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رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک اعالم کرد 

توجه به کاهش مراجعات حضوری در ثبت اسناد
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به مناسبت هفته دولت و با حضور سرپرست 
معاون��ت هماهنگ��ی امور اقتص��ادی و بین 
الملل استانداری و جمعی از مسووالن ارشد 
شرکت برق منطقه ای خوزستان دو پروژه 
مهم ش��بکه انتقال و فوق توزیع شهرستان 

ای��ذه به بهره برداری رس��یدند. درجلس��ه ش��ورای اداری شهرس��تان 
ایذه که با حضورحجت االس��ام موس��وی امام جمع��ه و علیخانی پور 
فرماندارشهرس��تان ایذه، مدیران ارش��د برق منطقه ای خوزس��تان و 
مس��ووالن محلی با محوریت افتتاح پروژه های عمرانی هفته دولت در 
محل فرمانداری این شهرس��تان برگزارشد مهرداد نیکو با گرامیداشت 
هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر از تاش های انجام 
شده توسط همه دولتمردان در پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری 
اسامی در خوزس��تان تقدیر کرد و گفت: از مسووالن برق منطقه ای 
خوزس��تان که بزرگترین پروژه هفته دولت امسال در منطقه را به ثمر 
رس��اندند، سپاسگزاری می کنم و امیدوارم در آینده شاهد بهره برداری 
پروژه های بزرگتری از این دست باشیم. وی افزود: ملموس ترین وظیفه 
دولت ها برای مردم توسعه زیر ساخت ها، رفاه اجتماعی و امنیت است 

که در نظام اس��امی م��ا نیزمحرومیت زدایی و رس��یدگی به ...

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضاب روستایی 
آذربایجان شرقی در مراسم افتتاح مجتمع 
آبرسانی شهید حسن باقری افشرد هریس، 
با اش��اره ب��ه برخ��ورداری 61 روس��تای 

اس��تان از نعمت آب آش��امیدنی س��الم در 
هفته دولت س��ال جاری اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های صورت 
گرفته آبرس��انی به روس��تاهای مناطق محروم همچون خداآفرین-

هش��ترود-هوراند و چاراویم��اق را در رأس امور خود گنجانده ایم. به 
گ��زارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس عل��ی صمدنژاد با بیان اینکه 
در س��ال جاری با عنایات ویژه مقام معظ��م رهبری و با تدابیر دکتر 
روحانی، اعتبارات خوبی به آب و فاضاب روس��تایی در سطح کشور 
اختصاص یافته اس��ت، خاطر نش��ان ک��رد: در حال حاض��ر در اکثر 
روستاها مجتمع های آبرسانی روس��تایی در حال اجرا می باشند که 
ب��ه حول و قوه الهی تا دهه فجر به بهره برداری خواهند رس��ید. وی 
در خصوص مش��خصات پروژه مجتمع آبرس��انی شهید حسن باقری 
افش��رد هریس اظهار داش��ت: با افتت��اح این مجتمع 22 روس��تای 

شهرستان هریس با مجموع یک هزار و 840 خانوار و 6 هزار ...

صمدنژاد: اعتبارات خوبی به آب و 
فاضالب روستایی در سطح کشور 

اختصاص یافته است 

تالش های دولتمردان صنعت 
برق خوزستان در شهرستان 

ایذه به ثمر نشست 
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معاون قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، سرعت، 
ــعار اين سازمان در  ــفافيت را راهبرد و ش ــالمت و ش دقت و همچنين س
ــأن  ــه خدمات به مردم اعالم كرد و گفت: مكلفيم خدمتگزارى در ش ارائ

مردم داشته باشيم. 
ــاختمان  ــركانى در آيين بهره بردارى از س به گزارش ايرنا، احمد تويس
ــازمان ثبت  ــتان تهران افزود: س ــناد و امالك اس جديد اداره كل ثبت اس
ــناد بر مبناى يك راهبرد و سياست دقيق، برنامه هاى خود را پيگيرى  اس

مى كند. 
ــرعت، دقت و  ــازمان، س ــعار اين س ــان كرد: راهبرد و ش وى خاطرنش

همچنين سالمت و شفافيت در ارائه خدمات است. 
ــور راهكارهايى  ــيدن به اين منظ ــرد: براى رس ــركانى تصريح ك تويس
ــاالنه وضعيت قابل  ــه پايش هاى س ــورى كه در برنام ــده به ط طراحى ش
ــت هاى اين سازمان توجه به كاهش  قبول بود و يكى از عمده ترين سياس

مراجعات حضورى مردم است. 
ــناد  ــازمان ثبت اس ــد كرد: همه مردم به نوعى از خدمات س وى تأكي
ــان دهنده  ــال 1394نش ــد و 72 ميليون خدمت در س ــتفاده مى كنن اس

مراجعات زياد به اين سازمان است. 
ــاختمان واحد ثبتى در سراسر كشور فعال  ــركانى گفت: 400 س تويس
ــت، اما فقط به اندازه انگشتان دست از ساختمان استاندارد برخوردار  اس

هستيم. 
ــاختمانى در سراسر كشور  وى اعالم كرد: حداقل نيازمند 200 واحد س

هستيم كه خدماتى در شأن مردم ارائه دهيم. 
ــان كرد: بيشتر  ــور خاطرنش ــناد و امالك كش ــازمان ثبت اس رئيس س
ــت كه در بسيارى از آنها  ــاختمان ها استيجارى و با فضاى محدود اس س

براى تردد افرادى نظير جانبازان و سالمندان با مشكل همراه است. 
وى تأكيد كرد: در سال هاى گذشته دولت كمك هاى خوبى به ما كرده، 

اما تكافوى نياز ما نبوده است. 
ــناد و امالك اظهار كرد: انتظار مى رود مديران  رئيس سازمان ثبت اس
در جهت اجراى برنامه هاى عملياتى قدم بردارند و به هر حال امروز يك 
ــعى كنيم در  ــت و بايد س عرصه خدمتگزارى در اختيار ما قرار گرفته اس

جهت خدمتگزارى بهتر به مردم از اين فرصت استفاده كنيم. 
ــناد رسمى گفت: قدم هاى خوبى در  ــاره به حذف دفاتر اس وى با اش
ــده است و در سراسر كشور  ــته ش ارتباط با حذف دفاتر امالك برداش
ــتغال  ــى در ادارات ثبت اش 1370 نفر از همكاران ما به امر دفتر نويس
ــغول  ــته اند و با اين برنامه اين همكاران در بخش هاى ديگرى مش داش

شده اند. 
ــاى پايانى اين هفته،  ــع موانع قانونى در روزه ــركانى گفت: با رف تويس
ــاهد حذف دفاتر دست نويس خواهيم بود كه اين امر توسط رئيس قوه  ش

قضاييه انجام خواهد شد. 
ــناد به امر  ــر در دفاتر اس ــش از 10 هزار نف ــرد: بي ــان ك وى خاطرنش
ــتغال دارند كه با افتتاح دفاتر الكترونيك توسط رئيس  ــى اش دست نويس

قوه قضاييه شاهد تحول خوبى در اين زمينه خواهيم بود. 

رئيس سازمان ثبت اسناد و امالك اعالم كرد 

توجه به كاهش مراجعات حضورى 
در ثبت اسناد

ــن توديع و  ــور در آيي ــازمان زندان  هاى كش ــاون س مع
ــتان يزد اظهار كرد: تالش  معارفه مديركل زندان  هاى اس
سازمان زندان  ها براى بازاجتماعى كردن زندانيان است. 

ــيارى از  ــم افزود: بس ــن مراس ــى در اي ــرو قهرمان خس
ــتند  ــان، مغلوب برخى از پديده  هاى اجتماعى هس زنداني
ــرار مى  گرفتيم، ممكن بود  ــير ق كه اگر ما هم در اين مس

دچار لغزش شويم، از اين رو   بايد با استفاده از راهكارهاى 
اصالحى و تربيتى، زمينه بازگشت سعادتمندانه زندانيان 

را به جامعه فراهم كنيم. 
ــت، بلكه زندان  ــان زندگى نيس ــدان پاي ــه داد: زن او ادام
ــت و بايد بپذيريم كه همه  ــاز تولد يك زندگى دوباره اس آغ
ــئول هستند و  ــتگاه ها در قبال اكثر جرائم به نوعى مس دس

ــتلزم  ــدن روند اصالح و تربيت، مس به اين ترتيب، كامل ش
همكارى و همدلى ساير دستگاه   هاست. قهرمانى همچنين 
ــمند دانست و  فعاليت  هاى اصالحى و تربيتى را كارى ارزش
گفت: زندانبانى اسالمى در كنار همه سختى ها فرصتى است 

كه خداوند به ما داده تا به بندگان گرفتار خدمت كنيم. 
ــختى كار زندانبانى گفت:  ــاره به س ــه با اش وى در ادام

ــغلى حساس و پر استرس است به گونه  اى كه  زندانبانى ش
ــكالت آنها  ــت و با مش دغدغه زندانيان، دغدغه ما هم اس

زندگى مى كنيم. 
معاون توسعه مديريت و منابع سازمان زندان  هاى كشور 
توجه به اولويت   ها و معيشت كاركنان را ضرورى دانست و 
ــت، ما آن گونه كه به زندانيان توجه  افزود: واقعيت اين اس

ــنل توجه نكرديم و اين مسئله را بايد در  كرديم، به پرس
قالب برنامه هاى مختلف جبران كنيم. 

ــت كيفرى زندان ها يكى  قهرمانى گفت: كاهش جمعي
ــت و اين مهم در  ــازمان زندان  هاس ديگر از دغدغه  هاى س
گرو تعامل، همدلى و همراهى با دستگاه قضايى است كه 

بايد اين گونه ارتباطات در استان   ها گسترش يابد.

ــد تا در  ــت: دولت تالش مى كن ــترى گف ــر دادگس  وزي
سال هاى آينده آمار ايجاد اشتغال هرسال به يك ميليون 

نفر در سطح كشور برسد. 
 حجت االسالم پورمحمدى در بازديد از كشت و صنعت 
لرستان در جمع خبرنگاران افزود: اين مجتمع كه نزديك 
به 15 سال بالاستفاده مانده بود ولى به همت مسئوالن و 
ــتاندار لرستان كامًال فضاى پرنشاط، پرتالش و موفقى  اس

را در آن شاهد هستيم. 

ــن گلخانه، جديد بوده  ــرد: تكنولوژى اي وى اظهار ك
ــت.  ــده اس ــرمايه خارجى از دو حوزه انجام ش ــا س و ب
ــت ماه به بار  ــاى گلخانه اى كمتر از هف ــار فض 10 هكت
ــترى تصريح كرد: هكتارى 6هزار  مى نشيند. وزير دادگس
ــود كه اين عدد  ــن گوجه فرنگى بايد در اينجا توليد ش ت
ــا تكنيك و  ــان مى دهد كه كار ب ــت و اين نش بزرگى اس

دانش الزم آغاز شده است. 
ــا 50هكتار  ــن مجموعه ب ــه كرد: اي ــدى اضاف پورمحم

ــد كرد و كل  ــعه پيدا خواه ــه تمام اتوماتيك توس گلخان
ــت  ــارى در حوزه هاى توليد گوش ــه 1300 هكت مجموع

گوساله و گوسفند و صنايع جنبى و. . . ديدنى است. 
ــاورزى لرستان شاهد يك  وى خاطرنشان كرد: در كش
ــد و جهشى هستيم كه بايد شاهد همين آهنگ رشد  رش

در بخش هاى مختلف استان باشيم. 
پورمحمدى افزود: 2500 كيلومتر رودخانه در لرستان 
ــتان  ــود دارد و با ميلياردها مترمكعب آبى كه در اس وج

جارى بوده اين خود يك ظرفيت الهى است. 
ــان مى دهد كه  ــه پروژه ها نش ــرد: مجموع ــار ك او اظه
فضاى كار مثبت است. مديريت استان و دولت پشتيبانى 
ــه بهره بردارى  ــان دهنده عزم جدى براى ب ــد و نش مى كن

رساندن است. 
ــت تا  ــترى تصريح كرد: دولت مصمم اس ــر دادگس وزي
ــال به  ــور را امس ــطح كش 7500 طرح نيمه تعطيل در س

بهره بردارى برساند. 

ــاى صنعتى زيادى در  ــدى اضافه كرد: واحده پورمحم
ــالش مى كند تا در  ــده و دولت ت ــه دولت افتتاح ش هفت
سال هاى آينده آمار ايجاد اشتغال هرسال به يك ميليون 

نفر در سطح كشور برسد. 
ــتغال در  ــال حاضر ميزان تقاضاى اش وى گفت: در ح
ــور بيش از يك ميليون نفر است و براى غلبه  ــطح كش س
ــور بايد شرايط ايجاد شغل در بخش هاى  بر بازار كار كش

مختلف فراهم شود. 

معاون سازمان زندان ها  : تالش سازمان بازاجتماعى كردن زندانيان است

وزير دادگسترى: ميزان تقاضاى اشتغال در سطح كشور بيش از يك ميليون نفر است 
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حقوق بازرگانى فراملى در داورى تجارى بين المللى(بخش دوم)

ــد، از اصول كلى حقوق  ــن اينكه كداميك از قواع تعيي
ــمار مى رود، هميشه آسان نيست. هرچند به لحاظ  به ش
ــخيص نيز رو به  ــات حقوقى امكان اين تش ــعه ادبي توس
ــت كه داوران براى  ــهور اس ــت. مش ــد اس افزايش و رش
ــتم هاى حقوقى بزرگ جهان، از  يافتن اصول كلى سيس
دايره المعارف حقوق تطبيقى استفاده مى كنند. تجزيه و 
ــه داوران مى گويد كه آيا قواعد  تحليل تطبيقى قوانين ب
ــه طرق مختلف  ــتم هاى حقوقى، ولو ب موجود در سيس
تنظيم شده باشند، به نتيجه واحدى منتهى مى شوند يا 
ــه داور با يك اصل كلى يا راه حل  خير؟  معموال وقتى ك
ــيدگى مواجه  ــوع تحت رس ــوص موض ــى درخص عموم

مى شود. مجبور است كه از آن تبعيت كند. 
ــى فراملى را يك  ــان، حقوق بازرگان ــاره اى از مؤلف پ
ــه ضرورتى  ــد، حال آنك ــى تصور كرده ان ــوق جهان حق
ــر جهان يكسان باشد. داور  ندارد اين حقوق در سراس
ــى هاى او محدود به آن  ــه دارد كه تحقيق و بررس توج
ــتم هاى حقوقى شوند كه با موضوع اصلى دعوى  سيس
ــتم هاى حقوقى، قاعده  ــاط دارند. هرگاه اين سيس ارتب
ــه نتيجه واحدى  ــند كه ب ــته باش ــا قواعد عامى داش ي
ــوند، داور ملزم است از اين قاعده عمومى  منتهى مى ش
ــى ديگر  (كه ارتباطى با  ــتم هاى حقوق كه الحاق سيس
موضوع اختالف ندارند) نتايج متفاوتى به دست دهند. 

د - قواعد سازمان هاى بين المللى
ــازمان هاى بين المللى از قبيل سازمان ملل متحد،  س
اونكتاد، او. اى. سى. دى و غيره راه حل ها، پيشنهادات 
ــراى نحوه نحوه برخورد با  ــه مقرراتى را كه ب و مجموع
ــائل مربوط به قراردادها ارائه شده، پذيرفته اند. اين  مس
نوع تدابير و مقررات كه فاقد ماهيتى الزام آور هستند، 
ــن نيت و معامله  ــب متضمن و مبتنى بر اصل حس اغل
ــتانه است. عالوه بر اين بايد از كوشش هاى واالى  دوس

مربوط به متحدالشكل كردن قوانين تجارى نام برد. 
ــيون اروپايى  (تدوين) قانون  Unidroiti  و كميس
ــغول وضع اصول كلى حقوق قراردادها،  قراردادها، مش
ــان و دولت هاى عضو  ــه ملل جه ــه ترتيب براى كلي ب

جامعه اروپايى هستند. 
ــه الزم االتباع  ــول به عنوان قواعدى كه گرچ اين اص
ــاى داورى  ــه راهنماى ديوان ه ــتند، ولى از جمل نيس
ــرانجام در معرض اطالع عموم  ــتند، س بين المللى هس

قرار خواهد گرفت. 
ه - عرف و كاربرد

ــى فراملى،  ــر حقوق بازرگان ــيار مهم ديگ عنصر بس
ــوم) تجارت  ــاى  (رس ــا) و كاربرده ــا  (رويه ه عرف ه
ــاى بعضى انواع  ــت. عرف ها و كاربرده ــى اس بين الملل
ــامل قراردادهاى بين المللى و داخلى، هر دو  تجارت ش
ــامل روابط بين المللى  ــت. ولى بعضى ديگر فقط ش اس
ــت. به اين نكته بايد برخى رويه هاى مدون از قبيل  اس
ــكل اعتبارات  ــرم، مقررات و رويه هاى متحدالش اينكوت

ــورس ماژور و  ــاده نمونه در مورد ف ــنادى و متن م اس
موانع را كه اخيرا توسط  (icc)  تهيه و منتشر شده نيز 
ــكل  اضافه كرد. اين عرف ها، كاربردها و مواد متحدالش
قراردادى، فقط هنگامى قابل اجرا است كه طرفين، در 
ــند. معذلك حتى  ــمول آنها موافقت كرده باش مورد ش
ــواردى كه حاكم بودن آنها برخالف مربوط، مورد  در م
ــد، براى محاكم و داورى ها  توافق قبلى قرار نگرفته باش

دست كم راهنمايى را به دنبال خواهد داشت. 
و - قراردادهاى استاندارد

ــود دارد كه  ــددى وج ــتاندارد متع ــاى اس قرارداده
ــرايط عمومى  ــت بين المللى يافته اند. مانند ش مقبولي
ــتگاه و ماشين آالت جهت صدور كه به وسيله  تهيه دس
ــال 1953 تهيه شده  ــيون اقتصادى اروپا در س كميس

ــت. پاره اى مواد استاندارد يا نمونه كه براى درج در  اس
قراردادهاى بين افراد خصوصى تهيه شده نيز از همين 
ــم و همچنين مراجع  ــت. محاك مقبوليت برخوردار اس
داورى تفسيرهايى از اين قراردادهاى استاندارد يا مواد 

قراردادى نمونه به عمل آورده اند.
 ز - آراى داورى منتشره

و  ــود  نمى ش ــر  منتش داورى  آراى  از  ــيارى  بس
ــارت مربوطه نيز  ــته تج ــبت به اعضاى رش حتى نس
ــف  ــود. اين امر جاى تأس ــه نگهدارى مى ش محرمان
ــى از منابع مهم حقوق  ــت، زيرا آراى داورى يك اس
ــى رود. البته در طول  ــمار م ــى فراملى به ش بازرگان
ــار  ــعه انتش ــر تمايلى در مورد توس ــد دهه اخي چن
ــه تاكنون  ــت.  آنچ ــن قبيل آرا به وجود آمده اس اي

ــت، چون نحوه برخوردهاى متعدد  ــر شده اس منتش
ــد، براى داوران  ــان مى ده ــا دعاوى مختلف را نش ب
ــات حقوقى  ــدى خواهد بود. در ادبي ــاى مفي راهنم
ــود، تا در نتيجه تبادل  ــر ش ــتر منتش هرچه آرا بيش
ــتت  ــن مؤلفان و داوران از تش ــر و مباحثات بي نظ
ــانى و هماهنگى  ــود و يكس نظرات جلوگيرى مى ش

در آرا به دست مى آيد. 
-3حقوق بازرگانى فراملى: پروسه قضايى

حقوق بازرگانى فراملى هنوز پيكره حقوق نامنسجم 
ــن و مقررات  ــش قواني ــا افزاي ــه ب ــت ك ــى اس و ناقص
ــكل، عرف ها و كاربردهاى تجارت بين المللى  متحدالش
ــعه مى يابد، ولى  ــره توس و ميزان روزافزون آراى منتش
هيچ گاه به سطح وسيع و جاافتاده سيستم هاى حقوقى 

ــد. اين واقعيتى است كه بايد پذيرفت،  داخلى نمى رس
ــت براى اين  ــى به طورى كه خواهيم ديد، الزم نيس ول
ــور، اين را هم بپذيريم كه حقوق بازرگانى فراملى  منظ

نمى تواند اجرا شود و كاربردى ندارد. 
الف - مكتب هاى جزميون و نوآوران

ماهيت ناقص حقوق بازرگانى فراملى موجب مى شود 
كه پروسه داورى به چيزى بيش از صرف اعمال قواعد 

از قبل تعيين شده، مبدل شود. 
ــز حقوق  ــت از منابعى به ج ــور اس ــب مجب داور اغل
ــوق داخلى -  ــى - يعنى عمدتا از حق ــى فرامل بازرگان
ــد راه حل جديدى را  ــرد. گاهى اوقات باي رهنمود بگي
ابداع كند و به اين ترتيب مانند يك مهندس اجتماعى 
ــوق بازرگانى فراملى مدعى اند  عمل كند. مخالفان حق
ــزام آور خود را از منابع دولت  ــه اين حقوق، نيروى ال ك
نمى گيرد و سيستمى را كه به اندازه كافى مستحكم و 
ــد، بنا نمى نهد و نمى تواند يك نظام حقوقى  ذاتى باش
ــك مبنا جهت حل  ــمار رود و بنابراين به عنوان ي به ش
ــت. مكتب  ــب نيس ــات حقوقى مناس ــل اختالف و فص
ــق دارد، مى گويد كه  ــز بدان تعل ــرى كه مؤلف ني ديگ
ــى از اين  ــزام آور حقوق بازرگانى فراملى ناش نيروى ال
ــته از  ــاخته و برخاس ــت كه اين حقوق س واقعيت نيس
ــث و متكى به  ــد، بلكه منبع ــات دولتى باش اراده مقام
ــت كه به عنوان يك سيستم  (حقوقى)  اين حقيقت اس
ــت، از جانب جامعه تجارى و  ــداول و داراى حاكمي مت
ــت.  اين دو مكتب  ــده اس ــايى ش مراجع دولتى شناس
ــه  ــف، بيان كننده دو طرز تلقى متفاوت از پروس مختل
ــى و جانبدار  ــى از آنها كه متول ــتند.  يك حقوقى هس
ــده دارد كه  ــت، عقي ــاى قضايى اس ــررات و رويه ه مق
ــئله مطروحه نزد  ــند مس ــان همواره مى كوش حقوقدان
ــى درآورند و با آن  ــود را تحت مقررات و رويه خاص خ

تطبيق دهند  (جزميون). 
ــوى كه جزميون به  ــوآوران به منابع حقوق، به نح ن
ــته نيستند؛ بلكه به  ــته و وابس آن تعلق دارند، دل بس
ــئله مطروحه، از جوانب گوناگون نظر مى اندازند و  مس
مالحظات مخالف را نيز ارزيابى كرده و سپس انتخاب 

خود را مى كنند. 
ب - حقـوق بازرگانـى فراملـى به عنـوان يك 

نوآورى
آن داورى كه حقوق بازرگانى فراملى را در پرونده اى 
اعمال مى كند، بيش از كسى كه مجرى حقوق داخلى 
است، نوآورى مى كند. درحالى كه با مواد اوليه حقوقى 
ــخصى كه اين حقوق پيش او مى نهد مواجه است،  مش
غالبا مجبور است از جاى ديگرى هم راهنمايى بگيرد و 
منبع اصلى كه در اين رابطه پيش رودارد، سيستم هاى 
ــت. هنگامى كه  حقوقى مختلف و مرتبط با پرونده اس
ــتند، بايد بين آنها  ــا يكديگر معارض هس ــن منابع ب اي
ــل جديدى بجويد. از اين رهگذر  گزينش كند يا راه ح
ــت كه حقوق بازرگانى فراملى، اغلب روندى خالق  اس

و نوآور مى يابد. 
ادامه دارد...

اول لندو
ترجمه: محسن محبى
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پروژه بازسازي كارخانجات تعميرات اساسي 
واگن بندرتركمن در یک قدمی افتتاح

گرگان - خبرنگار فرصت امروز- مدير كل راه آهن شمال 
شرق ۲ كه به مناسبت هفته دولت در برنامه گفت وگوي ويژه 
خبري سيماي استان گلستان حضور يافت عنوان كرد: پروژه 
در  بندرتركمن  واگن  اساسي  تعميرات  كارخانجات  بازسازي 
آستانه افتتاح است. محمد رضا قرباني ضمن تبريك هفته دولت 
بر دولتمردان ايران اسالمي به اقدامات اداره كل راه آهن شمال 
اداره كل، پروژه  اين  از پروژه هاي  افزود: يكي  شرق ۲ اشاره و 
بازسازي كارخانجات تعميرات اساسي واگن بندرتركمن است كه 
به حول قوه الهي بزودي افتتاح و مورد بهره برداري خواهد رسيد.

وي افزود: براي ارائه خدمات بهتر براي مسافران استان و سراسر 
كشورمان، ناو درجه يك جايگزين ناو درجه دو شد كه در حال 
بهره برداري است. وي عنوان نمود: اداره كل راه آهن شمال شرق 
۲ پذيراي شركت هاي تجاري مي باشد با ايجاد زير ساخت هايي 
كه در حوزه ايستگاه و پايانه مرزي اينچه برون انجام داديم از 
بارگيري،  حوزه هاي  به  ايستگاه  اتصال  افزايش خطوط،  جمله 
ترانزيت  محل  از  بهره برداري  بارگيري،  محوطه هاي  جانمايي 
براي  الزم  بستر  گرفت  صورت  و...  كلينگر  نفتي،  محموالت 
سرمايه گذاري تجار و بازرگانان داخلي و خارجي فراهم گرديد 
و شركتهاي بازرگاني مي توانند از اين حوزه ريلي استفاده بهينه 
اي داشته باشند كه اين امر باعث رونق اقتصادي استان و منطقه 
خواهد شد و در اين راستا شركتي، نفت كوره را از آستانه به بندر 
عباس با حجم ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار تن ترانزيت و ما شاهد رشد 
صادرات و ترانزيت نسبت به سال پيش از طريق مسير ريلي اين 
حوزه هستيم.وي به پروژه هاي شاخص اين اداره كل اشاره و 
عنوان كرد: پروژه هاي دوخطه كردن راه آهن بندرگز - سبزدشت 
و  ميلياردريال  بر ۱۰۷۳  بالغ  اعتباري  و  به طول ۳۶ كيلومتر 
پروژه توسعه ايستگاه راه آهن اينچه برون در كنارپروژه بازسازي 
پروژه هاي  از  بندرتركمن  واگن  اساسي  تعميرات  كارخانجات 
شاخص اداره كل راه آهن شمال شرق ۲ مي باشد كه اقدامات 
خوبي در حال انجام مي باشد..اين مقام مسئول به اقدامات انجام 
شده اين اداره كل را اين چنين برشمرد؛ افتتاح حمل و نقل مواد 
نفتي كوره ترانزيت از اينچه برون به بندر عباس به وزن ۸۰۰ هزار 
تن در سال، افتتاح ۵ كيلومتر خط احداث شده براي حمل و نقل 
مواد نفتي با اعتباري بالغ بر ۹۰ميليارد ريال، افتتاح محموله 
بارگيري كلينگر صادراتي با اعتباري ر ۷ ميليارد ريال و صادرات 
۷۰۰ هزار تن ساليانه،۱۰كلنگ زني محوطه بارگيري سنگ آهن 
آالت با اعتباري بالغ بر ۶ ميليارد ريال، راه اندازي قطار مسافري 
ريل باس گرگان به اينچه برون با ظرفيت ۳۳۶ نفر با حضور 
دكترجهانگيري معاون اول رئيس جمهوري، راه اندازي قطار ريل 
باس گرگان به پل سفيد با ظرفيت ۳۳۶ نفر ) قبال قطار درجه دو 
در اين مسير بوده است (، جايگزيني تعداد دو رام قطار مسافري 

درجه دو با دورام قطار مسافري درجه يك چهار تخته.

جلسه شوراي برنامه ریزي ادارات تابعه 
جنوب استان در اداره مخابرات مهاباد 

برگزار شد
فرصت  - خبرنگار  اروميه 
شوراي  جلسه  امروز- 
برنامه ريزي ادارات تابعه جنوب 
مديرعامل،  حضور  با  استان 
ستادي  رؤساي  و  معاونين 
مخابرات  ادارات  روساي  و 

جنوب استان در سالن همايش شهرداري مهاباد روز يكشنبه ۷ 
شهريورماه پيرامون اهداف و برنامه هاي شركت برگزار شد. در اين 
جلسه مديرعامل شركت مخابرات استان ضمن تبريك هفته دولت 
وگراميداشت ياد وخاطره دولتمردان دولت، شهيدرجائي و باهنر، 
اهداف و برنامه هاي شركت مخابرات در سال جاري را تشريح 
وتبيين نمود و در راستاي ارائه خدمات و سرويس هاي بي نقص 
با كيفيت به مشتريان تاكيد نمود. در اين جلسه موضوعات  و 
مختلف از جمله: كنترل برنامه وعملكرد شهرستانها، پيگيري برنامه 
G.ومشتريان كالن، بررسي وضعيت پيشرفت پروژه هاي كافوي 
نوري، بررسي وضعيت راه اندازي DSLAMهاي جديد، بررسي 
وضعيت عمومي شهرستانها اعم از شاخص هاي كلي مخابراتي، 
بررسي وضعيت متقاضيان جديد در بخش تلفن ثابت و ديتاي 
در  بالقوه  مشتريان  برآورد  و  روستايي(  و  شهري   ( شهرستانها 
حوزه هاي تحت سرپرستي هرشهرستان، مباحث بازاريابي و فروش 
سرويس هاي جديد وهمچنين نيازهاي شهرستان ها براي توسعه 
و پيشبرد اهداف شركت مخابرات مورد بحث وبررسي قرار گرفت.

برگزاری سمينار روشنایی معابر و استفاده 
از المپ های LED در ایالم

ايالم - خبرنگار فرصت امروز- كارشناس آموزش شركت توزيع 
 LEDبرق ايالم از برگزاری سمينار آموزشی استفاده از المپ هايی
در سيستم روشنايی معابر و همچنين دوره آموزشی نرم افزار 
امور  و  ستادی  ارشد  مديران  و  معاونين  حضور  با   DIALUX
پانزده گانه خبر داد. مهندس الهام محمد ياری هدف از برگزاری 
اين سمينار را آشنايی همكاران با تكنولوژی های جديد در سيستم 
روشنايی معابر و جايگزينی المپ های پرمصرف گازی با المپ های 
را   DIALUX افزار  نرم  قابليت های  وی  نمود.  عنوان   LED
اينگونه تشريح كرد: نرم افزار DIALUX يك نرم افزار حرفه ای 
برای طراحی نورپردازی در محيط های داخلی و خارجی است كه 
تمام نياز طراحان را برآورده می سازد. اين نرم افزار به تنهايی 
دارای امكانات مورد نياز طراحان است و به راحتی می توان با 
وجود اين نرم افزار نور كافی را برای محيط های داخلی و خارجی 
به صورت 2 و 3 بعدی طراحی كرد. گفتنی است شركت شايان 
برق در اين سمينار يك روزه به تشريح تكنولوژی های نوين در 

حوزه سيستم های روشنايی معابر و المپ های LED پرداخت.

مدیركل حمل و نقل و پایانه ها استان 
از ميزان تردد وسایل نقليه درمحورهاي 

مواصالتي هرمزگان اعالم كرد
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومي 
اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي استان هرمزگان مهندس عليرضا 
محورهاي  در  تردد  تعداد ۷۸۶۰۸۴۶  ماه  مرداد  در  گفت:  مجرد 
مواصالتي استان صورت گرفته كه ۳۱ درصد از كل ترددها مربوط 
به وسايل نقليه سنگين بوده كه بيشترين حجم تردد در محور بندر 
شهيد رجايي به بندرعباس با ۳۳۶۲۳۱ وسيله نقليه، بيشترين تردد 
وسايل نقليه سنگين را داشته است. مهندس مجرد افزود: متوسط 
معادل  استان  مواصالتي  راههاي  سطح  در  ترافيك  جريان  نرخ 
۱۷۵ وسيله نقليه در ساعت بوده، ضمن اينكه بيشترين نرخ اين 
جريان ترافيكي مربوط به بندرشهيد رجائي - بندرعباس با نرخ 
جريان تردد ۹۸۵ وسيله نقليه در ساعت بوده است. مهندس مجرد 
سرعت متوسط تردد در شبكه راههاي داراي تردد شمار استان در 
مدت مذكور را ۷۱ كيلومتر در ساعت عنوان كرد و افزود: بيشترين 
به  اين مدت ۱۰۱ كيلومتر درساعت مربوط  سرعت متوسط در 
محور بندرلنگه - سه راهي چارک بوده است. وي خاطر نشان كرد: 
كمترين نرخ جريان ترافيك در اين ايام با ۷ تردد وسيله نقليه در 
ساعت مربوط به محور سه راهي چارک-بندرلنگه بوده و گفتني 
است كه ۸ درصد وسايل نقليه در محورهاي مواصالتي استان فاصله 
طولي مجاز بين دو خودرو را رعايت نكرده اند و بيشترين تخلف 
عدم رعايت فاصله طولي مجاز مربوط به محور بندرشهيد رجائي-

بندرعباس با ۱۲۰۵۱۸ وسيله نقليه به ثبت رسيده است.

بازدید مدیرعامل شركت ملی گاز ایران از 
روند اجرایی پروژه خط انتقال تقویت گاز 

گيالن و مازندران 

رشت- زینب قليپور- مهندس عراقی مديرعامل شركت 
ملی گاز ايران و هيئت همراه از روند اجرای پروژه خط انتقال 
۴۰ اينچ گاز گيالن و مازندران بازديد نمودند. در اين بازديد 
مهندس عراقی ضمن قدردانی از زحمات شركت مهندسی 
و توسعه گاز ايران، شركت انتقال گاز )منطقه۹ عمليات( و 
شركت گاز استان گيالن به جهت همكاری در اجرای اين 
پروژه، بر لزوم اتمام اين پروژه در زمان مقرر تأكيد نمودند. 
مديرعامل شركت ملی گاز ايران اظهار داشتند: اجرای اين 
اين دو  پايدار را در زمستان امسال برای  ايمن و  پروژه گاز 

استان به ارمغان خواهد آورد. 

افتخار آفریني نمایندگان شنای 
گازگلستان دررقابت های ورزشی بانوان 
كمتر از 26 سال شركت ملی گاز ایران

گرگان - خبرنگار فرصت امروز- شناگران نام آور بهاره 
وفاطمه باقری فرزند همكار ارجمند اسماعيل باقری كه بعنوان 
نمايندگان گاز گلستان درمسابقات ورزشی دررقابتهای ورزشی 
بانوان كمتر از ۲۶ سال شركت ملی گاز ايران حضور داشتند 
روابط عمومي  آفرين شدند.به گزارش  افتخار  بار ديگر  يك 
در همين راستا شناگر خوش آتيه بهاره باقری موفق شد با 
درخشش و ارائه رقابت درخور تحسين در رشته شنای كرال 
پشت مقام دوم و مدال نقره را از آن خود كند و در شنای 
قورباغه نيز حائز رتبه سوم شده و مدال برنز را بر گردن بياويزد 
و بار ديگر ضمن دريافت حكم قهرمانی برگ زرين بر افتخارات 
نام آور  رابطه شناگر  بيافزايد.در همين  خود و گاز گلستان 
فاطمه باقری نيز نماينده ديگر گاز گلستان در اين دوره از 
رقابتها خوش درخشيد و توانست در رشته شنای پروانه با ارائه 
رقابت جذاب،مقام سوم اين رشته را از آن خود نمايد كه طی 
مراسمی با دريافت مدال برنز وحكم قهرمانی مورد تجليل قرار 
گرفت.  گفتنی است رقابتهای ورزشی بانوان كمتر از ۲۶ سال 
شركت ملی گاز ايران به ميزبانی استان اصفهان برگزار شد. 
در همين راستا مهندس صفر علی جمال ليوانی مديرعامل 
و هماهنگی امور ورزشی شركت گاز استان گلستان برای اين 
آينده سازان ورزشكار توفيقات روز افزون و كسب افتخارات 

ارزنده مسالت می نمايند.

پروژه آبرساني به روستاي گيداري از 
توابع شادگان به اتمام رسيد

اهواز - خبرنگار فرصت امروز- مدير تاسيسات آبرساني 
دارخوين از اتمام پروژه انتقال آب به روستاي گيداري از توابع 
شادگان خبر داد. "عبداهلل هيهاوند" افزود: بنا به درخواست 
اهالي روستاي گيداري جديد و اعالم نارضايتي از وضعيت آب 
شرب روستا، شركت آب جنوب شرق طرح آبرساني به اين 
روستا را در دستور كار قرار داد. وي ادامه داد: در اين طرح به 
منظور تامين آب شرب ۷۰ خانوار ساكن در روستاهاي گيداري 
و ناصري، دو كيلومتر خط لوله پلي اتيلن به قطر ۱۰۰ ميلي 
متر اجرا شد. مدير آبرساني دارخوين تصريح كرد: با توجه به 
اينكه اين طرح در حيطه وظايف امور آب روستايي شهرستان 
شادگان است، كليه مراحل اجراي عمليات با هماهنگي آب 
روستايي انجام پذيرفت و اين شركت، جهت شتاب بخشی 
به عمليات آبرساني و ارائه خدمات به مردم شريف منطقه 
وارد عمليات شد. شايان ذكر است اين طرح كه به مدت پنج 
روز به طول انجاميد، با حضور نماينده شهرستان شادگان در 
مجلس شوراي اسالمي، فرماندار و ساير مسئوالن شهرستان به 

بهره برداري رسيد.

قدر دانی از عملکرد آبزی پرور ماهيان 
سردآبی شهرستان اراک در همایش 
بسيج تخصصی سازمان شيالت ایران

اراک - خبرنگار فرصت امروز- همايش يك روزه تفكر بسيجی در 
توليد پايدار شيالتی، به عنوان اقدامی مؤثر در راستای اقتصاد مقاومتی 
با محورهای استفاده از توانمندی های بسيج، پدافند غيرعامل در حوزه 
شيالت، اقتصاد مقاومتی و افزايش بهره وری در توليدات شيالت و 
آبزيان در روز يكشنبه مورخ ۱۳۹۵/۵/۳۱ در محل سالن اجتماعات 
سازمان شيالت ايران با حضور كليه مديران شيالت استانهای ساحلی 
و غير ساحلی برگزار و در اين همايش عالوه بر تقدير از عملكرد چند 
تن از آبزی پروران و صاحبان صنايع وابسته به شيالت مثل آقای 
حنطوش زاده، آبزی پرور نمونه ماهيان خاوياری و گرم آبی از استان 
خوزستان, آقای فرجی، آبزی پرور نمونه ماهيان سردآبی در استخر 
خرد كشاورزی از استان مركزی , شركت نيكسا توليد كننده ماهيان 
پروتئين در بخش صنايع  دريايی در سيستم قفس و شركت مه 
تبديلی شيالت از سامانه آموزش مجازی بسيج تخصصی شيالت 

ايران نيز رونمايی گرديد.

فراخوان همکاری معاینات سالمت شغلی 
رانندگان حمل و نقل عمومی جاده ای 

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- طرح سالمت رانندگان حمل 
و نقل عمومی جاده ای با همكاری اداره كل حمل و نقل و پايانه های 
گزارش  به  می شود.  اجرا  استان  پزشكی  علوم  دانشگاه  و  هرمزگان 
روابط عمومی اداره كل حمل و نقل و پايانه های هرمزگان؛ اين اداره 
از تمام مراكز تخصصی، شركتها و افراد مجاز ارائه خدمات طب كار كه 
دارای مجوز فعاليت معتبر در زمينه معاينات سالمت شغلی از وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشكی هستند برای انجام معاينات سالمت 
شغلی رانندگان دعوت به همكاری می كند. متن فراخوان پيوست در 
روزنامه های كثيراالنتشار » توريسم « در روزهای چهارشنبه ۱۰ شهريور 
و شنبه ۱۳ شهريور و همچنين به نشانی اينترنتی سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای www.rmto.ir منتشر می شود. مهلت شركت 
در فراخوان و ارسال مدارک مورد نياز فقط تا تاريخ ۱ مهر ماه ۹۵ و 
صرفا از طريق پست پيشتاز است و به مكاتبات و درخواستهای خارج از 

شرايط مندرج در فراخوان ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شركت مخابرات استان مركزی پيشرو 
دركسب رتبه های برتر

از  رونمايی  مراسم  در  امروز-  اراک - خبرنگار فرصت 
مديران  از  ايران،  مخابرات  ساله شركت  پنج  تحول  برنامه 
شركت ها و استان های برتر در شش گروه تقدير شد. برپايه 
اين گزارش، شركت مخا برات استان مركزی در گروه ميزان 
تحقق در آمد درحوزه ديتا موفق به كسب رتبه اول ودرگروه 
ميزان تحقق سودعملياتی موفق به كسب رتبه دوم كشوری 
گرديد دراين مراسم از مهندس ملك حسينی، مدير عامل 
شركت مخا برات استان مركزی با اهدای لوح تقدير، قدردانی 

به عمل آمد.

اهواز - خبرنگار فرصت امروز- به مناسبت هفته دولت و با حضور 
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و بين الملل استانداری و 
جمعی از مسووالن ارشد شركت برق منطقه ای خوزستان دو پروژه 
مهم شبكه انتقال و فوق توزيع شهرستان ايذه به بهره برداری رسيدند. 
درجلسه شورای اداری شهرستان ايذه كه با حضورحجت االسالم موسوی 
ايذه، مديران ارشد برق  امام جمعه و عليخانی پور فرماندارشهرستان 
منطقه ای خوزستان و مسووالن محلی با محوريت افتتاح پروژه های 
عمرانی هفته دولت در محل فرمانداری اين شهرستان برگزارشد مهرداد 
نيكو با گراميداشت هفته دولت و ياد و خاطره شهيدان رجايی و باهنر 
از تالش های انجام شده توسط همه دولتمردان در پيشبرد اهداف نظام 
مقدس جمهوری اسالمی در خوزستان تقدير كرد و گفت: از مسووالن 
برق منطقه ای خوزستان كه بزرگترين پروژه هفته دولت امسال در 
منطقه را به ثمر رساندند، سپاسگزاری می كنم و اميدوارم در آينده شاهد 
بهره برداری پروژه های بزرگتری از اين دست باشيم. وی افزود: ملموس 
ترين وظيفه دولت ها برای مردم توسعه زير ساخت ها، رفاه اجتماعی و 
امنيت است كه در نظام اسالمی ما نيزمحروميت زدايی و رسيدگی به 
مناطق كمتر توسعه يافته همواره در اولويت كاری دولت ها و بويژه دولت 
يازدهم قرار داشته و در اين زمينه اقدامات خوبی تاكنون انجام شده وبه 
ياری پروردگار و همت بلند دست اندركاران در آينده نيز اين رويه استمرار 
خواهد داشت. همچنين نيكو در مراسم افتتاح پروژه های شركت برق 
منطقه ای خوزستان افزود: استان خوزستان نقش كليدی، راهبردی و 
استراتژيكی در اقتصاد كشور دارد كه به دليل وجود ذخايرعظيم نفت و 
صنايع گوناگون مقام دوم اقتصادی در كشور به شمار می رود.نيكو خاطر 
نشان كرد: شهرستان ايذه دارای قابليت های فراوان كشاورزی، گردشگری 
و...با دسترسی به منابع آب است كه توجه به اين شهرستان در برنامه كاری 

مناطق كمتر توسعه يافته لحاظ شده است. وی خطاب به مسئوالن گفت: 
اطالع رسانی از خدماتی كه توسط شركت ها به مردم داده می شود بايد به 
خوبی صورت گيرد تا مردم بدانند چه اقداماتی در محل زندگيشان انجام 
می شود و همه تالش دولت نيز اين است كه رفاه اجتماعی و سطح زندگی 
مردم را بهبود بخشد. نيكو افزود: هر يك از ما مسووالن و خدمتگزاران 
در دولت ها بايد سعی كنيم بين مردم و مسئوالن ارتباط خوبی برقرار 
شود تا خواسته ها و نيازهايشان را بيشتر بفهميم و كارهای انجام شده 
را بدون شعار زدگی به طور موثر به اطالع آنها برسانيم. مهرداد سروش 
مشاور مديرعامل و عضو هيات مديره شركت نيز در جلسه شورای اداری 
و مراسم افتتاحيه اين پروژه ها ضمن گراميداشت هفته دولت و سپاس 
از مسووالن محلی و شركت در اجرای اين پروژه ها، گزارشی از جايگاه، 
وضعيت و عملكرد جاری ارائه داد و گفت: اين شركت با مسووليت تامين 
برق مطمئن و پايدار در دو استان خوزستان و كهگيلويه و بوير احمد را 
به عهده داشته و خوزستان در جايگاه اول قدرت نصب شده نيروگاهی و 
جايگاه دوم مصرف انرژی برق در كشور به شمار می رود. وی ادامه داد: 
اين پست برق كه در امور بهره برداری ناحيه مارون – شهرستان ايذه - قرار 
دارد نيز با هدف ايجاد ظرفيت جديد و افزايش ضريب اطمينان و پايداری 
و توسعه شبكه برق اين شهرستان، كاهش بار ترانس های پست های برق 
احداث  احتمالی  ازخاموشی های  ايذه و حومه و جلوگيری  شهرستان 
شده است. سروش تصريح كرد: اين پروژه در ارديبهشت ۹۵ آغاز و پس 
از نصب يك دستگاه ترانسفورماتور قدرت در مرداد امسال با توجه به 
اهميت و نقش آن در پايايی شبكه برق منطقه به پايان رسيده است. وی 
بيان داشت: در مجموع برای احداث اين پست برق ۳۲ ميليارد ريال از 
محل اعتبارات شركت برق منطقه ای خوزستان هزينه شده است. مشاور 
مديرعامل و عضو هيات مديره شركت برق منطقه ای خوزستان همچنين 

با اشاره به احداث خط ارتباطی ۱۳۲ كيلوولت پست برق دشت سوسن 
اظهار داشت: اين خط ارتباطی به طول ۱۲ كيلومتر به صورت دو مداره با 
استفاده از ۳۹ دكل فلزی مشبك با هدف تغذيه پست برق ۱۳۲ كيلوولت 
دشت سوسن )ايذه ۲( با هزينه ۶۸ ميليارد ريال احداث شد. سروش 
يادآوری كرد: كليه امور مربوط به طراحی وخدمات مهندسی، همچنين 
شركت های  توسط  ها  پروژه  اين  اجرايی  وعمليات  تجهيزات  ساخت 
داخلی انجام گرفته است. گفتنی است در اين مراسم زيبايی فر معاون 
طرح های توسعه برق، منگری مديريت حراست و امور محرمانه، معرف 
مدير دفتر هيات مديره و مديرعامل، مصطفايی نيا مديريت بهره برداری 
انتقال، نعيمی مديريت خطوط، شاهزاده مديريت پست ها،، محمديان 
مدير امور بهره برداری ناحيه مارون،گله داری مديريت دفتر فنی طرحها، 
ناهيد غالمحسين مدير روابط عمومی و دانش پژوه مجری پروژه و جمعی 
از مديران و كارشناسان و پيمانكاران شركت برق منطقه ای خوزستان ونيز 

منصوری مديرامورتوزيع برق شهرستان ايذه حضور داشتند.

به مناسبت هفته دولت

تالشهایدولتمردانصنعتبرقخوزستاندرشهرستانایذهبهثمرنشست

اصفهان - خبرنگار فرصت امروز- مديركل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعی استان اصفهان از افتتاح ۷۷ طرح 
گفت:  و  داد  خبر  تعاون  هفته  در  استان  اين  تعاونی 
طي ۱۶ سال گذشته صادرات بخش تعاوني در استان 
اصفهان حدود ۲۰۰ ميليون دالر برآورد شده است. به 
گزارش خبرنگار ما از اصفهان، غالمعلی قادری در جمع 
خبرنگاران با اشاره به حوزه تعاون اشاره كرد و گفت: 
يكي از مشكالت اين حوزه تعداد قابل توجهي تعاوني غير 
فعال است كه نسبت به تعيين تكليف آنها اقدام كرده ايم. 
افزود: طي سال ۹۳ و ۹۴ تعداد ۶۷۸ شركت  قادری 
تعاوني در استان اصفهان تعيين تكليف شدند كه از اين 
تعداد ۳۴۱ شركت تعاوني منحل و ۳۴۶ شركت مجددا 
فعاليت خود را آغاز كردند. وي همچنين به فعاليت ۳۰ 
شركت تعاوني صادر كننده در استان اشاره كرد و افزود: 
ميزان صادرات شركت هاي تعاوني در سال ۹۲ نسبت به 
سال هاي قبل، ۲۸۷ درصد رشد داشت. مديركل تعاون، 
كار و رفاه اجتماعی استان اصفهان اضافه كرد: ميزان 

صادرات شركت هاي تعاوني استان طي سال هاي ۹۳ و 
۹۴ نسبت به قبل حدود ۴۰ درصد رشد داشته است. به 
گفته وي، طي ۱۶ سال گذشته صادرات بخش تعاوني در 
استان اصفهان حدود ۲۰۰ ميليون دالر بوده كه مطابق 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته، ۶۴ درصد آن مربوط 
به سال هاي ۹۲ به بعد بوده است. قادری با تاكيد بر 
اينكه يكي از دغدغه هاي تعاون گران مباحث مربوط به 
تسهيالت است، اظهار داشت: طي سه سال گذشته ۲۶۰ 
ميليارد تومان تسهيالت از طريق صندوق توسعه ملي، 
صندوق كارآفريني و بانك توسعه تعاون به شركت هاي 

تعاوني استان اعطا شده است. وي تاكيد كرد: يكي از 
رويكردهاي حوزه تعاون با توجه به اسناد توسعه و سند 
آمايش استان فعاليت در بخش دانش بنيان و گردشگري 
است. مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان اصفهان 
افزود: در اين خصوص ۱۰ شركت تعاوني دانش بنيان 
در زمينه هاي مختلف و همچنين ۱۲ شركت تعاوني 
در حوزه گردشكري در استان اصفهان ثبت شده است. 
وي همچنين افزود: طي سال هاي ۹۲ تا ۹۵ تعداد ۴۹۰ 
طرح تعاوني با سرمايه گذاري ۳۶ ميليارد ريال در استان 
اجرايي شده است. قادری در ادامه در خصوص برنامه های 
هفته تعاون از تاريخ ۱۳ تا ۱۹ شهريور ماه، گفت: در اين 
هفته برنامه های متنوعی برگزار می شود كه يكی از آنها 
تجليل از تعاونی های برتر در گرايش های هجده گانه در 
سطح ملی و استانی است. وی افزود: در اين هفته تعداد 
۷۷ طرح تعاونی در حوزه های مسكن، خدمات، توليدی، 
توزيعی و... با فعاليت اعضای ۳۵۰۶ نفر و سرمايه گذاری 
بالغ بر ۳۰۶۰ ميليارد ريال به بهره برداری خواهد رسيد. 

مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان اصفهان بيان 
داشت: ۷۷ درصد سرمايه اين تعاونی ها معادل ۲ هزار 
تنها ۶۹۲ ميليارد  اعضا و  و ۳۶۰ ميليارد ريال آورده 
ريال آن از طريق تسهيالت تامين شده كه اين حاكی 
از ظرفيت باالی بخش تعاون است. طي دو ماه آينده 
از طرح شناسنامه آموزش ايمني كارگران در اصفهان 
رونمايي خواهد شد، اظهار داشت: با هماهنگي مجموعه 
وزارتخانه و مسئولين ذيربط استان اين طرح به صورت 
براساس آن  و  اجرايي خواهد شد  پايلوت در اصفهان 
يك كارگر به آموزش هاي مورد نياز خود و همچنين 
از تاريخ آن مطلع مي شود. مديركل تعاون، كار و رفاه 
اجتماعی استان اصفهان همچنين به توسعه كيفی و 
كمی مراكز كاريابی غيردولتی در استان اصفهان اشاره 
كرد و بيان داشت: گفته می شود بين ۲۵ تا ۳۰ درصد 
اشتغال اصفهان از طريق ۶۸ دفتر كاريابی بين المللی 
استان ايجاد شده كه نسبت به گذشته ۳۰ درصد افزايش 

داشته است.

مدیركل تعاون، كار و رفاه اجتماعی اعالم كرد
صادرات 200 میلیارد دالری بخش تعاون اصفهان

تبریز - اسد فالح-در آخرين روز از هفته دولت پروژه گازرسانی ۵ 
روستای خداآفرين مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ما در تبريز، مديرعامل شركت گاز استان در اين 
آئين گفت: ۵ روستای بخش گرمادوز شامل روستاهای اهلل لو، عطالو، 
قلی بگلو، هاشم آباد و كدخدالو با ۲۴۷ خانوار و با اعتباری بالغ بر 
۵ ميليارد ريال در مدت يكسال به بهره برداری رسيده است.مهندس 
ولی اله دينی، افزود: ۱۱روستای باقيمانده از اين پروژه با برنامه ريزی 
انجام گرفته در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسيد.وی با 
بيان اينكه ۴۷ روستای خداآفرين از نعمت گاز طبيعی بهره مند 
و  اكنون ۵۹ روستا در بخش منجوان  اظهار داشت: هم  هستند، 

۶ پروژه عمده ديگر نيز با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ ميليارد ريال در 
خداآفرين در حال اجرا است.

وی تصريح كرد: خانوار تحت پوشش كميته امداد و بهزيستی طبق 
قانون بودجه ۹۵ از پرداخت انشعاب رايگان گاز برخوردار هستند كه 
اين عزيزان بعد از اجرای لوله كشی داخلی می توانند با مراجعه به 
اداره گاز محل زندگی خود از اين امتياز بهره مند شوند.مهندس دينی 
ميزان بهره مندی خانوار روستايی خداآفرين از نعمت گاز طبيعی را 
۴۵ درصد عنوان كرد و افزود: اين ميزان تا پايان سال ۹۶ با اتمام 
پروژه های در دست اجرا و روستاهای باقيمانده با بيش از ۲۰ خانوار 

به ۸۵ درصد خواهد رسيد.

با حضور مدیرعامل شركت گاز آذربایجان شرقی؛ 
5 روستای خداآفرین به شبکه سراسری گاز پیوست

بوشهر- خبرنگارفرصت امروز- در هفتمين 
در  )ع(  ابوالفضل  مسجد  دولت،  هفته  از  روز 
دكتر  حضور  با  عسلويه  شهرستان  بيدخون 

جمعه،  امام  ايشان،  معاونين  استاندار،  ساالری- 
فرماندار، سرپرست بنياد مسكن استان، مديربنياد 
شهرستان  مسئولين  ديگر  و  شهرستان  مسكن 
مراسم  اين  در  رسيد.  بهره برداری  به  و  افتتاح 
اين  ساخت  كه  مطلب  اين  بيان  با  حيدری، 
با  رهبری  معظم  مقام  سفر  مصوبات  از  مسجد 
اعتبار ۱۴ ميليارد ريال در مدت دو سال احداث 
شده است. اين مسجد در زمينی به مساحت ۵۰۰ 
مترمربع با زيربنای ۸۰۰ مترمربع، دارای شبستان 
اصلی ۳۰۰ مترمربع با فضای بخش اداری، خانه 

عالم، آبدارخانه و سرويس های بهداشتی مجموعاً 
خواهد  قرار  مردم  استفاده  مورد  مترمربع   ۵۰۰
گرفت. در اين آيين دكتر ساالری با تبريك هفته 
دولت اظهار داشت: هفته دولت فرصت مناسبی 
است  خدمتگزار  دولت  دستاوردهای  بيان  برای 
وظايف  ترين  مهم  از  مردم  به  خدمت رسانی  و 
در  بايد  همه  و  است  امور  متوليان  و  مسئوالن 
اين مسير نهايت توان و ظرفيت موجود را به كار 
ببنديم و كيفيت بخشيدن به ارايه خدمت رسانی 
وی  ماست.  اولويت  مهم ترين  بوشهر  استان  در 

افزود: در شهرستان عسلويه در چند سال اخير 
اقدامات قابل توجه و ارزشمندی انجام داده ايم و 
برای بهبود وضعيت شهرها و روستاها، پروژه های 
ارزشمندی، اجرايی و عملياتی شده است. وی ابراز 
داشت: رسيدگی به عمران روستاها در شهرستان 
عسلويه نيز همانند ساير نقاط و شهرستان های 
استان بوشهر با شتاب بسيار خوبی انجام شده و 
به فضل خدا به اهداف مورد نظر خواهيم رسيد. 
در پايان استاندار از عملكرد بنياد مسكن در انجام 

پروژه های شهرستان و استان قدردانی نمودند.

كيك  تيم  امروز-  فرصت  خبرنگار  اروميه- 
بوكسينگ آذربايجان غربی بر سكوی قهرمانی مسابقات 
جام رياست جمهوری در اروميه جای گرفت. به گزارش 
روزهای  طی  مسابقات  اين  امروز  فرصت  خبرنگار 
پنجشنبه و جمعه ) ۴ و ۵ شهريورماه( به مناسبت 
گراميداشت هفته دولت با شركت ۱۹۵ ورزشكار در 
رده های سنی نونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن 

از ۱۱ استان كشور در سالن سه هزار نفری شهيدان 
آهن دوست اروميه برگزار شد. در اين رقابتها شركت 
كنندگان به مدت دو روز با هم به رقابت پرداختند. 
در پايان اين مسابقات تيم آذربايجان غربی با كسب 
۲۳ مدال طال، ۲۵ نشان نقره و ۲۰ مدال برنز به مقام 
قهرمانی رسيد، تيم كردستان با ۲ طال، يك نقره و ۲ 
برنز دوم شد و تيم زنجان با يك طال، ۳ نقره و ۵ برنز 

در جايگاه سوم ايستاد. هم اكنون ۱۰۳ سبك رزمی 
در سطح ايران وجود دارد و استان آذربايجان با تحت 
پوشش داشتن سه هزار ورزشكار بيمه شده و ۳۴ سبك 
رزمی جايگاه قابل قبولی در سطح كشور دارد. بهرام 
رجب زاده يكی ديگر از رزمی كاران ملی پوش استان 
در رشته كيك بوكسينگ است كه موفق به كسب 
مدال طال در رقابتهای جهانی ۲۰۱۵ ايتاليا شده است.

افتتاح مسجد ابوالفضل)ع( در بیدخون عسلویه

تیم کیک بوکسینگ آذربایجان غربی قهرمان مسابقات کشوری جام ریاست جمهوری شد

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- مديرعامل آبفاي هرمزگان 
فرهنگ صيانت  آموزش  ايسنا،  با سرپرست خبرگزاري  ديدار  در 
از منابع آبي را در كنار فرهنگ مصرف بهينه آب، يك ضرورت 
آموزشي  ها، ظرفيت  و خبر رسانه  تيتر  بر  و گفت: عالوه  خواند 
موجود در جهاد دانشگاهي هرمزگان، ظرفيتي تاثيرگذار در نهادينه 
سازي اين فرهنگ در بين نسل جديد خواهد بود. امين قصمي با 
اينكه تغيير رفتار مصرفي نسل هاي گذشته نسبت به  به  اشاره 
نسل هاي امروزي انرژي بيشتري مي برد، گفت: اين شركت تالش 
دارد تا فرهنگ صيانت از منابع آبي را در آموزش و پرورش استان 
نهادينه سازد چرا كه ضروريست با توجه به محدوديت منابع آبي 
و سختي استحصال آب و هزينه هاي كالن آن، نسل جديد ارزش 
ذاتي آب را بدانند. وي افزود: همانگونه مردم خود را مالك آب مي 
دانند بايستي نسبت به صيانت از منابع آبي نيز احساس مسئولت 
كنند كه براي تحقق اين مهم نيازمند آموزش و همراهي و كمك 

رسانه ها هستيم.

6 هزار كاهنده مصرف در منازل مشتركين شهر بندرعباس 
نصب مي شود

اين مقام مسئول همچنين از نصب ۶ هزار كاهنده مصرف در منازل مشتركين 
شهر بندرعباس خبر داد و گفت: در راستاي اجراي پروژه اصالح الگوي مصرف 
آب شرب به عنوان يكي از پروژه هاي ملي اقتصاد مقاومتي آبفا، تالش كرديم تا 
با اجراي طرح نصب لوازم كاهنده مصرف نسبت به مديريت مصرف آب اقدام 
نماييم كه هم اكنون اين طرح در مراحل پاياني قرار دارد و پيش پيني مي شود 
با تكميل آن شاهد كاهش ۳۰ درصدي مصرف آب باشيم. وي اضافه كرد: 
هزينه نصب اين لوازم به صورت اقساط از طريق قبوض آب مشتركين دريافت 
خواهد شد. مديرعامل آبفاي استان همچنين به نقش موثر زنان در مديريت 
مصرف انرژي اشاره كرد و گفت: در حال حاضر ۸۵ درصد از مصرف كنندگان 
ما مشتركين خانگي هستند كه زنان در بحث آموزش افراد خانواده نسبت 
به مصرف بهينه و انتقال آن به نسل هاي جديد مسئوليت اصلي را به عهده 
دارند. قصمي در پاسخ به اين پرسش خبرگزاري ايسنا در خصوص داليل بهبود 
وضعيت تامين آب شهر بندرعباس در تابستان امسال نسبت به سال گذشته 

كه نوبت بندي آب داشته ايم، اظهار داشت: اين شركت امسال با كاهش سهم 
صنايع و شهرداري از مصرف آب شرب، ۷۰۰ ليتر به ظرفيت منابع آبي اين شهر 
اضافه نموده است كه در نتيجه چالش جدي در تامين آب مشتركين نداشتيم. 

دادخواه: ضرورت همراهي متوليان آب هرمزگان در ایجاد 
پژوهشکده آب

در ادامه اين ديدار،"سهيل دادخواه" سرپرست خبرگزاري ايسنا ضمن قدرداني 
از تعامل آبفا با خبرگزاري ايسنا، قضاوت منصفانه در بحث خبري را از اهداف اين 
خبرگزاري بيان كرد. رييس جهاد دانشگاهي هرمزگان ضمن اعالم آمادگي و 
همكاري الزم با آبفابراي ايجاد رشته هاي تخصصي و متناسب با نياز صنعت آب 
و فاضالب، خواستار همراهي شركت هاي متولي آب استان در ايجاد پژوهشكده 
آب شد. دادخواه همچنين با اشاره به ساخت دستگاه آب ساز توسط نخبگان 
اين دانشگاه، اين تالش را موفقيتي بزرگ براي مقابله با بحران كم آبي دانست 

و خواستار حمايت متوليان آب استان از محصوالت دانش بنيان داخلی شد.

مدیرعامل آبفاي هرمزگان در بازدید از خبرگزاري ایسنا ؛
آموزش؛ ظرفیتي موثر در حفظ منابع آبي استان

و  آب  شركت  مديرعامل  فالح-  اسد   - تبریز 
فاضالب روستايی آذربايجان شرقی در مراسم افتتاح 
مجتمع آبرسانی شهيد حسن باقری افشرد هريس، 
با اشاره به برخورداری ۶۱ روستای استان از نعمت 
آب آشاميدنی سالم در هفته دولت سال جاری اظهار 
داشت: طبق برنامه ريزی های صورت گرفته آبرسانی 
خداآفرين- همچون  محروم  مناطق  روستاهای  به 

هشترود-هوراند و چاراويماق را در رأس امور خود 
گنجانده ايم. به گزارش خبرنگار ما در تبريز، مهندس 
علی صمدنژاد با بيان اينكه در سال جاری با عنايات 
ويژه مقام معظم رهبری و با تدابير دكتر روحانی، 
اعتبارات خوبی به آب و فاضالب روستايی در سطح 
كشور اختصاص يافته است، خاطر نشان كرد: در حال 
حاضر در اكثر روستاها مجتمع های آبرسانی روستايی 
در حال اجرا می باشند كه به حول و قوه الهی تا دهه 
فجر به بهره برداری خواهند رسيد. وی در خصوص 
مشخصات پروژه مجتمع آبرسانی شهيد حسن باقری 
اين مجتمع  افتتاح  با  اظهار داشت:  افشرد هريس 

۲۲ روستای شهرستان هريس با مجموع يك هزار 
و ۸۴۰ خانوار و ۶ هزار و ۷۴۶نفر جمعيت، تحت 
پوشش آب آشاميدنی سالم قرار گرفتند.مديرعامل 

آب و فاضالب روستايی آذربايجان شرقی همچنين از 
انجام بيش از ۸۰ كيلومتر لوله گذاری و خط انتقال 
شبكه برای پروژه مجتمع آبرسانی شهيدباقری افشرد 

خبر داد.وی در ادامه مجموع اعتبار هزينه شده برای 
اين پروژه را ۶ ميليارد و ۷۵۰ ميليون تومان عنوان و 
تصريح كرد: از مبلغ مذكور، ۲ ميليارد و ۶۷۰ ميليون 
تومان كمك مالی دولت چين، ۲/۵ ميليارد تومان 
و  ميليارد  يك  و  ملی  توسعه  اعتبارات صندوق  از 
۶۰۰ ميليون تومان از اعتبارات استانی هزينه شده 
است. اين مقام مسئول اضافه كرد: عليرغم شرايط 
نامناسب جوی در فصول پاييز و زمستان، با توكل 
به خدای متعال توانستيم پروژه ای با اين عظمت 
خواستار  رسانيم.وی  اتمام  به  ماه  مدت ۱۸  در  را 
رعايت الگوی مصرف آب از سوی شهروندان شده 
خواهند  آب  با مصرف صحيح  گفت: شهروندان  و 
توانست در بهبود وضعيت اقتصادی كشور و خانواده 
خود نقش آفرين باشند.مهندس صمدنژاد در خاتمه 
سخنان خود از تالش ادارات و سازمان ها، پيمانكاران، 
مشاوران، همكاران شركت آب و فاضالب روستايی و 
همكاری اهالی افشرد در انجام پروژه مجتمع آبرسانی 

شهيد حسن باقری افشرد تقدير كرد.

با عنایات ویژه مقام معظم رهبری و با تدابير دكتر روحانی 

صمدنژاد:اعتباراتخوبیبهآبوفاضالبروستاییدرسطحکشوراختصاصیافتهاست
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