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معاون حقوقی رئیس جمهوری: 

جذب سرمایه خارجی برای رونق و کسب و کار 
و ایجاد اشتغال در کشور الزم است
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خارج��ی  ممی��زی  اختتامی��ه  جلس��ه  در 
سیس��تم های مدیری��ت یکپارچ��ه ف��والد 
مبارکه که روز چهارش��نبه س��وم آذر ماه و 
با حضور تیم ممیزی شرکت SGS سوئیس 
و مدیرعام��ل، معاونی��ن و مدیران ش��رکت 

فوالد مبارکه انجام ش��د، بر اساس یافته های هریک از ممیزین شرکت 
مذکور، گواهینامه های سیس��تم های یکپارچه مدیریت ش��رکت فوالد 
مبارکه برای یک دوره یکس��اله تمدید گردی��د. به گزارش خبرنگار ما 
از اصفه��ان، در این دوره از ممیزی ک��ه از تاریخ 95/8/11 تا 95/9/3 
توس��ط یک تیم هش��ت نف��ره از ش��رکت SGSبه عمل آم��د، روند 
اجرایی اس��تانداردهای مدیریت کیفیت )ISO9001:2008(،محیط 
زیس��ت )ISO1۴001:2008(،سیس��تم مدیریت ایمنی و بهداش��ت 
 )ISO10015:1999( آموزش مدیریت   ،)OHSAS18001:200۷(
و مدیریت انرژی )ISO50001:2011( در فوالد مبارکه مورد بررسی 
قرار گرفت. در بخش آغازین جلسه اختتامیه این دوره از ممیزی مهندس 
حسینیان سر ممیز تیم ممیزی گزارشی از نقاط قوت و زمینه های قابل 
بهبود در حوزه های تمرکز این دوره از ممیزی مشتمل بر اطالع رسانی، 

آموزش و اجرای صحیح دستورالعمل ها و گردش کارها، آموزش...

رئی��س س��ازمان ملی به��ره وری ای��ران از 
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی 
بازدی��د و در جریان فعالی��ت ها و اقدامات 
اقتصاد مقاومتی و ش��اخص های بهره وری 

این ش��رکت قرار گرفت. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق آذربایجان ش��رقی 
با ابراز خرس��ندی از حضور ریاست س��ازمان ملی بهره وری ایران، با 
بی��ان اینکه هر چند که محدودیت مناب��ع مالی در تمامی بخش ها 
وجود داش��ته و مشهود اس��ت اما به اعتقاد ما نبود تفکر سیستمی، 
عدم اس��تفاده بهینه از منابع بس��یار حائز اهمیت است چرا که ایجاد 
فرصت و اس��تفاده بهین��ه از منابع موجود یک هنر اس��ت. مهندس 
یوس��ف س��رافراز، با بیان حدیثی از امیر المومنین عل��ی )ع( با این 
مضمون که »از دست دادن فرصت، اندوهی گلوگیر است« به اقدامات 
شرکت توزیع نیروی برق استان در طرح جهادی کاهش تلفات اشاره 
کرد و گفت: این طرح بعنوان یک امر بس��یار مهم از س��وی ش��رکت 
توانیر به سراس��ر کشور ابالغ ش��ده و میثاق نامه ای در این خصوص 

توس��ط تمامی مدی��ران مناطق مختلف کش��ور ب��ه امضاء ...

وزارت نیرو و صنعت برق در 
کارگروه برنامه ملی ارتقای 

بهره وری از همکاران ثابت قدم ما 
محسوب می شوند

تمدید گواهینامه های سیستم های 
مدیریت یکپارچه شرکت فوالد 

مبارکه اصفهان 
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ــور را  ــورى گفت: دولت همه امكانات كش ــاون حقوقى رئيس جمه مع
ــازندگى بسيج كرده اما جذب سرمايه خارجى چنانكه مورد تاييد  براى س
ــت، براى رونق و  ــى رهبر معظم انقالب نيز هس ــت هاى كلى ابالغ سياس

كسب و كار و ايجاد اشتغال در كشور الزم است. 
ــالم  ــت جمهورى، حجت االس ــانى رياس ــزارش پايگاه اطالع رس ــه گ ب
ــاز به ارائه  ــرمايه ني ــارى تصريح كرد: جذب س ــد انص ــلمين مجي والمس
ــرمايه خارجى  ــور دارد و به ويژه براى جذب س تصويرى آرام و امن از كش

بايد ارتباطات خارجى ما تقويت و بازسازى شود. 
ــور  وى تاكيد كرد: بداخالقى و دعوا و ارائه پيام ناامنى به خارج از كش

مانع از جذب سرمايه خارجى مى شود. 
ــان كرد: امروز جامعه اسالمى  معاون حقوقى رئيس جمهورى خاطرنش
ــكه نفت به قيمت پايين  مصيبت هاى بزرگى دارد؛ روزانه 10 ميليون بش
ــتى فروخته مى شود  ــتان به آمريكا و رژيم صهيونيس از منابع نفتى عربس
ــلمانان مظلوم و فقير يمن  ــلحه خريدارى مى شود تا مس و با پول آن اس
ــيده شوند و اوضاع سوريه، عراق، افغانستان، لبنان و  به خاك و خون كش

ديگر كشورهاى اسالمى به هم ريخته شود. 
ــنگين  ــيار س ــارى، وظيفه مردم ايران را در برهه زمانى كنونى بس انص
ــمرد و افزود: وظيفه نخست، آگاه سازى ملت هاى مسلمان نسبت به  برش
ــمن است كه خوشبختانه رهبر معظم انقالب و دولت به نحو  خطرات دش
احسن در حال انجام آن هستند و ديپلماسى فعال ما نيز در تالش است 
ــده و دلها به هم مهربان و سايه  ــالمى به هم نزديك ش ــورهاى اس تا كش

خشونت و جنگ و ترور، برطرف شود. 
ــاختن ايران اسالمى ذكر كرد و گفت: بايد  وى، وظيفه دوم مردم را س
ــور را آنگونه كه امام راحل و شهدا مى خواستند و رهبر معظم انقالب  كش
ــازيم. يك ايران آباد با اقتصادى شكوفا و فرهنگى بالنده  مى خواهند، بس
ــاليق با هم مهربان  كه در آن آحاد جامعه در عين اختالفات و تفاوت س

باشند، بهترين تبليغ براى اسالم است. 
ــاهد حتى  ــالمى نبايد ش ــت: در نظام ادارى جمهورى اس ــارى گف انص
ــد در نظام قضايى ما  ــيم. نباي ــوه و تضييع حقوق افراد باش يك مورد رش
ــئوالن نظام اسالمى وظيفه دارند  ــود. مس حتى حقوق يك نفر تضييع ش
ــاد مبارزه اساسى كنند و با اصالح  ــالم ايجاد كرده و با فس نظام ادارى س

نظام هاى ناكارآمد، در مصرف بيت المال صرفه جويى كنند. 
وى افزود: ايجاد رونق اقتصادى، اشتغال براى جوانان، جذب سرمايه و 
ــاختن كشور هستند و نه به عنوان  اجراى اقتصاد مقاومتى، از مصاديق س
ــاهد، مى بينم كه رئيس جمهورى، وزرا و  عضو دولت بلكه به عنوان يك ش
ــئوالن دولتى، جهادگونه در حال تالش براى آبادانى و ساختن كشور  مس

هستند. 
ــكالت زيادى به دولت به ارث رسيده و آثار  انصارى ادامه داد: البته مش
تحريم ها نيز كم و بيش برقرار است. از همين رو دولت تالش دارد آرامش 
ــتقر كرده و بداخالقى را كنار بزند تا اميد، نشاط،  ــور مس را بر فضاى كش
ــرادرى و تالش جاى ايجاد ياس و پراكندن بداخالقى را بگيرد و زمينه  ب

براى مشاركت همگانى در ساختن كشور فراهم شود. 

معاون حقوقى رئيس جمهورى: 

جذب سرمايه خارجى براى رونق و كسب و كار و ايجاد اشتغال در كشور الزم است

ديدار سفير ايران با وزير دادگسترى استراليا

ايران و استراليا خواستار توسعه همكارى و تبادل هيات هاى فنى و قضايى شدند

رئيس كل سازمان نظام پزشكى: 

پروتكل امنيتى و حفاظتى براى پزشكان اجرايى شود

ــالمى ايران در استراليا با  ــين وهاجى» سفير جمهورى اس «عبدالحس
ــور ديدار و گفت وگو كرد تا  ــترى اين كش «مايكل كينان» وزير دادگس

زمينه هاى همكارى قضايى بين دو كشور را بررسى كند. 
ــتراليا در  ــالمى ايران در اس ــفير جمهورى اس به گزارش ايرنا، س
ــور  ــورت هاى خوب دو كش ــاره به همكارى ها و مش اين ديدار با اش

ــتى،  ــارزه با گروه هاى تروريس ــه و مب ــه خاورميان ــائل منطق در مس
ــى و قضايى بين  ــعه همكارى و تبادل هيات هاى فن ــتار توس خواس

ايران و استراليا شد. 
ــاى نگهدارى  ــرايط نامطلوب محل ه ــاره به ش وهاجى همچنين با اش
ــتار گزارش  ــان ايرانى در نائورو و مانوس در پاپواگينه نو، خواس پناهجوي

ــتراليا در خصوص آخرين تحقيقات مربوط به علت دقيق مرگ  دولت اس
ــال گذشته در كمپ هاى تحت  ــد كه در چند س چند پناهجوى ايرانى ش

مديريت استراليا جان خود را از دست داده اند. 
ــتراليا نيز در اين ديدار جمهورى اسالمى ايران را  ــترى اس وزير دادگس
ــت و گفت: روابط با تهران براى  ــور مهمى در منطقه خاورميانه دانس كش

استراليا حائز اهميت زيادى است. 
ــتراليا  ــن پليس ايران و اس ــا همكارى هاى خوب بي ــاره ب وى با اش
ــادل هيات هاى فنى بين  ــان و مواد مخدر، تب ــارزه با قاچاق انس در مب
ــرايط و نظرات طرف ديگر  ــده به درك بهتر ش ــور را كمك كنن دو كش

دانست. 

ــكل حفاظتى و امنيتى  ــكى گفت: پروت ــازمان نظام پزش رئيس كل س
ــكان بايد با همكارى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى  براى پزش

اجرايى شود. 
ــه به هجمه ها عليه  ــت و گو با ايرنا، افزود: با توج ــا زالى در گف عليرض
ــته و به ويژه در ماه هاى اخير، مى بايست در  ــه سال گذش ــكان در س پزش
ــت، پروتكل منطقى را به شوراى  ــترك با وزارت بهداش قالب يك كار مش

امنيت ارائه دهيم تا به اجرا گذاشته شود. 
ــغل هاى مرتبط با خدمات سالمت  وى تصريح كرد: اهميت دادن به ش

ــكى به عنوان يك ضرورت است، همان طور كه در  و همچنين جامعه پزش
ــكان فراهم  ــرايط حداقلى امنيتى براى كادر درمانى و پزش ــه دنيا ش هم

مى شود. 
ــالت هيجانى در  ــده از حم ــاهد موج فزاين ــه داد: اخيرا ش ــى ادام زال
ــكان بوده ايم كه بايد  ــژه براى پزش ــز درمانى به وي ــتان ها و مراك بيمارس

به صورت جدى مورد رسيدگى قرار گيرد. 
ــكان عالوه بر خسارت  وى با بيان اينكه اين نوع برخوردها با پزش
ــاران نيز تاثيرگذار  ــى، حتى در ارائه خدمات به بيم به حوزه درمان

ــت، گفت: چندين بار با شوراى عالى امنيت ملى براى جلوگيرى  اس
ــوز نتيجه بخش نبوده  ــگارى كرده ايم اما هن ــن برخوردها نامه ن از اي

است. 
ــه در اين زمينه  ــه داد: البت ــكى ادام ــازمان نظام پزش رئيس كل س
ــه اى براى  ــده كه جلس ــنهاد داده ش ــود دارد و پيش ــى وج گاليه هاي
ــه نامه ها داده  ــخى ب ــود، اما پاس ــيدگى به اين وضعيت برگزار ش رس

نشده است. 
ــى امنيت  ــوراى عال ــار نامه به ش ــه ب ــه كرد: اگرچه س وى اضاف

ــورا  ــا اعتقاد داريم اين ش ــم، ام ــه اي ــه اى نگرفت ــته ايم و نتيج نوش
ــكان راهگشا  ــكل پزش ــيدگى به مش مى تواند در اين زمينه براى رس

باشد. 
ــب  ــى از برخوردهاى نامناس ــانه ها نيز تنها بخش او با بيان اينكه رس
ــانه اى مى كنند، گفت: اين  ــنوند و رس ــكان را مى ش و حمالت به پزش
ــى از  ــورت مكرر اتفاق مى افتد و بخش ــتان ها به ص ــات در شهرس اتفاق
ــود بنابراين بايد در اين زمينه اقداماتى  ــانه ها كشانده مى ش آنها به رس

جدى انجام شود. 
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بازار مكاره تبليغات طالق توافقى(بخش دوم)
ــت  ــا نكات قابل تاملى به دس ــا برخى از اين آگهى ه ــس از تماس ب پ
ــم. يكى از وكالى دفاتر وكالت در گفت وگو با مهر گفت: 2 ميليون  آوردي
ــود!  ديگرى  تومان مى گيريم و در مدت10 تا 15 روز طالق انجام مى ش
ــرم و مى توانم با يك ميليون  ــن از همه جا ارزان تر مى گي ــوان كرد: م عن
ــماره هاى تبليغاتى دفتر  ــام دهم!  يكى ديگر از ش ــان اين كار را انج توم
ــريف بياوريد و در مورد قيمت  ــت هم گفت: حتماً بايد حضورى تش وكال

به توافق مى رسيم! 

يك سردفتر: از هر 10 طالق مى توانم 7 تا را به صلح برسانم
ــالق و حقوقدان در گفت وگو  ــردفتر ازدواج و ط ــر على فايضى، س دكت
ــت اما  ــا 300 هزار هزارتومان اس ــد: تعرفه طالق 250 ت ــا مهر مى گوي ب
ــان ببرد مى گيرند حتى تا يك  ــى از نقاط تهران هرچقدر تيغ ش در برخ
ــت كه مى توانم  ــم. اما نكته قابل تأمل اين اس ــتر هم داري ميليون و بيش
ــود مى توانم  ــه از هر 10 طالقى كه در دادگاه ها صادر مى ش ــا كنم ك ادع
هفت تاى آن را به آشتى و صلح تبديل كنم. اين ادعا در حالى است كه 
ــم باالى پرونده ها وقتى براى  ــغله زياد و حج مى دانم قضات به دليل مش
ــاوران گذاشته كه آنها  گپ و گفت با زوجين ندارند و كار را به دوش مش

هم تنها تأييد مى كنند. 

مراحل طالق توافقى در دادگاه ها
اعظم مومنى شيويارى وكيل دادگسترى و كارشناس حقوقى در دفاتر 
ــتگى  ــالق در گفت وگو با مهر گفت: مراحل طالق توافقى بس ازدواج و ط
ــه نوع طالق دارد. در طالق هاى توافقى بايد طرفين يا وكالى طرفين با  ب
ــت طالق خود را داده  حضور در دفترخدمات الكترونيكى قضايى درخواس
و پس از ارائه مدارك چند روزى براى تعيين شعبه صبر كنند كه پيامك 
تعيين شعبه ارسال مى شود. سپس وكيل همراه با وكالت نامه يا خود زوج 
يا زوجه مدارك موردنياز دادگاه اعم از تست عدم باردارى و فرم مشاوره 
ــيدگى به پرونده آغاز شود. رئيس  ــليم دادگاه كرده تا رس خانواده را تس
شعبه يا همان قاضى با استناد به مدارك و فرم مشاوره رأى صادركرده و 
پس از حدود 7 تا 14 روز گواهى عدم سازش را صادر مى كند كه به وسيله 
ــه مراجعه كرد. البته 20 روز هم فرصت  ــن گواهى مى توان به دفترخان اي
ــت صلب حق  ــت اما وكالى طرفين معموالً درخواس براى تجديدنظر اس
تجديدنظر مى دهند تا حكم زودتر اجرايى شود كه اعتبار اين گواهى سه 

ماه است.
دسـتور مقام معظم رهبرى براى ارشـاد خانواده ها و جلوگيرى 

از طالق توافقى
ــفانه برخى وكال در موضوع  ــترى با بيان اينكه متأس اين وكيل دادگس
ــى كه مقام معظم رهبرى  ــالق حتى تبليغ هم مى كنند، گفت: از وقت ط
ــاد  ــات و دادگاه ها زوجين را قبل از طالق ارش ــتور دادند وكال و قض دس
ــيارى از توقيفات اموال و دارايى هاى  ــده و جلوى بس كنند كمى بهتر ش
ــاوره خانواده همچنان چالش اصلى  ــده اما موضوع مش طرفين گرفته ش
دادگاه هاست. به اعتقاد من بايد مراكز مشاوره بسيار تخصصى و حرفه اى 
ــح زوجين اجرايى  ــى و تخصصى براى صل ــفيدى را به طور علم ريش س
ــت: در بسيارى از پرونده هاى خانواده  كنند. مومنى شيويارى اظهار داش
ــم و هم در 90  ــتم هم حق الوكاله طالق را مى گرفت ــت داش كه در دس
ــه اخالقى و حرفه اى هر  ــح برقرار مى كردم كه اين وظيف ــد آنها صل درص

وكيل است. 

دهه هفتادى ها بيشترين مشترى طالق
ــيارى از پرونده هاى طالق بيشتر متولدين دهه 70 و  وى گفت: در بس
ــال هاى 68 و 69 تحت مديريت خانواده و مادر اقدام به طالق توافقى  س
مى كنند. دراين پرونده ها موضوع براساس غرور و لجبازى يا گاه لوس بازى 
رخ مى دهد. جوانانى كه روش همسردارى و زندگى مشترك را نمى دانند 

اما مزدوج مى شوند و با كوچك ترين دعوا اقدام به طالق مى كنند. 

كنار دادگاه ها بايد مراكز مشاوره ايجاد شود
ــردفتران ازدواج و طالق هم در  ــره كانون س ــرى، عضو هيات مدي مظف
گفت وگو با مهر گفت: در ماده 16 قانون حمايت از خانواده آمده است: به 
منظور تحكيم مبانى خانواده و جلوگيرى از افزايش اختالفات خانوادگى 
و طالق و سعى در ايجاد صلح و سازش، قوه قضاييه موظف است طى سه 
ــال از تاريخ الزم االجرا شدن اين قانون مراكز مشاوره خانواده را  كنار  س
ــاوره خانواده  ــاى خانواده ايجاد كند و در مناطقى كه مراكز مش دادگاه ه
وابسته به سازمان بهزيستى وجود دارد دادگاه ها مى توانند از ظرفيت اين 

مراكز نيز استفاده كنند. 
ــت: مراكز  ــده اس وى افزود: همچنين در ماده 19 اين قانون تأكيد ش

ــاوره اى به زوجين، خواسته هاى  ــاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مش مش
ــازش  ــعى در ايجاد س دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در موارد مربوط س
ــازش نامه  ــازش به تنظيم س مى كنند. مراكز مذكور در صورت حصول س
ــود را در مورد علل و  ــى خ ــادرت و در غير اين صورت نظر كارشناس مب
ــتدل به دادگاه اعالم مى كنند.  ــازش به طور مكتوب و مس داليل عدم س
ــى مراكز مشاوره خانواده به تشخيص  كه دادگاه با مالحظه نظر كارشناس
خود مبادرت به صدور رأى مى كند. مظفرى اظهار داشت: متأسفانه امروز 
ــت كه وقتى فرد برگه صالحيت  ــاوره و دادگاه آنقدر باالس ــرعت مش س
ــايد 24  ــند طالق به دفترخانه مى آورد، ش طالق توافقى را براى ثبت س
ساعت معطل شود. وى گاليه مى كند كه اجراى مراحل طالق در دادگاه 
سرعتش نسبت به دفترخانه بيشتر بوده است. اين در حالى است كه بايد 

مراكز مشاوره كنار دادگاه ها ايجاد شود. 

قرآن كريم: قبل از طالق داور انتخاب كنيد
ــن تبليغات و اقدامات فورى حقوقى و قضايى خانواده ها براى اجراى  اي
ــال در مورد طالق  ــت كه خداوند متع ــالق توافقى در حالى اس حكم ط
ــاس خطر كرده و پيشنهاد داورى داده است. خداوند متعال درسوره  احس

ــر از جدايى ميان آن دو  (زن  ــا آيه يك در مورد طالق مى فرمايد: اگ نس
ــوهر و داورى از خانواده  ــس داورى از خانواده ش ــوهر) بيم داريد؛ پ و ش
ــازگارى  ــازگارى دارند، خدا ميان آن دو س ــر س زن  تعيين كنيد. اگر س

خواهد داد. 

احاديث و روايات در مورد منفور بودن طالق
ــر  ــردان و زنانى را كه مرتبا تغيير همس ــر اكرم (ص): خداوند م پيامب

مى دهند، دوست ندارد. 
ــد عزوجل حالل فرموده، هيچ  ــام صادق (ع): از چيزهايى كه خداون ام
ــادق (ع): خداوند عزوجل  ــت. امام ص ــز نزد او منفورتر از طالق نيس چي
ــه اى را كه در  ــت دارد و خان ــد دوس ــى باش ــه اى را كه در آن عروس خان
ــام تقصيرها را بر  ــوان تم ــمن دارد. هرچند نمى ت ــد، دش آن طالق باش
ــاوره حرفه اى در موضوع افزايش  گردن تبليغات وكال يا ايجاد مراكز مش
ــاد يكى از مهم ترين داليل  ــالق توافقى انداخت اما به گفته وكال اعتي ط
ــادى دليل  ــكالت اقتص ــوده و در مرحله بعد هم مش ــالق ب ــه ط اين گون
ــئوالن چاره اى جدى  ــت كه در اين مورد بايد مس ــا بوده اس دوم طالق ه

بينديشند. 
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اخبار اخبار

حضور مدیرعامل و كاركنان بسيجي 
شركت آبفار گلستان در صبحگاه مشترك 

سازمان بسيج ادارات كل استان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز- با حضورمعاون سیاسی امنیتی 
استاندار، فرماندهان نظامی و انتظامی،مهندس شکیبافر فرمانده پايگاه 
بسیج باب الحوائج شرکت آب و فاضالب روستايی گلستان و مديران 
کل دستگاه های اجرايی در صبحگاه مشترك بسیج ادارات کل استان 
شرکت نمودند.به گزارش روابط عمومي و آموزش همگانی شرکت آب 
و فاضالب روستايی گلستان در اين صبحگاه مشترك که به مناسبت 
گرامیداشت هفته بسیج و در محل سايت اداری استانداري گلستان 
انجام شد کارکنان بسیجي شرکت آبفار گلستان به صورت منسجم 
در  شرکت  و  دولتي  دستگاههاي  بسیجیان  تجمع  به  پیوستن  با 

برنامه های تدوين شده، اين هفته حماسي را گرامي داشت.

تشکر ویژه مدیرعامل گاز گلستان از 
همراهی و مساعدت استاندار،دستگاه های 

اجرایی و مردم شریف استان در زمان 
برودت هوا و افت فشار گاز

گرگان - خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومي،مهندس 
صفر علی جمال لیوانی مدير عامل شرکت گاز استان گلستان طی 
از همراهي و همدلي مردم شريف درمديريت  پیامی محبت آمیز 
بحران و ساير  استاندار،مديريت  مصرف گاز و همچنین مساعدت 
دستگاه های اجرايی استان تقدير و تشکر نمودند. وی افزود: درهفته 
گذشته با ورود جبهه هوای سرد به استان وکاهش شديد دما به يکباره 
افزايش چشمگیر مصرف گاز را شاهد بوديم که جهت جلوگیری ازافت 
شديد فشارگاز، نسبت به قطع گاز واحد های صنعتی و جايگاه های 
CNG و تعدادی از ادارات و سازمانها اقدام کرديم تا از قطع جريان 

گاز بخش خانگی که در اولويت قرار داردجلوگیری شود.
مهندس جمال لیوانی گفت:ازمهمترين عواملی که ما را در اين برهه 
حساس کمک نمود همراهی و مساعدت مردم شريف استان بودکه 
همواره در طول سال با محبت وسعه صدر ضمن مديريت در مصرف 
گاز اين شرکت را در ساير برنامه ها نیز ياری می نمايند به نحوی 
که اين شرکت توانست حتیازمحل صرفه جويی انجام شده حجم 
زيادی از گاز را به استان مازندران انتقال دهد تا از قطع گاز مردم 
شريف آن استان نیز جلوگیری گردد.مديرعامل شرکت گاز استان 
گلستان تصريح کرد:درحال حاضر وضعیت جريان گاز پايداربوده و 
شرايط عادی دارد و گاز تمامی بخشهای مصرف اعم از صنعتی و 
تجاری وخانگی و جايگاه های CNG وصل می باشد، لذا امیدواريم 
مشترکین گرامی همچون گذشته با صرفه جويی در مصرف گاز اين 
شرکت را در نیل به اهداف مورد نظر و ارائه خدمات مطلوب ياری 

رسانند.
مدیرعامل شركت پاالیش نفت امام خمينی )ره( شازند؛
پيگيری برای اخذ مجوز برگزاری آزمون 

استخدامی پاالیشگاه امام خمينی )ره( شازند 
اينکه  بیان  با  علی جمشیدی  اراك - خبرنگار فرصت امروز- 
يک نوبت آزمون استخدامی برای رفع کمبود نیروی انسانی شرکت 
پااليشگاه نفت امام خمینی )ره( شازند برگزار شد اما تعداد افراد 
مورد نیاز مجوزهای اشتغال الزم را دريافت نکردند، گفت: کمبود 
85 نفری شرکت را از طريق برگزاری آزمون استخدامی مجدد رفع 
خواهیم کرد که درحال پیگیری و اخذ مجوز های استانی هستیم که 
اين آزمون را در سطح استان مرکزی برگزار کنیم. علی جمشیدی 
مديرعامل شرکت پااليش نفت امام خمینی )ره( شازند در خصوص 
اشتغال نیروهای بومی در اين شرکت در برنامه پاسخ گفت: شرکت 
پااليش نفت امام خمینی)ره( در حال حاضر 2250 نفر پرسنل دارد 
که شامل نیروهای رسمی، قرارداد مدت موقت و پیمانکاری می باشد؛ 
نفت  وزارت  متمرکز  گزينش  ازطريق  شرکت  اين  رسمی  پرسنل 
پذيرفته می شوند. مديرعامل شرکت پااليش نفت امام خمینی )ره( 
شازند افزود: در حال حاضر در اين شرکت 1185 نفر پرسنل رسمی 
مشغول به فعالیت هستند که از اين تعداد حدود 37 درصد از اراك 
وحومه و 27 درصد از شهرستان شازند می باشند. جمشیدی در 
خصوص استخدام جديد که در شرکت پااليش نفت امام خمینی 
شازند صورت گرفته است گفت: در آزمون استخدامی برگزار شده 
مقرر شده بود جهت رفع نیازهای نیروی انسانی شرکت تعداد 200 
نفر جذب شوند که از اين تعداد تنها 115 نفر مجوز های الزم جهت 
اشتغال به کار در پااليشگاه را کسب کردند. مديرعامل شرکت پااليش 
نفت امام خمینی )ره( شازند ادامه داد: کمبود 85 نفری شرکت را از 
طريق برگزاری آزمون استخدامی مجدد رفع خواهیم کرد که درحال 
پیگیری و اخذ مجوز های استانی هستیم که اين آزمون را در سطح 

استان مرکزی برگزار کنیم.

دیدار مدیرعامل و معاونين شركت آبفای 
گيالن با نماینده ولی فقيه در گيالن

شامخی-  سارا  رشت- 
مديرعامل و معاونین و جمعی 
با  شرکت  اين  مديران  از 
المسلمین  و  االسالم  حجت 
ولی  نماينده  قربانی  ا...  آيت 
فقیه در گیالن ديدار نمودند. 

در اين ديدار آيت اهلل قربانی با اشاره به اهمیت حوزه آبرسانی و 
حیاتی بودن آن تصريح کرد: مجموعه آبفای گیالن دو مسئولیت 
بزرگ دارد يکی آبرسانی به مردم استان و سقايی اين مايه حیات 
و ديگری خدمات دفع بهداشتی فاضالب که با جمع آوری و دفع 
بهداشتی فاضالب از آلودگی آب های زيرزمینی، آلودگی رودخانه ها 
و همچنین شیوع بیماری ها جلوگیری می گردد. وی ضمن آرزوی 
موفقیت برای مديريت آبفای گیالن در ارائه خدمت افزود: مسئولین 
گیالنی با مديريت شايسته بايد توانمنديشان را اثبات کنند و نشان 
دهند که گیالن مسئولین بافضیلتی داشته است و گیالن مجتهد 
بزرگی همچون آيت اهلل بهجت و شخصیتهای بزرگی چون میرزا 
کوچک خان داشته است. در ابتدای اين ديدار مهندس حسینی 
رئیس هیأت مديره و مديرعامل آبفای گیالن نیزضمن ارائه گزارش 
کوتاهی از وضعیت ارائه خدمات اين شرکت افزود: 50 شهر استان 
گیالن تحت پوشش خدمات آبفای گیالن می باشدکه جمعیتی 
حدود 1629414نفر معادل 99.89% جمعیت شهری در بخش 
آب و 425915 معادل 2/68 % جمعیت استان را در بخش فاضالب 

شامل می گردد.
تخصيص به موقع اعتبارات مصوب در سفر رهبری
پيشتازی شاخص آسفالت راه های 

روستایی استان نسبت به كشور
كرمانشاه - خبرنگار فرصت امروز- مدير کل راه و شهرسازی 
رهبر  سفر  اعتبارات  موقع  به  تخصیص  گفت:  کرمانشاه  استان 
معظم انقالب به استان کرمانشاه، عالوه بر رشد و جهش عمرانی 
ديگر حوزه ها ی تحت مديريت اين اداره، شاخص آسفالت راه های 
روستايی را نسبت به عدد کشور کماکان باالتر قرار داده است. به 
اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه،  گزارش روابط عمومی 
مهندس عبداهلل بهادری در اين خصوص تصريح کرد: طبق برنامه 
زمان بندی شده، اجرای پروژه های راه های روستايی حتی در نقاط 
صعب العبور و کوهستانی هم تا زمانی که شرايط جوی اجازه دهد 
بی وقفه در حال اجراست. وی افزود: اگر از پروژه های تکمیلی عبور 
کنیم، در حال حاضر، محور شرکان در حوزه شهرستان پاوه با طول 
4/5 کیلومتر بیش از 85 درصد رشد داشته که با اتمام آن در خرداد 
96 بیش از 101 خانوار را در منطقه کوهستانی اورامانات از تردد 
بهادری  کرد.  خواهد  بهره مند  آسفالته  و  بهساز ی شده  راهی  در 
 در ادامه به پیشرفت قابل قابل قبول پروژه ترمیم و روکش محور 
نهرابی – شايگان شهرستان روانسر هم نسبت به زمان آغاز عملیات 
اشاره کرد و گفت: اين محور به طول 10 کیلومتر نقش مهمی در 
شهرستان  به  جوانرود   – روانسر   – کرمانشاه  شهرستان  اتصال 
ثالث باباجانی ايفا می کند و با روکش آن مخصوصا، عبور و تردد 
کامیون های تجاری مرزهای موجود به مرکز استان را بسیار آسان و 
امن خواهد کرد. اين در حالی است که در شرق استان در شهرستان 
کنگاور هم عملیات ترمیم و روکش محور نهاوند - قارلق هم به طول 
4 کیلومتر که از مهر ماه سال جاری شروع شده بود، در اواخر آبان ماه 
به پايان رسید. شاخص آسفالت راه های روستايی استان کرمانشاه در 
6 ماهه نخست سال عدد 63/35 را ثبت کرد که باالتر از عدد کشوری 

اين مهم در عدد 50/97 بود. 

مشاور مناسب سازی معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان:
70 محور شهری اصفهان تا پایان سال 

برای معلوالن شهر مناسب سازی می شود
اصفهان - خبرنگار فرصت 
امروز- مشاور مناسب سازی 
شهرداری  شهرسازی  معاونت 
محور   70 گفت:  اصفهان 
پروژه های  عنوان  به  شهری 
برای  معاونت  اين  اجرايی 
مناسب سازی مشخص شده است که امیدواريم تا پايان سال، نمود 
عینی آن، برای شهروندان قابل مشاهده باشد. به گزارش خبرنگار 
ماازاصفهان، علیرضا ابراهیمیان با حضور در برنامه »اينجا اصفهان« 
اظهار کرد: معلوالن در تمامی طول سال بايد مورد توجه قرار گیرند 
چرا که مشکالت آن ها در طول سال مستمر است. وی ادامه داد: 
نامگذاری روز يا هفته ای در سال برای اين قشر از جامعه، فرصتی 
است تا آن ها، حقوق خود را بیشتر و بهتر يادآوری کنند. مشاور 
مناسب سازی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: 
اين افراد مثل همه مردم جامعه، دارای حقوق شهروندی به همراه يک 
سری قوانین حمايتی هستند. وی افزود: گام های اجرايی مختلفی 
برای اختصاص بودجه به پروژه های مناسب سازی از سوی مديريت 
کرد:  عنوان  ابراهیمیان  است.  برداشته شده  معلوالن  برای  شهری 
تشکیل ستاد برای تولی گری، مطالعات و نظارت بر امور معلوالن، 
مطالعه بر روی معابر مناطق پانزده گانه شهری بر اساس تردد ترافیک 
و تراکم اسکان معلوالن از لحاظ حجم جمعیتی و اولويت بندی معابر 
به 3 دسته »A، B و C« از جمله گام های اجرايی معاونت شهرسازی 
در زمینه مناسب سازی معابر شهرداری اصفهان است. وی ادامه داد: 
انتظار داريم معابر دارای اولويت معابر »A« در 3 ساله اول برنامه 
ريزی و تا سال 96 مناسب سازی شوند. مشاور مناسب سازی معاونت 
شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان تاکید کرد: برای ايجاد ادبیات 
طراحی مناسب معلوالن، نیاز به پروژه های الگو، بر مبنای شاخص 
مطلوبیت فضاهای شهری بود. ابراهیمیان ياد آور شد: در اين راستا 
يک محور پیاده، يک بوستان و يک ساختمان به عنوان طرح های 
الگو بر اساس استانداردهای جهانی، مبنای طراحی های بعدی قرار 
می گیرد. وی ادامه داد: می توان امیدوار بود که بر اساس اين اقدامات، 
تراز پیاده رو ها حفظ و اولويت به عابر پیاده داده شده و از اين به بعد 
خودروها، اختالف سطح را طی کنند. مشاور مناسب سازی معاونت 
شهرسازی شهرداری اصفهان اضافه کرد: 70 محور شهری نیز به 
امیدواريم  اين معاونت مشخص شده که  عنوان پروژه های اجرايی 
تا پايان سال، نمود عینی آن، برای شهروندان قابل مشاهده باشد. 
وی افزود: 75 محور شهری نیز در دست بررسی هستند تا معلوالن 
دسترسی بهتری به مکان های عمومی و مجتمع های بیش از 4 طبقه 

داشته باشند.

دانشگاه علوم پزشکی كرمانشاه در 
"سليمانيه" عراق شعبه می زند

خبرنگار   - كرمانشاه 
امور  مسئول  امروز-  فرصت 
بین الملل دانشگاه علوم پزشکی 
شعبه  اندازی  راه  از  کرمانشاه 
دانشگاه در "سلیمانیه" کشور 
علیرضا  دکتر  داد.  خبر  عراق 
احمدی با بیان اينکه بین المللی سازی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
از يک سال پیش شروع شده، گفت: خوشبختانه از سال گذشته مجوز 
جذب دانشجوی خارجی را دريافت کرديم و در حال حاضر اولین 
گروه دانشجويان خارجی امسال در دانشگاه جذب شدند. وی با بیان 
اينکه راه اندازی شعبه دانشگاه در سلیمانیه عراق در دستور کار است، 
گفت: قطعا اين شعبه عالوه بر اينکه به عنوان نماينده دانشگاه علوم 
پزشکی کرمانشاه فعالیت می کند نماينده ساير دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور نیز خواهد بود. وی با بیان اينکه چالشهای بسیاری بر 
سر راه بین المللی سازی دانشگاه وجود داشته و دارد، گفت: يکی از اين 
چالش ها عدم تسلط عمده اساتید و کارکنان دانشگاه به زبان انگلیسی 
است زيرا در دو سال اول بايد تدريس برای دانشجويان خارجی به 
بین الملل دانشگاه علوم  امور  انگلیسی صورت گیرد. مسئول  زبان 
پزشکی کرمانشاه در ادامه به ظرفیت های  استان در زمینه گردشگری 
سالمت اشاره کرد و افزود: قطعا حضور دانشجويان خارجی می تواند 
زمینه ساز حضور گردشگران سالمت در کشور شود. احمدی افزود: 
عالوه بر اين میل بسیار زيادی در بخش کردنشین عراق برای حضور 
در کشور ايران جهت درمان وجود دارد زيرا شرايط درمان در کشور 
ايران به لحاظ کیفی به هیچ عنوان با کشورهای منطقه از جمله ترکیه 
قابل مقايسه نبوده و از سطح بسیار بااليی برخوردار است. اين مقام 
مسئول تصريح کرد: در زمینه جذب اين حجم از بیماران و گردشگران 
سالمت تنها تالش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کافی نبوده و بايد 
مسئولین استان به ويژه در بحث ارتقای هتل داری در استان و افزايش 
امکانات گردشگری وارد کار شوند. مسئول امور بین الملل دانشگاه 
علوم پزشکی با اشاره به رتبه 3835 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 
از میان 150 هزار دانشگاه موجود در جهان، گفت: با توجه به ظرفیت 
ارائه خدمات در دانشگاه و با توجه به اينکه سیستم درمانی کشور در 
دانشگاه های علوم پزشکی ادغام شده قطعا اين رتبه حق دانشگاه علوم 
پزشکی کرمانشاه نیست. وی افزود: از جمله شاخص های مطرح در 
اين رتبه بندی میزان جذب دانشجوی خارجی، تعداد اساتید خارجی 
که در دانشگاه تدريس می کنند، تعدا اخذ جوايز نوبل و تعداد اساتید 
دانشگاه است که در دانشگاهای خارجی تدريس می کنند. احمدی 
افزود: ارتقای وضعیت دانشگاه در همه اين شاخص ها به ويژه در بحث 
جذب اساتید و دانشجويان خارجی همکاری همه دستگاه های استان 

را در جهت فراهم کردن بستر مناسب گردشگری می طلبد.

تحوالت در حوزه فاضالب اهواز ادامه دارد
اهواز - خبرنگار فرصت امروز- به دنبال اجرايی شدن پروژه های 
متعدد در حوزه فاضالب کالنشهر اهواز اين بار پروژه ايجاد خط انتقال 
اصلی فاضالب واقع در کوی شهید چمران شهرستان کارون ) خیابان 
برق فشار قوی( توسط واحد عملیاتی اين شرکت آغاز به کار نموده 
است. با اجرای پروژه يادشده فاضالب های روباز در منطقه) حوالی 
مدارس مهاجرين( جمع آوری می گردند که بسیاری از معضالت 
زيست محیطی و سالمت در اين محل مرتفع می گردند. تاکنون 
پیشرفت فیزيکی اين پروژه در حدود 30 درصد اعالم شده است. 
فاضالب  جديد  انشعابات  خط،  اين  ايجاد  همراه  به  است  گفتنی 
جهت منازل مسکونی در منطقه نیز نصب می گردد. اخیرا فرماندار 
شهرستان کارون به همراه معاون بهره برداری شرکت آبفا اهواز از اين 
پروژه بازديد به عمل آورد و اجرای آن را تحولی در حوزه بهداشت 

منطقه عنوان کرد.
مدیر عامل شركت شهركهای صنعتی استان مركزی:

 كميته نظارت نقش بسزایی در اعطای 
تسهيالت به صنایع كوچک دارد 

اراك - خبرنگار فرصت امروز- مدير عامل شرکت شهرکهای 
صنعتی و دبیر کمیته رونق و خروج صنايع از رکود استان مرکزی 
گفت: اين کمیته نقش بسزا و مهمی در اعطای تسهیالت هوشمند 
و واقعی به صنايع کوچک دارای رکود و بازگشت آنان به چرخه 
شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به  دارد.  اشتغال  ايجاد  و  تولید 
شهرکهای صنعتی استان مرکزی، مصطفی آمره افزود: اين کمیته 
با تشکیل جلسات منظم و کاربردی و شناسايی صنايع و واحدهای 
نیازمند به تزريق نقدينگی تا کنون توانسته است گام های اساسی 
در خروج بنگاه های اقتصادی کوچک مستقر در شهرکها و نواحی 
صنعتی استان ازرکود و بازگشت به چرخه تولید بردارد. وی اضافه 
کرد: برای تحقق اين مهم در کشور 16 هزار میلیاردتومان برای 
صنايع بزرگ، متوسط و کوچک در نظر گرفته شده است که 
سهم استان مرکزی در اين میان 450 میلیارد تومان می باشد 
که 158 میلیارد تومان آن با نظارت کمیته رونق و خروج صنايع 
از رکود پرداخت شده است وهمچنین بیش از 60میلیارد تومان به 
واحدهاي مستقردرشهرکها ونواحي صنعتي استان پرداخت شده 
است. آمره در ادامه فراهم آوردن بستر های الزم برای همکاری فی 
مابین صنايع بزرگ با واحدهای متوسط و کوچک را اقدام کلیدی 
در رفع نیاز های هدف بازار، انتقال تجربه در حوزه های نرم افزاری، 
مهارت، آموزش های تخصصی و توسعه خوشه های مدرن و به روز 
صنعتی دانست. وی تاکید کرد اين همکاری های میان بخشی نقش 
اساسی در توسعه همه جانبه صنايع استان و توسعه پايدار به همراه 

اشتغال مداوم دارد.

تبریز - اسد فالح- رئیس سازمان ملی بهره وری 
ايران از شرکت توزيع نیروی برق آذربايجان شرقی 
اقتصاد  اقدامات  و  ها  فعالیت  در جريان  و  بازديد 
مقاومتی و شاخص های بهره وری اين شرکت قرار 
گرفت. به گزارش خبرنگار ما در تبريز، مديرعامل 
شرکت توزيع نیروی برق آذربايجان شرقی با ابراز 
خرسندی از حضور رياست سازمان ملی بهره وری 
ايران، با بیان اينکه هر چند که محدوديت منابع 
مالی در تمامی بخش ها وجود داشته و مشهود است 
اما به اعتقاد ما نبود تفکر سیستمی، عدم استفاده 
بهینه از منابع بسیار حائز اهمیت است چرا که ايجاد 
فرصت و استفاده بهینه از منابع موجود يک هنر 
با بیان حديثی از  است. مهندس يوسف سرافراز، 
امیر المومنین علی )ع( با اين مضمون که "از دست 
اقدامات  به  است"  گلوگیر  اندوهی  فرصت،  دادن 
شرکت توزيع نیروی برق استان در طرح جهادی 
کاهش تلفات اشاره کرد و گفت: اين طرح بعنوان 
يک امر بسیار مهم از سوی شرکت توانیر به سراسر 
کشور ابالغ شده و میثاق نامه ای در اين خصوص 
به  کشور  مختلف  مناطق  مديران  تمامی  توسط 
امضاء رسید. وی همچنین با بیان شاخص های کمی 
و کیفی برنامه کاهش تلفات در سه سال اخیر، بحث 
فرهنگ سازی برای اصالح الگوی مصرف و مديريت 
سیستم  ساماندهی  روستايی،  برق رسانی  مصرف، 
برق بخش کشاورزی، نصب کنتورهای هوشمند، 
اجرای طرح فهام و تالش جدی برای بهره گیری 

از انرژی های تجديدپذير و استفاده از نیروگاه های 
افزايش  مقیاس کوچک و CHP را نیز در روند 
عملی  گام های  ترين  مهم  از  توسعه،  و  بهره وری 
شرکت توزيع نیروی برق استان آذربايجان شرقی 
قلمداد کرد. مديرعامل شرکت توزيع نیروی برق 
آذربايجان شرقی همچنین به فعالیت های شاخص 
اين شرکت در بخش اقتصاد مقاومتی و "سند تدبیر 
و توسعه استان" اشاره و به مواردی از فعالیت های 
مشترکین  با  همکاری  بخش  در  شرکت  اين 
صنعتی و کشاورزی در سال های 95-94 و اهداف 
هوشمندسازی شبکه برای مشترکین ديماندی و 
صنعتی و کشاورزی و برنامه های پاسخ به تقاضای 

برق،  صنعت  تشويقی  سیاست های  و  مشترکین 
که در امر افزايش شاخص های بهره وری کشورمان 
نقش اساسی دارند نیز به تفصیل تشريح کرد. در 
اين جلسه بهبودی، رئیس سازمان مديريت و برنامه 
ريزی استان آذربايجان شرقی، فعالیت های شرکت 
اقتصاد  بخش های  در  استان  برق  نیروی  توزيع 
مقاومتی، سند تدبیر و توسعه استان و نیز افزايش 
شاخص های بهره وری را بسیار مطلوب توصیف کرد. 
دکتر طباطبايی يزدی رياست محترم سازمان ملی 
بهره وری ايران از فعالیت ها و اقدامات عملی شرکت 
توزيع نیروی برق آذربايجان شرقی در بخش اقتصاد 
مقاومتی و کاهش تلفات تقدير کرد و اين اقدامات 

را گام های عملی در جهت افزايش بهره وری دانست. 
وی همچنین اظهار داشت: فعالیت های صنعت برق 
فعالیت های  ترين  مهم  از  يکی  می توان  را  کشور 
دانش بنیان کشور قلمداد کرد و مصداق آن اينکه 
وزارت نیرو و خصوصاً صنعت برق در کارگروه برنامه 
ما  قدم  ثابت  همکاران  از  بهره وری  ارتقای  ملی 
محسوب می شوند. وی افزود: بدلیل همکاری بسیار 
خوب فیمابین است که وزارت نیرو از کمک های 
فنی ما و کشورهای عضو سازمان بهره وری آسیايی 
که از 19 کشور پیشرفته و اغلب تراز اول شرق آسیا 
تشکیل يافته، بهره مند می شود و استقرار "مديريت 

دانش" در وزارت نیرو در همین راستا بوده است. 
وی ادامه داد: چنانچه صنعت برق در امر مشاوره 
نیاز به کمک داشته باشد قطعاً با امکانات سازمانی 
بهره وری کشورهای آسیايی که بیش از يک سوم 
جمعیت جهان را در خود جای داده با شما همراهی 
مزيت های  از  می توانید  و  کرد  خواهیم  جدی 
واردات و صادرات کشورهای عضو بهره مند شويد. 
خود  سخنان  پايان  در  يزدی  طباطبايی  دکتر 
توانمندی های شرکت توزيع نیروی برق آذربايجان 
شرقی را به عنوان يک دستگاه نمونه در استان بسیار 
مهم، خوب و ستودنی و قابل اطمینان توصیف کرد 
و ابراز امیدواری کرد که سازمان ملی بهره وری ايران 
با سازمان  رو همکاری های خوبی  زمان پیش  در 
مديريت و برنامه ريزی استان و شرکت توزيع نیروی 

برق آذربايجان شرقی داشته باشند.

در بازدید رئيس سازمان ملی بهره وری ایران از شركت توزیع نيروی برق آذربایجان شرقی عنوان شد؛

وزارتنیرووصنعتبرقدرکارگروهبرنامهملیارتقایبهرهوریازهمکارانثابتقدممامحسوبمیشوند

عمومي  روابط  گزارش  به  امروز-  اروميه - خبرنگار فرصت 
امور آب و فاضالب شهري چالدران، مهندس اکبري رئیس هیات 
مديره و مدير عامل شرکت آب و فاضالب استان آذربايجان غربي 
اين  آوردند.در  عمل  به  بازديد  چالدران  فاضالب  و  آب  امور  از 
الزم  راهکارهاي  امور  مشکالت  و  مسائل  بررسي  ضمن  بازديد 
ارائه و دستورات الزم را صادر کردند و  را جهت حل مشکالت 
بازديد عملکرد يکساله امور چالدران را  مهندس اکبری در اين 
مورد ارزيابي داده و از عملکرد امور ابراز رضايتمندی کرد. گفتني 
و  محلي  رسانه های  با  مصاحبه  عامل شرکت ضمن  مدير  است 

خبرگزاري ها توضیحاتي در خصوص پروژه های در دست اجراي 
استان، شهر سیه چشمه و آواجیق را نیز ارائه نمودند. همچنین 
آقازاده  رحیم  همراه  به  روزه  يک  سفر  اين  در  اکبري  مهندس 
مدير امور چالدران در معیت آقاي حسین زاده فرماندار شهرستان 
چالدران ديدار کردند و در خصوص روند اجراي طرح مطالعات 
فاضالب چالدران و ديگر مسائل مربوطه ترتیب جلسه دادند، در 
استان  آبفای  اکبری مدير عامل شرکت  اين سفر مهندس  آخر 
به همراه معاون عمراني استاندار و اعضاي کمیته فني استان از 

پروژه های فعال شهرستان بازديد به عمل آوردند.

تمدید گواهینامه های سیستم های مدیریت یکپارچه شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

معاون عمراني استاندار و اعضاي کمیته فني استان آذربایجان غربي از پروژه های در دست اجرای چالدران بازدید کردند

اهواز - خبرنگار فرصت امروز- طی حکمی از 
سوی معاون وزير نفت در امور پااليش و پخش، 
به عنوان مديرعامل جديد  الذکر  اسفنديار دائم 
و عضو هیات مديره شرکت پااليش نفت آبادان 
منصوب گرديد. در اين حکم آمده است: با عنايت 
به تخصص، تعهد جنابعالی و براساس مصوبه هیات 
مديره شرکت ملی پااليش و پخش فرآورده های 

عنوان  به  حکم،  اين  موجب  به  ايران  نفتی 
پااليش  مديره شرکت  هیات  و عضو  مديرعامل 

نفت آبادان منصوب می شويد. 
الزم است با همفکری و تعامل با کارکنان صديق 
و وظیفه شناس و استفاده از تمام توانمندی های 
و  تکالیف  شدن  محقق  راستای  در  شرکت  آن 
برنامه های تعیین شده ذيل اهتمام ورزيد. - اجرای 

از  که  پااليشگاه  تثبیت ظرفیت  و  توسعه  طرح 
کامل  حفظ   - است  ملی  پروژه های  بزرگترين 
تولید با رعايت کامل شرايط ايمن کار و صیانت از 
محیط زيست - برقراری کامل نظم و انضباط اداری 
و ارتقای کیفی ساختار سازمانی نیروی انسانی و 
مديريت  با  ها  هزينه  - کاهش  آن  چابک سازی 
مطلوب و استفاده بهینه از منابع مالی و تجهیزاتی 

در اختیار. امید است با اتکال به ذات اقدس الهی 
در انجام وظايف خطیری که بر عهده می گیريد، 

موفق باشید.
آقای  جناب  زحمات  از  تشکر  ضمن  پايان  در 
اين  تصدی  زمان  در  ابوالحسینی  حبیب اهلل 
مسئولیت امیدوارم که حضور ايشان در مسئولیت 

جديد منشاء خیر و تحول واقع گردد.

ساری- خبرنگار فرصت امروز- بانک ملت و شرکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تسويه وجه)سمات(، تفاهمنامه همکاری امضا 
کردند. به گزارش خبرنگار مازندران، در مراسم امضای اين تفاهمنامه 
که با حضور دکتر شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
و دکتر هادی اخالقی فیض آثار و دکتر محمدرضا محسنی مديران 
عامل بانک ملت و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسويه 
وجوه انجام شد، طرفین در راستای توسعه بازار سرمايه در عرصه 
بین المللی توافق کردند. دکتر هادی اخالقی فیض آثار، مديرعامل 
برای حمايت  بانک  اين  آمادگی کامل  اين مراسم،  بانک ملت در 
از بازار سرمايه در ابعاد داخلی و بین المللی خبر داد. دکتر شاپور 
محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در اين جلسه با قدردانی 
از مشارکت فعال بانک ملت در بازار سرمايه اظهار داشت: با توجه به 
پتانسیل های اين بانک، کارهای خوبی را می توان در عرصه همکاری 
بازار پول و سرمايه انجام داد. بر اساس اين گزارش، هدف از انعقاد 

تفاهمنامه بین بانک ملت و سپرده گذاری مرکزی، افزايش سطح 
همکاری فی ما بین به منظور توسعه بازار سرمايه کشور و ابزارها و 
نهادهای مرتبط با آن به ويژه در حوزه بین المللی شدن بازار سرمايه 

ايران و جذب سرمايه گذاران خارجی در چارچوب قوانین و مقررات 
با رعايت اعمال نظارت های الزم، اعالم شده است. در چارچوب اين 
تفاهمنامه، بانک ملت به عنوان عضو اتاق پاياپای از سوی شرکت 
خدمات  کننده  دريافت  بانک  عنوان  به  مرکزی  سپرده گذاری 
سرمايه گذاران ممتاز و بانک عامل در حوزه بانکداری بین المللی و 
مديريت حساب های کارگزار ی ارزی انتخاب شده است. در عین حال 
در قالب تفاهمنامه مذکور، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تسويه وجوه نسبت به تعیین و معرفی بانک ملت به عنوان بانک 
عامل بین المللی خود جهت افتتاح حساب ارزی برای سرمايه گذاران 
خارجی به منظور انجام معامالت اوراق بهادار و معامالت کاال در 
عملیات  انجام  جهت  ذيصالح  نهاد  همچنین  و  ايران  بورس های 
کارگزاری ارزی، تسويه و بازپرداخت اصلی و سود سرمايه گذاری و 
واريز حساب های سرمايه گذاران خارجی از جمله سرمايه گذاران کره 

جنوبی اقدام خواهد کرد.

اوقاف  مديرکل  امروز-  فرصت  خبرنگار   - اراك 
به  خبری  نشست  در  مرکزی  استان  خیريه  امور  و 
را  اداره  اين  برنامه های  ويژه  وقف،  دهه  مناسبت 
برنامه ستادی  و 36  برنامه شهرستانی  اجرای 135 
اعالم و بر افتتاح مرکز مجازی حفظ قرآن در اراك 
تأکید کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف 
و امورخیريه استان مرکزی، نشست خبری دهه وقف، 
با حضور اصحاب رسانه استان به منظور تشريح ويژه 
برنامه های اين هفته در اداره کل اوقاف و امور خیريه 
استان مرکزی برگزار شد.حجت االسالم سیدمحمدباقر 
حسینی اراکی، مديرکل اداره اوقاف و امور خیريه استان 
مرکزی در جمع خبرنگاران از برگزاری 135 برنامه 
شهرستانی و 36 برنامه ستادی در استان خبرداد و 
هدف از برگزاری اين برنامه ها را ترويج فرهنگ وقف 

شفاف سازی عملکرد اين سازمان در طول سال، ترغیب 
ايجاد وقف جديد برشمرد. وی به  مردم در راستای 
نقش مهم و تأثیرگذار اصحاب رسانه، صدا و سیما در 
جلب اعتماد بیشتر مردم در سال های اخیر اشاره کرد 
و افزود: خبرنگاران در حوزه های مختلف خبری اهداف 
اين مجموعه که اجرای امینانه نیات واقفین است را به 
سمع و نظر مردم خواهند رساند. حجت االسالم حسینی 
اراکی تصريح کرد: دفاع از موقوفات، اجرای امینانه نیات 
واقفین و دفاع از حق و حقوق موقوفه نشینان در اولويت 
کاری به شمار می رود، فعاالن اين حوزه از تمامی توان 
خود استفاده می کنند تا در حق احدی اجحاف نشود. 
حجت االسالم حسینی بابیان اينکه وقف و کودك و 
تشريح ويژه برنامه های وقف از سیمای آفتاب از ديگر 
برنامه هاست، ابراز کرد: همايش وقف و رسانه در کانون 

امام خمینی)ره(، افتتاح مرکز مجازی حفظ قرآن در 
مسجد امام خمینی، برپايی ايستگاه همه واقف باشیم 
در بقاع شاخص، ارائه خدمات رايگان در طول هفته 
در درکاندگاه دوَزج، برگزاری شورای اداری استان با 
محوريت تشريح عملکرد اين سازمان و بیان برنامه های 
وقف از ديگر برنامه هاست. وی حضور قرآنیان و اصحاب 
وقف در صدا و سیمای آفتاب، جمع بندی برنامه های 
استان  از سیمای  به مناسبت دهه وقف  انجام شده 
را ازديگر برنامه های ستادی اين دهه برشمرد و ابراز 
و  استان  متبرکه  بقاع  در  معرفت  خیمه های  کرد: 
چاپ بروشور از عملکرد اطالعاتی از برنامه های وقف 
شد.  خواهد  اجرايی  هفته  اين  در  مردم  عموم  ويژه 
حجت االسالم حسینی اراکی از همايش روحانیون در 
شازند، همايش خانواده اوقاف و تجلیل از خانواده ها، 

به  وقف  برنامه  ويژه  وقف،  ياوران  الستانی  همايش 
مناسبت روز دانشجو در دانشکده علوم قرآنی خمین، 
بازديد از بیمارستان آيت اهلل خوانساری، همايش وقف 
مشاورين  و  بهره برداری  معاونت  حضور  با  اقتصاد  و 
اقتصادی و برخی از سرمايه گذاران به عنوان بخشی 
ديگر از برنامه های هفته وقف ياد کرد. حجت االسالم 
حسینی اراکی بابیان اينکه امسال برنامه های دهه وقف 
با صالحديد مرکز در 10 روز اجرايی می شود، شعار 
افزود:  و  اعالم کرد  باشیم«  واقف  را»همه  دهه وقف 
وقف و رسانه، وقف و ترويج فرهنگ اهل بیت)ع(، وقف 
و ترويج فرهنگ قرآنی، وقف، بقاع متبرکه و زيارت، 
وقف و حوزه های علمیه، وقف و محرومیت زدايی، وقف 
و سالمت، وقف و خانواده، وقف و اقتصاد مقاومتی، وقف  

و علم و فناوری را روز شمار دهه وقف عنوان کرد.

مدیرعامل جدید پاالیشگاه آبادان منصوب شد

در تفاهمنامه ای با شرکت سپرده گذاری مرکزی 
بانک ملت، بانک عامل جهت افتتاح حساب ارزی برای سرمایه گذاران خارجی شد

مدیر کل اوقاف استان مرکزی از افتتاح مرکز مجازی حفظ قرآن خبرداد 

فاضالب  خانه  تصفیه  فالح-  ماهان   - تبریز 
بناب با هزينه ای بالغ بر 200 میلیارد ريال در 
دهه مبارك فجر به بهره برداری خواهد رسید. به 
گزارش خبرنگار ما در تبريز، مديرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان با اعالم اين خبر اظهار داشت: 
تصفیه خانه فاضالب بناب در دو مدول اجرايی 
طراحی شده که ظرفیت نهايی اين تصفیه خانه 
برای سال مقصد 1410 حدود 43200 مترمکعب 
در شبانه روز برای جمعیت 1700000 نفر خواهد 
بود. مهندس علیرضا ايمانلو افزود: فرآيند تصفیه 
در اين تصفیه خانه از نوع يو – اس – بی – اف 
تصفیه  اول  مدول  ظرفیت  و  است   )USBF(
خانه که در حال حاضر احداث گرديده 21600 
مترمکعب در شبانه روز برای جمعیت 85000 
نفر می باشد و دارای بیش از 95 درصد پیشرفت 
فیزيکی است. وی در خصوص مشکالت اجرای 

وجود  علیرغم  بناب گفت:  فاضالب شهر  شبکه 
مشکالت اجرايی بدلیل مسطح بودن شهر و وجود 
سطح  بودن  باال  و  غیراصولی  سنتی  کانال های 
مالی  منابع  محدوديت های  و  زيرزمینی  آبهای 
نسبت به مطالعه و ايجاد تاسیسات شبکه فاضالب 
اقدام شده است. مديرعامل شرکت آب و فاضالب 

آذربايجان شرقی اضافه کرد: طبق مطالعات انجام 
شده شبکه جمع آوری فاضالب به 7 زون تقسیم 
گذاری  لوله  مطالعات  کیلومتر   180 از  و  شده 
حدود 190 کیلومتر اجرا شده که پوشش بیش 
از 100درصد در صدی شبکه فاضالب را دارد. وی 
ادامه داد: شهر بناب به علت مسطح بودن و عدم 
وجود شیب عمومی شهر و باال بودن سطح آبهای 
زيرزمینی تنها شهر استان است که برای انتقال 
فاضالب به تصفیه خانه نیاز به 11 ايستگاه پمپاژ 
داشت که بطور صد در صد تکمیل و راه اندازی و 
در مدار بهره برداری قرار گرفته و به همین علت 
هزينه تمام شده نسبت به ساير نقاط استان باال 
از  افزود: در طول سال 94 بیش  می باشد. وی 
24350 متر و در سال جاری نیز در حدود 6800 
متر لوله گذاری فاضالب در اقطار 200 الی 1200 
اولويت های  بر اساس  و  میلیمتر در سطح شهر 

اجرايی انجام شده است. وی در خصوص هزينه 
اجرای شبکه و تصفیه خانه فاضالب بناب گفت: 
کل هزينه های اجرای تصفیه خانه فاضالب بناب 
200 میلیارد ريال بوده و برای ايجاد شبکه جمع 
آوری فاضالب تاکنون بیش از 250 میلیارد ريال 
هزينه شده است. مديرعامل شرکت آب و فاضالب 
طرح  حاضر  حال  در  کرد:  خاطرنشان  استان 
فاضالب شهر بناب با وجود تقريبا 100 در صدی 
پوشش شبکه فاضالب تصفیه خانه فاضالب نیز با 
جديت در حال پیگیری است و بزودی با حضور 
مقامات کشوری و مسئولین استانی به بهره برداری 
خواهد رسید. تصفیه خانه فاضالب شهر بناب واقع 
در شمالغربی و در ساحل چپ رودخانه گپی چای 
در فاصله 5 کیلومتری محدوده توسعه شهر واقع 
شده است و مساحت زمین آن در حدود 4 هکتار 

می باشد.

اصفهان- خبرنگار فرصت امروز- در جلسه اختتامیه ممیزی خارجی 
سیستم های مديريت يکپارچه فوالد مبارکه که روز چهارشنبه سوم آذر ماه و 
با حضور تیم ممیزی شرکت SGS سوئیس و مديرعامل، معاونین و مديران 
شرکت فوالد مبارکه انجام شد، بر اساس يافته های هريک از ممیزين شرکت 
مذکور، گواهینامه های سیستم های يکپارچه مديريت شرکت فوالد مبارکه 
برای يک دوره يکساله تمديد گرديد. به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، در 
اين دوره از ممیزی که از تاريخ 95/8/11 تا 95/9/3 توسط يک تیم هشت 
مديريت  استانداردهای  اجرايی  روند  آمد،  عمل  SGSبه  شرکت  از  نفره 
کیفیت )ISO9001:2008(،محیط زيست )ISO14001:2008(،سیستم 
آموزش  بهداشت )OHSAS18001:2007(، مديريت  و  ايمنی  مديريت 
فوالد  در   )ISO50001:2011( انرژی  مديريت  و   )ISO10015:1999(
مبارکه مورد بررسی قرار گرفت. در بخش آغازين جلسه اختتامیه اين دوره 
از ممیزی مهندس حسینیان سر ممیز تیم ممیزی گزارشی از نقاط قوت 
و زمینه های قابل بهبود در حوزه های تمرکز اين دوره از ممیزی مشتمل بر 
اطالع رسانی، آموزش و اجرای صحیح دستورالعمل ها و گردش کارها، آموزش، 
اطالع رسانی و آگاهی کارکنان از ريسک ها و دستورالعمل های ايمنی مرتبط، 
ارزيابی جنبه های  با مديريت هزينه ها، شناسايی و  تحقق اهداف مرتبط 
زيست محیطی و اجرای اقدامات اصالحی و همچنین تحقق اهداف مرتبط با 

ارتقای کیفیت ارائه نمود. اين گزارش حاکی است در اين جلسه دکتر سبحانی 
مديرعامل فوالد مبارکه ضمن قدردانی از زحمات تیم ممیزی و همکاری 
کارکنان شرکت در جريان انجام ممیزی، بر پیگیری جدی زمینه های قابل 
بهبود و تعمیم آن در کلیه فرآيندها و بخشهای سازمان تأکید نمود. وی افزود: 
فارغ از ارزش اين گواهینامه ها و اعتبار آنها، برای شرکت از نظر زيست محیطی، 
ايمنی و سالمتی کارکنان و محیط پیرامون مهم است که واقف باشیم، چه 
کاری انجام می دهیم و در چه محیطی کار می کنیم. بنابراين بايد دقت کنیم 
با نظارت دقیق به جايی برسیم که هیچگاه حادثه ای نداشته باشیم. دکتر 
سبحانی تأکید نمود: در ممیزی ها بايستی زمینه های قابل بهبود را جدی تر 
دنبال کنیم مثالً در مديريت پسماندها بايد کارهای اجرايی آن در بخشهای 
باشیم.  داشته  را  کنترل های الزم  و  ريزی  برنامه  و  پذيرد  مختلف صورت 
مديرعامل فوالد مبارکه افزود: بايد برنامه های اجرايی در قالب برنامه کوتاه 
و بلندمدت انجام پذيرد و مرتب کنترل شود تا جائیکه مطمئن شويم که در 
زمان تعريف شده پروژه ها انجام می شود. وی تصريح نمود: به طورکلی وقتی 
شرکت ها استانداردها را دنبال می کنند، به دنبال بهبود سیستم ها و روش های 
کاری خودشان هستند و اين بهانه ای است تا از اين فرصت برای بهتر کار کردن 
و خودارزيابی استفاده نموده و در نهايت، برای بهتر شدن تالش نمايند. دکتر 
سبحانی با تأکید بر اينکه بايد در تمام بخشهای سازمان سیستم های کنترلی 

تجهیزاتی و فردی و با نظارت کامل بر آنها داشته باشیم، گفت: برای اين منظور 
در هر واحد تعیین و حضور يک نماينده الزامی است. مديرعامل فوالد مبارکه 
يادآور شد: فوالد مبارکه يکی از نادر واحدهای کشور است که همه استانداردها 
را به نوعی الگوی خود قرار داده و در چارچوب اين استانداردها فعالیت می کند، 
اين شرکت همواره در بین صنايع داخلی کشور و بین المللی به عنوان يک 
شاخص مطرح است، بدين منظور بايد بیش از پیش تالش نمائیم تا ضمن 

تثبیت اين اعتبار در جهت ارتقای آن نیز گام های ارزنده تری برداريم.

مدیرعامل شركت آب و فاضالب آذربایجان شرقی:

تصفیه خانه فاضالب بناب در دهه فجر به بهره برداری می رسد
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