستن از درد بیکاری در این دیار می شود.
کارخانــه ســیمان مارگــون بااینکه جهت کاســتن 
مشــکالت عدیــده در بحــث حمل ونقــل اقــدام بــه 
خریــداری بیــش ۳۰ دســتگاه کامیــون نمــوده اما این 
تعداد جوابگوی نیاز این صنعت نیست و حمل ونقل 
روزانه سیمان در این کارخانه به مقاصد توسط بیش 
از صد دستگاه دیگر که از استان های همجوار می آیند 

حمل می شود.
در صورت حل چالش حمل ونقل سیمان مارگون 
و آماده بودن ماشــین های حمــل روزانه این کارخانه 

می تواند صد در صد محصول خود را صادر نماید.
عــالوه بر چالش حمل ونقل تحریم نیز می تواند 
در روند تولید سیمان مارگون مؤثر باشد، چراکه برخی 
از قطعات حیاتی برند خارجی هســتند و در صورت 
معیــوب شــدن و ازکارافتادن تهیه آن مســتلزم تالش 

فراوان و صرف هزینه های اضافه زیادی است.

ruydadiran.comخبرکوتاهرویداد ایران

معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور خبر داد: 

تصویب سند صیانت از کودکان در فضای مجازی توسط شورای 
عالی فضای مجازی

معــاون  مقــدس:  مشــهد  رحمتــی-  ســحر 
مرکــز  اجتماعــی  آســیب های  از  پیشــگیری 
توســعه پیشــگیری ســازمان بهزیســتی گفــت: 
ســند صیانت از کــودکان در فضای مجازی به 
تصویــب شــورای عالــی فضای مجازی رســیده 
اســت و در حــال حاضر کارگروه هــای اجرایی 
بــا  ملــی فضــای مجــازی  مرکــز  بــا محوریــت 
دســتگاه ها جهت اجرایی شــدن بندهای سند 

در حال شکل گیری است.
بــه گفتــه آرزو ذکایی نتایــج برنامه ی رصد 
آســیب های اجتماعــی در ســطح اســتان ها در 
ســال ۱۴۰۰ ضــرورت اجــرای برنامه هــای خود 
را  اســتان   ۱۴ در  دختــران  و  زنــان  مراقبتــی 
در اولویــت قــرارداد لیکــن بــه دلیــل اهمیــت 
از  یکــی  به عنــوان  مراقبتــی  خــود  جایــگاه 
آســیب های  برابــر  در  ابزارهــای مصون ســازی 
اجتماعی در ســال جاری کلیه استان ها مجری 

برنامه خواهند بود.
اســتان ها  ایــن  از  یکــی  داد:  ادامــه  وی 
خراســان رضوی اســت کــه اجــرای برنامه های 
خــود مراقبتــی از ابتــدای ســال جــاری در این 

استان  آغازشده است.
رصــد  برنامــه ی  کــرد:  تأکیــد  ذکایــی 
آســیب های اجتماعــی با هــدف اولویت بندی 
انجــام  آســیب ها  در  مداخلــه  برنامه هــای 
می شــود به این صورت که داده های ســامانه 
وضعیــت  کــه  می دهــد  نشــان  مــا  بــه  رصــد 
آســیب های اجتماعــی در اســتان های مختلف 

بــه چــه ترتیــب اســت و مــا 
بر اســاس وضعیــت موجود، 
و  پیشــگیرانه  برنامه هــای 
یــك  ســطح  در  مداخلــه ای 
اســتان ها  ایــن  در  را  دو  و 

طراحی و اجرا می کنیم.
مشــارکت  تقویــت  او 
اجتماعی، اجــرای برنامه های 
اجتماع محور و توانمندســازی 

گروه هــای هدف توســط گروه هــای داوطلب را 
ازجمله سرفصل های اجرایی برنامه های کاهش 

آسیب های اجتماعی عنوان کرد.
معاون پیشــگیری از آســیب های اجتماعی 
اینکــه  بیــان  بــا  کشــور  بهزیســتی  ســازمان 
آســیب های  کاهــش  و  کنتــرل  برنامه هــای 

اســتان  هــر  در  اجتماعــی 
آن  بــوم  و  فرهنــگ  مطابــق 
استان تدوین می شود گفت: 
الگوهــای هــر منطقــه ازنظــر 
آســیب ها،  تنــوع  فرهنگــی، 
آســیب  عمــق  و  شــدت 
متفــاوت اســت و از ســویی، 
در  پیشــگیری  برنامه هــای 
هــر اســتان بایــد متناســب با 

ســاختار بومی و فرهنگی آن منطقه باشد.
مشــارکت  برنامــه  داوطلبــان  ذکایــی 
اجتماعــی در ســال ۱۴۰۰ را هــزار گــروه ۱۵ تــا 
تســهیلگر   ۵۰۰ گفــت:  و  کــرد  ذکــر  نفــره   ۲۵
در ایــن طــرح بــا بهزیســتی همــکاری کردند و 
تخصصــی  بخش هــای  توســط  کــه  ارزشــیابی 

صــورت گرفــت نشــان داد کــه اثربخشــی آن 
به ویــژه در مناطــق کــم برخوردار بســیار زیاد 

بوده است.
اگــر  ســاخت:  خاطرنشــان  همچنیــن  وی 
بانــوان  همچنیــن  و  جوانــان  و  نوجوانــان 
داوطلــب بخواهند دوره های آموزشــی مرتبط 
و  خانوادگــی  فــردی،  ســالمت  مباحــث  بــا 
زیــادی  هزینه هــای  بگذراننــد  را  اجتماعــی 
دارد درحالی کــه بهزیســتی ایــن دوره هــای ۱۰ 
برگــزار می کنــد و  رایــگان  کامــال  را  جلســه ای 
از جوامــع  را در جهــت حمایت گیــری  آن هــا 
محلــی و اجــرای پروژه هــای متناســب بــا بــوم 

منطقه، توانمند می سازد.
آموزشــی  دوره هــای  کــرد:  تأکیــد  ذکایــی 
محافــظ  عوامــل  توانمندســازی،  بــر  عــالوه 
همچــون خودبــاوری، تــاب آوری و عزت نفس 
را در آنان باال می برد تا در مقابل آسیب های 

احتمالی مصون بمانند.
آســیب های  از  پیشــگیری  معــاون 
اظهــار  کشــور  بهزیســتی  ســازمان  اجتماعــی 
امیــدواری کــرد که این ســامانه که به صورت 
پیمایــش  را  اســتان ها  آســیب های  ســاالنه، 
ســایر  موردتوجــه  می کنــد  طبقه بنــدی  و 
ظرفیــت  کنــار  در  و  گیــرد  قــرار  دســتگاه ها 
وزارت کشــور بتواند به صورت سیســتماتیك، 
برنامه هــای  و  بررســی  را  آســیب ها  موضــوع 
، دقیــق و کارآمــد بــرای کاهــش آن هــا  مؤثــر

ارائه دهد.

مدیریت بومی کاردان بیشتر
 بر مشکالت و روش رفع آن مسلط است

رضا عباس زاده، مدیر عامل 
و رئیــس هیئت مدیــره خانــه 
مطبوعات استان البرز در حاشیه 
جشــنواره  »دومیــن  برگــزاری 
یــک روز شــاد« کــه بــا حضــور 
خبرنــگاران  از  کثیــری  جمــع 

اســتان البــرز در دهکده ورزشــی چهاربــاغ برگزار 
شــد در پاسخ به ســؤال خبرنگاران در خصوص 
انتصاب مشــاور رســانه ای اســتاندار البــرز اظهار 
داشــت: ســطح و جایگاه خبرنگاران استان البرز 
برابــری می کنــد بــا خبرنــگاران کشــوری در این 
راســتا ضمــن احتــرام بــه انتخــاب اســتاندار در 
انتصاب مشــاور رسانه ای خود، قابل ذکر است 
کــه این انتصاب از اختیارات شــخص اســتاندار 
اســت که ان شــاهلل روند انتصاب ها با استفاده 
از نیروهای بومی این استان انجام شود.عباس 
زاده با بیان اینکه انتصابات اخیر اســتاندار که 
بــر اســاس آمار بیــش از ۷۵ درصد انتصابات از 
بدنــه اســتانداری و مدیران بومی بوده اســت، 

افــزود: یــک مدیریــت بومــی 
الیق و کاردان و توانا می تواند 
بیشــتر بر مشــکالت و طریقه 
گاهی داشــته باشد؛  رفع آنان آ
ان شــاهلل در تــداوم انتصابات 
در ســطح مدیــران ســتادی و 
کل شــاهد نیروهای بومی باشــیم تا به ســمت 
توسعه ساختار مدیریتی در این استان شویم.او 
خاطرنشان کرد: از شورای اسالمی شهر کرج نیز 
درخواست داریم در گزینه های انتخاب شهردار 
از شهردار بومی استفاده کنند، شهرداران بومی 
شــناخت بیشــتری از شــهر دارنــد کــه می تواند 
تصمیم گیری های حوزه شــهری را آســان تر کند.

رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات استان البرز 
بیان کرد :سیاست اعضای شورای شهر استفاده 
از مدیــران بومی شــود تا مردم احســاس نمایند 
فاصلــه ای میــان آن هــا و مدیــران نباشــد و ایــن 
اعتماد مردمی یک سرمایه محسوب می شود و 

باید آن را ارتقا دهیم. 

تصویب سند پهنه بندی حریم شهر کرج
 در مراحل پایانی قرار دارد

رفع تصرف بیش
 از ۶2 هزار مترمربع منابع ملی گلستان

مشکل تأمین آرد واحد های بوم گردی استان 
سمنان حل شد

مجوز راه اندازی درمانگاه دیابت در سمنان 
اخذ شد

معاون شهرسازی و معماری 
ســند  گفــت:  کــرج  شــهرداری 
پهنه بنــدی حریم شــهر کرج با 
هــدف اتخاذ تدابیر مشــخص 
برای صیانت از عرصه های واقع 
در آن تهیه شده و مراحل پایانی 

تصویب را طی می کند.
عبــاس ســعیدی کیــا در گفت وگــو بــا کــرج 
امروز، با اشــاره به اینکه سند پهنه بندی یکی از 
اســناد الزم االجرا طرح جامع نقشــه پهنه بندی 
حریم شهر و ضوابط و مقررات مربوطه است، 
اظهار داشت: معاونت شهرسازی و معماری بر 
همین اساس و با عنایت به دستورالعمل شماره 
۳۰۰/۵۹۶۶ مــورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۷ شــورای عالی 
معمــاری و شهرســازی ایــران در خصوص نحوه 
تهیه سند پهنه بندی حریم، مدیریت نظارت بر 
توسعه حریم شهر اهتمام به تهیه آن کرده و این 
سند طی جلسه مورخ ۳۱/۰۴/۱۴۰۱ به تصویب 

شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید.

او ضمــن ابراز خرســندی از 
عملیاتی شدن مراحل تصویب 
سند تهیه شــده در کارگروه امور 
زیر بنایی شهرسازی تأکید کرد: 
جلوگیــری از دخــل و تصــرف 
توســعه  جهــت  غیرقانونــی 
برنامه ریزی شده آتی شهر درگرو 
وجود سند پهنه بندی حریم به عنوان سند مالک 

عمل است.
او اعــالم کــرد: تصویــب ســند پهنه بنــدی 
حریم شــهر کــرج در شــورای عالی شهرســازی 
و معمــاری مرحلــه پایانــی کار خواهــد بود و 
پــس ازآن، منطقه بندی اراضی واقع در حریم 
شــهر صرفــًا بر مبنــای پهنه های تعریف شــده 
در این ســند انجام می شود. سعیدی کیا بیان 
کرد: مراحل تصویب این سند هر چه سریع تر 
سپری شود، صیانت حداکثری از اراضی حریم 
شــهر به عنوان ســرمایه ای ارزشــمند برای شهر 

میسر خواهد شد.

۶۲ هــزار و ۳۶۵ مترمربــع 
زمیــن تصرف شــده بــه منابــع 
ملــی بازگردانده شــد.به گزارش 
صداوســیما، فرمانــده انتظامی 
گلســتان گفــت: ایــن زمین هــا 
در نخســتین مرحلــه از طــرح 
اســتانی مبــارزه با زمین خــواری 

در اســتان رفــع تصــرف شد.ســردار ســعید دادگر 
گفت:کارشناسان ارزش این زمین ها را بیش از ۱۱۱ 
میلیارد تومان برآورد کردند.او افزود: این زمین ها در 

شهرســتان های گرگان، علی آباد 
کتول، آزادشهر و مینودشت قرار 
داشــتند.دادگر افــزود: ۱۱ متهم 
تصرف منابع ملی نیز دســتگیر 
و پس از تشــکیل پرونــده برای 
انجام مراحل قانونی به مراجع 
قضائــی معرفــی شدند.ســردار 
دادگــر گفت: افراد می توانند در صــورت اطالع از 
هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه 

۱۱۰ به پلیس اطالع دهند. 

و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
صنایع دستی استان سمنان گفت: مشکل تأمین 
آرد واحد های بوم گردی اســتان مرتفع شــد.امیر 
کــرم زاده بــا اعالم ایــن خبر افــزود: با پیگیری و 
دستور مساعد استاندار سمنان و موافقت اداره 
کل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان ســمنان، 
مشــکل تأمیــن آرد واحدهــای بوم گردی اســتان 
حل شــد.مدیرکل میــراث فرهنگی، گردشــگری 
و صنایع دســتی استان سمنان گفت اضافه کرد: 

آرد موردنیــاز اقامتگاه هــای بوم گــردی اســتان از 
محل آرد باقیمت تمام شــده اختصاص خواهد 
یافت.کرم زاده با اشــاره به فعالیت بیــش از ۱۱۰ 
اقامتــگاه بوم گردی اســتان ســمنان گفت: یکی 
از اولویت هــای اصلــی ایــن اداره کل حمایت از 
توسعه اقامتگاه های بوم گردی و رفع مشکالت 
این واحدها اســت.او ادامه داد: اســتان سمنان 
از استان های فعال درزمینٔه تعدد و کیفیت ارائه 

خدمات در اقامتگاه های بوم گردی است.

رئیــس جهــاد دانشــگاهی اســتان ســمنان 
گفــت: مجــوز راه انــدازی درمانــگاه دیابــت در 
ســمنان اخــذ شــد و مرکــز جامع ترمیــم زخــم 
دیابت با محوریت ترمیم، خدمات مشاوره و 

... راه اندازی می شود.
علی منصفی راد در نشست خبری با بیان 
اینکــه مجــوز راه انــدازی درمانــگاه دیابــت در 
سمنان اخذ شد، ابراز کرد: با این طرح بخشی 
از مطالبــات مــردم در حــوزه درمان و ســالمت 
جامــه عمل پوشــانده می شــود.او افــزود: این 
زخــم  مرکــز جامع ترمیــم  درواقــع  مجموعــه 
برای بیماران دیابتی اســتان ســمنان محســوب 
می شــود، لذا در کنار درمــان زخم های بیماران 
مســائل روانشناســی، مشــاوره و… نیــز در این 
مرکــز ارائــه خواهد شــد از ســوی دیگــر در این 
مرکز پیگیر ایجاد زیرســاخت درمان زخم های 
دیابتی با استفاده از سلول های بنیادی و حتی 

مقوله مهم و دانش بنیان پانسمان بیولوژیک نیز 
هستیم. رئیس جهاد دانشگاهی استان سمنان 
درباره دریافت مجوز تأسیس درمانگاه ناباروری 
اســتان نیــز گفــت: ایــن مرکــز نیــز ماننــد مرکــز 
بیماران دیابتی، در کنار درمان مقوله مشــاوره 
را نیــز خواهــد داشــت و قرار اســت کــه ایجاد 
پژوهشــگاه های رویــان و ابن ســینا به مثابه دو 
بازوی توانمند جهاد دانشگاهی در این موضوع 
فعال باشند.منصفی راد گفت: اعتبارات مصوب 
این طرح ۴۰ میلیارد تومان اســت، و درمانگاه 
درمان ناباروری سمنان به زوج ها کمک می کند 
تا مشکالت مرتبط با فرزند آوری را درمان کنند 
که این مهم به سه طریق صورت خواهد گرفت 
نخســت درمــان و بــا دارو، دوم درمان با آی او 
اف و ســوم ارجــاع بــه درمانگاه های تهــران در 
صورت لزوم که امیدواریم به زودی این مرکز نیز 

راه اندازی شود.

مدیرکل دیوان محاسبات گلستان گفت: ارایه گزارش تفریغ بودجه 
۶ ماه زودتر از مهلت قانونی تعیین شده، اقدام تحولی این دستگاه در 

راستای اصالح ساختار بودجه ریزی کشور است.
غالمحســین زارعی با اشــاره بــه تاییدات مقام معظم رهبــری در 
خصــوص اقدامات دیوان محاســبات کشــور؛ چابکی و فعــال بودن 
دیوان محاسبات را مرهون اقدامات تحولی و تدابیر بذرباش رئیس کل 
دیوان محاسبات کشور دانسته که ازجمله این اقدامات، تهیه و ارائه 
زودهنــگام گــزارش تفریغ بودجه ســال 1400، شــش ماه قبــل از موعد 

قانونی است.
زارعی گزارش تفریغ بودجه را معتبرترین سند نظارتی کشور دانسته 
که بر اساس اصل )55( قانون اساسی، ماده )1( قانون دیوان محاسبات 
کشور و ماده )104( قانون محاسبات عمومی، همه ساله توسط دیوان 

محاسبات کشور تهیه می شود.

او بیان کرد: تهیه گزارش تفریغ بودجه سال 1400 و ارائه آن به مجلس 
شورای اسالمی و ذینفعان 6 ماه زودتر از موعد قانونی مقرر را ضمن 
آگاهی رسانی به نمایندگان از نحوه اجرای احکام، تکالیف و مجوزات 
صــادره و همچنین اعــالم وصول منابع و چگونگی مصرف اعتبارات 
توسط دولت به همراه نظرات کارشناسی دیوان محاسبات، نقشه و 

چراغ راهی برای اتخاذ تصمیمات مؤثر و آگاهانه بر اساس اطالعات و 
اخذ بازخوردها و درنتیجه منجر به اصالح ساختار بودجه ریزی کشور 
می شود. مدیرکل دیوان محاسبات استان گلستان افزود: تهیه گزارش 
تفریغ بودجه سال 1400، ازجمله اقدامات دیوان محاسبات تهیه گزارش 
تفریغ بودجه سال جاری )1401( در مقاطع دوماهه و همچنین برای 
نخستین بار تهیه و ارائه گزارش ارزیابی عملکرد قانون برنامه ششم 
توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشــاره کرد.او تصریح کرد: در 
کنــار ایــن کار ارزشــمند فراهــم نمــودن زیرســاخت های الزم به منظور 
اتصال کلیه دستگاه های اجرایی به سامانه نظارت الکترونیکی دیوان 
محاسبات )سنا( برای ارائه برخط عملکرد احکام قوانین و مقررات مالی 
و محاسباتی که این مهم نیز برای اولین بار در دوره مدیریت جناب 
دکتر بذرپاش اتفاق افتاده که می تواند برنامه ریزی دقیق برای تدوین 

چشم انداز توسعه ای پنج ساله بعدی را متحول تر کند. 

 سرپرست دانشگاه فنی و حرفه ای گلستان گفت: توجه به استفاده 
از فنــاوری بــرای خلق ثروت از طریق آموزش همزمان علم و مهارت، 
کارآفرینی و اشــتغال زایی رویکرد اصلی این مرکز آموزشــی در اســتان 

است.
به گزارش ایرنا، منصور غفاری در مراسم افتتاح مرکز رشد واحدهای 
فناور شهید طهرانی مقدم دانشگاه فنی و حرفه ای گلستان افزود: یکی 
از مهم ترین رویکردهای این دانشگاه حمایت از مراکز رشد است که 
گام مهمی در راستای تجاری سازی علم به شمار می رود. رئیس دانشگاه 
فنــی و حرفه ای کشــور هــم در این مراســم گفت: جهت گیری جدید 
دانشــگاه فنی و حرفه ای حل مشــکالت بخش صنعت، کارآفرینی، 
اشــتغال زایی و حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان اســت. عرفــان 

خسروانیان افزود: واحدهای رشد فناور دانشگاه فنی و حرفه ای باید 
محلــی برای صنعت گران و افــراد داری ایده های خالقانــه و نوآورانه 
باشد و تمامی مراحل تبدیل ایده به محصول و گام های بعدازآن مانند 
صادرات حمایت می شــود. معاون امور اقتصادی استانداری گلستان 

هم در این مراســم گفت: مراکز رشــد واحدهای فناور و شــرکت های 
دانش بنیان در اســتان حمایت می شــوند. سید محمد دهنوی افزود: 
این مرکز باید در سایر شهرستان های استان نیز فعالیت داشته باشد 
تا از ظرفیت افراد فناور در حوزه صنایع خالق در گلستان بهره گیری 
شــود. رئیــس پــارک علم و فناوری گلســتان هم در این مراســم گفت: 
تالقی فعالیت استارتاپ های کوچک با شرکت های مستقر در مراکز 
رشد و نوآوری ازجمله کاربردهای این مراکز هستند و این رویکرد سبب 
می شــود برای تولید محصوالت شــرکت های دانش بنیــان و تیم های 
اســتارتاپی ســرمایه گذاری صورت گیرد. مهدی غفاری افــزود: رویکرد 
مهارتی دانشــگاه فنی و حرفه ای یکی از تأثیرگذارترین زمینه ها برای 

اشتغال زایی، خلق ثروت و تجاری سازی علم و محصول است.

 رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان گلســتان گفــت: 
سرمایه های فکری در شرکت ها و مراکز دانش بنیان به یک منبع اصلی 
و حیاتی برای رقابت مؤثر و سازنده تبدیل شده اند. عابدی خاطرنشان 
کــرد: بــرای اینکــه عملکــرد پایــدار در توســعه اســتان ایجــاد نماییم 
سرمایه های فکری در شرکت ها و مراکز دانش بنیان را بایستی به عنوان 
یــک اهــرم اصلی برای ایجاد و حفظ مزیت رقابتــی و ارزش افزوده در 
اقتصاد تبدیل گردد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان 
تأکید کرد: شناسایی، حفظ و ارتقاء و بالندگی سرمایه های فکری مراکز 

دانش بنیان، مسیر تحقق اهداف توسعه ای استان را محقق و سهل و 
تسریع می بخشد. عابدی رئیس سازمان افزود: شرکت های دانش بنیان، 
قابلیت های ارزشمندی مانند خلق ایده، نوآوری و رقابت مثبت دارند و 
این مراکز بایستی به خوبی از پتانسیل ها و ظرفیت های مناسب خود به 
نفع مردم استان استفاده نمایند. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان گلســتان تأکید کرد: ســرمایه های فکری در این مراکز، بایستی 
موردتوجــه و دقــت کافــی صــورت گیرد و این ســرمایه های ارزشــمند 

می توانند انقالبی در توسعه و پیشرفت استان ایجاد نمایند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در مراسم تکریم و معارفه 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ســازمان که با حضور دکتر ســعید 
محمــد، مشــاور رئیس جمهور و دبیر شــورای عالی مناطــق آزاد در 
مرکــز همایش هــا و نمایشــگاهی منطقــه برگــزار شــد، با اشــاره به 
موقعیــت حســاس و ظرفیت هــای ویــژه منطقــه آزاد انزلــی اظهــار 
داشــت: زیرســاخت های موجود، موقعیت اســتراتژیک و تغییر و 
تحــوالت جهانی بــر مزیت ها و موقعیت های منطقــه آزاد انزلی 
در سطح ملی و بین المللی افزوده است. عیسی فرهادی با ارائه 
تحلیلــی از مفهــوم مشــارکت مردمــی در حــوزه هــای والیت فقیه 
و مشــارکت هــای سیاســی و فرهنگــی در انقالب اســالمی تصریح 
کرد: در مباحث اقتصادی، توســعه ای و امکانات رفاهی در شــأن 
مردم کشــورمان، باید زمینه مشــارکت بیش ازپیش مردم و فعالین 
اقتصــادی را فرآهــم نمود چراکه با توجه به شــرایط کشــور اجرای 
این مســئله، بســیار حائز اهمیت است. مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد انزلی با اشاره به راهبردهای اقتصاد محور تعیین شده از سوی 

رهبری ظرف بیش از یک دهه گذشته که بیانگر اهمیت موضوعات 
اقتصــادی اســت، مناطــق آزاد را یکــی از امکانــات و فرصــت های 
توســعه اقتصادی کشــور ارزیابی کرد و گفت: در این میان منطقه 
آزاد انزلــی بــا بهره مندی از شــرایط خاص متنوع همچون نزدیکی 
به پایتخت کشــور، قرار گرفتن در مســیر کریدورهای بین المللی، 
همجواری با کشورهای حاشیه دریای خزر و اوراسیا؛ بهمراه آب و 

هوای خوب از ظرفیت های خوبی برخوردار می باشد. او به تجزیه 
و تحلیــل اهمیــت کریدور شــمال -جنوب در معــادالت اقتصادی 
کشورمان و کشورهای منطقه پرداخته و تکمیل آن را الزامی ارزیابی 
کــرده و گفــت: با عنایت به ظرفیت ها و فرصت های منطقه آزاد 
انزلی، همراهی و هماهنگی مدیران اســتانی باعث باز شــدن گره 
هــای ســرمایه گــذاران شــده و زمینه رســیدن به نقطــه طالیی این 
منطقــه را فرآهــم می کنــد. مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد انزلی، 
سعید محمد را ظرفیت بزرگی برای مناطق آزاد کشور برشمرد و با 
تقدیر از فعالیت های ستودنی انجام شده در دوران مدیریت اکبری 
مقدم خواستار حضور ایشان به عنوان عضو هیئت مدیره و مشاور 
مدیرعامل شــد. فرهادی همراهی و همکاری بدنه نیروی انســانی 
منطقــه آزاد انزلــی را در مســیر تحقــق اهــداف ترسیم شــده حائــز 
اهمیت عنوان نمود و گفت: با تکیه بر کارکنان کارآمد، گره گشــا و 
پاکدست و با رعایت سلسله مراتب اداری باید در جهت استفاده 

بیش ازپیش از ظرفیت های منطقه آزاد انزلی گام برداشت.

استفاده از فناوری برای خلق ثروت رویکرد دانشگاه فنی و حرفه ای گلستان است

مدیرکل دیوان محاسبات گلستان:

ارائه گزارش تفریغ بودجه ۶ ماه زودتر از مهلت قانونی

نقش مؤثر سرمایه های فکری شرکت های دانش بنیان در توسعه گلستان

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی:

موقعیت استراتژیک و تغییر و تحوالت جهانی بر مزیت های منطقه آزاد انزلی افزوده است
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مجوز ساخت درمانگاه تخصصی در 
بیمارستان سلمان فارسی بوشهر 

صادر شد
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر گفت: مجوز احداث 
درمانــگاه تخصصــی در مجموعه بیمارســتان ســلمان فارســی 

صادرشده است و اکنون در مرحله تهیه نقشه قرار دارد.
حســن اســماعیلی در گفت وگــو بــا ایرنــا اظهــار کــرد: پــس از 
اتمــام مراحــل نقشه کشــی بــا توجــه بــه تأمیــن بــودن اعتبار، 
عملیات اجرایی درمانگاه تخصصی بیمارســتان یادشــده آغاز 
خواهد شــد. او بیان کرد: همچنین برای این بیمارســتان مجوز 
افزایش ۷۰ تخت صادر و مرکز ام.آر. آیی آن در راســتای ارائه 
خدمات بهینه به بیمارستان شبانه روزی شده است. اسماعیلی 
افزود: در این بیمارســتان خدمات ماموگرافی و سنگ شــکن از 
چرخــه خارج شــده بود که به طــور مجدد فعال شــده و خرید 
دســتگاه های آندوســکوپی، کولونوســکوپی، تجهیــزات اتــاق 
عمل و دســتگاه های ســونوگرافی انجام گرفته اســت. او ادامه 
داد، عالوه براین با افزایش یونیت و یک دندان پزشک اکنون 
روزانــه حداقل ۶۰ نفر از بیمارســتان ســلمان فارســی خدمات 
دندانپزشکی دریافت می کنند و داروخانه این مرکز درمانی که 
تعطیل بود نیز با تمهیدات اندیشیده شده اکنون فعال است. 
مدیر درمان تأمین اجتماعی استان بوشهر، توسعه دیزل ژنراتور 

بیمارستان سلمان فارسی، راه اندازی کلینیک دیابت و سالمندان، 
رزرو ویزیت نوبت های دوره ای چشم پزشکی و دندان پزشکی 
توســط کلینیک، و پیگیری برای خرید مخزن اکســیژن مایع از 
دیگر اقدامات در این مرکز درمانی است. اسماعیلی در ارتباط 
با زمین بیمارستان سلمان فارسی گفت: بخشی زمین این مرکز 
در تملک مردم بود که با پرداخت ۸۰۰ میلیارد ریال خریداری 
و افزایــش حقــوق کادر درمــان نیز به میــزان ۵۰ درصد احکام 
آن ها صادرشده و در انتظار تأمین بودجه قرار دارد. اسماعیلی 
گفــت: در موضــوع درمانگاه تخصصی شــبانه روزی مبعث نیز 
متخصص زنان در این مرکز وجود نداشت که این خدمت نیز با 
جذب نیرو به بیماران ارائه می شود. او عنوان کرد: دستگاه های 
موردنیاز درمانگاه تخصصی خریداری شده و با صدور فراخوان 
جذب شمار نیروهای متخصص جدید در این مرکز آغاز به کار 
خواهند کرد. اســماعیلی اضافه کرد: همچنین توســعه فضای 
درمانــگاه یادشــده در دســتور کار اســت کــه بــرای تحقق این 
موضوع احداث ساختمان جدید یا توسعه ساختمان کنونی در 

دستور کار قرار دارد.

تمامی بیمارستان های بوشهر بیمار 
کرونایی پذیرش می کنند

معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی بوشــهر گفت: با شیوع 
مجــدد بیمــاری کرونــا تمامــی بیمارســتان های دانشــگاهی و 
غیردانشگاهی در این استان بیماران جدید کرونایی را پذیرش 
می کنند. به گزارش اتحادخبر؛ دکتر احمد یزدان پناه اظهار کرد:
بیمارستان های نیروهای مسلح در استان بوشهر آماده خدمت 

به بیماران کرونایی هستند. او با بیان اینکه بیمارستان حضرت 
قائــم )عــج( ســپاه پاســداران و بیمارســتان امیرالمؤمنیــن )ع( 
نیــروی هوایی آماده پذیرش بیماران کرونایی هســتند، افزود: 
همچنین بیمارستان سلمان فارسی تأمین اجتماعی و شهدای 
هســته ای بوشــهر آمــاده پذیــرش بیمــاران کرونایــی هســتند. 
معــاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی بوشــهر با تأکیــد بر با 
شیوع نگران کننده مجدد بیماری کرونا در استان بوشهر گفت: 
تمامی بیمارستان های دانشگاهی و غیردانشگاهی در تمامی 
شهرســتان های اســتان بوشــهر از امــروز آماده پذیــرش بیماران 
کرونایی هســتند. او تصریح کرد: وضع شــیوع کرونا در اســتان 
بوشــهر نگران کننده اســت و رنگ بندی جدید کرونا نیز نشان 
می دهد شهرستان تنگستان در وضعیت قرمز، شهرستان های 
دشتســتان، دشــتی، گنــاوه، دیلــم، جم و عســلویه در شــرایط 
زرد و شهرســتان های بوشــهر، دیــر و کنــگان در وضعیــت آبی 
کرونایــی قــرار دارند. دکتر یزدان  پنــاه روند مراجعه کنندگان و 
بستری های کرونایی در بیمارستان های استان بوشهر افزایشی 
دانست و گفت: برای مدیریت بیماری کرونا راهی جز رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی نداریم.

تأمین مسکن محرومین در استان با 
جدیت بیشتری پیگیری شود

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت: تأمین 
مسکن محرومین در استان بوشهر با جدیت بیشتری پیگیری 

شود.
به گزارش مهر، حجت االسالم حسین روحانی نژاد در ارتباط 

ویدئوکنفرانســی با مراســم معارفه نماینده ولی فقیه در بنیاد 
مســکن انقالب اســالمی اســتان بوشــهر اظهار داشــت: شاهد 
اقدامات بســیار خوبی از ســوی بنیاد مسکن در استان بوشهر 
هستیم. او اضافه کرد: فعالیت های صورت گرفته از سوی بنیاد 
مســکن در استان بوشهر رضایت بخش است و انتظار می رود 
در بسیاری از شاخص ها در کشور جایگاه بهتری داشته باشد. 
تعامل و همراهی مدیران ارشــد اســتان بوشهر با بنیاد مسکن 

انقالب اسالمی قابل تقدیر است.
 نماینــده ولی فقیــه در بنیــاد مســکن انقالب اســالمی ادامه 
داد: بــا توجــه بــه اینکــه فعالیت هــای بنیــاد مســکن بــرای 
محرومیت زدایــی اســت، بــر همین اســاس در بخــش تأمین 
مسکن محرومین باید با جدیت بیشتری پیگیری کرد. او بیان 
کرد: بنیاد مسکن انقالب اسالمی هرگاه در حوزه های عمران 
روستایی و بخش مسکن ورود کرده عملکرد موفقی داشته و 
توانسته واحدهای مسکونی مقاوم و باکیفیتی را به متقاضیان 
تحویل دهد. روحانی نژاد افزود: امیدوارم نماینده ولی فقیه 
در بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر که پیش ازاین 
از فعاالن گروه های جهادی بوده، با بسیج کردن شبکه های 
مردمی جهت همکاری و همراهی در پروژه ها و فعالیت های 
بنیاد مسکن، ستاد اقامه نماز و امربه معروف و نهی از منکر 
و فعالیت هــای فرهنگــی در ایــن اداره کل، همچون گذشــته 
گام های مؤثری برداشــته شود. در این مراسم حجت االسالم 
محمود پارمان از فعاالن گروه های جهادی اســتان به عنوان 
نماینــده ولی فقیــه در بنیاد مســکن انقالب اســالمی اســتان 

بوشهر منصوب و معارفه شد.

کوتاه از استان
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از رصد آسیب های اجتماعی تا ارائه خدمت و توانمندسازی

دایره وسیع فعالیت سازمان بهزیستی

گردشگری

رویداد امروز-گروه استان ها:حسین اسدی راد، مدیرکل 
بهزیستی استان بوشهر به مناسبت هفته بهزیستی با 
بیان تاریخچه ای مختصر، مجموعه بهزیستی را یکی 
از دســتاوردهای پیشــرو و ماحصــل انقالب اســالمی 
دانســت. او در ادامه شــکل گیری سازمان بهزیستی را 
مبتنی بر خدمت به اقشــار آســیب دیده و گروه های 
بــروز  از  پیشــگیری  همچنیــن  و  معلولیــت  دارای 
معلولیت ها دانســت و افزود: یکــی از مؤلفه های ما 
در انقالب عزتمندی آحاد جامعه است که این جزء 
یکی از اصول اولیه ای بود که در بهزیســتی به صورت 
ویــژه بــه آن پرداخته شــده اســت. ایشــان در ادامه با 
اشاره به وجود سه معاونت تخصصی؛ توان بخشی، 
معاونت اجتماعی و معاونت پیشگیری از آسیب های 
فعالیت هــای  از  بخشــی  کــرد:  اضافــه  اجتماعــی، 
دارای  افــراد  توانمندســازی  بــر  متمرکــز  بهزیســتی، 
معلولیت جسمی است که طی فرآیندی شناسایی و 
وارد پروســه حمایتی سازمان بهزیستی شده و مبتنی 
بــر میزان معلولیت بــه آن ها خدمات ارائه می شــود. 
او ادامه داد: طیف توانمندســازی، طیف گســترده ای 
است که هدف ما در این راستا به گونه ای است که با 
اســتفاده حداکثری از توان های موجود، افــراد را برای 
بازگشت به جامعه و محیط اجتماعی آماده سازیم. 
او با بیان اینکه معاونت اجتماعی عمدتًا به مسائل 
اجتماعی می پردازد، افــزود: این حوزه عالوه بر رصد 
مسائل اجتماعی، بازتوانی آسیب های اجتماعی و ارائه 
خدمت و توانمندســازی، خدمات ملموس تر دیگری 
نیز شــامل توســعه اورژانس اجتماعی نیز در دســت 
انجام دارد که به عنوان خط یاری رسان در موضوعات 
مختلف شامل کودک آزاری، همسر آزاری، خودکشی، 
ظن به خودکشی و غیره با دارا بودن یک تیم قوی از 
یک روان شناس، مددکار، تیم حقوقی مبتنی بر سازوکار 
سازمان و یک خودرو اختصاصی با خط 123 سریعا 
وارد عمل شده و مداخله اجتماعی می کند.عالوه بر 
این در حوزه اجتماعی، بحث زنان سرپرســت خانوار 
یا زنان در معرض آسیب و همچنین فرزندان بهزیستی 
از شــیرخوار تا 18 ســال راداریم که در مراکز بهزیستی 
نگهداری می شوند که یا فاقد سرپرست هستند و والد 
حقیقــی ندارند و یا دارای پــدر و مادر فاقد وجاهت 

قانونــی هســتند. ایــن دســته نیز خدماتشــان شــامل 
نگهداری، آموزش، حرفه آموزی و تربیت است تا زمانی 

که بتوانند مستقل شوند.
حوزه معاونت پیشگیری از معلولیت ها و 

آسیب های اجتماعی
او خاطرنشــان کرد: حوزه معاونت پیشــگیری در 
سازمان بهزیستی که از سال 74 باهدف پیشگیری از 
معلولیت ها و آسیب های اجتماعی شکل گرفته است، 
طرح هــای مختلفی ازجمله طرح پیشــگیری از تنبلی 
چشــم در کودکان صفرتا 5 سال و غربالگری شنوایی 
در دست انجام دارد. به طوری که سال گذشته از بین 
34 هزار کودک در سطح استان 1500 کودک مشکوک 
به اختالالت بینایی به این سازمان معرفی شده است. 
از دیگــر خدمــات ایــن ســازمان در حوزه پیشــگیری، 
بحث ســاماندهی و فعال ســازی مراکز درمان اعتیاد 
در استان است؛ که خوشبختانه 7 مرکز سرپایی و 16 
مرکز اقامتی در سراسر استان فعال است و یک سری 
مراکز کاهش آســیب نیز داریم که در ســال گذشته به 
3500 نفر در این مراکز خدمات ارائه شده و یارانه نیز 
دریافت کرده اند. به جز این موارد، تنها مرجع دولتی 
صادرکننده مجوز و نظارت بر راه اندازی مراکز مشاوره 
و روان شناختی در استان ها، اداره بهزیستی است. در 
اســتان بوشــهر 35 مرکز ســالمت روان، مرکز مشاوره 

عمومی _ تخصصی وجود دارد که طی سال گذشته 13 
هزار نفر از مراکز مشاوره، خدمات مشاوره ای دریافت 

کرده اند.
بخش دیگر خط مشــاوره تلفنی 1480 اســت که 
فعــال، رایــگان و کامال محرمانه اســت و افــراد بدون 
نیاز به معرفی جزئی و شناسنامه ای خود، می توانند 
در بخش سالمت روان با مشاور در ارتباط قرار گیرند. 
ســال گذشته، در این بخش نیز 13 هزار تماس اتفاق 

افتاده است.
معاونت مشارکت ها و مراکز غیردولتی، 

مسکن و اشتغال
مدیرکل بهزیستی استان بوشهر در ادامه با تأکید 
بر توانمندســازی، اشــتغال و صاحب مســکن شــدن 
گروه های تحت پوشش این سازمان خاطرنشان کرد: 
در معاونت مشــارکت ها و مراکز غیردولتی، مســکن 
و اشتغال یک هدف گذاری اختصاصی صورت گرفته 
اســت که آن هم بحث مســکن است؛ که خود شامل 
چنــد بخش اســت. یکــی طرح نهضت ملی مســکن 
کــه حــدود 750 نفــر در این طرح ثبت نــام کرده اند و 
غیر از دریافت تســهیالت ملی، یک ســری تسهیالت 
هم از کمک های بالعوض به آن ها اعطاشــده است. 
عالوه بر این در سال جاری 270 واحد مسکن نیز در 
دست ســاخت داریم که تســهیالت متفاوتی به آن ها 

ارائه می شود. این در حالی است که 42 واحد مسکن 
نیز در دست افتتاح است. الزم به ذکر است در حوزه 
مسکن یک سری زیرساخت ها مثل برق، آب و گاز و 
تمام انشعابات به صورت صد درصد رایگان و بر عهده 
سازمان بهزیستی است. گام دوم بخشودگی هزینه های 
ماهیانه شامل تعرفه گاز، برق و آب برای افرادی است 
که در سامانه ثبت نام کنند و میانگین سقف مصرفی 
آن ها تا مصرف اســتاندارد باشــد، رایگان خواهد بود.
طــرح دیگر برای مســکن خانوارهای چند معلولیتی 
اســت که به غیراز ســایر تسهیالتی که در اختیار دیگر 
گروه هــا قرار می گیرد، می توانند در مناطق روســتایی 
از 150 میلیون تومان بالعوض و در مناطق شــهری تا 
200 میلیــون تومــان بالعوض برخوردار شــوند. این در 
حالی است که از مجموع 750 نفر چند معلولیتی در 
اســتان، تاکنون به 342 مورد آن ها تسهیالت مسکن 
اعطاشــده اســت.او در ادامه افزود: از دیگر اقدامات 
ما در حوزه توانمندسازی، فراهم ساختن زمینه اشتغال 
اســت که در این راســتا مهم ترین اقدام این ســازمان، 
حمایت از کارفرمایانی است که افراد و گروه هدف ما 
را زیر چتر حمایتی خود قرار می دهند. در بحث بیمه 
کارفرمایی تا 7 سال سازمان بهزیستی هزینه بیمه گروه 
هدف را تقبل می کند. عالوه بر این به ازای هر نفر از 
گروه هدف به کارفرمایان تسهیالت معادل 100 تا 200 

میلیون با کمترین بهره اعطا می شود. سقف اعطایی 
این تسهیالت کارفرمایی 2 میلیارد تومان است. الزم 
به ذکر است در این راستا تاکنون 1300 فقره اشتغال که 
معادل 186 میلیارد تومان پرداخت تسهیالت صورت 
گرفته است. الزم به ذکر است گروه هدف ما چنانچه 
مایل به خوداشــتغالی باشــند نیز می توانند عالوه بر 
دریافت تســهیالت کم بهــره، از بیمه خویش فرمایی 

استفاده کنند.
بسته های حمایتی و مشارکت های مالی 

مردمی
بحث دیگر، شناسنامه دار کردن کارآفرینان است 
که بتوانند از خدمات و بسته های حمایتی، طی سال 
جــاری و ســنوات آینــده برخــوردار شــوند. نکته حائز 
اهمیــت؛ بحث منابع مالــی محدود ســازمان، با این 
حجــم گســتردگی خانوار بهزیســتی از یک نفــره تا 5 
نفره است. در همین راستا، الزم به یادآوری است آن 
چیزی که بیش از منابع مالی محدود بهزیستی به ما 
کمک می کند مشارکت تخصصی در قالب طرح های 
مختلف است. ازجمله، طرح یاران مشارکتی بهزیستی 
که هر فرد با هر تخصص می تواند کمک کار ما باشد. 
به طــور مثال یک پزشــک بادانش و تخصــص خود و 
یــک هنرمند با تخصص خود می تواند بــه افراد گروه 
هــدف مــا که نیــاز به آمــوزش و توانمندســازی دارند، 
خدمــات ارائــه دهند.یک بخش هم مشــارکت مالی 
مردمی است که فعال است شامل خیرین، داوطلبین 
در پویش های امسال سین سخاوت یا پویش عید تا 
عید و پویش عید قربان مشارکت های خوبی صورت 
گرفته اســت. یک نوع مشــارکت هم مشــارکت مالی 
انفــرادی اســت که به طور مثال فردی تقاضــا دارد که 
کمک هزینه دانشجوی معلولی را تا پایان تحصیالتش 
به عهده بگیرد، ما نیز طبق نظر خود ایشان این کار 
را انجــام می دهیــم.او شماره حســاب مشــارکت های 
مردمی 4173034541840346 به جهت مشارکت و 
همراهی مردمی اعالم نمود و گفت: میزان مشارکت 
کمک های نقدی و غیر نقدی مردمی در سه ماه اخیر 
سه میلیارد و هشت صد میلیون تومان بوده است که 
از این میزان یک میلیارد و هشت صد میلیون تومان، 
از بخش مسئولیت های اجتماعی صنعت بوده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر گفت: برنامه های 
توسعه صادرات غیرنفتی و همچنین توسعه سرمایه گذاری  های داخلی 

و خارجی در این استان تدوین شود.
به گزارش ایرنا، علی باســتین در نشســت شــورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی اســتان بوشــهر اظهار کرد: استان بوشهر 
در حوزه صادرات مزیت های فراوانی دارد که باید بازارهای هدف 
و جدیــد صــادرات محصوالت تولید اســتان فراهم شــود. او بیان 
کــرد: در ایــن زمینه بایــد برنامه صادرات نفتی اســتان برای مدت 
چهار ســال تدوین شــود که در تحقق این موضوع اتاق بازرگانی 
و اداره کل صمــت بایــد نقــش محوری را ایفا کنند. باســتین ادامه 
داد: شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اســتان بوشــهر 
همچنین باید برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی تالش 
کند و برای حل چالش های این بخش حل چالش های موجود را 
در دســتور کار جدی خود قرار دهد. او افزود: بخشــی از موانع و 
مشکالت سرمایه گذاری در خود استان قابل حل است که باید با 
تالش الزم برای آن برنامه مدون داشــته باشــیم. معاون اســتاندار 
بوشهر گفت: بخشی از مشکالت ناشی از قوانین مزاحم، دست و 
پاگیر و پیچیده است که کار حوزه تجارت را نه تنها در استان بوشهر 

و بلکه در سطح کشور مختل کرده است.
باســتین اظهار کرد: بااین حال بخشــی از مسائل و مشکالت نیز 

ناشی از مسائل داخلی استانی است که با هماهنگی و تعامل بیشتر 
دستگاه ها قابل حل است. معاون استاندار بوشهر تصریح کرد: همچنین 
باید نشســت شــورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اســتان 
بوشهر به دلیل ازدیاد مشکالت به جای برگزاری یک بار در ماه به دو 
بار در ماه افزایش یابد. او گفت: این شورا در نشست  های پیشین خود 
نیز مصوبه هایی داشته است که باید در راستای اطالع رسانی شفاف به 
بازرگانان و تجار، نتیجه آن به جامعه هدف اطالع رسانی شود. باستین 
ادامه داد: شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر 
پیشــنهاد های خوبی در راستای حل مشــکالت و به ویژه مشکالت 
حوزه واردات ارائه کرده که عملیات شدن راهکارها و پیشنهادهای 
آنان عالوه بر مکاتبه نیازمند به پیگیری است. او تأکید کرد: بخش 
دولتــی نیــز تا جایی که امکان دارد باید قوانین و مقــررات را به نفع 
بخش خصوصی لحاظ و از این طریق برای تسهیل در فعالیت بخش 

خصوصی تالش کند.

مدیــر ارتباطــات و امــور بین الملــل 
ایــن  گفــت:  بوشــهر  بنــدر  شــهرداری 
ناحیــه  بــا  همــکاری  آمــاده  مجموعــه 
اشــتر  مالــک  ســپاه  بســیج  مقاومــت 
شهرســتان بوشــهر در اجــرا برنامه هــای 

فرهنگی است.
امیرحســین احمــد پــور در نشســت 
تعاملــی بــا ســرهنگ غالمرضــا شــهابی 
فرمانــده ســپاه شهرســتان بوشــهر اظهار 
ظرفیت هــای  ســپاه  و  شــهرداری  کــرد: 
بســیار خوبــی دارنــد کــه بــا تعامــل و 
همکاری می تواننــد اتفاقات بی نظیری 
بیــان  بزننــد.او  رقــم  شــهر  ســطح  در 
کــرد: شــهرداری بنــدر بوشــهر بــه ســهم 
خــود درنهایــت آمادگــی بــرای اجــرای 
مشــترک برنامه هــای مختلــف فرهنگی 
شهرســتان  مالــک  ســپاه  بــا  اجتماعــی 
بوشــهر اســت. احمــد پــور ادامــه داد: 
ازجملــه  برنامه هــای حــوزه  فرهنگی که 
قابلیــت همــکاری متقابل بــرای طرفین 

جشــن ها،  بــه  می تــوان  دارد  وجــود 
اعیــاد، شــهادت ها و ســایر مناســبت ها 
اشــاره کــرد. او اظهــار کرد: وجــود تفکر 
جهادی و انقالبی نقطه قوت همکاری 
بنــدر  شــهرداری  و  ســپاه  بیــن  مشــترک 
بوشــهر اســت کــه بایــد به صــورت ویژه 
دیــده شــود. احمــد پــور افــزود: وجود 
فرمانــده جــوان و ایــده پرداز در ســپاه 
مالــک اشــتر شهرســتان بوشــهر ظرفیتی 
انکارناپذیــر اســت کــه بــدون شــک بــه 

خواهــد  شــهرداری  برنامه هــای  غنــای 
افــزود. او عنــوان کرد: ســپاه پاســداران 
انقــالب اســالمی پــس از ایفــای نقــش 
مقــدس  دفــاع  ســال  هشــت  در  مؤثــر 
اکنون در حوزه هــای مختلف فرهنگی، 
اجتماعی، ســازندگی عمرانی و آبادانی 
نیز توانســته کارنامه درخشــانی از خود 
بــر جا بگــذارد که این ظرفیت بی بدیل 
باید به صورت شایسته ای پاس داشته و 

مورداستفاده قرار گیرد.

تدوین برنامه های توسعه صادرات نفتی 
و سرمایه گذاری در بوشهر ضروری است

همکاری شهرداری بندر بوشهر و سپاه شهرستان
 در اجرای برنامه های فرهنگی

خـــبر خـــبر

گنبد نمکی جاشک
: گنبد نمکی جاشــک در اســتان بوشــهر و در نزدیکی روســتای گنخک در فاصله 64 
کیلومتری جنوب شــهر خورموج مرکز شهرســتان دشــتی و درکیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر و در 
144 کیلومتــری جنوب شــرقی مرکز اســتان قــرار دارد یکی از بزرگترین و زیباترین گنبد نمکــی ایران و 
خاورمیانه به شمار می آید و از جاذبه های طبیعی استان بوشهر است که در بهمن سال 1386 بعنوان 
اثر طبیعی ملی فسیلی به عنوان یکی از مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط 

زیست به ثبت رسید.

بوشهر شماره
37 

استان بوشهر به عنوان استان برتر کشور 
در طرح شهر من شهر نماز شناخته شد

عبدالرحیم افروغ؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان بوشهر گفت: در طرح شهر من شهر 
نماز استان بوشهر به لحاظ ارزشیابی به عنوان استان برتر کشور شناخته شد. استان بوشهر می تواند 

به عنوان یک الگوی ملی برای اشاعه فرهنگ نماز در سایر استان های کشور باشد.

شماره 36 صفحه رویداد  بوشهرسرپرست رویداد امروز در استان بوشهر

  

| مرجان دهقان نصیری  | 

 اسکن کنید

صفحه اختصاصی بوشهر
 در پایگاه خبری رویداد ایران

شماره
36

رویداد ایران
البرز

گنــاوه  بوشــهر،  نماینــده 
و دیلــم در مجلــس شــورای 
اســالمی بــا اشــاره به مشــکل 
خانــوار  هــزار   ۱۲ بیمــه ای 
صیادی در استان خواستار رفع 
ایــن مشــکل شــد. عبدالکریم 
جمیــری در گفت وگــو با بــازار 

اظهار داشت: صیادان جزو زحمتکش ترین اقشار 
جامعــه هســتند و در ســرما و گرما، دل بــه دریا 
می زنند و برای ارتزاق خود و جامعه تالش دارند.

او افزود: استان بوشهر ظرفیت باالیی در حوزه 
اقتصاد دریا محور دارد و به ویژه صید و صیادی 
از دیرباز در بنادر مختلف استان جایگاه خاصی 
دارد.عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
خاطرنشــان کرد: جلسات متعددی با مسئوالن 
اســتانی و کشــوری برای رفع مشــکالت صیادان 

برگزار کرده ام و نتایج خوبی نیز 
تاکنــون گرفته ایــم کــه امیــدوارم 
رضایتمنــدی صیــادان را در پــی 
داشته باشد.جمیری تصریح کرد: 
مشــکل بیمه مهم ترین دغدغه 
صیادان اســتان اســت و بیــش از 
در  صیــادی  خانــواده  هــزار   ۱۲
اســتان با این مســئله دست وپنجه نرم می کنند.
او یادآور شــد: شــیالت اســتان و اداره کل تأمین 
اجتماعی و مدیران استان نسبت به رفع مشکل 
بیمه ای صیــادان اقدام کنند تا لبخند رضایت بر 
لبان صیادان نشانده شود.نماینده بوشهر، گناوه 
و دیلم در مجلس شــورای اســالمی ابراز داشت: 
سرکشی به بنادر صیادی و بررسی وضعیت آن ها 
از نزدیک در دستور کار قرار دارد و به فضل خدا 

شاهد رفع تمامی مشکالت این قشر باشیم.

رئیــس جهــاد دانشــگاهی 
استان بوشهر گفت: راه اندازی 
شهرک زیست فناوری در دلوار 
شهرستان تنگســتان هم اکنون 
دارد. پیشــرفت  درصــد   ۴۰

به گــزارش مهر؛علــی احمدی 
اســتان  داشــت:  اظهــار  زاده  

بوشــهر در عرصه آبزی پروری دارای ظرفیت های 
بســیار خوبــی اســت و جهــاد دانشــگاهی نیز 
بــرای تأمین نیازهای این حوزه تــالش ویژه ای 
دارد.او با اشــاره به ورود جهاد دانشگاهی به 
عرصــه طرح هــای دانش بنیان و فنــاوری نوین 
خاطرنشــان کرد: برای نخســتین بار در کشور، 

تولید ماهی سی باس در استان 
بوشــهر اجرایــی شــده اســت.
رئیس جهاد دانشــگاهی استان 
بوشــهر خاطرنشــان کرد: تولید 
بــرای  ســی باس  ماهــی  بچــه 
پــرورش در قفــس در مرحلــه 
اکنــون  و  اســت  تجاری ســازی 
۳۵ درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد.او ادامــه 
داد: در راســتای تولیــد بچه ماهی بــرای پرورش، 
شــهرک زیســت فناوری در دلوار در مساحت دو 
هکتار با پیشــرفت فیزیکــی ۴۰ درصــد در حال 
ساخت است که ۳۰ میلیارد تومان برای تکمیل 

آن تصویب شده است.

مدیــرکل دفتــر امــور اجتماعــی و فرهنگــی 
نشســت های  گفــت:  بوشــهر  اســتانداری 
هم اندیشــی با جوانان با یک هدف مشــخص 
کنــد و جوانــان مســائل و  بایــد ادامــه پیــدا 
مشــکالت را مطرح کنند. به گزارش مهر، ســید 
عبــاس موســوی نژاد در نشســت هم اندیشــی 
جوانان فعــال در امور نوجــوان و دانش آموزی 

مجمع جوانان اســتان بوشــهر و اعضای پایگاه 
خبری ســمن جوانان بوشــهر با اشــاره به هفته 
عفاف و حجاب گفت: مسئله عفاف و حجاب 
شــاید بــرای بانوان برجســته تر باشــد اما فقط 
مختص بانوان نیســت، در مسئله حجاب باید 
یک سری کارهای فرهنگی صورت بگیرد و باید 

به مسئله عفاف توجه ویژه ای شود.

س
مجل

جهاد دانشگاهی
استانداری

راه اندازی  پرواز مستقیم   به قطر در جام جهانی
احمد محمدی زاده؛ استاندار بوشهر: جام جهانی قطر یک فرصت 
بسیار مهم برای توسعه مناسبات بین دو کشور به ویژه استان بوشهر 
است.  استان بوشهر ازلحاظ بعد مسافت کم ترین فاصله را با کشور 

قطر دارد.

۱2 هزار خانواده صیاد استان مشکل 
بیمه ای دارند

راه اندازی شهرک زیست فناوری 
در دلوار۴۰ درصد پیشرفت دارد

از ظرفیت های فکری جوانان استان 
استفاده می شود

با مطبوعات استان

روزنامه پیام عســلویه نوشت: دشتستان به عنوان 
قطب کشاورزی بوشهر محسوب می شود و کمبود 
آب از مشکالت اصلی این شهرستان است بر همین 

اساس تکمیل سد دالکی ضروری است.

علی احمدی 
زاده

عبدالکریم 
جمیری
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واکنش ژاوی به بازگشت مسی

شمارش معکوس
 برای تعیین تکلیف دی یونگ

بــه  بارســلونا  ســرمربی 
بازگشــت مســی بــه ایــن تیم 
را  آن  و  داد  نشــان  واکنــش 
در شــرایط کنونــی غیرممکن 
دانســت. لیونل مســی بعد از 
دو دهــه حضــور در بارســلونا 
ایــن  از  بــه جدایــی  مجبــور 

تیم شــد. مســی به خاطر مشــکالت مالی که 
بارســلونا داشت، تصمیم به جدایی گرفت و 
راهی پاری سن ژرمن شد. طبق اعالم روزنامه 
اســپورت ژاوی عالقه بســیار زیادی به مســی 
دارد و از خــوان الپورتــا خواســت کــه بعــد از 
پایــان قــرارداد این بازیکن با پاری ســن ژرمن 
این بازیکن بزرگ را به نوکمپ برگرداند. ژاوی 
به این موضوع واکنش نشان داد. او گفت: در 
شرایط کنونی صحبت از بازگشت مسی هیچ 
معنی ندارد. مســی با پاری سن ژرمن قرارداد 
دارد و به همین خاطر بازگشت او به بارسلونا 
در شــرایط کنونی غیرممکن اســت. باید دید 
که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. او ادامه 
داد: خــوان الپورتــا رئیس باشــگاه پیش ازاین 

اســت  امیــدوار  کــه  گفــت 
بارســلونا  از  مســی  جدایــی 
همیشــگی نباشــد. گزارش هــا 
حاکی از این است که باشگاه 
بارسلونا قصد دارد که مسی را 
بعد از پایان قراردادش به تیم 
برگرداند. مسی تا سال ۲۰۲۳ 
بــا پــاری ســن ژرمــن قــرارداد دارد. این ســتاره 
آرژانتینی فصل خوبی را با تیم فرانسوی پشت 
سرنگذاشــت و انتقادهــای زیــادی از او شــد. 
پاری سن ژرمن در فصلی که گذشت قهرمانی 
در لیگ فرانســه را به دست آورد اما شکست 
عجیــب برابر رئــال مادریــد در لیگ قهرمانان 
اروپا باعث شــد تا انتقادهای زیادی از ســتاره 
ایــن تیــم ازجمله مســی و نیمار شــود. ماندن 
مســی در پاری ســن ژرمن بستگی به عملکرد 
او در فصل پیش رو دارد. اگر او نتواند زمینه 
قهرمانــی تیــم را در لیگ قهرمانــان اروپا مهیا 
کند، به احتمال خیلی زیاد از تیم جدا خواهد 
شد و در این حالت بحث بازگشت او به آبی 

اناری ها با جدیت مطرح خواهد شد.

انتقال فرانکی دی یونگ به 
منچستریونایتد، هنوز مشخص 
نیست اما تا پایان هفته منتظر 
بمانیــد. درحالی کــه تــور پیش 
فصل منچستریونایتد به اتمام 
رســید و شــیاطین ســرخ 3 بازی 
دوســتانه انجــام دادنــد، تقریبا 

نقاط ضعف و قوت منچستریونایتد برای تن هاخ 
مشخص شــده و درحالی که پوگبا و نمانیا ماتیچ 
در پنجره تابستانی این تیم را ترک کرده اند، تنها 
هافبک دفاعی های تیم فرد و اسکات مک تامینی 
هستند. شیاطین سرخ بدون شک تا پایان پنجره 
نقل وانتقاالتی، یک هافبک دفاعــی و در درجه 
دوم، احتماال یک مهاجم و دفاع راست را جذب 
خواهــد کــرد و در ایــن راه، مذاکــرات بــا فرانکی 
دی یونگ، هافبک هلندی بارسلونا که سابقه کار 
در آژاکس با اریک تن هاخ را دارد، بسیار فرسایشی 
شــده اســت. موضوع اصلی، پرداخت دستمزد و 
بدهی های دی یونگ در بارسلوناست و برخالف 

اخبار منتشرشــده در رســانه ها، 
این بازیکن اصرار چندانی برای 
مانــدگاری در بارســلونا نــدارد. 
درصورتی کــه حقــوق معوقــه 
فرانکی دی یونگ به او پرداخت 
شــود، هافبــک هلنــدی راهــی 
منچســتریونایتد خواهــد شــد 
زیرا توافقات شخصی و توافقات میان 2 باشگاه، 
مدت هاســت که حاصل شــده اســت. دی یونگ 
هم اکنــون با بارســلونا در تور پیش فصل حضور 
دارد و برخالف آنچه در رسانه ها مبنی بر تمایل 
الپورتا به حفظ هافبک هلندی گفته می شــود، 
آن ها مذاکراتی کامال جدی برای خروج دی یونگ 
از نوکمپ در ابتدای فصل پیش رو دارند. بارسلونا 
چــاره ای جز فروش دی یونگ ندارد و درحالی که 
توافقــات میــان 2 باشــگاه و مدیــر برنامه هــای 
بازیکن، هفته هاست حاصل شــده، دی یونگ تا 
زمانی که مطالباتش را دریافت نکند، به خروج از 

بارسلونا رضایت نخواهد داد. 

ژاوی

دی یونگ

 قرعه هفته نخســت لیگ برتر بســیار جالب از 
آب درآمد. مصاف ســرخابی با دو نماینده اصفهان 
در همــان هفتــه ابتدایــی می تواند عیار لیــگ 22 را 
نشــان دهــد. لیگی که همه پیش شــرط هــای الزم 
برای تبدیل شدن به لیگی تماشایی و جذاب را دارد. 
حاال با قرعه کشی انجام شده عصر دوشنبه گذشته 
لیــگ فصل آینــده به جوالنگاه هــم آوردی مدعیان 
قهرمانی تبید شده است. جایی که استقاللی ها باید 
در ورزشــگاه آزادی میزبان سپاهان باشند و ذوبی ها 
هم در فوالدشهر از پرسپولیس پذیرایی می کنند. این 
قرعه دشوار و درعین حال تماشاگرپسند از همان ابتدا 
تنور لیگ 22 را داغ می کند. جدال هایی که یک سوی 
آینده دو نماینده پرهوادار تهرانی به مصاف تیم های 
باریشه اصفهانی می روند. نکته جالب این که کمتر 
پیش آمده که نبرد استقالل و پرسپولیس با سپاهان 
و ذوب آهن، کمتر پیش آمده که بــازی آن ها در یک 
هفته آن هم همان هفته نخست انجام شود؛ اما این 
بار قرعه چیز دیگری از آب درآمد تا از همان 21 مرداد 

همه نگاه ها به آزادی و فوالدشهر دوخته شود.
نبرد استقالل و سپاهان در اوج حساسیت

آبی های پایتخت که در لیگ بیســتم در هفته 

پایانی لیگ 21 به مصاف سپاهان رفتند حاال در لیگ 
بیست و دوم قرعه به نحوی پیش رفته که جدال 
دو تن از جدی ترین رقبای قهرمانی را در همان بدو 
کار شاهد خواهیم بود. استقالل در تاریخ ادوار لیگ 
و به ترتیب از بیست و یکمین دوره این مسابقات 
تا اولین دوره این پیکارها در هفته های ابتدایی برابر 
هوادار، مس رفسنجان، ماشین سازی، پیکان، نفت 
آبادان، نفت تهران، سیاه جامگان، راه آهن، گسترش 
فوالد، آلومینیوم هرمزگان، سپاهان، شهرداری تبریز، 
سپاهان، ابومسلم، استقالل اهواز، ذوب آهن، صبا 
باطــری، اســتقالل اهــواز، پاس تهــران، پــاس تهران 
و برق شــیراز قرارگرفته بود. بر این اســاس تنها یک 
بار در تاریخ لیگ برتر استقالل و سپاهان در همان 
هفته نخست باهم پیکار کرده اند که آن هم مربوط 
به لیگ نهم اســت. حاال همین دو تیم باید با دو 
مربی پرتغالی سرشناس باهم در همان هفته اول 
مصــاف دهند؛ اما نکتــه جالب توجه پیرامون این 
بازی به جز نبردهای تاریخی این دو تیم به سربیان 
دو تیم برمی گردد. جایی که ساپینتو و مورایس باید 
دوئل شطرنج واری را برگزار کنند. سرمربی پرتغالی  
آبی ها امید زیادی دارد که بتواند فصل خوبی را در 
تیــم جدیدش ســپری و از عنــوان قهرمانی این تیم 
دفاع کند اما نکته نگران کننده برای اســتقاللی ها، 
اینجاســت کــه این تیــم در لیــگ برتــر، هیچ وقت 
یک فصل را با سرمربی خارجی اش به پایان نرسانده 

اســت. اســتقالل در لیگ هــای دوم، هجدهــم و 
نوزدهــم، کارش را بــا ســرمربی خارجی اســتارت زد 
که نتوانست فصل را با آن ها تمام کند. در دومین 
فصل لیگ برتر، رولند کخ آلمانی روی نیمکت آبی ها 
نشست اما او فقط بیست هفته در این تیم دوام 
آورد و در ابتدای اردیبهشت سال 1382، از سمتش 
برکنار شــد تا جواد زرینچه جای او را روی نیمکت 
استقالل بگیرد. در لیگ هجدهم هم وینفرد شفر که 
از ابتدای فصل روی نیمکت استقالل حضور داشت، 
بعد از باخت به پدیده در هفته بیســت و هفتم 
و از بین رفتن امکان قهرمانی تیمش، برکنار شد تا 
فرهــاد مجیدی جای او را بگیــرد. در لیگ نوزدهم 
هم استقالل، فصل را با آندره آ استراماچونی شروع 
کرد اما این مربی ایتالیایی هم در واکنش به بدقولی 
باشــگاه در پرداخــت مطالباتــش، از ســمت خــود 
استعفا داد تا عمر همکاری او با استقالل، فقط 13 
هفته باشد. حاال استقاللی ها امیدوارند با ساپینتو 
در قامــت مدافــع عنــوان قهرمانی ظاهر شــوند و 
البته سپاهانی ها هم با مورایس برای فتح لیگ 22 
نقشه های فراوانی کشیده اند. بازی هفته نخست 
این دو تیم می تواند تا حدودی عیار این دو تیم را 

در همان آغاز لیگ مشخص کند.
تارتار برای یحیی دام پهن می کند

پرســپولیس در همــان هفتــه ابتدایی لیــگ 22 
بایــد در اصفهــان بــا ذوب آهن روبرو شــود. نبردی 

که در تاریخ ادوار لیگ برتر همواره تماشایی از آب 
درآمده و شاهد جدال های زیبایی بوده ایم. نکته 
جالب اینکه فصل گذشته تیم ذوب آهن با کسب 
یک امتیاز از پرسپولیس در دیدار برگشت موفق شد 
شاگردان یحیی گل محمدی را متوقف کند و این تیم 
را از ادامه رقابت برای قهرمانی بازدارد. حاال همین 
دو تیم باید در هفته نخست لیگ فصل پیش رو 

باهم پنجه در پنجه شوند. 
پــای  متفــاوت  شــرایطی  بــا  کــه  تیمــی  دو 
ســویی  از  گذاشــت.  خواهنــد  مســابقات  بــه 
پرسپولیسی ها با خرید چند ستاره گران قیمت به 
دنبال جبــران مافات بوده و می خواهند ناکامی 
در کسب عنوان قهرمانی لیگ 21 را جبران کنند. 
گاهی کامل از این موضوع  یحیی گل محمدی با آ
ســعی کرده تا تیمش را ترمیم کــرده و با آمادگی 
کامل شاگردانش را راهی میدان کند. او که کورس 
رقابــت را لیــگ فصــل گذشــته بــه هم تایــش در 
اســتقالل یعنی فرهــاد مجیدی واگــذار کرد حاال 
باید به سرمربی خارجی کاربلد هم رقابت کند. 
از آن طرف مهدی تارتار هم قصد ارتقای جایگاه 
ذوب آهن را دارد وبر این اســاس نیم نگاهی هم 
به کســب ســهمیه آسیایی دوخته اســت. بر این 
اساس توقع رقم خوردن یک بازی پرحادثه میان 
ذوب آهن و پرســپولیس در همان هفته نخســت 

چندان انتظار بعیدی نیست.

تنور لیگ ۲۲ از همان هفته نخست داغ می شود

دوئل تهران و اصفهان 
با کلیدواژه جذابیت

سنگال حریف احتمالی و 
دوم تیم ملی در اتریش

دبیــر کل فدراســیون فوتبــال، در حاشــیه مراســم 
قرعه کشی فصل جدید بازی های لیگ برتر گفت بازی با 
اروگوئه در اتریش نهایی شده است. او دراین باره گفت: 
قرارداد بازی اول مان امضا و برای طرف مقابل ارسال شده 
اســت. بازی دوم هم از بین دو ســه کشــور در روزهای 
آینــده امضا خواهد شــد. دیــدار اول با اروگوئه اســت و 
اول مهر در اتریش برگزار می شود. اسکوچیچ قصد دارد 
به بهانه این بازی تمرینات تیم ملی را از 20 شهریور با 
بازیکنان داخلی آغاز کند. 28 شهریور هم فیفادی آغاز 
می شود و لژیونرها به اردوی تیم ملی ملحق خواهند 
شد؛ اما در خصوص حریف دوم گفته می شود احتماال 
ایران با سنگال قرارداد خواهد بست. تیم ملی خردادماه 
اردوی خوبی را برای آماده ســازی پشــت ســر نگذاشت 
چراکه در آب وهوای گرم و شــرجی دوحه اردو زده بود 
و درنهایت تنها یک بازی دوستانه انجام داد اما دبیر کل 
وعده داد در فیفادی پیش رو تیم ملی اردوی به مراتب 
بهتری را پشت سر خواهد گذاشت و از همه مهم تر دو 

بازی دوستانه باکیفیت انجام خواهد داد.

کمک 1۲۰ میلیاردی تومانی 
مس به تراکتور

با تصویب مدیران کارخانه صنایع مس ایران کمکی 
120 میلیــارد تومانــی در دو نوبــت بــه باشــگاه تراکتــور 
داده شده است. فصل جدید برای مدیران صنایع مس 
ایــران بــا ادامــه حضــور مس رفســنجان که در ســومین 
سال حضور در لیگ برتر برای کسب سهمیه می جنگد 
و انتظارات زیادی از آن وجود دارد و همین طور اضافه 
شدن مس کرمان که به واسطه  پیشینه اش برای مسئوالن 
کرمانی و همین طور مدیران صنایع مس اهمیت زیادی 
دارد، حــال و هــوای متفاوتی خواهد داشــت. از ســوی 
دیگر صنایع مس که برای عمل به مسئولیت اجتماعی 
خــود حمایــت مالــی از باشــگاه های دیگــر نظیر مس 
شــهربابک را نیز در دســتور کار خود دارد، طی هفته  و 
ماه هــای اخیــر با مشــکل افزایش بودجه باشــگاه های 
ورزشی اش مواجه بود و حاال هم در شرایطی که شنیده 
می شــود شرایط در باشگاه های مس رفسنجان و مس 
کرمــان ازلحــاظ مالــی خیلی خوب نیســت، صحبت از 
کمک 120 میلیارد تومانی به باشــگاه تراکتور در کرمان 
خبرســاز شــده است. البته سال گذشــته و در یک برهه 
طرح واگذاری باشگاه تراکتور به صنایع مس سونگون 
مطرح شد ولی این برنامه به نتیجه نرسید. حاال اما در 
شرایطی که قرمزپوشان تبریزی پس از یک فصل دشوار با 
قربان بردیف امیدوار به تکرار روزهای خوش گذشته اند، 
کمکــی 120 میلیــاردی نیــز به ایــن تیم از ســوی مدیران 

صنایع مس اختصاص داده شده است.

حبرکوتاه

امیرحسین احتشامی
رویداد امروز

info@ruydadiran.com

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

1994-9- رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۵۳۳۶ مورخ 1401/04/11 هیات دو مالکیت آقای/
خانم زینب قاسمی ده کهنه به شناسنامه شماره ۳۵۱ کدملی ۴۶۸۹۴۹۲۰۷۷ صادره فرزند عبدالرحیم 
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 117/14 مترمربع پالک شماره ۱۳۹۰۰ اصلی واقع 
در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق قولنامه عادی مع الواسطه از 
مالک رسمی محمد صدری که بموجب سند ۲۳۳۸-24/08/29  دفتر ۶۷ اصفهان بنامش در جریان 
ثبت میباشد و بموجب اقرارنامه شماره ۲۲۲۸۷-1401/04/11 دفترخانه ۴۳۴ که توسط متقاضی 

تنظیم شده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/21 تاریخ انتشار نوبت  دوم: 1401/05/05 رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک شمال اصفهان- موسوی 1348600 /م الف
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1992-9- رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۵۰۶۴ مورخ 1400/11/23 هیات دو مالکیت آقای/

خانم مهدی نجفی نیسیانی به شناسنامه شماره ۱۲۲۲ کدملی ۱۲۸۶۹۸۷۴۱۵ صادره فرزند جلیل 
نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 166/06 متر مربع پالک شماره فرعی از ۱۵۱۸۹ 
اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان از مالک رسمی محمد 
ابراهیم فیض بموجب اظهارنامه ثبتی و رحیم احدی از ورثه محمد ابراهیم بوده که پس از فوت 
رحیم توسط ایران فیض احدی از ورثه مرحوم رحیم و اقرارنامه 32302 -1401/03/28 دفتر ۲۳۸ 

اصفهان نیز تنظیم شده.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/21 تاریخ انتشار نوبت  دوم: 1401/05/05 رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک شمال اصفهان- موسوی  1348552/م الف
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1990-9- رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۳۶۹۴ مورخ 1401/03/08 هیات دو مالکیت آقای 
حسن ابوطالبیان الیادرانی به شناسنامه شماره ۴۰ کد ملی ۱۲۸۴۴۵۶۱۶۱ صادره اصفهان فرزند 
عباس در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 180/58 مترمربع پالک شماره ۴۶۰ فرعی از 
۱۴۸۷۴ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مورد درخواست 
در صفحه ۴۰۵ و ۴۰۸ دفتر ۲۰۶ امالک بنام متقاضی سابقه ثبت و صدور سند مالکیت مشاع دارد.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/21 تاریخ انتشار نوبت  دوم: 1401/05/05 رئیس اداره ثبت اسناد 
و امالک شمال اصفهان- موسوی  1348533/م الف

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

1988-9- رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۲۸۴۰ مورخ 1401/02/21 هیات دو مالکیت آقای 
محمدرضا افشارنیا به شناسنامه شماره ۴۰۶۷ کدملی 0054585074 صادره تهران فرزند حسین 
بصورت ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ۷۵ متر مربع از پالک شماره ۲۶۸ فرعی از ۴۵۲ اصلی 
واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع 

سند انتقال شماره ۱۹۹۹۰ مورخ 88/12/25 دفتر ۱۳۶ اصفهان.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/05 رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک شمال اصفهان- موسوی  1348426/م الف
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1986-9- 1- رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۳۸۲۷ مورخ 1401/03/10 هیات دو مالکیت آقای 
اصغر امیری ثوری به شناسنامه شماره ۵۰۹۲ کدملی ۵۶۵۸۸۸۸۶۱۱ صادره کوهپایه فرزند محمد 
نسبت به 37/08 سهم مشاع از ۲۶۰ سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 258/33 متر مربع 
پالک شماره ۱۵۱۸۲ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
به موجب سند شماره ۷۷۰۵۷ مورخ 98/03/18 دفترخانه ۸۹ اصفهان و سند  مورد درخواست 
شماره ۸۰۱۷۳ مورخ 99/08/03 دفترخانه ۸۹ اصفهان به متقاضی انتقال قطعی شده و در جریان 

ثبت میباشد.
مریم  خانم  مالکیت  دو  هیات  مورخ 1401/03/10  شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۳۸۲۳  رای   -۲
عباسی برزآبادی به شناسنامه شماره ۱۲۰۵۹ کد ملی ۰۳۲۳۹۸۰۹۰۲ صادره کرج فرزند محمد 
نسبت به 15/04 سهم مشاع از ۲۶۰ سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 258/33 مترمربع 
پالک شماره ۱۵۱۸۲ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
به موجب سند شماره ۷۷۰۵۷ مورخ 98/03/18 دفترخانه ۸۹ اصفهان و سند  مورد درخواست 
شماره 80173 مورخ 99/08/03 دفترخانه ۸۹ اصفهان به متقاضی انتقال قطعی شده و در جریان 

ثبت میباشد.
3- رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۳۸۱۹ مورخ 1401/03/10 هیات دو مالکیت خانم مهتاب 
عباسی برزآبادی به شناسنامه شماره ۱۳۱۰۶ کد ملی 0450126293 صادره تهران فرزند محمد 
نسبت به 15/04 سهم مشاع از ۲۶۰ سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 258/33 مترمربع 
پالک شماره ۱۵۱۸۲ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
به موجب سند شماره ۷۷۰۵۷ مورخ 98/03/18 دفترخانه ۸۹ اصفهان و سند  مورد درخواست 
شماره 80173 مورخ 99/08/03 دفترخانه ۸۹ اصفهان به متقاضی انتقال قطعی شده و در جریان 

ثبت میباشد.
۴- رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۳۸۱۵ مورخ 1401/03/10 هیات دو مالکیت خانم محبوبه 
عباسی برزآبادی به شناسنامه شماره ۱۰۳۴۴ کد ملی 0450098656 صادره تهران فرزند محمد 
نسبت به ۸۶ سهم مشاع و دو سوم سهم مشاع از ۲۶۰ سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
258/33 متر مربع پالک شماره ۱۵۱۸۲ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک 
شمال اصفهان مورد در خواست به موجب سند شماره ۷۷۰۵۷ مورخ 98/03/18 دفترخانه ۸۹ 
اصفهان و سند شماره ۸۰۱۷۳ مورخ 99/08/03 دفترخانه ۸۹ اصفهان به متقاضی انتقال قطعی 

شده و در جریان ثبت میباشد.
زهرا  خانم  مالکیت  دو  هیات  مورخ 1401/03/10  رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۳۸۱۱    -5
حسینی جزه به شناسنامه شماره ۸۲۷۸ کد ملی 0035550287 صادره تهران فرزند حسین نسبت به 

۵۲ سهم مشاع از ۲۶۰ سهم ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 258/33 مترمربع پالک شماره 
۱۵۱۸۲ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مورد درخواست 
به موجب سند شماره ۷۷۰۵۷ مورخ 98/03/18 دفترخانه ۸۹ اصفهان و سند شماره 80173 مورخ 

99/08/03 دفترخانه ۸۹ اصفهان به متقاضی انتقال قطعی شده و در جریان ثبت میباشد.
6- رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۳۸۰۵ مورخ 1401/03/10 هیات دو مالکیت آقای محمد 
عباسی برزآبادی به شناسنامه شماره ۱۶ کد ملی ۵۶۵۹۵۳۰۷۲۹ صادره کوهپایه فرزند جواد نسبت 
به ۵۴ سهم مشاع و سیزده هفتاد و پنجم مشاع از ۲۶۰ سهم ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 258/33 مترمربع پالک شماره ۱۵۱۸۲ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد 
و امالک شمال اصفهان مورد درخواست به موجب سند شماره ۷۷۰۵۷ مورخ 98/03/18 دفترخانه 
۸۹ اصفهان و سند شماره 80173 مورخ 99/08/03 دفترخانه ۸۹ اصفهان به متقاضی انتقال قطعی 

شده و در جریان ثبت میباشد.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/21 تاریخ انتشار نوبت  دوم: 1401/05/05 رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک شمال اصفهان- موسوی 1348472 /م الف
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1984- 9- رای شماره 140160302026000558 مورخ 1401/01/25 هیات یک خانم فرخنده 
جمشیدی به شناسنامه شماره ۵۱ کدملی ۴۶۲۲۲۷۹۷۹۷ صادره از شهر کرد فرزند احمد بصورت 
ششدانگ اعیانی یک باب خانه به مساحت 177/06 مترمربع از پالک شماره ۱۴۰۲۰ اصلی واقع 
در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت رسمی موقوفه محمد حسین 
گرک یراق موضوع سند اجاره شماره ۱۱۷۲۱۵ مورخ 1400/06/11 دفتر ۲۲ اصفهان لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین 
جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/05 رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک شمال اصفهان- موسوی  1348427/م الف
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 

رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1982- 9- رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۳۶۳۸ مورخ 1401/03/08 هیات دو مالکیت آقای 
رضا توکلی به شناسنامه شماره ۱۳۱۰ کد ملی 6219372182 صادره بوئین و میاندشت فرزند علی 
بابا در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 71/25 مترمربع پالک شماره ۳۶۱ فرعی از ۱۴۹۱۵ 
اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مورد درخواست به موجب 
سند شماره ۴۳۲۳۵ مورخ 1400/08/17 دفترخانه ۲۳۵ اصفهان به متقاضی انتقال قطعی شده و 

در جریان ثبت میباشد. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان 
الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/05 رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک شمال اصفهان- موسوی  1348440/م الف
آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
1976- 9- در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و 
یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود تا شخص یا 
اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول 
به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۱۵۶۱۰ مورخ 1400/12/05 غالمعلی زارعی ماری فرزند یارعلی 
بشماره شناسنامه ۷ صادره از اردستان بشماره ملی ۱۸۹۸۲۸۶۵۶ در ششدانگ یکباب خانه احداثی 
بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۳۱۲۸ فرعی از اصلی ۱۵۱۹۰ واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان 
به مساحت 69/50 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی محمدرضا کاشفی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/05 رییس منطقه ثبت اسناد 

و امالک شرق اصفهان- مهدی صادقی وصفی 1348415/م الف
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 

سند رسمی
برابر رای شماره 2673 مورخ 1401/04/07 به  1980- 9- شماره: 140160302006002673 
شماره کالسه 2134 تصرفات مالکانه آقای/خانم صدیقه رحیمی فروشانی به شناسنامه شماره 8790 
کدملی 1140463845 صادره فرزند ابوالقاسم در ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 
169.27 مترمربع پالک شماره 150  فرعی از 107 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر به موجب سند شماره 36145 مورخ 1354/6/8 دفترخانه 73 و مالحظه نقشه 
ملک و گزارش کارشناس مالحظه و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 1 ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/21 ، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/05- رییس اداره ثبت 

اسناد و امالک خمینی شهر سید امیرحسین حسن زاده –1348085 /م الف
آگهی ابالغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان
2000- 9- در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و بر حسب ماده 3 قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی 
و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود تا شخص 
یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت 
موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق 
 مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد

 بود.
1- رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۲۸۲۸ مورخ 1401/03/16 بیتا رشتبرزاده خانه سر فرزند صفدر 
بشماره شناسنامه ۷۶۰ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۹۱۶۱۷۲۰۵ در سه دانگ یکباب ساختمان 
احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱۵۴ فرعی از اصلی ۱۲۹۵۳ واقع در بخش ۵ ثبت 

اصفهان به مساحت 95/80 مترمربع. خریداری طی سند رسمی
۲- رای شماره ۱۴۰۱۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۲۸۲۷ مورخ 1401/03/16  محمد داودی خانه سر فرزند 
محرم بشماره شناسنامه ۱۳۶۰ صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۹۱۶۲۳۲۱۳ در سه دانگ یکباب 
ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ۱۵۴ فرعی از اصلی ۱۲۹۵۳ واقع در ثبت 

اصفهان به مساحت 95/80 مترمربع. خریداری طی سند رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/21 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/05 رییس منطقه ثبت اسناد 

و امالک شرق اصفهان- مهدی صادقی وصفی 1348654/م الف



ایــرج طهماســب، همــان آقــای مجــری 
نوســتالژی ســاز مــا دهــه شــصتی ها، همان 
عروســک ها  دنیــای  بی بدیــل  بی رقیــب 
کودکانــه مانــا و  و خالــق شــخصیت های 
مانــدگار، همان که قســمت اول مجموعه 
جدیــدش رو بــه دوربین گفت: »ببخشــید 
که پیر شــده ام، دست خودم نیست« و ما 
با این حرف بیشتر قربان صدقه اش رفتیم، 
ایــن بــار هوشــمندانه و البتــه دردمندانه و 
دغدغه مند به ســبک و ســیاق خود ســراغ 
موضوعی رفته که به واقع تلخ است و آه از 
نهــاد بر می آورد؛ معضلی پیچیده، برآمده 
، برخاسته از هزاران  از الیه های کبود شــهر
درد و مســئله و بحــران درهم تنیــده، یکی 
به دیگری آمیخته؛ محصول تلخ توده های 
وخیــم هــم ذات خــود، عصــاره چندیــن 
و چنــد آســیب اجتماعــی دیگــر؛ معضلــی 
بــه نــام کــودکان کار، مســئلة دردنــاک کــه 
خــود کودکــی اســت زاده شــده از زهــدان 
، نابرابری اجتماعی، بزهکاری،  اعتیاد، فقر
ناپایداری هــای  معیشــتی،  مشــکالت 
و  حاشیه نشــینی  اقتصــادی،  و  اجتماعــی 
چــه و چــه و چــه ...  موضوعــی کــه همــه 
ما به تماشــا و مشاهده اش در شهر عادت 
گاهانه از ســر دلســوزی  کرده ایم، گاهی ناآ
فــروش  بــرای  آنچــه  می کنیــم،  کمکشــان 
دارنــد را می خریــم و بعــد در جایــی یــا از 
زبان کارشناسی می خوانیم و می شنویم که 
نبایــد خریــد، نباید به آنها پــول داد، چون 
ایــن پول هــا بــه باندهــای بزرگ تــر تزریــق 
می شــود، به این طفلکی ها نمی رســد و ما 

بــا خریدکــردن از این بچه هــا یا پول دادن 
بــه آنهــا فقــط و فقط کیســه واســطه های 
قلــدر این گروه هــا را پرتر می کنیم و باعث 
می شــویم بــه ایــن کودک ها ظلم بیشــتری 
شده و بر تعدادشان افزوده شود؛ و دفعه 
بعد که با یکی از این صورت های معصوم 
می شــویم،  روبــرو  ملتمــس  چشــم های  و 
نمی دانیــم کدام درســت اســت؟ چــه باید 
در  می کنیــم  رهایشــان  ســردرگم  بکنیــم؟ 
ادامه سرنوشــت تلخ معاش و معیشتشان 
بــرای گــذران روزهــا و شــب هایی تهــی از 
ایــن  حــاال  کودکــی.  ذرات  کوچک تریــن 
روزهــا ایرج طهماســب، کســی که حرف ها 
و ساخته هایش، ما را عاشقانه و مشتاقانه 
درگیر خود می کند، در میان شخصیت های 
آخریــن ســاخته اش، مجموعــه »مهمونی« 
شخصیتی به نام بادوم معروف به »بچه« 
بــا صداپیشــگی هوتن شــکیبا، خلــق کرده 
پــس  از  یکــی  را  محبوبیــت  مرزهــای  کــه 
بــه  زود  خیلــی  و  درنوردیــده  دیگــری  از 
یکــی از محبوب تریــن شــخصیت های ایــن 
مجموعه و شــاید به یکی از محبوب ترین 
تبدیــل  طهماســب  آثــار  شــخصیت های 
شــده اســت. بچه، نمونــه ای واقع بینانه از 
کودکان کار اســت، جلوی در تاالر عروسی 
گل می فروشــد، بــا موهــای ژولیــده، گاه با 
آن کاله حصیری، درســت شــبیه آنهایی که 
، کــف خیابان، زیر نور خورشــید  کف شــهر
کبــاب  برایشــان  آدم  دل  و  می کننــد  کار 
از  کــه بی اجــازه  لباســی  بــا  گاه  می شــود، 
آقــای مجــری، یــا بــا عینکــی کــه از مهمان 
برنامــه برداشــته ظاهــر می شــود و دلبــری 
می کنــد. بچــه، شــخصیتی مهربــان امــا رک 
دارد، عصبی و پرخاشــگر اســت؛ حرف بد 
می زنــد و بــه قول خودش »طهماســب« را 

مــدام مجبور می کند که جلــوی دهانش را 
بگیــرد. سختی کشــیده و شــاید برای همین 
خــوب می تواند بــا جمله کلیــدی »از مادر 
زاییده نشده ...« یا »با دست با من حرف 
نزنــا« و بــا لحــن و ادبیاتــی کــه زندگی اش 
کرده، از حقش دفاع کند، دنبال دعواست 
امــا درعین حــال به شــدت دوست داشــتنی 
تودماغــی  اســت؛  مهربــان  و  دلنشــین  و 
امــا بــا طنــازی و خــوش ســر و زبانی خاص 
خــود حــرف می زنــد. کــودک کار اســت اما 
عزت نفــس دارد، اجازه توهین نمی دهد و 
تصور ذهنی بسیاری از ما که این کودکان را 
موجوداتی نیازمند ترحم، ضعیف و ناتوان 
می بینیم، در هم می شــکند. طهماســب در 
ساخت شخصیت بچه، به هیچ وجه اغراق 
نکرده و تصویــری واقعی به دوراز هرگونه 
اســت.  داده  قــرار  مــا  روی  پیــش  تصنــع 
آن قــدر واقعی کــه ُبعد ضعف تربیتی این 
بچه هــا را حتی با پذیــرش خطر بدآموزی، 
بــه تصویــر کشــیده تــا تصویــر مخــدوش و 
بــزک کــرده ای از ایــن واقعیــت اجتماعــی 
ارائــه ندهد، مهرطلبــی این بچه ها، کمبود 
محبــت، ضعف در آداب اجتماعی، دوری 
فضاهــای  و  مدرســه  از  فاصله گرفتــن  و 
آموزشــی و حتــی مشــکلی بــه نظــر ســاده 
ماننــد برداشــتن وســایل افــراد یــا تقاضای 
پول از دیگران، ابعاد واقعی دیگری است 
کــه خالــق شــخصیت، از آن چشم پوشــی 
نکــرده تــا واقعیــت را تمــام و عیــار تصویر 
کنــد. در کنــار ایــن وجــه و در روی دیگــر 
ســکه، شــخصیت پردازی بچــه به گونــه ای 
است که ما خیلی دلمان برایش نمی سوزد، 
اینکــه شــخصیت بچــه بــه دنبــال ترحــم 
نیست، این هوشمندی در خلق شخصیت 
را یــادآوری می کنــد که ایــن بچه ها نیاز به 

دلســوزی ندارند یا دلسوزی کردن و ترحم 
به آنها راه حل درستی برای حمایت از آنها 
نیســت. همــان گونه که رفتــار آقای مجری 
هم در مقابل بی ادبی ها، دعوا کردن ها و 
عصبانــی شــدن های بچه، رفتــاری به دوراز 
مقابله به مثــل  توهیــن،   ، تحقیــر ســرزنش، 
و رفتــاری سرشــار از آرامــش اســت. ایــرج 
طهماســب در کنــار تالش بــرای بهتر کردن 
رفتار و حرف زدن بچه، او را می شنود و او را آرام 
می کند؛ ُبعد دیگری که به ما یادآور می شود، 
ترحــم به هیچ وجه رفتار اصولی و اساســی در 
مقابــل معضل کودکان کار نیســت و تا وقتی 
که واقع بینانه به موضوع نگاه نکنیم، راه حلی 
بــرای آن نخواهیــم داشــت. شــخصیت بچــه 
حاضرجواب، باهوش و قوی است، نمی گذارد 
کســی با او بد حرف بزند، می تواند از حقش 
دفاع کند، تشنه محبت و مشتاق اعتمادکردن 
و ماندن است. می خواهد محبت کند اما بلد 
نیست؛ می گوید میخوای برات الالیی بخونم 
و بعد می گوید: بلد نیســتم. ادبیات محبتش 
این اســت که دارم باهات حال می کنم؛ شاید 
جور دیگری بلد نیست چون نشنیده، در بیشتر 
مواقع ابراز محبتش هم با خشم و عصبانیت و 

قلدری همراه است و وقتی قربان صدقه طرف 
مقابــل می رود که پول یا ســاندویچ ماکارونی 
از او بخواهــد! بچــه نمــاد همــه کــودکان کار 
نازنینی اســت که سقفی باالی ســر ندارند و از 
طهماســب می خواهنــد اجــازه بدهد بمانند، 
از او می خواهنــد تــوی آشــپزخانه بخوابنــد، 
می خواهند بغلشــان کند و بگوید تو دوست 
خــوب منــی، نیاز دارند دوســت خوب کســی 
باشــند، آنجا که به قول خودش به »آسایش« 
می گویــد »ببیــن من مــادر نــدارم، تــو رو خدا 
میشه مامان من بشــی« یا به هومن سیدی 
بــرای بچــه ات ســاندویچ  می گویــد: »تــو 
ماکارونــی می خری؟« یــا آنجا که می گوید 
»از لحــاظ عاطفــی دیگــه چیه، بــرو بابا« 
یادمــان  کــه  اســت  لحظه هایــی  همــان 
مــی رود بچه یک عروســک اســت، جزیی 
از یــک برنامــه، جزئــی از یــک داســتان و 
شــخصیت پردازی اســت؛ او واقعی است، 
از واقعی ترین، زنده ترین و شــرمناک ترین 
تصاویــر هــرروزه کالن شــهرهای بددهــن، 
از  بی رحــم؛  و  ترســناک  کالن شــهرهای 
حفره هــای  و  پدیده هــا  شــفاف ترین 
اجتماعی که هر روز جلوی چشم ماست، 

، جلوی ایســتگاه مترو،  پشــت چــراغ قرمــز
کنــار کافه هــا و پشــت شیشــه رســتوران ها 
وقتی داریم نوشــیدنی کنار غذا را انتخاب 
می کنیــم یــا از غذایمان عکــس می گیریم. 
بچــه، شــبیه ویدئویی که چند ســال پیش 
از یک کودک کار منتشــر شــد و در پاســخ 
بــه این ســؤال کــه آرزویت چیســت، گفت 
آرزو چیه؟ اگر آرزویی داشته باشد، سقف 
خواســته اش ســاندویچ ماکارونــی اســت. 
همــان ســاندویچی کــه فراموشــش کــرده 
بودیم و این روزها به لطف این عروسک 
و ســالطین عزیز اقتصادی، به ما یادآوری 
شــده اســت. ســیمای بچــه در قابــی کــه 
طهماســب و همکارانش در این مجموعه 
پیش روی ما می گذارند، تصویری دردناک 
اســت کــه تالش شــده بیــش از آنکه ترحم 
برانگیز ترســیم شــود، تأمل برانگیز باشــد و 
در رسیدن به این هدف، هنرمندانه موفق 
بــوده اســت؛ روشــی که شــاید مســئوالن و 
متولیانــی کــه از این معضــل روی گردانند، 
آن را انــکار می کننــد یــا می خواهند خود را 
بــه ندیدن بزنند را هم قدری متوجه خود 

می کند.

نفیسه قانیان

مواجهه بالغانه با زبان »بچه«گانه

۸۱درصدکالسهای
درسکشوردارایایمنی
واستحکامکافیاست

مشموالنغیرغایبدرمحرموصفر
میتوانندبدونوثیقهبهعتباتبروند

وزیر آموزش وپرورش گفت:   متوسط سرانه فضای آموزشی کشور ۵.۲۲ مترمربع است. 
هشت استان سرانه ای کمتر از میانگین کشور دارند که ۱۳۶ هزار میلیارد تومان برآورد اعتبارات 

موردنیاز برای رساندن آن ها به متوسط کشوری است.
به گزارش ایلنا، یوسف نوری در گردهمایی مشترک سه وزارتخانه آموزش وپرورش، کشور 
و راه و شهرســازی که با حضور احمد وحیدی و رســتم قاســمی و جمعی از اعضای شــورای 
معاونان این وزارتخانه ها برگزار شــد، تصمیم گیری در مورد مســائل مربوط به ساماندهی 
فضاهای آموزشــی و پرورشــی را از اهداف برگزاری این نشســت مشــترک عنوان کرد.  وزیر 
آموزش وپرورش، ۸۱ درصد کالس های درس کشور را دارای ایمنی و استحکام کافی دانست 
و افزود: از ۱۹ درصد باقیمانده هم ۶ درصد کالس ها نیازمند تخریب و بازسازی و ۱۳ درصد 
نیازمند مقاوم سازی است که برای تخریب، بازسازی و مقاوم سازی آن ها در حال حاضر بیش 
از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز اســت.  نوری، متوســط ســرانه فضای آموزشــی کشور را 
5/22 مترمربع توصیف کرد و افزود: هشــت اســتان ســرانه ای کمتر از میانگین کشور دارند 
که ۱۳۶ هزار میلیارد تومان برآورد اعتبارات موردنیاز برای رساندن آن ها به متوسط کشوری 
اســت و به طورکلی اســتاندارد تعریف شده سرانه فضای آموزشی 8/39 مترمربع است که 
اعتبار موردنیاز برای تحقق آن ۵۷۰ هزار میلیارد تومان است.  او با اشاره به رشد جمعیت 
دانش آمــوزی کشــور، گفــت: در ابتــدای دهــه 90/12 میلیون دانش آموز داشــتیم، بعــد از ۱۰ 
سال این رقم به ۱۶ میلیون نفر رسیده است که این امر موجب شده با وجود حجم باالی 
فعالیت انجام شده در تأمین زیرساخت های آموزشی همچنان کمبودهایی در چند استان 
داشته باشیم.  وزیر آموزش وپرورش از استانداران و معاونان عمرانی استانداری ها خواست که 
مسائل آموزش وپرورش را با دیدی متفاوت نگاه کنند و در جهت حل آن ها به ویژه در حوزه 
زیرساخت ها و تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی موردنیاز اهتمام بیشتری داشته باشند.  نوری 
در ادامه با اشاره به بند )ی( تبصره )۹( قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درباره فروش امالک مازاد 
آموزش وپرورش، تاکید کرد: با هم افزایی و تعامل سازنده در استان ها، استانداران همکاری 
الزم را به منظور شناســایی و فروش امالک مازاد آموزش وپرورش داشــته باشــند تا عواید آن 
صرف مدرسه سازی در همان شهرستان و مناطق محروم شود.  وزیر آموزش وپرورش همچنین 
از استانداران خواست که باتوجه به صراحت قانون در مورد اختصاص ۳ درصد از عوارض 
شهرداری ها به آموزش وپرورش به منظور تأمین فضا و تجهیزات آموزشی و پرورشی، اهتمام و 

پیگیری الزم را در تحقق این ماده قانونی داشته باشند.
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 نمابر : 36293392 - 031 
متخصص بیماری های مغز و اعصاب گفت: بیماری SMA قابل درمان شده و برای آن داروهایی 

ساخته شده که می تواند روند این بیماری را تغییر دهد.
به گزارش فارس، شهریار نفیسی متخصص بیماری های مغز و اعصاب بیمارستان شریعتی در 
حاشیه سمینار دوروزه کشوری با موضوع استراتژی های جدید درمانی بیماران مبتال به آتروفی نخاعی 
عضالنی )SMA(  گفت: این سمینار با این هدف انجام شده که همکاران شاغل در مرکز استان ها 

که با بیماران SMA در ارتباط هستند بتوانند برای راه اندازی کلینیک های SMA و مراقبت های بهتر 
بیماران و آشنایی با داروهای جدیدی که ساخته شده به یک جمع بندی و همفکری برسند و در 
واقع بتوانند خدمت بهتری به بیماران بدهند. او افزود: برنامه بسیار خوب پیش رفت و مقدمات 
به طور کامل گفته شد. همچنین عالئم کلینیکی - ژنتیک مطرح شد. سخنرانی خوبی داشتیم از 
پروفسور لئورنت سرویاس فوق تخصص بیماری های عصبی و عضالنی کودکان از دانشگاه آکسفورد 
که مطالب خود را به صورت مجازی در مورد تجربه درمان بیماران SMA و داروی ریسدیپالم مطرح 
کرد.  مجموعًا مطالبی که برای همکاران نورولوژیست بالغین و اطفال ضروری و الزم است در این دو 
روز جمع بندی شد. او در مورد بیماری چنین توضیح داد: بیماری SMA معضلی است برای تمام دنیا 
که بیماری است کشنده و ناتوان کننده. بخصوص در کشور ما که ازدواج های فامیلی مرسوم است 

موارد بروز این بیماری بیش از کشورهای دیگر است. 

بیماری SMA قابل
 درمان شده است

رئیس سازمان وظیفه عمومی گفت: تمامی مشموالن غیر غایب می توانند در محرم و 
صفر به ویژه در ایام اربعین حسینی بدون سپردن وثیقه به عتبات عالیات بروند.

سردار تقی مهری در گفت وگو با مهر گفت: تمامی مشموالن غیر غایب می توانند در 
ماه های محرم و صفر به ویژه در ایام اربعین حسینی بدون سپردن وثیقه از کشور به مقصد 
کشور عراق به عتبات عالیات بروند. رئیس وظیفه عمومی فراجا بیان کرد: منظور از مشموالن 
غیر غایب افرادی اســت که در حال اعزام به خدمت ســربازی هســتند و هنوز وارد غیبت 
نشدند به عنوان مثال دانشجو هستند و از فرجه تحصیلی استفاده می کنند یا طالبی که در 
حین تحصیل هستند و برای آنها معافیت تحصیلی صادر شده است. به گفته سردار مهری 
این افراد می توانند از طریق سایت https://epolice.ir درخواست خروج از کشور را ثبت کنند 
و استثنائًا در محرم و صفر بدون سپردن وثیقه می توانند از کشور به مقصد عتبات عالیات 
خارج شوند. او با اشاره به اینکه عدم سپردن وثیقه برای خروج از کشور مشموالن غیر غایب 
فقط برای سفر به عراق است و برای کشورهای دیگر نیاز به وثیقه هست، گفت: افرادی 
که گذرنامه دارند که بعد از ثبت در سایت مربوطه می توانند از کشور خارج شوند و افرادی 
که گذرنامه ندارند و یا باید تمدید کنند بعد از ثبت نام در سایت باید برای طی کردن سایر 
مراحل به پلیس +۱۰ مراجعه کنند. او در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا شرایطی برای خروج 
از کشور مشموالن غایب در محرم و صفر در نظر گرفته نشده است، افزود: خیر، مشموالن 
غایب تحت هیچ شرایطی و طبق قانون اجازه خروج از کشور را حتی با سپردن وثیقه ندارند.

مدیــر ندامتــگاه زنان اســتان تهران گفــت: در ندامتگاه زنان تفکیک زندانیان به شــکل 
حداکثری و تا ۹۰ درصد انجام می شود.

بــه گــزارش صداوســیما؛ صغــری خــدادادی، مدیــر ندامتــگاه زنان اســتان تهــران گفت: 
طبقه بندی زندانیان الزمه نگهداری علمی از مددجویان اســت و بر اســاس قوانین مصوب 
و آئین نامه اجرایی ســازمان زندان ها عمل می کنیم که مبتنی بر این امر در ندامتگاه زنان 
نیز تفکیک زندانیان به شــکل حداکثری و تا ۹۰ درصد انجام می شــود. او افزود: اســتفاده 
از ســامانه های الکترونیک در حوزه زندانبانی رشــد قابل توجهی یافته و در حوزه دادرســی 
الکترونیک شاهد اقدام قابل توجهی هستیم. ندامتگاه زنان نیز از این امتیاز بهره می برد که 
همین سبک از دادرسی، بسیاری از مشکالت اعزام فیزیکی مددجویان به مراجع قضایی را 
حل کرده است. خدادادی گفت: ندامتگاه پس از دریافت تقاضای زندانی برای انتقال به 
محل زندگی شان و مدارک محل سکونت از خانواده، به دادگاه موردنظر معرفی می شود و 
حتی در صورت نداشتن هزینه انتقال، این هزینه نیز از کمک های اهدایی خیران و انجمن 
حمایت دریافت می شود. او درباره اشتغال زنان زندانی گفت: در ندامتگاه زنان بستر الزم 
برای توسعه اشتغال مددجویان وجود دارد و البته هم  اکنون هم درصد باالیی از مددجویان، 

در کارگاه های مختلف مشغول به کار هستند و حقوق و دستمزد هم دریافت می کنند. مدیر 
ندامتگاه زنان استان تهران با اشاره به اینکه این ندامتگاه توانسته  کارگاه های مختلفی را برقرار 
سازد تصریح کرد:  مددجویان در کارگاه های مختلفی همچون خیاطی، بافتنی، عروسک سازی، 

جواهردوزی، خاتم کاری، فرشینه، چرم دوزی، تولیدات نمدی، قالب بافی، آرایشگری، پته دوزی، 
ساختار زیورآالت، قالیبافی، گلیم بافی و گبه بافی مهارت الزم را می بینند و مشغول به کار هستند. 
او ادامــه داد: هــدف از برپایــی حرفه آموزی و اشــتغال مددجویان این اســت که زندانی پس از 
آزادی بتواند با کسب حرفه مناسب به امرارمعاش و کسب وکار بپردازد و دیگر شاهد بازگشت 
مجدد او به زندان نباشــیم، ضمن اینکه هماهنگی الزم با مرکز مراقبت نیز انجام می شــود تا 
زندانی بعد از آزادی از حمایت کافی برخوردار شود. خدادادی گفت: با همکاری سازمان فنی 
و حرفــه ای و در پایــان هــر دوره مهارت یابی، آزمون مربوطه نیز برگزار و برای پذیرفته شــدگان 
بــدون قیــد نــام زندان، مدرک فنــی حرفه ای و یا صنایع دســتی صادر می کند. او با اشــاره به 
اینکــه بــاز اجتماعــی کــردن و روند اصــالح و تربیــت مددجویان غایت اهداف ماســت که  
نیازمنــد اقدامــات مؤثر فرهنگی اســت. افزود: تالش کردیم تــا بر برپایی کالس های حفظ 
قــرآن و مهارت هــای زندگی و البته مشــاوره های گروهی و فــردی و یا آموزش نماز و احکام 
شرعی  تمرکز داشته باشیم. مدیر ندامتگاه زنان استان تهران ادامه داد:  توجه به آموزش 
مددجویــان به ویــژه در حــوزه ســوادآموزی را مدنظــر داریــم و برگــزاری دوره هــای نهضــت 

سوادآموزی پس از شناسایی مددجویان بی سواد به طور مرتب به انجام می رسد.

رئیــس جمعیــت هالل احمــر گفــت: اعتبــارات الزم بــرای خریــد خــودروی نجــات، 
آمبوالنس و تجهیزات، تخصیص داده شــده اســت که تا پایان ســال نســبت به خریداری 

تجهیزات و خودرو اقدام می شــود.
به گزارش ایرنا، یکصد و چهل و هشــتمین جلســه شــورای عالی جمعیت هالل احمر 
، نماینده  ولی فقیه و دبیرکل و اعضا برگزار شد. در  با حضور رئیس جمعیت هالل احمر
این جلســه پیرحســین کولیوند گزارشــی از حضور و مشارکت فعال جمعیت هالل احمر 
جمهــوری اســالمی ایران در نشســت های فدراســیون بیــن المللــی جمعیت های صلیب 
ســرخ و هــالل احمــر ارائه داد. رئیس جمعیــت هالل احمر با تبریــک دریافت باالترین 
نشــان فدراســیون )هانــری داویســون( به تمامی مردم ایران خاطرنشــان کــرد: در مدت 
حضــور در ژنــو جلســات مؤثــری برگــزار و ۱۲ تفاهم نامــه بــا جمعیت هــای ملــی منعقد 
شــد و چنــد تفاهم نامــه دیگــر نیــز در حال انعقاد اســت. او با اشــاره بــه انتخاب عضو 
جمعیــت هالل احمــر ایــران به عنــوان رئیــس کمیته پیش نویــس نشســت مجمع عمومی 
در ژنــو، افــزود: هــدف مــا حضــور فعــال در عرصه هــای بین الملل  و مشــارکت فعاالنه 

در تصمیم گیری هــای فدراســیون اســت. در ایــن زمینــه رایزنی هــا انجــام شــده و یــک 
نفــر از جمعیــت هالل احمــر ایــران در دفتــر منطقــه ای خاورمیانه و شــمال آفریقا )منا( 

مســتقر شــد و ۲ نماینده دیگر نیز به زودی در دفتر فدراســیون در ژنو مســتقر خواهند 
شــد. رئیــس جمعیــت هالل احمــر در ارائه گــزارش عملیات امــدادی، درمانــی جمعیت 
در مراســم حــج تمتــع ســال ۱۴۰۱ گفــت: بــرای اولین بــار در تاریــخ حــج تمتع، رؤســای 
جمعیــت ملــی ایران و عربســتان دیــدار و در خصوص همکاری های مشــترک تبادل نظر 
کردند. او با اشــاره به همکاری، تعامل و هماهنگی مؤثر با مســئوالن عربســتانی برای 
خدمت رســانی بهتر به حجاج ایرانی افزود: در حج تمتع امســال امکانات و تجهیزات 
خوبــی در اختیــار جمعیــت هالل احمر قرار گرفت. رئیس جمعیت هالل احمر با اشــاره  
بــه جلســات کوثــر برگــزار شــده بــا فرمانده ارتــش جمهوری اســالمی ایــران و وزیر امور 
خارجــه از توســعه فعالیت هــای بین المللی و همکاری های مشــترک خبــر داد.  کولیوند 
بــا اشــاره به ضــرورت تجهیز و نوســازی نــاوگان امدادی بــرای ارائه خدمــات به موقع و 
شایســته افــزود: اعتبــارات الزم بــرای خریــد خــودروی نجــات، آمبوالنــس و تجهیــزات، 
تخصیص داده شــده اســت کــه تــا پایــان ســال نســبت بــه خریــداری تجهیــزات و خودرو 

اقدام می شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به برگزاری اجالس وزرای محیط زیستی کشورهای 
منطقه برای مدیریت پدیده گردوغبار، گفت: دیپلماسی محیط زیست پیش درآمدی بر دیپلماسی 
سیاسی بین کشورها است. به گزارش مهر، علی سالجقه در دیدار با وزیر امور محلی و محیط زیست 
جمهوری عربی سوریه که در محل سازمان حفاظت محیط زیست انجام شد، با تقدیر از روابط 
بســیار خوب دو کشــور دوســت و بردار ایران و ســوریه، اظهار کرد: از اینکه یک موضوع محیط 
( باعث شده کشورهای دوست و برادر در کنار هم قرار بگیرند، خوشحالیم. او،  زیستی )گردوغبار
دیپلماسی محیط زیست را پیش درآمدی بر دیپلماسی سیاسی بین کشورها دانست و افزود: ما 
می توانیم در تمام موضوعات زیســت محیطی در کنار هم باشــیم و با هم همکاری کنیم. رئیس 

سازمان حفاظت محیط زیست، تصریح کرد: ملت های ما انتظار دارند پس از برگزاری اجالس محیط 
زیستی مقابله با گردوغبار، دستاوردهای عملی و نتایج ملموس مذاکرات را شاهد باشند. سالجقه، 
اظهار امیدواری کرد اجالس وزرای محیط زیستی کشورهای منطقه برای مدیریت پدیده گردوغبار 
که با حضور مقامات ۱۰ کشور و نمایندگانی از ۶ سازمان بین المللی برگزار می شود، زمینه توسعه 
همکاری های زیست محیطی بین کشورها را فراهم آورد. معاون رئیس جمهور در ادامه گفت: در 
کنار این اجالس، نشست های کارشناسی هم برگزار می شود و امیدواریم کارشناسان سوری در این 
نشست ها حضور مؤثری داشته باشند. او از تشکیل یک کمیته کارشناسی برای عملیاتی کردن نتایج 
اجالس خبر داد و افزود: تأسیس دبیرخانه اجالس و کنوانسیون بین المللی گردوغبار از پیشنهادهای 

جمهوری اسالمی ایران است که امیدواریم با حمایت کشور دوست و برادر سوریه همراه باشد. 
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تهیه ۲ برنامه عمل زیر منطقه ای برای مقابله با 
پدیده گردوغبار، گفت: یکی از این برنامه ها مربوط به غرب آسیا است که پیشتر در دمشق تقدیم 
شما شد و چنانچه در این زمینه پیشنهاد یا اصالحیه ای دارید، پذیرای آن خواهیم بود. سالجقه با 
بیان اینکه کشور ما در زمینه کاهش گردوغبار تجربیات ارزنده ای دارد، تصریح کرد: درگذشته برای 
تثبیت منشاء های تولید گردوغبار از مالچ های نفتی استفاده می شد اما اخیرًا با همکاری شرکت های 
دانش بنیان داخلی به دنبال نهایی کردن استفاده از مالچ های دوستدار محیط زیست هستیم که از 

نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه ترند.
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