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تبریز -  توزیع میوه شب عید در ایامی که تقاضا برای خرید میوه 
بسیار باال بوده و قیمت ها افزایش زیادی دارند، اقدام مناسبی از سوی 
دولت و وزارت جهاد کشــاورزی برای تامین نیاز شهروندان و تعادل 
قیمت ها بوده است. امسال در سراسر کشور، بعد از اتمام دوره توزیع 
میوه شب عید بخشی از این میوه ها فروش نرفت و تصمیم گیری در این 
زمینه با حاشیه های همراه شد.  اخیراً سازمان مرکزی تعاونی روستایی 
ایران آگهی مزایده ای فروش ۱۲ هزار و ۲۵۰ تن  پرتقال و سیب میوه 
شب عید را منتشر کرده و در آن اقالمی از میوه های تنظیم بازار نوروز 
۱۴۰۱ را به مزایده گذاشته که بر طبق این آگهی منتشره ۲ تن سیب 
و ۵۳۸ تن پرتقال تامسون در سردخانه ای آذربایجان شرقی باقی مانده 

است.
اصل ماجرا چه بود؟

بهمن ماه امسال بود که مسئوالن سازمان تعاون روستایی اعالم 
کردند که ۲۵ هزار تن سیب و ۲۵ هزار تن پرتقال برای ذخیره سازی و 
عرضه در روزهای پایانی سال توسط این سازمان خریداری شده است.

به گفته شاهمیری مشاور ارشد سازمان تعاون روستایی قیمت 
خرید هر کیلوگرم پرتقال برای این ســازمان ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان 
و هر کیلوگرم سیب ۱۴ هزار تومان بوده است.این در حالی است که 

قراردادهای منعقد شده بین اتحادیه تعاون روستایی به عنوان مباشر 
سازمان با صاحبان سردخانه نشان می دهد که هر کیلوگرم سیب به 
مبلغ ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان و هر کیلوگرم پرتقال ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان 
خریداری شده است همه این ها در حالی است که قیمت عرضه عمده 
این محصوالت در سردخانه ها به گواه صاحبان سردخانه و مشاهدات 
عینی کمتر از این مبالغ بود.اسماعیل قادری فر رئیس هیأت مدیره و 
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در همین مطقع زمانی 
اما حاشیه ها در این زمینه را رد کرده و با اشاره به اینکه با اجرای قانون 
انتزاع، بعد از ۸ ســال مدیریت تنظیم بازار و امنیت غذایی به وزارت 
جهادکشاورزی واگذار شده است، اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای 
قیمت گذاری محصوالت اساسی کشاورزی در تاریخ ۲۹ آبان ۱۴۰۰ 
برای خرید و ذخیره ســازی میوه های تنظیم بازاری شب عید شیوه 
نامه اجرایی تعیین شــده است که سازمان تعاون روستایی بر اساس 
آن عمل می کند. گزارش فارس حاکی است، ذخیره سازی میوه برای 
تنظیم بازار شب عید در حالی صورت گرفت که پیش از این بسیاری 
از دست اندرکاران بازار میوه به استناد وضعیت عادی بازار و باال بودن 
حجم تولید، اعالم کرده بودند نیازی به ورود دولت نیست. از سوی دیگر 
کارگر، رییس اتحادیه فروشندگان میوه و تره بار نیز با تاکید بر کاهش 

خرید میوه از سوی مردم، به این نکته اشاره کرده بود که کرونا و کاهش 
دید و بازدیدها مصرف میوه را کاهش داده است.در بحبوحه انتقادات 
به این وضعیت بود که رییس اتحادیه بارفروشان،مصطفی دارایی نژاد 
اعالم کرد: سازمان تعاونی روستایی زمانی که قیمت پرتقال کف بازار ۷ 
تــا ۸ هزار و ۵۰۰ بوده آن را کیلویی ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان از دالل ها 
خریداری کرده است. این سازمان ۵۰ هزار تن سیب و پرتقال خریداری 
کرده و تردید نداشــته باشید که این محصول از کشاورزان خریداری 
نشده است چراکه هیچ کشاورزی در شمال کشور این میزان محصول 
ندارد بیشترین حجم محصول در دست کشاورزان حداقل ۲۰۰ تن 

است.
 استان ها تنها مجری برنامه های تنظیم بازار هستند

مدیر ســازمان تعاونــی روســتایی آذربایجان شــرقی گفت: 
برنامه ریزی های مربوط به میوه های تنظیم بازار شب عید سال ۱۴۰۱، 
به صورت متمرکز توســط کار گروه راهبردی کشوری انجام گرفته و 
برای اجرا به همه اســتان ها ابالغ می شود.رحیم مهردادی افزود: سه 
نوع میوه، پرتقال تامسون شمال که بصورت متمرکز از طریق کارگروه 
کشوری خریداری شده و دو نوع سیب قرمز و زرد که تولید خود داخل 
اســتان است برای تنظیم بازار میوه شب عید بر اساس سیاست های 

ابالغی کشــوری از اواخر سال گذشته تا ۲۳ فروردین ماه سال جاری 
در غرفه های منتخب در سطح استان در حال توزیع و فروش بود.وی 
درباره دلیل عمده اینکه کمترین مقدار سیب در سردخانه های مربوطه 
استان باقی مانده است، عنوان داشت: از کل سهمیه و سیب خریداری 
شده کمتر از دو تن سیب در سردخانه ها باقی مانده چرا که سیب به 
مقدار مورد نیاز و کشش بازار از تولیدات داخل استان تامین و توزیع 
می شــد ولی پرتقال به عنوان میوه ای که بصورت متمرکز خریداری 
و به اســتان ها برای توزیع، ارسال شده و حتی قیمت های فروش نیز 
به صورت کشــوری مصوب و ابالغ شده است.مهردادی در مورد ۵۳۸ 
تن پرتقال باقی مانده در استان آذربایجان شرقی نیز اظهار داشت: برابر 
پیگیرهای مستمر مسئوالن محترم ارشد استانی، دبیرخانه کارگروه 
مرکزی اعالم کرده، بر اساس مزایده ای که در طول هفته آتی صورت 
می گیرد، باقیمانده میوه ها تعیین تکلیف و بفروش خواهد رفت که 
منتظر اعالم نتیجه و ابالغ از طریق کار گروه مذکور هستیم.این مقام 
استانی در بخش کشاورزی وضعیت و کیفیت این محصوالت را مطلوب 
اعالم و گفت: مطمئنا کیفیت این اقالم درصدهای الزم برای عرضه در 
مزایده را داشته که بر اساس مصوبه کار گروه راهبردی کشوری، سازمان 

مرکزی در مورد آن برای برگزاری مزایده تصمیم گیری کرده است.

ــروقتیمیوههایشبعیدسرازبازارمزایدهدرمیآورند ــ ــب ــ خ
بیستمین مدیر عامل پتروشیمی آبادان معرفی 

شد  
بیستمین مدیر عامل پتروشیمی آبادان طی بازه زمانی 43 
ساله انقالب اسالمی معرفی شد با کنکاش  در محور تخصصی 
،بومــی  گرایی مدیریت ،تعهد و تجربه در یک واحد صعنتی 
بزرگ کشور شاید این اولین باری است که یک مدیر عامل آنرا 
دارا  میباشد مهندس امید بچاری که امروز هفتم اردیبهشت ماه 
کار خودرا درمجتمع پتروشیمی آبادان به عنوان مدیر عامل آغاز 
کرده  مهندس  بچاری در طول 17 سال دروان خدمت خود 
که پله های طرقی را با پشتکار و تعهد به پایان رسانده یکی از 
مدیران  شایسته ای است که می تواند پاسخ گویی شعار رهبر 
معظم  انقالب  که سال نورا با تولید منجربه  اشتغال زایی دانش 
بنیــان  در مجموعه خود رهبری کند تا الگویی برای مدیران 
جهادی کشــور باشد. تجربه و دستاوردهای او طی سالیان در 
واحدهای پتروشیمی این نوید را می دهد که این خواسته قابل 
اجراء وعملی خواهد بود تا  ثابت کند به عنوان سربازی کوچک 
تحت رهنموده های مقام اعظمای والیت درصراط  مستقیم 
در عرصه کار و تالش گامهای  بلندی و راسخی برداریم. ما به 
شــعار او دل بسته ایم  که می گوید امام موالی متقیان  همه 
این آمدن و رفتن ها و مقام ها ماندنی نیست آنچه از ما می ماند  
نیکوکاری و نتیجه تالش برای آیندگان است که ماندنی است  
کارشناس امور روابط عمومی پتروشیمی آبادان :غضبان مهری 

برگزاری دوره آموزش "عکاسی خبری "  
به همت اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرستان ری و 
خانه مطبوعات دوره آموزشــی "عکاسی خبری" در مجتمع 
ابوالفتوح رازی برگزار شد.  دوره آموزش "عکاسی خبری " با 
حضور صفوی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان 
ری، فغانی رابط خانه مطبوعات و خبرنگاران و اصحاب رسانه 
برگزار گردید.  همچنین از طرف اداره ارشــاد شهرستان ری 
برای خبرنگارانی که در این دوره شــرکت کردند گواهی نامه 
مهارت صادر خواهد شد. شایان ذکر است؛ این دوره آموزشی 
به همت اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی ری، خانه مطبوعات 
و همکاری بخشداری کهریزک، دهیاری امین آباد و دهیاری 

تورقوزآباد برگزار شد.

از  حفاظت  آموزش  برای  مکان  بهترین  مدارس 
محیط زیست  

مراسم هفته زمین پاک با هدف انتقال مفاهیم و فرهنگ 
بهینه ســازی مصرف و پیشــگیری از تولید  زباله از ۲ تا ۸ 
اردیبهشــت برگزار می شــود  دکتر محسن قضاتلو شهردار 
باقرشــهر در مراسم گرامیداشت هفته زمین پاک در دبستان 
میثاق گفت: مــدارس بهترین مکان برای آموزش حفاظت از 
محیط زیست هستند و فرهنگ بهینه سازی مصرف باید از 
مدارس آغاز شــود. وی افزود: فرهنگ سازی و نهادینه کردن 
حفاظت از محیط زیســت برای نسل های آینده باید با توجه 
ویژه به آموزش دانش آموزان در مدارس آغاز شود که موجب 
ارتقاء سطح فرهنگی شهروندان در خانواده ها در زندگی شهری 
خواهد شد.وی در ادامه بر فرهنگ سازی تفکیک زباله از مبدا 
تاکید کرد و افزود: بر اساس شعار سالجاری هفته زمین پاک 
مبنی بر عدم استفاده از کیسه های پالستیکی، در صدد هستیم 
در مصالی باقرشهر کیسه های پارچه ای را جایگزین کیسه 

های پالستیکی کنیم.

روند نزولی کرونا در استان گلستان ادامه دارد  
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان با اشاره 
به شــرایط زرد کرونایی در استان، گفت: تاکنون 3 میلیون و 
۲۹۹هزار و 13۵ ُدز واکســن کرونا در استان گلستان تزریق 
شده اســت سعید گل فیروزی اظهار داشت: امروز 13۹بیمار 
در مراکز درمانی استان بستری هستند که 7نفر کمتر از دیروز 
است سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان افزود: از 
این تعداد 40 نفر در بخش مراقبت های ویژه بستری هستند که 
حال 16 نفر مساعد نیست و با کمک دستگاه تنفسی به حیات 
خود ادامه می دهنــد  وی با بیان اینکه تاکنون 3 میلیون و 
۲۹۹هزار و 13۵ ُدز واکسن کرونا در استان گلستان تزریق شده 
است، تاکید کرد: از مجموع واکسن تزریق شده، ۹3.۸ درصد 
نوبت اول و ۸4.1 درصد نوبت دوم بوده است. وی تصریح کرد: 
با احتساب جمعیت باالی 1۸سال، 3۸.6 و با احتساب جمعیت 
باالی 1۲سال، 33.6 درصد نوبت سوم را دریافت کرده اند که 
همچنان مطلوب نیست. گل فیروزی افزود: بر اساس آخرین 
رنگ بندی رســمی همه گیری  کرونا در کشور، وضع استان 

گلستان  زرد است.

پارک  سازی  ومناسب  سازی  ایمن  طرح  اجرای 
بانوان گرگان  

در بیستمین جلسه کمیســیون بانوان و خانواده شورای 
اسالمی شهر گرگان به ریاست زهرا نورا طرح مشاور در خصوص 
ایمن سازی و مناسب سازی پارک بانوان ارائه شد در این جلسه 
که با حضور معاون عمرانی شهردار، رئیس دفتر امور بانوان و 
خانواده، رئیس واحد زیباسازی، رئیس سازمان سیما و منظر 
و ســازمان فرهنگی و ورزشی و جمعی از کارشناسان مرتبط 
برگزار شد، ایمن سازی و مناسب سازی محیط پارک بانوان در 
راستای بهره وری بیشتر از این پارک مورد بحث و تبادل نظر 
قرار گرفتزهرا نورا، رئیس کمیســیون بانوان و خانواده شورای 
اسالمی شهر گرگان در این جلسه با تاکید بر ضرورت استفاده 
از این پارک به عنــوان پارک اختصاصی برای بانوان گفت: با 
پیگیری های انجام شده در راستای سفر ریاست جمهوری مقرر 
شد مبلغ سه میلیارد تومان به این پارک اختصاص یابد و از این 
رو انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب نسبت به تحقق این 

بودجه و ساماندهی این پارک اقدام شود

اصفهان -احکام کارگزینی تعدادی از پذیرفته شدگان 
تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران آبفای استان اصفهان 
که مراحل گزینش را گذرانده بودند در ابتدای اردیبهشت 
ماه ۱۴۰۱ صادر شد. معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفای 
استان اصفهان با اعالم این خبر گفت: با توجه به ابالغ بخشنامه 
مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه 
و بودجه کشور، موضوع "دستورالعمل نحوه اجرای بند )د( 
تبصره )۲۰( قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور" موضوع 
تبدیل وضعیت استخدامی مشموالن ماده ۲۱ قانون جامع 
خدمات رسانی به ایثارگران از سال گذشته در آبفای استان 
اصفهان در دســتور کار قرار گرفت . مجتبی قبادیان افزود: 
از میان ۳۷6 پرونده ایثارگری که برای کارکنان غیر رسمی 
مشمول این قانون تشکیل شد در نهایت 6۴ پرونده  در قالب 
نیروهای  شــرکتی، حجمی  و طرحی مورد تایید شرکت 
مهندســی آبفای کشــور قرار گرفت که احکام کارگزینی 
تعــدادی از آن ها پس از طی مراحل گزینــش از ابتدای 
اردیبهشت سال۱۴۰۱ صادر شد.  وی به ضوابط ابالغی در 
خصوص  تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران اشاره کرد و 
خاطر نشان ساخت: این قانون شامل کارکنان ایثارگری می 
شــد که به طور تمام وقت در امور جاری  و وظایف اصلی 
فعالیت می نمایند. معاون منابع انسانی و تحقیقات آبفای 
استان اصفهان افزود: پس از تایید پرونده های کارکنان تبدیل 
وضعیت استخدامی ایثارگران توسط شرکت مهندسی آبفای 
کشور، مدارک این کارکنان به منظور تایید و احراز  صالحیت 
فرد  به مرکز هسته گزینش آبفای کشور ارسال شد و پس 
از دریافت رای هسته گزینش حکم کارگزینی استخدامی 

ایثارگران آبفای استان اصفهان صادر شد.

آغاز صدور احکام کارگزینی
 پذیرفته شدگان تبدیل وضعیت استخدامی 

همزمان با روز قدس  تعدادی از سازه های تبلیغاتی ایثارگران آبفای اصفهان
سطح شهر مشهد به معرفی کتاب با موضوع ” روز قدس 

” اختصاص یافت.
مشــهد- رضا جانگداز، جلیل ســروری سرپرست 
معاونت فرهنگی و رســانه ای اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی خراســان رضوی از اجرایی شــدن طرح اکران 
تصاویر کتاب های نویسندگان مطرح کشور و  بین الملل 
در فضاهای تبلیغات محیطی شهر به مناسبت روز قدس 
خبرداد و گفت : قرار است این طرح ادامه داشته باشد و به 
مناسبت های مختلف در شهر اکران گردد. وی ادامه داد:  
در این برنامه تابلوهای تبلیغاتی فرهنگی به اکران طرح روی 
جلد کتاب های معروف و شناخته شده، اختصاص پیدا کرده 
است تا به این ترتیب فضاهای شهری با این روز و مناسبت 
هماهنــگ و همچنین گامی در راســتای ترویج کتاب و 
کتابخوانی برداشته شود . وی افزود : تصاویری که در تابلوها 
به تصویر در آمده است ، طرح جلد کتاب ها از نویسنده های 
معروف و شناخته شده در حوزه های مختلف است که  در 
سطح شهر اکران شــده است و در برخی از آنها جمله ای 
معروف از آن کتاب یا نویسنده به صورتی که قابل مطالعه 
باشد، قرار گرفته است. وی تاکید کرد : طرح جلد کتاب ها 
ی " فلسطین" از منظر حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر 
معظم انقالب ،کتاب »کاپوچینو در رام اهلل«، نوشته سعاد 
امیری، کتاب "زخم داوود " اثر ســوزان ابوالهوی، کتاب" 
جایی که خیابان ها نام داشت"اثر رنده عبدالفتاح  در معرض 
نمایش قرار می گیرد. وی در پایان تصریح کرد: این فعالیت 
فرهنگی با همکاری سازمان فرهنگی وتفریحی شهرداری 
مشهد و معاونت فرهنگی و رســانه ای اداره کل فرهنگ 

وارشاد اسالمی استان  اجرا می شود .

سازه های تبلیغاتی مشهد به موضوع کتاب 
اختصاص یافت.

اراک - مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان 
مرکــزی: ارتباطات مردمی و چهره به چهره جلب 
رضایت ارباب رجوع، رعایت حقوق شــهروندی و 

پاســخگویی صریح و شفاف را به دنبال دارد. 
راه  وزارت  خبــری  پایــگاه  گــزارش  بــه 
وشهرســازی )ستان مرکزی(، درراســتای تکریم 
ارباب رجوع و رســیدگی به مشــکالت هموطنان 
برنامــه مالقات مردمی مدیــرکل باحضورمعاونین 
و  راه  مدیــرکل  انعامــی  شــد.حمید  برگــزار 
شهرســازی اســتان مرکزی دراین جلسه پس از 
شــنیدن صحبت ها ودغدغه های شــهروندان و 
آگاهی از موضوعات مطرح شده دستورات الزم را 
جهت رفع مشــکالت و درخواست ها در چارچوب 

کرد. مقررات صادر  و  قوانین 
ارتباطات  داشت:  بیان  دراین خصوص  انعامی 
مردمــی و چهره بــه چهره جلــب رضایت ارباب 
رجــوع، رعایت حقوق شــهروندی و پاســخگویی 

به دنبال دارد. را  صریح و شفاف 
شــایان ذکر است مالقات مردمی مدیرکل راه 
وشهر سازی اســتان مرکزی ومعاونین به صورت 
هفتگــی و مســتمر برگزار می شــود وهموطنان 
گرامی برای هماهنگی و کســب اطالعات بیشــتر 
می توانند با مراجعه به اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان و یا با شــماره ۳۳۱۳6۳۸۰درخواســت 

مالقات عمومــی با مدیرکل را ثبت کنند

در راستای تکریم ارباب رجوع صورت پذیرفت ؛
پاسخگویی مدیرکل راه و شهرسازی استان 

مرکزی در مالقات مردمی 
رشت - به گزارش روابط عمومی مهندس علی 
دقیق مدیرکل نوســازی توســعه و تجهیز مدارس 
اســتان گیالن در گفتگو با روابــط عمومی با اعالم 
ایــن خبر افزود: امروزه با رشــد تکنولوژی مدارس 
مفهوم ســنتی و امروزی خود را از دســت خواهد 
داد و مــدارس تبدیل به میدان وســیعی خارج از 
دیوارهای مدرســه خواهد بود. وی با اشاره به نقش 
فناوری های روز در فضاهای اموزشی اذعان داشت: 
سازمان نوسازی، توســعه و تجهیز مدارس کشور با 
مشارکت بنیاد محترم برکت ســتاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( در راســتای اجرایی نمودن شعار 
افرین(  اشــتغال  بنیان،  دانش  ســال۱۴۰۱)تولید؛ 
اولین رویداد ملی مــدارس اینده با محوریت نقش 
فنــاوری هــای نو در فضاهــای اموزشــی، تربیتی 
و ورزشــی برگزار مــی نمایند. مدیرکل نوســازی 
مــدارس در ادامــه بــا پرداختن به اینکــه امروزه 
نیازها و انتظارات از مدارس تغییر کرده است، ابراز 
داشــت: این رویدار با ارزش ملــی بر مبنای اهداف 
ســند تحول بنیادین اموزش و پرورش و برنامه زیر 
نظام تامیــن  فضا، تجهیزات و فنــاوری در تیرماه 
ســال جاری برگزار خواهد شــد. وی با اشــاره به 
برگــزاری این رویدار ملی، از تمامی اندیشــمندان، 
صاحب نظران، شــرکت ها و موسسات دانش بنیان، 
جوانــان و محققان صاحب ایــده دعوت بعمل اورد 
تا ایــده ها و دســتاوردهای خــود را در خصوص 
کاربرد فناوری روز در کیفیت فضاهای اموزشــی به 

نمایند. ارسال  همایش  دبیرخانه 

مدیرکل نوسازی مدارس گیالن از برگزاری 
همایش اولین رویداد ملی مدارس اینده در 

تیرماه سال جاری خبر داد. 

آگهــی مزایــده  1401/01/22 مهلــت  مــورخ  آگهــی  پیــرو 
تجدیــد و به اطالع عموم    می رســاند. برای آگاهــی از تغییرات 
و دریافــت فرم پیشــنهاد قیمت به وبســایت شــرکت به آدرس 
" http://www.bccoco.com/ " و یا کانال رســمی تلگرام شــرکت به 
آدرس "  https://t.me/joinchat/zEi3Ot8hnkRjOTU0 " مراجعــه 
نمایند. متقاضیان جهت اطالع بیشــتر می تواننــد ضمن تماس با تلفن 
های با پیش شماره )023( 32235461 و 32235463 بجز روزهای 
تعطیل و در ساعات اداری اطالعات الزم را کسب نمایند. همچنین مهلت 
دریافت برگه شــرایط مزایده و تحویل پیشــنهاد از تاریخ انتشار آگهی 
تا تاریخ 1401/02/20 خواهد بود. پیشنهاد خود را به صورت پاکت 
مهر و الک شــده به آدرس استان سمنان-شــاهرود-خیابان چمران-

نبــش کوچه 12-پالک70-طبقه اول پســت نمایند. موعد بازگشــایی 
پاکات مورخ 1401/02/24 در محل قانونی شرکت بازرگانی همیاران 
ســهام خواهد بود. همچنین هزینه انتشار آگهی مزایده بر عهده برنده 

مزایده خواهد بود. 

آگهیتجدیدمزایدهشرکتبازرگانیهمیارانسهام
)نوبتسوم(

شرکتبازرگانیهمیارانسهام

وزیر نیرو: برای تکمیل و احداث سد باالخانلو ۲۰۰۰ میلیارد ریال 
اعتبار تأمین شده است و این سد تا دهه فجر آبگیری خواهد شد.علی 
اکبر محرابیان وزیر نیرو که به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور به 
شهرستان بوئین زهرا سفر کرده بوده ضمن جمع بندی تصمیمات 
اتخاذ شده در این سفر یک روز در جلسه شورای اداری استان قزوین 
اظهار داشت: میانگین بارش در استان قزوین در سال گذشته ۲۵۳ 
میلیمتر بوده اما در سال آبی جاری میزان بارش حدود ۲۲۰ میلیمتر 
بوده که این موضوع بیانگر کاهش ۱۲ درصدی بارش ها نســبت به 
شرایط نرمال در استان قزوین است.  وی افزود: میزان مصرف آب در 
استان ۲ میلیارد متر مکعب است که ۵۰۰ میلیون مترمکعب آن از 
منابع آب های سطحی و یک و نیم میلیارد مترمکعب آن نیز از منابع 

آبهای زیرزمینی تامین می شود. محرابیان تصریح کرد: از این میزان 
مصرف آب در استان حدود ۸۸ درصد آن در حوزه کشاورزی، ۸ درصد 
در بخش شرب و ۴ درصد نیز در بخش صنعت و خدمات استفاده می 
شود. وی افزود: ۵ هزار و ۸۰۰ حلقه چاه مجاز در استان وجود دارد که 
با اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، پر و مسلوب 
المنفعه کردن چاه های غیرمجاز و نصب کنتورهای هوشمند به بهبود 
ســطح سفره های آب های زیرزمینی کمک می شود و افت آن نیز 
جلوگیری بعمل می آید. وزیر نیرو با اشاره به طرح های مهم در حوزه 
آب گفت: یکی از این طرح ها پروژه ساخت سد مخزنی نهب است که 
امیدواریم با اعتبار پیش بینی شده شاهد تکمیل و بهره برداری کامل 
این سد در سال جاری باشیم. محرابیان اضافه کرد: شبکه آبیاری سد 

نهب نیازمند ۴۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار است که بخشی از آن در سال 
جاری تخصیص داده خواهد شــد و این پروژه نیز  تا ۲ ســال آینده 
تکمیل و وارد مدار بهره بردرای می گردد. وی ادامه داد: برای تکمیل 
و تســریع در عملیات اجرایی سد باالخانلو در شهرستان بوئین زهرا 
۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار تأمین شده است و پیمانکار نیز متعهد شده 
تا دهه مبارک فجر این سد را به مرحله آبگیری برساند. وی همچنین 
گفت: در اجرای این طرح در صورتی که نیاز به اعتبارات بیشتری باشد 
آن را از محل اعتبارات متمرکز تامین خواهیم کرد. نماینده اعزامی 
رئیس جمهور به شهرستان بوئین زهرا یادآورد شد: جهت آبرسانی 
از سد باالخانلو به ۵ شهر و ۳۰ روستای جنوب استان مناقصه تعیین 
پیمانکار خط انتقال و تصفیه خانه طی یک ماه آینده برگزار می شود 

و پیش بینی می شــود عملیات اجرایی این پروژه نیز ۲ ساله باشد.                                                                                                                       
محرابیان بیان کرد: طرح آبرسانی به آبیک از سد طالقان با عنایت و 
توجه ویژه دولت از سرعت اجرایی و پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار 
است و امیدواریم با منابع مالی تزریق شده تا تیرماه این پروژه نیز به 
بهره برداری برسد. وزیر نیرو در خصوص طرح آبرسانی به ۱۴ شهر و 
۱۹۴ روستای استان از سد طالقان نیز عنوان داشت: این طرح جهت 
اجرا نیازمند ۳۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار اســت که در همین راستا 
مذاکرات خوبی با بخش خصوصی، بانک ها و ســرمایه گذاران انجام 
شده و مناقصه آن براساس ضوابط قانونی تا یک ماه آینده انجام خواهد 
شد و آورده دولت نیز در این پروژه سهمیه آب و پساب صنعتی می 

باشد.

اسالمشهر-بهاره عشقی صابر
معاونت فنی و عمرانی شهرداری اسالمشهر از اجرای 
۲۰۰ هزار متر مربع آسفالت ریزی در سطح شهر اسالمشهر 
طی ســال ۱۴۰۰ خبر داد. جهانپور معاونت فنی و عمرانی 
شهرداری اسالمشهر با اعالم خبر فوق اظهار کرد: طی سال 
گذشته در سطح شهر اسالمشهر در مجموع ۲۰۰ هزار متر 
مربع اجرای آسفالت داشتیم که ۱۷۲ هزار متر روکش مکانیزه 
و مابقی لکه گیری آسفالت بوده است. وی افزود: فعالیت های 
عمرانی همسطح سازی معابر سطح شهر در حدود ۲۳ هزار 
متر مربع و جدولگذاری هم ۲۳ هزار متر طول در سال ۱۴۰۰ 
در خیابانها و شریان های فرعی و اصلی شهر انجام شده است. 
معاونت فنی و عمرانی با بیان اینکه فعالیت عمرانی سطح 
شهر هرگز تعطیل نشده و همچنان ادامه دارد، تاکید کرد: 
عملیات اجرایی پروژه کمربندی شمالی به صورت تجمعی 
ابتدای ســال ۱۴۰۰ به میزان ۱۹ درصد پیشرفت فیزیکی 
داشــت که تا پایان سال با ۱۹ درصد افزایش به ۳۸ درصد 
پیشرفت فیزیکی رسید و رشد ۱۰۰ درصدی فعالیت عمرانی 
نسبت به سال قبل داشته است. جهانپور گفت: عمده فعالیت 
های زیر سطحی پروژه کمربندی شمالی به اتمام رسیده و 
تنها یک نقطه در تعارض با راه آهن باقی مانده و پروژه عمرانی 
در پل برنده سیفی تمام سرستون ها اجرا و بتن ریزی تیرها 
انجام و نیمه اول سال ۱۴۰۱ پل برنده سیفی تکمیل و مورد 
بهره برداری قرار می گیرد. وی با اشاره به توافقات انجام شده 
در عملیات اجرایی زیرگذر طالقانی با مخابرات تصریح کرد: 
جابجایی فیبر نوری در حال اجرا می باشــد، عملیات بتن 
ریزی بخشی از عرشه طالقانی اجرا و بخشی هم در دستور 
کار قرار دارد و طی ماههای آتی زیرگذر طالقانی وارد مرحله 

خاکبرداری زیر تابلیه می شود.

اجرای ۲۰۰ هزار متر مربع آسفالت ریزی 
سطح شهر در سال ۱4۰۰ 

بوشــهر - رئیس اداره ایمنی وحفاظت دریایی اداره 
کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشــهرگفت: شناورهای 
آلوده کننده خلیج فارس مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند 
حجت خسروی درگفت وگوباخبرنگاران بااشاره به آلودگی 
نفتی خلیج فارس درمیدان فروزان اظهارداشــت: تیم های 
مقابله کننده بااین آلودگی در حال فعالیت هســتند ولی 
هنوز این آلودگی مهاروامحا نشده است. وی برخورد قانونی 
با شناورهای آلوده کننده محیط زیست خلیج فارس را مورد 
اشــاره قرار داد و گفت: با شناورهای عامل آلودگی محیط 
زیست دریایی برخورد قانونی می شود. رئیس اداره ایمنی 
وحفاظت دریایی اداره کل بنادرودریانوردی استان بوشهراز 
برخورد قانونی با عامالن آلودگی محیط زیست دریایی خبر 
داد و بیان کرد: رعایت محیط زیست خلیج فارس برای همه 
دستگاه ها، تأسیسات وشــناورها الزامی است در غیر این 
صورت با عامالن آلودگی زیست محیطی دریا برخورد قاطع 
قانونی می شود. خسروی بیان کرد:باتوجه به اهمیت رعایت 
الزامات زیســت محیطی خلیج فارس و برای جلوگیری از 
آلودگی دریا، با تمامی شــناورهایی که درزمینه آلودگی 
خلیج فارس و حفظ محیط زیست دریایی مرتکب تخلف 
شوند برخورد قانونی می شود وهیچ موردی قابل اغماض 
نیست. وی با بیان اینکه ایستگاه های سنجش آلودگی در 
آب های خلیج فارس ایجاد شده است از ارسال پرونده تخلف 
آلودگی زیست محیطی دریا در خلیج فارس به دستگاه قضا 
خبر داد و افزود: در آلودگی که در چند روز گذشته توسط 
یک فروند شناور انجام شد ضمن اقدام به عملیات پاکسازی 
و رفع آلودگی نفتی ایجاد شده در خلیج فارس توسط تیم 
مقابله با آلودگی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، 
گزارش الزم این تخلف تنظیم وبه مراجع قضایی ارسال شد.

برخورد قانونی با شناورهای متخلف در 
ایجاد آلودگی دریایی خلیج فارس

سدباالخانلوتادههفجرآبگیریمیشود

قزویــن - به گزارش روابط عمومی شــرکت مدیریت 
تولیــد برق شــهید رجایی،بهنام کریمــی مدیر تعمیرات 
مکانیک نیروگاه ســیکل ترکیبی شهید رجایی در تشریح 
این خبر گفت:واحد شــماره ۴ گازی ایــن نیروگاه که به 
منظــور انجام تعمیرات و بازدید شــفت های گیربکس، از 
شبکه سراسری خارج شده بود، پس از پایان فعالیت های 
تعمیراتی، دوباره به مدار تولید بازگشــت تا آماده کمک به 

تامین برق پایدار باشد.
کریمی افزود:پس ازدمونتاژ ســقف کوپه اکسسوری و 

دمونتاژ و مونتاژ  نیمه باالیی گیربکس،  همچنین دمونتاژ 
ومونتاژ پمپ ســوخت و کالج الکتریکی و سپس سرویس 
نازل ســوخت و تعویض کامل اکسپنشــن دایره ای دوم، 
بازدید از شفت های گیربکس وتعویض قطعات از اقداماتی 
است کهدر این دوره از تعمیرات  از سوی متخصصاننیروگاه 

شهید رجایی به  انجام رسیده است.
فعالیت هــای تعمیراتــی در واحد شــماره ۴ گازی 
با ظرفیت های داخلی شــرکت  واز ســوی متخصصان و 

کارشناسان  تعمیرات این نیروگاه انجام شده است.

بازگشت دوباره واحد 4 گازی نیروگاه شهید رجایی به مدار تولیدبرق

قزوین - علی شعبانی رئیس کل دادگستری استان 
قزوین با بیان اینکه با اقدامات صورت گرفته میزان ابالغ 
الکترونیک دراین اســتان به ۹۴ درصد رســیده است، 
گفت: همچنیــن ۲۰6 زندانی با پابند الکترونیک خارج 
از زندان دوران محکومیت خــود رامی گذرانند و تا آن 
جــا که قانون اجازه می دهــد از مجازات های جایگزین 
حبس اســتفاده خواهیم کرد.به گزارش روابط عمومی 
دادگستری کل استان قزوین؛ علی شعبانی با تاکید بر 
اینکــه صرفه جویی در زمان، کاهش اتالف وقت نیروی 
انسانی، افزایش سرعت و دقت در امور از مزایای اجرای 
ابالغ الکترونیکی اوراق قضایی اســت، گفت: با اقدامات 
صــورت گرفته میزان ابالغ الکترونیــک قضایی به ۹۴ 
درصد رســیده است و اهتمام دستگاه قضایی استان در 
ســال جاری افزایش و ارتقاء در این حوزه است. وی در 

ادامه با بیــان اینکه در حال حاضر ۲۰6 زندانی از پابند 
الکترونیک اســتفاده می کنند، بیان داشت: در راستای 
کاهش جمعیت کیفری تا جایی که قانون اجازه می دهد، 
از احکام جایگزین حبس استفاده خواهد شد و قطعاً این 
احکام مشــمول جرائم خشن نخواهند شد. رییس کل 
دادگستری اســتان قزوین در ادامه یکی از اولویت های 
دادگستری استان را استفاده از خدمات هوشمند قضایی 
با بهره گیری از مرکز آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه 
اعالم و خاطرنشــان کرد: اقدامات خوب و قابل توجهی 
در زمینه تحقق دادرسی الکترونیک در دستگاه قضایی 
اســتان صورت گرفته است، چنانکه در سال گذشته ۸ 
هزار و ۳6۹ دادرسی الکترونیک با هدف تسریع و تسهیل 
در خدمت رسانی بهتر به مردم، تکریم مراجعان و رعایت 

حقوق شهروندی زندانیان صورت پذیرفت

 ۹4درصد ابالغ های قضایی استان به صورت الکترونیک صادر می شود /برگزاری 
بیش از 8 هزاردادرسی الکترونیک

بوشهر - مدیرکل ثبت اســناد و امالک استان بوشهر گفت: 
تاکنون برای یک میلیون و 6۵۰ هزار هکتار اراضی منابع طبیعی 
که معادل ۹۷ درصد اراضی ملی در این استان است مالکیت صادر 
شده است.محمد رضا بزرگمهر در دیدار نماینده ولی فقیه در استان 
و امام جمعه بوشهر افزود: صدور این اسناد این اراضی در قالب اجرای 
طرح حدنگار )کاداســتر( برای جلوگیری از تخلف صورت گرفته 
است.وی افزود: در اجرای این طرح در مدت ۲ سال از یک میلیون 
۷۰۰ هزار هکتار اراضی منابع طبیعی اســتان بوشهر یک میلیون 

و 6۸۰ هزار هکتار آن معادل ۹۸ درصد تثبیت شــد.مدیرکل اداره 
ثبت اسناد و امالک استان بوشهر گفت: در سال گذشته تعداد ۲۳ 
هزار و 6۲ اســتعالم از مراجع قضایی به ادارات ثبت ارسال و پاسخ 
آنان ارسال شده و به طور متوسط روزانه پاسخ بیش از ۷۵ استعالم 
قضایی داده شــده است. بزرگمهربا بیان اینکه به بیش از ۲۳ هزار 
استعالم الکترونیکی قضایی در سال گذشته توسط اداره ثبت اسناد 
و امالک بوشهر پاسخ داده شده است، اظهار کرد: تعداد ۲۲ هزار و 
۴۸۰ اســتعالم از مراجع قضایی به ادارات ثبت ارسال و در کمتر از 

۴۸ ساعت پاسخ آنان داده شده و به طور متوسط ۹۷. نماینده ولی 
فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: استقرار سامانه الکترونیکی 
در همه بخش های ثبت اســناد و امالک برای ســرعت بخشی در 
ارائه خدمات و کاهش ضریب خطا و اشتباه ضروری است.آیت اهلل 
غالمعلی صفایی بوشهری افزود: الکترونیکی شدن فعالیت ها ضریب 
خطا، اشتباه و تخلف را کاهش می دهد.وی اظهار کرد: اجرای طرح 
کاداســتر یکی از برنامه های موفق در ممیزی کردن اراضی است و 
استان بوشهر در این عرصه در بین استان ها پیشرو است. امام جمعه 

بوشهر اظهار کرد: یکی از کارهای مهم و زیرساخت توسعه کشور در 
راستای شفافیت، جلوگیری از زمین خواری و فساد در معامله های 
بخش امالک، اجرای طرح کاداستر است.  صفایی بوشهری گفت: 
قیمت زمین در استان بوشهر همواره در حال تغییر و رو به افزایش 
است و با اجرای طرح کاداستر جلو زمین خواری گرفته می شود.وی از 
ایجاد شهر هوشمند بوشهر خبر داد و گفت: با توجه به فراهم شدن 
زیرساخت های الزم در یک برنامه ۱۰ ساله خدمات در همه زمینه ها 

هوشمندسازی می شود.

۹۷ درصد اراضی ملی بوشهر سند دار شد


