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رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران:
۷ میلیون اصله نهال در مازندران تولید شده است

ساری / عباسی نیک 
 رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اجرای طرح مردمی 
کاشت یک میلیارد اصله درخت گفت: تاکنون هفت میلیون اصله درخت 

در استان تولید شده است.
حسن عنایتی کلیجی در جلسه کشت پاییزه محصوالت کشاورزی استان 
گفت: با توجه به کم آبی مرکز تحقیقات مدل جدیدی از زراعت را با توجه 
به شرایط آب و هوایی استان ارائه کنند زیرا افزایش بهره وری در مصرف آب 

را همه باید دنبال کنیم و تولید را پایدار کنیم.
اصلی  متولی  کشاورزی شهرستان  جهاد  مدیران  که  این  بیان  با  وی 
کشاورزی شهرستان هستند و همه ادارات مرتبط باید زیرنظر مدیر جهاد 
کشاورزی شهرستان باشند و امور را پیگیری کنند، افزود: امسال شرایط 
ویژه تری برای کشت بهاره داریم چون منابع آبی ما محدود است و همه 
عوامل و امکانات باید متأثر از این شرایط باشد و برنامه ها پیرامون این 
شرایط تدوین شود و یکی از برنامه های هرروزه مدیران شهرستان ها باید 
حضور در مزارع و عرصه های تولیدی باشد و از نزدیک موضوعات را رصد و 
پایش کنند. وی همچنین با اشاره به اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد 
درخت اظهار کرد: کاشت درخت برای حفظ و احیا منابع طبیعی ضروری 
است و تاکنون اقدامات خوبی در مازندران انجام شده است و برای اجرای 
این طرح توجه به تولید نهال ضروری است و ادارات کل منابع طبیعی باید 

بیشتر وارد عمل شوند.
عنایتی یادآور شد: از ظرفیت بخش خصوصی و بسیج جامعه کشاورزی 
در اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت استفاده شود و تشکل های 
غیردولتی را هم وارد عرصه کنیم و تاکنون هفت میلیون اصله نهال در 

استان تولید شد که در اجرای این طرح ملی مورد استفاده قرار می گیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: مدیریت هماهنگی 
دبیرخانه  عنوان  به  مازندران  کشاورزی  جهاد  سازمان  کشاورزی  ترویج 
اجرای این طرح مردمی است و ادارات کل منابع طبیعی هماهنگی الزم 
را با مدیریت ترویج داشته باشند ودر کنار کاشت درختان باید به صنایع 
وابسته و کارخانجاتی که از مواد اولیه چوبی استفاده می کنند توجه شود.

دیدار مدیرمخابرات منطقه مرکزی با اعضای هیئت 
مدیره کانون بازنشستگان مخابرات اراک 

مهندس لطفی ،مدیر مخا برات منطقه مرکزی با اعضای هیئت مدیره 
کانون بازنشستگان مخا برات اراک دیدار وگفتگو کرد. 

به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی در این نشست 
صمیمی که دردفتر مدیر منطقه برگزار گردید، مهندس لطفی با اظهار 
با  های  بازنشستگان سرمایه  کرد:  بیان  این جلسه  ازتشکیل  خرسندی 
ارزشی هستند که عمر خود را صرف خدمت به مردم کردند وباید از تجارب 
ارزشمند آنها استفاده شود و شایسته است که همواره مورد توجه باشند 
و البته در حال حاضر سعی شده است که حداکثر تالش در جهت رفع 

مشکالت وخواسته آنان به عمل آید. 
مهندس لطفی در ادامه افزود: با تمام توان وامکانات موجود در خدمت 
همکاران بازنشسته هستیم و نها یت سعی وتالش خود را در جهت تامین 

خواسته های این عزیزان به کار می گیریم. 
در این جلسه اعضای هیئت مدیره کانون بازنشستگان مخا برات اراک 
برات  ضمن طرح مطالبات خود، خواستار کمک ومساعدت مدیر مخا 
منطقه مرکزی در انعکاس این موارد به مدیران ارشد مخا برات ایران شدندو 
از مهندس لطفی به دلیل توجه وتعامل صمیمانه با کانون بازنشستگان 

تشکر وقدرانی نمودند .

در 2 هزار نقطه از جهان
توسعه فعالیت های بنیاد و جشنواره های امام رضا )ع(

المللی فرهنگی هنری  بنیاد بین  مدیرعامل 
امام رضا )ع( گفت : سالیان گذشته در 2 هزار 
نقطه از جهان فعالیت های بنیاد و جشنواره 

های امام رضا )ع( توسعه پیدا کرده است . 
مرتضی   ، ملت  اتحاد   – مجدم  معصومه 
المللی  بین  بنیاد  مدیرعامل  زاده  سعیدی 
فرهنگی هنری امام رضا )ع( در نشست خبری 
سیزدهمین جشنواره بین المللی شعر رضوی به 
زبان عربی که به میزبانی اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسالمی خوزستان برگزار شد اظهار کرد : 
بنیاد بین المللی امام رضا )ع( به عنوان تنهاترین 
نهاد دولت جمهوری اسالمی در حوزه فرهنگی 
رضوی قریب به ده سال است که فعالیت می 
کند و محورهای فعالیت آن در حوزه توسعه ی 

فرهنگی رضوی است . 
سعیدی زاده با بیان اینکه ماموریت بنیاد نگاه 
احیای امر اهل بیت )ع( است تصریح کرد : 
حضرت آقا امام رضا )ع( فرمودند؛ خدا رحمت 
کند بنده ای که امر ما را احیا کند بطوری که 

علوم ما را بیاموزد و به دیگران بیاموزاند . 
این مقام مسئول با اشاره به اینکه سیر احیای 
پیچیده  و  فرسایشی  یک مسئله سخت،  امر 
در  خواهد  می  بنیاد   : کرد  خاطرنشان  است 
بعد بین المللی با آحاد مردم گفت و گو کند و 
ماموریت خود را گسترش دهد، محاسن کالم 
اهل بیت را با زیبایی منتقل کند و این تنها از 

بستر هنر و رسانه اتفاق می افتد . 
وی افزود : 20 امین دوره جشنواره بین المللی 
امام رضا )ع( در حال سپری شدن است که 
خرداد ماه سالجاری بعد از میالد امام رضا )ع( 

آغاز به کار کرد . 
المللی فرهنگی هنری  بنیاد بین  مدیرعامل 
امام رضا )ع( گفت : جشنواره رضوی عمومی 
از جشنواره  ترین جشنواره کشور است حتی 
های فجر ، مقاومت و عمار هم عمومی تر می 
باشد که آن به دلیل وجود مقدس آقا علی ابن 
مردم  با همه  که  باشد  )ع( می  الرضا  موسی 
گفت و گو می کند و دیگر اینکه جشنواره در 
اثر را  طول 19 دوره گذشته 8 میلیون و 500 
دریافت کرده که این آمار به لحاظ رشد کمی ، 
نشان دهنده این است که جشنواره با مخاطبان 

مختلف جامعه ارتباط برقرار می کند . 
گذشته  سالیان   : کرد  عنوان  زاده  سعیدی 
در 2 هزار نقطه از جهان فعالیت های بنیاد و 
جشنواره های امام رضا )ع( توسعه پیدا کرده 

است . 
این مقام مسئول بیان کرد : با توجه به آسیب 
شناسی که از گذشته داشتیم ، امسال درعین 
پاسداشت عمومی شدن جشنواره ، قصد داریم 
جشنواره را به سمت تخصصی شدن ببریم که 
طرح تحولی آن مبتنی بر این رویکرد نوشته و 

تدوین شده است . 
وی افزود : وقتی از تخصصی شدن صحبت 
می کنیم یعنی یک فضای رقابتی بین اصحاب 
هنر و رسانه برای تولید محصول فاخرو اثرگذار 
آحاد و  برای مخاطب  و دیگر موضوع رضوی 
تاثیرگذاری در بدنه عمومی جامعه باید شکل 

بگیرد . 
المللی فرهنگی هنری  بنیاد بین  مدیرعامل 
جشنواره  تحولی  طرح   : گفت  )ع(  رضا  امام 
امام رضا )ع( به اینگونه است که می خواهد 
به سمت تولید محصوالت فاخر و اثر گذار برود 
و به سمت فضای آحاد جامعه روی بیاورد ، 
صاحب نظران، اصحاب هنر و رسانه این جریان 

را تایید کنند و آحاد جامعه بهره مند شوند. 
سعیدی زاده اظهار داشت : حضرت آقا در 

نسبت با فعالیت های فرهنگی یک پیامی دارند 
که می فرمایند : فعالیت های فرهنگی خوب و 
فاخر فعالیتی است که نخبگان تایید کنند و 
آحاد جامعه بهره مند شوند بر همین اساس 
این کالم را مبنای تحول جشنواره قرار دادیم 
یعنی اگر جشنواره قرار است تحول پیدا کند 
باید محصوالت آن به تایید نخبگان برسد و در 
معرض آحاد استفاده و بهره مندی اش اتفاق 

بیفتد . 
این مقام مسئول با بیان اینکه جشنواره تا 
مدیریت  ها  استان  بوم  در  گذشته  سالهای 
میشد تصریح کرد : امسال مدیریت جشنواره 
را در سطح ملی بردیم و شورای سیاست گذای 

ملی برای جشنواره ها انتخاب شد .
اعتبارات جشنواره یکی  افزایش   : افزود  وی 
از محورهای مورد بحث در بنیاد بوده است که 
در سالهای گذشته با یک رقم حداقلی مدیریت 
می شد اما امسال افزایش اعتبار داشته ایم که 
جشنواره شعر عربی حدود 800 میلیون اعتبار را 
به خود اختصاص داده در صورتی که دوره 19 

ام 66 میلیون بوده است . 
المللی فرهنگی هنری  بنیاد بین  مدیرعامل 
امام رضا )ع( گفت : انتخاب دبیران و داوران 
تراز از کشور های منطقه یکی دیگر از محورهای 
تحولی جشنواره است و تا کنون 11 کشور در 

جشنواره شرکت کرده اند . 
سعیدی زاده  تصریح کرد : کارگاه ها ، نشست 
ها و شب های شعر جانبی که جشنواره به خود 
جدید  تحولی  رویکردهای  از  داده  اختصاص 
جشنواره می باشد و امسال به عنوان اولین سال 
برنامه های جانبی به عنوانی یکی از محورها قرار 

داده ایم . 
این مقام مسئول با اشاره به اینکه جشنواره 
امام رضا )ع( می تواند محل وفاق همه گروه 
اندیشه، هنر و رسانه   های جامعه، صاحبان 
با محوریت امام رضا  باشد خاطرنشان کرد : 
)ع( می توان به شکل جدیدی به عرصه فرهنگ 
حوزه  این  جریان  و  پرداخت  جامعه  عمومی 
شکل جدیدی به خود بگیرد تا اتفاقات خوبی 

را تجربه کنیم . 
وی با اشاره به محصول محور بودن جشنواره 

ارشاد خوزستان  و  دبیرخانه  با همت   : افزود 
می توانیم در اختتامیه استانی جشنواره کتاب 
جشنواره را رونمایی کنیم و در جشن اختتامیه 
ای که در میالد امام رضا )ع( در مشهد برگزار 
خواهیم کرد کتاب برگزیده اشعار شعر رضوی 
زیور  به  را  زبان عربی در 20 دوره گذشته  به 
طبع آراسته و در خدمت مجموعه هنرمندان و 

اصحاب ادب قرار دهیم. 
المللی فرهنگی هنری  بنیاد بین  مدیرعامل 
امام رضا )ع( گفت : تولید محصوالت رسانه 
ای، نماهنگ و کلیپ که بصورت مشخص با 
اتفاق  جشنواره  برگزیده  شاعران  شعرخوانی 

خواهد افتاد نیز تولید اثر می شود . 
سعیدی زاده در خصوص تندیس جشنواره 
تصریح کرد : هر جشنواره ای تندیس خاص 
خود را دارد ، ما نیز برای جشنواره بین المللی 
شعر رضوی به زبان عربی نشان ارادت را در 
نظر گرفته ایم که در حال آماده سازی می باشد 
و در شب میالد امام رضا )ع( در مشهد مقدس 
با برنامه ای اختصاصی و حضور وزیر ارشاد به 
برگزیدگان نفرات اول همه جشنواره های امام 

رضا )ع( اهدا خواهد شد.
170 اثر به دبیرخانه جشنواره بین المللی شعر 

رضوی به زبان عربی رسید
دبیر  کثیر  آل  حیدری  مرتضی  ادامه  در 
سیزدهمین جشنواره بین المللی شعر رضوی به 
زبان عربی گفت : طی سیزده دوره ای که برگزار 
شد بنده بصورت مستقیم یا غیرمستقیم بعنوان 
یا داور جشنواره حضور داشته  شرکت کننده 
ام و می توان گفت جشنواره افت و خیزهای 
بسیار  شروع  یعنی  است  داشته  بسیاری 
درخشانی داشت و تا چندسال آثار بسیار زیادی 
داشتیم ، شاعران خارجی حضور داشتند ولی در 
سه سال اخیر دچار افت بودیم ، اما امسال با 
رویکرد جدیدی که بنیاد در پیش گرفته است 
از حیث آثار ارسالی به دبیرخانه، حضور داوران 
و شرکت شاعران شاخص جهان  المللی  بین 

عرب جهش خوبی داشته ایم . 
مهلت  اخرین   : کرد  بیان  کثیر  آل  حیدری 
اثار 15 بهمن ماه بوده که از 11 کشور  ارسال 
جهان من جمله چاد، ساحل آج، لبنان، سوریه، 

عراق، فلسطین ، یمن ، عمارات و شاعران عرب 
ایران 170 اثر در دو بخش فصیح و شعبی به 

دبیرخانه ارسال شده است . 
برای  فصیح  بخش  در  اینکه  بیان  با  ایشان 
اولین بار پذیرای 90 قصیده بوده ایم که آمار 
بسیار خوبی است تصریح کرد : داوران بخش 
از  زین  ناصر  و  عراق  از  االرسان  نجاح  فصیح 
بحرین بوده اند که شب گذشته داوری را به 
پایان رسانده و سه نفر اول از کشورهای بحرین، 
شاعرانی  اما  شدند  مشخص  ایران  و  سوریه 

بعنوان شایسته تقدیر معرفی خواهند شد . 
افزود : بخش محلی و شعبی برگزیده  وی 
این  در  که  است  خوزستان  استان  از  هایش 

بخش هم شایسته تقدیر خواهیم داشت . 
دبیر سیزدهمین جشنواره بین المللی شعر 
رضوی به زبان عربی گفت : برنامه های جانبی 
که دبیرخانه تدارک دیده است از برنامه های 
خوب جشنواره هستند و افتتاحیه نیز با حضور 
چند تن از شاعران استان و مسئولین محلی در 

شهر باوی برگزار می شود . 
حیدری آل کثیر اظهار داشت : از تاریخ یکم تا 
10 اسنفد ماه 4 محفل دیگر در هویزه، دزفول، 
بهبهان و شوش برگزار میشود، همچنین مراسم 
انجام خواهد  در حرم دعبل خزائی  اختتامیه 

شد . 
از 170  اینکه  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
اثر دریافت شده 10 اثر که نکات فنی نداشتند 
غربالگری  در   : کرد  خاطرنشان  شدند  حذف 
 70 و  شعبی  بخش  در  قصیده   70 به  بعدی 
قصیده در بخش فصیح رسیدیم که نهایتا در 
فصیح 10 قصیده به عنوان نامزد دریافت جایزه 

معرفی شدند . 
وی اضافه کرد : در بخش شعبی چون رقابت 
نزدیک است و کدبندی آثار اخیرا اتفاق افتاده 
است داوران در حال خواندن آثار هستند ، در 
نشستی که قرار است برگزار شود 15 قصیده به 

عنوان نامزد جایزه معرفی خواهند شد . 
دبیر سیزدهمین جشنواره بین المللی شعر 
ماه  اسفند   4  : گفت  عربی  زبان  به  رضوی 
نشست اصحاب رسانه با رویکرد معرفت یابی و 

سوژه یابی در گیالن برگزار می شود .

اخبار

مدیرعامل بنیاد بین المللی 
فرهنگی هنری امام رضا )ع(: 
بنیاد می خواهد در بعد بین 
المللی با آحاد مردم گفت و 
گو کند و ماموریت خود را 

گسترش دهد، محاسن کالم 
اهل بیت را با زیبایی منتقل 

کند و این تنها از بستر هنر و 
رسانه اتفاق می افتد

اهواز - رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گفت: عمق 
مشکالت فضای آموزشی در خرمشهر باال است و امیدوارم تا پایان 

سال 140۳ مشکالت آموزشی این منطقه را به حداقل برسانیم.
به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خان محمدی صبح امروز شنبه 
در حاشیه بازدید از پروژه ساخت مدرسه ایران در خرمشهر بیان کرد: 
این پروژه با کمک خیر در دست ساخت است که 40 درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد.
وی با بیان این اعتبار ساخت این مدرسه 50 میلیارد ریال است، 
افزود: با تخصیص به موقع اعتبار امید داریم در مهر ماه سال آینده 

این پروژه تکمیل شود.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور ادامه داد: در پی گزارشی که 
نماینده مردم این شهرستان از فضاهای آموزشی داشتند وزیر آموزش 
و پرورش امر کردند که امروز از پروژه های مدرسه سازی و مدارس این 

شهرستان بازدید کنم.
خان محمدی ادامه داد: امروز ظهر در فرمانداری خرمشهر جلسه ای 
برای بررسی وضعیت پروژه های مدرسه سازی خواهیم داشت و در 

تهران نیز این موارد پیگیری می شود.
وی گفت: عمق مشکالت فضای آموزشی در خرمشهر باال است 
و امید است تا پایان سال 140۳ مشکالت آموزشی این منطقه را به 

حداقل برسانیم.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور امروز از دبستان مهدیه در 
باهنر، دبستان دخترانه  نقطه صفر مرز خرمشهر، مدرسه شهید 
حمیده کاظمی، دبیرستان پسرانه شهید فهمیده، بازارچه کار آفرینی 

هنرستان خوارزمی و پروژه ساخت مدرسه ایران بازدید کرد.
وی همچنین با حضور در گلزار شهدای گمنام نقطه صفر مرزی 

خرمشهر به شهدا ادای احترام کرد.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس:
مشکالت فضای آموزشی در خرمشهر کاهش می یابد

فرمانده  و  نفت  وزیر  معاون  حضور  با   - بندرعباس 
امنیت  تأمین  وضعیت  آخرین  سپاه  دریایی  نیروی 
سکوهای نفت و گاز و لنگرگاه های صدور انرژی بررسی 

شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سپاه نیوز، در 
نشست معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت نفت و 
گاز پارس با فرمانده نیروی دریایی سپاه آخرین وضعیت 
تأمین امنیت سکوهای نفت و گاز و لنگرگاه های صدور 

انرژی بررسی شد.
با  پنجشنبه  شامگاه  سپاه  دریایی  نیروی  فرمانده 
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس 
و گفت وگو  دیدار  پارس جنوبی  منطقه  و  در عسلویه 

کرد.
و  نفت  شرکت  مدیرعامل  متجلی،  حسین  محمد 
وضعیت  آخرین  زمینه  در  نشست  این  در  پارس  گاز 
تأمین امنیت سکوهای نفت و گاز و لنگرگاه های صدور 
انرژی با سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه 

پاسداران گفت وگو کرد.
اقتصادی  ویژه  منطقه  دوجانبه  همکاری های  شرایط 
پارس جنوبی در جنوب استان بوشهر و شمال استان 
هرمزگان و آخرین وضعیت همکاری دوجانبه در راستای 
تأمین امنیت دریایی مورد بررسی طرفین قرار گرفت و 
و  نفت  وزارت  بین  و مستمر  تعامل دوجانبه  لزوم  بر 

نیروی دریایی سپاه در این حوزه تأکید شد.

با حضور معاون وزیر نفت و فرمانده ندسا بررسی شد
آخرین وضعیت تأمین امنیت سکوهای نفت و گاز و لنگرگاه های صدور انرژی

درین  حفاری  شرکت  محترم  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
ملی  شناسه  ثبت4467و  (بشماره  محدود  مسئولیت  سو)با 
10200105616دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی 
دستور  با   10:00 1401/12/08ساعت  مورخ  در  که  العاده  فوق 
جلسه افزایش سرمایه و جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در 
مورخ1401/12/13 ساعت 09:00با دستور جلسه کاهش سرمایه و 
تغییر تعداد اعضای هیئت مدیره و جلسه مجمع عمومی شرکاء 
انتخاب  جلسه  دستور  10:00با  مورخ 1401/12/13ساعت  در  که 
مدیران در مرکز اصلی شرکت به نشانی استان آذربایجان شرقي 
ولیعصرکوچه  تبریزمحله  شهر  مرکزي  تبریزبخش  شهرستان 
کدپستی  همکف  0طبقه  پالک  مخابرات  )سپیدار1(بلوار 

5157747694 تشکیل میشود حضور بهم رسانند.

دعوت مجمع عمومی فوق العاده
بدینوسیله از کلیه شرکاء شرکت آوین رایان کوشا 

اراک با مسئولیت محدود به شماره ثبت 15124 دعوت 

به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 

شرکت که در ساعت 10:00 مورخ 10/12/1401 در محل 

قانونی شرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع فوق العاده

1ـ انحالل شرکت


