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دریانورد خرمشهری به عنوان دریانورد 
نمونه کشوری انتخاب شد  

 هفتم تیرماه در مراسم تجلیل از دریانوردان نمونه ، دریانورد اداره 
کل بندر و دریانوردی خرمشهر به عنوان دریانورد نمونه کشوری 
در ســال۱۴۰۰ برگزیده شد.  مراسم گرامیداشت روز جهانی 
دریانورد و تجلیل از دریانوردان فعال سراسر کشور و شاغل در 
بخش های دولتی و خصوصی  با شعار "سفر دریایی از گذشته 
تا حال، تجربه ات را به اشــتراک بگذار " با حضور مدیرعامل 
سازمان بنادر و دریانوردی، و جمعی از مسوالن کشوری برگزار 
شد.در این مراسم از بابک مرادی عمویی دریانورد باسابقه بندر 
خرمشهر به عنوان دریانورد نمونه کشوری در سال۱۴۰۰ معرفی 
و  از زحمات وی تقدیر شد.مراســم گرامیداشــت روز جهانی 
دریانــورد  و تجلیل از۴۰  نفــر از  دریانوردان نمونه  در محل 
ساختمان پژوهش های سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد. 
سازمان جهانی دریانوردی در سال ۲۰۱۰ به منظور قدردانی از 
زحمات و تالش های دریانوردان، ۲۵ ژوئن برابر با ۴ تیرماه را 
در تقویم جهانی به نام روز دریانورد ثبت کرده اســت.خبرنگار 

سیده زینب رمضانی

۱۱۰ میلیون لیتر بنزین در بهار امسال در 
منطقه آبادان توزیع شد 

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آبادان 
گفت: میزان توزیع سوخت بنزین در بهارامسال در این منطقه 
۱۱۰ میلیــون و ۱9۱ هزار و ۴۵۰ لیتر و میزان توزیع فرآورده 
نفتگاز ۱۴6میلیون و ۴76 هزار و ۵۲۴لیتربوده است .مهندس 
محمدبنی سعید افزود: در جهت خدمت رسانی هرچه بهتر به 
مردم  به طور مستمر و منظم بر نحوه عملیات سوخت رسانی 
جایگاه های عرضه سوخت منطقه نظارت های ویژه ایی صورت 
می گیرد تا همواره مجاری عرضه ســوخت با تمامی امکانات 
رفاهی در خدمت رســانی به مردم فعال تر باشند. وی  تصریح 
کرد : منطقه آبادان دارای ۵۴ جایگاه عرضه ســوخت بنزین و 
نفتگاز و ۲۰باب جایگاه عرضه ســوخت سی ان جی می باشد 
که وظیفه سوخت رســانی به مردم را به عهده دارند.خبرنگار 

سید حسین رمضانی

تولیدگرانول پی ای تی اوریجینال فودگرید 
در بندر خرمشهر

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: بازار هدف طرح تولید 
گرانول پی ای تی اوریجینال فود گرید داخل کشور، کشورهای 
چین، ترکیه و سایر کشورهای منطقه و همسایه است. نوراله 
اسعدی اظهار داشت: بندر خرمشهر با قرار گرفتن در منطقه 
آزاد اروند و همجواری با کشورهای همسایه و داشتن امکانات 
و زیرســاخت های به روز از ظرفیت های کم نظیر و مناســبی 
برخوردار است که ســرمایه گذاران می توانند از آن برای رونق 
و توســعه استفاده کنند.وی عنوان کرد: اولویت اداره کل بندر 
و دریانوردی خرمشهر، تشویق ســرمایه گذاران برای فعالیت 
اســت و ما به صورت جدی از سرمایه گذاران با تسهیل کسب 
و کار و ارائه مشوق های الزم حمایت می کنیم.مدیرکل بندر و 
دریانوردی خرمشهر با تاکید بر سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در رابطه با تولید پی ای تی رزین اورجینال فود گرید در بندر 
خرمشهرتصریح کرد: این طرح به منظور بسته بندی مواد غذایی 
از پسماند پی ای تی اســت. اسعدی افزود: هدف از این طرح 
تولید گرانول پی ای تی اوریجینال فود گرید به  منظور استفاده 
در صنایع بســته بندی   مواد غذایی شامل آب، نوشابه و... با 
استفاده از پســماندهای به جا مانده از نوشیدنی است. وی با 
تاکید بر اینکه میزان سرمایه گذاری در این طرح ۲/۵۰۰/۰۰۰ 
دالر اســت، عنوان کرد: میزان اشــتغال در فاز اول و دوم این 
طرح، بیش از ۳۰ نفــر خواهد بود.مدیرکل بندر و دریانوردی 
خرمشهر یادآور شد: بازار هدف طرح تولید گرانول پی ای تی 
اوریجینال فود گرید داخل کشــور، کشورهای چین، ترکیه و 
سایر کشورهای منطقه و همسایه است. وی بیان کرد: تاکنون 
۲۵ درصد از تجهیزات و ماشــین آالت الزم برای اجرای طرح 

وارد بندر خرمشهر شده است.خبرنگار سیده شیال رمضانی

هشت هزار برنامه عید غدیر در استان 
همدان برگزار می شود

مهدی صلواتیان در جمع اصحاب رســانه با اشــاره به فعال 
سازی ســتاد مردمی بزرگداشت عید غدیر در استان همدان 
گفت: هشت هزار برنامه از عید قربان تا عید غدیر در راستای 
شناساندن واقعه غدیر، امید آفرینی و ایجاد شادی و نشاط در 

نقاط مختلف استان برگزار می شود.
دبیر ســتاد مردمی غدیر همدان اظهار کرد: در سال گذشته  
کارگروه فرهنگ و هنر اقدام به بازســازی واقعه غدیر در قالب 
تئاتر کرده که ۲۰۰ هنرمند واقعه غدیر را اجرا کردند که مورد 

توجه کشور قرار گرفت.
صلواتیان ادامه داد: دوخت ۱۸ هزار پرچم برای انجام پویش هر 
خانه و مغازه یک پرچم سال گذشته به خوبی اجرا شد امسال 

نیز اجرای این پویش در دستور کار ستاد مردمی غدیر است.
دبیر ستاد مردمی غدیر استان همدان اظهار کرد: سال گذشته 
شکل گیری وحدت، وفاق و انسجام بین هیات های مذهبی، 
مساجد، پایگاه ها و کانون ها در عید غدیر زمینه ساز توزیع بیش 
از ۳۵۰ هزار پرس غذا شد که ستاد مردمی تنها کار هماهنگی 

این کار را بر عهده داشت.
صلواتیان خاطر نشان کرد: سال گذشته به علت کرونا ، ۱۸۰ 
کارناوال شــادی در نقاط مختلف شــهر و روستا به راه افتاد و 
همزمان با عید غدیر یک هزارو ۸۰۰ برنامه با محوریت جشن 
و شــادی در بیرون از مســاجد در معابر، خیابان و بوستان ها 
اجرا شد همچنین  نورافشانی، اطعام و اکرام، توزیع بسته های 
معیشتی، آزادی زندانیان، توزیع نان رایگان و اجرای پویش نذر 
قربان برای غدیر از دیگر برنامه های انجام شده در سال گذشته 

توسط این ستاد مردمی است.
وی ادامه داد: شکل گیری پویش وقف در ایام شهادت، والدت 
و عید غدیر ، برگزاری نمایشــگاه در میدان امام و موکب ها  و 
برگزاری برنامه ای با حضور ۲ هزار نوجوان دختر متوســل به 

حضرت رقیه و ۲ هزار نوجوان قاسمی از دیگر برنامه ها است.
وی با بیان اینکه سال گذشته با حضور گروه های جهادی دوخت 
۱۸ هزار پرچم انجام شــده و پویش "هر خانه یک پرچم هر 
مغازه یک پرچم" نیز اجرا شد گفت: امسال قرار است یک روز 
قبل از غدیر در مقابل هر یک از ادارات یک موکب کوچک زده 
تا عالوه بر بزرگداشت عید غدیر، در حد توان اطعام غدیر را نیز 

انجام دهند.

اخبار گزارش

 مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان سمنان 
یا تاکید بر حمایت از بافت تاریخی و موزه شــاهرود گفت: طرح 

جامع گردشگری استان سمنان در حال پیگیری است
شــاهرود -خبرنگار سیاســت روز -علیرضا رحیمیان امیر کرم 
زاده در نشســت با فعالیت حوزه میراث فرهنگی صنایع دستی و 
گردشگری شهرستان شــاهرود در سالن اجتماعات پارک علم و 
فناوری استان در این شهرستان با بیان اینکه با توجه به موضوعات 
مطروحه حتماً باید فرماندار در جلسه حضور داشت، افزود: بیشتر 
مسائل مطرح شــده، مطالبات شهرستانی است که باید فرماندار 
حضور پیدا می کرد و از نماینده مجلس تشــکر می کنیم که هم 
نماینــده وی حضور دارد و هم پیگیری ایشــان در حوزه میراث 
فرهنگی بســیار اســت و ارتباطات ملی خوب دارند تا مشکالت 
اســتان و کشــور در این موضوعات پیگیر و رفع شود. او با اشاره 
به تشــکیل گارگروه ها در استان و انتقادات در این زمینه، گفت: 
قرار نیســت این کارگروه ها تصمیم گیری شهرستانی کنند و به 
اصطالح دبیرخانه ای عمل می کنند و با ارتباط با متخصصان هم 
افزایی ایجاد می کنند برای حل مشکالت و تاکنون بیست کمیته 

تشکیل و بیست کمیته دیگر نیز تشکیل می شود.مدیرکل میراث 
فرهنگی و صنایع دســتی و گردشگری استان سمنان با اشاره به 
اینکه در حوزه صنایع دستی دوباره می خواهیم شروع و کارگروه 
تخصصی ایجاد کنیم، خاطر نشان کرد: متولی این کارگروه ها به 
عنوان دبیرخانه پیگیر مسائل هستند و در جامعه باید کارگروه ها و 
کمیته ها را فعال کنیم و از ظرفیت های استانی استفاده کنیم.او با 
اشاره به اینکه کمیته ها نظرات را جمع بندی و به مسئولین ارائه و 
تسهیل گری می کنند، تاکید کرد: باید در امورات به دنبال اختالف 
نباشیم و دنبال همبستگی باشیم و مسئول باید پاسخگو باشد و 
مطالبات را پیگیری و دنبال حل موضوع باشــد که ما این مهم را 
دنبال می کنیم.کرم زاده با بیان اینکه ما دغدغه های شهرســتان 
را در مدت پنج ماهه قبول مســئولیت پیگیری و رصد کردیم و 
اکنون جلسه گذاشــتیم، افزود: ثبت جهانی بسطام ۳۰ میلیارد 
تومان بودجه نیاز دارد و نماینده مردم شهرســتان از وزیر دستور 
کتبی گرفت و با حضور استاندار جلسه استانی گذاشتیم تا مصوبات 
به نتیجه برســد.او با تاکید بر اینکه در حوزه ثبت جهانی تالش 
می کنیم و علمی بررسی کردیم و با سازمان جهانی یونسکو مکاتبه 

شده و نتایجی داشته، گفت: با وزیر میراث فرهنگی جلسه انجام و 
جلسات استانی و شهرستانی برگزار تا هزینه ها تامین شود و ثبت 
جهانی بسطام انجام که پرونده در نوبت ثبت است و موارد خواسته 
شــده یونسکو باید انجام شود تا ثبت انجام گردد.مدیرکل میراث 
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان، بودجه کل استان از 
منابع اســتانی را ۵/7 میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ عنوان کرد و 
با بیان اینکه، 7 کاروانســرا های استان در اختیار میراث فرهنگی 
است و بقیه برای سازمان های دیگر است، ادامه داد: بافت تاریخی 
شاهرود در حقش ظلم و جفا شده و به دالیل مختلف احیا نشده، 
اما االن تصویب ضوابط بافت شــاهرود در وزارتخانه باید پیگیری 
شــود تا بررسی و تصویب شود.کرم زاده تصریح کرد: ۱۲ میلیارد 
برای احیا بافت تاریخی شاهرود ما می توانیم بیاوریم در صورتی که 
شــهرداری شاهرود هم این مبلغ را بیاورد تا در این راستا حرکت 
کنیم.او به بحث حمام تاریخی شــاهرود اشاره کرد و افزود: برای 
ایــن حمام اعتبار داریم و در حوزه احیا و بهره برداری حتما اقدام 
خواهیم کرد.کرم زاده با بیان اینکه ساختار اداری اداره ما در استان 
درجه ســه اســت، اضافه کرد: در بخش سرمایه گذاری در حوزه 

گردشگری، سرمایه گذاران، چون قانون و مقررات یاد نداشتند به 
بن بســت خوردند و باید این مشکالت حل شود.او به طرح جامع 
گردشگری استان نیز اشــاره کرد و افزود: سال ۱۳99 قرارداد با 
پژوهشرای وزارتخانه میراث فرهنگی بسته شده که اجرا نشده و 
ما آمدیم فشــار آوردیم تا طرح آورده شود، اما نشد و لغو قرارداد 
کردیم و واگذار به مشاوره کردیم تا این عقب افتادگی و کم کاری 
جبران شود.کرم زاده با تاکید بر اینکه طرح جامع گردشگری سند 
راه توسعه گردشگری استان است، گفت: هر واحد گردشگری که 
تخلف کند پلمب می کنیم و ما دســتگاه متولی و سیاست گذار 
هستیم و کار دست مردم است و باید امورات را انجمن های مردمی 
و بخش ها پیگیری کنند.مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و 
گردشگری استان سمنان یا بیان اینکه باالی بیست بار در این پنج 
ماهه شاهرود آمدیم تا به حوزه سرزمینی مسلط باشیم، به موزه 
شاهرود اشاره کرد و افزود: برای موزه دو پیشنهاد داریم، اول موزه 
را شهرداری شاهرود اختیار بگیرد و فضاسازی کند و گردشگری و 
صنایع دستی هم ایجاد کند و دوم واگذار به میراث فرهنگی کند تا 

ما بتوانیم با برنامه ریزی بهره برداری بهتری انجام دهیم.
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میراث فرهنگی و بافت تاریخی شاهرود حمایت جدی الزم دارد 

یزد-رئیس کل دادگستری استان یزد با بیان اینکه وکالت شغل 
نیست بلکه یک شان و منزلت است گفت: جایگاه اجتماعی وکالت 
 در کنار دستگاه قضا در راستای تحقق عدالت در جامعه است. 
تحلیــف  مراســم  یازدهمیــن  در  غالمعلــی دهشــیری 
کارآمــوزان وکالــت کانــون وکالی دادگســتری اســتان 
گفــت: ســعادت جامعــه در  گــرو برقــراری عدالــت و 
 گرفتــن حــق مظلــوم از ظالــم بــه دور از ترس اســت.
وی با بیان اینکه جایگاه وکال در جامعه نشات گرفته از جایگاه 
عدالت اســت افزود: قضاوت و وکالت دو بال فرشــته عدالت 
هستند، فرشته عدالت باید به نحوی در جامعه جلوه کند که 
 در دسترس مردم باشــد و مردم از ثمره آن بهره مند شوند.
دهشــیری بر لزوم پایبندی وکالی جوان به اهداف مقدس 
بیان شده در بندهای سوگند نامه وکالت تاکید کرد و اظهار 
داشــت: در انتخاب پرونده دقت کنید که حق بجانب موکل 
باشد. یک سری ضوابط وجود دارد که پیشکسوتان شما آن را 
 تجربه کرده اند که شما باید از تجریه تلخ آنان درس بگیرید.
وی تصریــح کــرد: بعضــی از مشــاغل و ِحرف بر اســاس 
قداســت اهداف تعیین شده، باید ســوگند یاد کنند و شرف 
خــود را وثیقه تحقق آن اهداف قــرار دهند که قرار گرفتن 
 وکالــت در زمره این مشــاغل، نشــان از جایگاه آن اســت.
رئیس کل دادگســتری اســتان افزود: وکال به لحاظ وجدان 
کار، دلسوزی و تعهد اخالقی که به موکل خود دارند استرس 
خاصی در مقام دفاع و حضور در محکمه متحمل می شــوند 
چــرا که موکل زندگی و سرنوشــت خود را در دســتان آن 
وکیل که خبره به کار اســت قرار می دهد و وکیل باید تمام 
 تالش خــود را جهت احقاق حقوق مــوکل خود بکار گیرد.
دهشیری اظهار داشــت: مردم سفره دلشان را پیش شما به 

عنــوان امین خود راحت تر باز می کنــد نا نزد قاضی، پس 
اگر به دنبال حفظ و پاســداری از منزلت و شــرافت وکالت 
 هســتید نباید تنهــا نگاه درآمدی صرف داشــته باشــید.

وی افــزود: بر حق بــودن موکل، مهمتریــن اصل موفقیت 
در وکالت اســت و باالترین هنر وکیل رســاندن حق به فرد 
 مظلومی اســت که مستندات و دالیل کافی در اختیار ندارد.

وی با اشاره به سختی های کار قضاوت گفت: قاضی حق انتخاب 
ندارد و مجبور به مطالعه و صدور رای در مورد تمام پروندهایی 
اســت که به او ارجاع می شــود اما وکال نوعا از حق انتخاب 
برخوردار هســتند پس اگر در پرونده ای احتمال می دهید 
 که نمی توانید مدافع حق باشید در قبول وکالت دقت کنید.

 دهشــیری با بیان اینکــه  قاضی جاهل بیــن دونفر عالم 
اســت اظهار داشــت:  قاضــی باید از طریق شــما وکال که 
 مدافع حق هســتید نــه مدافع فرد،  به حــق قضاوت کند.

وی افــزود: افرادی که به دســتگاه قضــا مراجعه می کنند 
یا قانــون پذیر هســتند که با ایــن ها مشــکلی نداریم یا 
قانون ســتیز هستند که این دســته هم  چون عیان کار می 
کنند قابل تشــخیص و تدبیرند و مشــکلی نداریم اما دسته 
ســوم قانون گریز، اینها برای دســتگاه قضا و ارتقای سرمایه 
اجتماعی چالش آفرین هستند که ما برای برخورد با اینگونه 
افراد دســت یاری به ســمت شــما دراز می کنیم تا قاضی 
 را در تشــخیص حــق و حیله های دادرســی کمک کنید.

وی بــر لــزوم ورود وکال بر حــوزه های تخصصــی دعاوی 
تاکیدکرد و گفت: دســتگاه قصا به سمت تخصصی شدن در 
راستای تحقق بهتر عدالت در حال حرکت است لذا پیشنهاد 
می شود دانشگاه تخصصی وکالت که می تواند معین دستگاه 

قضا باشد در دستور کار متولیان قرار گیرد.

همدان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی همدان با جمعی از 
جوانان از دانشــجویان، فارغ التحصیالن، فعاالن گروه های 
جهــادی و فرهنگی و جوانان شــاغل در برخی واحد های 

دانشگاه دیدار و گفت و گو کرد.
دکتر محمد مهدی مجذوبــی در این دیدار که به همت و 
پیگیری مشاور رییس دانشگاه در امور جوانان برگزار شده بود، 
پس از شنیدن نقطه نظرات، دیدگاه ها، مشکالت و مهم ترین 
دغدغه های جوانان از حوزه های بالین، دانشجویی، فرهنگی 
و... در دانشگاه به تبادل نظر، همفکری و پاسخگویی در موارد 

مورد نظر پرداخت.
وی با اشــاره به دغدغه  مســائل رفاهی و درآمدی در گروه 
رزیدنت ها و دستیاران اظهار کرد: مسائل اقتصادی و رفاهی 
در جذب و ماندگاری پزشکان و رزیدنت ها تأثیرات بسزایی 
دارد اما بخش عمده ای از این مسئله متوجه شرایط عمومی 
اقتصادی در جامعه است و مختص گروهی خاص در دانشگاه 
نیست البته ما پیگیری هایی در خصوص افزایش حقوق در 
دانشگاه داشته ایم که به نتایج نسبتا مطلوبی منجر شده است.
رییس دانشــگاه علوم پزشکی همدان ادامه داد: همچنین 
در خصوص پاویون ها و مســائل رفاهی به ویژه برای گروه 
دستیاری یا نیروهای شرکتی با قید اولویت، پیگیری هایی 

صورت گرفته است.
وی با اشاره به دغدغه  کیفیت غذا نیز عنوان کرد: در مورد 
تهیه و طبخ غذا به سرعت در حال آماده سازی سلف مرکزی 
هستیم تا کیفیت غذا در اغلب نقاط دانشگاه یکسان شده و با 

کیفیت قابل قبول عرضه شود.

نشست صمیمانه رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی همدان با جوانان 

دانشگاهی

ارزشمندترین سرمایه جامعه وکالت، اعتبار اجتماعی است 

اصفهان - نماینده وزارت نیرو در مرکز جهاد آبرسانی به 
روستاهای کشور گفت: انتظارمی رود با اجرای کامل طرح 
جهاد آبرسانی به ۱۰ هزار روستا تا پایان دولت سیزدهم 
9۵ درصد مردم در روستاها از آب شرب پایدار بهره مند 

شوند.
مهدی خان احمدی که در نشســت بررسی طرح های 
آبرسانی به روستاهای محروم در شهرستان نایین سخن 
می گفت افزود: در مرحله نخســت طرح بزرگ آبرسانی 
به روستاهای کشــور، عملیات آبرسانی به 7۰۰۰ روستا 

عملیاتی می شود.
وی افزود: این طرح با اجرای ۲۱ هزارکیلومتر خط انتقال 
و شــبکه توزیع آب، احداث7۰۰ هزارمتر مکعب مخزن  
ذخیره آب و نیز احداث 7۸۰ باب ایســتگاه پمپاژ آب و با 
همکاری قرارگاه امام حسن مجتبی)ع( ، بسیج سازندگی، 
قــرارگاه خاتم االنبیا، نیروی زمینی و نیروی دریایی و در 

قالب محرومیت زدایی آغاز شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان نیز در این 
نشســت گفت: در طول سال آب مورد نیاز ساکنان بیش 
از ۳۰۰ روستا در استان از طریق آبرسانی سیار تامین می 
شــود که این تعداد در ماه های گرم سال به حدود ۳7۰ 

روستا افزایش می  یابد.
حســین اکبریان افزود: هم اکنون 97۵ روســتا به دلیل 
نداشــتن زیر ساخت های مناســب با تنش آبی مواجه 
هستند و برای غلبه بر این مشکل و آبرسانی پایدار به بیش 

از ۴۲۰۰  میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

تا پایان دولت سیزدهم ۹۵ درصد مردم 
در روستاها از آب شرب پایدار بهره مند  

می شوند

شــاهرود -خبرنگار سیاست روز-علیرضا رحیمیان سیدحسین 
شاهچراغ در حاشیه بازدید از رقابت مهارت استانی چرم در مرکز 
فنی و حرفه ای خواهران شاهرود در جمع خبرنگاران با اشاره به 
اینکه از مهمترین موضوعاتی که در دســتور کار سازمان فنی و 
حرفه ای است، بیستمین دوره ملی مهارت است، افزود: این دوره 
در ســه مرحله شهرستانی، اســتانی و کشوری و دو سال یکبار 

بصورت مسابقات جهانی برگزار می شود.
او خاطر نشان کرد: مسابقات ملی مهارت در رده جهانی اهمیت 
بســیاری دارد و محل ارائه توانمندی سرمایه انسانی کشور در 
جهان است.مدیر کل فنی و حرفه ای استان سمنان یا بیان اینکه 
در کشور امروز تکنســین و نیرو های فنی بیشترین نیاز است، 
تصریح کرد: با گسترش آموزش عالی در استان سمنان وضعیت 
جامعه بیکاری متفاوت است و ۵۸ درصد جامعه بیکاران استان 
را فارغ التحصیالن دانشــگاهی شامل می شود که این نسبت در 
کشــور ۴۴ درصد اســت و با توجه به نبود مشاغل مرتبط این 
موضوع آســیب هم شده است.شــاهچراغ یا اشاره به اینکه بعد 
مسابقات مهارت سازمان فنی حرفه ای، در سال ۱۴۰۱، آموزش 
دانشجویان در قالب طرح کهاد اهمیت دارد، گفت: در این طرح، 
برخی واحد های درســی با اســتاندار های مهارتی فنی حرفه ای 
تعریف و دانشجویان با گذراندن آنها، مهارت الزم را برای کسب 

و کار بدست می آورند.

او با تاکید اولویت مهم امســال این سازمان، مهارت آموزی فارغ 
التحصیالن دانشگاهی است، افزود: با توجه به تحقیقات شاهرود 
هــم مراکز دانشــگاهی زیادی دارد، فرصت خوبی اســت که با 
کمک موسســات آموزش عالی، بتوانیم در بحث مهارت افزایی 
دانشــجویان کار های خوبی انجام دهیم.مدیرکل سازمان فنی و 
حرفه ای استان ســمنان تصریح کرد: با توجه به آمار بیکاری و 
شــعار سال نیاز بر همکاری و همراهی بیشتر موسسات آموزش 
عالی و سازمان فنی و حرفه ای داریم تا در راستای مهارت آموزی 
و ورود بیکاران به کار تالش کنیم.او به کادر مجرب و پنج مرکز 
فنی و حرفه ای در شهرســتان شاهرود اشاره کرد و افزود: مرکز 
فنی و حرفه ای برادران و خواهران، مرکز تخصصی کشاورزی که 
جزو پنج مرکز مصوب کشور و مرکز ارتقا مهارت شهرک صنعتی 
و مرکز دومنظوره بیارجمند در این شهرستان فعال است که جزو 
مراکز با قدمت در استان هستند.شاهچراغ با بیان اینکه در سفر 
مقام معظم رهبری به استان، مرکز آموزش تخصصی کشاورزی 
شاهرود مصوب و ساخته شــد، گفت: این مرکز دو مشکل چاه 
آب و محوطه سازی داشــته که مجوز حفر چاه اخذ شده و در 
سفر ریاست جمهوری به استان تکمیل این مرکز جزو مصوبات 
ســفر است که یا تخصیص بودجه تکمیل می شود.او با تاکید بر 
مهارت آموزی حین دوران تحصیل، در قالب طرح کهاد، به طرح 
نخلســتان ویژه فارغ التحصیالن دانشگاهی اشاره کرد و گفت: 

این طرح نیز در حال پیگیری اســت تا بتوانیم بیکاران جویای 
کار را با حرفه آموزی جذب بازار کار مورد نیاز اســتان نماییم.

مدیرکل ســازمان فنی و حرفه ای اســتان سمنان با بیان اینکه 
بیستمین دوره مهارت در ۴۳ رشته برگزار و عالقمندان تا بیستم 
تیرماه مهلت ثبت نام دارند، افزود: این مســابقات در راســتای 
شناسایی استعداد ها مورد توجه است که بعد از قبولی منتخبین 
با برگزاری دوره های توانمندســازی برای مراحــل باالتر آماده 
می شوند.شاهچراغ با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسالمی در 
خصوص دریافت هدایا از افراد حقیقی و حقوقی توسط سازمان 
فنــی و حرفه ای، گفت: ما با ایــن موضوع می توانیم کمک های 
خیرین را دریافت و در راســتای اهداف این سازمان در آموزش 
فنی و حرفه ای صرف کنیم.او با اشاره به مجموعه منازل سازمانی 
فنی و حرفه ای شاهرود نیز گفت: این مجموعه در قالب ماده ۲7 
به سرمایه گذار خصوصی با چهار میلیارد تومان سرمایه واگذار 
شده که در قالب مجموعه گردشــگری اقامتی به بهره برداری 
برسدمدیرکل سازمان فنی و حرفه ای استان سمنان با اشاره به 
اینکه اعتبارات سازمان فنی و حرفه ای به گونه ای نیست که مواد 
اولیه را برای مهارت آموزان تهیه کند، خاطر نشان کرد: البته در 
تامین مــواد مصرفی برای مهار آموزان تالش داریم و در فروش 
محصوالت مهارت آموزان نیز تالش کرده تا در مهارت آموخته و 
بازار فروش ارتباط برقرار کنیم و با جذب حامی، مهارت آموزان 

کار را تولید و دستمزد بگیرند و با استفاده از ارکان های حمایتی 
تسهیالتی برای راه اندازی کسب و کار فراهم کنیم.او با تاکید بر 
تغییر ذائقه رخ داده در نسل جوان جامعه برای حضور در مشاغل 
دیگر که با این مسئله در کشور و جهان دست به گریبان هستیم، 
افــزود: ۵۰ درصد کارآمــوزان دانشــگاهیان و فارغ التحصیالن 
دانشــگاهی هستند و باید تالش کنیم که نسل نوجوان و جوان 
ســراغ حرفه آموزی بروند و نیاز به نهضت مهارت آموزی داریم.
شاه چراغ خاطر نشان کرد: مهارت آموزی دایره بسیار بزرگی دارد 
و دستور کار ما بوده است و در سنوات گذشته شاید امکان فراهم 
نبوده تا به بروز رسانی تجهیزات فنی و حرفه ای ورود پیدا کنند، 
اما در دو، سه سال اخیر تغییراتی ایجاد شده است.او با اشاره به 
عدم امکان جذب مربی جدید در سازمان به طرح های جایگزین 
در این راســتا توجه داد و گفت: ایجاد آموزشگاه های آزاد فنی 
و حرفه ای را توســعه و در کارخانجات و بنگاه های صنعتی نیز 
تعامل برقرار کردیم و مراکز دانشــگاهی نیز با استفاده از اساتید 
دانشــگاه فراهم شده و شیوه نوین مهارت آموزی در محیط کار 
واقعی انجام که هــر صنفی که فعالیت می کند مجوز می دهیم 
با استاندار های ســازمان فنی و حرفه ای بخشی از مخاطبین را 
پوشــش دهند.شاهچراغ با بیان اینکه آموزش دوگانه در دستور 
کار است که بنگاه های اقتصادی هفتاد درصد آن ها و سی درصد 

فنی و حرفه ای مشارکت می کنند.

رئیس سازمان فنی و حرفه ای استان سمنان:

اولویت مهم امسال این سازمان، مهارت آموزی فارغ التحصیالن دانشگاهی است

قززوین - ســردار سرتیپ پاســدار رفیعی آتانی فرمانده 
سپاه حضرت صاحب االمر)عج( استان قزوین در همایش  
سراســری آموزش و توانمندســازی  بیش از ۲۰۰ نفر از 
فرماندهان ، بسیجیان ، اعضای شورای حوزه ها ، پایگاههای 
مقاومت بسیج ، مربیان و سرگروه های صالحین سازمان 
بسیج ادارات و کارمندان و مدیران و معاونین صنعت آب 
وبرق استان  که در سالن اجتماعات شرکت توزیع  نیروی 
برق استان قزوین برگزار گردید، گفت: سپاه وبسیج با تمام 
ظرفیــت و توان خود  در کنار صنعت  آب و برق اســتان 
ایستاده است.سرداررفیعی آتانی با اشاره به ضرورت اقدام  
وهمت جهادی   همگانی  وحضور در عرصه های مختلف 
کشــور، تصریح کرد: امروز  و در شرایط جنگ اقتصادی 
دشمنان علیه ملت شریف ایران ؛ همه باید شهید همت 

زمانه خود بوده و رزمندگان  عرصه نبرد اقتصادی باشیم.
فرمانده ســپاه صاحب االمر)عج( استان قزوین با اشاره به 
تربیت نیروهای متخصــص در حوزه های مختلف که به 
برکت انقالب اسالمی بدست آمده و تجربه گرانبهای عرصه 
های مختلف پس از انقالب ادامه داد: همه ما باید آستین 
همت را باالزده و عــزم واراده خود را به کف میدان عمل 

آورده و به این ملت بزرگ خدمت بی منت نماییم.
وی با اشــاره به اینکه در حوزه خدمت به مردم باید تمام 
ظرفیت ها را به عرصه آورد،  افزود: برادران شــما در سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی و بسیج با تمام ظرفیت و توان 
خود در کنار مجموعه صنعت آب و برق اســتان بوده واز 

هیچ کمکی دریغ ندارند.

قزوین - حسین رجبی دادستان عمومی و انقالب قزوین 
گفت: امیدواریم تا پایان سال با برنامه ریزی و تالش تمامی 
همکاران قضایی، شــاهد کاهش ۲۰ درصدی جمعیت 
کیفری زندان ها باشیم و بتوانیم شرایط آزادی و استفاده از 
نهادهای ارفاقی را برای برخی از مددجویان فراهم سازیم.                                                                                                                                           
به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین؛ 
حســین رجبی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شــبکه 
اســتانی قزوین گفــت: ۱۵ برنامه در راســتای اجرای 
سیاســت های قوه قضاییه در استان برنامه ریزی شده 
و اولویــت اول در حوزه پیشــگیری، کاهش جمعیت 
کیفری اســت و اولین برنامه ما اصالح ذات البین با دو 
هدف کاهش جمعیت و محکومیت کیفری اســت.وی 
افزود: امیدواریم تا پایان ســال بــا برنامه ریزی و تالش 
تمامی همکاران قضایی، شــاهد کاهــش ۲۰ درصدی 
جمعیت کیفری زندان ها باشیم و بتوانیم شرایط آزادی 
و استفاده از نهادهای ارفاقی را برای برخی از مددجویان 
فراهم سازیم.دادستان جدید مرکز استان اظهار داشت: از 
امروز کارگروه سازش در همه کالنتری ها فعال شده تا 
عالوه بر مجموعه های قضایی و شوراهای حل اختالف از 
ظرفیت مجموعه انتظامی استان هم در صدد ایجاد صلح 
و سازش به درستی استفاده شود.این مقام قضایی استان 
در ادامه بیان داشــت: پرونده هایی همچون تصادفات، 
حوادث ناشی از کار و تخلفات پزشکی را به شورای حل 
اختالف ارجاع خواهیم داد تا منتهی به ســازش شود و 

شاهد کاهش جمعیت کیفری باشیم .

کاهش 2۰ درصدی جمعیت کیفری 
از برنامه های دادستانی در سال 

جاری است

سپاه وبسیج با تمام ظرفیت و توان 
خود در کنار صنعت آب و برق استان 

اصفهــان - همزمان با هفته صرفه جویی در مصرف آب »مانور ایستاده است
بزرگ مروجین مصرف بهینه آب« با رمز »یا ابالفضل العباس« به 
طور همزمان در ۳۸ منطقه تحت پوشش آبفای استان اصفهان 
آغاز شد.در این مانور نزدیک به ۳۰۰ نفر از مروجین و بسیجیان 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ملبس به »کاله«، »کاور « 
و »کارت شناســایی عکس دار« بر اساس دستورالعمل اجرایی، 
در ســطح معابر شهری و روستایی گشت زنی کرده و نسبت به 
مواردی همچون »نصب پمپ مستقیم روی شبکه«، » شست 
و شوی معابر«، »نشت کولر«، »آبیاری فضای سبز«، »پرسازی 
استخر«، »انشــعابات غیر مجاز«، »شست و شــوی خودرو«، 
»شست و شوی فرش« و به طور کلی هرگونه هدررفت مشهود 
به مشــترکین متخلف، پرمصرف یا سهل انگار تذکر می دهند.
مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب همچنین با حضور در مکان 
های پرجمعیت و پرتردد نظیر ایستگاه های اتوبوس، ایستگاه های 
مترو، محیط های آموزشی، مساجد، مصالهای نماز جمعه، پارک 
ها و فضاهای سبز و … نسبت به آموزش چهره به چهره اقدام 
کرده و با توزیع بروشورهای آموزشی، شهروندان و روستاییان را 
در ۱۰۰ شهر و 9۴۸ روستای تحت پوشش با روش های صرفه 
جویی در مصرف آب آشــنا می کنند.مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری اصفهان در مراسم آغاز »مانور بزرگ مروجین مصرف 
بهینه آب« گفت: میزان بارش در فصل بهار امســال نسبت به 
میانگین بلند مدت 9۵ درصد کاهش یافته و وقوع خشکسالی 
های مستمر در استان منجر به کاهش شدید منابع آب زیرزمینی، 
خشکی چشمه ها و چاه های بسیاری در سطح استان شده است.
منصور شیشه فروش با بیان این که با کاهش شدید منابع آبی، 
برخی از نیروگاه های برق آبی کشور از مدار بهره برداری خارج 

شده اند افزود: برای غلبه بر تبعات آثار ناشی از خشکسالی باید 
مصرف بهینه را در دستور کار قرار داد.وی به لزوم کاهش مصرف 
برق در ادارات در فصل تابستان اشاره کرد و اظهار داشت: ادارات 
باید در ساعات کاری ۳۰ درصد و بعد از ساعات اداری تا 6۰ درصد 
در مصرف برق خود صرفه جویی کرده ودر ســاعات اوج مصرف 
از دیزل ژنراتور استفاده نمایند.مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان در بخش دیگری از سخنانش جداسازی شبکه آبیاری 
فضای ســبز از آب شــرب را ضروری دانست و اظهار داشت: در 
حال حاضر شبکه آبیاری فضای سبز در همه ۱۱۴ شهر استان از 
شبکه آب شرب جدا شده است و این امر همچنان باید ادامه یابد.

شیشه فروش به موضوع آبرسانی سیار به بیش از ۳۰۰ روستا در 
سطح استان نیز اشاره کرد و گفت: با مصرف بهینه آب می توان 
بستر تامین آب شرب پایدار روستائیان را فراهم کرد.وی پیشنهاد 
داد برای تشــویق مشترکان کم مصرف، بسته های حمایتی در 
قالب ارائه لوازم کاهنده مصرف در نظر گرفته شــود.درادامه این 
مراسم مدیرعامل آبفای استان اصفهان گفت: ترویج مصرف بهینه 
آب در جامعه، مصداق بارز امر به معروف و نهی از منکر است و 
این مهم باید سرلوحه فعالیت همه کارکنان صنعت آب و فاضالب 
قرار گیرد.حسین اکبریان افزود: ترویج و ترغیب افراد جامعه به 
مصرف بهینه آب باید با لحن بسیار آرام و محترمانه باشد زیرا رفتار 
مومنانه باعث جذب حداکثری افراد می شود.وی با بیان این که 
مانور مروجین مصرف بهینه آب تا پایان تابستان به صورت ویژه و 
در طول سال به صورت روزانه ادامه خواهد داشت گفت: نهادینه 
کردن فرهنگ مصرف بهینه موجب مدیریت و کاهش مصرف آب 
در جامعه می شــود که این امر در تامین و توزیع عادالنه آب در 

شهر ها و روستاهای استان بسیار موثر است.

آغاز مانور بزرگ مروجین مصرف بهینه آب آبفای استان اصفهان


