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مدیر عامل س��ازمان منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس با اش��اره به رشد خیره کننده 
صادرات از این منطقه در س��ه ماه نخست 
امسال در مقایس��ه با مدت مشابه پارسال، 
گفت: ط��ی دوره م��ورد بررس��ی صادرات 

میعان��ات گازی از گمرک منطقه ویژه پ��ارس 10٧ درصد افزایش را 
نشان می دهد. 

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی منطقه ویژه پارس مهدی یوس��فی با 
بیان این که در سه ماه نخست امسال صادرات میعانات گازی از لحاظ 
وزن 10٧ درص��د و به حی��ث ارزش ٥٧ درصد افزایش یافته اس��ت، 
اظهارکرد: بر اس��اس آمار گمرک منطق��ه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
طی این مدت چهار میلیون و 1٧8 هزار و 200 تن میعانات گازی به 
ارزش ی��ک میلی��ارد و ٦8٧ میلیون و ٤٥٦ هزار و ٤1٥ دالر به خارج 
از کش��ور صادر شده است. مدیرعامل س��ازمان منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس با اش��اره به این که در بهار امسال ٤ میلیون و 1٤0 هزار 
و ٤٧ تن کاالهای غیرنفتی به ارزش 2 میلیارد و ٦٦٧ میلیون و ٣٣٩ 
هزار و ٤٦٩ دالر به خارج از کش��ور صادر شده است، گفت: طی دوره 

مورد بررسی صادرات کاالهای غیرنفتی نیز از نظر وزن و ارزش...

مجمع عمومي عادي ساالنه شرکت فوالد 
هرم��زگان به منظ��ور تصویب صورت های 
مال��ی و انتخ��اب اعض��ای هی��ات مدیره 
ب��ا حض��ور ٩٧/0٤درصد از س��هامداران 

برگزار ش��د. در این مجمع، پس از انتخاب 
هیأت رئیسه، مهندس امیرمسعود هراتیان مدیرعامل شرکت فوالد 
هرم��زگان، با ارائه گزارش فعالیت هی��أت مدیره به مجمع عمومي 
عادي س��االنه صاحبان سهام درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت 
درسال مالي منتهي به ٩٤/12/2٩ اظهار داشت: در سالي که گذشت 
فوالدهرمزگان توانس��ت با اتخاذ اس��تراتژي هاي ترکیبي از جمله، 
نهضت صرف��ه جویی و مدیریت مؤثر هزینه ه��ا، تولید محصوالت 
کیف��ي، افزایش به��ره وری و انجام پروژه هاي بهب��ود جایگاه خود 
را حفظ نماید. مدیرعامل ش��رکت فوالد هرم��زگان جنوب با بیان 
اینکهسال گذشته میزان تولید محصول نهایي این شرکت به بیش از 
یک میلیون و 1٧٩هزارتن رسید، اظهارکرد: این رقم نسبت به سال 
٩٣، افزایش��ی معادل سه هزار و ٥21 تن را نشان می دهد.مهندس 

امیر مسعود هراتیان در گزارش مجمع عمومی...

صادرات میعانات گازی ١٠٧ 
درصد افزایش یافت

 فوالد هرمزگان در مسیر 
رشد و بالندگی

سخنگوی کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس خبر داد:

افزایش خطاهای پزشکی بعد از سال ۹۳
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ــيون بهداشت مجلس گفت: متناسب  سخنگوى كميس
ــالمت بايد  ــانى در حوزه س ــروى انس ــاى ني ــا كمبوده ب
برنامه ريزى شود، زيرا گاهى به دليل كمبود نيروى انسانى 
ــئوليت عده اى بيشتر مى شود، لذا بايد تامين كادر  بار مس

درمانى مورد توجه قرار گيرد. 
ــده مبنى بر  محمدنعيم امينى فرد درباره آمار مطرح ش
ــكى در كشور، افزود: با توجه  12 هزار پرونده خطاى پزش
ــئوليتى كه در حوزه بهداشت و درمان  به حجم كار و مس
مجلس وجود دارد اين تعداد خطاى پزشكى قابل پذيرش 

نيست اما قابل توجيه است. 
ــوراى اسالمى، با  ــهر در مجلس ش نماينده مردم ايرانش
ــكى،  ــدد پرونده هاى مرتبط با خطاهاى پزش يادآورى تع
ــقف  ــكى س ادامه داد: البته اين تعداد پرونده خطاى پزش
انتظاراتمان نبوده و بايد تالش كنيم اين تخلفات را ريشه 

يابى كرده و درجهت رفع آن برآييم. 
ــى از علت هاى بروز  ــن نماينده مردم در مجلس، يك اي
خطاهاى پزشكى را كمبود نيروى انسانى خواند و تصريح 
ــب با اين كمبودها بايد برنامه ريزى شود زيرا  كرد: متناس
گاهى به جهت كمبود نيروى انسانى بار مسئوليت عده اى 
ــود لذا بايد تامين كادر درمانى مورد توجه  ــتر مى ش بيش

قرار گيرد. 
ــكى، گفت:  ــيدگى به تخلفات پزش وى درباره نحوه رس
ــكى در حوزه نظام پزشكى ارزيابى مى شود  تخلفات پزش
ــهولت بررسى تخلفات مى افزايد البته  كه همين امر بر س
همزمان پزشكى قانونى نيز رسيدگى به تخلفات پزشكى 

ــه برخى مواقع  ــته و در اين زمين ــتور كار داش را در دس
موازى كارى هايى نيز پيش مى آيد به گونه اى كه گاهى آرا 

و احكامى را هر دو دستگاه صادر مى كنند. 
امينى فرد تاكيد كرد: بايد هر دو دستگاه تبادل اطالعات 
و تعاملى براى همكارى در جهت بررسى تخلفات پزشكى 
ــته باشند تا در تسهيل در روند دادرسى و جلوگيرى  داش

از اطاله آن موثر باشد. 
ــم، ادامه داد:  ــهر در مجلس ده ــده مردم ايرانش نماين
ــى رخ دادن خطاهاى  ــه اى علت اساس ــد در هر منطق باي
پزشكى مورد ارزيابى دقيق قرار گيرد، البته ناگفته نماند 
ــت  ــكى اجتناب ناپذير اس كه برخى از اين خطاهاى پزش
ــتم هاى درمانى نيز درصدى به  ــرفته ترين سيس و در پيش
ــن موضوعات از  ــكى اختصاص دارد كه اي خطاهاى پزش

تخلف و قصور در حوزه پزشكى مجزاست. 
ــان مجلس  ــت و درم ــيون بهداش ــخنگوى كميس س
ــالمى، درباره افزايش 5 درصدى خطاهاى  ــوراى اس ش
ــال 93 تا 94 به خانه ملت گفت: اگرچه  ــكى از س پزش
ــالمت وجود دارد  ــى در حوزه س ــك رضايتمندى كل ي
ــن در طرح تحول  ــا فاصله داريم همچني اما با آرمان ه
ــالمت افزايش قابل توجهى در ارائه خدمات داشتيم  س
ــرار گيرد كه اين  ــوع مورد تحليل ق ــه بايد اين موض ك
ــكى ناشى از افزايش فشار  ميزان افزايش خطاهاى پزش
ــا نقص تجهيزاتى،  ــدگان خدمت بوده ي كارى ارائه دهن
كه نياز است وزارت بهداشت اين موارد را مورد ارزيابى 

كارشناسى قرار دهد. 

سخنگوى كميسيون بهداشت ودرمان مجلس خبر داد:

افزايش خطاهاى پزشكى 
بعد از سال 93

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست علت متهم تلقى 
شدن محيط بانان در دادگاه را نبود وكالى قوى، معاضدت 

و حمايت كافى قضايى از آنها دانست. 
ــنا، با اشاره به اينكه  معصومه ابتكار در گفت وگو با ايس
قوانين و مقررات در حوزه محيط بانى كامل است ولى در 
حال بررسى هستيم تا برخى موارد را تقويت كنيم، اظهار 

كرد: در شرايط كنونى محيط بان مانند نيروى انتظامى از 
قانون نحوه به كار بردن سالح تبعيت مى كند و ضابط قوه 
ــن است ولى  ــت قوانين هم در اين زمينه روش قضاييه اس
ــى موارد مختلف قضايى براى  با اين وجود در حال بررس

تقويت اين حوزه هستيم. 
ــته در برخى موارد  ــزود: ولى اينكه چرا در گذش وى اف

ــت  ــدادى از محيط بانان حكم گرفته اند، موضوعى اس تع
ــى آن هستيم و فكر مى كنيم معاضدت  كه در حال بررس
ــت نمى كند. تصور مى كنيم در موارد  قضايى كنونى كفاي
ــابق كه محيط بانان متهم شناخته شده اند بخاطر نبود  س
ــى در دادگاه ها  ــدت و حمايت كاف ــوى و معاض وكالى ق
ــت وگرنه قاعدتا نبايد محيط بان چنين احكامى  بوده اس

را بخاطر اقدام يا حتى خطايى كه كرده متحمل شود. 
ــت در ادامه به  ــت محيط زيس ــازمان حفاظ ــس س رئي
رضايت شاكى يكى از محيط بانان طى روزهاى اخير اشاره 
ــاكى بخاطر همكارى  ــرد و گفت: جا دارد از خانواده ش ك

بسيار آنها تشكر كنيم. 
ــت  ــاره به اينكه تجديدنظر در بحث معيش ابتكار با اش

ــرد، گفت:  ــان بايد صورت گي ــاعات كارى محيطبان و س
ــطح حقوقى محيط بانانى كه 3000 امتياز سختى كار  س
ــت و جا دارد كه اين  را دريافت مى كنند، تغيير كرده اس
ــرايط بهبود پيدا كند ولى در مجموع آنچه كه در اين  ش
ــكان عملياتى  ــب قوانين و مقررات فعلى ام ــوزه در قال ح

شدن داشت، دولت در سقف آن انجام داده است. 

ــن روحانى رئيس جمهورى، اليحه «معاهده  دكتر حس
ــران و جمهورى خلق چين در  ــالمى اي بين جمهورى اس
زمينه معاضدت حقوقى دو جانبه در موضوعات كيفرى» 
ــريفات قانونى به مجلس شوراى اسالمى  را براى طى تش

تقديم كرد. 
ــت، اين اليحه  ــانى دول به گزارش پايگاه اطالع رس
ــمند همكاريهاى  ــتقرار روش ــزوم اس ــه ل ــا توجه ب ب
ــالمى ايران و دولت  ــى بين دولت جمهورى اس قضاي

ــى  ــورى خلق چين و با توجه به آثار مثبت ناش جمه
ــب قانونى  ــترهاى مناس ــاذ تدابير و ايجاد بس از اتخ
ــازى  ــتاى زمينه س ــاع دو دولت و در راس ــراى اتب ب
ــور و ارتقاى سطح  ــبات دو كش ــترش مناس براى گس

ــان آنها  ــبات مي ــه و تحكيم مناس ــكارى دو جانب هم
ــوراى  ــه مجلس ش ــريفات قانونى ب ــى تش ــراى ط ب

اسالمى تقديم شده است. 
به گزارش ايرنا، رئيس جمهورى هفته گذشته نيز اليحه 

معاهده معاضدت قضايى در موضوعات «مدنى و تجارى» 
ــورى خلق چين را  ــالمى ايران و جمه بين جمهورى اس
ــالمى  ــوراى اس ــريفات قانونى به مجلس ش براى طى تش

تقديم كرد. 

 تاكيد ابتكار بر ناكافى بودن معاضدت قضايى از محيط بانان

از سوى رئيس جمهورى 
اليحه معاضدت حقوقى بين ايران و چين در موضوعات كيفرى تقديم مجلس شد
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ــى  ــال 1834 ميالدى كرس ــتين بار در س براى نخس
ــكده حقوق پاريس به  ــى در دانش تدريس حقوق اساس
ــى  ــى از رجال معروف سياس ــوا گيزو يك ــالش فرانس ت
ــه حقوقدان  ــيس و تدريس آن ب ــه تاس و علمى فرانس
ــى واگذار شد. واژه  معروف ايتاليايى به نام پلگرينوروس
ــتين بار از سوى  ــى نخس ــى در زبان فارس حقوق اساس
ــمند ايرانى به نام منصورالسلطنه عدل در كتابش  دانش
ــال  ــروطيت در س ــى يا اصول مش ــه نام حقوق اساس ب
ــت . در افغانستان  ــى به كار برده شده اس 1327 شمس
نيز براى نخستين بار در سال 1317 دانشكده حقوق و 
علوم سياسى در دانشگاه كابل تاسيس شد و در واليت 
ــور نيز در سال 1372 اين دانشكده  ــمال كش بلخ در ش

شروع به فعاليت كرد.
روند تكاملى حقوق اساسى

ــورهاى باستانى كه مى توان به عنوان محل  در ميان كش
ــورهاى  ــو و نماى فكر و عمل در اين باب نام برد كش نش

مصر باستان، يونان، روم و ايران قديم است.
ــتاوردهاى تاريخى امپراطور روم درتكوين و تكامل  دس
ــى قرار ذيل است: 1-  تعقلى كردن نهادهاى  حقوق اساس
ــته  ــى و تعميق مفاهيم قدرت و آزادى ، 2-  برجس سياس
ــى از  ــتن قدرت سياس كردن مفاهيم حاكميت، 3- پيراس

اقتصاد و مذهب.
ــتنگاه هاى حقوق اساسى  ــتان نيز يكى از رس يونان باس
ــطو حدود چهار قرن قبل از ميالد، تقريبا  بوده است . ارس
ــى گذشته و حال زمان خود را در دولت  158 قانون اساس
ــهرهاى يونان باستان بر شمرده است . به هر حال يونان  ش
ــمه و منبع حقوق  ــتين و عمده ترين سرچش يكى از نخس

اساسى در دنيا بوده است.
تعريف حقوق اساسى

ــت  ــته اى از حقوق عامه داخلى اس ــى رش حقوق اساس
ــازمان قواى عاليه مملكتى،  ــكل دولت، س كه در آن از ش
ــك از قواى مزبور و روابط آنها با  وظايف و اختيارات هر ي
ــوق و آزادى هاى افراد  ــر، حدود قدرت دولت و حق يكديگ
ــور معين و مقرر  ــى كش ملت به گونه اى كه در قانون اساس

شده است بحث و گفت وگو مى كند.
حقوق اساسى در سه اصطالح مختلف به كار رفته است: 
الف: گاهى به معنى حق هايى است كه بايد از سوى افراد، 
ــود . ب: گاهى به معنى قواعد  جوامع و دولت ها مراعات ش
ــت كه مبنا و اساس ديگر مقررات و  و مقررات اساسى اس
ــكل حكومت و  ــود و ماهيت و ش قواعد حقوقى قرار مى ش
ــازمان ها و نهادهاى دولتى  روابط متقابل فرد و دولت و س
را مشخص مى سازد . ج: گاهى هم منظور از حقوق اساسى، 
ــت كه به بررسى حق هاى اساسى و  رشته اى از حقوق اس

قواعد و مقررات بنيادى مى پردازد.
ــده از اين  ــا بر اين تعريف جامع كه از حقوق ارائه ش بن
ــته اى از حقوق عامه است  ــت: حقوق اساسى رش قرار اس
ــازمان عمومى دولت، رژيم سياسى، ساختار  كه در آن س
ــازمان، وظايف و اختيارات قواى ثالثه، حقوق  حكومت، س

و آزادى هاى فردى و اجتماعى، انتخابات و احزاب سياسى 
مورد مطالعه قرار مى گيرد.

موضوع حقوق اساسى
ــث مى كند: 1-   ــات ذيل بح ــى از موضوع حقوق اساس
ــر دولت و فرد . 2-  دولت و عناصر  مقررات قانونى حاكم ب
ــيم  ــت . 3- قدرت عمومى و طرز تقس ــكيل دهنده دول تش
قدرت و قوه سه گانه . 4- رابطه دولت به عنوان يك مرجع 
حاكم و فرد به عنوان يك عامل حكومت شونده . 5- حقوق 

و تكاليف اتباع.
تقسيمات حقوق اساسى

ــى به دو بخش تقسيم مى شود اول كليات  حقوق اساس
ــى . اولى از  ــى خصوص ــى و دوم حقوق اساس حقوق اساس
اصول و قواعد كلى سازمان هاى سياسى كشورها به صورت 
ــكيالت  عمومى بحث و گفت وگو مى كند . دومى در باره تش
و سازمان سياسى كشور معين بحث مى كند . مانند حقوق 

اساسى افغانستان، حقوق اساسى آمريكا.
منابع حقوق اساسى

ــت كه  ــمه هايى اس ــور از منابع، مخازن و سرچش منظ
ــكل مى گيرد. كه به دو  ــى با توجه به آنها ش حقوق اساس

ــته يا مدون و منابع  ــوند: منابع نوش ــته تقسيم مى ش دس
غير نوشته، غير مدون (عرف)

ــامل قانون اساسى، قانون عادى، احكام  منابع نوشته ش
ــى، نظريات علماى  ــن رييس مملكت، رويه قضاي و فرامي

حقوق و اعمال قوه مقننه است.
قانون اساسى

كلمه قانون معانى و مفاهيم مختلفى را افاده مى كند كه 
ــوده از جمله روش، قاعده،  ــت داراى معانى متعدد ب در لغ
ــتور و اصل هر چيز را قانون مى گويند .  ترتيب، سنت، دس
ــت و آن عبارت است  اما هدف ما معناى حقوقى قانون اس
ــه قواعد و مقرراتى كه براى تنظيم روابط مردم  از مجموع
ــده و  ــيله قوه مقننه وضع ش و حل اختالفات آنان به وس
اجراى آن از سوى قوه مجريه يا حكومت تضمين مى شود.

پيدايش قانون اساسى در افغانستان
ــى به نام  ــتين قانون اساس ــتان نخس ــور افغانس در كش
ــتان در 73 ماده در  ــى دولت عليه افغانس نظامنامه اساس
ــى به نام  ــد . دومين قانون اساس ــال 1301 تصويب ش س
ــتان در 110 ماده در  ــه افغانس ــى دولت علي اصول اساس
ــومين قانون اساسى در 11 فصل و 128  ــال 1309، س س

ــى در 13 فصل و  ــاده در 1343، چهارمين قانون اساس م
ــال 1355، پنجمين قانون اساسى به نام  136 ماده در س
اصول جمهورى دمكراتيك افغانستان در 68 ماده در سال 
ــمين قانون اساسى در 13 فصل و 149 ماده  1359، شش
ــال 1366 كه در سال 1369 تعديل و بازنگرى شد،  در س
ــى در 1372 هرگز به تصويب نرسيد  هفتمين قانون اساس
ــتمين قانون اساسى در 1382 در 12 فصل و 162  و هش

ماده به تصويب رسيد.
تعريف قانون اساسى

ــده كه به دو  ــى تعاريف گوناگون ارائه ش از قانون اساس
ــن عميد، قانون اساسى را  ــاره مى شود: حس تعريف آن اش
ــتورها، مقررات و احكامى تعريف كرده كه از  به معنى دس
ــوراى ملى براى حفظ انتظامات و  طرف دولت و مجلس ش

اداره كردن امور خارجى جامعه وضع مى شود.
ــى مى گويد قانون  ــل، يكى از حقوقدانان اروپاي ايك مي
ــى حاكم بر سياست هاى  ــى مجموعه از قواعد اساس اساس

يك ملت يا يك نهاد زير ملى است.
معيارها

ــار وجود دارد و هر  ــى دو معي براى تعريف قانون اساس

ــف آن پرداخته  ــن دو معيار به تعري ــس به تبعيت از اي ك
ــكلى و ديگرى  ــار عبارتند از معيار ش ــت . اين دو معي اس
معيار مادى . در معيار شكلى نيز دو چيز منظور است يكى 
ــى هم مقام صالحيت دار  ــكل خارجى و ظاهرى و دوم ش
ــكل و  ــه قانون را تصويب مى كند . اما در معيار مادى ش ك
صورت اين وثيقه و همچنين مقام تصويب كننده آن اصال 
مورد نظر نيست بلكه روح و محتواى قاعده و حكم مالك 
است . نتيجه كه از اين دو معيار به دست مى آيد اين است 
ــكلى هر قاعده و اصلى كه در متن  ــاس معيار ش كه براس
ــند ثبت و تصريح نشده باشد، جزء قانون اساسى تلقى  س
ــود هر چند كه در ماهيت و جوهر خود يك قاعده  نمى ش

اساسى باشد اما در معيار مادى اين گونه نيست.
نقد

چند اشكال بر معيار شكلى گرفته شده است: اول اينكه 
ــند مكتوب و مدونى به نام  ــت كه داراى س ــورى اس كش
ــت اما در عين حال نمى توانيم بگوييم  قانون اساسى نيس
كه اين كشور داراى قانون اساسى نيست مانند انگلستان . 
ــورها هستند كه در قانون اساسى  دوم اينكه برخى از كش
ــان برخى از موضوعات درج نشده اما آنها براساس عرف  ش
ــى  برخى از قاعده ها را به عنوان قاعده هاى حقوقى و اساس
دانسته اند مانند لبنان كه رييس جمهور شان بايد مسيحى 
باشد، صدر اعظم سنى و رييس پارلمان شيعى باشد . سوم 
ــر و ماهيت خود  ــى از موضوعات كه در جوه ــه بعض اينك
ــى از احكام  ــتند مانند برخ ــى نيس از مقوله حقوق اساس
ــامل در تعريف حقوق  ــازات، مقررات مالى و ادارى ش مج
اساسى شوند . چهارم اينكه از آنجا كه معيار شكلى بر متن 
سند و قواعد و احكام تكيه دارد و از طرف ديگر اين قواعد 
ــر و از زمانى تا زمان  ــور ديگ ــورى تا كش و مقررات از كش
ــر اختالف و تفاوت دارد ، نمى توان يك تعريف واحد و  ديگ

مشخص از قانون اساسى ارائه داد.
ــت از  ــى عبارت اس ــاس معيار مادى، قانون اساس براس
اصول و قواعدى كه در ذات و طبيعت خود اساسى هستند 
ــده باشد يا اينكه مقتضاى عرف  ــند ذكر ش چه در متن س
اساسى باشد يا اصال در قوانين كشور تصويب شده باشد.

معيار اساسى بودن
ــى نبودن  ــى بودن يا اساس ــورد اينكه معيار اساس در م
ــود دارد . برخى از  ــالف نظر وج ــت، اخت يك قاعده چيس
ــى  ــه موضوعاتى مى تواند اساس ــان مى گويند ك حقوقدان
ــازمان دولت ارتباط داشته باشد و  ــود كه به س ناميده ش
ــيط، مركب، فدرال، سلطنتى،  شكل دولت را از جهت بس
ــاى قواى  ــف و صالحيت ه ــى يا وظاي ــتى و پارلمان رياس

سه گانه مشخص كند.
ــى تعريفى ارائه دهيم كه با  اگر بخواهيم از قانون اساس
ــكلى و مادى انطباق داشته باشد بايد بگوييم  دو معيار ش
ــت از مجموعه قواعد اساسى سازمان دهنده  كه عبارت اس
ــأ عرفى و عادى  ــط دولت و ملت كه يا منش ــت و رواب دول
ــوى مقام خاص  ــند رسمى از س ــكل يك س دارد يا به ش

صالحيت دار وضع و تصويب مى شود.

حقوق اساسى و سابقه تدريس آن
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درجلسه شورای اقامه نماز گاز گلستان در 
سال 95 بر تقویت امورات فرهنگی نماز و 

تجهیز نمازخانه ها تاکید شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- درجلسه شورای اقامه نماز 
گاز گلستان كه با حضور مهندس جمال لیوانی مدیر عامل 
پیرامون  برگزار شد  نماز شركت گاز  اقامه  اعضای شورای  و 
برنامه ریزی و تقویت برنامه های معنوی سال جاری و همچنین 
اجرایی نمودن مفاد توافقنامه فی مابین ستاد اقامه نماز كشور و 
وزارت نفت بحث وتبادل نظر شد.به گزارش روابط عمومی، پس 
از تالوت آیاتی چند از كالم اهلل مجید، سید جواد موسوی دبیر 
جلسه پس از قرائت مفاد توافقنامه مذكور، گزارشی از وضعیت 
شورای اقامه نماز گاز گلستان و برنامه های اجرا شده ودر دست 
اجرای شورا و همچنین مشکالت موجود ارائه نمود.  در ادامه 
مهندس جمال لیوانی مدیرعامل و رئیس شورای اقامه نماز گاز 
گلستان نیز ضمن خیر مقدم به حاضرین جلسه، بر اهمیت هر 
چه بیشتر جایگاه نماز و اهتمام ویژه به این فریضه الهی تاكید 
كرد وخواستار تالش و همکاری اعضای شورا در تقویت و اجرای 
مطلوبتر برنامه های مورد نظر شد.  وی افزود:در این جلسه مقرر 
گردید اعتبارات الزم جهت اجرای كامل و مطلوب بندهای مفاد 
توافقنامه تعیین گردد تا مشکلی در این زمینه وجود نداشته 
باشد.وی افزود: جهت فرهنگ سازی و مانوس شدن هر چه بهتر 
همکاران با فرهنگ نورانی نماز عالوه بر تبلیغات محیطی مقرر 
گردید از طرق مختلف اطالع رسانی جامعی صورت پذیرد.وی 
افزود: در همین راستا جهت توسعه، تکمیل و تجهیز نمازخانه ها 
مقرر شد تجهیزات مورد نیاز تهیه و در اختیار ادارات گاز رسانی 
و دفاتر نظارت قرار گیرد.  شایان ذكر است در پایان جلسه هر 
یک از اعضای شورای اقامه نماز نقطه نظرات و پیشنهادات مورد 
نظر خود ارائه نمودند و پس از جمع بندی و ارزیابی آنها بر لزوم 

اجرای سریع تر آن تاكید شد. 
مدیر روابط عمومی پتروشیمی شازند:

 اهدای خون یک ضرورت است
اراک - خبرنگار فرصت امروز- اصحاب رسانه،خبرنگاران و 
مركزی  استان  ارگانهای  و  سازمانها  محترم  عمومی های  روابط 
علی الخصوص پتروشیمی شازند با حضور در انتقال خون استان 
مركزی به كمپین اهدای خون پیوستند. رجبی مدیر روابط عمومی 
پتروشیمی شازند با اشاره به اینکه اهدای خون برای سالمت جسم 
و روح انسان الزم است گفت: اهدای خون یک عمل انسان دوستانه، 
خداپسندانه و ضرورت است. مدیر روابط عمومی پتروشیمی شازند 
ضمن دعوت روابط عمومی ها و اقشار مردم برای شركت در این 
عمل خداپسندانه تصریح كرد: همین قطره های خون در بسیاری از 

اتفاقات باعث نجات جان بسیاری از انسان ها می شود.
شهردار ساري در بازدید سرزده از منطقه2:

ساري همچنان برمدار عمران مي چرخد
ساری - خبرنگار فرصت 
طي  عبوري  دكتر  امروز- 
شهرداري  از  سرزده  بازدید 
منطقه ۲ و دیدار با مدیران و 
كاركنان این منطقه خطاب به 
آنان گفت: كاركنان شهرداري 

با  گسترده اي  ارتباطات  خود  اداري  فعالیت  ماهیت  جهت  به 
شهروندان دارند و از این رو رعایت دقیق منشور اداري و اخالقي 
در این نهاد باید زبانزد خاص و عام باشد. شهرداري مركز استان 
تصریح كرد: بخاطر فعالیت گسترده و پروژه هاي عظیم عمراني 
و فرهنگي چهارسال اخیر مطالبات شهروندان تغییر كرده و از 
ما كارهاي بزرگي طلب مي كنند و ما به مردم فهیم ساري قول 
مي دهیم لحظه اي وقفه در انجام پروژه ها نداشته باشیم، ساري 
همچنان بر مدار عمران مي چرخد و اگر در برخي پروژه ها كندي 
صورت گرفته بخاطر برخي موارد دست و پاگیر اداري بوده كه 
هر لحظه به رفع و حل مشکالت نزدیک مي شویم.عضوشوراي 
سازمان شهرداري ها و دهیاریهاي كشور تاكید كرد: شما كاركنان 
و مدیران در وصول مطالبات مسئولید چرا كه مطالبات از ادارات 
حق شهروندان است و باید براي رفاه آنان هزینه شود. دكتر عبوري 
افزود: برغم مشکالت مالي كه تمامي دستگاههاي اداري و حتي 
دستگاه هایي كه فعالیت هاي عمراني گسترده اي دارند با آن مواجه 
هستنداما شهرداري ساري توانست در سه ماهه اول سالجاري ۴۶ 
میلیارد تومان به پیمانکاران پروژه هاي شهرداري پرداخت كند كه 
رقم قابل مالحظه اي بود. عبوري در خاتمه این بازدید به خبرنگار 
مركز رسانه گفت:شهرداري ۲۰۰ میلیارد تومان از دستگاههاي 
اداري طلب دارد كه ۸۰ میلیارد آن فقط مربوط به یک دستگاه 
است و ما در صددیم با به كارگیري ابزارهاي قانوني مطالباتمان را 

كه حق شهروندان است وصول كنیم. 
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان:

مبارزه با سن غالت در اراضی کشاورزی 
استان همدان 41 درصد افزایش یافته است

همدان - خبرنگار فرصت امروز- منصور رضوانی جالل در 
كارگروه ارتقای كیفیت گندم، آرد و نان استان همدان افزود: 
امسال در 35۰ هزار هکتار از اراضی كشاورزی همدان مبارزه 
با سن مادر و پوره غالت انجام شده است. وی اظهارداشت: در 
1۰7 هزار هکتار مبارزه با سن مادر و در ۲۴1 هزار هکتار مبارزه 
با سن پوره انجام شده است. وی با بیان اینکه با توجه به بارشهای 
مناسب امسال محصول گندم وضعیت مطلوبی داشته است افزود: 
پیش بینی تولید گندم در استان همدان ۶۸۰ هزار تن است كه از 
این میزان 55۰ هزار تن خرید تضمینی انجام می شود. وی ادامه 
داد: استان همدان با داشتن رتبه ۶ در تولید گندم كشور یکی از 
قطب های اثر گذار در به خودكفایی رسیدن تولید این محصول 
محسوب می شود. وی تاكید كرد: سطح زیر كشت گندم آبی در 
استان در سال زراعی 9۴- 95 حدود ۸۰ هزار و ۶۰۰ هکتار بوده 
است و تولید 3۶۴ هزار و 5۰۰ تن گندم در این سطح پیش بینی 
می شود. وی با بیان اینکه سطح زیر كشت گندم دیم 3۲۲ هزار و 
۸۲۰ هکتار با پیش بینی تولید ۲7۶ هزار 7۰۰ تن گندم می باشد 
ادامه داد: سال گذشته ۴1۶ هزار هکتار از مزارع استان همدان زیر 
كشت گندم رفت كه به دلیل خشکسالی میزان تولید ۴5۰ هزار 
تن بوده است كه 3۰۰ هزار تن توسط توسط دولت خریداری شد. 

بیش از دو میلیون بیمار در طرح تحول 
نظام سالمت در بوشهر ویزیت شدند

بوشهر- خبرنگار فرصت 
دانشگاه  رییس  امروز- 
خدمات  و  پزشکی  علوم 
استان  درمانی  و  بهداشتی 
طرح  آغاز  از  گفت:  بوشهر 
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اردیبهشت سال 93 تا پایان خرداد 95(، دو میلیون و ۲۲۰ 
هزار بیمار در مراكز درمانی تابعه این دانشگاه ویزیت شدند. 
دكتر علیرضا رئیسی در نشستی خبری با اصحاب رسانه استان 
بابیان اینکه تخت های ویژه بیمارستانی در استان بوشهر بر 
اساس نرم بندی باید در مركز استان قرار داشته باشند ولی 
هم اكنون در تمام بیمارستان ها تخت ویژه وجوددارد افزود: در 
حال حاضر همه شهرستان ها دارای كلینیک تخصصی هستند 
و از شروع طرح تاكنون بر اساس اطالعات جامع آماری هر 
نفر دو بار ویزیت شده است. وی با اشاره به اینکه از زمان آغاز 
طرح تحول نظام سالمت بیش از ۲۴۶ هزار نفر از بسته كاهش 
فرانشیز استفاده كرده اند افزود: طرح تحول نظام سالمت با سه 
هدف عمده یعنی كاهش پرداختی از جیب مردم، دسترسی 
همه به خدمات درمانی و افزایش كیفیت مراكز درمانی در 
درباره  بوشهر  پزشکی  علوم  دانشگاه  شد.رییس  آغاز  كشور 
احداث كلینیک های درمانی گفت: كلینیک خیر ساز دشتی 
تا پایان سال جاری و كلینیک برازجان تا اردیبهشت سال 
آینده مورد بهره برداری قرار می گیرند و كلینیک تخصصی و 
ویژه بوشهر نیز در محل بیمارستان قدیم فاطمه زهرا )س( 
بوشهر احداث و تالش می شود عملیات اجرایی آن هفته دولت 
آغاز شود. دكتر رئیسی بیان كرد: در این كلینیک تخصصی 
۴۰ تا ۴5 مطب، آزمایشگاه، رادیولوژی و سایر موارد دیگر 

پیش بینی شده است. 

دومین مالقات مردمی مدیرعامل شرکت 
برق منطقه ای خوزستان 

اهواز - خبرنگار فرصت امروز- تعدادی از كاركنان و مردم 
در دومین جلسه دیدار با مدیرعامل شركت برق منطقه ای 
خوزستان در سال جاری به بیان مسایل، دیدگاه ها، مشکالت 
و خواسته های خود پرداختند. محمود دشت بزرگ در این 
برای  و  كنندگان  مالقات  سخنان  ازشنیدن  پس  دیدارها 
دستورهای  آنان  درخواست های  و  مشکالت  به  رسیدگی 
الزم را به معاونان و مدیران شركت داد. برگزاری دیدارهای 
مردمی یکی از برنامه های كاری روابط عمومی شركت برق 
منطقه ای خوزستان است كه در راستای تقویت ارتباطات درون 
و برون سازمانی، تکریم ارباب رجوع و دریافت نقطه نظراها 
بصورت  كنندگان  مالقات  درخواست های  بیان  همچنین  و 
حضوری از مدیرعامل بوده است. گفتنی است، روابط عمومی 
شركت برق منطقه ای خوزستان روزانه پاسخگوی تعدادی از 
مراجعه كنندگان درون و برون شركتی است ودربرنامه مالقات 
عمومی یادشده مواردی كه درحوزه كاری روابط عمومی نباشد 
با مدیرعامل  با برگزاری نشست مالقات عمومی متقاضیان 

پیگیری می شود.

کوچ عشایر استان آذربایجان غربی به 
مناطق ییالقی شروع شد

ارومیه - خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومي 
اداره كل امورعشایر آذربایجان غربي، مهندس زینال زاده مدیر 
كل امور عشایراین استان در حاشیه كوچ عشایر شهرستان 
ماكو به مناطق ییالقی اظهار كردند: 15559 خانوار عشایری 
در استان آذربایجان غربی ساكن هستند كه همه ساله در این 
فصل از سال برای ادامه تولید محصوالت دامی از قشالقات 
به مناطق ییالقی استان كوچ می كنند. وی افزود: همه ساله 
عشایر استان ماه هایی از سال را ) عمدتا از اواخر خرداد تا 
اواسط شهریور ( برای ادامه زندگی و تولید محصوالت دامی 
از آبادی های قشالقی كوچ و در منالطق ییالقی مستقر می 
بیان  غربی  آذربایجان  استان  عشایر  امور  كل  مدیر  گردند. 
داشت: بیش از 9۰ درصد كوچ جمعیت عشایری در داخل 
و  شرقی  آذربایجان  استان  به  عشایر  مابقی  و  بوده  استان 
شهرهای مراغه و مرند كوچ می كنند. وی با بیان اینکه ساالنه 
عشایر استان 15 هزار تن گوشت قرمز،5۰ هزار تن شیر و سه 
هزار تن پشم تولید كرده و به بازار عرضه می كنند، افزود: 
عشایر نقش برجسته ای در تولید انواع محصوالت باالخص 
محصوالت دامی دارند. مهندس زینال زاده از مرمت و بهسازی 
175 كیلومتر ایل راه عشایری و 3۶ دهنه بهسازی چشمه آب 
و احداث آبشخور دامی برای تامین آب شرب دام ها در مناطق 
ییالقی استان در یک ماه آینده خبر داد و گفت: برای اجرای 
این طرح ها افزون بر چهار میلیارد و 5۰۰ میلیون اعتبار هزینه 
خواهد شد. وی در خصوص اقدامات انجام یافته در خصوص 
پیشگیری از بیماری های دام عشایر اعالم كرد تا كنون بیش 
از 9۰ درصد جمعیت دام عشایر استان واكسینه شده و 1۰ 
درصد باقی مانده با استقرار اكیپ های دامپزشکی در محل كوچ 

عشایر، قبل از كوچ واكسینه خواهند شد.

راه اندازی مرکز فروش سیارخدمات 
مخابرات گلستان 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در راستای اجرای پروژه 
تجاری مخابرات استان گلستان، مركز فروش سیار مخابرات 
راه اندازی شد. این پروژه كه با هدف افزایش سهم بازار از فروش 
با رعایت اصل مشتری محوری و  adsl در حال اجرا است 
تالش برای ارائه خدمات با كیفیت با حضور كارشناسان مخابرات 
و تشکیل گروه كاری به كار خود ادامه می دهد. در این راستا 
مركز فروش سیار خدمات كه در مناسبت های مختلف در نقاط 
مشتركان  كه  شده  اندازی  راه  می دهد  ارائه  خدمات  پرتردد 
می توانند خدمات مورد نظر را از این مركز فروش دریافت نمایند.

حسینعلی قناتی مسئول نمایندگی راه و شهرسازی 
شهرستان خنداب خبر داد

عملیات خط کشی محورهای شهرستان 
خنداب به طول 122 کیلومتر آغاز شد

اراک - خبرنگار فرصت امروز-به گزارش روابط عمومی 
اداره كل راه وشهرسازی استان مركزی، حسینعلی قناتی 
با  خنداب  شهرستان  شهرسازی  و  راه  نمایندگی  مسئول 
اعالم خبر فوق افزود: هدف از اجرای عملیات خط كشی 
حركت  محدوده  تعیین  خنداب،  شهرستان  محورهای  در 
بیشتر  انضباط  و  نظم  ایجاد  و  ای  جاده  كاربران  برای 
ترافیکی بوده و عالوه بر این، اقدامات وسیعی را در زمینه 
انواع  نصب  قالب  در  پوشش،  تحت  محورهای  ایمن سازی 
است.  نموده  اجرا  رسانی  اطالع  و  راهداری  عالئم  و  تابلو 
با  خنداب  شهرستان  شهرسازی  و  راه  نمایندگی  مسئول 
بر شمردن جزئیات عملیات خط كشی در محورهای این 
ایمنی  افزایش  منظور  به  اداره  این  كرد:  اضافه  شهرستان 
محورها، هدایت بهینه وسایل نقلیه و همچنین آگاهی دادن 
و  رفت  باندهای  تفکیک  در شب،  ویژه  به  راه  كاربران  به 
برگشت و كاهش میزان تصادفات و سوانح رانندگی،عملیات 
خط كشی به طول 1۲۲ كیلومتر را از ابتدای فصل تابستان 

در سطح محورهای این شهرستان آغاز نموده است.
مدیر کل راه و شهرسازی استان قزوین:

کاهش قابل توجه سطح تغییر کاربری های 
خدماتی کمیسیون ماده 5 در سال 94

قزوین - خبرنگار فرصت امروز- در سال گذشته 1۴ جلسه 
كمیسیون و 39 جلسه كمیته فنی در راستای حركت به سمت 
طرح مسائل اساسی و الویت دار شهری تشکیل شد و عملکرد 
این كمیسیون در راستای كیفیت بخشی و حركت در جهت 
آرمان های اصلی مورد تقدیر وزیر راه و شهرسازی نیز قرار گرفته 
است. به گزارش روابط عمومی اداره كل راه و شهرسازی استان 
قزوین، حامد مانی فر با اعالم این خبر گفت: هدف از تشکیل 
جلسات كمیسیون ماده 5 اجتناب از خردنگری، تصمیمات 
و همچنین طرح مسائلی كه در جهت  و موضعی  مقطعی 
رفع موانع پیش روی اجرا و تحقق بخشی به طرح تفصیلی 
می باشد. مهندس مانی فر با اشاره به مقام عالی وزارت راه 
و شهرسازی گفت: ضوابط و كیفیت زندگی شهروندان قابل 
خرید و فروش نبوده و با توجه به نگاه ویژه مسئولین به ویژه 
دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران از تضییع حقوق 
شهروندان در كمیسیون ماده 5 جلوگیری خواهد شد. دبیر 
كمیسیون ماده 5 بیان كرد: در همین راستا با جلوگیری و عدم 
طرح درخواست هایی كه فاقد توجیه و كارشناسی الزم بودند، 
كمیسیون با كاهش قابل توجه سطح تغییر كاربریها خدماتی 
نسبت به سال 93 برخوردار بود. مهندس مانی فر در این باره 
افزود: عملکرد این كمیسیون كه در راستای كیفیت بخشی و 
حركت در مسیر وظایف اصلی آن گام برداشته مورد توجه و 
تقدیر مقام عالی وزارت راه و شهر سازی نیز قرار گرفته است. 
دبیرخانه  تصریح كرد:  و شهرسازی همچنین  راه  مدیر كل 
كمسیون ماده 5 شهر تاكستان نیز در راستای دستیابی به یک 
فرایند صحیح تصمیم گیری با رویکرد تصمیم گیری آگاهانه و 
با هدف پایش برنامه ها و طرح های توسعه شهری همه ساله 
گزارشی از عملکرد كمیسیون ماده 5 شهر تاكستان به جلسات 
مربوط ارائه داده است.  دبیر كمیسیون ماده 5 با اشاره به اینکه 
تعداد 39 پرونده به دلیل عدم توجیه فنی و كارشناسی توسط 
دبیر خانه كمیسیون به شهرداری تاكستان عودت داده شده 
است افزود: تعداد پرونده های طرح شده در جلسات كمیسیون 
ماده 5 تاكستان نیز از میانگین ۸5 پرونده درهرسال به ۲۴ 
پرونده در سال 139۴ كاهش یافته است. مهندس مانی فر 
همچنین بیان داشت: طی مجموع تصمیمات متخذه كمیسیون 
ماده 5 شهر تاكستان در سال 139۴ از سطح كاربری مسکونی 
به مساحت ۶79۶ متر مربع كاهش و به سطوح كاربری های 
عمومی شامل ) ورزشی، فضای سبز آموزشی، مذهبی و شبکه 
ارتباطی ( افزوده شده است و در سایر كاربری های عمومی نیز 

تغییری صورت نگرفته است.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مجمع 
عمومي عادي ساالنه شركت فوالد هرمزگان به 
منظور تصویب صورت های مالی و انتخاب اعضای 
هیات مدیره با حضور 97/۰۴درصد از سهامداران 
برگزار شد. در این مجمع، پس از انتخاب هیأت 
مدیرعامل  هراتیان  امیرمسعود  مهندس  رئیسه، 
فعالیت  گزارش  ارائه  با  هرمزگان،  فوالد  شركت 
ساالنه  عادي  عمومي  مجمع  به  مدیره  هیأت 
صاحبان سهام درباره فعالیت و وضع عمومي شركت 
درسال مالي منتهي به 9۴/1۲/۲9 اظهار داشت: در 
سالي كه گذشت فوالدهرمزگان توانست با اتخاذ 
استراتژي هاي تركیبي از جمله، نهضت صرفه جویی 
و مدیریت مؤثر هزینه ها، تولید محصوالت كیفي، 
افزایش بهره وری و انجام پروژه هاي بهبود جایگاه 
فوالد  شركت  مدیرعامل  نماید.  حفظ  را  خود 
هرمزگان جنوب با بیان اینکه سال گذشته میزان 
تولید محصول نهایي این شركت به بیش از یک 
میلیون و 179هزارتن رسید، اظهاركرد: این رقم 
و  هزار  معادل سه  افزایشی  به سال 93،  نسبت 
5۲1 تن را نشان می دهد.مهندس امیر مسعود 
هراتیان در گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه 
صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲9 اسفند 
9۴شركت فوالد هرمزگان، افزود:این شركت با بهره 
گیری از همه ظرفیت ها و با تکیه بر توان فنی 

تخصصی و مدیریت مبتنی بر برنامه، در راستاي 
توسعه صنعت و شکوفایي اقتصاد ایران با اتکا به 
حمایت هاي سهامداران گام هاي بزرگي را در مسیر 
توسعه صنعت فوالد برداشته است. وی در ادامه با 
اشاره به بخشی از دستاوردهای حوزه بهره برداری 
نشان  شركت فوالد هرمزگان در سال 9۴خاطر 
كرد: كاهش11درصدی مصرف برق كل به ازای هر 
تن تولید، كاهش دو درصدی مصرف آب، كاهش 
سه درصدی مصرف الکترود، كاهش پنج درصدی 
مصرف نسوز،33درصدی عیوب اسلب،11درصدی 

تولید ذوب های خارج از سفارش،دودرصدی افزایش 
بازدهی وزنی )Yield( ریخته گری و 13درصدی 
افزایش تولید محصوالت ویژه از اهم دستاوردهای 
به  دستیابی  همچنین  هراتیان  است.  حوزه  این 
ركورد تولید ماهیانه به میزان 11۲هزار و ۸۰۰ تن 
در آذرماه 9۴ را از افتخارات شركت عنوان كرد 
به  نسبت  صادرات  درصدي   1۰.۴ گفت:رشد  و 
سال 93،ورود به بازارهای جدید صادراتی،معرفی 
و عرضه محصوالت جدید در بازار داخلی و برگزیده 
استان  سال  نمونه  صادركننده  عنوان  به  شدن 

بخشی از دستاوردهای حوزه فروش شركت است. 
مدیرعامل شركت فوالد هرمزگان جنوب كاهش 
به  شركت  پروژه ای  و  جاری  قراردادهای  مبالغ 
میزان 3۸۴ میلیارد ریال،كاهش وابستگی به گندله 
وارداتی و صرفه جویی 1۰ میلیون دالری، تعدیل 
میزان  به  هزینه  كاهش  و  تولید  گواهی  هزینه 
35 میلیارد ریال وحذف مالیات و عوارض ارزش 
افزوده از صورتحساب های بندر شهید رجایی به 
میزان پنج میلیارد ریال را در شمار دستاوردهای 
این  سرمایه  اظهاركرد:  و  برشمرد  تامین  حوزه 
شركت طی چند مرحله به مبلغ 15هزارمیلیارد 
ریال افزایش یافته است. به گفته هراتیان؛ تولید 
یک میلیون و 5۸۶هزار تن آهن اسفنجي،تولید 
و  1۰۴هزار  همچنین  و  بریکت  تن  17۲هزار 
5۰۰ تن آهک و همچنین تولید یک میلیون و 
35۰هزار تن اسلب فوالدي و دستیابي به سودي 
معادل 17۴،1۶9 میلیون ریال نیزبه عنوان اهم 
برنامه ها و اهداف این شركت در دستوركار است. 
در این مجمع صورت های مالی شركت برای سال 
منتهی به 139۴/1۲/۲9 و گزارش فعالیت هیئت 
مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت. 
و  شركت  حسابرس  و  قانونی  بازرس  همچنین 
شركت  روزنامه هایرسمی  و  علی البدل  بازرس 

انتخاب گردید. 

مدیرعامل فوالد هرمزگان در گزارش مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام:

 فوالد هرمزگان در مسیر رشد و بالندگی

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان: 
دخل و تصرف در بستر رودخانه ها موجب بروز سیل و ایجاد خسارت در آذربایجان شرقی می شود 

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی: 
اکثر کشورهای همسایه ایران واردکننده و مصرف کننده گوشت مرغ و قرمز و آبزیان هستند 

مدیرکل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی: 
افزایش پروازهای فرودگاه تبریز در مسیرهای استانبول و مشهد 

آب  شركت  مدیرعامل  فالح-  اسد   - تبریز 
منطقه ای آذربایجان شرقی در تحلیل سیل های رخ 
داده در استان از سال 137۸ تاكنون، گفت: چهار 
درصد این سیل ها به خاطر عوامل طبیعی، 53 
درصد ناشی از تصرف بستر رودخانه ها و 3۸ درصد 
نیز به دلیل ساخت و ساز در مسیر رودخانه ها رخ 
داده است.به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس 
غالمرضا هاشمی افزود: از سال 137۸ تاكنون 31۸ 
سیل در استان رخ داده كه ۲۴ مورد آن در سال 
جاری به وقوع پیوست.وی ادامه داد: این ۲۴ سیل 
رخ داده در سال جاری هیچ كدام سیالب ۲5 ساله 
نبوده است و اگر زیرساخت های الزم آماده بود، 
نبایستی مشکلی به وجود می آمد. وی اظهار كرد: 
دستگاه های مختلف با سرعت باال و تعامل خوب در 

رفع مشکالت پیش آماده اقدام كردند ولی باید بر 
روی اقدامات پیشگیرانه بیش از پیش توجه كنیم.

وی تاكید كرد: ساخت و سازهای غیراصولی كه 
در بستر رودخانه ها انجام شده مربوط به سال های 
منطقه ای  آب  شركت  است.مدیرعامل  گذشته 
آذربایجان شرقی اظهار كرد: در برخی شهرستان ها 

شاهد هستیم كه مسیر برخی رودخانه ها در داخل 
شهر بدون ایجاد پل آسفالت می شود كه با كمترین 
بارش سیل ایجاد خواهد شد.وی اظهار كرد: در 
خارج از شهرها نیز در طراحی پل ها با توجه به 
اهمیت جاده برای سیالب 5۰ ساله و 1۰۰ ساله 
مراعات نمی شود و با اندک بارش نیز دچار مشکل 
می شویم. مهندس هاشمی خاطرنشان كرد: در 
سال 13۸7 دستورالعملی برای هشدار سیل تعیین 
شد كه با چه روندی قبل از وقوع اطالع رسانی 
شود تا خسارت های جانی و مالی آن به حداقل 
برسد. وی ادامه داد: در آن زمان این دستورالعمل 
توسط استاندار وقت به فرمانداری ها ابالغ كردند 
ولی اجرایی نشد. مدیرعامل شركت آب منطقه ای 
داده  رخ  سیالب   ۲۴ از  گفت:  آذربایجان شرقی 

در استان در سال جاری 1۰ مورد در شهرستان 
شبستر و مابقی در شهرستان های مرند، هشترود، 
مراغه، بستان آباد و جلفا اتفاق افتاده است.وی با 
بیان اینکه از نظر رودخانه باید هر مسیلی امکان 
باشد، اظهار كرد:  رد سیالب ۲5 ساله را داشته 
دبی هیچ كدام از سیالب های رخ داده به ۲5 سال 
نرسیده اند.وی با اشاره به اینکه دخل و تصرف ها 
ایجاد  و  بروز سیل  ها موجب  رودخانه  بستر  در 
خسارت می شود، گفت: اگر مسیر رودخانه های ما 
باز بود این اتفاقات رخ نمی داد و آب جاری شده 
نام سیالب به خود نمی گرفت.الزم به ذكر است 
آذربایجان شرقی در ایام اخیر بر اثر بارندگی های 
شدید باران، تگرگ و بروز سیل متحمل سه هزار و 

31۰ میلیارد ریال خسارت شده است.

تبریز - ماهان فالح- معاون برنامه ریزی و امور 
اقتصادی سازمان جهادكشاورزی استان آذربایجان 

شرقی، گفت: چهاردهمین نمایشگاه بین المللی 
و صنایع  آبزیان  طیور،  دام،  دامپزشکی،  صنعت 
وابسته، بیست و دوم لغایت بیست و پنجم تیرماه 
المللی  بین  نمایشگاه های  مركز  در  جاری  سال 
برگزار می شود.به گزارش خبرنگار ما در  تبریز 
تبریز، مهندس اكبر فتحی، با اعالم این خبر افزود: 
این نمایشگاه با رویکرد توسعه صادرات برای خروج 
مازاد محصوالت تولیدی، رونق صنعت دامپزشکی، 
دام و طیور و آبزیان ایران و رعایت استانداردهای 

بین المللی برگزار می شود. وی با بیان اینکه اكثر 
كشورهای همسایه ما واردكننده و مصرف كننده 
گوشت مرغ و قرمز و آبزیان هستند، گفت: بنابراین 
برای  كشور  غیرفعال  ظرفیت های  از  استفاده 
تولید، فرآوری، بسته بندی، رعایت استانداردهای 
گوشت  ارائه  و  كردن  پاستوریزه  بین المللی، 
حالل می تواند موفقیت هایی را برای ما در توسعه 
صادرات حاصل كند. مهندس فتحی عنوان كرد: 
این رویداد در منطقه شمالغرب كشور به عنوان 

یک رویداد اقتصادی تجاری دریچه ای به سوی 
بازارهای منطقه و فراتر از اوراسیا و حوزه بالکان 
در صنعت مرغداری و دامپروری است.الزم به ذكر 
است چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته ایران از بیست 
و دوم الی بیست و پنجم تیر ماه در سالن پروین 
اعتصامی نمایشگاه های بین المللی تبریز به روی 
بازدیدكنندگان، عالقه مندان و بهره برداران عزیز 

دایر خواهد شد.

تبریز - اسد فالح- مدیركل فرودگاه های استان 
آذربایجان شرقی از افزایش پروازهای این فرودگاه 

در دو مسیر تبریز- مشهد و تبریز- استانبول و 
بالعکس خبر داد.به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
درخواست های  پی  در  گفت:  صفایی  مصطفی 
و  تبریز  فرودگاه  مراجعین  و  مسافرین  مکرر 
استان،  فرودگاه های  كل  اداره  پیگیری های  با 
به  اقدام  ماهان  و  ایرتور  هواپیمایی  شركت های 
افزایش در این مسیرها نموده اند. وی گفت: پرواز 

تبریز- مشهد و بالعکس روزهای دوشنبه ساعت 
۰9:15 و روزهای پنج شنبه ساعت ۲1:1۰ توسط 
شركت هواپیمایی ماهان با هواپیمای A3۰۰ از 
فرودگاه تبریز انجام می گیرد. صفایی گفت: پرواز 
تبریز – استانبول و بالعکس نیز روزهای دوشنبه 
و پنج شنبه هر هفته توسط شركت هواپیمایی 
ایرتور و با هواپیمای MD انجام می گیرد و پرواز 

نیز در  ایر  آتا  و  شركت های هواپیمایی تركیش 
این مسیر همچنان فعال است.الزم به ذكر است؛ 
هم اكنون از فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز 
پروازهای خارجی به مسیرهای آذربایجان،تركیه، 
تهران،  مسیر های  به  داخلی  پروازهای  و  عراق 
مشهد، اصفهان، اهواز، شیراز، بندرعباس، عسلویه، 

كیش، قشم و كرمان برقرار است.

اهواز - خبرنگار فرصت امروز- نشست خبری مجتبی گلستانی، 
مدیر منطقه سه شهرداری اهواز با اصحاب رسانه برگزار شد. در ابتدای 
این جلسه، گلستانی ضمن ارائه بیوگرافی از منطقه سه به پروژه های 
عمده در سطح منطقه اشاره كرد و گفت:پنج پروژه كالن از جمله 
مجتمع فرهنگی تفریحی پاركهای ساحلی شهروند،پارک بانوان، پارک 
ایران زمین، باغ موزه دفاع مقدس، پارک حیات وحش و رستوران های 
ساحلی در سطح منطقه سه اجرا شده یا در حال انجام است. احداث 
فرهنگسرای فرهنگیان، تعریض باندكندرو بلواربسیج مستضعفین، 
احداث 1۰زمین ورزشی در سطح منطقه و طرح ضربتی و گسترده 
پاكسازی در منطقه سه نیز از دیگر پروژه ها به شمار می رود. وی به 
ارائه اقدامات صورت گرفته در حوزه ی پاركها اشاره كرد و افزود: در 
مناطق كوی ملت، ملی راه، فرهنگیان، فلکه فرودگاه و زویه عملیات 
تکمیل و بهسازی پاركها انجام شده و پاركهای منابع طبیعی، كوی 
نیرو و پارک شماره ۲ شهرک آغاجاری هم در حال تکمیل می باشد. 
مدیر منطقه سه ادامه داد: در زمینه توسعه فضای سبز نیز بیش از 
۲1 هزار مترمکعب خاكریزی، ۲1۰۰متر جدولگذاری، كاشت بیش از 
7هزار نهال و 3۰۰۰ مترمربع چمن كاری نیز صورت گرفته است كه 
با اقدامات انجام شده، سرانه فضای سبز برای هر شهروند در منطقه 

ما به حد استاندارد رسیده است. مجتبی گلستانی در ادامه به عملیات 
انجام شده بهسازی مسیرها در سطح منطقه اشاره كرد و گفت: حدود 
با انجام عملیاتهای  15۰هزار مترمربع از خیابانهای سطح منطقه 
بهسازی شامل زیرسازی، آسفالت، لکه گیری، روكش آسفالت، لکه 
گیری و نوارهای حفاری ترمیم شده است. مدیر منطقه سه شهرداری 
اهواز در خصوص پروژه های پیاده روسازی نیز تصریح كرد: بیش از 
۲5 هزار مترمربع عملیات پیاده روسازی اعم از زیرسازی، بتن ریزی، 
جدول گذاری، لوله گذاری و كف سازی و همچنین جهت دفع آبهای 
سطحی نیز تاكنون بیش از ۴5۰۰متر لوله گذاری در سطح منطقه 

انجام شده است. گلستانی تصریح كرد: با توجه به نیاز شهروندان به 
زیباسازی چهره شهر، تاكنون المانها و نورپردازی های متنوعی به 
مناسبتهای مختلف انجام شده و بیش از 9هزار مترمربع از دیوارها 
و پل های عابر پیاده نیز نقاشی شده اند. مدیر منطقه سه در ادامه 
به تاكید شهردار اهواز مبنی بر توجه ویژه به مناطق محروم و كم 
برخوردار اشاره كرد و گفت: در این راستا خدمات مطلوبی به ساكنان 
این مناطق ارائه شد. گلستانی افزود: یکی از پروژه های عمرانی بزرگ 
در سطح منطقه توسعه جاده ساحلی شرقی تا منطقه شیبان است كه 
نقش بزرگی را در رونق منطقه و نیز گشودن گره های ترافیکی را ایفا 
می نماید و در صورت صدور مجوزهای الزم امسال این پروژه كلنگ زنی 
می شود. مدیر منطقه سه به یکی از معضالت عمده شهر اهواز از جمله 
منطقه سه اشاره كرد و گفت: باید سعی كنیم مناطقی از قبیل علی 
آباد، شهرک اندیشه و بخشی از زرگان و چند منطقه ی دیگر را وارد 
طرح جامع شهر اهواز كنیم تا بتوانیم در جهت رفع معضالت این 
مناطق برآییم اگرچه شهردار اهواز طی اقدامی انسان دوستانه دستور 
خدمات دهی به این مناطق را صادر كرد. گلستانی همچنین در پایان 
خواستار همکاری بیشتر شركت نفت جهت اجرای پروژه های عمرانی 

در سطح منطقه شد.

رشت- خبرنگار فرصت امروز- مهندس چیت چیان وزیرنیرو طي 
حکمي مهندس لطفي رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شركت آب و 
فاضالب استان گیالن را به ریاست هیأت ورزش وزارت نیرودراستان 
گیالن منصوب كرد. به گزارش دفتر روابط عمومي شركت آب و فاضالب 
استان گیالن مهندس لطفي رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شركت آب 
و فاضالب استان گیالن با صدور حکمي از سوي وزیر نیرو به عنوان رئیس 
هیأت ورزش وزارت نیرو در استان گیالن به مدت یکسال منصوب شد و 
مهندس چیت چیان در متن حکم اظهار امیدواري نموده است با درایت 
و برنامه ریزي، زمینه توسعه وگسترش ورزش همگاني در سطح كاركنان 

صنعت آب و برق و خانواده هایشان در استان با حضور مهندس لطفي 
محقق شود. دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آب و فاضالب 
استان گیالن نیز با اعالم خبر برگزاري نشست هاي مختلف مدیرعامل با 
مسئولین ودست اندركاران امور ورزش شركت براي برنامه ریزي و رایزني 
با سایر دستگاه هاي مرتبط درراستاي اجراي دستورات مقام وزارت با 
تبریک به مدیرعامل شركت آب وفاضالب گیالن این اتفاق را فرصت 
خوبي براي استفاده و ارتقاء سطح برخورداري همه كاركنان صنعت آب 
و برق و خانواده هایشان از مزایاي ورزش هاي همگاني مي داند و تالش 

خواهد كرد در تحقق برنامه هاي پیشنهادي پیشرو باشد. 

گلستانی، مدیر منطقه 3 شهرداری اهوازخبر داد
در صورت همکاری الزم، ساحل سازی کارون تا شیبان ادامه می یابد

باحکم وزیر نیرو، مهندس لطفي رئیس هیات ورزش وزارت نیرو در استان گیالن شد

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل سازمان منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس با اشاره به رشد خیره كننده صادرات از این 
منطقه در سه ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال، 
گفت: طی دوره مورد بررسی صادرات میعانات گازی از گمرک منطقه 

ویژه پارس 1۰7 درصد افزایش را نشان می دهد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی منطقه ویژه پارس مهدی یوسفی با 
بیان این كه در سه ماه نخست امسال صادرات میعانات گازی از لحاظ 
وزن 1۰7 درصد و به حیث ارزش 57 درصد افزایش یافته است، 
اظهاركرد: بر اساس آمار گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
طی این مدت چهار میلیون و 17۸ هزار و ۲۰۰ تن میعانات گازی به 
ارزش یک میلیارد و ۶۸7 میلیون و ۴5۶ هزار و ۴15 دالر به خارج 
از كشور صادر شده است. مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس با اشاره به این كه در بهار امسال ۴ میلیون و 1۴۰ هزار 
و ۴7 تن كاالهای غیرنفتی به ارزش ۲ میلیارد و ۶۶7 میلیون و 
339 هزار و ۴۶9 دالر به خارج از كشور صادر شده است، گفت: 
طی دوره مورد بررسی صادرات كاالهای غیرنفتی نیز از نظر وزن 

و ارزش به ترتیب 13 و ۲۰ درصد رشد را نشان می دهد. یوسفی 
مجموع صادرات كاالهای غیرنفتی و میعانات گازی در سه ماهه 
نخست امسال را ۸ میلیون و 31۸ هزار و ۲۴7 تن عنوان و تصریح 
كرد: مجموع ارزش محصوالت صادراتی از گمرک منطقه ویژه پارس 
۴ میلیارد و 35۴ میلیون و 795 هزار و ۸۸۴ دالر است كه درصد 
تغییرات محصوالت صادراتی در بهار امسال نسبت به مدت مشابه 
پارسال از نظر وزن و ارزش به ترتیب ۴7 و 3۲ درصد رشد را نشان 
می دهد. مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس آمار 
صادرات محصوالت تولیدی منطقه را در خردادماه امسال ۲ میلیون 
و 91۶ هزار و ۸35 تن به ارزش یک میلیارد و ۸53 میلیون و ۲7۴ 
هزار و ۶۴9 دالر عنوان كرد و افزود: این میزان صادرات در خردادماه 
امسال نیز از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب 9۰ و 131 درصد رشد را 
نشان می دهد. وی با اشاره به پهلوگیری ۲9۰ فروند كشتی نفتکش و 
فله بر در بنادر منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در سه ماهه نخست 
امسال به منظور بارگیری میعانات گازی و كاالهای غیر نفتی، گفت: 
طی این مدت ۲۲ هزار و ۴۴۰ كانتینر از محصوالت تولیدی منطقه به 

خارج از كشور صادر شده است. وی ابراز امیداوری كرد: با بهره برداری 
از فازهای جدید پارس جنوبی و مجتمع های پتروشیمی در حال 
توسعه، میزان صادرات امسال نسبت به پارسال رشد قابل توجهی 
باید. براساس این گزارش، هوی اند، پلی اتیلن سبک و سنگین، دی 
اتیلن گالیکول، مونو و تری اتیلن گالیکول،میعانات گازی، كود اوره، 
بوتان، پروپان، پارازایلین، سیمان و متانول از مهمترین محصوالت 

صادراتی این منطقه است.

رشد صادرات کاال از منطقه ویژه پارس در سه ماه امسال

صادرات میعانات گازی ١٠٧ درصد افزایش یافت
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