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مدیرکل مبارزه با قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرات: 

مجازات عرضه کننده 
کاالی قاچاق بیشتر است
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مراس��م تجلی��ل از خبرنگاران ب��ه میزبانی 
باش��گاه تراکتورس��ازی و هم زمان با سالروز 
والدت ام��ام رضا )ع( در هت��ل پارس )ائل 
گلی( تبریز برگزار ش��د.به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی 

در این نشست دوستانه اظهار داشت: روز میالد باسعادت صاحب کشور 
ایران امام رضا را تبریک می گویم. خدا را شکر می کنم توانستم در این 
مدت خدمتگزار تراکتورسازی باشم.آجورلو خاطرنشان کرد: به باشگاه 
تراکتورسازی با 45 سال قدمت آمده ام و چند هدف را دنبال می کنم. 
ه��دف اولم س��اختن تیم قدرتمند ب��ود. هدف دوم من آش��تی دادن 
هواداران با تراکتورس��ازی بود که اگر چمن ورزشگاه یادگار امام آماده 
بود این مس��ئله را به طور واضح مش��اهده می کردید.مدیرعامل باشگاه 
تراکتورس��ازی ادامه داد: اولین خبرگزاری تخصصی را در باشگاه پاس 
تأس��یس کردم. یک روز مجید جاللی س��رمربی پاس پیش من آمد و 
گفت چ��را خبرگزاری ایپنا علیه من مطلب می نویس��د که بنده به او 
گفت��م آیا م��ا تابه حال در آرنج تیم دخالت کردیم که این س��ؤال را از 
من می پرسید؟ آجورلو گفت: برای استقالل و پرسپولیس سال گذشته 

270 میلیارد قیمت گذاشته بودند و باشگاه تراکتورسازی نیز...

قرارداد مشارکت بخش خصوصی در صنعت 
آب و فاض��الب اس��تان اصفه��ان با حضور 
مع��اون اول رئی��س جمه��ور، وزی��ر نیرو، 
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب 

کشور جهت اجرای شبکه فاضالب شهرهای 
دس��تگرد، خورزوق، دولت آباد، گرگاب و نجف آباد با مجموع سرمایه 
گذاری هزار و 530 میلیارد ریال منعقد شد. به گزارش خبرنگار ما از 
اصفهان، دکتر اس��حاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در آیین 
امضای قرارداد مش��ارکت بخش خصوصی در 22 طرح آب و فاضالب 
کشور گفت: در زمینه تأمین آب شرب و سامانه های فاضالب کارهای 
وزارت نیرو بسیار خوب بوده و گزارش ها حاکی از این است که وزارت 
نی��رو در اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی در بین دس��تگاه های اجرایی 
کش��ور بهترین عملکرد را داشته اس��ت. وی خاطرنشان ساخت: هم 
اکنون در زمینه آب با تنگناهای جدی در کشور روبرو هستیم و حل 
این تنگناها نیازمند برنامه ریزی دقیق در زمینه مدیریت آب کش��ور 
اس��ت. مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان پیرامون امضای قرارداد 

مشارکت بخش خصوصی در صنعت آب و فاضالب ...

کف قیمت باشگاه تراکتورسازی 
5 هزار میلیارد تومان است

انعقاد قرارداد بیع متقابل 1530 
میلیارد ریالی جهت اجرای تأسیسات 

فاضالب شهری پنج شهر استان اصفهان
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ــازمان تعزيرات  ــركل مبارزه با قاچاق كاال و ارز س مدي
ــد رهگيرى» در  ــه و ك ــى گفت: طرح «كد شناس حكومت
ــنبم مى شود و روى  ــب ش آينده نزديك جايگزين برچس

كاالها نصب خواهد شد. 
ــا ايرنا افزود:  ــيدعبدالمجيد اجتهادى در گفت وگو ب س
ــتى اجرا و  ــود و اگر به درس ــرح خوبى ب ــبنم ط طرح ش
ــكاالت آن رفع مى شد، مى توانست در مبارزه با قاچاق  اش

كاال مفيد باشد. 
ــى  ــفانه به علت نبود كار كارشناس وى ادامه داد: متأس
ــان زود  ــبنم، قاچاقچي ــى روى طرح ش ــت و دقيق درس
ــه و روى كاالهاى  ــب تقلبى آن را تهي ــتند برچس توانس

قاچاق نصب كنند. 
ــن در دولت قبل هم  ــه بيان كرد: م ــادى در ادام اجته
ــبنم در زمان حاضر   ــب ش ــرراً گفتم كه طرح برچس مك
«حالل كننده يا محلل» جنس هاى قاچاق در كشور شده 
ــى با نصب يك  ــاق در تهران به راحت ــت وجنس قاچ اس
ــوان كاالى قانونى و  ــهروندان به عن ــب تقلبى به ش برچس

اصلى فروخته مى شود. 
ــبنم در ابتدا به صورت  ــه اينكه طرح ش ــاره ب وى با اش
آزمايشى انجام شد، گفت: دراين طرح كار فنى بايد روى 
ــكاالت و روزنه هاى نقايص آن  آن صورت مى گرفت كه اش
ــى خوبى  ــد اما نظارت دقيق و كاركارشناس برطرف مى ش
صورت نگرفت از اين رو وزارت صنعت بعد از ناموفق بودن 

طرح شبنم، آن را لغو كرد. 
ــردن بحث  ــروع و اجرايى ك ــرد: ش ــان ك وى خاطرنش
ــه و كد  ماده 13قانون مبارزه با كاالى قاچاق  (كد شناس
ــت با تأخير بوده  ــبنم اس رهگيرى) كه جايگزين طرح ش
ــيده  ــع تنها آيين نامه اى كه به تصويب نرس و االن در واق
است همين آيين نامه ماده 13 مبارزه با قاچاق كاالست. 
ــه را در  ــد رهگيرى و شناس ــادى طرح جديد ك اجته
ــى) بيان كرد  ــى و پايلوت  (آزمايش مرحله كار كارشناس
ــزود: وزارت صنعت در اين طرح بايد آيين نامه جديد  و اف
ــت دولت برساند وهمچنين با تصويب وابالغ آن  را به دس

ــوى دولت، اين طرح جايگزين طرح برچسب شبنم  از س
شود. 

اجتهادى اظهار اميدوارى كرد كه طرح كدشناسه و كد 
رهگيرى تا شهريور امسال از سوى دولت تصويب شود تا 

ــطح اجرايى شدن در سراسر كشور تا آخر  اين طرح به س
سال 95 برسد. 

ــى درباره كد  ــرات حكومت ــئول در تعزي ــن مقام مس اي
ــه و كد رهگيرى چنين توضيح داد: يك كد شناسه  شناس

ــود و كد رهگيرى براى  ــه هرنوع يا مدل كاال داده مى ش ب
هر عدد و تعداد آن كاال اختصاص مى يابد. 

ــر به طور كامل  ــد كرد: اين طرح اگ ــه تأكي وى در ادام
ــاق كاال وارد مرحله  ــود موضوع مبارزه با قاچ اجرايى بش

ــطح  ــود و قدرت مانور كاالى قاچاق در س جديدى مى ش
ــور به شدت پايين مى آيد كه براى اقتصاد كشور مؤثر  كش

و مفيد است. 
ــئول درتعزيرات حكومتى به اين نكته نيز  اين مقام مس
ــدن طرح ياد شده،  ــاره كرد كه در راستاى اجرايى ش اش
ــه اولويت با  ــود دارد و به عنوان نمون ــت كااليى وج اولوي
ــت؛ ضمن اينكه زمان خاصى  ــالمت محور اس كاالهاى س
دراين آيين نامه جديد براى كاالها مشخص نشده است. 
ــه و كد رهگيرى در  ــب كدشناس وى ادامه داد: برچس
ــور ودر برخى از كارخانه ها بايد نصب  ورودى مبادى كش
ــود وتا زمانى كه اين برچسب ها روى كاال نصب نشود،  بش
كاال حق ورود وعرضه بازار در سطح كشور ندارد و سازمان 
تعزيرات با كاالى بدون برچسب ياد شده برخورد مى كند. 
ــاى دولتى  ــتگاه ها و نهاد ه ــدت دس ــادى به وح اجته
ــرد و افزود:  ــاره ك ــارزه با قاچاق كاال و ارز اش ــر مب در ام
ــئول در زمان حاضر و با توجه به  ــتگاه هاى مس همه دس
ــازمان تعزيرات در  ــم رهبرى با س ــات مقام معظ فرمايش
ــتند كه در اين  ــارزه با قاچاق كاال، آماده همكارى هس مب

خصوص وحدت رويه خوبى به وجود آمده است. 

مجازات عرضه كننده كاالى قاچاق شديد تر از 
مجازات واردكننده آن است 

ــد از طرح مبارزه  ــازمان تعزيرات بع اجتهادى گفت: س
ــه كاالهاى ديگر  ــالمت محور به بقي ــا قاچاق كاالى س ب
ــطح بازار مى پردازد كه قانونگذار درماده 18 قانون  در س
ــطح عرضه  مبارزه با قاچاق كاال تأكيد كرده و مجازات س
ــده  ــديدتر از مجازات وارد كننده كاال در نظر گرفته ش ش

است. 
ــازمان تعزيرات حكومتى مكرر  وى خاطرنشان كرد: س
هشدار و اخطار هاى الزم به اتحاديه هاو اصناف داده است 
ــازمان تعزيرات رسيدگى به  و درآينده نزديك برخورد س
ــطح بازار  ــوازم خانگى قاچاق در س ــندگان كاال ول فروش

خواهد بود. 

مديركل مبارزه با قاچاق كاال و ارز سازمان تعزيرات: 

مجازات عرضه كننده كاالى قاچاق بيشتر است

ــه شوراى مرجع ملى كنوانسيون مبارزه با  نهمين جلس
فساد به رياست وزير دادگسترى تشكيل شد. 

ــلمين  ــالم و المس ــت  االس ــنا، حج ــزارش ايس ــه گ ب
ــخنانى در اين جلسه تصريح  مصطفى پورمحمدى طى س
ــد ابتدا از حالت  ــاد، باي ــرد: براى مبارزه هدفمند با فس ك

بى نظمى موجود خارج شويم. 
ــفانه در حوزه مالى با بى نظمى هاى  وى ادامه داد: متأس
زيادى از جمله فرارهاى مالياتى و گمركى مواجه هستيم 
ــور را  ــاد در كش كه اين موضوعات بخش عمده حجم فس

شامل مى شوند. 

ــترى افزود: همزمان با چنين اقداماتى بايد  وزير دادگس
ــورت گرفته و به ضعف هاى خود  اصالحات درونى نيز ص
واقف باشيم. مبارزه مؤثر و درست با فساد اين است كه در 
مدار كارها و موضوعات مختلف، ريشه يابى و زيرساخت ها 

را اصالح كنيم. 
ــاب  پورمحمدى با بيان اينكه حدود 50 ميليون حس
ــخص در نظام  ــت نامش ــدوش و داراى هوي ــى مخ بانك
ــام بانكى  ــت: چنين آمارى نظ ــود دارد، گف ــى وج بانك
ــؤال مى برد و عالوه بر اينكه به اقتصاد  ــور را زير س كش
ــرايط  ــور ضربه وارد مى كند، چهره نامطلوبى از ش كش

درونى كشور بروز مى دهد. 
رو  ــت  ــخنانش حرك س از  ــرى  ديگ ــش  در بخ وى 
ــده و مطلوب  ــيار فزاين ــور را بس ــرفت در كش به پيش
ــت  ــه ماهه نخس ــار س ــرد: آم ــح ك ــى و تصري ارزياب
ــان مى دهد كه اين نرخ  ــد خوبى را نش ــال، رش امس
ــه ماهه اول، نويدبخش  رشد چهارونيم درصدى در س
ــير  ــت و اطمينان داريم كه اين س رونق اقتصادى اس

صعودى ادامه پيدا  كند. 
وزير دادگسترى گفت: بخشى از مراقبت هاى ضدفساد 
ــرى از فرار مالياتى  ــويى و جلوگي همچون مبارزه با پولش

ــده و در  ــى و تصميمات مثبت اقتصادى اتخاذ ش و گمرك
ــان دادن آثار خود است. بدانيم كه دولت هر گام  حال نش
ــاد يكى از بال هاى  مثبتى كه بخواهد بردارد، مبارزه با فس

آن است. 
ــيون  ــه مردعلى، دبير مرجع ملى كنوانس در اين جلس
ــده در  ــن اقدامات انجام ش ــاد، ضمن تبيي ــارزه با فس مب
ــت ارائه  ــت خودارزيابى» جه ــل «فهرس ــتاى تكمي راس
ــكيل دو كميته تخصصى  ــل متحد، از تش ــازمان مل به س
«استرداد اموال و دارايى» و «پيشگيرى» در ذيل شوراى 

مرجع ملى كنوانسيون مبارزه با فساد خبر داد. 

ــتگاه هاى  ــه نمايندگانى از همه دس ــان اينك ــا بي وى ب
ــد، از انجام  ــن كميته ها حضور دارن ــور در اي ذى ربط كش
ــتگاه هاى  ــاى تخصصى و عميق با مديران دس مصاحبه ه
ــن مرجع در  ــر از اقدامات اي ــوان يكى ديگ ــى به عن دولت

تكميل فهرست درخواستى سازمان ملل ياد كرد. 
ــگيرى از  ــه كه با حضور الفت، معاون پيش در اين جلس
ــوع جرم قوه قضاييه و ديگر نمايندگانى از وزارتخانه ها  وق
ــد، راهكارهاى تكميل  ــتگاه هاى دولتى تشكيل ش و دس
ــازمان ملل مورد  ــى جهت ارائه به س ــت خودارزياب فهرس

بررسى قرار گرفت. 

پورمحمدى: 50 ميليون حساب بانكى مخدوش و مجهول الهويه داريم
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اخبار اخبار
مدیرکل راه آهن شمال شرق 2:

بندر خشک اینچه برون به ۵00 میلیارد 
تومان اعتبار نیاز دارد

گرگان - خبرنگار فرصت امروز- محمدرضا قربانی در نشست 
خبری با اصحاب رسانه استان گلستان که در سالن جلسات اداره 
کل راه آهن شمال شرق ۲ برگزار شد، اظهار کرد: اداره کل راه آهن 
شمال شرق در آذرماه سال ۱۳۹۳ به دست سه رئیس جمهور ایران، 
قزاقستان و ترکمنستان افتتاح شد.وی ادامه داد: افتتاح این اداره کل 
باعث وصل شدن راه آهن ایران به کشورهای CIS و چین شد تا آنها 
بتوانند میلیون ها تن بار را از طریق ترانزیت به خلیج فارس و دیگر 
کشورهای منطقه انتقال دهند.او با بیان اینکه خط راه آهن ترکمنستان 
و قزاقستان به ایران ۳.۵ میلیون تن بار را تحمل می کند، افزود: در 
محور بندرگز و در ایستگاه سبزدشت فشار بار زیادی را تحمل می 
کند و به همین دلیل نیاز به بازسازی داشت که با توجه به مشکالت 
موجود، قصد راه اندازی خط دوم را داریم.قربانی تصریح کرد: در حال 
حاضر خط دوم را برای مسیر گرگان تا ساری راه اندازی می کنیم که 
باعث می شود در صورتی که تعداد مسافرین نیز افزایش یابد، بتوانیم 
از خط دوم نیز استفاده کنیم.وی گفت: ۱۰۷ میلیارد تومان اعتبار به 
اداره کل شمال شرق داده شده است و امیدواریم بتوانیم با استفاده از 
آن مشکالت موجود در این زمینه را حل کنیم. در سال ۹۴ مشکالت 
زیادی را سپری کردیم اما با کارهایی که انجام داده ایم سرعت قطارها به 
۱۴۰ کیلومتر در ساعت افزایش خواهد یافت.راه اندازی قطار مسافربری 
گرگان - بندرعباس و گرگان – قم-مدیرکل راه آهن شمال شرق ۲ 
بیان کرد: راه اندازی قطار مسافربری ایرباس گرگان - اینچه برون که 
به دست معاون رئیس جمهور افتتاح شد، از اول شهریورماه به صورت 
چارتر مسافران را منتقل می کند.وی با اشاره اینکه قطارهای درجه دو 
و سه گرگان - پل سفید جایگزین ۶ قطار ایرباس شده اند، گفت: این 
۶ قطار ظرفیت جابجایی دو هزار و ۱۶ نفر را در طول روز دارند و با 
کیفیت بسیار خوبی نیز آماده خدمت به مردم هستند.او افزود: قطار 
مسافربری گرگان - بندرعباس و گرگان- قم نیز در آینده ای نزدیک راه 
اندازی خواهد شد. عملیات بازسازی و توسعه ایستگاه های بندرترکمن 
و بندرگز در حال انجام است و قرار است تا عملیات بازسازی ایستگاه 
گرگان نیز با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال انجام شود.محمدرضا قربانی گفت: 
با اعتباری نزدیک به ۸۰ میلیارد ریال مراحل ساخت ساختمان اداری 
را آغاز خواهیم کرد. در سال ۹۴ حدود ۱۰ درصد واردات کل کشور 
را ثبت کردیم و در سال ۹۵ نیز به دنبال این هستیم تا ۵۰۰ هزار 
تن ترانزیت، ۳۰۰ هزار تن صادرات و ۳۰۰ هزار تن واردات را ثبت 
کنیم.وی تصریح کرد: کلنگ زنی بندر خشک اینچه برون نیاز به 
۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد که تنها ۳۵ میلیارد تومان دریافت شده 
است و با پیگیری هایی که انجام داده ایم قرار است تا ۶۰ میلیارد تومان 

دیگر نیز به ما واگذار شود

طلب ۵0 میلیارد تومانی شرکت برق ایالم 
از مشترکان بد حساب

ایالم - خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شرکت توزیع برق استان 
ایالم گفت: شرکت توزیع برق ایالم ۵۰ میلیارد تومان از مشترکین 
بدحساب طلب کار است. مهندس "هادی شیرخانی" در مراسم تجلیل 
از خبرنگاران، رسالت اهل خبر را رسالتی پیامبرگونه عنوان و اظهار 
کرد: اگر شرکت برق آن گونه که باید خدمات و فعالیت های خود 
را تشریح کنند مردم نیز در تعامل بهتری با اداره قرار خواهند گرفت 
که بخش عظیمی از این رسالت بر عهده ی رسانه ها است. وی گفت: 
صنعت برق متشکل از سه حلقه ی تولید، انتقال و توزیع است که 
شرکت برق استان فقط در بخش توزیع آن فعالیت می کند و این 
خدمات رسانی در طول ۲۴ ساعت شبانه روز نباید قطع شود و در 
ظرافت این مسئولیت همین بس که در فقدان آن سالمت، امنیت 
و صنعت مختل می شود. مدیرعامل شرکت توزیع برق استان با بیان 
اینکه ایالم جزو استان هایی است که تمام روستاهای باالی ۵ خانوار 
آن از نعمت برق برخوردار هستند و تنها چهار روستا با کمتر از ۴ 
خانوار فاقد انرژی برق هستند و بزودی از نعمت برق برخوردار خواهند 
شد، عنوان کرد: شرکت توزیع برق در حال خدمات رسانی به استان 
با طول تقریبی ۷ هزار کیلومتر مساحت است که همواره در معرض 
حوادث طبیعی و انسانی است مدیرعامل شرکت توزیع برق استان 
ایالم افزود: به دلیل حجم باالی بدهی بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان این 
سیاست اتخاذ شده است که اگر مشترکین فیش های برق باالی ۵۰ 
هزار تومان را پرداخت نکنند با قطعی برق روبرو شوند علت نیز این 
است که وزارت براساس میزان وصولی ها به استان ها بودجه اختصاص 
می دهد در حالی که وصولی شرکت توزیع در استان ۳۷ درصد است و 
از طرفی ۲۵ درصد انرژی سرقت و اسراف می شود. مهندس شیرخانی 
با بیان اینکه مشترکین شهرستان های جنوبی استان در فصل گرما 
تعرفه پایینی در هزینه برق پرداخت می کنند بدین  صورت که اگر 
مشترکی ۳ هزار کیلووات مصرف کنند ۴۵ هزار تومان پرداخت خواهد 
کرد اما اگر مشترکی در حوزه شمالی ۲ هزار کیلووات مصرف کند باید 
۵۰۰ هزار تومان پرداخت کند و بر این اساس در دهلران ۹ ماه، در 
شهرستان های دره شهر، آبدانان و مهران ۶ ماه و به تازگی برای سیروان 
۲ ماه یارانه فصل گرما تعریف شده است. وی در پایان گفت: امسال بالغ 
بر ۲۵۰۰ دامدار و کوچ رو از صنعت برق خورشیدی برخوردار خواهند 
شد که به نوعی توفیق محسوب می شود که عالوه بر روستاها، کوچروها 

نیز از نعمت برق بهره مند شوند
با حضور خادمین امام رضا )ع( صورت پذیرفت:

برپایي مراسم میالد امام رضا )ع( در راه و 
شهرسازي مازندران

فرصت  خبرنگار  ساری- 
سالروز  باشکوه  مراسم  امروز- 
بن  علي  الحجج  ثامن  میالد 
حضور  با  )ع(  الرضا  موسي 
خادمین امام رضا )ع( و حاملین 
پرچم متبرك به حرم آن امام 

همام و جمع کثیري از کارکنان اداره کل راه و شهرسازي استان در 
نمازخانه این اداره کل برگزار گردید. به گزارش خبرنگار مازندران سید 
حمید حسیني رئیس اداره روابط عمومي راه و شهرسازي مازندران با 
اعالم این خبر گفت: مراسم معنوي میالد هشتمین اختر تابناك امامت 
و والیت حضرت امام رضا )ع( با حضور عاشقان دین پاکي و راستي بعد 
از اقامه نماز ظهر و عصر در نمازخانه اداره کل برگزار گردید.وي تصریح 
کرد: در این مراسم معنوي که با حضور خادمین امام رضا )ع( و حاملین 
پرچم متبرك به حرم آن امام همام در نماز خانه اداره کل برگزار شد، 
مداح اهل بیت در وصف آن امام عزیز مولوي خواني نمود.حسیني ادامه 
داد: تبریک سالروز میالد از طریق پیام کوتاه به کلیه کاربران، فضاسازي 
تبلیغي در محیط اداره کل از دیگر برنامه هاي شوراي فرهنگي این 

اداره کل براي سالروز میالد امام رضا )ع( بوده است.

نخستین همایش آسیب شناسی طالق و 
اعتیاد در پرند

رباط کریم -مینا فرجی- 
اجتماعی  فرهنگی  معاون 
برگزاری  از  پرند  شهردار 
همایش بررسی چالش های 
و  طالق  بین  ارتباط 
خبر  شهر  این  در  اعتیاد 

داد. با توجه به این که شاهد باال رفتن آمار طالق به دلیل 
اعتیاد هستیم آن هم در کنار فرخنده ترین رویداد زندگی 
حل  راه  به  رسیدن  و  کشف  برای  ازدواج،  یعنی  هرانسان 
این آشفتگی و نا بسامانی در شهر پرند همایشی در اینباره 
برگزار خواهد شد. روح اهلل حسنی در ادامه افزود: نخستین 
همایش آسیب شناسی و بررسی چالش های ارتباط بین طالق 
و اعتیاد با هدف ارتقای دانش و انتشار یافته های جدید در 
زمینه آسیب شناسی این موضوع در شهر پرند برگزار خواهد 
کرد:  بیان  همایش  اصلی  محورهای  خصوص  در  وی  شد. 
اعتیاد،  این همایش در پنج محور آسیب شناسی اجتماعی 
خشونت و طالق، بررسی ارتباط اعتیاد و تبعات ناشی از آن 
بر خانواده، بررسی ارتباط بین اعتیاد و طالق عاطفی، راه های 
پیشگیری از معضل اجتماعی طالق و اعتیاد، عوامل مؤثر در 
شیوع چالش طالق و اعتیاد برگزار می شود. معاون فرهنگی 
اجتماعی شهردار پرند بیان کرد: ارتباط مستقیم بین استادان، 
محققان، صاحب نظران و متخصصان در این حوزه  و بررسی 
چالش های علمی و اجرایی آن از دیگر هدف های برگزاری 

این رویداد علمی است.

پذیرش دانشجو در بیش از 80 رشته تحصیلی 
و گرایش دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز- دانشگاه پیام نور مرکز 
بوشهر در حال حاضر در ۸۱ رشته محل در مقطع کارشناسی 
و ۸ رشته در مقطع فوق لیسانس و یک رشته در مقطع دکترا 
دانشجو جذب می کند رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بوشهراز 
پذیرش دانشجو دربیش از ۸۰ رشته و گرایش دانشگاه پیام 
متقاضیان  گفت:  کرمپور  فاطمه  داد.  خبر  بوشهر  مرکز  نور 
از طریق  ذکر شده  موعد  در  را  تکمیلی  اطالعات  می توانند 
پیگیری  نور  پیام  دانشگاه  پرتال  و  سنجش  سازمان  سایت 
آموزش  نور  پیام  دانشگاه  شعار  که  آنجا  از  افزود:  وی  کنند 
برای همه،همه جا و همه وقت است، این دانشگاه برای محقق 
شدن این موضوع تاکنون تالش های بی وقفه ای داشته سهم 
بسزایی در گسترش آموزش عالی در این استان داشته باشد. 
وی درهمین خصوص تشریح کرد:این دانشگاه درحال حاضر 
درپنج گروه علوم انسانی،علوم تجربی، علوم ریاضی وفنی،هنر 
و زبان های خارجه دانشجو می پذیرد، که از جمله این رشته 
ها می توان به رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، 
مهندسی معماری، مهندسی مدیریت پروژه،مهندسی رباتیک، 
مهندسی نفت و صنایع نفت مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر 
و.. مهندسی شیمی گرایش مواد غذایی و پاالیش مهندسی 
روانشناسی،  حقوق،  کشاورزی،  مهندسی  مواد...،  و  متالوژی 
دولتی،  مدیریت  بازرگانی،  جهانگردی،مدیریت  مدیریت 
حسابداری،تربیت بدنی و علوم ورزشی، الهیات و معارف اسالمی، 
مهندسی  معماری  مهندسی  تصویری  ارتباط  تربیتی،  علوم 
شهرسازی و... در دوره کارشناسی و در رشته فوق لیسانس 
روانشناسی  نوجوان،  و  کودك  بالینی  روانشناسی  رشته های 
الهیات گرایش فقه و مبانی حقوق،زبان و  تربیتی، جغرافیا، 
ادبیات عرب زبانشناسی همگانی، شیمی آلی، علوم اجتماعی 
گرایش مطالعات فرهنگی و در مقطع دکترا رشته شیمی نیز 
اشاره کرد. همچنین درخصوص تسهیالت این دانشگاه برای 
دانشجویان گفت:پایین بودن سطح شهریه این دانشگاه نسبت 
به سایر دانشگاه ها،امکان تغییر محل تحصیل دانشجو حتی 
درترم اول تحصیلی درصورت نیاز دانشجو، امکان بهره مندی 
از آموزش الکترونیکی و از راه دور اعطای وام شهریه تحصیلی 
از جمله تسهیالت این دانشگاه است. وی مزیت مهم دانشگاه 
پیام نور را دانشجو محور بودن و کتاب محور بودن آن دانست 
واظهارداشت: این شیوه آموزشی سبب شده است که بخش 
اعظم پذیرفته شدگان درمقطع کارشناسی ارشد دانشگاه های 

کشور از دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاه پیام نور باشند.
مدیرکل فرهنگی نهاد کتابخانه های عمومی کشوردر گلستان:

برترین های جشنواره کتابخوانی رضوی در 
کشور معرفی شدند

فرهنگی  مدیرکل  امروز-  فرصت  خبرنگار   - گرگان 
اختتامیه جشنواره  گفت:  کشور  عمومی  کتابخانه های  نهاد 
کتابخوانی رضوی با معرفی برترین ها در سراسر کشور برگزار 
اختتامیه جشنواره کتابخوانی  پور در  شد.اسماعیل جانعلی 
رضوی اظهار داشت: ۱۴ جشنواره رضوی و ششمین جشنواره 
کتابخوانی امسال در کشور برگزار که برای نخستین بار وظیفه 
هزار  افزود: ۲  گذاشته شد.وی  کتابخانه ها  برعهده  برگزاری 
اجرای  در  کتابدار  و ۵۰۰  هزار  و ۶  نهادی  کتابخانه  و۳۰۰ 
این طرح مشارکت کردند.مدیرکل فرهنگی نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور تاکید کرد: برای اجرای این برنامه سه کتاب برای 
چهار سنین در رده های کودك، نوجوان و جوان و بزرگساالن 
برگزار شد.وی تصریح کرد: در سراسر کشور ۲۳۵ هزار نفر 
در این جشنواره شرکت کردند و ۱۰ هزار خانواده که حدود 
۳۰ هزار نفر بودند در این مسابقات با هم در دو بخش کتبی 
و الکترونیکی رقابت کردند.جانعلی پور اظهار کرد: ۴۸ هزار و 
۵۰۰ کودك ۶ تا ۱۱سال در این جشنواره نقاشی در مورد 
موضوع جشنواره کشیدند.مدیرکل فرهنگی نهاد کتابخانه های 
عمومی کشور تصریح افزود: در پایان این جشنواره از ۸۴۰ 
نفر و ۸۰ خانواده و ۲۵۶ کتابدار کشور تجلیل شد.مدیرکل 
کتابخانه های عمومی استان گلستان هم در این مراسم گفت: 
بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ نفر در دو بخش الکترونیکی و مکتوب 
در این جشنواره از استان گلستان شرکت کردند که از ۳۲ نفر 
امروز تجلیل شد.رضا قوانلو افزود: در کنار تجلیل از برترین ها 
در رده های سنی مختلف از خبرنگاران که در امر ترویج کتاب 
و کتابخوانی در استان فعالیت می کنند، تجلیل شد.وی با بیان 
اینکه این مراسم با استقبال از خادمین حرم امام رضا )ع( 
برگزار  شد، تصریح کرد: تفاوتی که این برنامه با دیگر برنامه ها 
با حضور خدام حرم رضوی  مراسم  این  که  است  این  دارد 
برگزار شد.در این مراسم مدیر کل کتابخانه های عمومی استان 
گلستان به افتخار مقام خادمی حرم مطهر رضوی انتخاب شد.

ادامه عملیات های پژوهشی و تعمیراتی در 
سد شهید عباسپور

تعویض  اجرای طرح  با  اهواز - خبرنگار فرصت امروز- 
۵ دستگاه کلید هوایی در کلیدخانه سد شهید عباسپور فاز 
جدید عملیات های تعمیراتی در این پست بزرگ آغاز شد. 
در ادامه سری فعالیت های تعمیراتی در پست ۴۰۰ کیلوولت 
)کلیدخانه( سد و نیروگاه شهید عباسپور، ۵ دستگاه کلید 
هوایی گراند سوییچ ارت دار از جنس هاپام در محل تعویض 
شد. سید حمید صالحی در این باره گفت: این دستگاهها که 
به صورت مکانیکی فعالیت می کردند در حین انجام کار از 
برای  خطر  ایجاد  احتمال  و  نبوده  برخوردار  باالیی  ایمنی 
بهره برداران در زمان کار خصوصا در مواقع بارندگی با این 
نوع کلیدها وجود داشت. وی تصریح کرد با علم به این که 
کلیدهای هوایی قدیمی عالوه بر خطرات جانی سرعت انجام 
کار را نیز در کلیدخانه کاهش می  دهند و در ادامه می توان از 
کلیدهای هوایی با قابلیت اطمینان عملکرد و ایمنی و حفاظت 
جانی بهره برداران در زمان انجام کار استفاده نمود پس از انجام 
از  به خریداری و تعویض ۵ دستگاه  اقدام  بررسی های الزم 
کلیدهای هوایی گراند سوییچ توسط کارشناسان داخلی این 
کلیدهوایی  این  شدن  بازوبسته  تست های  و  انجام  شرکت 
باموفقیت انجام شد. پست۴۰۰کیلوولت سدشهیدعباسپور از 

مهمترین پست های کلیدی کشور محسوب می شود
فرمانده انتظامی ناحیه تویسرکان:

کاهش 31 درصدی انواع جرائم در ۵ ماه 
نخست سال جاری

خبرنگار  تویسرکان- 
سرهنگ  امروز-  فرصت 
انتظامی  فرمانده  معصومی 
ناحیه تویسرکان در نشست 
مناسبت  به  که  خبری 
سالن  در  روزخبرنگار 
فرماندهی انتظامی برگزار شد، ضمن تبریک روز خبرنگار به 
صاحبان قلم و اندیشه وتبریک دهه پر برکت کرامت گفت: وقوع 
انواع جرایم در پنج ماه نخست سال جاری نسبت به مدت زمان 
مشابه خود در سال گذشته در شهرستان تویسرکان ۳۱ درصد 
کاهش یافته است. سرهنگ معصومی افزود: دستگیری قاچاقچیان 
و خورده فروشان مواد مخدر در ۵ ماه نخست سال جاری نسبت 
به مدت زمان خود در سال گذشته ۶۸ درصد افزایش یافته است. 
وی ادامه داد: یکی از اولویت های اصلی ناجا ایجاد بستر مناسب 
برای فعالیت های اقتصادی است که اگر امنیت نباشد هیچ گونه 
فعالیت اقتصادی صورت نمی گیرد. فرمانده انتظامی تویسرکان 
اضافه کرد: در اجرای طرح های منطقه ای، ارتقاء و پاکسازی نقاط 
آلوده، اقداماتی گسترده ای در سطح شهرستان صورت گرفته که 
با انجام ۱۹۳ طرح در طول ۵ ماه گذشته با افزایش ۱۲ درصد 
طرح های منطقه ای و همچنین طرح های مبارزه با نقاط آلوده 
برخوردار بودیم. سرهنگ معصومی با اشاره به این موضوع که کار 
نیروی انتظامی تعطیل بردار نیست بیان داشت:تالش ما و همه 
پرسنل نیروی انتظامی در جهت رضایت مندی خداوند متعال و 
مردم شریف و شهید پرور تویسرکان می باشد. سرهنگ معصومی 
از افزایش ۱۲ درصدی تماس های عملیاتی و ۳۸ درصد تماس 

های فوریتی و عملیاتی در طول ۵ ماه گذشته خبرداد. 

قرارداد  امروز-  فرصت  خبرنگار   - اصفهان 
و  آب  صنعت  در  خصوصی  بخش  مشارکت 
فاضالب استان اصفهان با حضور معاون اول رئیس 
نیرو، مدیرعامل شرکت مهندسی  وزیر  جمهور، 
آب و فاضالب کشور جهت اجرای شبکه فاضالب 
شهرهای دستگرد، خورزوق، دولت آباد، گرگاب 
و  هزار  گذاری  سرمایه  مجموع  با  آباد  نجف  و 
۵۳۰ میلیارد ریال منعقد شد. به گزارش خبرنگار 
ما از اصفهان، دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول 
رئیس جمهور در آیین امضای قرارداد مشارکت 
بخش خصوصی در ۲۲ طرح آب و فاضالب کشور 
سامانه های  و  آب شرب  تأمین  زمینه  در  گفت: 
فاضالب کارهای وزارت نیرو بسیار خوب بوده و 
گزارش ها حاکی از این است که وزارت نیرو در 
اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی در بین دستگاه های 
است.  داشته  را  عملکرد  بهترین  کشور  اجرایی 
وی خاطرنشان ساخت: هم اکنون در زمینه آب 
با تنگناهای جدی در کشور روبرو هستیم و حل 
این تنگناها نیازمند برنامه ریزی دقیق در زمینه 
مدیریت آب کشور است. مدیرعامل شرکت آبفا 
استان اصفهان پیرامون امضای قرارداد مشارکت 
بخش خصوصی در صنعت آب و فاضالب گفت: 
اقتصاد مقاومتی مشارکت  بارز  از مصادیق  یکی 
و  آب  پروژه های  اجرای  در  خصوصی  بخش 
از  با بهره گیری  فاضالب است چراکه می توان 
ظرفیت و توان مالی بخش خصوصی چالش ها و 

تنگناهای مالی که مانع از اجرای به موقع طرح های 
توسعه ای می شود برطرف کرد. مهندس هاشم 
امینی با بیان اینکه آبفا استان اصفهان در سال 
اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل تالش هایی در جهت 
بهره گیری بیش از پیش از توان بخش خصوصی 
در اجرای پروژه ها آبفا نموده است اعالم کرد: آبفا 
استان اصفهان در آیین امضای قرارداد مشارکت 
بخش خصوصی در صنعت آب که باحضور معاون 
اول رئیس جمهور، وزیر نیرو، مدیرعامل شرکت 
قرارداد   ۵ بود  کشور  فاضالب  و  آب  مهندسی 
متقابل  بیع  قالب  در  خصوصی  بخش  با  مهم 
در شهرهای  فاضالب  اجرای شبکه  با  رابطه  در 
نجف  و  گرگاب  آباد،  دولت  خورزوق،  دستگرد، 

آباد منعقد نموده است. وی خاطرنشان ساخت: 
هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال مجموع سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در اجرای پروژه شبکه فاضالب 
آباد،  دولت  خورزوق،  دستگرد،  شهرهای  در 
امینی  مهندس  باشد.  می  آباد  نجف  و  گرگاب 
درخصوص قرارداد منعقد شده میان شرکت آبفا با 
شهرداریهای دستگرد، خورزوق، دولت آباد، گرگاب 
و نجف آباد گفت: مقرر گردید شهرداری دستگرد 
در ازای دریافت حداکثر دبی تخصیص یافته ۱۵ 
لیتر در ثانیه پساب جهت فضای سبز و به مدت 
۱۵ سال هزینه اجرای ۲۶ کیلومتر شبکه فاضالب 
شهر دستگرد را تأمین نماید همچنین شهرداری 
خورزوق در ازای دریافت ۱۵ لیتر در ثانیه پساب 

تخصیص یافته جهت فضای سبز شهری و به مدت 
۱۵ سال هزینه اجرای ۲۶ کیلومتر شبکه فاضالب 
شهر خورزوق را تأمین نماید. مدیرعامل شرکت 
آبفا استان اصفهان به اجرای شبکه فاضالب در 
دولت آباد پرداخت و تصریح کرد: مقرر گردید طی 
قراردادی شهرداری دولت آباد با تأمین منابع مالی 
جهت اجرای ۴۷ کیلومتر شبکه فاضالب در شهر 
دولت آباد در ازای آن ۳۰ لیتر در ثانیه پساب را 
جهت فضای سبز به مدت ۱۵ سال دریافت نماید. 
وی ارتقای تصفیه خانه فاضالب نجف آباد را بسیار 
ضروری و مهم برشمرد و بیان داشت: چندین سال 
است که ارتقای تجهیزات تصفیه خانه فاضالب 
آباد ضروری و الزم به نظر می رسید که  نجف 
متأسفانه به دلیل تنگناهای مالی این امر محقق 
نگردید و هم اکنون با امضای قرارداد با شهرداری 
نجف آباد قرار شد در ازای تحویل ۱۲۰ لیتر در 
ثانیه پساب به مدت ۳۰ سال منابع مالی حدود 
۲۰۰ کیلومتر شبکه فاضالب و نیز ارتقای تصفیه 
خانه فاضالب نجف آباد توسط شهرداری تأمین 
مالی  منابع  تأمین  امینی گفت:  مهندس  گردد. 
در  فاضالب  شبکه  کیلومتر   ۱۰ اجرای  جهت 
ثانیه  لیتر در  ازای دریافت ۱۰  شهر گرگاب در 
پساب جهت فضای سبز شهری به مدت ۱۰ سال 
توسط شهرداری گرگاب یکی دیگر از مفاد قرارداد 
همکاری شرکت آبفا استان اصفهان با شهرداری 

گرگاب می باشد.

با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر نیرو انجام شد:

انعقاد قرارداد بیع متقابل 1530 میلیارد ریالی جهت اجرای تأسیسات فاضالب شهری 5 شهر استان اصفهان

تبریز - ماهان فالح- مراسم تجلیل از خبرنگاران به میزبانی باشگاه 
تراکتورسازی و هم زمان با سالروز والدت امام رضا )ع( در هتل پارس 
)ائل گلی( تبریز برگزار شد.به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مدیرعامل 
باشگاه تراکتورسازی در این نشست دوستانه اظهار داشت: روز میالد 
باسعادت صاحب کشور ایران امام رضا را تبریک می گویم. خدا را شکر 
می کنم توانستم در این مدت خدمتگزار تراکتورسازی باشم.آجورلو 
خاطرنشان کرد: به باشگاه تراکتورسازی با ۴۵ سال قدمت آمده ام و 
چند هدف را دنبال می کنم. هدف اولم ساختن تیم قدرتمند بود. 
هدف دوم من آشتی دادن هواداران با تراکتورسازی بود که اگر چمن 
ورزشگاه یادگار امام آماده بود این مسئله را به طور واضح مشاهده 
می کردید.مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی ادامه داد: اولین خبرگزاری 
تخصصی را در باشگاه پاس تأسیس کردم. یک روز مجید جاللی 
سرمربی پاس پیش من آمد و گفت چرا خبرگزاری ایپنا علیه من 
مطلب می نویسد که بنده به او گفتم آیا ما تابه حال در آرنج تیم 
دخالت کردیم که این سؤال را از من می پرسید؟ آجورلو گفت: برای 
استقالل و پرسپولیس سال گذشته ۲۷۰ میلیارد قیمت گذاشته 
بودند و باشگاه تراکتورسازی نیز ۱۰۰ میلیارد قیمت گذاری شده 
بود که ما مخالف فروش به این مبلغ هستیم چرا که کف قیمت 

باشگاه تراکتورسازی ۵ هزار میلیارد تومان است. در حال حاضر برای 
تراکتورسازی کار اقتصادی می کنم و کارهای تیم را به امیر قلعه نویی 
سپرده ام.وی تأکید کرد: یکی از برنامه های من تقویت آکادمی باشگاه 
است. برای تراکتورسازی بد است که فقط یک بازیکن از آکادمی در 
تیم بزرگساالنش حضورداشته باشد. امسال ۳۲۰۰ نفر در آکادمی 
باشگاه تست دادند. تراکتورسازی تنها به تبریز تعلق ندارد. بلکه 
متعلق به اردبیل، زنجان و... است. مهم ترین موضوع فوتبال حرفه ای 
پول است.آجورلو گفت: روزی که تیم را تحویل گرفتم ۱۰ میلیارد 
بدهکار بود. هزینه امسال تیم ۳۰ میلیارد است بدین ترتیب باید 
۴۰ میلیارد درآمدزایی کنم. این درست نیست که با بازیکن قرارداد 
ببندیم و پولش را ندهیم. وی تصریح کرد: با قاطعیت می گویم کار 
اقتصادی را در باشگاه آغاز کردم و تا به امروز ۶ میلیارد درآمدزایی 
داشتم. هفته گذشته به دیدار مدیرعامل کارخانه تراکتورسازی رفتم 
و به او گفتم به مدیر قبلی ۸ میلیارد کمک کرده اید. بنده این مبلغ 
را نمی خواهم به جای آن بیمه کارکنان را به من بده تا کار اقتصادی 
کنم.مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی افزود: امروز دیداری با مدیرعامل 
کارخانه ایده داشتم و از مدیریت آنجا هم همین خواسته را داشتم. 
دست گدایی برای تأمین هزینه های تیم فوتبال دراز نخواهم کرد. 

می خواهم با تأسیس بنگاه اختصاصی هزینه تیم را تأمین کنم.وی در 
ادامه خاطرنشان کرد: استقالل، پرسپولیس و تراکتورسازی را نباید 
به فرد فروخت چراکه این باشگاه ها قدرت و ثروت دارند. به عنوان 
یک فرد انقالبی که برای پیروزی انقالب همه کارکردم نباید گفت 
شاه چه گفته است. تراکتورسازی به مردم تعلق دارد نه به فرد. اگر 
عرضه داشته باشم ظرف دو سال تراکتورسازی را سهام عام کرده 
برای  و...  تلفن  تأسیس الین هواپیمایی، هتل، خط مستقل  با  و 

تراکتورسازی درآمدزایی می کنم. 

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی: 

کف قیمت باشگاه تراکتورسازی 5 هزار میلیارد تومان است 

حجم  حاضر  حال  در  امروز-  فرصت  خبرنگار   - بندرعباس 
سرمایه گذاری جذب شده در حوزه آب بالغ بر یک هزار و ۱۰۰ میلیارد 
ریال است و در بخش فاضالب نیز حدود ۸۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری 
کردیم. مدیرعامل آبفای هرمزگان با حضور در برنامه اقتصادي »کیله«، به 
تمهیدات این شرکت در راستاي جذب سرمایه گذاری و مشارکت بخش 
خصوصی در صنعت آب و فاضالب اشاره کرد و گفت: بنا به ضرورت تامین 
آب غرب استان، حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی از سال ۸۶ آغاز شد 
و شهرستان بندرلنگه اولین تجربه موفق در سطح کشور بود که تامین نیاز 
آبی آن به بخش خصوصی واگذار شد. امین قصمی افزود: در راستای رفع 
چالش های بخش خصوصی، موضوع خرید تضمینی آب و فروش پساب از 

سرمایه گذران برای اولین بار با پیشنهاد شرکت مهندسی آب و فاضالب 
هرمزگان و با الیحه ای که وزارت نیرو تنظیم کرد در قانون بودجه سال 
۸۶ مصوب شد و پس از آن سالیانه به صورت پایدار یک ردیف اعتباری 
در قانون بودجه کشور برای خرید تضمینی آب و فروش پساب تعریف 
و فضای امنی برای سرمایه گذاري بخش خصوصی ایجاد شد. به گفته 
وی؛ در شرایط فعلی در حوزه تامین آب به روش نمک زدایی و استفاده 
از روش های نوین، ۱۵ پروژه سرمایه گذاری فعال و در حال بهره برداری 
در سطح شهرها و جزایر استان داریم. وی افزود: ساالنه از ۷۰ میلیون 
متر مکعب میزان مصرف آب، حدود ۱۲ میلیون متر مکعب آن از طریق 
سرمایه گذاری بخش خصوصی تامین می شود که حجم سرمایه گذاری 

جذب شده آن بالغ بر یک هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال است. همچنین در 
بخش فاضالب نیز، دو پروژه فعال در جزیره ابوموسی و شهر درگهاِن قشم 
از طریق بخش خصوصی و در کوتاه ترین زمان ممکن اجرا شده است که از 
پساب آن نیز استفاده می شود. وی ادامه داد: هم اکنون حدود ۸۰ میلیارد 
ریال در حوزه فاضالب سرمایه گذاری کردیم و نزدیک به ۷ هزار و ۳۰۰ 
میلیارد ریال طی سه سال اخیر در مرحله مناقصه، انعقاد قرارداد و اجرا 
داریم که اگر این پروژه ها وارد مدار شوند، ظرفیت تولید آب استان از 
طریق بخش خصوصی از ۱۲ میلیون متر مکعب به ۵۵ میلیون متر مکعب 
افزایش می یابد و سهم منابع آبی استان از ظرفیت سرمایه گذاری بخش 

خصوصی)پروژه های آبشیرین کن( به ۵۰ درصد می رسد. 

مدیرعامل آبفای هرمزگان:
سرمایه گذاری هزار میلیاردی بخش خصوصی در حوزه آب و فاضالب

مناسبت  به  امروز-  فرصت  خبرنگار  کرج- 
با  و  از صنایع کوچک"  "روز حمایت  مرداد   ۲۱
سازمان  زیست  محیط  و  عمران  معاون  حضور 
دو  ایران،  صنعتی  شهرکهای  و  کوچک  صنایع 
واحد تولیدی و ۳ طرح عمراني در شهرك صنعتي 
اشتهارد و ناحیه صنعتي کوثر در استان البرز افتتاح 
شد. به گزارش فرصت امروز در راستای برنامه های 
روز حمایت از صنایع کوچک، واحدهای تولیدی 
توسعه  فاز  صداقت،  پالستیک  نوآوران  شرکت 
چند  و  غرب،  سازي  پالستیک  نوآوران  شرکت 
اشتهارد  صنعتي  شهرك  در  عمراني  هاي  طرح 
رسیدند.  بهره برداری  به  کوثر  صنعتي  ناحیه  و 
به  البرز  صنعتی  شهرك های  شرکت  مدیرعامل 
مناسبت گرامیداشت این ایام با اشاره به نامگذاری 
۲۱ مرداد بعنوان »روز حمایت از صنایع کوچک« 
اظهار کرد: در جهت گرامیداشت این روز برنامه های 

مختلفی توسط شرکت شهرکهای صنعتی البرز در 
سطح شهرکها و نواحی صنعتی انجام شده که از 
جمله می توان افتتاح چند طرح عمراني و تولیدي، 
آبهاي سطحي  آوري  از الگن جمع  بهره بردرای 
شهرك اشتهارد و افتتاح ۲۴ واحد کارگاهي در 
شهرك ها و نواحي صنعتي اشاره کرد. جهانگیر 
شاهمرادي با بیان اینکه شرکت شهرکهای صنعتی 
دو وظیفه عمده را دنبال می کنند، افزود: ایجاد 
و تکمیل زیرساختها در شهرکها و نواحی صنعتی 
برای سرمایه گذاران بخش صنعت و حمایت از 
صنایع کوچک توسط برنامه های حمایتی معاونت 
صنایع کوچک عمده هدف ایجادی شرکت می 
باشد. وی با تأکید بر توجه بیشتر به بخش صنعت 
در مورد محور توسعه استان، اظهار داشت: با توجه 
به شرایط موجود در کشور و امید به افزایش سرمایه 
گذاری داخلی و خارجی در بخش صنعت، باید با 

برنامه ریزی زمینه بهبود و افزایش سرمایه گذاری 
در بخش تولید را در استان مدیریت کرد همچنین 
فتحعلي محمدزاده معاون عمران و محیط زیست 
صنعتی  شهرك های  و  کوچک  صنایع  سازمان 
و  عمراني  هاي  پروژه  افتتاح  حاشیه  در  ایران، 
صنعتي شهرکهاي صنعتي البرز اظهار کرد: سازمان 
صنایع کوچک و شهرك های صنعتی ایران به دنبال 
اجرای  و  دقیق  برنامه ریزی  یک  با  تا  است  آن 
سیاست های اقتصاد مقاومتی مشکالت واحدهای 
تولیدی را به حداقل کاهش دهد. وی فعال سازی 
واحدهای صنعتی راکد و افزایش بهره وری در سایر 
واحدهای صنعتی را از برنامه های سال جاری این 
سازمان برشمرد و خاطرنشان ساخت: تشویق و 
تخفیفات به واحدهای صنعتی بدهکار، اختصاص 
تسهیالت بانکی و معرفی به بانک های عامل، پایش 
دوره ای  بازدیدهای  و  راکد  و  تعطیل  واحدهای 

برنامه ها  این  از  بخشی  را  سازمان  این  معاونین 
دانستند. در ادامه واحد تولیدي پدیده ماشین سازي 
غرب، فاز توسعه شرکت نوآوران پالستیک صداقت 
و چند پروژه عمراني در شهرك صنعتي اشتهارد و 
ناحیه صنعتي کوثرتوسط معاون عمران و محیط 
زیست سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی 

ایران افتتاح شد. 
در پایان معاون عمران و محیط زیست سازمان 
شهرکهاي  شرکت  عامل  مدیر  کوچک،  صنایع 
و  اشتهارد  شهرستان  فرماندار  البرز،  صنعتي 
صنعتي  شهرك  و  شهرستاني  مدیران  دیگر 
اشتهارد و ناحیه صنعتي کوثر با حضور در واحد 
صنعتي پالستیک کار در شهرك اشتهارد ضمن 
بازدید از این واحد صنعتي و همچنین به عنوان 
واحد صنعتي کوچک برتر در استان البرز تجلیل 

بعمل آوردند.

منطقه ۸  روابط عمومی  تبریز - اسد فالح- 
شرکت  مدیرعامل  سوی  از  گاز  انتقال  عملیات 
انتقال گاز ایران مورد تقدیر قرار گرفت. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، مدیرعامل شرکت انتقال گاز 
تالشگر  پرسنل  از تالش های همه جانبه  ایران، 
انتقال گاز که  روابط عمومی منطقه ۸ عملیات 
رتبه اول یازدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط 

عمومی را در بخش تحلیل محتوا کسب کرده اند، 
تقدیر کرد. 

کرد:  اشاره  تقدیرنامه  این  در  طاهری  منوچهر 
حمایت های  مدیون  موفقیت  این  بی تردید 
همکاران  همه  تالشهای  و  مدیریت  همه جانبه 
خصوصا  گاز،  انتقال  عملیات   ۸ منطقه  شریف 
پرسنل ساعی و تالشگر روابط عمومی می باشد؛ 

اینجانب از تمام این عزیزان که فعاالنه در به ثمر 
رسیدن این موفقیت سهیم بوده اند، تقدیر و تشکر 
می کنم. الزم به ذکر است جشنواره ملی انتشارات 
متخصصان،  با حضور  ساله  همه  عمومی  روابط 
کارشناسان روابط عمومی، اصحاب رسانه، اساتید 
مقامات کشوری در دو بخش  و  ارتباطات  علوم 

رقابتی و آموزشی برگزار می شود.

ها  پارك  سازمان  مدیرعامل  امروز-  ارومیه- خبرنگار فرصت 
و فضای سبز شهرداری ارومیه از آغاز اجرای طرح پالك کوبی و 
شناسنامه دار کردن درختان با هدف ساماندهی، حفاظت و جلوگیری 
از قطع درختان خبر داد. به گزارش روابط عمومی شهرداری ارومیه، 
علی شایگان، مدیرعامل سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری 
ارومیه  با بیان اینکه پالك کوبي درختان در امر مدیریت، حفظ و 
نگهداري از آنها نقش موثری دارد، گفت: با توجه به نیازهاي آماري 
و همچنین پایش و حفظ درختان، سازمان پارك ها و فضاي سبز 

شهرداري ارومیه اقدام به پالك کوبي درختان با استفاده از سیستم 
اطالعات جغرافیایي و تشکیل پایگاه داده ها کرد. وی افزود: در سال 
گذشته در پروژه پالك کوبي درختان، ۳۵۰ هکتار از سطح شهر 
ارومیه با تعداد ۱۳۰۰۰ اصله درخت پالك کوبي گردید. شایگان 
نیز ۱۸۰۰ هکتار درختان  افزود: در محدوده منطقه یک شهري 
شهری پالك کوبي شده است. وی یادآور شد: با توجه به دستور 
معاونت خدمات شهري شهرداري در خصوص حفظ میراث طبیعي 
شهر ارومیه و براي حفظ درختان کهنسال داخل شهر و جلوگیري 

از تعرض و قطع آنها در آبان ۹۴ بیش از ۱۳۰۰ اصله درخت در 
محل دانشگاه ارومیه واقع در خیابان شهید بهشتي پالك کوبي شدند. 
مدیرعامل سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری ارومیه  در ادامه 
با اشاره به کاهش استفاده از سموم شیمیایی در فضای سبز ارومیه، 
بیان کرد: در راستای کاهش سموم شیمیایی از روش های مبارزه 
بیولوژیک در پارك ها و خیابان های سطح شهر استفاده می شود. 
شایگان خاطر نشان کرد: این اقدامات برای نخستین بار در سطح 

آذربایجان غربی صورت می گیرد.

اهواز - خبرنگار فرصت امروز- با اجرای طرح تعویض ۵ دستگاه کلید 
هوایی در کلیدخانه سد شهید عباسپور فاز جدید عملیات های تعمیراتی در 
این پست بزرگ آغاز شد. در ادامه سری فعالیت های تعمیراتی در پست ۴۰۰ 
کیلوولت )کلیدخانه ( سد و نیروگاه شهید عباسپور، ۵ دستگاه کلید هوایی 
گراند سوییچ ارت دار از جنس هاپام در محل تعویض شد. "سید حمید 

صالحی" در این باره گفت: این دستگاهها که به صورت مکانیکی فعالیت 
می کردند در حین انجام کار از ایمنی باالیی برخوردار نبوده و احتمال ایجاد 
خطر برای بهره برداران در زمان کار خصوصا در مواقع بارندگی با این نوع 
کلیدها وجود داشت. وی تصریح کرد با علم به این که کلیدهای هوایی 
قدیمی عالوه بر خطرات جانی سرعت انجام کار را نیز در کلیدخانه کاهش 

می دهند و در ادامه می توان از کلیدهای هوایی با قابلیت اطمینان عملکرد 
و ایمنی و حفاظت جانی بهره برداران در زمان انجام کار استفاده نمود پس 
از انجام بررسی های الزم اقدام به خریداری و تعویض ۵ دستگاه از کلیدهای 
هوایی گراند سوییچ توسط کارشناسان داخلی این شرکت انجام و تست های 

بازوبسته شدن این کلیدهوایی باموفقیت انجام شد. 

دکتر  امروز-  فرصت  خبرنگار  رشت- 
سیدمحمدعلی ثابت قدم شهردار رشت در سخنانی 
و  رسانه  اظهارداشت:  خبرنگار  روز  گرامیداشت  با 
فعالیت درآن یکی از پایه های دموکراسی و فعالیت 
در تمامی ادوار تاریخ بوده است. دکتر ثابت قدم اذعان 
داشت: تاثیر سایت ها و پایگاه های خبری و دیگر 
رسانه های مکتوب و مجازی در شکل گیری انقالب ها 
و جریانات سیاسی متفاوت بوده است. شهردار رشت 
با اشاره به افزایش سرعت داده ها در فضای مجازی 
گفت: صداقت، عدالت، سرعت و شجاعت چهار رکن 
اصلی تاثیرگذار در هر مدیریتی است لذا رسانه ها در 
راستای ارتقای کیفی رسانه ای خود ملزم به رعایت و 

حفظ ارکان فوق در فضای رسانه ای خود می باشند. 
ایشان با اشاره به نقش صداقت در عینیت بخشی 
وقایع اذعان داشت: با رعایت صداقت در تحلیل اخبار 
و محتوا مبتنی بر عدالت. میتوانیم عالوه بر نتیجه 
گیری مثبت سبب افزایش سرعت انتقال اطالعات 

و شویم. رسانه ها به دنبال تکامل انسانی هستند، 
گفت: اعضای شورای اسالمی و مجموعه مدیریت 
شهر با کمک خبرنگاران و مدیران رسانه های فرصت 
شناس نه فرصت طلب در راستای عمران و توسعه 
شهری گام بردارند. مظفر نیکومنش رئیس کمیسیون 
رشت  شهر  اسالمی  شورای  اجتماعی  فرهنگی 
فرمایشات  به  استناد  با  باگرامیداشت روز خبرنگار 
مقام معظم رهبری)مدظله العالی( اظهارداشت: امروز 
رسانه ها رفتار و هویت فرهنگی انسان ها را به دنیا القا 
می کنند. نیکومنش توسعه و عمران شهری را وجه 
مشترك و هدف اعضای شورا و خبرنگاران دانست و 
تصریح کرد: شهر رشت که دارای کرسی های متعددی 

در جهان است باید از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. 
از آنجا یی که هیچ شهری وضعیت و پتانسیل شهر 
رشت را ندارد شایسته است تا مسئولین با همراهی 
شهروندان و خبرنگاران این شهر را به جایی برسانند 
تا در کشور به عنوان الگو مطرح شود. فاطمه شیرزاد: 
از آنجایی که فرآیند تولید یک خبر با دشواری و 
سختی های زیادی روبروست. لذا مدیران مسئول و 
سردبیران هر نشریه با بررسی تمام جوانب مبادرت 
به انتخاب تیتر و سوتیتر می نمایند. مسئولین استان 
گیالن و مجموعه مدیران شهری جدا از نقدهای که 
منجر به ترور شخصیت ها می شوند. پذیرای هرگونه 

نقد منصفانه ای هستند. 

افتتاح 2 واحد تولیدی و 3 طرح عمراني در شهرک صنعتی اشتهارد و ناحیه صنعتي كوثر البرز

مدیرعامل شركت انتقال گاز ایران از روابط عمومی منطقه 8 تقدیر كرد 

آغاز طرح پالک كوبی و شناسنامه دار كردن درختان ارومیه

ادامه عملیات های پژوهشی و تعمیراتی در سد شهید عباسپور

شهردار رشت:رسانه یکی از پایه های دموكراسی در تمامی ادوار تاریخ بوده است
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