
شهرستانwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz|   سه شنبه|28 تیر 1401|شماره 5911| 

آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی 

سعید شهلی شهردار شهر قدس

ت اول
نوب

از طریق مناقصه عمومی و براساس قانون برگزاری  خرید تعداد 70 پرس غذا روزانه جهت پرسنل انتظامات شهرداری قدس را  به  شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت 
مناقصات مصوب سال 1383 از طریق عقد قرارداد با رستوران ،کترینگ و تهیه غذاهای حائز صالحیت سطح شهرقدس خریداری نماید. 

1 -برآورد اولیه : مبلغ اولیه برآورد انجام کار حدود 000 /10/000/000 ریال ) ده میلیارد ریال( با احتساب کسور قانونی  و 9 % مالیات بر ارزش افزوده میباشد. 
2- مدت قرارداد : حدود 6 ماه می باشد.  

3- تضمین شرکت در مناقصه: 500.000.000 ریال ) پانصد میلیون ریال( می باشد که به صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی مورد پذیرش خواهد بود. 
- ارائه هر نوع چك اعم از بانکی یا تضمینی و یا سایر موارد مشابه به عنوان ضمانت نامه، به هیچ عنوان قابل قبول نمی باشد . 

- پرداخت تضمین شرکت در مناقصه بصورت نقدی از طریق شماره حساب 0105708327003 نزد بانك ملی بنام شهرداری شهر قدس 
- مناقصه گران می بایستی ضمانتنامه شرکت در مناقصه را پیش از پایان مدت تحویل پیشنهادات به امور قرارداد های شهرداری قدس تحویل نمایند. 

4 -قیمت اسناد و نحوه واریز وجه :  مهلت خرید اسناد مناقصه از روز سه شنبه مورخ 1401/05/04 بوده و اسناد و مدارك مناقصه ظرف مهلت مندرج  درسامانه تدارکات دولت به نشانی 
www.setadiran.ir  قابل دریافت می باشد. 

5 -مهلت تحویل و مدت اعتبار پیشنهادات :  مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری )ساعت 12.30 ( روز پنجشنبه مورخ 1401/05/20 و نحوه تحویل اسناد از  طریق بارگذاری 
در سامانه تدارکات دولت به نشانی www.setadiran.ir  می باشد. 

6 -مجوز مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه : دارای مجوز اداره بهداشت و پروانه کسب
8 - پرداخت هزینه آگهی مناقصه بعهده برنده می باشد . 

9 - شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است . 
10 -درصورت بروز هرنگونه تناقض در موارد مندرج در آگهی با سامانه ستاد مالك عمل سامانه ستاد خواهد بود. 

11 -سایر شرایط و لیست غذا در اسناد مناقصه قید گردیده است 
نوبت اول 1401/4/28 ، نوبت دوم 1401/5/4

آگهی مفقودی
بــرگ سبزســواری پراید مــدل 1383 به رنگ ســرمه ای متالیک به شــماره موتور 
01018900 و شــماره شاســی S1412283398525 مفقــود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط میباشد. ساری
***************************************************

پروانــه بهره برداری صنایع کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کشــاورزی واحد تولیدی 
شــالی کوبی به شــماره پروانه 1-24/0350/ب تاریخ صدور 1381/12/24 و شماره 
24190 به نام سید قربان طاهایی واقع در مازندران-محمودآباد-بخش مرکزی روستای 

بونده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است./نوبت دوم ساری
***************************************************

پروانه اشــتغال مهندسی به نام مهندس علیرضا قمر حسن آبادی شماره شناسنامه 
5000 متولد 1367 کدملی 2219826627 صادره تنکابن دارای دانشنامه کارشناسی 
رشته مهندســی عمران-عمران عضو سازمان نظام مهندسی ســاختمان استان مازندران 
با شــماره عضویت 019230-0-3-12 با شماره پروانه اشــتغال 12-300-04973 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است./نوبت دوم ساری
***************************************************

 484QT1A004274A این جانب احمد کاویانی مالک ســواری هایما به شماره موتور
شــماره شاســی NAAD391Z3NY061154  به علت فقدان برگ ســبز خودرو تقاضای 
صدور رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده ام چنانچه هرکس ادعایی درمورد خودروی 
مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی ســازمان فروش شــرکت ایران خودرو واقع در 
کیلومتر 14 جاده مخصوص تهران-کرچ شــهرک پیکان شــهر ســاختمان سمند طبقه اول 
مراجعه نماید.بدیهی اســت پس از  انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد 

شد. ساری
***************************************************

برگ ســبز کامیون کشــنده ولوو اف اچ 12 مدل 1384 رنگ ســفید روغنی شماره 
شاســی 856068 شــماره موتور 47691 شــماره انتظامی ایــران22-899ع14 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***************************************************

کلیــه مدارک ســواری تیبــا تیپ دو رنگ ســفید روغنی مدل 1396 شــماره موتور 
M158410433 شــماره شاســی NAS8211100H1087014 شــماره پــاک ایــران72-

584ط83 به نام فردوس نصیری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***************************************************

کلیــه مــدارک ســواری ســاینا مــدل 1396 رنــگ ســفید روغنــی شــماره موتور 
M158392868 شــماره شاســی NAS831100H5717759 شــماره پــاک ایــران82-

972ق76 به نام محسن ناییجی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***************************************************

ســند مالکیت ســواری پژو 206 مدل 1391 شــماره پاک ایــران62-774ص52 
شــماره موتــور 13890006011 شــماره شاســی NAAP61ME8CJ419066 مفقــود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***************************************************

ســند مالکیت ســواری ســایپا131 مدل 1391 شــماره پاک ایران62-861د74 
شــماره موتور 4787269 شماره شاســی NAS411100C1188681 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است. ساری
***************************************************

بــرگ ســبز و کلیه مدارک ســواری پــژو تیپ 5 داخلــی مدل 1399 شــماره پاک 
ایران88-761م11 شــماره موتور 0031152 شماره شاسی 474848 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***************************************************

ســند کمپانی و ســند مالکیت ســواری پراید مدل 1386 شــماره پاک ایران62-
322ص49 شماره موتور 1788064 شماره شاسی S1412285999687 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***************************************************

سند کمپانی و تسلســل اسناد و شناسنامه مالکیت خودرو سواری سمند ال ایکس 
مــدل 1394به شــماره موتور 124k0635929 به شــماره پاک 92س864ســری ایران 

82بنام هادی فاح پور کوتنائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. ساری
***************************************************

مفقودی شناسنامه)برگ سبز( خودرو پژو پارس برنگ خاکستری مدل 1395 بشماره 
موتور 124K0772602 و شــماره شاســی FR550763 و شماره پاک 83-727س22 به 

نام شبیر رضائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. بندرعباس
***************************************************

مفقودی شناســنامه )برگ ســبز( و ســند کمپانی خودرو سواری سیســتم پژو تیپ 
GLX-XU7405 برنــگ نقره ای متالیک مدل 1397 بشــماره موتور 124K1222850  و 
شــماره شاسی NAAM01CE6JK360869 و شماره پاک 94-774 م 12 به نام رسول 

افتاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.بندرعباس
***************************************************

 PARS مفقودی شناســنامه)برگ ســبز( خودرو ســواری سیســتم پژو پــارس تیپ
XU7P برنــگ ســفید مدل 1401 بشــماره موتــور 125K0012118 و شــماره شاســی 
NAANA15EXNH448776 و شــماره پــاک 25-465 ل 25 بــه نــام رحیمــه حنیفه 

پورساعتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. بندرعباس
***************************************************

خانم سمیه محمد زایی فرزند عیسی به شماره ملی 2260275206 مالک خودروی 
ســواری سیســتم پــژو تیــپ PARS TU5 مــدل 1401 رنگ ســفید به شــماره موتور 
167B0169904 و شماره شاسی  NAAN11FE9NH879351 به شماره پاک 532-69 
ه 68 بعلت فقدان سند مالکیت برگ سبز تقاضای رونوشت المثنی سند خودروی مذکور 
را نموده اســت. لذا چنانچه احدی ادعایــی درخصوص خود روی فوق دارد ظرف مدت ده 
روز به دفتر منطقه ایی ساری واقع در کیلومتر5 جاده ساری به نکا جنب شرکت شمالیت 
مراجعه نمایند. بدیهی اســت پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شــد. 

گنبد
***************************************************

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره  140160301053000410 مورخ 1401/3/11  هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کهریزک تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای احمد لک فرزند نبی به شماره 
شناســنامه 4 صادره از شــهرری در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثــی از یکباب منزل 
مســکونی قدیمی ســاز به مساحت 95/40 مترمربع در قســمتی از پاک 79 فرعی از 89 اصلی 
خریداری عادی از آقای محمد نازک دست )مع الواسطه( محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به 
صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی 
بــه مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/4/28- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/5/12 - م الف/234
رئیس ثبت اسناد و اماک کهریزک - سید محسن سادات حسینی

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئیــن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره  1401603010530000505 مورخ 1401/3/31  هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک کهریزک تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای بهنام نوعی قرخباغ فرزند ظفر 
به شــماره شناســنامه 226 صادره از نیر در ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی ) یکباب 
خانه( به مســاحت 87 مترمربع در قســمتی از پاک 1092 فرعی از 93 اصلی خریداری عادی از 
آقای نقی رجبی موغاری )مع الواســطه( محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبت اول: 

1401/4/28- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/5/12 - م الف/233
رئیس ثبت اسناد و اماک کهریزک - سید محسن سادات حسینی

پايش و نظارت برعملكرد مجاري عرضه 
سوخت استان سمنان   

جایگاه هــای عرضه فرآورده های نفتی، توســط نيروهاي 
بســيجي منطقه شاهرود كنترل، بررســي و مورد ارزیابی 
قرارگرفت.شــاهرود- خبرنگار راه مردم-عليرضا رحيميان 
، حســين عبدلي سرپرســت و فرمانده پایگاه بسيج ليله 
القدرمنطقه شاهرود گفت: با توجه به شروع فصل تابستان، 
مسافرت هاي این بازه   ی  زمانی و بالطبع آن افزایش مصرف 
بنزین درجایگاه هاي عرضه سوخت، درراستای ارائه خدمات 
مطلوب تر به مســافران و رضایت مندي هموطنان گرامي، 
برنامه ریزي هــاي الزم و اقدامات ضروري به منظورخرید، 
تأميــن و توزیــع به موقع ســوخت انجــام و راه كارهایی 
درخصوص مواجهه با مشكالت و موانع احتمالي اندیشيده 
و ارائه گردید. در ادامه حســين عبدلــي افزود: در این ایام 
نظــارت بر عملكرد مجاري عرضه ســوخت از اهميت ویژه 
تري برخوردار اســت. لذا با تدابير متخذه بخش عمده اي 
ازاعمــال كنترل و نظارت بر ارائه خدمات مطلوب و مصرف 
بهينه سوخت توســط نيروهاي بسيجي منطقه انجام شد. 
شــایان ذكر اســت اولين كارگروه اعزامی بيش از50 باب 
جایگاه سوخت )مســير اصلي و جایگاه هاي درون شهري 
اســتان(، را در طي چهار روز با جدیت و با هدف شناسائی 
قاچاقچيان ســوخت پایش و مورد رصد قرار دادند.گفتنی 
است روند استمرار و سركشی ســرزده و ميدانی همكاران 
محترم بسيجی از جایگاه های سوخت تا پایان شهریورماه 

ادامه دارد.

شرکت گاز استان اصفهان در حوزه خبر 
شرکت ملی گاز ایران اول شد 

با توجه به ارزیابی عملكرد روابط عمومی های شــركتهای 
تابعه ملی گاز در حوزه خبر توســط روابط عمومی ســتاد 
ملی گاز ایران این شركت توانست رتبه +A )باالترین رتبه 
ارزیابی( را در بين شــركتهای گاز استانی، مناطق عمليات 

انتقال گاز و شركتهای پاالیشی را به خود اختصاص دهد.
به گزارش روابط عمومی شركت گاز استان اصفهان محسن 
اصغرزاده سرپرست روابط عمومی، در این خصوص افزود : با 
توجه به برنامه ریزی و هدف گذاری صورت گرفته در بخش 
خبر و اطالع رســانی، و با تاكيد  مدیریت شركت بر تحقق 
منویات مقام معظم رهبــری بر "جهاد تبيين"  این واحد 
توانست با انعكاس به موقع و مطلوب اقدامات و فعاليت های 
ارزشمند همكاران در بخش های مختلف شركت، در ارزیابی 

های ماهانه صورت گرفته از  رتبه A به +A  ارتقاء یابد.
وی، با بيان اینكه با همكاری و حمایت مدیران و كارشناسان 
، ارائه صحيح و به موقع عملكرد و رویدادهای دارای "ارزش 
خبری" نقش بسزایی در ارتقاء جایگاه اطالع رسانی صحيح 
دارد، گفت: انعكاس اخبار عــالوه بر اینكه می تواند بيانگر 
عملكرد و مجموعه فعاليت های شركت باشد، درشناسایی 
نقــاط قوت وقابل بهبود و همچنين تقویت انگيزه كاركنان 

نيز موثر است.

اخبار گزارش

اراک - دكتر مخلص االئمه اســتاندار مركزی در نشست خبری و 
هم اندیشــی با اصحاب رسانه ، گفت: تمامی مسائل استان در سفر 
ریاســت جمهوری و دولت مطرح می شود. وی در خصوص اجرای 
طرح مسكن ملی در استان با تأكيد بر اینكه تأخير جدی ندارد، گفت: 
در پيشــرفت طرح جهش توليد مسكن جزو سه استان اول كشور 
هســتيم و به اندازه ای كه نياز است در سطح استان، زمين وجود 
دارد هرچند كه در كالنشــهرها دولت تصميمی بر افزایش واحدها 
و احداث منزل ندارد و روند اجرای پروژه ۸۱00 واحدی در اســتان 
با وجود برخی موانع كه ممكن است در آغاز همه پروژه های بزرگ 
وجود داشته  باشد، مطلوب است و هر تمهيد و تالش ممكن را برای 
كاهش هزینه تمام شده پروژه به كار می گيریم و از جمله در بخش 
اجــرا و طراحی 500 ميليارد تومــان و ۷5 درصد در حوزه نظارت 
تخفيف گرفته شــده است و با توجه به موقعيت زمين و دسترسی 
به زیرســاخت های اصلی در برق، گاز و فاضالب، هزینه ها در این 
بخش نيز از دوش مردم برداشــته شده است و تمامی سرانه ها در 
پروژه نيز دیده شده است. استاندار مركزی، اظهار كرد: دو هزار واحد 
در حال ســاخت در ساوه نيز پيشرفت خوبی دارد كه بخشی از آن 
نيز امسال بهره برداری می شود. وی با بيان اینكه استان هيچ مدیر 

پروازی را نمی پذیرد، گفت: در حال حاضر بيشترین تعداد فرمانداران 
بومی در اســتان حضور دارند و در این بين هيچ یک از معاونين و 
مدیران كل استانداری پروازی نيستند و با خانواده در استان سكونت 
دارند. مخلص االئمه تصریح كرد: شهرداری ها و شورای شهر نقش 
بســياری در جلب رضایت مردم دارند و تمام تالش این اســت كه 
شهرداران به درستی انتخاب شوند و البته به علت سطح انتظارات باید 
تحرک بيشتری داشته باشند، شهرداری ها نهاد عمومی غيردولتی 
هستند و قطعا با چالش های سيستم اداری، كمتر درگير هستند، 
كل شهرداری های استان بيش از بودجه عمرانی استان منابع مالی 
نقد در اختيار دارند و باید پویایی بيشــتری را از خود نشان دهند و 
حتی باید برخی از پروژه های خود را شبانه روزی كنند تا مردم این 
تحرک را لمس كنند وی با بيان اینكه در حوزه توســعه فرهنگی 
و اقتصادی اســتان طی دهه  های گذشته دچار عدم توازن شده ایم، 
اظهار كرد: همه دستگاه های فرهنگی استان، موظف به اجرای برنامه 
های فرهنگی فاخر و متفاوت از گذشته هستند.  استاندار مركزی 
در خصوص وضعيت معادن بيان كرد: حقوق دولتی معادن در كل 
كشور به هدف نرسيده است و منابع حاصل از آن در جای دیگری 
هزینه می شود و اخيرا ریيس محترم جمهوری خواستار بررسی و 

پيدا كردن راهكار برای این مسئله شده اند. وی در خصوص وضعيت 
صنایع استان نيز بيان كرد: شركت آذرآب با ظرفيت منحصر به فرد 
در كشور و منطقه، شرایط مطلوبی ندارد، مدیریت شركت تثبيت 
نيست و با وجود آنكه كه بزرگترین قرارداد برای آذراب گرفته شده 
اســت، اما كارخانه فعال نيست و لذا باید تكليف آن ظرف روزهای 
آینده مشخص شــود. مخلص االئمه اضافه كرد: كمتر روزی است 
كه برای صنایع بزرگ جلسه نداشته باشيم و به دنبال حل و فصل 
مشكالت آنها هستيم، البته هر كدام مباحث خاص خود را دارند، اما 
مسائل این صنایع در تعامل بين استان و سهامداران باید حل شود، 
مطالبه جدی از سهامداران عمده و غيرمتخصص شركت ها این است 
كه باید تكليف خود را روشن كنند و تا زمانی كه سهامدار هستند 
باید در تعيين مدیراِن دلسوز و فعال و كارآمد، متعهد و كوشا باشند.  
وی تصریح كرد: اعتراضات كارگری خاصی در استان وجود ندارد و 
برخی نارضایتی ها عموما مربوط به مباحث ملی می شود و تصميم 
گيری در این حوزه ها نيز تابع تصميمات كالن كشور است، در یک 
اقدام كم سابقه سال گذشته در ۲۹ اسفندماه مطالبات بازنشستگان 
۲۳ دستگاه اجرایی استان به طور كامل پرداخت شد و فقط دستگاه 
های ملی بعضا باقی ماند. استاندار مركزی افزود: كارگران واحدهای 

صنعتی پای كار و در كنار مدیران استان هستند، اما با كم تحركی 
مدیران برخی صنایع روبرو هستيم و اميدواریم كه ساختار مدیریت و 
سهامداری شركت ها پا به پای مدیران استان و كارگران پيش روند. 
وی بيان كرد: مراكز تفریحی در اكثر شهرهای استان دچار ضعف 
است و حتی در برخی از شهرها حتی یک پارک مناسب وجود ندارد 
كه پيگيریم این ضعف ها برطرف شوند و چشم انداز مثبتی نسبت 
به عملكرد شهرداری ها در این دوره داریم.  مخلص االئمه با اشاره به 
فعال شدن ۴ هيأت اندیشه ورز با حضور حدود ۴0 اندیشمند و نخبه 
استان اشاره كرد به زودی ۴ هيأت دیگر فعال می شود، افزود: در واقع 
این افراد به مانند یک تيم مشورتی نخبه به شمار می روند و ایده های 
خوبی برای پيشــرفت اســتان دارند. وی با تأكيد بر اینكه شخصا 
دعــوای اصالح طلب و اصولگرا را قبول ندارم، گفت: طبق فرمایش 
مقام معظم رهبری نقطه مقابل اصالح طلبی، اصولگرایی نيست و 
بالعكس نقطه مقابل اصول گرایی اصالح طلبی نمی باشد. نباید جامعه 
و فعاالن سياسی را در این تقسيم بندی ها محدود كرد چراكه موجب 
تشتت و اتالف انرژی و ناكارآمدی می گردد و نقاط ضعف، پُشت این 
عناوین پنهان می شود. به بيان واقع بينانه تر مدیران كشور به دو دسته 

كارآمدند و ناكارآمد، یا پاكدست و غيرپاكدست تقسيم می شوند.
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اجازه دهید اخالق سیاسی در استان رشد کند

خرمشهر- رئيس روابط عمومی شركت نفت و گاز اروندان 
گفت:  امروز ۲۱ تير ماه به مناسبت سالروز سركوب خونين 
قيام مردم عليه كشــف حجاب در مسجد گوهرشاد و روز 
ملی عفاف و حجاب، اولين نشست فرهنگی تبيين شاخص 
های عفاف و حجاب در شــركت نفت و گاز اروندان برگزار 
شد. اميد نصيری افزود: در این نشست كه با حضور بانوان 
شاغل شركت نفت و گاز اروندان ، سيدمحمد جوادهاشمی 
نژاد سرپرست مدیریت منابع انسانی و حجت االسالم عقيلی 
امام جماعت این شــركت برگزار و خواهر ریحانی مسئول 
دبيرخانه ستاد امر به معروف و نهی از منكر استان خوزستان 
به ایراد سخنرانی پرداختند. ریحانی با تشریح واقعه مسجد 
گوهرشــاد در سال ۱۳۱۴، به بررسی ابعاد و تاثيرات امر به 
معروف و نهی از منكر در جامعه، تصریح كرد : حجاب در 
فرهنگ غنی ایران باســتان وجود داشته و همان گونه كه 
چادر یک نشان فرهنگی و دینی بزرگ است خيلی از انواع 
دیگر پوشش ها نيز، شعار و نماد های فرهنگ های ناپسند 
دیگر هستند كه نباید این مهم مورد غفلت واقع شود. وی در 
ادامه با تفسير آیات و روایات موضوعه  به تبيين شاخص های 
عفاف و حجاب در فرهنگ ایرانی اسالمی پرداخت. در پایان 
این نشست كه با اهدا بسته های فرهنگی عفاف و حجاب 
به بانوان حاضر انجام گرفت، رئيس روابط عمومی شركت 
نفت و گاز اروندان گفت:  شــورای امر به معروف و نهی از 
منكر شــركت نفت و گاز اروندان از تاریخ ۳۱ خرداد سال 
جاری تشكيل و با برنامه ریزی طرح های مختلف فرهنگی و 
ترویجی به دنبال اعتالی شعائر  تببين معارف اسالمی بوده 

است.خبرنگار سيده معصومه عباسی 

نشست تبیین شاخص های عفاف و 
حجاب در شركت نفت و گازاروندان

قزوین- علی شعبانی ریيس كل دادگستری استان قزوین 
گفت: مراكز مشــاوره خانواده در بحث پيشگيری از طالق 
تالش زیادی دارند و گاهاً این تالش ها منجر به مصالحه می 
شود و این موضوع باید مورد توجه كارشناسان و مشاوران 
خانواده قرار گيرد كه اگر تالش های آنها به مصالحه ميان 
زوجين ختم نشد، اما آسيب طالق را برای زوجين به حداقل 
برساند. علی شــعبانی در اولين نشست شورای مشورتی 
خانواده استان قزوین كه با حضور قضات و مسئوالن مراكز 
مشــاوره خانواده در سالن جلسات دادگستری كل استان 
برگزار شــد، گفت: خانــواده در راس نهادهای اجتماعی 
قرار دارد و در طول تاریخ ســير تكاملی خود را طی كرده 
و هميشه آثار و پيامدهای مختلف اجتماعی متوجه كانون 
خانوده اســت و هيچ آســيب اجتماعی را بدون توجه به 
نهاد خانواده نمی توان مورد بحث و بررسی قرار دارد و بی 
تردید نقش خانواده بی تاثير نيست. وی افزود: همانگونه كه 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( تاكيد دارند؛ دشــمن 
شــبانه روز برنامه ریزی و هزینه می كند و با تشكيل اتاق 
فكرهای گوناگون به دنبال این اســت كه كانون خانواده را 
متزلزل و به ســمت فروپاشی ســوق دهد و آثار مخرب 
این موضــوع بر جامعه ما برای آنها دارای اهميت اســت.                                                                                                                   
مقام ارشد قضایی استان در ادامه بيان داشت: در دین مبين 
اسالم به حفظ بنيان خانواده بسيار تاكيد شده و در روایات 
طالق به عنوان منفورترین حالل آمده است و زمانی باید به 
سراغ طالق رفت كه تحت هيچ شرایطی امكان ادامه زندگی 
وجود فراهم نباشد و نباید موضوعات سطحی و بی اهميت 

زندگی زوجين را به سمت طالق بكشاند.

مراکز مشاوره خانواده باید در جهت 
کاهش آسیب های طالق تالش کنند

بوشــهر - محمدجوانبخت دربازدیدازپروژه آب شيرین كن 
بوشــهربابيان اینكــه ایــن پــروژه درمرحلــه پایانــی 
درماه هــای  برنامه ریــزی  قراردارداظهارداشت:براســاس 
آب شــيرین كن۳5هزارمترمكعب  پــروژه  آینــده 
بوشهرواردمداربهره برداری می شــود. وی با اشاره به اینكه 
تســریع در تكميل طرح های ابرسانی ازاولویت  های وزارت 
نيرو اســت گفت:دولت ووزارت نيروبــه تأمين اعتبارات 
طرح های آبرسانی ازجمله اســتان بوشهرتوجه ویژه دارد. 
معاون وزیرنيرودرامورآبوآبفابااشاره به اینكه تسریع درتكميل 
طرح های آبرسانی ازاولویت های وزارت نيرواست گفت:آب 
یكی ازمحورهای توســعه اســتان بوشهراست وتكميل 
طرح های حوزه آب دراولویت قــراردارد. جوانبخت بابيان 
اینكه بخش ابتدای آب شيرین كن۳5هزارمترمكعب بوشهر 
افتتاح می شود گفت: ان شاءاهلل با وارد مدار شدن این پروژه 
مشكالت تأمين آب شرب بوشهر كمتر می شود.وی با اشاره 
به زیرساخت های پروژه آب شيرین كن ۳5 هزار مترمكعب 
بوشــهر افزود: خوشبختانه زیرســاخت های این پروژه به 
گونه ای اســت كه ظرفيت توليد آب آن قابل توسعه است 
و بر اساس نياز آب استان بوشهر طرح های توسعه این طرح 
اجرا می شود و می تواند از مشكالت آب شرب استان بوشهر 
كاهش دهد و شرایط را برای توسعه فراهم كند.معاون وزیر 
نيرو در امور آب و آبفا تأمين آب را یكی از مسائل مهم استان 
بوشهر دانســت و تأكيد كرد: آب از مسائل اساسی استان 
بوشهر است كه با اجرا و تكميل این پروژه ها زمينه توسعه 

روز افزون استان را بهبود ببخشد.

تسریع در تکمیل طرح های ابرسانی 
استان بوشهراز اولویت  های 

همدان - مدیرعامل موسســه فرهيختگان برنای غرب در وزارت نیرو است
جلســه دوره دانش افزایی كارآفرینی با محوریت راه اندازی 
كسب وكار و آینده نگری شغلی كه به همت مؤسسه مردم نهاد 
فرهيختگان برنای غرب و با حضور دكتر احمد شــانيان 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در حوزه 
كارآفرینی در تاالر قرآن برگزار شــد، گفت: سياست دكتر 
عليرضا قاسمی فرزاد استاندار محترم همدان در بكارگيری 
جوانان بومی در مسئوليت های اجرایی استان قابل تقدیر و 
تشكر است. مسلم خانی افزود : بومی گزینی و انتصاب جوانان 
همدان در عرصه مدیریتی استان كه در دولت سيزدهم با 
درایت اســتاندار رقم خورده قابل تقدیر و تشكر است. وی 
اشاره كرد:جوانان با داشتن روحيه پرشور و انقالبی، پيشران 
كارهای مهم در انقالب اســالمی بوده و هستند.در حوزه 
انتصابات و به كارگيری نيروهای كارآمد، انقالبی و جهادی، 
قطعا باید به این مورد توجه شود. مسلم خانی در ادامه با اشاره 
به اهميت ورود جوانان در مسئوليت های اجرایی گفت: ورود 
جوانان به بدنه دولت همواره می تواند دستاوردهای مطلوبی 
به همراه داشته باشد و خون تازه ای در رگ های مدیریتی 
كشور و استان تزریق كند. مدیر عامل موسسه فرهيختگان 
افزود: در دولت مردمی حضرت آیت اهلل رئيسی جوان گرایی 
در انتصابات و بومی گزینی مورد تاكيد است. این مهم توسط 
استاندار مردمی، انقالبی و جهادی همدان جناب آقای دكتر 
قاسمی فرزاد صورت پذیرفته است.  وی گفت: رهبر معظم 
انقالب اسالمی بارها و بارها در سخنان خود بر لزوم استفاده 
از جوانان تاكيد كرده اند،جوان گرایی محور بيانيه گام دوم 

انقالب است.

در دولت مردمی ، بومی گزینی و 
جوانگرایی مورد تاکید است


