آشفتگی بازار کار تعزیرات در نظارت بر بازار را سخت کرده است

نمایندگیولیفقیهدرکاشانضمنتاکیدبرلزومنهضتساماندهیبازارتوسطدولتگفت:آشفتگیبازارکارتعزیراتدرنظارتبربازارراسختکردهاست.
آیـتاهلل عباســعلی ســلیمانی پیــش از ظهــر امــروز در جمــع رئیــس و کارکنــان اداره تعزیرات حکومتی شهرســتان کاشــان ضمن اشــاره به حساســیت امــورات محوله اظهار داشــت:
بــا توجــه بــه اینکــه کار شــما بــه خاطــر آشــفتگی بــازار ،بیماری اقتصــاد و نبــود چارت مشــخص قیمت بــا مشــکالتی رو به رو اســت.
یداشــتیم میتوانســتیم اقدامــی صــورت پذیرد ،افزود :متاســفانه ممکن اســت قســمت ارز ،زمیــن ،طال و ســکه افزایش پیـدا میکند
وی بــا بیــان اینکــه اگــر بـرای کاال نــرخ ثابتــی م 
و نوســان قابــل توجهــی پیـدا مــی کنــد بــه نحــوی کــه به یکبــاره کیســه ســیمان در مقطعــی از زمان بــه بــاالی100هـزار تومان بــه ازای هر کیســه رســید و ایــن موضوع نشــان از
ســختی کار تعزیرات است.

استان مرکزی

مدیــرکل راه وشــهر ســازی اســتان مرکــزی در
جلســه کمیتــه مدیریــت بحــران حــوزه راه وشــهر
ســازی اســتان مرکــزی گفــت :اقدامــات الزم بــه
منظــور پیشــگیری از خســارات بــه زیرســاختهای
حمــل ونقــل اســتان درفصــل ســرما وبارندگــی
توســط اعضاءکمیتــه مدیریــت بحــران حــوزه راه
وشــهر ســازی اســتان مرکــزی مــورد بررســی
قرارگرفــت.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری وزارت راه وشــهر ســازی(
مرکــزی) ،جلســه کمیتــه مدیریــت بحــران حــوزه
راه وشهرســازی اســتان مرکــزی بــا حضــور نماینــده
اداره کل مدیریــت بحــران اســتانداری ،مدیــرکل راه
وشــهر ســازی اســتان ،رئیــس اداره مدیریــت بحــران
وپدافندغیرعامــل اداره کل و ســایر مســئولین
دســتگاه هــای عضــو ســتاد ،برگــزار شــد.
مدیــرکل راه وشــهر ســازی اســتان مرکــزی
درخصــوص ایــن جلســه گفــت :باتوجــه بــه
اهمیــت مدیریــت بحــران درحــوزه راه وشهرســازی
وتاکیدبرهماهنگــی وآمادگــی دســتگاههای
عضوکمیتــه درمقابلــه وپیشــگیری ازحــوادث
احتمالــی ایــن جلســه تشــکیل واقدامــات الزم
توســط اعضــاء بــه منظــور جلوگیــری از خســارات
بــه زیرســاختهای حمــل ونقــل اســتان درفصــل
ســرما وبارندگــی مــورد بررســی قرارگرفــت.
وی ادامــه داد :بررســی و بازدیــد میدانــی از
تمامــی زیرگذرهــا ،پــل هــا وآبروهــای محورهــای
مواصالتــی درحــوزه حمــل ونقــل ریلــی وجــاده ای
اســتان بــه جهــت اطمینــان از بازبــودن مســیل هــا
وآبروهــای موجــود درمحورهــای اســتان توســط
کارشناســان هردســتگاه ،ترمیــم ابنیــه فنــی
محورها،آمــاده ســازی ماشــین آالت ،هماهنگــی بــا
بخــش خصوصــی جهــت همــکاری در زمــان نیــاز
و همچنیــن نصــب عالیــم هشــدار دهنــده ومنــع
کننــده درمحــل تقاطــع بسترمســیل هــا و پــل هــا
دردســتورکار اعضــا قرارگرفــت.
نماینــده اداره کل مدیریــت بحــران اســتانداری
مرکــزی نیــز درایــن جلســه بیــان داشــت :تهیــه
بانــک اطالعاتــی بــه منظورتســهیل در دسترســی
بــه امکانــات ،تجهیــزات و وســایل نقلیــه مــورد نیــاز
از بخــش خصوصــی ودولتــی تدویــن ودســتورالعمل
هــای الزم بــرای اســتفاده در شــرایط ویــژه بحرانــی
تهیــه و ابــاغ شــود.
درپایــان دســتگاههای عضوکمیتــه مدیریــت بحــران
حــوزه راه وشهرســازی آمادگــی کامــل خــود را
بــرای رویارویــی بــا فصــول سردســال و بارندگــی
اعــام نمــوده ومقررگردیــد گــزارش اقدامــات پیــش
بینــی شــده خــود را بــه دبیرخانــه کمیتــه مدیریــت
بحــران واقــع دراداره کل راه وشــهر ســازی ارســال
کننــد.

اراک/محبوبهقاسمی

رزمایش طرح زمستانی ترافیکی
در ستاد فرماندهی انتظامی
استان کرمانشاه برگزار شد

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای
اســتان کرمانشــاه؛ در رزمایــش طــرح زمســتانی
پلیــس اظهــار داشــت :تیــم هــای خدمــات رســان
در طــرح زمســتانی بــا هــدف تســهیل عبــور و
مــرور و کاهــش تلفــات جــاده ای در ایــام زمســتان
در ســطح محورهــای مواصالتــی اســتان کرمانشــاه
نهایــت تــاش خــود را بــه کار خواهنــد گرفــت.
فریبــرز کرمــی در رزمایــش طــرح زمســتانی
ترافیکــی دســتگاه هــای خدمــات رســان اســتان
در ســتاد فرماندهــی انتظامــی اســتان کرمانشــاه
اظهــار داشــت :تیــم هــای خدمــات رســان در
طــرح زمســتانی بــا هــدف تســهیل عبــور و مــرور
و کاهــش تلفــات جــاده ای در ایــام زمســتان در
ســطح محورهــای مواصالتــی اســتان کرمانشــاه
نهایــت تــاش خــود را بــه کار خواهنــد گرفــت.
وی آغــاز فعالیــت نیروهــای راهــداری و حمــل و
نقــل جــاده ای را همزمــان بــا اولیــن بارندگــی
اعــام کــرد و بیــان داشــت :بــه ایــن منظــور کلیــه
تجهیــزات جانمایــی شــده اســت و کلیــه نیروهــا و
ماشــین آالت راهــداری آمــاده خدمــات رســانی بــه
هموطنــان هســتند.
کرمــی بــا بیــان اینکــه آمادگــی راهــداری بــرای
فصــل ســرما رســما از اول آبانمــاه شــروع
شــده اســت گفــت ۴۶ :راهدارخانــه ثابــت و
ســیار ۳۶۰ ،دســتگاه نــاوگان ســبک و ســنگین،
 ۵۰۰نیــرو راهــدار و  ۲۰۰نفــر پشــتیبان بــرای
خدماترســانی در فصــل زمســتان در آمــاده بــاش
کامــل بــه ســر میبرنــد.
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــادهای
اســتان کرمانشــاه تصریــح کــرد :امســال بــا کمبــود
نیــرو و ماشــین آالت روبــرو هســتیم ،ولــی تمــام
تــاش مــان را خواهیــم کــرد کــه بــا آمادگــی
کامــل و شــرایط ســخت زمســتانی ،بــا بکارگیــری
علــم ،تجربــه و تمامــی امکانــات بتوانیــم خدمــات
مطلوبــی بــه کاربــران جــاده ای ارائــه نماییــم.
وی همچنیــن از هموطنــان خواســت؛ پیــش از
ســفر از طریــق تمــاس بــا ســامانه تلفــن گویــای
 ۱۴۱مرکــز مدیریــت اطالعــات راه هــا و حمــل
و نقــل جــاده ای کــه بصــورت  ۲۴ســاعته آمــاده
پاســخگویی اســت ،اطالعــات آخریــن وضعیــت
راههــای کشــور را دریافــت کننــد.

کرمانشاه/الههفرهادی
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افزایش ظرفیت مخابراتی روستاهای کاشان

برگزاری جلسه کمیته مدیریت
بحران حوزه راه وشهر سازی
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 3آذر ماه  / 1400با ما همراه شوید

بــا تــاش و همــت کارکنــان مخابــرات منطقــه
اصفهــان ،ظرفیــت کانــال هــای ارتباطــی
روســتاهای ورکان و آزران از توابــع کاشــان
افزایــش یافــت.
در راســتای ارائــه خدمــات مخابراتــی بــه ســاکنین
مناطــق روســتایی و بــه منظــور توســعه زیرســاخت
هــا و شــبکه هــای ارتباطــی ،تجهیــزات جدیــد
سیســتم انتقــال در مراکــز تلفــن روســتای ورکان
و آزران و نیــز تپــه ورکان نصــب و راه انــدازی شــد
و بدیــن وســیله ظرفیــت کانــال هــای ارتباطــی
تحــت پوشــش آنهــا ،چهــار برابــر گردیــد.
گفتنــی اســت روســتای ورکان از توابــع بخــش
بــرزک شهرســتان کاشــان در اســتان اصفهــان
اســت کــه در  70کیلومتــری جنــوب غربــی
کاشــان و  52کیلومتــری جنــوب شــرق دلیجــان
واقــع شــده اســت.
آزران نیــز روســتایی از توابــع بخــش بــرزک
شهرســتان کاشــان درایــران اســت کــه در
دهســتان گالب قــرار دارد و براســاس سرشــماری
مرکــز آمــار ایــران در ســال  ،۱۳۸۵جمعیــت آن
 ۱٬۰۱۷نفــر ( ۲۹۲خانــوار) بودهاســت.
فنــاوری اطالعات و ارتباطات در هزاره جدید
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات  ،تکنولــوژی هــزاره
جدیــد میباشــد کــه باعــث کــم کــردن زمــان
انجــام محاســبات ،دقیقتــر شــدن پــردازش دادهها،
تبــادل اطالعــات آســان و کــم کــردن هزینــه داد و

ســتد شــده اســت.
دســتاوردهای فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
زمانــی حداکثــر تأثیرگــذاری را در زندگــی
بشــرخواهد داشــت کــه بتوانــد در تمــام زمینههــا
و در میــان تمــام اقشــار جامعــه رســوخ کنــد.
متأســفانه دنیایــی کــه در آن زندگــی میکنیــم
دچــار مشــکلی بنــام شــکاف دیجیتالــی میباشــد.
ایــن شــکاف ،بخصــوص در ســطح جامعــه
روســتائی چشــمگیرتر اســت .در حــال حاضــر 2/5
میلیــارد نفــر از جمعیــت  6میلیــاردی جهــان در
روســتاها و نقــاط دور افتــاده کشــورهای در حــال
توســعه زندگــی میکننــد (حــدود  %40جمعیــت
جهــان) کــه درصــد کمــی از آنهــا بــه امکانــات
ارتباطاتــی و اطالعاتــی مناســب دسترســی دارنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه تحلیــل گــران جهانــی
عقیــده دارنــد در بحــث جهانــی ســازی ،توســعه
 ICTروســتایی نقــش اساســی در پیشــرفت
کشــورهای در حــال توســعه خواهــد داشــت.
کشــورهای هنــد ،مغولســتان  ،چیــن ،ســنگاپور و
شــیلی توســعه  ICTروســتایی را طــی برنامههــای
دولتــی توســط ارگانهــای خــاص و بخــش
خصوصــی دنبــال کردهانــد و در ایــن کشــورها،
امــروزه دسترســی روســتاها بــه اینترنــت کامــ ً
ا
جــا افتــاده اســت و در حــال حاضــر نیــز اســتفاده
از آن ،همــراه بــا توســعه  ICTادامــه دارد.
شــاید ایــن تصــور وجــود داشــته باشــد کــه ICT
بــرای روســتاهای ایــران زود اســت و بایــد توســعه
تلفــن و بــاال بــردن کیفیــت دسترســی آنــرا در
اولویــت قــرار داد .امــا واقعیــت آن اســت کــه
بــرای بهبــود وضــع روســتاهای ایــران بــا توجــه
بــه پراکندگــی جغرافیایــی و دوری بعضــی از
روســتاها از شــهرها و محرومیتهــای مختلفــی
کــه در آنهــا وجــود دارد توســعه  ICTدر اولویــت
میباشــد.
رویکردهــای متفــاوت بــه توســعه ICT
روســتایی
• کمــک رســانی بــه مســئوالن محلــی بــرای
تصمیــم گیریهــای مناســب
توســعه و بهینــه ســازی خدمــات رســانی بــه

روســتائیان اطــاع رســانی بــه روســتائیان و
شــرکت دادن آنهــا در تصمیــم گیریهــا ،
رویکردهــا میتوانــد خدمــات رســانی ،حاکمیــت
دولــت و بهینــه ســازی خدمــت دولتــی ،نشــر
عدالــت در توزیــع اطالعــات و بــاال بــردن ســطح
فرهنگــی روســتائیان از طریــق ارتبــاط و تعامــل
بیشــتر روســتائیان بــا ســایر نقــاط کشــور و جهــان
باشــد.
نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در روســتاها
توســعه  ICTدر روســتاها بــا برنامــه چهــارم
توســعه کشــور آغــاز میشــود ،نیــاز اســت در
ایــن برنامــه و برنامــهریزیهــای مناســب دیگــری
کــه در ایــن زمینــه صــورت خواهــد گرفــت ،بتــوان
در یــک فرصــت زمانــی مشــخص ،فاصلــه عمیــق
دیجیتالــی بیــن شــهر و روســتا از یــک ســوی و
بیــن روســتا و جهــان اطالعــات از ســویی دیگــر
را کاهــش داد.
درصورتیکــه تاخیــر بیشــتری در ایــن زمینــه
صــورت گیــرد و بــه توســعه  ICTدر روســتاها
توجــه جــدی نشــود مشــکالتی بــرای روســتاها
بوجــود خواهــد آمــد کــه شــاید جبــران آن
آســان نباشــد .عــوارض عــدم گســترش  ICTدر
روســتاهای بســیار زیــاد میباشــند کــه در ذیــل
بــه چنــد مــورد پرداختــه شــده اســت.
افزایــش مهاجــرت روســتائیان :مبــارزه بــا
مهاجــرت روســتائیان بــه شــهرها ،ادامــه دارد
و راهکارهــای گذشــته ســودمند نبــوده اســت.
در صورتیکــه اقدامــی اساســی صــورت نگیــرد،
ایــن رونــد ادامــه پیــدا خواهــد کــرد و صنعــت
کشــاورزی و دامــداری دچــار مشــکل اساســی
خواهــد شــد .در بســیاری از نمونههــای
بررســی شــده در جهــان دیــده میشــود کــه
آشــنایی جوانــان مســتعد روســتایی بــا ICT
توانســته اســت نیروهــای خبــرهای تحویــل
جامعــه و ارگانهــای مختلــف بدهــد و همچنیــن
فرصتهــای شــغلی متفاوتــی در شــبکههای
مختلــف مطــرح گــردد کــه روســتائیان بهرهمنــد
شــوند .اصــوالً  ICTبــه عنــوان یــک ابــزار مهــم
تمرکــز زدائــی در جوامــع در حــال توســعه توســط

سامانه توزیع زهتاب مورد بازنگری قرار میگیرد

در گزارشــی بــه مشــکالت مــرغ در کاشــان پرداختــه
شــد کــه واکنــس معــاون فرمانــدار را بــه دنبال داشــت.
شــهروندان در ایــن گــزارش از افزایــش قیمــت مــرغ
گلهمنــد بودنــد و مدعــی بودنــد بــا افزایــش قیمــت
مــرغ در ایــن شــرایط اقتصــادی قــدرت خریــد مــردم
کاهــش قابــل توجهــی داشــته و از ایــن رو میــزان خرید
شــهروندان بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش یافتــه
اســت .دارنــدگان واحدهــای صنفــی نیــز معتقــد بودند
میــزان مــرغ عرضــه شــده در ســامانه رهتاب بــه میزان
کافــی نیســت و نیــاز مــردم منطقــه را تامیــن نمیکند
و از ایــن رو الزم اســت تــا میــزان مــرغ عرضــه شــده در
ایــن ســامانه افزایــش پیــدا کنــد.

آغاز پایش مصرف گاز ادارات و مشترکان خانگی

مدیــر عامــل شــرکت گاز اســتان گلســتان گفت:پایش
مصــرف گاز ادارات و کنتــور مشــترکان خانگــی بــا
هــدف شناســایی مشــترکان پــر مصــرف از امــروز در
اســتان آغــاز شــد.علی طالبــی مدیــر عامــل شــرکت
گاز اســتان گلســتان گفــت :گروههــای پایــش
شــرکت گاز بــرای ســنجش میــزان ادارات و افــراد
پــر مصــرف شــروع بــه کار کــرده انــد و همچنیــن
مامــوران خوانــدن کنتــور میــزان مصــرف مشــترکان
خانگــی را بــا ظرفیــت کنتورهــا مطابقــت میدهنــد.
او افزود:درصــورت بــاال بــودن مصــرف ادارات در مرحله
اول بــه مشــترکان اخطــار داده میشــود و در صــورت
تکــرار میــزان مصــرف بیــش از ظرفیــت کنتــور بــر
اســاس قیمــت آزاد محاســبه خواهــد شــد و طبــق
قانــون میتوانیــم گاز مشــترکان پــر مصــرف را قطــع
کنیم.علــی طالبــی افــزود :الگــوی مصــرف خانگــی گاز
دمــای  ۱۸تــا  ۲۱درجــه ســانتیگراد دمای آســایش در
نظــر گرفتــه شــده اســت کــه اگــر مصــرف مشــترکان
کمتــر از  ۲۰۰متــر مکعــب باشــد رایــگان اســت.او
گفــت:در صورتــی کــه مصــرف مشــترکان  ۱۰درصــد
کمتــر از مــدت مشــابه پارســال باشــد  ۱۵درصــد
تخفیــف میگیرنــد و در صــورت مصــرف باالتــر از
 ۱۵درصــد در مقایســه بــا پارســال قیمــت بــه صــورت

برگزاری میزخدمت شرکت توزیع
 UNDPمطــرح شــده اســت .تخریــب منابــع
طبیعــی :امــروزه بهرهبــرداری بیبرنامــه از
منابــع طبیعــی باعــث شــده اســت در بســیاری از
مناطــق کشــور (مثــل شــمال ایــران) بــا بحرانهــای
مختلفــی مواجــه شــویم.
کاهــش درآمدهــای گردشــگری :جهانگردانــی
کــه از ایــران دیــدن میکننــد اطــاع درســت
و ســازمان یافتــهای از آثــار گرانقــدری کــه در
مناطــق دور افتــاده کشــور موجــود میباشــد
ندارنــد .ایــران بــه عنــوان یــک کشــور در حــال
توســعه کــه جمعیــت روســتایی آن رو بــه کاهــش
و جمعیــت شــهری آن رو بــه افزایــش اســت،
شــدیدا بــه توســعه  ICTدر روســتاها و مناطــق
دور دســت نیــاز دارد .اگرچــه قدمهــای ابتدایــی
توســط بعضــی وزارتخانههــا و ســازمانهایی
کــه نوعــا بــا روســتاها ارتبــاط دارنــد در دســت
اقــدام اســت ،امــا هنــوز عــزم و اراده الزم بــرای
توســعه ســریع و منطقــی  ICTدر روســتاها
دیــده نمیشــود .در ایــن مســیر بــا توجــه بــه
تجربیــات کشــورهای همطــراز ایــران ،گامهــای
اولیــه هدایتــی و ســرمایهگذاری زیرســاخت
حتمـاً بایــد توســط دولــت انجــام شــد .ســپس بــا
تقویــت بخــش خصوصــی زمینــه توســعه بیشــتر
فراهــم گــردد .بنابرایــن نقــش  ICTدر توســعه
اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و سیاســی در
روســتاها میتوانــد اهمیــت بســیار زیــادی در
شــکوفایی جامعــه و ارتقــاء موقعیــت روســتائیان
داشــته باشــد .اجــرای عدالــت اجتماعــی در عصــر
حاضــر بــدون اســتفاده از تکنولــوژی امــکان پذیــر
نمیباشــد .خوشــبختانه ایــن تکنولــوژی اگــر
بدرســتی و بــا سیاســت مناســبی دنبــال و اجــرا
شــود میتوانــد بســیار کــم هزینهتــر از روشــهای
ســنتی معمــول فعلــی باشــد .امیــد اســت دولــت
بــا همفکــری صاحبنظــران و اســتفاده از تجربیــات
جهانــی و عظــم و اراده ملــی توســعه  ICTرا در
جهــت آبادانــی و رفــاه و آســایش مــردم روســتا در
برنامــه چهــارم جــزء اولویتهــا قــرار دهــد.

اصفهان/مریمرحیمی

برق استان سمنان در روستای
مومن آباد

میزخدمــت پایــگاه مقاومــت بســیج نــور شــرکت توزیــع
نیــروی بــرق اســتان ســمنان در روســتای مومــن آبــاد
شهرســتان ســرخه برپــا شــد.
بــه گـزارش خبرنــگار روزنامــه سـراج در اســتان ســمنان،
ایــن برنامــه کــه در راســتای طــرح هــای جهــادی و ارتباط
چهــره بــه چهره مــردم و مســئوالن برگزار شــد ،شــماری از
اهالــی روســتای مومــن آبــاد و اعضای شــورای اســامی این
روســتا ،مســائل و مشــکالت خــود را در حــوزه بــرق مطرح
نمــوده و پاســخگویی الزم بــه تقاضاهــا انجام شــد.
گفتنــی اســت :تامین بــرق  12دامـداری خیابــان دامـداران
روســتای مومــن آبــاد ،جــا به جایــی پایه هــای بــرق زمین
پنــج هکتــاری ،یک درمیان شــدن روشــنایی معابــر بلوارها،
حــذف صــورت حســاب بــرق مصرفــی ،روشــنایی ورودی و
پــل زیرگــذر مومــن آبــاد و نحــوه پرداخــت خســارت لـوازم
برقــی ،از جملــه مـوارد مطروحــه توســط حاضریــن در این
برنامــه اســت که بــه کلیــه سـواالت و ابهامات پاســخگویی
شد .
همچنیــن در ایــن برنامه ،رضــا علی اصغری ،معــاون برنامه
ریزی و مهندســی ،حمید نظری ،معاون مالی و پشــتیبانی
و فرمانــده پایــگاه مقاومــت بســیج نــور ،محمــد گارنگــی،
مدیــر دفتــر حراســت ،ابوالفضل همتــی ،مدیر دفتــر روابط
عمومــی ،مهــدی پــاک طینت ،سرپرســت مدیریــت توزیع
برق شهرســتان ســرخه ،جهت امر بررســی و رســیدگی به
مســائل و مشــکالت مطروحه حضور داشــتند.

سمنان/آذرپژمان

کالهبردار حرفهای جعل اسناد در دام پلیس نطنز افتاد

مســعود خاندایــی در واکنــش بــه ایــن گــزارش
ضمــن اشــاره بــه تشــکیل جلســه تنظیــم بــازار مــرغ
شهرســتان کاشــان اظهــار داشــت :ایــن جلســه بــا
توجــه بــه افزایــش تولیــد مــرغ و مــوارد مطــرح شــده
در زمینــه توزیــع مــرغ گــرم در ســطح شهرســتان
کاشــان تشــکیل شــد .وی ضمــن تاکیــد بــر حمایــت
از تولیــد در ایــن برهــه از زمــان افــزود :مقــرر شــده
اســت بــا توجــه بــه تولیــد مــازاد مــرغ گــرم در ســطح
شهرســتان کاشــان اداره صمــت کاشــان برنامهریــزی
الزم در زمینــه توزیــع مــرغ گــرم بــه میزانکافــی در
فروشــگاههای عرضــه کننــده در ســطح شهرســتان
کاشــان داشــته باشــد.

تصاعــدی افزایــش مییابــد
طالبــی مصــرف گاز اســتان را  ۱۲میلیــون  ۷۰۰هــزار
متــر مکعــب اعــام کــرد و افــزود :از هفتــه گذشــته بــا
ســرد شــدن دمــای هــوا مصــرف همچنــان باالســت
و درصــورت یخبنــدان پیــش بینــی میشــود ایــن
مقــدار در اوج بــار بــه  ۱۵میلیــون مترمکعــب هــم

استانها

برســد و ایــن وضعیــت مصــرف ،نامطلــوب اســت.
او گفــت:در اوج مصــرف سیاســت مــا پایــداری گاز
خانگــی و تجــاری بــوده و بایــد گاز واحدهــای صنعتی
گــروه  ،Aمراکــز نظامــی ،امنیتــی و بیمارســتانها و
 ...را حفــظ کــرد.

گلستان /آذری

فرمانــده نیــروی انتظامــی کاشــان گفــت:
کالهبــردار حرفــهای در دام پلیــس نطنــز
افتــاد
ســرهنگ مرتضــی هادیــان از دســتگیری فــرد
جاعــل و کالهبــردار حرفــهای در شهرســتان
نطنــز خبــر داد و اظهــار داشــت :بــا اعــام
وصــول ایــن خبــر مراتــب در دســتور کار
مامــوران نیــروی انتهــای شهرســتان نطنــز
قــرار گرفــت.
هادیــان تاکیــد کــرد :ایــن کالهبــردار
حرفــهای و ســابقهدار بــا حضــور در
فروشــگا ههای بــزر گ و بــا شــگرد اســتفاده
از نــرم افــزار ،اقــدام بــه کالهبــرداری از
 12نفــر از شــهروندان در ایــن شهرســتان
کــرد کــه بــا هوشــیاری پلیــس فتــای
شهرســتان نطنــز و عملیــات حرفــهای
دســتگیر شــد.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان نطنــز ضمــن
اشــاره بــه شــگرد جعــل رســید و ســند ایــن
متهــم گفــت :ایــن کالهبــردار بــا مراجعــه
بــه مغــاز هداران و خریــد کاال ،رســید جعلــی
بــه فروشــنده مــیداد و در واقــع وجــه کاالی
خریــداری شــده را پرداخــت نمیکــرده
اســت.
وی در توصیــهای خطــاب بــه شــهروندان

خصوصــاً فروشــندگان گفــت :الزم اســت تــا
صاحبــان صنــوف سیســتم پیامکــی خــود را
فعــال کــرده تــا از واریــز واقعــی موجــودی بــه
حســاب خــود مطمئــن شــوند و در دام چنیــن
کالهبردارانــی گرفتــار نشــوند.
هادیــان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود از
دســتگیری قاچاقچــی ســابقهدار مــواد مخــدر
در شهرســتان نطنــز خبــر داد و افــزود :بــا
تــاش و هوشــیاری مامــوران انتظامــی
شهرســتان از یکــی از ســوداگران مــرگ کــه
مقادیــر قابــل توجهــی مــواد مخــدر را در
بیــن بســتههای خرمــا پنهــان کــرده بــود
کشــف شــد.
وی ضمــن اشــاره کشــف بــه مقادیــری مــواد
مخــدر از ایــن قاچاقچــی ســابقهددر افــزود:
پرســنل فرماندهــی انتظامــی شهرســتان
نطنــز در یــک عملیــات اطالعاتــی موفــق بــه
دســتگیری ایــن قاچاقچــی ســابقهدار مــواد
مخــدر شــدند.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان نطنــز ابــراز
داشــت :از مــردم درخواســت داریــم در مقابــل
ایــن ســوداگران و افــرادی کــه امنیــت جامعــه
را بــه مخاطــره میاندازنــد پلیــس را یــاری
کــرده و هرگونــه خبــری را در ایــن خصــوص
اطــاع رســانی کننــد.

سالیانه به  ۲۰۰۰عنوان کتاب در استان اصفهان مجوز داده میشود

مدیــرکل ارشــاد اســتان اصفهــان گفــت :ســالیانه
در اســتان اصفهــان بالــغ بــر دو هــزار عنــوان
کتــاب مجــوز داده میشــود کــه آنهــا بــه
موضوعــات دیگــر اضافــه شــود.
حجتاالســام رمضانعلــی معتمــدی ظهــر امــروز
در جلســه بزرگداشــت شهرســتانی هفتــه کتــاب
در اردســتان اظهــار داشــت :از همــه کســانی کــه
در عرصــه فرهنــگ مکتــوب ،نشــر ،تالیــف و کتــاب
و کتابخوانــی زحمــت میکشــند بــه ســهم خــودم
تقدیــر میکنــم.
وی افــزود :جلســات اینگونـهای بــه منظــور تجلیــل
از نویســندگان و شــخصیتهایی اســت کــه در
عرصــه فرهنــگ دینــی تــاش کردهانــد و امــروز
هــم در اســتان اصفهــان هــم جلســه رونمایــی
از  25جلــد کتــاب هفتــه دفــاع مقــدس انجــام
میشــود.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان
اصفهــان گفــت :موضــوع تفکــر و اندیشــه
موضوعــی اســت کــه خــدای متعــال و قــرآن کریــم

مفصــل بــه آن پرداختــه اســت و همــه میداننــد
آنچــه کــه خــدای متعــال بــرای مــا ارزشگــذاری
کــرده اســت موضــوع اندیشــه و تفکــر اســت کــه
هــم در قــرآن و روایــات بــه آن اشــاره شــده اســت.
وی ابــراز داشــت :نیــاز اســت تــا مــا در تمــام آیــات
قــرآن تفکــر کنیــم چــرا کــه نشــانههایی بــرای
اهــل اندیشــه و خــرد در آن وجــود دارد و ایــن اهــل
خــرد را معرفــی میکنــد و آنهــا کســانی هســتند
کــه ذکــر خــدا را میگوینــد و دارای تفکــر ،اندیشــه
و تحقیــق هســتند و الزمــه شــناخت خداونــد
همیــن اســت کــه مــا اندیشــه و تفکــر کنیــم.
حجتاالســام معتمــدی بیــان کــرد :اندیشــه
و تفکــر انســان را بــه خــدا نزدیــک میکنــد و
شــناخت حضــرت حــق بــا خوانــدن کتــاب و
کتابخوانــی محقــق میشــود؛ کتــاب راه زندگــی را
بــه مــا نشــان میدهــد و کتــاب یکــی از ابزارهایــی
اســت کــه هدایتگــری در ســطح جامعــه میکنــد
و درســت اســت کــه یــک نهــاد متولــی موضــوع
کتــاب و کتابخوانــی اســت امــا همــه اقشــار جامعــه

و همــه نهادهــای اجتماعــی و دولتــی وظیفــه
دارنــد ایــن عرصــه را کمــک کننــد.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان
اصفهــان تاکیــد کــرد :بــرای بــاال بــردن ســطح
جامعــه و اگــر بخواهیــم آگاهــی جامعــه ،کارمنــدان
و خانوادههــا بــاال رود بایــد کتــاب و کتابخوانــی
افزایــش پیــدا کنــد و در طــول ســال بایــد
نهادهــای مختلــف کمــک کننــد بــه کتابخانههــا
و در عرصههــای مختلــف کمــک خـــود را داشــته
باشــند و ایــن بــه اهمیــت موضــوع الزم اســت.
وی تصریــح کــرد :شهرســتان اردســتان بــا
داشــتههای بســیار فراوانــی کــه دارد در
حوزههــای مختلــف بــه خصــوص در حــوزه
فرهنــگ دینــی توانســته اســت جمــع کثیــری را
در حــوزه مطالعــه کتــاب و کتابخوانــی و تالیــف
و اســتفاده از نهادهــای مردمــی و اجتماعــی بــه
خوبــی ایــن مدیریــت و نقشآفرینــی را انجــام
دهــد و در رأس آن امامــان جمعــه و فرمانــدار
هســتند کــه نشــانه اهمیــت کتــاب و کتابخوانــی
را میرســاند.
حجتاالســام معتمــدی گفــت :ســالیانه در
اســتان اصفهــان بالــغ بــر دو هــزار عنــوان کتــاب
مجــوز داده میشــود کــه آنهــا بــه موضوعــات
دیگــر اضافــه شــود و ایــن نشــانه ایــن اســت کــه
افــرادی در حــوزه فرهنــگ مکتــوب قلــم دارنــد و
در شهرســتان اردســتان هــم افــرادی هســتند کــه
ســالها زحمــت کشــیدند کــه امــروز از یکــی از
ایــن شــخصیتها تقدیــر میشــود.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان
اصفهــان افــزود :همــه بایــد تــاش کنیــم تــا کتــاب
در ســبد خانــواده دیــده شــود و افــرادی کــه در
فضــای مجــازی فعالیــت میکننــد اهمیــت را
میداننــد و همانطــور کــه رهبــر معظــم انقــاب
اســامی بــه اهمیــت کتابخوانــی اشــاراتی دارنــد مــا
هــم در ایــن زمینــه گامهــای مثبتــی را برداریــم.

برپایینمایشگاهگرامیداشتهفتهبسیجدرآبفایاستاناصفهان

بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه بســیج ،نمایشــگاه
دســتاوردهای بســیج آبفــا و تولیــدات فرهنگــی در
ســتاد مرکــزی آبفــای اســتان اصفهــان برپــا شــده
اســت.
پایــگاه مقاومــت بســیج شــرکت آب و فاضالب اســتان
اصفهــان در ایــن نمایشــگاه اقــدام بــه برپایــی غرفــه
هــای کتــاب و محصــوالت فرهنگــی ،لــوازم التحریــر،
لــوازم جانبــی عفــاف و حجــاب ،پایــگاه ســامت ،طــب
اســامی ،طــرح اکــرام ،طــرح مهــر کریمانــه ،تولیــدات
کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان و صنایــع
دســتی اداره کل زنــدان هــا نمــوده اســت.
غرفــه مهــر کریمانــه بــرای نخســتین بــار بــا هــدف
تهیــه جهیزیــه بــرای جوانــان بــی سرپرســت در
نمایشــگاه هفتــه بســیج آبفــا برپــا شــده اســت کــه

انتظــار مــی رود مــورد اســتقبال خیریــن قــرار گیــرد.
همچنیــن بــا همــکاری معاونــت اجتماعــی اداره کل
زنــدان هــای اســتان اصفهــان ،تولیــدات و صنایــع
دســتی زندانیــان عرضــه مــی شــود .
در ایــن نمایشــگاه همچنیــن بــه منظــور ترویــج
فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی ،بیــش از یکهــزار عنــوان
کتــاب در زمینــه هــای مختلــف مذهبــی ،تاریخــی،
شــعر و ادبیــات ،رمــان و روانشناســی بــا تخفیــف 70
درصدعرضــه شــده اســت.
نمایشــگاه هفتــه بســیج بــا تصاویــر شــهد و آویــز
ســربند رزمنــدگان مزیــن بــه نــام ائمــه اطهــار (ع)
آذیــن بنــدی شــده و از  30آبــان تــا  7آذر مــاه ۱۴۰۰
از ســاعت  8صبــح تــا  16بــرای بازدیدکننــدگان دایــر
اســت.
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