حمیدرضا عباسی:

(بازرس انجمن خبرنگاران)

تابستان شروع نشده
زمزمه خاموشیها به
گوش می رسد

3

صدای پرطنین مردم
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مربیان قرآن ،طرح امین و حق التدریس
از مهر  1401استخدام میشوند

5

روزنامهنگاری یعنی انتشار خبری که نمیخواهند منتشر شود ،باقی کارها کار روابط عمومی است  ( .جرج اورول )
4

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در بازدید سرزده از کارگاه مرکزی؛

حمایت از تولید کنندگان داخلی و شرکت های دانش بنیان برای مجتمع گاز پارس جنوبی یک اصل است
4
وحید حاج سعیدی
(روزنامه نگار  -طنز پرداز)

پنجره دانایی و رانت به اندازه یارانه یک
کشور!

4

احمد باهوش (مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی) در حال
بازدید از واحدهای مختلف کارگاه مرکزی

مصاحبه

در برنامه های تلویزیونی از بانوان دعوت شود
صحبت ها و مطالبات ما را بازگو و حمایت کنند
در برنامه های تلویزیونی از بانوان دعوت شود از
حمایت ها و زحمات جناب آقای مهندس محتشم
و سرکار خانم خلیفه تشکر و قدردانی می کنم.

به قلم:

عبدالباقی صداقت
(فرهیخته عرصه

رسانه و مطبوعات)

در این شماره از نشریه دریاکنار
سراغ بانوی ورزشکار استان بوشهر رفتیم
تا اندکی از مطالبات ایشان را به گوش
مسئولین برسانیم؛ و اینک شرح مصاحبه
 -۱لطفا خودتان را برای خوانندگان
هفته نامهمعرفی نمائید
به نامخدا
فرشته رجبی هستم
متولد ۱۳۶۲
کاردانی تربیت بدنی
مدرک مربیگری Bآسیا
رئیس دپارتمان امور بانوان هیات فوتبال
نایب رئیس بانوان انجمن فوتبال کارگران
استعدادیاب فوتبال بانوان
-۲فوتبال را از چه باشگاهی و در
کجا آغاز کردید؟
اولین سالی که فوتسال دربوشهر شروع
به فعالیت کرد ( سال  ۱۳۸۰سالن
حجاب) دروازه بانی را شروع کردم و
بعد از مدت کوتاهی با تیم هیات فوتبال
استان در مسابقات لیگ فوتبال بانوان به
مازندران و تهران رفتیم
یک دوره هم در تیم دلوار کشتی در
مسابقات کرمان بودم
 -۳تا کنون مقام ها و موفقیت های
تیمی و فردی که کسب نموده اید
عنوان نمائید؟
تشکیل تیم بومی و حضور در لیگ یک
فوتبال بانوان به عنوان مربی
( سه سال لیگ یک مربی و سرمربی)
دو سال و یک نیم فصل مربی لیگ برتر
فوتبال بانوان
به عنوان مربی برتر در سال ۱۳۹۷
شناخته شدم
سرمربی اولین فستیوال فوتبال بانوان زیر
 ۱۳کشور
سرمربی تیم زیر فوتبال بانوان زیر ۱۶
سال استان در کشور
مربی یک دوره مسابقات دانشگاه پیام نور
به عنوان استعدادیاب استان در کشور

انتخاب شش بازیکن از باشگاه
فوتبال کهکشان به اردوی تیم ملی
حضور دو بازیکن از باشگاه در تیم
ملی
-۴در حال حاضر در چه بخشی
از رشته ورزشی فوتبال در حال
فعالیت هستید؟
مدرسه فوتبال بانوان کهکشان و
شروع تمرینات تیمی ( بازیکنان
بومی و مدرسه فوتبال )برای حضور
در لیگ دو کشور
 -۵به نظر شما امکانات فعلی
استان برای عالقه مندان
فوتبال کافی است؟
دغدغه ی اصلی بانوان داشتن
چمن مناسب هست
با توجه به اینکه هر چمنی برای
فعالیت مدارس فوتبال بانوان
مناسب نیست و از آنجایی که
تعداد بازیکنان دختر نسبت به
پسرها خیلی کمتر است امیدوارم
هزینه های چمن برای بانوان به
حداقل برسد
-۶چه پیشنهاد و راهکاری
جهت پیشرفت فوتبال در
استان دارید؟
برگزاری مسابقات لیگ استانی
فوتبال بانوان در رده های سنی
مختلف که در حال محقق شدن
است
کالم آخر
بانوان باید در جامعه دارای جایگاه
و منزلت باشند تا جامعه ای سالم و
پویا داشته باشیم
اگر توجه و حمایت به بانوان
نشودبدون شک بخش زیادی از
هویت اجتماعی انسانی نابود میشود
ورزش نقش مهمی دارد و من به
عنوان نماینده بانوان ورزشکار از
رسانه ها و صدا و سیما تقاضا دارم

8

انتشار فراخوان پنجمین جشنواره مد
و لباس فجر

کارگاه آموزشی خبرنگاری اقتصادی به روایت تصویر (مدرس :محمدحسین ماحوزی)

شعر

2

کوچه
باز دوشینه شبی
ساکن آن کوچه شدم من
پشت آن پنجره ها
ساکت و فرسوده شدم من
سرد و خاموش
زعشقت دگر آسوده شدم من
از من عاشق شوریده
دگر هیچ نمانده
تلخی خاطرت اکنون
به جنونم نکشانده
خاطرم بود که ما بی هم از آن کوچه
رمیدیم
غرق اندوه به جایی نرسیدیم ،نرسیدیم
بر لب جوی بجز غصه و ماتم نچشیدیم
تو همه قهر در آن خلوت چشمان سیاهت
من گریزان زعتابت ز نگاهت
آسمان هم به عزای دل ما ابری و غمگین
بخت برگشته به دوران غم و قصه ی
دیرین
یادم آمد ،تو سرودی غزل سرد جدایی
راز پنهان ،،،،ز یکی عشق خدایی

مانده بودم ،،ز پس معرکه
ی عشق و از آن پس
نه دگر مهر و وفایی ،،،نه
صفایی
روز اول دل من در پی
دیدار تو پر زد
پر زدم همچو پرستو ،،لب
بام تو نشستم
درد دیدم ،،نرمیدم
زخم خوردم ،،،نگسستم
در پی صید تو ،،،هر جا بنشستم
عاقبت جرعه اندوه چشیدم
بگسستم ،،برمیدم
باز خالیست همان کوچه به شب های دگر
هم
درد آلوده سحر هم
بی تو اما
من و دلنتگی و کوچه
به چه حالی شدهایم ساکن آن کوی و گذر
هم
فرزانه آتشفراز
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شکسته
شوکه
شوکه
کناری کشید
لگدمال شده
سجده بر شیطان زد
و عشق را سنگسار
حتی

لحظه ای درنگ
آری
تیغ منطق
چکه
چکه
درید احساس را

بی خیالی
دل سنگت شدم
دیگر برایم مهم نیست
ریگی به کفش داری
بیخیال گرد و غبار کوچه ای
ِ
که برنمی گردی

همه جا را
جارو کشیده ام

پرچین شیروانی
لغزیده ام از شقیقه ات
چنان شبنمی زائ ِد روی گونه
بخار می شوم پشت محله ی چانه
سفری غمبار اما سبزینه
به سان واژگون گل ها
دائم السقوطم تا ابد و یک روز
تلخ چیده شدم از پرچین شیروانی
می بارد غبار

و می شوم خاکی
قدم می زنم حوالی
خارهایت
هم کال ِم ِ
علف هرز
به تماشای نگاه کاکتوسی
تو...
اکنون نثا ِر ارکیده ام
اگر چه می طلبم خارهای تو را

آینه

سرزمین نگاهم جا

به آینه می نگرم

عاطفه عطیفه

پریا رحیمی

مانده

اندوهم دو چندان می شود

به آینه می نگرم

آینه تمامم را به رخم

چشمانم به حرف می آیند

حتی غمگین

خودم را می بینم

می کشد

فاطمه ضرغامی

د لتنگی
امروز خیلی نا جور دلم گرفته بود  ،انگار
کسی بال هایم را شکسته بود  .دیگر
شوقی برایم نمانده ،
دلم در این گوشه دنیا،
سال هاست که مرده..
خیلی وقته که با آرامش نخوابیدم  .همه
اش با ترس و دلشوره بوده ..

دیگر هیچ حسی بهم بال
پرواز نمیده  ..دلم در
پستوی آرزوهای محال
مرده  ..شوری دیگر
ندارم ..
مرده هست باورم.....

انتظار
چقدر دیگر باید تو را انتظار کشید؟!
نمیدانم کوله بارم را بردارم و بروم به
سفری که دیگر بازگشتی ندارد یا بمانم و
آمدن تو را انتظار بکشم..
ندانستن اینکه بروم یا بمانم از خود انتظار
کشیدن برای تو ،درد بیشتری دارد...
گویی که کسی چاقویی را در قلب من فرو
کرده باشد..
چه آن چاقو را بیشتر فرو کند و چه آن

چاقو را از قلب من بیرون
بیاورد..
در هر صورت ،کسی که
از بین خواهد رفت ،من
خواهم بود..
میدانی..
ترک تو و یا ماندن در کنارت برای من
اینگونه است..

بعد تو
در هجوم بیامان خاطرات
هایهای گریه هم مرهم نشد
شب گذشت از پرسههای بیثمر
گر غبار از قامت شبها زدود
در سپیدای سحر
رنگ غم از خاطراتم کم نشد
بعد تو قلبم گرفت
بعد تو قلبم شکست
شور و شوقم
چون بلم…
در گل نشست
آتش بیرحم هجران همچو سنگ
کاسهی صبرم شکست

سوفیا جمالی صوفی
آهنگ عشق
به سجده نماز شب می خوانم ترانه هایت
را،
و به موسیقی دلنشین کالمت توبه خواهم
کرد،
هر صبح ساز و آواز تو به روح من اذان
می خواند،
هر کس در نمازش اغراق شود خدا نشناس است،
هر شب لطف تو را بخشیده میشوم و فرشتگان قصه ی عمرم
از نو می نویسند.
مریم شیراوند
فرشته خستگیناپذیر
مادرم،
فرشته ی خستگی ناپذیر و شادی آفرین
روزهای پرتپش زندگیم،
شریک مهربان تمام شکوه ها و شادی
هایم،
تمام درسهای خوب زندگیم را از انعکاس اعمال و رفتار
زیبایت ،سرمشق گرفتم!
اعتمادت به همه انتخاب هایم ،گرانبهاترین هدیه زندگیم
هست و مرهمی بر التهاب همه دلهره هایم!
بهترین ها نصیب قلبت باد که ثانیه ای را تلف ننمودی تا
عشق را در جهان جاری سازی....
مژگان دری بخش

مژگان منفرد

بی آنکه شاد باشم یا

بی آنکه بدانم لبخندم در گنگ ترین

گلوله ها
سرود آزادی
کبوتر شکسته بال
چشم های کودک
مادری زیر دیوار
دست های خونین
سربازان دلتنگ
جنگ همیشه جنگ بود

بتول سرگزی

تار (شریف)
ِ
ساعت گلخنده های باغ برید
مرا به
و در ضیافت گنجشگکان رها سازید
که در مقام صنوبر
اذان صبح بگویم
به مایه ی(دشتی)
و در قنوت بخوانم
بیا که در قدمانت همی سر اندازیم
به آفتاب ستیغ بلند کوهستان
و بر نشاط سپیدا ِر سرفراز برید
که صبح
قامتشان زیر نور میرقصد
و از تاللوی هر برگ
زرورق ریزد
به صخره ای بنشانید
زیر افرائی
که سایه سا ِر خنک دارد و شکو ِه مدام
و البالی ورقهای برگ تا برگ ش
صدای بلبل شیدا نوای (ماهور)است
روشنی آبِ چشمه سار برید
مرا به
ِ
ِ
نازک آب
جان من و ناله های
گوش
که
ِ
ِ
ِ
غزل حافظ است و تار(شریف)
حکایت ِ
دریغ و باز دریغ
هزار و سیصد و اندی است
که رخ ندیده در آب
قدح روشنی نبرده پگاه
و دست در ِ
هزار و سیصد و شب رفت و لب
به جرعه ای نرسید
به سبزه زار بگوئید منتظر باشد
که من هنوز
تب کودکی به تن دارم
ِ
موج علفهای تازه غلطیدن
میان ِ
که با بنفشه و بابونه
در پگا ِه بهار
ِ
حدیث پون ِه یِ نو رسته را به لب آریم
من از شکوف ِه یِ بادام پرسشی دارم
هم از مترسک و کرت
اگر رسید به دستم دوباره غنچ ِه یِ ناز
دوباره صورت خود را شراب گونه کنم
معنی مترسک ها
رغم خند ِه یِ بی
ِ
به ِ

سوز تنهایی قرار از ریشه
سوخت
شد تبانی بین تب با ظلم
جانسوز شب
گونه تب سوز و سرشک
از دیدگان لبریز کرد
بیتو بودن بغض غم را
بر فراز
سینه حلقآویز کرد
شب چنان مستی پرید و ذرهای مهرم
ز قهرت کم نشد
هایهای گریه هم مرهم نشد
هایهای گریه هم…
اکبر نصرتی

تولد
روز تولدم
حس دختری داشتم
که عروسش کردند
ولی برای خون بس

نسیم

آفتابش خواهد آمد
حتی حاال که نیست
مگر میشــود خورشید نتابد
ابر می آید

زهرا مزارعی

بعد از تو
من بعد از تو
به درد هر روز مردن مبتال شده ام
تو
تنها یک بار رفته ای
اما من هزاران بار مرده ام....
مهدی بیرانوند روژمان

مریم آقاجانی
اما دوباره خورشید
می درخشد
جوانه بر خاک سالمی
دوباره می دهد
و بهــار بر ما میخندد

آسمان تیره میشود

معصومه مزارعی

چشم می بارد
شرمنده
شرمنده ی تو باز پناهم دادی
بارها عشق نشان بازنشانم دادی
دیگر چه بگویم از همه الطافت
در محفل عاشقان تو راهم دادی
ابر و ماه
زمین دیگه قشنگ نیست
ُگالی رنگارنگ نیست
تو سینهها جای عشق
هیچی بجز فشنگ نیست
ماه آمدو نتابید
شاید که بیحواسه
ابر آمدو نبارید
هوا همیشه پَسه
من به امی ِد توام
تو به هوای منی
ِ
دست
کشته شدم به
براد ِر ناتنی
عاشقیا زیاده
ولی همه زودگذر
عاشقا انگار شدن
عاب ِر زی ِر گذر
شکایتی ندارم
شاید منم بد بشم
امتحان خوبا
از
ِ
فکر میکنی رد بشم!؟
میخوام ترانه باشم
ولی چرا نمیشه!؟
باید برم ولی حیف
هوا چه گرگ و میشه
همش میگم ماریا!
چرا ِغ خاموش میشی
نگاه نکن امروزو
فردا فراموش میشی
زمین دیگه قشنگ نیست
پل
قدم های ناتوان خود را به خیابان می سپارد ؛
شاید که دست تنش را بگیرند و به خانه اش ببرند .
دل چراغ از عبور بی تفاوت مردم  ،سوسو میکند.
برقامتپلمیایستمتاخستگیقرنهاعاطفهرافریاد
بزنم
میبینمکهحتیمن
دل فداکا ِر پل  ،سوءاستفاده میکنم و تنها درد خود ،
از ِ
چشم مرا کور کرده است؛
اگر از من یک بار گذر شده است
از او بارها گذشته اند تا به مقصد برسند!!!
پشت به دنیا می نشینم و ماه را می نگرم
چه بی رحمانه ستاره هایی مثل من را در چشم شب ،
ناچیزکردهاست
حتی کاری از دست ابر های سیاه بر نمی آید تا ماه شب را
در نظرش  ،خوار کنند...
باران آبروی نرفته ی چشم هایم را حفظ می کند
حتی منطق از جمله ی [مرد گریه نمی کند]  ،بی اصل
میشود؛

منصور پیروزان

نازنین عالی پور

شاعران درد مشترک دارند
ازدحام هزار رنگی هاست شاعر اما سپید می گوید
بین آن واژهای بارانی ،دو هجایی امید می گوید
روزگاری که بر مرادش نیست ،شده در
شعرمثل بازیچه
مثل باد و غروب پاییزی در گلوگاه خلوت
کوچه
بی شمارند شعرهای جنون ،شاعران خود نماد
مجنون اند
بغض هایی میان خلوتشان ،غرق در خیال ودل
خونند

حال شعرش خراب و او اما
داردامن یجیب میخواند
رقص رقص قلم که لرزان
است ،واژه ها را عجیب
می خواند
(شاعران درد مشترک
دارند) غصه هایی که تلخ
و پنهان اند
واژه هایی که مات می مانند بغض سردی میان
زندان اند

صدراهلل جوکار(صدر)

ُگالی رنگارنگ نیست
تو سینهها جای عشق
هیچی بجز فشنگ نیست
ماه آمدو نتابید
شاید که بیحواسه
ابر آمدو نبارید
هوا همیشه پَسه
من به امی ِد توام
تو به هوای منی
ِ
دست
کشته شدم به
براد ِر ناتنی
عاشقیا زیاده
ولی همه زودگذر
عاشقا انگار شدن
عاب ِر زی ِر گذر
شکایتی ندارم
شاید منم بد بشم
امتحان خوبا
از
ِ
فکر میکنی رد بشم!؟
میخوام ترانه باشم
ولی چرا نمیشه!؟
باید برم ولی حیف
هوا چه گرگ و میشه
همش میگم ماریا!
چرا ِغ خاموش میشی
نگاه نکن امروزو
فردا فراموش میشی
ماریا آشنایی

مگر مرد دل ندارد که ُمهر
خاموشیبرفریاددلشمی
زنید؟!
نتوانستمتحملمرافداینام
مردکنم.
تنرنجورعاشقپیشهرا،تکیه
گاه چراغ  ،یاری می دهد ؛
دل سکوت را به دلخواه میشِ کنم
و فریاد  ،فریاد و فریااد می زنم
شایدکهبرگردی!...
پل  ،ترس آلوده تر از من  ،گذشتنم را به تماشا می
نشیند.
خاطراتی درد آلود که سیاهی شب را آغوش می شوند به
لبهایمخندهمیآورند
اما باز
به این می اندیشم که سرانجام رفتنت چه خواهد شد؟!
یاسغالمی[یاسای]

سر گشته
ِسرگشته و آواره
حیران از این خانه
تو ،عاقل و فرزانه
تو ،صاحب این خانه
من مست و خراب ،پی این خانه
ش این خانه
تو ،عاشق ُک ِ
من در حسرت روی تو در خانه
تو ،دلبر و دلربای این خانه
صاحب این خانه
دل
ِ
من می خرم آخرِ ،

تو رقص کنان ،آب زنی
روی این خانه
من گریه کنان ناز خَ َرم،
ناز کِشَ م
تا باز شود ،در این خانه
آخر تو بگو ،جز تو ،ما را
که ب َ َرد خانه

مانده ام
روزها می گذرندو من مانده ام؛
در انتهای این جاده تنگ،
در پیش روی بهار،میان اقاقی های رنگ
پریده
نه آفتاب بهاری ،نه پرنده ی آواز خوان ،
نه پرستوی نشسته بر بام
هیچکدام سراغم را نمی گیرند
من زنده ام واین نفس جاریست
اماکسی نیست که مالمت کند آشفتگی

چسبیده به تنم را
کسی نیست تا بتکاند دل
کوچک پراز غم مرا
کسی نیست تا مرحمی
شود بر زخم های ما
کسی نیست تا همدم
روزهایمان شود
هرچند حوالی ما پرنده ای هم پر نمی زند

منصور رحیمی

مریم یوسفی

داستان -دلنوشته
به قلم:
حمیدرضا عباسی

(بازرس انجمن خبرنگاران و
روزنامه نگاران استان بوشهر)

گذشته بيشتر اين نتيجه در افكار پررنگتر می شود كه با توجه به
کاهش بارندگی های سال گذشته و پیش رو ،وضعیت بدتر خواهد شد!
انتظار می رود قبل از به ستوه آمدن شهروندان در فصل تابستان،
مسئوالن و متولیان اصلی این مهم در سال  ۱۴۰۱از همین امروز
و با جدیت بیشتر و بدون معطل زمان دنبال کرده تا همه با هم
از این معضل و مشکل پیش و رو عبور کنیم .امید آن می رود
مسئوالن استانی و شهرستانی ،نماینده های مردمی در مجلس شورای
اسالمی با همفکری و برنامه ریزی های منظم و کارشناسی شده،
مشکل کمبود و قطعی برق را دستور کار قرار داده تا به نتیجه
مطلوبی برسیم و با خیال آسوده تری به استقبال تابستان  ۱۴۰۱برویم.

داستان عشق (قسمت ششم)

نویسنده:

ژیال رنجبر

(فرهیختهفرهنگی)
حسی نسبت بهش داشتم که نمی تونم به
کالم و کلمه بیارمش..چون واژه ها اونهمه
قدرت ندارند که بخوان اون حس عجیب منو
بیان کنند..حسی داشتم که انگار سالهاست
این دختر و می شناسم ..انگار این دختر
دلیل وجود من تو این دنیا بود و درمان درد
مبهمی هست که تو وجود من ریشه دوانده..
با این حال و احوال و حس ناب بلند شدم و
از مغازه بیرون زدم..
االن دیگه ماموریت دیگه ای رو شروع کرده
بودم و یه هدف دیگه ای داشتم تا بتونم
بیشتر نزدیکش بشم و داشته باشمش..
بعد اون روز که تونسته بودم دخترک مو
طالیی رویاهامو ببینم دیگه سر به راه تر
شده بودم و حال و هوام فرق کرده بود..
آرومتر شده بودم..
تو خونه رفتار با ادب تری با مادرم داشتم و
دیگه اون سردی و بد دهنی چند روز پیشو
نسبت به پدرم و خواهرام نداشتم..

این فکرا داشتن دیوونم می کردن..
خدایا کمکم کن..خدایا کمکم کن..
راهی به ذهنم نمیرسید..
چون اگه به عنوان یه فرد ناشناس شروع
میکردم به صحبت کردن ،نمیتوانست که بهم
اعتماد کنه..خب باید چیکار میکردم..چجوری
سر صحبتو باز میکردم..
دوباره رفتم سمت تلفن و شماره ها رو گرفتم،
اما تا بوق تلفن زده نشده زود قطع کردم...
قلبم مجال اینکه یه کلمه از دهنم بیرون بیاد
و نداشت..
ای خدا...ای خدااا..
با هزار فکر و با هزار دلشوره و نگرانی و
اضطراب ،باالخره تصمیم خودمو گرفتم..
همون اولش بهش همه چیو میگم و دیگه
راحت میشم از این حس..
آره باید همین کارو میکردم..
بعد اینکه این تصمیمو گرفتم دوباره شماره ها
رو پشت سر هم گرفتم..

چند روزی بدون اینکه حتی یه بارم شماره
رو بگیرم تو این رویاها سیر می کردم و یه
جورایی داشتم به زندگیم برنامه می دادم..

+سالم..

ولی اینبار هم همون آقا جواب داد..
بعد اون هر روز یه بار زنگ می زدم..
تو ساعتهای مختلف زنگ می زدم..
صب..ظهر..عصر..شب..و تایمای مختلف ولی
موفق نمی شدم که صداشو بشنوم..
یکی دوبار مامانش گوشیو جواب داده بود و
اکثرا هم برادرش یا پدرش..
ولی من تصمیم خودمو گرفته بودم..

_سالم..شما..
خدایا من حتی اسمشم نمیدونستم..چی باید
بگم..نکنه خودش نباشه و خواهرش باشه..
+عرض می کنم خدمتتون..
_گفتم شما..
(+اصال نمیفهمیدم دارم چی میگم ،ولی سعی
میکردم الل نمونم و یه چیزی بگم الاقل)
من..من..
_لطفا دیگه مزاحم نشین..
+نه نه..توروخدا قط نکنین..بخدا مزاحم نیستم..
چند لحظه گوش کنین بحرفام..
_دو ساعته میگم شما..وقتی چیزی نمی گین
یعنی مزاحمین دیگه..
+نه به جون مادرم قصد مزاحمت نداشتم..ولی
من حتی اسم شما رو نمیدونم  ..نمیدونم چی
صداتون کنم اصال..
_آقای محترم الزم نیست صدام کنین ..لطفا یا
بگین کی هستین یا هم که دیگه به این شماره
زنگ نزنین..

آنقدر زنگ می زنم تا جواب بده تا باالخره
صداشو بشنوم..

+باشه میگم..راستشو بخواین...

و همین اتفاقم افتاد..

چجوری بگم آخه..

دقیقا  ۱۱صبح بود که شمارشونو گرفتم و
یه صدای آروم و مهربون اون طرف خط بهم
جواب داد..
_بله بفرمایین..
یعنی خودشه..یعنی می شد خودش باشه..
قلبم شروع کرد به تند تند زدن..بعد چند
دقیقه زور زدن و هیجان و استرسی که
اومده بود سراغم ،نتونستم حرف بزنم و
گوشی رو گذاشتم..
چیکار باید می کردم..

زنده ماندن یا زندگی کردن؟؟!!
به نام خداوند پروانه ها
خدای حقیقت و افسانه ها
به نام خداوند رودخانه ها
که گرد هم آ َو َر د کاشانه ها
به نام خدای زیبایی ها که زیبایی اش
را در تمام خلقت هستی و همچنین
وجود ما انسان ها دمیده است تا از آن
ها برای لذت بردن از زندگی و شاد
بودن؛ بهره ببریم.
زنده ماندن یا زندگی کردن؟؟!!
زنده بودن خوب است .اما کافی
نیست .باید زندگی کنیم .پس سعی
کنید از گهواره تا گور زندگی کنید و
از زندگی کردن لذت ببرید .فقط شاد
باشید و بخندید تا بتوانید از زندگی
کردن لذت واقعی را ببرید .در غیر این
صورت ،به اجبار باید آنچه بر سرتان
می آید و آنچه بر شما می گذرد را
تحمل کنید که این کا ِر بسیار دشواری

من بهتون عالقه دارم..از وقتی با مادرتون
دیدمتون بهتون عالقمند شدم..چند مدتی
میشه که این حسو دارم ولی نه شماره ای
ازتون داشتم نه آدرسی..ولی باالخره خدا
خواست و شمارتونو پیدا کردم..خواهش میکنم
چند دیقه بحرفام گوش کنین بعد دیگه
مزاحمتون نمی شم..
اگه عشق و عاشقی وجود داره و واقعیته ،پس
من عاشق شدم..بدجور عاشق شدم..بخدا دست
خودم نیست..حتی چند باری

است .به همین دلیل است که خیلی از
انسان ها از زندگیشان راضی نیستند
و همیشه در حال ناله کردن هستند.
چون لبخند بر لب ندارند .تحت هر
شرایطی خنده را برای خود بیافرینید
و انرژی الزم را از آن دریافت کنید.
بدون ترس به هر موضوعی لبخند بزنید.
شجاعانه تجربه کسب کنید تا طعم
زندگی برایتان شیرین و شیرین تر شود.
هر کاری که در شان و منزلت و باعث
خشنودی شماست؛ انجام بدهید.
با کسانی که ارزش واقعی شما را دارند
و باعث پیشرفت شما می شوند؛ هم
صبحت شوید .در حین انجام همه ی
این کارها با لبخندی بر لب از زندگی
کردن لذت ببرید.
زندگی دلخواه چیست؟ زندگی
دلخواهتان یعنی کنار هم قرار دادن
تکه های پازل درونتان .زندگی یعنی
تکه های پازل خودتان ،در این سال
هایی که زندگی می کنید را پیدا کنید؛
جمع آوری کنید و در جای درست قرار
بدهید تا خودتان را بسازید .آن وقت
است که رفتن به سوی مرگ برایتان

داستان

چجوری باید شروع میکردم به حرف زدن..

چی داشتم که بگم..

دلیل این حال خوبم اونهمه قرارم اون دوتا
چشم و اون لبخند آروم بود..

بعد مرور هزار حرف تو ذهنم شماره رو
دوباره گرفتم..

(فرهیخته فرهنگی)

صدای منو می شنوین..

بعد به چند ثانیه مکث ،باالخره صدام و به زور
هل دادم تا از گلوم خارج بشه..

نکنه اشتبا نوشته باشم شماره رو..یعنی بازم
بگیرم..یعنی ممکنه اینبار خودش جواب
بده..

حمیرا رنجبر

اگه خودش بود چی باید میگفتم..

_بله بفرمایین..

بعد چندتا بوق صدای آقایی اومد و منم
بالفاصله قطع کردم..

به قلم:

زنگ زدم و هر بار پدرتون با برادرتون جواب می دادن..ولی
خب تا با شما حرف نمیزدم همینجوری زنگ میزدم..

اصال دلیل آروم بودنم این بود که کسی رو
نمی دیدم ..انگار رو ابرا داشتم باال پایین می
پریدم. ..

ولی بعد سه چهار روز اولین بار از یه تلفن
همگانی شماره خونشونو گرفتم..

دلنوشته

نگاه ...

_بله..تموم شد..
+نه نه ..یه لحظه..
خواهش میکنم یه فرصت بدین بهم تا بتونم یبار رودررو
ببینمتون و همه چیو بهتون از نزدیک بگم..
_متاسفم..االنم که حرفاتونو گفتین و راحت شدین..لطفا دیگه
زنگ نزنین..
+نه..جانه مادرت نه..وایسا..به خدا شب و روز ندارم..حالم بده..
فقط یبار ببینمتون حرفامو بگم بعد هر تصمیمی شما بگیرین
همون میشه..
_عرض کردم خدمتتون که نمیشه و نمیتونم..
+باشه پس..همینجا تلفنی می گم..من بدجور دلبسته تون
شدم..توروخدا تو این حال ولم نکنین..
_شما کجا دیدین منو..
+تو خیابون مطهری دیدمتون..با مادرتون بودین..
_خب چجوری شماره منو پیدا کردین..
+قضیه اش مفصله ..میگم بهتون..
_من هنوز سن و سالم کمتر از این حرفاست که بخوام با
کسی در مورد این حرفا صحبت کنم..و مادرمم بفهمه اجازه
نمیده..شمام دیگه مزاحم نشین لطفا..
و یهو قط شد.
من همونجوری رو هوا مونده بودم..نمیشد که اینجوری
گذاشت و رفت..
بعدش من دوباره زنگ زدم ولی کسی جواب نداد..

به کوشش:
هما ایران پور
پیامبر خاتم که سالم خدا بر او
باد فرمودند
چشمان خود را از حرام فرو بندید
تا شگفتی ها را ببینید.
باز هم حمله هوایی دشمن،
بابا جبهه بود ،مامان به محض
سفید شدن وضعیت سراسیمه
رفت تا از خاله و شش دخترش که
خانه اش درست پشت محل اصابت
موشک بود خبر بگیرد.
من وخواهر کوچکترم که توی
خانه تنها بودیم از صدای زنگ
تلفن باال پریدیم ،از نگرانی سریع
تلفن را جواب دادم ،همسایه محله
بچگی و دوست و همکار بابا بود،
منزلش نزدیک خانه خاله بود،
گویا قرار بوده برای مهمانی به
خانه خواهرش که در کوچه کناری
ساکن بودند بیاید اما بخاطر حمله
موشکی و بسته بودن راه ها امکان
نداشت ،بفکرش رسیده بود به
خانه ما که تنها تلفن کوچه را
داشت تماس بگیرد ،ناراحت بود
که خواهرش نگران سالمتی او
و خانواده اش شده باشد ،جواب

تو این مدت همش فک میکردم که اگه یبار باهاش حرف
بزنم حالم خوب میشه و از این حالت افسردگی که دارم
بیرون میام..ولی اوضاع کامال برعکس شده بود و من افسرده
تر شده بودم..
چند روزی گذشت و من مدام زنگ میزدم..و تو این مدت
یکی دوبارم بدون اینکه خودمو معرفی کنم باهاش صحبت
کرده بودم و هر بارم جوابش همون بود..آخرش دیگه دست به
دامان خواهرام شدم تا کمکم کنن..
قرار بود زنگ بزنن و آدرس بگیرن تا وقت یه مراسم
خواستگاری رو با مامانش بزارن..
و حداقل از این طریق میتونستم ادرسش رو بدست بیارم..
خالصه اینکه وقتی خواهر بزرگم نسرین زنگ زده بود و با
مامانش صحبت کرده بود ،با مخالفت شدید مادرش مواجه
شده بود..ولی دست بردار نبودم ..آنقدر زنگ زدیم و زدیم
تا آخرش قرار خواستگاری گذاشته شد و قرار شد مادرم و
خواهرم برن و با مامانش تو خونه صحبت کنن..
منم دیگه آدرس خونشونو بدست آورده بودم..
روز خواستگاری رسید و من رفتم یه گل خیلی بزرگ طبیعی
با یه جعبه شیرینی و یه انگشتری خیلی قشنگ گرفتم و
دادم دست مادرم تا برن و با مامانش صحبت کنن..
ولی خب قرار خواستگاری اونجور که میخواستم پیش نرفته
بود و مامان رویا...آره اسمش رویا بود..رویای زیبای رویاهای
ارسالن..
مامان رویا هیچ روی خوشی نشون خواهر و مادرم نداده بود..و
بدیشم اینجا بود که شناخته بود که خواستگار دخترش کیه
و قضیه اونهمه تخفیفم فهمیده بود و به مادرم گفته بود که
به آقازادتون بگین یا مابقی پولو بگیره یا هم وسایالرو میارم
و میدم بهش..
خالصه بعد تقریبا نیم ساعت کوتاه مادرم و خواهرم با گل و
شیرینی سوار ماشینم شدن..
اون روز حال بدی داشتم..خیلی بد..جوری که سیگار کفاف
حال بدمو نمیکرد..

دلنشین می شود و دیگر از آن نمی
ترسید .چون دیگر ناقص و در برابر
خودتان و خدایتان شرمسار نیستید.
این تکه های پازل را فقط زمانی می
توانید به دست بیاورید که خودتان
و خدایتان را به طور کامل شناخته
و باور داشته باشید ،امیدوار باشید،
شاد باشید ،خوب ببینید ،خوب
بشنوید ،اطرافیانتان را دوست داشته
باشید و اگر مانع رسیدن شما به
هدفتان می شوند؛ از آن ها دوری
کنید .
 ...و من می نویسم  ...تکه های این
پازل در هم ریخته را  ...می نویسم
از زاویه ی سیال ذهن  ...جورچینش
پای تو  ...تر است.

دادم مادرم رفته سراغی از
سالمتی خاله وخانواده اش
بگیرد و خواهرم در خانه
تنهاست و بدون اطالع مادرم
از خانه بیرون نمی روم،
خواهش کرد با خواهرم بروم
و خواهرش را از نگرانی بیرون
بیاورم وخودش بعدا به خانه
تماس می گیرد وجریان را به
مادرم می گوید.
با اکراه چادرم پوشیدم و با
خواهرم روانه کوچه جنب
کوچه خودمان شدیم.
زنگ درب باریک خانه دو
طبقه کوچک را فشار دادم،
به جای خواهر دوست بابا
جوانی در را باز کرد ،شوکه
شدم ،بالفاصله نگاهم را
پاییی انداختم و فقط سفیدی
زیر پیراهنش ازجلوی نگاهم
گذشت ،بنا به تربیت دینی
و خانوادگی نگاه کردن به
نامحرم گناه بود ،اصلن صورت
و هیکلش را ندیدم ،فقط
صدای بفرمایش را شنیدم،
گلویم خشک و زبانم بند آمد،
خواهرم که دختر روداری بود
جواب داد ،منزل فالنی ،جوان
جواب داد ،بله ،بفرمایید ،آب
دهانم را به سختی قورت
دادم و پیغام دوست بابا را
رساندم ،بابت زحمتی که
داییش داده بود تشکر کرد و
به خانه برگشتیم.
مامان که با خبر سالمتی

خاله و دختر هایش
برگشت جریان را برایش
تعریف کردم ،گفت  ،در
این شرایط خاص خوب
کاری کرده ام که خانواده
ای را از نگرانی بیرون
آورده ام.
مدتی بعد که بابا ازجبهه
برگشت ،دوست و همسایه
قدیمی برای خواستگاریم
آمدند ،دوست بابا تعریف
کرد خواهر زاده اش که
کارمند شرکت نفت است
گفته دختر نوجوانی که
با دیدن جوانی در لباس
راحتی خانه هم نگاهش
را کنترل کند کم پیدا
می شود.
نظرم را که خواستند به
فکر فرو رفته ،سرم را
پایین انداخته و سکوت
کردم ،دایی داماد و دوست
و همکار و همسایه قدیمی
بابا گفت ،این طفلک که
داماد را ندیده تا جوابی
داشته باشد ،میروم با
خواهر و خواهر زاده ام
بر می گردم تا عروس و
داماد همدیگر را ببینند و
با هم صحبت کنند.
داماد با مادر و دایی و
زنداییش برگشتند و علی
رضا برای همیشه شریک
زندگیم شد.

ضرب المثل بوشهری به زبان انگلیسی

به کوشش :

حسین دریانورد
(مدرس آیتلس)

*هم خدا میخوا هم خرما*
You can›t have your
cake and eat it too
معادل فارسی :هم خدا را
میخواهد هم خرما را
معنی ضرب المثل هم خدا را
می خواهد هم خرما را
 -۱این ضرب المثل زمانی به
کار می رود که فردی انقدر
حریص باشد که همه چیز را
برای خودش بخواهد.
 -۲به افرادی می گویند که
دنبال کسب منفعت برای
خویشتن هستند خواه برای
دیگران ضرر ایجاد شود یا نه.
 -۳یعنی کسی می خواهد از
هر لحاظ تامین باشد و هیچ کم
و کاستی نداشته باشد.
 -۴به معنی زیاده خواهی و
خود خواهی است.
داستان ضرب المثل هم خدا را
می خواهد هم خرما را
در عصر جاهلیت که مردم بت
پرست بودند ،مرد عربی بود که
نخلستان بزرگی از خرما داشت؛
مقداری از بهترین خرماهای
خود را به شکل بتی درآورده
بود آن وقت خود و خانواده اش

به آن بت خرمایی تعظیم می
کردند و آن را می پرستیدند.
سال های سال این مرد و
خانواده اش به همین منوال
زندگی کردند .تا اینکه یکسال
خشکسالی آمد و موادغذایی
کم شد .به طوری که بعد از
مدتی در هیچ خانه ای غذایی
برای خوردن پیدا نمی شد.
نخلستان ها خشک شدند و
مردم به سختی زندگی می
کردند ،ولی مرد بت پرست با
اینکه شرایط سختی را پشت
سر می گذاشت حاضر نبود
به بت از خرما ساخته شده ی
خود دست بزند و مانند قبل
به آن احترام می گذاشت.
بعد از مدتی یک روز که
گرسنگی به پسر کوچک
خانواده فشار آورد پسرک با
اینکه می دانست بت خرمایی
چقدر برای پدرش مهم است
ولی یک خرما برداشت و
خورد .روز بعد هم همینطور تا
اینکه مرد متوجه شد از پای
بت همینطور خرما کم می
شود و تصمیم گرفت ،بیشتر
مراقب باشد تا دزد را بگیرد.
مرد بت پرست یک شب تا
صبح کنار بت بیدار ماند و به
عبادت پرداخت .صبح ساعتی
استراحت کرد و تا بیدار
شد دید خرمایی از بت کم
شده .فردای آن شب با دقت
بیشتری مراقب بت بود ولی
تا صبح خبری نشد ،تا اینکه
صبح خوابش برد و بیدار شد و
دید باز هم خرمایی از بت کم
شده ،بنابراین تصمیم گرفت

فرداشب را هم بیدار باشد و صبح
خودش را به خواب بزند تا ببیند
صبح ها چه کسی می آید و خرما را
برمی دارد.
شب سوم را هم بیدار ماند و صبح
خودش را به خواب زد دید پسر
کوچک خودش آمد ،خرمایی از پای
بت برداشت و پاورچین پاورچین
قصد فرار کردن داشت که مرد از
خواب بیدار شد و از پشت بغلش
کرد .گفت :چه کار می کنی؟
پسربچه گفت :پدر این خرماها خیلی
خوشمزه هستند .چیز دیگری هم
برای خوردن نداریم .یک دانه از
این خرما بخور خودتان می فهمید
و خرما را در دهان پدرش گذاشت.
مرد بت پرست که دید فرزندش
از شدت گرسنگی خرماها را برمی
داشته از طرفی خودش هم مدت ها
بود یک چنین خوراکی خوشمزه و
شیرینی نخورده بود رو به پسرش
کرد و لبخندی زد و گفت :ولی تو
نباید از خرمای بت می خوردی؟
پسرش گفت :پدر شما هم از خرمای
بت خوردید.
پدر گفت :بله من هم خوردم .ولی
ما نباید خدای خودمان را بخوریم.
پسرک گفت :پدر شما هم خدا را
می خواهید هم خرما را .تازه ما
می توانیم این خرماها را بخوریم
تا از گرسنگی نمیریم و هروقت
این خشکسالی تمام شد و دوباره
نخلستان ها پر از خرما شد یک
خدای تازه بسازیم .مرد ناگهان از
جا بلند شد و گفت :بهترین کار
این است که این بت خرمایی را در
این شرایط بخوریم .اینجاست که
می گویند :هم خرما را خواست هم
خدا را!
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خاموشی ها در تابستان به دلیل
ضعف برنامه ریزی مسئوالن در
توسعه تولید اتفاق می افتد چرا
که آنان طی چندین سال گذشته
هیچگونه تالش جدی و دقیق برای
توسعه ظرفیت نیروگاهی متناسب
با رشد جمعیتی شهرستانهای
اند.
نکرده
بوشهر
استان
بدون برنامه ریزی منظم و
همانند
هم
امسال
منسجم
سا لهای گذشته ،خاموشیها کلید
خواهد خورد و به نظر میرسد
وعد ههایشان به ثمر ننشیند.
این قطعیها نارضایتی مردم را به
دنبال خواهد داشت ،اما مسئوالن
استانی و شهرستانی برای برطرف
شدن این معضل هنوز راهکاری به
جزء توصیه به مصرف بهینه مصرف
ندارند .با مقايسه اظهارات سال

تابستان شروع نشده زمزمه خاموشیها به گوش می رسد

زندگی دلخواه ....

حقوقی و مدیریت
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پنجره دانایی و رانت به اندازه یارانه یک کشور!

به قلم :
وحید حاج سعیدی
(روزنامه نگار و طنز پرداز)
ایــن روزهــا کــه بحــث یارانــه هــای پنهان،
ارز ترجیحــی ،یارانــه نــان ،ماکارونــی،
دارو و  ...و ســوء اســتفاده از رانــت هــای
پنهــان داغ اســت ،یــک عــده کارشــناس بــا
کیــف چــرم اصــل و کــت و شــلوار اطــو
کشــیده و ســر و صــورت اصــاح شــده
در رســانه ملــی و رادیــو و رســانه هــا
بــا تمــام قــوا در تــاش هســتند پنجــره
دانایــی را بــاز کننــد و مفاهیــم اقتصــاد
را بــرای مــا توجیــه و تبییــن کننــد.
ایــن دوســتان متفــق القــول بــر ضــرورت
حــذف ارز ترجیحــی بــا دالیــل علمــی و
مســتند تاکیــد دارنــد و اصــرار دارنــد کــه
داســتان یارانــه هــای پنهــان را هــر چــه
ســریع تــر جمــع و جــور کننــد .اتفاقــاً
کار خوبــی اســت و عیــن صــواب اســت.
در حقیقــت اینکــه اقتصــاد یــک علــم
اســت و تابــع قوانیــن خاصــی اســت را مــا
معمولــی هــا متوجــه مــی شــویم و درک
مــی کنیــم ولــی ایــن جــای داســتان را
متوجــه نمــی شــویم کــه چــرا فقــط لــت

ســمت راســت ایــن پنجــره دانایــی را بــرای مــا بــاز مــی
کننــد و لــت دیگــر پنجــره را کــه اتفاقــاً مایــه خیــرات
و مبــرات فراوانــی اســت ،فقــط بــرای از مــا بهتــرون بــاز
اســت؟! در جریــان هســتید در طــول ایــن ســال هــا یــک
بابابــی بــه انــدازه یارانــه کل مملکــت از واردات ســود بــرده
اســت! یــا خبــر دیگــری آمــده کــه چنــد نفــر بــه انــدازه دو
برابــر یارانــه کشــور ســود بــرده انــد! حــاال ســوء اســتفاده هــا
و ســود هــای ریــز و پــاش چنــد صــد میلیــاردی بــه کنــار...
فقــط خدمــت ایــن دوســتان یــادآور شــویم کــه اگــر
اقتصــاد علــم اســت و یارانــه پنهــان در حــال ضربــه زدن
بــه بدنــه اقتصــاد و اجتمــاع اســت ،مــا علــوم دیگــری هــم
در دنیــا داریــم کــه بــر اســاس آن مــی تــوان بــا افــرادی
را کــه در طــول ایــن ســال هــا بــا از لــت دیگــر پنجــره
دانایــی بهــره بردنــد ،بــا آنهــا برخــورد جــدی کــرد و آنهــا
را مجــازات نمــود .مــی تــوان امــوال شــان را مصــادره
کــرد و بــه بیــت المــال بازگردانــد .مــی تــوان جلــوی ســوء
اســتفاده دیگــران را گرفــت .خــدا را شــکر اســامی و مبالغــی
را هــم کــه هاپولــی کــرده انــد ،شــفاف و مشــخص اســت!
پــی نوشــت :تعریــف مجــازات :مجــازات یــا کیفــر بــه معنــای
اینســت کــه اگــر کســی عمــل خــاف اخــاق عمومــی یــا
عــرف و عــادت آن جامعــه یــا خــاف قانــون انجــام دهــد
چــون آن عمــل بــد اســت پــس بایــد عقوبــت و پــاداش آن
عمــل را ببینــد یعنــی تنبیــه شــود و یــا مجــازات شــود تــا هــم
خــود و هــم دیگــران متنبــه شــوند و دیگــر آن عمــل را انجــام
ندهنــد یعنــی بایــد مشــقت آن عمــل را بچشــد و متوجــه
شــود نتیجــه آن عمــل بــد چیســت! جالــب اســت نــه ؟!

حمایت از تولید کنندگان داخلی و شرکت های دانش بنیان برای مجتمع گاز پارس جنوبی
احمد باهوش در حاشیهی بازدید سرزده
از واحدهای مختلف کارگاه مرکزی
مجتمع گاز پارس جنوبی افزود :حمایت
مجتمع گاز پارس جنوبی از شرکتهای
دانشبنیان و سازندگان قطعات و
تجهیزات ،مسیر رشد و شکوفایی این
شرکتها را هموار و انگیزه سازندگان
داخلی را باال برده و اکنون متخصصان
و کارکنان کارگاه مرکزی با ساخت
قطعات و تجهیزات نماد این حرکت
بزرگ هستند.
باهوش در ادامه بیان کرد :در تالش
هستیم با نگاه فنآورانه و دقیق به

نیازهای ضروری پاالیشگاه های مجتمع
و با رویکردی مهم بتوانیم زنجیره تأمین
را در داخل شکل دهیم و تا حد ممکن
نیازهای بسیار مهم و ضروری را برطرف
کنیم.
وی در ادامه افزود :امید است سازندگان و
شرکتهای دانش بنیان در سایهی تعامل
و همکاری و مطالعات دقیق نیازهای مهم
در پارس جنوبی را بررسی نمایند و طبق
نیازهای حیاتی و ضروری در این مجموعه
بزرگ گام بردارند.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در
این بازدید تصریح کرد :متخصصان و

کارکنان خالق و نوآور کارگاه مرکزی،
یکی از ستون اصلی در تولید پایدار
گاز هستند و با اقدامات جهادی در
بازه زمانی تعمیرات اساسی نقش
مهمی را ایفا می نمایند.
وی یاداور شد :کارگاه مرکزی تعمیرات
و ساخت قطعات مجتمع گاز پارس
جنوبی با ارائه خدمات فنی مهندسی
دانشبنیان به صنایع ،پروژههای در
دست ساخت با هدف درآمدزایی
توانسته است گام بلندی در جهت
تبدیل از واحد پشتیبان به واحد مولد
سرمایه بردارد.

سایر

حال اقتصاد ورزش در استان بوشهر خوب نیست
به این چند عنصر از جمله مدیریت اقتصاد
مدیریت ،مدیریت باشگاه داری ،زیرساختهای
خصوصیسازی ،مدیریت حوزه فنی و
وحدت ،همدلی و اخالق محوری نیاز داریم.
آیت اهلل صفایی بوشهری بیان کرد:
باشگاه داری در استان بوشهر غیرعلمی
و سنتی است به همین خاطر الزم است
کالن ورزش استان تحول پیدا کند.

عباس نجار در گردهمایی مدیران و روسای آموزش و پرورش
استان بوشهر اظهار کرد :بیش از  7هزار فرهنگی در سایر
دستگاههای اجرایی در پستهای مدیریتی از استاندار تا
دهیار ،مشغول خدمت هستند که این مهم نشاندهنده
توانمندی معلمان در اداره جامعه در شرایط گوناگون است.
وی افزود :در تفاهم با وزارت ورزش و جوانان ،قهرمانان
ورزشی به عنوان دبیر تربیت بدنی و در تفاهم با
دانشگاه پیام نور ،کادر اداری این دانشگاه به عنوان
کادر ستادی ،جذب دستگاه تعلیم و تربیت میشوند.
نجار خاطرنشان کرد :در تفاهم و توافق با دانشگاه فرهنگیان،
دانشجویان این دانشگاه از ترم هفتم (دوره کارورزی) وارد
چرخه تدریس در مدارس میشوند اما ابالغ آموزگاری و دبیری
آنها پس از فازغ التحصیلی دانشجویان از بهمن صادر میشود.
وی ادامه داد :برای ماندگاری آموزگاران در دوره تحصیلی

ابتدایی ،پیشنهاد دادهایم که کارشناسی ارشد رشته
آموزش ابتدایی در دانشگاه فرهنگیان راهاندازی شود.
نجار تاکید کرد :آن دسته از همکارانی که با شرط سطح
مشخصی از مدرک تحصیلی استخدام شدهاند بعد از اتمام تعهد
خدمتی ،مدرک دوم آنها در احکام کارگزینی اعمال میشود.
وی اضافه کرد :از  ۳۴هزار پست اداری در آموزش و پرورش
کشور 31 ،هزار و  600پست ،مشمول قانون رتبهبندی شده و
در حال رایزنی برای حل مشکل سایر نیروهای اداری هستیم.
نجار تصریح کرد :حدود  ۶۲هزار نفر معادل  ۵۰درصد مدارس
کمبودنیرویخدماتیدرمداسسراسرکشورداریمکهدرخواست
صدور مجوز استخدام نیروهای خدماتی ارائه شده است.
وی در پایان گفت :رویکرد وزارت آموزش و پرورش
دولت سیزدهم پرهیز از تمرکز گرایی برای تصمیم گیری
در حوزه ستادی و افزایش اختیارات استانها است.
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آیت اهلل صفایی بوشهری در نشست با رئیس
و کارکنان هیئت فوتبال استان بوشهر با
بیان اینکه استان بوشهر یک استان ورزشی
است ،اظهار کرد :مردم استان بوشهر قریب
 ۸۵درصد با ورزش انس دارند و این یک
ظرفیت بسیار باال و یک فرصت بسیار
خوب برای مسئوالن است چون با ورزش
بسیاری از امور را می توان تصحیح کرد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه
بوشهر افزود :حال اقتصاد ورزش در استان
بوشهر خوب نیست و این خیلی به کالن
مدیریت ورزش استان لطمه می زند.
وی بیان کرد :استان بوشهر از جهت پیوست
های ورزشی یکی از استانهای قوی است اما
از این ظرفیت خیلی کم استفاده شده است.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه مدیریت
اقتصاد ورزش استان بوشهر وضعیت
مطلوبی ندارد ،افزود :نگرانی جدی
بنده ،مدیریت اقتصاد ورزش در استان
است و این یک تدبیر جدی می خواهد.
آیت اهلل صفایی بوشهری با بیان اینکه مردم
داری اصل کارخانه داری است ،تصریح کرد:
در برخی از استانها صنایع و کارخانه ها
خیلی به ورزش کمک و حمایت می کنند و
این نشان می دهد که مسئوالن کارخانه ها
به وظیفه اجتماعی خود عمل کرده و ورزش
دوست هستند و از آن طرف مسئوالن آن
استان ها نیز با کارخانه ها همراه هستند.
وی ادامه داد :بوشهر اولین اقتصاد ایران در
تولید سرانه ملی است و نباید وضعیت اقتصاد
ورزش استان بوشهر اینگونه ضعیف باشد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه
بوشهر تأکید کرد :تحول عظیم در عرصه
اقتصاد ورزش و باشگاه داری استان باید
صورت گیرد و این از ضروریات است.
وی با اشاره به وضعیت فوتبال ساحلی
استان ،افزود :در عرصه فوتبال ساحلی
بوشهر الگو و قطب کشور است و
باید به این رشته توجه ویژه شود.
امام جمعه بوشهر با اشاره به مشکالت ورزش
استان ،اظهار کرد :در کالن ورزش استان

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر:

مربیان قرآن ،طرح امین و حق التدریس از مهر  1401استخدام میشوند

برای رفع محرومیت در بوشهر باید به صورت دانش بنیان تالش شود
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نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر،
استفاده از دانشبنیانها برای رفع محرومیت از استان
بوشهر ضروری است.
آیتاهلل صفایی بوشهری در دیدار مسئول سازمان
بسیج سازندگی و جمعی از جهادگران استان بوشهر
بیان کرد :استان بوشهر به دالیل گوناگون دچار یک
محرومیت و فقر گسترده به ویژه در روستاها و حواشی
شهرها شده است ،به طوری که هرچقدر از مرکز استان
دورتر میشویم این فقر و محرومیت گستردهتر میشود
و این در حالی است که استان بوشهر ،پایتخت انرژی
ایران ،سومین اقتصاد ایران و اولین استان در تولید
درآمد سرانه است.
وی تاکید کرد :الزم است استان بوشهر یک سند
کالن رفع محرومیت به صورت منطقهای داشته باشد
که برای نمونه در یک بازه زمانی بتواند به جایی
برسد که مددجویان کمیته امداد این استان ،همگی
توانمند شده و این نهاد بدون مددجو باشد و به جای
سرپرستی ،فقط به حمایت افراد تحت پوشش خود
بپردازد.
امام جمعه بوشهر اظهار کرد :اگر به صورت دانش
بنیان برای رفع محرومیت در استان بوشهر تالش

نکنیم ،محرومیت در استان هیچ
گاه برطرف نمیشود.
وی با تاکید بر استفاده بیشتر از
ظرفیت بسیج سازندگی برای رفع
محرومیت از استان گفت :پیشنهاد
میشود گروههای جهادی بسیج و
سایر گروههای جهادی استان ،در

یک مجموعه با عنوان «شورای رفع
محرومیت» دور هم جمع شده و
با برنامهریزی به انجام کار در این
زمینه بپردازند که البته الزم است
دولت نیز در جای خود به وظیفه
خود در قبال محرومیتزدایی در
استان عمل کند.

اعطای پروانه ساخت اولین شهرک بخش خصوصی کشور در برازجان
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت :پروانه
بهرهبرداری از اولین شهرک بخش خصوصی کشور در
حومه شهر برازجان در استان بوشهر با سرمایهگذاری ۵
هزار میلیارد تومان اعطا شد.
علیرضا جعفری بیان کرد :بعد از  ۱۵سال پیگیری که
مالک بخش خصوصی در شهرستان دشتستان استان
بوشهر برای اخذ پروانه بهرهبرداری شهرک «خلیج
فارس» انجام داده بود و با پیگیریهایی که ما در چند
ماه اخیر برای تسریع در صدور پروانه انجام دادیم ،امروز
شاهد اعطای پروانه بهرهبرداری شهرک بخش خصوصی
از سوی وزیر راه و شهرسازی به سرمایهگذاری و مالک
بخش خصوصی هستیم.وی عنوان کرد :وقتی پروانه یک
شهرک صادر میشود ،اولین پیامد آن جذب سرمایهگذاری
برای آن است؛ همین شهرک «خلیج فارس» در استان
بوشهر بالغ بر  ۵هزار میلیارد تومان جذب سرمایهگذاری

دارد که مدیریت آن با بخش
خصوصی خواهد بود .معاون وزیر
راه وشهرسازی تاکید کرد :بهیقین
مشارکت بخش خصوصی در چنین
طرحهایی فرصت جذب سرمایههای
اقتصادی و اشتغالآفرینی را به دنبال
خواهد داشت؛ به طور مثال ما در
این طرح بالغ بر  ۴۳هکتار زمین را
خواهیم داشت و  ۱۵۰۰نفر را به طور
مستقیم مشغول به کار میکند.وی با
ابراز امیدواری نسبت به رفع مشکل
اشتغال در شهرستان دشتستان و
شهر برازجان با اجرای طرح یادشده
در حوزه مسکن ،اظهار کرد :در نگاه
برنامهریزی و طراحی این شهر ،الگوی

شهرهای ایرانی  -اسالمی و نیز
توجه به هوشمندسازی و استفاده از
فناوریهای نوین و مدیریت انرژی
و ایجاد رقابت برای شرکتهای
دانشبنیان مد نظر قرار گرفته است.
جعفری درباره کم و کیف تفاهمنامه
منعقد شده هم گفت :بر اساس
این تفاهمنامه ،کاربریهای مختلف
اعم از مسکونی ،خدماتی ،تجاری،
اداری ،آموزشی ،فضاهای معابر و ...از
سوی بخش خصوصی اجرا میشود
و با توجه به اینکه طرح ،فازبندی
شده است ،هر سال شاهد افتتاح و
بهرهبرداری از فازهای جدید خواهیم
بود.

ضرورت تامین حق استفاده از نماینده حقوقی در محاکم برای شرکتهای خصوصی
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد :حق استفاده از
نماینده حقوقی در محاکم باید برای شرکتهای خصوصی نیز
فراهم شود.
حجت االسالم حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل نود
گفت :هم اکنون به اذعان شاخص سهولت کسب و کار بانک
جهانی ،حدود ده درصد از هزینههای حقوقی شرکتها به
هزینههای بهکارگیری و استخدام وکیل مربوط میشود؛
همچنین از سوی دیگر پیگیری یک پرونده تا حصول نتیجه
نیز به طور متوسط حدود  505روز به طول مي انجامد که
این هم زمان زیادی به حساب میآید و هر دوی این عوامل
از یک سو پیشبینی پذیری اقتصادی را کاهش داده و از
سوی دیگر هزینههای پیگیری دعاوی در محاکم را نیز
افزایش میدهد.
شجاعی افزود :بنابراین بسیاری از فعالین اقتصادی به
سبب باال رفتن ریسک فعالیت از توسعه کسبوکار خود یا
سرمایهگذاری در محیط اقتصادی دوری میکنند و از آنجا
که کشور ما در شرایط فعلی دچار کمبود وکیل بوده و حتی
به اذعان یکی از متولیان صنف وکالت ،بازار خدمات حقوقی
کشور دچار انحصار است ،بنابراین بهکارگیری و استخدام
وکیل ،هزینه بسیار زیادی را میطلبد.
وی با بیان اینکه بسیاری از شرکت های خصوصی به علت
عدم صرفه اقتصادی از پیگیری دعاوی خودداری می کنند،
ادامه داد :در این خصوص فراهم کردن امکان معرفی یکی
از کارمندان این شرکتها به عنوان نماینده حقوقی ،عالوه
بر اینکه هزینههای آنها را به طور کلی کاهش خواهد
داد ،شرایطی را فراهم خواهد کرد تا این شرکتها بتوانند
با پیگیری دعاوی خردشان ،رشد و پویایی بیشتری داشته
باشند.
رئیس کمیسیون اصل نودم در ادامه با تاکید بر نقش
پیشگیریمحور نمایندگان حقوقی اظهار داشت :عالوه بر
این ،یکی از مواردی که میتواند هم به بنگاههای خصوصی
کمک کند و هم از بار کاری دستگاه قضا بکاهد ،به کارگیری
نماینده حقوقی در این شرکتها است .این نمانیدگان حقوقی
میتوانند با ارائه مشاوره به موقع و حضور در تمامی مراحل

فعالیت ،مانع از شکلگیری مشکالت
حقوقی و در نتیجه دعوای قضایی برای
آن بنگاه شوند.
شجاعی همچنين تاکيد کرد :سازوکار
دریافت حقالوکاله به ازای طرح پرونده
در محاکم ،باعث شده است که عمده
وکال انگیزهای برای پیشگیری از به
وجود آمدن مشکالت حقوقی برای این
شرکتها را نداشته باشند؛ از سوی
دیگر نمایندگان حقوقی دوام و بقای
آینده شغلی خود را به نوعی وابسته
به حیات شرکت خصوصی که در آن
مشغول هستند میدانند و همین امر
نیز سبب میشود تا با تعصب و حمیت
مضاعفی مشکالت حقوقی آن شرکت را
پیگیری کنند.
وی ضمن اشاره به ماده  ۳۲قانون آئین
دادرسی مدنی و قانون استفاده بعضی
از دستگاهها از نماینده حقوقی در
مراجع قضائی خاطرنشان کرد :در ماده
 ۳۲قانون آئین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقالب ( در امور مدنی)،
امکان استفاده از نمایندگان حقوقی
برای دستگاههای دولتی فراهم شده
است .همچنین به موجب قانون استفاده
بعضی از دستگاهها از نماینده حقوقی
در مراجع قضائی ،برخی از نهادهای
حاکمیتی نیز میتوانند از این امکان
استفاده کنند .با این وجود اما بهتر
بود که این امکان برای شرکتهای
خصوصی هم فراهم میشد تا با
کاهش هزینهها ،تمایل و رغبت برای
سرمایهگذاری در محیطهای اقتصادی
بیش از پیش افزایش یابد.

رئیس کمیسیون اصل نود در پایان با
اشاره به اقدامات مجلس یازدهم در
این موضوع گفت :مجلس یازدهم در
اواخر سال گذشته با تصویب طرح
جهش تولید دانشبنیان و فراهم
کردن امکان استفاده از نماینده
حقوقی در محاکم برای این شرکتها،
نشان داد که پیشاپیش به استقبال
تحقق اوامر مقام معظم رهبری در
شعار سال  1401رفته است.
ص جهانی
کشور ایران در شاخ 
سهولت کسبوکار ،از بین 190
کشور در رتبه نازل 127ام قرار گرفته
است .این در حالی است که بنا بر
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه،
دولت موظف است تا رتبه کشور در
شاخص مذکور را تا پایان موعد اجرای
این قانون به کمتر از  70برساند.
یکی از مولفههای تعیینکننده این
شاخص ضمانت اجرای قراردادها
است که به نوعی مشخص میکند که
شخصیتهای حقوقی به چه میزان در
بازپسگیری حقوق تضییع شده خود
در محاکم موفق میشوند .در حال
حاضر کشور ایران با داشتن  90وکیل
به ازای هر صد هزار نفر جمعیت،
نسبت به متوسط جهانی با 240
وکیل به ازای همین تعداد نفرات ،به
شدت دچار کمبود وکیل است .همین
کمبود عرضه خدمات ،هزینههای
بهکارگیری وکیل را افزایش داده
و در نتیجه در کنار سایر عوامل،
رشد نجومی هزینههای بنگاهداری را
موجب شده است.

حمایت سازمان زندانها از  ۴۶هزار خانواده زندانیان

معاون سازمان زندانهای کشور با بیان اینکه هم
اکنون  ۴۶هزار خانواده زندانیان در قالب ۲۳۲
انجمن حمایتی زیر پوشش این سازمان قرار دارند،
تاکید کرد :حمایت از خانواده زندانیان از اولویتهای
این سازمان است.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان
زندانهای کشور با اشاره به این که در این سازمان
امکانات و اختیارات متناسب با وظایف محوله نیست
افزود :تنها با حمایت مسئوالن قضایی این سازمان

تاکنون توانسته به وظایف خود
عمل کند.
محمد ضیایی فرد با بیان این که
 ۶۳درصد زندانیان متاهل و ۶۷
درصد سرپرست خانواده هستند
تصریح کرد :در همین راستا
حمایت از خانواده زندانیان و
ساماندهی کمکها به این قشر از
جمله اولویتهای سازمان زندانها

به شمار میرود.
ضیایی فرد ادامه داد :هرچند
حبس در دسترسترین مجازات
برای قاضی ،و زندان بهترین
مجازات برای کسانی است که
مخل نظم و امنیت هستند ،اما
نباید فراموش کنیم که خانواده
فرد خطاکار هیچ نقشی در وقوع
جرم ندارند.
وی تصریح کرد :توجه به خانواده
زندانیان برای جلوگیری از برخی
از آسیبها و مشکالت اجتماعی با
همکاری سایر نهادها و دستگاهها
و خیران مورد توجه ویژه قرار
دارد.
ضیایی فرد ادامه داد :امسال
تاکنون ضمن توزیع  ۴۳هزار بسته
معیشتی ۲۰ ،میلیارد تومان کمک
نقدی نیز به خانواده زندانیان
پرداخت شده است که اگر فرهنگ
کمک به خانواده زندانیان ترویج
شود میزان کمکهای جمع آوری
شده به بیش از  ۲برابر افزایش
پیدا میکند.

اجتماعی
خشکسالی تولید گندم در بوشهر را کاهش داد
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی
استان بوشهر گفت :میزان بارشهای
امسال از پارسال نیز کمتر بود ،که
باعث کاهش تولید و خرید گندم
تضمینی از کشاورزان شده است.
شکسالی تولید گندم در بوشهر را
کاهش دادبه گزارش خبرگزاری
صداوسیما مرکز بوشهرجمال زارعی
بیان کرد :از ابتدای برداشت گندم
در استان بوشهر تا کنون بیش از ۱۳
هزار تن گندم از کشاورزان خریداری
شده که نسبتبه مدت مشابه پارسال
کاهش داشته است.
وی ،کاهش میزان بارشها و
خشکسالی را باعث تخریب بخش
زیادی از مزارع گندم آبی و دیم
استان و کاهش میزان برداشت
محصول دانست.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی
استان بوشهر با اشاره به پیشبینی
برداشت حدود  ۳۰هزار تن گندم در
استان بوشهر در سال زراعی جاری،
خاطرنشان کرد :کشاورزان استان
پارسال  ۴۲هزار تن گندم تولید و
برداشت کردند.
وی با بیان اینکه مطالبات کشاورزان
بابت خرید گندم تضمینی در

کوتاهترین زمان ممکن پرداخت
میشود ،افزود :مراکز  ۱۳گانه خرید
گندم تا پایان برداشت این محصول
فعال است که پیشبینی میشود
تا  ۱۵خرداد برداشت ادامه داشته
باشد.
به گفته زارعی ،از  ۱۳هزار تن
گندم خریداری شده در استان ۱۰
هزار و  ۸۰۱تن گندم معمولی۷۹۷ ،
تن گندم بذری ،یک هزار و ۴۰۶
تن قراردادی و  ۵۰تن گندم دوروم
بوده است.
وی از پرداخت  ۶۵میلیارد و ۲۶۱
میلیون تومان به کشاورزان استان
بوشهر خبر داد و خاطرنشان کرد:
قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی
 ۱۰هزار و  ۵۰۰و گندم دوروم ۱۰
هزار و  ۹۲۰تومان است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی
استان بوشهر ادامه داد :همچنین
هزار تومان در قبال هر کیلوگرم
جایزه تشویقی به کشاورزان برای
تحویل گندم و  ۴۰تومان هم جایزه
تشویقی برای هر کیلوگرم گندم
قراردادی کشاورزان در نظر گرفته
شده است.

اجرای مصوبه تعیین سقف اجاره بها در سال  ۱۴۰۱در هالهای از ابهام
با گذشت حدود  ۲ماه از سال
 ۱۴۰۱هنوز تصمیم جدیدی درباره
تمدید مصوبه تعیین سقف اجاره
بها گرفته نشده است.
تسهیالت دهی به مستاجران،
ساخت و ساز مسکن و تعیین
سقف اجاره بها از اقدامات دولت
در دوران کرونا بود تا بتواند از
افزایش اجاره بها جلوگیری کند.
دو سال پیش در ستاد مقابله با
کرونا مصوبهای برای قراردادهای
اجارهای و سقف اجاره بها تصویب
و قرار شد در سراسر کشور اجرایی
شود.
بر اساس این مصوبه صاحبخانهها
نمیتوانستد مبلغ اجاره سالیانه را
بیش از  ۲۵درصد در تهران۲۰ ،
درصد در کالن شهرها و  ۱۵درصد
در دیگر شهرها افزایش دهند.
اگر چه هنوز تصمیم جدیدی
درباره تمدید این مصوبه و تعیین
سقف اجاره بها برای سال ۱۴۰۱
گرفته نشده است ،اما به گفته
برخی مسئوالن مصوبه ستاد مقابله
با کرونا به قوت خود باقی است.
مشاوران امالک در بوشهر از
اجرایی نشدن این مصوبه و نظارت
نکردن بر اجرایش میگویند.
برخی از آنها در مصاحبه با
خبرگزاری صدا و سیما گفتند:
موجر بر اساس این مصوبه
نمیتواند حق تخلیه را برای

مستاجر صادر کند ،ولی معموال
با بهانههایی مانند چک برگشتی،
ازدواج فرزند و همچنین فروش
صوری خانه میتوانند مستاجرشان
را جواب کنند.
یکی دیگر از مشاوران امالک
میگوید اگر کار موجر و مستاجر
به شورای حل اختالف رسید ،مدت
زمان  ۲تا  ۳ماههای به مستاجر
داده میشود.
مشاور امالک دیگری از دو
برابر شدن اجاره بها در بوشهر
از اردیبهشت سال گذشته تا
اردیبهشت امسال گفت و افزود:
به دلیل افزایش اجاره بها بسیاری
از مردم از مرکز شهر و شهرهای
بزرگ به سمت شهرهای کوچکتر
و حتی روستاها نقل مکان
کرد هاند.
مشاوران امالک معتقدند اجاره
بها اکنون فقط به انصاف و سلیقه
موجر بستگی دارد ،درحالیکه
محدودیت افزایش سقف اجاره
بها میتواند تاثیر قابل مالحظهای
در جلوگیری از افزایش اجاره بها
داشته باشد.
طبق اعالم معاونت مسکن و
ساختمان وزارت راه و شهرسازی،
پیشنهاد تعیین سقف افزایش
اجاره بها برای قراردادهای سال
 ۱۴۰۱به دولت ارائه شده است.

همکاری بیش از  ۲۶هزار داوطلب با جمعیت هالل احمر
بوشهر
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان
بوشهر از همکاری  ۴۰۰امدادگر و
بیش از  ۲۶هزار داوطلب با این نهاد در
استان خبر داد.
دکتر غالمرضا حاجیانی در جمع
خبرنگاران به مناسبت هفته هالل
احمر ( ۱۸تا  ۲۴اردیبهشت) بیان کرد:
در استان بوشهر  ۴۰۰امدادگر آموزش
دیده ۶ ،هزار و  ۴۰۰داوطلب رسمی
و  ۲۰هزار داوطلب غیر رسمی با
جمعیت هالل احمر همکاری میکنند
که فعالیت برخی از داوطلبین در
خانههای هالل است.
وی افزود :خانههای هالل با ساختاری
داوطلبانه در سطح محالت ،شهرها و
روستاها راهاندازی شدهاند و از  ۶هزار
خانه هالل در کشور ۱۴۷ ،خانه هالل
در استان در مواقع لزوم به جمعیت
هالل احمر کمک میکنند.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان
عنوان کرد :در سال گذشته به  ۳هزار
نفر آموزش کمکهای اولیه و هزار و
 ۸۷۱نفر نیز آموزش مخاطرات داده
شد و  ۷۰۹نفر نیز در دورههای آموزش
تخصصی شرکت کردند.
وی همچنین در مورد تعداد
پایگاههای جمعیت هالل احمر در
استان ،گفت ۱۰ :پایگاه امداد جادهای،
 ۵پایگاه دریایی ،یک پایگاه کوهستان،
یک پایگاه سگهای جست و جو ،یک
پایگاه واکنش سریع و یک پایگاه امداد
هوایی داریم ،که کار ساخت آشیانه
بالگرد نیز در منطقه تنگک آغاز شده
و برای تکمیل آن به  ۸میلیارد تومان
اعتبار نیاز داریم.
دکتر حاجیانی با بیان اینکه در دو
سال گذشته برای مقابله با کرونا

طرحهای مختلفی از سوی جمعیت
هالل احمر در استان انجام شد،
خاطرنشان کرد :در ابتدا تب سنجی
در ورودی شهرها ،سپس طرح آمران
سالمت ویژه راهنمایی و تذکر به مردم
برای استفاده از ماسک و طرحهایی
مانند ناظران سالمت و مشارکت در
طرح غربالگری شهید سلیمانی را در
دستور کار داشتیم.
وی ،طرح نذر آب را از دیگر طرحها
عنوان کرد و ادامه داد ۳ :تا ۴
سال این طرح با کمک خیران در
استانهای محروم هرمزگان ،سیستان
و بلوچستان و خراسان جنوبی دنبال
شد و عالوه بر تهیه منبع آب و تهیه
 ۲۰۰تا  ۳۰۰بسته معیشتی ۱۰ ،تا
 ۱۵کیلومتر لوله کشی آب نیز انجام
دادیم.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر
استان یکی از دغدغهها و خواستههای
جمعیت هالل احمر را دادن مجوز
به تنها داروخانه هالل احمر استان
برای داروهای خاص دانست و اظهار
کرد :معاونت غذا و داروی دانشگاه
علوم پزشکی داروهای خاص را فقط
در چند داروخانه توزیع میکند و به
داروخانه هالل احمر چنین مجوزی
داده نمیشود.
وی اضافه کرد :برای اختصاص
داروهای خاص عالوه بر مجوزهای
استانی باید مجوزهای کشوری نیز
گرفته شود.
به گفته دکتر حاجیانی ،از سال
گذشته تا کنون  ۶۶۲حادثه در استان
اتفاق افتاده که بیشترشان حوادث
جادهای بوده و مجموع نجات یافتگان
هم  ۴۰۱نفر بوده است.

اخبار

توسعه همکاریهای فناورانه و بینالمللی با محوریت شرکتهای
دانشبنیان

دانشبنیان و خالق دست یافتیم ،ادامه
داد :توانستیم به کمک این زیرساخت،
در کوتاه زمان ،از این پتانسیل استفاده
کنیم چراکه فرستادن دانشجویی به
خارج از کشور و استفاده از توانمندیها
و نتایج مطالعات او پس از  ۱۰سال،
خیلی زمانبر است.
ستاری با اشاره به فعالیتهای معاونت
علمی در حوزه دیپلماسی علم و
فناوری گفت :ما توانستیم ارتباطات
خوب فناورانهای را با روسیه و چین
فراهم کنیم تا بتوانیم بیش از گذشته
محصوالت فناورانه شرکتهای دانش
بنیان را به مرحله صادرات برسانیم.
معاون علمی و فناوری با تاکید بر اینکه

ما باید به یک اجماع در کشور در حوزه
دیپلماسی علمی و فناوری برسیم ،گفت:
مشکالت ما زیاد است از آنجایی که
کشور ما وارداتچی بوده و نفت میفروخته
باید بیش از گذشته به دیپلماسی علمی
و فناوری توجه کنیم.وی با بیان اینکه
همچنین  ۶۰الی  ۷۰پروژه فناورانه با
چین در حال اجراست ،گفت :در موضوع
دیپلماسی علمی و فناوری چه بخواهیم
چه نخواهیم دانش بنیانها تاثیرگذارند،
ً
مخصوصا این شرکتها و فناوریهای
آنها از بحثهای جدی کشور محسوب
میشود و میتواند همه چیز را متحول
کند.
راه اندازی خانههای نوآوری و صادرات

فناوری ایرانساخت
معاون علمی و فناوری رییسجمهوری،
با اشاره به راه اندازی خانههای نوآوری
و صادرات فناوری ایرانساخت را برای
افزایش صادرات محصوالت دانشبنیان
ایرانساخت در کشورهای مختلف
گفت :ایت خانهها ،در کشورهای کنیا،
روسیه ،سوریه ،ترکیه و راه اندازی شده
است و در حال حاضر بیش از ۷۰
شرکت خالق در خانه نوآوری و صادرات
فناوری ایرانساخت مستقر در کنیا
فعالیت میکنند؛ بسیاری از محصوالت
و تجهیزات ساخته شده دست
متخصصان در این خانه به معرض
نمایش گذاشته شده است.

طراحی سیستمی برای کاهش صداهای آالینده صنایع
یک شرکت دانشبنیان توانسته
برای صنایع مختلف طراحی
سیستمهای کنترل صدا را انجام
دهد تا صوت به مرز استاندارد
برسد.
نیوشا اکبر مدیرعامل شرکت
دانشبنیان آروین صنعت
آپادانا با بیان اینکه طراحی
سیستمهای کنترل صدا در صنایع
که موضوع آلودگی صوتی مطرح
باشد ،حوزه فعالیت این شرکت
است ،گفت :طبق قوانین اداره
کار اگر شرکتی دارای آلودگی
صوتی زیادی باشد باید پرسنل
خود را زودتر از موعد بازنشسته
کند و هزینههای سختی کار

بدهد ،این شرکت با طراحی و تولید
سیستمهای کنترل صدا به حل این
مشکل میپردازد.
ساخت سیستمهای کنترل صوت
بهصورت تخصصی
یکسری آالیندههای صوتی در
صنایع مختلف مانند توربینها،
ژنراتورها و موارد دیگر آلودگی
صوتی باال تا  150دسیبل ایجاد
میکنند .بهطورمعمول وقتی نفر
بهرهبردار یا کارگر در یک منطقهای
کار میکند بین  80تا  85دسیبل
محدودهای است که میتواند
حداکثر صدا باشد.
این شرکت توانایی طراحی انواع
سایلنسر ،اگزوز ،سیستم هوای

ورودی ،دیوارهها و محفظههای
جاذب صوت به همراه کلیه
محاسبات مربوط به جریان سیال،
افت فشار و میزان جذب صوت
سیستم طراحی شده برای صنایع
گوناگون کشور را دارد.
رساندن صوت به مرز استاندارد
طراحی سیستمهای کنترل
صدا برای صنایع نفت ،گاز و
نیروگاهی بهصورت پروژهای است
و تجهیزات و عایقهای خاص
برای فرکانسهای مختلف طراحی
و تولید میشود تا صوت به مرز
استاندارد برسد 12 .نفر بهصورت
مستقیم و در حدود  30نفر
بهصورت پروژهای در این شرکت
فعالیت میکنند.
مدیرعامل شرکت دانشبنیان
آروین صنعت آپادانا با اشاره
به اینکه تاکنون از حمایتهای
معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری استفاده کردهایم ،افزود:
این مجموعه ازلحاظ تضمینهای
بانکی عملکرد خوبی دارد اما
توجه به این حوزه جای کار
بیشتری دارد و باید حمایتهای
زیادتری صورت بگیرد.

رونمایی از اسنادی تاریخی در روز اسناد و میراث فرهنگی
همزمان با نوزدهم اردیبهشت روز
اسناد ،از اسنادی تاریخی مرتبط با ماه
اردیبهشت ماه در  ۴حوزه رونمایی
شد.
نوزدهم اردیبهشت ماه همزمان با
روز بزرگداشت شیخ کلینی فقیه و
محدث شیعه ،در تقویم ایران این روز
به عنوان روز اسناد و میراث فرهنگی
نامگذاری شده است.
به همین مناسبت ،امروز در مراسمی
از  ۴پیشکسوت این حوزه تقدیر شد.
همچنین در این مراسم از ۴سند
قدیمی کشورمان مربوط به دورههای
مختلف تاریخی رونمایی شد.
مدیر کل خدمات آرشیوی کتابخانه
ملی گفت :این اسناد به نوعی مربوط
به ماه اردیبهشت هستند.
حامد ایران شاهی افزود:این  ۴حوزه
عبارتند :اسناد مربوط به موقوفات
شیخ کلینی ،اسناد درباره آثار مرحوم
محمدعلی ندوشن پژوهشگر و ایران
شناس معاصر که در پنجم اردیبهشت
امسال وفات یافتند ،همچنین اسنادی
درباره خلیج فارس ،اعم از اعالم اداره

مالیه بنادر وجزایر خلیج فارس به وزارت
مالیه در سال  ۱۲۸۹شمسی ،همچنین
اطالع رسمی سفارت آمریکا درباره
نام خلیج فارس و اعالم تأسف ویلیام
کلمنتس ،قائم مقام وزارت دفاع آمریکا،
از به کارگیری لفظ مجهول خلیج عربی
به جای خلیج فارس از جمله این اسناد

رونمایی شده بودند.به گفته مدیرکل
خدمات آرشیوی کتابخانه ملی ،بخش
دیگری از اسناد رونمایی شده در این
روز مربوط به فاجعه هشتم شوال و
سالروز غم انگیز تخریب قبرستان بقیع
و بقعههای ائمه اطهار (ع) توسط آل
سعود است.

پژوهشگران پارک علم و فناوری
تهران دستگاه تبدیل پودر
به قرص را برای داروهای
گرانقیمت تولید کردند که به
گفته آنها به علت کنترل فشار
در آن ،از این دستگاه میتوان
برای تولید قرصهای گیاهی نیز
بهره برد.
«محمدمهدی حقشناس» با
تاکید بر تمرکز تحقیقاتی خود
بر ساخت ماشینآالت پزشکی
 ،گفت :دستگاههای پرس
قرص در دو نوع تک عددی و
چند عددی موجود هستند که
دستگاههای تک عددی برای
مراکز با تولید کم و همچنین
دانشکدههای داروسازی کاربرد
دارند.
پژوهشگران پارک علم و فناوری
تهران با تأکید بر اینکه این
دستگاه برای پرس قرص تک
عددی داروهای کم شمار
قابل استفاده است،افرود:
دستگاههای پرس قرص یا از
پودر یا گرانول قرص را تولید
میکنند و یا گردشی (روتاری)
است که برای داروهایی با تولید
باال  ۱۰۰هزار تا  ۱۵۰هزار
قرص قابل بهرهبرداری هستند.
«محمدمهدی حقشناس» با
اشاره به عملکرد این دستگاه،
گفت :برای پرس قرص از دو
ُسنبه و یک ماتریس استفاده
میشودُ .سنبه پایین در داخل
ماتریس قرار دارد و از طریق
مکانیزمی پودر به داخل
ماتریس وارد خواهد شد ،سپس
سنبه باال وارد ماتریس شده و
پودر موجود در ماتریس از طریق
سنبههای باال و پایین پرس
خواهد شد.
مجری طرح با تأکید بر اینکه
مقدار پودر ریخته شده در
ماتریس و ضخامت قرص از
طریق بخشهای تنظیمی قابل
کنترل است،تاکید کرد :هم
اکنون برای تولید دارو و صنایع
داروسازی به رعایت یکسری
الزامات به نام  GMPنیاز است

که دستگاه ساختهشده این استاندارد را دارد.
وی افزود :دستگاههای یک ُسنبه هندی و چینی
فاقد اصول  GMPهستند ،از این رو قادر به اخذ
مجوزهای بهرهبرداری از وزارت بهداشت کشور
نیستند .
«محمدمهدی حقشناس» ظرفیت این دستگاه
را تولید  ۴هزار و  ۵۰۰قرص در ساعت (۷۵
عدد قرص در دقیقه) اعالم و تصریح کرد :با
توجه به فشار باالی دستگاه میتوان برای تولید
قرصهای گیاهی نیز از این دستگاه بهرهمند
شد؛ زیرا برای تبدیل گیاهان دارویی به قرص نیاز
به فشار باال است.
مجری طرح با اشاره به کاربردهای این دستگاه،
گفت :برخی از قرصهایی که برای درمان
سرطان تجویز میشوند ،قیمتهای باالیی دارند؛
از این رو هرگز مقرون به صرفه نیست که از
دستگاههای گران قیمت با ُ ۳۰سنبه برای تولید
آنها استفاده شود ،بنابراین کاربرد این دستگاه
میتواند برای تولید این نوع داروها مناسب باشد.
این محقق با تأکید بر اینکه در این طرح
تحقیقاتی به دانش فنی تولید انواع ُسنبههای
گرد ،بیضوی و سایر اشکال دلخواه دست یافتیم،
یادآور شد :کیفیت دستگاه تولید شده  ۸۰تا ۹۰
درصد کشورهای اروپایی ،ولی قیمت آن درحد
دستگاههای تولید شده در کشور چین است.
وی ،قیمت نمونه خارجی این دستگاه را تا یک
میلیون دالر دانست و خاطرنشان کرد :قیمت
نمونه خارجی  ۱۰برابر قیمت دستگاه تولیدشده
بومی است.

استفاده صنعتی ا ز گرمایش القایی در نانوذرات
گرمایش القایی در نانوذرات برای اهداف
تحقیقاتی پزشکی از جانب شرکت اولترافلکس
پاور تکنولوژیز و به سفارش یک موسسه
تحقیقات کرهای انجام شد.
به نقل از پایگاه خبری فناوری نانو ،شرکت
اولترافلکس پاور تکنولوژیز (UltraFlex
 )Power Technologiesبه تازگی موفق
شده تا از گرمایش القایی برای حرارت دادن
نانوذرات تزریق شده در واحدهای زیستی
استفاده کند .شرکت اولترافلکس پاور
ارائهدهنده گرمکنهای القایی پیشرفته و
دیجیتالی است .تجهیزات گرمایش القایی
با فرکانس باال بیشتر برای اهداف تحقیقاتی
استفاده میشوند .شرکت اولترافلکس پاور از
سیم پیچ برای القای قدرت میدان یا گرمای
مورد نظر استفاده میکند.
در مورد این پروژه ،یک مؤسسه علم و فناوری
در کرهجنوبی ،متخصص در تحقیقات پزشکی،
با شرکت اولترافلکس پاور تماس گرفته است
تا گزینه گرمایش مواد مغناطیسی نانو تزریق
شده در واحدهای زیستی را ارزیابی کند.
گرمایش نانوذرات الکترومغناطیسی فرآیندی
است که در آن میدانهای الکترومغناطیسی
خارجی با خواص الکتریکی و مغناطیسی
نانوذرات برهمکنش دارد .یکی از کاربردهای
رایج گرمایش نانوذرات مربوط به درمان سرطان

است که در آن از دمای باال (هیپرترمی) برای از بین بردن تومورها
استفاده میشود.
برای پاسخدهی به نیاز این مشتری ،شرکت اولترافلکس پاور یک
سیمپیچ القایی سفارشی طراحی کرد ،به طوری که با استفاده از آن،
قدرت میدان مغناطیسی مورد نیاز  ۷٫۵کیلو آمپر بر متر در ۵۷۰
کیلوهرتز یا  ۱۵کیلو آمپر بر متر در  ۳۵۰کیلوهرتز را میتوان بهدست
آورد .قدرت میدان مغناطیسی عاملی کلیدی هنگام گرم کردن نانوذرات
است .از این رو ،شرکت اولترافلکس پاور شبیهسازیهای مختلفی را
انجام داده است که براساس آن بهترین طراحی برای سیم پیچ القایی
سفارشی تعیین شد .شبیهسازی ،یک فرآیند پیچیده محاسباتی است.
آنها تأیید کردند که سیمپیچ القایی طراحیشده میتواند به قدرت
میدان مغناطیسی  ۱۱کیلو آمپر بر متر در  ۴۰۰کیلوهرتز با یکنواختی
 ۱۰درصد در طول فرآیند گرمایش دست یابد.
تجهیزات گرمایش القایی مورد استفاده شرکت اولترافلکس پاور،
سیستمهای تحقیقاتی نانوذرات سری  Nاختصاصی آنها بود.
سیستمهای تحقیقاتی نانوذرات برای هایپرترمی مغناطیسی و سایر
کاربردها ایدهآل هستند .با انواع سطوح توان و فرکانس موجود ،این
سیستمها قدرت میدان مغناطیسی مورد نیاز برای مشتری را فراهم
میکنند.
این راهاندازی آزمایشی شرکت اولترافلکس پاور تأیید کرد که گرم کردن
واحد زیستی حاوی نانوذرات تا دماهای مورد نیاز میتواند با موفقیت
انجام شود .علیرغم پیچیدگی این تنظیم گرمایش القایی آزمایشی،
اهمیت گرمایش القایی را برای تحقیقات پزشکی ثابت کرد .عالوهبر
این ،گرمایش القایی امکان راهاندازی برنامه تحقیقاتی مقرون به صرفه
را فراهم میکند که بیشتر میتواند برای موفقیت پروژه نهایی حیاتی
باشد.

پرداخت مبالغ حمایتی اصناف سینمایی تا یک ماه آینده
سخنگوی شورای راهبردی اکران گفت :
مبالغ حمایتی مصوب مربوط به سال ۱۴۰۰
سینماداران  ،دفاتر پخش و فیلمهای مشمول
این حمایت  ،تا یک ماه آینده پرداخت خواهد
شد.پرداخت مبالغ حمایتی اصناف سینمایی تا
یک ماه آینده
جلسه شورای راهبردی اکران امروز دوشنبه
 ۱۹اردیبهشت با حضور محمد خزاعی رییس
سازمان سینمایی و اعضا در محل موسسه
سینما شهر برگزار شد.
علی سرتیپی سخنگوی شورای راهبردی اکران
در خصوص مصوبات این جلسه گفت  :با توجه
به پیشنهادهای ارائه شده صنوف کارگردانان،
تهیه کنندگان ،پخش کنندگان و سینماداران،
جمع بندیهای الزم در رابطه با قراردادهای
یکسان پخش کنندگان و سینماداران صورت
گرفت و به تصویب رسید و این قرارداد از این
به بعد مالک عمل خواهد بود.
وی افزود :نظامنامه اکران نیز پس از بررسی
پیشنهادات صنوف به تصویب نهایی رسید و
رءیس سازمان سینمایی آن را ابالغ خواهد
کرد و بر این مبنا معین شد صنوف ،نمایندگان
خود را برای حضور و تشکیل شورای صنفی تا
چهارشنبه  ۲۱اردیبهشت به معاونت ارزشیابی
و نظارت معرفی کنند و اولین جلسه شورای
صنفی در یکشنبه  ۲۵اردیبهشت در خانه

سینما تشکیل خواهد شد.
سرتیپی افزود  :با تشکیل شورای صنفی تعیین جدید کف فروش با
عنایت به قیمت بلیط سینماها ،نظارت بر تعویض فیلمهای جدید
براساس قرارداد یکسان ابالغ شده انجام خواهد شد.
سخنگوی شورای راهبردی اکران گفت  :با تصویب نهایی قراردادهای
یکسان (تیپ) و نظامنامه امور جاری اکران به شورای صنفی سپرده
میشود و شورای راهبردی به وظایف اصلی خود یعنی برنامهریزیهای
کالن نمایش همچون رصد فضاهای جدید نمایشی ،فضاهای تبلیغاتی،
پیشگیری و ارائه راهکارهای قاچاق فیلم و تدوین شیوههای نوین
تبلیغ و عرضه فیلمهای سینمایی وخواهد پرداخت .
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معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری
در نشست «دیپلماسی علم و فناوری،
فرصتها ،چالشها ،راهکارها» گفت:
همکاریهای فناورانه و بینالمللی
با محوریت شرکتهای دانشبنیان و
خالق توسعه مییابد.سورنا ستاری
معاون علمی و فناوری رئیسجمهوری
در نشست «دیپلماسی علم و فناوری،
فرصتها ،چالشها ،راهکارها» ،با
اشاره به نقش شرکتهای دانشبنیان
در توسعه دیپلماسی علم و فناوری
گفت :محوریت اصلی توسعه
همکاریهای فناورانه ،شرکتهای
دانشبنیان و خالق هستند و به عنوان
یک اولویت ویژه ،گسترش این نوع
همکاری با سایر کشورها را در دستور
کار قرار دادهایم.
ستاری ،با بیان اینکه تا چند سال اخیر،

شناخت کمتری از مفهوم دیپلماسی علم
و فناوری وجود داشت ،اما امروز به عنوان
یکی از محورهای تعامالت بینالمللی
مطرح است ادامه داد :باید برای رسیدن
به یک رویکرد و برداشت جامع و مشترک
از بحث دیپلماسی علمی و فناوری،
تعامل ،گفتگو و فرهنگسازی صورت
بگیرد تا همه به یک دیدگاه مشترک
برسیم .بخشی از صحبتهای ما در
زمینه دیپلماسی علمی و فناوری با
رؤسای دانشگاه هاست.
گامهای اثربخش برای توسعه دیپلماسی
علم و فناوری
رئیس بنیاد ملی نخبگان ،با اشاره به
گامهای خصوص فعالیت معاونت علمی
و فناوری در زمینه دیپلماسی علمی و
فناوری گفت :ما از ابتدای فعالیت مان
در معاونت علمی روی بازگشت محققان

کار کرده ایم؛ تا االن سه هزار نفر از
دانشجویان مقیم کشورهای خارجی که
 ۴۵۰نفر از این تعداد در دانشگاههای
برتر دنیا درس خوانده اند به کشور
بازگشته اند.
معاون علمی و فناوری رییسجمهوری،
با اشاره به تالشهای صورت گرفته در
سالهای اخیر برای ایجاد زمینههای
تعامل و بازگشت نخبگان ایرانی غیر
مقیم گفت :در قالب برنامههای
مختلفی از جمله همکاری با ایرانیان
متخصص خارج از کشور ،حمایت از
پژوهشها و دورههای پسادکتری،
تالش کردیم از ظرفیت محققان در
کشورمان به خوبی استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه در قالب این برنامه،
به دستاوردهای ارزشمندی در توسعه
دانش ،فناوری و رشد شرکتهای

ساخت دستگاهی برای تبدیل پودر به قرص

صدای پرطنین مردم

نشریهدریاکنار
صاحب امتیاز :مهندس سید عیسی گلریز 09211487009
مدیرمسئول :مهندس مهران سلطانی نژاد 09113903628
09114395347
سردبیر :سهیالسلطانی زنگالنی
09179458798
روابط عمومی :فریده ترنج مهرگان
09333504024
گرافیست :آیدا عالی پور
کاریکاتوریست:مهندسداریوشمهرزادگان_نگارجهانتاب
09333504024
مسئول سایت :آیدا عالی پور
هیئـت تحریریه :سـیده فاطمه آزمـون  ،خانم دکتر زهراحسـامی،
الهـام فضلی ،حمید رفیعی ،مهندس مجتبی تـن زاده ،حمیدرضا
عباسـی ،زهـره خاکسـار ،الهـام هژبـری ،فاطمـه صالـح روشـن

،حسـین دریانورد ،سـعید محمدی فرد  ،الهام قائدی ،وجیهه بای،
امیرحسـین حسـین زاده ،وحیـده صادقی،صبـا کاویـان ،فاطمـه
حیدری ،فاطمه نژاد حسـینی ،سـعاد نصاری ،ابوالقاسـم صیادی
عکاس :الناز رزمجو ،فاطمه سلطانی زنگالنی
شمال:مازندران،بابلسر،بلوارطالقانی،پارکشهرداری
جنوب :بوشهر  ،بلوار شهدای نیروی دریایی
01135336947-07791090156
تلفن:
 02141425555داخلی 8344
نمابر:
Daryaaknar@gmail.com
پست الکترونیکی:
www. Daryaaknar.ir
وب سایت :
لیتو گرافی و چاپ :نشر فرهنگ

نشریه دریاکنار @daryaaknar
نشریه ای از جنس سرسبزی شمال
و خونگرمی مردمان جنوب
( مازندران بوشهر)
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انتشار فراخوان پنجمین جشنواره مد و لباس فجر
پوشاک نماد تاریخ ،فرهنگ و رسوم اقوام
و ملتها است و امروزه در زمره صنایعی
قرار گرفته که با حفظ اصالت خویش
خالقیتهای هنری را به نمایش میگذارد.
در این راستا بر آن شدیم جشنواره امسال را
با هدف ایجاد آثار فاخر با رویکرد توجه به
نیاز جوانان برگزار کنیم و بر همین اساس
موضوع فراخوان جشنواره را تلفیقی از سنت
و مدرنیته قرار دادیم تا هم به احیاء نقوش
سنتی بپردازیم و در کنار آن عالیق مدرن
جوانان را با توجه به معیارهای پوشش
ایرانی طراحی و اجرا کنیم.
اهداف برگزاری جشنواره:
کشف استعدادهای نو
ترغیب هرچه بیشتر هنرمندان به خصوص
به کار گروهی
زمینهسازی برای آگاهیبخش آحاد جامعه
به خصوص جوانان
توسعه همکاری بین هنرمندان با بخش
صنعت
ترغیب و تشویق جوانان به استفاده از
پوششهای ایرانی اسالمی با حمایت از
ایدههای برتر جشنواره
ترغیب به ایتفاده از پارچههای تولید داخل
در دوخت لباسها در راستای حمایت از
تولید ملی
تشویق طراحان و دوزندگان به خلق
ایدههای نو و حمایت و استفاده از این
ایدهها در بخش تولید
معرفی طراحان برتر به تولیدکنندگان با کار

فرهنگی
ارائه نمونه طرحهای جدید متناسب
با آب و هوای منطقه و شاخصهها و
استانداردهای ملی ،اسالمی
ترویج طرحهای ملی متناسب با
سلیقهها و در خور شان واقعی جوانان
ایرانی بر اساس سبک زندگی اسالمی
برگزیدگان:
نفر اول :مبلغ  2/۰۰۰/000تومان
نفر دوم :مبلغ  1/۵۰۰/000تومان
نفر سوم :مبلغ  1/۰۰۰/000تومان
نحوهی ارسال آثار:
آثار باید به اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی و کارشناس مد و لباس تحویل
گردد.
لذا شرکت کنندگان گرامی تا زمان
مشخص شده نسب به ارسال فرمها و
آثار خود اقدام نمایند.
الزم به توضیح میباشد با توجه به
فشردگی زمان تمدید مهلت ارسال آثار
و فرمها امکانپذیر نمیباشد.
مهلت ارسال آثار ۱۱ :خرداد 1401

استاندار بوشهر:

نسبت مصارف به منابع بانکی در استان تا  90درصد افزایش یابد
احمد محمدیزاده در جلسه شورای
برنامهریزی و توسعه استان باتأکید بر تسریع
در اجرا طرح ملی نهضت مسکن در شهرهای
استان اظهار داشت :شناسایی زمین در شهرها
و روستاها برای اجرا طرح نهضت ملی مسکن
و واگذاری آنها به بخش خصوصی و قشرهای
مختلف مردم در اولویت قرار گرفته شود.
وی شناسایی و واگذاری زمین در نوار
ساحلی شهرها و روستاها برای اجرا طرح
نهضت ملی مسکن را مورد تأکید قرار داد و
بیان کرد :مشارکت مردم در اجرا این طرح با
واگذاری زمین به آنها در اولویت قرار بگیرد.
استاندار بوشهر توجه به اجرایی شدن
مسئولیتهای اجتماعی را مورد تأکید
قرار داد و بیان کرد :در این راستا قوانین،
آییننامه و بخشنامهای از سوی دستگاههای
مختلف تدوین و تصویب شده که اجرایی
شدن آنها امری مهم و ضروری است.
محمدیزاده با بیان اینکه صنایع مختلفی در
استان بوشهر مستقر است تصریح کرد :عالوه
بر صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی ،سایر صنایع
و معادن و شرکتهای تجاری و بازرگانی در
اجرا مسئولیتهای اجتماعی نقش دارند.
وی باتأکید بر اجرایی شدن مسئولیتهای
اجتماعی صنایع ،معادن و شرکتها افزود:
بخشی از مسئولیتهای اجتماعی در قانون
مصوبه مجلس شورای اسالمی است و
بخش دیگر مصوبه هیئت دولت ،شورای
عالی امنیت ملی و شورای عالی محیط
زیست است که باید به تکالیف واگذار
شده به صنایع و شرکتها توجه شود.
استاندار بوشهر اجرا شدن مسئولیتهای
اجتماعی قانونی و مصوبات دستگاههای
مختلف را امری ضروری دانست و
بیان کرد :پیشنهادات این موضوع
باید در برنامه هفتم توسعه که در
حال تدوین و تهیه است لحاظ شود.
محمدیزاده مصرف منابع بانکی در داخل
استان را مورد اشاره قرار داد و گفت :نسبت
مصارف به منابع بانکی در استان رضایت
بخش نیست که باید این مهم با تدوین
ساز و کار الزم تا  90درصد افزایش یابد.

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله ای

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر دارد اقلام مورد نياز خود را با شرايط ذيل بصورت برگزاری مناقصة عمومي دو مرحله ای از طريق سامانه تداركات الکترونيکي دولت (سامانه ستاد) تامين نمايد:

۰۲۲۲۲۰۹۰۰۰۲۲661۰

شماره فراخوان در سامانه ستاد ايران
شماره مناقصه و تقاضا

تقاضای  O - 9940001 - IZمناقصه شماره ۲6/۲۲۰

موضوع مناقصه /شرح مختصر اقلام درخواستي

خريد  Gasketاز توليد كنندگان داخلي

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار

 1/0۲۲/۲۲۲/۲۲۲ريال

نوع تضمين شركت درفرايند ارجاع كار

تضمين شركت در فرايند ارجاع كار بصورت يکي از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين شماره
/6۰۹۰۲۰ت 0۲10۰ه مورخ  ۰۰/۲۰/۰۰هيات وزيران مي باشد.

 6۰۲/۲۲۲/۲۲۲/۲۲۲ريال

مبلغ برآوردی مناقصه
آخرين مهلت دريافت اسناد ارزيابي كيفي در سامانه ستاد

آخرين مهلت بارگذاری و ارسال مستندات ارزيابي كيفي
(رزومه) در سامانه ستاد

آخرين مهلت بارگزاری پيشنهادات فني /مالي در سامانه ستاد

آدرس مناقصه گزار

 6۲روز پس از درج نوبت دوم آگهي در صفحه اعلان عمومي سامانه ستاد ايران مي باشد.
ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دريافت اسناد مي باشد.
پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران ،مستندات دريافت پيشنهاد فني و مالي بهمراه برنامه زماني از طريق سامانه ستاد ارسال مي گردد.

استان بوشهر -شهرستان عسلويه -شركت مجتمع گاز پارس جنوبي -ساختمان اداری مركزی ستاد -مديريت
بازرگاني-اداره خريد -گروه خريد ---

بديهي است كليه فرآيند برگزاری مناقصه الکترونيکي از طريق درگاه سامانه تداركات الکترونيکي دولت (سامانه ستاد) به نشاني  www.setadiran.irانجام مي پذيرد وبه پيشنهاد های خارج از سامانه ستاد هيچگونه ترتيب اثری
داده نخواهد شد و مناقصه گران بايستي نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دريافت گواهي امضاء الکترونيکي اقدام نمايند.

مناقصه گران مي توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر به سايت  www.spgc.irمراجعه و يا با شماره تلفنهای ( ۲00 ۹6۹6 ) ۰۰0۰-۰۰۰۲-۰۰1۰-۰۰۰۰-۰۰0۰-۰۰06-۰۰۲۰-۰۰۹۲تماس حاصل فرمايند.

روابط عمومي شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

