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دادستان کل کشور خبر داد 

تشکیل هیاتی در دادستانی برای بررسی
 و اصالح قانون مبارزه با موادمخدر
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مع��اون وزي��ر صنعت مع��دن و تج��ارت با 
حضورجمع��ي از مس��ئوالن و خبرن��گاران 
از 5 واح��د صنعتي اس��تان بازديد نمود. به 
گ��زارش خبرنگار فرصت ام��روز از اروميه، 
دكتر س��رقيني در جريان بازديد از 5 واحد 

صنعتي اين اس��تان ضمن تبريك هفته دولت و گراميداشت ياد شهيد 
رجايي و ش��هيد باهنر اظهار داشت:متوس��ط توليد فوالد كشور در دو 
سال گذشته 1 ميلياردو 600 ميليون تومان است كه اين مقدار فوالد 
از ذوب مجدد 25-30 درصدي ضايعات و قراضه هاي آهن نشات مي 
گي��رد.وي با بيان اينكه 28 ميليون تن از فوالد توليدي تركيه از ذوب 
مجدد ضايعات خودروهاي اس��قاطي اس��ت، افزود:فوالد اوليه توليدي 
كش��ور تركيه تنها 6-7 تن مي باش��د و مابقي آن از ذوب خودروهاي 
اوراقي و ضايعات تامين مي ش��ود. سرقيني ادامه داد: يكي از موفقيت 
هاي اين كش��ور وجود واحدهاي توليدي و مراكز بازيافت خودروهاي 
فرس��وده در اقس��ا نقاط دنيا بويژه اروپا و حمل فوالد به كشور تركيه 
مي باش��د. معاون وزير صنعت معدن و تجارت دو عامل مصرف كمتر 
انرژي خودروها و رعايت بيش��تر مسائل زيس��ت محيطي را از عوامل 

بقاي اين واحدها دانست و گفت: متاسفانه قراضه هاي آهن در...

به مناس��بت هفته دولت، نشس��ت خبري 
مديرعامل شركت فوالد اكسين خوزستان 
با اصحاب رس��انه برگزار گردي��د. در آغاز 
برنامه آقای بش��يری مدير روابط عمومی 

ش��ركت ب��ا تبري��ك آغ��از هفت��ه دولت و 
با تش��كر از حضور اصحاب رس��انه خدمت ايش��ان خير مقدم عرض 
نمودند. س��پس مهندس نوری معاون فنی و بهره برداری شركت به 
ارائه گزارش كاملی از روند رو به رش��د ش��ركت و دس��تاوردهای آن 
در طول 3 س��ال اخي��ر پرداختند. در ادامه نيز مدير عامل ش��ركت 
فوالد اكس��ين خوزستان به ايراد سخن پرداختند. مهندس قنواتی با 
گراميداش��ت هفته دولت و شهيدان رجايی و باهنر و با درود به مقام 
معظم رهبری و كليه خدمت گذاران نظام مقدس جمهوری اسالمی 
اي��ران و با ادای احترام به حافظان امنيت كش��ور و ش��هيدان مدافع 
حرم و خانواده های معظم ش��ان، خير مقدم گويی داشتند به اصحاب 
رسانه كه ايشان را ياران صديق و شفيق كليه مسئولين نظام بعنوان 
س��فيران اطالع رس��انی به مردم عزيز خطاب نمودند. وی با اشاره به 

گزارش كامل ارائه شده، آنرا سراسر موفقيت و اميد آفرينی و ...

نشست خبري مديرعامل شركت 
شركت فوالد اكسین خوزستان

افتتاح 5 واحد صنعتي با حضور معاون 
وزير صنعت معدن و تجارت همزمان با 

هفته دولت در آذربايجانغربي

18
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ــتان كل كشور گفت: قانون مبارزه با مواد مخدر مشكالتى دارد و  دادس
ــكالتى را در عمل و اجرا براى  ــى كيفرى مش از طرفى قانون آيين دادرس
مبارزه با مواد مخدر به وجود آورده است و در دادستانى كل بررسى اين 

مسئله را در دستور كار قرار داده ايم. 
ــرى صبح روز  ــلمين منتظ ــالم و المس ــنا، حجت االس به گزارش ايس
ــتاد مبارزه با مواد مخدر تصريح كرد: در  ــه س ــنبه در حاشيه جلس دوش
ــه امروز مجموعه دستگاه ها و نهادهاى مرتبط با مسئوالن اجرايى از  جلس
ــتان ها، ناجا، سپاه و بسيج حضور داشتند و مشكالتى كه در  جمله دادس
راه مبارزه با مواد مخدر وجود دارد به صورت شفاف و صريح مطرح شد و 
اميدواريم با همكارى و هماهنگى بتوانيم به صورت جدى تر با اين آسيب 

اجتماعى برخورد كنيم. 
ــتر بين  ــان اينكه  «براى مبارزه با مواد مخدر هماهنگى بيش ــا بي وى ب
دستگاه ها ضرورى است»، گفت: اميدواريم خروجى اين جلسه رفع برخى 
ــوزه مبارزه با مواد مخدر  ــكالت و مرتفع كردن برخى ضعف ها در ح مش

باشد. 
ــه خالءهايى در زمينه  ــوالى مبنى بر اين كه  «چ ــخ به س وى در پاس
ــارزه با مواد مخدر وجود دارد»، گفت: خالءها در جهات مختلف وجود  مب

دارد؛ از طرفى مشكالت قانونى، اعتبار و بودجه و امكانات و دستگاه هايى 
ــت كه  ــايل نقليه و خودروها را كنترل كنند، از موادى اس ــه بتواند وس ك
ــت نيروهاى مرزبانى و  ــود. همچنين در جهت تقوي ــد به آن توجه ش باي
گمركات بايد تدابيرى انديشيده شود، متأسفانه در گمركات دستگاه هايى 
ــت يا  ــك بتوانند كاالها را كنترل كنند يا كم اس ــه به صورت الكتروني ك

وجود ندارد. 
ــكالتى  ــور ادامه داد: قانون مبارزه با مواد مخدر مش ــتان كل كش دادس
ــى كيفرى مشكالتى را در عمل و اجرا  دارد و از طرفى قانون آيين دادرس
براى مبارزه با مواد مخدر به وجود آورده است و در دادستانى كل بررسى 
ــئله را در دستور كار قرار داده ايم، به نظر ما قانون مبارزه با مواد  اين مس
ــى كيفرى در آن قسمت كه مربوط به مبارزه  مخدر و قانون آيين دادرس

با مواد مخدر است متناسبا بايد اصالح شوند. 
ــا براى اصالح اين  ــوالى مبنى بر اينكه آي ــخ به س وى در پايان در پاس
قانون اقدامى انجام داده ايد يا خير؟ گفت: در دادستانى كل كشور هيأتى 
ــتگاه هاى ذى ربط دعوت كرده ايم، در اين زمينه  ــكيل داده  و از دس را تش
ــتيم و اميدواريم نتيجه آن را از طريق دولت به مجلس  ــغول كار هس مش

شوراى اسالمى ارسال كنيم.

دادستان كل كشور خبر داد 

تشكيل هياتى در دادستانى براى بررسى و 
اصالح قانون مبارزه با موادمخدر

ــد و صادر كننده نفت از  ــورهاى تولي ــترى گفت: تمام كش وزير دادگس
ــزرگ نفتى به دنبال كاهش قيمت نفت  ــورهاى داراى ذخاير ب جمله كش
ــرى بودجه مواجه شدند اما كاهش 66 درصدى قيمت  با تورم باال و كس

نفت رشد اقتصادى ايران را كند نكرد. 
ــلمين مصطفى پور  ــت االسالم والمس ــا، حج ــزارش خبرنگار ايرن به گ
ــدان در محل  ــهر هم ــى نماز جمعه ش ــدى در آيين عبادى سياس محم
ــتان به منفى  ــد اقتصادى عربس ــام خمينى  (ره) افزود: رش ــينيه ام حس
ــيدو ارزش پول روسيه 60 درصد سقوط كرد با اين وجود  درصد رس  2,7
ــد اقتصادى داشت، همچنين نرخ  ــال گذشته 1,1 درصد رش ايران در س

تورم 1,5 درصد كاهش يافت و با كسرى بودجه نيز مواجه نشديم. 
ــور باال بوده ولى با وجود  وى گفت: با وجود اينكه آمار بيكارى در كش
مشكالت ياد شده در 2 سال گذشته شاهد افزايش آمار بيكارى در كشور 
نبوديم، سال گذشته از نظر منابع مالى بدترين سال تجارى بود ولى تراز 

تجارى ايران به مثبت 960 ميليون دالر رسيد. 
ــى اقدام به راه اندازى گروهى  ــمن براى آزار امنيت وى تصريح كرد: دش

موسوم به داعش كرده است ولى با اين شرايط منطقه، جلوگيرى از بروز 
هرگونه ناامنى در كشور يك هنر است. 

ــترى با ذكر اينكه ترورها به خاطر وجود نيروهاى امنيتى  وزير دادگس
ــال گذشته دو انتخابات  ــد، گفت: س و اطالعاتى و قضايى قوى كنترل ش

ــد و به رغم تغيير حدود  ــكل برگزار ش ــكل و با كمترين مش به بهترين ش
60 درصد از نمايندگان مجلس ولى انتخابات در آرامش كامل برگزار شد. 
وى تأكيد كرد: علت حضور كشورها بر سر ميز مذاكره و امضاى برجام 

ايستادگى ملت ايران در برابر زياده خواهى هاى دشمن بوده است. 
ــول براى جذب  ــتر 20 درصد پ ــترى يادآورى كرد: پيش ــر دادگس وزي
سرمايه گذار به واسطه ها پرداخت مى شد ولى پس از اجرايى شدن برجام 

با دهها كشور و بانك خارجى روابط كارگزارى برقرار شده است. 
ــرد: چنانچه نقدهاى  ــدى بيان ك ــلمين پورمحم حجت االسالم والمس
ــرلوحه قرار دادن  ــه صورت گيرد، مى توان به وضوح ديد كه با س منصفان
منويات رهبرى در زمينه اقتصاد مقاومتى مى توان دشمن را خوار كرد. 

ــت كار كردن، وعده  ــت بى منت و صادقانه، درس ــر ضرورت خدم وى ب
دست نيافتنى ندادن از سوى فعاالن در ادارات دولتى تأكيد كرد. 

ــاد، رقم  ــارف در حجم كالن فس ــرد: حقوق هاى نامتع ــح ك وى تصري
ــتا دستوراتى را به  ــت كه دولت در اين راس اندكى بوده ولى مردم آزار اس

دستگاه ها ابالغ كرده تا از ابتداى مرداد ماه امسال اجرايى كنند. 

ــالمى اليحه موافقت نامه انتقال محكومان  نمايندگان مجلس شوراى اس
ــالمى ايران و جمهورى ارمنستان و قرقيزستان  به حبس بين جمهورى اس
ــاس ماده واحده اليحه، موافقت نامه انتقال محكومان  را تصويب كردند. براس
ــالمى ايران و جمهورى ارمنستان مشتمل بر يك مقدمه  بين جمهورى اس

ــت تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مى شود.  ــرح پيوس و 22 ماده به ش
ــت در اجراى ماده 20 اين  ــاس در تبصره اين ماده واحده آمده اس بر اين اس
ــى و در اجراى ماده 21  ــول 77 و 125 قانون اساس ــه رعايت اص موافقت نام
ــالمى ايران الزامى است.  ــى جمهورى اس آن رعايت اصل 139 قانون اساس

ــه موافقت نامه انتقال  ــالمى اليح ــوراى اس همچنين نمايندگان مجلس ش
محكومان به حبس بين ايران و قرقيزستان را تصويب كردند. 

ــاس ماده واحده اين اليحه موافقت نامه انتقال محكومان به حبس  براس
بين ايران و قرقيزستان مشتمل بر يك مقدمه و 22 ماده به شرح پيوست 

تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مى شود. 
براساس تبصره ماده واحده در اجراى ماده 20 اين موافقت نامه رعايت 
ــى  اصل 139 و اجراى ماده 21 آن رعايت اصول 77 و 125 قانون اساس

الزامى است. 

پورمحمدى: كاهش قيمت نفت رشد اقتصادى كشور را كند نكرد 

نمايندگان مجلس با انتقال محكومان به حبس بين ايران و ارمنستان و قرقيزستان موافقت كردند
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ــه  ــى را ك ــت مدارك ــى اس ــهولت كار مقتض ــراى س ب
ــيدگى وجود دارد،  ــه آنها در جريان رس ــاره ب احتمال اش
ــخص  ــاى منظمى كه محتواى هريك مش در مجموعه ه
ــرارداد. پس از  ــده ق ــماره گذارى ش ــور متوالى ش و به ط
ــه مدارك  ــان حاصل كند ك ــد اطمين ــر طرف باي آن ه
ــده است.  ــانى در اختيار طرفين و داور قرار داده ش يكس
ــارات لوايح و نيز  ــماره گذارى دقيق بندها و عب ــده ش فاي
شماره گذارى جزءبه جزء ساير مدارك مجموعه ها را نبايد 
ــع آورى و ارائه مدراك  ــرا طريقه جم ــت كم گرفت زي دس
ــيدگى بسيار مهم است و  مربوطه، باالخص در اثناى رس
اگر كار داور از اين نظر، آسان تر شود وى احساس آرامش 
بيشترى كرده و خواهد توانست به جاى رنجش از نامرتب 
بودن مدارك و فقدان روش صحيحى براى ارجاع و اشاره 

به آنها روى مسائل اصلى دعوى تمركز كند. 

طرف ممتنع
ــا يكى از طرفين تمايلى  ــد كه چه بس ــاره ش قبال اش
ــيدگى داورى نداشته  ــريع رس به همكارى در جهت تس
ــرف تقاضاى  ــت يك ط ــال ممكن اس ــد؛ براى مث باش
پرداخت وجهى مقابل كرده و مايل باشد كه اختالف در 
ــرع وقت پايان پذيرد، درحالى كه طرف مقابل بنا به  اس
ــل خود، جمله عدم تمايل به پرداخت مايل به جلو  دالي
ــد،  انداختن زمانى كه وى مجبور به پرداخت خواهد ش
نبوده و به اين نتيجه رسيده باشد كه با توجه به هزينه 
ــتر نگه داشتن  ــيار باالى تهيه سرمايه، هر چه بيش بس

پولى كه در نزد او باشد به نفع وى است. 
در اين صورت چه اتفاقى خواهد افتاد؟  طرف ممتنع 
ــتورات و  ــت مكاتبات طرف مقابل و نيز دس ممكن اس
ساير مراسالت داور را ناديده انگارد، چه بسا در جلسه 
ــركت نكند و از هر نوع  ــات ش ــاير جلس مقدماتى و س
ــان داورى  ــاد مانع در جري ــراى ايج ــرى ب روش تاخي
ــكارى داور موظف  ــتفاده كند. به رغم اين عدم هم اس
ــت نظر معقولى اتخاذ كند و به طرف ممتنع امكان  اس
ــراى مثال، هرگاه  ــت از جريان داورى را بدهد. ب تبعي
ــه مقدماتى يكى از طرفين  (يا  در روز مقرر براى جلس
نماينده وى) در ساعت مقرر حاضر شده و در جلسه به 
ــيند ولى از طرف مقابل يا نماينده او خبرى  انتظار بنش
ــد و پيغامى نيز از او در مورد علت عدم حضورش  نباش
ــده باشد برداشت منطقى اين خواهد بود كه  واصل نش
ــت. در اين حالت داور  وى احضاريه را ناديده گرفته اس
ــدن وى منتظر  ــدار الزم براى آم ــس از اينكه به مق پ
ــه را تعطيل و دستورى مشتمل بر  ــود بايد جلس مى ش
ــتور، وى  ــادر كند در اين دس ــه ص تاريخ جديد جلس
ــاره خواهد كرد كه اگر هريك از طرفين در  صراحتا اش
ــه مزبور حضور به هم نرساند، جلسه بدون حضور  جلس
ــد داد. البته داور  ــرف غايب به كار خود ادامه خواه ط
بايد همواره از انعطاف الزم براى رعايت عدالت، انصاف 

و منطق درمورد طرفين برخوردار باشد. 
مصالحه اينكه طرفين آغازگر يك جريان داورى بوده 

ــه مقدماتى را نيز برگزار كرده اند، آنان را  و حتى جلس
مجبور به ادامه جريان داورى تا جلسه رسمى رسيدگى 
ــس طرفين بايد در  ــل بعدى آن نمى كند برعك و تحم
ــيدن به يك مصالحه در هر مرحله از دعوى  جهت رس
ــا اتفاق افتاده كه مصالحه بين  ــوند. چه بس تشويق ش
طرفين در جلسه مقدماتى يا مدت كوتاهى پس از آن 

رخ داده است. 
ــى خود را معطوف به  ــن و داور بايد هدف اصل طرفي
ــرى از اطاله  ــوى و در نتيجه جلوگي ــل و فصل دع ح
غيرضرورى جريان داورى كنند. در مواردى كه طرفين 
ــود را ارائه  ــخصا دعواى خ ــتند و ش غيرحقوقدان هس

ــارى و تجربه داور مى تواند به وى كمك  مى كنند بردب
كند تا منتظر لحظه مناسب براى ارائه پيشنهاد سازش 
باشد. با اين حال در مواردى كه حقوقدانانى در دعوى 
حاضر باشند طريقه و روش نيل به چنين مصالحه هاى 
مقدماتى فرق مى كند. در اين گونه موارد ابتكار هرگونه 
اقدام در جهت مصالحه بايد به عهده مشاوران حقوقى 

گذارده شود. 

جلسه رسيدگى
ــا توافق طرفين  ــط داور مرجحا ب ــى توس آيين دادرس
ــود. مطالبى كه در پى مى آيد نمونه اى است  تعيين مى ش

ــه داورى اتفاق مى افتد،  ــه كه معموال در يك جلس از آنچ
ــت تغييراتى در آنها  هرچند كه در بعضى موارد ممكن اس

داده شود. 
ــمى توسط داور افتتاح شود وى ابتدا  جلسه به طور رس
به بيان برخى از نقطه نظرات كلى خود كه با هدف روشن 
ــام گيرد مبادرت مى ورزد. براى  كردن اذهان طرفين انج
مثال وى مى تواند اعالم كند كه باتوجه به شرايط و اوضاع 
و احوال استراحت كوتاهى در ساعت 11 داده خواهد شد 
ــه در ساعت يك بعدازظهر براى ناهار تعطيل شده  و جلس
ــاعت 2/5 مجددا ادامه خواهد يافت به عالوه  و مثال در س
ــدن آنها براى  ــن ش داور بايد جزييات ديگرى را كه روش

ــت از قبيل محل نشستن  ــات داورى الزم اس اداره جلس
شهود و چگونگى سوگند آنها مشخص كند. 

ــده باشد كه تنها  ــن ش هرگاه از تبادالت مقدماتى روش
ــتفاده مى كند مقتضى  يكى از طرفين از وكيل حقوقى اس
ــت داور اعالم كند كه وى عمدتا در پى كشف استفاده  اس
ــالم كند كه وى عمدتا در  ــت داور اع مى كند. مقتضى اس
ــت البته وى مى تواند اضافه  ــف حقايق دعوى اس پى كش
ــه حقوقدانان دخيل  ــد هرگونه كمكى ك ــد كه هرچن كن
ــائل حقوقى قضيه كنند  ــن كردن مس در داورى در روش
موجب امتنان وى خواهد بود ولى او به طور كلى دادرسى 
ــن وكالى طرفين اداره خواهد  ــتن بي را بدون فرق گذاش
ــهود طرفين بايد در  ــوال مى شود كه آيا ش كرد. بعضا س
اثناى كليه جلسات داورى در جلسه حضور داشته باشند 
ــت كه على االصول شهود مى توانند  يا خير؟  جواب آن اس
ــند مگر آنكه داور به داليلى  ــات حاضر باش در كليه جلس
ــن رويه بگيرد. در عمل غالبا بعضى از  تصميمى خالف اي
ــان) تنها براى اداى شهادت در  ــهود  (مانند كارشناس ش
ــده و پس از آن- به شرط موافقت داور-  جلسه حاضر ش
ــه را ترك مى كنند يكى از مسائل مهمى كه بايد به  جلس
ــاهدى كه در هنگام پايان  ــت كه ش ــت آن اس خاطر داش
ــت بايد تا زمان  ــهادتش پايان نيافته اس جلسه روزانه ش
ــهادت از برقرارى ارتباط حتى با طرف خود نيز  تكميل ش
ــاهد  ــا از نفوذ هريك از طرفين روى ش ــوددارى كند ت خ
در اثناى تعويق جلسه رسيدگى، جلوگيرى شود. هرگونه 
نقض جدى اين قاعده نوعى توهين به مرجع داورى تلقى 

شده و مورد رسيدگى داور قرار خواهد گرفت. 
آيا جريانات داورى از مصونيت برخوردارند؟ 

ــار مقدماتى داور  ــرى كه مى تواند در گفت موضوع ديگ
ــاره قرار گيرد، مسئله مصونيت است. همان گونه  مورد اش
ــائل مطروحه در  كه اكثر مردم آگاهند افراد به دليل مس
ــتند. اما مطابق حقوق  پارلمان يا دادگاه قابل تعقيب نيس
انگليس جريانات داورى اين خصوصيت را ندارند. بنابراين 
اگر داور يا هر شخص ديگرى كه درجريان داورى شركت 
ــد قابل تعقيب  ــر افترا اظهار كن ــتمل ب دارد مطلبى مش
خواهد بود اين مطلب بايد در ذهن كليه شركت كنندگان 
ــد؛ زيرا در نظر داشتن آن مى تواند  در جريان داورى باش
ــت در جريان رسيدگى  ــمى كه ممكن اس از تندى و خش

ايجاد شود، جلوگيرى كرده و يا از شدت آن بكاهد. 
يادداشت بردارى داور

ــا جريان داورى  ــه به اينكه آي ــوال بدون توج داور معم
ــود يا نه، در اثناى جلسات رسيدگى  ــما ضبط مى ش رس
ــروى جلسات تا  ــرعت پيش ــت بردارى مى كند. س يادداش
اندازه اى بستگى به چگونگى سرعت اين يادداشت بردارى 
ــور دريايى اظهار  ــيار مجرب ام ــى از داوران بس دارد. يك
داشته است كه نگهبان وى جوهر متفاوتى براى اظهارات 
ــتفاده  گوناگون طرفين به كار مى برد. روش مفيد ديگر اس
ــيه كاغذ براى مشخص كردن  از عالمات مختلف در حاش

گوشه هاى خاصى از جريان داورى است. 
ادامه دارد...

راهنماى عملى داورى قسمت دوم
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وزیر ارشاد از عملکرد شرکت گاز تمجید کرد 
شامخی-  سارا  رشت- 
فرهنگ  وزیر  جنتی  علی 
مراسم  در  اسالمی  ارشاد  و 
خاطره  و  یاد  گرامیداشت 
باهنر  و  رجایی  شهیدان 
از  رشت  شهر  مصالی  در 

تالش همه مسوؤلین استان بویژه شرکت گاز گیالن درجهت 
جنتی  کرد.  قدردانی  گیالن  شریف  مردم  به  خدمت  رسانی 
بسیار  را  جاری  سال  در  استان  روستای  به 200  گازرسانی 
ارزشمند ارزیابی کرد و خواستار تالش مضاعف مسؤولین اجرایی 
استان درجهت خدمت رسانی هرچه شایسته تر مسؤولین به 
مردم شریف استان شد. وزیر فرهنگ و ارشاد با اشاره به اینکه 
زندگی شهیدان رجایی و باهنر الگوی تمام مدیران و مسؤوالن 
است، گفت: رجایی و باهنر نمونه ای از تالش و ایثار بودند. وی 
با اشاره به مجاهدتهای شهید رجایی در زمان طاغوت اظهار 
داشت: به دلیل مقاومت هایی که در مقابل رژیم گذشته داشت 
و حاضر نبود سر تعظیم فرود آورد یک سال شهید رجایی را در 
زندان انفرادی نگه داشتند. الزم به ذکر است در این مراسم از 

نرم افزار اولین استاندار شهید کشور رونمایی شد.

هرمزگان رتبه نخست در پرداخت 
تسهیالت رونق تولید

خبرنگار  بندرعباس- 
استاندار  امروز-  فرصت 
و  بیست  در  هرمزگان 
کارگروه  جلسه  هفتمین 
تولید  موانع  رفع  و  تسهیل 
مورد   72 داشت:  اظهار 

تسهیالت به واحدهای تولیدی استان پرداخت شد که این 
مایه امیدواری است.

تجارت  و  معدن  سازمان صنعت،  عمومی  روابط  گزارش  به 
هرمزگان، دکتر جادری با اشاره به راه اندازی کارگروه تسهیل 
و رفع موانع تولید گفت: با توجه به تحریم و رکود در کشور، 
خیلی از واحدهای تولیدی دچار بحران در تولید و گاها منجر 
به تعطیل شدند و از طرفی بانکها با توجه به داشتن مطالبات 
به دنبال وصول آنها بوده اند که این موارد باعث گردید این 
واحدها دچار مشکل شوند که با حمایت ها و پیگیریهای دولت 
تدبیر و امید در طی این مدت، رکورد و تورم کنترل و عدد آن 
را به تک رقمی رسید. وی افزود: حال که ما در بحث تورم 
موفق بوده ایم مهمترین راهکار، خروج از رکود است. استاندار 
هرمزگان، یکی از راهکارهای خروج از رکود را، تزریق منابع 
مالی به بخشهای مولدهای اقتصادی دانست و گفت: ایجاد 
اشتغال، از دیگر بخشهای خروج از رکود است. وی افزود: با 
تدبیر بعمل آمده و بررسی واحدهای تولیدی در سراسر کشور 
مقرر شد به 7500 واحد صنایع کوچک و متوسط جهت حفظ 
تولید و اشتغال تسهیالت سرمایه در گردش پرداخت شود 
که سهم برش استانی از مجموع آنها 304 واحد بود. وی در 
ادامه با تشکر از مدیریت بانک کشاورزی نسبت به پرداخت 
تسهیالت به 53 واحد اظهار داشت: امیدواریم که مابقی بانکها 
نیز نسبت به پرداخت تسهیالت، سرعت عمل بخرج داده تا 
هرچه سریعتر مشکالت این واحدها مرتفع گردد. دکتر جادری 
در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کسب رتبه نخست 
کشوری در پرداخت تسهیالت رونق تولید اظهار داشت: تاکنون 
استان هرمزگان توانسته است در این بخش نیز رتبه نخست را 
به خود اختصاص دهد که کسب این رتبه با عملکرد کارگروه و 
بانکها محقق گردید که می بایست در حفظ و تداوم آن کوشا 
باشیم. استاندار هرمزگان در پایان اظهار داشت: 68 درصد از 
کل تسهیالت مربوط به بخش سرمایه در گردش است که 
این رقم نسبت به دوره قبل 46.2 درصد رشد داشته است. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان نیز اظهار 
داشت: تاکنون 135 جلسه در این بخش برای رفع مشکالت 
واحدهای تولید برگزار شده است که در مجموع یک هزار و 
356 مصوبه ماحصل آن بوده است. خلیل قاسمی افزود: 848 
مصوبه اجرا شده و 508 مصوبه در دست اجرا و پیگیری است. 
وی اقدامات کمیته بررسی تامین مالی و تسهیالت رونق تولید 
استان هرمزگان را در ادامه تشریح کرد و افزود: تاکنون 647 
متقاضی به سامانه مراجعه کرده که تنها 588 درخواست ثبت 
تجارت  و  معدن  رئیس سازمان صنعت،  است.  سامانه شده 
هرمزگان درخواستهای بررسی شده در کمیته بررسی را 331 
فقره عنوان کرده که 271 درخواست به بانکها عامل ارجاع 
شده است. وی تعداد پرونده های در مرحله انعقاد قرارداد توسط 
بانکها را 65 فقره اعالم نمود و افزود: تاکنون بانکهای عامل به 
72 واحد تسهیالت، پرداخت کرده اند که تعداد اشتغال آنها 
بالغ بر 2400 نفر با متوسط تولید ماهانه بیش از 2 میلیون تن 
می باشد. وی افزود: پس از اخذ تسهیالت میزان تولید این 
واحدها به بیش از 5 میلیون تن خواهد رسید و از طرفی میزان 

اشتغالزایی این واحدها بالغ بر 2800 نفر خواهد بود.
قاسمی ادامه داد: اشتغال ناشی از تکمیل طرح های صنعتی 
705 نفر خواهد بود که میزان افزایش تولید ناشی از تکمیل 
این طرح های بصورت ماهانه بالغ بر 2 میلیون تن خواهد بود. 

 
کلنگ 2 پروژه آبرسانی روستایی در هفته 
دولت در شهرستان آق قال به زمین زده شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی و 
آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی استان گلستان، 
همزمان با افتتاحیه متمرکز در چهارمین روز از گرامیداشت 
هفته دولت در شهرستان آق قال که با حضور دکتر رحمانی 
جمعه،  امام  فرماندار،  گلستان،  استاندار  کشور،  وزیر  فضلی 
مدیرعامل شرکت آبفار استان و مدیران دستگاه های اجرایی 
و اقشار مختلف مردم حضور داشتند کلنگ 2 پروژه آبرسانی 
روستایی به زمین زده شد.رجب پیرا مدیر امور آبفار شهرستان 
آق قال حجم عملیات پروژه های کلنگ زنی را شامل اجرای 
حفر یک حلقه چاه واجرای شبکه توزیع به طول24.5 کیلومتر 
برشمرد.الزم به توضیح است با اتمام این پروژه های آبرسانی 
در روستاهای بهلکه شیخ موسی، گاومیشلی یلقی،سقر یلقی و 
میرزاعلی یلقی  5645 نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی 
عملیات  افزود:جهت  پایان  در  گردید.وی  خواهند  مند  بهره 
اجرایی کلنگ زنی این پروژه های آبرسانی در این شهرستان 

اعتباری بالغ بر 8943 میلیون ریال نیاز می باشد.
شرکت عمران اندیشه، موفق به کسب نشان 

مسئولیت پذیری اجتماعی شد
کسب نشان مسئولیت پذیری اجتماعی 

ازکنفرانس برند پایدار توسط شرکت 
عمران شهر اندیشه

جباری-  غالمرضا 
استان  غرب  خبرنگار 
تهران - مدیر عامل شرکت 
عمران شهر اندیشه با بیان 
داشت:  اظهار  مطلب،  این 
شرکت عمران شهر اندیشه 

در پی انجام مسئولیت های متعدد خود طی این سالها، حائز 
رتبه برتر در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی شناخته شد و 
از دست معاونت حقوقی ریاست جمهوری این نشان معتبر و 
ارزشمند را دریافت کرد دکتر محمد آئینی در این باره گفت: 
هویت شهری در شهرهای جدید، از اولویت  هاست که این 
موضوع در شهر اندیشه بطور جدی پیگیری و اجرا می شود. 
سیاست اجرایی و مدیریت در شهرهای جدید، تقویت این 
عوامل است که همکاران من در کنار اعضای هیات مدیره به 
بهترین شکل در پی عملیاتی شدن آن هستند وی تصریح 
کرد: از افتخارات ما، در کنار مردم بودن و ارائه خدمت به آنها 
با رعایت و اولویت دادن به درخواست های مردم فهیم شهرمان 
است طی همین هدف، متعهد هستیم تمام کمبود ها و یا 
ایرادات پروژه مسکن مهر تحویل شده به ساکنآن را در دوره 
تضمین، برطرف نمائیم تا رضایت هر چه بیشتری از سوی 

مردم خوب شهرمان عاید شود

بهره برداری از عملیات گازرسانی به 
4 روستا و شهرک صنعتی شهرستان 

دره شهر همزمان با هفته دولت
استان  گاز  مدیرعامل شرکت  امروز-  ایالم - خبرنگار فرصت 
از پروژه گازرسانی به 4 روستا  از آغاز عملیات بهره برداری  ایالم 
و شهرک صنعتی شهرستان دره شهر همزمان با هفته دولت خبر 
اله  روح  ایالم،  استان  گاز  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به  داد. 
نوریان در مراسم افتتاحیه گازرسانی به روستاهای چم ژاب، کله 
جوب، ارمو، شیخ مکان شهرستان دره شهر که با حضور معاون امور 
عمرانی استاندار، فرماندار و جمعی از مسئوالن محلی مورد بهره 
برداری قرار گرفت گفت: در این روستاها در مجموع 36 کیلومتر 
شبکه اجرا و تعداد 1300 انشعاب نصب شده است که برای اجرای 
این پروژه ها 25 میلیارد ریال هزینه شده است. وی افزود: با بهره 
برداری از عملیات گازرسانی به روستاهای روستاهای چم ژاب، کله 
جوب، ارمو و شیخ مکان 1316 خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره 
مند خواهند شد. وی همچنین از بهره برداری عملیات گازرسانی 
به شهرک صنعتی شهر دره شهر خبر داد و گفت:برای گازرسانی به 
این پروژه یازده و نیم کیلومتر خط تغذیه اجرا و یک ایستگاه تقلیل 
فشار نصب شده است که برای اجرای این پروژه حدود  20 میلیارد 
ریال هزینه شده است. مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم به آخرین 
وضعیت گازرسانی به شهرستان دره شهر اشاره کرد و گفت: تا کنون 
در شهرستان دره شهر 245 کیلومتر شبکه، 48 کیلومتر خط تغذیه 
اجرا و 7800 انشعاب نصب شده است و در حال حاضر بیش از 
9000 مشترک از نعمت گاز برخوردار هستند. در پایان معاون امور 
عمرانی استاندار از زحمات و تالش بی وقفه مدیرعامل و کارکنان 

شرکت گاز استان ایالم تشکر و قدردانی نمود.

نشست مشاور عالي مدیرعامل صندوق نوآوري 
و شکوفایي کشور با صنعتگران و مدیران 

شرکت هاي دانش بنیان استان مرکزي
اراک - خبرنگار فرصت امروز- نشست مشاور عالي مدیرعامل 
صندوق نوآوري و شکوفایي کشور با صنعتگران و مدیران شرکت 
هاي دانش بنیان استان مرکزي با حضور آمره مدیرعامل شرکت 
شهرکهاي صنعتي در محل مرکز خدمات فناوري و کسب و کار 
شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به  گردید.  برگزار  مرکزي  استان 
شهرکهاي صنعتي استان مرکزي در این نشست سه ساعته آمره 
ارائه  مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي ضمن 
توانمندي هاي علمي و پژوهشي و تحقیق و توسعه  از  گزارش 
صنایع استان با اشاره به آنکه با برنامه ریزي انجام شده در جهت 
توانمندسازي و ارائه مشاوره به واحدهاي صنعتي استان از سال 
1393 هر ساله تعداد واحدهاي دانش بنیان مستقر در شهرک ها 
رشد قابل توجهي داشته و هم اکنون نیمي از واحدهاي دانش 
بنیان استان در شهرکها و نواحي صنعتي مستقر مي باشند. وي 
تنها  متأسفانه  شده  انجام  تالشهاي  وجود  با  کرد  نشان  خاطر 
در  و شکوفایي  نوآوري  تخصیصي صندوق  منابع  2% درصد کل 
تشکیل  با  است  ضروري  و  است  گردیده  جذب  مرکزي  استان 
صندوق پژوهش و فن آوري استان اقدامات اساسي در خصوص 
استفاده از تسهیالت این صندوق و صندوق نوآوري و شکوفایي 
صورت گیرد. در این نشست صادقي مشاور عالي صندوق نوآوري 
افزود: صندوق نوآوري و  و شکوفایي ضمن معرفي این صندوق 
شکوفایي با شروع فعالیت هاي خود از سال 1392 اقدام به ارائه 
تسهیالت تجاري سازي به شرکت ها و موسسات دانش بنیان نموده 
و تسهیالت صندوق در  نشان ساخت خدمات  است. وي خاطر 
نوپاي  شرکت هاي  جهت  نمونه سازي  ساله  سه  تسهیالت  قالب 
دانش بنیان، وام هاي قرض الحسنه براي تولید نمونه هاي صنعتي، 
بلند مدت در اختیار واحدهاي  تسهیالت میان مدت و وام هاي 
دانش بنیان قرار مي گیرد. صادقي در این نشست با اشاره به آغاز 
اجراي برنامه بازدید از استان هاي سطح کشور از اوایل سال 1393 
هدف این نشست ها در استان ها به ویژه بخش صنعت استانها را 
و  بنیان  دانش  شرکت هاي  مقررات  و  قوانین  با  بیشتر  آشنایي 

خدمات صندوق دانست.

برای اصالح شبکه توزیع آب شهر کوزران 
500میلیون تومان اعتبار نیاز است

به گزارش روابط عمومی  کرمانشاه - خبرنگار فرصت امروز- 
وآموزش همگانی شرکت آب وفاضالب استان کرمانشاه، ابراهیمی 
راد تعداد مشترکین آب شهر کوزران را 1330مشترک عنوان کرد 
وافزود: از ابتدای سالجاری تاکنون 11مشترک جدید به مشترکان 
شرکت اضافه شده است. مدیریت امور آب و فاضالب شهر کرمانشاه با 
بیان این مطلب که در حال حاضر مردم شهر کوزران مشکل کمبود 
آب ندارند خاطرنشان ساخت: برای طرح بلندمدت تامین آب کوزران، 
احداث مخزن 1000مترمکعبی واحداث یک حلقه چاه ضرورت دارد. 
وی اعتبار مورد نیاز برای اصالح شبکه آب شهر کوزران را 500میلیون 
تومان برآورد کرد و افزود: 4500متر شبکه توزیع آب در این شهر نیاز 
به اصالح دارد. ابراهیمی راد بابیان این مطلب که 1714متر اصالح 
شبکه آب و 114فقره استاندارد سازی انشعاب در سال گذشته انجام 
گرفته است افزود: 200میلیون تومان اعتبار هزینه شده اصالح شبکه 
و استاندارد سازی انشعاب شهر کوزران بوده است. مدیریت امور آب 
و فاضالب شهر کرمانشاه تعداد مشترکین فاضالب شهر کوزران را 
160مشترک عنوان کرد وافزود: مابقی مشترکین فاضالب از چاه 
بر ضرورت احداث تصفیه  تاکید  با  استفاده می کنند. وی  جذبی 
خانه فاضالب در شهر کوزران گفت: برای حفظ بهداشت وسالمت 
شهروندان و اثرات نامطلوب زیست محیطی بر منابع آب زیر زمینی 
منطقه احداث این تصفیه خانه ضرورت دارد.ابراهیمی راد تصریح کرد: 
برای احداث تصفیه خانه حدود 3میلیارد و500میلیون تومان اعتبار 
نیاز است و برای 15کیلومتر توسعه شبکه فاضالب کوزران حدود 
4میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است و150 میلیون تومان برای طرح 
لوله گذاری منطقه اعتبارمورد نیاز است. مدیریت امور آب و فاضالب 
شهر کرمانشاه همچنین از احداث اتاقک سرایداری و کلرزنی مخزن 
آب کوزران با زیربنای حدود 90 متر مربع با اعتبار یک میلیارد ریال 
از محل اعتبارات استانی خبر داد و اظهار داشت: اجرای این پروژه 
تاکنون 85درصد پیشرفت فیزیکی دارد. وی سرانه مصرف آب در 

شهر کوزران را 202 لیتر در شبانه روز عنوان کرد.
رئیس منابع طبیعی تویسرکان:

6هکتار از مراتع تویسرکان در آتش 
خاکستر شد

دباغی  محمدباقر  امروز-  تویسرکان - خبرنگار فرصت 
رئیس منابع طبیعی شهرستان تویسرکان با بیان اینکه روز 
گذشته آتش 6 هکتار از مراتع و اراضی ملی چهار روستا را 
خاکستر کرد، گفت: این آتش سوزی به دلیل وجود وزش باد 
پس از هشت ساعت مهار شد. دباغی با اشاره به آتش سوزی 
رخ داده روز گذشته در بخشی از مراتع تویسرکان،افزود: ساعت 
13 و 45 دقیقه خبر از آتش سوزی در مراتع روستای بوجان 
می دهند و بالفاصله نیروهای ما به آنجا اعزام می شوند. وی 
اظهار داشت: آتش سوزی در ابتدا سطح گسترده ای نداشت 
اما به دلیل وزش باد، با هر بار خاموش کردن یک نقطه، بخش 
دیگری از مراتع آتش می گرفت، به طوری که 6 هکتار از 
مراتع چهار روستای آرزو وج، سنجوزان، باباپیرعلی و باباپیر 
در آتش سوخت. رئیس منابع طبیعی تویسرکان باتوجه به 
توضیحاتی که بخشداران به دهیاران، در جلسات متعدد برای 
همیاری دهیاران به عنوان رییس ستاد بحران روستاها برای 
این گونه رویدادها داده بودند، از عدم حضور دهیاران برای 
مهار آتش خبر داد و افزود: انتظار می رفت دهیاران نیروهای 
ما را در مهار آتش همیاری می کردند. دباغی اضافه کرد: با 
توجه به پراکندگی آتش خوشبختانه چند زنبوردار منطقه برای 
جلوگیری از گسترش آتش و نرسیدن آن به کندوهای عسل 
خود، ما را یاری کردند. وی با بیان اینکه از 10 نفر کارمند اداره 
6 نفر مرد هستند و بقیه خانم، گفت: در این اداره با کمبود 
نیروی انسانی روبرو هستیم و همین امر سبب می شود تا در 
هنگام آتش سوزی های این چنینی کارمندان ما فشار کاری 
باالیی را متحمل شوند. رئیس منابع طبیعی تویسرکان با بیان 
اینکه آتش حوالی ساعت 21 و 40 دقیقه به طور کامل مهار 
شد، تصریح کرد: با توجه به اینکه مراتع متعلق به عموم است 
انتظار می رفت اهالی روستاهای اطراف ما را یاری کنند اما 

متاسفانه در این باره با عدم همراهی آنان روبرو بودیم.

ارومیه– پریا جوان- معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با حضورجمعي 
از مسئوالن و خبرنگاران از 5 واحد صنعتي استان بازدید نمود. به گزارش 
خبرنگار فرصت امروز از ارومیه، دکتر سرقیني در جریان بازدید از 5 واحد 
صنعتي این استان ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد شهید رجایي 
و شهید باهنر اظهار داشت:متوسط تولید فوالد کشور در دو سال گذشته 
 1 میلیاردو 600 میلیون تومان است که این مقدار فوالد از ذوب مجدد

25-30 درصدي ضایعات و قراضه هاي آهن نشات مي گیرد.وي با بیان 
اینکه 28 میلیون تن از فوالد تولیدي ترکیه از ذوب مجدد ضایعات خودروهاي 
اسقاطي است، افزود:فوالد اولیه تولیدي کشور ترکیه تنها 6-7 تن مي باشد و 
مابقي آن از ذوب خودروهاي اوراقي و ضایعات تامین مي شود. سرقیني ادامه 
داد: یکي از موفقیت هاي این کشور وجود واحدهاي تولیدي و مراکز بازیافت 
خودروهاي فرسوده در اقسا نقاط دنیا بویژه اروپا و حمل فوالد به کشور ترکیه 
مي باشد. معاون وزیر صنعت معدن و تجارت دو عامل مصرف کمتر انرژي 
خودروها و رعایت بیشتر مسائل زیست محیطي را از عوامل بقاي این واحدها 
دانست و گفت: متاسفانه قراضه هاي آهن در کشور به میزان کافي وجود ندارد 
و هرچقدر سطح رفاه بیشتر باشد تولیدات قراضه افزایش خواهد یافت و اگر 

بخواهیم معادن سنگ آهن پیشرفت کند مي بایست 5- 10 درصد ضایعات 
خودروهاي فرسوده به کوره ها تغذیه شود در غیر این صورت راندمان کوره ها 
کاهش خواهد یافت. در پایان دکتر سرقیني ار رییس سازمان صنعت، معدن و 

تجارت استان و تعدادي از مسئوالن با اهداي جوایزي تجلیل نمود.
LED افتتاح واحد تولیدي انواع المپ خودرو و المپ هاي خانگي

با اشتغال زایي 200 نفر بصورت مستقیم و 600 نفر  این واحد تولیدي 
بصورت غیرمستقیم با هدف دانش فني،تکنولوژي، اشتغال زایي،کیفیت، 
خرج ارز،ارزآوري، صادرات و تولید ملي تاسیس گردیده است و ازجمله برنامه 

صادرات آن آلمان،فرانسه،انگلیس و کشورهاي همسایه مي باشد.
افتتاح واحد تولیدي انواع بلوک و بتن پالک

شرکت پایدار بتن چي چست در حال حاضر با اشتغال زایي 10 – 12 نفر 
و اعتباري حدود 2/5 میلیارد تومان در تیرماه سال 95 به بهره برداري رسید 
مساحت آن 3 هزار مترمربع مي باشد این واحد روزانه 3 هزار جدول و 500 

مترمربع بتن پالک تولید مي کند.
افتتاح واحد تولیدي ابزار آالت ساختمان در شهریور سال 95

این شرکت با سرمایه گذاري مشترک کشور ایران و آذربایجان با اشتغال زایي 

حدود 8 نفر شروع به کار کرده است و در آینده اي نزدیک شاهد اشتغال زایي 
30 -40 نفر و صادرات محصوالت تولید شده خواهیم بود

افتتاح مرکز اسقاط و بازیافت خودروهاي فرسوده 
این واحد با مساحت 16 هزارو 500 مترمربع زمین و 2500 متر تاسیسات 
زیربنایي و چندین دستگاه ماشین آالت مختلف با جذب 34نفر نیروي انساني 
با هدف اشتغالزایي و رسیدن به اهداف شرکت براي جمع آوري و بازیافت 

خودروهاي فرسوده دایر گردیده است.

افتتاح5واحدصنعتيباحضورمعاونوزيرصنعت،معدنوتجارتهمزمانباهفتهدولتدرآذربايجانغربي

تبریز - ماهان فالح- سی و چهارمین جلسه کمیته 
نگهداری و تعمیرات شرکت انتقال گاز ایران به مدت 
2 روز و به میزبانی منطقه 8 عملیات انتقال گاز در 
شهر تبریز برگزار شد.به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
در این جلسه که با حضور روسا و کارشناسان برنامه 
برگزار  ایران  گاز  انتقال  ریزی مناطق دهگانه شرکت 
شد، مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز، گفت: حرکت 
به سمت تعالی نگهداری و تعمیرات یکی از اهداف مهم 
سازمان در تدوین استراتژیها و برنامه های نت می باشد.

مهندس یداله بایبوردی افزود: سیستم جامع نگهداری 
و تعمیرات و اجرای منظم عملیات برنامه ریزی شده 
تعمیرات، ضمن کاهش حوادث ناشی از خرابی، آلودگی 
محیط زیست، کاهش زمان توقف تجهیزات و هزینه های 

هموار  گاز  انتقال  پایداری  برای  را  زمینه  تعمیرات، 
می سازد. وی اظهار داشت: منطقه 8 عملیات انتقال گاز 
به جهت قرار گرفتن در سرشاخه های مصرف و دروازه 
صادرات گاز کشور از اهمیت و جایگاه ویژه ای در انتقال 
گاز برخوردار بوده و به جهت اهمیت گاز طبیعی در نقاط 
سردسیر و صنعتی کشور نیاز است، استراتژی و برنامه 
مدون بصورت منظم تدوین و مورد اجرا قرار گیرد تا از 

هرگونه حوادث احتمالی قبل از بروز مشکل، جلوگیری 
شود.همچنین در این جلسه رئیس برنامه ریزی شرکت 
انتقال گاز ایران، ضمن اشاره بر لزوم توسعه سیستم 
مکانیزه نگهداری و تعمیرات )CMMS( گفت: با توجه 
به توسعه تاسیسات و افزایش تعداد آن ها )تاسیسات 
و خطوط لوله( استقرار سیستم مذکور در بخش های 
عملیات خطوط لوله به شدت احساس و مورد تاکید 
می باشد.ابراهیم میرزایی راد افزود: CMMS یکی از 
پروژه های شرکت انتقال گاز بوده که کلیه فرآیندهای 
نت در سطح مناطق عملیاتی انتقال گاز بر پایه مدیریت 
دارایی )ISO55000( طراحی شده است به طوری که 
تمامی الزامات ضروری برای ارتقاء و اثربخشی نگهداری 
و تعمیرات با تکیه بر قابلیت اطمینان در آن پیش بینی 

سیستم های  مزایای  برشمردن  ضمن  است.وی  شده 
سیستم های  استقرار  داشت:  اظهار  نوین  مدیریتی 
مدیریتی نوین و توسعه سیستم های ارزیابی مبتنی بر 
عملکرد ضروری بوده و باعث افزایش مدیریت دانش 
عملیاتی خواهد شد و همچنین مدیران را در تصمیم 
سازی به موقع یاری نموده و کاهش هزینه ها را بدنبال 
آوری  جمع  حاضران،  جلسه  ادامه  داشت.در  خواهد 
اطالعات پایه تجهیزات، توسعه سیستم نت در عملیات 
خطوط لوله، گردش دستور کارها، ریشه یابی علل و 
خرابی و تحلیل عیوب)RCA (، شاخص های کلیدی 
سال  دوم  ماهه  برنامه های شش  و   )  KPI( عملکرد 
جاری و دستورالعمل مدیریت تعالی نت را مورد بحث 

و بررسی قرار دادند.

مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز ایران: 
حرکت به سمت تعالی نگهداری و تعمیرات زمینه ساز رشد و توسعه است 

اصفهان - خبرنگار فرصت امروز- با حضور معاون عمرانی استاندار، 
نماینده مردم اردستان در مجلس و شورای اسالمی، فرماندار، بخشدار و 
سایر مقامات استانی مخزن 2هزار مترمکعبی بتنی جدید شهر زواره به 
بهره برداری رسید. به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، در مراسم افتتاح مخزن 
2هزار مترمکعبی بتنی جدید زواره مهندس بیشه معاون مهندسی و توسعه 
شرکت آبفا استان اصفهان گفت: باوجود اینکه شهر زواره یکی از نقاط کویری 
استان محسوب می شود که با محدودیت شدید منابع آبی روبروست اما با 
این همه طی چندسال اخیر به رغم وجود چالش کم آبی در استان اصفهان 
توانستیم آب شرب مورد نیاز شهر زواره را به خوبی مدیریت کنیم. وی افتتاح 
پروژه مخزن 2 هزار مترمکعبی زواره را به منظور تأمین پایدار آب شرب 
مردم این شهر دانست و اعالم کرد: با احداث مخزن 2 هزار مترمکعبی زواره 
و زون بندی مناسب می توانیم بهتر از گذشته آب شرب مردم شهر زواره را 

تأمین کنیم به طوریکه با اجرای این پروژه می توان آب شرب مسکن مهر و 
شهرک چمران شهر زواره را تأمین نمود. مهندس بیشه با بیان اینکه پروژه 
مخزن 2 هزار مترمکعبی با سازه بتنی و به صورت نیمه مدفون با احداث دو 
باب شیرخانه، نصب تأسیسات، شیرآالت، لوله گذاری فوالدی و اتصال به 
شبکه توزیع عملیاتی گردید اعالم کرد: افزایش فشار آب، ذخیره آب طرح 
اصفهان بزرگ به شهرهای زواره، روستاهای تحت پوشش، مراکز صنعتی و 
همچنین افزایش ظرفیت آبرسانی از اهداف مهم اجرای این پروژه بوده است. 
معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفا استان اصفهان گفت: اجرای این پروژه 
در سال 93 در دستور کار قرار گرفت و هم اکنون به بهره برداری رسید و 
نیز 10 میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی و جاری هزینه اجرای این 
پروژه بوده است. بیشه افزود: در نقاط مختلف شهر زواره شیرهای برداشت 
آب شرب وجود دارد که در مواقع اوج مصرف که عمدتاً در فصل گرم سال 

می باشد مردم برای تأمین آب خود از این شیرهای برداشت استفاده می کنند 
همچنین در شهرهای اردستان و مهاباد شیرهای برداشت وجود دارد.

با حضور معاون عمرانی استاندار و نماینده مردم اردستان در مجلس
مخزن آب 2000 مترمکعبی شهر زواره به بهره برداری رسید

گرگان - خبرنگار فرصت امروز- در سومین روز از 
تپه  هفته دولت سایت 3G(BTS( شهرستان مراوه 
افتتاح شد.در این مراسم که با حضورغراوی نماینده مردم 
مینودشت، گالیکش، کالله و مراوه تپه در مجلس شورای 
اسالمی، آخوند غراوی امام جمعه شهرستان مراوه تپه، 
تاجی فرماندار مراوه تپه، مهندس غالمعلی شهمرادی 
مدیرعامل مخابرات استان گلستان و تعدادی از مسئوالن 
 )3G(BTS و مدیران مخابرات استان برگزارشد سایت
شهرستان مراوه تپه افتتاح شد.این پروژه که همزمان با 
38 پروژه مخابراتی با اعتباری بالغ بر 64 میلیارد ریال به 
مناسبت هفته دولت در استان مورد افتتاح قرار گرفته 
است با اعتباری معادل 5 میلیارد ریال آماده و راه اندازی 
شده است.در این مراسم مهندس شهمرادی با تاکید 
بر عجین شدن زندگی با فناوری اطالعات و ارتباطات، 
حوزه فناوری اطالعات را پیشران توسعه و توانمند ساز 
بقیه حوزه ها دانست.وی گفت: در عصر اطالعات هستیم 
و دسترسی به اطالعات حق مردم است و از آنجایی که 
هم اکنون بسیاری از خدمات بصورت الکترونیکی ارائه 
داده  ویژه ای  اهمیت  این حوزه  به  می شود می بایست 
عنوان  به   ICT از  گلستان  مخابرات  شود.مدیرعامل 

پردرآمدترین صنایع نام برد و گفت: توجه به زیرساختها 
شد.مهندس  خواهد  موفقیت  موجب  حوزه  این  در 
از  را  اطالعات  ملی  شبکه  اندازی  راه  شهمرادی 
زیرساختهای فناوری اطالعات وارتباطات دانست و گفت: 
فاز اول این پروژه بزرگ که درهفته دولت افتتاح شده 
است موجب ایجاد امنیت اطالعاتی خواهد شد و دیگر 
نیازی به ذخیره اطالعات کاربران داخلی در سرورهای 
کشورهای خارجی نخواهد بود.وی از اهداف دیگر این 
پروژه را دسترسی کاربران به حداقل 20 مگابیت سرعت 
اینترنت دانست و افزود: اولویت در این شبکه دسترسی 
داده ها و محتواهای تولید داخل است.ایشان با عنوان 
اینکه در برنامه شرکت مخابرات ایران دسترسی هر ایرانی 
در هرنقطه و در هرزمان به اینترنت پیش بینی شده گفت: 

از جمله اقداماتی که در این خصوص انجام شده تقویت و 
توسعه اینترنت تلفن همراه می باشد. مهندس شهمرادی 
اجرای پروژه 3Gو 4G در سطح استان را با اهمیت 
دانست و گفت: از سال قبل اجرای این پروژه در استان 
شروع شده و امروز شاهد افتتاح یکی از این سایت ها 
در شهرستان مراوه تپه خواهیم بود.مدیرعامل مخابرات 
گلستان تمرکز اجرای طرح ها و برنامه های مخابرات 
را برروی افزایش سرعت اینترنت دانست و دسترسی 
بسیاری از نقاط به فیبر نوری و توسعه شبکه کابل را در 
این راستا نام برد.ایشان از اجرای برنامه های زیادی برای 
ارائه خدمات به روستائیان در سطح روستاها خبرداد و 
گفت: توسعه و اجرای این برنامه ها از محل اعتبارات 
دولت و پروژه USO دردست پیگیری است.همچنین 
تاجی فرماندار مراوه تپه با گرامیداشت هفته دولت، این 
هفته را فرصتی دانست که خادمین ملت کارنامه خود 
افزایش  با  امیدواریم  ارائه دهند.وی گفت:  مردم  به  را 
سرعت اینترنت توسعه نیز در استان شتاب بیشتری پیدا 
کند. تاچی پیدایش اولین ها و راه اندازی اولین پروژه 
ها در حوزه های مختلف در این شهرستان را نشان از 
توجه دولتمردان به نقاط محروم دانست و اضافه کرد: 

خدمت رسانی در این مناطق به لحاظ صعب ا لعبور بود 
از منظر جغرافیایی نیاز به همت و تالش مضاعف دارد که 
مسئوالن استان علی الخصوص مخابرات این زحمت را 
متقبل شده اند و با راه اندازی پروژه های مخابراتی در نقاط 
مختلف این شهرستان موجبات ارائه خدمات ارتباطی 
کرده اند.حاجی  فراهم  را  تپه  مراوه  کابران  به  مطلوب 
آخوند غراوی امام جمعه مراوه تپه نیز با تشکر از زحمات 
مسئوالن مخابرات گفت: انسانها مسئولیت بزرگی بر 
عهده دارند و درقبال امتحان الهی قرار می گیرند. وی 
مسئولیت دولتی و خدمت رسانی که برعهده مسئوالن 
است را مهم دانست و افزود خدمات همیشه در یادها 
می ماند و در این خدمت رسانی ها مناطق محروم باید 
در اولویت باشند.حاجی آخوند قزل امام جمعه روستای 
قازان قایه نیز تمام پیشرفتهای کشور و استان را مدیون 
خون شهدا دانست که در راه اعتالی نظام جمهوری 
اسالمی جان خود را فدا کرده اند.ایشان هدف از استقرار 
نظام مقدس جمهوری اسالمی در ایران را نجات جهان 
از مشکالتی که هم اکنون گریبانگیر آن است دانست 
و افزود: می بایست این مهم با تکیه بر آموزه های دین 

اسالم اتفاق بیفتد.

مهندس شهمرادی مدیرعامل مخابرات استان گلستان: 

حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات پیشران توسعه و توانمند ساز بقیه حوزه هاست 

دولت،  هفته  بزرگداشت  با  همزمان  امروز-  فرصت  خبرنگار  ساری- 
کارمندان نمونه شرکت گاز مازندران تجلیل شدند. به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز مازندران، "محمد اسماعیل ابراهیم زاده" مدیرعامل شرکت گاز 
استان، در جمع کارکنان شرکت گاز استان اظهار داشت: خدمات مردم باید 
در هفته دولت به مردم شریف استان منعکس شود. وی افزود: مردم ولی 

نعمت و ارباب ما هستند و اطالع رسانی به مردم باید به عنوان یک فرهنگ 
در شرکت گاز مازندران نهادینه شود. ابراهیم زاده ادامه داد: هدف اصلی ما 
خدمت رسانی مطلوب به مردم است تا رضایت آنها حاصل شود. مدیرعامل 
شرکت گاز مازندران خاطرنشان کرد: سبک و شیوه زندگی شهیدان گرانقدر 
به ویژه شهید رجایی و شهید باهنر باید در زندگی فردی، اجتماعی و سازمانی 
ما مد نظر قرار گیرد. ابراهیم زاده در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
کارهای بزرگی در حوزه انرژی هسته ای، کاهش تورم و ثبات اقتصادی در 
دولت تدبیر و امید به انجام رسیده است و ما وظیفه داریم با کار مضاعف از 
ارزش های دولت دفاع کنیم. وی با بیان اینکه خدمت بی منت به مردم باید 
در دستور کار همه ما باشد، افزود: در دولتی هستیم که دولت کار و خدمت 

است و امروز ما وظیفه داریم تالش کنیم تا آنچه مردم استحقاق آن را دارند 
محقق شود. مدیرعامل شرکت گاز مازندران اظهار داشت: دولت تدبیر و امید 
در بدترین شرایط کار خود را آغاز کرد و با وجود تحریم ها توانستیم بهترین 
رشد اقتصادی را داشته باشیم. وی افزود: در حوزه اقتصادی، دولت توانست 
ظرف مدت سه سال کشور را از رشد منفی شش درصد به رشد مثبت بیش 
از چهار درصد برساند که این مساله باعث آرامش روانی و ایجاد ثبات قیمت 
ها شد. ابراهیم زاده خاطرنشان کرد: نظام مقدس جمهوری اسالمی مدیون 
خون شهدای گرانقدر است و امروز باید فرهنگ همدلی و همزبانی در راستای 
تحقق اهداف سازمانی در شرکت گاز مازندران نهادینه شود. در پایان مراسم با 
اهداء لوح تقدیر، 34 نفر از کارمندان نمونه شرکت گاز مازندران تجلیل شدند. 

شهردار  مقام  قائم  امروز-  کرج- خبرنگار فرصت 
کرج با تاکید بر این که نوسازی بافت های فرسوده یک 
ضرورت اجتناب ناپذیر برای توسعه شهری است، گفت: 
اصالح کالبدی شهر، رونق اقتصادی و تقویت ساختار 
فرهنگی شهر بخشی از نتایج مثبت احیای بافت فرسوده 
است.  به گزارش فرصت امروز محمد رضا رضاپور عنوان 
کرد: یکی از سرفصل های مهم شهرداری کرج در برنامه 
ریزی های این دستگاه، بهسازی و نوسازی بافت های 
زمینه  در  سیاست هایی  اجرای  با  که  است  فرسوده 
نوسازی بافتهای فرسوده، توانمندسازی سکونتگاه های 

غیر رسمی و احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های تاریخی 
در حال اجرا می باشد. قائم مقام شهردار کرج اظهار 
داشت: تا چند سال پیش ضرورت بهسازي و نوسازي 
بافتهاي فرسوده کمتر احساس مي شد اما با توجه به 
وقوع حوادث غیر مترقبه  و زلزله های مخربي که طی 
چند سال گذشته در کشور رخ داد رسیدگی به این مهم 
براي مسئوالن از اهمیت بسیار باالیی برخوردار شد تا از 
خطرات جانی و مالی که در صد باالیي از مردم مقیم 
در محدوده بافت هاي فرسوده شهرها را تهدید می کند 
قابل توجهی کاهش  تا میزان  آنرا  جلوگیری کرده و 

دهند. رضاپور با بیان اینکه زخم بافتهاي فرسوده در 
کالبد همه شهرها وجود دارد گفت: باید به این موضوع 
توجه داشت که بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده 
امري ساده نیست و ساختار پیچیده و چند وجهی دارد 
که مسئوالن ذیربط باید برنامه ریزی های کارشناسانه 
و علمی ویژه ای را در این زمینه اتخاذ کنند و با قرار 
دادن تسهیالت ویژه برای شهروندان به بهسازی اینگونه 
سکونتگاهها بپردازند. این مسئول ادامه داد: از طرفی 
نوسازي و بهسازی بافتهای فرسوده شهري در چرخش 
سرمایه بسیار تاثیر گذار بوده و موجب تحول در اقتصاد 

شهرها می شود و برای تحقق این مهم باید بستری 
فراهم شود تا سرمایه گذاران بدون دغدغه در بستري 
شفاف و مطمئن بتوانند منابع مالي خود را در اجراي 
پروژه هاي بزرگ بافتهاي فرسوده مشارکت دهند. وی 
گفت: اگر به این نوع بافتها به عنوان یک فرصت نگریسته 
شود با بکارگیري توانایي هاي بالقوه و بالفعل موجود 
در برنامه ریزي هاي شهري می توان تعادل ویژه اي را در 
نحوه توزیع کمي و کیفي خدمات در مناطق مختلف 
ایجاد کرد که مدیریت شهری کرج به صورت مجدانه 

پیگیر تحقق این امر می باشد.

همزمان با هفته دولت؛
کارمندان نمونه شرکت گاز مازندران تجلیل شدند

رضاپور تاکید کرد
احیای بافت های فرسوده اصالح کالبدی و رونق اقتصادی شهر را به دنبال دارد

اهوز - خبرنگار فرصت امروز- به مناسبت هفته 
دولت، نشست خبري مدیرعامل شرکت فوالد اکسین 
خوزستان با اصحاب رسانه برگزار گردید. در آغاز برنامه 
آقای بشیری مدیر روابط عمومی شرکت با تبریک آغاز 
هفته دولت و با تشکر از حضور اصحاب رسانه خدمت 
ایشان خیر مقدم عرض نمودند. سپس مهندس نوری 
معاون فنی و بهره برداری شرکت به ارائه گزارش کاملی 
از روند رو به رشد شرکت و دستاوردهای آن در طول 
3 سال اخیر پرداختند. در ادامه نیز مدیر عامل شرکت 
پرداختند.  سخن  ایراد  به  خوزستان  اکسین  فوالد 
مهندس قنواتی با گرامیداشت هفته دولت و شهیدان 
رجایی و باهنر و با درود به مقام معظم رهبری و کلیه 
خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و با 
ادای احترام به حافظان امنیت کشور و شهیدان مدافع 
گویی  مقدم  خیر  شان،  معظم  خانواده های  و  حرم 
داشتند به اصحاب رسانه که ایشان را یاران صدیق و 
شفیق کلیه مسئولین نظام بعنوان سفیران اطالع رسانی 
به مردم عزیز خطاب نمودند. وی با اشاره به گزارش 
کامل ارائه شده، آنرا سراسر موفقیت و امید آفرینی و 
شفاف خواندند و تاکید کردند که همگی این دستاوردها 

در شرایط بد و نامطلوب رکود در صنایع کشور و بازار 
فوالد و در سایه تحریم ها اتفاق افتاده است. ایشان هدف 
برگزاری این نشست مطبوعاتی را ارائه گزارش فعالیتهای 
شرکت فوالد اکسین در سه سال گذشته بعنوان یکی از 
بزرگترین شرکتهای تولیدی کشور، نام بردند. مهندس 
قنواتی همچنین اشاره ای هم داشتند به انعکاس شفاف 
گزارش عملکرد واحدهای تولیدی و بیان داشتند: اگر 
جایی به مشکالت و موانع می پردازیم، خوب است که 

بموقع تالش ها و زحمات را هم بیان کنیم. ایشان با 
بازار صنایع مختلف  رکود  بد  دوران  از  به گذر  اشاره 
اخیر  بیانات  با  که  هستم  امیدوار  بسیار  من  گفتند: 
مقام معظم رهبری و تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی و پرداختن به سیاستهای صحیح آن، در 6 ماهه 
دوم سال جاری، شاهد رشد صنایع مختلف و تولید و 
صنعت فوالد کشور باشیم. ایشان در ادامه افزودند: زیان 
انباشته شرکت تا سال 91 و بعلت هایی همچون: عدم 

دسترسی به مواد اولیه، مسائل راه اندازی و تحریم ها 
و... بوده است که به تناسب رشد شرکت از سال 92 
و افزایش سود آوری آن با کاهش میزان زیان انباشته 
شرکت از 640 میلیارد به 400 میلیارد تومان روبه رو 
بوده ایم. وی گفت: با توجه به اینکه شرکت مشمول ماده 
141 می باشد، برنامه ریزی ها انجام شده و در حال تالش 
هستیم که امسال انشاا... با تجدید برخی از دارایی ها از 
آن خارج شویم و زیان انباشته مان را به صفر برسانیم. 
وی مهم ترین کار انجام شده را از سال 92 به بعد، تدوین 
برنامه استراتژیک شرکت تا سال 1400 نام بردند که 
یکی از مولفه های الزمه آنرا، اصالح ساختار سازمانی 
خواندند. مهندس قنواتی افزودند: چارت سازمانی قبلی 
برای  که  بود  تدوین شده  تن  هزار  تولید 300  برای 
هماهنگی اهداف پیشرو که تا سال 94 موفق به تحقق 
98 درصد آن شدیم که با اخذ مشاور و تصویب هیات 
مدیره برای پیاده سازی چارت جدید، تعداد نیروهای 
شرکت از 852 نفر به 1028 نفر افزایش خواهد داشت 
که تاکنون 1007 نفر مشغول به کار می باشند و 21 
نفر باقی مانده نیز مسئولین اجرای پروژه فوالد سازی 

شرکت خواهند بود. 

به مناسبت هفته دولت؛

نشستخبريمديرعاملشرکتفوالداکسینخوزستان
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