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 گوگل در تركيه ۲6 ميليون دالر جريمه شد
کمیسیون رقابت ترکیه شرکت اینترنتی گوگل را بابت سوءاستفاده از نفوذ 
بازارش 19۶.7 میلیون لیر )2۶ میلیون دالر( جریمه کرد.در بیانیه کمیسیون 
رقابت ترکیه آمده اســت: این شرکت آمریکایی شرایط رقابت منصفانه را به 
دلیل دسترســی غیرمنصفانه به فضای تبلیغاتی نقض کرده و از قدرت برتر 
خود در بازار سوءاستفاده کرده است.مقامات ترکیه در فوریه گوگل را به دلیل 
سوءاستفاده از موقعیت برترش در بازار و تاکتیکهای رقابت غیرمنصفانه 9۸ 
میلیون لیره جریمه کرده بودند.در اتحادیه اروپا هم گروهی متشکل از 1۶5 
شرکت و نهاد خواستار برخورد جدیتر با گوگل شده و اعالم کرده اند این غول 
فناوری آمریکایی در جست و جوی وب به شکل غیرمنصفانه ای سرویسهای 
خودش را در ارجحیت قرار می دهد.این گروه شــامل شرکتهای آمریکایی و 
انگلیسی و 21 شــرکت اتحادیه اروپا در نامه مشترکی به مارگرت وستاگر، 
کمیسر امور ضد انحصارطلبی اروپا اعالم کردند گوگل در نتایج جست و جو 
سرویســهای خود را در رتبه باالتر قرار می دهد و خواستار اقدام فوری برای 
توقف این شیوه شدند.بر اساس گزارش رویترز، گوگل که زیرمجموعه شرکت 
آلفابت است، این ادعاها را رد و اعالم کرده که کاربران را مجبور نکرده و رقابت 

با سرویسهای این شرکت در اینترنت تنها یک کلیک فاصله دارد.

 موافقت آمريكا با فروش تراشه گوشى به هواوى
شرکت کوالکام اعالم کرد مجوز دولت آمریکا برای فروش تراشه های تلفن 

همراه نسل چهارم به شرکت هواوی تکنولوژیز چین را دریافت کرده است.
سخنگوی شرکت کوالکام اعالم کرد این شرکت مجوزی برای فروش شماری 
از محصوالتش شامل محصوالت نسل چهارم دریافت کرده است.کوالکام و سایر 
شــرکتهای تولیدکننده نیمه رسانای آمریکایی پس از اجرای محدودیتهای 
تجاری آمریکا علیه هواوی در سپتامبر، اجازه ندارند بدون مجوز ویژه دولت 
به این شرکت فروش داشته باشند.سخنگوی کوالکام درباره محصوالت نسل 
چهارمــی که به هواوی فروخته می شــود توضیح نــداد اما گفت مربوط به 
دستگاههای موبایل هستند. کوالکام درخواستهای دیگری برای صدور مجوز 
دارد که هنوز توسط دولت آمریکا بررسی نشده اند.هواوی در گذشته مشتری 

نسبتا کوچک تراشه های کوالکام بود که بزرگترین تامین کننده تراشه تلفنهای 
همراه اســت. هواوی در گوشیهای پرچمدارش از تراشه های طراحی داخلی 
اســتفاده کرده اما در مدلهای ارزان قیمت از تراشه های کوالکام بهره گرفته 
است.تالش هواوی برای طراحی تراشه های خود در سپتامبر با محدودیتهای 
تجاری آمریکا برای جلوگیری از دسترسی این شرکت به ابزارهای ساخت و 
طراحی نــرم افزار، به مانع برخورد کرد. تحلیلگران صنعت بر این باورند که 
هواوی پیش از اجرایی شدن ممنوعیت دولت آمریکا، به خرید و انبار کردن 
تراشــه های مورد نیازش اقدام کرده اســت.بر اساس گزارش رویترز، فروش 
سایر شرکتهای آمریکایی نظیر مایکرون تکنولوژی به هواوی متوقف شده و 
این شرکتها خواستار صدور مجوز دولت آمریکا شده اند. اینتل اعالم کرده که 

مجوزی برای فروش به هواوی دارد.

 هكرها سراغ سازندگان واكسن كرونا رفتند
مایکروسافت در گزارشی اعالم کرد که هکرها در روسیه و کره شمالی هفت 
شرکت برجسته که در زمینه ساخت واکسن کووید 19 و تحقیقات درمانی 
فعالیت می کنند را هدف گرفته اند.مایکروسافت در یک پست وبالگ اعالم کرد 
که حمالت سایبری در ماههای اخیر انجام شده و شرکتهای داروسازی بزرگ 
و محققان واکسن در آمریکا، کانادا، فرانسه، هند و کره جنوبی را هدف گرفته 
اســت. طبق این گزارش عمده این حمالت دفع شده اند اما مایکروسافت به 
شرکتها یا محققانی که هدف قرار گرفته اند، اشاره ای نکرد.گزارش مایکروسافت 
جدیدتریــن اطالعات درباره تالش هکرها برای ســرقت اطالعات مربوط به 
تالشهای پزشکی برای مبارزه با همه گیری ویروس کروناست. آمریکا امسال 
چین و روسیه را متهم کرد تالش می کنند تحقیقات در زمینه کووید 19 را 
به سرقت ببرند. در مواردی که مایکروسافت توضیح داده، هکرهای کره شمالی 
ایمیلهای فیشینگی ارسال می کنند که وانمود می کنند از سوی سازمان جهانی 
بهداشت ارسال شده اند در حالی که هکرهای روسی تالش کرده اند با استفاده 
از هزاران یا میلیونها تالش ســریع، وارد اکانت افراد شوند.مایکروسافت اعالم 
کرد ما به همه سازمانهایی که هدف حمله قرار گرفتند، اطالع دادیم و جایی 

که حمالت موفقیت آمیز بود، به کمک شتافتیم.

نشست سرپرست اداره کل زندانهای استان با مدیران بنگاه های 
اقتصادی استان بوشهر

نشست سرپرست اداره کل زندانهای استان با فرمانده سپاه امام 
واگذاری بیش از ۱۱ هزار انشعاب برق به متقاضیان در استان مرکزیصادق )ع( استان بوشهر

بازدید نماینده شهرستان های جنوبی استان بوشهر در مجلس از پروژه 
مجتمع آبرسانی دمیگز شهرستان دیر

در اجرای بند7 اولویت های اجرایی ســازمان مبنی بر ایجاد اشــتغال 5۰ 
درصدی زندانیان زندان های اســتان ،مقبلی سرپرست اداره کل زندان های 
استان در معیت موسوی معاون سالمت اصالح و تربیت ، روشن قیاس کارشناس 
اشتغال زندانهای استان وعمرانی مسئول روابط عمومی و مشاور مدیر کل زندان 
های استان در دیدارهای جداگانه با مهندس دوراهکی مدیر کل فنی و حرفه 
ای استان ، مهندس گزدرازی رئیس اتاق بازرگانی ، مهندس صفوی مدیرعامل 
شــهرکهای صنعتی استان و مهندس نامور مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی 
بوشــهر دیدار و گفتگو نمود .دراین دیدارها پس از تبیین سیاست های جدید 

سازمان در حوزه اشتغال و حرفه آموزی زندانیان اشتغال 5۰ درصدی به عنوان 
سیاست راهبردی اداره کل زندان ها تا پایان سال مطرح گردید .

در ادامه نیز مدیران استان در خصوص اشتغال حداقل 5۰۰ زندانی با پرداخت 
حقوق وارائه آموزش های الزم در محیط واقعی کار قول مساعدت الزم را ارائه 

و تفاهم نامه های کاربردی نیز در این زمینه منعقد نمایند.
مدیران عامل منطقه ویژه اقتصادی وشهرک های صنعتی استان آمادگی 
اشتغال 5۰درصدی را اعالم وبیان نمودند در این زمینه از هیچ کوششی دریغ 

نخواهیم کرد.

مقبلی سرپرست اداره کل زندانهای استان بوشهر با سردار رزمجو فرمانده 
سپاه امام صادق )ع( استان بوشهر دیدار و گفتگو نمود.

این دیدار که در اجرای اولویت های 12 گانه ســازمان مبنی بر شناسایی 
گروه های جهادی ونهادهای مردمی همکار در حوزه های خدماتی ورسیدگی 
به خانواده زندانیان آزاد شده در محل دفتر فرماندهی سپاه امام صادق )ع(استان 
برگزار شد.مقبلی گزارشی از عملکرد زندانهای استان بوشهر در حوزه های مختلف 
زندانبانی ارائه نمود .وی گفت: با توجه به اولویت های 12 گانه سازمان که یکی 
از این اولویت ها رسیدگی به خانواده زندانیان و همکاری گروه های جهادی و 
نهادهای مردم نهاد با زندانهای استان می باشد که انتظار داریم سپاه امام صادق 
)ع( اســتان با اعزام گروه های جهادی و کمکهای مومنانه به خانواده زندانیان 
نیازمند ما را نیز در راستای اهداف عالی سازمانی همکاری و مساعدت نماید .

در ادامه این نشســت که موســوی معاون سالمت اصالح و تربیت ، زارعی 
فرمانده پایگاه مقاومت اداری ثاراهلل و عمرانی مسئول روابط عمومی زندانهای 
استان نیز حضور داشتند هرکدام به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود در 

خصوص نحوه همکاری گروه های جهادی اشاره نمودند.
در ادامه سردار رزمجو گفت: زندانبانی بسیار شغلی سخت و طاقت فرساست 
که امیدوارم خداوند متعال کمک کند که همه زندانبانان ما در زندانهای سراسر 
کشور بتوانند به اهداف عالی تربیتی و اصالحی انسانهای به خطا رفته کمک 
نمایند .وی حجم کار زندانبانی را بسیار سخت دانست چرا که با انسانها سرکار 
دارند افرادی بزهکار یا مجرم با طیف های مختلف هستند و دیدگاه های مختلف 
که باید کارهای تربیتی و فرهنگی و اصالح تربیت روی آنها انجام گیرد که این 

خود بسیار فنی و سخت است که کار زندانبان را نسبت به انجام این امور مهم 
می  باشد که مدیریت زندان باید همه اطالعات و معلومات الزم را داشته باشد 
تا بتواند در زندان به صورت علمی کار نماید .وی در خصوص همکاری ســپاه 
با زندانهای اســتان خاطرنشان کرد که با اعزام گروه های جهادی به زندانهای 
استان و همچنین کمک های مومنانه به زندانیان و خانواده های زندانیان نیازمند 
همکاری و مساعدت الزم به عمل خواهد آمد و در این راستا از هیچ کوششی 
دریغ نخواهیم کرد .فرمانده سپاه گفت: زندان باید با برنامه ریزی خوب همکاری 
و تعامل همه دستگاه ها و نهادها با زندانهای استان به عنوان مرکز و یا آموزشگاه 

نیکی ها تبدیل گردد.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی 
از واگذاری بیش از 11 هزار انشــعاب برق به متقاضیان طی 7ماه سال جاری 

در استان خبرداد.
مهندس حسین شمسی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد کل مشترکین 
برق اســتان به مرز 75۰هزار مشترک رســیده است، افزود: بیشترین فراوانی 
مشترکین استان در بخش خانگی و به تعداد ۶11 هزار و 395مشترک است.

وی بابیــان اینکه بیش از ۶۶ درصد انرژی برق اســتان در بخش تولید به 
مصرف می رسد ،افزود: ۴۰.1 درصد از مصارف برق استان در بخش صنعتی، 
25.9 درصد در بخش کشاورزی، 23.2 درصد در بخش خانگی، ۴.۶ درصد در 

بخش عمومی و ۶.2 درصد در بخش سایر مصارف است.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع برق استان مرکزی با بیان 
اینکه در 7ماه سال جاری 1533فقره انشعاب غیرمجاز شناسایی و جمع آوری 
شده اســت ،افزود: تالش هایی برای شناسایی و جمع آوری انشعاب های برق 
غیرمجاز در سطح استان به کارگرفته شده و انتظار است در این راستا مردم نیز 
در صورت اطالع از وجود این انشــعابات، مراتب را در اسرع وقت اطالع رسانی 
کنند تا پیگیری الزم برای برخورد و جمع آوری آنها صورت گیرد و از خسارات 

ناشی از آن جلوگیری شود.
مهندس شمســی بیان کرد: مردم می توانند در صورت اطالع از استفاده 
کننــدگان غیرمجــاز از برق مراتب را از طریق ســامانه پیامکی به شــماره 

1۰۰۰1۰۰۰121 اطالع دهند.
وی با بیان اینکه تاکنون بیش از 13۰۸2 دستگاه کنتورهای هوشمند در 

سطح استان نصب شده است، افزود: بیش از 9۰ درصد مشترکین دیماندی و 
چاه های آب کشاورزی در استان به کنتور هوشمند طرح فهام مجهز می باشند.

مهندس شمســی با اشاره به راه اندازی اپلیکیشن »برق من« گفت: کلیه 
خدمات این شرکت از طریق این اپلیکیشن قابل دریافت است،مشترکان می توانند 
با دریافت اپلیکیشن »برق من« از نرم افزار کافه بازار و سایت شرکت به نشانی 
www. mpedc. ir و به صورت غیر حضوری خدمات صورتحساب،فروش و پس 

از فروش انشعاب برق ، رفع خاموشی و برق امید را دریافت کنند.

تجلیل از سرپرست اداره کل زندان های استان بوشهر در 
شورای پشتیبانی سواد آموزی استان

 در فرماندارى دليجان صورت گرفت :

بررسی مسایل حوزه آب و فاضالب شهرستان دلیجان با حضور 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

با حضور گراوند اســتاندار بوشهر و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی 
استان بوشهر ازمقبلی سرپرست اداره کل زندان های استان بوشهر به منظور 
توســعه واشاعه فرهنگ سواد آموزی از طریق ظرفیت های موجود در زندان 

های استان تجلیل بعمل آمد.
در جلســه شورای پشتیبانی ســواد آموزی استان که در محل استانداری 
برگزار شد مقبلی سرپرست اداره کل زندان های استان در این نشست گزارشی 
از اقدامــات و فعالیت های صورت گرفته در حوزه ســواد آموزی زندان های 
اســتان ارائه نمود.وی افزود: با ساخت مدرســه در زندان مرکزی بوشهر می 
توان وضعیت ســواد و دانش مدجویان را ارتقا داد وزندان ها را به آموزشــگاه 
نیکی ها تبدیل نماییم . در پایان حســب دســتور استاندار مصوب گردید به 
منظور ســاخت مدرسه در زندان بوشهر در شورای برنامه ریزی استان مطرح 

و مشارکت خیرین مدرسه ساز نیز در این بخش جلب گردد.

طــي جلســه اي با حضــور دکتر ســلیمي نماینده مردم شهرســتان 
هاي محالت و دلیجان در مجلس شــوراي اســالمي،مهندس براتي زاده 

فرماندار شهرســتان دلیجان و مهندس عرفاني نســب مدیرعامل شرکت 
 آب و فاضــالب اســتان مرکزي در محــل فرمانداري دلیجان ،  مســائل 
و موضوعــات حوزه آب و فاضالب  این شهرســتان مورد بحث و بررســي 

قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي شــرکت آب و فاضالب استان مرکزي در این 
دیدار که در روز سه شنبه 2۰ آبانماه سال جاري برگزار گردید در خصوص 
تامین آب شــرب روستاي راوه از سد کوچري و همچنین بررسي وضعیت 

تامین آب شرب مسکن ملي شهر دلیجان ، بحث و بررسي شد.
در ادامــه ایــن دیــدار ، فرمانــدار  شهرســتان دلیجــان و نماینده 
مــردم شهرســتان هــاي محــالت و  دلیجــان در مجلــس شــوراي 
 اســالمي به همراه مدیرعامل شــرکت آبفاي اســتان مرکــزي ، از پروژه 
 ســاخت مخــزن 2۰۰۰ متــر مکعبــي ایســتگاه پمپــاژ صادقیــه ، 

بازدید نمودند.

حجت االسالم موســی احمدی در بررسی وضعیت آبرسانی به روستاهای 
شهرســتان های جنوبی استان بوشهر با اشــاره به اینکه طرح های مهمی در 
استان بوشهر در حال اجراست اظهار داشت: در نشست هایی که در مرکز استان 
بوشهر با حضور مسئوالن اجرایی در بررسی مشکالت مناطق مختلف برگزار 
شــد شاهد حضور فرمانداران، مدیران دستگاه های اجرایی استان بوشهر برای 

پیگیری مشکالت مناطق هستیم.
نماینده مردم شهرستان های دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای 
اســالمی، یکی از مشکالت شهرها و روستاهای جنوب استان بوشهر را تامین 
آب آشــامیدنی دانست و تاکید کرد: اقداماتی در گذشته برای حل مشکالت 
آبرسانی در نقاط مختلف شهرســتان های جنوب استان بوشهر انجام گرفته 
است ولی کافی نیست.نماینده شهرستان های جنوبی استان بوشهر در مجلس، 
یکی از ظرفیت های مهم تامین آب آشــامیدنی را خلیج فارس دانست و بیان 
کرد: همجواری استان بوشهر با خلیج فارس قابلیت مهمی در اجرای طرح های 
مهم تولیدی، سرمایه گذاری، اشتغال زایی و تامین آب شرب فراهم کرده است.

احمدی، با تاکید بر تامین آب شــرب شهرستان های جنوبی استان بوشهر 
از طریق شیرین سازی آب دریا افزود: در مذاکره  با وزیر نیرو قرار است با بهره 
جســتن از خلیج فارس و شیرین ســازی آب دریا ، آب آشــامیدنی شهرها و 
روستاهای استان بوشهر از طریق اجرای پروژه های آب شیرین کن تامین شود.

وی، با بیان اینکه از طریق شیرین سازی آب دریا عالوه بر آب شرب، می توان 
آب کشاورزی هم تامین کرد افزود: حل مشکالت آب آشامیدنی شهرستان های 
۴ گانه جنوبی استان بوشهر باید در اولویت قرار بگیرد که تسریع در اجرای آب 

شیرین کن 2۸ هزار متر مکعبی سیراف به جم از آن جمله است.
نماینده مردم شهرستان های دیر، کنگان، جم و عسلویه در مجلس شورای 
اسالمی، از تکمیل پروژه آب شیرین کن سیراف - جم تا پایان امسال خبر داد 
و بیان کرد: در سفر معاونان وزیر نفت، نیرو و کشور به عسلویه و جم بر تکمیل 

پروژه آب شیرین کن سیراف - جم تا پایان امسال تاکید کردند.
نماینده شهرستان های جنوبی استان بوشهر در مجلس، با اظهار امیدواری 
در راه اندازی پروژه آبرسانی سیراف- جم تا پایان امسال تصریح کرد: برای حل 
مشکل تامین آب بخش ریز در شهرستان جم با پیگیری های انجام شده قرار 
است از سد سرچشمه آبرسانی انجام شود.احمدی، از تخصیص اعتبارات برای 
حل مشکل آبرسانی روستاهای شهرستان دیر خبر داد و تاکید کرد: بر اساس 
وعده های رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر امید می رود مشکل روستاهای شهرستان دیر در تامین آب برطرف 
شود.وی با بیان اینکه افق روشنی در حل مشکالت آبرسانی شهرها و روستاهای 
شهرســتان های جنوبی استان پیش بینی می شود گفت: با انسجام، وحدت و 
همدلی که میان استاندار، مسئوالن استان بوشهر و نمایندگان مجلس وجود دارد 
افق روشنی برای تحقق مطالبات مردم در تامین آب آشامیدنی فراهم کرده است.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان بوشهر هم از سپری شدن شدن 
تابســتان بدون بحران و تنش آبی در استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: با 
وجود اینکه تابســتان بسیار گرم همراه با شرایط کرونایی و افزایش 25 تا 3۰ 
درصدی مصرف آب داشتیم ولی به حمداهلل با اقدامات انجام شده و همراهی مردم 

تابستان گذشته با حداقل مشکالت کمبود آب در سراسر شهرها و روستاهای 
استان بوشهر سپری شد.

عبدالحمید حمزه پور ، با اشــاره به بازدید ازپروژه مجتمع آبرسانی دمیگز 
شهرستان دیر گفت: این مجتمع آبرسانی که نیمه تمام است، سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی بخشی از اعتبارات این پروژه تامین کرد و ان شااهلل در کوتاه ترین 
زمان ممکن پروژه آبرسانی مجتمع روستایی دمیگز شهرستان دیر تکمیل و 

راه اندازی می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر، میزان اعتبار مورد نیاز اجرای 
پروژه آبرســانی این مجتمع را 5 میلیارد تومان دانست و تاکید کرد: با تامین 
بخشی از این اعتبار مجتمع آبرسانی روستایی دمیگز شهرستان دیر تا قبل از 

تابستان سال آینده تکمیل می شود.
حمزه پور با تاکید بر تسریع اجرای طرح های آبرسانی در شهرها و روستاهای 
استان تصریح کرد: برای تکمیل مجتمع آبرسانی دمیگز شهرستان دیر سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر 3۰ میلیارد ریال تخصیص داد.
وی، با بیان اینکه با راه اندازی پروژه آبرســانی مجتمع روســتایی دمیگز 
شهرســتان دیر مشکل تامین آب شش روســتا برطرف می شود خاطرنشان 
کرد: برای حل مشکالت تامین آب دیگر شهرستان های جنوبی استان بوشهر 
اقدامات و طرح های مهمی در دست اجرا است که امید می رود با تکمیل آنها 

مطالبات مردم محقق شود.
حمزه پــور تاکید کرد: بــا اجرای طرح هــای تدوین شــده امید می رود 
شهرستان های جنوبی استان بوشهر در تابستان سال آینده در دسترسی به آب 

آشامیدنی پایدار، مشکلی نداشته باشند.
وی، با قدردانی از همراهی مسئوالن و نماینده مردم در مجلس در پیگیری 
حل مشــکالت آبرسانی شهرها و روستاها افزود: در اجرای طرح های آبرسانی 
حمایت استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر ستودنی 
است.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر، حل مشکالت آبرسانی این 
استان را یکی از موضوع های محوری و با اولویت برنامه ها دانست و تاکید کرد: 
این دیدگاه سبب شده بسیاری از مشکالت در اجرای طرح های آبرسانی برطرف 
 نشت سرپرست اداره کل زندان های استان با مدیر کلشود و اکنون مردم استان بوشهر حداقل کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند. 

 صدا وسیمای استان بوشهر

فراخوان شناسایی کسب و کارهای نوپا ) ارستارت آپ ها(

مقبلی سرپرست اداره کل زندان های استان با ناظرمدیر کل صدا وسیمای 
استان بوشهر دیدار وگفتگو نمود .

ابتدا مقبلی گزارشی از اقدامات انجام گرفته در حوزه های فرهنگی ، هنری 
، ورزشی ، علوم قرآنی و فوق برنامه زندان ها استان ارائه نمود.

سرپرست زندان های استان بوشهر گفت: به منظور اجرای بند 1۰ اولویت 
های دوازده گانه سازمان زندان ها مبنی بر آزادی محکومین مالی با بدهی زیر 
5۰ میلیون تومان مصمم هستیم که بتوانیم جذب کمک های خیرین را داشته 
باشیم که در این راستا تعامل و همکاری بیش از پیش صدا وسیما و اصحاب 

رسانه استان می تواند کمک شایانی به ما بنماید .

در ادامه ناظر مدیر کل صدا وسیمای استان بوشهر ضمن خیرمقدم گفت: 
شغل زندانبانی شغلی بسیار مقدس و سخت می باشد که در این راستا همکاری 
و تعامل ارگان ها و نهاد های آموزشی ، فرهنگی و هنری می تواند نقس بسزایی 

در رسیدن به اهداف عالی اصالحی وتربیتی سازمان زندان ها داشته باشد .
در پایان مقرر شد که با تعامل و همکاری صدا وسیما و زندان های استان 
اتاق فکر تشکیل و اعزام هنرمندان صدا وسیما به زندان های استان برای اجرای 
برنامه های هنری، اعزام کارشناسان تخصصی سازمان صدا وسیما برای پیگیری 
راه اندازی سیمای زندان مرکزی بوشهر ، تولید محتوای برنامه های آموزشی 
، فرهنگی و اشتغال زندان های استان از جمله مورادی بود که مصوب گردید.

اداره کل راه و شهرسازی گیالن برگزار می کند :
فراخوان شناسایی کسب و کارهای نوپا ) ارستارت آپ ها(

به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان گیالن ، این 
اداره کل در نظر دارد در راستای اجرای سیاست رویش وزارت راه و شهرسازی و 
ایجاد بستری مناسب برای توسعه کسب وکارهای نوپا در حوزه های تخصصی این 
اداره کل شامل مسکن، ساختمان، راه، امالک، و معماری و شهرسازی، نسبت به 
شناسایی و حمایت از ایده های نو اقدام نماید.در این راستا عالقمندان می توانند 

جهت کســب اطالعات بیشتر از ســاز و کار حمایتی این اداره کل از کسب و 
کارهای نوپا، با سرکار خانم مهندس موحدی به شماره همراه ۰9113393۸29 
تماس حاصل نموده و یا به صورت حضوری به ساختمان شماره 2 اداره کل راه 
و شهرسازی استان گیالن واقع در رشت- میدان شهید انصاری-ابتدای گلسار- 
واحد پایگاه داده مکانی مراجعه نمایند.شایان ذکر است : اطالعات تکمیلی این 
طرح در قســمت فراخوان شناسایی کسب و کارهای نوپا پورتال اداره کل راه 

و شهرسازی گیالن به نشانی https://gilan.mrud.ir/ بارگذاری شده است.


