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رهبــر انقــاب اســامی روز چهارشــنبه در دیــدار جمعــی از فرهنگیــان سراســر
کشــور بــا ایشــان فرمودنــد :ملــت متحــد باشــد توطئههــای دشــمن بــه ضــرر
خــود او تمــام خواهــد شــد.
بــه گــزارش از دفتــر حفــظ و نشــر آثــار حضــرت آیــت ا ...العظمــی خامنــه
ای ،حضــرت آیــت ا ...خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب اســامی در آســتانه
روز معلــم در دیــدار هــزاران نفــر از معلمــان و فرهنگیــان سراســر کشــور بــا
تجلیــل از معلمــان ،بــه بیــان تذکــرات و توصیــه هــای مهمــی دربــاره مســائل
مختلــف آمــوزش و پــرورش از جملــه تکریــم و معیشــت معلمــان پرداختنــد و
بــا تأکیــد بــر لــزوم اجــرای ســند بســیار مهــم تحــول در آمــوزش و پــرورش،
گفتنــد :معلمــان پرورشدهنــده مهمتریــن ســرمایه یــک ملــت یعنــی ســرمایه
انســانی ،پایهریــزان تمــدن نویــن ،جهادگــران میــدان کارزار مبــارزه بــا جهــل و
بــی ســوادی و ســازندگان هویــت و فرهنــگ یــک ملــت هســتند.حضرت آیــت
ا ...خامنــهای در ایــن دیــدار بــا تبریــک روز معلــم بــه همــه معلمــان کشــور ،یاد
ـری عزیــز
آیــت ا ...شــهید مطهــری را گرامــی داشــتند و گفتنــد :شــهید مطهـ ِ
بــه معنــای واقعــی ،یــک معلــم دلســوز بــود کــه بــا فکــر و بیــان قــوی ،رســوخ
اندیشــههای عمیــق اســامی را در ذهــن جوانــان دنبــال میکــرد و شــهادت
او در ایــن راه ،بــه منزلــه امضــای قطعــی خداونــد متعــال بــر کارنامــه آن
بزرگــوار بود.رهبــر انقــاب اســامی ،نقــش معلــم و آمــوزشو پــرورش را یــک
نقــش اساســی برشــمردند و خاطرنشــان کردنــد :مهمتریــن ســرمایه بــرای یک
ملــت ،ســرمایه انســانی اســت ،زیــرا کشــوربدون ســرمایه انســانی ماننــد برخــی
از کشــورهای پولــداری اســت کــه ثــروت آنهــا بــه صــورت ســفاهتآمیز در
اختیــار دســتهای خائــن بــه بشــریت قــرار میگیــرد ،همچنانکــه در دوران
طاغــوت نیــز ایــران بــر روی دریــای نفــت بــود امــا بیگانــگان بــر ایــن منابــع
مســلط شــدند و بــا آن ،تمــدن و کارخانههــای خــود را ســاختند و از نفــت
مــا بــرای پیــروزی در جنگهــای خــود اســتفاده کردند.ایشــان احســاس احتــرام
خــود بــه قشــر شــریف و محتــرم معلــم را یــک بــاور حقیقــی و برخاســته از
نقــش تمدنســاز معلمــان خواندنــد و افزودنــد :معلمــان ،پایهریــزان تمــدن
جهادگــران در میــدان کارزار بــا جهــل و بیســوادی هســتند کــه
نویــن ،و
ِ
نســل جــوان آن ،هویتســازی فرهنگــی میکنند.حضــرت
و
جامعــه
بــرای
ِ
آیــت ا ...خامنــهای ،هویــت قــوی ،فرهنــگ غنــی و فکــر و اندیشــه صحیــح
ـی ســاخت تمــدن دانســتند و از همیــن زاویــه در خصــوص
را پایههــای اصلـ ِ
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ســند  ۲۰۳۰و علــت اصرارهــای آشــکار و پنهــان بیگانــگان بــرای تحکیــم آن
بــر مناســبات کشــورها از جملــه کشــورهای اســامی و ایــران ،نــکات مهمــی
خطــاب بــه مســئوان گوشــزد کردند.رهبــر انقــاب اســامی گفتنــد :جــان
کام در ســند  ۲۰۳۰کــه فصــل مهمــی از آن بــه آموزشوپــرورش اختصــاص
دارد ،ایــن اســت کــه نظــام آموزشــی بایــد جــوری تنظیــم شــود کــه فلســفه،
ســبک زندگــی و مفهــوم حیــات بــر اســاس مبانــی غربــی بــه کــودکان و
نوجوانــان آمــوزش داده شود.ایشــان در تبییــن ایــن واقعیــت افزودنــد :غربیهــا
ـان متدیــن مــا کــه عاقهمنــد بــه آینــده کشــور هســتند ،در
انتظــار دارنــد معلمـ ِ
کاس درس خــود بــرای آنهــا ســرباز تربیــت کننــد ،تــا دانشآمــوز مــا ســرباز
و رعیــت همــان وحشــیهای کــرواتزدهی ظاهرســازی شــود کــه بــه راحتــی
آدم میکشــند و بــه آدمکشهــا کمــک میکننــد.
حضــرت آیــت ا ...خامنــهای در ادامــه ،خدمــات معلمــان در طــول ســالهای پس
از انقــاب را خدماتــی بــزرگ و ثمربخــش برشــمردند و بــا انتقــاد از کســانی
کــه غیرمنصفانــه و بــا اغــراض سیاســی ،درصــدد بیقــدر و قیمــت کــردن
آموزشوپــرورش هســتند ،گفتنــد :البتــه آموزشوپــرورش بــا نقطــه مطلــوب
فاصلــه دارد کــه بایــد بــا کار و تــاش ،نواقــص و معایــب را برطــرف کــرد
امــا وضعیــت امروزآموزشوپــرورش بــا وضــع اســفبار آن در قبــل از انقــاب
قابــل مقایســه نیســت.رهبر انقــاب اســامی بــا بیــان نمونههایــی از کارهــای
بــزرگ آمــوزشو پــرورش در ســالهای پــس از انقــاب ،خاطرنشــان کردنــد:
«دانشــمندانی کــه کشــور را در شــاخههای مختلــف علمــی همچــون فنــاوری
نانــو جــزو رتبههــای برتــر دنیــا قــرار دادهانــد»« ،هــزاران دانشآمــوز و معلــم
شــهید ،و نســل ســوم و چهــارم انقــاب کــه بــا وجــود زمینههــای گوناگــون
بــرای مفاســد اخاقــی در دنیــای امــروز ،بــا انگیــزه مجاهــدت ،محکــم و
اســتوار در مقابــل دشــمن میایســتد و بــرای اعــزام بــه دفــاع از حــرم اصــرار
میکنــد»« ،جوانــان فعــال در اردوهــای جهــادی و دلــدادگان بــه معنویــات و
اهــل دعــا ،توســل و پیــادهروی اربعیــن» در همیــن آموزشوپــروش تربیــت
شــدهاند ،بنابرایــن نبایــد آمــوزشو پــرورش دوره انقــاب را دســتکم گرفــت.
رهبــر انقــاب در تبییــن وضــع مطلــوب آمــوزش و پــرورش تأکیــد کردنــد:
آمــوزش و پــرورش بایــد انســان هایــی «دانــا ،توانــا ،خردمنــد ،پرهیــزکار،
پاکدامــن ،کارآمــد ،شــجاع ،هوشــیار و اهــل اقــدام» تربیــت کنــد کــه اگــر
چنیــن شــود ،همــان آرزویــی کــه بارهــا بیــان کــرده ام محقــق مــی شــود و

ایــران عزیــز بــه جایگاهــی مــی رســد کــه تــا پنــج دهــه بعد ،هــر کســی در هر
جــای جهــان بخواهــد از مرزهــای جدیــد علــم آگاه شــود بایــد زبان فارســی یاد
بگیرد.ایشــان رســیدن آمــوزش و پــرورش بــه وضــع مطلــوب و تربیــت جوانانی
بــا ویژگــی هــای یــاد شــده را پایــه اصلــی «ایــران ســربلند فــردا» و «اســاس
ایجــاد تمــدن نویــن اســامی» خواندند.حضــرت آیــت ا ...خامنــه ای «معاونــت
پرورشــی» را از بخــش هــای بســیار مهــم آمــوزش و پــرورش برشــمردند و بــا
ابــراز خرســندی از اقداماتــی کــه در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت ،افزودنــد:
البتــه در ســاختار ،نیــروی انســانی پرانگیــزه و منابــع مالــی نقــص هایــی وجــود
دارد کــه وزیــر محتــرم بایــد دنبــال کنــد تــا معاونــت پرورشــی بــه معنــای
حقیقــی آن محقــق شــود.حضرت آیــت ا ...خامنــه ای ســپس بــه دو نکتــه مهم
دربــاره معیشــت معلمــان و وضــع دانــش آمــوزان ســیل زده پرداختنــد.
ایشــان تأکیــد کردنــد :معلمــان محتــرم ،شــریف و آبــرودار هســتند و عــزت
نفــس آنــان در مســئله معیشــت بایــد محفــوظ بماند.رهبــر انقــاب بــا اشــاره
بــه سوءاســتفاده برخــی عناصــر سیاســی یــا بیگانــگان از مســائل معیشــتی
معلمــان گفتنــد :آنهــا مــی خواهنــد از ایــن نقطــه ضعــف بــرای مقاصــد خــود
بهــره بــرداری کننــد امــا قطــع نظــر از ایــن سوءاســتفاده ،بایــد دربــاره درآمــد
معلمــان بهگونــهای عمــل کــرد کــه عــزت نفــس آنــان حفــظ شود.ایشــان
دربــاره دانــش آمــوزان مناطــق ســیل زده نیــز گفتنــد :ایــن دانــش آمــوزان
حتــی تــا هنگامــی کــه مــدارس آنهــا بــا همــت دولــت و مــردم و کمکهــای
قابــل تقدیــر خیریــن مدرســه ســاز تعمیــر و ســاخته شــود نبایــد از درس و
تحصیــل عقــب بمانند.حضــرت آیــت ا ...خامنــه ای در ادامــه سخنانشــان،
باطــل کــردن معارضــه دروغیــن «علــم و دیــن» را از افتخــارات دســتگاههای
علمــی ،آموزشــی و پژوهشــی کشــور برشــمردند و افزودنــد :قدرتمنــدان مــادی
دنیــا چندیــن قــرن بــرای القــای تعــارض دیــن بــا علــم تــاش کردنــد امــا در
جمهــوری اســامی پرچــم دیــن از همــه جــای دنیــا برافراشــته تــر اســت و
کشــور از لحــاظ علمــی نیــز جــزو کشــورهای پیشــرفته محســوب مــی شــود.
رهبــر انقــاب فعالیــت هــزاران محقــق ،متفکــر و دانشــمند عمدت ـ ًا جــوان و
غالب ـ ًا متدیــن در کشــور را یــادآوری کردنــد و افزودنــد :ایــن نخبــگان عزیــز
ـی ســربلند» و هویــت دینــی و اســامی مشــغول تحقیــق و
بــا هویــت «ایرانـ ِ
نــوآوری و ابتــکار و پیشــرفت علمــی هســتند کــه ایــن حرکــت نشــاط انگیــز
بایــد همچنــان بــا قــدرت ادامــه داشــته باشــد.

حضــرت آیــت ا ...خامنــه ای برخــورداری نوجوانــان و جوانــان ایرانــی از مهــارت
تبدیــل علــم بــه عمــل را بســیار مهــم و پربرکــت خواندنــد و گفتنــد :مهــارت
آمــوزی بایــد از مــدارس و دبیرســتان هــا شــروع و پیگیــری شــود.
رهبــر انقــاب در آخریــن بخــش سخنانشــان بــه آرایــش جنگــی دشــمن و
تهاجــم آنــان در زمینــه هــای اقتصــادی ،سیاســی ،نفــوذ اطاعاتــی و ضربــه
زدن بوســیله فضــای مجــازی اشــاره کردنــد و افزودنــد :امریــکا و صهیونیــزم
در همــه ابعــاد در حــال برنامــه ریــزی و اقــدام هســتند البتــه ایــن مختــص
دولــت فعلــی امریــکا نیســت ،قبلــی هــا هــم همیــن کارهــا را بــا دســتکش
مخملیــن انجــام مــی دادنــد امــا کمکــی کــه رئیــس جمهــور فعلــی امریــکا بــه
مــا کــرده ایــن اســت کــه ایــن دســتکش را درآورده و همــه آن چــدن پنهــان
در زیــر دســتکش امریکایــی هــا را مــی بینند.ایشــان تأکیــد کردنــد :در مقابــل
آرایــش جنگــی دشــمن علیــه ملــت ایــران ،ملــت هــم بایــد آرایــش جنگــی
بگیــرد و همــه مســئوان ،آحــاد ملــت و افــراد توانــا و نخبــه در هــر زمینــه
ای مشــغول کارنــد بــا احســاس مســئولیت و آمادگــی وارد میــدان شوند.ایشــان
افزودنــد :دشــمن علــی الظاهــر در زمینــه نظامــی آرایــش جنگــی نــدارد کــه
البتــه نظامیــان مــا حواسشــان جمــع اســت.حضرت آیــت ا ...خامنــه ای ،حفــظ
وحــدت را بــه ویــژه در شــرایط فعلــی ،بســیار ازم خواندنــد و تأکیــد کردنــد:
همــه مراقــب باشــند بخاطــر اختــاف ســلیقه هــای کوچــک مقابــل هــم
قــرار نگیرنــد چــرا کــه اقتــدار ملــت در گــرو اتحــاد آحــاد مــردم ،گروههــای
اجتماعــی ،اقــوام مختلــف و وحــدت متقابــل مســئوان و مــردم است.ایشــان
افزودنــد :بــه فضــل الهــی توطئــه هــا و تدابیــر دشــمن بــا وجــود همــه تبلیغات
وســیع بــرای مشــغول کــردن ذهــن هــا و مخلــوط کــردن صحنــه ،بــه ضــرر
خــود او تمــام مــی شــود.رهبر انقــاب تأکیــد کردنــد :بــدون تردیــد جوانــان
عزیــز ایــران ســرافراز ،شکســت امریــکا و بــه زانــو درآمــدن صهیونیــزم و عزت
و عظمــت نهایــی ملــت ایــران را مشــاهده خواهنــد کــرد.
پیــش از ســخنان رهبــر انقــاب اســامی ،آقــای بطحایــی وزیــر
آموزشوپــرورش گزارشــی از اقدامــات و برنامههــای ایــن وزارتخانــه در
خصــوص عملیاتــی کــردن ســند تحــول ،تعمیــق و معرفــی ســند تحــول در
بدنــه آموزشوپــرورش ،توســعه عدالــت آموزشــی ،اولویــت دادن بــه افزایــش
کیفیــت مــدارس دولتــی و جلوگیــری از طبقاتــی شــدن آموزشوپــرورش ،و
تــاش بــرای توســعه ک ّمــی و کیفــی دانشــگاههای تربیــت معلــم بیــان کــرد.

وزیر نفت اعام کرد:

راه های جدید برای فروش نفت
وزیــر نفــت گفــت :راه هــای جدیــدی بــرای فــروش نفــت ایــران در دســتور
کار قــرار دارد کــه مــا بــا آن موافقیــم ،امــا بایــد فرایندهایــش مــورد
بررســی قــرار گیرد«.بیــژن زنگنــه» دیــروز (چهارشــنبه) در مراســم افتتــاح
بیســت و چهارمیــن نمایشــگاه نفــت ،گاز ،پاایــش و پتروشــیمی در محــل
نمایشــگاه هــای بیــن المللــی تهــران ،افــزود :امســال ســال رونــق تولیــد
عنــوان شــده و مــا در ابتــدای ســال اقدامــات و برنامــه هــا را مــرور کردیــم
تــا از مســیرهای مختلــف بــه رونــق تولیــد کمــک کنیــم.
وی مهمتریــن اولویــت صنعــت نفــت در ســال  ۹۸را حفــظ صــادرات نفــت
دانســت و ادامــه داد :تامیــن خــوراک واحدهــای پاایــش و پتروشــیمی،
افزایــش تولیــد گاز غنــی بــه روزانــه یــک هــزار میلیــون متــر مکعــب،
ادامــه تمرکــز بــر ســرمایه گــذاری پــارس جنوبــی بــرای افزایــش تولیــد
 ۶۰میلیــون متــر مکعبــی از ایــن میــدان ،برنامــه ریــزی بــرای اســتفاده از

نقدینگــی مــردم در طــرح هــای شــرکت نفــت و بخــش خصوصــی ،جــذب
ســرمایه بــرای بخــش خصوصــی صنعــت نفــت از طریــق بــازار ســرمایه،
همــکاری گســترده بــا شــرکت هــای دانــش بنیــان و اســتارتاپ هــا ،ادامــه
همــکاری بــا دانشــگاه هــا از دیگــر اولویــت هــای صنعــت نفــت در ســال
جــاری خواهــد بــود.
زنگنــه تاکیــد کــرد :تاکنــون  ۱۰قــرارداد بــه ارزش  ۶هــزار و  ۵۰۰میلیــارد
تومــان بــا پیمانــکاران داخلــی بــرای افزایــش ضریــب برداشــت بــه امضــا
رســیده و  ۲۳قــرارداد نیــز بــا ارزش  ۳۵میلیــارد تومــان در دســت بررســی
اســت.
وی بــه ادامــه گازرســانی شــهری و روســتایی اشــاره کــرد و گفــت :در
شــروع ایــن طــرح تنهــا  ۱۴هــزار روســتا گاز داشــتند ،تــا کنــون  ۲۰هــزار
میلیــارد تومــان از محــل صرفــه جویــی فــراورده هــا صــرف ایــن کار شــده

اســت و هــر روز  ۹روســتا گازدار مــی شــود.
بــه گفتــه زنگنــه امســال حمایــت از ســاخت داخــل یــا همــان  ۱۰گــروه
کاایــی ادامــه پیــدا مــی کنــد.
وزیــر نفــت در مــورد وضعیــت صنعــت پتروشــیمی گفــت :در ســال هــای
 ۹۸و  ۱۸ ، ۹۹طــرح جدیــد پتروشــیمی راه انــدازی مــی شــود و میــزان
تولیــد نهایــی از  ۲۷میلیــون تــن در ســال  ۹۲بــه  ۵۰میلیــون تــن در ســال
 ۱۴۰۰خواهــد رســید .میــزان فــروش نیــز از  ۱۹میلیــارد دار در ســال ۹۲
بــه  ۳۶میلیــارد دار در ســال  ۱۴۰۰افزایــش پیــدا مــی کنــد.
وی صفــر کــردن صــادرات نفــت را خیــال واهــی دانســت و افــزود :ایــران
بــا هیــچ کشــوری در منطقــه دشــمنی نــدارد امــا دو همســایه ایــران بــا
صــدور بیانیــه هــا و بزرگنمایــی ظرفیــت هــای خــود ســعی مــی کننــد
جــای نفــت ایــران را در بــازار بگیرنــد.

زنگنــه بــا اشــاره بــه اینکــه نــه تنهــا در ظرفیــت بلکــه در مخــازن هــم
اغــراق مــی شــود ،ادامــه داد :بــازار نفــت را نمــی تــوان بــا بیانیــه اداره کــرد
و آنچــه تعییــن کننــده قیمــت در ایــن بــازار اســت ،تولیــد واقعــی خواهــد
بــود .شــکننده بــودن بــازار نفــت بــا بیانیــه و کارهــای نمایشــی و ایجــاد
جــو روانــی مثبــت جبــران نمــی شــود.
بــه گفتــه زنگنــه ایــران هیــچ گاه از نفــت بــه عنــوان ابــزار سیاســی
اســتفاده نکــرده و هــر کــس اینــکار را انجــام دهــد بایــد تبعــات آن را
بپذیــرد.
وی بــا بیــان اینکــه برخــی از تولیدکننــدگان نفــت از ایحــه نوپــک بــرای
آینــده اوپــک نگــران هســتند ،گفــت :همیــن کشــورها بــا راهــی کــه مــی
رونــد و اســتفاده سیاســی از نفــت ،اتفــاق اوپــک را بــه تفرقــه بــدل کــرده
و مــرگ و فروپاشــی اوپــک را رقــم مــی زننــد.

خبر روز

روحانی :اگر

پول نفت کمتر به
ما برسد از جای

دیگر جبران می
کنیم

رئیس جمهوری اســامی ایــران با بیان
اینکه حرف آمریکاییها بی اســاس است،
گفت :اگر پول نفت هم کمتر به ما برســد
از جای دیگر جبــران خواهیم کرد ،ضمن
اینکه نفت را به فروش می رســانیم.حجت
ااســام والمسلمین حســن روحانی روز
چهارشــنبه در مراسم افتتاح همزمان طرح
گرمسیری ،سدهای هیروی و شهدای ازگله
و تونل نوســود در اســتان کرمانشاه تاکید
کرد :مــا منطقه و قدرت ایــران را بهتر از
آمریکاییها می شناسیم .رییس جمهوری در
ادامه گفــت :از اول فروردین تاکنون حدود
 ۳۲میلیارد متر مکعب آب در کشور ذخیره
شده است.وی اضافه کرد :یک سال و نیم
پیش ما برای رسیدگی به معضات زلزله به
این منطقه آمدیم اما خدا را سپاسگزارم که
امروز در شرایطی به این منطقه آمدیم که
پروژه ای عظیم به ثمر نشست.
روحانی با بیــان اینکه این طرح ها منطقه
را متحــول خواهد کرد ،گفــت :امیدواریم
مجموعه این طرح توســعه بســیار بزرگی
برای منطقه غرب کشــور را فراهم کند و
اجرای دیگر طرح ها در  ۱۶اســتان مرزی
با آب خلیج فارس ،دریای خزر یا آب های
مرزی منجر به برکت شوند.
رئیس جمهوری افزود :مجموعه این طرحی
که امروز افتتاح می کنیم شــاید بزرگترین
طرح توســعه منابع آب و خــاک در تاریخ
کشــور باشــد .این طرح بســیار بزرگ و
سرنوشت ســاز برای توسعه منطقه است و
تحول بزرگی را در منطقه ایجاد خواهد کرد.
روحانی با بیان اینکه سال ها برای این طرح
فکر شده گفت :در دوران ریاست جمهوری
مرحوم آیت اه هاشــمی در رابطه با طرح
بحث شــد و در دوران ریاســت جمهوری
آقای خاتمی به شــورای عالی امنیت ملی
آمد .مرحوم هاشــمی هر زمان من را می
دید در رابطه با این طرح گرمسیری از من
سوال می کرد.
وی به موضوع سیل پرداخت و گفت :مردم
امسال دچار خسارت هایی شدند و در تاش
هستیم تا خسارت ها را جبران کنیم.
رئیــس جمهوری بــا بیان اینکــه از اول
فروردیــن تاکنون حــدود  ۳۲میلیارد متر
مکعب آب ذخیره شــده است ،به مسئوان
گردشــگری کشــور تذکر داد :امسال که
منابع آبی کشــور قابل قبــول و  ۸۰درصد
مجموعه مخازن کشور پر شده است بخش
گردشگری باید تحول عظیمی را در کشور
ایجاد کند.
رئیــس جمهوری با تاکید بر اینکه باید این
طرح تکمیل شود ،گفت :تا کنون در دولت
یازدهــم و دوازدهم  ۳۷ســد و بند تکمیل
شده اند و پنج سد دیگر نیز در حال تکمیل
هستند.
روحانی تاکید کرد :در روزهایی که دشمنان
ما عربده کشی های خود را بیشتر کرده اند
مردم ما شاهد اقتدار و تاش بیشتر هستند.
وی با بیان اینکه هر کاری که امروز انجام
می شود ضربه ای بزرگ بر دشمنان است،
گفت :مهندسان و کارگران ما با تاش خود
پیشرفت های بسیاری به دست اورده اند.
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه نفت خود
را به فروش می رســانیم ،تصریح کرد :اگر
پول نفت هم کمتر به ما برسد از جای دیگر
جبران خواهیم کرد؛ حرف امریکایی ها بی
اساس است ما منطقه و قدرت ایران را بهتر
از آنها می شناسیم.
روحانــی با بیان اینکــه ایثارگیری ملت ما
بسیار بااتر از چیزی است که انها تحمیل
می کنند ،گفت :مردم در یک سال گذشته
مشکاتی داشــتند و امکان دارد کماکان
مشکاتی داشته باشد.
وی افزود :باید دشــمن را به سرجای خود
بنشانیم؛ آنان فعا از نقطه عقانیت خارج
شده اند از این رو باید آنها را نقطه عقانیت
برگردانیم.وی به موقعیت ویژه منطقه برای
صادرات به کشور عراق اشاره کرد و گفت:
امروز روابط ما با همسایگان غربی ،شرقی
و شــمالی بسیار صمیمانه است؛ در قسمت
جنوبی نیز اکثرا خوب هســتند اما یکی و
 ۲کشــور اشکااتی دارند که دعا می کنیم
خداوند عقل را به آنها برگرداند؛ نفع آنها نیز
در این است که با ایران کار کنند.
روحانی تصریح کرد :ما با کســی دشمنی
نداریم اما در برار توطئه دســت روی دست
نمی گذایم ،پاسخ می دهیم و مقاومت می
کنیم.
وی با تاکید بر اینکــه ایران بزرگ هزاران
ســال در برابر انواع توطئه ها ملتی متحد
باقی مانده اســت ،اظهارداشت :ملت ایران
همچنان متحد باقی می ماند و ما به نقاطی
می رسیم که منجر به شادمانی مردم ایران
خواهد شد.
رئیــس جمهــوری در بخــش دیگری از
صحبت های خود به سرمایه گذاری  ۶هزار
و  ۸۰۰میلیارد تومان برای طرح گرمسیری
اشــاره کرد و گفت :مردم منطقه و سرمایه
گذاران می توانند در زمینه های کشاروزی،
صنعت و گردشگری به این طرح ورود پیدا
کنند.
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بیستوچهارمین نمایشگاه بینالمللی
نفت ایران بهطور رسمی افتتاح شد

بیستوچهارمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاایش
و پتروشــیمی ،امروز (چهارشنبه ۱۱ ،اردیبهشتماه) در
محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللــی تهران افتتاح
شد.آیین افتتاحیه بیستوچهارمین نمایشگاه بینالمللی
نفت ،گاز ،پاایش و پتروشــیمی با حضور بیژن زنگنه،
وزیر نفــت ،مدیران ارشــد صنعت نفت ،شــماری از
نمایندگان مجلس شــورای اســامی و نمایندگانی از
شــرکتهای داخلی و خارجی فعــال در صنعت نفت
ایران ،از دقایقی پیش آغاز شد .این نمایشگاه با حضور
نمایندگان  ۲۱کشور و با برپایی  ۱۰۴۷غرفه به نمایندگی
از شــرکتهای داخلی و  ۱۰۶غرفه بــه نمایندگی از
شرکتهای خارجی برگزار میشود.در نمایشگاه امسال،
نفت و صنایع باادســتی در ســالن  ۸و  ،۹پاایش و
صنایع پاییندستی در ســالن  ،۴۱پتروشیمی و صنایع
پاییندستی در سالن  ۱۴و  ،۱۵گاز و صنایع میاندستی
در سالن  ،۳۸Bســازندگان تجهیزات صنعت نفت در
ســالن  ،۳۱سازندگان تجهیزات صنعتی ایران در سالن
 ،۶صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشــیمی
در ســالن  ۷و شــرکتهای دانشبنیان ،دانشگاهها و
سازندگان  ۱۰گروه کاایی در سالن  ۲۷مستقر هستند.
به جز نشستهای خبری مدیران ارشد نفتی که طبق
روال هر ســال در جریان نمایشــگاه برگزار میشود،
برگــزاری همایشهایی با مضامیــن مختلف از جمله
بورس نفت ،بهینهســازی مصرف سوخت ،راهکارهای
افزایش سهم بخش خصوصی در بازارهای بینالمللی
انرژی ،معرفی ظرفیتهای دانشگاهی در حوزه مدیریت
ایمنی فرآیند در صنعت نفت و امنیت ســایبری حوزه
اتوماسیون صنعتی نیز در نمایشگاه امسال برنامهریزی
شده اســت.قرار اســت در دومین روز نمایشگاه (۱۲
اردیبهشتماه) ،نشست خبری محمد سانوسی بارکیندو،
دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیز
در ستاد خبری نمایشگاه برگزار شود.بیستوچهارمین
نمایشــگاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاایش و پتروشیمی
از صبح امروز (چهارشنبه ۱۱ ،اردیبهشتماه) در محل
دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران آغاز به کار کرد
و عصر روز شنبه ( ۱۴اردیبهشتماه) به کار خود پایان
میدهد.
این نمایشــگاه ،هر روز از ســاعت  ۱۰تــا  ۱۸میزبان
عاقهمندان است.

وزیر نیرو از اجرای  ۶۰طرح آبی در  ۱۲اســتان مرزی کشور خبر داد و افزود :این تعداد طرح در قالب
 ۱۲۰پروژه در حال اجراست که به زودی بهره برداری از آنها آغاز میشود.
رضا اردکانیان امروز در مراســم افتتاح قطعه یک آبهای گرمســیری که با حضور رئیس جمهور در
محل ســد شهدای شهر ازگله برگزار شــد ،به همکاری بی نظیر ایران با کشورهای همسایه در حوزه
آبی اشاره کرد و افزود :در حال حاضر ایران با توجه به تنوع حوزههای آبریزی که دارد توانسته با تمام
کشورهای همسایه خود از جمله افغانستان ،پاکستان ،ترکمنستان ،کشورهای حاشیه دریای خزر و نیز
با کشورهای ارمنستان ،آذربایجان ،ترکیه و عراق همکاریهای آبی گستردهای داشته باشد که همه این
همکاریها بر مبنای ُحسن همجواری است.وی به گستره اقلیم خشک و نیمه خشک در ایران اشاره
کرد و افزود :در حال حاضر  ۱۲استان مرزی کشور با جمعیتی حدود  ۲۵میلیون نفر دارای اقلیم خشک
و نیمه خشک هستند.وی تصریح کرد :با توجه به عدم توازن بارشها به لحاظ مکانی و زمانی ،تأمین

آب این استانهای مرزی بخصوص نیاز حیاتی آنها در بُعد آب شرب و کشاورزی بسیار ضروری است.
اردکانیان افزود :در همین راستا و با هدف استقرار جمعیت در این استانها و نیز جهت کنترل سیابها،
طرحهای «توسعه منابع آب و خاک» از سالها پیش در استانهای مرزی کشور آغاز شد.
وی افزود ۶۱ :طرح در قالب  ۱۲۰پروژه در این اســتانها تعریف شده که شامل  ۴۲سد و بند۱۱۰۰ ،
کیلومتر سامانه انتقال آب و  ۱۳۰کیلومتر تونل آبی است .از مجموع  ۴۲سد و بند ،تاکنون  ۳۷مورد آن
تکمیل شده و امیدواریم با تأمین اعتبار مناسب مابقی این پروژهها نیز تکمیل شود.
اردکانیان افزود :همچنین از مجموع  ۱۱۰۰کیلومتر سامانه انتقال آب در استانهای مرزی نیز ،تاکنون
 ۹۵۰کیلومتر آن اجرا شده و مابقی آن نیز در صورت تأمین اعتبار تکمیل میشود.
به گفته اردکانیان از مجموع  ۱۳۰کیلومتر تونل آبی نیز  ۱۲۰کیلومتر آن تکمیل شده و تکمیل مابقی
آن نیز منوط به تأمین اعتبار اســت.وزیر نیرو یادآور شــد :در مجموع  ۶۱پــروژه ،در حال حاضر ۴۲

شــرکت مهندسی مشــاور و  ۲۰۰پیمانکار همکاری دارند و از ظرفیت مهندسی باایی در اجرای این
پروژهها استفاده شده است.اردکانیان در ادامه در تشریح دستاوردهای آبی این طرحها در صورت تکمیل
صددرصدی آن گفت :با افتتاح کامل این پروژهها ،آب شــرب  ۴۶شــهر تأمین و شبکههای آبیاری و
زهکشی  ۱۹۸هزار هکتار زمین کشاورزی تکمیل شده و در کنار آن  ۴۵۰مگاوات انرژی برق آبی نیز
تأمین میشــود.به گفته وزیر نیرو بهرهبرداری کامل از این طرحها همچنین زمینه اشتغال  ۳۲۰هزار
نفر را بصورت مســتقیم و غیرمستقیم فراهم میکند.اردکانیان در ادامه به پیشرفت سریع این پروژهها
طی سالهای اخیر اشاره کرد و افزود :تا سال  ۱۳۹۳مجموع طرحها با میانگین پیشرفت فیزیکی ۳۰
درصد همراه بود ،اما از همین سال با حمایتهایی که از محل صندوق توسعه ملی صورت گرفت تنها
طی چهار ســال و تا پایان سال گذشته ،میانگین پیشرفت فیزیکی این پروژهها از  ۳۰درصد به حدود
 ۸۰درصد رسیده است.

وزیر نفت در آیین گشایش بیستوچهارمین نمایشکاه بینالمللی نفت:

بازار نفت را با بیانیه و کارهای نمایشی نمیتوان
اداره کرد
وزیــر نفــت نســبت بــه اظهارنظرهــا دربــاره وجــود ظرفیــت مــازاد در بــازار نفــت بــا بیــان اینکــه
هــر صاحبنظــر مســتقلی در بــازار میدانــد کــه ظرفیتهــای مــازاد اعــام شــده از ســوی
برخــی کشــورها بزرگنمایــی و اغــراق اســت ،گفــت :بــازار نفــت را بــا بیانیــه نمیشــود اداره
کــرد و آنچــه کــه تعیینکننــده اســت ،تولیــد واقعــی نفتــی اســت کــه در بــازار عرضــه میشــود.
 ،بیــژن زنگنــه بعداظهــر روز چهارشــنبه ( ۱۱اردیبهشــت) در آییــن گشــایش بیســت و چهارمیــن
نمایشــگاه بینالمللــی نفــت ایــران بــا اشــاره بــه نامگــذاری ســال  ۹۸بــه عنــوان ســال رونــق
تولیــد و کســبوکار از ســوی مقــام معظــم رهبــری اظهارکــرد :صنعــت نفــت از ابتــدای امســال
اقدامهــا و برنامههــای خــود را بــا هــدف تحقــق شــعار «رونــق تولیــد» مــرور کــرده اســت تــا
بــه تحقــق هــر چــه بیشــتر زمینههــای تولیــد و رونــق کســبوکار کمــک کنــد.
وی نخســتین زمینــه ازم بــرای رونــق کســبوکار را تــداوم صــادرات نفــت دانســت و گفــت:
هــم اکنــون بیشــترین فشــار دشــمن روی ایــن موضــوع قــرار داد.وزیــر نفــت ،دومیــن زمینــه
ازم بــرای رونــق کســبوکار را تامیــن خــوراک واحدهــای پاایشــگاهی و پتروشــیمی بــه میــزان
درخواسســت آنهــا دانســت و گفــت :پارســال بــا افزایــش رقــم تولیــد در پــارس جنوبــی مــا
توانســتیم بــه انــدازه ظرفیــت تولیــد طرحهــای الفینــی ،خــوراک بــه واحدهــای پتروشــیمی
بدهیــم کــه ایــن امــر در ســال  ۹۷بــه خوبــی دنبــال شــده اســت.
زنگنــه ،ســومین زمینــه ازم بــرای رونــق کســبوکار در کشــور را افزایــش ظرفیــت تولیــد گاز
غنــی بــه میــزان  ۱۰۰۰میلیــون مترمکعــب دانســت و عنــوان کــرد :بــر همیــن اســاس تامیــن گاز
بــرای همــه واحدهــای صنعتــی در دســتور کار قــرار گرفتــه کــه خوشــبختانه پارســال ایــن امــر
بــه خوبــی محقــق شــد.وی ادامــه داد :چهارمیــن زمینــه ازم بــرای رونــق تولیــد و کســبوکار در
صنعــت نفــت ادامــه ســرمایهگذاری در طرحهــای پــارس جنوبــی اســت کــه تــاش میشــود
امســال تولیــد از ایــن میــدان حــدود  ۶۰میلیــون مترمکعــب افزایــش یابــد.
تولیــد نهایــی محصــوات پتروشــیمی کشــور در ســال  1۴00بــه  ۵0میلیــون
تــن میرســد
وزیــر نفــت ،تکمیــل طرحهــای پتروشــیمی را پنجمیــن زمینــه ازم بــرای تولیــد و رونــق
کســبوکار دانســت و گفــت :در ســال  ۹۸و ۹۹بــر اســاس برنامهریزیهــا ۱۸ ،طــرح جدیــد
پتروشــیمی نهایــی مــی شــود و تولیــد محصــوات پتروشــیمی کشــور از  ۲۷میلیــون تــن بــه

بیــش از  ۵۰میلیــون تــن در ســال  ۱۴۰۰خواهــد رســید کــه ایــن موضــوع بــه معنــای درخواســت
خدمــات مهندســی و کاا ازســوی صنعــت نفــت بــه تولیدکننــدگان داخلــی اســت.
زنگنــه اســتفاده از نقدینگــی در بخــش خصوصــی را ششــمین راهــکار رونــق در کســبوکار کشــور
و صنعــت نفــت دانســت و گفــت :بهتازگــی پیشــنهادی بــرای اســتفاده از نقدینگــی بــازار ســرمایه
و مــردم دادهایــم کــه امیدواریــم کمــک مالــی مطلوبــی بــرای طرحهــای صنعــت نفــت باشــد.
وی هفتمیــن راهــکار رونــق در کســبوکار کشــور و صنعــت نفــت را آغــاز بــاب جدیــدی از
همــکاری بــا شــرکتهای دانــش بنیــان و اســتارآپ دانســت و گفــت :قصــد داریــم محلــی را
بــرای آغــاز بــهکار شــرکتهای تــازه تاســیس در ایــن زمینــه بــرای همــکاری بــا صنعــت نفــت
ایجــاد کنیم.وزیــر نفــت ادامــه طرحهــای  EPCو  EPDرا هشــتمین راهــکار صنعــت نفــت
بــرای رونــق کســبوکار اعــام کــرد و گفــت :مــا مجــوز ســرمایهگذاری  ۶میلیــارد داری بــرای
نگهداشــت و افزایــش تــوان تولیــد را پیــش از ایــن گرفتهایــم و تاکنــون  ۱۰قــرارداد بــه ارزش
 ۶۵۰۰میلیــارد تومــان در ایــن راســتا امضــا شــده و  ۲۳قــرارداد دیگــر بــا پیــش بینــی مبلــغ ۳۴
هــزار میلیــارد تومــان در حــال اجراســت و منابــع مالــی آن پیــش بینــی شــده اســت.
زنگنــه ،امضــای قــرارداد در طرحهــای الگــوی جدیــد قراردادهــای نفتــی همچــون میدانهــای
ســپهر ،جفیــر ،آبــان ،پایــدار غــرب ،پایــدار شــرق و چشــمه خــوش را از دیگــر راهکارهــای رونــق
کســبوکار در صنعــت نفــت دانســت و گفــت :بــا ادامــه افزایــش تولیــد گاز در بخشهــای بــاا
دســتی از محــل صرفهجویــی ســوخت مایــع تاکنــون  ۲۰هــزار میلیــارد تومــان در طرحهــای
گازرســانی روســتایی و شــهری کشــور هزینــه شــده و براســاس برنامهریــزی شــرکت گاز ملــی
ایــران قــرار اســت روزانــه  ۹تــا  ۱۰روســتای کشــور بــه شــبکه گازرســانی متصــل شــود.
صفر کردن صادرات نفت ایران خیالی واهی است
وی دربــاره اظهارنظرهــای صــورت گرفتــه مبنــی بــر وجــود ظرفیــت مــازاد در بــازار نفــت واکنــش
نشــان داد و گفــت :همــان طــور کــه پیشتــر گفتــهام صفــر کــردن صــادرات نفــت ایــران گرچــه
آرزوی آمریکاییهاســت ،امــا خیالــی واهــی اســت ،هــر صاحبنظــر مســتقلی در بــازار مــی دانــد
کــه ظرفیتهــای مــازاد اعــام شــده از ســوی بعضــی از کشــورها بزرگنمایــی و اغــراق اســت.
وزیــر نفــت تاکیــد کــرد :مــا بــا هیــچ کشــوری در منطقــه دشــمنی نداریــم ،امــا دو کشــور همســایه
مــا مرتــب ســعی میکننــد بــا بیانیههــا و صحبتهــای خــود بــا اتــکای بــه بزرگنمایــی ظرفیــت

مــازاد خــود بــه بــازار اطمینــان دهنــد کــه بــا خــروج ایــران از بــازار نفــت مشــکلی در بخــش
عرضــه ایجــاد نمیشــود هرصاحبنظــر مســتقلی در بــازار میدانــد کــه ظرفیتهــای مــازادی
کــه اینهــا میگوینــد بزرگنمایــی و اغــراق اســت.وی گفــت :ایــن کشــورها نــه تنهــا در بخــش
ظرفیتشــان بلکــه در ذخایــر خودشــان هــم اغــراق میکننــد و تــا حــاا نتوانســتهاند تاییــد
هیــچ مرجــع مســتقل بیــن المللــی را بــرای ذخایــر نجومــی کــه میگوینــد بگیرنــد؛ بــرای ایــن
کــه اســناد و مــدارک فنــی کافــی را ندارنــد.
وزیــر نفــت تاکیــد کــرد :پیشتــر هــم گفتــهام کــه امــور دنیــا بــه ایــن ســادگیها کــه آمریــکا و
برخــی از حامیــان و محرکانــش فکــر میکننــد نیســت؛ بــازار نفــت را بــا بیانیــه نمیشــود اداره
کــرد و آنچــه کــه تعیینکننــده اســت ،تولیــد واقعــی نفتــی اســت کــه در بــازار عرضــه میشــود.
ایران از بازار نفت به عنوان ابزار سیاسی استفاده نکرده است
زنگنــه ادامــه داد :شــکنندگی بــازار نفــت بــا بیانیــه و ســخنرانی ،عنــوان کــردن نبــود کمبــود
در بــازار ،کارهــای نمایشــی و ایجــاد جــو روانــی مثبــت جبــران نمیشــود ،وضــع بــازار بــا
التهابهایــی کــه ممکــن اســت در کشــورهای دیگــر ماننــد لیبــی و هرجــای دیگــر بــه وقــوع
بپیوندنــد و در عیــن حــال تاطمهــای غیرقابــل پیشبینــی امــا محتمــل؛ هــر آن شــکننده
اســت.وزیر نفــت گفــت :ایــران هیــچگاه از نفــت بــه عنــوان ابــز ار سیاســی اســتفاده نکــرده اســت؛
هرکســی کــه از نفــت بــه عنــوان ابــزار سیاســی اســتفاده کنــد بایــد تبعــات آن را هــم بپذیــرد.
وی بــا اشــاره بــه نگرانــی برخــی از کشــورها کــه نگــران آینــده ســازمان کشــورهای صادرکننــده
نفــت (اوپــک) بــه دلیــل ایحــه نوپــک هســتند ،تصریــح کــرد :آنهــا بــه دنبــال همــکاری اوپــک
و غیراوپــک هســتند و همینطــور بــه دنبــال جــذب تولیدکننــدگان کوچــک بــه عنــوان اعضــای
جدیــد اوپــک هســتند کــه کار خوبــی اســت ،در حالــی کــه همــان کشــورها بــا راهــی کــه
میرونــد بــا اســتفاده از نفــت بــه عنــوان ســاح بــرای  ۲عضــو بنیانگــذار اوپــک اتحــاد ایــن
ســازمان را بــه تفرقــه بــدل میکننــد و مــرگ و فروپاشــی اوپــک را رقــم مــی زننــد کــه
مســئولیت ایــن کار بــا آنهاســت.زنگنه ادامــه داد :در شــرایط کنونــی صنعــت نفــت ایــران در
نــوک پیــکان جنــگ تجاوزگرانــه اقتصــادی آمریــکا علیــه ملــت ایــران اســت ،بنابرایــن همــه
بایــد دســت بــه دســت هــم دهیــم تــا بــا یــاری خــدا ،اســتقامت و ایســتادگی و ســربلندی از ایــن
شــرایط خطیــر عبــور کنیــم.

قرارداد مطالعات جامع مخازن ششگانه نفتخیز جنوب امضا میشود

مدیرعامــل شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب اعــام کــرد :قــرارداد مطالعــات جامــع مخــازن شــشگانه
ایــن شــرکت در نمایشــگاه بینالمللــی صنعــت نفــت بــا مشــاوران داخلــی امضــا میشــود .احمــد محمــدی
ظهــر امــروز (چهارشــنبه ۱۱ ،اردیبهشــتماه) در حاشــیه نخســتین روز بیســتوچهارمین نمایشــگاه بینالمللــی
صنعــت نفــت ،ظرفیــت تولیــد فعلــی نفــت ایــن شــرکت را بــدون اجــرای برنامههــای توســعهای ،روزانــه ۳.۵
میلیــون بشــکه نفــت اعــام کــرد و گفــت :در صــورت اجــرای طرحهــای مطالعاتــی ،توســعهای و نگهداشــت و
افزایــش تولیــد در مخــازن شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب ،در مجمــوع حــدود  ۶۰۰هــزار بشــکه در روز
بــه ظرفیــت تولیــد ایــن شــرکت اضافــه میشــود.وی بــا اشــاره بــه انعقــاد تفاهمنامههــا و قراردادهــای مختلفــی
کــه شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب پارســال بــا شــرکتهای داخلــی و خارجــی بــرای اجــرا و تامیــن
مالــی پروژههــای افزایــش تولیــد در مخــازن نفتــی ایــن شــرکت امضــا کــرده اســت ،گفــت :در  ۶قــراردادی
کــه در ایــن زمینــه امضــا شــده اســت ،شــرکتهای برنــده در حــال تجهیــز کارگاه و اســتقرار دکلهــای حفــاری
هســتند و بــهزودی عملیــات ســطحاارضی در ایــن مخــازن آغــاز خواهــد شــد.محمدی ادامــه داد :افــزون بــر
ایــن ،هــم اکنــون هشــت بســته کاری طــرح نگهداشــت و افزایــش تولیــد ایــن شــرکت نیــز در مرحلــه برگــزاری
مناقصــه اســت و بــه نظــر میرســد تــا کمتــر از یــک مــاه دیگــر برنــدگان ایــن مناقصــات مشــخص شــود،
ضمــن آنکــه در چهــار میــدان نفتــی کــه دارای  ۸تــا  ۹مخــزن هســتند بــا مــدل قــراردادی خــاص شــرکت
مناطــق نفتخیــز جنــوب تفاهمنامههایــی بــا شــرکتها و پیمانــکاران داخلــی منعقــد شــده کــه طرحهــای
پیشــنهادی توســعه برخــی از ایــن شــرکتها در شــورای عالــی مخــازن بــه تصویــب رســیده و امیدواریــم امســال
حداقــل طــرح توســعه دو میــدان بــه مرحلــه امضــا قــرارداد برســد.
نفتخیز جنوب با همه توان به کمک هموطنان ســیلزده آمد
مدیرعامــل شــرکت ملــی مناطــق نفــت خیــز جنــوب بــا اشــاره بــه بــی ســابقه بــودن ســیل اخیــر در  ۲۰اســتان
کشــور اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی اســتان خوزســتان و وجــود شــرکتها و صنایــع مختلــف
اگــر پیشــگیری و آمادهســازی انجــام نمــی شــد قطعــا آســیب جــدی بــه زیرســاختهای شــهری و صنایــع
اســتان وارد میشــد.وی ادامــه داد :امــا خوشــبختانه بــا پیشــگیریهای بــه عمــل آمــده و تعامــل موجــود
میــان دســتگاههای اجرایــی توانســتیم از آســیب جــدی جلوگیــری کنیــم .بــه هــر حــال شــرکت ملــی مناطــق
نفتخیــز بــا همــه تــوان بــه کمــک هموطنــان مناطــق ســیلزده آمد.محمــدی بــا بیــان اینکــه مــا هماکنــون

در دو جبهــه فعــال هســتیم ،توضیــح داد :جنــگ اقتصــادی بــر علیــه کشــور برقــرار اســت بنابرایــن راهبــری
تولیــد و حفاظــت از تاسیســات جــزو وظیفــه ذاتــی شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب اســت بــود کــه بایــد
تــاش کــرد تــا وقفــه ای در تولیــد ایجــاد نشــود و همچنیــن در کمــک بــه مناطــق ســیلزده بــا همــه تــوان
پــای کار ایســتادیم تــا کارنامــه موفقــی را رقــم زدیم.مدیــر عامــل شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب اظهــار
کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه در بحــران ســیل اخیــر بخشــی از تاسیســات و خطــوط لولــه بــه زیــر آب رفــت
بنابرایــن بــرای جلوگیــری از نشــت نفــت و همچنیــن بــرای حفــظ و صیانــت از تاسیســات نفتــی مجبــور شــدیم
کــه بخشــی از چاههــا را ببندیــم امــا بــا وجــود ظرفیــت شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب ایــن مســئله
تاثیــری در ســقف تولیــد نداشــت و تاکنــون  ۱۰۰درصــد برنامــه تولیــد محقــق شــده اســت.
وقفهای در برنامه تولید نخواهیم داشــت
بــه گفتــه وی ،تحریــم ،چیــز خوبــی نیســت و مــا بــا تمــام تــوان مقابــل تحریــم ایســتادهایم .ممکــن اســت
مشــکاتی پیــش روی صــادرات پیــش بیایــد امــا مــا وقفــهای در برنامــه تولیــد نخواهیــم داشــت.مدیرعامل
شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب در ادامــه از طــرح جمــعآوری گازهــای مشــعل بــه عنــوان اولویــت
نخســت وزارت نفــت طــی ســالهای اخیــر یــاد کــرد و افــزود :در جمــعآوری گازهــای مشــعل ،دو قــرارداد مهــم
بــا هلدینــگ خلیــج فــارس و پتروشــیمی مــارون داریــم کــه بــا اجــرای آن ۹۰ ،درصــد گازهایــی کــه در مناطــق
نفتخیــز جنــوب درحــال ســوختن اســت ،جمــعآوری میشــود .امیدواریــم عملیــات اجرایــی ایــن طرحهــا در
نیمــه نخســت امســال آغــاز شــود.محمدی ادامــه داد :اولویــت نخســت نفتخیــز ایــن اســت کــه گازهــای همــراه
مشــعل در مناطــق مســکونی بــه ســرعت جمــعآوری شــده تــا آســیب جــدی بــه محیــط زیســت وارد نکنــد.
تامین مالی پروژههای نفتخیز از طریق انتشــار اوراق منفعت
مدیرعامــل شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب بــه انتشــار اوراق منفعــت بــرای تامیــن مالــی بخشــی از
پروژههــای نفتــی اشــاره کــرد و افــزود :وزارت نفــت بــرای تامیــن مالــی پروژههــا راههــای مختلفــی را در نظــر
گرفتــه اســت کــه یکــی از آنهــا انتشــار اوراق منفعــت اســت کــه بخشــی از آن انتشــار پیــدا کــرده و تــا بــه
امــروز موفــق بــوده اســت .بنابرایــن اجــرای پروژههــای مناطــق نفتخیــز جنــوب از طریــق همیــن اوراق تامیــن
مالــی خواهــد شــد و مشــکلی بــرای شــروع و اجــرای پروژههــا بــه لحــاظ مالــی نداریم.محمــدی دربــاره طــرح
توســعه میــدان کرنــج گفــت :پیــرو توافقنامــه اصولــی میــدان کرنــج کــه بــا کنسرســیوم پرگــس امضــا شــده بــود،

مذاکــرات و تعامــل همچنــان ادامــه دارد و امیدواریــم بتوانیــم عملیــات اجرایــی را آغــاز کنیــم .البتــه ایــن میــدان
درحــال تولیــد اســت و طــرح تزریــق گاز بــر روی آن درحــال اجراســت امــا اگــر ایــن قــرارداد نیــز اجــرا شــود،
توســعه میــدان شــتاب میگیرد.ایــن مقــام مســئول د رادامــه اظهــار کــرد :بــه طــور طبیعــی ســاانه  ۱۰درصــد
افــت تولیــد در مخــازن مناطــق نفتخیــز جنــوب داریــم کــه بــا اقدامــات مختلــف تعمیــری ،ظرفیتســازی،
بهرهمنــدی از پمپهــای درون چاهــی و  ...در جهــت افــت ایــن مقــدار جبــران تــاش میکنیــم.
ایرانیان مرد روزهای سخت هستند
محمــدی در پاســخ بــه خبرنــگار «یومــی یــوری» ژاپــن کــه پرســید چگونــه در شــرایط تحریمــی ،تولیــد و
صــادرات نفــت را پیــش میبریــد ،گفــت :برنامــه منســجم و منظمــی بــرای مــا تهیــه شــده اســت و بــا همــه
تــوان برنامــه تولیــد را بــه پیــش خواهیــم بــرد امــا اینکــه مــا چطــور میخواهیــم در ایــن شــرایط ســخت،
تولیــد و صــادرات داشــته باشــیم ،روشــی اســت کــه خــاص ایرانیــان اســت و قطعــا اهــداف را متناســب بــا
شــرایط روز دنبــال خواهیــم کــردوی ادامــه داد :بــه هــر تقدیــر ایــن یــک جنــگ تمــام عیــار علیــه ایرانیــان
اســت همانطوریکــه در  ۴۰ســال اخیــر خدعههــا و دسیســههای دشــمنان را خنثــی کردیــم بــا تــاش و
مجاهــدت فرزنــدان ایــران زمیــن میتوانیــم ســربلند بیــرون آییــم .بــه هــر تقدیــر مشــکاتی هســت امــا بــه هــر
حــال ایرانیایــن مــرد روزهــای ســخت هســتند.محمدی یکــی از تکالیــف اصلــی وزارت نفــت بــه شــرکت ملــی
مناطــق نفتخیــز جنــوب را پرداختــن بــه مقولــه مســئولیت اجتماعــی دانســت و بــا بیــان اینکــه بایــد رضایــت
حداکثــری مــردم مناطــق نفتــی در نظــر گرفتــه شــود ،افــزود :شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب در حــوزه
مســئولیت اجتماعــی هــر قدمــی بــردارد ،ســرمایهگذاری اســت نــه هزینــه کــرد .مســئولیت اجتماعــی ،نقــش
حمایتــی و پشــتیبانی دارد و وزارت نفــت و شــرکت ملــی نفــت ایــران بــه عنــوان پشــتیبان ســازمانهایی کــه
نقــش اصلــی در رفــع کمبودهــا و عمــران و آبادانــی دارنــد ،ایفــای نقــش میکند.محمــدی اظهــار کــرد :امســال
بــه نــام رونــق تولیــد مزیــن شــده اســت و بــا توجــه بــه برنامههایــی کــه در صنعــت نفــت اســت و همچنیــن
اهــداف توســعهای و افزایــش و نگهداشــت تولیــد ،بتــوان رونــق فضــای کســبوکار و حمایــت از ســازندگان
داخلــی را در کشــور ایجــاد کرد.ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد :صنعــت نفــت و حــوزه انــرژی کشــور درگیــر
یــک جنــگ اقتصــادی کــه همــه بایــد کمــک کنیــم فضــای نشــاط و امیــد را در جامعــه گســترش و نشــر بدهیــم
تــا دسیســههای دشــمن نقــش بــرآب شــود.

پوشش شبکه گازرسانی کشور تا  3سال آینده به  100درصد میرسد

مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران گفــت :ایــران نخســتین کشــور دنیــا خواهــد بــود کــه ظــرف ســه ســال آینــده
بــه پوشــش شــبکه گازرســانی  ۱۰۰درصــدی دســت مییابد.حســن منتظــر تربتــی در نخســتین نشســت خبــری
بیســتوچهارمین نمایشــگاه بینالمللــی نفــت ،گاز ،پاایــش و پتروشــیمی ایــران صبــح امــروز (چهارشــنبه۱۱ ،
اردیبهشــتماه) در محــل ســتاد خبــری گفــت :توســعه شــبکه گازرســانی کشــور ظــرف دو تــا ســه ســال آینــده
بهطــور  ۱۰۰درصــد محقــق میشــود و در سراســر دنیــا نخســتین کشــوری خواهیــم بــود کــه بــه توســعه کامــل
شــبکه گازرســانی دســت خواهیــم یافــت .وی بــا اشــاره بــه اینکــه صنعــت گاز کشــور مســیر پــر فــراز و نشــیب ،امــا
رو بــه جلویــی را طــی کــرده اســت ،گفــت :خوشــبختانه بــا دارا بــودن مخــازن عمــده گاز در کشــور و توانمنــدی
خــوب در بخــش کاا شــاهد توســعه ایــن صنعــت در ســالهای گذشــته بودهایم.مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران
تاکیــد کــرد :توســعه گازرســانی در داخــل کشــور بــه لحــاظ رســاندن انــرژی پــاک بــه دوردســتترین نقــاط شــهرها
و روســتاهای کشــور ،یکــی از نقــاط قــوت صنعــت گاز کشــور بــه شــمار میآید.منتظــر تربتــی دربــاره پایــداری و
قابلیــت اطمینــان در شــبکه گازرســانی کشــور گفــت :شــبکه انتقــال گاز قابلیــت واردات و صــادرات گاز در تعامــل بــا
کشــورهای همســایه را دارد ،همچنیــن پایــداری در گازرســانی بــه دوام در تولیــد گاز بســتگی دارد کــه ایــن موضــوع
در ســالهای اخیــر بــا تاشهــای مهنــدس زنگنــه در حــوزه تولیــد میــدان مشــترک گازی پــارس جنوبــی محقــق
شــده اســت و دیگــر بابــت تولیــد گاز در کشــور نگرانــی نداریــم.وی دربــاره وضعیــت شــبکه خطــوط لولــه گاز کشــور
تصریــح کــرد :خطــوط انتقــال گاز ایــران اکنــون بــه یــک شــبکه نتورکــی در سراســر کشــور تبدیــل شــده کــه از
ایمنــی و پایــداری کافــی برخــوردار اســت.
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران ســیل اخیــر را آزمونــی بــرای شــبکه گازرســانی عنــوان کــرد و ادامــه داد :مزیــت
شــبکه گازرســانی کشــور ایــن اســت کــه بــه گونــهای گســترش یافتــه کــه افــزون بــر تامیــن گاز کشــور ،میتوانیــم
بــه کشــورهای دیگــر در بخــش توزیــع گاز خدماترســانی کنیــم و عــاوه بــر آن بــه خودکفایــی در بخــش تامیــن
کاا شــرایط خوبــی داریم.تربتــی بــا اشــاره بــه اینکــه در بخــش تامیــن کاای مــورد نیــاز صنعــت گاز بــرای اجــرای
پروژههــا نیــز هماکنــون نگرانــی وجــود نــدارد ،تاکیــد کــرد :پابهپــای صنعــت گاز ،تولیــد داخــل هــم توســعه یافتــه
اســت.معاون وزیــر نفــت در امــور گاز بــا اشــاره بــه ســطح بــاای توانمنــدی و تخصــص در بخــش ســرمایه انســانی
صنعــت گاز گفــت :خوشــبختانه در بحــران ســیل اخیــر ،بخــش گاز مطمئنتریــن خدمتــی بــود کــه بــه مــردم ارائــه

میشــد و پــس از آســیبدیدگی تاسیســات ،گاز نخســتین بخشــی بــود کــه بافاصلــه وصــل شــد.
منتظــر تربتــی بــا اشــاره بــه اینکــه  ۷۰درصــد انــرژی مــورد نیــاز کشــور را گاز تامیــن میکنــد ،افــزود :شــبکه گســترده
گازرســانی در کنــار دارا بــودن ســرمایه انســانی متخصــص ،ســبب شــده اســت ایــن انــرژی پــاک بخــش عظیمــی از
ســوخت موردنیــاز کشــور را تامیــن کنــد.
ورود صنعت گاز به عرصههای بینالمللی
مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران دربــاره برنامههــای آینــده صنعــت گاز گفــت :اگرچــه در ابتــدا بهعنــوان یــک
شــرکت داخلــی و بهرهبــردار آغــاز بــه کار کردیــم ،امــا در ســالهای گذشــته تمرکــز ایــن صنعــت بــر گازرســانی
داخلــی قــرار گرفــت و برنامــه مــا در ســالهای پیــش رو افــزون بــر تامیــن نیازهــای داخلــی ،ورود بــه عرصههــای
بینالمللــی در ســه محــور صــدور گاز و ورود بــه بازارهــای جدیــد ،گاز مایــع ( )LPGو صــدور خدمــات فنــی
بــه دیگــر کشــورها خواهــد بود.تربتــی افــزود :امیدواریــم بــا دارا بــودن مشــاوران کارآمــد در طراحــی ،پیمانــکاران
خــوب در اجــرا و بهرهبــرداران توانمنــد ،بتوانیــم بــا هــدف رونــق تولیــد ملــی در کشــورهای همســایه کــه دارنــده
و یــا مصرفکننــده گاز هســتند ،بــه بخشهــای صــدور خدمــات فنــی و شــبکه خطــوط لولــه ورود کنیــم.وی در
پاســخ بــه پرسشــی دربــاه تحریمهــای آمریــکا گفــت :آمریــکا همــه تــاش خــود را میکنــد تــا بــه ایــران فشــار
بیــاورد و مــا هــم تــاش میکنیــم تــا آنهــا موفــق نشــوند .تجربــه نشــان داده کــه ایرانیهــا در شــرایط ســخت
موفقتــر هســتند و مشــکلی نخواهیــم داشــت .ضمــن اینکــه مــا تجربــه جنــگ و تحریمهــای پیشــین را داریــم ،امــا
نمیتوانیــم دربــاره راهکارهایمــان صحبــت کنیــم .ایرانیهــا مــرد روزهــای ســخت هســتند و مــردم مــا بــا همدلــی و
تــاش ایــن روزهــای ســخت را پشــت ســر میگذارنــد .مــن از طــرف همــکاران خــودم میگویــم کــه ســر ســازش
بــا ایــن فشــارها را نداریــم و بهطــور حتــم در آینــده اخبــار خوبــی را خواهیــد شــنید.مدیرعامل شــرکت ملــی گاز
ایــران در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره احتمــال شــکایت از پاکســتان دربــاره خــط لولــه گاز آیپــی تصریــح کــرد :هنــوز
بــه ایــن نتیجــه نرســیدهایم کــه شــکایتی از پاکســتان داشــته باشــیم .بهتازگــی ســفرهای مشــترکی بیــن ایــران و
پاکســتان در ســطوح بــاا انجــام شــده اســت و بــه نظــر میرســد همکاریهــای رو بــه جلــو داشــته باشــیم.تربتی
افــزود :ایــران شــبکه و آمادگــی کامــل را بــرای انتقــال گاز در داخــل کشــور ایجــاد کــرده اســت ،امــا خطــوط انتقــال
گاز پاکســتان بــرای دریافــت گاز ایــران هنــوز کامــل نشــدهاند بــا ایــن حــال بــه نظــر نمیرســد پاکســتان اصــل

قضیــه دریافــت گاز ایــران را منتفــی کــرده باشــد و مــا فکــر میکنیــم ،ماقاتهــای اخیــر مقامهــای دو طــرف
زمینهســاز مذاکــرات جدیــدی باشــد.وی دربــاره همــکاری بــا ترکمنســتان گفــت :اختــاف بیــن ایــران و ترکمنســتان
دربــاره مقــدار مطالبــات بیــن دو کشــور اســت؛ بدهیهــای مــا و آنهــا در کوتاهمــدت بررســی میشــود ،ضمــن اینکــه
مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه همچنــان در پــی تــداوم همکاریهــا از طریــق بخــش خصوصــی دو طــرف هســتیم.
روش انتقال گاز با خط لوله همچنان جذابیت دارد
معــاون وزیــر نفــت در امــور گاز در پاســخ بــه پرســش دیگــری دربــاره صــادرات گاز طبیعــی مایــع شــده (الانجــی)
گفــت :ایــن موضــوع از ســوی شــرکت ملــی نفــت ایــران پیگیــری میشــود؛ کشــورهای همســایه ایــران همچنــان
ظرفیــت مطلوبــی بــرای دریافــت گاز طبیعــی بــا خــط لولــه هســتند ،امــا صــادرات الانجــی بــرای مقاصــد دور در
نظــر گرفتــه شــده اســت.تربتی افــزود :بســیاری از بحثهــای بینالمللــی و تحریمهــا بــر موضــوع صــادرات گاز
تاثیــر میگــذارد ،امــا در درازمــدت فضــای خوبــی پیــش روی ماســت ،زیــرا اروپاییهــا بــه صــادرات پایــدار گاز ایــران
اطمینــان پیــدا کردهانــد ،زیــرا عملکــرد ایــران در صــادرات گاز بــه ترکیــه بــا وجــود فشــارهای مختلــف بــی کــم و
کاســت و پایــدار در همــه روزهــای ســال برقــرار بــوده اســت.مدیرعامل شــرکت ملــی گاز ایــران دربــاره ســوآپ گاز
نیــز توضیــح داد :ســوآپ گاز در ایــران توســط دو بخــش دولتــی و خصوصــی انجــام میشــود کــه بــر ایــن اســاس
ســوآپ گاز آذربایجــان بــه عهــده بخــش دولتــی و ســوآپ گاز ترکمنســتان بــه عهــده بخــش خصوصــی اســت.به
گفتــه تربتــی ،در مدتزمــان پنــج ســال پایانــی قــرارداد صــادرات گاز ایــران بــه ترکیــه ،فضــای مطلــوب بــرای
طــرح موضــوع تمدیــد قــرارداد ایجــاد میشــود ،بنابرایــن یــک ســال آینــده ایــن موضــوع مطــرح خواهــد شــد.موضوع
ســرمایهگذاری مشــترک بــا کشــور آذربایجــان بــرای انتقــال گاز بــه اروپــا را دنبــال میکنیمتربتــی دربــاره همــکاری
ایــران بــا آذربایجــان اظهــار کــرد :حجــم مبــادات گازی ایــران بــا آذربایجــان زیــاد نیســت ،البتــه مقــرر شــده بــود
دو کشــور در مــورد مخــازن ذخیرهســازی گاز طبیعــی نیــز بــا هــم مشــارکت داشــته باشــند ،امــا بــا توســعه میدانهــا
ذخیرهســازی گاز طبیعــی در ایــران ایــن موضــوع نیــز دیگــر مطــرح نیســت .آنچــه اکنــون قابــل توجــه اســت ضعیــف
شــدن زیرســاختهای گازی آذربایجــان اســت کــه میتوانــد بــه موضــوع قابــل مذاکــره ایــران و آذربایجــان تبدیــل
شــود ،همچنیــن میتوانیــم طــرح صــادرات گاز ایــران بــه اروپــا و ســرمایهگذاری مشــترک از طریــق خــط لولــه را
بــا ایــن کشــور پیگیــری کنیــم.
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News
Paris Police Brace for
May 1 Rallies
France’s
zero-tolerance
approach to protest violence
will be tested Wednesday when
a heady mix of labor unionists,
“yellow vest” demonstrators and
hardline hooligans are expected
to hit the streets on Labor Day.
Authorities have warned that
this year’s May 1 marches could
be tense, coming barely a week
after leaders of the yellow vest
anti-government
movement
angrily dismissed a package of
tax cuts by President Emmanuel
Macron. And with trade unions
hoping to raise their proile and
thuggish “casseurs” vowing to
turn Paris into “the capital of
rioting”, the government has
pledged to deploy security on an
“exceptional scale” throughout
the capital.
Oficials are bracing for a repeat
of last year’s May 1 violence,
when they were caught off
guard by some 1,200 troublemakers who ran amok in Paris,
vandalizing businesses and
clashing with police.
More than 7,400 police and
gendarmes will be deployed
across Paris on Wednesday, with
orders from Macron to take an
“extremely irm stance” if faced
with any violence, government
spokeswoman Sibeth Ndiaye
said.
Interior
Minister
Christophe
Castaner said the authorities
had found several groups on
social media urging protesters
to transform the city into “the
capital of rioting”, with police
gearing up for the arrival of up
to 2,000 activists bristling for a
ight, AFP reported.
“Based on the information we
have, 1,000 to 2,000 radical
activists, potentially reinforced
by individuals coming from
abroad, who could try to spread
lawlessness and violence,” he
told a press conference.

Pakistani
Politician
Urges US to Reconsider
Iran Policy
A senior Pakistani politician says
that the US has to reconsider
its policy towards Iran because
confrontation leads to nowhere.
Former Senator Afrasiab Khattak
said no country in the world has
a right to take decisions about
other countries unilaterally.
After withdrawing from Joint
Comprehensive Plan of Action
(JCPOA) and re-imposition of
unilateral sanctions against
Iran, the US had agreed to let
eight countries, including China,
Japan, India and South Korea,
Taiwan, Italy and Greece keep
buying Iranian oil.
However, in a statement, the
White House said US President
Donald Trump has decided not
to renew waivers that allow
eight countries to buy Iranian
oil without facing Washington’s
sanctions.
Afrasiab Khattak expressing his
views said United Nations (UN)
is the real forum to decide about
the conduct of other countries
and it is not fair that the US
is taking unilateral decisions
against Iran without the approval
of the UN.
“We are concerned about the
people of Iran and we don’t like
them to see in any trouble,” he
said.

Iraqi Steel Market Has Potential of Halal Tourism; Eficient Way to
$4 Billion for Iran

Boost Islamic World Economy

The secretary general of the Joint Iran-Iraq Chamber of Commerce said the Iraqi steel market
has at least $4 billion potential for Iran, and the Iranian companies need to be more active in
branding, product quality and holding exhibitions in this country.
Seyyed Hamid Hosseini said at the Fifth International Conference of Steel Price in Tehran,
‘2018 was very suitable for Iran’s trade with Iraq, and export of steel productions to the
country has a good growth.’
The oficial made the remarks that the Islamic Republic of Iran should be thinking of diversifying
its export markets and the best of these markets is Iraq.
‘The combination of mine and energy due to cheap gas in our country could be the best
strategy for development, and would save the Islamic Republic from dependence on oil, so
that wherever the government uses this policy, we succeeded in that industry.’
The secretary general of the Joint Chamber of Commerce of Iran and Iraq referred to the great
advantages of the Iraqi market and went on to say that the destruction of Iraq’s infrastructure,
its high inancial ability and the need for goods and services, the lack of eficient manpower,
Iran’s competitive advantage in the construction materials and food industry, petroleum,
chemical, petrochemical, technical and engineering services, medical and therapeutic, lack of
security and favorable business environment, lack of banking system and eficient insurance
are among the advantages that have attracted the Iranians to Iraqi market. He said the Iraqi
population survey shows that 65 percent of the country is under 45, while Iraq’s population
under the age of 20 has a share of over 45 percent, which is a demographic characteristic of
their desire for consumption.
Hosseini noted that the development of construction and infrastructure is the fourth priority of
the central plans of the Iraqi government, which should be addressed by Iranian exporters of
Iranian goods and services.

Halal tourism, as a new phenomenon based on demographic factors and needs relevant
in tourism destinations, is currently more of a neglected industry in the Islamic World while
paying enough attention to it could lead to a more lourishing economy.
According to World Tourism Organization (WTO), ‘Halal’ tourism is clearly a growing market
segment, with Muslim tourists seeking destinations which meet their needs, in terms of diet,
dress or rituals.
Translated from Arabic, ‘Halal’ means permissible in accordance with Islamic teaching,
Alcohol, pork, nudity and gambling are off limits.
There are lights with no alcohol on the drink carts, resorts with separate swimming pools for
men and women, and daily itineraries with built-in break times for the ive daily calls to prayer.
‘One of the ways that can help the future of the Islamic world is paying attention to tourism
industry especially Halal tourism among these countries’, Director of the Iran Airline, oficial
lag carrier of the Islamic Republic, Farzaneh Sharafbai, said at the international conference
of Future of Islamic World in the Horizon of 2035 held in Tehran. The task of the air industry
in this light is to develop tourism among the countries of the Islamic world, added Farzaneh
Sharafbai. ‘The use of the airline’s capabilities in developing tourism among the Islamic
countries is so important in this aspect’, Sharfbai stated that these lights can be used to
connect cultural sites between Muslim countries.
‘If we want to write the future of the Islamic world, we should think about it now,’ she continued.
The International Conference of Future of Islamic World in the Horizon of 2035 held in 2829 April 2019 at the conference centre of Faculty of Law and Political Science, University of
Tehran, at Tehran.
The purpose of the conference was to achieve a scientiic understanding of the present
situation and possible futures of the Islamic world.

Malek House; A Historical House in A Big City
unique, it’s no exaggeration. The house is also known as a
place for handicrafts and classical arts.
Haj Hussein Malek was the owner of the house and also he
had a garden named Vakil Abad garden and he donated it to
the poor people after his death.
This house was bigger in the past but today the external part
of that is remained. This place is a good destination for pas-

Malek House was built in Qajar era. It is located in Imam
Khomeini Street in Iran’s northeastern holy city of Mashhad.
Near the house, there is a park named Bagh-e Melli.
The house has two loors that just the top loor has a roof.
Materials used for the roof are like a lattice. In this loor, there
is a very beautiful ireplace that is made of plaster.
The Malek House is decorated so beautiful and if we say it’s

Magnets Can Help AI Get Closer to the Eficiency of the Human
Brain
Computers and artiicial intelligence continue to usher in
major changes in the way people shop. It is relatively easy
to train a robot’s brain to create a shopping list, but what
about ensuring that the robotic shopper can easily tell the
difference between the thousands of products in the store?
Purdue University researchers and experts in brain-inspired
computing think part of the answer may be found in magnets.
The researchers have developed a process to use magnetics
with brain-like networks to program and teach devices such
as personal robots, self-driving cars and drones to better
generalize about different objects.
“Our stochastic neural networks try to mimic certain activities
of the human brain and compute through a connection of
neurons and synapses,” said Kaushik Roy, Purdue’s Edward
G. Tiedemann Jr. Distinguished Professor of Electrical and
Computer Engineering. “This allows the computer brain to
not only store information but also to generalize well about
objects and then make inferences to perform better at
distinguishing between objects.”
The work also appeared in the Frontiers in Neuroscience.
The switching dynamics of a nano-magnet are similar to the
electrical dynamics of neurons. Magnetic tunnel junction

devices show switching behavior, which is stochastic in
nature.The stochastic switching behavior is representative
of a sigmoid switching behavior of a neuron. Such magnetic
tunnel junctions can be also used to store synaptic weights.
The Purdue group proposed a new stochastic training
algorithm for synapses using spike timing dependent
plasticity (STDP), termed Stochastic-STDP, which has
been experimentally observed in the rat’s hippocampus.
The inherent stochastic behavior of the magnet was used
to switch the magnetization states stochastically based
on the proposed algorithm for learning different object
representations.The trained synaptic weights, encoded
deterministically in the magnetization state of the nanomagnets, are then used during inference. Advantageously,
use of high-energy barrier magnets (30-40KT where K is the
Boltzmann constant and T is the operating temperature) not
only allows compact stochastic primitives, but also enables
the same device to be used as a stable memory element
meeting the data retention requirement. However, the barrier
height of the nano-magnets used to perform sigmoid-like
neuronal computations can be lowered to 20KT for higher
energy eficiency.“The big advantage with the magnet

technology we have developed is that it is very energyeficient,” said Roy, who leads Purdue’s Center for Braininspired Computing Enabling Autonomous Intelligence.
“We have created a simpler network that represents the
neurons and synapses while compressing the amount of
memory and energy needed to perform functions similar to
brain computations.”Roy said the brain-like networks have
other uses in solving dificult problems as well, including
combinatorial optimization problems such as the traveling
salesman problem and graph coloring. The proposed
stochastic devices can act as “natural annealer,” helping
the algorithms move out of local minimas.Their work aligns
with Purdue’s Giant Leaps celebration, acknowledging the
university’s global advancements in artiicial intelligence
as part of Purdue’s 150th anniversary. It is one of the four
themes of the yearlong celebration’s Ideas Festival, designed
to showcase Purdue as an intellectual center solving realworld issues.Roy has worked with the Purdue Research
Foundation Ofice of Technology Commercialization on
patented technologies that are providing the basis for some
of the research at C-BRIC. They are looking for partners to
license the technology.

33-Year Study Shows Increasing Ocean Winds and Wave Heights
Extreme ocean winds and wave heights are increasing
around the globe, with the largest rise occurring in the
Southern Ocean, University of Melbourne research shows.
Researchers analysed wind speed and wave height
measurements taken from 31 different satellites between
1985-2018, consisting of approximately 4 billion observations.
The measurements were compared with more than 80 ocean
buoys deployed worldwide, making it the largest and most
detailed dataset of its type ever compiled.
The researchers found that extreme winds in the Southern
Ocean have increased by 1.5 metres per second, or 8 per
cent, over the past 30 years. Extreme waves have increased
by 30 centimetres, or 5 per cent, over the same period.

As the world’s oceans become stormier, Professor Young
warns this has low on effects for rising sea levels and
infrastructure.“Although increases of 5 and 8 per cent
might not seem like much, if sustained into the future such
changes to our climate will have major impacts,” Professor
Young said.“Flooding events are caused by storm surge and
associated breaking waves. The increased sea level makes
these events more serious and more frequent.
“Increases in wave height, and changes in other properties
such as wave direction, will further increase the probability of
coastal looding.”
Professor Young said understanding changes in the
Southern Ocean are important, as this is the origin for the

swell that dominates the wave climate of the South Paciic,
South Atlantic and Indian Oceans.
“Swells from the Southern Ocean determine the stability of
beaches for much of the Southern Hemisphere, Professor
Young said.“These changes have impacts that are felt all
over the world. Storm waves can increase coastal erosion,
putting costal settlements and infrastructure at risk.”
International teams are now working to develop the next
generation of global climate models to project changes in
winds and waves over the next 100 years.“We need a better
understanding of how much of this change is due to longterm climate change, and how much is due to multi-decadal
luctuations, or cycles,” Professor Young said.

Diet Affect on the Heart
One of the top killers in the world is cardiovascular disease,
or disease related to the blood vessels of your heart.
There are many types of cardiovascular diseases that are
responsible for death. Cardiovascular disease is responsible
for more American deaths than cancer. It is a wonder that so
many people die from cardiovascular disease, yet for many
the chances of dying from it could have been reduced by two
things: diet and exercise.
The heart’s arteries are the vessels that carry blood to the
body, while the veins make the return trip. Arteries and veins
need oxygen and a clear path to perform their circulatory
function. If there is anything that impedes their paths or causes
the vessels’ walls to harden, the heart must pump harder and
harder to get the blood going, creating unnecessary strain.
With coronary heart disease, the leading cause of heart

attacks, plaque forms along the cardiovascular walls and
restricts the blood low.
The heart becomes overtaxed and some parts fail, causing a
heart attack. So how does this deadly plaque form? It can be
from the foods that you eat.
When you eat foods high in saturated fat, you introduce
harmful lipids and “bad” cholesterol (LDL) to the blood. Those
lipids and cholesterol tear at your arteries. White blood cells
try to get rid of the lipids.
Unfortunately, platelets try to help by causing a “clot,”
thinking the body is losing blood from the tear. When the
platelets, white blood cells, LDL and lipids get together along
with those torn artery muscle ibers, they form plaque. Over
time this plaque builds up to the point where your heart is
strained.

Although saturated fats are part of a diet that can negatively
affect cardiovascular health, there are healthful foods that
can put a positive spin on your heart’s vessels. Research
shows that dark chocolates, nuts and wines are foods that
reduce LDL. Consuming foods that are high in Omega-3 fatty
acids are another great way to keep your blood vessels in
shape. Foods that contain Omega-3-like fatty ish- introduce
acids that reduce fats in the blood vessels. Canola oil, soy
foods and leafy greens also contain good Omega-3 levels.
Although it is suggested that raising your good cholesterol
(HDL) ights cardiovascular disease, there is no actual foods
that have been scientiically proven to raise HDL.
With a combination of moderate exercise and a good diet,
you can prevent yourself from becoming a victim to one of
top killers.

اخبار شهرستانها
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اخبار کوتاه

جلسه کارگروه پایش محیط
کسب و کار ایام برگزارشد
ایام -اکرم چرخ انداز-خبرنگارحسبان :
بــه گزارش روابط عمومــی اداره کل امور اقتصادی
و دارایی اســتان ایام ،جلسه مرکز خدمات سرمایه
گــذاری در ســال  1398با موضوع بررســی محیط
کسب و کار اســتان با حضور مدیران دستگاه های
اجرایی اســتان و به ریاســت نعمتی مدیر کل دفتر
جــذب و حمایت از ســرمایه گذاری اســتانداری
برگزار گردید.
در ابتدای جلسه فیض اللهی مدیر کل امور اقتصادی
و دارایی استان به نقش محوری وزارت امور اقتصاد
و دارایی در خصوص رصد و پایش محیط کســب
و کار اســتان های کشور تاکید کرد و ماموریت های
ادارات کل امور اقتصادی و دارایی را در راســتای
پایش محیط کســب و کار در قالــب ارائه ،آموزش
و ارزیابی از ســامانه های دادور (بررسی شکایات
کســب و کار) و یاور (مشــاوره کسب و کار) عنوان
نمــوده و آخرین گزارش پایش محیط کســب و کار
استان را تشریح کرد.
در این نشســت  ،وضعیت نامناســب اســتان ایام
نسبت به سایر استان های کشور در ارزیابی صورت
گرفته آخرین گزارش ارائه شده پایش محیط کسب
و کار مــورد نقد مدیران دســتگاه های ارجایی قرار
گرفتــه و عواملــی مانند نامناســب بودن ســواات
پرسشــنامه های ارزیابی ،عدم تناســب سواات با
وضعیت اقتصادی اســتان ،نحوه تکمیل پرسشــنامه
ها و ...بــه عنوان نقد جدی به نتایج مورد بررســی
قرار گرفت.
نعمتــی ،مدیر کل دفتر جذب و حمایت از ســرمایه
گذاری اســتانداری به تشــریح فرآیند سامانه های
دادور و یــاور پرداختــه و عــدم ثبت شــکایات در
سامانه دادور را ناشی از عدم اطاع رسانی دستگاه
های اجرایی دانسته و بیان کرد که دستگاه ها بایستی
مراجعه کنندگان حوزه کسب و کار را از این سامانه
ها مطلع کرده که در صورت نیاز به مشــاوره و ثبت
به این سامانه ها مراجعه کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق کرمانشاه عنوان کرد؛

وجود  10هزار انشعاب غیرمجاز برق در کرمانشاه
محمدی-خبرنــگار

کرمانشــاه_فریده
حسبان:
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق
اســتان کرمانشــاه از وجــود  10هــزار
انشــعاب غیرمجاز برق در استان خبر داد
و گفت :تاش می کنیم میزان خاموشی را
امسال به  270دقیقه برسانیم.
به نقل از مهر ،امید علی مرآتی در نشست
خبری با اصحاب رســانه به مناسبت روز
ملی صنعت برق ضمن ارائه گزارشــی از
اقدامات سال  97اظهار داشت :طی سال
گذشــته  15هزار و  389مشــترک جدید
برق نتوانســتیم به مشــترکین خود اضافه
کنیم.
وی افــزود :همچنین  91کیلومتر شــبکه
فشار متوســط 88 ،کیلومتر شــبکه فشار
ضعیــف و  476دســتگاه پســت هوایی،
 4211دســتگاه چراغ روشــنایی از دیگر
اقداماتی بود که طی ســال گذشــته انجام
شد.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق
اســتان کرمانشــاه خاطرنشــان کرد :برق
رســانی به سه روســتا و  164حلقه چاه
از اقداماتــی بود که در ســال  97صورت
گرفت .مرآتی یادآور شــد :شاخصهای
کیفی کاهش مدت زمان خاموشی نسبت
به سال  96حدود  12درصد ارتقا کیفیت
داشته اســت میتوان گفت کاهش درصد
تلفات ما نیم درصد نسبت به سال گذشته
کاهش داشته است.
وی همچنیــن با بیــان اینکه حــدود 48
درصد وصول مطالبات ما امسال افزایش

پیــدا کــرده اســت ،عنــوان کــرد :بدون
احتســاب مردم مناطق زلزله زده میتوان
گفت امسال  100درصد وصول مطالبات
ما تحقق پیدا کرده است.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق
اســتان کرمانشاه با بیان اینکه سال گذشته
پیک برق مصرفی مــا  127مگاوات بوده
است ،گفت :در این راســتا توانستیم 19
مــگاوات کمتر از ســقف پیــک مصرفی
مصرف کنیم.
وی بــه تأمین برق منطقــه ویژه اقتصادی
یک قصر شــیرین در ســال گذشته اشاره
کــرد و ادامــه داد :برای این پــروژه 1.5
میلیارد تومان اعتبــار اختصاص یافته که
 100درصد آن جذب شده است.
مرآتی به خسارت وارد شده به تأسیسات
و زیرســاختهای بــرق در زلزله ســال
 96اشــاره کــرد و بیــان داشــت :در این
زلزلــه  130میلیارد تومان تأسیســات ما
خسارت وارد شد که برای جبران بخشی
از خســارات  32میلیــارد تومــان بــه ما
اختصاص دادنــد که تاکنون  17.8میلیارد
تومان آن تخصیص پیدا کرده است.
وی از اقدامــات بــرق رســانی بــه
بازارچههای مرزی اســتان سخن گفت و
تصریح کرد :در این راستا اقدامات شایان
توجهی بــرای تأمین بــرق بازارچههای
ســومار صورت گرفتــه و در حال انجام
اقداماتی برای برقرســانی به شــیخ صله
هستیم.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق
اســتان کرمانشــاه بــا بیان اینکــه تاش

حمایت و خرید
از تولیدکنندگان ایام
توسط ذیحسابان دستگاه های
اجرایی

شرکت آب منطقه ای
مازندران در انجام انسداد چاه
غیرمجاز حائز رتبه برتر شد

مازندران-درخشنده-خبرنگارحسبان:
به گزارش روابط عمومــی آب منطقه ای مازندران
آقــای مهنــدس جهانگیر حبیبی معــاون حفاظت و
بهره برداری آب کشــور در گزارشــی ضمن اعام
رتبــه بنــدی عملکردهــای شــرکت آب منطقه ای
مازندران در ارزیابی ســاانه عملکــرد پروژه های
طرح احیا و تعادل بخشــی منابــع آب زیرزمینی از
شــرکت آب منطقــه ای مازندران در انجام بســیار
خوب پروژه انسداد چاه غیرمجاز تشکر و قدردانی
نمود.
وی با اشاره به اهمیت این پروژه در صیانت از منابع
آب زیرزمینی تاش و برنامه ریزی های انجام شده
را در راستای برنامه های اباغی وزارت نیرو اعام
کرد و گفت :با اجرای این پروژه شاهد صرفه جویی
بسیار خوبی در استفاده از منابع آب زیرزمینی بویژه
در اســتان مازندران که حایز رتبه برتر بوده در سال
 97بوده ایم .شایان ذکر است بخش حفاظت و بهره
برداری شــرکت آب منطقه ای مازندران موفق شد
در ســال  97از بین  31شرکت آب منطقه ای کشور
عملکرد آن از سوی مدیریت منابع آب ایران عالی
ارزیابی شود.

میکنیــم میزان خاموشــی را امســال به
 270دقیقه برسانیم ،گفت :همچنین سعی
میکنیم میــزان تلفات برق را با کاهش 2
درصدی را به  1208درصد برسانیم.
وی یادآور شــد :در حــال حاضر 2526
روســتای ثبت و اســتان با جمعیتی بالغ
بــر  154هــزار و  839خانــوار از نعمت
برق برخوردار هســتند کــه  9906درصد
جمعیت روستایی را تشکیل میدهند.
مرآتــی در بخــش دیگری از ســخنانش
سرقت سیم برق و دستگاه ترانسفورماتور
را یکی از معضات شــرکت توزیع برق
دانســت و گفــت :متأســفانه ایــن اقدام
ناشایســت در حال افزایش اســت که در
این راســتا تاکنــون  106میلیــارد تومان
خسارت برای ما در بر داشته است.
وی همچنین از وجود  10هزار انشــعاب
غیرمجاز در استان خبر داد و خاطر نشان
کــرد :در این راســتا برخی با دســتکاری
کنتور دســت به ایــن اقــدام میزنند که

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی
آذربایجانغربی:

آبخیزداری جانی
دوباره به عرصه های
ملی و طبیعت داده است

مخاطراتی را نیز در پی دارد.
مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق
اســتان کرمانشاه ابراز داشت :در صورت
همــکاری مشــترکین تابســتان امســال
خاموشــی برنامه ریزی شــدهای خواهیم
داشت.
وی یادآور شــد :برای ایام پیک امســال
 673مگاواتی بار مصرفی را برای اســتان
ما در نظر گرفتند که سهم هر بخش در آن
مشخص شده است.
مرآتی عنوان کرد :بخشهایی که همکاری
کنند و طی  4ســاعت پیک ،مصرف برق
نداشته باشند  20ساعت بعدی برای آنها
رایگان محسوب میشود.
وی در ادامه به خســارات ناشی از سیل
نیز اشــاره کــرد و ابراز داشــت :علیرغم
اقداماتــی که صــورت گرفــت و تاش
شــبانه روزی نیروها هفتاد میلیارد تومان
به تأسیسات برق در این حادثه خسارت
وارد شد.

ضرورت ایجاد مزرعه خورشیدی در کرج

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان تاکید کرد؛

ایام -اکرم چرخ انداز-خبرنگارحسبان :
بــه گزارش روابط عمومــی اداره کل امور اقتصادی
و دارایی اســتان ایام ،ســومین جلســه هماهنگی
ذیحســابان بــا حضور جمعــی از مدیــران مالی و
ذیحسابان دســتگاه های اجرایی اســتان ،در سالن
جلســات اداره کل امور اقتصادی و دارایی اســتان
ایام برگزار شد .
در این نشســت قدرت فیض اللهــی مدیرکل امور
اقتصــادی و دارایی اســتان ایام با اشــاره به نقش
ذیحســابان در ممانعت از خریــد کاای خارجی و
حمایت از تولید داخلی  ،از آنان خواســت کنترل و
دقت ازم را در این خصوص به عمل آورند.
قــدرت فیض اللهی در خصوص الــزام قانون در
انجام معامات در بســتر سامانه ســتاد ،به اولویت
واحدهای تولیدی استان در شرایط برابر تاکید کرد .
مدیــرکل امور اقتصــادی و دارایی اســتان ایام در
خصوص مولد سازی دارایی های دولت و همچنین
گزارش اموال غیرمنقول در راســتای مولد سازی و
همچنین در خصوص اسناد خزانه اسامی مربوط به
سال  97و اوراق تسویه اشاره کرد.
ســلمان کرمی معاون نظــارت مالی و رئیس خزانه
معین اســتان نیز در این جلســه  ،ضمــن تقدیر از
ذیحســابان در انجام امور مالی و ذیحسابی در سال
 97از ذیحســابان دســتگاههای اجرایی خواســت،
نســبت به برگشت مانده حســابهای سال گذشته تا
دهم اردیبهشــت ماه اقدام نمایند وی با اشــاره به
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال  98از ذیحسابان
خواســت ،نظارت ازم را در نحــوه صدور احکام،
درخواســت وجــه و دیگر موارد به عمــل آورند و
همچنین نظارت ازم را بر ثبت اطاعات در سامانه
مدیریت بدهی ها و تعهدات دولت داشته باشند.

از گوشه وکنارکشور

کرج-اکبری-خبرنگارحسبان :
شــهردار کرج گفت :در صورت عدم مشــارکت بخش خصوصی ،صفــر تا صد پروژه
اســتحصال گاز از مرکز دفن زباله حلقه دره توســط شهرداری اجرا میشود.به گزارش
پایگاه خبری کرج امروز ،علی اصغر کمالی زاده در جلســه شورای معاونین با تاکید بر
ضرورت اســتفاده از سیســتم انرژی خورشیدی در باغستان و مشکات مطرح شده از

ســوی رییس ســازمان سیما ،منظر و فضای سبز شــهری در استفاده از این روش مبنی
بــر هزینه های ســنگین برای تعویض باتری ها و دیگر مشــکات ،بر ضرورت ایجاد
مزرعه خورشــیدی تاکید کرد.وی افزود :اجرای این پروژه عاوه بر کاهش هزینههای
ســنگین برق ،به حفظ محیط زیست و تبدیل کرج به شهری سبز کمک میکند.شهردار
کــرج در ادامــه به موضوع اســتحصال گاز در مرکز دفن حلقه دره اشــاره کرد و گفت:
جذب مشــارکت بخش خصوصی در اجرای این پروژه مهم اســت ولی اگر این امکان
فراهم نشد ،صفر تا صد کار را خودمان انجام می دهیم.کمالی زاده در بخش دیگری از
صحبت های خود به ضرورت شــفاف سازی در شهرداری اشاره کرد و گفت :با برنامه
ریزی صورت گرفته برای شــفاف ســازی و جلوگیری از ایجاد فســاد ،نحوه محاسبه
عوارض ،درآمد و نوســازی تا دو ماه آینده بدون دخالت نیروی انســانی و به صورت
سیستمی انجام خواهد شد.این مسئول با تاکید بر این موضوع که یکپارچگی اطاعاتی
بســیار حائز اهمیت است ،اظهار کرد :با تحقق دولت الکترونیک شاهد کاهش حضور
شــهروندان به شهرداری خواهیم بود که این امر عاوه بر صرفه جویی در زمان ،باعث
تســریع در خدمت رســانی و کاهش هزینه ها میشود.شــهردار کرج در پایان صحبت
های خود به موضوع قطار شهری پرداخت و افزود :مشکل اصلی این پروژه محدودیت
منابع مالی اســت و در صورتی که اعتبار مورد نیاز تزریق شــود ،شاهد بهره برداری از
فاز  2این پروژه خواهیم بود.

رئیس قوه قضائیه:

سیستان و بلوچستان جزو استانهای غیربرخوردار محسوب میشود

زاهدان-محمودی-خبرنگارحسبان :
حجتااسام ابراهیم رئیســی در بدو ورود به زاهدان در جمع خبرنگاران اظهار
داشــت :توفیقی برای بنده اســت که در اولین روزهای مســئولیتم به سیســتان و
بلوچســتان ســفر کرده و عرض ادبی به طوایف ،مردم عزیز پرتاش این منطقه و
مسئوان خدمتگزار و مخلصی که به مردم خدمت میکنند ،داشته باشم.
وی ادامه داد :کارهای بســیار خوبی در این مدت  40ســاله انقاب در این منطقه
انجام شده اما باز هم باید اقداماتی صورت گیرد

رئیس قوه قضائیه ادامه داد :سیستان و بلوچستان با وجود داشتههای بسیاری که از
نظر مادی و معنوی از آن برخوردار است و بهرهمندی از جوانان برومند و پرتاش،
جزو استانهای غیربرخوردار محسوب میشود.
وی خاطرنشــان کرد :دیدار با مردم عزیز ،مسئوان خدمتگزار ،روحانیون و علمای
شیعه و سنی ،دیدار با مسئوان قضایی منطقه ،مطلع شدن از مشکات و تنگناهایی
کــه برای همــکاران قضایــی ،اداری و ســازمانی در این منطقه وجــود دارد جزو
برنامههای این سفر است.

شرکت  1200نفر در مرحله شهرستانی مسابقات
قرآن اوقاف آذربایجان غربی
ارومیــه -مینا اصانی-خبرنگارحســبان  :رئیس امور قرآنــی اداره اوقاف و امور
خیریه آذربایجان غربی از شــرکت  1200نفر در مرحله شهرســتانی چهل و دومین
دوره مســابقات قرآن اوقــاف خبر داد و گفــت :ارومیه ،مهاباد و نقــده به ترتیب
بیشترین تعداد شرکتکنندگان را به خود اختصاص دادهاند حافظ ابراهیمی ،رئیس
امــور قرآنــی اداره اوقاف و امور خیریــه آذربایجان غربــی ،در گفتوگو با ایکنا
از آذربایجان غربی ،با اشــاره به برگزاری مرحله شهرســتانی چهل و دومین دوره
مســابقات قرآن اوقاف ،اظهار کرد :در مجموع  1200نفر از سراســر استان در این
مرحله از مسابقات شرکت کردهاند.
وی با اشاره به اینکه ارومیه ،مهاباد و نقده به ترتیب بیشترین تعداد شرکتکنندگان
را بــه خود اختصــاص دادهاند ،افزود :این دوره از مســابقات در ارومیه ،شــوط،
چایپاره و نقده بصورت همزمان  12اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد

پیشرفت  52درصدی مجتمع آبرسانی
گاماسیاب نهاوند

همدان_خبرنگارحســبان:مدیر امور آب و فاضاب روســتایی شهرســتان نهاوند
از پیشــرفت فیزیکی  52درصدی مجتمع آبرســانی گاماسیاب و صرف  8میلیارد و
 300میلیون تومان اعتبار تاکنون خبرداد .ابراهیم طاهری ضمن اشــاره به پیشرفت
فیزیکــی  52درصــدی مجتمع آبرســانی گاماســیاب،گفت :مجتمع گاماســیاب از
جملــه پروژه های الویت دار در شهرســتان نهاوند اســت کــه در صورت تکمیل
 19روســتا و در بهترین حالت ممکن  24روســتای شهرســتان را تحت پوشــش
قرار می دهد.
وی ادامه داد :با تکمیل مجتمع آبرسانی مذکور  18هزار نفر از جمعیت روستایی
شهرســتان نهاوند از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار خواهند شد .طاهری با
اذعان به اینکه تا کنون برای مجتمع آبرســانی گاماســیاب  8میلیارد و  300میلیون
تومان هزینه شــده است،عنوان کرد :تکمیل صد درصدی پروژه مذکور نیازمند 19
میلیارد تومان اعتبار است.
وی بــا بیــان اینکــه پــروژه مذکــور بــر اســاس برنامــه زمــان بندی شــده در
حــال انجام اســت؛ اظهــار کــرد :از آنجا که ایــن پــروژه از جمله پــروژه های
اولویــت دار شهرســتان نهاونــد اســت ،مطابــق برنامــه زمانبنــدی شــده پیش
می رویم.

شرکت آب و فاضاب استان مرکزی

ارومیه -مینا اصانی-خبرنگارحسبان :
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل منابــع طبیعی و
آبخیــزداری آذربایجانغربــی ؛ در بازدید کارشناســان
ارشــد ســازمان جنگلها ؛ مراتع و آبخیزداری کشوراز
عملیات آبخیزداری در منطقه ماکو؛ دکتر قاسمی معاون
آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان با بیان اهمیت
موضــوع آبخیزداری و آبخوان داری در کشــور گفت:
اجرای عملیات آبخیزداری در ســطح کشــور و به تبع
آن در آذربایجانغربــی موجب پویایی عرصه های ملی
شــده و در آینده نیز خواهد شــد .چراکــه این طرجها
جانی دوبــاره به عرصه های ملی بخشــیده و موجب
افزایش توان اکولوژیکی این عرصه ها شــده اســت.
اجرای طرحهای آبخیــزداری در دو بخش بیولوژیکی
و بیو مکانیکی آثار و برکات بســیار خوبی را به همراه
داشــته اســت که باعث گردیده همه عوامل تاثیر گذار
در احیــاء عرصــه های ملــی در اجرای پــروژه های
آبخیزداری همزمان اجرا می شــوند .نهال کاری  ،بذر
پاشی  ،کپه کاری بانکت بندی  ،کاداسترو قرق از جمله
طرحهای مهم در بطن طرحهای آبخیزداری اســت که
خوشبختانه همزمان همه این طرحهای اجرا می شود.
وی افزود :هم اینک در شهرستان ماکو اجرای دو طرح
مهم آبخیزداری موسوم به " آبخیزداری مشرف به شهر
ماکو" نتایج خوبی را بهمراه خواهد داشت که مهمترین
تاثیــر آن جلوگیری از ســیابهای فصلــی و جلوگیری
از فرســایش خاک در باادســت شــهر ماکو می باشد.
همچنین در سالهای گذشــته در منطقه بورآان ماکو با
اجرای طرحهای آبخیزداری این عملیات موجب احیاء
عرصه های ملی شــده است و امروز در منطقه بورآان
ماکو شاهد کم شدن تدریجی پدیده بیابانزایی ؛ توسعه
فضای ســبز و افزایش پوشــش گیاهی منطقه هستیم.
دکتر قاســمی خاطر نشان کرد :در ســال  98امیدواریم
با ادامه اجرای طرحهای آبخیزداری افزایش دوبرابری
اعتبارات نســبت به ســال گذشته را شــاهد باشیم که
در صــورت محقق شــدن این موضــوع در  40حوزه
آبخیز اســتان که مطالعات فنی آن نیز انجام شده است
؛ اجــرای طرح آبخیزداری انجام خواهد شــد  .گفتنی
اســت در سال گذشته بالغ بر  21میلیارد تومان از محل
صندوق توسعه ملی برای اجرای طرحهای آبخیزداری
آذربایجانغربی اعتبار تخصیص داده شــد که بر اساس
رایزنی های انجام شده و با توجه به پتانسیل استان در
ســال  98شــاهد افزایش دوبرابری این اعتبار خواهیم
بود.

شرکت  95نفر در مسابقات
قرآن اوقاف مهاباد
ارومیه -مینا اصانی-خبرنگارحسبان :
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه مهاباد از شرکت  95نفر
در مرحله شهرستانی چهل و دومین دوره مسابقات قرآن
اوقاف این شهرستان خبر داد .سیدحسین مقتدر ،رئیس
اداره اوقاف و امور خیریه مهاباد ،با اشــاره به برگزاری
مرحله شهرستانی چهل و دومین دوره مسابقات قرآنی
اوقاف ،اظهار کرد :شرکتکنندگان در روزهای  9و 10
اردیبهشتماه در این شهرستان به رقابت پرداختند وی
ادامه داد :بانوان شرکتکننده در این دوره از مسابقات
قرآنــی اوقــاف روز  9اردیبهشــتماه و آقایان نیز 10
اردیبهشتماه رقابت کردند  .مقتدر با اشاره به اینکه در
این دوره از مسابقات  95نفر شرکت کردند ،خاطرنشان
کرد :این تعداد در  4رشــته حفظ ،ترتیل ،تحقیق و اذان
در این دوره از مسابقات شرکت کردند

آگهی تجدیدمناقصه

شماره 98/2

مزایده گزار  :شرکت آب و فاضاب استان مرکزی
مزایده

1

شرح آگهی

شهر

خدمات حفاظت فیزیکی ساختمان
ستاد  ،ساختمان های ناحیه یک و دو
امور آبفا اراک  ،انبار مرکزی و تصفیه
خانه فاضاب شهراراک

اراک

مبلغ برآورد
به(ریال)

رشته مورد نظر

مبلغ تضمین شركت
درفرآیندارجاع کار
درمناقصه عمومی
(ریال)

فقط شرکت های دارای رتبه
و تعیین صاحیت شده مرکز
 12.266.066.670حراست وزرات نیرو مجاز به
شرکت در مناقصه می باشند

613.303.333

محل تامین اعتبار :جاری
نوع برگزاری :یک مرحله ای
مهلت دریافت اسناد :از تاریخ  98/02/14الی 98/02/16
مهلت تحویل پیشنهادات  :ازتاریخ  98/02/17الی 98/02/28
تاریخ بازگشایی پاکات98/02/29 :
محل تحویل اسناد :
دفتر امور قراردادها  -شركت آب و فاضاب استان مركزي به نشانی :
اراك -كوي رضوي  -میدان شهید نجفي (مادر) -تلفن تماس 086-32783100 :داخلی 213
 تاریخ اعتبار پیشنهاد  :سه ماه (پیشنهادات فاقد امضاء مشروط ومخدوش وپیشنهاداتي كه بعداز انقضاء مدت مقرر در فراخوانواصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد )
 نوع تضمین شرکت درفرآیندارجاع کار :ضمانت نامه بانكي-فیش واریزي به حساب  32653819/17حساب جام بانك ملت – چك تضمیني در وجه شركت
پایگاه اطاع رساني شركت آب و فاضاب استان مركزيwww.abfamarkazi.ir
پایگاه ملي اطاع رساني مناقصات http://iets.mporg.ir :

روابط عمومی شرکت آب و فاضاب استان مرکزی

تعاونی
نشر
مهر
دانش نور

WWW.HOSBAN.IR
THU - 2 MAY 2019 - NO 3964

در نشست وزیر صمت با جمعی از تولیدکنندگان فواد مطرح شد؛

اخبار کوتاه

کشف  2تن و  560کیلو مواد
افیونی در ایرانشهر
زاهدان-محمودی-خبرنگارحسبان :
سیستان و بلوچســتان -جانشین فرماندهی انتظامی
استان از انهدام باند حرفه ای قاچاق و کشف 2تن و
560کیلو مواد افیونی در "ایرانشهر" خبر داد.
ســردار "احمد طاهــری" در گفت و گــو با خبرنگار
پایگاه خبری پلیس در تشــریح جزئیــات این خبر،
گفــت :مامــوران انتظامی شهرســتان "ایرانشــهر" با
پشــتیبانی اطاعاتــی پلیس مبــارزه با مــواد مخدر
شهرستان "سراوان" یک باند قاچاق را که به صورت
مسلحانه و با استفاده از خودروهای تیزرو قصد جابه
جایی محموله سنگین مواد افیونی از مناطق مرزی به
عمق کشور را داشتند ،شناسایی کردند.
وی افــزود :تیم های عملیات ویــژه پلیس مبارزه با
مواد مخدر با رصد مداوم تحرکات اعضای این باند
مسلح ،سرانجام روز گذشــته قاچاقچیان را در حال
جابه جایی مواد مخدر با  2دســتگاه پژو  405و یک
دستگاه وانت در یکی از محورهای مواصاتی فرعی
شهرستان ایرانشهر شناسایی کردند.
جانشــین فرمانــده انتظامی سیســتان و بلوچســتان
تصریح کــرد :قاچاقچیان به محــض ورود به منطقه
کمیــن پلیس به ســمت نیروهای پلیــس تیراندازی
کردنــد اما با توجه به آتش پرحجــم تکاوران پلیس
با برجا گذاشتن خودروها به سمت ارتفاعات منطقه
متواری شــدند .وی با اشــاره به دســتگیری  2عضو
این باند قاچاق مسلحانه مواد افیونی ،عنوان کرد :در
این عملیات جان برکفان پلیس مبارزه با مواد مخدر
در پاک ســازی منطقه و خودروها  2تن و  398کیلو
تریــاک 146 ،کیلوگرم حشــیش 9 ،کیلــو و  200گرم
هروئین 6 ،کیلو و  900گرم سایر مواد مخدر به همراه
یک قبضه ســاح کاش ،سه تیغه خشاب و 2هزار و
 48عدد فشنگ کاش کشف کردند.
جانشــین فرمانــده انتظامی سیســتان و بلوچســتان
در خاتمه خاطر نشــان کرد :پلیس با اشــراف کامل
اطاعاتي و حضور کامل در تمام نقاط اســتان اجازه
نخواهــد داد قانون شــکنان و قاچاقچیان به اهداف
پلید خود دست پیدا کنند#.محمودی زاهدان

بازدید شهردارآمل
از عملیات بازگشایی پروژه عظیم
بلوار دماوند
آمل-ساروی-خبرنگارحسبان :
شــهرداری آمل به همراه مسئول واحد فنی و عمران
شــهرداری  ،مدیــر اداره روابط عمومــی و پیمانکار
پروژه از بلــوار در حال احداث پروژه عظیم دماوند
(وایت جنوبی) بازدیــد کرد.به گزارش اداره روابط
عمومی شهرداری آمل احمد امیر سلیمانی در حاشیه
بازدیــد از این پروژه ،با اشــاره بــه اینکه طول این
پروژه از خیابان شــیخ فضــل اه نوری تا آفتاب 74
در بلوار مدرس  4هزار متر اســت که در فاز اول آن
2هــزار و 500متر در دســتور کار قرار گرفته اســت؛
گفت:تملــک و احــداث بلــوار وایــت جنوبی در
اولویت برنامه های عمرانی شهرداری آمل است.امیر
سلیمانی نقش و مشارکت شــهروندان را در اجرای
این پــروژه مهم عنــوان وتصریح کرد :بــا نیروهای
کاردان و متعصبی که شــهرداری آمل در اختیار دارد
مانند گذشــته طعــم خوش اجرای این پــروژه  ،کام
شهروندان را شیرین خواهد کرد.

تکمیل ظرفیتهای خالی و تولید محصوات جدید

اصفهان-عالیخانی-خبرنگارحسبان:
مدیرعامل فواد مبارکــه بههمراه جمعی
از دیگر تولیدکنندگان فواد کشور با دکتر
رحمانی وزیر صنعــت ،معدن و تجارت
دیدار کردند.
در این جلسه دکتر رحمانی وزیر صنعت،
معدن و تجارت ،پس از اســتماع گزارش
مهندس عظیمیــان از عملکرد گروه فواد
مبارکه ،اقدامات صورتگرفته در بزرگترین
گروه فوادســازی کشــور را ارزشمند و
قابلتقدیر دانســت و با تأکید بر ضرورت
حفظ ســطح تولیــد موجود خاطرنشــان
کرد :در شــرایط فعلی افزایش بهرهوری
و بهکارگیری تمامی ظرفیتهای موجود از
اهمیت خاصی برخوردار است.
همچنیــن در ایــن دیدار وزیــر صنعت،
معدن و تجارت تولید محصوات جدید
را از اولویتها دانست.
بومیســازی حداکثری تجهیزات موردنیاز
صنعــت فــواد کشــور و تکمیــل و بــه
بهرهبرداری رســاندن هرچه سریعتر خط

تولید الکتــرود گرافیتــی اردکان از دیگر
مواردی بــود که وزیر صنعــت ،معدن و
تجارت بر آنها تأکید کرد.
مدیرعامــل فــواد مبارکه در ایــن دیدار
ضمن تشریح عملکرد گروه فواد مبارکه
در ســال  97و ارائ برنامههــای تولید در
سال  98اظهار داشت :گروه فواد مبارکه
مصمم اســت تا در ســال  98افزایش و

مبارکــه ،فواد هرمــزگان و مجتمع فواد
ســبا) برای تولید بیش از  8.5میلیون تن
فــواد خــام 6.5 ،میلیون تــن کاف گرم
و بیــش از  1.5میلیون تــن کاف خام و
در واحدهای احیا مســتقیم فواد مبارکه،
فــواد هرمــزگان ،فواد ســبا و شــرکت
فواد سفیددشــت چهارمحال و بختیاری
تولید حدود  11میلیون تن آهن اسفنجی
برنامهریزیشده است.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود با
اشاره به دستاوردهای جدید فواد مبارکه
در تولیــد ورقهــای ویــژه ازجمله ورق
موردنیاز خودروســازان و سازندگان لوله
و پروفیل کشــور خاطرنشان کرد :با رشد
عــرض  85درصدی محصــوات فواد
مبارکه طی  4ســال اخیر تاکنون ،واردات
محصــوات تخــت از  4میلیــون تن به
حدود  850هزار تن کاهش یافته است و
این دستاورد بزرگ گام بلندی در راستای
خودکفایــی و جلوگیری از خروج ارز از
کشور بوده است.

پلمپ  164واحد صنفی عرضه فرآوره های خام دامی آذربایجانغربی
ارومیه -مینا اصانی-خبرنگارحسبان :
ارجاع  157پرونده تخلف بهداشتی به مراجع قضایی و پلمپ  164واحد صنفی عرضه
فرآوره های خام دامی در  12ماهه سال 97
بازرســین بهداشتی دامپزشــکی بصورت مستمر و شــبانه روزی از واحدهای تولیدی
و عرضــه فرآورده هــای خام دامــی بازدید و ضمــن ارائه تذکــرات ازم ،موازین و
دستورالعمل های سازمان دامپزشکی کشور را به متصدیان گوشزد می کنند .به گزارش
روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی ،دکتر کامیار داهیم مدیر کل
دامپزشکی اســتان از ارجاع 157پرونده تخلف بهداشــتی بعلت عدم رعایت موازین
بهداشــتی به مراجع قضایی طی  12ماهه ســال  97خبر داد .مدیرکل دامپزشکی استان
با اشــاره به اهمیت نظارت و کنترل بر تولیــد ،توزیع و عرضه فرآورده های خام دامی
گفت  :این اطمینان را به شهروندان می دهیم که دامپزشکی در راستای حفظ سامت
مصــرف کنندگان و آحاد جامعه از هیچ تــاش فروگذاری نخواهد کرد .وی گفت  :در

همین راستا در جهت ارتقاء بهداشت عمومی جامعه و حفظ سامت شهروندان  ،طی
 12ماهه ســال  97تعداد  81هزار و  196مورد بازرســی بهداشــتی ،از واحدهای
تولید ،نگهداری و عرضه محصوات دامی استان توسط بازرسین بهداشتی دامپزشکی
انجــام و تعداد  1119مورد نمونه برداری از این فرآوردههای خام دامی انجام شــد و
مقدار  112هزار و  366کیلوگرم انواع فرآورده های خام دامی غیر قابل مصرف و غیر
بهداشــتی ضبط و معدوم ســازی و از چرخه مصرف خارج گردیده است که در نتیجه
این نظارت ها در سطح استان  157فقره پرونده تخلفات بهداشتی بعلت عدم رعایت
موازین بهداشــتی تشــکیل و به مراجع قضایی جهت رسیدگی ارسال گردیده است و
تعداد  164مراکز عرضه فرآوره خام دامی مختلف با دســتور مقام قضایی پلمپ گرده
اســت .وی بیان کرد :بازرســین بهداشتی دامپزشکی بصورت مستمر و شبانه روزی از
واحدهای تولیدی و عرضه فرآورده های خام دامی بازدید و ضمن ارائه تذکرات ازم
موازین و دستورالعمل های سازمان دامپزشکی کشور به متصدیان گوشزد می کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان :

بارشها در بوشهر از میانگین کشور پایینتر است
بوشهر-خبرنگارحسبان  :مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان بوشهر درباره وضعیت
تابستان آینده و نگرانیهای مردم از بابت قطع آب گفت :تابستان امسال قطع ًا نسبت به سال
گذشته مشکا کمتری را خواهیم داشت و مردم نگرانی به مراتب کمتری را برای آب خود
خواهند داشت؛ بیشتر نگرانی در مدیریت مصرف و صرفه جویی و نیز هدر رفت آب است.
عبدالحمید حمزهپور در نشســت خبری با بیان اینکه میانگین بارشها در استان بوشهر از
میانگین کشور پایینتر است اظهار داشت :یکی از مهمترین مسائلی که مردم استان باید بدان
توجه داشــته باشــند مدیریت مصرف و صرفه جویی است که باید در دستور کار ما باشد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب استان بوشهر از ترمیم شبکههای فرسوده آب در استان
خبر داد و گفت :در این زمینه با کمک گرفتن از استانهای معین بوشهر  50کیلومتر شبکه
آب اســتان بوشهر در سه شهر بوشــهر ،برازجان و جم با اعتبار  40میلیارد تومان نوسازی
میشود که این کار میتواند نقش مهمی در توزیع عادانه آب و جلوگیری از هدر رفت آن
داشــته باشــد .وی پایین بودن هزینهها آب برای مصرف کنندگان را یکی از معضات این
شــرکت عنوان کرد و ابراز داشــت :با توجه به اینکه دولت هزینهای را برای شرکت توزیع
آب و فاضاب پرداخت نمیکند تمامی درآمد این شرکت از راه استفاده مصرف کنندگان
اســت و با توجه به ارزان بودن این تعرفهها و از جهتی گران بودن اجناس ،این مســأله به
معضلی برای شــرکت آبفا تبدیل شده اســت .حمزهپور به فعالیت این شرکت در محات

سازمان منطقه ازاد کیش در نهم و دهم اردیبهشت
ماه جاری در جزیره کیش در حال برگزاری است.
مجمع جهانی ســامت نوعی اتاق فکر بزرگ در
حوزه سامت در ابعاد جهانی است که تاثیرگذاران
حوزه سامت شامل دانشگاهیان ،صاحبان صنایع،
سیاســتگذاران و گروههای مردمی را برای بحث
و گفتگــو در حوزه ســامت جهانی گرد یکدیگر
جمع میکند.جزیره کیش شاهد برگزاری هفتمین
مجمع جهانی سامت با حضور  700شرکت کننده
داخلی و خارجی درراســتای دیپلماسی سامت

و معرفــی ظرفیتهای نظام ســامت کشــورمان
به جهانیان اســت.یادآور می شود مجمع جهانی
ســامت ( )World Health Summitکه زیر
نظر صدراعظم آلمان ،رئیس جمهوری فرانســه،
رئیــس اتحادیه اروپا و مشــارکت دو هزار نفر از
 100کشور جهان شامل وزرای بهداشت ،روسای
ســازمانهای بینالمللــی ،مدیران ارشــد صنایع
مرتبط با ســامت ،سیاستگذاران و پژوهشگران
و صاحبنظران است از سال  2009تاکنون مهرماه
هر سال در برلین پایتخت آلمان برگزار میشود.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی

رونق تولید را محقق سازد.
حمیدرضــا عظیمیان با تأکید بر اینکه هم
اهداف گروه فــواد مبارکه در تولید آهن
اســفنجی و فواد خام در سال  97محقق
شــده است گفت :در سال  98نیز کارکنان
گروه فــواد مبارکه تاش خواهند کرد تا
راهبرد مقام معظم رهبری محقق شود؛ به
همین منظور ،در این گروه (شرکت فواد

با تاش پلیس آگاهی شهرستان نیکشهر؛

در سال گذشته انجام شد؛

حضور رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران درهفتمین نشست منطقهای
مجمع جهانی سامت

مازندران-درخشنده-خبرنگارحسبان:
به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،رییس دانشگاه
علــوم پزشــکی مازنــدران  ،معاونیــن درمان و
بهداشتی و مدیر امور بین الملل دانشگاه درهفتمین
نشست منطقهای مجمع جهانی سامت در کیش
شرکت کردند .
هفتمین نشســت منطقهای مجمع جهانی سامت
برای نخســتین بار در منطقه غرب اســیا و شمال
آفریقا به میزبانی مشــترک دانشگاه علوم پزشکی
تهــران به عنوان تنها عضو گروه هشــت منطقه و

اخبار کوتاه

 13دستگاه خودروی استیجاری
استیجاری
خدمات 13
خدمات

اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی

اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی  13دستگاه
خودروی استیجاری با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه را با بهره گیری از سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت و با شماره مناقصه  2098003707000003برگزار نماید .
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها تنها از
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ) www.setadiran.irانجام خواهد شد  .تاریخ انتشار
مناقصه در سامانه تاریخ  98/02/11می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  1398/02/11 :ساعت 19لغایت  98/02/21ساعت 19
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  98/02/11 :ساعت  19لغایت  1398/02/21ساعت 19
زمان بازگشایی پاکت ها  1398/02/22 :ساعت 10
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه
الف  :ارومیه  ،بلوار آزادی  ،روبروی پارک ساعت اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی
تلفن  044 – 32770980 :آقای هاشم زاده

روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان غربی

قدیمی و بافت قدیم بوشــهر پرداخت و گفت :کل محات قدیم بوشهر طی طرحی تحت
پوشش این شرکت قرار میگیرند و دولت نیز برای این طرح مبلغ  65میلیارد تومان اعتبار
در نظر گرفته است .مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان بوشهر درباره وضعیت تابستان
آینده و نگرانیهای مردم از بابت قطع آب گفت :تابستان امسال قطع ًا نسبت به سال گذشته
مشــکات کمتری را خواهیم داشــت و مردم نگرانی به مراتب کمتری را برای آب خود
خواهند داشت؛ بیشتر نگرانی در مدیریت مصرف و صرفه جویی و نیز هدر رفت آب است.
حمزهپور با ببان اینکه تاسیســات جدید آب شیرینکن در شهرهای مختلف استان بوشهر
اجرای می شــود گفت :در حال حاضر اکنون به ظرفیت  60هزار متر مکعب در شــبانهروز
آب شــیرینکن در استان بوشهر در حال اجراء است که با وارد مدار شدن این طرحها ،از
 8درصد به  40درصد میتواند تولید آب از آبشــیرینکنهای اســتان بوشهر را افزایش
دهد .وی ،افزود :فاز ســوم  10هزار متر مکعبی بوشهر و  15هزار متر مکعب در شهرهای
وحدتیه  -دالکی و آب پخش  -سعدآباد در شهرستان دشتستان و نیز عملیات اجرایی طرح
آب شیرینکن  35هزار متر مکعب بوشهر پروژهها در قالب  4سرمایهگذار آغاز شده است؛
همچنین بهزودی  3پروژه آب شیرینکن دیگر در عسلویه و تنگستان هر کدام به ظرفیت 5
هزار مترمکعب و آب شیرینکن  17هزار متر مکعبی برازجان که در ساحل بوشهر ساخته
میشود و بهزودی پیمانکار و سرمایهگذار آن تعیین خواهد شد.

رهایی گروگان  30ساله
از چنگال آدم ربایان

زاهدان-محمودی-خبرنگارحسبان :
جانشینفرماندهیانتظامیاستانسیستانوبلوچستانگفت:
با تاش کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان نیکشهر گروگان
 30ساله پس از سه روز اسارت از چنگال آدم ربایان آزاد شد.
احمد طاهری ظهار داشــت :ســاعت  23شــامگاه هفتم
اردیبهشــتماه در پی دریافت گزارش یک فقره آدمربایی
در محور ایرانشــهر -نیکشهر بافاصله تیمهایی از پلیس
آگاهی سیستان و بلوچستان وارد عمل شدند.
جانشــین فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان
افزود :در بررســیهای به عمل آمده مشخص شد جوانی
 30ساله با یک دستگاه وانت نیسان در تردد بوده که توسط
سرنشــینان یک دســتگاه پژو  405با تهدید ســاح گرم
گروگان گرفته و این افــراد در تماس با خانواده وی مبلغ
 10میلیون تومان وجه نقد برای رهایی او مطالبه کردند.
وی تصریــح کرد :با توجه به حساســیت موضوع و حفظ
جان گروگان عملیات گســتردهای توســط پلیس آگاهی
نیکشــهر برای رهایی گروگان آغاز و متهمان این پرونده
با تنگ شــدن عرصه بر خود او را روز گذشــته در حوالی
شهر نیکشهر رها کردند .با توجه به سرنخهای بدست آمده
تاش برای شناسایی و دســتگیری عامان این آدمربایی
ادامه دارد.
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه دامپزشکی استان
خبرداد؛

نظارت ناظرین شرعی
بر ذبح کشتارگاههای دام و طیور
استان آذربایجان غربی

ارومیه -مینا اصانی-خبرنگارحسبان :
نظارت ناظرین شــرعی بر ذبح شرعی بیش از 33میلیون
قطعه طیور وبالغ بر 96هزار راس دام در گشتارگاههای دام
و طیور استان آذربایجان غربی درطول  12ماهه سال 97
مســئول دفتــر نمایندگی ولی فقیه دامپزشــکی اســتان
آذربایجان غربی از نظارت شــرعی بــر ذبح بالغ بر 96
هزار راس دام سبک و سنگین و 33میلیون و  217هزار
قطعه طیور تحت نظارت شــرعی ناظرین ذبح شــرعی
کشتار گردیده است خبر داد  .به گزارش روابط عمومی
اداره کل دامپزشــکی اســتان آذربایجان غربی  ،حجت
ااســام و المســلمین ولی زاده مسئول دفتر نمایندگی
ولی فقیه دامپزشکی استان گفت  :در طول 12ماهه سال
 97تعداد  96هزارو  973راس دام و ت سبک و سنگین
و تعــداد  33میلیــون و 217هــزارو  690قطعه طیوردر
 28کشــتارگاه تحت نظارت  28ناظر ذبح شرعی کشتار
گردیده اســت .وی با شــاره به اینکه قانون ذبح شرعی
در ســال  1387توسط مجلس شورای اسامی تصویب
و بعد از تائید شــورای نگهبان به دولت اباغ گردید: .
گفت بر اساس قانون فوق الذکر،همه کشتارگاههای دام
و طیور و مراکز فرآوری و عمل آوری و مبادی گمرکی
دارای ناظرین ذبح شــرعی می باشند  .وی همچنین از
نظارت بر مراکز عمل آوری و کار خانجات سوســیس
و کالباس در استان خبر داد و افزود  :مواد گوشتی که
به این مراکز وارد می شــود تحــت نظارت دقیق بوده
و از ورود احتمالی گوشــتهای غیــر مجاز به این مراکز
جلوگیری می شــود .مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در
اداره کل دامپزشــکی اســتان اضافه کــرد  :اجزاء حرام
دامهای ذبح شده با حضور ناظرین شرعی در کشتارگاه
های دام معدوم سازی میگردد .

آگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد
سند رسمی نوبت دوم
برابر آراء صادره هیات تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و اماک شهرستان سنندج تصرفات
مالکانه بامعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات اماک در دو نوبت
بــه فاصلــه  15روز جهت اطاع عموم در روزنامه کثیراانتشــار و محلی آگهی میگردد .در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند
از تاریخ انتشــار اولین آگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا مدت دو ماه اعتراض
خود را به این اداره تســلیم نمایند وپس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نموده و گواهی اخذ و تحویل اداره ثبت
نمایند .بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض سند مالکیت
طبق مقررات صادر خواهد شد .صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
 -1ششدانگ یک باب ساختمان بنام حسن رسولی فرزند مجید شماره شناسنامه  201صادره
دیواندره کدملی  3859644726تحت پاک  129فرعی از  2228اصلی بخش  2ســنندج به
مساحت  94/23مترمربع به آدرس سنندج  17شهریور کوچه استانداری پاک 47
تاریخ نوبت اول 98/1/28 :تاریخ نوبت دوم98/2/12 :
م/الف 9229:رئیس ثبت منطقه یک سنندج – بهنام قباد

آگهي حصروراثت
خانم پری باقری ورازگاهی به شــماره شناســنامه  17فرزند اسماعیل از این شورا
درخواســت گواهي حصروراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان اسماعیل
باقری ورازگاهی فرزند حسن در تاریخ  97/11/20در شهرستان سنگر فوت نموده
است و ورثه ان مرحوم به شرح ذیل تعرفه شده اند-1:علی باقری ورازگاهی به ش
ش  1863فرزند اسماعیل نسبت فرزند-2پری باقری ورازگاهی به ش ش  17فرزند
اســماعیل نسبت فرزند-3زینب باقری ورازگاهی به ش ش  1191فرزند اسماعیل
نسبت فرزند-4سرور موسی زاده گیلدهی به ش ش  13فرزند حسین نسبت همسر
به غیر از وراث نامبرده ورثه دیگري ندارد اینك پس از ماحظه دادخواست و انجام
تشریفات قانوني و ثبت ان به شماره  9809985272700114مفاد درخواست مزبور
را دریك نوبت آگهي مي نماید چنانچه هرشــخصي اعتراض دارد و یا وصیتنامه
از متوفي نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهي ظرف یكماه به دفتر شعبه شوراي حل
اختاف رشت تسلیم نماید در غیر اینصورت گواهي حصروراثت برابر درخواست
صادر خواهد شد.
رئیس شورای حل اختاف شعبه دوم شهری سنگر-محمدزاده

اخطاریه دفترخانه
آقای محمدرضا پوررضائی سیاه پیرانی شغل آزاد نشانی مجهول المکان  :در
اجرای دادنامه شــماره  97/11/2-9709971838101447صادره از شعبه اول
دادگاه عمومی حقوقی فومن مبنی بر طاق و جدایی فی مابین مخاطب و خانم
فرحناز فوادوند می باشد بدینوسیله به حضرتعالی اخطار می گردد که  15روز
پس از رویت این اخطاریه جهت ثبت و اجرای صیغه طاق دراین دفترخانه
حضور بهم رسانید در غیراینصورت برابر مقررات قانونی اقدام خواهد شد.
م/الف 554محمدحسین قدیمی-سردفتر ازدواج  69و طاق
 121فومن

آگهی تغییرات
شــرکت ســردخانه عادل قابوس ســهامی خاص به شــماره ثبت  7138و شناسه
ملی  14007753964به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ
 1398/01/28تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :ترازنامه حساب سود و زیان مالی سال
 1397بتصویب مجمع رسید .آقای خلیل امیغی بشماره ملی  2030592676بعنوان
بازرس اصلی و آقای خلیل مارامایی بشــماره ملی  6249491430بعنوان بازرس
علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری گنبد کاووس ()450364

آگهی اباغ وقت رسیدگی

آگهی تغییرات
شــرکت ســردخانه عادل قابوس ســهامی خاص به شــماره ثبت  7138و شناسه ملی
 14007753964به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/01/28
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد  :ســرمایه شــرکت از مبلغ  4.000.000.000ریال ( منقسم
بــه  100ســهم  40.000.000ریالی ) به مبلــغ  7.000.000.000ریال منقســم به 100
ســهم 70.000.000ریالی بــا نام عادی از محل نقدی که طی گواهی بانکی به شــماره
 69/5190/82مورخ  27/1/1398بانک کشــاورزی شــعبه گنبد واریز گردیده  ،افزایش
یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصاح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گلستان مرجع ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری گنبد کاووس ()450369

کاسه پرونده 11 / 980166 :
وقت رسیدگی  1398 / 03 / 19 :ساعت 10 / 00
مرجع رسیدگی شعبه  11شورای حل اختاف شهرستان خوی
خواهان  :محمد حاتملو با وکالت معصومه صادق زاده و مریم جباری
خوانده /خواندگان  :اکبر سرخوش فرزند حیدر خواسته  :مطالبه وجه چک به مبلغ 140/000/000
ریال برابر اعام خواهان نظر به مجهول المکان بودن خوانده ( اکبر سرخوش ) وفق ماده  73قانون
آیین دادرســی مدنی مراتب در یکی از روزنامه های کثیراانتشار چاپ و آگهی میشود خوانده می
تواند قبل از حلول جلســه در دفتر دادگاه حاضر و رونوشــت دادخواســت و ضمائم را دریافت و
درجلسه دادرسی شرکت نمایند عدم حضور موجب اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود .
مسئول دفتر شعبه  11شورای حل اختاف خوی – موحدی نیا

مفقودی
شناسنامه مالکیت هاچ بک پژو تیپ  206TU5مدل 1395
به رنگ خاکســتری متالیک به شــماره پاک  298س-27
ایران 46به شماره موتور  163B0291714به شماره شاسی
 NAAP13FE7GJ897525متعلق به آقای حسن زهدی
واجد مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی

اینجانب حســن زهــدی واجد مالك خودرو هاچ بک پــژو تیپ 206TU5
بــه شــماره شاســي  NAAP13FE7GJ897525و بــه شــماره موتــور
 163B0291714بعلت فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني مذكور را
نمــوده ام.لذا چنانچه هركس ادعایي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف 10
روز به دفتر حقوقي شركت ایران خودرو واقع در كیلومتر 14جاده مخصوص
تهران كرج شهرك پیكانشهر ساختمان سمند طبقه  1مراجعه نماید .بدیهي است
پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

اخبار شهرستانها
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پنج شنبه  12ارديبهشت 9۸
شماره 3964

www.hosban.com
گوناگون
شــهردار منطقــه ۲۱مســیر منــزل تــا محــل کار خــود را
بــا اســتفاده از «متــرو و وســایل حمــل ونقــل عمومــی»
پیمــود
بــه مناســبت گرامیداشــت «روز ســه شــنبه هــای بــدون
خــودرو»؛ رحمانــی شــهردار منطقــه ۲۱مســیر منــزل تــا
محــل کار را بــا اســتفاده از متــرو و وســایل حمــل ونقــل
عمومــی پیمود.بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری
منطقــه  ،۲۱رحمانــی شــهردار ایــن منطقــه بــا بیــان
اهمیــت روزافــزون اســتفاده از «دوچرخــه و متــرو»
بــه عنــوان «وســایل حمــل ونقــل پــاک» در حفــظ
پاکیزگــی هــوای شــهر تهــران گفــت :کانشــهری مانند
تهــران بــه شــدت نیازمنــد بهــره گیــری از راهکارهایــی
اســت تــا در پرتــو آن بتــوان بــه کاهــش آلودگــی هــوا
و کــم حجــم تــر شــدن بــار ترافیــک کمــک کــرد؛ در
همیــن راســتا «روز ســه شــنبه هــای بــدون خــودرو»
گامــی موثــر در تحقــق ایــن مهــم برداشــته اســت.وی
در ادامــه افــزود :بــا عنایــت بــه شــعار دکتــر حناچــی
شــهردار کانشــهر تهــران مبنــی بــر «تهــران؛ شــهری
بــرای همــه»؛ نقــش یکایــک شــهروندان و مســئولین در
جامــه عمــل پوشــانیدن بــه ایــن مهــم اســت.این مقــام
مســئول همچنیــن یــادآور شــد :ایجــاد حــس مســئولیت
اجتماعــی و تقویــت حــس تعلــق مکانــی ،خــود بــه
تنهایــی مــی توانــد راهگشــای تحقــق شــعار «تهــران؛
شــهری بــرای همــه» در ســایه مســئولیت پذیــری
همگانــی آحــاد جامعــه شــهری تهــران باشــد.رحمانی در
خاتمــه ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا پیوســتن تمامــی
اقشــار جامعــه بــه کمپیــن سراســری «روز ســه شــنبه
هــای بــدون خــودرو»؛ شــاهد آســمان آبــی و روان تــر
شــدن حجــم ترافیــک صبحگاهــی و عصرگاهــی در
پایتخــت باشــیم.
۹
طرح گذر سامت در منطقه ۲۲
طــرح گــذر ســامت در منطقــه  ۲۲بــه مناســبت
فرارســیدن هفتــه ســامت برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــي شــهرداري منطقــه ،۲۲
ســفیری معــاون امــور اجتماعــی و فرهنگــی  ،در ایــن
بــاره گفــت :طــرح گــذر ســامت بــه مناســبت هفتــه
ســامت بــا شــعار « مراقبــت هــای اولیــه بهداشــتی
راهــی بــه ســوی پوشــش همگانــی ســامت از  ۲تــا ۶
اردیبهشــت مــاه در محلــه ســروآزاد برگــزار شــد .گفتنــی
اســت ایــن برنامــه بــا هــدف ارایــه ی خدمــات ســامت
محــور ،افزایــش نشــاط و مشــارکت اجتماعــی ،جلــب
همــکاری و مشــارکت مــردم و مجموعــه نهادهــای
دولتــی و غیــر دولتــی برگــزار شــد .همچنیــن ایــن
برنامــه شــامل اجــرای طــرح گفتگــو در شــهر ،راهونــد،
برپایــی ایســتگاه هــای خدمــات ســامت محــور
همچــون محیــط زیســت ،پســماند ،هــال احمــر،
آمــوزش شــهروندی ،حمــل و نقــل و ترافیــک ،کلینیــک
روان شناســي بیمارســتان تخصصــي و فــوق تخصصــي
تریتــا ،کانــون هــای ســامت محــور ،خیریــه مائــک،
مرکــز بهداشــت ،ســتاد بحــران ،پرخــوران گمنــام ،طــب
ســنتی ،ورزش و تندرســتی ،دوســتداران آواری طبیعــت،
غــذای ســالم(امور بانــوان) ،طــب ســنتی و  ،...بــازی
هــای نشــاط ســالمندی ،بــازی هــای ویــژه افــراد دارای
معلولیــت همچــون بوچیا(بــازی ویــژه ی شــهروندان
دارای معلولیــت) ،دارت ،بدمینتــون ،اجــرای نمایــش
میدانــی و  ...بــود.
۱۰
نورپردازی پایانه خاوران منطقه ۱۵
نورپــردازی پایانــه خــاوران در ادامــه ســاماندهی و
احیــای ایــن پایانــه بــزرگ در منطقــه  ۱۵اجــرا شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری منطقــه ،۱۵
علــی اکبرکریمــی پــور معــاون خدمــات شــهری و
محیــط زیســت منطقــه بــا اعــام خبــر فــوق افــزود:
هــزار متــر ریســه نــوری  بــه منظــور ارتقــای
کیفیــت ســیما و منظــر شــهري در شــب ،کاهــش
مکانهــاي بــي دفــاع و احیــای حیــات شــبانه بــه ســازه
هــای ســقف ایــن پایانــه نصــب شــد.وی بــا اشــاره بــه
اینکــه ایــن ریســه هــا کــم مصــرف هســتند ،افــزود:
از دیگــر ویژگــی هــای ایــن نــوع ریســه هــا قــدرت
روشــنایی و زیبایــی آن اســت.کریمی پــور اضافــه کــرد:
پایانــه خــاوران بــا  ۳خــط اتوبــوس تنــدرو ۱۱ ،خــط
اتوبــوس حومــه و فیــدر و ۴خــط تاکســی روزانــه بیــش
از  ۴۰هــزار مســافر را جابــه جــا مــی کنــد.وی ادامــه داد:
از ســال گذشــته اقدامــات ویــژه ای بــرای ســاماندهی
پایانــه بــا اســتقرار نیروهــای ثابــت بــرای پاکســازی
و نظافــت شــبانه روزی ،جمــع آوری دســت فروشــان
وکاهــش آلودگــی هــای بهداشــتی و زیســت محیطــی
انجــام شــده کــه چهــره آن را تغییــر داده اســت.معاون
خدمــات شــهری و محیــط زیســت منطقــه افــزود :جمــع
آوری و انتقــال معتادیــن بــا هماهنگــی شــهرداری
ناحیــه  ۲و کانتــری  ۱۳۲نیــز از اقدامــات خوبــی بــوده
کــه بــا رضایــت شــهروندان همــراه شــده اســت.
۱۱
برگــزاری مراســم تکریــم ،غبارروبــی و عطــر افشــانی
مســاجد منطقــه  ۵پایتخــت
طــرح تکریــم ،غبارروبــی و عطــر افشــانی مســاجد
منطقــه  ۵در آســتانه مــاه مبــارک رمضــان بــا حضــور
شــهردار منطقــه انجــام شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری منطقــه ، ۵
حســین دلبــری معــاون امــور اجتماعــی و فرهنگــی
منطقــه اعــام کــرد همزمــان بــا دهــه تکریــم و
غبارروبــی مســاجد در آســتانه مــاه مبــارک رمضــان،
 ۷۹مســجد ســطح منطقــه بــا مشــارکت شــهروندان بــه
ویــژه خانــواده معظــم شــهدا و دانــش آمــوزان انجــام
مــی شــود.وی در تشــریح ایــن طــرح افــزود  :نماشــویی
مســاجد در هفتــه آخــر شــعبان بــه وســیله عوامــل
خدمــات شــهری نواحــی هفتگانــه انجــام شــده و داخــل
فضاهــای مســاجد نیــز بــا مشــارکت مدیــران اجتماعــی
نواحــی ،دبیــران شــورایاری وعمــوم شــهروندان
غبارروبــی و عطرافشــانی مــی شــود .دلبــری بــا بیــان
برنامههــای ویــژه مــاه مبــارک رمضــان افــزود :امســال
نیــز بــرای هرچــه باشــکوهتر برگــزار شــدن برنامههــا

نام هنرمندان در همه شهرها ،زینت بخش معابر و مکان ها شود

رونمایی و جشن امضا «زیرخاکی های شلمچه» در فرهنگسرای کتاب برگزار می شود

چهره های ماندگار فرهنگ و هنر متعلق به یک شهر نیستند و باید در همه شهرهای ایران معابر و مکان هایی به نام این اساتید بزرگوار نامگذاری
شود .
به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه یک علی دهکردی قائم مقام خانه ســینما در حاشــیه ستاد برگزاری بزرگداشت استاد جمشید مشایخی
و رونمایی از ســردیس و تابلو خیابان این اســتاد ،با بیان مطلب فوق اظهار داشــت  :بزرگترین پشتوانه تاریخی و کهن کشور ما فرهنگ آن است و
تمدنی که اتکای اصلی آن به فرهنگ باشــد باید به هنرمندان نام آور کشور خود ادای احترام کند.
وی از این اقدام شایسته مدیریت شهری و شورای اسامی شهر تهران تقدیر کرد و افزود :امیدوارم این اقدام آغازی برای ارزش گذاری به تمامی
هنرمندان با تجربه و پیشکســوت مان در همه رشــته های مختلف هنری باشــد و به آنها خارج از همه سایق سیاسی ،جناحی و حزبی توجه ویژه
شــود.دهکردی نصب سردیس و نام هنرمندان در معابر شهری را برای آشــنایی نسل نوجوان و جوانان با فرهنگ کشورمان حایز اهمیت دانست و
گفت :این تابلو و ســردیس ها کنجکاوی را در مخاطبین خود ایجاد می کند تا آنها با تاریخچه زندگی این اســاتید آشنا شوند .
وی افزود :آشنایی با هنرمندان معاصر باید در دروس آموزشی نیز لحاظ شود تا هنرجویان با تاریخ زند گی  ،زحمات  ،مشقات  ،موفقیت ها ،تکنیک
و ابداعات آنها آشنا شوند.

مدیریت فرهنگی هنری مترو ،رونمایی و جشن امضا «زیرخاکی های شلمچه» را با حضور حسن نجفی ،نویسنده اثر در فرهنگسرای کتاب برگزار می کند.
به گزارش روابط عمومی مدیریت فرهنگی هنری مترو ،فرهنگســرای مترو برنامه رونمایی و جشــن امضا کتاب «زیرخاکی های شلمچه» را با مشارکت
انتشارات ویهان روز پنج شنبه  ۱۲اردیبهشت ساعت ۱۵تا  ۱۷با حضور حسن نجفی ،نویسنده اثر در فرهنگسرای کتاب برگزار می کند.حسن نجفی متولد
 ۱۳۴۵در تبریز است .
او در زمینه عکاسی ،شعر ،نمایشنامه نویسی ،فیلمنامهنویسی و کارگردانی سینما ،تلویزیون و تئاتر صاحب آثار فاخری ست.عمده مضامین کارهای حسن
نجفی دینی و مذهبی اســت .آســمان هشتم و سهم گمشده دو فیلمی هســتند که هرچند مذهبی اما رویکرد نزدیکی دو کشور ایران و آذربایجان و بیان
فرصتهای همکاری بیشــتر را فراهم کردهاســت .فیلم برداری سهم گمشده در باکو و فیلم آسمان هشــتم در مشهد انجام شدهاست .نمایشنامه زوزه ،
مجموعه فیلم نامههای کوتاه با عنوان حنانه  ،اگراندیسمان کتاب آموزشی سینما ،مجموعه داستان کوتاه «رویای کویر»  ،فیلمنامه آسمان هشتم ،فیلمنامه
سراصان ،فیلمنامه بلند آسمان مال ماست ،فیلمنامه سهم گمشده ،فیلمنامه بلند رازهای دره درینا و چندین اثر مکتوب دیگر از آثار وی در حوزه نویسندگی
اســت .این مراســم با هدف معرفی آثار فاخر حوزه دفاع مقدس در جهت فرهنگ سازی در حوزه مطالعه و کتابخوانی در فرهنگسرای کتاب واقع در سی
و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب برگزار می شود.

خبر خوش مدیرعامل شرکت شهر سالم برای بازنشستگان

کوتاه از خبر

راهاندازی پزشــک خانواده و نظام

خــط عابــر ســه بعــدی در منطقــه 3
تهــران

ارجاع برای بازنشســتگان شهرداری
تهران

مدیرعامــل شــرکت شــهر ســالم در مراســم افتتاحیــه دفتــر مرکــزی
کانــون بازنشســتگان شــهرداری تهــران از راهانــدازی پزشــک خانــواده و
نظــام ارجــاع بــرای بازنشســتگان خبــر داد .بــه گــزارش روابــط عمومــی
شــرکت شــهر ســالم ،دکتــر حمیــد چوبینــه بــا اعــام ایــن خبــر و تاکیــد بــر
کیفیــت خدمــات بیمارســتانهای طــرف قــرارداد بــا ایــن شــرکت ،اظهــار
داشــت :اولویــت شــرکت شــهر ســالم در عقــد قــرارداد بــا مراکــز درمانــی،
کیفیــت خدماتــی اســت کــه ایــن مراکــز بــه کارمنــدان و بازنشســتگان
شــهرداری ارائــه میدهنــد .وی در ادامــه اضافــه کــرد تــاش داریــم
در ســال جــاری بــا یــاری خداونــد متعــال و همــکاری و همــت هیــات
مدیــره کانــون بازنشســتگان ،پزشــک خانــواده و نظــام ارجــاع را بــرای
خانوادههــای بازنشســتگان در ســاختمان مرکــزی کانــون بازنشســتگان،

راهانــدازی کنیــم تــا بتوانیــم گامــی مفیــد و موثــر بــرای بازنشســتگان
شــریف شــهرداری تهــران برداریــم .مدیرعامــل شــرکت شــهر ســالم بــا
اعــام ایــن خبــر خــوش بــرای بازنشســتگان ،تصریــح کــرد :بازنشســتگان
همــواره ســرمایه بــزرگ انســانی بــرای ســازمان و خانوادههــا بــوده و
هســتند و جایــگاه ارزشــمند آنــان شایســته توجــه و تقدیــر اســت و براســتی
خدمــت کــردن بــه آنــان مایــه عــزت و افتخــار مــا خواهــد بود.شــرکت
شــهر ســالم در ایــن راســتا و در مدیریــت جدیــد همــواره تــاش داشــته
تــا اعتبــار دفترچههــای شــهرداری را تقویــت کنــد ،البتــه ســازماندهی و
نظاممندشــدن پرداختهــای درمانــی نیــز بعنــوان یــک اقــدام بایســته و
شایســته ،ازم و زمانبــر اســت .بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت
شــهر ســالم ،مدیرعامــل ایــن شــرکت در پایــان ســخنرانی خــود در مراســم

افتتاحیــه دفتــر مرکــزی کانــون بازنشســتگان شــهرداری تهــران ،بیــان
داشــت :شــرکت شــهر ســالم بــا تمــام تــوان خــود تــاش دارد تــا مابــه
التفــاوت پرداخــت دارویــی بیمــاران را حــذف کنــد امــا متاســفانه نوســانات
ارزی خدمــات درمانــی را نیــز دربرگرفتــه و هــر روز شــاهد افزایــش ایــن
نوســانات هســتیم و بــه همیــن دلیــل نیــاز بــه همــکاری و تعامــل تمــام
بازنشســتگان شــهرداری تهــران داریم.امیدواریــم در ســال جدیــد بــا عنایــت
خداونــد متعــال و در ســایه همراهــی ،همــکاری و اعتمــاد بازنشســتگان
بــه شــرکت شــهر ســالم و همراهــی و همــکاری ســازمان بازنشســتگی
شــهرداری تهــران ،بتوانیــم کمبودهــای بودجــهای و نوســانات ارزی را
در پرداختهــای درمانــی ،بهبــود بخشــیده و شــرایطی ایــدهآل را بــرای
همــکاران و بازنشســتگان محتــرم در شــهرداری تهــران فراهــم ســازیم.

در جریان سفر رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره):

 1886طرح اشتغالزایی برکت در خوزستان افتتاح شد

رییــس ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام(ره) یکهــزار و  ۸۸۶طــرح
اشــتغالزایی برکــت در اســتان خوزســتان را افتتــاح کــرد.
ـت ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت
بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد برکـ ِ
امــام(ره) ،در جریــان ســفر دکتــر محمــد مخبــر رییــس ســتاد اجرایــی
فرمــان حضــرت امــام(ره) بــه اســتان خوزســتان و همزمــان بــا اهــدای
 ۱۰هــزار بســته لــوازم خانگــی بــه مــردم شــریف ســیلزدهی ایــن اســتان،
یکهــزار و  ۸۸۶طــرح اشــتغالزایی برکــت بــا حجــم ســرمایهگذاری
 ۱۵۸۴میلیــارد ریــال و بــا ظرفیــت ایجــاد  ۶هــزار فرصــت شــغلی افتتــاح
و بــه بهرهبــرداری رســید.این طرحهــای اشــتغالزایی در قالــب مــدل
اقتصــادی اجتماعمحــور ســحاب (ســرمایهگذاری حمایتــی اشــتغالزایی
برکــت) و در روســتاهای  ۳۲شهرســتان اســتان خوزســتان ،از جملــه
دشــت آزادگان ،حمیدیــه ،هویــزه ،بــاوی ،خرمشــهر ،شــادگان ،هندیجــان،
شــوش ،شــاوور ،اندیمشــک ،شوشــتر ،گتونــد ،ایــذه ،آغاجــاری ،رامهرمــز،

میــداوود ،امیدیــه ،بهبهــان ،کارون و  ...ایجــاد شــده اســت .ایــن تعــداد طرح
اشــتغالزایی در رشــتههایی همچــون پــرورش دام ســبک و ســنگین،
زنبــورداری ،صنایــع دســتی ،کشــاورزی ،صنایــع دســتی ،و  ...راهانــدازی
شــده اســت .رییــس ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام(ره) همچنیــن در
ســفر خــود بــه اســتان خوزســتان  ۴هــزار و  ۲۳۷پــروژهی عمرانــی بنیــاد
برکــت در اســتان خوزســتان را نیــز بــا اعتبــاری بالــغ بــر  ۵۵۰میلیــارد
ریــال ،افتتــاح کــرد.
ایــن پروژههــا شــامل ســاخت مســکن محرومیــن ،مرکــز و کلینیــک
درمانــی ،خانــهی بهداشــت ،مدرســه ،مرکــز فرهنگــی مذهبــی،
کتابخانــه ،آبرســانی ،راهســازی ،بهســازی روســتا ،و  ...میشــود.
از جملــه پروژههــای عمرانــی برکــت کــه در ایــن ســفر افتتــاح و بــه
بهرهبــرداری رســید ،میتــوان بــه مشــارکت در ســاخت  ۴هــزار واحــد
مســکن بــرای محرومیــن ،بــا اعتبــار  ۱۵۰میلیــارد ریــال اشــاره کــرد .در

ســفر دکتــر مخبــر بــه اســتان خوزســتان ،همچنیــن عملیــات اجرایــی ۳۶
پــروژهی عمرانــی شــامل آبرســانی ،ســاخت بیمارســتان ،مدرســه و  ...بــا
اعتبــار  ۱۹۰میلیــارد ریــال آغــاز شــد.
گفتنــی اســت ،ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام(ره) بــه منظــور
محرومیتزدایــی و توانمندســازی اقتصــادی و اجتماعــی مناطــق محــروم
و کمتــر توســعهیافته ،نهضــت ایجــاد اشــتغال را بــا رویکــرد اقتصــاد
مقاومتــی و رونــق تولیــد ،در کشــور ایجــاد کــرده اســت و تاکنــون  ۲۵هــزار
فرصــت شــغلی را در اســتان خوزســتان ایجــاد و بــه بهرهبــرداری رســانده
اســت .همچنیــن ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام(ره) از طریــق بنیــاد
برکــت ،بــا هــدف محرومیتزدایــی ،مشــارکت در توانمندســازی اقتصــادی،
توســعهی کارآفرینــی و اشــتغالزایی ،ایجــاد و راهانــدازی  ۸۴۰۰فرصــت
شــغلی را در اســتان خوزســتان بــا اعتبــاری بالــغ بــر  ۲۹۸۰میلیــارد ریــال
بــرای ســال جــاری در دســتور کار دارد.

تکریم کار و کارگر باعث رونق تولید و توسعه اشتغال می گردد

مدیرعامــل ســازمان رفــاه ،خدمــات و مشــارکت هــای اجتماعــی ،از راه
انــدازی مرکــز مشــاوره حقوقــی رایــگان بــه کارگــران ســاختمانی و
خانــواده ایشــان خبــر داد.بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان رفــاه،
خدمــات و مشــارکت هــای اجتماعــی شــهرداری تهــران ،ایــن ســازمان در
راســتای طــرح ســاماندهی کارگــران ســاختمانی و بــه منظــور گرامیداشــت
هفتــه کار و کارگــر ،تکریــم و دیــدار بــا کارگــران ســاختمانی از کارافتــاده
ای کــه در حیــن کار دچــار ســانحه شــده انــد را در دســتور کار خــود
قــرار داده اســت .ســیدنجمالدین محمــدی ،مدیرعامــل ســازمان رفــاه،
خدمــات و مشــارکت هــای اجتماعــی بــا بیــان اینکــه تکریــم کار و
کارگــر باعــث رونــق تولیــد و توســعه اشــتغال میگــردد ،گفــت :در
ایــن خصــوص ،ســازمان ،برنامــه هــای متنوعــی را در قالــب بسترســازی،
تســهیلگری ،بهــره گیــری از قابلیــت هــای موجــود در ســطح شــهر و

نیــز تجمیــع ظرفیــت ســازمان هــا ،نهادهــا و ارگان هــای ذیربــط پیــش
بینــی و اجــرا نمــوده اســت.
توانمندســازی خانــواده کارگــران از جملــه برنامــه هایــی مــی باشــد کــه
بــا هــدف ارتقــای ســطح درآمــد و معیشــت ایشــان و نیــز پیشــگیری
از آســیب هــای اجتماعــی در دســت اجــرا اســت.در اولیــن دیــدار کــه
بــا حضــور آقــای محجــوب  ،نماینــده مجلــس شــورای اســامی شــهر
تهــران  ،آقــای حبیــبزاده عضــو شــورای اســامی  ،آقــای محمــدی
مدیرعامــل ســازمان رفــاه ،خدمــات و مشــارکت هــای اجتماعــی ،آقــای
لطفــی معــاون توانمندســازی و کارآفرینــی ایــن ســازمان و تنــی چنــد از
مســئولین و مدیــران ذیربــط ،برگــزار شــد؛ بــا ســه کارگــر از کارافتــاده،
دیــداری صمیمانــه صــورت گرفــت .کارگــران ،ضمــن تشــکر و قدردانــی
از زحمــات میهمانــان و مســئولین ،درخواســت هــای خــود از جملــه

اشــتغال اعضــای خانــواده ،آشــنایی بیشــتر بــا مســائل حقوقــی ،پیگیــری
امــور بیمــه تامیــن اجتماعــی و  ...را مطــرح نمودنــد کــه آقــای محجــوب
و آقــای حبیــب زاده در خصــوص پیگیــری مســائل حقوقــی و اداری
ایشــان و آقــای محمــدی در خصــوص پیگیــری امــور اشــتغال و آمــوزش
و مهــارت آمــوزی و نیــز امــور رفاهــی ایشــان دســتورات ازم را صــادر
کردنــد.
در پایــان مدیرعامــل ســازمان رفــاه ،خدمــات و مشــارکت هــای اجتماعــی
بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از مهمتریــن مشــکات کارگــران ،مســائل
حقوقــی و قانونــی مــی باشــد ،گفــت  :مرکــز مشــاوره حقوقــی رایــگان
بــه کارگــران ســاختمانی و خانــواده راه انــدازی خواهــد شــد .همچنیــن
آمــوزش هــای رایــگان  HSEبــه منظــور افزایــش مهــارت کارگــران و
نیــز کاهــش حــوادث حیــن کار نیــز بــه آنــان ارائــه میشــود.

:معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه چهار خبر داد

بهسازی و آراستگی  125مسجد شمال شرق تهران
معــاون خدمــات شــهری و محیــط زیســت شــهرداری منطقــه چهــار
گفــت :بــرای اســتقبال هرچــه شایســته تــر از مــاه مبــارک رمضــان بیــش
از یکصــد مســجد شــمال شــرق تهــران مناســب ســازی ،رنــگ آمیــزی
و غبارروبــی شــد.به گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری منطقــه چهــار،
"پیمــان پورنصــر" بــا اعــام ایــن خبــر گفــت :مســاجد همــواره بــه عنــوان
مهمتریــن پایــگاه حضــور و مشــارکت شــهروندان در عرصــه هــای
اجتماعــی بــه شــمار مــی رود؛ از ایــن رو رســیدگی بــه ایــن مــکان مقــدس
بــه خصــوص در ایــام خــاص مذهبــی یکــی از اولویــت هــای مدیریــت

در آستانه ماه مبارک رمضان
شــهری بــه حســاب مــی آیــد.وی افــزود :از ایــن جهــت در آســتانه مــاه
مبــارک رمضــان  ۱۲۵مســجد مناســب ســازی ،دیــواره هــا و نماهــای
مســاجد شستشــو و در صــورت نیــاز مرمــت و رنــگ آمیــزی شــد.پورنصر
بــا اشــاره بــه دیگــر اقدامــات ایــن طــرح گفــت :رســیدگی بــه نواقــص و
کمبودهــای نورپــردازی و روشــنایی هــای مســاجد ،ایروبــی معابــر و کوچه
هــای اطــراف مســاجد و حــذف زوایــد فیزیکــی کــه بــرای نمازگــزاران
مــی توانســت مانــع و مشــکل ایجــاد کنــد ،از دیگــر اقداماتــی اســت کــه
در آســتانه مــاه مبــارک رمضــان انجــام گرفت.معــاون خدمــات شــهری و

محیــط زیســت منطقــه چهــار گفــت :وجــود جانــوران مــوذی در معابــر و
انهــار یکــی از مشــکات همیشــگی اســت کــه در ایــن طــرح بــا انســداد
منافــذ غیرفعــال ،توزیــع تلــه هــای چســبی و نصــب دریچــه در نقــاط آلــوده
اطــراف مســاجد ،تکایــا و هیــات هــای مذهبــی در جهــت کاهــش ایــن
مشــکل اقــدام شــد.پورنصر در پایــان افــزود :از دیگــر برنامههــای ایــن
طــرح میتــوان بــه غبارروبــی ،عطرافشــانی و فضاســازی محیطــی،
شستشــوی فرشهــا ،نظافــت عمومــی ،رســیدگی بــه ســرویس هــای
بهداشــتی  ،تعمیــرات مــورد نیــاز و نصــب بنــر اشــاره کــرد.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین همزمان با «روز جهانی کار اعام کرد:

خدمت رسانی روزانه هر کارگر میوه و تره بار به  140شهروند
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت میادیــن میــوه و تــره بــار در حاشــیه
مراســم «روز جهانــی کارگــر» کــه بــه منظــور تجلیــل از کارگــران
شــهرداری تهــران بــر پــا شــده بــود ،ضمــن تبریــک بــه کارگــران بــه
عنــوان نمــاد خدمــت در مجموعــه بــزرگ مدیریــت شــهری گفــت :بــه
تعبیــر امــام راحــل« ،هــر روز ،روز کارگــر اســت».به گــزارش روابــط
عمومــی ســازمان مدیریــت میادیــن شــهرداری تهــران؛ ســید ســعید راد
افــزود :کارگــران ،در خــط مقــدم خدمــت بــه مــردم قــرار دارنــد و بــه
عنــوان ســتون هــای اصلــی ایــن مجموعــه ،ســرمایه واقعــی مدیریــت
شــهری هســتند.وی بــا شــاره بــه اینکــه بــار خدمــت در شــهرداری
تهــران بــر شــانه هــای کارگــران قــرار دارد کــه بــرای کســب روزی

حــال و خدمــت بــه مــردم بــه صــورت شــبانه روزی در تــاش هســتند،
اظهــار کــرد :همــه بخــش هــای شــهرداری تهــران از جملــه ســازمان
مدیریــت میادیــن ،یــک هــدف واحــد دارنــد و آن ،خدمــت گــزاری هرچــه
بهتــر و بیشــتر بــه مــردم اســت.راد بــا بیــان اینکــه در جهــت تحقــق ایــن
مأموریــت مشــترک ،مدیــران ،کارمنــدان و کارگــران شــهرداری تهــران
همچــون اعضــای یــک خانــواده در کنــار هــم هســتند ،تصریــح کــرد:
امــا کارگــران در صــف اول خدمــت رســانی بــه مــردم ایســتادهاند و بــار
ســنگینتری را بــر دوش میکشــند.وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال
حاضــر ۵۷۲۱ ،کارگــر در  ۲۴۶میــدان و بــازار میــوه و تــره بــار واقــع در
 ۲۲منطقــه تهــران طــی هفــت روز هفتــه مشــغول بــه کار هســتند ،اظهــار

کــرد :ایــن کارگــران در روزهــای عــادی ،روزانــه بــه  ۸۰۰هــزار مراجعــه
کننــده و در روزهــای نزدیــک بــه عیــد نــوروز و اعیــاد خــاص ،روزانــه
بــه یــک میلیــون و  ۲۰۰هــزار مراجعــه کننــده خدمــات ارائــه میدهنــد.
راد بــا بیــان اینکــه هــر کارگــر در میادیــن و بازارهــای میــوه و تــره بــار
بــه طــور متوســط روزانــه بــه  ۱۴۰مراجعــه کننــده خدمــت میکنــد
کــه ایــن امــر ،نشــان از بهــرهوری بــاای کارگــران در ایــن مجموعــه
دارد ،تصریــح کــرد :هــم اکنــون بخــش قابــل توجــهای از صدهــا هــزار
مشــتری روزانــه میادیــن و بازارهــا را کارگــران و خانوادههــای آنهــا
تشــکیل میدهنــد کــه مایحتــاج روزانــه و هفتگــی خــود را از ایــن
مراکــز خدماتــی تهیــه میکننــد.

در خیابــان میردامــاد واقــع در منطقــه  ۳شــهرداری
تهــران ،خــط عابرســه بعــدی طراحــی شــده کــه هــم
توســط راننــدگان بهتــر دیــده مــی شــود و هــم باعــث
کاهــش ســرعت راننــدگان مــی شــود.به گــزارش روابــط
عمومــی شــهرداری منطقــه  ،۳بــه گفتــه ی علــی وفقــی
معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک ایــن منطقه ،در بخشــی
از خیابــان میردامــاد ،خــط عابــر پیــاده ســه بعــدی جهت
ایمنــی شــهروندان و کاهــش ســرعت خودروهــا بــر
روی کــف خیابــان رســم شــده اســت.وفقی ادامــه داد:
نخســتین خــط عابــر  ۳بعــدی در خیابــان میردامــاد
منطقــه  ۳کشــیده شــده کــه ایــن خــط عابــر نوعــی
خطــای دیــد ایجــاد میکنــد و اقدامــی در جهــت
کاهــش ترافیــک مــی باشــد.معاون حمــل ونقــل و
ترافیــک شــهرداری منطقــه  ۳ابــراز داشــت :در دو
مقطــع از خیابــان میردامــاد جهــت اثربخشــی و شــناخت
مشــکات اجــرا ،خــط عابــر ســه بعــدی اجــرا شــد و پس
از شناســایی اثــرات آن در ایمنــی و کاهــش ســرعت
خودروهــا در بقیــه معابــر و خیابــان هــای ایــن منطقــه
اجرایــی مــی شــود.

اجــرای  600مترمربــع نقاشــی
دیــواری بــر روی دیوارهــای معابــر
منطقــه 19

معــاون خدمــات شــهری و محیــط زیســت شــهرداری
منطقــه  ۱۹از رنــگ آمیــزی المــان هــای شــهری در
معابــر ایــن منطقــه در راســتای ایجــاد زیبایــی بصــری
خبــر داد .بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری منطقه
 ،۱۹ســعید صالــح محمــود رباطــی بــا اعــام مطلــب
فــوق افــزود :ایــن عملیــات بــا هــدف ســاماندهی زیــر
ســاخت هــای شــهری و نگهداشــت شــهر و بــر اســاس
پالــت رنگــی شــهر تهــران از اســفند مــاه  ۹۷شــروع و
تاکنــون ادامــه دارد .
همچنیــن ایــن مســئول در خصــوص رنــگ آمیــزی
پلهــای پیــاده و ســواره رو منطقــه بیــان کــرد :ایــن
اقدامــات در محــور بزرگــراه شــهید کاظمــی پــل مکانیزه
شــهید کاظمــی روبــروی ناحیــه دو ،پــل های شــکوفه و
شــهید هاشــمی ،هندریــل پــل هــای ســواره رو  ،جــداول
و نــرده پــل هــای ســواره رو انجــام شــد.رباطی خاطــر
نشــان کــرد :در راســتای ایجــاد زیبایــی بصــری ۶۰۰
مترمربــع نقاشــی دیــواری در بلــوار شــهید ورامینــی حــد
فاصــل میــدان مــادر و شــهید بهلــول محمــودی درضلــع
شــمالی طــرح هــای انتزاعــی در حــال اجــرا اســت.

برگــزاری نشســت تجلیــل از فعالیــن
کانونهــای مرتبــط بــا کــودکان در
محــات

نشســت تجلیــل از فعالیــن کانونهــای کــودک محــات
هجــده گانــه منطقــه  ۱۸تهــران در راســتای ترغیــب
بیشــتر شــهروندان بــه مشــارکت در ایــن قبیــل
اقدامــات بــا حضــور مصطفــی حســنی معــاون اجتماعــی
شــهرداری ایــن منطقــه برگــزار شــد.به گــزارش روابــط
عمومــی شــهرداری منطقــه  ، ۱۸در جریــان ایــن
نشســت حســنی معــاون اجتماعــي و فرهنگــي منطقــه
طــی ســخنانی بــا اشــاره بــه موضــوع اهمیــت مشــارکت
دادن شــهروندان در اجــراي برنامــه هــاي مختلــف  ،از
سیســتم نظــام پیشــنهادات شــهروندان بعنــوان یــک
رکــن اساســي در اجــراي مشــارکت نــام بــرد و اظهــار
داشــت  :بــدون مشــورت و مشــارکت نمــي توانیــم در
کارهــا موفــق و بهــره منــدي از پتانســیل و ظرفیتهــا و
تجمیــع آنهــا بــا یکدیگــر  ،نیازهــا مرتفــع و انجــام امــور
تســهیل و کارهــا بــه بهتریــن شــکل ممکــن صــورت
خواهــد گرفــت.
وي همچنیــن در ادامــه برپائــي نمایشــگاه دســتآوردهای
کانونهــاي کــودک کــه بــه تازگــی بــا مشــارکت
ســراهاي محــات اجــرا شــده را نمونــه اي از ایــن نــوع
مشــارکتها دانســت.
گفتنــی اســت  :حضــور فعاانــه در اجــرای برنامــه هــای
هفتــه ملــی ســامت همــراه بــا ارائــه خدمــات متنــوع
آموزشــی و درمانــی رایــگان بــه شــهروندان و هماهنگــی
بازدیــد مدیــران شــهری منطقــه و مدیــر کل ســامت
شــهرداری تهــران از فعالیتهــای صــورت گرفتــه از جملــه
اقدامــات مشــترک اداره ســامت ایــن حــوزه معاونــت
بــه شــمار مــی رود.

علــی پهلــوان در روز تولــدش
برنــدهی جایــزهی بینالمللــی
آهنگســازی شــد

آهنــگ نــاب ســاختهی علــی پهلــوان ،کــه از بیــن
 ۱۹۰۰۰شــرکت کننــده در مســابقهی بینالمللــی
آهنگســازی در آمریــکا بــا رای داوران بــه مرحلــهی
نهایــی رســیده بــود ،برنــدهی بخــش آرای مردمــی شــد.
علــی پهلــوان کــه متولــد یازدهــم اردیبهشــت اســت
خبــر برنــده شــدن خــود را در روز تولــدش دریافــت کــرد.
او در گفتگــو بــا خبرنــگار مــا ضمــن خوشــحالی از ایــن
پیــروزی از تمامــی کســانی کــه در ایــن مســابقه بــه
او رای دادنــد ،صمیمانــه تشــکر کرد.پیشــتر نیــز علــی
پهلــوان یــک بــار بــه مرحلــهی نیمــه نهایــی مســابقهی
بینالمللــی  Music City SongStarو یــک
بــار بــا گــروه آریــان بــه نیمــه نهایــی مســابقه جهانــی
موســیقی رادیــو بیبیســی رســیده بود.شــایان ذکــر
اســت کــه مســابقهی بیــن المللــی آهنگســازی هرســاله
در شــهر نشــویل آمریــکا برگــزار میشــود و هنرمندانــی
مشــهور و مدیــران صنعــت موســیقی داوری مســابقه را
بــه عهــده دارنــد.
امســال از جملــه افــراد مشــهوری کــه داوری ایــن
مســابقه را بــه عهــده داشــتند میتــوان از آدام لمبــرت و
مــارک آنتونــی نــام بــرد.

ضرورت باز آفرینی شهری با مشارکت شهروندان

تدارک ویژه برنامه های فرهنگی ماه مبارک رمضان با محوریت «قرآن ،مسجد و خانواده»

معــاون شهرســازی و معمــاری شــهرداری تهــران بــا حضــور در جلســه ماقــات مردمــی شــهرداری منطقــه  ۱۷ضمــن دیــدار بــا جمعــی از شــهروندان
محتــرم تهرانــی ،دســتورات ازم بــرای رفــع مســائل و مشــکات حــوزه شهرســازی مــردم ایــن منطقــه را ارائــه کــرده و بــر بــاز آفرینی شــهری با مشــارکت
شــهروندان در ایــن منطقــه تأکیــد کــرد .بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت شهرســازی و معمــاری شــهرداری تهــران ،عبدالرضــا گلپایگانــی همــراه امیــر
محســنی شــهردار منطقــه  ۱۷و معــاون شهرســازی و ومعمــاری ایــن منطقــه در جلســه ماقــات مردمــی بــه مشــکات پرونــده هــای جــاری در حــوزه
شهرســازی رســیدگی کــرده و دســتورات ازم را درجهــت رفــع مســائل و مشــکات مــردم ایــن منطقــه ارائــه کــرد .گلپایگانــی اجــرای ماقــات مردمــی را
راهــی بــرای ارتبــاط میــان مدیریــت شــهری و شــهروندان خوانــد و افــزود :بازدیدهایــی کــه در مناطــق اتفــاق مــی افتــد ســبب آشــنایی نزدیــک بــا مســائل
و مشــکات روزمــره و ارتبــاط بیشــتر بــا مــردم شــده و بــه مــا در اتخــاذ تصمیمــات خــرد و کان کمــک مــی کنــد و موجــب مــی شــود ایــن تصمیمــات
واقعــی تــر ،اجرایــی تــر و عملیاتــی تــر و بــر اســاس نیــاز ســنجی مــردم هــر منطقــه صــورت گیــرد .قصــد داریــم در ایــن بازدیدهــا و بــه کمــک مدیریــت
شــهری هرمنطقــه بتوانیــم مشــکات روزمــره مــردم را هــم حــل و فصــل کنیــم و از ایــن حیــث رفــت و آمدهــا و بازدیدهــای میدانــی در مناطــق ضــرورت
دارد .معــاون شــهردار تهــران بــا تأکیــد بــر پرهیــز از یکجانبــه نگــری در مســائل گفــت :اگــر فقــط بخواهیــم مســائل کانشــهر را ببینیــم و از مســائل اجرائی
و روزمــره غافــل شــویم در اصــل بــه دام کلــی نگــری و آرمــان گرایــی و دور ی از واقعیــت مــی افتیــم .از طــرف دیگــر اگــر فقــط بخواهیــم بــه مســائل
روزمــره در مقیــاس کوچــک توجــه کنیــم و بــه مســائل کان توجــه نکنیــم از آن ســوی بــام افتــاده ایــم و دچــار روزمرگــی مــی شــویم.

هــم افزایــی بــرای تــدارک ویــژه برنامــه هــای فرهنگــی مــاه مبــارک رمضــان  ۹۸در پایتخــت بــا محوریــت «قــرآن ،مســجد و خانــواده» در نشســت
هماهنگــی معاونــت امــور اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری تهــران مــورد تاکیــد قــرار گرفت.بــه نقــل از روابــط عمومــی معاونــت امــور اجتماعــی و
فرهنگــی شــهرداری تهــران ،نشســت هماهنگــی ویــژه برنامــه هــای اجرایــی پاسداشــت مــاه مبــارک رمضــان  ۹۸بــه ریاســت محمدرضــا جــوادی
یگانــه معــاون امــور اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری تهــران و بــا حضــور رییــس مرکــز فعالیــت هــای دینــی شــهرداری تهــران ،نمایندگانــی از اوقــاف
و امــور خیریــه ،پلیــس راهــور ،ســازمان تبلیغــات اســامی ،شــورایعالی قرآنــی ،مرکــز رســیدگی بــه امــور مســاجد ،بســیج ،ســازمان زیباســازی و مدیــران
کل ســتادی حــوزه معاونــت امــور اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری تهــران برگــزار شــد.محمدرضا جــوادی یگانــه معــاون امــور اجتماعــی و فرهنگــی
شــهرداری تهــران در ایــن نشســت بــا اشــاره بــه همــکاری و هــم افزایــی تمامــی بخــش هــای درون شــهرداری بــرای مــاه مبــارک رمضــان تاکیــد
کــرد و افــزود :بــا هماهنگــی هــای صــورت گرفتــه پایتخــت در آســتانه مــاه مبــارک رمضــان ،رنــگ و صبغــه مذهبــی پیــدا مــی کنــد و تــاش مــی
کنیــم بــا اکــران محتــوای قرآنــی ،روح معنــوی بــه شــهر ببخشــیم.وی ،مســجد محــوری را از جملــه رویکردهــای برنامــه هــای شــهرداری تهــران در
مــاه مبــارک رمضــان عنــوان و تصریــح کــرد :شــهرداری تهــران بنــا دارد بــدون رقابــت بــا مســاجد و خانــواده هــا برنامــه هــای فرهنگــی مــاه مبــارک
رمضــان را اجــرا نمایــد .برنامــه هــای مــا بایــد بــه گونــه ای تنظیــم شــود کــه بــا اقامــه نمــاز و برنامــه هــای مذهبــی مســاجد تداخلــی نداشــته باشــد.
مــا بایــد در کنــار مســاجد نقــش فرهنگــی خــود را بــه درســتی ایفــا کنیــم.

گوناگون
همایــش «هوشمندســازی در حــوزه تــاب آوری و
ایمنــی شــهرری» برگــزار مــی شــود

شــهردار منطقــه  ۲۰از برگــزاری «همایــش هوشمندســازی در حــوزه
تــاب آوری و ایمنــی شــهرری» بــا هــدف رونمایــی از دســتاوردهای ســتاد
مدیریــت بحــران منطقــه خبــر داد.بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری
منطقــه ۲۰؛ فرهــاد افشــار بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت :همایــش هوشــمند
ســازی در حــوزه تــاب آوری و ایمنــی شــهرری بــا معرفــی  ۸دســتاورد مهم
ســتاد مدیریــت بحــران منطقــه  ۲۰در ســالن اجتماعــات فرهنگســرای وا
شــهرری برگــزار مــی شود.افشــار اپلیکیشــن اماکن اضطــراری ،اپلیکیشــن
سیســتم فرماندهــی حادثــه ،مرکــز عملیــات اضطــراری ،ســامانه ارزیابــی
ســتادهای مدیریــت بحــران نواحــی ،کمپیــن  ۷۲ســاعت طایــی تــا
زندگــی دوبــاره ،جــذب ،آمــوزش و ســاماندهی گــروه هــای  ۲۳نفــره دوام
در محــات ،سیســتم هشــدار ســیاب در کانــال ســرخه حصــار ،آمــوزش
رایــگان فضــای مجــازی را از دســتاوردهای ســتاد مدیریــت بحــران
منطقــه  ۲۰برشــمرد .شــهردار منطقــه  ۲۰ادامــه داد :برگــزاری مراســم
تحلیــف گروههــای دوام آموزشدیــده در زمســتان  ۹۷از دیگــر برنامــه
هــای پیــش بینــی شــده در ایــن همایــش اســت.همایش هوشــمند ســازی
در حــوزه تــاب آوری و ایمنــی شــهر ری روز یکشــنبه  ۱۵اردیبهشــت
ســاعت  ۹صبــح در ســالن اجتماعــات فرهنگســرای وا واقــع در میــدان
نمــاز شــهرری برگــزار خواهــد شــد.

حضــور داوران تیرانــدازی بــا کمــان ایــران بــرای
قضــاوت در میادیــن جهانی

داوران تیرانــدازی بــا کمــان کشــورمان بــرای قضــاوت در میادیــن جهانــی
حضــور خواهنــد داشــت.
بــه نقــل از ســایت فدراســیون تیرانــدازی بــا کمــان ،فدراســیون جهانــی
از  ۴داور بیــن المللــی تیرانــدازی بــا کمــان ایــران بــرای قضــاوت در
مســابقات جهانــی ،ســهمیه المپیــک وپارالمپیــک دعــوت کــرده اســت.
اســامی داوران و مســابقات آنهــا بــه شــرح زیــر اســت:
شــهرزاد الهیــاری مســابقات مرحلــه دوم جــام جهانــی چیــن
(۱۶تا۲۲اردیبهشــت مــاه) قضــاوت خواهــد کرد.نســرین قشــقایی
مســابقات مرحلــه ســوم جــام جهانــی ترکیــه (۱تــا ۵خــرداد مــاه) قضــاوت
خواهــد کرد.غزالــه رســولی مســابقات قهرمانــی جهــان (ســهمیه المپیــک)
و مســابقات جهانــی معلولیــن (ســهمیه پارالمپیــک) ،هلنــد (۳تــا۲۶
خردادمــاه) قضــاوت خواهــد کــرد.داود نعمتــی نیــا مســابقات قهرمانــی
جهــان (ســهمیه پارالمپیک)،هلند(۱۳تا۱۹خردادمــاه )قضــاوت خواهــد کــرد.

برگــزاری مســابقات رنکینــگ بدمینتــون بــه
میزبانــی اراک و شــاهرود

مســابقات رنکینــگ بدمینتــون در دو بخــش مــردان و زنــان بــه میزبانــی
اراک و شــاهرود برگــزار مــی شــود .بــه گــزارش روابــط عمومی فدراســیون
بدمینتــون ،اولیــن مرحلــه مســابقات رنکینــگ بدمینتــون آقایــان رده ســنی
بزرگســاان صبــح امــروز (چهارشــنبه) تــا ســیزدهم اردیبهشــت مــاه جاری
بــه میزبــان اســتان مرکــزی شهرســتان اراک برگــزار مــی شــود.در ایــن
رقابتهــا کــه در قســمت یــک نفــره و دونفــره (تیمــی) برگــزار مــی شــود،
 ۹۰بازیکــن در قســمت یــک نفــره و  ۴۰تیــم دونفــره از  ۲۴اســتان
کشــور شــرکت دارنــد .مســابقات رنکینــگ بدمینتــون آقایــان رده ســنی
بزرگســاان کشــور در  ۳مرحلــه برگــزار مــی شــود.همچنین اولیــن مرحلــه
مســابقات رنکینــگ بدمینتــون بانــوان رده ســنی بزرگســاان در روزهــای
یازدهــم تــا ســیزدهم اردیبهشــت مــاه جــاری بــه میزبانــی اســتان ســمنان
در ســالن اختصاصــی بدمینتــون شــهر شــاهرود برگــزار مــی شــود.

کوتاه از اقتصاد
گرامیداشت روز معلم در بانک ملی ایران

بــه مناســبت ســالروز شــهادت اســتاد مطهــری و روز معلــم و در راســتای
پاسداشــت و قدردانــی از مقــام واای معلمــان ،طــی مراســمی بــا حضــور
محســن امیــن زارع معــاون امــور ارزی و بیــن الملــل ،عبــاس شــفیعی
معــاون پشــتیبانی ،داوود ملــک نیــا رئیــس اداره کل آمــوزش و تنــی چنــد
از مســئوان بانــک ،اســاتید و مدرســان اداره کل آمــوزش مــورد تقدیــر
قــرار گرفتند.بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک ملــی ایــران ،داوود ملــک
نیــا در ایــن مراســم ضمــن تجلیــل از مقــام و منزلــت معلــم ،بــا توصیــف
شــخصیت علمــی و معنــوی اســتاد مطهــری و جایــگاه مقــام معلــم ،از
تعلیــم و تربیــت بــه عنــوان آمــوزه ای دینــی یادکــرد .وی بــا اشــاره
بــه نقــش و اهمیــت جایــگاه آمــوزش در پیشــبرد اهــداف ســازمان هــا
و بانــک اظهــار کــرد :مدرســان و اســاتید آمــوزش در رشــد و پــرورش
نیروهــای متخصــص و خــاق بانــک و جامعــه موثــر هســتند و بــر
آنیــم کــه بــا تــاش همــه همــکاران در راســتای رضایتمنــدی مــردم
و مشــتریان حرکــت کنیــم و بــه اهــداف عالــی بانــک دســت یابیــم.
ملــک نیــا ،آمــوزش را یکــی از ســرمایه گــذاری هــای مطمئــن بانــک
بــرای نیــروی انســانی دانســت و ضمــن اشــاره بــه اهمیــت تعلیــم و
تعلــم بــه عنــوان یکــی از اهــداف بلنــد مــدت بانــک خاطــر نشــان کــرد:
در ســال گذشــته بــه همــت  ۵۰۰مــدرس در سراســر کشــور ،یــک هــزار
و  ۸۰۰دوره آموزشــی بــا محورهــای رفتــاری ،ســوددهی ،بازاریابــی،
ارزی و بانکــداری برگــزار شــد و امســال هــم بــا نیازســنجی و برنامــه
ریــزی هــای صــورت گرفتــه ،دو هــزار و  ۸۰۰دوره آموزشــی برگــزار
خواهــد شــد.

قــرار گرفتــن قطــار بانــک صــادرات ایــران در
ریــل اصلــی

مدیــر عامــل بانــک صــادرات ایــران گفــت :بانــک صــادرات ایــران در
ســال  ۹۸در حــال طــی کــردن روزهــای سرنوشتســازی اســت چــون
ســال خــروج از زیــان و ورود بــه محــدوده ســودآوری اســت بــا تحقــق
ایــن هــدف ،قطــار بانــک در ریــل اصلــی خــود قــرار خواهــد گرفــت.
بــه گــزارش روابطعمومــی بانــک صــادرات ایــران ،حجتالــه صیــدی در
«نشســت همافزایــی یــک هــزار مدیــر عملیاتــی شــبکه بانــک صــادرات
ایــران» کــه بــا حضــور اعضــای هیئتمدیــره ،معاونیــن ،مدیــران ارشــد
بانــک و روســای حوزههــا و شــعب برتــر بانــک صــادرات ایــران در
تــاار وزارت کشــور برپــا شــده بــود ،افــزود :پــس از تحقــق دو فــاز
اول و دوم برنامههــای عملیاتــی بانــک در توقــف زیاندهــی و کاهــش
رونــد آن ،تــاش همــکاران بانــک در سراســر کشــور ،بانــک را در آســتانه
مرحلــه ســوم و ورود بــه منطقــه ســودآوری قــرار داده کــه افزایــش
ســرمایه ،نــگاه مثبــت بــازار ســرمایه و اعتمــاد جامعــه ،بانــک صــادرات
ایــران را در ورود بــه منطقــه ســود در ســال  ۹۸یــاری خواهــد کــرد و بــا
دســتیافتن بــه ایــن هــدف ،قطــار بانــک در ریــل اصلــی خــود قــرار
گرفتــه و گامهــای بلنــد بعــدی را بــرای رســیدن بــه جایــگاه واقعــی
خــود برخواهــد داشــت.مدیرعامل بانــک صــادرات ایــران گفت :مســئولیت
اصلــی عملیاتــی کــردن برنامههــا و مصوبــات مدیــران عالــی بانــک بــر
دوش حلقــه مدیــران عملیاتــی و میانــی اســت و همــکاران صــف و ســتاد
در بانــک ایــن وظیفــه را بــر عهــده دارنــد کــه بایــد برنامههــا را بــرای
رســیدن بــه اهــداف بانــک بــا دقــت و بــه طــور موثــر اجــرا کننــد.

کسب رضایت عمومی محور فعالیت های مساجد
نشســت فصلــی ائمــه جماعــات منطقــه  ۵بــا حضــور
نائــب رییــس و عضــو شــورای اســامی شــهر
تهــران در آســتانه مــاه مبــارک رمضــان بــا تاکیــد
بــر رفــع مشــکات شــهروندان برگــزار شــد.
بــه گــزارش روابط عمومــی شــهرداری منطقــه  ،۵در
آســتانه مــاه مبــارک رمضــان ،نشســت فصلــی ائمــه
جماعــات منطقــه  ۵بــا حضــور امینــی نائــب رییــس
شــورای اســامی و مســجد جامعــی عضــو شــورای
اســامی شــهر تهــران ،صــادق زاده رییــس مرکــز
فعالیــت هــای دینــی شــهرداری تهــران ،مزدجــو
مدیــر ناحیــه شــهید مطهــری مرکــز رســیدگی
بــه امــور مســاجد ،صالــح نیــا امــام جمعــه بخــش
کــن ،شــهردار ،معاونیــن ،مدیــران و ائمــه جماعــات
مســاجد ســطح منطقــه بــه منظــور هــم افزایــی و
تقویــت برنامــه هــای فرهنگــی و قرآنــی بــا نــگاه
ویــژه بــه نقــش مســاجد برگــزار شــد.
مســجد جامعــی عضــو کمیســیون فرهنگــی شــورای
اســامی شــهر تهــران در ایــن نشســت ،منطقــه ۵
را بــه لحــاظ جغرافیایــی و تاریخــی ،یــک منطقــه
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دارای پیشــینه دانســت و بــه برنامــه ریــزی فرهنگــی
بــرای افزایــش همبســتگی اجتماعــی شــهروندان بــا
مســاجد تاکیــد کــرد.

وی از ائمــه جماعــات خواســت تــا بــزرگان محــات
را شناســایی کــرده و بــا تکیــه بــر ســرمایه هــای
ارزشــمند محلــی ،تاثیــر گــذاری بــر مــردم را

پویــش دوشــنبه هــای ورزشــی پایتخــت باهــدف
ترویــج فرهنــگ حفــظ تندرســتی و شــادابی میــان
شــهروندان بــا حضــور مدیــران شــهری منطقــه ۱۸
بــه میزبانــی بوســتان  ۵۰هکتــاری قائــم برگــزار
شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری منطقــه
 ، ۱۸در جریــان ایــن اقــدام ارزشــمند فرهنگــی
و ورزشــی کــه نهمیــن هفتــه از آغــاز آن بــا
مشــارکت ســازمان ورزش شــهرداری تهــران در
بوســتان  ۵۰هکتــاری قائــم بــه اجــرا گذاشــته شــد
 ،ســید محمــد فیــاض شــهردار  ،مدیــران شــهری
منطقــه  ،معاونیــن و مدیــران ســازمان ورزش
شــهرداری تهــران و آحــاد شــهروندان عاقمنــد
بــه ورزش حضــور داشــتند و صبــح یــک روز
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مرتضــی کریمــی ســرمربی تیــم
تکوانــدو نونهــاان ایــران شــد

بــاا ببرنــد و نفــع جمعــی بــرای کســب رضایــت
عمومــی ،شــنیدن درد دل هــای شــهروندان ،
صمیمیــت و خوشــرویی ،گــرم نگــه داشــتن جلســات
دینــی محلــی مخصوصــا در مــاه رمضــان و عدالــت
محــوری را در اولویــت کاری قــرار دهنــد ،تــا ســیره
قرآنــی انتشــار یابــد.
خســروآبادی شــهردار منطقــه نیــز ،بــه اســتمرار
حضــور خــود در مســاجد و شــنیدن مشــکات
شــهروندان اشــاره کــرد و کســب رضایــت مــردم
بــا انجــام کارهــای کوچــک روزمــره را در اولویــت
دانســت .
همچنیــن صالــح نیــا امــام جمعــه بخــش کــن،
ضمــن تشــکر از شــهردار فرهنگــی ،مردمــی و
پرتــاش منطقــه ،پــی گیــری و شــنیدن در خواســت
مــردم و حضــور شــهردار منطقــه در نمــاز جمعــه
کــن ،ترویــج روحیــه کار تیمــی و پــی گیــری مــداوم
در خواســت شــهروندان از جانــب مدیریــت شــهری
را ارزشــمند خوانــد و خدمــت بــه مــردم را هــم پایــه
مجاهــدت در راه خــدا دانســت.

میزبانی نهمین هفته پویش دوشنبه های ورزشی پایتخت
به بوستان قائم رسید

تعاونی
نشرمهر
دانش نور

پرنشــاط و مفــرح را بــا انجــام حــرکات ورزشــی
گروهــی آغــاز کردنــد .برپایــه ایــن گــزارش
 ،حضــور پرشــور کارگــران پاکبــان شــاغل در
معاونــت خدمــات شــهری و محیــط زیســت
منطقــه و جمعــی از پیشکســوتان تیمهــای ملــی
و چهــره هــای صاحــب نــام ورزش از نــکات قابــل
توجــه ایــن پویــش بــزرگ ورزشــی بــه شــمار مــی
رفت.گفتنــی اســت  :در حاشــیه برگــزاری ایــن
پویــش بــزرگ ورزشــی  ،ســید محمــد فیــاض
شــهردار منطقــه از افتخــار آفرینــی هــای اخیــر
فاطمــه رضائــی قهرمــان ســبک کیوکوشــین
کاراتــه جهــان و نویــد زنگنــه نائــب قهرمــان
کشــتی آســیا و نفــر ســوم رقابتهــای امیدهــای
جهــان تجلیــل کــرد.

بــا اعــام ســازمان تیمهــای ملــی تکوانــدو و پــس
از تشــکیل جلســه کمیتــه فنــی فدراســیون تکوانــدو،
مرتضــی کریمــی بــه عنــوان ســرمربی تیــم نونهــاان
ایــران معرفــی شــد.به نقــل از روابــط عمومــی فدراســیون
تکوانــدو ،کمیتــه فنــی فدراســیون بــه منظــور تعییــن
ســرمربی تیــم تکوانــدو نونهــاان پســر تشــکیل جلســه
داد.بــا اعــام ســازمان تیمهــای ملــی تکوانــدو ،پــس از
تشــکیل جلســه کمیتــه فنــی مرتضــی کریمــی بــه عنوان
ســرمربی تیــم نونهــاان انتخــاب گردیــد .همچنیــن
یوســف جنگجــو و جــواد خــاوری بــه عنــوان مربیــان
اعزامــی بــه مســابقات قهرمانــی آســیا معرفــی شــدند و
محمدرضــا یــاری و محمــد علــوی نیــز مربیــان اعزامــی
بــه رقابتهــای قهرمانــی جهــان هســتند.
مســابقات قهرمانــی آســیا  ۲۹و  ۳۰تیرمــاه در امــان
پایتخــت اردن برگــزار میشــود؛ همچنیــن نونهــاان ۱۶
تــا  ۱۹مردادمــاه در تاشــکند ازبکســتان رویــداد جهانــی را
پیــشرو دارنــد.

دیــدار رســانه ورزش و پیشکســوتان
تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــه نفــع
ســیل زدگان
تیــم فوتبــال رســانه ورزش در دیــداری خیرخواهانــه روز
پنجشــنبه بــه مصــاف پیشکســوتان تیــم ملــی فوتبــال
ایــران میرود.بــه نقــل از ســایت رســمی تیــم فوتبــال
رســانه ورزش ،تیــم فوتبــال رســانه ورزش کــه در طــول
فعالیــت خــود برگــزاری دیدارهــای خیریــه را در دســتور
کارش قــرار داده اســت ،ایــن بــار در حمایــت از ســیل
زدگان اســتان خوزســتان بــه مصــاف تیمــی متشــکل از
بازیکنــان پیشــین تیــم ملــی فوتبــال ایــران خواهــد رفت.
دیــدار تیــم فوتبــال رســانه ورزش کــه بــا حمایت «هــوادار
شــاپ» در رویدادهــای مختلــف حضــور پیــدا میکنــد،
ســاعت  ۱۰:۳۰روز پنجشــنبه  ۱۲اردیبهشــت در زمیــن
مجموعــه ورزشــی شــهرداری منطقــه دو (ســعادت آبــاد -
روبــروی بیمارســتان عرفــان) برگــزار خواهــد شــد.

گزینــه اول کونتــه بــرای مربیگــری
مشــخص شــد
ســرمربی ســابق چلســی در اندیشــه بازگشــت بــه
یوونتــوس اســت .ســایت کالچــو میرکاتــو ایتالیــا خبــر داد
کــه آنتونیــو کونتــه ،ســرمربی ســابق چلســی گزینــه اول
بــرای مربیگــری اش در فصــل آینــده را مشــخص کــرده
اســت.کونته بعــد از برکنــاری از چلســی و گذرانــدن دوران
اســتراحت بــا قــدرت مــی خواهــد بــه دوران مربیگــری
اش ادامــه دهــد .بنــا بــه گــزارش هــا رم ،میــان و پــاری
ســن ژرمــن بــه دنبــال جــذب ایــن ســرمربی ایتالیایــی
هســتند .گزینــه اول کونتــه بــرای مربیگــری برگشــتن بــه
یوونتــوس تیــم ســابقش اســت .میــان نیــز در آســتانه
برکنــار کــردن گتــوزو قــرار دارد و در ایــن رقابــت بــه
صــورت جــدی حضــور دارد.

ـنگ
ـه سـ
ـر :کار متعهدانـ
ـی کار و کارگـ
ـبت روز جهانـ
ـه مناسـ
ـی بـ
ـت در پیامـ
ـک ملـ
ـل بانـ
مدیرعامـ
مدیرعامــل بانــک ملــت در پیامــی بــه مناســبت روز جهانــی کار و
کارگــر :کار متعهدانــه ســنگ بنــای توســعه و پیشــرفت اســت
مدیرعامــل بانــک ملــت در پیامــی بــه مناســبت روز جهانــی کار و
کارگــر ،ایــن روز را بــه کارگــران زحمــت کــش و خــدوم ایرانــی
تبریــک گفــت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک ملــت ،متــن پیــام دکتــر بیگدلــی
مدیرعامــل ایــن بانــک بدیــن شــرح اســت:

ـت
ـرفت اسـ
ـعه و پیشـ
ـای توسـ
بنـ

بسم ا ...الرحمن الرحیم
ماسعی»
«لیس ل ِانسان ّاا َ
َ
قرآن کریم -سوره نجم
روز جهانــی کار و کارگــر فرصــت مغتنمــی بــرای قدردانــی از انســان
هایــی اســت کــه شــرافتمندانه و بــا اتــکا بــه تــوان و ایمانشــان بــرای
آبادانــی و پیشــرفت ســرزمین و میهــن خــود تــاش مــی کننــد.
کارگــران گــران قــدری کــه بــه مصــداق روایــت شــریفه معصــوم

(ع) ،مجاهــدان در راه خــدا هســتند.نیک مــی دانیــم کار متعهدانــه
ســنگ بنــای توســعه و پیشــرفت هــر کشــوری اســت و محــور اصلــی
کار ،ســرمایه هــای انســانی هســتند .توجــه بــه ایــن ســرمایه هــای
بــی بدیــل و مراقبــت از آن هــا در هــر ســازمان ،نهــاد و کشــوری،
موفقیــت و تعالــی را تضمیــن و تثبیــت خواهــد کرد.بانــک ملــت بــه
عنــوان یکــی از نهادهــای مهــم و بــزرگ اقتصــادی ،حمایــت از تولید،
کار و کارگــر ایرانــی را بــه مثابــه ی فریضــه ای شــرعی و وظیفــه

ای حرفــه ای همــواره ســرلوحه قــرار داده اســت و امســال نیــز کــه
حســب فرمایــش مقــام معظــم رهبری(مدظلــه العالــی) ،ســال رونــق
تولیــد ملــی نامگــذاری شــده اســت ،بــر حمیــت و همــت خــود در
تحقــق ایــن شــعار خواهــد افزود.ایــن روز را بــه یکایــک کارگــران
عزیــز ایرانــی تبریــک و شــادباش مــی گویــم.
دکتر محمد بیگدلی
مدیرعامل بانک ملت

رحیمی انارکی چگونگی رونق بخشی به حوزه مسکن و ساختمان را تشریح کرد

نقشه بانک مسکن در جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ایران

مدیــر عامــل بانــک مســکن صبــح دیــروز در جمــع مدیــران
ارشــد ایــن بانــک ،ضمــن توضیــح دربــاره شــرایط خــاص اقتصــاد
ایــران در ســال  ۹۸چگونگــی رونــق بخشــی بــه حــوزه مســکن و
ســاختمان در ســال جدیــد را تشــریح کــرد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بانــک مســکن-هیبنا ،ابوالقاســم رحیمــی
انارکــی در اولیــن همایــش فصلــی مدیــران بانــک مســکن در ســال
 ۹۸کــه صبــح امــروز در ســاختمان مرکــزی بانــک در میــدان ونــک
تهــران برگــزار شــد ،اعــام کــرد :تحریــم هــای ظالمانــه آمریــکا
و رفتــار خصمانــه رئیــس جمهــور آمریــکا بــا کشــورمان از طریــق
خــروج از برجــام ،شــرایط اقتصــاد را در وضعیــت خــاص قــرار داده
اســت و بــرای عبــور امــن از مســیر پیــش رو ،لــزوم هوشــمندی،
هوشــیاری و ســخت کوشــی تــک تــک مدیــران و خدمــت گــذاران
کشــور از جملــه شــما مدیــران بانکــی ازم و ضــروری بــه نظــر
مــی رســد.
مدیــر عامــل بانــک مســکن بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته بانــک
مســکن تــاش و همــت تــک تــک کارمنــدان ،کارشناســان
و مدیــران ســتادی و اســتانی خــود موفــق بــه کســب دو نشــان
ارزشــمند در حــوزه فعالیــت هــا و خدمــات بانکــی مرتبــط بــا تامیــن
مالــی مســکن شــد ،افــزود :در ســال  ۹۷بــه رغــم فشــار اقتصــادی
ناشــی از افزایــش هزینــه هــا و اوضــاع سیاســت بیــن الملــل مرتبــط
بــا برجــام از یــک ســو و همچنیــن مســابقه مخــرب در پرداخــت
ســود بیــش از ســقف مصــوب وعــدم شــرکت بانــک در آن از ســوی
دیگــر ،بانــک مســکن موفــق شــد منابــع جدیــد کســب کنــد .از
طرفــی ضمــن کاهــش هزینــه هــا در بانــک مســکن موفــق شــدیم
افزایــش درآمــد نیــز داشــته باشــیم.
دســتاورد دیگــر بانــک مســکن در ســال گذشــته افزایــش میــزان
پرداخــت تســهیات بــه بخــش مســکن و ســاختمان و همینطــور
ســایر بخــش هــا اســت .در ســال  ۹۷میــزان پرداخت کل تســهیات
توســط بانــک مســکن  ۱۲درصــد نســبت بــه ســال  ۹۶افزایــش

پیــدا کــرد کــه ایــن موضــوع «نشــانه کارآیــی بیشــتر بانــک مســکن
در شــرایط اقتصــادی حاکــم بــوده اســت».
رحیمــی انارکــی افزایــش حجــم پرداخــت تســهیات توســط بانــک
مســکن در ســال گذشــته را ناشــی از فعــال ســازی دارایــی هــای
عملیاتــی عنــوان کــرد و گفــت :بیــش از  ۹۰درصــد از تســهیات
پرداختــی ،صــرف نیــاز بخــش مســکن و ســاختمان شــد.
مدیــر عامــل بانــک مســکن شــاخص هــای عملکــردی در بانــک
مســکن را بــر اســاس آخریــن پایــش و ســنجش صــورت گرفتــه،
نســبت ًا مناســب ارزیابــی کــرد و گفــت ۱۸ :شــاخص در منطقــه ســبز
قــرار دارنــد کــه بــه معنــی تحقــق  ۷۵درصــدی اهــداف در آنهــا
اســت .در  ۸شــاخص نیــز اهــداف مدنظــر بیــش از  ۱۰۰درصــد
تحقــق پیــدا کــرده اســت امــا در حــوزه شــاخص هــای مرتبــط
بــا وصــول مطالبــات بایــد بــاز هــم کار و تــاش و ابتــکار عمــل
صــورت بگیــرد تــا اهــداف بــه میــزان بیشــتری تحقــق پیــدا کنــد.
مدیــر عامــل بانــک مســکن اولیــن توصیــه خــود بــه مدیــران
اســتانی در ســال  ۹۸را اینگونــه ارایــه کــرد« :بایــد بــرای حــوزه
وصــول مطالبــات ،برنامــه خــاص و نــو داشــته باشــید و آن را در
ســال جــاری بــه جریــان بیاندازیــد».
مدیــر عامــل بانــک مســکن در ادامــه ســخنرانی خــود در مراســم
افتتاحیــه اولیــن همایــش فصلــی مدیــران بانــک در ســال  ،۹۸بــر
لــزوم شایســته ســااری و شایســته گزینــی در بانــک مســکن تاکیــد
کــرد و گفــت :نیــروی انســانی در بانــک مســکن مهمتریــن ســرمایه
بانــک بــه حســاب مــی آیــد .بــرای انتصابــات ،دســتور العمــل
جدیــدی تدویــن شــده اســت کــه راهکارهــای مطلــوب و پربــازده و
کــم خطــا را بــرای بکارگیــری نیروهــای شایســته در بخــش هــای
مختلــف بانــک ارایــه مــی کنــد.
وی همچنیــن تحقــق برنامــه حاکمیــت شــرکتی در ســال جدیــد را
از جملــه اولویــت هــای بانــک مســکن برشــمرد.
رحیمــی انارکــی در عیــن حــال بــا اشــاره بــه اینکــه ضوابــط و

مقــررات باادســت بانــک کــه از طــرف وزارت امــور اقتصــادی و
دارایــی و بانــک مرکــزی ابــاغ میشــود بایــد بــه دقــت و کامــل
مــورد اجــرا قــرار بگیــرد ،یکــی دیگــر از برنامــه هــای در اولویــت
امســال بانــک را «بهینــه ســازی شــعب بانــک مســکن» اعــام
کــرد و گفــت :در ســال  ۹۸برنامــه داریــم تــا  ۵۰شــعبه را از
مجموعــه شــعب بانــک کاهــش دهیــم و همزمــان کار ادغــام شــعب
غیرکارآمــد و جابجایــی شــعب بــرای اســتقرار در مناطــق و محلــه
هــای مناســب مناطــق شــهری را انجــام خواهیــم داد.
مدیــر عامــل بانــک مســکن اظهــار امیــدواری کــرد در ســال جــاری
ســرانجام موضــوع افزایــش  ۵هــزار میلیــارد تومانــی ســرمایه بانــک
مســکن نیــز تحقــق پیــدا کنــد .ایــن موضــوع در دولــت و بــا
پیگیــری وزارت اقتصــاد در حــال بررســی اســت.
رحیمــی انارکــی در ادامــه بــا اشــاره بــه چشــم انــداز ســال  ۹۸گفت:
کارشناســان و صاحــب نظــران اقتصــادی بــا بررســی همــه جوانــب و
متغیرهــای اقتصــادی و غیــر اقتصــادی ،شــرایط اقتصــادی امســال
را نســبت بــه ســال گذشــته ســخت تــر توصیــف مــی کننــد .مــا بــا
یــک جنــگ تمــام عیــار اقتصــادی روبــرو هســتیم .محدودیــت های
بانکــی و فــروش نفــت نیــز از جملــه چالــش هــای پیــش رو اســت
امــا در همیــن نبــرد نابرابــر ،بــا اتــکاء بــه یــک بخــش اقتصــادی
کــه مــی توانــد بــه ســاح مقابلــه در ایــن جنــگ تبدیــل شــود،
مــی توانیــم بــا کمتریــن خطــر از ایــن وضعیــت عبــور کنیــم .ایــن
بخــش ،مســکن و ســاختمان اســت کــه پیشــران اقتصــادی مــی
توانــد باشــد چــرا کــه بخــش مســکن بــه دلیــل اتــکای کامــل بــه
تولیــد داخلــی ،کمتریــن تاثیرپذیــری را از تحریــم دارد ،اشــتغالزایی
باایــی دارد ،درون زا محســوب مــی شــود و در صورتــی کــه رونــق
بگیــرد بیــش از ۱۴۰رشــته صنعتــی و تولیــدی را در بخــش هــای
پیشــین و پســین مــی توانــد بــه حرکــت دربیــاورد .بنابرایــن باعــث
رونــق بخشــی اقتصــاد ایــران خواهــد شــد.
مدیــر عامــل بانــک مســکن خطــاب بــه مجموعــه مدیــران و

کارشناســان بانــک گفــت :مــا در بانــک مســکن بــرای امســال
وظیفــه مهمــی در راســتای رونــق بخشــی بــه مســکن ،رونــق
بخشــی بــه اقتصــاد و همچنیــن تســهیل شــرایط خانــه دار کــردن
زوج هــای جــوان برعهــده داریــم .مطمئــن هســتم شــما در بانــک
مســکن هماننــد کاری کــه در تامیــن مالــی مســکن مهــر انجــام
دادیــد ،مــی توانیــد در مقطــع فعلــی بــرای رونــق بخشــی بــه ایــن
حــوزه انجــام دهیــد.
رحیمــی انارکــی بــا تشــریح نقشــه بانــک مســکن بــرای مقابلــه
بــا دشــمن در جنــگ تمــام عیــار اقتصــادی گفــت :مــا در بانــک
مســکن از اواخــر ســال گذشــته کار تدویــن و تهیــه ایــن نقشــه را
شــروع کردیــم .ایــن نقشــه بــه دنبــال اجــرای یــک بســته رونــق
زا در بخــش مســکن و ســاختمان بــا اســتفاده از پتانســیل بازارهــای
پــول و ســرمایه اســت .ایــن بســته بــه دنبــال فرصــت ســازی از
تهدیــدات پیــش رو اســت .بســته رونــق بخــش مســکن کــه بانــک
مســکن آن را تهیــه کــرده ،فراتــر از تســهیات دهــی اســت .بــا
توجــه بــه جهــش قیمــت مســکن در تهــران ،خریــد خانــه توســط
خانــه اولــی هــا ســخت شــده اســت و لــذا ممکــن اســت تقاضــای
خریــد مســکن در شــهرهای اطــراف تهــران یــا مــوج هــای قیمتــی
در ســایر شــهرها بوجــود بیایــد .در ایــن بســته عواملــی کــه موجــب
افزایــش قیمــت مســکن مــی شــود شناســایی شــده اســت و تــا
حــد امــکان راهکارهــای کنترلــی بــرای آنهــا در نظــر گرفتــه شــده
اســت .یکــی از مهمتریــن راهکارهــای ایــن بســته ،کاهــش  ۲۰تــا
 ۳۰درصــدی قیمــت تمــام شــده مســکن از طریــق مدیریــت بــازار
عرضــه و تقاضــای مصالــح ســاختمانی توســط بانــک مســکن اســت.
بانــک مســکن بــه دنبــال آن اســت کــه در چارچــوب ایــن بســته،
امــکان خریــد اعتبــاری مصالــح ســاختمانی در حجــم انبــوه را بــرای
ســازنده هــای حرفــه ای ،صاحیــت دار و معتبــر فراهــم بیــاورد.
موضــوع مهــم دیگــر در ایــن بســته ،کنتــرل ســفته بــازی در بــازار
مســکن اســت.
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زان پیش که نام تو ز عالم برود
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زان پیش که بند بندت از هم برود
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میثاق نامه
کوشش در راه همزیستی مسالمت آمیزملت ها ،مقابله با گسترش وسایل
و ادوات کشــتار جمعی ،جلوگیری از آلودگی محیط زیســت و مبارزه علیه سلطه
فرهنگی از رسالت های مهم روزنامه نگاری است.
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اولین فروشگاه بدون متصدی

یکی از فروشگاههای بزرگ انگلیس تمهیدی اندیشیده است که دیگر نیاز به ایستگاههای
کنترل اجناس خریداری شــده نیست و وقت مشتریان دیگر در صف تلف نخواهد شد.
به نقل از انگجت ،به نظر میرســد تعداد روزهایی که بریتانیاییها مجبور به ایستادن در
صف فروشــگاههای زنجیرهای هستند روبه اتمام است! چرا که فروشگاههای زنجیرهای
«ســینزبریز»( )Sainsbury›sنخستین فروشــگاه بدون صف و اپراتور را راهاندازی
کرده است.
این طرح در  ۸فروشــگاه راهاندازی شده است و مشتریان در این فروشگاهها که در لندن
واقع اســت میتوانند بارکد چاپ شــده روی اجناس را با موبایل خود اسکن کنند و مبلغ
خریدهای خود را از طریق گوشــیهای هوشــمند خود پرداخت نمایند و دیگر نیازی به
ایســتادن در صف برای اسکن بارکد اجناس توسط متصدی  ۸نیست.
این کار قب ً
ا توســط آمازون در فروشگاه «آمازون گو»( )Amazon Goانجام شده
است.
در فروشگاه سینزبریز مشتریان فقط آنچه را که میخواهند انتخاب میکنند و مجموعهای
از حســگرها و دوربینهــا اطمینان حاصل میکنند که وقتی اجناس از فروشــگاه خارج
میشوند ،بهای آنها پرداخت شده باشد.
این طرح با اســتفاده از تکنولوژی  SmartShop Scanو  Pay & Goعملی
شــده است که در حال حاضر در هشت فروشگاه در سراسر لندن اجرا میشود.
با این حال مشتریان در این فروشگاهها هنوز هم میتوانند خرید خود را با پرداخت عادی
و اسکن اجناس توسط متصدی انجام دهند.
فروشــگاه ســینزبریز تاش میکند تا این روش جدید را برای همه فروشگاههای خود
عملی کند و بر روش سنتی خرید پایان دهد.

تبدیل دیاکسید کربن به سوخت با ارتقای واحدهای تهویه

پژوهشــگران آلمانی و کانادایی برای تبدیل دیاکســید کربن به سوخت ،طرحی برای
ارتقاء واحدهای تهویه ارائه دادهاند.
به نقل از فیوچریسم ،سوزاندن سوختها برای دستیابی به انرژی ،به آزاد شدن دیاکسید
کربن در جو منجر میشود و میتواند به محیط زیست آسیب برساند .پژوهشگران آلمانی
و کانادایی ،یک طرح بنیادی در حوزه محیط زیســت ارائه دادهاند .آنها تصمیم گرفتهاند
واحدهای قدیمی تهویه هوا را تکمیل کنند تا راهی برای جذب دیاکسید کربن و تبدیل
آن به سوخت تجدیدپذیر ارائه دهند.
ایده آنها این است که با تکمیل واحدهای تهویه هوا ،به واحدهای خنککننده کمک کنند
تا دیاکســید کربن و بخار آب را از هوای محیط جذب کنند .سیستمی که پژوهشگران
پیشــنهاد کردهاند ،میتواند عناصر موجود در هوا را جذب کند و به شــکل سوختهای
مصنوعی مایع ارائه دهد تا به جای ســوختهای فسیلی مورد استفاده قرار گیرند.
پژوهشــگران باور دارند که این فناوری میتواند به انسانها در کنترل گرمای جهانی و
تغییرات اقلیمی کمک کند .در هر حال ،تبدیل دیاکســید کربن به سوختهای شیمیایی
پر انرژی ،چالش بزرگی به شمار میرود
فناوری جذب مســتقیم دی اکســید کربن از هوا ،جدید نیســت .تاکنون استارتاپهای
بسیاری تاش کردهاند نیروگاههایی برای جذب دیاکسید کربن از هوا راهاندازی کنند و
ســرمایههای قابل توجهی نیز از سوی افراد مهمی مانند بیل گیتس و شرکتهای بزرگ
فعــال در حوزه نفت به این فعالیتها اختصاص یافته اســت .پژوهشــگران در این طرح
جدید تاش میکنند تا دیاکســید کربن جذب شــده را به موادی تبدیل کنند که برای
تولید سوختهای تجدیدپذیر مناسب هستند.
واضح اســت که نمیتوان سیســتمی خریداری کرد تا واحدهای تهویه را به یک سیستم
مقابله با تغییرات اقلیمی تبدیل کند اما برنامه پژوهشــگران این اســت که برای کاهش
چشمگیر دی اکسید کربن در جو ،این واحدها را ارتقا دهند .آنها باور دارند که با این کار
میتوان به بااترین نقطه پیشــرفت برای مقابله با تغییرات اقلیمی رسید.
پژوهشــگران احتمال میدهند که این سیســتمها پس از ارتقا و راهاندازی بتوانند حدود
یک تن دیاکسید کربن را در هر ساعت جذب کنند.
این پژوهش ،در مجله «  »Nature Communicationsبه چاپ رسید.

عضو هیات علمی پژوهشگاه بینالمللی زلزله مطرح کرد
تغییر کاربری اراضی عامل نفوذناپذیرتر شدن زمین

عضو هیات علمی پژوهشــگاه بینالمللی زلزله و مهندســی زلزله بــا بیان این که پس
از وقوع ســیل اخیر کشــور با زمین لغزش مواجه بوده و تعداد زمین لغزشها در استان
مازندران  ۳۷۲مورد بوده اســت ،گفت :در بســیاری از درههای شــهر تهران ساخت و
ســازهایی رخ داده است ،به گونهای که سرتاسر بزرگراه امام علی بدون توجه به ساختار
زمین جادهکشی شــده و در صورت وقوع سیل از شمیران تا شهرری دچار حادثه خواهد
شد.
دکتر مهدی زارع در پنل تخصصی ســیل سی و هشتمین گردهمایی علوم زمین با اشاره
به عوامل موثر در بروز ســیابهای  ۴۵روز گذشــته ،افزود :شهرسازی در مناطقی که
نباید توســعه شهری مییافت ،یکی از عوامل موثر در بروز این سیل بوده است.
وی با بیان اینکه در برخی از اراضی تغییر کاربری صورت گرفته اســت ،اظهار کرد :این
امر عم ً
ا زمین را نفوذ ناپذیرتر کرده اســت .تغییر کاربری در منطقه دریای کاســپین از
اســتان گلستان ،مازندران تا خوزستان و ســد کرخه و دز به وفور یافت میشود که این
تغییر کاربری با بی تدبیری و با مشــارکت مردم رخ داده است.
زارع سدســازیهای بیرویه را یکی دیگر از عوامل موثر در این رخدادهای اخیر دانست
و یادآور شــد :در  ۶۰ســال قبل  ۵۰میلیارد متر مکعب مخزن سد ایجاد شده است و تا
روز  ۱۲فروردین ماه حــدود  ۳۵میلیارد متر مکعب حدود  ۷۰درصد آب در مخازن جمع
شــده و این در حالی اســت که ســالی  ۲۲۵میلیون متر مکعب رســوب در پشت سدها
انباشــته میشــود که این میزان یعنی سدها هر  ۲۰ســال  ۴میلیارد متر مکعب رسوب
دریافت میکنند.
زارع با اشــاره به ســد وشــمگیر ،اضافه کرد :در بازدیدی که از این سد در هفته گذشته
داشتم ،مشاهده کردم که عم ً
ا این سد با رسوب پر شده است و کارایی خود را به عنوان
ســد از دســت داده اســت ،ضمن آنکه نیروهای امدادی که برای امدادرسانی به منطقه
اعزام شــده بودند ،اعام کردند هر چه به دنبال رد «گرگانرود» گشتند ،نیافتند؛ چرا که
اگر به تصاویر ماهوارهای این منطقه نگاه شــود در همه مســیرهای این رود شخم زده
شده و کشت و زرع در آن رونق داشته است.
به گفته وی در گرگانرود ،کنار گذری ایجاد شــده که از کنار ســد وشمگیر عبور میکند
و دو ســد دیگر اســتان «گلســتان» و «بوســتان» در زمان شــدت یافتن بارندگیها
ســرریز کردند.عضو هیات علمی پژوهشــگاه بین المللی زلزله ،اظهار کرد :عاوه بر آن
دریچههای سد «وشمگیر» باز نشد؛ چراکه بر اساس گزارشهای محلی زمانی که برای
باز کردن دریچه این ســد اقدام شــد ،امکان باز کردن آنها به دلیل انباشته شدن رسوب
در این سد فراهم نبود.
زارع با بیان اینکه در  ۳۰ســال اخیر سدسازی بی رویهای رخ داده است ،گفت :ما از این
سدها برای مصارف کشاورزی و ســایر مصارف استفاده میکنیم ولی به تبعات این نوع
اقدامات کمتر توجه شده است.
ضرورت تهیه نقشه زمینشناسی سیل سدها در کشور
وی با تاکید بر ضرورت تهیه نقشــه زمینشناســی سیل سدها در کشور ،افزود :سدهایی
که ســاخته شد ،بعض ًا جانمایی مناســبی ندارند؛ نمونه آن سد «سلیمان تنگه» است که
در ســال  ۷۷آبگیری و دریچههای آن باز شــد .این ســد  ۲۲۰میلیون متر مکعب حجم
مخزن دارد ،ولی در حال حاضر حجم مخزن واقعی آن  ۱۶۰میلیون متر مکعب اســت.
زارع افزود :در مدت  ۲۱ســال حدود یک چهارم ( ۶۰میلیون متر مکعب) رسوب در این
ســد انباشته شده است و از سوی دیگر مشاهده میشود که با هر سدسازی دستکاری در
طبیعت شــده و در مکانهایی که سد ســاخته میشود محاسبه میشود که به چه میزان
به شهرها نزدیکتر هستند.

صاحب امتیاز :تعاونی فرهنگی آموزشی نشر مهر دانش روز
دبیرکل کانون:غامرضا مهرعبداله ئی
مدیر مسئول و سردبیر:منا مهرعبداله ئی
معاون سردبیر:امیر مهرعبداله ئی
دبیر تحریریه و سرویس های سیاسی و اقتصادی:سیدمحمدحسن روحانی
تلفن روابط عمومی66028129:
تلفکس تحریریه66028128:
توزیع تهران:امورمشترکین سامانه کسب و کار88260447
توزیع شهرستان88991927:
نشانی:خیابان آزادی-بعد از دانشگاه شریف-جنب بانک مسکن-شماره
-517واحد پنجم

حال خوب سدهای خاکی چهارمحال و بختیاری
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چاپخانه:کاروکارگر66817317

جزئیات مالیات مقطوع عملکرد سال  ۹۷مشاغل خودرویی اعام شد

مالیــات عملکــرد ســال  ۱۳۹۷صاحبــان مشــاغل خودرویــی
در راســتای اجــرای تبصــره مــاده  ۱۰۰قانــون مالیاتهــای
مســتقیم مقطــوع اعــام شــد.به گــزارش رســانه مالیاتــی
ایــران ،بــا ارایــه دســتورالعملی از ســوی ســازمان امــور مالیاتــی
کشــور میــزان مالیــات عملکــرد ســال  ۱۳۹۷مشــاغل خودرویــی
اعــام شــد .در ایــن دســتورالعمل آمــده:
بنــا بــه اختیــار حاصــل از تبصــره مــاده  ۱۰۰قانــون
مالیاتهــای مســتقیم مصــوب  ۳۱تیــر  ،۱۳۹۴مالیــات
عملکــرد ســال  ۱۳۹۷صاحبــان وســایط نقلیــه مســافری ،بــاری،
ماشــینآات راهســازی و صنعتــی مطابــق جــدول منــدرج در
دســتورالعمل بــا رعایــت گروهبنــدی اســتانها بــه شــرح زیــر
تعییــن میشــود:
 -۱اســتانهای کشــور بــا توجــه بــه امکانــات و شــاخصهای
موثــر و بــه لحــاظ وضعیــت اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی
و نیــز شــرایط جــوی بــه گروههــای زیــر تقســیم میشــوند:
گروه( :)۱شهر تهران.
گــروه( :)۲اســتانهای آذربایجــان شــرقی ،اصفهــان ،البــرز،
خراســان رضــوی ،فــارس ،قزویــن ،گیــان ،هرمــزگان،
مازنــدران ،ســایر شــهرهای اســتان تهران(غیــر از شــهر تهــران).
گــروه ( :)۳اســتانهای آذربایجــان غربــی ،کرمــان ،گلســتان،
ســمنان ،زنجــان ،قــم ،همــدان ،مرکــزی ،یــزد ،بوشــهر و

خوزســتان.
گــروه (: )۴اســتانهای چهارمحــال و بختیــاری ،کرمانشــاه،
لرســتان ،خراســان شــمالی.
گــروه ( :)۵اســتانهای سیســتان و بلوچســتان ،خراســان
جنوبی،کردســتان ،ایام،کهگیلویــه و بویراحمــد ،و اردبیــل.
 -۲مالیــات صاحبــان وســایط نقلیــه عمومــی تــا ظرفیــت  ۷تــن
موضــوع جــداول  ۳الــی  ۷پیوســت ،بــا توجــه بــه تقســیمبندی
فــوق و بنابــر اهمیــت محــل فعالیــت بــا اعمــال ضرایــب جــدول
زیــر نســبت بــه ارقــام مالیــات منــدرج در جــداول مذکــور
تعییــن میشــود.
 -۳درخصــوص مالکیــن تاکســی و وانــت کــه دارای دو خــودرو
یــا بیشــتر باشــند ،مالیــات خودروهــای بعــدی نیــز بــه صــورت
مقطــوع بــه شــرح جــدول ( )۱منــدرج در دســتورالعمل تعییــن
میشــود .در خصــوص مالکینــی کــه دارای دو خــودرو یــا
بیشــتر (غیــر از تاکســی یــا وانــت) باشــند ،مالیــات خودروهــای
بعــدی بــه صــورت مقطــوع بــه میــزان  ۲۵درصــد بیشــتر
محاســبه و وصــول خواهــد شــد .همچنیــن در صورتــی کــه
خــودروی اول مــودی تاکســی یــا وانــت بــوده و خــودروی دوم
و یــا خودروهــای بعــدی از ســایر خودروهــا یــا ادوات موضــوع
جــداول ایــن دســتورالعمل باشــند ،بــا عنایــت بــه توضیحــات
مذکــور ،مالیــات خــودروی دوم بــا در نظــر گرفتــن رقــم مربــوط

بــه مالیــات خــودرو یــا وســیله مذکــور ،بــا افزایــش  ۲۵درصــد
بــه صــورت مقطــوع خواهــد بــود.
 -۴مودیانــی کــه در ســال  ۱۳۹۷بــه صــورت کامــل فعالیــت
نداشــتهاند ،مالیــات آنهــا براســاس مــدت کارکــرد قطعــی
می شــود.
 -۵صاحبــان مشــاغلی کــه مشــمول ایــن دســتورالعمل
میشــوند تکلیفــی جهــت تســلیم اظهارنامــه مالیاتــی و اســناد
و مــدارک موضــوع آئیننامــه مــاده  ۹۵قانــون مالیاتهــای
مســتقیم مصــوب  ۳۱تیــر مــاه  ۱۳۹۴بــرای عملکــرد ســال
 ۱۳۹۷نخواهنــد داشــت.
 -۶صاحبــان مشــاغل موضــوع ایــن دســتورالعمل مکلــف
هســتند نســبت بــه پرداخــت مالیــات مقــرر عملکــرد ســال
 ۱۳۹۷حداکثــر تــا پایــان خــرداد  ۱۳۹۸اقــدام کننــد .بدیهــی
اســت عــدم پرداخــت مالیــات در مهلــت یــاد شــده موجــب
تعلــق جریمــه موضــوع مــاده  ۱۹۰قانــون مالیاتهــای
مســتقیم بــه مالیــات متعلقــه اســت.
 -۷مالیــات صاحبــان انــواع وانتبــار پــاک ســفید و همچنیــن
وانــت بارهایهــای کرایــه آژانسهــا و همچنیــن صرفــا
ســواریهای پــاک ســفید کرایــه آژانسهــا یــا موسســات
تحــت نظــارت تاکســیرانی یــا ســایر مراجــع ذیربــط اعــم از
دولتــی ،خصوصــی ،نهادهــا و شــهرداریها و ...برابــر جــدول

شــماره یــک دســتورالعمل محاســبه و وصــول شــود.
 -۸مالیــات عملکــرد ســال  ۱۳۹۸صاحبــان خودروهایــی کــه
در ایــن ســال بــه صــورت قطعــی بــه اشــخاص غیــر واگــذار
میشــوند معــادل  ۱۵درصــد بیشــتر از جــدول موضــوع ایــن
دســتورالعمل بــر حســب مــدت فعالیــت رعایــت ســایر بندهــای
ایــن دســتورالعمل و نیــز مالیــات صاحبــان خودروهــای مــدل
 ۱۳۹۸بــه نســبت مــدت فعالیــت در ســال مذکــور معــادل
۱۵درصــد بیشــتر از مالیــات مــدل ســال  ۱۳۹۷تعییــن مــی
شــود.
تبصــره :فروشــندگان خودروهــای مزبــور بــرای عملکــرد ســال
هــای  ۱۳۹۷و  ۱۳۹۸تــا تاریــخ انتقــال ،مکلــف بــه تســلیم
اظهارنامــه مالیاتــی و انجــام ســایر تکالیــف مقــرر مربــوط بــه
خــودروی مــورد نظــر نخواهنــد بــود.
 -۹درخصــوص ســایر وســایط نقلیــه عمومــی کــه در جــداول
ایــن دســتورالعمل قیــد نشــده اســت ،صاحبــان ایــن وســایط
میبایســت نســبت بــه تســلیم اظهارنامــه مالیاتــی و پرداخــت
مالیــات متعلــق در موعــد مقــرر قانونــی اقــدام کننــد.
 -۱۰نظــر بــه اینکــه مالیــات صاحبــان مشــاغل خودرویــی
موضــوع ایــن دســتورالعمل بــه صــورت مقطــوع تعییــن مــی
شــود ،لــذا اعمــال مقــررات مــواد  ۱۷۲ ،۱۶۵ ،۱۳۷و ســایر
مــوارد مشــابه درخصــوص اینگونــه مودیــان منتفــی اســت.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد
معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت ،درمــان و
آمــوزش پزشــکی گفــت :بــا انجــام مطالعــات بــر روی  ۵۰هــزار
نفــر در شــمال گلســتان بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه مهمتریــن
علــت شــیوع ســرطان مــری در ایــن منطقــه ،اســتفاده از چــای
داغ اســت.
 ،دکتــر رضــا ملــک زاده در کنگــره بینالمللــی «تازههــای
ســرطانهای شــایع دســتگاه گــوارش» در گــرگان اظهــار
کــرد :در ســالیان گذشــته ســرطان مــری در گلســتان دارای
بیشــترین شــیوع در ســطح جهــان بــود امــا بعــد از انقــاب کــه
وضعیــت اقتصــادی و اجتماعــی مــردم در ایــن منطقــه بهبــود
یافــت ،شــیوع ســرطان مــری کاهــش پیــدا کــرد.

چای داغ ،مهمترین علت شیوع سرطان مری

وی بــا بیــان اینکــه شــبکه همــکاری مهــم بینالمللــی را
در ایــن زمینــه تشــکیل دادیــم ،افــزود :بســیاری از راههایــی
کــه دیگــران رفتنــد را مــا نبایــد میرفتیــم و بــا همــکاری
میتوانســتیم از ایــن یافتههــا اســتفاده کنیــم.
ملــک زاده بــا اشــاره بــه آغــاز مطالعــات در خصــوص شــیوع
ســرطان مــری در ایــن منطقــه بیــان کــرد :بعــد از مطالعاتــی
کــه بــه مــدت ســه ســال بــر روی  ۵۰هــزار نفــر از افــراد بــاای
 ۴۰ســال در شــهر گنبــد و روســتاهای شهرســتانهای گنبــد،
کالــه و آق قــا انجــام دادیــم مشــخص شــد ،مهمتریــن علــت
ســرطان مــری در ایــن منطقــه مصــرف چــای داغ اســت .مــردم
چــای را بــا دمــای بااتــر از  ۶۵درجــه مصــرف میکردنــد.

مصــرف تریــاک باعــث  ۵نــوع ســرطان میشــودوی بــا بیــان
اینکــه ویــروس نقشــی در ســرطان مــری در ایــن منطقــه
نــدارد ،گفــت :مطالعــات مــا نشــان داد تریــاک یــک مــاده
ســرطان زاســت و باعــث ســرطانهای مــری ،معــده ،پانکــراس،
مثانــه و ریــه میشــود .خیلیهــا معتقــد هســتند کــه تریــاک
بــرای ســامتی آنهــا خــوب اســت در حالــی کــه تریاک مــادهای
مضــر بــرای ســامتی اســت.
معــاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت افــزود :اســتفاده از
آب آبانبــار بــرای شــرب ،آلودگــی هــوا در خانــه ،مصــرف کــم
ســبزیجات و میــوه جــات و موضوعــات مربــوط بــه بهداشــت
دهــان و دنــدان از دیگــر علــل ســرطان مــری در ایــن منطقــه

اســت.ملک زاده بــا بیــان اینکــه عوامــل ژنتیکــی در بــروز
ســرطان مــری مؤثــر هســتند امــا نــه بــه تنهایــی ،گفــت:
سیســتانی هایــی کــه از جنــوب شــرق کشــور بــه ایــن اســتان
مهاجــرت کردنــد نیــز شــیوع ســرطان مــری در آنهــا بــا آمــدن
بــه ایــن منطقــه افزایــش یافــت.
وی خاطرنشــان کــرد :عــاوه بــر محققــان کشــورمان ،در ایــن
تحقیــق محققانــی از فرانســه ،آمریــکا ،انگلیــس و ســوئد نیــز
حضــور داشــتند.معاون تحقیقــات و فنــاوری وزارت بهداشــت
بیــان کــرد :روشهــای جدیــدی در ایــن مطالعــات بــه کار
گرفتیــم و توانســتیم زیــر ســاختی را بــرای مطالعــات در کشــور
ایجــاد کنیــم.

مدیر عامل بانک رفاه

مخاطبان و ذی نفعان بانک رفاه ،کارگران معزز هستند
دکتــر محمــد علــی ســهمانی مدیــر عامــل بانــک رفــاه گفــت:
بانــک رفــاه بــه دنبــال رفــع نیازهــای تمامــی اقشــار ایــران اســت
و مخاطبــان و ذی نفعــان اصلــی بانــک رفــاه ،کارگــران معــزز
هســتند کــه وجــود نــام ایشــان در بانــک موجــب اعتبــار بــرای
بانــک اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک رفــاه کارگــران ،دکتــر
ســهمانی در مراســم تجلیــل از مدیــران و کارگــران واحدهــای
صنعتــی نمونــه کشــوری وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
کــه صادقیــان مدیــر کل امــور اجتماعــی وزارتخانــه مذکــور نیــز
حضــور داشــت بــا بیــان مطالــب فــوق افــزود :بانــک رفــاه بســیار
مفتخــر اســت کــه نــام بــزرگ کارگــر را در خــود دارد و منتصــب
بــه ایــن قشــر زحمتکــش اســت.
وی وجــود نــام کارگــران در بانــک رفــاه را موجــب قداســت و
مایــه تفاخــر دانســت و تصریــح کــرد :بــا تمــام وجــود بانــک رفــاه
را متعلــق بــه جامعــه کارگــری میدانیــم و بــرای ارائــه خدمــات
بــه ایــن عزیــزان از هیــچ کوششــی فروگــذار نخواهیــم کــرد.
دکتــر ســهمانی بــا بیــان اینکــه بانــک رفــاه یــک بانــک
اجتماعــی و نزدیــک بــه بدنــه اجتمــاع اســت گفــت :مخاطبــان
و ذی نفعــان ایــن بانــک جــزء مهــم ،زحمتکــش و واامقــام
جامعــه و میهــن اســامی هســتند .بــه وجــود ایــن ذی نفعــان
افتخــار مــی کنیــم.
وی عنــوان رفــاه کارگــران را عنوانــی زیبنــده بــرای بانــک رفــاه
تلقــی کــرد و خاطــر نشــان ســاخت :ســهامداران بانــک رفــاه
تصریــح دارنــد کــه عنــوان کارگــران جزئــی جدایــی ناپذیــر از
وجــود بانــک اســت .تمامــی ظرفیــت هــا و زیرســاخت هــا بــرای
ارائــه خدمــات بــه ایــن عزیــزان بســیج مــی شــود.
مدیــر عامــل بانــک رفــاه در ادامــه خاطــر نشــان ســاخت :تمــام
تــاش خــود را مصــروف مــی داریــم تــا در کار و فعالیــت هــای

شــاخص هــای عملکــردی جایــگاه مطلوبــی دارد .ایــن بانــک
همچنیــن در ســال  ۹۶در بیــن  ۵۰۰شــرکت برتــر جایــگاه نهــم
را کســب کــرد و در بیــن بانــک هــای کشــور از نظــر ســازمان
مدیریــت صنعتــی رتبــه ســوم را از آن خــود کــرده اســت.
وی بــا تصریــح اینکــه بانــک رفــاه جــزو بانــک هــای درآمــد زا
و ســودآور اســت گفــت :ایــن بانــک همچنیــن بانــک ســامت
محــور و دارای اعتبــار بیــن نهادهــای نظارتــی اســت.
دکتــر ســهمانی مهــم تریــن ســرمایه ایــن بانــک را ســرمایه
اجتماعــی و انســانی دانســت و گفــت :جامعــه بــزرگ بازنشســته

و مســتمری بگیــر و کارگــر نیــز از جملــه ســرمایه هــای بانــک
محســوب مــی شــوند کــه بانــک بــه خاطــر ایــن دارایــی بــر
خــود مــی بالــد.
در ادامــه مراســم آقــای صادقیــان مدیرکل امــور اجتماعــی وزرات
تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی طــی ســخنانی ضمــن قدردانــی از
حمایــت بانــک رفــاه از جامعــه کارگــری خاطــر نشــان ســاخت:
بســیار خرســندیم کــه بانــک رفــاه همســو بــا سیاســت هــای
اعتبــاری و اقتصــادی خــود اقدامــات فرهنگــی و اجتماعــی نظیــر
حمایــت از جامعــه کارگــری را در دســتور کار خــود دارد.

شــما عزیــزان رونــق ایجــاد شــود.
دکتــر ســهمانی بــه معرفــی بانــک رفــاه پرداخــت و گفــت :بانــک
رفــاه بــه منزلــه یــک بانــک قدیمــی و بــا تجربــه ،امــروزه بــه
مثابــه یــک بانــک تجــاری بــا بیــش از هــزار شــعبه در اقصــی
نقــاط مختلــف کشــور بــا رســالت و حیطــه وظایــف مشــخص
بــا همراهــی بیــش از  ۱۰هــزار نیــروی انســانی مشــغول خدمــت
رســانی بــه هموطنــان عزیــز از جملــه قشــر محتــرم کارگــران
اســت.
وی افــزود :بانــک رفــاه بحمــداه بــا دارا بــودن یــک پورتفــوی
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