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معاون قوه قضاییه اعالم کرد: 

لزوم حساس سازی دستگاه های مسئول
نسبت به آسیب های اجتماعی
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87 پروژه گازرس��انی به روستاها، یک پروژه 
س��اختمان اداری و پس��ت ام��داد و پروژه 
احداث 4 ایستگاه CGS با اعتباری بالغ بر 
487 میلی��ارد ریال همزمان با هفته دولت 
در اس��تان آذربایجان شرقی به بهره برداری 

می رسد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مدیرعامل شرکت گاز استان 
ب��ا اعالم ای��ن خبر گفت: به میمنت هفته دولت 91 پروژه در س��طح 
اس��تان با اعتباری بالغ بر 487 میلیارد ریال به بهره برداری می رسد 
این پروژه ها شامل گازرسانی به 87 روستا، یک پروژه ساختمان اداری 
و پس��ت امداد، چهار پروژه احداث ایستگاه CGS می باشد. مهندس 
ولی اله دینی کل اعتبار هزینه ش��ده ب��رای پروژه های فوق را بالغ بر 
487 ه��زار میلیون ریال عنوان کرد و افزود: برای گاز رس��انی به 87 
روستای قابل افتتاح در هفته دولت بالغ بر 313 میلیارد ریال و برای 
ساختمان اداری و امداد اهر بالغ بر 529 میلیارد ریال و همچنین برای 
احداث چهار ایستگاه افزایش ظرفیت شهرهای آذرشهر، ورزقان، میانه 
و ملکان بالغ بر 122 میلیارد ریال اعتبار جذب ش��ده است.وی اظهار 
داش��ت: با بهره برداری از 87 روستا فوق بیش از 5 هزار نفر از خانوار 

روستایی استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند خواهند...

ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان با 
حضور در نمایشگاه کنفرانس ملی اقتصاد 
آب، آخرین دس��تاوردهای اقتصادی خود 
در ح��وزه درآمد و خدمات مش��ترکین را 

به نمایش گذاش��ت. به گزارش خبرنگار ما 
از اصفهان، اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب با ش��عار »آب، اقتصاد، 
بهداشت و محیط زیست« با حضور وزیر نیرو در مرکز همایش های 
بین المللی برج میالد برگزار شد. در این همایش که روزهای پنجم 
و شش��م مردادماه جاری برگزار ش��د، مدیران شرکتهای مرتبط با 
اس��تحصال، انتقال و توزیع آب و جمعی از اس��تادان و کارشناسان 
دانش��گاهی و ش��رکتهای دانش بنیان درخصوص مسائلی همچون 
تعیی��ن ارزش اقتصادی آب، تعرفه های آب و قیمت گذاری بهینه و 
همچنین نقش آب در امنیت و توس��عه پایدار به بحث و تبادل نظر 
می پردازند. از شرکت آب و فاضالب استان اصفهان نیز مقاله ای با 
عنوان»تحلیل اقتصادی استفاده از پکیج های محلی تصفیه فاضالب 
در تأمین آب مورد نیاز مصارف خاص« بامش��ارکت آقایان هاش��م 

امینی و فرهاد کتیرایی و خانم ها پریسا بهلولی و ...

 92 پروژه شرکت گاز 
آذربایجان شرقی در هفته 

دولت به بهره برداری می رسد

ارائه آخرین دستاوردهای اقتصادی 
آبفای استان اصفهان در نمایشگاه 

کنفرانس ملی اقتصاد آب
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ــه بر لزوم  ــوه قضايي ــوع جرم ق ــگيرى از وق ــى و پيش ــاون اجتماع مع
ــازى دستگاه هاى مسئول نسبت به آسيب هاى اجتماعى تأكيد  حساس س

كرد. 
ــت در ديدار با رئيس  ــس، محمدباقر الف ــه گزارش پايگاه خبرى پلي ب
پليس پيشگيرى ناجا با اشاره به اقدامات و دستاوردهاى مطلوب ناجا در 
برخورد و كاهش آسيب هاى اجتماعى گفت: براساس قانون اساسى اقدام 
ــگيرى از وقوع جرم و اصالح مجرمان از جمله وظايف  مناسب براى پيش

قوه قضاييه است. 
وى ادامه داد: مهم ترين دستاورد اين معاونت افزايش توجه و حساسيت 

مديران كشور به مباحث پيشگيرانه در جامعه بوده است. 
الفت اضافه كرد: چگونگى، كيفيت همكارى و تعامل با دستگاه هايى كه 
برنامه هاى پيشگيرى را در دستور كار خود قرار داده اند، توجه و پرداختن 
ــيب هاى  ــم انقالب در حوزه آس ــر رهبر معظ ــى كه مورد نظ ــه مباحث ب
اجتماعى است، از ديگر اهداف و برنامه هاى پيش روى اين معاونت است. 
ــامل  ــم انقالب پرداختن به چهار مورد ش ــه كرد: رهبر معظ وى اضاف
ــينى و امنيت اخالقى را مورد تأكيد ويژه قرار  ــيه نش طالق، اعتياد، حاش
دادند كه رسيدگى به اين موارد در اولويت كار دستگاه هاى اجرايى فعال 

در امور اجتماعى است. 
ــه اضافه  ــرم قوه قضايي ــگيرى از وقوع ج ــى و پيش ــاون اجتماع مع
ــيب ها، انجام  ــتردگى آس كرد: رهبر معظم انقالب توجه به عمق و گس
ــتگاه ها  ــف، نقش آفرينى همه دس ــاى فوق العاده و تالش مضاع كاره
ــت  ــوى دس ــيت ويژه از س در امور اجتماعى و انجام وظايف با حساس
ــوع جرم  ــگيرى از وق ــى و پيش ــت اجتماع ــژه معاون ــدركاران، به وي ان

قوه قضاييه را مورد تأكيد قرار دادند. 
ــخگويى به مطالبات مقام معظم رهبرى نيازمند  الفت تأكيد كرد: پاس

همكارى و تعامل بيش از پيش نيروى انتظامى و قوه قضاييه است. 
ــگيرى ناجا اقدامات ايجابى را  ــردار محمد شرفى رئيس پليس پيش س
ــلبى عنوان كرد و گفت: آموزش همگانى و مشاركت  مهم تر از اقدامات س

عمومى شهروندان از اقدامات ايجابى پليس محسوب مى شود. 
وى با اشاره به تعامل مثبت نيروى انتظامى و قوه قضاييه، گفت: نيروى 
ــى به صورت تمام وقت در حوزه تهديدها و چالش هاى موجود در  انتظام
زمينه آسيب هاى اجتماعى ورود پيدا كرده و با استفاده از ساز و كارهاى 

فرهنگى و اجتماعى به دنبال حل و كاهش معضالت اجتماعى است. 
ــه خدمت و  ــه آماده ارائ ــى در هر لحظ ــزود: نيروى انتظام ــرفى اف ش
ــخگويى مطلوب به مطالبات مردمى است و قوه قضاييه نيز مى تواند  پاس
در موضوعات مهمى مانند مبارزه با آسيب هاى اجتماعى كمك هاى الزم 

را انجام دهد. 
ــيب هاى اجتماعى وجود  وى ادامه داد: امروزه موضوعاتى در حوزه آس
ــئوالن كشور شده، الزم  ــبب نگرانى مقام معظم رهبرى و مس دارد كه س
ــا از افزايش آنها  ــود ت ــيب هاى اجتماعى با جديت پيگيرى ش ــت آس اس

جلوگيرى به عمل آيد. 
ــگيرى ناجا با بيان اينكه اقدامات سلبى پليس ويژه  رئيس پليس پيش
ــت، اقدام هاى  ــابقه دار اس ــارقان و مجرمان س ــورد با قاچاقچيان، س برخ
ــلبى عنوان كرد و افزود: آموزش  ــى پليس را مهم تر از اقدام هاى س ايجاب
همگانى و مشاركت عمومى شهروندان از اقدامات ايجابى پليس محسوب 

مى شود. 
ــعه امنيت به تنهايى بر  ــرفى با تأكيد بر اينكه ايجاد و توس ــردار ش س
ــهم  ــه كرد: مردم در تأمين امنيت مطلوب س ــت، اضاف عهده پليس نيس
ــاركت و همكارى  ــد و پليس براى تأمين امنيت نيازمند مش مهمى دارن

مردم است. 
ــاى اجتماعى  ــا ناهنجارى ه ــدم برخورد ب ــط مق ــس را در خ وى، پلي
ــان كرد: پليس آخرين نهاد در خط حركتى برخورد با  معرفى و خاطر نش
ناهنجارى ها بوده و در راستاى نهادينه كردن امنيت در اليه هاى مختلف 

جامعه در فرهنگ سازى و پيشگيرى از جرم مؤثر است. 
اين مقام ارشد انتظامى با اشاره به اينكه برقرارى نظم و امنيت مطلوب 
ــان كرد: آموزش  ــى تحقق پيدا مى كند، خاطر نش ــگيرى اجتماع با پيش

همگانى يكى از راه هاى اساسى تحقق پيشگيرى اجتماعى است. 
ــت كه توانسته در حوزه فرهنگ، منشأ  وى ادامه داد: پليس نهادى اس
ــد؛ در اين راستا نگاه ما بر اين مبنا است كه  اثراث مؤثرى در جامعه باش

موضوع هاى اجتماعى را نبايد تبديل به مسائل امنيتى كرد. 
رئيس پليس پيشگيرى ناجا با تأكيد براينكه اجراى صحيح ماموريت و 
ــت، گفت: پليس با همراهى مردم  خدمت به مردم راهبرد مهم پليس اس
و دستگاه هاى مختلف از تمام امكانات موجود براى مقابله با ناهنجارى ها 

استفاده مى كند. 

ــور زنان و خانواده  ــى هاى امور حقوقى معاونت ام مديركل دفتر بررس
رياست جمهورى گفت: اليحه جامع تامين امنيت زنان در برابر خشونت 
پس از طى مراحل قانونى آن به احتمال قوى تا شهريورماه امسال تقديم 

دولت مى شود. 
ــرف گرامى زادگان در گفت و گو با ايرنا افزود: اين اليحه داراى دو  اش
بخش جزايى و مدنى است؛ بخش جزايى آن را قوه قضائيه و بخش مدنى 
ــائل حقوقى و فقهى توسط معاونت امور زنان و خانواده  نيز در زمينه مس

رياست جمهورى در حال بررسى است. 
ــد: تاكنون براى بخش جزايى آن جلسات مشتركى با قوه  وى يادآورش
ــده است؛ خوشبختانه در اين زمينه همكارى هاى خوبى  قضائيه برگزار ش

ــا بتوانيم اين اليحه را به  ــتگاه قضا وجود دارد ت ــن معاونت زنان و دس بي
سرانجام برسانيم. 

ــالمى  به گفته وى، قوه قضائيه نيز در اليحه تعزيرات قانون مجازات اس
ــنهادهاى معاونت زنان و  ــرار داده و پيش ــى ق اين موضوع را مورد بررس
ــت و اميدواريم  ــت جمهوى در اليحه تعزيرات نيز آمده اس خانواده رياس
با اقدامات موثر اين دو نهاد تا شهريورماه اين اليحه تقديم دولت شود. 

گرامى زادگان ادامه داد: ما به قوه قضائيه همكارى هاى مناسبى داريم 
ــورى و قوه قضائيه  ــت جمه ــم با اقدامات جدى دو نهاد رياس و اميدواري
ــوراى  ــب اين اليحه در آينده در مجلس ش ــاى موثرى براى تصوي گام ه

اسالمى برداشته شود. 

ــونت عليه  وى تصويب اين اليحه را گامى موثر براى جلوگيرى از خش
زنان عنوان كرد و گفت: ما تالش خودمان را انجام خواهيم داد تا بتوانيم 
ــوراى  ــه دولت و پس از آن تصويب در مجلس ش ــا تقديم اين اليحه ب ب
ــدن آن اقدام كنيم زيرا براى تامين امنيت  ــالمى، نسبت به اجرايى ش اس

زنان عليه خشونت به اين قانون نياز داريم. 
ــان و خانواده  ــور حقوقى معاونت زن ــى هاى ام ــركل دفتر بررس مدي
ــز با  ــى ني ــش مدن ــاخت: در بخ ــان س ــورى خاطرنش ــت جمه رياس
ــه قراردادهايى  ــتر اين اليح ــى بيش ــان مختلفى براى بررس كارشناس
ــت، به طور يقين تالش خودشان را براى محقق شدن  منعقد شده اس

اين اليحه انجام خواهند داد. 

ــونت را اليحه اى براى  وى اليحه جامع تامين امنيت زنان در برابر خش
ــت و گفت: پس از تقديم اين اليحه به دولت، براى  حمايت از زنان دانس
تصويب به مجلس شوراى اسالمى تقديم مى شود و اميدواريم در آينده اى 

نزديك به مرحله اجرا درآيد. 
شهيندخت موالوردى معاون امور زنان و خانواده رياست جمهورى نيز 
ــونت  پيش از اين گفته بود، اليحه جامع تامين امنيت زنان در برابر خش
به زودى تقديم مجلس شوراى اسالمى مى شود، به همين منظور پيشنهاد 
ــونت  10 ماده اى كه از پيش طراحى كرده بوديم براى جلوگيرى از خش
ــت تا بتوانيم بهتر در اين زمينه  ــده اس عليه زنان به اين اليحه افزوده ش

فعاليت كنيم. 

معاون قوه قضاييه اعالم كرد 

لزوم حساس سازى دستگاه هاى مسئول نسبت به آسيب هاى اجتماعى

اليحه جامع تامين امنيت زنان در برابرخشونت تا شهريورماه تقديم دولت مى شود



پنجشنبه
719 مرداد 1395 www. forsatnet. irشماره 565 ضميمه حقوق و تجارت

ــى از آژانس هاى تخصصى  ــازمان بين المللى كار يك س
سازمان ملل متحد است كه براى ترويج عدالت اجتماعى و 
اجراى حقوق بشر به رسميت شناخته شده بين المللى در 
زمينه كار فعاليت مى كند. سازمان در پايان جنگ جهانى 
ــاى كه به وجود  ــاس معاهده صلح 1919 ورس اول و براس
آورنده جامعه ملل نيز بود تاسيس و با جنگ دوم جهانى 
از بين نرفت بلكه نخستين آژانس تخصصى سازمان ملل 
متحد در سال 1946 شد. اين سازمان مالك هاى جهانى 
 (Conventions) ــا  مقاوله نامه ه ــوب  چارچ در  را  كار 
ــه  ك  (Recommendations) ــى  توصيه نامه هاي و 
ــتانداردهاى موصوف است معين  تعيين كننده حداقل اس
ــوق و هنجارهاى بين المللى مذكور  مى كند. برخى از حق
ــكيل اتحاديه (مقاوله نامه 87)، انعقاد  عبارتند از حق تش
ــه 98)، عدم تبعيض در  ــته جمعى (مقاوله نام پيمان دس
مزد (مقاوله نامه 100)، لغو كار اجبارى و بيگارى (مقاوله 
ــرش براى كار  ــن پذي ــاى 29 و 105)، حداقل س نامه ه
(مقاوله نامه 138)، تساوى در فرصت ها و رفتارهاى برابر 
ــتخدام (مقاوله نامه 111). همچنين  و منع تبعيض در اس
ــاعدت هاى فنى را در زمينه هاى  ــازمان به خصوص مس س
ذيل براى اعضا فراهم مى كند: آموزش حرفه اى و آموزش 
به منظور بازگشت به كار، سياست هاى اشتغال، اداره امور 
ــعه  ــرايط كار، توس ــوق كار و روابط صنعتى، ش كار، حق
ــار كار و ايمنى  ــت، تعاونى ها، تامين اجتماعى، آم مديري
ــت شغلى. به عالوه، سازمان نظرات مشورتى خود  و بهداش
ــه مى دهد. در  ــاى كارگرى ارائ ــازمان ها و نهاده را به س
ــازمان ملل متحد، سازمان بين المللى كار در  چارچوب س
حال حاضر با 179 عضو داراى ساختار «سه جانبه گرايى» 
منحصر به فردى است كه متشكل از كارگران، كارفرمايان 
ــر داراى نقش  ــازمان به طور براب ــت كه در س و دولت هاس
ــالمى ايران نيز از اعضاى سازمان  ــتند. جمهورى اس هس
ــى از اين  بوده و متعهد به اجراى تعهدات بين المللى ناش

عضويت است. 

جهانى شدن حقوق كار 
در  كار:  بين المللـى  سـازمان   1998 اعالميـه 
ــى حاكم بر  ــال رژيم حقوق ــاهد انتق دهه هاى اخير ش
ــررات حاكم بر كار  ــى كار بوده ايم. مق ــوق بين الملل حق
ــائل،  ــدا كرده اند. زيرا مس ــى و جهانى پي ــه فرامل جنب
ــا در  ــرى تقريب ــه كارگ ــاى جامع ــت ها و نيازه خواس
ــازى قوانين كار  ــان است. نزديك س تمامى جهان يكس
ــط سازمان بين المللى كار نيز در  كشورهاى جهان توس
ــا  ــت. رژيم جديد اساس ــته اس اين راه تاثير زيادى داش
ــازمان بين المللى كاردر  ــه 1998 س ــى بر اعالمي مبتن
ــت و از  ــن كار بوده اس ــوق بنيادي ــول و حق ــورد اص م
ــترده از عبارت «استانداردهاى  ــتفاده گس آن زمان اس
ــدن حقوق  ــت. جهانى ش ــن كار» رواج يافته اس بنيادي
ــورها در پيشرفت هاى  كار از يكطرف به دليل رقابت كش

ــران به جهانى  ــرف ديگر تمايل كارگ ــى و از ط اجتماع
كردن مبارزات خود بوده است. در حالى كه آزادسازى 
ــازمان بين المللى  ــترش يافته، س تجارت بين المللى گس
ــرش اعالميه 1998 (هرچند غيرالزام آور) به  كار با پذي
فشارهاى ناشى از آزادسازى پاسخ داده و سبب تشويق 
ــده است. اعالميه موصوف  احترام به حقوق كارگران ش
ــدن را  ــى از جهانى ش ــر آثار ناش ــاف الزم در براب انعط
ــتانداردهاى بنيادين حقوق  ــود آورده و قلمرو اس به وج
ــت. درحالى كه نظام حاكم بر  ــاخته اس كار را جهانى س
ــى كار قبلى را حفظ كرده آن را بالقوه  حقوق بين الملل
ــندگان معتقدند اين  ــى نويس ــت. برخ ــر كرده اس موث
ــن حقوق بين الملل  ــوق اكنون از هنجارهاى بنيادي حق
 (Jus Cogense) «ــره ــى «قواعد آم ــت و از ويژگ اس

ــيارى  برخوردارند. معيارهاى مندرج در اعالميه در بس
ــارت كه بعد  ــه آزادى تج ــدات دو و چندجانب از معاه
ــده است. با اين حال  ــده اند وارد ش از 1998 منعقد ش
ــج مى برد. نظام  ــاى مهمى رن ــام فعلى نيز از خأله نظ
ــون تكيه اصلى بر  ــد نياز به اصالحات جدى همچ جدي
ــازمان بين المللى كار كه حدود  ــناد س «حقوق» در اس
ــده و نه «اصول»  ــخص ش ــور آن در معاهدات مش و ثغ
ــه دليل ضعف  ــايد ب ــتند، دارد. ش كه مبهم و كلى هس
ــازمان بين المللى كار  ــرا در مصوبات س ــت اج در ضمان
ــت  ــيارى از مقررات آن اس و اختيارى بودن اجراى بس
ــه هنوز برخى باور ندارند كه حقوق كار از موضوعات  ك
ــيم  ــت. همچنين بايد مكانس اصلى حقوق بين الملل اس
ــا از نقض اين  ــود ت ــرى به كار گرفته ش ــى قوى ت نظارت

حقوق بنيادين جلوگيرى كند. سيستم نظارتى اعالميه 
ــتر جنبه عملى  1998 بايد از حالت تئوريك فعلى بيش
ــرى از حقوق جامعه  ــيله به طور كامل ت بيابد و بدين وس

كارگرى از جمله كارگران و كارفرمايان حمايت شود.
جهانى شـدن و حقوق كار ايران: تاثير جهانى شدن 
ــرايط كار در ايران  ــوق كار بر نظام حقوق داخلى و ش حق
ــتانداردهاى بين المللى و  ــش اس ــت؟ نق چگونه بوده اس
ــازمان بين المللى كار در اين خصوص چگونه  مشاركت س
ــا در تاريخ  ــبت به اروپ ــت؟ باوجود دو قرن تاخير نس اس
ــكل هاى كارگرى و  ــوق كار ايران پيدايش تش تحول حق
ــالمى كار  ــوراهاى اس كارفرمايى، انجمن هاى صنفى و ش
ــى و ماده 178 قانون كار)  (اصول 26 و 104 قانون اساس
مداخله دولت از طريق قانونگذارى حمايتى كار و بازشدن 

ــبى براى مذاكرات و پيمان هاى جمعى كار  جايگاه مناس
ــور به خصوص قانون اساسى، قوانين عادى،  در قوانين كش
ــيس مراجع  ــى و باالخره تاس ــه قضاي ــا و روي آيين نامه ه
ــل اختالفات  ــى و غير قضايى حل و فص ــى قضاي تخصص
ــا 166 قانون كار)، همگى  ــه كارگرى (مواد 157 ت جامع
ــورهاى صنعتى پس از انقالب هاى  ملهم از تجربيات كش
ــا، آرمان هاى  ــته اروپ ــى قرون گذش ــى و اجتماع صنعت
ــروطيت و اسالمى و در  آزاديخواهانه دو انقالب بزرگ مش
ــدن حقوق كار بوده است. در مقايسه  كل روند جهانى ش
ــبتا تاكنون  ــوق كار، ايران نس ــا هنجارهاى جهانى حق ب
پيشرفت هاى خوبى داشته است. برخى از مقاوله نامه هاى 
ــازمان بين المللى كار همچون مقاوله نامه منع  اجبارى س
ــغلى را پذيرفته و در نظام حقوقى كشور وارد  تبعيض ش
ــت. همچنين توصيه هاى غير اجبارى سازمان  ساخته اس
ــه ايران مورد  ــورهاى جهان و از جمل ــيارى از كش در بس
پذيرش قرار گرفته است. مثال در قانون اساسى جمهورى 
ــالم در موارد  ــالمى ايران با پيروى از اصول مكتب اس اس
مختلف اصل عدم تبعيض مورد حمايت قرار گرفته است. 
ــخيص مصلحت نظام  قانون كار مصوب 1369 مجمع تش
ــول مختلفى از جمله  ــى، اص نيز با تبعيت از قانون اساس
ــاوى براى كار  ــتغال و اصل مزد مس ــدم تبعيض در اش ع
مساوى را هرچند در مفهوم محدودترى نسبت به حقوق 
بين الملل پذيرفته است. با اين حال طبق آمارهاى رسمى 
ــيارى از كشورهاى جهان فاصله  موجود ايران همانند بس
زيادى در برخى از زمينه هاى حقوق كار با استانداردهاى 
ــتغال زنان در سطوح  بين المللى دارد. محدوديت هاى اش
ــور در زمينه كار، نگرانى هاى مربوط  باالى مديريتى كش
ــغلى، حق اعتصاب در خصوص حقوق شغلى  به امنيت ش
ــتمزد آنان، استخدام  و حرفه اى كارگران، پايين بودن دس
اقليت ها و محدوديت هاى اشتغال زن شوهردار نمونه هايى 

از اين وضعيت است.

نتيجه گيرى  
ايران با اينكه از روند جهانى شدن حقوق كار در خيلى 
ــده ولى با توجه به تمايل جدى كشور به  از امور متاثر ش
ــازمان تجارت جهانى كه تاثيرات جدى را  ــتن به س پيوس
ــور  در صورت عضويت بر جامعه كارگرى و كارفرمايى كش
ــردن اصول جهانى  ــبت به وارد ك ــت بايد نس خواهد داش
ــترده ترى را  ــن حقوق در حقوق داخلى تالش هاى گس اي
ــادى در زمينه  ــامانى هاى زي ــاند. هنوز نابس به انجام رس
ــورد. به عنوان مثال  ــم مى خ حقوق كار و كارگرى به چش
ــتغال و نه  ــتخدام و اش ــه مقاوله نامه منع تبعيض در اس ن
ــاوى مزد براى كار با ارزش مساوى» كه  مقاوله نامه «تس
از اصول بنيادين حقوق بين الملل هستند هيچ يك به طور 
ــاوى در  ــد «تس ــل تحقق پيدا نكرده و به نظر مى رس كام
ــت ولى هنوز «تبعيض در عمل»  قانون» توسعه يافته اس

وجود دارد.

جهانى شدن حقوق كار و تاثير آن بر حقوق كار ايران
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اصفهان - محمد راعی- شرکت آب و فاضالب 
با حضور در نمایشگاه کنفرانس  استان اصفهان 
اقتصادی  اقتصاد آب، آخرین دستاوردهای  ملی 
خود در حوزه درآمد و خدمات مشترکین را به 
نمایش گذاشت. به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، 
»آب،  شعار  با  آب  اقتصاد  ملی  کنفرانس  اولین 
حضور  با  زیست«  محیط  و  بهداشت  اقتصاد، 
وزیر نیرو در مرکز همایش های بین المللی برج 
روزهای  که  همایش  این  در  شد.  برگزار  میالد 
پنجم و ششم مردادماه جاری برگزار شد، مدیران 
توزیع  و  انتقال  استحصال،  با  مرتبط  شرکتهای 
آب و جمعی از استادان و کارشناسان دانشگاهی 
مسائلی  درخصوص  بنیان  دانش  شرکتهای  و 
تعرفه های  آب،  اقتصادی  ارزش  تعیین  همچون 
آب و قیمت گذاری بهینه و همچنین نقش آب در 
امنیت و توسعه پایدار به بحث و تبادل نظر می 
پردازند. از شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
نیز مقاله ای با عنوان»تحلیل اقتصادی استفاده 

از پکیج های محلی تصفیه فاضالب در تأمین آب 
مورد نیاز مصارف خاص« بامشارکت آقایان هاشم 
امینی و فرهاد کتیرایی و خانم ها پریسا بهلولی 
و سپیده قجاوند پذیرفته شده است که در روز 
در  شد.  ارائه  سخنرانی  صورت  به  همایش  دوم 
حاشیه این همایش همچنین نمایشگاهی برپا شد 
که آبفای استان اصفهان با اختصاص غرفه ای به 

مساحت 28 مترمربع دستاوردهای اقتصادی خود 
در حوزه درآمد و خدمات مشترکین را در قالب 
گذاشت.  نمایش  به  مستند  فیلم  و  استند  بنر، 
دستاوردهایی همچون استفاده از روشهای نوین 
وصول مطالبات، تمرکز ادغام وصولی ها در ستاد، 
اخذ مصوبه از شورای شهرهای استان درخصوص 
تنظیم 211  بها،  آب  و  انشعاب  برقراری  حقوق 

قرارداد و فروش انشعاب به ارزش 899 میلیارد 
ساماندهی   ،1394 تا   1390 سال های  در  ریال 
مأمورات قرائت کنتور و راه اندازی سامانه تلفنی 
مورد  که   )1522( مشترکین  به  خدمات  ارائه 
استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفت. اضافه می شود 
مهندس حمیدرضا جانباز مدیرعامل آبفای کشور 
به همراه معاونین شرکت مهندسی و سایر شرکت 
اصفهان  آبفای  غرفه  از  همایش  در  کنندگان 
بازدید کردند و از تالش های مدیران و کارکنان 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در تأمین 
آب مورد نیاز شهروندان در فصل گرم تابستان و 
پیشگیری از بروز تنش های اجتماعی تقدیر کرد. 
وی در حاشیه اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب در 
مرکز همایش های بین المللی برج میالد تهران با 
حضور در غرفه آبفای استان اصفهان گفت: به رغم 
گرمای شدید هوا، خشکسالی و کمبود منابع آب 
خوشبختانه امسال در استان اصفهان شاهد مشکل 

خاصی نبودیم.

اخبار اخبار

 دیدار مدیرکل کتابخانه های عمومی 
گلستان با دکترمالح 

همراه  به  قوانلو  رضا  امروز-  فرصت  خبرنگار   - گرگان 
تعدادی از کتابداران گلستانی با مه لقا مالح دیداروگفتگو کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان 
گلستان، سفیران فرهنگی گلستان در اردوی فرهنگی به استان 
کتابداری  عرصه  پیشکسوتان  از  تجلیل  راستای  در  همدان 
وفرهنگ دیداری با دکتر مه لقا مالح داشتند.دکتر مالح دارای 
کارشناسی ارشد کتابداری ودکترای جامعه شناسی از سوربن 
فرانسه می باشد. وی ریاست کتابخانه دانشکده روان شناسی 
دانشگاه تهران بین سالهای 54-56را به عهده داشتند.تدریس 
ارایه  طور  مختلف،همین  وکشورهای  ایران  دردانشگاه های 
کنفرانس در همایش های علمی جهانی را می توان درکارنامه 
ایشان مشاهده کرد.مالح اولین زن مدافع محیط زیست کشور 
فرهنگی  دارد.پیشکسوت  سال  حاضر 99  درحال  که  است 
وعرصه کتابداری از دیدار با کتابداران گلستانی ابراز خشنودی 
کرد. مالح درجمع سفیران فرهنگی گلستان افزود: کتابدار باید 
به ذائقه شناسی مراجعین بپردازد و مراجعه کننده را دست 
خالی برنگرداند. مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گلستان 
نیز با اشاره به این که دکتر مالح جزو پیشکسوتان فرهنگی 
وحوزه کتابداری وعرصه محیط زیست هستند واصالتا گلستانی 
می باشند گفت: برخود الزم دیدیم جهت عرض ادب واستفاده 
از بیانات شما خدمت برسیم. درپایان رضا قوانلو به رسم سپاس 
لوح تقدیر به همراه کتاب نفیسی از دیوان پروین اعتصامی به 

ایشان اهداکرد.

همایش عفاف و حجاب در تاالر گفتمان 
شهرداری رشت برگزار شد

رشت- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت- مظفر نیکو منش در این همایش 
چادر را یکی از نشانه های بارز مقابله با تهاجم فرهنگی دانست 
و گفت: هدف از برگزاری همایش فوق تقدیر از بانوانی است 
که در جبهه عفاف و حجاب همواره پشتیبان نظام جمهوری 
اسالمی بوده و هستند. بانوان ایران اسالمی نه تنها در پیروزی 
انقالب بلکه در تداوم 38 ساله نظام جمهوری اسالمی پشتیبان 
نظام و رهبری بوده اند. وی تقدیر از بانوان فعال در حوزه عفاف 
و حجاب را وظیفه اعضای شورا برشمرد. فاطمه شیرزاد تصریح 
کرد: بانوان در کلیه عرصه های مختلف قبل و بعد از انقالب و 
امروز نیز به عنوان مدافعان حریم خانواده در حفظ و صیانت 
ارزش های اسالمی نقش به سزایی دارند. وی طراحی برنامه های 
مدون در مباحث فرهنگی توسط مسئولین را بسیار ضروری 
دانست و افزود: حوزه مدیریت شهری با آسیب شناسی در 
حوزه عفاف و حجاب و برگزاری نشست های تخصصی گامی 
در راستای حمایت از بانوان و فعالین عرصه عفاف و حجاب 
مشاور  جباری  مختار  همایش  این  ادامه  در  است.  برداشته 
مراسم  در  شهر  شورای  اعضای  اکثریت  حضور  شهردار، 
تجلیل از فعاالن عرصه عفاف و حجاب اذعان داشت: بحث 
عفاف و حجاب، بحث مد لباس نیست بلکه این مسئله یک 
گفتمانی عظیم است که باید برای حمایت از فعالین این عرصه 
برنامه های مدونی داشت. جباری با تاکید بر جریان همیشگی 
جنگ نرم یادآور شد: جنگ سرد از یک مدت زمان معلوم 
برخوردار است، اما جنگ نرم همواره ادامه دارد و دشمن در 
هر ثانیه در فکر توطئه ای جدید است. وی افزود: فعاالن عفاف 
و حجاب در حوزه اخالق و دین فعالیت دارند و بر ماست تا 
قدر دان این عزیزان در مجموعه شهرداری باشیم. مدیرعامل 
سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری نیز در این همایش با 
اشاره به حادثه مسجد گوهرشاد اذعان داشت: در آن زمان 
زنان و بانوان به خاطر عفاف و حجاب در یک مقاومتی بی نظیر 
در مقابل دشمن ایستادگی کردند، و امروز نیز در یک مقاومتی 
دیگر در زمینه عفاف و حجاب در جامعه حضور دارند. قانع 
اظهار امیدواری کرد، که تجلیل از فعاالن عفاف و حجاب فقط 
با برگزاری این همایش متوقف نشود تا بیش از پیش شاهد 
فرهنگ سازی عمیق تر موضوع عفاف و حجاب در جامعه 

باشیم. 

8 طرح گازرسانی در کهگیلویه و 
بویراحمد آماده بهره برداری شد

مدیرعامل شرکت گاز  یاسوج- خبرنگار فرصت امروز- 
کهگیلویه و بویراحمد گفت: هشت طرح گازرسانی این استان 
آماده بهره برداری است و در سفر هیات دولت افتتاح خواهد 
شد. هوشنگ صیادلی افزود: گازرسانی به مجموعه روستاهای 
جویری،  لوداب،چشم  بخش  روستاهای  مجموعه  کار،  جوه 
آبریگون، پشت کوه باشت، و فاز نخست شهرهای قلعه رئیسی 
و دیشموک از جمله این طرح هاست. وی اظهار کرد: برای 
اجرای این پروژه ها 160کیلومتر خط لوله اجرا شده است. 
صیدالی اعتبار هزینه شده برای این پروژه ها را 275 میلیارد 
بویراحمد  و  گاز کهگیلویه  رئیس شرکت  کرد.  برآورد  ریال 
بدون اشاره به جمعیت بهره بردار از این طرح ها گفت: حدود 
51 روستا از مزایای اجرا این پروژه ها بهره مند خواهند شد. 
صیدالی همچنین از تصویب 480 میلیارد ریال اعتبار برای 
و  کهگیلویه  گازرسانی  اجرای  حال  در  طرح های  تکمیل 
بویراحمد در سال 95 خبر داد. رئیس شرکت گاز کهگیلویه 
برای تکمیل گازرسانی  پروژه  این  بویراحمد تصریح کرد:  و 
به دو شهر و 50 روستا با سه هزار و 360 خانوار این استان 
تصویب شده است. وی پروژه گازرسانی به شهرهای دیشموک 
و قلعه رئیسی را مهمترین طرح های گازرسانی در حال اجرای 
کهگیلویه و بویراحمد ذکر کرد. وی ابراز کرد: 70 میلیارد ریال 
برای اجرای فازنخست این طرح در سال 95 تصویب شده 
است. وی گفت: 160 هزار و 150خانوار شهری و روستایی این 
استان با 496 هزار نفر ازنعمت گاز طبیعی بهره مند هستند. 
صیدالی افزود: 518 روستا و 15 شهر این استان دارای گاز 
هستند. وی بیان کرد:67درصد جامعه روستایی و 98 درصد 
جامعه شهری در این استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند 
هستند. این مسئول ابراز کرد: بیش از 32 درصد مشترکان گاز 

طبیعی این استان در روستاها سکونت دارند. 
رئیس اداره راه وشهرسازی شهرستان شازند خبر داد 

اجرای عملیات گسترده ایمن سازی 
پل های حوزه اسحفاظی شهرستان شازند

اراک - خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی 
اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی،مهرداد شیخی رئیس 
اداره راه و شهرسازی شهرستان شازند با اعالم خبر فوق افزود: 
این عملیات جهت جلوگیری و کاهش خطر سقوط وسائل 

نقلیه به داخل دهانه پلهای آب رو انجام می شود. 
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان شازند در این رابطه 
شازند  استحفاظی  درحوزه  موجود  پلهای  از  بسیاری  افزود: 
ایمن سازی شده و عملیات نصب حفاظ و نرده و ایمن سازی 
سایر پلهای موجود در حال انجام می باشد. رئیس اداره راه 
وشهرسازی شهرستان شازند با تاکید بر توجه رانندگان به 
عالئم راهنمایی و اطالعاتی گفت:جهت آگاهی رانندگان در 
شرایط سخت جوی و شب، رفلکتورهایی بر روی حفاظ ها 
و گاردریل ها تعبیه شده که در صورت توجه به آنها خطر 
برخورد و سقوط در پرتگاهها و دهانه پلها به حداقل ممکن 

خواهد رسید.

ایستگاه برق موقت 132 کیلوولت سبزآب 
اندیمشک وارد مدار شد  

برق  مدیرعامل شرکت  اهواز - خبرنگار فرصت امروز- 
منطقه ای خوزستان گفت: در اقدام و عملی دیگر درسال 
سبزآب  کیلوولت  موقت 132  برق  پست  مقاومتی  اقتصاد 
اندیمشک برقدار و به شبکه سراسری برق متصل شد. محمود 
دشت بزرگ افزود: هدف از اجرای این پروژه افزایش ظرفیت 
و  کشاورزی  صنعتی،  مصارف  نیاز  مورد  برق  انرژی  تامین 
آن،  اطراف  مناطق  و  اندیمشک  صنعتی  شهرک  مسکونی 
افزایش میزان پایداری، کاهش محدودیت و احتمال خاموشی 
شبکه توزیع و افزایش تعداد فیدرهای خروجی و قابلیت مانور 
در شبکه توزیع برق درمنطقه بوده است. وی افزود: تامین 
برق مطمئن وپایدار ارتباط مستقیمی با رفاه اجتماعی مردم 
و همچنین رونق وپیشرفت صنایع درکشور دارد به همین 
دلیل تمام تالش کارکنان شرکت برق منطقه ای خوزستان 
در راستای کمک به پایداری شبکه برق وتامین انرژی مطمئن 
مورد نیازتمامی بخش های خانگی، صنعتی، کشاورزی و... در 
منطقه است. وی درباره مشخصات پروژه نیز اظهار داشت: 
در این پست یک دستگاه ترانسفورماتور، یک بی ورودی و 
چهار فیدر خروجی  نصب شده است. دشت بزرگ تصریح 
این پروژه حدود 35 میلیارد ریال بوده  کرد: هزینه اجرای 
که از محل اعتبارات شرکت برق منطقه ای خوزستان تامین 
و پرداخت گردیده است. وی خاطرنشان کرد: همه مراحل 
و همچنین  برق  ایستگاه  این  مهندسی  و خدمات  طراحی 
ساخت تجهیزات و عملیات اجرایی توسط شرکت های داخلی 
انجام شده است. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
تالش  با  که  شده  آغاز  مهرماه 94  از  پروژه  این  داد:  ادامه 
فراوان در خردادماه امسال به پایان رسیده که پس از انجام 

آزمون های فنی الزم به طور کامل برقدارگردید. 
مدیر کل بیمه سالمت استان گلستان:

استفاده از خدمات بیمه تکمیلی آتیه سازان 
برای دستگاه های زیر مجموعه وزارت تعاون

محمد  سید  دکتر  امروز-  فرصت  خبرنگار   - گرگان 
حسینی در جلسه شورای هماهنگی استان گفت: خوب است 
دستگاه های زیر مجموعه وزارت تعاون از خدمات بیمه تکمیلی 
آتیه سازان استفاده نمایند. دکتر حسینی گفت: همانطور که 
حسابهای مالی دستگاه های عضو شورا با اولویت در بانک های 
جهت  است  خوب  گردد،  می  متمرکز  وزارت  مجموعه  زیر 
بهره برداری بهتر از خدمات با کیفیت باالتر کلیه دستگاه های 
11 گانه زیر مجموعه وزارت تعاون نیز بیمه تکمیلی خود را از 

آتیه سازان دریافت نمایند.
پاسخ مدیرکل بنادر هرمزگان به ادعای مطرح شده در یک مصاحبه؛
تفکیکی بین درب های تحت کنترل بندر 

شهید رجایی و گمرک وجود ندارد 
بنادر  مدیرکل  امروز-  فرصت  خبرنگار  بندرعباس- 
مباحث  از  یکی  پیرامون  توضیحاتی  ارایه  ضمن  هرمزگان 
مطرح شده در مصاحبه اخیر سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز مبنی بر اینکه "کانتینرهای کشف شده قبل از انجام 
تشریفات قانونی خروج از مجموعه گمرک، از درِب منطقه 
ویژه بندر شهید رجایی خارج شده اند" چنین ادعایی را رد 
منطقه  کنترل  تحت  درب های  بین  تفکیکی  گفت:  و  کرد 
ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی و گمرک وجود ندارد. به 
گزارش واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره کل بنادر 
و دریانوردی هرمزگان، در مصاحبه اخیر سخنگوی محترم 
از روزنامه  با یکی  ارز  با قاچاق کاال و  ستاد مرکزی مبارزه 
ها در خصوص نحوه خروج کانتینرهای قاچاق کشف شده 
تفکیکی  "باید  که  بود  شده  عنوان  انتظامی  نیروی  توسط 
بین محوطه بندر و منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی با 
محوطه تحت کلید گمرک قائل شویم. این کانتینرها تحت 
کلید گمرک قرار نگرفته اند، بلکه قبل از انجام تشریفات قانونی 
خروج از مجموعه گمرک، از درِ منطقه ویژه و بندر شهید 
رجایی خارج شده اند؛ به عبارتی گمرک را کامال دور زده اند." 
"ابراهیم ایدنی" مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان ضمن 
رد این مطلب، اظهار داشت: منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید 
رجایی مجموعا از دو درب اصلی خروج کاال برخوردار است که 
واحدهای گمرک در این دو درب و سایر گذرگاه های داخلی 
بندر مستقر هستند و خروج کاال و کانتینر بدون اطالع و 

کنترل گمرک امکان پذیر نمی باشد.
نماینده مردم تویسرکان:

روز تویسرکان فرصتی مناسب برای شتاب 
بخشی به روند توسعه شهرستا ن است

پروانه  تویسرکان- 
نماینده  علیقارداشی- 
در  تویسرکان  مردم 
اسالمی  شورای  مجلس 
تویسرکان  روز  در همایش 
و  تویسرکان  روز  گفت: 
و  توانمندی ها  معرفی 
ظرفیت های آن، فرصتی مغتنم برای شتاب بخشی به روند 
توسعه همه جانبه این شهرستان است.  محمد مهدی مفتح 
افزود: قابلیت های متنوع شهرستان تویسرکان در حوزه های 
و  سیاسی  تاریخی،  علمی،  اجتماعی،  فرهنگی،  مختلف 
معرفی  ایران  ملت  برای  باید  که  آنگونه  کنون  تا  اقتصادی 
نشده است. وی اظهار داشت: تویسرکان برای شتاب بخشی 
از  نیازمند بهره وری حداکثری  به روند توسعه پایدار خود، 
ظرفیت گردشگری و جذب سرمایه گذاران است که معرفی 
ظرفیت های شهرستان بستر ساز تحقق این هدف است. مفتح 
با گرامیداشت یاد 38 شهید تویسرکانی عملیات مرصاد در روز 
پنجم مردادماه سال 67 تاکید کرد: در روز تویسرکان عالوه 
بر ابعاد توسعه اقتصادی و همه جانبه شهرستان باید پیشینه 
فرهنگی، دینی و تاریخی تویسرکان نیز مورد توجه ویژه قرار 
گیرد. وی اضافه کرد: برگزاری همایش هایی مانند همایش 
روز تویسرکان زمینه را برای حضور مسئوالن ارشد کشوری 
در تویسرکان و بیان توانمندی ها و در عین حال مشکالت 
شهرستان را فراهم می کند. نماینده مردم تویسرکان در خانه 
ملت خاطرنشان کرد: باید از روز تویسرکان استفاده حداکثری 
ایجاد  در راستای معرفی ظرفیت های شهرستان تویسرکان 
شود و مسئوالن دستگاه های مختلف اجرایی و عموم مردم 
نسبت به این موضوع دغدغه داشته باشند. روز پنجم مردادماه 
همزمان با یادروز تشیع پیکر 38 شهید تویسرکانی عملیات 
مرصاد و برگزاری اولین نماز جمعه تویسرکان در 150 سال 

قبل، روز تویسرکان نام گرفته است.
مردم تویسرکان در روز تویسرکان میزبان وزیر دفاع بودند.

تویسرکان یکی از شهرستان های استان همدان واقع در 90 
کیلومتری شهر همدان است.

 محکومیت شکارچی متخلف 
در شهرستان رباط کریم

رباط کریم- خبرنگار فرصت امروز- رئیس اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان رباط کریم از صدور حکم محکومیت 
شکارچی متخلف در این شهرستان خبرداد. ایوب زارع گفت: 
پیرو شکایت این اداره علیه یک شکارچی غیر مجاز نزد مراجع 
کیفر خواست من حیث  از صدور  بعد  و  قضایی شهرستان 
المجموع بزهکاری وی محرز و مستند به مواد 19،2 ازقانون 
مجازات اسالمی مصوب سال 92 و مواد 10،2،1 ))بند الف((
از قانون شکارو صید مصوب 1346/03/16با اصالحات بعدی 
)1375/09/05( مشارالیه را به تحمل 91 روز حبس تعریزی 
افزود:این موضوع در  قانونی محکوم شدند. وی  وفق ضوابط 
راستای گشت وپایشهای یگان حفاظت محیط زیست استان 
در حوالی رودخانه شور اتفاق بود که توسط واحد حقوقی اداره 
محیط زیست رباط کریم پیگیری گردید. رییس اداره محیط 
شدیدا  محیطی  زیست  تخلف  گونه  هر  داد  هشدار  زیست 

برخوردخواهد شد.

ارائه آخرین دستاوردهای اقتصادی آبفای استان اصفهان در نمایشگاه کنفرانس ملی اقتصاد آب

تبریز - اسد فالح- 87 پروژه گازرسانی به روستاها، یک پروژه 
ساختمان اداری و پست امداد و پروژه احداث 4 ایستگاه CGS با 
اعتباری بالغ بر 487 میلیارد ریال همزمان با هفته دولت در استان 
آذربایجان شرقی به بهره برداری می رسد. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، مدیرعامل شرکت گاز استان با اعالم این خبر گفت: به میمنت 
هفته دولت 91 پروژه در سطح استان با اعتباری بالغ بر 487 میلیارد 
ریال به بهره برداری می رسد این پروژه ها شامل گازرسانی به 87 
روستا، یک پروژه ساختمان اداری و پست امداد، چهار پروژه احداث 
ایستگاه CGS می باشد. مهندس ولی اله دینی کل اعتبار هزینه 
شده برای پروژه های فوق را بالغ بر 487 هزار میلیون ریال عنوان کرد 
و افزود: برای گاز رسانی به 87 روستای قابل افتتاح در هفته دولت 
بالغ بر 313 میلیارد ریال و برای ساختمان اداری و امداد اهر بالغ بر 

529 میلیارد ریال و همچنین برای احداث چهار ایستگاه افزایش 
ظرفیت شهرهای آذرشهر، ورزقان، میانه و ملکان بالغ بر 122 میلیارد 
ریال اعتبار جذب شده است.وی اظهار داشت: با بهره برداری از 87 
روستا فوق بیش از 5 هزار نفر از خانوار روستایی استان از نعمت 
گاز طبیعی بهره مند خواهند شد.وی تأکید نمود: با بهره برداری 
) CGS (از 4 ایستگاه افزایش ظرفیت ایستگاه های تقلیل فشار

این شهرها  شهرهای میانه، آذرشهر، ورزقان و ملکان گاز ورودی 
دو برابر و گازرسانی پایدار این شهر ها تضمین می گردد.مهندس 
دینی همچنین از آغاز عملیات اجرایی خط دوم و افزایش ظرفیت 
ایستگاه شهر مراغه و ساختمان اداری و امداد شهرهای آبش احمد و 
نظر کهریزی همزمان با هفته دولت خبر داد و تصریح نمود: با اجرای 
این پروژه ظرفیت خطوط تغذیه و انتقال مراغه و محور صنعتی و 

ایستگاه کنونی شهر مراغه به میزان 120 هزار مترمکعب در ساعت 
افزایش می یابد. وی خاطر نشان کرد: هم اکنون 100 درصد خانوار 
گاز  نعمت  از  استان  روستایی  خانوار  درصد  از 87  وبیش  شهری 

طبیعی بهر ه مند هستند. 

مدیرعامل شرکت گاز استان:
 92 پروژه شرکت گاز آذربایجان شرقی در هفته دولت به بهره برداری می رسد

تبریز - اسد فالح- مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمي آذربایجان 
شرقي گفت: یکي از مهمترین برنامه ها و اقدامات بنیاد مسکن، رفع 
مشکالت و معضالت مناطق روستایي است که درصدد هستیم با 
رفع مشکالت این مناطق، امکانات و خدمات مطلوب تری در اختیار 
شاهد  ادامه  در  یابند  توسعه  روستاها  اگر  و  گیرد  قرار  روستاییان 
با  ارتقای تولیدات روستاییان خواهیم شد و  کاهش مهاجرت ها و 
برنامه ریزی های مدون و اساسی روستاها را به سمت رشد و آبادانی 
بیشتر سوق خواهیم داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس 
حافظ باباپورافزود: انتظام بخشی به فعالیت  ها، توسعه و عمران هر چه 
بیشتر روستاها باید در اولویت کاری مسئوالن قرار گیرد که الحمداهلل 
مسئوالن امروز عزم خود را برای توسعه مناطق روستایی جزم کرده اند 
تا بتوانند قوی تر از تمامی برنامه های گذشته به روستا که مهمترین 
رمز توسعه پایدار همه جانبه در نظام جمهوری اسالمی ایران است، 

بپردازند. وی اظهارکرد: خدمات نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
برای توسعه زیر ساخت ها و اقتصاد روستایی بر کسی پوشیده نیست 
اما برای رفاه بیشتر روستانشینان باید بیشتر تالش شودتابتوان زمینه 
رضایت  مندی و در نهایت ماندگاری و احساس رضایت از روستاها 

فراهم گردد. مدیرکل بنیاد مسکن استان یادآورشد: دو هدف محوری 
)تامین رفاه روستائیان و اقتصاد روستا( در برنامه ریزی روستایی دنبال 
می شود اگر این دو پارامتر در کنار هم تامین شود به یقین مشکالت 
و مسائل روستائیان رفع خواهد شد. وي در ادامه با بیان اینکه توسعه 
پایدار روستایی در راستای بهبود فضای کسب و کاروتولید را به همراه 
دارد، تصریح کرد: به تناسب موقعیت و استعداد هر روستا مشاغل قابل 
احیا و درآمدزا باید شناسایی، معرفی و نسبت به تامین منابع مالی 
این مهم اقدام شود. مهندس باباپور درپایان توسعه روستاها رامستلزم 
تعامل و هماهنگی تنگاتنگ و متقابل اعضاي شوراي اسالمي، دهیاران، 
بخشداریها، بادیگر دستگاههاي خدمات رسان عنوان نمود و خاطر 
نشان کرد: روستاها حق برخورداری ازهمه امکانات زیربنایي وعمراني 
و خدماتی همچون گاز، آب، برق و... را دارند و باید تالش شود تمام 

کاستی ها در روستاها جبران و مهاجرت از روستاها کاسته شود.

اهواز - خبرنگار فرصت امروز- شهردار اهواز به همراه مدیرعامل سازمان 
عمران شهری، از پروژه زیرگذر شریعتی بازدید و در جریان آخرین اقدامات 
انجام شده قرار گرفت. در این بازدید سیدخلف موسوی گفت: این پروژه نسبت 
به پروژه های عمرانی دیگر دشواریهای خاص خود را دارد به طوریکه کارهای 
انجام شده در این طرح را می توان به دو دسته ی اقدامات برون پروژه ای 
و درون پروژه ای تقسیم کرد. شهردار اهواز افزود: اقدامات درون پروژه ای 
اقدامات معمول کارهای عمرانی است ولی اقدامات برون پروژه ای، اقدامات 
پیش نیاز جهت انجام یک پروژه هستند که در احداث این زیرگذر اقدامات 
برون پروژه ای دست کمی از کار اصلی نداشتند. وی ادامه داد: یکی از موانع 
اصلی اجرای پروژه، وجود تاسیسات متعدد در مسیر اجرای پروژه بود که در 
این راستا ناچار شدیم تاسیسات آب و فاضالب موجود در مسیر و نیز 500 متر 
از خطوط اصلی گازکه تغذیه ی سطح شهر را به عهده دارد و سه دکل 
فشار قوی برق به طول 450 متر را جابه جا کنیم. مساله مهم دیگر، تملک 

امالک در مسیر بود که به نحو احسن نیز انجام شد و این اقدامات در نوع 
خودکم سابقه هستند. این حجم از کار در واقع پاسخی به نیازهای شهروندان 
اهوازی است که در گذشته می بایست رفع می شد. شهردار اهواز با اشاره به 
اقدامات انجام شده درپروژه زیرگذرشریعتی گفت: اتصال دو دهانه زیرگذر بر 

پایه عملیات خاکبرداری با حجمی حدود 3000 مترمکعب صورت گرفته و 
انجام عملیات به منظور آماده سازی و زیرسازی دو دهانه غرب به شرق تا 
پایان ماه جاری به اتمام خواهد رسید. سیدخلف موسوی سپس با اشاره به 
اهمیت ساخت معابر غیرهمسطح در اهواز گفت: احداث معابرغیرهم سطح 
جزء زیرساختهای پایدار شهری هستند که از جمله مزایای آن کاهش حجم 
ترافیک، سهولت عبور و مرور وسایل نقلیه، صرفه جویی در مصرف سوخت، 
افزایش ایمنی سفرها و درنهایت رضایت شهروندان است. وی از دیگرفواید 
اینگونه طرح ها را،مدیریت بحران برشمرد و گفت:مهم ترین عامل در بهبود 
مدیریت بحران،تسریع و سهولت در عملیات امداد است که زیرگذرها این روند 
را تسریع می کنند واز منظر زیباشناسی نیز، زیرگذر همانند برخی از تاسیسات 
و بناهای شهری مانع دید نشده و نوعی آرامش بصری را برای شهروندان پدید 
می آورد و پرداختن به اینگونه زیرساختها می تواند اهواز را به سوی توسعه 

پایدار اعم ازاقتصادی،فرهنگی وزیست محیطی سوق دهد.

گزارش  به  امروز-  ارومیه- خبرنگار فرصت 
روابط عمومي اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي 
اکبري،مدیرکل  علي  عبدالحسین  استان؛  این 
حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی با اعالم 
افزود: در 3 ماهه نخست سال جاري  این خبر 
افزون بر 281 هزار تن کاال از پایانه مرزی بازرگان 
و در قالب نزدیک به 16 هزار سفر کامیون وارد 
میزان  این  با  داد:  ادامه  وي  است.  شده  کشور 

واردات بیشترین تردد ورودي از مرزهای زمینی 
کشور به مرز بازرگان با کسب سهم 65 درصدی 
از کل میزان واردات کاال به کشور اختصاص یافت. 
علي اکبري با بیان اینکه بیشترین تردد خروجی 
نیز به پایانه مرزی بازرگان با سهم 23 درصدی 
اختصاص  کشور  از  کاال  صادرات  میزان  کل  از 
یافت، گفت: در 3 ماه ابتدای سال جاری نزدیک 
به 367 هزار تن کاال از این گذرگاه زمینی و در 

قالب 16500 سفر کامیون صادر شده است که از 
تاثیرگذاری این مرز بر توسعه اقتصادی و مراودات 
بین المللی حکایت دارد. این مقام مسئول پایانه 
مرزی تمرچین را یکی از ظرفیت های مهم حمل 
و نقل بین المللی استان و کشور دانست و افزود: 
در این مدت بیش از 100 هزار تن کاال از این 
مرز وارد کشور شده و نزدیک به 52 هزار تن نیز 

صادر شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی: 
اساسي ترين اقدامات بنیاد مسكن برای ارائه خدمات بهتر به روستائیان، رفع مشكالت ومعضالت مناطق روستايي است

شهردار اهواز:
احداث زيرگذرها جزو زيرساخت های پايدار شهری است

اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان آذربایجان غربی: 
قرارگیری پايانه مرزی بازرگان در رتبه نخست فعال ترين مرزهای زمینی کشور

در  عبوري  دکتر  امروز-  ساری- خبرنگار فرصت 
مراسم امضاء این پیش نویس که گاهي در جهت اعالم 
خواهر خواندگي ساري و مونته سیلوانو تلقي مي گردد 
با اشاره به ظرفیت باالي دو شهر آمادگي خود را براي 
تهیه مقدمات الزم جهت همکاري اعالم کرد. به گزارش 
خبرنگار مازندران، در مراسم امضا پیش نویس تفاهم 
نامه همکاري مرکز استان مازندران و شهر مونته سیلوانو 
بر مهندس حسین زادگان فرماندار شهرستان  عالوه 
ساري و برخي معاون ایشان، سردار شمشیربند رئیس 
از مسئوالن  شوراي اسالمي شهر ساري و تني چند 
استان و شهرستان هم حضور داشتند این در حالي است 
که از شهرمیزبان هم شهردار، رئیس پارلمان شهري و 
تني چند از همراهان آنها در این نشست حاضر بودند 
استان  پیرامون ویژگي هاي  از پخش کلیپي  که پس 

مازندران وساري احمد حسین زادگان در سخناني با 
عرض خیر مقدم و ابراز خوشنودي از حضور میهماناني 
از ایتالیا به برسي تاریخ پر افتخار ایران و مشترکات دو 
کشور پرداخت و گفت: در ساري هم پروژه هاي بزرگي 
انجام شد و اکنون هم در دست اجرا مي باشد که موجب 
احیاي این شهر گردیده است. وي با تاکید براینکه احیاي 
دوباره مرکز استان مرهون شهردار پر تالش و شوراي 
شهر ساري است افزود: امید واریم با تبادل تجارب و 
همکاري دو شهر که از امکانات خوبي برخوردارند شاهد 
پیشرفت بیش از پیش هر دو شهر به ویژه ساري باشیم. 
پس از آن دکتر عبوري در سخناني تاریخ دور و دراز 
ساري را مورد توجه قرار داد و به تشریح اقدامات انجام 
شده در این شهر پرداخت و تاکید کرد:رویکرد ما در 
کارهاي عمراني ساري توجه به صنعت گردشگري است 

باالیي  از ظرفیت بسیار  این حوزه  چرا که ساري در 
برخوردار مي باشد. وي آنگاه به اشتراکات جغرافیایي دو 
شهر ساري و مونته سیلوانو اشاره کرد و خاطر نشان 
نمود: خوشبختانه ساري هم مانند مونته سیلوانو در 
بخش هایي مانند آثار تاریخي که مورد توجه گردشگران 
است امکانات بسیاري دارد ضمن آنکه ساري به لحاظ 
فرهنگي  حوزه  در  شمار  بي  نخبگان  از  برخورداري 

خاصي  جذابیت  گردشگران  براي  مي تواند  وهنري 
ایجاد کند. سردار شمشیر بند رئیس شوراي اسالمي 
شهرداري ساري هم در سخنان کوتاهي حماسه دفاع 
مقدس را مورد اشاره قرار داد و گفت: اکنون هم در 
حوزه مدیریت شخصیت هایي حضور دارند که از همان 
نسل و همان روحیه درس ها گرفته و یا یادگاران آن 
نسل حماسه آفرین هستند مانند دکتر عبوري که برادر 
سه شهید مي باشند این اتفاق مبارک و فرخنده نه تنها 
امید آفرین است بلکه بر قدرت و سرعت توسعه نیز مي 
افزاید. به گزارش مرکز امور رسانه شهرداري ساري آنگاه 
فرانچسکو مورانو شهردار مونته سیلوانو به ایراد سخن 
پرداخت و با تمجید از میزباني خوب مردم استان خاصه 
ساري و ابراز خرسندي از انجام این سفر ظرفیت باالي 

ساري در حوزه گردشگري را مورد توجه قرار داد.

امضای تفاهم نامه همكاري دو شهر ساري و مونته سیلوانو ايتالیا

نیشابوری در نشست  گرگان - خبرنگار فرصت امروز- حجت االسالم حسن 
صمیمانه با حجت االسالم عباسعلی مهدوی راد، گفت: اداره اوقاف و امور خیریه با 
داشتن فعالیت ها و برنامه های قرآنی در سطح شهر و بقاع متبرکه و هم چنین با 
برگزاری مراسمات آیینی از جمله نهاد هایی قرآنی است که در ترویج فرهنگ اسالمی 
قدم های بزرگی برداشته است.رئیس اداره تبلیغات اسالمی گرگان تصریح کرد: وجود 
اداره اوقاف و امور خیریه جهت رسیدن سریع تر به اهداف قرآنی ضروری بوده و 
تا کنون توانسته است در این راه اقدامات وفعالیت های قابل توجهی را انجام دهد.وی 

بابیان طرح نشاط معنوی در تابستان به عنوان یکی از برنامه های این سازمان خاطر 
نشان کرد: قشر نوجوان وجوان در تابستان از اوقات فراغت بیشتری برخوردار بوده و 
برپایی طرح های نشاط معنوی در تابستان می تواند در جذب این نسل جهت انجام 
کارهای دینی و اجتماعی در راستای بهتر شدن آن ها یکی از بهترین و تحسین 
برانگیزترین اقدامات این اداره باشد.وی گفت: با توجه به یکی بودن اهداف این دو اداره، 
اداره تبلیغات اسالمی و اداره اوقاف و امور خیریه می توانند دوشادوش هم در بررسی 

آسیب ها و کاستی ها همکاری و مشارکت الزم را با یکدیگر داشته باشند.

رئیس اداره تبلیغات اسالمی گرگان:
اداره اوقاف و خیريه در ترويج فرهنگ اسالمی قدم های بزرگی برداشته است

توزیع  شرکت  امروز-  فرصت  خبرنگار  زنجان- 
نیروی برق استان زنجان همگام با سیاست هاي دولت 
تدبیر وامید، وزارت نیرو و شرکت مادرتخصصي توانیر، 
بحران  و  تابستان  اولویت هاي کار خود در فصل گرم 
افزایش پیک برق کشور، در حوزه فرهنگ سازي و جلب 
همکاري صنایع، کشاورزان، ارگان هاي دولتي و آموزشي 

و نیز ترغیب مردم به اصالح الگوي مصرف انرژي برق 
مدیرعامل  کاظمي  عادل  مهندس  است.  داده  قرار 
شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان با بیان مطلب 
در  بار  پیک  کاهش  سهمیه  گذشته  سال  افزود:  باال 
فرهنگ سازي  مگاوات،   )5.9( بهره برداري  بخش هاي 
و  مگاوات  بیست)20(  برق  بهینه  مصرف  مدیریت 
)32.9( مجموع  ودر  مگاوات   )7( مشترکین  خدمات 

مگاوات تصویب شده بود که با تالش همکاران وهمیاري 
مردم استان عملکرد 200درصدي داشته ایم وتوانستیم 
از این میزان 70مگاوات صرفه جویي کنیم و رتبه دوم 
کشوري در کاهش پیک بار را کسب نماییم. وی افزود: 
این میزان براي سال جاري از سوي شرکت توانیر براي 
با  استان زنجان )47.18( مگاوات مقررشده است که 

جدیت پرسنل شرکت و همکاري نزدیک مشترکین 
تعرفه هاي مختلف به ویژه صنایع که سهم 50درصدي 
است  داده  اختصاص  خود  به  را  استان  انرژي  مصرف 
درفصل  کشور  باربرق  پیک  افزایش  بحران  بتوانیم 
تابستان امسال را به سالمت پشت سربگذاریم.  کاظمی با 
بیان اینکه به منظور مهار بحران اوج مصرف انرژي برق 
در مدت 15 خرداد تا 15 شهریور که به عنوان بازه ي 
زماني پیک بار تولید نیروگاه هاي برق کشور محسوب 
مي شود خدمات پیشگیرانه و خوبي از سوي این شرکت 
در بخش مدیریت مصرف بهینه برق انجام شده است 
افزود: برگزاري جلسات و همایش هاي جلب همکاري 
صنایع و مراسم تجلیل و اهداء هدایاي ارزنده به صنایع 
همکار طي سال هاي گذشته، مراجعه به کارخانه ها و 

ارگان هاي دولتي در خصوص بهره گیري از مولدهاي 
اضطراري و نیز عقد تفاهم نامه ي همکاري با مشترکین 
چاه هاي کشاورزي در سطح استان از جمله این اقدامات 
است. وي به برگزاري کنفرانس سه هزار نفري مقاله 
نویسي انرژي هاي نو ویژه ي دانش آموزان مقاطع ابتدایي 
و همایش 500نفري بانوان شهرستان زنجان اشاره کرد 
اداري  بهینه سازي حداکثري ساختمان هاي  و گفت: 
شرکت اعم از نصب پنجره هاي دوجداره، هوشمندسازي 
تاسیسات روشنایي و توسعه بخش قرائت از راه دور لوازم 
نصب  و  250کیلووات  باالي  مشترکین  گیري  اندازه 
هاي  چاه  برق  تابلوهاي  دور  راه  از  کنترل  مودم هاي 
کشاورزي از دیگر از اقدامات و برنامه های در حال اجرای 

شرکت در استان است.

مهار بحران اوج مصرف برق تابستان در استان زنجان
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