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رئیس پزشکی قانونی: 

تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت
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ب��ه منظوراس��تفاده از انرژی های تجدید 
پذیر و ج��ذب س��رمایه گذاران خارجی، 
با حضور اس��تاندار خوزستان، مسووالن 
کش��وری، اس��تانی، محلی و مدیرعامل 
ش��رکت برق منطقه ای خوزستان، کلنگ 

احداث فاز نخس��ت بزرگترین نیروگاه بادی کشور درخرمشهر به 
زمین زده شد. در ابتدای این مراسم شریعتی استاندار خوزستان 
ب��ا ابراز خرس��ندی از اجرای این طرح ارزش��مند گفت: از اینکه 
س��رمایه گذاران خارجی، خوزس��تان را بواس��طه پتانس��یل های 
موجود و موقعیت اس��تراتژیک آن برای س��رمایه گذاری انتخاب 
نموده اند بس��یار خوش��حال ب��وده و امیدواریم این پ��روژه مهم 
ش��روع خوبی برای هم��کاری و س��رمایه گذاریهای بیش��تر بین 
کش��ورجمهوری اس��امی ایران وجمهوری ف��درال آلمان بویژه 
دربخش انرژی های نو باش��د. وی افزود: خوشبختانه درخوزستان 
ضریب امنیت سرمایه گذاری باال است و تمام مسووالن و مدیریت 
استان هم نهایت س��عی خود را برای فراهم شدن این بستر بکار 
ب��رده و با آغوش باز پذیرای س��رمایه گذاران داخلی و خارجی در 

هر زمینه ای می باش��ند.  اس��تاندار خوزس��تان در ادامه...

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه آذربایجان ش��رقی به همراه معاون 
بازرگان��ی، مع��اون مال��ی و اداری، رئیس 
حراس��ت و رئیس روابط عمومی منطقه و 

رؤس��ای نواحی با فرمانداران شهرستان های 
تبری��ز، میانه، هش��ترود، چاراویم��اق، اهر، ورزق��ان، هوراند و کلیبر 
دیدار و در خصوص آمادگی س��وخت رس��انی زمس��تانی در س��ال 
ج��اری و انجام خدمات مطلوب به مردم ش��ریف منطقه گفتگو کرد. 
به گ��زارش خبرنگار م��ا در تبریز،مهندس ابوالفض��ل روح اللهی در 
دیدارجداگانه با فرمانداران شهرس��تان های تبریز، میانه، هش��ترود، 
چاراویم��اق، اهر، ورزق��ان، هوراند و کلیبر ضمن ابراز خرس��ندی از 
توفیق خدمتگزاری به مردم ش��ریف اس��تان، بر هم��کاری و تعامل 
با فرمانداران و مس��ئولین شهرس��تان ها جهت تکریم، ارائه خدمات 
مطلوب به مراجعان و تأمین و توزیع به موقع سوخت تأکید کرد. وی 
افزود: مدیریت و مسئولین این منطقه با بهره مندی از تجربه، دانش 
و توان عملیاتی مناسب با تاش و همت شبانه روزی نسبت به تأمین 

و ذخیره س��ازی سوخت زمس��تانی اقدام کرده و مشکلی از...

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه آذربایجان شرقی بر 
تأمین و توزیع به موقع سوخت 

تأکید کرد

عملیات اجرایی فاز اول 
بزرگترین نیروگاه بادی کشور 

در خرمشهرآغاز شد 
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ــور از كاهش 7 / 2 درصدى تلفات  ــازمان پزشكى قانونى كش رئيس س
حوادث رانندگى در كشور طى هفت ماهه امسال خبرداد. 

به گزارش ايرنا، احمد شجاعى در نشست خبرى افزود: 10 هزار و 257 
ــت دادند كه  ــن در حوادث رانندگى، طى اين مدت جان خود را از دس ت
اين شمار تلفات در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته (1394) با شمار 

تلفات 10 هزار و 542 تن 7 / 2 درصد كاهش نشان مى دهد. 
شجاعى ادامه داد: در اين مدت از كل تلفات حوادث رانندگى 7هزار و 

982 تن، مرد و 2 هزار و 275 تن، زن بودند. 
ــزار و 645 تن در  ــال 6 ه ــت ماهه امس ــرد: در هف ــان ك وى خاطرنش
مسيرهاى برون شهرى و 2 هزار و 816 تن در محورهاى برون شهرى بر 

اثر حوادث رانندگى، جان باختند. 
وى اضافه كرد: همچنين در اين مدت 766 تن در مسيرهاى روستايى 

و 30 تن هم در مسيرهاى نامعلوم، فوت كردند. 
ــكى قانونى اظهاركرد: براساس آمارهاى موجود در  رئيس سازمان پزش
اين مدت، استان فارس با 905، خراسان رضوى با 738 و تهران با 725 

تن داراى بيشترين تلفات حوادث رانندگى بودند. 
ــا 80، كهگيلويه و بويراحمد  ــتان هاى ايالم ب ــان كرد: اس وى خاطرنش

ــار تلفات را در اين مدت  ــان جنوبى با 132 كمترين آم ــا 111 و خراس ب
داشتند. 

209هزار و 656 تن در هفت ماهه امسال مصدوم شدند 
شجاعى گفت: طى هفت ماهه امسال 209 هزار و 656 تن در حوادث 

رانندگى، مصدوم شدند و به مراكز پزشكى قانونى مراجعه كردند. 
ــان كرد: از اين شمار مصدوم، 149 هزار و 861 تن، مرد  وى خاطر نش
ــار مصدومان حوادث  ــن، زن بودند؛ ضمن اينكه آم ــزار و 795 ت و 59 ه
رانندگى طى هفت ماهه امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته با 

رشد 4 / 7 درصدى مواجه بوده است. 
ــال  ــه داد: در مهر ماه امس ــى ادام ــكى قانون ــازمان پزش ــس س رئي
ــان باختند كه اين  ــوادث رانندگى ج ــزار و 468 تن در ح ــز يك ه ني
ــته 4,8 درصد كمتر شده  ــال گذش ــابه س ــبت به مدت مش ميزان، نس
ــوادث رانندگى در  ــار مصدومان ح ــت كه آم ــت؛ اين در حالى اس اس
ــكى قانونى كشور به  ــد داشته است. رئيس پزش اين مدت9درصد رش
ــكى  ــه 30 هزار و 769 مصدوم حوادث رانندگى به مراكز پزش مراجع

قانونى در مهر امسال نيز اشاره كرد. 

رئيس پزشكى قانونى: 

تلفات حوادث رانندگى
 2/7 درصد كاهش يافت
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بحثى پيرامون پاره اى از نارسايى هاى قانون كار (بخش اول)
ــيون مشترك كار  ــفندماه 1337كميس قانون فعلى كار مصوب 26 اس
مجلسين همانند دو قانون كار قبل از آن (قانون كار مصوب سال1325و 
ــاوت كه در  ــى دارد، با اين تف ــه آزمايش ــال 1328) جنب ــون كار س قان
ــده بود  ــاره اى نش ــده، به اين جنبه اش متن آن، برخالف دو قانون ياد ش
ــالح آن و تصويب قانون  ــل تأخير در اص ــن امر يكى از عل ــايد همي و ش
ــد،  ــى و جامع االطرافى، كه جوابگوى نيازهاى حقوق كار مدرن باش قطع
ــالى قابل قبول بود با تصويب ماده  ــت. اگر اين توجيه تا چند س بوده اس
ــاى الحاقى به قانون  ــه در يكى از تبصره ه ــده مصوب43/11/20، ك واح
ــون را تصريح و دولت را  ــى بودن قان ــره ماده44مكرر) آزمايش كار (تبص
ــه تا به حال  ــاه قانون كار را ك ــش م ــت «طى مدت ش موظف كرده اس
ــى به مجلس به  ــد، به صورت اليحه قطع ــى اجرا مى ش به صورت آزمايش
ــت. اگرچه اصالحاتى پراكنده از طريق  تقديم دارد»، ديگر پذيرفتنى نيس
ــده اما اين اصالحات  ــه پاره اى مواد انجام ش ــه كردن تبصره هايى ب اضاف
ــع كند. قوانين  ــون كار را به كلى مرتف ــت كه نواقص قان ــه اى نيس به گون
ــائل كار تصويب شده اند، اگرچه در حد خود  ديگرى هم كه در زمينه مس
ــه كار را در بر مى گيرند. از قبيل  ــتند جنبه هاى خاصى از رابط مهم هس
ــديد مجازات به كار گماردن اطفال كمتر از  قانون كارآموزان يا قانون تش

دوازده سال در كارگاه هاى فرش بافى. 
به اين ترتيب قانونى كه چهارچوب رابطه كار را تعيين مى كند و مسائل 
اساسى مربوط به اين رابطه را در برمى گيرد، همان قانون سال1337است 
ــكارى بين  ــه اينكه عدم هماهنگى آش ــت. از جمل ــه از نقض برى نيس ك
ــم مى خورد. به نظر رسيد مناسب باشد به  پاره اى  پاره اى مواد آن به چش
از اين نارسايى ها اشاره شود، به ويژه اينكه اين بحث خالى از فايده عملى 

هم نيست. 
ــت كه بين تعريف  يكى از تناقص هاى موجود درقانون كار تعارضى اس
كارگر و مقررات حاكم بر رابطه او با كارفرما وجود دارد ذيال تعريف كارگر 
ــپس به  اين  ــون كار مورد تجزيه و تحليل قرار مى دهيم و س ــر قان را براب
ــده اند  نكته مى پردازيم كه چطور پاره اى از مقررات كار طورى تنظيم ش

كه گويى مقنن خود كارگر را تعريف نكرده است: 
تعريف كارگر- ماده يك قانون كار در تعريف كارگر مى گويد «كارگر از 
لحاظ اين قانون كسى است كه به هر عنوان به دستور كارفرما در مقابل 
ــت حقوق يا مزدكار مى كند» با توجه به تعريف فوق مى توان گفت  درياف
ــت حقوقى را در نظر گرفته  ــخيص كارگر مالك تبعي كه مقنن براى تش

است. منظور از تبعيت حقوقى چيست و در چه مواردى وجود دارد؟  
براى توضيح بيشتر بايد يادآور شد كه پس از وضع مقررات كار، رابطه 
بين كارگر و كارفرما از جنبه قراردادى خارج شده و تابع قواعدى شد كه 
بيشتر جنبه امرى دارند. چون اين قوانين امتيازاتى براى كارگران درنظر 
ــانى مشمول اين  ــود كه چه كس ــوال مطرح مى ش مى گيرند طبعا اين س
ــانى كارگرند و چگونه مى توان ايشان  مقرراتند و به عبارت ديگر، چه كس
ــام كار در برابر ديگرى  ــد، و تعهد انج ــانى كه كار مى كنن ــاير كس را از س
ــخيص داد؟ در پاسخ اين سوال حقوقدانان معيار هاى مختلفى  دارند، تش
ــت كار، گروهى نحوه پرداخت اجرت و  ــنهاد كرده اند برخى طبيع را پيش
ــيله مناسبى براى تشخيص كارگر  عده اى شخصيت طرف قرارداد را وس
ــت،  ــته اند اما به داليلى كه در درس حقوق كارآمده اس از غير كارگر دانس
ــبى براى تعيين  ــيله مناس ــك از اين امور به تنهايى نمى تواند وس هيچ ي

ــبب، در  ــد. به همين س ــمول حقوق كار باش كارگر و در نتيجه افراد مش
ــى تعريف كرده اند  ــر را برمبناى رابطه تبعيت حقوق ــن جديد كارگ قواني
ــابقه بيشترى دارند و هنگام وضع  ــورهايى هم كه قوانين كار س و در كش
ــه قضايى همين رابطه را  ــت، روي ــده اس قانون به تعريف كارگر توجه نش
ــت، نمونه بارز دسته اخير فرانسه است كه  ــخيص قرار داده اس مالك تش
ــاس تبعيت حقوقى  ــكوت قوانين، رويه قضايى كارگر را براس در برابر س
ــا، از غير كارگر  ــى در رابطه اش با كارفرم ــر گرفتن ضوابط ــا در نظ دو و ب

تشخيص مى دهد. 
ــت كه در رابطه كار، يك طرف يعنى كارگر تحت  ضابطه اصلى اين اس
ــورد انجام كار  ــتوراتى در م ــت كه به او دس ــرى  (كارفرما) اس اداره ديگ
ــى مى كند.  مى دهد، بر اجراى كار نظارت مى كند و نتايج حاصل را بررس
اما چرا اساسا يك طرف قبول مى كند كه تحت دستور ديگرى كار كند و 

اين دستور شامل چه امورى مى تواند باشد؟  
ــه چرا يك نفر حالت تبعيت را قبول مى كند  ــورد اول يعنى اينك - در م
ــورها موضوع  ــده، در حقوق پاره اى از كش ــاى گوناگونى ابراز ش نظريه ه
زيان هاى اقتصادى و تحمل يا عدم تحمل آنها را با حالت تبعيت مرتبط 
مى دانند، در حقوق ايتاليا سخن از اين است كه اين نظريه مكمل مفهوم 
ــت. به اين ترتيب كه در قرارداد كار كه پايه و اساس رابطه بين  تبعيت اس
ــت، زيان هاى اقتصادى كار را كارفرما تحمل مى كند  كارگر و كارفرما اس

درحالى كه در ساير قراردادها وضع به  اين منوال نيست. 
ــوم تبعيت  ــرر را مكمل مفه ــه تحمل ض ــوى نظري ــان فرانس حقوقدان
نمى دانند، بلكه آن را توجيه كننده اين حالت مى شمارند. اگر كارگر حالت 
تبعيت را قبول مى كند به خاطر آن است كه زيان هاى اقتصادى فعاليتش 
را به عهده نمى گيرد. كارگر كه مكلف است دستورات كارفرما را در انجام 

ــى از تصميم گيرى  ــد زيان هاى اقتصادى را كه ناش ــت كند نباي كار رعاي
ــيله كارفرما و  ــت، تحمل كند. اختيار اداره كارگاه به وس رييس كارگاه اس
دادن دستور به كارگران در نظام سرمايه دارى در واقع نتيجه تحمل زيان 

به وسيله كارفرما است.
ــتورات  ــود كه دس ــئله به اين صورت مطرح مى ش - در مورد دوم مس
ــت،  كارفرما در اداره كارگاه كه مظهر اختيار وى و نتيجه تحمل ضرر اس
ــتورات طرف قرارداد، در ساير  ــامل چه امورى مى شود و چگونه از دس ش
ــخيص است؟ زيرا در پاره اى عقود ديگر نيز يك طرف  قراردادها قابل تش
ــتورالعمل هايى به طرف ديگر مى دهد، مثال موكل به وكيل يا صاحب  دس
كار به مقاطعه كار (متعهدله به متعهد) دستورهايى مى دهد. ديوان تمييز 
فرانسه در دراى 20ژوئن 1947خود پنج نظر داده كه در قرارداد مقاطعه 
ــت. صاحب كار  ــى كلى كار، اس ــامل، خط مش ــتورات صاحب كار ش دس
ــه مى دهد و هدف  ــود ارائ ــاخته ش ــر خود را درباره چيزى كه بايد س نظ
ــر متعهد آزادى عمل  ــخص مى كند. اما مقاطعه كار و به زبان ديگ را مش
ــيوه هاى اجرايى و راه هايى را كه براى رسيدن به اين نتيجه  خود را در ش
ــرد حفظ مى كند. برعكس در رابطه بين كارگر و كارفرما،  بايد انتخاب ك
دستورات كارفرما مستقيم به نحو اجرا، مربوط مى شود وكارگر در انتخاب 

روش هاى اجرايى آزاد نيست 
ــدم آزادى كارگر را در انتخاب نحوه اجراى كار بايد به اين معنى  آيا ع
گرفت كه تعهد وى، از قبل به طوركامل مشخص نشده و كارفرما مى تواند 
ــدا قابل پيش بينى نبوده و به عبارت  ــتوراتى بدهد كه در ابت به كارگر دس
ــر محتوا و حدود تعهد كارگر را كارفرما معين مى كند. چنين نظرى  ديگ
ــده اما برخالف اين عقيده، كارگر در اختيار مطلق  درحقوق هلند ابراز ش
ــر كارى را از كارگر بخواهد. كارگر  ــت و كارفرما نمى تواند ه كارفرما نيس
ــده و در حدود تخصص و اطالعش  ــتخدام ش براى انجام امور معينى اس
ــت و چه از نظر  ــت. تبعيت كارگر مطلق نيس ــوان از وى كار خواس مى ت
ــرايط آن محدوديت هايى مى پذيرد رويه قضايى  ــوع كار و چه از نظر ش ن
ــه پس از تحول زياد امروز به  اين نتيجه رسيده توضيح اين تحول  فرانس
ــه يك مقاله خارج بوده و ما را از موضوع بحث دور  به طوركامل از حوصل
ــدن ما نحن  ــن ش مى كند اما يادآورى خطوط اصلى آن مى تواند به روش

فيه كمك كند. 
ــى را به عنوان مالك  ــاز تبعيت حقوق ــه از دير ب ــه قضايى فرانس روي
ــخيص كارگر پذيرفته، اما مفهوم تبعيت حقوقى، با تحول روابط كار  تش
ــت. به  اين ترتيب كه در ابتدا براى اينكه كسى كارگر را  تغيير يافته اس
ــد الزم بود كه در انجام، تعهد اصلى، خود تحت دستور و تبعيت  بشناس
ــد كه به ويژه در مورد كارهاى  ــد. اين طرز فكر سبب مى ش كارفرما باش
فكرى و علمى و تخصصى مانند طبابت، تدريس، روزنامه نگارى و نظاير 
ــد، حالت  ــد از آزادى فكرى برخوردار باش ــده آن باي ــه انجام دهن آن ك
ــتادان و روزنامه نگاران را در هيچ  تبعيت را نپذيرند، اطباء، معلمان، اس
ــهور ديوان تميز  ــه يكى از آراء مش ــمارند. براى نمون ــى كارگر نش حالت
ــتان روانى كه حقوق ثابت  ــه را نقل مى كنيم: طبيب يك بيمارس فرانس
دريافت مى كرد و ساعات حضورش در بيمارستان و نيز ساعاتى كه وى 
ــتان تعيين شده بود، روزى  از بيماران عيادت مى كرد، از طرف بيمارس
ضمن عيادت، به وسيله يكى از بيماران روانى به قتل رسيد، همسرش با 
ــغلى كه در آن زمان مبناى پرداخت خسارت  توجه به قانون خطرات ش

بود، مطالبه خسارت كرد. 
ادامه دارد...

دكتر عزت اهللا عراقى
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اخبار اخبار
در جلسه مشترک با اداره کل محترم استاندارد گلستان
از 2 تن از پرسنل آبفار گلستان که در 
تدوین یک مورد استاندارد ملی نقش 

داشتند تقدیر شد
با  که  ای  جلسه  در  امروز-  فرصت  خبرنگار   - گرگان 
و  استان  فاضالب روستایی  و  حضور مدیرعامل شرکت آب 
سرکار  از  گردید  برگزار  گلستان  استان  استاندارد  مدیرکل 
خانم حجازی نژاد رئیس اداره کنترل کیفی و عبداهلل طاقانی 
کارشناس این اداره در راستای تدوین استاندارد کیفیت آب 
– آلی  مواد  نگهداری  و  برداری  نمونه  ظروف  سازی  آماده 

آیین کار تقدیر و تشکر بعمل آمد. به گزارش روابط عمومی 
استان  روستایی  فاضالب  و  آب  شرکت  همگانی  آموزش  و 
گلستان: مهندس شکیبافر رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 
این شرکت گفت نظر به اهمیت تاثیر نمونه برداری، حمل 
و نقل و نگهداری صحیح نمونه ای آب و تولید نتایج معتبر 
آزمایشگاهی، استفاده از استانداردی بین المللی و ملی امری 
ضروری است لذا در این راستا، همکاران اداره کنترل کیفی 
آبفار گلستان موفق به تدوین استاندارد ملی به شماره 19067 
آماده سازی ظروف نمونه برداری و   – با عنوان کیفیت آب 
نگهداری مواد آلی –آئین کار شده اند.همچنین در این جلسه و 
نشست صمیمی، راه های همکاری هر چه بیشتر میان شرکت 
آب و فاضالب روستایی و اداره کل استاندارد استان گلستان 

مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بازدید فرماندار گمیشان از ناحیه صنعتی 
گمیشان استان گلستان

شهرستان  فرماندار  امروز-  فرصت  خبرنگار   - گرگان 
گمیشان به همراه مدیر عامل شرک شهرک های صنعتی استان 
گلستان از محل احداث ناحیه صنعتی گمیشان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی گلستان، 
صنعتی  ناحیه  راه اندازی  بازدید  این  در  شهرستان  فرماندار 
گمیشان را یکی از نیازهای ضروری منطقه عنوان کرد. امیر شیر 
توماج افزود: انتظار می رود با توسعه زیرساخت های این ناحیه 
صنعتی، فعالیت ها برای تامین خوراک آبزیان و بسته بندی و 
فرآوری محصوالت میگو در ناحیه صنعتی گمیشان آغاز شود.
وی افزود: ناحیه صنعتی گمیشان زمینه ساز رونق اقتصادی و 
شکوفایی منطقه بوده و نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رفع 
مشکل بیکاری منطقه ایفا خواهد کرد.توماج با تاکید بر این 
موضوع که خدمت به مردم وظیفه همه مسئولین می باشد، 
خاطر نشان کرد: اجرای سیاست های کلی نظام و عملیاتی 
نمودن اهداف و برنامه های دولت در کشور که همان خدمت به 
مردم و ایجاد اشتغال پایدار است وظیفه همه ما می باشد.مدیر 
عامل شرکت شهرک های صنعتی استان نیز گزارشی از روند 
پروژه ناحیه صنعتی گمیشان ارائه کرد و گفت: برای تامین آب 
مورد نیاز ناحیه صنعتی گمیشان فعالیت هایی انجام شده است.

حجت اهلل خلیل زاده اظهار داشت: تامین منبع آب و تجهیز و 
تکمیل آب مورد نیاز ناحیه صنعتی از برنامه هایی است که در 

سال جاری توسط این شرکت انجام خواهد شد.

انتصاب سرپرست اداره حقوقی در شرکت 
آب منطقه ای قزوین

قزوین- خبرنگار فرصت 
امروز- طی حکمی از سوی 
مدیر عامل  پویا  مهندس 
منطقه ای  آب  شرکت 
حسین  مهندس  قزوین، 
زمانی بعنوان سرپرست اداره 

حقوقی این شرکت منصوب شد.  به گزارش اداره روابط عمومی 
در جلسه ای که با حضور مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره و 
جمعی از معاونان و مدیران شرکت آب منطقه ای قزوین در محل 
سالن جلسات این شرکت برگزار گردید با اهداء لوح تقدیر از 
زحمات بی شائبه آقای علی زمانی در مدت تصدی مسئولیت 
قدردانی گردید و حکم انتصاب مهندس حسین زمانی توسط 
مدیر عامل شرکت به ایشان تقدیم شد. در این حکم آمده است: 
با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی به 
موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره حقوقی 
منصوب می شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال و 
استفاده از توان علمی و تجربی خود ضمن تعامل مطلوب با 
واحدهای سازمانی و بهره گیری از همکاری مجموعه، برنامه های 
الزم را جهت پیشبرد تعمیم و گسترش فعالیتهای مربوطه و 
انجام امور محوله اهتمام نموده و اقدامات الزم را معمول نمائید. 

توفیق جنابعالی را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم. 

رونمایی از» نفس « نازکترین خشت 
سفالی جهان درشاهرود

شاهرود - خبرنگار فرصت امروز- 
باحضوردکتراحمدی معاون اموراستانهای 
وزارت فرهنگ وارشاداسالمی ؛مدیرکل 
وارشاداستان  فرهنگ  اداره  ورئیس 
وشهرستان شاهرودوجمعی ازهنرمندان 
ازنازکترین  محلی  ومسئوالن  بسیجی 

خشت سفالی جهان بانام » نفس «رونمایی گردید. این خشت 
محصول مشترک انجمن سفال اداره فرهنگ وارشاداسالمی ؛ کانون 
بسیج هنرمندان شاهرودومرکزآفرینشهای هنری دیزج که توسط 
بسیجی هنرمند استادنوری ساخته شده است این خشت سفالی 
بی نظیرکمترازیک میلی مترضخامت دارد واندازه آن 40در80می 
باشدنازکی وظریفی این خشت به حدی می باشد که نورراازخودش 
عبورمی دهد ازویژگیهای این خشت این است که پس از عبور نور 
از آن نام مبارک» اهلل« درآن ظاهرمی شود قابل ذکراست از مراحل 
تحقیقات تاساخت این خشت نزدیک به سه سال طول کشیده 
است.هنرمندبسیجی شاهرودی استادرضانوری؛ سازنده خشتهای 
امام علی )ع(امام حسین وامام رضا)ع( ؛سیدحسن نصراهلل وخشت 

نلسون ماندال می باشد.

برگزاری آیین قرعه کشی جشنواره های 
وصول مطالبات ومیثاق همراه اول 

مخابرات منطقه مرکزی 
اراک - خبرنگار فرصت امروز- آیین قرعه کشی جشنواره های 
وصول مطالبات ومیثاق همراه اول مخابرات منطقه مرکزی برگزار 
شد در این مراسم که باحضور جمعی ازنمایندگان رسانه های 
جمعی استا ن برگزار شد، برندگان خوش شانس مرحله دوم 
جشنواره وصول مطالبات، شامل مشترکینی که قبض دوره خود 
را در مهلت تعیین شده پرداخت کرده اند و همچنین مشترکان 
بدهکاری که نسبت به پرداخت بدهی قبلی خوداقدام کرده اند 
مشخص شدند بر این اساس در مرحله اول قرعه کشی جشنواره 
میثاق، ازبین ۲9 هزار و 9۳1 مشترک جدیدکه با فعال سازی 
سیمکارت خود به جمع مشترکین همراه اول استان پیوسته اند، 
برندگان این مرحله نیز مشخص گردیدند شایان ذکر است،جوایز 
این مرحله شامل گوشی تلفن همراه، خط دائمی همراه اول، 
مودم و جوایز نقدی از جمله هدایای بیست وپانزده میلیون ریالي 

است که به برندگان اهداخواهدشد
توسط مسئوالن شهرستان صورت گرفت؛

تقدیر از هنرمند بسیجی به عنوان 
"بسیجی نمونه" شهرستان شاهرود 

اراک - خبرنگار فرصت امروز- از هنرمند بسیجی عباس 
اعتماد، به عنوان بسیجی نمونه شهرستان شاهرود تقدیر به عمل 
آمد. همزمان با هفته بسیج، از بسیجیان نمونه شهرستان شاهرود، 
توسط امام جمعه، معاون استاندار و فرماندار شاهرود و فرمانده 
سپاه این شهرستان، در حاشیه نمازجمعه تقدیر به عمل آمد. در 
این مراسم از عباس اعتماد، هنرمند بسیجی و مدیر کانون بسیج 
هنرمندان شاهرود نیز به عنوان بسیجی نمونه شهرستان شاهرود 
تقدیر شد. گفتنی است پیش از این نیز کانون بسیج هنرمندان 
شاهرود به عنوان کانون نمونه استان شناخته شده و در دفتر امام 

جمعه شاهرود، مورد تقدیر واقع شده بود.

به مناسبت روز جهانی معلولین صورت گرفت
شهردار منطقه دو بندرعباس با اعضای 

انجمن ضایعات نخاعی دیدار کرد
خبرنگار  بندرعباس- 
شهردار  امروز-  فرصت 
شهرداری  دو:  منطقه 
بستر  ایجاد  با  بندرعباس 
حضور  برای  مناسب 
ویژه  به  شهروندان 
شهروندان سالمند، معلولین و جانبازان در شهر پرداخته است. 
بندرعباس  شهرداری  دو  منطقه  عمومی  روابط  گزارش  به 
مهدی رنجبری در این دیدار با بیان اینکه امروزه کشورهای 
و  مردمی  از مشارکت  مدیریت سازمان ها  برای  توسعه یافته 
نهادهای غیردولتی)NGO( بهره می برند، گفت: در این راستا 
انجمن های معلولین بصورت نهادهایی با هدف مشارکت در 
به سازمان های  رفع مشکل همنوعان خویش دست کمک 
دولتی داده و بعنوان مشاوری توانمند گام های ارزشمندی را 
در بهینه سازی وضعیت معلولین جامعه برداشته است. شهردار 
منطقه دو بندرعباس با تاکید بر رفع موانع حضور معلوالن 
در شهر،  معلوالن  مشارکت  از  استفاده  و  فضای شهری  در 
گفت: شهرداری بندرعباس با ایجاد بستر مناسب برای حضور 
شهروندان به ویژه شهروندان سالمند، معلولین و جانبازان در 
شهر پرداخته است. رنجبری در ادامه افزود: ما باید به عنوان 
عضوی از جامعه اسالمی و انسانی قدرشناس این افراد باشیم 
و به دنبال تمهیداتی باشیم که منجر به ایجاد تسهیالت الزم 
برای رفاه نسبی این عزیزان باشد. شهردار منطقه دو در ادامه 
تصریح کرد: مناسب سازی یکی از شاخص های توسعه یافتگی 
و  کرامت  حفظ  برای  که  است  توسعه  حال  در  کشورهای 
مناسب سازی  و  بسترسازی  معلولین، مستلزم  حقوق انسانی 

محیط و فراهم کردن امکانات برای این عزیزان است.
 

پیام مدیر عامل شرکت شهرک های 
صنعتی استان قزوین 

فرصت  خبرنگار  قزوین- 
امروز- در جهاني که معیار 
سخت  و  نرم  قدرت  وزن  و 
صنایع  حجم  با  دولتها 
سنجیده  آنها  تجارت  و 
و  کوچک  صنایع  مي شود، 
متوسط )SME ( نقش مهمي را در توسعه اقتصادي، اجتماعي، 
اشتغال پایدار جوانان و رشد صادرات و متغیرهاي مختلف توسعه 
ایفا مي نمایند. مطالعات تجربي نشان مي دهد که رشد اقتصادي 
کشورها ارتباط نزدیک با رشد صنایع دارد، به طوري که کشورهاي 
بالغ بر 55درصد تولید نا خالص  با درآمد سرانه باال  صنعتي و 
مي باشد.  ) SME ( ها  به  وابسته  کار  نیروي  و 65درصد  داخلي 
استان قزوین به عنوان شاهراه ترانزیتي بین پایتخت ایران اسالمي 
مازندران   – گیالن   – زنجان   – البرز  همچون  استان هایي  و 
– کردستان – همدان و آذربایجان شرقي و غربي و به عنوان 
مدار صنعتي کشور از اهمیت شایاني برخوردار است و از سوي 
دیگر برنامه ریزي، طراحي و احداث شهر صنعتي البرز در سال 
1۳46 به عنوان نخستین شهرک صنعتي ایران در استان قزوین و 
استقرار واحدهاي صنعتي، تولیدي و خدماتي در آن موجب توسعه 
صنعتي منطقه قزوین گردید. این رشد موجب توسعه زیر ساخت 
ها، تربیت نیروي انساني ماهر، متخصص و کارآمد و شکل گیري 
فعالیت صدها کارگاه و موسسه پشتیبان صنایع طي نیم قرن اخیر 
شده است. شرکت شهرکهاي صنعتي استان قزوین نیز در راستاي 
توسعه صنعتي پایدار و ایجاد زمینه های سرمایه گذاري و اشتغال و 
توسعه زیر ساخت ها با اولویت رعایت ضوابط زیست محیطي، از 
زمان تاسیس در سال 1۳76 با تکیه بر نیروي انساني متخصص و 
کارآمد، امکانات مناسبي از زیرساخت های صنعتي در اقصي نقاط 
نتیجه آن جذب سرمایه گذاران متعدد  نموده که  فراهم  استان 
می باشد.  استان  شهرکهاي  در  خارجي  سرمایه گذاري  جمله  از 
حوزه دیگر فعالیتهاي شرکت شهرکهاي صنعتي استان معطوف 
به حمایت از صنایع کوچک و متوسط است،که حدود 50درصد 
اشتغال استان را تأمین می نمایند. برخي از برنامه های مصوب 
باشد:  این شرح مي  به  ساالنه در چارچوب بسته های حمایتي 
شناسایي و معرفی اولویت های صنعتي استان، احداث نمایشگاه 
اولویت،  داراي  صنایع  ارزش  زنجیره  بررسي  محصوالت،  دائمی 
برگزاری نمایشگاه معرفی توانمندی صنایع کوچک و شهرکهای 
صنعتی، توسعه خوشه های حائز اولویت )خوشه های بسته بندي، 
جهت  یارانه  تخصیص  و...(،  خودرو  قطعات  انگور،  فرآورده های 
آموزش مدیران و کارکنان واحدهاي صنعتي جهت ارتقاء مهارت 
و توانمندسازي، برگزاري تورهاي صنعتي داخل و خارج از استان، 
برقراري ارتباط بین صنعت و دانشگاه در راستاي تقویت واحدهاي 
صنعتي و آشنایي دانشجویان با دنیاي واقعي کار، پیگیری تشکیل 
کنسرسیوم صادراتی، حمایت از صنایع کوچک جهت حضور در 
نمایشگاههاي ملي و بین المللي، ایجاد مرکز خدمات فناوري در 
شهرک کاسپین و ساماندهي مشاوران صنعتي جهت خدمت رساني 
فني و مهندسي به صنایع، اعطاي تسهیالت فني و اعتباري و 
چارچوب  )در  کوچک  صنایع  نوسازي  طرح های  در  مشارکت 
دانشجویي  نامه های  پایان  از  حمایت  ساالنه(،  ابالغي  اعتبارات 
جهت حل مشکالت واحدهاي صنعتي و... تالش مضاعف و امید به 
عنایات الهي، چراغ راه مدیران و پرسنل سخت کوش، پرتالش و 
متعهد شرکت شهرکهاي صنعتي استان قزوین بوده و خواهد بود. 
اینجانب با توکل به خداوند سبحان در سال اقتصاد مقاومتي، اقدام 
و عمل با روحیه امانت داري و پاکدستي، ضمن رعایت ضوابط 
و مقررات حاکم و عملیاتي نمودن سیاست های ابالغي کلي از 
سوي مقام معظم رهبري و اسناد و قوانین فرادستي توجه جدي 
به آسیب شناسي و رفع مشکالت صنایع کوچک و متوسط مستقر 
در شهرک ها و توسعه زیر ساخت های مورد نیاز آنها و همدلي 
با صنعتگران و پیشگامان کار، تالش و سازندگي را جزو اولویت 
کاري قرارداده و تالش خواهم کرد تجربه بیش از بیست سال 
خدمتگزاري در حوزه مدیریت، روابط کار، آموزش فني و مهارتي و 
کار آفریني خود را در اختیار صنعت استان قرار داده و زمینه رونق 
اقتصادي و حل معضل رکود و فراهم سازي اشتغال مولد و پایدار 

جوانان ارجمند قزوین را فراهم آورم. 

خداحافظي با قبوض کاغذي آب در جزیره "هرمز"
طرح »هرمز؛ اولین شهر بدون قبض 

کاغذي آب« اجرایي شد
خبرنگار  بندرعباس- 
فرصت امروز- مدیرعامل 
اجراي  از  هرمزگان  آبفاي 
شهر  اولین  »هرمز؛  طرح 
آب«  کاغذي  قبض  بدون 
داد  خبر  امسال  آذرماه  در 
راستاي تحقق طرح هوشمند سازی  این طرح در  و گفت: 
جزیره هرمز و با هدف حذف مراجعه حضوري مامورین قرائت 
و قبوض کاغذي اجرایي شده است. "امین قصمي" در این 
به خود  قرائت کنتور  واگذاري  با  این طرح  در  افزود:  رابطه 
مشترکین،شهروندان جزیره هرمز مي توانند صرفا با ارسال یک 
پیامک شامل رقم مصرفی * کد اشتراک به سامانه پیامکي 
شناسه  شامل  خود  مصرفي  حساب  صورت   ،۳00041۲۲
قبض،شناسه پرداخت و آب بهاء خود را دریافت نموده و نسبت 
به پرداخت آن اقدام نمایند. به گفته وي؛ شهروندان مي توانند 
 ،)ATM(عابربانک دستگاه  تلفني 15۲۲،  سامانه  طریق  از 
پایانه های فروشگاهي pos، همراه بانک و یا وب سایت شرکت 
قبوض  پرداخت  به  نسبت  هرمزگان  استان  فاضالب  و  آب 
اقدام نمایند. قصمي گفت: همچنین صرفه جویی در وقت و 
هزینه های نیروی انسانی، افزایش میزان اطمینان مشترکین از 
مبلغ قبض و تحقق رضایت مندی آنان از نحوه ارائه خدمات 
از دیگر اهداف اجراي این طرح بوده است. وي اضافه کرد: این 
شرکت به منظور آگاهی بخشی کامل شهروندان هرمزي از 
نحوه اجرای این طرح عالوه بر آموزش حضوري در درب منازل 
و تشریح طرح در نماز جمعه، جزییات کامل و نحوه دریافت 
قبوض آب را در قالب یک بروشور تدوین، چاپ و در بین 

شهروندان توزیع نموده است. 

تبریز - اسد فالح- مدیر شرکت ملی پخش 
به  شرقی  آذربایجان  منطقه  نفتی  فرآورده های 
اداری،  و  مالی  معاون  بازرگانی،  معاون  همراه 
رئیس حراست و رئیس روابط عمومی منطقه و 
رؤسای نواحی با فرمانداران شهرستان های تبریز، 
میانه، هشترود، چاراویماق، اهر، ورزقان، هوراند و 
کلیبر دیدار و در خصوص آمادگی سوخت رسانی 
زمستانی در سال جاری و انجام خدمات مطلوب به 

مردم شریف منطقه گفت وگو کرد. 
تبریز،مهندس  در  ما  خبرنگار  گزارش  به 
با  دیدارجداگانه  در  اللهی  روح  ابوالفضل 
فرمانداران شهرستان های تبریز، میانه، هشترود، 
چاراویماق، اهر، ورزقان، هوراند و کلیبر ضمن 
به مردم  توفیق خدمتگزاری  از  ابراز خرسندی 
شریف استان، بر همکاری و تعامل با فرمانداران 
ارائه  تکریم،  جهت  شهرستان ها  مسئولین  و 
توزیع  تأمین و  و  به مراجعان  خدمات مطلوب 

به موقع سوخت تأکید کرد. وی افزود: مدیریت 
و مسئولین این منطقه با بهره مندی از تجربه، 

دانش و توان عملیاتی مناسب با تالش و همت 
سازی  ذخیره  و  تأمین  به  نسبت  روزی  شبانه 

سوخت زمستانی اقدام کرده و مشکلی از بابت 
سال  زمستان  در  آن  تأمین  و  رسانی  سوخت 

جاری وجود ندارد. 
تبریز، حمید  فرماندار  فر  شهرتی  رحیم  دکتر 
شکری فرماندار میانه، حسن مستفید فرماندار 
هشترود، رحیم بالل زاده فرماندار چاراویماق، 
سیدمحمد عابدی فرماندار اهر، حسن یحیوی 
مردانیان  العابدین  زین  ورزقان،  فرماندار 
فرماندار  خدابخش  رسول  و  هوراند  فرماندار 
تبریک  ضمن  جداگانه  جلسات  در  نیز  کلیبر 
انتصاب ابوالفضل روح اللهی به مدیریت شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان 
و همکاری  از عملکرد مطلوب  تشکر  و  شرقی 
منطقه  مسئولین  و  نواحی  رؤسای  شایسته 
مورد  سوخت  موقع  به  توزیع  و  تأمین  جهت 
و  مستمر  ارتباط  و  تعامل  ادامه  بر  مردم  نیاز 

مؤثر تأکید کردند.

در دیدار با فرمانداران شهرستان های استان

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی بر تأمین و توزیع به موقع سوخت تأکید کرد

باحضور استاندار ومدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان

عملیاتاجراییفازاولبزرگتریننیروگاهبادیکشوردرخرمشهرآغازشد
اهواز - خبرنگار فرصت امروز- به منظوراستفاده از انرژی های 
استاندار  حضور  با  خارجی،  سرمایه گذاران  جذب  و  پذیر  تجدید 
خوزستان، مسووالن کشوری، استانی، محلی و مدیرعامل شرکت 
بزرگترین  نخست  فاز  احداث  کلنگ  خوزستان،  منطقه ای  برق 
نیروگاه بادی کشور درخرمشهر به زمین زده شد. در ابتدای این 
مراسم شریعتی استاندار خوزستان با ابراز خرسندی از اجرای این 
خوزستان  خارجی،  سرمایه گذاران  اینکه  از  گفت:  ارزشمند  طرح 
برای  آن  استراتژیک  موقعیت  و  موجود  پتانسیلهای  بواسطه  را 
سرمایه گذاری انتخاب نموده اند بسیار خوشحال بوده و امیدواریم این 
پروژه مهم شروع خوبی برای همکاری و سرمایه گذاریهای بیشتر بین 
کشورجمهوری اسالمی ایران وجمهوری فدرال آلمان بویژه دربخش 
انرژی های نو باشد. وی افزود: خوشبختانه درخوزستان ضریب امنیت 
سرمایه گذاری باال است و تمام مسووالن و مدیریت استان هم نهایت 
سعی خود را برای فراهم شدن این بستر بکار برده و با آغوش باز 
پذیرای سرمایه گذاران داخلی و خارجی در هر زمینه ای می باشند.  
استاندار خوزستان در ادامه اظهار امیدواری کرد تا با اجرای اینگونه 
در  اقتصادی  توسعه  و  اشتغال  بیشترتولید،  زمینه های  ها  پروژه 
منطقه ایجادگردد.  سپس محمود دشت بزرگ رییس هیئت مدیره 

و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با تشکر از استاندار 
خوزستان و مدیرعامل منطقه آزاد اروند بدلیل همکاری در اجرای 
این پروژه، درخصوص مشخصات این نیروگاه گفت: این نیروگاه که 
عملیات اجرایی فاز اول آن توسط سرمایه گذار آلمانی آغاز شده است، 
دارای ویژگی وفناوری های منحصر بفردی بوده که در کشور برای 
اولین بار اجرا می شود و ظرفیت تولید برق آن بعنوان بزرگترین 
نیروگاه بادی کشوردر فاز اول 48 مگاوات با حجم سرمایه گذاری 
مستقیم ) FDI ( 80 میلیون یورو خواهد بود که امیدواریم ظرف 
مدت دو سال براساس برنامه زمانبندی تعیین شده به بهره برداری 

رسیده و به شبکه برق کشور ملحق شود. 
عملیات  انجام  موازات  به  و  گرفته  صورت  مطالعات  با  افزود:  وی 
اجرایی بخش نیروگاه بادی، بخش نیروگاه خورشیدی طرح هم به 
ظرفیت 40 مگاوات انجام خواهد شد و ان شااهلل هردوفاز خورشیدی 
و بادی همزمان به بهره برداری خواهند رسید و برگ زرین دیگری از 
خدمات صنعت برق کشور به مردم عزیز استان و شهرمقاوم خرمشهر 
تقدیم گردد. دشت بزرگ مجموع سرمایه گذاری فازهای اول و دوم 
این نیروگاه که یک نیروگاه سبز است و آالیندگی محیطی نداردرا 
دربخش خورشیدی و بادی 1۲0 میلیون یورو عنوان کرد وگفت: 

با آغاز بکار این نیروگاه امیدواریم بین 70 تا 90میلیون کیلووات 
ساعت درسال تولید انرژی در استان افزایش یابد و هدف از احداث 
آن تقویت شاخص های کمی وکیفی تولید برق و کمک به توسعه فن 
بوده است. در ادامه سرمایه گذار آلمانی این پروژه هم با اعالم رضایت 
و خشنودی از حضور در کشور ایران و استان خوزستان و همچنین 
سرمایه گذاری در بخش انرژیهای نو، اظهار امیدواری نمود که در 

آینده اینگونه همکاریها ادامه و گسترش یابد.

تبریز - اسد فالح- اولین جلسه کارگروه ارتقای 
تسهیالت  و  مردمی  مشارکت های  و  اقتصادی 
استان آذربایجان شرقی با استناد به مصوبه ستاد 
ملی بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف 
برنامه های احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی 
برگزار شد.  ناکارآمد شهری  و  فرسوده  بافت های 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، هدف از تشکیل 

راهبردی  ملی  "سند  اهداف  تحقق  کمیته،  این 
احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های 
زمینه های  در  شهری"  ناکارآمد  و  فرسوده 
آموزشی، مهارتی، کارآفرینی، اشتغال و گسترش 
حمایت های اجتماعی و نیز پیشگیری و کاهش 
نداشتن  و  بیکاری  از  ناشی  اجتماعی  آسیب های 
مهارت های مورد نیاز بازار کار با ایجاد فرصت های 
شغلی، آموزش های مهارتی و... می باشد. در اولین 
نشست کمیته مذکور به تبیین آیین نامه اجرایی 
در محالت هدف  ها  آسیب  بررسی مشکالت،  و 
یافته توسط دستگاه های  انجام  اقدامات  استان و 
در  شد.  پرداخته  زمینه  این  در  مرتبط  اجرایی 
اداره  رئیس  نجفیان،  بابک  مهندس  جلسه  این 
عمران و بهسازی شهری به تبیین سیاست های 
دولت یازدهم در مقوله بازآفرینی شهری پایدار و 

لزوم بازآفرینی شهری ۲700 محله در بافت های 
ناکارآمد شهری در کشور در طی دو برنامه 5 ساله 
ایجاد  ضرورت  و  پرداخته  هفتم  و  ششم  توسعه 
شبکه های همکاری و بودجه ریزی اهرمی به منظور 
تهیه برنامه ساالنه بازآفرینی شهری پایدار استان را 
یادآور شد. وی ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص 
قانون احیا، بهسازی و نوسازی بافت های ناکارآمد 
گزارشی  مربوطه،  راهبردی  ملی  سند  و  شهری 
ناکارآمد  بافت های  موجود  وضع  خصوص  در 
بهسازی  و  عمران  اداره  عملکرد  استان،  شهری 
شهری استان در خصوص مطالعات انجام یافته و 
پروژه های اجرا شده و در دست اجرا در بافت های 
مذکور و جلسات برگزار شده ستاد ملی، استان و 
شهرستانی بازآفرینی شهری پایدار و کارگروه های 
زیرمجموعه و مصوبات آنها ارائه کرده و با تشکر 

از تشکیل کارگروه اقتصادی، مشارکت های مردمی 
و تسهیالت استان، خواستار برنامه ریزی و نظارت 
جدی کارگروه مذکور بر روند تحقق اهداف تشکیل 
آن شد.   مهندس علی نواداد، معاون هماهنگی 
امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری آذربایجان 
شرقی نیز بعنوان رئیس کارگروه مذکور از اعضای 
کارگروه خواستار ارائه گزارش در خصوص اقدامات 
انجام یافته توسط دستگاه های اجرایی عضو کارگروه 
و نیز پیشنهادات کارشناسی، به دبیرخانه کمیته 
)اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان( شد تا 
اقدامات بعدی جهت هماهنگی و انسجام برنامه ها و 
فعالیت های کارگروه صورت گیرد. پیشنهاد "تعیین 
شهرداری ها  بودجه  در  مشخص  بودجه  ردیف 
"جهت اجرای اهداف این آیین نامه از دیگر مصوبات 

این نشست بود.

با ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری؛

نشستکارگروهارتقایاقتصادیومشارکتهایمردمیوتسهیالتآذربایجانشرقیبرگزارشد

اصفهان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان اصفهان گفت: به رغم وجود تنگناهای مالی، شبکه فاضالب 
واحده  ماده  از  استفاده  با  آباد  دولت  و  خورزوق  دستگرد،  شهرهای 
تبصره ۳ اجرایی می گردد. به گزارش خبرنگار ما از اصفهان، مراسم 
تودیع و معارفه مدیر آبفا برخوار و دولت آباد با حضور مدیرعامل شرکت 
آبفا استان، فرماندار، شهردار، رئیس بنیاد شهید و رئیس هیأت امنای 
منطقه صنعتی شهرستان برخوار برگزار شد. مدیرعامل شرکت آبفا 
استان اصفهان در این جلسه به اهمیت خدمات رسانی هرچه بهتر و 
سریعتر به مشترکین پرداخت و گفت: به منظور خدمات رسانی بهتر به 
مردم این شهرستان اجرای شبکه فاضالب دستگرد، خورزوق و دولت 
آباد با سرمایه گذاری بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت. مهندس 
تالش می شود خدمات  مالی  تنگناهای  رغم  به  گفت:  امینی  هاشم 
شرکت آبفا در سراسر استان توسعه یابد و بدین منظور از تمام ظرفیت 

ها استفاده می شود به طوری که مقرر گردید در شهرهای دستگرد، 
خورزوق و دولت آباد با استفاده از ماده واحده تبصره ۳ شبکه فاضالب در 
آنها اجرا گردد. وی به اهمیت استفاده از پساب اشاره کرد و اعالم داشت: 
کمبود منابع آبی حقیقتی غیرقابل انکار است. بنابراین مسئوالن این 
شهرستان برای آبادانی و برخورداری از فضای سبز چاره ای جز استفاده 
از پساب ندارند چرا که منابع آبی بسیار محدود است. مدیرعامل و رئیس 
هیأت مدیره شرکت آبفا استان اصفهان بر مدیریت مصرف آب تأکید 
کرد و بیان داشت: برای داشتن آب شرب پایدار باید مصرف آب مدیریت 
شود در غیر این صورت متقاضیان آب نمی توانند در تمام ساعات شبانه 
روز آب مورد نیازشان را در اختیار داشته باشند. مهندس امینی در این 
جلسه از احمدرضا مهرجو مدیر جدید آبفای برخوار خواست که با تکریم 
ارباب رجوع بیش از قبل و با بکارگیری از نیروهای متخصص و متعهد در 
صدد ارائه خدمات مطلوب تر به مردم در این شهرستان باشد. در پایان 

این جلسه از زحمات علی قیصری تقدیر و احمدرضا مهرجو به عنوان 
مدیر جدید آبفای منطقه برخوار معرفی شد.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان خبرداد

اجرایشبکهفاضالبشهرهایدستگرد،خورزوقودولتآبادبهرغموجودتنگناهایمالی

تفاهم  مراسمی  در  نوبری-  مهناز  رشت- 
با شهردار رشت  برنامه موج جوونی  اجرای  نامه 
اسالمی  فرهنگ  گسترش  و  بسط  راستای  در 
ایرانی با توجه به شعار اقتصاد مقاومتی، اقدام و 
عمل بر اساس همکاری مشترک شبکه رادیویی 
جوان و شهرداری شهر رشت از طریق شرکت و 
تحت پوشش قرار دادن جشنواره های شهر خالق 
منعقد شد. دکتر محمد علی ثابت قدم شهردار 
رشت، رسانه هدفمند و پروژه محور را حاکم بر 
در  کسانی  کرد:  تصریح  و  خواند  سرمایه گذاری 
انجام کار اقتصادی چه در بخش خصوصی و چه 

در بخش داخلی می توانند موفق عمل نمایند که 
وی  بشناسند.  خوبی  به  را  ارتباط  برقراری  نوع 

افزود: دلیل عدم جذب سرمایه گذار در پروژه های 
خرد، کالن در راستای این است که شرایط جذب 
است.  نشده  فراهم  استان  این  در  سرمایه گذار 
شهردار رشت با اشاره به کثرت رسانه های صوتی 
و تصویری در استان گیالن اذعان داشت: مجموعه 
زیاد،  مخاطب  داشتن  با  گیالن  استان  رسانه ای 
می بایست به دنبال شبکه های تحلیلی و خبری که 
از قدرت تاثیر گذاری مناسبی برخوردارند، باشد. 
شهردار رشت با تاکید بر جذابیت کم شبکه های 
تحلیل تصریح کرد: شبکه های تحلیلی از محتوای 
بسیار زیادی برخوردارند. وی با تاکید بر جمعیت 

بیشترین  افزود:  گیالن  استان  میلیونی   ۲.5
جمعیت کهنسال کشور در رشت است، بنابراین 
باید با مخاطب شناسی دقیق توسط شبکه رادیو 
جوان نیازهای انسان را مرتفع نمود. از اهداف این 
تفاهم نامه می توان به گسترش زبان مادری، معرفی 
بهتر شهر خالق رشت در مناسبات بین المللی و 
برون مرزی و تاکید بر جذب ایرانیان خارج از کشور 
اشاره نمود. گفتنی است این تفاهم نامه به پیشنهاد 
بین الملل  امور  و  ارتباطات  مدیر  قدیمی  فاطمه 
شهرداری رشت و مدیر برنامه های یونسکو در شهر 

خالق خوراک شناسی رشت منعقد شد. 

شهرداررشت:رسانههدفمندوپروژهمحورروححاکمبرسرمایهگذاریاست

اداره  ارشد  کارشناس  شاهرخی  امروز-  فرصت  خبرنگار   - ارومیه 
مهندسی کیفیت و بهره وری گفت: روابط عمومی ها می توانند در اجرای 
روند این طرح، نقش آفرینی کرده و بازخورد ارتباط با مشتریان را در اصالح 
فرآیندها در کارگروه ها بیان کنند و با ورود به این موضوع میزان صیانت 
از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی را ارتقا دهند دوره مدیریت 
فرآیندهای کسب و کار در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ارومیه برگزار شد به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه ارومیه محسن شاهرخی کارشناس ارشد اداره مهندسی کیفیت 
و بهره وری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در جلسه آموزشی 
تدوین و روزآمدسازی فرآیندها به اهمیت آشنایی با نحوه فرآیند نویسی و 
شناخت وضعیت موجود پرداخت و از اهداف مهم این طرح گفت: کمک 
ایجاد مزیت رقابتی، جلب رضایت مشتری،  به توسعه و تعالی سازمان، 
استراتژی  اهداف  از  شرکت  یکپارچگی  و  شرکت  چابکی  زمینه  ایجاد 

مدیریت فرآیند کسب و کار در ستاد و مناطق ۳7 گانه شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران بوده و از مدیریت و مسئولین منطقه خواست با 
تشکیل کارگروه های ویژه ای روند اجرای شناسایی و روز آمدسازی فرآیندها 
را تسریع نمایند وی خاطرنشان ساخت با بهینه سازی فرآیندها و روزآمد 
نمودن آنها ضمینه ارتقا و جلب رضایت مشتریان در شرکت افزایش می یابد 
و تصریح کردند روابط عمومی ها می توانند در اجرای روند این طرح، نقش 
آفرینی کرده و بازخورد ارتباط با مشتریان را در اصالح فرآیندها در کارگروه 
ها بیان کنند و با ورود به این موضوع میزان صیانت از حریم امنیت عمومی 
و حقوق شهروندی را ارتقا دهند شاهرخی در ادامه افزود با اجرای این 
و تخصصی، وضعیت  کارایی، آسیب شناسی عمومی  و  توانمندی  طرح 
بهبود فرآیندها، بازنگری و طراحی مجدد ساختار سازمانی ستاد و مناطق 
سی وهفت گانه شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران ارتقا می یابد.  
ضمنا در پایان این دوره آموزشی که با حضور مدیر و مسئولین و کارشناسان 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه اجرا شد کارگاه آموزشی 
شیوه تحلیل و بازنگری فرآیندها و برنامه ریزی طرح های بهبود فرآیند ها با 

پرسش و پاسخ دوسویه برگزار گردید.

توانمندیوکاراییستادومناطقسیوهفتگانهشرکتملیپخشفرآوردههاینفتیایرانارتقامییابد

صادرات  امروز-  خبرنگارفرصت  بوشهر- 
ماه  آبان  در  غیرنفتی  و کاالهای  میعانات گازی 
امسال از گمرک منطقه ویژه پارس نسبت به مدت 
مشابه پارسال از حیث وزن 150 درصد و از نظر 
ارزش 1۲۲ درصد رشد داشته است. به گزارش 
پارس،مهدی  ویژه  منطقه  رسانی  اطالع  پایگاه 
یوسفی، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
»کاالهای  صادرات  به  اشاره  با  پارس  انرژی 
غیرنفتی« از این منطقه در آبان ماه امسال گفت: 
طی این مدت، شاهد رشد 1۲6 درصدی صادرات 
از نظر وزنی و 86 درصدی به لحاظ ارزشی بوده ایم 
میلیون   1,۲4 امسال  آبان ماه  در  که  به طوری 
تن کاالی غیرنفتی به ارزش 447 میلیون دالر 

در  آمار  این  که  حالی  در  است؛  شده  صادرات 
 ۲41 ارزش  به  تن  هزار   548 پارسال  ماه  آبان 
میلیون دالر بوده است. وی با اشاره به صادرات 
1,۲۳ میلیون تن میعانات گازی به ارزش 486 
میلیون دالر در آبان ماه، افزود: صادرات میعانات 

گازی نسبت به مدت مشابه پارسال از لحاظ وزن و 
ارزش به ترتیب 179 و 171 درصد افزایش یافته 
اقتصادی  ویژه  منطقه  سازمان  مدیرعامل  است. 
انرژی پارس گفت: به این ترتیب صادرات کاالها 
شامل میعانات گازی و کاالی غیرنفتی در آبان 
ماه نسبت به مدت مشابه پارسال از رشد 150 
درصدی به لحاظ وزنی و 1۲۲ درصدی به لحاظ 
ارزشی برخوردار بوده است. یوسفی با بیان این که 
صادرات نفتی و غیرنفتی از گمرک منطقه ویژه 
اقتصادی انرژی پارس در هشت ماه ابتدای امسال 
از مرز 9,8 میلیارد دالر فراتر رفت، گفت: امسال 
بیش از ۲1 میلیون تن محصول به ارزش بیش از 
9.88 میلیارد دالر به خارج از کشور صادر شد، 

این در حالی است که در مدت مشابه پارسال این 
رقم بیش از 15 میلیون تن به ارزش بیش از 7.9 
میلیارد دالر بوده است. به گفته مدیرعامل سازمان 
منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، این آمار حاکی 
از آن است که صادرات در منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس در مدت یاد شده نسبت به پارسال از 
نظر وزنی 45 درصد و از نظر ارزشی ۲4 درصد 
افزایش داشته است. پلی اتیلن سبک و سنگین، 
دی اتیلن گالیکول، مونو و تری اتیلن گالیکول، 
از  متانول  و  پارازایلین  پروپان،  بوتان،  اوره،  کود 
ویژه  منطقه  از گمرک  کاالهای صادراتی  جمله 
کشور   ۲9 به  که  است  پارس  انرژی  اقتصادی 

مختلف صادر می شود.

آبان ماه امسال

حجمصادراتغیرنفتیمنطقهویژهپارس١٥٠درصدافزایشیافت
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