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در آیی��ن تجلیل از صادرکنن��دگان نمونه با 
حضور مقام های کشوری و استان هرمزگان، 
فوالدهرم��زگان ب��ه عن��وان صادرکنن��ده 
نمونه اس��تان هرمزگان معرفی شد در این 
مراس��م با اهدای لوح و تندیس به مهندس 

امیرمس��عود هراتی��ان، مدیرعامل ش��رکت فوالدهرم��زگان از تالش 
این ش��رکت برای توس��عه صادرات قدردانی بعمل آمد. این مراس��م با 
حض��ور آیت اهلل نعیم آبادی نماینده ولی فقیه و امام جمعه بندرعباس، 
مدی��رکل دفتر اقتصادی کش��ور عمان در بندرعباس، مش��اور وزیر و 
قائم مقام رئیس س��ازمان توس��عه تجارت ایران، رئیس خانه صنعت، 
مع��دن و تجارت ای��ران و اس��تاندار هرمزگان در تاالر ش��هید آوینی 
برگزار ش��د. قائم مقام س��ازمان توس��عه تجارت ایران در این مراس��م 
گفت: اگر بخواهیم س��همی از بازار جهانی داش��ته باش��یم، باید تغییر 
رویکرد داشته باشیم زیرا بیشتر سهم سبد صادراتی جهان را خدمات 
و ن��رم افزارها بر عهده دارند. محمدرضا مودودی افزود: با توجه به آغاز 
دوران پس��انفتی، 70 درصد صادرات کشور در سال گذشته در زمینه 
صادرات غیرنفتی انجام شد. وی با اشاره به اینکه به دلیل عدم ارتباط 

با باش��گاه تجارت جهانی س��بب افزایش تعرفه ها ش��ده، بیان...

بانک ه��ای  هماهنگ��ی  ش��ورای  رئی��س 
آذربایجان شرقی از معوقه 15 هزار و 187 
میلیارد ریالی 12 بانک دولتی در این استان 
تا پایان شهریور امسال خبر داد.به گزارش 

خبرنگار ما در تبریز، حسن سعیدی اصل در 
گفت وگو با خبرنگاران اظهار داش��ت: متوسط نرخ مطالبات این بانک 
ها نس��بت به تسهیالت پرداخت شده ) NPL( در حدود 7.4 درصد 
است.وی مطالبه معوقه بانک ملی در استان تا پایان شهریور امسال را 
 NPL یکهزار و 452 میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: پائین ترین نرخ
بانک های استان مربوط به این بانک است.مدیر امور شعب بانک ملی 
در آذربایجان ش��رقی با اشاره به اینکه بانک ملی تا پایان شهریور ماه 
34 هزار میلیارد ریال تس��هیالت داده است، گفت: این بانک پس از 
بانک مسکن بیشترین تسهیالت را پرداخت کرده است.رئیس شورای 
هماهنگی بانک های آذربایجان ش��رقی در پایان با اشاره به اینکه 31 
بانک در اس��تان دارای شعبه هس��تند، یادآوری کرد: آمار ارائه شده 
مربوط به 12 بانک دولتی استان شامل بانک ملی، مسکن، صادرات، 

تجارت، ملت، رفاه، کشاورزی، سپه، پست بانک، توسعه تعاون،...

سعیدی اصل: بانک ملی 34 
هزار میلیارد ریال تسهیالت 

داده است

فوالد هرمزگان صادرکننده 
نمونه هرمزگان شد
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ــازى حريم  ــت: اليحه شفاف س ــورى گف ــى رئيس جمه ــاون حقوق مع
ــت و در آينده اى نزديك به  ــدن اس ــى در دولت در حال تمام ش خصوص

مجلس مى رود. 
حجت االسالم مجيد انصارى، معاون حقوقى رئيس جمهور عصر دوشنبه 
ــتگاه هاى اجرايى افزود:  ــوراى هماهنگى امور حقوقى دس ــت ش در نشس

تنظيم اليحه ايجاد حقوق ملى شهروندى را هم در دست اجرا داريم. 
ــت ايام اربعين اظهار كرد:  ــاون حقوقى رئيس جمهورى با گراميداش مع
ــركت كنندگان راهپيمايى اربعين از ايران  ــاس آمار و ارقام ميزان ش براس

بيش از دو برابر نسبت به سال گذشته خواهد بود. 
وى اربعين را نمايش انسجام جهان اسالم در برابر بدخواهان دانست و 
ادامه داد: ديروز رئيس جمهورى براى اداى احترام به زائران ضمن افتتاح 

بزرگ ترين پايانه در خوزستان زائران را بدرقه كرد. 
انصارى با اشاره به وجود رابطه تنگاتنگ بين معاونت حقوقى و مجلس 
ــتگى بين مجلس و امور  ــاس، همبس رئيس جمهورى گفت: بر همين اس

حقوقى رياست جمهورى وجود دارد. 
ــا تاكيد رئيس جمهورى  ــور حقوقى در دولت يازدهم و ب ــزود: ام وى اف
ــازمان حقوقى مستقر در دستگاه هاى اجرايى در  ــت و س مورد اهتمام اس

قالب يك دسته باهم همكارى دارند. 
ــى متوجه  ــائل حقوقى مقتض ــله مس ــه انصارى، يك سلس ــه گفت ب
ــك معاونت  ــت اما ي ــس و حقوقى دستگاه هاس ــور مجل ــت ام معاون
ــت. انصارى با ذكر  ــتگاه ها متوجه دولت اس ــترك از دس حقوقى مش
ــتگاه ها و  ــازى دس ــرد: به منظور يكپارچه س ــار ك ــئله اظه چند مس
ــائل مهم حقوقى كشور،  هم افزايى دولت، ايجاد وحدت رويه در مس
ــتگاه ها را كه  ــر واحدهاى حقوقى متناظر بر دس ــارت و هدايت ب نظ
ــت در  ــده معاونت برنامه ريزى معاونت حقوقى اس ــن وظيفه برعه اي

اين معاونت شاهد هستيم. 
ــات را هم داريم تا با  ــمت بخش رفع اختالف ــه داد: در اين قس وى ادام

ــات خاتمه يابد و از  ــكارى معاونت حقوقى اختالف ــم دولت و هم مكانيس
ــى و قضايى خارج از دولت جلوگيرى كنند  ــرح دعاوى در مراكز حقوق ط

ــوراهاى حل اختالف در درون دولت  ــكيل ش و با توافق دو وزير و با تش
اختالف را پايان دهند. 

وى افزود: در اين بخش آسيب شناسى اختالفات، كميسيون پاسخگويى 
به استعالمات فعال است. 

ــى رئيس جمهور با بيان اينكه لوايحى كه از دولت مى آيد  معاون حقوق
ــت، تصريح كرد: از اين رو سير  ــى برخوردار نيس ــتحكام كارشناس از اس
ــت  ــت طى مى كرد و فرآيند طوالنى را در مجلس پش ــى را در دول طوالن

سر مى گذاشت. 
ــت قبل از ارسال لوايح موضوع با معاونت حقوقى در  وى افزود: بهتر اس

ميان گذاشته شود. 
ــركات از زمان خانم امين زاده در  ــزود: قوانين بانكى، بيمه و گم وى اف
حال بررسى است و از دستگاه ها مى خواهيم قوانين معارض را بفرستند. 
ــش بزرگى با عنوان  ــى رئيس جمهورى از برگزارى هماي ــاون حقوق مع
قانون اساسى با حقوق مردم با حضور رئيس جمهورى در آذر ماه به منظور 

پيگيرى اجراى قانون اساسى خبر داد. 
ــتگاه ها در دفاع از  ــالش معاونت هاى حقوقى دس ــتار ت وى خواس
ــت در دعاوى حقوقى از  ــد و گفت: نهادها بهتر اس ــوق دولت ش حق
ــكيالت حقوقى خود را  ــاختار تش ــتفاده و ضعف س وكالى نخبه اس

تقويت كنند. 
ــد: معاونت حقوقى داخل دستگاه ها بايد پناه  وى درعين حال يادآور ش
مردم هم باشند و اگر حقى از مردم ضايع مى شود به عنوان مدعى العموم 

حق مردم را مطالبه كنند. 
ــراى تامين حقوق عامه  ــتيم و ب انصارى افزود: همه ما نوكر مردم هس
ــراى قوانين هم اعمال  ــن اج ــت حقوقى بايد بر صحت امور و حس معاون

نظارت داشته باشد. 

ــترى گفت: انحراف از  ــر و امور بين الملل وزير دادگس معاون حقوق بش
قوانين در دولت تدبير و اميد در مقايسه با دولت قبل از بيش از 31درصد 

به كمتر از يك درصد رسيد. 
ــن عباسى در پنجمين همايش ملى حقوق شهروندى و مسئوليت  حس
ــنامه هاى  ــتورالعمل ها و بخش ــزد افزود: آيين نامه ها، دس ــى در ي اجتماع
تصويب شده در دولت پيشين تا قبل از سال 1392، بيش از 31درصد با 
قوانين عادى، اسناد باالدستى و قانون اساسى مغايرت داشته و اكنون به 
كمتر از يك درصد رسيده كه مرجع تشخيص آن رئيس مجلس شوراى 

اسالمى است. 
ــعار محورى حقوق شهروندى توسط رئيس جمهورى  وى با يادآورى ش
ــان دهنده نگاه  ــوس انحراف از قوانين نش ــان كرد: كاهش محس خاطرنش

قانون گرايانه دولت يازدهم به مسائل است. 
ــالمت در دولت تدبير و اميد  ــترى، تحول نظام س ــاون وزير دادگس مع
ــهروندى در حوزه اجرايى عنوان و اضافه  ــداق بارز تحقق حقوق ش را مص
ــالمت از جيب مردم  كرد: تبديل بيش از 70 درصد پرداخت در حوزه س
تا سال 92، به كمتر از 10درصد در شهرها و 5درصد در روستاها در سال 

95 نشان دهنده اهتمام دولت يازدهم به حقوق شهروندى است. 

ــده كنونى در  ــكالت عدي ــى، مش ــه قضاي ــزود: در عرص ــى اف عباس
ــدى و عزم  ــرورت توجه ج ــى ض ــيب هاى اجتماع ــا و آس ناهنجارى ه
ــهروندى را دوچندان  عمومى براى ترويج و آموزش اخالق و حقوق ش

كرده است. 
ــتگاه  ــتر در دس ــيب هاى اجتماعى بيش وى با بيان اينكه نتيجه آس
ــود، افزود: اكنون 14ميليون پرونده در دستگاه  قضايى مشاهده مى ش
ــك ميليون پرونده در  ــوراى حل اختالف و ي ــى، 4ميليون در ش قضاي
ــازمان تعزيرات حكومتى در حال رسيدگى است كه اگر به ازاى هر  س
ــود  ــده، والدين و دو فرزند (اعضاى يك خانواده) درنظر گرفته ش پرون
به معنى اين است كه همه مردم و خانواده  ها به نحوى درگير دستگاه 
ساالر دينى  ــتند و اين موضوع زيبنده نظام اسالمى و مردم  قضايى هس

نيست. 
ــش كه بايد چه تعداد قاضى،  ــترى با طرح اين پرس معاون وزير دادگس
دادگاه و محكمه براى رسيدگى به پرونده هاى قضايى اضافه شود، تصريح 
ــتگاه  ــترش دس ــرمايه هاى ملى كه معطوف به گس كرد: اگر يك درصد س
ــود به سمت پيشگيرى سوق داده شود نتايج درخشان ترى  قضايى مى ش

خواهد داشت. 

ــوراى حل اختالف ايجاد شده تا پرونده ها به دستگاه  عباسى افزود: ش
ــبه قضايى خود به عنوان يك مرجع  ــتگاه هاى ش قضايى نرود اما اين دس
ــده اند و روزبه روز بر دامنه اقتدار و اختيارات شان افزوده  قضايى مطرح ش

مى شود. 
ــگيرى  ــگيرى ادامه داد: «پيش ــا تاكيد بر اهميت موضوع پيش وى ب
ــى انجام مى دهد  ــوان يك وظيفه قانون ــوه قضاييه به عن ــين» كه ق پس
ــتگاه هاى اجرايى نيز بيش از پيش به اين  ــت و بايد در دس كافى نيس

موضوع توجه شود. 
ــه در فرهنگ و تمدن  ــهروندى و بشرى ريش وى بيان اينكه حقوق ش
ــهروندى اجراى بسته سفارش  ــالم و ايران دارد، اضافه كرد: حقوق ش اس
ــناد باالدستى، سندهاى  ــت بلكه در اس ــرق و غرب نيس ــده از ش داده ش

متعهدانه بين المللى، قانون اساسى ايران مورد توجه قرار گرفته است. 
معاون وزير دادگسترى، پيشينه درخشان تمدنى و فرهنگى استان يزد 
ــد و گفت: تشكيل كميته حقوق شهروندى در شوراى شهر و  را يادآور ش
همكارى و همگرايى مسئوالن استان، سازمان هاى مردم نهاد و نهادهاى 
ــبى براى پيگيرى مستمر حقوق  ــتر مناس مدنى از جمله كانون وكال بس

شهروندى فراهم مى كند. 

عباسى افزود: اداره كل ميراث فرهنگى يزد خانه گردشگرى را به عنوان 
ــته و كانون وكال و  ــهروندى در اختيار گذاش ــك حقوق ش ــگاه كليني پاي
ــكارى مى كنند كه  ــراى پرداختن به اين مهم هم ــكده حقوق نيز ب دانش
ــبى براى آموزش و ترويج اخالق و حقوق شهروندى به وجود  زمينه مناس

آورده است. 
ــان كرد: بر اين اساس افرادى كه نيازمند مشاوره و كمك  وى خاطرنش

هستند از خدمات اين پايگاه بهره مند مى شوند. 
وى ادامه داد: استان يزد به بيش از 50 كلينيك حقوق شهروندى نياز 
ــگرى  دارد كه هفت كلينيك تا پايان هفته جارى به مركزيت خانه گردش

ايجاد مى شود. 
ــئوليت اجتماعى با  ــهروندى و مس ــى حقوق ش ــن همايش مل پنجمي
حضور استاندار، نماينده ولى فقيه و امام جمعه يزد، شمارى از مسئوالن 
ــگاه، وكال، دانشجويان و صاحب نظران  ــورى و استانى، استادان دانش كش

حقوق شهروندى در سالن همايش هاى هالل احمر يزد برگزار شد. 
ــهروندى از ديدگاه نهج البالغه، حقوق شهروندى و صيانت از  حقوق ش
حقوق مردم و حقوق شهروندى در آيين ادارى از جمله محورهاى مطرح 

شده در اين همايش يك روزه بود. 

معاون رئيس جمهورى: 

 اليحه شفاف سازى حريم خصوصى به مجلس مى رود

كاهش 30درصدى انحراف از قوانين در دولت تدبير و اميد
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نهاد   هاى جد   يد    حقوقى د   ر د   نياى صنعتى (بخش سوم)
ــوند   . د   رقانون  ــات ژنريك د   ر آمريكا حمايت نمى ش كلم
ــت از آنها قانون  ــات ژنريك و حماي ــران نيز براى كلم اي
ــد   : تلويزيون-  ــك مانن ــد   ارد    كلمات ژنري ــى وجود   ن خاص
ــى آنها را از  ــتر- صابون، همه جا بهكار مى رود    و كس توس
ــد   . گاهى كلماتى د   ر مقابل  ــاظ قانونى حمايت نمى كن لح
ــابه  ــكار مى رود    مانند    صابون نرم، نوش ــامى ژنريك به اس
گازد   ار، الستيك عاجد   ار، اينها نيز كلمات ژنريك هستند    
ــان مى د   هد   . آنها نيز مورد    حمايت  كه صفتى از كاال را نش
قانونگذار آمريكا قرارنگرفتند    اما مى توان آنها را ثبت كرد   . 
د   رقانون ايران نيز كلمات ژنريك با صفت و كيفيت خاص 
ــتند    و هركس مى تواند    آنها را  مورد    حمايت قانونگذار نيس

مورد    استفاد   ه قرارد   هد   . 
ــران مى توان  ــت كه از طريق اينترنت د   راي ــوال ايناس س
ــركت به خارج از مرزهاى  اطالعاتى را د   رباره تجارى يك ش
ايران منتقل كرد   ؟ به نظر ميرسد    كه اگر انتقال اين اطالعات 
موجب ورود    خسارت به يك شركت شود    از بابت مسئوليت 
ــت  ــركت منتقل كنند   ه اطالعات د   رخواس مد   نى بتوان از ش
ــارت كرد   . اشكال برسر اثبات انتقال اين اطالعات است  خس

كه به نظر ميرسد    د   رمورد    اينترنت به اين ساد   گى نباشد   . 
ــايبرنتيك  د   رخصوص كلمات ژنريك امروز يك زبان س
com. ،وجود   د   ارد   . كلماتى نظير تلويزيون، صابون، نوشابه
ــه به ظاهر معانى معمولى  ــتند    ك Net.web، كلماتى هس
ــعه اينترنت  ــتركى ند   ارند    اما با توس د   ارند    و هيچچيز مش
ــتند    و با آمد   ن اينترنت  اين كلمات «كلمات ژنريك» هس

زبان سايبر Cyber زبان د   وم شد   ه است. 
ــان  زب ــه  ك ــند     ميپرس ــد   گان  مصرفكنن از  ــيارى  بس
سايبرنتيك يا سايبر چيست؟ گاهى ميپرسند    اين كلمات 
ــه به صورت عاليم بازرگانى د   رميآيند   ؟ مطابق قانون  چگون
ــن كلمات مانند    كلمات  ــد   رال آمريكا از لحاظ قانونى اي ف
ژنريك مورد    حمايت قانونگذار هستند    و زبان سايبرنتيك 

د   ر د   نياى كامپيوتر و فضاى اينترنت رشد    كرد   هاست. 
ــت بازرگانى د   رمورد    web. و كلمات مورد     چگونه عالم
ــه كار مى رود   ؟  ــت و كلمات ژنريك ب ــتفاد   ه د   ر اينترن اس
ــش كرد   ه اند    كه  ــى كوش ــورهاى صنعت ــذاران كش قانونگ
 com.Net.web    ــد ــات را مانن ــتفاد   ه از برخى كلم اس
ــتفاد   ه از اين كلمات را  ــم و قانونمند    كنند    و سوءاس منظ

براى بهره برد   ارى هاى اقتصاد   ى و تجارى ممنوع كنند   . 
ــتفاد   ه از  ــكا د   ر 1999 قانون ضد    سوءاس ــره آمري كنگ
ــرد   ارى غيرقانونى و و  ــب كرد    تا بهرهب ــت را تصوي اينترن
ــتر  ــت را كنترل كند   . اين قانون بيش ــتناك از اينترن حش
ــد   ت با  ــت و به ش متمركز روى نام ها و عاليم بازرگانى اس

د   زد   ى عاليم و نامهاى بازرگانى مبارزه مى كند   . 
ــا عاليم و  ــه كلمات ژنريك ي ــوق اينترنت رابط د   رحق
ــات زياد   ى د   ر  ــود   . كلم ــى مى ش ــاى بازرگانى بررس نامه
ــايبرنتيك ساخته اند     اينترنت به كار مى رود    كه با زبان س

ــراى د   رك اين زبان تعاريف  ــت ب اين يك زبان جد   يد    اس
خيلى مهم هستند   . 

كامپيوتر و زند   گى خصوصى مرد   م 
ــانى يكى  ــخصيت انس ــوق خصوصى، حقوق ش د   رحق
ــت اين حقوق از  ــته هاى حقوقى پيشرفته د   نيا اس از رش
ــروكار د   ارد    و ازطرف  يكطرف با زند   گى خصوصى مرد   م س
ــر جهانى آن را مورد    حمايت قرار  د   يگر مقررات حقوق بش

مى د   هد   . 
زند   گى خصوصى اشخاص 

به طور كلى مطبوعات، رسانه هاى گروهى و كامپيوترها 
ــتند    كه زند   گى خصوصى اشخاص را افشا كرد   ه  مجاز نيس
ــى خصوصى آنان  ــان وارد    حريم زند   گ ــد   ون اجازه آن و ب
ــد   ه يا عكس آنها را چاپ كنند   . د   راين مورد    د   اد   گاه هاى  ش
كشورهايى نظير فرانسه، انگلستان و آمريكا آراى بسيارى 
را صد   ر كرد   ه اند    و مطبوعات و رسانه هاى كشورهايى نظير 
فرانسه، انگلستان و آمريكا آراء بسيارى را صاد   ر كرد   ه اند    و 
مطبوعات و رسانه هاى گروهى را كه بد   ون اجازه صاحبان 

ــس آنها مباد   رت  ــار زند   گى خصوصى يا عك ــا به انتش آنه
ورزيد   هاند    محكوم و جريمه كرد   ه اند   . 

ــى ايران نيز از  ــئوليت مد   ن ــق ماد   ه يك قانون مس مطاب
ــارت معنوى مى توان  ــى و ورود    خس ــئوليت مد   ن باب مس
مطبوعات، رسانه هاى گروهى يا خطوط كامپيوترى را كه 
ــرار و زند   گى خصوصى اشخاص بد   ون اجازه  ــاء اس به افش

آنها ميپرد   ازند    تحت تعقيب قانونى قرارد   اد   . 
ــر به ويژه خطوط اينترنت به راحتى مى توان  د   ر كامپيوت
ــرار زند   گى  ــژه به اس ــايت هاى وي ــت آورد   ن س با به د   س
ــاء آنان موجب تعقيب  ــخاص پيبرد   ، اما افش خصوصى اش

قضايى مرتكبين عمل خواهد   شد   . 
ــى هرگونه تجاوز به حريم  ــر به طور كل 1ـ د   رحقوق بش
ــت.  ــد   ه اس ــخاص ممنوع اعالم ش ــى خصوصى اش زند   گ
ــوط اينترنت يا  ــق كامپيوتر و خط ــه از طري ــن چ بنابراي
مطبوعات، افشاء زند   گى خصوصى اشخاص د   اراى مجازات 
كيفرى است و د   ر حقوق بشر به طور كلى منع شد   ه است. 
ــرار تجارتى  ــاء اس ــت براى افش ــتفاد   ه از اينترن سوء اس

ــار انواع  ــخاص و انتش ــى خصوصى اش ــاد   ى زند   گ و اقتص
ــنه مطابق قانون  ــا و فيلم هاى خالف اخالق حس عكس ه

1999 كنگره آمريكا منع شد   ه است. 
ــئوليت مد   نى ايران هركس  مطابق ماد   ه يك قانون مس
ــد   ون مجوز قانونى عمد   ا يا د   ر نتيجه بياحتياطى به جان  ب
ــهرت تجارى  ــالمتى يا مال يا آزاد   ى يا حيثيت يا ش يا س
ــه موجب قانون براى افراد    ايجاد     ــا به هر حق د   يگر كه ب ي
ــت، لطمه اى وارد    كند    كه موجب ضرر ماد   ى و  ــد   ه اس ش
ــى از عمل  ــارت ناش ــئول جبران خس ــود    مس معنوى ش
ــت. باتوجه به ماد   ه فوق اگر از طريق كامپيوتر و  خود    اس
ــت عاليم تجارى يا اختراعات يا آثار هنرى، علمى،  اينترن
صنعتى د   يگران به سرقت برود    يا مورد    اقتباس قرار بگيرد    
ــت و بايد    جبران خسارت  مرتكب قابل تعقيب قانونى اس
ــه و اينترنت به زند   گى  ــد   . همچنين اگر از طريق رايان كن
ــخاص لطمه وارد    ايد    و آنها د   چار زيان شوند     خصوصى اش
ــت و وارد   كنند   ه زيان از بابت  ــن زيان، زيان معنوى اس اي
ــئوليت مد   نى بايد    جبران خسارت  خسارت معنوى و مس

كند   . 
ــى، صنعتى، هنرى،  ــتاورد   هاى علم ــن كليه د   س بنابراي
ــتفاد   ه  ــخاص نبايد    مورد    سوءاس ــاد   ى اش ــارى و اقتص تج
ــات بعد   ى  ــا اختراع ــانه هاى گروهى ي ــا رس ــت ي اينترن

قراربگيرد   . 
ــرفته صنعتى با تصويب قانون به  امروز كشورهاى پيش
ــت از حقوق مرد   م د   ربرابر حقوق اينترنت و امواج يا  حماي
ــمع  ــنود    يا استراقس ماهواره ها ميپرد   ازند   . هرنوع نصب ش
ــرفته الكترونيك ممنوع است  از طريق د   ستگاه هاى پيش
ــئوليت مد   نى قابل  ــق ماد   ه يك قانون مس و مرتكب، طب

تعقيب خواهد    بود   . 
ــرفتهاى جد   يد    از  ــايه پيش ــت كه انسان د   ر س اميد   اس
ــورد   ار بود   ه و مرد   م  ــته عد   الت برخ ــت قانون و فرش حماي
ــور ما نيز با كوشش فراوان براى اكتساب علوم وفنون  كش
ــتگاه هاى قضايى براى  ــتيبانى قوانين و د   س جد   يد    از پش
ــود    برخورد   ار  ــرار و زند   گى خصوصى خ حفظ حرمت اس

باشند   .

د   كتر محسن فرشاد    
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بازدید مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری 
مازندران و معاون سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی این استان از پروژه ترسیب 
کربن استان گلستان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز - با توجه به اجرای موفقیت آمیز 
پروژه ترسیب کربن در بخش چشمه ساران شهرستان آزادشهر استان 
گلستان، دکتر بابایی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
بودجه  برنامه ریزی  اداره  رئیس  شریفی  دکتر  همراه  به  مازندران 
و هماهنگی طرح ها و رئیس اداره آموزش، ترویج و مشارکت های 
مردمی آن اداره کل و مهندس ولی پور معاون هماهنگی برنامه و 
بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران به همراه کارشناسان 
این سازمان از اقدامات و فعالیت های انجام شده این پروژه در استان 
گلستان بازدید به عمل آوردند.در این بازدید مهندس عبدالرحیم لطفی 
معاون فنی و آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیر 
انجام  اقدامات  پروژه ترسیب کربن ضمن معرفی پروژه به تشریح 
شده پرداختند.ایشان از پرداخت 419 وام در راستای اشتغالزایی در 
زمینه های دامداری، خیاطی، مشاغل خانگی، قالیبافی، چادرشب بافی، 
کشت زعفران و گیاهان دارویی در اجرای این پروژه نام بردند.وی 
همچنین از اجرای اقدامات بیولوژیک، ساخت و توزیع آبشخور در بین 
دامداران، کشت گیاهان دارویی، کشت زعفران و نهال گل محمدی، 
ترویج استفاده از انرژی های نو و توزیع پنل خورشیدی در بین دامداران 
منطقه، مرمت چشمه و احداث آب انبار، به کارگیری قرقبان و اجرای 
عملیات آبخیزداری به عنوان اقدامات اجرایی پروژه ترسیب کربن در 
گلستان اشاره نمودند.از آنجایی که یکی از اهداف پروژه ترسیب کربن 
توانمندسازی جوامع محلی بر اساس نیازسنجی های به عمل آمده و 
نیز ایجاد کسب و کار پایدار می باشد در اجرای پروژه ترسیب کربن 
دوره های آموزشی مختلفی تاکنون برای ساکنین منطقه برگزار شده 
است که طی بازدید مربوطه از فعالیت های قالیبافی بانوان روستاها نیز 
بازدید شد.سپس بازدیدی از مدرسه 6 کالسه روستای سیب چال 
-که با کمک خیرین مدرسه ساز در حال ساخت است-انجام شد. در 
ادامه اراضی زعفران و تعاونی زعفران کاران و عرصه های نهال کاری 
مثمره در روستای وامنان نیز مورد بازدید قرار گرفت. دکتر بابایی 
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران و همراهان ایشان طی 
بازدید سواالت خود را مطرح نمودند که توسط مدیر اجرایی این پروژه 
به آنها پاسخ داده شد. در ادامه ایشان اجرای پروژه ترسیب کربن در 
استان گلستان را مثبت ارزیابی کرد و به اهمیت تقویت جوامع محلی 

برای کاهش فشار به منابع طبیعی تاکید کرد.

رفع تصرف از 53 هزار مترمربع زمین های 
منابع ملی در کهگیلویه و بویراحمد

فرصت  خبرنگار  یاسوج- 
حفاظت  مدیرکل   - امروز 
و  کهگیلویه  زیست  محیط 
اینکه مبارزه  بابیان  بویراحمد 
اولویت های  از  زمین خواری  با 
است، گفت: 53  این دستگاه 

هزار و 500 مترمربع از زمین های منابع ملی این استان از دست 
این  سودجویان رفع تصرف شد. سید اسداهلل هاشمی اظهار کرد: 
میزان زمین منابع ملی در قالب 14 فقره پرونده تخریب اراضی منابع 
ملی در مناطق حفاظت شده در محاکم قضایی استان تعین تکلیف و 
منجر به صدور رأی رفع تصرف از زمین ها شد. وی تصریح کرد: 38 
هزار و 214 متر مربع این زمین ها در محدوده پارک ملی و منطقه 
حفاظت شده دنای غربی و 15 هزار و 286 متر مربع آن نیز در محدوده 
حفاظت شده دنای شرقی واقع شده اند. هاشمی اظهار کرد: در راستای 
فرمایشات مقام معظم رهبری در برخورد جدی با زمین خواران از 
ابتدای سال جاری کمیته مبارزه با زمین خواری در این اداره کل 
تشکیل شده است. وی افزود: این کمیته متشکل از مسئوالن ارشد 
حوزه های محیط طبیعی، بازرسی و حراست در راستای سیاست های 
ذاتی حفاظت محیط زیست، هر گونه تخریب های اراضی را در مناطق 
حفاظت شده و تحت مدیریت این سازمان به شدت پایش و پیگیری 
می کنند. مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد اظهار 
کرد: با هرگونه زمین خواری و تعرض به منابع ملی تحت حفاظت و 
مدیریت این اداره در چار چوب قانون به شدت برخورد خواهد شد. 
کهگیلویه و بویراحمد حدود 300 هزار هکتار منطقه حفاظت شده و 

شکار ممنوع دارد.

انتخاب دکتر حسینی شاهرودی به عنوان 
نایب رئیس فراکسیون کار و کارآفرینی

حـسـیـن  شـاهــرود- 
تشکیل  با   - بـابـامحمدی 
کارآفرینی  و  کار  فراکسیون 
مجلس شورای اسالمی، نمایندۀ 
مردم شهرستان های شاهرود و 
رئیس  نایب  عنوان  به  میامی 

انتخاب شد. این فراکسیون با حضور تعداد بسیاری از نمایندگان مجلس 
با هدف پیگیری و توسعۀ کار آفرینی به عنوان یکی از ارکان اقتصاد 
مقاومتی در کشور ایجاد گردید. از جمله اهداف تشکیل فراکسیون 
کار و کارآفرینی پیگیری و تبیین شیوه های مختلف توسعه اشتغال و 
کارآفرینی در کشور، توجه به مقوله کارآفرینی به عنوان یکی از ارکان 
بستر  ریزی  پی  ای،  بودجه  و  قانون گذاری  امر  در  مقاومتی  اقتصاد 
اشتغال زایی با تکیه بر علوم دانش بنیان و اهمیت ویژه بر ظرفیت های 
مردمی و درونی کشور و از همه مهمتر نظارت بر عملکرد و گزارش 
گیری از وزارتخانه ها و دستگاه ها توسط مجلس است. گفتنی است 
بکارگیری توان قوه قانون گذاری کشور و ارتباط مؤثر و نظارت دقیق 
بر قوه مجریه جهت تحقق اهداف، شناسایی مشکالت تحقق اهداف 
فراکسیون و تالش در جهت رفع آنها و نیز برقراری ارتباط مؤثر و مستمر 

با بخش خصوصی از جمله وظایف این فراکسیون تعریف شده است. 

انتصاب در کمیته عالی 
کاهش تلفات توانیر 

اهواز - خبرنگار فرصت امروز - طی حکمی از سوی مهندس 
آرش کردی مدیر عامل شرکت توانیر، مهندس حسن کریمی معاون 
برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان به عضویت 
کمیته عالی کاهش تلفات کشور منصوب گردید. عضویت یکی از 
مدیران ارشد این شرکت در کمیته عالی کاهش تلفات که در سطح 
ملی تصمیم گیری می نماید، نشان از دانش و تجارب سودمند در 
شرکت توزیع نیروی برق خوزستان و مجموعه مدیران و کارشناسان 
آن می باشد. بر اساس این گزارش، مهندس رضا غضنفری مدیر 
عامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در پیامی ضمن تبریک 
این انتصاب، اظهار امیدواری کرده است که ماموریت محوله با اهتمام 
اعضای کمیته همراه بوده و موجبات کاهش تلفات در صنعت برق 

کشور و استان گردد.

دکتر باقری از گیالن رفت
رشت- سارا شامخی- دکتر 
و  بهداشت  سرپرست  باقری، 
گیالن  نفت  صنعت  درمان 
و  نفتی  مسئولین  جمع  در 
درمان،  و  بهداشت  کارکنان 
قصد  به  را  گیالن  استان 

استان مرکزی ترک کرد. آئین تودیع دکتر باقری با حضور مدیران 
و نمایندگان شرکت های پخش فرآورده های نفتی، گاز، خط لوله نفت 
وگاز، کانون بازنشستگان رئیس و کارکنان بهداشت ودرمان صنعت 

نفت گیالن در سالن کنفرانس این مرکز انجام شد.

دومین دوره ممیزي یكپارچه صنعت برق در برق 
منطقه اي مازندران به نحو مطلوب انجام پذیرفت

ساری- خبرنگار فرصت امروز - دومین دوره ممیزي یکپارچه 
صنعت برق در تاریخ هاي 15 و 16 آبان در برق منطقه اي مازندران به 
نحو مطلوب انجام پذیرفت. در این ممیزي، تمامي حوزه هاي شرکت 
برق منطقه اي مازندران ) به غیر از دفتر بازار برق ( به طور مستقیم 
یا غیر مستقیم در قالب 10 عرصه که شامل 26 حوزه و 4200 
زیر سوال بوده است توسط 21 ممیز به سرپرستي آقاي شیرازي 
)سرپرست دفتر توسعه منابع انساني و آموزش توانیر(، مورد بررسي 
و ممیزي قرار گرفتند.نتیجه این ممیزي تا ماه آینده به شرکت برق 

منطقه اي مازندران اعالم مي گردد.

بازدید صندوق حمایت منابع طبیعی 
گلستان از فعالیت های صندوق حمایت از 

توسعه منابع طبیعی استان اصفهان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز - نظر به اینکه صندوق حمایت 
از توسعه منابع طبیعی در استان گلستان در شرف تاسیس میباشد 
با هدف الگو گرفتن و سرعت بخشیدن به تشکیل آن، تعدادی از 
مسئولین و کارشناسان این اداره کل بازدید ترویجی از فعالیتهای 
صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان اصفهان به عمل آوردند.
در برنامه بازدید که برای سه روزطی 13-10 آبان ماه برنامه ریزی شده 
بود جلسه مشترکی با حضور معاون  برنامه ریزی، توسعه مدیریت و 
منابع انسانی و هفت نفر از روسای ادارات مرتبط این اداره کل با 
معاون برنامه ریزی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان، 
رئیس اداره آموزش و ترویج این اداره کل،رئیس هیئت مدیره صندوق 
حمایت از توسعه منابع طبیعی و مدیر عامل این اتحادیه تشکیل شد 
که طی آن کلیه فعالیتها و اقدامات انجام شده جهت تشکیل صندوق 
و فعالیتهای انجام گرفته در آن از سال 1391 تاکنون توسط رئیس 
هیئت مدیره آن ارائه شد و در ادامه به سئواالت همکاران اعزامی 
ما در این خصوص پاسخ گفتند.بازدید از فعالیتها و اقدامات انجام 
گرفته توسط شرکت تعاونی مرتعداری گاوخونی، واقع در شهر ورزنه 
از برنامه های انجام گرفته طی مدت ماموریت همکاران اعزامی این 

اداره کل به شمار می آید.
مدیر حقوقی شهرداری بندرعباس خبر داد

برخورد شهرداری با عملیات های 
ساختمانی فاقد پروانه

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - مدیر حقوقی شهرداری 
بندرعباس از برخورد قانونی و جدی با عملیات های ساختمانی فاقد 
پروانه خبر داد و گفت: در این راستا، به تازگی 1752 متر مربع اضافه 
بنای یک ساختمان با دستور مرجع قضایی تخریب شده است. به 
گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، محمد 
بدرقه در این ارتباط اظهار کرد: برابر ماده 100 قانون شهرداری ها، 
کلیه مالکین اراضی و امالک واقع در محدوده شهر یا حریم آن قبل از 
هر گونه اقدام عمرانی و یا تفکیک اراضی باید از شهرداری محل پروانه 
اخذ کنند. وی افزود: بر اساس قانون، شهرداری می تواند از عملیات 
ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مواد پروانه به وسیله مامورین خود 
اعم از آن که ساخت و ساز در زمین محصور و یا غیر محصور باشد، 
جلوگیری کند. مدیر حقوقی شهرداری بندرعباس ادامه داد: در این 
ناخدا  نخل  راه  چهارراه  در  واقع  نور  هتل  خدماتی  شرکت  راستا، 
بندرعباس، اضافه بر مجوز صادره اقدام به احداث یک طبقه مازاد بر 
مجوز در طبقه فوقانی کرده بود که برابر قانون با آن رفتار شد. بدرقه 
با اشاره به اینکه این بخش از ساختمان شرکت هتل نور خالف اصول 
فنی و شهرسازی به مساحت 1752 متر مربع بوده است، ادامه داد: 
سابقه نامبرده به کمیسیون ماده 100 شهرداری ها ارجاء داده شد و 
برابر رای صادره کمیسیون بدوی و تجدید نظر ماده 100، رای به 
تخریب آن داده شد. وی بیان کرد: پس از قطعی بودن رای صادره، 
اداره اجرائیات و نظارت شهرداری بندرعباس با کسب دستور مقام 
قضایی و با همراهی نماینده دادستان و کالنتری محل، نسبت به 

اجرای حکم صادره اقدام کرده است. 

جذب 57 هزار مشترك گاز در گیالن 
نوبری-  مهناز  رشت- 
مدیرعامل  ظهیری  مهندس 
گیالن  استان  گاز  شرکت 
 835 و  هزار   57 جذب  از 
مشترک از ابتداي سال جاري 
داد.  خبر  مهرماه  پایان  تا 
مدیرعامل شرکت گاز استان با اعالم این خبر افزود: با جذب این 
تعداد مشترک مجموع مشترکین گاز در گیالن به بیش از 927 هزار 
مشترک رسیده است. از این تعداد مشترک جدید، بیش از 8 هزار 
مشترک در مهرماه جذب شده است که 77 درصد از آن از طریق 
اجراي پروژه هاي بند »ق« محقق شده است. وي ادامه داد این آمار 
نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 42 درصد رشد داشته است 
که این رشد نشان از تسریع در روند گازرساني به روستاییان استان 
و عزم شرکت گاز استان براي برخوردار ساختن همه گیالنیان عزیز 
از نعمت گاز است. افزوده شدن بر تعداد مشترکین گاز در استان 
به معناي قطعي گاز در زمستان نخواهد بود ولي براي اطمینان از 
پایداري گاز در فصل سرما، همه مشترکین و مردم باید گاز را بهینه 
و درست مصرف نمایند. )بند ق بندي در تبصره 2 قانون بودجه 
سال 1393 کل کشور است که بر اساس آن تمام روستاهاي باالي 
20 خانوار که هزینه گازرساني به هر خانوار در مناطق سردسیر کمتر 

از 6 میلیون تومان باشد باید از نعمت گاز برخوردار شوند(

قهرمانی تیم تیر اندازی شرکت آب و 
فاضالب استان مرکزی در سومین دوره از 

مسابقات سراسری وزارت نیرو
اراك - خبرنگار فرصت امروز - به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب و فاضالب استان مرکزی: در سومین دوره از مسابقات قهرماني 
تیراندازي وزارت نیرو، که به میزباني شرکت آب منطقه اي استان 
آذربایجان غربي از تاریخ 27 تا 30 مهرماه سال جاري در شهر ارومیه 
برگزار شد شرکت آب و فاضالب استان مرکزی موفق به کسب مقام 
قهرمانی تیمی تفنگ و تپانچه و مقام سومی انفرادی در رشته تپانچه 
توسط غالمعلی نجاتی شد.   عبدالرضا انصاری،غالمعلی نجاتی،مجید 
صفری، رسول همایونی راد و مجتبی صفایی اعضاء تیم تیراندازي 
شرکت آب و فاضالب استان مرکزي در این دوره از مسابقات بودند و 
حسین اخوان از همکاران شرکت مربی گری این تیم را برعهده داشت. 
روابط عمومی شرکت آب وفاضالب استان مرکزی این موفقیت را به 
مدیر عامل شرکت، واحد ورزش و رفاه، اعضای این تیم و جامعه 
ورزش استان تبریک گفته وآرزوی موفقیت های بیشتر را در تمامی 

عرصه های زندگی براي ورزشکاران دارد.

نشست استانداران واسط عراق و ایالم
ایالم- خبرنگار فرصت امروز - نشست استانداران استان عراق 
و ایالم در پایانه مرزی مهران با حضور مدیران و اعضای ستاداربعین 
درسالن اجتماعات پایانه مرزی مهران. در این جلسه مهندس مروارید 
استاندار ایالم اظهار داشت: همایش عظیم پیاده روی اربعین حسینی 
انسجام و وحدت  نماد قدرت و آزادگی اسالم است واین همایش 
مسلمانان جهان را به نمایش می گذارد. وی افزود: حضور میلیونی 
مسلمانان در کربال و نجف و استقبال مردم عراق از زائرین نشان از 
خلوص مردم در خدمت به زائرین دارد. وی گفت: باید تالش کرد 
خدمات شایسته ای به زائران ارائه شود و مسئوالن دوکشور هماهنگی 
داشته باشند و انتظار می رود طرف عراقی هماهنگی و همکاری الزم را 
در زمینه تردد زایران ایرانی داشته باشد وی تاکید کرد با توجه حجم 
کامیون های حمل مواد غذایی و امکانات زائران باید بدون عوارض 

زودتر از مرز عبور کنند. 

آغاز بازسازی و بهسازی 2 ایستگاه اصلی 
مجتمع آبرسانی روستایی خزرآباد ساری

فرصت  خبرنگار  ساری- 
بهبود  راستای  در   - امروز 
آب  کمیت  و  کیفیت  فرآیند 
هدر  از  جلوگیری  و  شرب 
اصلی  ایستگاه   2 آن  رفت 
مجتمع آبرسانی 55 روستایی 
خزرآباد ساری در دست بازسازی و بهسازی است. به گزارش خبرنگار 
مازندران؛ مدیر امور آبفار شهرستان ساری در حاشیه بازدید بخشداران 
و روسای شورای بخش رودپی از تاسیسات آب شرب دو ایستگاه 
مجتمع آبرسانی خزرآباد اظهار داشت: در راستای منویات مقام معظم 
رهبری در خصوص سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل و بهبود فرآیند 
کیفیت و کمیت آب آشامیدنی و جلوگیری از هدر رفت آن و نیز 
اهداف پدافند غیر عامل و افزایش ضریب ایمنی ایستگاهها، دو ایستگاه 
اصلی اوجامحله و درازمحله مجتمع آبرسانی 55 روستایی خزرآباد 
ساری در حال بازسازی و بهسازی است.مهندس سید مظاهر حسینی 
اعتبار در نظر گرفته شده برای بازسازی این دو ایستگاه را حدود 
600 میلیون تومان اعالم کرد و گفت: با بهسازی و بازسازی این دو 
ایستگاه آبرسانی 13 روستا با بیش از 2 هزار مشترک از مزایای این 

طرح برخوردار خواهند شد.

تبریز - اسد فالح- رئیس شورای هماهنگی 
هزار   15 معوقه  از  شرقی  آذربایجان  بانک های 
این  در  دولتی  بانک  ریالی 12  میلیارد  و 187 
استان تا پایان شهریور امسال خبر داد.به گزارش 
در  اصل  سعیدی  حسن  تبریز،  در  ما  خبرنگار 
متوسط  داشت:  اظهار  خبرنگاران  با  گفت وگو 
نرخ مطالبات این بانک ها نسبت به تسهیالت 
درصد   7.4 حدود  در   )NPL  ( شده  پرداخت 
است.وی مطالبه معوقه بانک ملی در استان تا 
را یکهزار و 452 میلیارد  امسال  پایان شهریور 
 NPL ریال اعالم کرد و افزود: پائین ترین نرخ
بانک های استان مربوط به این بانک است.مدیر 
با  شرقی  آذربایجان  در  ملی  بانک  شعب  امور 
ماه  پایان شهریور  تا  ملی  بانک  اینکه  به  اشاره 
است،  داده  تسهیالت  ریال  میلیارد  هزار   34
بانک مسکن بیشترین  از  بانک پس  این  گفت: 
را پرداخت کرده است.رئیس شورای  تسهیالت 
هماهنگی بانک های آذربایجان شرقی در پایان 
با اشاره به اینکه 31 بانک در استان دارای شعبه 
هستند، یادآوری کرد: آمار ارائه شده مربوط به 

12 بانک دولتی استان شامل بانک ملی، مسکن، 
سپه،  کشاورزی،  رفاه،  ملت،  تجارت،  صادرات، 
و  صادرات  توسعه  تعاون،  توسعه  بانک،  پست 
بانک  است  ذکر  به  است.الزم  معدن  و  صنعت 
از  بیش  با صدور  آذربایجان شرقی  استان  ملی 
در سال جاری جزو سه  اعتباری  کارت   6500

استان برتر کشور در صدور کارت اعتباری بانک 
بانک  شعب  امور  است.رییس  بوده  ایران  ملی 
ما  خبرنگار  با  گفت وگو  در  پیشتر  استان  ملی 
در تبریز، با اعالم این خبر اعالم کرده بود؛ بانک 
ملی ایران با هدف ایجاد قدرت خرید بیشتر و 
در استانداردهای بین المللی و رویه های متداول 

مبنای  بر  اعتباری  کارت  طراحی  به  اقدام  دنیا 
عقد مرابحه و قانون عملیات بانکی بدون ربا بر 
اساس دستورالعمل های بانک مرکزی کرده است.

به گفته وی، دارنده این کارت می تواند تا میزان 
مشخصی که به آن سقف اعتبار گفته می شود از 
محل اعتباری که توسط بانک ملی ایران به آن 
فروش کاال  مراکز  از  است  داده شده  اختصاص 
یا خدمات خرید کند.بر اساس اظهارات حسن 
سعیدی اصل، این کارت ها در مبالغ ده میلیون 
ریال تا سقف پانصد میلیون ریال صادر و اعتبار 
آن گردشی بوده و پس از تسویه و یا بازپرداخت 
اقساط، اعتبار کارت تا میزان اولیه تجدید)شارژ( 
توان  می  اعتباری  کارت  مزایای  از  و  می شود 
دریافت،  آسان  شرایط  بیشتر،  خرید  قدرت  به 
مدیریت هزینه و آزادی عمل در پرداخت و اعتبار 
این  وی،  گفته  کرد.به  اشاره  گردشی  مستمر 
برای دریافت کنندگان  کارت ها کمک مؤثری 
تسهیالت و وام های خرد بانکی نظیر وام خرید 
کاال، خودرو و جعاله مسکن محسوب می شود و 
می تواند به نیازهای بسیاری از مردم پاسخ گوید.

تا پایان شهریور ماه سال جاری

سعیدی اصل: بانک ملی 34 هزار میلیارد ریال تسهیالت داده است

از  تجلیل  آیین  در   - امروز  فرصت  خبرنگار  بندرعباس- 
صادرکنندگان نمونه با حضور مقام های کشوری و استان هرمزگان، 
فوالدهرمزگان به عنوان صادرکننده نمونه استان هرمزگان معرفی 
شد در این مراسم با اهدای لوح و تندیس به مهندس امیرمسعود 
هراتیان، مدیرعامل شرکت فوالدهرمزگان از تالش این شرکت برای 
آیت اهلل  با حضور  این مراسم  آمد.  بعمل  توسعه صادرات قدردانی 
نعیم آبادی نماینده ولی فقیه و امام جمعه بندرعباس، مدیرکل دفتر 
اقتصادی کشور عمان در بندرعباس، مشاور وزیر و قائم مقام رئیس 
سازمان توسعه تجارت ایران، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت 
ایران و استاندار هرمزگان در تاالر شهید آوینی برگزار شد. قائم مقام 
سازمان توسعه تجارت ایران در این مراسم گفت: اگر بخواهیم سهمی 
از بازار جهانی داشته باشیم، باید تغییر رویکرد داشته باشیم زیرا 
بیشتر سهم سبد صادراتی جهان را خدمات و نرم افزارها بر عهده 
دارند. محمدرضا مودودی افزود: با توجه به آغاز دوران پسانفتی، 70 

درصد صادرات کشور در سال گذشته در زمینه صادرات غیرنفتی 
انجام شد. وی با اشاره به اینکه به دلیل عدم ارتباط با باشگاه تجارت 
جهانی سبب افزایش تعرفه ها شده، بیان داشت: اگر خواهان این 
هستیم که سهم بیشتر و مطمئن تری از بازار جهان را در اختیار 
داشته باشیم باید مشارکت جدی در کنسرسیوم ها داشته باشیم. 
فوالدکشور  ترین کارخانه  پیشرفته  بعنوان  فوالدهرمزگان  شرکت 
با بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات و نیروی انسانی مجرب و 
پرتالش، محصوالت با کیفیت باال و بازارپسند همچون تولید تختال 
ابعاد مختلف از عرض 900 تا 2000 میلی متر و ضخامت های  با 
امتیاز  از   X60 همچون  خاص  گریدهای  با  200و250میلی متر، 
باالیي در بخش صادرات برخوردار است. با در نظر گرفتن اینکه یکی 
از مهم ترین  ابزارهای استراتژی توسعه صادرات، برخورداری از مزیت 
نسبی در مبادالت خارجی است، این شرکت از نظر تولید و همچنین 
به دلیل مجاورت با آب هاي آزاد شرایط مناسبي براي صادرات دارد. 

فوالد هرمزگان  بعنوان یک صنعت مادر، از ظرفیت های مهم تولید 
فوالد در کشور است و از محورهای توسعه هرمزگان به شمار مي رود 
که در فاصله پنج کیلومتری با اسکله منطقه ویژه اقتصادی صنایع 
معدنی و فلزی خلیج فارس و بندر شهید رجایی در کنار خلیج فارس 

بهترین شرایط را برای تولید و صادرات فوالد دارد. 

اصفهان- خبرنگار فرصت امروز - شهردار اصفهان با اشاره به اینکه 
کلنگ پردیس بزرگ اصفهان تا پایان سال جاری به زمین می خورد،  بیان 
داشت: این پروژه چند منظوره است و می تواند در باال بردن سرانه های 
گزارش  به  باشد.  داشته  بسزایی  تاثیر  منطقه 12  ورزشی  و  فرهنگی 
خبرنگار ما از اصفهان، مهدی جمالی نژاد در سی و هشتمین هفته از 
طرح »هر هفته چند افتتاح« در قالب آئین بهره برداری از ساختمان 
جدید شهرداری منطقه 12، کلنگ زنی بوستان جنگلی شهرک مهدیه و 
بهره برداری از بوستان گلزار شهدای عاشق آباد با بیان اینکه اجرای طرح 
هر هفته چند افتتاح به صورت مستمر ادامه داشته و هر هفته اجرایی شده 
است، اظهار کرد: در این طرح عالوه بر تکمیل و بهره برداری از طرح های 
نیمه تمام، بسیاری از پروژه های دیگر نیز کلنگ زنی شده و سعی داریم تا 

نیمه اول سال آینده پروژه های جدید را به بهره برداری برسانیم.
رکود کشور شهرداری اصفهان را دچار تنش نكرده است 

وی با بیان اینکه شهرداری اصفهان برخالف دیگر شهرداری های کشور 
که تحت تاثیر رکود اقتصادی قرار گرفته اند همواره پویایی پروژه های 
عمرانی خود را حفظ کرده است، اضافه کرد: بیشتر کالنشهرهای کشور 
تنها رویکرد تمام کردن پروژه های نیمه تمام را دارند و این در حالی 
است که در شهرداری اصفهان عالوه بر اتمام پروژه های نیمه تمام به 
مطالبات جدید مردم نیز جامه عمل می پوشانیم. شهردار اصفهان با اشاره 
به بهره برداری از پروژه های منطقه 12 شهرداری گفت: در حال حاضر در 

شهرداری اصفهان ارائه خدمات از استانداردهای شهر اصفهان نیز باال رفته 
و این بیانگر توجه ویژه به مناطق کمتر برخوردار شهر است. وی با بیان 
اینکه ساختمان جدید شهرداری نیز محرک توسعه در خیابان بهارستان 
خواهد بود، تصریح کرد: از این رو با راه اندازی بزرگ ترین پردیس فرهنگی 
در کنار این ساختمان باز شاهد توسعه پایدار خوبی در منطقه خواهیم 
بود. جمالی نژاد با اشاره به اینکه کلنگ پردیس بزرگ اصفهان تا پایان 
سال جاری به زمین می خورد،  بیان داشت: این پروژه چند منظوره است 
و می تواند در باال بردن سرانه های فرهنگی و ورزشی منطقه 12 تاثیر 
بسزایی داشته باشد. وی با بیان اینکه ساختمان جدید شهرداری اصفهان 

در مساحت چهار هزار متر مربعی و در بازه زمانی 15 ماهه به بهره برداری 
رسیده است، افزود: در محالتی که جزء محالت کمتر برخوردار است 
مانند مارچین و امیر عرب؛ از این رو با این اقدام شهرداری سعی دارد در 
محالت کمتر برخوردار محرک های توسعه را ایجاد کند. شهردار اصفهان 
همچنین با بیان اینکه بوستان جنب گلزار شهدای عاشق آباد نیز با 20 
میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است، ادامه داد: بوستان جنگلی مهدیه 
نیز با اعتبار 140 میلیارد ریال در مساحت 27 هزار متر مربعی کلنگ زنی 
شده است. وی با اشاره به اینکه تا پایان سال جاری دو مرحله بهره برداری 
پروژه ها را در منطقه 12 خواهیم داشت، گفت: از ابتدای سال جاری نیز 

چهار مورد بهره برداری در این منطقه انجام شده است.
 پردیس خانواده محور در راستای افزایش شادابی و 

نشاط اجتماعی خانواده ها
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان 
نیز در حاشیه سی و هشتمین برنامه از برنامه های هر هفته چند افتتاح 
با اشاره به آغاز کلنگ زنی عملیات اجرایی نخستین  شهرداری اصفهان 
پردیس فرهنگی تفریحی خانواده محور، تاکید کرد: کلنگ این پروژه در 
با زیربنای 46 هزار  افزایش شادابی و نشاط اجتماعی خانواده ها  راستای 
مترمربع به زودی به زمین می خورد. وی اضافه کرد: در یک سفر شهری 
خانواده های اصفهانی می توانند با ذائقه و سلیقه های مختلف از ظرفیت های 

تفریحی و فرهنگی این پردیس خانواده محور بهره مند شوند.

فوالد هرمزگان صادرکننده نمونه هرمزگان شد

شهردار اصفهان در آیین افتتاح طرح های منطقه 12:

نخستین پردیس چند منظوره فرهنگی شهر اصفهان کلنگ زنی می شود

اهواز - خبرنگار فرصت امروز - شهرداري اهــواز 
امسال همچون سالهای گذشته و به منظور استقبال 
امام حسین )ع(،  زائرین حرم  به  و خدمات رساني 
فعالیت خود را از امروز جمعه چهاردهم آبان در مرز 
چزابه آغاز کرد. صفری شهردار معنوی چزابه در این 
خصوص گفت: حدود یک ماه پیش به دستور شهردار 
اهواز مبنی بر خدمات رسانی به زائرین حسینی در ایام 
اربعین سرور آزادگان جهان، ستاد اربعین حسینی با 
هدف خدمات رسانی گسترده به زوار امام حسین)ع( 
در شهرداری اهواز تشکیل شد. وی افزود: براساس 
اربعین  ستاد  در  گرفته  صورت  برنامه ریزی های 
شهرداری اهواز و با تاکید سید خلف موسوی شهردار 
اهواز، ستاد استقبال از زائرین حرم مطهر امام حسین 
)ع( نیز راه اندازی و تابلوهاي راهنماي مسیر نصب شد. 
صفری اظهار داشت: به دلیل حجم باالی تردد زائرین 
در ایام اربعین سید و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل 

الحسین )ع( در زمینه حمل و نقل زائرین حسینی 
سازمان اتوبوسرانی شهرداری فعالیتش را آغاز کرده 
و نیروهای متعددی نیز از پرسنل خدماتی شهرداری 
در خصوص نظافت و پاکسازی در مرز چزابه به محل 
اعزام شده و در حال خدمات رسانی به زائرین هستند. 
وی تصریح کرد: در ابتدای مسیر حرکت زائرین و در 
توقفگاه عین دو، پارکینگ ویژه خودروهای زائرین راه 
اندازی گردیده و چند موکب به همراه نمایشگاه و 
غرفه های فرهنگی به همت شهرداری اهواز در مسیر 
ورودی حرکت زائرین و همچنین در مرز چزابه به 
ارائه خدمات به زائرین حسینی می پردازند ودر بحث 
در  زائرین  از حضور  لحظه  به  لحظه  رسانی  اطالع 
چزابه و پشتیبانی از مواکب نیز شهرداری اهواز در 
حال فعالیت است. شهردار معنوی چزابه ادامه داد: 
امسال تمامی بخشها و ارگانهای شهرداری اهواز اعم 
موتوری،  سازمان  پسماند،  سازمان  نشانی،  آتش  از 

روابط عمومی و امور بین الملل، سازمان آرامستانها، 
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی، همه و همه در حال 
فعالیت و تکاپو هستند که ان شا اهلل همایش بزرگ 
پیاده روی حسینی باشکوهتر از هر سال برگزار گردد. 
محمد صفری از ساخت موکب در مرز چزابه خبر داد 
و افزود: تالش در جهت خدمات رساني به زائرین حرم 
امام حسین )ع( مسئولیت مقدس و با اهمیتی است و 
این توفیقي است که نصیب شهرداري اهواز شده که 
امیدواریم با این کار بتوانیم در جهت حفظ ارزش های 
اسالمی و خدمت به عاشقان و محبان اهل بیت )ع( 

قدمی برداشته باشیم. 
رستم منش مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی اهواز نیز 
طی گفت وگویی اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی 
صورت گرفته در ستاد اربعین حسینی و بنا به دستور 
شهردار محترم اهواز، برای امسال صد دستگاه اتوبوس 
جهت جابجایی زائرین از محل پارکینگ خودروهای 

زائرین در مرز چزابه تا نقطه صفر مرزی از ساعت 
12 ظهر جمعه چهاردهم کار جابجایی این عزیزان 
را به عهده گرفته و تا زمان الزم سازمان اتوبوسرانی 
با کلیه تجهیزات در منطقه چزابه  شهرداری اهواز 
عهده  به  را  زائرین  جابجایی  کار  و  مستقرگردیده 
خواهد داشت. وی افزود: امسال یکصد نفر راننده، 20 
نفر عوامل خدماتی فنی و تانکر سوخت رسان و امداد 
خودرو از جمله امکاناتی است که در مرز چزابه مستقر 
شده که هموطنان پس از طي مراحل قانوني در سالن 
از  عزیمت  جهت  چزابه،  مسافربري  پایانه  ترانزیت 
اتوبوس هاي شهرداري اهواز استفاده مي کنند رستم 
منش اظهار امیدواری کرد با سرمشق قرار دادن سیره 
و روش اهل بیت )ع(، بتوانیم رسالت آنان را بیش از 
پیش به گوش جهانیان برسانیم و امیدواریم خدمات 
صادقانه پرسنل شهرداری اهواز مورد قبول و عنایت آقا 

ابا عبداهلل )ع( قرار گیرد.

آغاز خدمات رسانی شهرداری اهواز به زائرین حسینی در مرز چزابه

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل 
سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس از 
ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی سطح این شهر خبر 
بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به  داد. 
شهرداری بندرعباس، محمدمهدی جهانبخش در 
ورزشی  و  فرهنگی  سازمان  اداری  شورای  جلسه 
درآمد  کمیته  کرد:  اظهار  بندرعباس  شهرداری 
سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس که 
چند وقتی از تشکیل آن می گذرد، با رویکردی جدی 
به کار خود ادامه می دهد. وی با اشاره به اینکه اهداف 
از تشکیل سازمان های مختلف در شهرداری ها، کمک 

به انجام امور تخصصی است، افزود: سازمان فرهنگی 
و ورزشی، یک سازمان خدماتی و اجتماعی است. 
شهرداری  ورزشی  و  فرهنگی  سازمان  مدیرعامل 
برنامه ها  انجام  اینکه به منظور  بیان  با  بندرعباس 
و حرکت در مسیر مشخص شده باید برای درآمد 
بیشتر تالش شود، ادامه داد: در مجموعه شهرداری 
بندرعباس، بر استقالل سازمان ها از لحاظ درآمدی و 
اداری تاکید فراوانی شده است. جهانبخش با تاکید 
بر کاهش هزینه ها در این سازمان، اضافه کرد: باتوجه 
فعالیت های  بودن  فرهنگی  و  خدماتی  رویکرد  به 
سازمان فرهنگی و ورزشی، باید راهکارهای مختلفی 

را در راستای مدیریت منابع مالی پیگیری کنیم، 
زیرا مدیریت منابع الزمه تیمداری صحیح، پرداخت 
حقوق پرسنل و... است. وی از ساماندهی تابلوهای 
غیرمجاز سطح شهر بندرعباس خبر داد و گفت: در 
راستای این اقدام ضروری، کلیه فضاهای تبلیغاتی 
وجود  مسکونی  و  اداری  ساختمان های  روی  که 
سازمان  مدیرعامل  می شوند.  ساماندهی  دارند، 
اظهار  بندرعباس  شهرداری  ورزشی  و  فرهنگی 
سازمان  به  نیز  اجتماعی شهر  امور  پیگیری  کرد: 
این  فرهنگی و ورزشی شهرداری محول شده که 
حوزه نیازمند کار بسیار گسترده ای است. جهانبخش 

با اشاره به اینکه ورزش محله ای و حرفه ای یکی از 
اولویت های سازمان فرهنگی و ورزشی است، ادامه 
فرهنگی  نیروهای سازمان  در  توانمندی الزم  داد: 
و  می شود  دیده  بندرعباس  شهرداری  ورزشی  و 
در  متنوع  برنامه های  منتظر  می توانند  شهروندان 
این  در  می شود،  اضافه  باشند.  مختلف  حوزه های 
جلسه آقای علی اصغر شعبانی به عنوان سرپرست 
روابط عمومی سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری 
بندرعباس و در حکمی دیگر خانم مریم درویشی 
به عنوان سرپرست اداره امور اجتماعی این سازمان 

منصوب و معارفه شد.

تابلوهای تبلیغاتی غیرمجاز بندرعباس ساماندهی می شود

منطقه ای  آب  شرکت  فالح-  ماهان   - تبریز 
و  نمایشگاه  چهارمین  در  شرقی  آذربایجان 
پیشرفته  و  نو  فناوری های  بین المللی  جشنواره 
فناوری  تجاری سازی  رویکرد  با  که  رشیدی  ربع 
برگزار شد، حضور فعال یافت. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز به نقل از روابط عمومی آب منطقه ای 

استان آذربایجان شرقی، حضور در این جشنواره 
فعال بخش های مختلف شرکت  با مشارکت  که 
نرم  اقالم  گرفت  انجام  استان  منطقه ای  آب 
افزاری و سخت افزاری متعددی از جمله سیستم 
مانیتورینگ آنالین شامل تجهیزات نرم افزاری و 
سخت افزاری ابزارها و سنسورهای مختلف از قبیل 
باران سنج، تشعشع سنج، سطح سنج و...؛ عکس ها 
و مستندات مربوط به ایستگاه های سنجش کمی 
و کیفی منابع آب؛ گزارش و مستندات سیستم 
هشداردهی سیل، تجهیزات مربوط به سیستم ابزار 
دقیق؛ کنتورهای هوشمند؛ نرم افزار کیفیت آب؛ 

نمایش دستگاه جمع آوری زباله در سدها؛ گزارش 
ها و مستندات مربوط به فعالیت های انجام شده در 
زمینه GIS و سنجش از دور، تصاویر و مستندات 
و  سدها  هیدرومکانیکال  تجهیزات  به  مربوط 
شبکه ها، پمپاژ به نمایش عموم گذاشته شد.بر 
اساس این گزارش هدف از برگزاری این نمایشگاه 
بسترسازی برای تکمیل چرخه علم تا فناوری و 
فناوری تا کسب و کار )تجاری سازی(، شناسایی 
توانمندی های پژوهشی و فناوری وبستر سازی برای 
کاربردی کردن آن، شناسایی و معرفی نوآوریها و 
اختراعات فناورانه و طرح ها و ایده های دانش محور، 

بستر سازی برای ایجاد ارتباط بین دانشگاهیان و 
فناوران با بخش های مختلف اقتصادی و اجرایی، 
دانش  شرکت های  شکل گیری  برای  بستر سازی 
بنیان، زمینه سازی برای افزایش صادرات محصوالت 
ارتباطات  شبکه  ایجاد  بنیان،  دانش  خدمات  و 
تجاری میان شرکت ها و موسسات دانش بنیان 
واحدهای تولیدی، جذب سرمایه گذاری )خارجی 
بنیان،  اقتصادی دانش  برای طرح های  و داخلی( 
گسترش همکاری های فناورانه منطقه ای، ملی و 
بین المللی و ایجاد فضای کسب و کار برای نخبگان 

علمی و فناوری ذکر شده است.

حضور فعال شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی در چهارمین نمایشگاه 
و جشنواره بین المللی فناوری های نو و پیشرفته ربع رشیدی

 1/38 در  حریق  فقره   6  - امروز  فرصت  خبرنگار  ساری- 
یگان  توسط  امسال  مهرماه  در  ملی  اراضی  مساحت  هکتار 
شد.  اطفاء  مازندران-ساری  طبیعی  منابع  کل  اداره  حفاظت 
به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل از فرمانده عملیات یگان 
مساحت  هکتار   1/38 در  حریق  فقره   6 کل،  اداره  حفاظت 
کل  اداره  حفاظت  یگان  توسط  امسال  مهرماه  در  ملی  اراضی 

منابع طبیعی مازندران-ساری و نیروهای امدادی اطفاء شد.
از  حفاظت   55 ماده  ذیل  تبصره  اجرای  راستای  در  همچنین 
عرصه های ملی،در مهرماه امسال 51 / 3 هکتار از این اراضی 

خلع ید شده و به عرصه های ملی بازگشت. در راستای اجرای 
ماده 55 )تخلف و تجاوز( نیز 72 / 2 هکتار خلع ید گردید. و 
نیز در مهرماه امسال 31 / 71 مترمکعب چوب آالت و هیزم 
کشف و ضبط شد.در بخش اقدامات، از 106 پرونده متشکله، 
28 پرونده مربوط به کشفیات و 3 پرونده برای بدرقه متهم به 

کوپ تشکیل گردید. 
همچنین 4 وسیله نقلیه متخلف نیز در این ماه متوقف شد و 
احکام قضایی خلع  اجرای  اراضی ملی  از  / 1 هکتار  برای 05 

ید صادر گردید.

توسط یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی مازندران؛

6 فقره حریق در 1/38 هکتار مساحت اراضی ملی در مهرماه امسال اطفاء شد
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