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مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خبر داد: 

تشکیل 134 پرونده تخلف در سواحل کشور
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حس��ن س��عیدی اص��ل ریاس��ت ش��ورای 
هماهنگی بانک های استان آذربایجان شرقی 
و رض��ا رحمانی قائم مق��ام وزارت صنعت، 
معدن تج��ارت با یکدیگر مالق��ات کردند. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در این دیدار 

صمیمی ضمن بررسی وضعیت بانک های استان در سامانه بهین یاب، در 
خصوص رونق تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی به تفصیل بحث و گفتگو شد. 
حس��ن س��عیدی اصل در این دیدار اظهار داشت: شبکه بانکی استان 
برای تحقق منویات رهبر معّظم انقالب اس��المی و در راستای اهداف 
دولت تدبیر و امید، با تشکیل کارگروه های کاری استانی و منطقه ای و 
برگزاری همایش های سراسری با همکاری کارگروه تسهیل و رونق تولید 
و با نظارت مس��تقیم دکتر جبارزاده، استاندار آذربایجان شرقی، برنامه 
حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط را بدون محدودیت در دستور کار 
قرار داده و آمادگی تعامل همه جانبه با تولیدکنندگان اس��تان را دارد. 
ب��ه گفته وی، از ابتدای س��ال جاری و همزمان با ابالغ سیاس��ت های 
اقتص��اد مقاومتی مبنی ب��ر حمایت از بنگاه های کوچک و متوس��ط، 
تاکن��ون در اس��تان آذربایجان ش��رقی بیش از ۳۹0 فقره تس��هیالت 

ب��ه ارزش بال��غ ب��ر 2180 میلیارد ریال توس��ط بانک ه��ای ...

دومی��ن همای��ش هم اندیش��ی روس��ای 
کانون های کارگری بازنشستگی و مستمری 
بگیر س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی منطقه 
مرکزی کش��ور به میزبانی اداره کل تامین 

اجتماع��ی اس��تان اصفه��ان از 25 آبانم��اه 
به مدت س��ه روز در اصفهان برگزار ش��د. به گ��زارش خبرنگار ما از 
اصفه��ان، این همایش ک��ه با حضور تاج الدین مع��اون امور حقوقی 
و مجلس س��ازمان تامی��ن اجتماعی، علی اصغر بی��ات رییس هیات 
مدیره کانون عالی کارگران بازنشس��ته و مس��تمری بگیر س��ازمان 
تامین اجتماعی،دکتر دیباجی مش��اور معاون درمان س��ازمان تامین 
اجتماعی، حمید نخستین مدیرکل فرهنگی اجتماعی بازنشستگان، 
مهندس جنانی مدیرکل امور فنی مس��تمری ه��ا، دکتر پناهی زاده 
معاون طب کار کمیس��یون پزش��کی حوزه درمان مستقیم سازمان، 
اسدی معاون نظارت و امور راهبردی دفتر امور حقوقی سازمان، علی 
اصغر دادخواه مدیرکل تامین اجتماعی اس��تان اصفهان، علی اعتصام 
پور مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان و جمعی از مدیران و 

کارشناسان بیمه ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی برگزار...

تاکنون حتی یک واحد تولیدی 
به خاطر مطالبات سازمان تامین 

اجتماعی تعطیل نشده است

2180 میلیارد ریال توسط بانک های 
استانی ذیربط طرح رونق تولید 

پرداخت شده است 
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ــازمان بنادر و دريانوردى با اشاره به تشكيل 134 پرونده  مديرعامل س
ــته 21 فقره از اين  ــال گذش ــور گفت: در دو س ــواحل كش تخلف در س

پرونده ها به صدور رأى منتهى شده است. 
به گزارش پايگاه خبرى وزارت راه و شهرسازى، محمد سعيدنژاد افزود: 
ــعه تمدن دريا محور، پيش بينى  ــت هاى دولت در توس با توجه به سياس
مى كنيم در استان هاى سيستان و بلوچستان و بخشى از هرمزگان، تجاوز 
به ساحل دريا افزايش پيدا كند كه پيگيرى هاى آن بسيار ضرورى است. 
ــروه حفظ حقوق  ــكيل كارگ ــازى در باره تش ــاون وزير راه و شهرس مع
ــيدگى به تخلفات  ــريع رس ــازى و تس ــال در وزارت راه و شهرس بيت الم
سواحل كشور از طريق اين شورا گفت: حفظ و حراست از بنادر و مهم تر 
ــواحل در تمام حوزه هاى  ــور به دليل اهميت س ــواحل كش از آن همه س

اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى از اولويت هاى سازمان بنادر است. 
ــازمان بنادر و دريانوردى  ــئوليت س وى افزود: به دليل ماموريت و مس
ــور، صدور مجوزهاى ساخت و ساز و همچنين  در انتظام امور سواحل كش
ــتانداردهايى كه وجود دارد هم  كنترل آنها، تجديد نظر در مقررات و اس

ــهروندان امرى ضرورى و  ــر حفظ حقوق بيت المال و هم جان ش از منظ
الزامى است. 

سعيد نژاد بر تدوين و اصالح قوانين، اجرا و نظارت در اين بخش تأكيد 
ــود بايد با  ــرد و گفت: پيگيرى تخلفاتى كه در اين حوزه ها انجام مى ش ك
ــود تا از حقوق بيت المال تمام و كمال صيانت  ــه قوه انجام ش همكارى س

شود. 
ــادر و دريانوردى  ــازمان بن ــازى افزود: ما در س معاون وزير راه وشهرس
ــه هماهنگى، جديت و  ــتردگى موضوعات و تخلفات، نياز ب ــه دليل گس ب
ــا و صدور آرا را  ــون، اجرا و متعاقب آن حوزه قض ــى در بخش قان همراه

كامًال درك مى كنيم. 
ــوردى درحوزه كارگروه  ــازمان بنادر و دريان ــعيدنژاد، س به گفته س
ــوراى امنيت ملى  ــوراى امنيت كشور و ش ــواحل كه زيرمجموعه ش س
ــه در كار گروه  ــرده و تصميم هايى ك ــات زيادى برگزار ك ــت جلس اس
ــواحل در سازمان بنادر و دريانوردى اخذ شده است جنبه و ماهيت  س

اجرايى و تكليفى دارند. 

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردى خبر داد 

تشكيل 134 پرونده تخلف 
در سواحل كشور

ــاخص هاى  ــالمى در ش ــت: امروز جمهورى اس ــترى گف ــر دادگس وزي
مديريت كالن سياسى، اقتصادى و امنيتى از ثبات خوبى برخوردار است 

و البته بايد تالش كنيم كاستى ها را كم كرده و جبران كنيم. 
ــت ستاد اقتصاد مقاومتى  به گزارش ايرنا مصطفى پورمحمدى در نشس
استان يزد با اشاره به وجود ثبات اقتصادى، اجتماعى و امنيتى در كشور 
گفت: با وجود توانمندى هاى ايران در حوزه هاى مختلف، نيازمند حركت 
در مسير يك نقشه كالن و اساسى براى رسيدن به خروجى مشترك در 

مسائل اقتصادى هستيم. 
وى در تشريح وضعيت اقتصادى كشور و آمار ارائه شده از عملكرد ستاد 
راهبرى اقتصاد مقاومتى يزد اظهار كرد: آمارها حكايت از رشد و حركت 
مقبول در مجموعه دستگاه هاى اجرايى، مديريتى، بخش خصوصى و همه 

فعاالن حوزه اقتصاد مقاومتى استان يزد دارد. 
جانشين فرماندهى ستاد اقتصاد مقاومتى در استان يزد افزود: عملكرد 
ــتان در حوزه اقتصاد مقاومتى بيانگر باال بودن بستر رشد  مطلوب اين اس
و از سوى ديگر ظرفيت هاى باالى ايران در تمامى بخش ها به ويژه بخش 

اقتصادى است. 
وزير معين استان يزد اضافه كرد: همين توانمندى ها و قدرت تأثيرگذار 
ــورمان اذعان داشته  ــمن بر اقتدار كش ــده دوست و دش ايران موجب ش
ــاهده  ــند كه نمونه اخير آن در جدال انتخاباتى آمريكا به وضوح مش باش

شد. 
ــب و توانمندى كه االن  ــان كرد: اين اجماع مرك پورمحمدى خاطرنش
جمهورى اسالمى به دست آورده، با شعار و حرف به دست نيامده و بيانگر 

ــه در رتبه بندى ها رتبه خوبى  ــت هر چند كه هميش عملكرد خوب ماس
ــران، اقتصادى ضعيف،  ــد. وى تصريح كرد: اگر اقتصاد اي ــه ما نمى دهن ب
ــد اين جايگاه و اقتدار به دست آمدنى نبود  كوچك، ناتوان و ناپايدار باش
ــطح جهان،  ــورها در س ــاخصه هاى توانمندى كش چرا كه االن يكى از ش

اقتصاد پايدار و قوى در آن كشورهاست. 
ــرفت هاى ايران در  ــد اقتصادى و پيش ــترى ادامه داد: رش وزير دادگس
ــاخصه ويرانگر يعنى تحريم و بحران  ــرايطى به دست آمده كه با دو ش ش

نفت روبه رو بوده ايم. 
ــوده كه غرب عليه  ــديدترين تصميمى ب ــدى گفت: تحريم ش پورمحم
ايران گرفته و خودشان هم بارها به اين موضوع اعتراف كرده اند و در اين 
ــيب هاى زيادى ديده اما فلج نشد و  وضعيت هر چند كه اقتصاد ايران آس

روند رشد ادامه يافت. 
ــرد: ايران نه تنها در هيچ يك  ــان ك عضو كابينه دولت يازدهم خاطرنش
ــيارى از  ــا مديريت بحران نفتى كه بس ــد بلكه ب ــاخص ها منفى نش از ش
ــت جلوه اى از توانمندى هاى  ــكل كرد توانس توليدكنندگان را دچار مش

خود را به نمايش بگذارد. 
ــا تبيين اين توانمندى ها و نيز  ــرايط امروز ب وى تأكيد كرد: بايد در ش
وضعيت فعلى كشور و نيز رصد رقابت ها، نسبت سنجى ها و آمايش نسبى 

و تهيه نقشه جامع، روحيه نشاط و اميد را در جامعه گسترش دهيم. 
ــى، مسئله شناسى و توفيقات بخشى،  پورمحمدى گفت: موضوع شناس
ــت اما پيام اصلى در اقتصاد مقاومتى ديدن همه چيز باهم و و  خوب اس

داشتن يا برنامه كالن و خروجى مشترك است. 

ــد ناخالص هر استان، درآمد سرانه و ميزان  وى گفت: نرخ بيكارى، رش
ــت كه بايد در جلسات مختلف  ــاخص هاى اصلى اس صادرات از جمله ش
ــى و رصد شده و درباره آنها برنامه ريزى شود تا  ميزان تغييرات آن بررس

در مصاف رقابتى و پيشرفت ساير كشورها عقب نمانيم. 
ــرفت اقتصاد مقاومتى  ــن حال بانك ها را موتور محركه پيش وى در عي
ــى از  ــكالت ناش ــالم كرد و افزود: با وجودى كه بانك ها به خاطر مش اع
ــده اند اما بايد با انعطاف و تعامل بيشتر  ــته تا حدودى زمين گير ش گذش

زمينه حركت بهتر در مسير اقتصاد مقاومتى را فراهم كنند. 
ــاد و تحقق اهداف  ــرد: خروج از ركود اقتص ــترى تأكيد ك وزير دادگس
اقتصاد مقاومتى با انقباض و سخت گيرى ميسر نيست و نيازمند همراهى 

بيشتر بانك ها هستيم. 
ــى را يك هزينه  ــرف به ويژه در بخش هاى دولت ــدى، نوع مص پورمحم
ــور عنوان و اضافه كرد: يكى از مهم ترين  ــربار و چالش در اقتصاد كش س
شاخصه هاى توانمندى اقتصادى ايران، كاهش هزينه هاى جارى و دولتى 
ــت كه در صورت توجه به آن مسير رونق اقتصادى كشور هم تسهيل  اس

خواهد شد. 
ــتاد اقتصاد مقاومتى  ــتاندار يزد به عنوان رئيس س ــت اس در اين نشس
ــتگاه هاى دولتى و خصوصى، گزارشى از فعاليت  استان و نمايندگان دس

در حوزه اقتصاد مقاومتى ارائه كردند. 
وزير كشور در سفرى دو روزه به يزد ضمن حضور در كنگره بين المللى 
ــت مديران دستگاه هاى  ــكى و ستاد اقتصاد مقاومتى و نشس حقوق پزش

قضايى از چند واحد صنعتى و توليدى استان بازديد كرد. 

وزير دادگسترى: ايران در شاخص هاى اصلى مديريت از ثبات خوبى برخوردار است
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در مبحث مبايعه نامه - قولنامه، كلمه بيع عبارت است از تمليك عين 
به عوض معلوم كه پس از توافق بايع و مشترى در مبيع و قيمت آن عقد 
بيع به ايجاب و قبول واقع مى شود، ممكن است بيع به دادوستد نيز واقع 
گردد. مبايعه نامه - قولنامه در ايجاب و قبول الفاظ و عبارات بايد صريح 

و در معنى بيع باشد. 
هريك از بايع و مشترى بايد عالوه بر اهليت قانونى براى معامله اهليت 
ــد همچنين براى انجام  ــته باش ــراى تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داش ب
ــخص نابينا مى تواند خريدوفروش نمايد مشروط  مبايعه نامه - قولنامه ش
بر اينكه شخصا به طريقى غير از معاينه يا به وسيله كس ديگر ولو طرف 

معامله جهل خود را مرتفع نمايد. 
ــث مبايعه نامه - قولنامه، بيع چيزى كه خريدوفروش آن قانونا  در مبح
ــت يا چيزى كه مالكيت يا منفعت عقاليى ندارد يا چيزى كه  ممنوع اس
ــليم آن ندارد، باطل است مگر اينكه مشترى خود قادر  بايع قدرت بر تس
ــليم باشد و هر چيزى كه برحسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع  به تس
ــود يا قراين داللت بر حول آن در مبيع نمايد داخل در بيع و  ــمرده ش ش
ــترى است اگرچه در عقد صريحا ذكر نشده باشد و اگرچه  متعلق به مش

متعاملين جاهل بر عرف باشند. 
ــمرده  ــرف و عادت جزء يا از تابع مبيع ش ــب ع ــر چيزى كه بر حس ه
ــود مگر اينكه صريحا در عقد ذكر شده باشد  ــود داخل در بيع نمى ش نش
ــت استثناى آن از  ــتقال جايز اس و همچنين هر چيزى كه فروش آن مس
مبيع جايز است اگر در بيع عين معين، معلوم شود مبيع وجود نداشته، 

بيع باطل است. 
آثار بيعى كه صحيح واقع شده باشد از قرار ذيل است: 

به مجرد وقوع بيع مشترى مالك مبيع و بايع مالك ثمن مى شود. 
ــترى را ضامن درك ثمن  ــن درك مبيع و مش ــد بيع، بايع را ضام عق

قرار مى دهد. 
عقد بيع بايع را به تسليم مبيع ملزم مى نمايد. 
عقد بيع مشترى را به تاديه ثمن ملزم مى كند. 

ــت از دادن مبيع به  ــليم عبارت اس در مبحث مبايعه نامه - قولنامه تس
تصرف مشترى به نحوى كه متمكن از

ــتيالى  ــت از اس ــد و قبض عبارت اس ــاى تصرفات و انتفاعات باش انح
ــليم وقتى حاصل مى شود كه مبيع تحت  ــترى بر مبيع همچنين تس مش
ــترى آن را هنوز عمال  ــد اگرچه مش ــته شده باش ــترى گذاش اختيار مش

تصرف نكرده باشد. 
ــود  ــليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف ش اگر مبيع قبل از تس
ــترد گردد مگر اينكه بايع براى  ــخ و ثمن بايد به مشترى مس بيع منفس
ــليم به حاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در اين صورت تلف  تس
ــليم در مبيع نقصى حاصل  ــترى خواهد بود و اگر قبل از تس از مال مش

شود مشترى حق خواهد داشت معامله را فسخ نمايد. 

نكات مهم 
ــه به نكات زير مهم  ــه در بنگاه هاى معامالت ملكى توج ــگام معامل هن

است:
ــود كه آيا صاحب بنگاه داراى مجوز از اتحاديه است يا خير  بررسى ش
اگر مال مورد معامله بين چند نفر مشاع است يا اينكه خريداران چند نفر 
هستند و عده اى به جاى ديگرى به وكالت معامله مى كنند داراى وكالت 

رسمى هستند يا نه صاحب بنگاه امضاى طرف معامله را تاييد كند.
ميزان حق الزحمه دالل در قولنامه يا مبايعه نامه آورده شود و اينكه آن 

را دريافت كرده يا تحت چه شرايطى دريافت مى كند.
ــتن معامله و قرارداد در اوراق چاپى و آرم دار بنگاه دليل بر  صرف نوش
ــمى بودن معامله نيست. در سند قيد شود كه آيا در آن قلم خوردگى  رس
ــى است يا خير. اگر اسناد  ــت يا حاشيه نويس وجود دارد يا نه و داراى پش
ــگاه دار به امانت  ــاير اوراق بهادار نزد بن ــفته و س ــارى مانند چك، س تج
ــته شده در قرارداد آورده شود و قيد شود كه تحت چه شرايطى و  گذاش

چه زمانى اين اسناد به چه شخص يا اشخاصى بايد تحويل داده شود.
ــود كامال در  ــته مى ش ــزد صاحب بنگاه به امانت گذاش ــنادى كه ن اس

قرارداد تعريف و قيد شود كه قرارداد در چند نسخه تنظيم مى شود. 
ــوى طرفين زير قرارداد را به عنوان  حتما دو نفر فرد قابل اعتماد از س
ــند بدون حضور طرف ديگر و قبل از احراز  گواه امضا كنند، از امضاى س

سمت و هويت او خوددارى شود. 
ــت بررسى شود كه آيا ملك يا ساختمان در مالكيت فروشنده  بهتر اس
ــخص ديگرى. بايد توجه داشت كه  قرار دارد يا اينكه در رهن بانك يا ش
ــت و چه بسا فروشنده  ــند تنظيمى عادى اس انجام معامله در بنگاه و س
قبال يا بعدا آن را كه اگر ملك يا ساختمان داراى معارض باشد مسئوليت 
جبران خسارت با چه كسى است با سند رسمى يا عادى به شخص ثالثى 
ــط صاحب بنگاه به تاييد برسد.  از  واگذار كند بنابراين اين موضوع توس
ــاب جارى رد و بدل  ــافرتى يا چك حس چك هايى كه به صورت چك مس

مى شود، كپى گرفته شود.
ــود در نزد صاحب بنگاه و گواهان تنظيم و امضا  اگر چكى صادر مى ش

شود. 

دريافت سند براى امالك بى سند
در سال 1365 و 1370 براى ساماندهى و تعيين تكليف ساختمان ها، 
اراضى كشاورزى و باغ هايى كه سند رسمى نداشتند يا صدور سند براى 
ــواد 147 و 148 قانون ثبت  ــن جارى ممكن نبود، م ــق قواني آن از طري
ــناد و امالك اصالح شد. مهلت اجراى اين مواد با وجود انتقاداتى كه  اس
ــد و در آذرماه سال 1383 پايان يافت.  به آن وارد بود، چندبار تمديد ش
ــاختمان هاى فاقد سند رسمى در جهت  قانون تعيين تكليف اراضى و س
ــده تصويب شده است. مهلت  اصالح، تكميل و رفع موانع دو ماده ياد ش
ــالك در آذرماه 1383  ــناد و ام ــراى مواد 147 و 148 قانون ثبت اس اج
ــكل  ــكل همچنان باقى بود هنوز امالك زيادى با مش پايان يافت اما مش
ــده  ــكالت، نحوه اصالح مواد ياد ش ــند روبه رو بودند. عالوه بر آن مش س
ــتفاده هايى را فراهم كرده  ــكالتى را ايجاد كرده و زمينه سوءاس خود مش
ــف وضعيت ثبتى اراضى و  ــال، اليحه  «تعيين تكلي ــود. پس از چند س ب
ــمى» براى اصالح مواد 147 و تا حدودى  ــاختمان هاى فاقد سند رس س
ــكالت قانون قبلى را حل و فكرى  ــد تا هم مش 148 قانون ثبت ارائه ش

براى مشكل امالك بدون سند كند. 

گسترش زمين هاى بدون سند
ــر محدود  ــران و دهه هاى اخي ــند به ته ــاى بدون س ــكل زمين ه مش

نمى شود اما تهران و در طول دو دهه اخير
ــت. در دهه1360 موج مهاجرت  ــتر با اين مشكل روبه رو بوده اس بيش

روستاييان و شهرهاى كوچك به تهران
ــند افزايش پيدا  ــدت يافت. در همين زمان تعداد زمين هاى فاقد س ش
ــخاص  ــند بودند امالكى را از اش ــرد. در اين دوران افرادى كه فاقد س ك
ــل مختلف از جمله  ــندگان به دالي ــن خريدارى كردند. فروش داراى زمي
ــط دولت خواستار فروش  ــور و هراس از تملك اراضى توس خروج از كش
ــت.  ــل موانع قانونى انتقال آنها مجاز نبوده اس ــى بودند كه به دلي امالك
ــتضعف بودند و در زمين هاى خريدارى شده  خريداران، بيشتر افراد مس
ــه احداث اعيانى كردند و در نتيجه  ــدون اخذ مجوزهاى الزم مبادرت ب ب

مشكالت فراوانى براى خود و دولت به وجود آوردند. 
ــكل، مالكيت امالك ياد شده بود كه به دليل اينكه براى  مهم ترين مش
ــازمان هاى  ــند مالكيت آنها موانع قانونى از جمله اخذ مجوز س صدور س
ــهردارى وجود داشت. براى حل اين مشكل، پيش از اين  مربوط مانند ش
ــيده و تازه ترين تالش قانونگذار تصويب قانون  چند قانون به تصويب رس

تعيين تكليف اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى است. 

راهكار جديد براى حل مشكل
ــد كه مى تواند اين مشكل را حل كند.  ــال گذشته قانونى تصويب ش س

البته اين قانون اگر در كنار طرح
كاداستر قرار بگيرد ديگر نه از كالهبردارى هاى اين چنين خبرى است 
نه ديگر زمين خواران مجالى براى جوالن دارند. در قانون الزام به تنظيم 
سند رسمى، همه مجبور هستند براى مايملك خود هرچه كه باشد، از

ــق هاى زراعى و باغ ها گرفته تا حتى  ــاختمان، اراضى كشاورزى، نس س
ــتند سند تهيه كنند. البته هر يك از اين  ــهر هس آپارتمان هايى كه در ش

امالك بايد دو شرط را داشته باشند: 
1- بر روى اراضى با سابقه ثبتى بنا شده باشد. 

2- تصرف متصرفان قانونى باشد. 
براى سنددار شدن كجا برويد؟ 

حاال اگر شما يكى از امالكى را كه در باال نام برديم داريد اما ملك شما 
سند ندارد خيلى نگران نباشيد

قانون به شما مى گويد كه چطور بايد براى ملك خود سند تهيه كنيد. 
شايد بايد راهى يكسرى هيات شويد

ــخص كنند. شما بعد از  ــدن ملك تان را مش ــنددار ش تا آنها تكليف س
حضور در اين هيات ها بايد داليل نداشتن

سند را بيان كنيد. اعضا نيز داليل شما را بررسى مى كنند و در صورت 
لزوم، تحقيقات الزم را انجام مى دهند. 

ــد و بعد از دريافت نظر  ــناس هم بايد نظر بده ــن باره يك كارش در اي
كارشناس راى را صادر مى كنند. 

ــم نمى تواند ملك را  ــه گاهى قانون ه ــن را نيز بايد بدانيد ك ــه اي البت
ــمى و  ــتند كه به دليل فوت مالك رس ــنددار كند. يعنى امالكى هس س
حداقل يك نفر از ورثه وى نمى شود براى آنها سند صادر كرد، اين امالك 

به دسته هاى زير تقسيم مى شوند: 
ادامه دارد...

شرايط قانونى يك قولنامه  (بيع نامه) در معامالت امالك (بخش نخست)
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بازدید مدیرعامل مناطق نفت خیز جنوب 
از مرز چزابه

اهواز - خبرنگار فرصت امروز - مهندس بیژن عالی پور 
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب روز شنبه 
با  بازدید  این  آورد.  به عمل  بازدید  مرز چزابه  از  آبان   29
هدف هماهنگی و نظارت بر نحوه خدمات رسانی به زائران 
اربعین از سوی این شرکت انجام شد. شرکت ملی مناطق 
با  نیز  امسال  گذشته  سال های  همچون  جنوب  خیز  نفت 
به  رسانی  خدمت  در  مسئول،  دستگاه های  با  هماهنگی 
خدمات  این  از  بخشی  است.  بوده  سهیم  اربعین  زائران 
احداث  و  راه سازی  تجهیزات  و  آالت  ماشین  تامین  شامل 
بود  چزابه  مرز  در  توقفگاه جدید  هکتار  از 50  هکتار   34
که 15 آبان تکمیل و تحویل گردید. ایجاد موکب به منظور 
بیتوته، استراحت و پذیرایی از زائرین به صورت شبانه روزی 
و چاپ و توزیع بسته های فرهنگی از جمله زیارت عاشورا 
و  سمعی  و  صوتی  امکانات  راه اندازی  و  نصب  زائران،  بین 
بصری، و فراهم نمودن امکانات اقامه نماز در محل جایگاه، 
بخشی دیگر از فعالیت های ارائه شده است. مناطق نفت خیز 
جنوب همچنین ضمن پذیرایی از ازائران، انتقال زائران به 
نزدیک ترین شهرها از جمله بستان و اهواز با استفاده از پنج 
دستگاه مینی بوس و 15 دستگاه اتوبوس را انجام می دهد.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان زنجان خبر داد
برگزاری نمایشگاه کتاب به مناسبت بیست و 

چهارمین دوره هفته کتاب در زنجان
فرصت  خبرنگار   - زنجان 
بیست  مناسبت  به   - امروز 
و چهارمین دوره هفته کتاب 
حضور  با  کتاب  نمایشگاه 
ناشران و کتاب فروشان استان 
اطالعات  انتشارات  و  زنجان 

بمدت 11 روز از 24 آبان تا 4 آذرماه در محل فرهنگسرای امام خمینی 
زنجان بر گزار می شود. ایرانه حیدری، رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان زنجان با اعالم این خبر در بازدید از غرفه انتشارات اطالعات 
افزود: این اداره طی سال طرحهای مختلفی در قالب نمایشگاه کتاب 
برگزار میکند که برگزاری طرح تابستانه کتاب و طرح عیدانه کتاب که 
از اول سال تاکنون برگزار شده از جمله این طرح ها است. وی گفت: 
در طرح پاییزه کتاب که همزمان با سراسر کشوردر زنجان در حال 
برگزاری است کلیه کتابهای عمومی با 20 در صد تخفیف کتا ب های 
کودک و نوجوان با 25 در صد تخفیف در هفت کتابفروشی سطح 
استان عرضه می شود. خانم حیدری برگزاری نشست تخصصی کتاب و 
امام حسین با همکاری موسسه فرهنگی هنری زمزم معرفت با نگاهی 
به کتاب شهر حماسه حسینی را از برنامه های جنبی این نمایشگاه 
اعالم کرد. وی از برگزاری نمایشگاه قنوت سرخ همزمان با نمایشگاه 
گفت:این  و  داد  خبر  امام  فرهنگسرای  نگارخانه  در  کتاب  پاییزه 
نمایشگاه با حضور عکاسان زنجان نماز روز ظهر عاشورا را مستند سازی 

کرده و در معرض دید عموم قرار گرفته است.
رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان زنجان افزود: طرحهای 
طرحهایی  کتاب  پاییزه  طرح  و  تابستانه  طرح  و  کتاب  عیدانه 
هستند که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با هدف حمایت 
از خریداران کتاب با تخفیف 20 تا 35 درصد برگزار می شود و 
به اندازه کتابهای خریداری شده و فعالیت کتاب فروشان برای آنها 

یارانه پرداخت می شود. 

از پیشنهاد دهندگان برتر در مخابرات 
گلستان تقدیر شد

گرگان - خبرنگار فرصت امروز - از کارکنان پیشنهاد دهنده 
در مخابرات گلستان تقدیر شد. این جلسه که با حضور مهندس 
غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان، معاونت شبکه، 
مدیر تجاری، مدیر منابع انسانی و رئیس اداره روابط عمومی برگزارشد 
از تمامی کارکنانی که پیشنهادات خود را در سامانه نظام پیشنهادات 
ثبت نموده اند تقدیر شد. مهندس شهمرادی با اشاره به جلب مشارکت 
حداکثری کارکنان به عنوان یکی از اولویت های اساسی تاکیدکرد 
مشارکت  گلستان  مخابرات  در  دهگانه  تمرکز  مهم  نقاط  از  یکی 
کارکنان است. وی گفت: با توجه به ثبت 600 پیشنهاد در شش 
ماهه اول سال 95 در سامانه نظام پیشنهادات شرکت مخابرات ایران 
از سوی کارکنان مخابرات گلستان میتوان گفت: مشارکت حداکثری 
اتفاق افتاده است و گام بعدی که باید بسیار مورد اهمیت واقع شود 
بررسی دقیق تمامی پیشنهادات می باشد که توسط کارگروه هایی 
که تعیین شده انجام می شود.مدیر مخابرات منطقه گلستان افزود: 
برنامه "ره نگاشت" که یک برنامه پنج ساله می باشد و نقشه راه 5 
سال آینده شرکت مخابرات ایران را تشریح کرده است باید مد نظر 
باشد و در پیشنهاداتی که توسط کارکنان ارائه می شود دیده شود.

وی هدف از این برنامه را دیجیتالی شدن تمام سیستم ها، تجهیزات و 
فرآیندها دانست و گفت: انتظار می رود پیشنهادات در راستای تحقق 
اهداف برنامه ره نگاشت ارائه گردد تا بتوان جهت ارتقای مخابرات و 

شاخص های ارتباطاتی از آن بهره برد.

مرکز کنترل ترافیک شهرداری شاهرود به 
زودی افتتاح می شود

حسین   - شاهرود 
شهردار   - بابامحمدی 
شاهرود با بیان اینکه مرکز 
شهرداری  ترافیک  کنترل 
افتتاح  زودی  به  شاهرود 
مرکز  این  گفت:  می شود، 

بهره برداری خواهد رسید. سید  به  در دهه فجرسال جاری 
حسن میرفانی با اشاره به اینکه مسئوالن شهرداری از مرکز 
کنترل ترافیک مشهد بازدید کردند، افزود: بنابر تاکید دولت 
بازگشایی مرکز کنترل ترافیک شهرداریهای کل  به  نسبت 
کشور این مکان به زودی افتتاح خواهد شد. وی با بیان اینکه 
مسئوالن شهرداری در بازدید از مرکز کنترل مشهد تجهیزات 
این مرکز مانند دوربین های ثبت تخلف و دوربین های نظارتی 
سیستم scatsو... همچنین مکانیزم کاربردی آنها را مورد 
بازدید و بحث و تبادل نظر قرار دادند، ابراز داشت: امیدواریم 
با راه اندازی این مرکز در شاهرود گامهای بلندی در این راستا 
بر داریم. شهردار شاهرود با بیان اینکه آغاز به کار این مرکز 
این  اول  مرحله  گفت:  است،  شده  شروع  قبل  سال  یک  از 
مرکز در راستای مطالعاتی به پایان رسیده است. میرفانی با 
اشاره به اینکه در راستای راه اندازی این مرکز با شرکت فناپ 
بیان داشت: خرید تجهیزات  قرار داد الزم بسته شده است، 
اولیه معادل 600میلیون تومان هزینه دربرداشته است. وی 
با بیان کاربرد این مرکز در سطح شهر، عنوان داشت: نصب 
دوربین های نظارتی و ترافیکی، اصالح میادین شهری، نصب 
چراغهای راهنمایی و رانندگی از جمله نتایج بهره برداری ازاین 

مرکز است.
در فاز اول طرح ترافیکی 8نقطه شهر، دوربین نصب 

خواهد شد
شهردار شاهرود با اشاره به اینکه نصب دوربین های نظارتی 
و ترافیکی در اولویت این طرح قرار دارد، اظهار داشت: در 
با  فاز اول 8نقطه شهر، دوربین نصب خواهد شد.میرفانی 
بیان اینکه بر روی هر پایه که تا کنون در فاز یک 3دستگاه 
دوربین با کاربردهای نظارتی و ترافیکی نصب شده است، 
ماه  بهمن  در  ها  دوربین  این  از  بهره برداری  داشت:  ابراز 
نصب  محل  به  اشاره  ضمن  وی  بود.  خواهد  جاری  سال 
حسینی،  میدان  کرد:  اضافه  شهر،  سطح  در  دوربین ها 
چهار راه باغزندان، 48متری )عالمه مجلسی(، تقاطع کابل 
مغان، روبروی ترمینال، روبروی ذوب آهن، چهار راه عدالت 
و میدان امام از جمله محلهای نصب دوربین ها در فاز یک 

هستند. 
الزم به ذکر است با یاری خداوند بزرگ ساختمان مرکز کنترل 
شهرداری  جنب  دوطبقه  ساختمان  در  شاهرود  شهرداری 
شاهرود واقع در بلوار خروجی شهر به سمت شمال، در ایام اهلل 
دهه فجر 1395 مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. شایان 
ذکر است در حاشیه بازدید از مرکز کنترل ترافیک مشهد 
مسئوالن شهرداری شاهرود از سامانه هوشمند اتوبوس رانی 

این شهر بازدید کردند.

بازدید وزیر صنعت از شهرک صنعتی 
شماره ۳اراک 

اراک - خبرنگار فرصت امروز - همزمان با سفر کاروان تدبیر 
و امید به استان مرکزی با حضور مهندس نعمت زاده وزیر محترم 
هیات  محترم  رییس  یزدانی  مهندس  و  تجارت  و  معدن  صنعت، 
مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران 
از شهرک صنعتی شماره 3اراک )خیرآباد( بازدید به عمل آمد. به 
گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي استان مرکزي در 
این بازدید مهندس یزدانی با تاکید بر شرایط و زیرساختهای مطلوب 
استان مرکزی برای سرمایه گذاری گفت: به هرمیزان توسعه قرار 
است در شهرکهای صنعتی انجام شود به همان میزان نیز توسعه 
مطلوب  عملکرد  از  تقدیر  با  یزدانی  گیرد.  صورت  زیرساختهاباید 
شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی در راستای رفع مشکالت 
شهرکهای صنعتی استان مرکزی قولهای مساعدی دادودر ادامه گفت: 
استان مرکزي باتوجه به شرایط حال حاضرو داشتن پتانسیل الزم در 
بخش صنعت یکي از استانهاي خوب کشورمحسوب میشود وطبعا 
هرچه در مسیر توسعه قرار بگیرد باید زیرساختهاي آن نیز فراهم شود. 
وي افزود: در حال حاضراز 34ناحیه وشهرک صنعتی در استان مرکزی 
31 شهرک و ناحیه صنعتی در حال واگذاری است و زیرساختهاي 
موجود عموما در شرایط مطلوبي مي باشد مدیرعامل سازمان صنایع 
کوچک و شهرکهاي صنعتي ایران در پایان گفت: شرایط براي سرمایه 
گذاري در مجموع شهرکهاي صنعتي استان فراهم است و امیدوارم در 
آینده نزدیک به سمت کیفي سازي زیرساختها برویم تا بتوانیم شرایط 
بسیار خوبي را براي سرمایه گذاران واحدهاي صنعتي فراهم نماییم 
آقای آمره مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی نیز در 
این بازدید ضمن ابراز خرسندی از حمایت های همه جانبه مهندس 
یزدانی و مجموعه ی سازمان صنایع کوچک وشهرکهاي صنعتی ایران 
گفت: بسیاری از مشکالت فعلی بصورت طرح های کارشناسی شده در 
حوزه عمرانی تهیه شده است و بزودی مرتفع خواهند شد همچنین 
در این سفر از طرح آندسازی شرکت آلومینیوم ایران و خط تولید 
شیشه های ضد گلوله و ضد سرقت واقع در شهرک صنعتی خیرآباد 
بازدید به عمل آمد و فاز توسعه شرکت شیشه تابش جام اراک با 
ظرفیت اشتغالزایی 50نفر مورد بهره برداری قرار گرفت. گفتني است 
در ادامه این بازدید مراسم کلنگ زني پروژه ساخت زیرگذرورودي 
شهرک صنعتي خیزآباد توسط وزیر محترم صنعت،معدن و تجارت 
و مهندس یزداني مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي 

صنعتي ایران انجام شد 

احداث 7.5 کیلومتر راه برای بازگشت 
زائران در کمتر از 72 ساعت

اهواز - خبرنگار فرصت امروز - مدیر کل راه و شهرسازی 
استان خوزستان گفت: نیروهای این اداره کل در یک اقدام 
میانبر  و  راه دسترسی  از 72 ساعت یک  جهادی در کمتر 
برای بازگشت زائران اربعینی در چزابه احداث کردند. منوچهر 
رحمانی اظهار کرد: پیرو بازدید روز جمعه استاندار خوزستان 
از وضعیت پایانه مرزی و نیز پارکینگ 50 هکتاری مرز چزابه 
و مشاهده مشکالتی از قبیل کمبود ورودی ها و خروجی های 
پارکینگ تصمیم گرفته شد یک راه دسترسی از پشت این 
پارکینگ برای خروجی خودروها ایجاد شود. وی اظهار کرد: 
علی رغم نداشتن زمان به دلیل نزدیکی با ایام اربعین و زمان 
بازگشت زائران از کربالی معلی تمامی امکانات استان برای 
احداث این راه بسیج شده و از پشت این پارکینگ یک راه 
ایجاد شد. وی اظهار کرد:  دسترسی به طول 7.5 کیلومتر 
230 نفر از نیروهای عادی و متخصص این سازمان با استفاده 
از 100 وسیله نقلیه سنگین از قبیل لودر و بلدوزر توانستند 
خدمتی کوچک اما ارزنده به زائران ابا عبداهلل الحسین )ع( 
ارائه نمایند. وی گفت: با توجه به استقبال کم نظیر عاشقان 
امام حسین)ع( از مرز چزابه برای رفتن به کربالی معلی عالوه 
بر اینکه پارکینگ 50 هکتاری این پایانه تکمیل گردید بلکه 
پارکینگ های ذخیره و حتی کناره های جاده اصلی منتهی به 
مرز هم مملو از خودروهای زائران شد. وی گفت: بر همین 
اساس و طی نشستی با استاندار تاکید شد برای تسهیل در 
بازگشت زائران و نیز جلوگیری از قفل شدن ورودی و خروجی 
این پارکینگ و نیز روان کردن ترافیک این جاده احداث شود. 
وی اضافه کرد: با ایجاد این راه هم از ضلع جنوبی و هم از ضلع 
شمالی امکان ورود و خروج خودروها به پارکینگ 50 هکتاری 
چزابه فراهم شد و زائران به راحتی می توانند از این دو جاده 
برای بازگشت به شهرهای خود بدون فوت وقت اقدام نمایند. 
وی اضافه کرد:با احداث این راه که حدود 11 متر عرض دارد 
محور جدید چزابه - بستان -عبدالخان ایجاد و قطعا ترافیک 
شهرسازی  و  راه  کل  مدیر  شد.  خواهد  روان  بسیار  مسیر 
استان خوزستان خدمت به زائران ابا عبداهلل الحسین)ع( را 
افتخاری برای کارکنان این اداره کل دانست و گفت از آغاز 
زمان پیاده روی اربعین تا کنون نیروهای این اداره کل با تمام 
توان برای خدمت کردن به زائران بسیج شده اند. مرز چزابه از 
مرزهای اصلی خوزستان و عراق در 110 کیلومتری غرب اهواز 

واقع شده است.

مدیرعامل شرگت گازاستان گلستان از 
جذب بیش از 8250 مشترک از ابتدای 

سال 95 تاکنون خبر داد
عمومی،  روابط  گزارش  به   - امروز  فرصت  خبرنگار   - گرگان 
مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان درگفت وگو با پایگاه اطالع رسانی 
شرکت ازجذب بیش از 8 هزار و 250 مشترک گاز دراستان ازابتدای 
سال جاری تاکنون خبرداد. وی افزود: ازآغازسال جاری در راستای 
خدمات رسانی به مردم شریف استان با همت و تالش مجموعه گاز 
استان پیوستند.  به جمع مشترکین  این میزان مشترک  گلستان 
مهندس صفرعلی جمال لیوانی تصریح کرد: از مجموع این تعداد 
مشترکین جدید جذب شده شرکت تعداد 4 هزار و 910 مشترک 
شهری بوده و تعداد 3 هزار و 340 مشترک نیز روستایی می باشد 
وی در ادامه گفت:هم اکنون در استان گلستان حدود 509 هزار و 
570 مشترک از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.جمال لیوانی 
اظهار داشت: در همین راستا در سال جاری تعداد 31 واحد صنعتی 
عمده را نیز گاز رسانی کردیم که با احتساب این واحدها تعداد صنایع 
گازرسانی شده استان تاکنون به 523 واحد رسیده است مدیرعامل 
شرکت گاز استان گلستان درخاتمه با تاکید بر توجه هرچه بیشتر 
مشترکین عزیز به نکات ایمنی،از همه مصرف کنندگان گازطبیعی نیز 
درخواست نمود تا درمصرف این نعمت خدادادی نهایت صرفه جویی 

را داشته باشند.

برگزاری جلسه مشترک هیئت 
مدیره،هیئت رئیسه وروسای نواحی 

شرکت گاز استان مرکزی 
اراک - خبرنگار فرصت امروز - به گزارش روابط عمومی 
و  مدیره  هیئت  مرکزی جلسه مشترک  استان  گاز  شرکت 
هیئت رئیسه و روسای نواحی دراداره مرکزی این شرکت و با 
حضورغالمرضا مشایخی معاون مدیریت گازرسانی شرکت ملی 
گاز ایران جواد مهندس مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی 
برگزار شد. درابتدای جلسه پس ازقرائت آیاتی چند از قرآن 
مجید جواد مهندس مدیر عامل شرکت ضمن خیرمقدم به 
حاضرین بیاناتی در خصوص آمادگی نواحی برای ورود به فصل 
سرما ولزوم پایداری شبکه های گاز وپیگیری وصول مطالبات 
وروسای  بهره برداری  معاون  سمیعی  ودرادامه  نمودند  ایراد 
نواحی نیز نقطه نظرات و دیدگاه های خود را بیان نمودند. بر 
پایه این گزارش مشایخی معاون مدیریت گازرسانی شرکت ملی 
گاز ایران ورییس هیئت مدیره گاز استان مرکزی در خصوص 
تدوین استراتژی در سطح کالن شرکت به سخنرانی پرداخت 
و در این خصوص گفت:به منظور جاری سازی استراتژی های 
متوازن  امتیاز  کارت  روش  از  کشور  در  گازرسانی  مدیریت 
کمک گرفته شده و کارتهای BSCبرای هر استانی تدوین 
شده وباید آموزش های الزم جهت کلیه کارکنان درخصوص 
پیاده سازی سیستمهای مدیریت ومدل تعالی داده شود.وی 
همچنین دربحث GISودرحوزه مهندسی مجدد مطالبی بیان 
نموده وگفت: شرکت گازاستان مرکزی باید درجهت توانمند 
شدن برنامه ریزی دقیقی انجام داده ودرجهت وصول مطالبات، 

اصالح فرآیندها و توانمند سازی کارکنان گام بردارد.

اصفهان - بهروز راعی - دومین همایش هم اندیشی 
روسای کانون های کارگری بازنشستگی و مستمری بگیر 
سازمان تامین اجتماعی منطقه مرکزی کشور به میزبانی 
اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان از 25 آبانماه به 
مدت سه روز در اصفهان برگزار شد. به گزارش خبرنگار 
ما از اصفهان، این همایش که با حضور تاج الدین معاون 
امور حقوقی و مجلس سازمان تامین اجتماعی، علی 
کارگران  عالی  کانون  مدیره  هیات  رییس  بیات  اصغر 
بازنشسته و مستمری بگیر سازمان تامین اجتماعی،دکتر 
دیباجی مشاور معاون درمان سازمان تامین اجتماعی، 
حمید نخستین مدیرکل فرهنگی اجتماعی بازنشستگان، 
مهندس جنانی مدیرکل امور فنی مستمری ها، دکتر 
پناهی زاده معاون طب کار کمیسیون پزشکی حوزه 
امور  و  نظارت  معاون  اسدی  درمان مستقیم سازمان، 
راهبردی دفتر امور حقوقی سازمان، علی اصغر دادخواه 
مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان، علی اعتصام پور 
مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان و جمعی از 
مدیران و کارشناسان بیمه ای و درمانی سازمان تامین 
بود روسای کانون های کارگری  برگزار شده  اجتماعی 
قم،  اصفهان،  استان های  بگیر  مستمری  و  بازنشسته 
چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی، 
الدین  تاج  لرستان و یزد حضور داشتند. عبدالرحمن 
معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی 
در آئین اختتامیه این همایش که در سالن اجتماعات 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان 
کمیته های  گزارش  استماع  ضمن  بود  شده  برگزار 
بیمه ای، درمانی و پشتیبانی این همایش در سخنانی 
نظام  برکت  به  امروز  اجتماعی  تامین  سازمان  گفت: 
مقدس جمهوری اسالمی،دولت تدبیر و امید و مدیران 
شایسته و الیق و امانتدار روی ریل خدمت گزاری صادقانه 
به ویژه به شرکای اجتماعی خود قرار گرفته است. تاج 
الدین افزود: اعتقاد به سه جانبه گرایی در سیاست گذاری 
ها و برنامه ریزی های سازمان تامین اجتماعی امروز به یک 
اولویت تبدیل شده است. معاون امور حقوقی و مجلس 
سازمان تامین اجتماعی در ادامه با اشاره به گستردگی 
خدمات و تعهدات این سازمان گفت: امروز سازمان تامین 
اجتماعی به یک بنگاه بزرگ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی 
و اقتصادی تبدیل شده است. تاج الدین به تصویب طرح 
پرداخت بدهی 130هزار میلیارد تومانی دولت به این 
سازمان در قالب برنامه ششم اشاره کرد و گفت: امیدواریم 
با پرداخت بدهی دولت شاهد رشد و شکوفایی بیش از 
پیش این سازمان و افزایش رضایتمندی مخاطبین و 

شرکای اجتماعی سازمان باشیم. 
پوشش 42 میلیون نفری جمعیت کشور از 

خدمات تامین اجتماعی 

وی به پوشش 42 میلیون نفر از جمعیت کشور در این 
سازمان اشاره کرد و گفت: افزایش کیفیت خدمات بیمه ای 
و درمانی همواره یکی از دغدغه های مدیران این سازمان 
بوده که تالش کرده ایم با گسترش نرم افزاری و سخت 
افزاری خدمات، رضایت بیمه شدگان و مستمری بگیران را 
جلب کنیم. تاج الدین ادامه داد: برخی کمبودها در بخش 
درمان را قبول داریم و از همه توان خود برای ارتقای 
سطح خدمات بهره خواهیم گرفت. درمان در این سازمان 
در سال های گذشته به فراموشی سپرده شده بود که در 
سه سال اخیر بسیاری از مراکز درمانی تجهیز و نوسازی 
شده و بسیاری کلینیک و درمانگاه و بیمارستان در حال 
احداث داریم که امیدواریم در آینده نزدیک با پرداخت 
بخشی از بدهی دولت، عقب ماندگی ها در بخش درمان 
را جبران کنیم. معاون امور حقوقی و پارلمانی سازمان 
تامین اجتماعی در ادامه به اجرای تعهدات این سازمان 
در پرداخت مستمری بازنشستگان اشاره کرد و گفت: این 
سازمان ماهیانه بالغ بر 5200 میلیارد تومان تجهیز منابع 
می کند و تا کنون در موعد مقرر، مقرری بازنشستگی را 
پرداخت نموده است. وی افزود: علیرغم رکود حاکم بر 
صنایع و کاهش رشد ورودی های این سازمان، با افتخار 
اعالم می کنیم که تاکنون حتی یک واحد تولیدی در 
سراسر کشور به خاطر مطالبات سازمان تامین اجتماعی 
تعطیل نشده است. تاج الدین به احیای معاونت فرهنگی 
اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: 
حفظ کرامت شرکای اجتماعی این سازمان بسیار حایز 
اهمیت است و با ایجاد معاونت فرهنگی و اجتماعی از 
تعامل و هم اندیشی برای ارتقای سطح خدمات استقبال 
می کنیم. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین 
اجتماعی ادامه داد: برگزاری همایش های هم اندیشی 
بوده  سازمان  این  اولویت های  از  مختلف  سطوح  در 
کارشناسی  با  و  ضعف  نقاط  شناسایی  با  امیدواریم  و 

مخاطبان نقاط قوت را تقویت نماییم. تاج الدین در پاسخ 
به درخواست های مکرر کانون های کارگری بازنشسته و 
مستمری بگیر پیرامون طرح همسان سازی حقوق و طرح 
الزام درمان به عنوان شاخص نیازهای آنان ابراز امیدواری 
کرد با پرداخت بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین 
اجتماعی مشکالت در این بخش مرتفع گردد؛ چراکه با 
وضع موجود و نبود ردیف بودجه مشخص و عدم تامین 
مالی امکان اجرای طرح همسان سازی حقوق در شرایط 

موجود نیست.
توجه بیشتر به معیشت و حفظ کرامت 

بازنشستگان
عالی  کانون  مدیره  هیات  رییس  بیات  اصغر  علی 
بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی 
در این همایش با اشاره به وجود بیش از 2میلیون و 
900هزار بازنشسته سازمان تامین اجتماعی در کشور 
بازنشستگان  خواستار توجه بیشتر به مقوله معیشت 
برگزاری  به  اشاره  با  بیات  شد.  آنان  کرامت  حفظ  و 
این  در  تخصصی  کارگروه های  و  آموزشی  کالس های 
دوره همایش افزود: هم اکنون با احتساب خانواده های 
بازنشستگان حدود شش میلیون نفر از جمعیت کشور از 
حداقل دریافتی و خدمات بازنشستگی برخوردار هستند 
که این سازمان باید برای افزایش رفاه حال آنان چاره 
ای بیندیشد. بیات با تقدیر از ابتکار مدیریت کالن این 
گفت:  اندیشی  هم  نشست های  برگزاری  در  سازمان 
بگیر خواستار  و مستمری  بازنشسته  کارگری  جامعه 
طرح  کامل  اجرای  و  درمان  الزام  قانون  کامل  اجرای 
شاهد  طریق  این  از  تا  هستند  حقوق  همسان سازی 

تحولی در زندگی خود باشند.
فعالیت 25 کانون کارگری بازنشستگی در سطح 

استان اصفهان
استان  اجتماعی  تامین  کل  مدیر  دادخواه  اصغر  علی 

اصفهان در این همایش با اشاره به پوشش 65 درصدی 
بیمه شدگان این استان افزود: مخاطبان سازمان تامین 
اجتماعی در استان اصفهان از طریق 43 شعبه اصلی و 
23 شعبه اقماری از خدمات این سازمان بهره می گیرند. 
این  ورودی  تومان  میلیارد  و200  هزار  هفت  به  وی 
سازمان در استان اصفهان در سال گذشته اشاره کرد 
به  را  درصد سهم کشور  اصفهان 10  استان  و گفت: 
خود اختصاص داده است. دادخواه به فعالیت 25 کانون 
کارگری بازنشستگی در سطح استان اشاره کرد و گفت: 
دو کانون کارگری بازنشستگی در شرف دریافت مجوز 
هستند که استان اصفهان را به 27 کانون بازنشستگی 
ارتقاء می دهد. وی افزود: ارتباط با کانون های کارگری و 
کارفرمایی یکی از اولویت های مدیریت استان می باشد و 
اعتقاد داریم همدلی و وفاق زمینه تحقق اصل سه جانبه 
تامین اجتماعی را محقق می کند.  گرایی در سازمان 
در  صنعتی  کارگاه  هزار  از 9  بیش  وجود  به  دادخواه 
استان اصفهان اشاره کرد و گفت: با توجه به رکود حاکم 
بر صنعت هم اکنون ضریب وابستگی به زیر 5 درصد 
رسیده است. دادخواه به 226 هزار بازنشسته و مستمری 
بگیر در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: ماهیانه بالغ 
بر 250 میلیارد تومان مستمری بازنشستگی پرداخت 
می شود. وی همچنین پیشنهاد داد با توجه به تغییر زمان 
پرداخت حقوق بازنشستگان توسط این سازمان جریمه 
دیرکرد تسهیالت بانک رفاه بخشیده شود و در مراکز 

استان ها یک مرکز درمانی ویژه بازنشستگان دایر شود.
بازنشستگان خواستار اجرای نظام هماهنگ 

حقوق و مستمری 
استان  بازنشستگان  کانون  رییس  شاهزمانی  اهلل  فتح 
همایش  دومین  ای  بیمه  کمیته  دبیر  و  اصفهان 
هم اندیشی کانون های کارگری بازنشسته و مستمری 
بگیر منطقه مرکزی کشور به بیان جمع بندی دو روز 
نشست تخصصی روسای این کانون ها پرداخت و گفت: 
در سال 1368 طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان به 
تصویب مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان رسید 
ولی تاکنون از سوی سازمان تامین اجتماعی عملیاتی 
نشده است. وی افزود: بازنشستگان خواستار اجرای نظام 
هماهنگ حقوق و مستمری خود هستند و انتظار دارند 
سازمان تامین اجتماعی نسبت به اعاده حقوق آنان جدی 
باشد. شاهزمانی با تشکر از فعالیت های صورت گرفته 
در بخش درمان در استان اصفهان گفت: بخش درمان 
بسیار مغفول مانده و ما خواستار اجرای طرح الزام درمان 
بدهی  پرداخت  خواستار  ادامه  در  شاهزمانی  هستیم. 
دولت به این سازمان جهت پاسخگویی به بیمه شدگان 
و بازنشستگان شد و گفت: امیدوارم تدابیری اندیشیده 

شود تا کارگران به خواسته های بحق خود دست یابند.

معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی:

تاکنون حتی یک واحد تولیدی به خاطر مطالبات سازمان تامین اجتماعی تعطیل نشده است

اصفهان- خبرنگار فرصت امروز - بنا بر ارزیابی و جمع بندی 
هیات داوران در سیزدهمین دوره جشنواره روابط عمومی های ایران 
هادی نباتی نژاد مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان به عنوان 
مدیر برتر روابط عمومی در سال 1394 انتخاب و مورد تقدیر قرار 
گرفت. به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، سمپوزیوم بین المللی روابط 
عمومی که از سال 1385 هر سال با یک موضوع خاص و جدید، در 
پی توسعه ادبیات نظری و مهارت های عملی در حوزه روابط عمومی 
است، امسال دوازدهمین دوره خود را تجربه کرد. این دوره از این 
سمپوزیوم با شعار »روابط عمومی و تغییر برای پیشرفت« طی دو 
روز ) 26 - 25 آبان ماه( با هدف کمک به جنبش نرم افزاری و 
تولید علم در روابط عمومی، نمایش دستاوردها و توانمندیهای روابط 
عمومی، توانمندسازی دست اندرکاران روابط عمومی و ارتقای سطح 
بینش، دانش و مهارت های آنان، اعتبار بخشی به فعالیت های ارزنده 
روابط عمومی ها، کمک به اعتالی روابط عمومی در کشور، بسط 
همکاریهای بین المللی در حوزه روابط عمومی و نقش آفرینی روابط 
عمومی ایران در سطح بین المللی در محل همایش های کتابخانه ملی 
تهران برگزار شد. یکی از بخشهای مهم رویداد سمپوزیوم بین المللی 
روابط عمومی، بخش معرفی برترین های روابط عمومی های ایران 
در رشته های مختلف فعالیتی است. دبیرخانه جشنواره برترین های 
روابط  دست اندرکاران  دانش  ارتقای  هدف  با  ایران  عمومی  روابط 
عمومی، معرفی الگوهای موفق، شناسایی نقاط ضعف و قوت، معرفی 
و شناسایی استعدادها، ایجاد رقابت سالم، تشویق و ترغیب به امر 

فعالیت علمی و تخصصی در روابط عمومی و نیز کمک به ارتقای 
کیفی فعالیت های روابط عمومی در کشور سیزدهمین جشنواره 
بخش های  در  جشنواره  این  کرد.  برگزار  را  ایران  عمومی  روابط 
اجرایی حوزه  دستگاه های  بیشتر  که  ملی  بخش  شامل  مختلفی 
ستادی و سازمان های بزرگتر را در بر می گیرند، بخش استانی، 
بخش مدیران و کارشناسان برتر روابط عمومی، بخش مدیران ارشد 
ارتباط گستر و بخش نشان های ویژه که این نشان ها نیز با توجه به 
ضرورت های اجتماعی و علمی دچار تحول می شوند برگزار می شود. 
در بخش مدیر برتر روابط عمومی ایران آثار برتر روابط عمومی ها در 
9 رشته پژوهش ارتباطی، برنامه ریزی ارتباطی، خالقیت و نوآوری، 
مدیریت راهبردی روابط عمومی، فرهنگ سازی، اطالع رسانی، تکریم 
گزینش  ای  رسانه  ارتباطات  و  الکترونیک  ارتباطات  رجوع،  ارباب 
می شوند که هادی نباتی نژاد مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان 
نیز در این دوره توانست حائز مقام برتر شود. در بخش شاخص های 
ارزیابی، شاخص های عمده ارزیابی روابط عمومی هر رشته اعالم و در 
هر رشته با توجه به نظرات داوران به هر شاخص بین 1 تا 5 امتیاز 
براساس وضعیت اثر از خیلی ضعیف تا عالی تعلق می گیرد. در مراسم 
اختتامیه دوازدهمین دوره سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی که 
با حضور حجت االسالم پژمانفر رییس کمیسیون فرهنگی مجلس، 
سفیر بلغارستان، دکتر بارت دی وریس رییس انجمن روابط عمومی 
جهان، ماکزیم بهار استاد صوفیه و رییس مشاوره بین المللی، دکتر 
سفیدی دبیر کل سمپوزیوم روابط عمومی و با مشارکت بیش از 500 

نفر از دست اندر کاران، صاحب نظران و اساتید حوزه روابط عمومی 
برگزار شد از مدیران ارشد، کارشناسان برتر و مدیران برتر روابط 
عمومی تجلیل و تقدیر شد. در این دوره از جشنواره، در بخش مدیران 
برتر روابط عمومی؛ هادی نباتی نژاد )مدیر روابط عمومی شهرداری 
اصفهان(، علی جهانی )بانک صادرات(، فرشاد فخیمی )مدیر عامل 
روابط عمومی بانک شهر(، داود نعمتی انارکی )سازمان صدا و سیما(، 
مسعود ایزدی )بانک مسکن(، محمد ناظمی )شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان(، مجید بو جارزاده )شرکت ملی گاز ایران( و فاطمه قدیمی 
)شهرداری رشت( معرفی شدند. گفتنی است بر اساس رای هیات 
داوران این دوره از جشنواره، روابط عمومی شهرداری اصفهان در 

رشته خالقیت نیز به عنوان روابط عمومی برتر انتخاب شده است.

رییس شورای هماهنگی بانک های استان آذربایجان شرقی: 

2180 میلیارد ریال توسط بانک های استانی ذی ربط طرح رونق تولید پرداخت شده است 

بر اساس رای هیات داوران در سیزدهمین دوره جشنواره روابط عمومی های ایران:

رتبه برتر روابط عمومی های کشور به مدیر روابط عمومی شهرداری اصفهان رسید

ساری - خبرنگار فرصت امروز - مدیرعامل و 
فرمانده بسیج شرکت گاز استان مازندران همزمان 
با هفته بسیج پیام مشترکی صادر کردند.به گزارش 
خبرنگار مازندران،در پیام مشترک محمد اسماعیل 
ابراهیم زاده و سید حمزه عمادی آمده است: هفته 
بسیج، بزرگداشت جان فشانی هایی است که برای 
سربلندی این سرزمین صورت گرفته است. گمان 
غلطی است اگر بسیج را حاصل جنگ تحمیلی یا 
انقالب اسالمی بدانیم. بسیج، فهم درست اتحاد، 
اراده و اخالص مسلمانان است که با ظهور اسالم 
تولد یافته و در ملت های مسلمان رشد کرده است. 
هوشمندی حضرت امام خمینی رحمت  اله علیه و 
عدالت خواهی میلیون ها انسان با ایمان، تنها تبلور 
دوباره بسیج در عصر حاضر بود. در ادامه این پیام 
نیز آمده است:بسیج،نهادی ارزشمند و انقالبی است 
که با بهره گیری از پاک ترین و شریف ترین افراد 
و حضور در صحنه های مختلف از دفاع مقدس تا 

حضور در صحنه های آبادانی ایران اسالمی و مقابله 
با هجمه های فرهنگی و عقیدتی نقشی بسیار مهم 
اسالمی  نظام مقدس جمهوری  در  را  اساسی  و 
ایران عهده دار بوده است. این پیام می افزاید:ملت 
بزرگ ایران اسالمی، آرامش و آسایش امروزی را 

مدیون ایثار و ازخودگذشتگی بسیجیانی هستند 
که مفسر واقعی واژه ایثار بوده و با الهام از مکتب 
عاشورایی آقا امام حسین )ع(، عزت و آزادگی و 
ارمغان  به  اسالمی  میهن  برای  را  انسانی  شرف 
آوردند تا این چنین در محضر خداوند متعال،امام 

)ره( و مردم والیت مدار ایران اسالمی سربلند و 
شایسته تحسین بسیار باشند. در ادامه این پیام 
تصریح شده است: امروز نیز نهاد مقدس بسیج 
در عرصه های مختلف علمی، فناوری، تکنولوژی، 
اقتصادی،سازندگی و ورزشی نقش بی بدیلی داشته 
و خودکفایی و استقالل کشور را در همه زمینه ها 
هدف واالی خود قرار داده است. در خاتمه این پیام 
نیز آمده است:اینجانبان فرا رسیدن هفته بسیج را 
به خانواده معزز شهدا،جانبازان، آزادگان،رزمندگان 
و ایثارگران دفاع مقدس،آحاد بسیجیان غیرتمند 
بسیجیان  خصوصاً  اسالمی  ایران  بصیرت  با  و 
و  نموده  عرض  تبریک  مازندران  گاز  شرکت 
عصر  ولی  حضرت  توجهات  سایه  در  امیدواریم 
معظم  رهبر  خردمندانه  رهنمودهای  و  )عج( 
انقالب، حضرت آیت اهلل خامنه ای )مد ظله العالی( 
در پاسداری و صیانت از نظام مقدس جمهوری 

اسالمی ایران موفق باشید.

پیام مشترک مدیرعامل و فرمانده بسیج شرکت گاز مازندران به مناسبت هفته بسیج

 8 منطقه  عمومی  روابط  فالح-  اسد   - تبریز 
عملیات انتقال گاز ایران موفق شد در سیزدهمین 
رتبه  کشور،  عمومی  روابط  برترین های  جشنواره 
برتر بخش ارتباطات الکترونیک را از آن خود کند. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دبیرکل سمپوزیوم 
این  برگزاری  مراسم  در  عمومی  روابط  بین المللی 
خوب  حضور  از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  جشنواره 
گفت:  مختلف  سازمان های  عمومی های  روابط 
یک  کشور  عمومی  روابط  برترین های  جشنواره 
جشنواره رقابتی و صحنه ای مناسب برای محک 
زنی و همچنین معرفی آثار برتر روابط عمومی ها 
در زمینه و بخش های متعدد است.هوشمند سفیدی 
افزود: در این جشنواره، تمامی روابط عمومی های 
و  دولتی  موسسات  ها،  سازمان  ها،  وزارتخانه 
غیردولتی با ارسال بیش از 3300 اثر در بخش های 

پژوهش ارتباطی، برنامه ریزی ارتباطی و پیوست های 
عمومی،  روابط  در  راهبردی  مدیریت  ارتباطی، 
خالقیت و نوآوری، ارتباطات رسانه ای، اطالع رسانی، 
ارتباطات الکترونیک، تکریم ارباب رجوع، مهندسی 
فرهنگی و فرهنگ سازی باهم به رقابت پرداختند.

وی به مالک های ارزیابی اشاره و تصریح کرد: در 
این جشنواره مالک های ارزیابی برای انتخاب روابط 

عمومی های برتر، مجموعه فعالیت ها و تالش هایی 
است که مدیران روابط عمومی برای تقویت ساختار 
روابط عمومی از داخل و خارج سازمان انجام داده اند 
و همچنین نتایج ارزیابی در هر رشته در دو مرحله 
در معرض داوری قرار گرفت و روابط عمومی های 
سمپوزیوم  شدند.دبیرکل  معرفی  بخش  هر  برتر 
برگزاری  کرد:  تاکید  عمومی  روابط  بین المللی 
چنین جشنواره های کشوری فراهم ساختن فرصتی 
فعالیت های روابط  آثار و  ارزیابی  برای  رشد آفرین، 
عمومی ها بر پایه معیارها و شاخص های علمی است تا 
مدیران و کارشناسان روابط عمومی ها بتوانند جایگاه 
و رتبه خود را در گستره وسیع خدمت به سازمان و 
مخاطبان بیابند و با درکی روشن تر از شرایط زمانه و 
امکانات، بتوانند به نقاط قوت و ضعف خود پی ببرند 
و با تکیه بر پژوهش و برنامه ریزی، گام هایی استوارتر 

از گذشته، مسیر رشد و تعالی را بپیمایند.شایان ذکر 
است همزمان با برگزاری این جشنواره، دوازدهمین 
سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی به مدت 2 روز 
ایرانی و خارجی در مرکز  با حضور کارشناسان  و 
همایش های کتابخانه ملی ایران برگزار شد.الزم به 
ذکر است روابط عمومی منطقه 8 عملیات انتقال 
گاز ایران با مدیریت مهندس محمدرضا بخشعلیزاده، 
عالوه بر این موفقیت، توانسته است در یازدهمین 
جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی های برگزیده 
کشور در سال جاری، رتبه برتر بخش تحلیل محتوا 
را از آن خود نموده و در سکوی برترین ها قرار گیرد.
خاطرنشان می شود مهندس محمدرضا بخشعلیزاده، 
از پیشکسوتان و اساتید برجسته حوزه روابط عمومی 
و ارتباطات، مسوولیت مدیریت روابط عمومی منطقه 

8 عملیات انتقال گاز ایران را بر عهده دارد.

تبریز - اسد فالح- حسن سعیدی اصل ریاست شورای هماهنگی 
بانک های استان آذربایجان شرقی و رضا رحمانی قائم مقام وزارت 

صنعت، معدن تجارت با یکدیگر مالقات کردند. 
ضمن  صمیمی  دیدار  این  در  تبریز،  در  ما  خبرنگار  گزارش  به 
در  یاب،  بهین  سامانه  در  استان  بانک های  وضعیت  بررسی 
به تفصیل بحث  اقتصاد مقاومتی  تولید و تحقق  خصوص رونق 

و گفت وگو شد. 
حسن سعیدی اصل در این دیدار اظهار داشت: شبکه بانکی استان 
برای تحقق منویات رهبر معّظم انقالب اسالمی و در راستای اهداف 
دولت تدبیر و امید، با تشکیل کارگروه های کاری استانی و منطقه ای 

و برگزاری همایش های سراسری با همکاری کارگروه تسهیل و رونق 
تولید و با نظارت مستقیم دکتر جبارزاده، استاندار آذربایجان شرقی، 
برنامه حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط را بدون محدودیت در 
دستور کار قرار داده و آمادگی تعامل همه جانبه با تولیدکنندگان 

استان را دارد. 
به گفته وی، از ابتدای سال جاری و همزمان با ابالغ سیاست های 
اقتصاد مقاومتی مبنی بر حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، 
تاکنون در استان آذربایجان شرقی بیش از 390 فقره تسهیالت به 
ارزش بالغ بر 2180 میلیارد ریال توسط بانک های ذیربط طرح رونق 

تولید )سامانه بهین یاب( پرداخت شده است.

در جشنواره روابط عمومی های برتر کشور؛ 

تندیس رتبه برتر در ویترین روابط عمومی منطقه 8 عملیات انتقال گاز جای گرفت 
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