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وزیر دادگس��تری گفت: خواهش من این اس��ت که در فضای 
س��ایبری عناوین مجرمانه جدید ایجاد نکنیم، این امر یک هنر و 

دقت بسیاری را می طلبد. 
حجت االس��ام مصطفی  پور محمدی در همای��ش رو یا رویی با 
جرائم سایبری، چالش ها و راهکارهای آن که در دانشگاه نیروی 
انتظامی امین برگزار ش��د، افزود: دنیای س��ایبری دنیای بزرگ 
امروز و دنیای بزرگ تر برای آینده اس��ت و بر تمام ابعاد انسانی و 

اجتماعی مسلط خواهد شد. 
وی ادامه داد: از چند سال قبل به وزارت دادگستری اباغ شده 
ب��ود در زمینه فضای مجازی با ارائه پیش��نهاد و الیحه از طریق 
دول��ت به مجلس، مبارزه با تخلفات این فض��ا را به وجود آوریم 

و در این زمینه کم کاری و تعلل از ناحیه ما انجام شده است. 
پور محم��دی با ابراز خش��نودی از برگزاری این گونه همایش ها 
گفت: امیدواریم دس��تاورد ها و پیشنهاد ها و مجموعه مقاالت که 

در این همایش ارائه می شود به پیشنهاد قوانین و آیین نامه هایی 
در عرصه اجرا تبدیل ش��ود و ما برای طی کردن مراحل تکمیلی 

این مسیر با تمام توان کمک خواهیم کرد. 
وزیر دادگس��تری ادام��ه داد: فضای مجازی اکن��ون حاکم بر 
جامعه اس��ت و بی��ش از 3 میلیارد و 700میلی��ون کاربر در دنیا 
و ح��دود 45 ت��ا 46 میلیون کاربر نیز در کش��ور ما در این فضا 

فعالیت می کنند. 
وی گف��ت: ضری��ب نفوذ اینترن��ت در کش��ور مان 57 درصد و 
کارب��ری اینترن��ت و تلفن همراه نیز 42 درصد اس��ت که ضریب 

نفوذ اینترنت ما از میانگین جهانی باالتر است. 
پور محمدی ادامه داد: در س��ال های اخی��ر پهنای باند و دامنه 
آن گس��تردتر شده و در بخش های خصوصی و دولتی فعالیت در 
این زمینه به گونه ای گس��ترده شده که همه ابعاد زندگی ما را در 

برگرفته است. 

وزیر دادگس��تری گفت: در جرم شناسی فضای سایبری، فضای 
تاریک و مبهم بر ذهن ما غلبه می کند و این نگاه در برنامه ریزی 
در حوزه پیش��گیری و برخورد، ایراداتی به وجود می آورد و باید 

در این حوزه نگاه باز و گسترده تری داشته باشیم. 
پورمحمدی در مورد آثار غلبه بر دنیای نامحس��وس و س��ایبر 
گفت: وقتی با نقاط منفی این حوزه مواجه می شویم باید عظمت 

مسیر را در نظر داشته باشیم. 
وی ادامه داد: برای سامت جامعه سریعا جرم انگاری می کنیم 
و ب��ا این کار س��ال به س��ال به آمار پرون��ده و مجرمان ما اضافه 
می ش��ود و این چرخه با توجه به آثار آن ناقص اس��ت و به جای 

کاهش زندانی ها به آنها اضافه شده است. 
پورمحم��دی افزود: هر تکنولوژی اب��زار خود را دارد و می تواند 
مضرات خود را هم تش��خیص دهد که ما باید با اس��تفاده از این 

ابزار خروجی داشته باشیم که سامت جامعه را تضمین کند. 

وزیر دادگستری: عناوین مجرمانه جدید در فضای سایبری 
ایجاد نکنیم
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ش��اهرود - بابامحمدی-  رحیم محمدی 
مدیر روابط عمومی ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه شاهرود گفت: 
این طرح با مش��ارکت منطقه شاهرود و 
هم��کاری اداره آم��وزش و پ��رورش این 

شهرستان، در راستای آشنایی دانش آموزان و مخاطبان با بهینه 
س��ازی و بهروری انرژی و آموزش آن ها با هدف ترویج فرهنگ 
صحیح مصرف انرژی، بهینه سازی و بهروری مصرف سوخت اجرا 
خواهد شد. در ادامه وی در رابطه با شیوه ی اجرایی در مدارس 
ابتدایی شاهرود گفت: سه گام برای این طرح در نظر گرفته شده 
اس��ت که در اولین گام می بایست هفت نفر از معلمین آموزشی 
و مدیران مدارس بعنوان س��رگروه اجرای این طرح انتخاب شوند 
تا در گام های بعدی بتوانیم اطاعات الزم را از طریق س��رگروه 
ها در اختیار هفتاد مربی آموزش��ی قرار دهیم و مربیان آموزشی 
نی��ز 1400 دانش آموز را در قالب همیار انرژی تربیت کنند. وی 
ضمن اشاره به بخش های اصلی این طرح افزود: این طرح شامل 
برگ��زاری دوره های آموزش��ی در رابطه با بهره وری و مدیریت...

تبریز - ماه��ان فاح: به موجب آیین نامه 
اجرای��ی م��اده )13( قان��ون تس��هیات 
اس��تخدامی و اجتماعی جانبازان انقاب 
اس��امی، جانبازان 25 درص��د و باالتر 

و اف��راد تح��ت حمای��ت کمیت��ه امداد و 
بهزیستی از پرداخت برقراری هزینه انشعاب گاز معاف می باشند 
.به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی ش��رکت 
گاز اس��تان، مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی با عنوان این 
خبر افزود: به موجب آیین نامه اجرایی ماده )13( قانون تسهیات 
اس��تخدامی و اجتماعی جانبازان انقاب اس��امی برقراری هزینه 
انش��عاب گاز جانب��ازان 25 درص��د و باالت��ر و همچنین آزادگان 
، همس��ران و والدین ش��هدا ، اس��راء و مفقوداالثره��ا وفق قانون 
جام��ع خدمات رس��انی به ایثارگ��ران گاز تا ش��ش متر مکعب و 
مس��اجد از پرداخت هزینه انش��عاب معاف می باش��ند. مهندس 
ول��ی اله دین��ی افزود: به موجب این قانون حق انش��عاب گاز این 
عزیزان برای یک واحد مس��کونی تا حد کنتور  G4 )6مترمکعب( 

مع��اف و در مجتمع های مس��کونی معادل حق انش��عاب...

معافیت قانونی ایثارگران، مددجویان 
کمیته امداد و بهزیستی و مساجد از 

هزینه برقراری انشعاب گاز

دانش آموزان همیار انرژی در 
شهرستان شاهرود
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تقدير مدير عامل شركت گاز استان 
مركزى از سه دفتر پيشخوان دولت طبق 
ارزيابى صورت گرفته توسط اين شركت

اراك -  خبرنگار فرصت امروز - به گزارش روابط عمومى شركت 
گاز استان مركزى طى ارزيابى صورت گرفته توسط بازرسين شركت 
مراجعين  به  رسانى  خدمات  كيفيت  بررسى  درراستاى  استان  گاز 
طبيعى  گاز  مشتركين  دربخش  استان  درسطح  پيشخوان  دفاتر 
،جوادمهندس مديرعامل اين شركت با اهداء لوح تقدير از سه دفتر 
پيشخوان دولت تقدير بعمل آورد.  براساس همين گزارش درلوح 
تقدير اهدايى مديرعامل شركت گاز استان مركزى به دفاتر پيشخوان 
دولت چنين آمده است:باتوجه به ارزيابى هاى صورت گرفته توسط 
كيفيت  بررسى  راستاى  در  مركزى  استان  گاز  شركت  بازرسين 
خدمات رسانى به مراجعين آن دفتر در بخش مشتركين گاز طبيعى 
همچنين رعايت الزامات تعالى سازمانى اين شركت بدين وسيله اعالم 
ميداردآقايان احمدآقاباقرى رتبه اول، محمد صالحى رتبه دوم ،محمد 
نوروزى رتبه سوم ارزيابى صورت گرفته را اخذ  نموده اند.  لذا برخود 
فرض مى دانم از زحمات ايشان و مجموعه پرتالششان نهايت تشكر 
را نموده و اميد آن دارم در راه اعتالى نظام مقدس جمهورى اسالمى 

ايران همواره سعادتمند و پيروز باشند.

اعضاى جديد هيأت مديره  شركت 
گازاستان گلستان معرفى شدند

گرگان-  خبرنگار فرصت امروز - آئين تكريم ومعارفه اعضاى 
درمحل  گلستان  استان  گاز  شركت  مديره   هيأت  وجديد  قديم 
اجتماعات شركت برگزار گرديد.به گزارش روابط عمومى در ابتداى 
اين مراسم مهندس صفرعلى جمال ليوانى مديرعامل گاز گلستان 
ضمن خيرمقدم  وتشكر اززحمات و  خدمات ارزنده اعضاى قديم  
،  درخصوص  جايگاه و نقش مهم هيئت مديره درسياست گذارى، 
تصميم گيرى هاى كالن شركت مطالبى    ارائه نمود در ادامه حقيقت 
حسينى رئيس سابق هيئت مديره گازگلستان نيز با تشكر ازاعضاى 
هيئت مديره و همكارى ومشاركت كليه اعضاء وهمكاران در خصوص 
پيشبرد اهداف ،ازهمدلى وهمراهى اعضاى هيئت مديره  تقدير كرده 
واحساس مسئوليت وصداقت در كار را مهمترين عامل براى خدمت به 
مردم عزيز عنوان  نمود.  در همين راستا قلندرى رئيس جديد هيئت 
مديره گاز گلستان نيز ضمن تشكر از زحمات اعضاى سابق هيئت 
مديره  ،بر جديت و تالش مضاعف  اعضاى جديد براى خدمات رسانى 
به مردم شريف  و همكارى در پيگيرى و مرتفع نمودن مشكالت 
موجود   تاكيد ورزيدند. در اين جلسه همچنين هريك ازاعضاى قديم 
و جديد هيئت مديره گازگلستان  ضمن تشكر از برگزارى اين جلسه 
، خدمت صادقانه به مردم شريف و واليت مدار را افتخارى بزرگ براى 
خود  عنوان نمودند و رعايت حق الناس ، اخالق مدارى و داشتن 
حسن خلق ،توجه به منابع انسانى واهميت دادن به  خواسته هاى 
آنان وهمچنين رسيدگى به حقوق خانواده  را مورد تاكيد قراردادند.

شايان ذكر است در همين رابطه آقايان حقيقت حسينى ،  امين ا... 
قندى ،  تيرملك ،   محمود كيا  و محمد حسين منتظرى كه به افتخار 
بازنشستگى نايل شدند از ليست اعضاى هيات مديره گازگلستان 
خارج  شدند و آقاى قلندرى بعنوان رئيس جديد هيئت مديره ، 
صفرعلى جمال ليوانى بعنوان نائب رئيس ،آقايان محمد رحيم رحيمى 
، سيد جواد ميرشاهدهى ،محمد روحى بعنوان اعضاى اصلى و احسان 
فرحناكى و على طالبى  بعنوان اعضاى على البدل و مهدى مقدسى 
بعنوان دبير هيئت مديره  منصوب شدند   شايان ذكر است در پايان 
مراسم ضمن اهداء احكام اعضاى جديد هيئت مديره گازگلستان از 
خدمات  4 تن از اعضاى قديم كه به افتخار بازنشستگى  نايل شدند با 

اهداء لوح سپاس وهديه اى به رسم يادبود تجليل بعمل آمد

تشريح عملكرد بنياد مسكن 
شهرستانهاى گرگان در همايش دهياران

گرگان-  خبرنگار فرصت امروز - بنا به گزارش روابط عمومى 
مسكن  بنياد  مدير  گلستان،  استان  اسالمى  انقالب  مسكن  بنياد 
شهرستان هاى گرگان  و آق قال گفت: 30 هزار و 245 خانه روستايى 
در شهرستان گرگان داريم كه از اين ميزان 12 هزار و 507 خانه 
روستايى مقاوم سازى شده و 17 هزار و 738 واحد كم دوام هستند.

بهاران  و  مركزى   بخش  دهياران  همايش  در  كه  خسروى  آقاى 
شهرستان گرگان كه با حضور حضرت آيت اهللا نورمفيدى، نماينده 
محترم ولى فقيه در استان گلستان برگزار شد، اظهار داشت: استان 
بايد  و  است  طبيعى  بالياى  نظر  از  اول  استان  جزو 10  گلستان 
مقاوم سازى را در روستاها با جديت پيگيرى كنيم.وى تصريح كرد: 30 
هزار و 245 خانه روستايى در شهرستان گرگان داريم كه از اين ميزان 
12 هزار و 507 خانه روستايى مقاوم سازى شده و 17 هزار و 738 
واحد، واحدهاى كم دوام هستند.مدير بنياد مسكن انقالب اسالمى 
شهرستان گرگان ادامه داد: يكى از اهدافى كه در برنامه ششم ديده 
شده تداوم طرح مقام سازى مسكن روستايى بود و اميد داريم تا پايان 
برنامه ششم در روستاهاى شهرستان گرگان خانه غيرمقاوم نداشته 
باشيم.خسروى با بيان اينكه سقف تسهيالت مسكن روستايى از 15 
ميليون تومان به 18 ميليون تومان در روستاها افزايش پيدا كرده، 
اظهار داشت: يكى از مشكالت اساسى ما در قسمت مسكن روستايى 
بحث ضمانت است.وى ادامه داد: يكى از مراجعات مكرر روستايان به 
بانك ها براى دريافت تسهيالت مسكن روستايى ضمانت بانكى بود 
كه با وجود اينكه دولت مصوبه اى در اين زمينه داشته اما هيچ بانكى 
در اين موضوع همكارى نمى كند.مدير بنياد مسكن انقالب اسالمى 
شهرستان گرگان تاكيد كرد: بانك ها همچنان سليقه و آن گونه كه 
مورد نظرشان است تسهيالت مسكن روستايى را ارئه مى كنند و 
تعداد كمى هستند كه شرايطى كه بانك بيان مى كند را براى دريافت 
تسهيالت دارند و تعداد زيادى از روستائيان پروانه گرفتند و به علت 
نبود ضامن نتوانستند از تسهيالت استفاده كنند.خسروى افزود: در 
شهرستان گرگان 100 روستا داريم و همه روستاها طرح هاى هادى 
مصوب دارند و از اين تعداد در 76 روستا طرح هادى اجرا شده است.

وى از تخصيص اعتبار 5 ميليارد و 600 ميليون تومانى براى ادامه 
طرح هاى هادى روستايى خبر داد و افزود: طرحهاى هادى سبب 
ماندگارى بسيارى از مردم روستا شده و افرادى كه طرح هاى هادى 
در روستاهايشان انجام شده دوست دارند به روستاهايشان برگردنند 
و برخى از افراد شهرى نيز به دنبال اين هستند كه سكونت گاه هاى 
روستايى بسازنند.مدير بنياد مسكن شهرستان گرگان اظهار داشت: 
توجه به طرح  هادى سبب مى شود كه ما مهاجرت از روستا به شهر 
را نداشته باشيم.وى تصريح كرد: هر چه به توسعه روستاها توجه 
كنيم مشكالت شهرى كمتر مى شود و خوشبختانه اين رويكرد در 
دستگاه ها وجود دارد.ايشان با بيان اينكه يكى از فعاليتهاى بنياد 
مسكن صدور سند مالكيت روستايى مى باشد، افزودند 16 هزار و 
500 فقره سند براى روستاهاى شهرستان گرگان صادر شده اما هنوز 
45 درصد از اراضى به دليل اوقافى و بنياد علوى بودن نتوانستند سند 
مالكيت بگيرند و اگر اين امر اتفاق بيفتد بخشى از مسائل مربوط به 
ضمانت بانكى را نيز حل خواهد شد.وى در مورد افزايش بافت هاى 
روستايى اشاره كرد: براى افزايش بافت، كمسيون تعطيل نيست اما 
نهاد حاكميتى استقبال از آن نمى كند و در جهاد كشاورزى تبصره 
يك ماده يك قانون تفكيك ارضى در سيكل ادارى طى شود و بالمانع 

اعالم شد مشكلى ندارد.

چند طرح اصالح و توسعه برق روستايى 
در رامشير به بهره بردارى رسيد

اهواز -  خبرنگار فرصت امروز - طرح هاى بهينه سازى 
و توسعه شبكه برق روستايى در راستاى طرح جهادى كاهش 
تلفات در 2 روستا از توابع شهرستان رامشير به بهره بردارى 
رسيد. محمد رحيم كمايى، سرپرست توزيع برق شهرستان 
رامشير در با مهم بر شمردن چنين اقداماتى در جهت بهبود و 
پايدارى شبكه و هچنين كاهش برق هاى غير مجاز گفت: براى 
اجراى اين طرح ها مبلغ 6ميليارد و 266 ميليون ريال هزينه 
شبكه  سازى 490متر  بهينه  و  اصالح  از  است.كمايى  شده 
فشار متوسط و 1136 شبكه فشار ضعيف و همچنين نصب 
2 دستگاه ترانسفورماتور در روستاى شاوه بيت فلك خبر داد و 
افزود : 1805 متر كابل خودنگهدار نيز در روستاى مويلحه عليا 
نصب شده است كه در نتيجه اين اقدام 26 انشعاب غير مجاز 
نيز كه پيش از اين شناسايى شده بودند جمع آورى شدند. 
گفتنى است مراسم بهره بردارى از طرح هاى كاهش تلفات 
در شهرستان رامشير با حضور نماينده مردم اين شهرستان 
در مجلس شوراى اسالمى، امام جمعه و جمعى از مسئولين 

محلى برگزار شد.

مدير امور آبفاى رشت اعالم كرد: در بهمن 
ماه 1200 متر اصالح و توسعه شبكه آب و 

فاضالب انجام شد
رشت- مهناز نوبرى- مدير امور آبفاى رشت از اصالح و توسعه 
حدود 1200 متر از شبكه هاى آب و فاضالب اين شهرستان در بهمن 
ماه سالجارى خبر داد. فرزين فرخى مدير امور آبفاى رشت با اعالم اين 
خبر افزود: در راستاى تأمين آب شرب سالم و بهداشتى شهروندان 
561 متر از شبكه توزيع آب رشت اصالح و خطوط لوله گذارى شده 
نيز شستشو گرديد و همچنين شبكه فاضالب نيز در سطح شهرستان 
رشت به ميزان 588 متر توسعه يافت. وى در ادامه افزود: رفع 2 فقره 
شكستگى شبكه و انشعابات آب نيز با هزينه كرد 378 ميليون ريال از 
ديگر اقدامات آبفاى رشت به منظور خدمات رسانى مناسب و تأمين 

آب شهروندان بوده است.
با حضور معاون حقوقى، امور مجلس و هماهنگى امور استان 

هاى وزارت ورزش و جوانان : 
آئين تجليل از قهرمانان ورزشى ساوجى 

برگزار شد 
اراك-  خبرنگار فرصت امروز - معاون حقوقى، امور مجلس و 
هماهنگى امور استان هاى وزارت ورزش و جوانان گفت: بيش از چهار 
هزار طرح نيمه ورزشى در سراسر كشور وجود دارد. اميررضا خادم 
در آئين تجليل از قهرمانان ورزشى شهرستان ساوه افزود: تكميل 
اين ميزان طرح ورزشى نيمه تمام از عهده وزارت ورزش خارج است 
و نيازمند ورود بخش خصوصى براى تكميل اين طرح ها هستيم. 
وى با اشاره به وجود 13 هزار هيئت ورزشى در سراسر كشور گفت: 
به دليل كافى نبودن بودجه ورزشى وزارت ورزش و جوانان مبلغى 
جزئى كه براى هر هيئت ورزشى در سراسر كشور در نظر گرفته مى 
شود جوابگوى نيازهاى جارى آنان نيز نيست. معاون وزير ورزش و 
جوانان با تقدير از اقدام مجلس در خصوص مصوبه اى مبنى بر افزوده 
شدن 1300 ميليارد از درآمدهاى حاصله از ارزش افزوده به سرجمع 
اعتبارات ورزشى كشور گفت: اين اقدام اتفاق بسيارى خوبى بود كه 
با حمايت نمايندگان مجلس و دولت صورت گرفت و موجب حمايت 
از ورزش خواهد شد. وى با تاكيد بر اينكه با افزوده شدن اين ميزان 
بودجه، ورزش شاهد پنج برابر شدن اعتبارات ورزشى كشور خواهد 
بود، افزود: با توجه به ظرفيت باالى ورزش كشور حتى افزوده شدن 
اين ميزان به حوزه ورزش نيز كفاف هزينه ها را نمى دهد اما جاى 
تقدير دارد. خادم در ادامه با تجليل از قهرمانان و مدال آوران ورزشى 
نيز گفت: قهرمانان ورزشى بايد الگوى ساير ورزشكاران باشند. وى 
همچنين با اشاره به بازديدى كه از زمين چمن استاديوم ورزشى 
ساوه بعمل آورده بود، گفت: ساوه بايد از يك زمين چمن مصنوعى 
و شهرستان زرنديه نيز تشك كشتى استاندارد و مناسب برخوردار 
غفارى  كنيم.  محقق  نزديك  آينده  در  بتوانيم  اميدواريم  كه  باشد 
سرپرست ورزش و جوانان استان مركزى رمز موفقيت شهرستان ساوه 
در افتخارآفرينى در عرصه هاى جهانى را وفاق و همدلى بين مسوالن 
و هماهنگى همه جانبه دانست و گفت: اگر امروز شاهد اين هستيم 
كه ساوه به جايگاه واقعى خود دست يافته است به دليل وفاق و 
همدلى بين ورزشكاران و مسئوالن است. يوسف خدرويسى رئيس 
اداره ورزش و جوانان شهرستان ساوه نيز گفت: در اين مراسم از 340 
ورزشكار كه در عرصه هاى بين المللى، ملى، استانى و شهرستانى حائز 
رتبه هاى برتر شدند با اهداى لوح تقدير و هدايايى تجليل خواهد شد.

از كتاب سنگر كمين شناور رونمايى شد
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز : طى مراسمى و با حضور آيت اهللا 
حسينى بوشهر از سه كتاب سنگر كمين شناور با موضوع زندگينامه 
شهداى اطالعات استان بوشهر رونمايى شد. به گزارش خبرگزارى از 
بوشهر، محسن شيرازى دبير انجمن پيشكسوتان سپاس در اين مراسم 
با اشاره به اينكه اين انجمن در زمره سازمان هاى مردم نهاد، غيرانتفاعى 
بوده و وابستگى به هيچ صنف و گروهى ندارد و 10 سال است كه 
شكل گرفته است. شيرازى با تاكيد بر اينكه اطالعات سپاه انقالب 
ايالمى بخش مهمى از سپاه بوده كه در راستاى دفاع و پاسدارى از 
انقالب اسالمى گام بر مى دارد، گفت: با جنگ تحميلى سپاه عمدتا 
وارد كار نظامى شد و وزارت اطالعات نيز عمدتا از نيروهاى سپاه 
خدمات  سپاه  اطالعات  امروز  به  تا  اينكه  بيان  با  وى  آمد.  بوجود 
افتخارات  از  قدس  نيورى  افزود:  است،  داشته  اسالم  به  ارزنده اى 
انقالب، مسلمانان و آزادى خواهان جهان از دل اطالعات سپاه تشكيل 
شده است. دبير انجمن پيشكسوتان سپاس با تاكيد بر اينكه اطالعات 
سپاه همچنان كه به پيش مى رود مظلوم و گمنام است، بيان داشت: 
اين از ويژگى هاى اطالعات است كه هميشه مظلوم باشند. شيرازى 
با بيان اينكه مظلوم تر از نيروهاى اطالعاتى خانواده هاى آنها هستند، 
خاطرنشان كرد: كمترين كارى كه ما مى توانيم براى شهدا انجام 
دهيم معرفى آنهاست. وى به اهداف تشكيل انجمن سپاس پرداخت و 
گفت: تكريم خانواده شهدا، اعتالى نام شهدا و حفظ راه آنها از اهداف 
تشكيل اين انجمن بوده كه در اين راه 20 نشست همدلى برگزار 
كرديم. فرمانده سپاه استان بوشهر نيز در ادامه با تاكيد بر اينكه يادواره 
شهدا تخصصى مى شوند همچنان كه كار در اطالعات تخصصى شده، 
گفت: اين يادواره ها نياز بوده و خواست امام خامنه اى است. جميرى با 
اشاره به اينكه اين يادواره ها در راستاى زنده نگهداشتن ياد و خاطره 
شهداست، افزود: تا شهدا بشناسيم هر چند در شناخت شهدا عاجزيم.

حدود 1500 هكتار از اراضي استان مركزى 
مجهز به سيستم هاي نوين آبياري خواهد شد

اراك-  خبرنگار فرصت امروز - به گزارش روابط عمومى سازمان 
جهاد كشاورزى استان مركزى، با ابالغ اعتبارات بند د تبصره 4 قانون 
بودجه سال 95 تا پايان سال جاري حدود 1500 هكتار از اراضي 
صالحى،  شد.  خواهد  آبياري  نوين  هاي  سيستم  به  مجهز  استان 
سرپرست مديريت آب و خاك و امور فني و مهندسي سازمان در 
خصوص گفت: اين سطح شامل تعداد 52 طرح آبياري تحت فشار در 
شهرستانهاي مختلف استان بوده كه با هزينه كرد حدود 170 ميليارد 
ريال اجرايي خواهد شد. وى افزود الزم جهت تامين اعتبار اين طرحها 
ميزان 111.3 ميليارد ريال از محل اعتبارات بند د تبصره 4 قانون 
بودجه سال 95 و 58,7ميليارد ريال از محل مشاركت بهره برداران 

تامين اعتبار گرديده است.

تفاهم نامه مناسب سازى فضاى 
ساختمانى و ادارى ويژه معلوالن 

سارى - دهقان - به گزارش خبرنگار مازندران ، در نخستين 
همايش سازمانهاى نظام مهندسى استان تفاهم نامه مناسب سازى 
فضاى ساختمانى و ادارى براى معلوالن بين اداره كل بهزيستى 
مازندران و سازمان نظام مهندسى با حضور مهندس على نبيان 
معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى ، دكتر سيد سعيد آرام 
رئيس  فرصت  مهران  مهندس  و  مازندران  بهزيستى  مديركل 
سازمان مهندسى ساختمان استان منعقد شد .  دكتر سيد سعيد 
آرام مديركل بهزيستى مازندران با اشاره به اينكه مناسب سازى و 
تردد براى معلوالن يك امر ضرورى است گفت : اداره كل بهزيستى 
مازندران در نخستين همايش ملى مناسب سازى اماكن و معابر در 
كشور رتبه برتر را كسب كرد .  مديركل بهزيستى مازندران اظهار 
داشت : مناسب سازى اماكن و معابر عمومى تا اندازه اى اهميت 
دارد كه هرچه قدر براى توانمند سازى جامعه هدف بهزيستى كار 
كنيم ولى نتوانند به امكانات اجتماعى دسترسى داشته باشند ، اين 
توانمندسازى مفيد نخواهد بود .  دكتر آرام با اشاره به اينكه ديگر 
واژه اى به نام معلول در جهان مفهومى ندارد بيان داشت : يكى از 
شاخصه هاى مهم توسعه يافتگى در جوامع امروزى بهره گيرى از 
توان آحاد جامعه و ايجاد فرصت برابر به همه شهروندان است تا 

بتوانند توانايى خود را بروز دهند و در رشد جامعه  موثر باشند .  

اخبار اخبار
تبريز - ماهان فالح: به موجب آيين نامه اجرايى 
ماده (13) قانون تسهيالت استخدامى و اجتماعى 
و  درصد  جانبازان 25  اسالمى،  انقالب  جانبازان 
باالتر و افراد تحت حمايت كميته امداد و بهزيستى 
از پرداخت برقرارى هزينه انشعاب گاز معاف مى 
نقل  به  تبريز  در  ما  خبرنگار  گزارش  .به  باشند 
مديرعامل  استان،  گاز  شركت  عمومى  روابط  از 
شركت گاز آذربايجان شرقى با عنوان اين خبر 
افزود: به موجب آيين نامه اجرايى ماده (13) قانون 
تسهيالت استخدامى و اجتماعى جانبازان انقالب 
اسالمى برقرارى هزينه انشعاب گاز جانبازان 25 
درصد و باالتر و همچنين آزادگان ، همسران و 

قانون  وفق  مفقوداالثرها  و  اسراء   ، شهدا  والدين 
جامع خدمات رسانى به ايثارگران گاز تا شش متر 
مكعب و مساجد از پرداخت هزينه انشعاب معاف 
مى باشند. مهندس ولى اله دينى افزود: به موجب 
اين قانون حق انشعاب گاز اين عزيزان براى يك 
واحد مسكونى تا حد كنتور  G4 (6مترمكعب) 
حق  معادل  مسكونى  هاى  مجتمع  در  و  معاف 
انشعاب كنتور G4 از حق انشعاب كل مجتمع 
همچنين   : داشت  اظهار  وى  شود.  مى  كسر 
توسعه  پنجم  قانون  ماده 39  «د»  بند  براساس 
پذير  آسيب  قشر  از  حمايت  جهت  در  و  كشور 
مددجويان تحت پوشش كميته امداد حضرت امام 

(ره) و سازمان بهزيستى از پرداخت هزينه اشتراك 
معاف  نوبت  يك  براى  گاز  انشعاب  برقرارى  و 
هستند. مهندس دينى تصريح نمود: در همين 
راستا تا بهمن ماه امسال 1544 خانوار مددجو 
و  (ره)  امام  حضرت  امداد  كميته  پوشش  تحت 
سازمان بهزيستى در سطح استان بصورت رايگان 
اشتراك پذيرى شده اند كه از اين مقدار 1087 
خانوار متعلق به مدد جويان كميته امداد و 457 
خانوار مربوط به بهزيستى مى باشد . وى تعداد 
اشتراك پذيرى معاف از پرداخت هزينه اشتراك 
پذيرى جانبازان را تا بهمن ماه امسال 33 مورد 

عنوان كرد.

اهواز-  خبرنگار فرصت امروز - مبانى و برنامه هاى نقشه ى راه اصالح 
نظام ادارى با حضور معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانى سازمان برنامه و 
بودجه استان خوزستان، در مجتمع بندرى امام خمينى(ره) تشريح شد. معاون 
طرح و توسعه اداره كل بنادر و دريانوردى استان خوزستان با اشاره به برگزارى 
كارگاه آموزشى تبيين نقشه راه اصالح نظام ادارى در اين اداره كل عنوان 
كرد: اين كارگاه آموزشى با مشاركت اعضاى شوراى ادارى، اعضاى كميته 
هاى پنجگانه و كارشناسان مسئول اين مجتمع بندرى، برگزار و ضرورت 
هاى جهانى و رقابتى  موجود بين  سازمان ها  براى اعضاى اين كارگاه تشريح 

شد. عسكرى با اشاره به نتايج موفقيت آميز ارزيابى عملكرد مجتمع بندرى 
امام خمينى(ره) در سال94 خاطر نشان كرد:در ادامه اين كارگاه نقاط قابل 
بهبود شاخص هاى عملكردى بحث و بررسى گرديد.  معاون طرح و توسعه با 
اشاره انجام پرسش و پاسخ توسط شركت كنندگان در اين دوره به منظور رفع 
ابهامات و كسب آگاهى بيشتر عنوان كرد: حفظ جايگاه اداره كل در رده هاى 
باالى عملكردى جز با همكارى  و همراهى  همه ى آحاد سازمانى ميسر نمى 
باشد و در همين راستا بايد تمامى نيروهاى انسانى تالش خود را براى  استمرار 
لين روند رو به رشد، در كسب امتيازات قابل توجه شاخص هاى عملكردى به 

كار بگيرند. در اين كارگاه آموزشى همچنين؛ معاون توسعه مديريت و سرمايه 
انسانى سازمان برنامه و بودجه خوزستان با اشاره به الزامات اسناد باال دستى 
ملى كه بر ضرورت اصالح و تحول نظام ادارى تأكيد فراوانى دارد، شاخص هاى 
هشتگانه اين برنامه را به منظور نيل به اين مهم را تشريح كرد. يادآور مى شود 
مجتمع بندرى امام خمينى(ره)  طى سال هاى اخير  موفق شده با كسب  
امتيازات باال در شاخص هاى عملكردى در حوزه هاى اختصاصى و عمومى، 
گام هاى قابل مالحظه اى را  به منظور تحقق اهداف اسناد باال دستى طرح 

تحول نظام ادارى كشور  بر دارد.

شاهرود - بابامحمدى-  رحيم محمدى مدير روابط 
عمومى شركت ملى پخش فرآورده هاى نفتى منطقه 
شاهرود گفت: اين طرح با مشاركت منطقه شاهرود و 
همكارى اداره آموزش و پرورش اين شهرستان، در 
بهينه  با  مخاطبان  و  آموزان  دانش  آشنايى  راستاى 
سازى و بهرورى انرژى و آموزش آن ها با هدف ترويج 
فرهنگ صحيح مصرف انرژى، بهينه سازى و بهرورى 
مصرف سوخت اجرا خواهد شد. در ادامه وى در رابطه 
با شيوه ى اجرايى در مدارس ابتدايى شاهرود گفت: 
سه گام براى اين طرح در نظر گرفته شده است كه 
در اولين گام مى بايست هفت نفر از معلمين آموزشى 
طرح  اين  اجراى  سرگروه  بعنوان  مدارس  مديران  و 

انتخاب شوند تا در گام هاى بعدى بتوانيم اطالعات 
الزم را از طريق سرگروه ها در اختيار هفتاد مربى 
آموزشى قرار دهيم و مربيان آموزشى نيز 1400 دانش 
آموز را در قالب هميار انرژى تربيت كنند. وى ضمن 
اشاره به بخش هاى اصلى اين طرح افزود: اين طرح 

شامل برگزارى دوره هاى آموزشى در رابطه با بهره 
ورى و مديريت مصرف انرژى، برگزارى آزمون هاى 
طبقه بندى شده با موضوع انرژى، سوخت و محيط 
زيست و شركت دانش آموزان در جشنواره هاى علمى 
و  طرح  اين  اهداف  با  رابطه  در  باشد.  مى  هنرى  و 

ارتباط مستقيم آن با خانواده ها گفت: به كمك دانش 
آموزان مى توان الگو هاى عملى و كاربردى در رابطه 
با بهينه سازى و مديريت در چگونگى مصرف انرژى را 
به خانواده ها آموزش داد كه از اين طريق نيز حدود 
220 هزار نفر اطالع رسانى مى شوند. همچنين مقرر 
گرديده كيميا سفرى به مدارس شاهرود داشته باشد 
آموزان  دانش  مانند  هم  شاهرودى  آموزان  دانش  تا 
مدارس منتخب تهران كارت باشگاه مجازى باكيميا 
دريافت كنند و به اعضاء اين باشگاه بپيوندند. الزم 
به ذكر است كارت هاى امتياز صدآفرين با هداياى 
ويژه خود نيز كه در مدارس منتخب شهر تهران توزيع 

گرديد در اين مدارس اجرايى مى شود

سارى - دهقان - در راستاي حمايت و تقدير از قشر زحمتكش كارگر 
،ميدان تازه تاسيس در تقاطع خيابان رودكي و بلوار امير مازندراني به نام كارگر 
نامگذاري شد به گزارش خبرنگار مازندران، مهدي عبوري شهردار ساري در 
گفتگويي با اشاره به روان سازي ترافيك در بلوار امير مازندراني گفت:  در 
راستاي كاهش بار ترافيكي و ساماندهي شرايط حمل و نقل در بلوار امير 
مازندراني و با مصوبه شوراي اسالمي شهر عمليات احداث ميداني در ابتداي 
خيابان رودكي تقاطع بلوار اميرمازندراني آغاز شد كه با تالش شبانه روزي 
مجموعه شهرداري و به ويژه همكاران زحمتكش سازمان عمران در مدت 
معين شده آماده بهره برداري گرديد. وي ضمن اشاره به تالش شبانه روزي 

كارگران  افزود: سياست گذاري ها در شهرداري و شوراي اسالمي شهر همواره 
بر حمايت از قشر كارگر بنا نهاده شده است. شهردار ساري ادامه داد: به همين 
منظور و به پاس تالش شبانه روزي كارگران پرتالش و زحمتكش  و به منظور 
تقدير از زحمات اين عزيزان  ، پيشنهاد نامگذاري ميدان تازه تاسيس در بلوار 
اميرمازندراني به نام كارگر ارائه و مورد تصويب كميته نامگذاري شهرداري 
ساري  قرار گرفت. وي خاطر نشان كرد:  تيم مديريت شهري از هر فرصتي 
بهره مي جويد تا قدرداني خود را نسبت به خدمات و تالش هاي شبانه روزي 
اين عزيزان اعالم دارد و شايد اين نام كوچكترين قدم در اين راستا باشد  زيرا 
آنان با اراده و ايمان قوي محكم در راستاي تحقق اقدام و عمل گام بر ميدارند.

مبانى طرح تحول نظام  ادارى در اداره كل بنادر و دريانوردى خوزستان تشريح شد

دانش آموزان هميار انرژى در شهرستان شاهرود

ميدان تازه تاسيس در بلوار امير مازندراني به نام كارگر نامگذاري گرديد

مديرعامل شركت گاز آذربايجان شرقى خبر داد؛
معافيت قانونى ايثارگران، مددجويان كميته امداد و بهزيستى و مساجد از هزينه برقرارى انشعاب گاز

شركت  مديرعامل  ـ   زارع  مسعود  ـ  قزوين 
توزيع نيروى برق استان قزوين  در مراسم تجليل 
از خانواده معظم شهداء ،ايثارگران و بازنشستكان:  
سربلندى و عّزت كنونى  ميهن اسالمى ما مديون 
سرافراز   ،آزادگان  جانبازان   وايثارگريهاى  رشادتها 
و  شهدا ى گرانقدر است. مهندس سعيد بهاديوند 
چگينى در مراسم تجليل و تكريم از خانواده معظم 
توزيع  شركت  بازنشستگان  و  ايثارگران   ، شهداء 
از  بخشى  در  شد  برگزار  قزوين  استان  برق  نيروى 
خدمات   : گفت  مقدم  خير  عرض  ضمن  سخنانش 
هستيم  آن  شاهد  امروز  كه  شكلى  به  برق  صنعت 

كه  است  همكارانى  وقفه  بى  ى  تالشها  ادامه 
باشند  داشته  صادقانه  خدمت  سال  سى  توانستند 
الزم  و  نمايند  طى  سربلندى  با  را  اشتغال  ودوران 

مى دانم  از زحمات همه  آنان و بازنشستگان حاضر 
در اين  جلسه تقدير و تشكر نماييم و براى شما و 
خانواده هاى محترمتان ارزوى سالمتى و موفقيت 
 : افزود  سخنانش  از  ديگرى  بخش  در  وى   . دارم 
مديون  ما  اسالمى  ميهن  كنونى  عّزت  و  سربلندى 
رشادتها وايثارگريهاى جانبازان ، آزادگان سرافراز و 
توزيع  شركت  مديرعامل  است.   گرانقدر  ى  شهدا 
از  هدف  گفت  ادامه  در  قزوين  استان  برق  نيروى 
تجليل  ديدار،  تجديد  نيز  مراسم  اين  برگزارى 
و  ،ايثارگران  شهداء  معظم  خانواده  از  دانى  قدر  و 
توزيع  شركت  بازنشستكان  ارزنده  خدمات  تقديراز 

شما  همه  حضور  از  و  باشد  مى  قزوين  استان  برق 
تشكر  جلسه  اين  در  محترمتان  خانوادههاى  و 
مسئول  آزادى  حمداهللا  االسالم  حجت  نمايم..  مى 
برق  و  نيروى  توزيع  شركت  دينى  و  امورفرهنگى 
استان قزوين نيز در بخشى از سخنانش ضمن تقدير 
و تشكر ازمساعدتهاى مديريت محترم عامل شركت 
جناب آقاى مهندس بهاديوند چگينى براى  برگزار 
اين مراسم در بخشى از سخنانش گفت : حضرت 
موسى از خدا پرسيد اگر انسان بودى دوست داشتى 
چه عبادتى كنى خداوند در جواب حضرت فرمود 

خدمت به خلق مى كردم .

و  سمنان  استاندار  :معاون  بابامحمدى   - شاهرود 
فرودگاه  كه،  اين  بيان  شاهرودبا  شهرستان  فرماندار 
شاهرود با هزينه مردم اين شهرستان ساخته شده و 
اكنون استفاده مى شود، گفت: تعيين مرز هوايى براى 
دارد.  پى  در  را  شاهرود  اقتصادى  رونق  فرودگاه  اين 
سيد محمد رضا هاشمى در نشست گزارش مردمى 
در  ميامى  و  شاهرود  هاى  شهرستان  مردم  نماينده 
مجلس شوراى اسالمى در تاالر شقايق هاى دانشگاه 
شاهرود  فرودگاه  در  اكنون  افزود:  شهر  اين  صنعتى 
است  داير  تهران  شاهرود-  برگشت  و  رفت  پروازهاى 
برقرارى  امكان   ، آن  براى  هوايى  مرز  تعيين  با  اما   ،

پروازهاى خارج از كشور هم فراهم مى شود. وى دغدغه 
كمبود  را  شاهرود  شهرستان  مسئوالن  و  مردم  مهم 
آب شرب دانست، و گفت: انتقال آب چشمه ساران 
قطرى كه تا كنون 23 ميليارد تومان براى آن هزينه 
شده و 48 كيلومتراز مسيرآن لوله گذارى شده ، يك 
راهكار مناسب براى جبران آن است. هاشمى تاكيد 
كرد: با پيگيرى هاى انجام شده و پس از مدت ها بال 
تكليفى ، سرانجام براى ادامه اجراى اين طرح، امسال 
هشت ميليارد تومان براى لوله گذارى 700 متر باقى 
مانده مسير تخصيص يافت. وى پيگيرى براى ايجاد 
نمايندگى گمرگ در شهرستان شاهرود را نشانه اى 

از همدلى ،وحدت و انسجام مسئوالن ومردم در توسعه 
شهرستان دانست. فرماندار شاهرود همچنين از فعاليت 
گروه اقتصادى كوثر در شهرستان شاهرود هم خبر داد 
و گفت: اهميت موضوع از آن جهت است كه اين گروه 
سرمايه گذارى تا كنون فقط در مراكز استان ها فعاليت 
مى كرد و شاهرود نخستين شهرستان است كه نظر 
اين گروه اقتصادى را براى سرمايه گذارى جلب كرده 
است. معاون استاندار سمنان ، توانمندى ها و ظرفيت 
استان  شرق  و  شاهرود  شهرستان  اقتصادى  هاى 
سمنان را دليل اين امر عنوان كرد. فرماندار شاهرود 
گفت: بازگشايى دوباره كارخانه كنسانتره اين شهر با 

كمك مسئوالن و بانك كشاورزى باعث افزايش انگيزه 
باغداران براى توليد بيشتر محصوالت باغى شده است. 
شهرستان شاهرود 40 هزار هكتار عرصه زير كشت دارد 
كه 25 هزار هكتار زير كشت محصوالت زراعى مى رود 
و 15 هزار هكتار را هم باغ تشكيل مى دهد. هر سال 
230 هزار تن محصوالت زراعى و 155هزار تن محصول 

باغى در اين شهرستان توليد مى شود.

كرج-  خبرنگار فرصت امروز - نائب رئيس دوم 
اتاق اصناف البرز از برگزارى نمايشگاه مستقيم فروش 
كاال از 13 تا 23 اسفند در كرج خبر داد. على مرادلو 
در گفت وگو با خبرنگارفرصت امروز، اظهار داشت: 
نمايشگاه عرضه مستقيم كاال از 13 اسفند  لغايت 
23 اسفندماه سال جارى در  ميدان امام خمينى 
(ره) گلستان گلشهر كرج برگزار مى شود. وى افزود: 
اين نمايشگاه به منظور دسترسى مردم به كاالهاى 
باكيفيت و توليد داخل استان البرز برپا مى شود و اين 
نمايشگاه تنها نمايشگاهى است كه مورد تائيد اتاق 

اصناف البرز است. نائب رئيس دوم اتاق اصناف البرز 
با بيان اينكه اكثر غرفه داران نمايشگاه توليدكنندگان 
داخل استان البرز بوده و خريد از اين نمايشگاه در 
راستاى كمك به توليدكنندگان و رونق اقتصاد البرز 
است، بيان كرد: تعداد كمى ازغرفه ها دراختيار برخى 
از واحدهايى كه فعاليت آنها در خارج از استان است 
قرار گرفته و اين فعاليت در استان وجود ندارد. مرادلو 
در مورد قيمت اجناس عرضه شده و تخفيفات به 
كرج،  در  كاال  مستقيم  عرضه  نمايشگاه  مشتريان 
اظهار داشت: تمام قيمت هايى كه در اين نمايشگاه 
براى عرضه محصوالت وجود دارد توسط كارشناسان 
اتحاديه ها كارشناسى مى شود و فروشندگان موظفند 
كه حداقل  15 درصد كاالى خود را  زير قيمت بازار 
عرضه كنند.   نائب رئيس دوم اتاق اصناف البرز با 
بيان اينكه در سال گذشته در اين نمايشگاه كاالهايى 

داشتيم كه از 50 درصد تخفيف برخوردار بود، گفت: 
در اين نمايشگاه  اجناس قابل عرضه شامل پوشاك 
،خواروبار ، كيف وكفش، آجيل ، خشك بار و تمام  
اقالمى كه در شب عيد مورد نياز مردم است به جز 

ميوه عرضه مى شود. وى در مورد نظارت برعرضه 
كارشناسان  استقرار  و  كارشناسان  توسط  كاال 
اتحاديه ها  كارشناسان   : ،افزود  نمايشگاه  در 
و   مى كنند  قيمت گذارى  را  شده   عرضه  اقالم 
بازرسان اصناف وبازرسى صنعت و معدن ويك 
نفر نماينده از تعزيرات در نمايشگاه حضور دارند 
آن  با  كند  تخلف  غرفه  هر  كه  صورتى  در  كه 
برخورد قانونى صورت گيرد. مرادلو با بيان اينكه 
مردم مى توانند در اين نمايشگاه كاالى مورد نياز 
خود را با اطمينان تهيه كنند، عنوان كرد: تمام 
اجناسى كه در اين نمايشگاه وجود دارد از نظر 

كيفيت و قيمت كنترل شده بوده و عالوه بر بازرسان 
بر  كيفيت  ناظر  هم  نمايشگاه  مديران  تعزيرات  و 

اجناس عرضه شده هستند.

مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان قزوين در مراسم تجليل از خانواده معظم شهداء ،ايثارگران و بازنشستكان: 

سربلندى وعّزت كنونى ميهن اسالمى ما مديون رشادتها وايثارگريهاى جانبازان ،آزادگان سرافراز و شهدا ى گرانقدر است

معاون استانداروفرماندار شاهرود:

تعيين مرز هوايى براى فرودگاه شاهرود موجب توسعه منطقه مى شود

نائب رئيس دوم اتاق اصناف البرز:

نمايشگاه عرضه مستقيم كاال در كرج برگزار مى شود

تبريز- ماهان فالح: سخنگو و مسئول روابط عمومى 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى با بيان اينكه آزمايشات 
موشكى ايران ربطى به مساله برجام ندارد، گفت: تمامى 
آزمايشات موشكى جمهورى اسالمى ايران تابع برنامه 
ريز هاى منسجم و مدونى است كه توسط شوراى عالى 
امنيت ملى مورد تائيد قرار مى گيرد.   به گزارش خبرنگار 
ما در تبريز، سردار رمضان شريف در نشست خبرى با 
اصحاب رسانه در سپاه عاشورا، افزود: اين آزمايشات جزو 
تصميمات شوراى عالى امنيت ملى است كه رياست آن 
را رئيس جمهورى محترم بر عهده دارد و مصوبات آن 
نيز به تائيد مقام معظم رهبرى مى رسد. وى با اشاره به 
اينكه دشمنان اسالم و انقالب از هر وسيله اى براى ضربه 
زدن به جمهورى اسالمى و خبرسازى هاى غيرواقعى در 
خصوص آزمايشات موشكى بهره بردارى مى كنند، اظهار 
كرد: برنامه هاى دفاعى كشور به هيچ عنوان تابع شرايط 
خاص زمانى و مكانى نيست و هر مصوبه و تصميم از 
ماه ها قبل برنامه ريزى شده و مقدمات آن فراهم مى 
شود. سردار شريف، وظيفه سپاه پاسدران انقالب اسالمى 
را بر اساس نص صريح قانون اساسى، دفاع از انقالب و 
دستاوردهاى آن بيان كرد و گفت: همه اقدامات سپاه 
در حوزه هاى مختلف دفاعى، رزمى، اقتصادى، اجتماعى 
و فرهنگى ناشى از قانون اساسى و اين مجموعه اولين 
سازمان كشور است كه اساسنامه آن در شوراى انقالب 

تصويب شده و يكى از ساختارمندترين و قانونمند ترين 
سازمان هاى ايران به شمار مى رود. وى، سپاه را حافظ 
امنيت كشور و مردم بر مبناى قوانين داخلى دانست و 
با اشاره به هجمه هاى سنگين بيگانگان و نظام سلطه 
به اين مجموعه خدوم، افزود: اين هجمه ها نشان مى 
دهد كه سپاه پاسداران در عمل به وظايف قانونى خود 
خشم  و  كرده  عمل  موفق  اسالمى  انقالب  از  دفاع  در 
دشمنان را بر انگيخته است. سردار شريف ادامه داد: 
اقدامات هوشمندانه، مدبرانه و به موقع سپاه در طول 
سال هاى اخير در مقابل تهديدهاى دشمنان دليل اصلى 
كيته ورزى هاى دشمنان از اين مجموعه انقالبى است. 
مسئول روابط عمومى سپاه به فعاليت هاى اقتصادى 
سپاه و قرارگاه خاتم االنبياء اشاره كرد و گفت: بايد توجه 
داشت كه سپاه هيچ منفعت شخصى از اين فعاليت ها 
ندارد و البته با وجود حمله هاى رسانه اى دشمنان به 
اين فعاليت ها، سپاه همچنان براى تامين نيازهاى كشور 
در عرصه هاى مختلف اقتصادى به اقدامات و كمك 
هاى خود به دولت هاى محترم ادامه مى دهد. سردار 
شريف اضافه كرد: اراده فرماندهان سپاه نيز توانمندسازى 
اقتصادى آحاد مردم كشور است و دولت ها نيز بايد در 
اين زمينه مساعدت هاى الزم و كافى را داشته باشند تا با 
حركت هاى جهادى و انقالبى از مشكالت اقتصادى رها 
شويم. وى ، از بهره بردارى پااليشگاه بنزين بندرعباس در 

آينده نزديك توسط سپاه خبر داد و گفت: اين پااليشگاه 
عظيم به طول كامل توسط مهندسان و كارگران ايرانى 
طراحى و ساخته شده است و در حال حاضر تعداد 13 
هزار نفر در اين محل در سه شيفت كارى اشتغال دارند. 
سردار شريف ادامه داد: در همين پروژه بزرگ اقتصادى 
تعداد 400 شركت ايرانى در فازها و بخش هاى مختلف 

به كار گرفته شده اند كه با بهره بردارى از آن ضمن اينكه 
ايران در توليد بنزين به خودكفائى مى رسد ، توانائى 
خواهيم  اقتصادى  مهم  بخش  اين  در  نيز  را  صادرات 
داشت. وى ، مجموع كاركنان و كارگران فعال در قرارگاه 
خاتم سپاه پاسداران انقالب اسالمى را 220 هزار اعالم 
كرد كه از اين تعداد تنها حدود دو هزار نفر پاسدار رسمى 
بوده و بقيه مهندسان و فرزندان همين ملت اند كه به كار 
گمارده شده اند. سردار شريف ، ساخت و بهره بردارى از 
فازهاى 15و 16 پارس جنوبى را يكى از دستاوردهاى 
مهم فعاليت هاى سپاه طى سال هاى اخير بيان كرد و 
گفت: اين در حالى است كه در زمان ساخت اين فازها 
كه به طور كلى بومى بوده است، ايران در سخت ترين 
شرايط تحريمى قرار داشت. وى ، توانمندى هاى فنى و 
مهندسى سپاه و مجموعه قرارگاه خاتم را مورد تاكيد 
قرار داد و اظهار كرد: با توجه به اين توانائى ها، ايران هم 
اكنون در طراحى و ساخت پل، آزادراه و سد كوچكترين 
نيازى به كشورهاى خارجى ندارد. مسئول روابط عمومى 
سپاه پاسداران انقالب اسالمى ، ورود به حوزه كارآفرينى 
و رفع محروميت ها را از جمله رويكردهاى جدى و مهم 
اين مجموعه بيان كرد و افزود: بر اين اساس هفته گذشته 
34 هزار طرح در 13 استان كشور پروژه هاى محروميت 
زدائى به بهره بردارى رسيد و تعداد 150 طرح بزرگ 

ديگر در دست اجرا و آماده بهره بردارى است.

سردار شريف: آزمايشات موشكى ايران تابع برنامه ريزى منسجم و مدون است
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