12

وطن

وطن امروز شماره 2658

قم

بازدید از پروژه آرامستان
امامزاده علی بنجعفر(ع) قم

رئیس و اعضای ش��ورای اسالمی شهر قم و
مدیران ش��هرداری با حضور در آستان امامزاده
علی بن جعفر علیهالس�لام از پروژه بهس��ازی
آرامس��تان این بقعه بازدی��د کردند .به گزارش
روابط عموم��ی اداره کل اوق��اف و امور خیریه
اس��تان قم ،در این بازدید محمد غفوریزندی،
مدیر اجرایی این بقعه متبرکه توضیحات الزم
پیرامون اطالعرسانی ،زمان شروع به کار و نحوه
اجرای پروژه بهس��ازی آرامس��تان را به اعضای
شورای شهر و مدیران شهرداری ارائه کرد .هیات
بازدیدکننده نیز ضمن تشکر از اجرای این پروژه
خواستار تسریع در روند اجرای آن شدند.
خوزستان

شرکت ملی حفاری ایران نماد
استقالل و خودکفایی صنعتی است

مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری ایران گفت:
این شرکت به عنوان مولود انقالب نماد استقالل،
خودکفایی صنعتی ،مدیریت ایرانی و کار جهادی
اس��ت .سیدعبداهلل موس��وی افزود :ملی حفاری
در ح��دود  4دهه گذش��ته نقش��ی اساس��ی در
ایجاد ظرفیتهای جدید ،توسعه مخازن ،حفظ،
نگهداشت و افزایش تولید نفت در کشور ایفا کرده
است .وی فعاليتهای پرافتخار همچون حفاری
بیش از  4هزار و  500حلقه چاه نفت و گاز ،بیش
از  9میلیون و  343هزار متر حفاری و ارائه بیش
از  165هزار مورد خدمات فني و مهندسی را که با
مدیریت متخصصان داخلی به نتيجه رسيد ،نکات
برجسته عملکرد ش��رکت در این سالها عنوان
کرد .موسوی اظهار کرد :این شرکت که به فرمان
امام خمینی(ره) اول دیماه سال  58تاسیس شد،
در  8س��ال دفاعمقدس ،دوران بازسازی و پس از
آن در ش��رایط محدودیتهای اعمال شده موفق
ش��د با مدیری��ت ایران��ی و کار و تالش مضاعف
موجب رشد و بالندگی صنعت نفت کشور باشد.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه
این ش��رکت فعالیت خود را با  6دستگاه حفاری
آغاز کرد و هماکنون  72دستگاه حفاری خشکی
و دریایی اعم از فوقسنگین ،سنگین و سبک در
تملک دارد ،گفت :شرکت در این سالها در بخش
عملیات حفاری و خدمات جانبی در جهت توسعه
میدانهای نفتی و گاز ب��ا اتکا به توانمندیهای
داخلی نقش محوری داشته است.

بانک

استاندار خراسان جنوبی:

سند جامع تأمین آب خراسان جنوبی تدوین میشود

اس��تاندار خراس��انجنوبی با بی��ان اینکه این
اس��تان سومین اس��تان پهناور کشور است ،گفت:
متأس��فانه یک مت��ر آزادراه در این اس��تان وجود
ن��دارد .محمدصادق معتمدیان در ش��ورای اداری
خراسانجنوبی با بیان اینکه خراسانجنوبی سومین
استان پهناور کشور است ،گفت :چهار بازارچه مرزی
در اس��تان وجود دارد که از این تعداد  3بازارچه به
دالیلی از سال  93از سوی دولت افغانستان تعطیل
شده است .استاندار خراسانجنوبی با اشاره به خالی
از سکنه شدن  700روستای خراسانجنوبی ،اعالم
کرد :به دلیل خشکسالیهای پیدرپی تاکنون 700
روس��تای استان خالی از سکنه شده که این خالی
شدن روستاهای مرزی چالش و دغدغههای امنیتی
به وجود آورده و همچنین موجب بروز مش��کالت
اجتماعی و حاشیه نشینی در مرکز استان میشود.
معتمدیان در ادامه گفت :خامفروش��ی محصوالت
استراتژیک استان از مشکالتی است که مردم با آن
دست و پنجه نرم میکنند که باید تدابیری از سوی
دولتمردان در این باره اتخاذ ش��ود .وی در پایان با
یادآوری اینکه به دلیل کمبود زیرساختهای اولیه
س��رمایهگذاران رغبتی برای سرمایهگذاری در این
استان ندارند ،اضافه کرد :در بحث تدوین سند جامع
آب کوتاهی ش��ده اما با پیگیریهای انجام ش��ده
دنبال تدوین سند جامع تأمین آب استان هستیم.
همچنین نماینده مردم شهرستانهای نهبندان و
سربیشه در مجلس شورای اسالمی در این مراسم

گفت :حدود  ۴۰۰روستای استان با تانکر آبرسانی
میشود که با این اعتبارات استانی ظرف  ۲۰سال
آینده خواهیم توانست روستاهای موجود در حوزه
انتخابیه بنده را آبرس��انی کنیم .به گزارش فارس،
نظر افضلی با تأکید بر اینکه باید بیانات رهبری در
دهه پنجم انقالب را سرلوحه کار قرار دهیم ،اظهار
داشت :در مقطعی قرار داریم که دشمنان ،ایران و
افکار ایران را مخل خود میدانند ،بنابراین باید بیش
از پیش در این مس��یر قدم برداریم .وی با اشاره به
عقبماندگیهای تاریخی در خراسانجنوبی ،اعالم

کرد :خشکس��الیهای وحشتناک در استان سبب
ش��ده زندگی مردم این منطقه با مشکالت عدیده
مواجه ش��ود ،چرا که اقتصاد مردم این منطقه به
کشاورزی و دامپروری وابسته است .نماینده مردم
شهرستانهاینهبندان و سربیشه در مجلس شورای
اسالمی با اعالم اینکه اقتصاد کشاورزی به نزوالت
آسمان بس��تگی دارد ،اضافه کرد :خشکسالیهای
چندین ساله زندگی مردم را بشدت تحت تأثیر قرار
داده و باعث شده  30درصد مردم روستایی استان
تحت پوش��ش س��ازمانهای حمایتی قرار گیرند.

افضلی بر لزوم توانمندس��ازی روس��تاییان تأکید
کرد و افزود :متأسفانه در استان و در زیرساختها
عقبماندگیهای زی��ادی داریم که نیازمند توجه
ویژه دولتمردان اس��ت .وی نبود راه دوبانده را یکی
از مشکالت استان دانس��ت و در ادامه گفت :یکی
از زیرساختهای اصلی توسعه راهآهن و حملونقل
است که متأسفانه در استان وجود ندارد پس چگونه
میتوانیم در زمینه جذب سرمایهگذار اقدام کنیم؟
نماینده مردم شهرس��تانهای نهبندان و سربیشه
نبود آب شرب را از دیگر مشکالت جدی در استان
عنوان و اضافه کرد :حدود  400روس��تای استان با
تانکر آبرس��انی میشود که با این اعتبارات استانی
ظرف  20س��ال آینده خواهیم توانست روستاهای
موج��ود در حوزه انتخابیه بنده را آبرس��انی کنیم.
افضل��ی نبود اش��تغال را از عوامل اصلی مهاجرت
در شهرستانهای نهبندان و سربیشه اعالم کرد و
گفت :از سال  91تا  95هفت هزار نفر از شهرستان
نهبندان مهاجرت کردند .وی با بیان اینکه متأسفانه
بعد از فروکش کردن اقتصاد کشاورزی و دامپروری
زیرساختها را ایجاد نکردیم ،اعالم کرد 4 :بازارچه
مرزی در این استان وجود دارد که تنها یک بازارچه
فعال است .نماینده مردم شهرستانهای نهبندان
و سربیش��ه در مجل��س ش��ورای اس�لامی اضافه
کرد :درآمد حاص��ل از بازارچههای مرزی به مرکز
کشور تزریق ش��ده و درآمد کمی به خود منطقه
تزریق میشود.

برگزاری نشست کمیته حملونقل دریایی در هرمزگان

تقدیر از مردان ایمنی شرکت توزیع نیروی برق گلستان

نوروز  ۹۷و همچنین روند اجرای طرح ساماندهی
س��فرهای دریایی ویژه نوروز  ۹۸ارائه کرد .پالشی
از نظ��ارت ویژه بنادر غ��رب هرمزگان بر مباحث
ایمنی سخن گفت و افزود :در اعمال قوانین مقرر
در مباحث ایمنی بیش از گذش��ته تاکید داریم و
آمار بدون حادثه سال گذشته در سفرهای نوروزی
حاصل همین جدیت در رعایت نکات ایمنی است.
وی گفت :مانند سالهای گذشته این کمیته وظیفه
ایجاد رفاه و تردد ایمن مسافران در بنادر مسافری
و روی ش��ناورها در مسیرهای مشخص شده را بر
عهده دارد و حفظ جان مس��افران مهمترین امری
است که در دستور کار کمیته قرار دادهایم.

به هدف تعالی این شرکت دست خواهیم یافت.
نصیری اظهار داشت :بازیابی تیرها و پستهای
فرس��وده استان گلس��تان بیش از  ۳۰۰میلیارد
ریال هزینه دارد که درصورت تحقق اعتبار مورد
نیاز به ترتیب اولویت تعویض خواهند شد.
مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق استان
خواس��تار تالش و جدیت بیش��تر برای مواجهه
با پیک بار تابس��تان و اش��اعه فرهنگ مدیریت
مصرف شد .وی در س��خنانی شرایط کار ایمن
روی ش��بکههای توزی��ع را برش��مرد و اظه��ار
امیدواری کرد روزی برسد که مراسم سال ایمن
و بدون حادثه برگزار شود.

اولین نشست کمیته حملونقل دریایی غرب
استان هرمزگان به منظور انجام هماهنگیهای الزم
در راستای طرح ساماندهی سفرهای دریایی ویژه
نوروز  ۹۸برگزار ش��د .در این نشست راهکارهای
افزایش ایمنی تردده��ا و ارائه خدمات مطلوب به
مس��افران و گردش��گران دریایی با حضور معاون
دریای��ی و بندری بن��ادر و دریان��وردی بندرلنگه،
ارگانه��ا و ادارات مرتبط و مس��ؤوالن بنادر تابعه
بررسی شد .خداداد پالشی ،معاون دریایی و بندری
بنادر و دریانوردی بندرلنگه در این نشست با تأکید
بر اهمیت سفرهای دریایی بهخصوص در تعطیالت
نوروزی ،گزارش��ی از اقدامات انجام شده در طرح

نظام انقالبی در گام دوم
ادامه از صفحه اول
نگاه
در عی��ن ح��ال ب��ا وجود
پیش��رفتهای عظیم و دس��تاوردهای عالی در
حوزههای��ی که رهب��ری نیز در مت��ن بیانیه به
اهم آنها اش��اره کردند ،اما «راه طی ش��ده فقط
قطعهای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمانهای
بلند نظام جمهوری اسالمی است» و همچنین
«آنچه تاکنون شده با آنچه باید میشده و بشود،
دارای فاصلهای ژرف است» و توصیههای هفتگانه
ایشان در حوزه علم و پژوهش ،معنویت و اخالق،
اقتصاد ،عدالت ،اس��تقالل و آزادی ،عزت ملی و
مرزبندی با دش��من و همچنین سبک زندگی،
نشان میدهد ایشان نگاهی فراتر از صرف «اداره»
کشور دارند و همچنان آرمانهای متعالی نظام
را به عنوان افق پیش رو و عامل تحرک و رش��د،
فراروی جامعه و حاکمیت قرار میدهند.
از ای��ن رو آنچه ب��ه عنوان روح مانیفس��ت
گام دوم انقالب قابل اس��تنباط اس��ت ،عبور از
سیاستگذاری یا  Policy Makingبه الیههای
عمیق سیاست ( )Politicsدر نگاه رهبری است.
آنچه در رویکرد رهبری شاهدیم ،عبور از کارایی
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نظام (انجام درست کار) به اثربخشی نظام (انجام
کار درست) ،عبور از عقالنیت ابزاری به عقالنیت
ارزشی ،عبور از ارتقای کارکرد درونی به تطبیق
و تطابق ساختارها و ارادهها با اهداف عالیه نظام،
عبور از اداره و مدیریت زیرسیستمها به تغییر و
تحول و بازمهندسی مثبت دائمی ساختارها ،گذر
از توس��عه به تعالی ،توجه به مقصد راه و انذار از
بیراههها به جای اکتفا به مدل وسیله نقلیه راهبر
و در نهایت لزوم توج��ه به ابزارگونگی اقتصاد و
معیشت و مفاهیمی نظیر آزادی ،و نه هدف بودن
آنها اس��ت .نزد رهبری ،آنچنانکه از مسؤولیت و
ش��أن امامت و والیت برمیآید ،دولت (استیت)
ن��ه صرفا نهادی برای تحقق انتخابها و انطباق
ب��ا ارزشهای جامعه ،بلکه نهادی اس��ت جهت
تغییر آزادگرایانه ارزشها ،انتخابها ،افکار ،رفتار،
سلوک اخالقی و معنوی جامعه و در عین حال
تامین نیازهای مادی و معیشتی آنها؛ تفاوتی که
برای دولت اسالمی و دولت مدرن سکوالر قائلیم.
در بیانیه رهب��ری ،چش��مانداز ،ماموریت و
جهتگیری نظام به وضوح تعیین و تبیین شده
اس��ت .لذا آنچه وظیفه قوا و نهادهای باالدستی

نظ��ام اس��ت ،تعیی��ن راهبرده��ا و برنامههای
عملیاتی در بخشهای مختلف علمی ،اقتصادی،
فرهنگی و اجتماعی اس��ت تا ق��دم به قدم ما را
به چشمانداز نزدیکتر کند .به عنوان نمونه ،در
زمینه علمی-پژوهشی هدف اصلی وزارت علوم
به عنوان سیاستگذار« ،رشد علمی» و شاخص
عملکرد آن «تعداد مقاالت» تولید ش��ده است.
این زیرسیستم نظام واقعا «کارا» است به طوری
که ایران در س��الهای اخیر معموال در بین ۲۰
کشور تولید مقاله در جهان بوده است اما در عین
حال عمیقا «غیر اثربخش» اس��ت به طوری که
فعالیتهای پژوهشی در مراکز علمی و دانشگاهی
غالب��ا از نی��از واقعی بخش صنع��ت ،خدمات و
کشاورزی کشور دور است .لذا الزم است پژوهش
از مقالهمحوری به سمت مسالهمحوری حرکت
کند و قس علی هذا.
حضور در بین راه ،یعنی یک نگاهمان به اوج
قله ،راههای نرفته و مس��یر پیشرو باشد و یک
نگاهمان به پشتسر و قلههای کوتاه و بلندی که
با همه س��ختیها و فش��ارها در این  4دهه طی
کردهایم.

در مراس��می که با حضور مدیرعامل شرکت
توزیع نیروی برق گلس��تان ،معاونان ،مشاوران،
مدی��ران س��تادی و مدیریته��ای توزیع برق
شهرس��تانها برگزار ش��د ،از م��ردان ایمنی و
برترینه��ای بهرهبرداری ش��رکت توزیع نیروی
برق استان گلستان تقدیر شد .به گزارش روابط
عمومی ش��رکت توزی��ع نیروی برق گلس��تان،
علیاکب��ر نصیری ضمن بیان اقدامات ش��رکت
برای کاهش خاموشی ،از رشد شاخصهای کالن
صنعت توزیع برق طی  ۴س��ال اخیر در استان
گلستان خبر داد .وی افزود :انشاءاهلل با همدلی و
همکاری در افق  ۱۴۰۴و با مدیریت استراتژیک

پرداخت سود اوراق مشارکت
شرکت پاالیش نفت بندرعباس

دهمین مرحله س��ود قطعی اوراق مشارکت
شرکت پاالیش نفت بندرعباس منتشره روز سوم
اسفندماه س��ال  ،۱۳۸۹در شعب منتخب بانک
ملت پرداخت میشود .به گزارش روابط عمومی
بانک ملت ،دهمین مرحله پرداخت سود قطعی
اوراق مشارکت مذکور ،از روز اول تا  ۱۵اسفندماه
س��ال جاری از طریق شعب منتخب این بانک
انجام خواهد شد .بر اساس این گزارش ،دارندگان
برگه تسویه نهایی با همراه داشتن اصل و تصویر
کارت ملی میتوانند به شعب منتخب بانک ملت
مراجعه و نس��بت به دریافت سود قطعی اوراق
مشارکت خود اقدام کنند.

معرفی استارتآپهای «نوينتک»
به سرمايهگذاران

 9اس��تارتآپ در چرخه دوم ش��تابدهي
«نوينتک» به س��رمايهگذاران معرفي شدند.
به همت شتابدهنده «نوينتک» و به منظور
ايجاد فرصتهاي توسعه کسبوکارهاي نوپا
دومين رويداد « »Demo Dayاين شرکت
برگزار ش��د و تيمهاي راه يافته به چرخه دوم
ش��تابدهنده نوينتک براي جذب سرمايه،
در مقابل س��رمايهگذاران به ارائه کس��بوکار
خ��ود پرداختند .ب��ه گ��زارش روابط عمومي
بانک اقتصادنوين ،در اين مراسم که با حضور
صدر هاشمينژاد بنيانگذار اين بانک ،رئيس و
اعضاي هياتمديره ش��رکت پرداخت نوين و
شماري از س��رمايهگذاران حقيقي و حقوقي
برگزار شد  9تيم استارتآپي که از سال پيش
در شتابدهنده نوينتک مستقر و به فعاليت
پرداختهاند به س��رمايهگذاران معرفي شدند.
محمدرض��ا قبادي ،مديرعامل ش��تابدهنده
نوينت��ک در مراس��م ارائه اس��تارتآپهاي
چرخه دوم به سرمايهگذاران گفت :چرخه اول
شتابدهنده نوينتک از آبان  96آغاز شد و تا
پاي��ان خرداد  97ادامه داش��ت و از مرداد ماه
 97وارد چرخه دوم ش��تابدهنده شديم .وي
افزود :کسبوکارهايي که امروز خود را معرفي
ميکنن��د از ميان بي��ش از  2100ايده و تيم
انتخاب شدهاند که بعد از چند مرحله بررسي
و ارزيابي 9 ،تيم به چرخه دوم راه يافته و امروز
با عبور از چالشهاي متعدد به مرحله ارائه به
سرمايهگذاران رسيدهاند.

