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وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رش��د 
اقتصادی کش��ور در 6 ماهه نخست سال 
جاری در مقایس��ه با 6 ماه نخست سال 
94، رشدی هفت و چهار دهم درصدی 
را نش��ان می دهد. به گ��زارش ایرنا علی 

طیب نیا دوش��نبه ش��ب در همایش بزرگداشت ش��هید مفتح و 
روز وح��دت حوزه و دانش��گاه در جمع مردم تویس��رکان افزود: 
رش��د اقتصادی کشور در سه ماه نخست سال 95 نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال 94 با رش��د پنج و چهار دهم درصد روبه رو شد. 
وی اضافه کرد: همچنین رش��د اقتصادی کشور در تابستان سال 
95 نس��بت به تابستان س��ال 94 نیز با رشد 9 و دو دهم درصد 
همراه ش��د. وزیر اقتصاد با اش��اره به ش��رایط حوزه اقتصاد ایران 
در س��ه سال گذشته و اثر گذاری شاخصه هایی مانند قیمت نفت 
و اعمال تحریم های اقتصادی گفت: در س��ه س��ال گذشته و قبل 
از مدیری��ت دولت یازدهم، تالطم ها و هیجان های بس��یاری در 
بازار ارز ایجاد ش��د و عالوه بر س��ه برابر ش��دن نرخ ارز، رش��د 
اقتصادی کش��ور به منفی 6 و هش��ت دهم درصد رس��ید. طیب 

نی��ا ادامه داد: این در حالی بود که قیمت نفت به ش��دت...

وزی��ر نف��ت در پیامی به مناس��بت س��ی و 
هفتمین س��الگرد تاس��یس ش��رکت ملی 
حفاری ایران، این مناس��بت را به مجموعه 
کارکن��ان صنع��ت حفاری کش��ور تبریک 

گف��ت. متن پیام مهندس بیژن زنگنه به این 
ش��رح اس��ت: اول دی ماه مقارن با س��ی و هفتمین سالگرد تاسیس 
ش��رکت ملی حفاری ایران را به همکاران س��ختکوش صنعت حفاری 
کش��ور تبری��ک عرض می کن��م. فعالیت های ش��رکت مل��ی حفاری 
ایران در حوزه اکتش��اف، توس��عه، تعمیر و تکمی��ل چاه ها، همکاری 
ب��ا س��ازندگان داخلی و موسس��ات دانش بنیان در تولی��د قطعات و 
تجهی��زات مورد نی��از صنعت حفاری و تربیت نیروی انس��انی ماهر و 
متخصص، همواره حائزاهمیت بوده و جای تش��کر و قدردانی دارد. با 
اغتنام از فرصت و تجلیل از تالش بی وقفه کارکنان ش��ریف ش��رکت 
ملی حفاری ایران الزم می دانم بار دیگر بر روز آمد س��ازی س��اختار، 
ارتقای جایگاه ش��رکت، مشتری مداری، بکارگیری فناوری های نوین، 
رعایت استانداردها، ارتقاء ضریب ایمنی، کار براساس برنامه های پیش 

بینی ش��ده، نگاه بنگاهداری و حرفه ای و افزایش قابلیت ها...

پیام تبریک وزیر نفت به کارکنان 
سختکوش صنعت حفاری کشور

طیب نیا: رشد اقتصادی کشور 
به هفت و چهار دهم درصد 

رسید

دستیار ویژه رئیس جمهوری در امورحقوق شهروندی: 

سامانه پیگیری حقوق شهروندی 
راه اندازی می شود
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سخنگوى كميسيون اصل 90 مجلس شوراى اسالمى گفت: پرونده تخلف 
شركت خارجى توليد كننده سيگار با برند خارجى در اين كميسيون در حال 
رسيدگى است. بهرام پارسايى در گفت وگو با ايرنا افزود: طبق قانون دخانيات، 
ــت ولى در توليد  ــور 10 تومان اس ــيگار توليد داخل كش عوارض هر نخ س

مشترك داخلى و خارجى با برند خارجى بايد نخى 35 تومان عوارض دهند 
و همچنين عوارض واردات هر نخ سيگار 50 تومان است. وى تأكيد كرد: يك 
ــركت انگليسى- آمريكايى كه ظاهراً ساالنه 20 ميليارد نخ سيگار با برند  ش
خارجى توليد مى كند، عوارض توليد داخلى را پرداخت مى كند، در صورتى 

كه اين شركت خارجى و با برند خارجى در حال توليد در داخل كشور است. 
سخنگوى كميسيون اصل 90 مجلس ادامه داد: يعنى اين شركت بايد ساالنه 
معادل 500 ميليارد تومان عوارض به دولت بدهد ولى اين عوارض را پرداخت 

نكرده و همان عوارض توليد داخلى را مى دهد. 

ــكل هاى كارگرى و بخش هاى مرتبط با  ــايى همچنين گفت: تش پارس
ــه يابد، توليد  ــد كه اگر اين روند ادام ــكايتى را ارائه كرده ان ــات ش دخاني
ــزار كارگر بيكار  ــت كند و 7 ه ــا توليد خارجى رقاب ــى نمى تواند ب داخل

مى شوند. 

سخنگوى كميسيون اصل 90 مجلس خبر داد 
پرونده تخلف شركت خارجى توليدكننده سيگار در كميسيون اصل 90 مجلس در حال بررسى است

ــتانه  ــهروندى در آس ــژه رئيس جمهورى در امور حقوق ش ــتيار وي دس
ــهروندى گفت: با رونمايى از منشور حقوق  ــور حقوق ش رونمايى از منش
ــتر ميان مردم و دولت در زمينه  ــهروندى، به زودى سامانه ارتباط بيش ش

حقوق شهروندى ايجاد مى شود. 
ــت خبرى رونمايى از منشور حقوق شهروندى  الهام امين زاده در نشس
ــتراتژيكى در نظام مديريت و  ــهروندى سند اس ــور حقوق ش گفت: منش
ــذاران انتقادات خود را  ــت و مردم بايد با قانون گ ــور اس برنامه ريزى كش
ــامانه اى براى مطرح  ــن خصوص در نظر داريم س ــرح كنند كه در اي مط

كردن آسيب هايى كه مردم از قوانين دارند، ايجاد شود. 
وى با بيان اينكه شخص رئيس جمهورى بيش از 30 ساعت روى سند 
ــت، گفت: كلمه به كلمه اين  ــور حقوق شهروندى زمان گذاشته اس منش

منشور توسط رئيس جمهورى بازبينى شده است. 
ــاخت حقوقى منسجم  ــور داراى زيرس امين زاده تصريح كرد: اين منش
ــناختى و روان شناختى مورد توجه قرار  ــت كه در آن ابعاد جامعه ش اس

گرفته است. 
وى ادامه داد: پس از گزارش صد روزه از حقوق شهروندى، 2 هزار نظر 
ــى در مورد حقوق شهروندى  مردمى و بيش از 200 مقاله علمى پژوهش

دريافت و پيش نويس هاى مختلفى در رابطه با اين منشور مطرح شد. 
ــهروندى گفت: دولت  ــتيار ويژه رئيس جمهورى در امور حقوق ش دس
ــت در برابر  ــردم كرده و تكاليف دول ــه رعايت حقوق م ــود را مكلف ب خ
ــت و همچنين تبعيت از قانون نيز از سوى مردم  ــيار وسيع اس مردم بس

مهم است. 
ــنهاد ما  ــهروندى بر همه قوانين برترى دارد و پيش وى افزود: حقوق ش
اين است كه 160مرجع ايجاد قانون، همه پيوست هاى حقوق شهروندى 
براى قوانين خود داشته باشند و مشخص شود كه در اين قوانين چگونه 

حقوق شهروندى مورد اهميت قرار مى گيرد. 
ــور حقوق شهروندى فعال از جنس استراتژى  امين زاده اضافه كرد: منش
و يك سند مديريتى است و با رونمايى اين سند درمى يابيم كه چه مقدار 

از قوانين حقوق شهروندى مغفول مانده است. 

آغاز به كار هفت كميته تخصصى حقوق شهروندى پس از 
رونمايى از منشور

ــهروندى و  ــى در رابطه با حقوق ش ــت كميته تخصص ــزود: هف وى اف
ــوق اقتصادى، حقوق اجتماعى و رفاهى، حقوق كيفرى، حقوق مدنى  حق
ــئوليت مدنى  ــى و فرهنگى، حقوق ادارى، مس ــى، حقوق آموزش و سياس

تشكيل شده است كه پس از رونمايى، كار خود را شروع مى كنند. 

ــت: برخى اوقات با  ــرورت كيفيت گرايى قوانين، گف ــا تاكيد بر ض وى ب
ــهروندان نقض مى كنيم  ــرى جرائم را به نفع برخى از ش ــتاب يك س ش

كه اين مسئله اصال درست نيست و بايد با دقت اين فرآيند طى شود. 
ــاره به  ــهروندى با اش ــتيار ويژه رئيس جمهورى در امور حقوق ش دس
ــام (ره) در خصوص حريم  ــت: فرمان ام ــهروندى گف تاريخچه حقوق ش
ــم رهبرى، قانون  ــاد مقام معظ ــى و عمومى، فرمان مقابله با فس خصوص
ــروع و حقوق شهروندى، برنامه چهارم توسعه و  احترام به آزادى هاى مش
ــهروندى تنها بخشى از مواردى است كه  كميته هاى صيانت از حقوق ش

دولت ها به حقوق شهروندى توجه داشته اند. 
امين زاده افزود: با توجه به حساسيت موضوع تدوين منشور و همچنين 

تمركز دولت بر مباحث هسته اى و موضوع تورم، تدوين منشور به كندى 
پيش رفت و سه سال طول كشيد. 

آموزش حقوق شهروندى از مهدكودك ها 
ــت آموزش  ــهروندى گفت: قرار اس ــه با آموزش حقوق ش وى در رابط
ــود و در اين  ــاز و اجرايى ش ــاى كودك آغ ــهروندى از مهده ــوق ش حق
ــهروندى نيز در دوره هاى  ــه دو واحد مهارت هاى زندگى و رفتار ش زمين

كارشناسى ارائه مى شود. 
ــاره به مسئوليت مدنى دولت گفت: قانونى در اين رابطه  امين زاده با اش

در حال بررسى است. 

ــتانى  ــفرهاى اس ــهروندى زندانيان گفت: در س وى در مورد حقوق ش
ــد تا اعالم كنند كه  ــتان ها خواسته ش ــته از اس در مدت چهار ماه گذش
ــه اقداماتى در اين  ــتند و چ ــهروندى نمونه هس در كدام يك از حقوق ش
ــتان كردستان منشور حقوق  ــتا انجام داده اند كه در اين خصوص اس راس
ــهروندى زندانيان را تدوين كرده بود؛ به عنوان نمونه از حق فضايى كه  ش
زندانى در آن است تا حق تغذيه، لباس، حق داشتن وكيل، بهره مندى از 

دادرسى عادالنه و حق دفاع مطرح است. 
ــهروندى گفت: به  امين زاده در رابطه با تعامل قوا براى تحقق حقوق ش
قوه مقننه پيشنهاد مى دهيم تا همه قوانين مجلس داراى پيوست حقوق 
شهروندى باشند و در خصوص حقوق شهروندى نيز قوه قضائيه در حوزه 
ــته اند و البته  ــگيرى، فرهنگى، حقوقى و قضايى اعالم همكارى داش پيش

تعامالت بايد جدى تر باشد. 
ــهروندى گفتمانى ميان دولت  ــور حقوق ش امين زاده تاكيد كرد: منش
ــائل  ــت كه بايد براى پرداختن به مس ــرمايه عظيمى اس و ملت بوده و س
ــتر به مسائل سياسى و  ــود چراكه تاكنون بيش اجتماعى به كار گرفته ش
ــت به مباحث اجتماعى بيش از پيش  ــده و الزم اس اقتصادى پرداخته ش

تاكيد شود. 
امين زاده با تاكيد بر اينكه منشور حقوق شهروندى سندى استراتژيك 
ــت، گفت: منشور حقوق شهروندى، برنامه است كه دولت در قبال آن  اس
ــخگوى مردم است و به مردم فرصت مى دهد حقوق خود را بدانند و  پاس

آن را مطالبه كنند. 
ــد، در اختيار قوه  وى اظهار كرد: ايجاد مقرراتى كه حاوى مجازات باش
قضائيه است و سند حقوق شهروندى نمى تواند ايجاد مجازات كند و ابزار 
ــند نيز از عباراتى مثل «دولت متعهد  ــته باشد و در متن س برخورد داش

است» يا «هر شهروند حق دارد» استفاده شده است. 
ــهروندى افزود:  ــور حقوق ش ــورى در ام ــژه رئيس جمه ــتيار وي دس
ــد كه قانون  ــده باش ــهروندى ذكر ش ــور حقوق ش اگر حقوقى در منش
ــتم زمينه ايجاد  ــد، موظف هس ــته باش و مقرراتى براى آن وجود نداش

آن را فراهم كنم. 
امين زاده تصريح كرد: پس از رونمايى از منشور حقوق شهروندى، تهيه 
لوايح و آيين نامه هايى كه براى اجراى حقوق شهروندى ضرورت دارد، با 

هماهنگى ساير دستگاه ها انجام مى شود. 
ــردم را امانت مى داند و به  ــه داد: دولت تدبير و اميد حقوق م وى ادام
همين جهت مكلف به احقاق حقوق مردم است و اين سند به عنوان سند 
نهايى بدون عيب نيست و قطعا با گسترش اجتماع و حقوق هايى كه براى 

شهروندان هست، قابليت ارتقاء دارد. 

دستيار ويژه رئيس جمهورى در امورحقوق شهروندى: 

سامانه پيگيرى حقوق شهروندى راه اندازى مى شود



پنجشنبه
219 دى 1395 www. forsatnet. irشماره 679 ضميمه حقوق و تجارت

ب - نظريه قديمى كارگاه 
از ديدگاه طرفداران مكتب اصالت فرد و سرمايه دارى قرن نوزدهم، كارگاه 
هيچ گونه ارزش حقوقى ندارد. در اين نظام اختيارات كارفرما از حق مالكيت 
او نسبت به اموالى ناشى مى شود كه مجموع آنها كارگاه را تشكيل مى دهد. 

منشا رابطه كارگران و كارفرما را بايد در قرارداد كار جست وجو كرد. 
ــوب  ــى، جامعه اى كوچك و حقيقى محس ــه از نظر جامعه شناس كارگاه ك
ــت  ــر حقوقى واقعيتى جدا از مالك ندارد. (كارفرما الزم نيس ــود از نظ مى ش
ــد و كافى است كه سرمايه يعنى مواد اوليه با وسايل  مالك محل كارگاه باش
و ابزار را دارا باشد).بدين ترتيب بدهى و مطالبات كارگاه جزو دارايى صاحب 
ــتاد بنام فرانسوى، از اين ديدگاه  ــاب مى آيد. به گفته ريپر اس كارگاه به حس
ــت كه به تنهايى در صحنه  ــت كه قرارداد را منعقد مى كند. اوس كارفرما اس
ــمرده مى شود.  ــخص كارفرما يكى ش ــود و كارگاه با ش حقوقى ظاهر مى ش
ــاس اين نظريه (كه در واقع همان نظريه قراردادى است) انتقال كارگاه  براس

موجب قطع رابطه كارگران با كارگاه مى شود. 

پ - نظريه جديد كارگاه 
نظريه قديمى كارگاه به اعتقاد برخى استادان حقوق كار با واقعيت تطبيق 
ــد. به عقيده  ــد و نمى تواند منعكس كننده وضع فعلى حقوق كار باش نمى كن
ــى كرد. بايد آن را از  اينان كارگاه را در مفهوم قراردادى و فردى نبايد بررس
جهت جمعى و به عنوان يك موسسه مورد توجه قرار داد. «پل دوران» استاد 
فقيد حقوق كار فرانسه با الهام گرفتن از برخى مفاهيم فلسفى انديشمندان 
ــه كارگر وكارفرما را  ــاره ضمن رد مفهومى كه مبناى رابط ــى در اين ب آلمان
ــخصى رابطه كار  ــمارد، بر جنبه ش ــاير قراردادها مى ش ــراردادى مانند س ق
ــد مى كرد. به نظر او اين رابطه از قلمرو حقوق مدنى و قواعد مربوط به  تاكي

ــت، آنجاكه طرفين رابطه  قراردادهاى مالى خارج بوده مبنايش در كارگاه اس
كار يعنى كارگر و كارفرما يا كار و سرمايه از يكديگر قابل تفكيك نيستند، با 

هم شركت داشته ارزش و اهميت خود را در اين اتحاد مى بينند. 
هر چند در زمان ابراز اين نظريه، حقوقدانان فرانسوى از آن انتقاد كردند و 
اتحاد كار وسرمايه را (چه از لحاظ فلسفه اقتصاد آزاد و چه از ديدگاه مبارزه 
طبقاتى) نادرست شمردند اما امروز كم و بيش اين امر پذيرفته شده است كه 
براى تحقق مفهوم كارگاه، تركيب و هم آهنگى وسايل مختلف براى رسيدن 
ــازماندهى  ــايل عبارتند از تجمع و س به هدف خاصى ضرورت دارد. اين وس
ــرمايه و مواد اوليه و ابزار و نيروى كار. اين مجموعه اموال و اشخاص يك  س
واحد اقتصادى، يك مركز تصميم گيرى و در همان حال يك جامعه كوچك 

انسانى و شغلى محسوب مى شود. 
ــدون اينكه بر  ــل دوران را تعديل مى كند و ب ــع نظريه پ ــن نظر در واق اي
ــد. بر  ــرمايه به رابطه كارگر وكارگاه بعد تازه اى مى بخش جنبه اتحاد كار و س
ــاس اين نظريه كارگر بيش از آنكه به كارفرما وابسته باشد به كارگاه  اين اس
ــت كه با تغيير كارفرما رابطه خود را با كارگاه  ــت و طبيعى اس ــته اس وابس
ــخصات كارگاه (برابر اين  ــاى جديد ادامه مى دهد زيرا يكى از مش و كارفرم
ــه گاه همان كارگاه  ــت. با اين هم ــتمرار فعاليت آن اس ــوم) تداوم و اس مفه
نيست كه به كارخود ادامه مى دهد و تغييرى كه پيش آمده از تغيير كارفرما 
ــه ديگر  ــر مى رود و مثال به صورت ادغام در يك موسس ــال كارگاه فرات و انتق

درمى آيد. 
ــداوم كارگاه حكم به  ــتمرار و ت ــتناد اس در اين حال ديگر نمى توان به اس
ــكال مى گويند آنچه در  ــظ رابطه كارگر با كارگاه كرد. براى رفع اين اش حف
همه موارد اهميت دارد ادامه آن فعاليتى است كه از نظر اقتصادى به اشتغال 
ــود (هرچند همان كارگاه نباشد). بدين ترتيب مى توان  كارگر مربوط مى ش
گفت كه ادامه كار كارگر به (حق اشتغال) او مربوط و در آن خالصه مى شود. 
ادامه دارد...

تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه 
كارگرى و كارفرمايى(بخش سوم)

دكتر عزت اهللا عراقى
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اخبار اخبار
مدیر کل دفتر راهبردی اجرای آموزش صنایع و صنوف 

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور:
مشکل بیکاری با توسعه آموزش های 

مهارتی مرتفع خواهد شد
بوشهر- خبرنگار فرصت 
دفتر  کل  مدیر  امروز- 
آموزش  اجرای  راهبردی 
سازمان  صنوف  و  صنایع 
ای  حرفه  و  فنی  آموزش 
مدیر  با  نشست  در  کشور 

آموزش  گفت:  پارس  انرژی  اقتصادی  ویژه  منطقه  سازمان  عامل 
فنی و حرفه ای نقش مهمی در تربیت افراد برای توسعه اشتغالزایی 
و کارآفرینی دارد و سبب فراهم کردن مهارت ها و دانش الزم برای 
افراد خواهد شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای استان بوشهر، حسن عزیزی اصلي ترین نیاز کشور را ایجاد 
اشتغال پایدار دانست و یکی از بهترین راهها برای رسیدن به این 
مهم را کسب آموزش های مهارتی عنوان نمود. وی کسب یک مهارت 
توسط هر عضو جامعه را ضروری دانست و ادامه داد:   در راستای توسعه 
آموزش های مهارتی بایستی مباحث اطالع رسانی و جلب مشارکت 
برای آموزش گسترش یافته تا همگان بتوانند از این امکانات فراهم 
مراکز آموزشی استفاده نمایند. عزیزی با تأکید بر توسعه کیفیت مدار 
آموزش های مهارتی، یکی از رویکرد های سازمان آموزش فنی و حرفه 
ای کشور را آموزش های بازار محور و نیاز سنجی حوزه صنایع دانست 
و خواستار تعامل هرچه بیشتر با سایر شرکت های صنعتی و دستگاه ها 
اجرایی برای برگزاری این دوره ها آموزشی در جهت تربیت نیروی 
مهار شد. وی تربیت نیروی ماهر را از ارکان آموزش فنی و حرفه ای 
دانست و اظهار داشت: مجموعه آموزش فنی و حرفه ای متشکل از 
افراد ماهر و دارای مهارت بوده و هدف اصلی آنها توانمندسازی و 
گسترش فرهنگ مهارت آموزی بوده که اساسی ترین راه در مسیر 
تولید ملی و تحقق بهبود وضعیت معیشتی افراد جامعه ایفا می کنند. 
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر نیز عنوان کرد:امروز یکی 
از دغدغه های مهم دولت و ملت ایجاد اشتغال پایدار در کشور بوده 
و برای رسیدن به این هدف مهم توسعه آموزش های فنی و حرفه 
ای به عنوان راهکاری مناسب امری اجتناب ناپذیر است. عبدالرسول 
کازرونی اظهار داشت: با توجه به اینکه جنوب استان از صنعت نفت 
این  با  متناسب  آموزش های  ارائه  آن  الزمه  است،  برخوردار  گاز  و 
صنعت در سطح شهرستان کنگان است که با اجرای طرح تفاهم نامه 
همکاری با منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در جهت تربیت نیروی 
ماهر توسعه می یابد. وی افزود: تربیت نیروی انسانی بعنوان یک 
سرمایه است و جوانان با فراگیری آموزش های متناسب با صنایع در 
مناطق راه اشتغال خود را هموار می کنند. کازرونی مهارت و فناوری 
را یکی از عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصاد پایدار در کشور خواند و 
بر نقش موثر آموزش های فنی و حرفه ای در افزایش اشتغال مولد، 
بهبود فضای کسب وکار، استفاده بهینه از فرصت ها و افزایش کارایی 

اقتصاد مقاومتی در درون جامعه تاکید کرد.

شرکت آبفای مرکزی به عنوان دستگاه 
برتر در حوزه صیانت از حقوق شهروندی 

معرفی شد
اراک - خبرنگار فرصت امروز- بر اساس نتایج بررسی عملکرد 
سال 1394 دستگاه های اجرایی استان، شرکت آب و فاضالب استان 
مرکزی موفق به کسب رتبه برتر در حوزه صیانت از حقوق شهروندی 
فاضالب  و  آب  شرکت  عمومی  روابط  شرکت  گزارش  به  گردید. 
استان مرکزی در مراسمی که با حضور مهندس زماني قمي استاندار 
کشور  وزارت  شهروندي  حقوق  از  صیانت  بازرسي  مرکزي،هیئت 
و مدیران دستگاه های اجرایی استان در استانداری مرکزی برگزار 
گردید، با اهداء لوح سپاس از سوی مهندس زمانی قومی استاندار 
مرکزی مهندس عبدالرضا خلیلی مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
استان مرکزی مورد تقدیر قرار گرفت. مهندس عبدالرضا خلیلی مدیر 
عامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی ضمن تبریک کسب رتبه 
برتر در حوزه صیانت از حقوق شهروندی، احراز این موفقیت را مدیون 
زحمات مدیران، معاونین و کارکنان شرکت دانست و افزود: کسب 
عناوین برتر نتیجه تالش و مساعی ارزشمند کلیه کارکنان متخصص 
و متعهد شرکت آب و فاضالب استان مرکزی در پیشبرد برنامه ها و 
سیاستها در این شرکت می باشد. گفتنی است گزارش عملکرد شرکت 
آبفای استان مرکزي در حوزه هاي صیانت از حقوق شهروندي و 
عفاف حجاب توسط مهندس خلیلي مدیر عامل شرکت در این مراسم 

ارائه شد.
مدیر کل اداره ورزش و جوانان آذربایجان غربی: 
مشعل استعدادیابی ورزشی در 
آذربایجان غربی روشن شده است

ارومیه - خبرنگار فرصت 
ایسنا  گزارش  به  امروز- 
غربی  آذربایجان  منطقه 
عبداهلل چمن گلی در نشست 
خبری با اصحاب رسانه گفت: 
نگاه ویژه ای به استعدادیابی 

استعدادیابی جزو  دارد چرا که  غربی وجود  آذربایجان  در  ورزشی 
اولویت های اصلی اداره ورزش و جوانان بوده و باید توجه داشت که 
درخشش والیبال نتیجه طرح های استعدادیابی است که در اوایل 80 
در ارومیه صورت گرفت. چمن گلی با اشاره به جشنواره همگانی 
استعدادیابی ورزشی گفت: در این جشنواره تعداد شرکت کنندگان 
در رشته های مختلف ورزشی بیش از 100 نفر، رشته های والیبال 
650 نفر و رشته وزنه برداری 120 نفر است. وی تصریح کرد: در 
این جشنواره دختران نیز به غیر رشته کشتی در همه رشته های 
ورزشی حضور دارند. وی خاطرنشان کرد: در تمامی 17 شهرستان 
استان بحث استعدادیابی ورزشی را دنبال کرده ایم و نتیجه آن کشف 
120 استعداد برتر بود که در این جشنواره حضور دارند. وی با بیان 
اینکه تنها اسپانسر ورزش ارومیه شهرداری است، گفت: عده ای فقط 
به دنبال تخریب شهرداری هستند اما باید کمی منصف باشیم و تنها 
در صورت مشاهده مشکالت فنی در شهرداری، منتقد سازنده برای 
آن باشیم. مدیر کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی گفت: آذربایجان 
غربی هفت رشته در بخش استعدادیابی دارد در حالی که تهران پنج 

رشته دارد.

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 اندمشخص شدند بر این اساس 
در مرحله اول قرعه کشی جشنواره میثاق، ازبین 29 هزار و 931 
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 20 و 15 

میلیون ریالي است که به برندگان اهداخواهدشد

کسب رتبه اول آبفای گیالن در مقاالت 
ارائه شده در گردهمایی مدیران کنترل 

کیفیت آب
رشت- زینب قلیپور- مقاله ارائه شده دکتر حجازی مدیر 
کنترل کیفیت آب شرکت آب و فاضالب استان گیالن در 
گردهمایی مدیران کنترل کیفیت آب شرکتهای آب و فاضالب 
گردهمایی  در  نمود.  را کسب  اول  رتبه  روستایی  و  شهری 
مدیران کنترل کیفیت آب شرکتهای آب و فاضالب شهری 
و روستایی به میزبانی آبفای گیالن از بین 55 مقاله ارائه شده، 
مقاله دکتر سیده ضحی حجازی مدیر کنترل کیفیت آب این 
شرکت با عنوان »نگاهی به برنامه ایمنی آب شهر رشت« از 
دیدگاه مدیران کنترل کیفی شرکتهای آب و فاضالب شهری 

و روستایی کشور حائز رتبه اول شد.

برگزاري اولین جشن ارتقاع سطح فني 
هنر جویان کیك بوکسینگ در شاهرود

حسین   - پشاهرود 
اولین جشن  بابامحمدی -  
ارتقاع سطح فني هنرجویان 
باشگاه  بوکسینگ  کیک 
آکادمي ورزشهاي رزمي کوثر 
اخوین  ورزشي  مجموعه  و 
نایب  اسدي  عرب  معصومه  مربیگري  به  کوشان  مهر  باشگاه 
رئیس هیئت ورزشهاي رزمي استان سمنان با حضور خانواده 
هنرجویان و مسئولین باشگاه ها، احمد ابراهیمي رئیس سبک 
کیک بوکسینگ wkaشهرستان، مریم عرب اسدي نایب رئیس 
اصغر جاللي  علي  بوکسینگ wka شهرستان،  سبک کیک 
مربي و پیشکسوت ورزش رزمي، علي اصغر عجم خیجي مربي 
کیک بوکسینگ و اسپانسر مالي تیم،سمیه رجبي نایب رئیس 
هیئت ورزشهاي رزمي شهرستان، صادق غدیري مدیر باشگاه 
مهرکوشان، سید صادق سید رضایي رییس هیئت ورزشهاي 
رزمي شهرستان و مدیریت باشگاه رزمي کوثر،مرضیه جعفري 
نایب رئیس هیئت کوهنوردي برگزار شد. خاطرنشان می شودبه 
شقایق کالمي با باالترین نمره قبولي در آزمون و فاطمه حاج 

محمدي به عنوان منظمترین هنرجو جوایزی اهداگردید

برگزاری مراسم تجلیل از25 نفر از 
بازنشستگان گاز گلستان 

از  مراسمی باشکوهی  طی  امروز-  فرصت  خبرنگار   - گرگان 
زحمات و خدمات ارزشمند همکاران پر تالش گاز گلستان که به 
افتخار بازنشستگی نائل شدند تجلیل به عمل آمد. بنا به گزارش روابط 
عمومی، آئین تودیع25 نفر از همکاران بازنشسته با حضورمدیرعامل، 
اعضاء هیات مدیره وجمع کثیری ازکارکنان گاز گلستان و خانواده های 
بازنشستگان، درمحل سالن اجتماعات شرکت برگزار شد که در این 
رابطه از زحمات بی شائبه و فعالیت های قابل تحسین همکار عزیز 
که به افتخار بازنشستگی نائل گردیدند به نحو با شکوهی تجلیل و 
قدردانی بعمل آمد. در این مراسم که با برنامه های متنوع و مفرحی 
بازنشستگی  افتخار  تبریک  با  گازگلستان  مدیرعامل  بود،  همراه 
همکاران ارجمند گفت:خیلی خوشحالم که امروز شاهد هستیم که 
تعدادی از همکاران پر تالش شرکت پس ازسالیان متمادی کار و 
فعالیت با دریائی از دانش و تجربه به افتخار بازنشستگی نائل شده اند 
اخالق حسنه وتالش درخور تحسین خود  با  توانستند  به حق  و 
در دوران تصدی مسئولیت های خود، خالصانه انجام وظیفه نمایند 
مهندس جمال لیوانی افزودند: بازنشستگی دلیلی بر کارافتادگی و 
یا جدائی نیست بلکه همواره ودرهمه حال درسازمان به روی این 
عزیزان باز است و می توانند هر زمانی که خودشان بخواهند به این 
شرکت مراجعه کنند و بتوانیم از تجربیات گرانبهای آنان به نحو 
مراسم  این  برگزاری  افزود:  درادامه  وی  شویم.  بهره مند  مطلوبی 
نمی تواند زحمات این همکارمحترم را جبران کنند چرا که لیاقت و 
شایستگی آنها خیلی فراتر بوده وبسیارارزشمندمی باشد لذا این جشن 
مهم به نوعی قدر دانی از تالشهای ارزشمند شما عزیزان در طول 
گلستان  گازاستان  است.مدیرعامل شرکت  صادقانه  دوران خدمت 
ضمن تقدیر از خانواده های گرامی این همکاران از صبر و متانت آنان 
کمال تقدیر و تجلیل را بعمل آوردتصریح کرد: امیدواریم همکاران 
عزیز بتوانند در سایه الطاف الهی در کلیه عرصه های زندگی در کنار 

خانواده های گرانقدر خود اوقات خوب وخوشی داشته باشند.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیك شهرداری 

بندرعباس:
انجام خدمات عمومی رایگان، جایگزین 

حبس متخلفین می شود
سازمان  مدیرعامل  امروز-  بندرعباس - خبرنگار فرصت 
مجازات  گفت:  بندرعباس  شهرداری  ترافیک  و  نقل  و  حمل 
بی احتیاطی در رانندگی و جرائم ناشی از تخلفات رانندگی با انجام 
خدمات عمومی رایگان به عنوان مجازات جایگزین حبس )زندان( 
شهرداری  بین الملل  امور  و  عمومی  روابط  گزارش  به  می شود. 
اظهار کرد: مجازات  ارتباط  این  بندرعباس، محمدرضا کهوری در 
رانندگانی که بر اثر بی احتیاطی موجب وارد کردن خسارت به افراد و 
تاسیسات ترافیکی در سطح شهر می شوند، با تشخیص یکی از قضات 
دادگستری بندرعباس به جای اعمال مجازات حبس برای مجرمین 
جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، آنان را به انجام خدمات عمومی 
رایگان در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس محکوم 
کرده است. مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
بندرعباس با اعالم این خبر گفت: جرائم ناشی از عدم رعایت قوانین 
راهنمایی و رانندگی عالوه بر تخریب تجهیزات ترافیکی در سطح 
شهر، ساالنه هزینه های قابل توجهی جهت تهیه و جایگزینی عالئم 
و تجهیزات راهنمایی و رانندگی را به سازمان حمل و نقل و ترافیک 
شهرداری بندرعباس تحمیل می کند. وی افزود: با توجه به اینکه 
جایگزین کردن عالئم و تجهیزات راهنمایی و رانندگی که بر اثر 
تصادفات و جرائم راهنمایی و رانندگی تخریب می گردند، عالوه بر 
افزایش هزینه های مالی سازمان جهت خرید این تجهیزات، نیازمند 
نیروی انسانی برای تعمیر و جایگزینی آنها است، ما را بر آن داشت که 
از اقدام این قاضی دادگستری مبنی بر صدورحکم به انجام خدمات 
عمومی رایگان به عنوان جایگزین حبس استقبال کنیم و زمینه را 
جهت اجرای هر چه بهتر این گونه مجازاتها فراهم کنیم. به شکلی که 
هم این مجازاتها بتوانند اثر بازدارندگی حداکثری خود را داشته باشند 
و هم این که سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بتواند با استفاده 
از ظرفیت موجود این محکومین را به عنوان نیروی کار رایگان در 
جهت پیشبرد اهداف سازمان و ارائه خدمات ترافیکی به شهروندان به 
کارگیری کند. این مقام مسئول عنوان کرد: این قاضی دادگستری در 
اقدامی تحسین برانگیز، یکی از متهمان را به اتهام بی احتیاطی در امر 
رانندگی منجر به تصادف منتهی به ایراد صدمات بدنی به شاکی، به 
انجام 270 ساعت خدمات عمومی رایگان در سازمان حمل و نقل و 
ترافیک شهرداری بندرعباس جهت خط کشی گذرگاه های عابر پیاده، 

به عنوان جایگزین چهار ماه حبس محکوم کرده است.

بازدید معاون آب و خاک وزارت جهاد 
کشاورزی از پروژه های آب و خاک ایالم 

عمومی  روابط  گزارش  به  امروز-  فرصت  - خبرنگار  ایالم 
ایالم، »علی مراد اکبری«  سازمان جهاد کشاورزی استان، منطقه 
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی بعد از بازدید از طرح های 
»هجداندشت« صالح آباد به وسعت 2 هزار و 250 هکتار، »میمه« با 
وسعت 2 هزار و 200 هکتار، »دویرج« با وسعت 3 هزار و 920 هکتار، 
و »کرخه« با وسعت 34 هکتار اظهار کرد: روند ساخت این پروژه ها 
به خوبی صورت می گیرد. وی بابیان اینکه توسعه سامانه های مدرن 
آبیاری در استان ایالم از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار است، افزود: 
میزان 100 هزار هکتار از پروژه های استان در حال اجرا و مطالعه 
است. اکبری خاطرنشان کرد: با بهره برداری از این پروژه ها تا پایان 
سال 97 تحول عظیمی در ساختار، تولید محصوالت، امنیت غذایی و 

ایجاد اشتغال در استان ایجاد خواهد شد.

دیدار نماینده مردم لنگرود در مجلس 
شوراي اسالمي با مدیرعامل آبفاي گیالن

رشت- سارا شامخی- نماینده مردم شریف شهرستان لنگرود 
در دیداري با مدیرعامل آبفاي گیالن خواستار تسریع در روند 
اجراي جمع آوري پروژه فاضالب بهداشتي استان شد. در این 
دیدار مهندس الهوتي نماینده مردم شریف شهرستان لنگرود 
استان  پنج شهر  براي  اقتصاد  اخذ مصوبه شوراي  به  اشاره  با 
تصریح کرد: با توجه به عدم تخصیص اعتبارات مورد نیاز و لزوم 
اجراي پروژه هاي آب و فاضالب بهره مندي از تسهیالت بانک 
توسعه اسالمي بسیار حائز اهمیت مي باشد. وي با بیان اینکه 
و  لنگرود  اشرفیه، الهیجان،  آستانه  در شهرهاي صومعه سرا، 
رودسر مصوبه شوراي اقتصاد اخذ گردید و براي اخذ مصوبه دیگر 
شهرهای استان نیز از حمایت و همکاري نمایندگان برخوردار 
خواهید بود. نماینده مردم شهرستان لنگرود با تاکید بر تسریع 
در روند اجراي پروژه هاي فاضالب بهداشتي افزود: حداقل کاري 
که مي توان انجام داد ارائه پایان کار ساختمانها منوط به داشتن 
سپتینگ مي باشد. در ادامه مهندس حسینی رئیس هیأت مدیره 
و مدیرعامل آبفای گیالن توضیحاتي در خصوص وضعیت پروژه 

هاي آب و فاضالب استان وشهر لنگرود ارائه نمود.

اهواز - خبرنگار فرصت امروز- وزیر نفت در 
پیامی به مناسبت سی و هفتمین سالگرد تاسیس 
به  را  مناسبت  این  ایران،  حفاری  ملی  شرکت 
مجموعه کارکنان صنعت حفاری کشور تبریک 
این  به  زنگنه  بیژن  مهندس  پیام  متن  گفت. 
شرح است: اول دی ماه مقارن با سی و هفتمین 
سالگرد تاسیس شرکت ملی حفاری ایران را به 
همکاران سختکوش صنعت حفاری کشور تبریک 
عرض می کنم. فعالیت های شرکت ملی حفاری 
ایران در حوزه اکتشاف، توسعه، تعمیر و تکمیل 
چاه ها، همکاری با سازندگان داخلی و موسسات 
دانش بنیان در تولید قطعات و تجهیزات مورد 

نیاز صنعت حفاری و تربیت نیروی انسانی ماهر و 
متخصص، همواره حائزاهمیت بوده و جای تشکر و 
قدردانی دارد. با اغتنام از فرصت و تجلیل از تالش 
بی وقفه کارکنان شریف شرکت ملی حفاری ایران 
الزم می دانم بار دیگر بر روز آمد سازی ساختار، 
ارتقای جایگاه شرکت، مشتری مداری، بکارگیری 
فناوری های نوین، رعایت استانداردها، ارتقاء ضریب 
ایمنی، کار براساس برنامه های پیش بینی شده، 
نگاه بنگاهداری و حرفه ای و افزایش قابلیت ها 
این  مجدد  تبریک  ضمن  پایان  در  کنم.  تاکید 
روز، توفیق روز افزون همکاران عزیز شرکت ملی 

حفاری ایران را از پروردگار یکتا خواستارم.

به مناسبت سی و هفتمین سالگرد تاسیس شرکت ملی حفاری ایران

پیام تبریک وزیر نفت به کارکنان سختکوش صنعت حفاری کشور

طیب نیا: رشد اقتصادی کشور به هفت و چهار دهم درصد رسید
تویسرکان - خبرنگار فرصت امروز- وزیر امور اقتصادی و دارایی 
گفت: رشد اقتصادی کشور در 6 ماهه نخست سال جاری در مقایسه 
با 6 ماه نخست سال 94، رشدی هفت و چهار دهم درصدی را نشان 
در همایش  نیا دوشنبه شب  علی طیب  ایرنا  گزارش  به  می دهد. 
بزرگداشت شهید مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه در جمع مردم 
تویسرکان افزود: رشد اقتصادی کشور در سه ماه نخست سال 95 
نسبت به مدت مشابه سال 94 با رشد پنج و چهار دهم درصد روبه 
رو شد. وی اضافه کرد: همچنین رشد اقتصادی کشور در تابستان 
سال 95 نسبت به تابستان سال 94 نیز با رشد 9 و دو دهم درصدی 
همراه شد. وزیر اقتصاد با اشاره به شرایط حوزه اقتصاد ایران در سه 
سال گذشته و اثر گذاری شاخصه هایی مانند قیمت نفت و اعمال 
تحریم های اقتصادی گفت: در سه سال گذشته و قبل از مدیریت 

دولت یازدهم، تالطم ها و هیجان های بسیاری در بازار ارز ایجاد شد 
و عالوه بر سه برابر شدن نرخ ارز، رشد اقتصادی کشور به منفی 6 و 
هشت دهم درصد رسید. طیب نیا ادامه داد: این در حالی بود که قیمت 
نفت به شدت افزایش پیدا کرده بود و بر خالف سیاست های کالن 
کشور، وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرد و 
درآمد حدود 100 هزار میلیارد تومان نفتی صرف اموری مانند واردات 
کاال از خارج از کشور شد. وی ابراز کرد: وقتی تحلیلگران خارجی 
ایران وابسته به خارج شده، تحریم های  گزارش کردند که اقتصاد 
شدیدی را علیه ما اعمال کردند تا با ایجاد اختالل در واردات به 
تولید ما آسیب بزنند. طیب نیا اظهار کرد: در چنین شرایطی با تداوم 
تحریم ها در سال 92، دولت و کشور توانست عالوه بر کنترل تورم 
باالی 40درصد به رشد اقتصادی سه نیز دست پیدا کند. وزیر اقتصاد: 

وضعیت عمومی مردم چندان رضایت بخش نیست و مردم در فشار 
قرار دارند با این حال باید شرایط، محدودیت ها و عوامل بیرونی اثر 

گذار بر اقتصاد کشور را در نظر گرفت و آنگاه قضاوت کرد.

توزیع  تبریز - اسد فالح- مدیرعامل شرکت 
نیروی برق تبریز در دیدار با رئیس دانشگاه تبریز 
از  یکی  عنوان  به  برق  مصرف  مدیریت  گفت: 
شاخص های مهم اقتصاد مقاومتی، باید مورد توجه 
جدی واقع شود.به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
مهندس افشین روشن میالنی در این دیدار که 
در آستانه اولین دوره مدرسه بین المللی مدیریت 
مصرف انرژی در تبریز صورت گرفت با اشاره به 
مطلب فوق افزود: هم اکنون قطب مدیریت مصرف 
کشور در دانشگاه تبریز و با همکاری برق تبریز 
شکل گرفته است که برگزاری این مدرسه، یکی از 

برنامه های این قطب علمی می باشد. وی از تشکیل 
کمیته مشترک بین دانشگاه تبریز و برق تبریز 

برای برگزاری این مدرسه خبر داد و افزود: تاکنون 
همکاری خوبی با دانشگاه داشته ایم و در این راستا 
ابتدا در سال 92 تفاهم نامه ای به امضای دوطرف 
رسید که در سال 94 به توافق نامه تبدیل شد. وی 
تصریح کرد: صنعت برق همواره نیازمند پشتوانه 
با  علمی و دانشگاهی است که در تعامل خوب 
افزود:  می شود.وی  محقق  امر  این  دانشگاه ها، 
تاکنون بیش از 150 نفر در این مدرسه ثبت نام 
نموده اند و این تعداد در حال افزایش است.در ادامه 
این دیدار، رئیس دانشگاه تبریز با اشاره به ارتباط 
خوب دانشگاه و برق تبریز در 15 سال گذشته، 

تاکید کرد: تبادل نظر، افکار و اندیشه ها هم برای 
دانشگاه و هم برای برق تبریز مفید و راهگشاست.
امروزه  اینکه  بیان  با  پورمحمدی  محمدرضا 
یادگیرنده  سازمان های  پیشرفته،  سازمان های 
به  علمی  تازه های  باید  داشت:  اظهار  هستند، 
دستگاه های اجرایی وارد شوند و چنین مراسماتی 
این مسیر را هموار می سازند.الزم به ذکر است 
مدرسه بین المللی مدیریت مصرف انرژی 6 تا 8 
دی ماه سال جاری در محل دانشکده مهندسی 

برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز برگزار می شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز:

صنعت برق همواره نیازمند پشتوانه علمی و دانشگاهی است

ساری - خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت گاز مازندران با بیان 
اینکه طرح تکریم ارباب رجوع سرلوحه مدیریت سازمان بوده و تمامی پرسنل 
با در نظر گرفتن رعایت حقوق مشترکین و تعصب سازمانی نسبت به انجام 
وظایف محوله، اقدام می نمایند، گفت: واحد امداد و تعمیرات گاز استان 
24 ساعته خصوصا در ایام تعطیل آماده خدمت رسانی و پاسخگویی به 
تقاضای مشترکین می باشد. به گزارش خبرنگار مازندران، " محمداسماعیل 
ابراهیم زاده " مدیرعامل شرکت گاز استان تصریح کرد: مشترکین گاز طبیعی 
می توانند در صورت بروز هرگونه مشکل از قبیل نشت گاز، خرابی کنتور، قطع 
گاز به واحد امداد و تعمیرات ادارات گازرسانی مراجعه نمایند. وی با اشاره 
به اینکه وصول مطالبات توسط بخش خصوصی و پیمانکار انجام می شود، 
تاکید کرد: با توزیع برگه های اخطاریه در درب منازل مشترکین بدهکار، 
اطالع رسانی الزم جهت پرداخت بدهی معوقه بعمل می آید. ابراهیم زاده 
در ادامه بر لزوم وصول مطالبات در مجموعه ادارات گازرسانی تاکید کرد و 

اظهار داشت: شرکت گاز برای تامین به موقع یارانه ها باید نسبت به وصول 
بدهی و دریافت گازبهاء اقدام نماید چرا که وصول مطالبات گازبهاء به منزله 
بیت المال است و در حفظ بیت المال قصوری پذیرفته نیست. وی با اشاره 
به بدهی 160 میلیارد تومانی مشترکین به گاز مازندران، 87 میلیارد تومان 

از این رقم را مربوط به مشترکین خانگی دانست و گفت: 80 درصد از بدهی 
ذکر شده پس از وصول، به خزانه دولت واریز سپس دولت نسبت به پرداخت 
یارانه ها اقدام می نماید. ابراهیم زاده با اشاره به نقش گاز طبیعی در توسعه 
اقتصادی و رفاه عمومی جامعه اظهار داشت: پرداخت به موقع گاز بهاء، توسعه 
متوازن خدمات رسانی به مردم را در پی خواهد داشت. مدیرعامل شرکت گاز 
مازندران با تاکید برسهم گاز در تامین یارانه مردم گفت: وصول مطالبات برای 
تامین به موقع یارانه ها امری اجتناب ناپذیر است و از جهتی تامین بودجه 
شرکت و اجرای به موقع پروژه های گازرسانی نیز در گروی وصول مطالبات 
می باشد. وی خاطرنشان کرد: همه ما خادم مردم هستیم و مردم به معنای 
واقعی کلمه ارباب ما هستند که این فرهنگ امروز در شرکت گاز مازندران 
اجرایی شده است. همچنین تلفن گویای 33204280 روابط عمومی شرکت 
گاز مازندران نیز آماده پاسخگویی و دریافت شکایات و پیشنهادات شهروندان 

محترم می باشد.

بخش  نماینده  امروز-  فرصت  خبرنگار   - قزوین 
گردشگری  گفت:  گردشگری  حوزه  در  خصوصی 
می تواند  مناسب  بسترسازی  و  موانع  رفع  صورت  در 
روابط  گزارش  به  کند.  متحول  را  استان  اقتصاد 
عمومی اتاق قزوین محمد سعید رئوفی نماینده بخش 
بخش  و  دولت  گفتگوی  شورای  جلسه  در  خصوصی 
خصوصی که در سالن باغستان برگزار شد اظهارداشت: 
گردشگری یک صنعت مهم در عصر کنونی است که 
نتوانسته ایم با این همه ظرفیت سهم خود را کسب 
دردستگاه های  طوالنی  افزود:بوروکراسی  وی  کنیم. 
اجرایی،نپذیرفتن تاسیسات و هتل ها به عنوان وثیقه 

بانکی، کافی نبودن تسهیالت برای ساخت هتل ها، نبود 
نیروی متخصص درمدیریت هتل ها، از جمله مشکالت 
نیازمند عزم جدی  این بخش است که برای رفع آن 
هستیم. رئوفی تصریح کرد: ضریب اقامت در قزوین حتی 
به یک شب نمی رسد که یک دلیل آن نبود هتل های 
نشدن  ومعرفی  مناسب  اقامتگاه های  و  ستاره  چند 
مسئوالن  کمک  با  که  است  گردشگری  ظرفیت های 
دولتی باید در این زمینه اقدام کنیم تا مشکالت برطرف 
شود. وی گفت: برای ارتقای کیفیت مسافرخانه ها به هتل 
و چند ستاره شدن هتل های کنونی بسترسازی شود تا 
در چند سال آینده نیازها را تامین کنیم. این سرمایه گذار 

بخش خصوصی در حوزه گردشگری اظهارداشت: کمبود 
نیروی متخصص دانشگاهی در صنعت گردشگری و نبود 

کد رشته تحصیلی از مهمترین مشکالت این بخش است 
باید در مراکز دانشگاهی نسبت به تربیت نیروهای  و 
متخصص و کارآمد در صنعت هتل داری و گردشگری از 

همین امروز اقدام شود. 
وی اضافه کرد: نبود قوانین مدون و مشخص الزم االتباع 
تسهیالت  اعطای  قانون  تدوین  گردشگری،  حوزه  در 
توجه  مورد  است  الزم  بخش،  این  به  مناسب  بانکی 
جدی مسئوالن قرار گیرد. رئوفی گفت: حوزه گردشگری 
می تواند به اشتغال و اقتصاد کنونی و آینده کشور کمک 
موثری کند و اگر در این حوزه با برنامه ریزی جلو برویم 

می توانیم به رونق این صنعت کمک کنیم.

مدیر شرکت ملی پخش  تبریز - ماهان فالح- 
فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی از آمادگی 
زمستانی  سوخت  تامین  جهت  منطقه  این  کامل 
جنگل نشینان و روستاهای صعب العبور خبر داد. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس ابوالفضل 
در  نشینان  جنگل  برای  داشت:  اظهار  اللهی  روح 

برای  سفید  نفت  لیتر  تاکنون 2600  جاری  سال 
هر خانوارتوزیع گردیده که این رقم تا پایان سال به 
3 هزار لیتر خواهد رسید. وی افزود: برای روستاهای 
از نعمت گاز طبیعی  نیز که  العبور  مناطق صعب 
توزیع  سفید  نفت  لیتر   2800 نیستند  برخوردار 
خواهد شد. مهندس روح اللهی اضافه کرد: آمادگی 

نفتی  فرآورده های  پخش  ملی  برای شرکت  کامل 
وجود دارد تا در صورت مواجه با مشکل افت فشار 
گاز به هر شکلی، سوخت جایگزین را توزیع کند. وی 
تصریح کرد: بخش صنعت و کشاورزی نیز باید مجهز 
به سیستم دوگانه باشند تا در صورت افت فشار گاز از 

سوخت مایع استفاده کنند.

گرگان - خبرنگار فرصت امروز- بنا به گزارش 
روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
دفتر  سرپرست  نعیمی،  مهندس  آقای  گلستان، 
مرکزی  دفتر  سیستم های  و  اطالعات  فناوری 
باتفاق مهندس سالمات، مدیر گروه  بنیاد مسکن 
سیستم ها و روش ها با حضور در بنیاد مسکن استان 
گلستان از تجهیزات زیرساخت و امکانات موجود، 

بازدید نمودند.در این بازدید کلیه فرآیندهای فنی و 
روال ها در حوزه فناوری اطالعات برسی و مورد بحث 
آموزشی  کارگاه  بازدید،  این  با  قرار گرفت.همزمان 
کارشناسان  جهت  ساز  و  ساخت  جدید  سامانه 
گردید. برگزار  شعب  پشتیبانی  مسئولین  و  فنی 

الزم به ذکر است این سامانه اولین درگاه خدمات 
الکترونیکی بنیاد مسکن در استان گلستان می باشد 

که دسترسی ویژه ای را برای روستائیان و دهیاران 
روستا فراهم می آورد تا از طریق آن بتوانند از خدمات 
فنی و مهندسی بنیاد مسکن استان بصورت تمام 
الکترونیکی بهره مند شوند. در ادامه، جلسه شورای 
حضور  با  استان  مسکن  بنیاد  اطالعات  فناوری 
مهندس نعیمی و مهندس زمانی نژاد، مدیرکل بنیاد 
مسکن استان، معاونین و کارشناس مسئول فناوری 

اطالعات استان و کارشناسان واحد حراست برگزار 
واحد  مسئول  کارشناس  عباسی،  گردید.مهندس 
فناوری اطالعات بنیاد مسکن استان در این جلسه 
گزارشی از عملکرد این واحد در سال 95 و همچنین 
افق توسعه خدمات الکترونیک بنیاد مسکن استان 
در پیشخوان دولت را تبیین و از حمایتهای مهندس 

زمانی نژاد و مهندس نعیمی تشکر کردند.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران:

واحد امداد و دانشگاه تعمیرات گاز استان 24 ساعته، خصوصا در ایام تعطیل آماده و پاسخگوی تقاضای مشترکین می باشد

گردشگری در صورت بسترسازی می تواند اقتصاد استان قزوین را متحول کند

مدیر منطقه خبر داد؛ 
آمادگی کامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی جهت تأمین سوخت زمستانی 

بازدید سرپرست فناوری اطالعات و سیستمهای دفتر مرکزی بنیاد مسکن از استان گلستان

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی 
سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، رئیس اداره امور اصناف 
و تشکل های صنفی با اشاره به معافیت های مذکور در جدول تعرفه 
گمرکی،  امور  قانون  ماده 119   ) غ  بند)  استناد  به  گفت:  گمرکی 
معدن  صنعت،  وزارت  تشخیص  به  تولید  خط  ماشین آالت  واردات 
معاف  ورودی  حق  پرداخت  از  تولیدی،  واحدهای  توسط  تجارت  و 
هستند. اسداهلل عباسی اظهار داشت: اصناف در رسته های تولیدی 

همانند واحدهای تولید صنعتی برای واردات ماشین آالت خط تولید 
مشمول معافیت هستند. وی افزود: ماشین آالت و تجهیزات دست 
تولیدي،  غیر  واحدهاي  توسط  وارده  تجهیزات  و  دستگاه ها  و  دوم 
تجاري محسوب شده و مشمول این تسهیالت نمي گردند. ایشان با 
بیان راهکارهای قانونی به منظور برخورد با متخلفین گفت: زمانی که 
ماشین آالت به مصارفی غیر از مصارف تعیین شده در قانون برسد 
خالف مقررات بوده و قاچاق محسوب شده و دستگاه های ذی ربط 

عباسی  اسداهلل  می کنند.  قانونی  برخورد  متخلفین  با  ضوابط  برابر 
تصریح کرد: اصناف و بازاریان که در رسته های تولیدی مشغول به 
 فعالیت هستند می توانند با مراجعه به سامانه بهین یاب به نشانی
شده  یاد  تسهیالت  از  استفاده  امکان  از   www.behinyab.ir
برخوردار شوند. رئیس اداره امور اصناف و تشکلهای صنفی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: در صورت کامل بودن مدارک و 
عدم نیاز به بازدید مدت زمان الزم جهت اخذ پاسخ 15 روز خواهد بود.

اصناف همانند واحدهای تولید صنعتی برای واردات ماشین آالت خط تولید مشمول معافیت هستند

تبریز - ماهان فالح- ورزشکاران منطقه 8 عملیات 
انتقال گاز ایران در نهمین المپیاد فرهنگی- ورزشی 
کارکنان زیر 45 سال شرکت ملی گاز ایران خوش 
درخشید.به گزارش خبرنگار ما در تبریز، در این المپیاد 
که در شهر رامسر برگزار شد، ورزشکاران شرکت های 
ورزشی  رشته های  در  ایران  گاز  ملی  شرکت  تابعه 
میز،  روی  تنیس  شنا،  تیراندازی،  والیبال،  فوتسال، 
شطرنج، دوومیدانی، کشتی آزاد و فرنگی به مدت یک 
هفته با هم به رقابت پرداختند.در این المپیاد ورزشی 
تیم شطرنج و تیم والیبال منطقه 8 عملیات انتقال گاز 
ایران موفق شدند پس از رقابت تنگاتنگ با حریفان 
خود به ترتیب رتبه دوم و سوم تیمی را از آن خود 
کرده و در زمره برترین های نهمین المپیاد فرهنگی- 
ورزشی کارکنان زیر 45 سال شرکت ملی گاز ایران 

قرار گیرند. همچنین تیم فوتسال منطقه 8 عملیات 
انتقال گاز ایران نیز توانست در بین 34 تیم شرکت 
کننده در این دوره از مسابقات به مقام چهارم نائل آید.
از  زمانی  فرزاد  ورزشی،  مسابقات  این  ادامه  در 
ورزشکاران این منطقه موفق شد با کسب مقام اول 

رشته دوومیدانی، نتیجه را به نفع خود پایان داده و 
در سکوی قهرمانی بایستد.همچنین در رشته کشتی 
آزاد نیز سیدمجید حجازی در وزن 61، یداله سلوکی 
و   70 وزن  در  زاده  نوری  اصغر  علی   ،84 وزن  در 
داوود حیدری در وزن 96 به ترتیب مقام های دوم، 
سوم و چهارم را کسب کردند.اعضای تیم های شرکت 
آرش  کنعانی-  محمدرضا  میز:  روی  کننده؛تنیس 
محمدزاده- عباس ناطق مرندی- رضا جهانفرد- مهدی 
ملکی زاده- مقصود ساعی حق) مربی( و جواد قربانی 
)سرپرست( شنا: مسعود رباب درخشان- رحیم قدیمی 
- رضا علیزاده اصل- عالمرضا ایزدی مهر- حمید فروغ 
فردین  فوتسال:  سرپرست(  هامونی)  فرزاد  ریحانی- 
جبارزاده-  شهرام  قدامی-  امیرهوشنگ  سلیمانی- 
سعید مظاهر- محمدرضا صنایعی- رضا قدامی- عادل 

نعمتی- سعید پوالدساده- کاظم صدیقیان- شهباز 
پورمرتضی- احد حسن زاده) سرپرست(شطرنج: علی 
برزگر- مجید محمدی گرمی- جلیل سیفی- محمود 
حسنی- محمد عزیزیان- بهروز محدث راد) مربی( 
محمد  دوومیدانی:   ) سرپرست  انصارین)  موسی  و 
اکبر  عیوضی-  صادق  زاده-  جلیل  یوسف  قلی زاده- 
امامی- فرزاد زمانی- میرکاظم رسولی- علی الماسی- 
علی طاهری- صمد قنبری- امید داور پناه- عبدالکریم 
دلفی) سرپرست( والیبال: علیرضا فردی آذر- یوسف 
بهروز  دلیر-  رامین  خواه-  هجران  ایرج  ابراهیمی- 
پرویز  صفلی-  عزیز  حیدرزاده-  توحید  بخت آور- 
فرهاد  بهادری-  حبیب  نیا-  حافظ  حامد  مرادی- 
جوادی فر- کمال یوسف پور- بهرام باقرزاده) مربی( 

و محمدرضا بخش علیزاده) سرپرست(

در المپیاد ورزشی شرکت ملی گاز؛

ورزشکاران منطقه 8 عملیات انتقال گاز ایران خوش درخشیدند
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