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  همکاری بین اداره کل 
فنی و حرفه ای و ورزش و جوانان

به منظور همکاری، تعامل، هم افزایی، توسعه فرهنگ مهارت 
آموزی و بهره برداری متقابل از ظرفیت های موجود، تفاهم نامه 
همکاری آموزشی بین اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 

البرز و اداره کل ورزش و جوانان استان منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان 
الب��رز؛ ب��ا هدف افزایش به��ره وری در قالب آموزش های عملی 
و کاربردی برای افزایش مهارت آموزی در بین جوانان اس��تان 
و بهره ب��رداری متقاب��ل از ظرفیت های طرفین در س��ال تولید؛ 
دانش بنیان و اش��تغال آفرین، تفاهم نامه همکاری آموزش��ی به 
امضای بهزاد غفاری مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اس��تان 
البرز و مجتبی جانعلی مدیر کل ورزش و جوانان اس��تان رس��ید. 
همکاری در تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی, همکاری 
در نظ��ارت ب��ر اجرای تعهدات، اس��تفاده متقابل از توان علمی و 
تخصص��ی و اجرای��ی طرفین به منظور ارتقای کیفیت برگزاری 
دوره های آموزشی، همکاری در برگزاری همایش ها، کنفرانس 
ها، سمینارها و کارگاه های تخصصی بخشی از مهمترین اهداف 

مشترک در این تفاهم نامه می باشد.

سنددار شدن ۷۳ هکتار از اراضی ملی سراوان 
رییس اداره راه و شهرس��ازی شهرس��تان س��راوان از اخذ س��ند 
ت��ک برگ��ی برای 7۳ هکتار از اراضی و امالک ش��هر محمدی 
این شهرس��تان بنام دولت در راس��تای اجرای طرح نهضت ملی 

مسکن خبر داد.
به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی 
اس��تان سیس��تان و بلوچستان، منصور باران زهی اظهار داشت: 
تالش های انجام گرفته در راس��تای حراس��ت از اراضی ملی با 
اقداماتی همچون شناس��ایی اراضی ملی، دریافت س��ند و تبدیل 
اسناد دفترچه ای به تک برگ مورد توجه قرار گرفته است و این 
روند کماکان با جدیت و پش��تکار هر چه تمامتر در دس��تور کار 
این اداره قرار دارد. وی با بیان اینکه این اراضی از منابع طبیعی 
در محدوده و حریم ش��هر محمدی به نام س��ازمان ملی زمین و 
مس��کن س��ند دار ش��ده اس��ت، گفت: این اداره با برخورداری از 
ظرفیت مناس��ب کارشناس��ی و با توجه به اهمیت اراضی ملی به 
عنوان سرمایه های ارزشمند از تمام ظرفیت های موجود درون 
سازمانی و برون سازمانی در تعامل با دیگر نهادهای مرتبط برای 
ثبت اسناد استفاده بهینه خواهد کرد تا طرح نهضت ملی مسکن 
در این شهرس��تان همچون دیگر نقاط سیس��تان و بلوچستان به 
بهترین نحو اجرایی شود. رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان 
س��راوان خاطر نش��ان کرد: از اولویت های این اداره که همواره با 
جدیت دنبال شده و تیم کارشناسی و حقوقی آن تمام همت خود 
را ب��رای آن ص��رف کرده ان��د تثبیت اراضی دولتی به نام دولت و 

دریافت سند تک برگ برای این اراضی است.

 ایمنی شاخصی برای ارزیابی
 عملکرد دستگاه های اجرایی

 در یازدهمین جلس��ه ش��ورای استاندارد استان گلستان با تعریف 
ش��اخص »ایمنی آسانس��ورها و موتورخانه های دس��تگاه های 
اجرای��ی« برای ارزیابی عملکرد دس��تگاه های اجرایی موافقت 

شد.
در یازدهمین جلس��ه ش��ورای استاندارد استان، یکی از مصوبات 
پیشنهادی استاندارد گلستان مبنی بر اهتمام دستگاه های اجرایی 
به دریافت گواهینامه ایمنی و کیفیت آسانسور نصب شده خود را 
از استاندارد، مورد تایید استاندار گلستان و رئیس شورای استاندارد 

استان قرار گرفت.
اس��تاندار گلس��تان در این جلس��ه با اعالم موافقت خود با این 
مصوبه گفت: با توجه به ارتباط مس��تقیم آسانس��ور با س��المت 
م��ردم و پرمخاط��ره ب��ودن آن، توجه دس��تگاه اجرایی به آن را، 
امری ضروری و به عنوان معیاری برای قابل تقدیر شناس��ایی 

شدن دستگاه برشمرد.
علی محمد زنگانه در ادامه این جلسه، ضمن قدردانی از عملکرد 
اداره کل استاندارد استان در حوزه نظارت بر نازلهای سوخت مایع و 
بازرسی های انجام شده؛ از اداره کل استاندارد و نیز شرکت پخش 
فراورده های نفتی گلستان خواستار برگزاری جلسه ای مشترک 
برای رسیدگی به کیفیت و راستی آزمایی کمیت نازلهای عرضه 
سوخت مایع شد و اذعان داشت: صحت و درستی میزان سوخت 
دریافتی و همچنین کیفیت آن، از حقوق حقه مردم استان است 
و از هر دو دس��تگاه متولی انتظار می رود برای اطمینان مردم از 
کیفیت و کمیت این فراورده، نهایت تالش خود را به کار گیرند. 
استاندار گلستان همچنین بنا به پیشنهاد اداره کل استاندارد استان، 
شرکت پخش فراورده های نفتی را ملزم به تحویل کارت آزمون 
کمیت به استاندارد نمود تا جهت انجام وظایف قانونی و آزمون 
نازل های عرضه سوخت مایع استان، به کار گرفته شود.  رئیس 
شورای استاندارد گلستان در ادامه با اشاره به تحقیقات انجام شده 
توسط استاندارد در حوزه محصوالت کشاورزی و گلخانه ای و 
بررسی و تحلیل نتایج، جهاد کشاورزی استان گلستان را نیز به 
نشس��تی مش��ترک با استاندارد دعوت کرد و اظهار داشت: هر دو 
نهاد، مرجع سنجش باقیمانده سموم در محصوالت کشاورزی 
هس��تند و وجود س��موم و باقیمانده آفت کش ها در محصوالت 
کشاورزی حتی در مقدار کم نیز قابل قبول نیست و لذا ضروری 
اس��ت با توجه به تقاضای فزاینده برای محصوالت ارگانیک در 
استان، به این مساله به عنوان یکی از موضوعات ضروری استان 

در پروژه ای مشترک، پرداخته شود. 

اخبار کوتاه

شهرستان 

افزایش چشمگیر ترابری مسافران بین المللی تالش براي تثبیت شرایط موجود آبرساني 
نماینده مردم همدان و فامنین در  مجلس شوراي اسالمي با بیان اینکه در حال 
حاضر تمام تالش ها براي تثبیت ش��رایط موجود آبرس��اني اس��ت، گفت: حفر چاه 
در نقاط مختلف اس��تان و ورود آب بهره برداري ش��ده از چاه هاي کش��اورزي به 
مدار آبرساني شهر همدان توسط آبفا موجب تثبیت شرایط موجود شد. به گزارش 
روابط عمومي آبفاي استان همدان، حجت االسالم والمسلمین فالحي در دیدار 
با مدیر عامل و معاونین ش��رکت آب و فاضالب اس��تان ضمن تقدیر از مجموعه 
اقدامات انجام ش��ده، با اش��اره به اینکه آبرس��اني به همدان باید به سمت آبرساني 

پایدار پیش برود،عنوان کرد: اخذ تصمیمات در این زمینه باید بر پایه مطالعات کارشناس��ي اس��توار باش��د. وي با 
اشاره به اینکه وضعیت بحران پیش آمده در همدان میراثي بازمانده از گذشتگان است، گفت:اگر مردم از وضعیت 
موجود بیش از پیش آگاه شوند پاي کار مي آیند چنانکه در جریان پروژه آبرساني اضطراري از مسیر مهاجران تا 
ش��هرک ش��هید بهش��تي نیز پاي کار آمدند. نماینده مردم همدان و فامنین در  مجلس ش��وراي اس��المي با تاکید بر 
اینکه نباید در ش��رایط فعلي جامعه فش��ار مضاعفي به مردم وارد ش��ود، عنوان کرد: بحران آب در همدان فرصتي 

به منظور دریافت اعتبارات رفع فرسودگي شبکه آبرساني ایجاد کرده است. 

ش��هره حقی – تجارت؛ مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان از افزایش 8,2 
برابری ترابری مس��افران بین المللی و تردد ایمن بیش از 2۹۹ هزار نفر مس��افر 
در مس��یرهای داخلی طی پنج ماهه س��ال ۱۴۰۱ بدون هیچ گونه حادثه دریایی 

خبر داد. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی مدیریت بنادر و دریانوردی بندرلنگه و غرب اس��تان 
هرمزگان، مرتضی ساالری ضمن اعالم این خبر گفت: بنادر لنگه، آفتاب و چارک 
به مقصد کیش، ابوموسی و سایر جزایر خلیج فارس و بالعکس در حوزه سفرهای 

داخلی توانس��ت در پنج ماهه س��ال ۱۴۰۱، جابه جایی 2۹۹ هزار و 87۱ نفر س��فر را در مس��یرهای مذکور با رش��دی 
۱۶۰ درصدی به ثبت برسانند و در این زمینه جایگاه پنجم در بین بنادر کشور را به خود اختصاص دهند.

وی با اش��اره به افزایش چش��مگیر 8,2 برابری ترابری مس��افران بین المللی از طریق بندرلنگه در پنج ماهه س��ال 
۱۴۰۱ افزود: بندرلنگه با جابجایی ۱۰ هزار و 7۳۹ نفر مس��افر و رش��د 72۵ درصدی نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 

گذشته توانست عملکرد قابل توجهی را در کارنامه عملیاتی پنج ماهه خود ثبت نماید.  

توزیع غذا توسط شرکت گاز ایالم در بین زائران 
  ایالم_مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان ایالم از توزیع بیش از ۴8 هزار پرس غذای 
گرم در 2 وعده نهار و ش��ام در بین زائران اربعین حس��ینی)ع( در موکب این ش��رکت در 
شهرستان چرداول خبر داد. محمود کشاورز با اعالم این خبر اظهار داشت: از این تعداد 
2۴ هزار پرس نهار، 2۴ هزار پرس ش��ام بوده که خوش��بختانه رضایت مقامات اس��تانی 
و همچنین زوار اباعبداهلل الحس��ین )ع( فراهم ش��ده اس��ت. وی از توزیع ۱۰ هزار لیتر 
ش��ربت و ۱۰ هزار بطری آب معدنی و نیز کمک به تُامین اقالم مورد نیاز هیُات های 
مذهبی شهرس��تان چرداول مس��تقر در این موکب، برای تهیه و توزیع ۱2 هزار پرس 

صبحانه خبر داد و افزود: تالش های شرکت گاز استان برای خدمات رسانی به زائران 
اربعین در این موکب توسط برخی از مقامات ارشد استان از جمله نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه ایالم، فرماندار چرداول، جانشین فرماندهی سپاه امیرالمؤمنین )ع( 
اس��تان بازدید و مورد تقدیر قرار گرفت. مدیرعامل ش��رکت گاز ایالم با اش��اره به اینکه 
در راس��تای مس��ئولیت های اجتماعی، ش��رکت گاز استان ایالم برای اولین بار اقدام به 
اس��تقرار و راه اندازی موکب برای خدمات رس��انی به زائران اربعین نموده است، تصریح 
کرد: شرکت گاز استان با استفاده از امکانات زیرساختی آشپزخانه اردوگاه قدس سپاه 

اس��تان ایالم، روزانه در 2 وعده نهار و ش��ام بیش از ۶ هزار پرس غذای گرم طبخ و 
در بین زائران توزیع کرده اس��ت. وی با بیان اینکه این ش��رکت در کنار خدمت رس��انی 
به زائران، اقدامات فرهنگی و آموزش��ی به منظور ارتقای ایمنی و س��المت زائران به 
خصوص محافظت در برابر گرما زدگی و کرونا انجام داده است، گفت: بیش از ۵۰ نفر 
از کارکنان این ش��رکت بصورت داوطلبانه و ش��بانه روزی در پخت و توزیع غذای گرم، 
میان وعده و نیز توزیع ش��ربت و آب معدنی در خدمت زوار بوده و از این طریق ارادت 

خود را به حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( ابراز داشتند. 

سردار مرادحاجتی گفت: بیش از ۳7۰۰ برنامه فرهنگی، 
اجتماعی، ورزشی، عمرانی، رسانه ای و هنری در استان 
برنام��ه ری��زی ش��ده که از امروز اج��رای آن ها را آغاز 
کردیم. ، نشست خبری تشریح برنامه های هفته دفاع 
مقدس اس��تان خوزس��تان با حضور سردار »عبدالرضا 
مرادحاجتی«، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس خوزس��تان، س��ردار »نعمت باقری«، جانشین 
فرماندهی س��پاه حضرت ولی عصر )عج( خوزس��تان، 
س��رهنگ »حکیم عبدالهی« معاون اجتماعی نیروی 
انتظام��ی خوزس��تان، معاون��ان صداوس��یمای مرکز 
خوزستان و جمعی از اصحاب رسانه، در سالن جلسات 

صدا و سیما مرکز استان برگزار شد.
س��ردار مرادحاجت��ی در این نشس��ت خب��ری با اعالم 
برنامه های هفته دفاع مقدس خوزستان در سال ۱۴۰۱ 

اظهار داشت: بیش از ۳7۰۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، 
ورزش��ی، عمرانی، رس��انه ای و هنری در استان برنامه 
ری��زی ش��ده ک��ه از امروز اجرای آن ه��ا را با دیدار ۴2 
فرمانده ارش��د نیروهای مس��لح استان با نماینده ولی 
فقی��ه در اس��تان و ام��ام جمعه اه��واز و تجدید عهد و 
پیمان با آرمان های بلند شهدا، بنیانگذار کبیر انقالب 

و فرماندهی کل قوا آغاز کردیم.
وی افزود: رژه مش��ترک نیر های مس��لح به میزبانی 
ارت��ش جمهوری اس��المی ایران در اه��واز، تجلیل از 
پیشکسوتان دفاع مقدس در محضر رهبر معظم انقالب 
ب��ه ص��ورت ویدئو کنفرانس، گلباران محل ش��هادت 
جمعی از سربازان و مردم استان در رژه ۳۱ شهریور سال 
۱۳۹7، غبار روبی و عطرافشانی گلزار شهدا، تجلیل از 
کادر درمان و مدافعان س��المت استان، همایش پیاده 
روی خانوادگ��ی، نواخت��ن زن��گ مقاومت در مدارس، 
اع��زام راوی��ان دفاع مقدس به م��دارس و مناطق کم 
برخوردار اس��تان، تجلیل از پیشکسوتان اصناف فعال 
در زمان جنگ، همایش عشایر استان، اعزام گروه های 
جه��ادی ب��ه مناطق کم برخ��وردار، توزیع کمک های 
مومنانه و پخش ویژه برنامه های تلویزیونی بخش��ی 
از ۳ هزار و 7۰۰ برنامه پیش بینی ش��ده برای اجرا در 
اس��تان از تاریخ ۳۱ ش��هریور ۱۴۰۱ تا پایان هفته دفاع 

مقدس خواهند بود.

صول��ت مرتضوی معاون اجرایی رئیس جمهور همراه 
ب��ا اس��تاندار و مدی��رکل بنادر و دریانوردی اس��تان از 
تاسیس��ات بن��دری و فراین��د تخلی��ه و بارگیری بندر 

بوشهر بازدید کرد.
 به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و  دریانوردی 
اس��تان بوش��هر، محمد شکیبی نسب در این بازدید در 
تش��ریح طرح های توس��عه ای بندر بوشهر اظهار کرد: 
بوش��هر از بنادر باس��ابقه و خوش��نام کشور است که از 

دیرباز مهد تجارت و بازرگانی بوده است.
وی بیان کرد: به واسطه همجواری این بندر با فضای 
ش��هری، توس��عه بندر بوشهر در مجتمع بندری نگین  

دیده شده است.
ش��کیبی نس��ب ادامه داد: در این مجتمع تاکنون ۳۰۰ 
متر پس��ت اس��که احداث شده و عملیات احداث جاده 
دسترسی و تاسیسات زیربنایی نیز در دست اجرا است 
که اکنون پیش��رفت جاده دسترس��ی به موازات جاده 
فعلی بیش از ۴۰ درصد و پیشرفت فیزیکی تاسیسات 

زیربنایی نیز به ۹۰ درصد رسیده است.
وی اظه��ار ک��رد: در مجتم��ع بن��دری نگین اجرا زون 
های متنوعی پیش بینی شده است که سرمایه گذاران 
مختل��ف داخل��ی و خارجی برا اجرا این پروژه ها اعالم 
آمادگ��ی کردن��د. مدیرکل بنادر و دریانوردی اس��تان 
بوشهر گفت: پروژه الیروبی مربوط به نگهداری کانال 

دسترسی بندر بوشهر نیز محقق شده و اکنون تجار و 
بازرگانان انتظار دارند زمینه افزایش عمق این کانال با 

هدف تردد کشتی های ۵۰ هزار تنی فراهم شود.
وی افزود: در بنادر تابعه نیز برحس��ب الویت ها پروژه 
های ارزشمندی از شمال تا جنوب استان اجرایی شده 
اس��ت. شکیبی نسب تصریح کرد: در راستای میزبانی 
شایس��ته بندر بوش��هر از مس��افران جام جهانی 2۰22 
فوتبال در کش��ور قطر عملیات تعمیرات اساسی پایانه 

بین المللی مسافربری دریایی در حال انجام است.
وی یادآور ش��د: در بخش دریایی، اس��کله این پایانه 
بین المللی احداث ش��ده و تعمیرات اساس��ی سالن نیز 
که در هفته دولت با حضور مدیرعامل س��ازمان بنادر 
و دریان��وردی آغاز ش��ده تا پای��ان مهرماه به اتمام می 
رس��د تا بوش��هر با نهایت آمادگی به استقبال مسافران 

جام جهانی برود.

بازدید معاون اجرایی رئيس جمهور از بندر بوشهراجرای بيش از 3700 برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس 

نیلوفر احمدی- تجارت؛ امیر یوس��فی، نایب رییس کمیس��یون 
کش��اورزی اتاق بازرگانی ایران در س��ومین نشست هم اندیشی 
اجالس تجارت محصوالت کشاورزی و غذا که در محل اتاق 
بازرگانی ایران برگزار ش��د با اش��اره به چالش های پیش روی 
ص��ادرات بی��ان کرد: یکی از مهم ترین موانع صادرات مس��ئله 
برگشت ارز است. اگر قرار است صادرات محصوالت کشاورزی 
رونق پیدا کند، بخش کشاورزی باید از برگشت ارز معاف شود و 
چنین اقدامی نیز مستلزم این است که دولت میان محصوالت 

کشاورزی و پتروشیمی و فوالدی تفاوت قائل شود.
امیر یوس��فی، نایب رییس کمیس��یون کشاورزی اتاق بازرگانی 
ایران از مس��ائلی نظیر وضعیت تولید محصوالت کش��اورزی 
و مهم تری��ن چالش ه��ای پیش روی صادرات این محصوالت 

سخن به میان آورد.
وی در ابتدا بیان کرد: یکی از اقدامات مؤثر که در دولت فعلی 
ش��اهد آن بودی��م، ح��ذف ارز چه��ار هزار و دویس��ت تومانی و 
واقعی ش��دن قیمت ها بود که س��بب ش��د به کشاورزان کمک 
درخور توجهی صورت گیرد. البته طبیعی اس��ت که در ابتدای 
راه مشکالتی وجود دارد اما نظر اعضای هیئت بازرگانی همواره 
بر این بوده که چنین رویه ای در پیش گرفته شود؛ چراکه یکی 
از نتایج واقعی شدن قیمت ها از بین رفتن رانت و فساد خواهد 

بود که سبب می شود تولید ملی هم توسعه یابد.
وی در ادامه افزود: در سال گذشته قیمت مصوب هر کیلوگرم 
گن��دم چه��ار هزار توم��ان بود اما دولت در ش��ورای اقتصادی 
هزار تومان بر این قیمت افزود که س��بب ش��د مس��ائل مختلفی 
به وجود آید اما در ادامه با واقعی ش��دن قیمت گندم ش��رایط 
بهتری رقم خورد. در ابتدا قیمت هر کیلوگرم گندم هفت هزار 

و پانص��د توم��ان ب��ود و در نهایت به ه��ر کیلوگرم یازده هزار و 
پانصد تومان رس��ید. واقعی ش��دن قیمت گندم س��بب می شود 
ک��ه ای��ن محصول در زمینه های��ی نظیر دام و طیور نیز مصرف 
نش��ود. بر این اس��اس، رس��یدن قیمت محصولی نظیر گندم به 
قیمت واقعی، به کش��اورز کمک قابل توجهی کرد و س��بب شد 

تا دلگرم تر از قبل باشد.
یوس��فی در بخش دیگری از صحبت های خود و در پاس��خ به 

این پرس��ش که مهم ترین چالش هایی که در بخش صادرات 
با آن دس��ت به گریبان هس��تیم چیس��ت؟ بیان کرد: یکی از 
موانع صادرات مسئله برگشت ارز است. اگر قرار است صادرات 
محصوالت کش��اورزی رونق پیدا کند، بخش کش��اورزی باید 
از برگش��ت ارز معاف ش��ود. چنین اقدامی مستلزم این است که 
دول��ت میان محصوالت کش��اورزی و پتروش��یمی و فوالدی 
تفاوت قائل شود. وی تصریح کرد: یکی دیگر از مشکالتی که 

با آن مواجه هس��تیم، بس��ته بندی محصوالت کشاورزی است. 
بسته بندی هزینه های بسیار باالیی دارد و به همین دلیل است 
که محصولی نظیر زعفران به صورت فله ای به اسپانیا صادر و در 
آن جا بسته بندی می شود. بر این اساس، هزینه ها در این بخش 
بسیار باال است و برای نمونه یک عدد دستگاه بسته بندی ساده، 
قیمتی معادل سیصد هزار یورو دارد. از این رو دولت می تواند در 
این زمینه ورود کند تا صادرات هم توسعه یابد. باید این حقیقت 
را بپذیریم که امکانات ما در حد امکانات روز دنیا نیس��ت و اگر 
می خواهیم محصوالتمان در بازارهای مهم به فروش برس��د، 

باید امکاناتمان را هم در آن حد ارتقا دهیم.
یوس��فی در بخ��ش دیگ��ری از صحبت های خ��ود به ظرفیت  
محصوالت کش��اورزی اس��تان گلس��تان برای صادرات اشاره 
کرد و گفت: گلس��تان دومین اس��تان تولیدکننده غالت کش��ور 
محس��وب می ش��ود و از جمله محصوالتی که به صورت وسیع 
کشت می شود می توان به گندم اشاره کرد که در سال گذشته یک 
میلیون تن گندم برداشت شد. در بخش طیور و پنبه نیز وضعیت 
استان گلستان مطلوب است اما از میان همه محصوالت تولیدی 
اهمیت گندم بیش��تر اس��ت؛ چراکه مهم ترین نقش در کیفیت 
نان را دارد و بر این اس��اس اگر آرد با کیفیتی می خواهیم باید 

در زمینه تولید گندم بهتر عمل کنیم.
نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به 
اهمیت برگزاری رویدادهایی نظیر اجالس تجارت محصوالت 
کش��اورزی و غ��ذا بیان کرد: در ح��ال حاضر در زمینه صادرات 
وضعیت خوبی داریم؛ زیرا کش��ور روس��یه با تحریم مواجه شده 
و همین امر این کش��ور را به س��متی س��وق داده که محصوالت 

بیشتری از ایران وارد کند. 

نایب رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران: 

بخش کشاورزی از بازگشت ارز معاف شد 

اجرای برنامه های آموزشی با محوریت محیط زیست 
مدیرعامل س��ازمان مدیریت پس��ماند ش��هرداری اصفهان از 
اجرای برنامه های آموزشی با محوریت محیط زیست در آستانه 

بازگشایی مدارس توسط این سازمان خبر داد.
ب��ه گ��زارش اداره ارتباط��ات رس��انه ای ش��هرداری اصفهان، 
غالمرضا س��اکتی با اعالم این خبر گفت: س��ازمان مدیریت 
پس��ماند در راس��تای طراحی و اجرای برنامه های آموزش��ی با 
محوریت ارتقای س��واد زیس��ت محیطی ش��هروندان از ابتدای 
سال جاری نسبت به برگزاری کارگاه های آموزشی با مشارکت 
س��ازمان فرهنگی اجتماعی و ورزش��ی ش��هرداری اصفهان در 

مناطق پانزده گانه شهر اقدام کرده است.
او افزود: این کارگاه ها که همچنان در فرهنگس��راهای مناطق 
در حال برگزاری اس��ت، در قالب دوره های آموزش��ی رایگان 
برگزار می ش��ود و تاکنون حدود ۶8۰ نفر از ش��هروندان در آنها 

شرکت کرده اند.
مدیرعام��ل س��ازمان مدیری��ت پس��ماند 
ش��هرداری اصفه��ان برگ��زاری پوی��ش 
»آش��تی ب��ا زمی��ن« را از دیگر برنامه های 
این سازمان دانست و توضیح داد: این پویش 
نیز با محوریت آموزش حساسیت و ارزش 
نگهداری و صیانت از محیط زیس��ت برای 

رده سنی 7 تا ۱۴ سال در حال برگزاری است.
او افزود: فاز نخست این پویش در محله قائمیه واقع در منطقه 
۱۳ برگزار ش��د و فاز دوم آن با مش��ارکت »جمعیت حمایت از 
حق��وق ک��ودکان مهر زنده رود« در محله حصه واقع در منطقه 

۱۴ در حال برگزاری است.
ساکتی این پویش را شامل هشت گام دانست و تصریح کرد: در 

گام های اول تا هفتم رویدادهای مختلفی 
مانند کارگاه های عملی دوخت کیسه های 
پارچ��ه ای، س��اخت حج��م با اس��تفاده از 
خش��کاله، داس��تان نویس��ی با محوریت 
محیط زیست و بازدید از کارخانه پردازش 
پسماند برگزار شد و گام هشتم با محوریت 
اس��تارتاپ هایی در راستای تقویت نگرش 

اقتصادمحور در حوزه محیط زیست در حال برگزاری است.
  مس��ابقه »روی��ای ت��و در س��طل زبال��ه نیس��ت« عن��وان 
برنامه دیگری اس��ت که مدیرعامل س��ازمان مدیریت پسماند 
ش��هرداری اصفهان درباره آن گفت: این برنامه نیز با تأکید بر 
معضالت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی زباله 

گردی ویژه عکاسان آماتور و حرفه ای برگزار شد.

او از برگزیدن آثار برتر در این مس��ابقه خبر داد و افزود: مراس��م 
اختتامی��ه ای��ن روی��داد طی هفته آینده برگزار و اس��امی نفرات 

برتر اعالم می شود.
س��اکتی اجرای برنامه های آموزش محور در برخی از مدارس 
شهر اصفهان را اقدام دیگر سازمان مدیریت پسماند دانست و 
خبر داد: در آس��تانه س��ال تحصیلی جدید برنامه ای آموزشی در 
تعدادی از مدارس دوستدار محیط زیست  که مدت ها تعامل و 
ارتباط قابل توجهی در زمینه ارائه آموزش های زیست محیطی 

به دانش آموزان با این سازمان داشته اند، برگزار می شود. 
از توجه��ی  قاب��ل  تع��داد  برنام��ه  ای��ن  در  اف��زود:   او 

 دان��ش آم��وزان مقط��ع اول ابتدایی که به عنوان دوس��تداران 
محیط زیس��ت ش��ناخته ش��ده اند در مدارس خود مورد تشویق 

قرار می گیرند. 


