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مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه : 
برگزاری ویژه برنامه های جشن 
والیت علوی در 30 بقعه متبرکه 

استان کرمانشاه
نشسـت   - کرمانشـاه 
حجـت  حضـور  بـا  خبـری 
صالحـی،  محمـد  االسـام 
امـور  و  اوقـاف  کل  مدیـر 
و  کرمانشـاه  اسـتان  خیریـه 
اصحـاب رسـانه در اداره کل 
اوقـاف و امورخیریـه اسـتان 
برگـزار شـد.  در ابتـدا حجت 

االسـام محمـد صالحـی بـا تبریـک فـرا رسـیدن روز خبرنـگار بـه 
اصحـاب رسـانه گفـت: جامعه آگاه در بسـتر رسـانه های مسـئولیت 
پذیـر شـکل مـی گیـرد و رسـانه هایـی اینگونه انـد کـه خبرنگارانی 
متعهـد بـه جامعـه و اخـاق اجتماعـی و متخصـص در حرفـه خـود 
دارند. بدون شـک، حضـور خبرنگاران در عرصه هـای مختلف اجتماع 
و انعـکاس صادقانـه اخبـار و ارائـه تحلیـل منصفانـه از موضوعـات 
مختلـف، نقش بسـزایی در ارتقا سـطح آگاهی آحـاد جامعه و تقویت 
روحیـه مطالبـه گـری آنـان دارد. در ادامـه حجـت االسـام  صالحی 
بـه تشـریح برنامه هـای جشـن والیـت علـوی و اکمـال دیـن نبـوی 
پرداخـت و گفـت : ویـژه برنامـه های جشـن والیـت علـوی و اکمال 
دیـن نبوی در 30 بقعه متبرکه سـطح اسـتان برگزار مـی گردد. . وی 
افزود: در روز عید غدیر خم کاروان جشـن و سـرور غدیریه به سـمت 
آسـتان  امامـزادگان و بقاع شـاخص اسـتان شـامل امامـزاده ابراهیم 
کنـگاور)ع(، امامـزاده احمد)ع(  سـنقر،  امامزاده مهدی)ع( هرسـین، 
امامزاده باقر)ع( بیسـتون، امامزاده ابراهیم)ع( طاقبسـتان، بقعه سیده 
فاطمـه، مسـجد صاحب الزمان)عج( وامام زاده حسـن)ع( شهرسـتان 
اسـام آبادغرب و بقعه احمدبن اسـحاق شهرسـتان سـرپل ذهاب به 
راه خواهـد افتـاد. حجـت االسـام صالحی با اشـاره به برگـزاری ویژه 
برنامه هـای عیـد غدیـر خـم از 20 تا 29 مـرداد ماه در بقـاع متبرکه 
اسـتان اضافـه کـرد: برنامـه هـای عیـد غدیـر با قرائـت دعـای عرفه 
در بقـاع متبرکـه شـاخص آغـاز خواهد شـد. مدیـرکل اوقـاف و امور 
خیریـه اسـتان کرمانشـاه با اشـاره به برگـزاری همایش بانـوان والیی 
در عصـر روز عیـد غدیر در 9 بقعه شـاخص اسـتان، افـزود: همچنین 
بـرای برگـزاری جشـن میاد امـام هـادی)ع( و قرائت زیـارت جامعه 
کبیره، برگزاری جشـن های روز غدیر در آسـتان مبـارک امامزادگان 
و بقاع متبرکه شـاخص اسـتان  و... در دهه والیت برنامه ریزی شـده 
اسـت حجت االسـام صالحی ادامـه داد: همچنیـن در روز عید غدیر 
از صاحبـان نام هـای "علـی"، "امیـر"، "امیرعلی" و "حیـدر" در بقاع 

متبرکـه و امامـزادگان شـاخص اسـتان تجلیـل خواهد شـد. 

پیام تبریک رییس دانشگاه علوم پزشکی 
هرمزگان به مناسبت روز خبرنگار

 17 مـرداد ، روزی کـه بـه مناسـبت 
خبرنـگار  صارمـی،  محمـود  شـهادت 
ایـران،  اسـامی  جمهـوری  خبرگـزاری 
روز خبرنـگار نامگـذاری شـد و هـر چنـد 
گـران  شـد  فرصتـی  ولـی  اندوهگیـن 

بهـا بـرای پاسداشـت مقـام شـامخ انسـان هـای فرهیختـه ای کـه 
در راه روشـنگری و آگاهـی بخشـی بـه آحـاد جامعـه جـان خـود را 
تقدیـم کردنـد. خبرنـگار؛ کسـی کـه بـا مسـئولیت، آزادی و تحمـل 
سـختی های فـراوان بـه نگاشـتن حقایقی می پـردازد که باعث رشـد 
و توسـعه جامعـه می شـود و همواره به عنـوان دیده بـان امین جامعه 
در عرصه های مختلف، پرچم آزادی، آگاهی و امید را افراشـته  اسـت.  
بـدون تردیـد، دسـتیابی به قله های پیشـرفت، سـربلندی و سـعادت 
کشـور، مراقبـت از منافع ملـی، مصالح مـردم و آرمان های ارزشـمند 
انقـاب اسـامی جـز بـا حق جویی ، راسـت گویی و تـاش در عرصه 
آگاهـی ممکـن نمی شـود.  اینجانـب از حضـرت حـق تـداوم عزت و 
اهتمام مسـئوالنه شـما خبرنگاران گرامـی را در روایت عشـق، آزادی 

و حـق گویـی در عرصـه آگاهـی آرزومنـدم.
          دکتر حسین فرشیدی - رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

شهردار گرگان:
 مخالفت سازمان هواپیمایی با پرواز 

بالن ساخت داخل/ بازارموزه 
گرگان ساخته  می شود

گرگان - عبدالرضا دادبود در جلسـه علنی شـورای اسـامی 
ایـن شـهر درباره وضعیـت اجرای طرح هـای گردشـگری از جمله 
ایجـاد سـایت  بالن  سـواری در گرگان اظهارداشـت: بـه رغم اینکه 
سـرمایه گذار بالـن را تهیـه و برخی مجوزهای اولیـه را هم دریافت 
کـرد امـا سـازمان هواپیمایـی کشـوری به دلیـل اینکه ایـن بالن 
سـاخت داخـل بـود با پـرواز آن مخالفت کـرده اسـت و اعام کرد 
بایـد یـک دوره زمانـی طوالنـی بـرای آزمایـش این بالـن گذرانده 
شـود.وی افـزود: مخالفـت سـازمان هواپیمایـی سـبب شـد تا کار 
در فرآینـدی کـه قـرار بـود اتفـاق بیفتـد متوقـف شـود. هرچنـد 
سـرمایه گذار هـم مذاکـرات و پیگیری هایی داشـت و طبق آخرین 
اعـام بالن دیگـری را خریداری کرده است.شـهردار گـرگان ادامه 
داد: بالـن جدیـد هفتـه قبـل در تهـران آزمایـش شـد و تسـت و 
نهایـی آن در هفتـه آینـده از سـوی سـازمان هواپیمایی کشـوری 
انجـام خواهدشـد.وی گفـت: پـس از تأییـد سـازمان هواپیمایـی 
بالـن بـه گـرگان منتقـل می شـود و امیدواریـم بتوانیـم در دهـه 
والیـت و امامـت ایـن طرح را افتتـاح کنیم.دادبود دربـاره وضعیت 
شـهربازی گـرگان بیـان داشـت: این پـروژه تا االن پیشـرفت های 
خوبی داشـته اسـت. مجوزهای اولیه دریافت شـده و سـرمایه گذار 
پروژه انتخاب شـده اسـت. طرح اولیـه نیز در اختیار سـرمایه گذار 
قـرار گرفـت و مهلتی بـرای ارائه طـرح نهایی داده شـد.وی گفت: 
براسـاس پیگیری هـای شـهرداری، سـرمایه گذار در ایـن مـدت 
مذاکراتـی را بـا طرف هـای خارجـی بـرای خریـد دسـتگاه ها و 
تجهیـزات شـهربازی انجـام داده اسـت امـا بـه علـت تحریم هـا، 
شـرکت های تولیدکننـده تجهیـزات بـا اسـتانداردهای جهانـی، 
بـا فـروش ایـن دسـتگاه ها بـه سـرمایه گذار ایـن پـروژه موافقـت 
نکرده انـد. بـا اینحـال سـرمایه گذار همچنـان در حـال پیگیـری 
دربـاره سـاخت  اسـت.وی  و دسـتگاه ها  تجهیـزات  ایـن  خریـد 
بازارمـوزه گـرگان اظهارداشـت: این پروژه نهایی شـده و مشـکلی 
در کلنگ زنـی آن وجـود نـدارد. قـرار اسـت بـازار مـوزه گـرگان با 
حضور یکی از مسـئوالن کشـوری کلنگ زنی شود.شـهردار گرگان 
بـا اشـاره بـه ایـرادات شـورای عالـی جنـگل از طرح گردشـگری 
ناهارخـوران کـه پـروژه تله کابیـن در دل آن تعریـف شـده اسـت، 
گفـت: تله کابین بخشـی از طـرح 602 هکتاری ناهارخوران اسـت 
کـه ایراداتی را شـورای عالـی جنگل ها به آن گرفت. مشـاور طرح 
در حـال رفع اشـکاالت اسـت و در صـورت تأیید این شـورا زمینه 
اجـرای طرح هـای مختلـف از جملـه تله کابیـن در ناهارخـوران 

فراهم خواهدشـد.

صنعت چرم ـ کیف و کفش استان 
همدان در رتبه دوم کشوری قرار دارد

همـدان ـ  رسـتمی: همزمـان بـا 
برگـزاری نمایشـگاه صنعت چـرم - کیف 
و کفـش در نمایشـگاه بین المللی اسـتان 
همـدان هیئت تجـاری فعـاالن اقتصادی 
بـه سرپرسـتی  اقلیـم کردسـتان عـراق 
رئیس اتحادیه وارد کنندگان شـیخ مصطفـی عبدالرحمن عبداهلل 
و صادرکننـدگان اقلیـم کردسـتان عـراق به اسـتان همدان سـفر 
می کنـد. رئیس اتحادیـه کیف و کفش چرم اسـتان   بابیان اینکه 
صنعـت چـرمـ  کیـف و کفـش در اسـتان سـال ها بـه فراموشـی 
سپرده شـده بـود، افـزود: ایـن صنعت  مجـددا به حرکـت درآمده 
اسـت. احمـد گازرانـی: بـا حمایـت تولیدکننـدگان ، تولید کفش 
چرم بانوان در اسـتان همدان افتتاح شـد که سـبب اشـتغال زایی 
شـده کـه بـا شـهرهای بـزرگ در کشـور در حـال رقابت اسـت و 
اکنـون در رتبـه دوم کشـور قـرار دارد.  وی گفت: نمایشـگاه ملی 
کیـف و کفش چرم اسـتان همدان 23 الـی 2۵ مردادماه در محل 
نمایشـگاه بین المللـی اسـتان همدان برگزار می شـود کـه در این 
نمایشـگاه 60 برند فعالیـت می کند که ۴0 برند از اسـتان همدان 
اسـت و از تجـار عراقـی و سـرمایه گذاران بـه  نام نیز حضـور دارند 
کـه ایـن امـر در جایـگاه خویـش سـبب ارتقای اسـتان می شـود 
. گازرانـی اظهـار کـرد: یکـی از نیازمندی های اسـتان همـدان در 
صنعـت چـرمـ  کیـف و کفش ، نبـود نیروهای متخصـص و فعال 
در ایـن مجموعـه بودکـه  آموزشـگاه هایی در ایـن رسـته افتتـاح 
 شـده اسـت کـه بعـد از آمـوزش نیـروی کار جـذب بـازار کار و 
اشـتغال می شـوند .وی افزود: در حال حاضـر 1۵00واحد تولیدی 
کفـش در اسـتان همـدان مشـغول به فعالیـت هسـتند و در نظر 
داریم در آینده نزدیک در راسـتای ارتقاء در رسـته چرم ـ کیف و 
کفـش وهمچنین  پوشـاک چرم با پرورش نیروی بومی در سـطر 

کشـور قـرار بگیریم .

 افتتاح همزمان سه پروژه برق
منطقه ای خوزستان در شوش

اهـواز - رحمـان محمدی: 
بـه صـورت همزمـان سـه پـروژه 
ی برقـی فـاز اول پسـت 132.33 
کیلـو ولـت دانیـال، فاز اول پسـت 
حسـن  ولـت  کیلـو   132.33
درویشی و ورود و خروج خط 132 
کیلـو ولـت چغازنبیـل - دانیال در 
پسـت درویشـی در شهرسـتان شـوش افتتاح شـد. مدیرعامل این 
شـرکت در ایـن آییـن که با حضـور اسـتاندار خوزسـتان، نماینده 
مردم شـوش در مجلس و مسـئولین محلی این شهرسـتان برگزار 
شـد، اظهـار کرد: در مجموع در این سـه پـروژه 22۵ میلیارد ریال 
سـرمایه گـذاری صورت گرفته اسـت. محمود دشـت بـزرگ گفت: 
ظرفیـت فاز اول پسـت دانیال ۵0 مگا ولت آمپـر و ظرفیت فاز اول 
پسـت درویشـی 30 مگا ولت آمپر اسـت و در مجموع ۸0 مگا ولت 
آمپـر امـروز بـرق شهرسـتان شـوش افزایـش ظرفیت پیـدا کرده 
اسـت. وی بـا بیـان اینکـه ظرفیت پسـت هـای دانیال و درویشـی 
بـه 100 مـگا ولـت آمپـر افزایـش ظرفیت پیـدا می کنـد، تصریح 
کـرد: قـرار دادهای توسـعه ایـن دو پسـت منعقد شـده و عملیات 
اجرایـی آنهـا آغاز شـده تا در فازهـای بعدی ظرفیت هر پسـت به 
100 مـگا ولـت آمپـر افزایش پیـدا کنـد. مدیرعامل شـرکت برق 
منطقـه ای خوزسـتان بیـان کـرد: طـول خـط انتقـال 132 کیلـو 
ولـت دو مـداره چغازنبیل- دانیال در پسـت درویشـی 17 کیلومتر 
مـدار اسـت و بـرای اینکه رینگ شـبکه برق شـوش تکمیل شـود 
یـک خط ۵6 کیلومتری از پسـت درویشـی به پسـت پیـام دزفول 
بـا ارزش سـرمایه گـذاری پنـج هزار و ششـصد میلیارد ریـال اجرا 
مـی شـود. دشـت بزرگ بـا بیان اینکه در سـه سـال گذشـته پنج 
ترانسـفورماتور جدید در پسـت های برق شهرسـتان شـوش نصب 
شـده اسـت، افـزود: با افتتـاح این دو پسـت بارگیری از تاسیسـات 
بـرق این شهرسـتان کـه 76 درصد بـوده به 60 درصد می رسـد و 
بـا توسـعه هـای آتی بارگیـری به زیـر ۵0 درصد کاهـش پیدا می 
کنـد و پایـداری شـبکه بـرق شهرسـتان شـوش بـرای چند سـال 
آینـده تضمیـن می شـود. اسـتاندار خوزسـتان نیـز در ایـن آیین 
بـا تشـکر از اقدامـات انجـام شـده در صنعـت بـرق اسـتان، گفت: 
یکـی از دغدغـه های همیشـگی سـرمایه گذاران تامین بـرق مورد 
نیـاز آنهـا بـوده اسـت که بـا اقدامـات انجام شـده در صنعـت برق 
خوزسـتان و توسـعه شـبکه این مشـکل به حداقل رسـیده اسـت. 
غامرضـا شـریعتی بـا بیـان اینکـه بعـد از مشـکات ریزگردهـا و 
خاموشـی هـا بـه وجـود آمـده 20 هـزار میلیـارد ریـال در صنعت 
بـرق خوزسـتان سـرمایه گذاری صـورت گرفتـه یا در حـال انجام 
اسـت، تصریح کـرد: با مدیریت علمـی مدیران برق اسـتان هر روز 
یـک پـروژه افتتـاح می شـود یا پایـداری بـرق منطقـه ای افزایش 
پیـدا مـی کند. وی تاکیـد کرد: اگر بـا همین رونـد و جدیت ادامه 
دهیـم برای چند سـال آینده مشـکل پایداری شـبکه برق اسـتان 
برطـرف و تامیـن برق برای سـرمایه گـذاری و مشـترکین خانگی 

تضمین خواهد شـد.

اجرای روکش آسفالت گرم بیش 
از 46 کیلومتر از راههای اصلی و 

فرعی استان گیالن
رشـت - علـی حیـدری : مهنـدس نـازک کار، مدیـر کل 
راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان گیـان بـا اعـام این 
خبـر گفـت: طـی ۴ماهـه ابتـدای سـالجاری اداره کل راهـداری و 
حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان گیـان در راسـتای نگهـداری از 
راههـای اسـتان علیرغم محدودیت شـدید قیر، با صـرف اعتباری 
بالـغ بـر 17 میلیـارد ریال نسـبت به بهسـازی و روکش آسـفالت 
بیـش از ۴6 کیلومتـر از راههـای اسـتان اقدام نموده اسـت.  مدیر 
کل راهـداری و حمـل ونقـل جـاده ای اسـتان گیـان در ادامـه 
افـزود: تنـوع و گسـتردگی شـبکه راههای اسـتان گیـان در کنار 
شـرایط اقلیمـی و جـوی خـاص حاکم بر اسـتان و وجـود رطوبت 
بـاال، وجود بارشـهای مسـتمر در طول سال،گردشـگرپذیر بودن و 
تـردد بـی وقفـه صـورت پذیرفتـه در محورهـای اسـتان موجبات 
تسـریع آسـیب بـه راههای اسـتان می گـردد که این امـر اهمیت 
و جایـگاه ویـژه اجرای عملیات راهداری در بخـش نگهداری راهها 
و تاسیسـات جانبـی راهها را بیـش از پیش نمایان می سـازد. این 
مقـام مسـئول در ادامه خاطر نشـان نمود: به منظـور افزایش عمر 
سـطح الیـه آسـفالتی راه و پیشـگیری از نفـوذ آب بـه الیـه های 
آسـفالت، و بسـتر سـازی جهـت اجـرای روکـش آسـفالت جدید 
در صـورت تامیـن قیـر و اعتبـار الزم  در حـال حاضـر عملیـات 
درزگیـری 7۴کیلومتـر از محورهـای اصلـی و شـریانی اسـتان در 
محورهای رشـت به چابکسـر محدوده لولمان به آسـتانه - رشـت 
بـه قزویـن محـدوده پـل شـاهرود- سـه راه بابائیـان و رشـت بـه 
فومـن بـا 90 درصـد پیشـرفت فیزیکـی در حـال اجرا می باشـد.

اخبار ایراناخبار ایران استاندارآذربایجان شرقی:

تبریز و آذربایجان مهد مکتب های فرهنگی، اقتصادی و تجاری هستند
تبریز - فالح: اسـتاندار آذربایجان شـرقی از آمادگی 
اسـتانداردهای  تدویـن  بـرای  اسـتان  دانشـگاه های 
ضـروری خبـر داد و گفـت: بخـش خصوصـی مـا هیـچ 

ابایـی از اعمـال اسـتاندارد ندارد.
دکتـر محمدرضـا پورمحمدی در جلسـه شـورای اسـتاندارد 
اسـتان با حضور رئیس سـازمان ملی اسـتاندارد، گفت: آذربایجان 
شـرقی از جمله اسـتان های مهم کشـور در حوزه اقتصادی اسـت 
و در تولید برخی محصوالت مانند شـیرینی و شـکات و قطعات 
خـودرو جـزو قطب هـای صنعتـی کشـور به شـمار مـی رود. وی 
بـا بیـان اینکـه تبریـز و آذربایجـان مهـد مکتب هـای فرهنگـی، 
اقتصـادی و تجـاری هسـتند، افـزود: ایـن پیشـتازی در عرصـه 
صنعـت و صـادرات، نیازمنـد حمایـت و توجـه بیشـتر اسـت که 
سـازمان اسـتاندارد یکـی از مهم ترین مراجع موثـر در این زمینه 
اسـت. وی، نظـارت و اعمـال اسـتاندارد را یـک بحـث حاکمیتی 
دانسـت و ادامـه داد: بـا توجه بـه این موضوع، برون سـپاری کامل 
نظـارت بـر استانداردسـازی بـه بخـش خصوصی مقدور نیسـت 
و بـر ایـن بـاور هسـتیم که همـکاری بخـش خصوصـی و بخش 
دولتـی در این مسـیر راهگشـا خواهـد بود. پورمحمـدی با تأکید 
بـر ارزیابـی و اعمال اسـتاندارد در اسـتان، ابراز کـرد: احداث چند 
آزمایشـگاه مرجـع در مراکز علمی و پارک علم و فناوری اسـتان، 
ضروری اسـت و باید توان و امکانات و اسـتانداردها به روزرسـانی 
شـوند. وی بـا اشـاره به اینکه صنایع مـا ابایی از اسـتاندارد ندارند 

و اسـتقبال می کننـد، ادامـه داد: ضمن اینکه وضعیت اسـتاندارد 
در اسـتان مطلوب اسـت ولی باید مجموعه هایی که تولیداتشـان 
کـرد:  خاطرنشـان  وی  شـوند.  مواخـذه  هسـتند  کم کیفیـت 
دانشـگاه های اسـتان در عرصه هایـی که نیاز به تدوین اسـتاندارد 
و یـا نیـاز به به روزرسـانی و بومی سـازی اسـتانداردها دارند، آماده 
همـکاری هسـتند که بایـد از ظرفیت آنها اسـتفاده شـود. رئیس 
سـازمان ملی اسـتاندارد هم در این جلسـه با بیان اینکه گام های 
مثبتـی در حل بسـیاری از مشـکات صنعتگران برداشـته شـده 

اسـت اظهـار داشـت: در قانـون جدید سـازمان اسـتاندارد که در 
پایـان 96 ابـاغ شـد، هـم نـگاه درونی و هم نـگاه بیرونـی داریم 
تـا محصول بـا کیفیت از تولیدکنندگان ایرانی در داخل کشـور و 
دنیـا عرضـه شـود. نیـره پیروزبخت با اشـاره به اینکه بـا تاکید بر 
اینکـه ایـن قانون مربوط به یک سـازمان نیسـت و همه نهادهای 
دولتـی و خصوصی باید همکار سـازمان اسـتاندارد باشـند افزود: 
مـا تمایـل داریـم بخش خصوصـی به کمک سـازمان اسـتاندارد 
بیایـد و همـکاری بیشـتری داشـته باشـیم. رئیس سـازمان ملی 

اسـتاندارد بـا انتقـاد از اینکه با دسـتگاه های حاکمیتـی در حوزه 
اسـتاندارد، تولیـد، واردات و صـادرات هماهنگـی الزم را انجـام 
می دهیـم ولـی در اجـرا، زیرمجموعـه ایـن نهادهـا بـه تفاهم هـا 
عمـل نکرده و بخشـی نگری می کنند، ابراز داشـت: بخشـی نگری 
و تعصب به سـازماِن خود، در دسـتگاه ها زیاد اسـت و به سـختی 

هماهنگـی با سـایر دسـتگاه ها اجرایی می شـود.
وی بـا بیـان اینکـه بـا همـه دسـتگاه های حـوزه تجـارت، 
جلسـه هماهنگـی تشـکیل دادیم تـا در حداقل زمان رسـیدگی 
بـه فعالیت هـای مرتبط با واحدهـای تولیدی در جهـت صادرات 
و واردات صـورت گیرد، خاطر نشـان کرد: بـا وزارت جهاد، وزارت 
بهداشـت و سـازمان ملی اسـتاندارد هماهنگ شـدیم که فرآیند 
یکسـاِن نمونه بـرداری و آزمایشـات اجرایـی شـود و خروجـی 
یکسـانی داشـته باشـیم تـا قانـون بهتر اجـرا شـود.پیروزبخت با 
اشـاره بـه اینکـه هنـوز در ادارات ایـن امـر جـا نیافتـاده و هـم 
سـامانه ها بـه هم وصل نیسـتند، گفـت: رئیس جمهـور در یکی 
از جلسـات هیئـت دولت تاکید کردند که سـامانه دسـتگاه ها به 
هـم وصل شـوند تا مشـکات صنعتگـران و تجـار در این زمینه 
حـل شـود کـه تا پایـان سـال اتفـاق خوشـایندی در کشـور در 
ایـن زمینـه رخ می دهـد. در ایـن جلسـه تعـدادی از مدیـران 
دسـتگاه های اجرایـی و فعـاالن بخـش خصوصـی اسـتان نیـز 
دیدگاه هـای خـود را در خصـوص مسـائل مختلـف مربـوط بـه 

حـوزه اسـتاندارد بیـان کردند.

تبریـز: مدیـران منطقـه آزاد ارس در حالی که ایـن منطقه در 
رکـود تاریخـی در تمـام بخش ها بسـر می بـرد اخبـار موفقیت های 
اقتصادی این منطقه را منتشـر می کنند بدون آنکه تحلیل درسـتی 

از واقعیت هـای ایـن منطقـه ارائه کنند.
منطقـه ای که طـی سـال های 91 تـا 97 واردات قطعی سـاالنه  
بیـن 300 تـا 600 میلیـون دالر در سـال را بـدون احتسـاب واردات 
انجام شـده به داخل منطقه به صورت مسـافری و .... تجربه می کند، 
امـروز بـه صادرات قطعـی حدود 60 تـا ۸0 میلیون دالر در سـال در 
همـان بـازه زمانـی می بالد و این در حالی اسـت که صـادرات قطعی 
ایـن منطقـه در سـال 91 حـدود 92 میلیـون دالر بوده که در سـال 
96 به 63 میلیون دالر کاهش یافته و حکایت از نسـبت نامتناسـب 
واردات بـه صـادرات و مهمتـر از آن رونـد رو بـه رشـد واردات و رونـد 
نسـبتا ثابت و البته بعضاً کاهشـی صـادرات قطعی حاصـل از تولید 
دارد. بویـژه کـه در همیـن مدت درآمـد حاصـل از واردات در منطقه 
که بنا به گفته مسـووالن ارشـد مناطق آزاد یکی از مهمترین منابع 
تامیـن درآمد سـازمان های مناطـق آزاد برای تامین زیرسـاخت ها و 
هزینه های هر منطقه اسـت، صرف توسـعه زیرسـاخت ها در منطقه 
ارس شـده و موجبات حضور سـرمایه گذاران متعددی در این منطقه 
شـده اسـت که امروز باید نتیجـه آن در تولید و صـادرات کاال در این 

منطقه مشـهود باشـد. در عین حـال معاونت اقتصادی منطقـه آزاد 
ارس طـی روزهای گذشـته میـزان صادرات قطعی این منطقـه را در 
سـه ماهه اول سـال جاری 21 میلیون دالر اعام کرده و تاکید کرده  
کـه ایـن میزان صادرات نسـبت به مدت مشـابه سـال قبـل دو برابر 
شـده اسـت! به عبارتی در سـه ماهه اول سـال 97 صرفا 10 میلیون 
دالر صـادرات از ایـن منطقه انجام شـده اسـت و این در حالی اسـت 
که بنا براخبار منتشـره در سـال 91 این عدد حدود 20 میلیون دالر 
و سـال 92 حدود 12 میلیون دالر و سـال 96 باالی 19 میلیون دالر 
در همان مدت مشـابه بوده اسـت.  به عبارتی آنچه که امروز مدیران 
منطقه آزاد ارس به آن می بالند عقبگرد به ۸ سـال قبل یعنی میزان 
صادرات در سـال 91 اسـت و چه افتخاری باالتر از این!! جالب توجه 
خواهـد بـود اگر بدانیم در این مدت ۸ سـال زیرسـاخت های منطقه 
ارس چندین برابر شـده  و دهها  واحد تولیدی جدید در این منطقه 
ایجـاد شـده اند و لقـب صنعتی ترین منطقـه آزاد کشـور را بـه ارس 
داده انـد و مهم تـر از همـه بزرگ تریـن مجموعـه گلخانـه ای کشـور 
کـه تمـام تولیـدات خـود را صـادر می کند طـی سـال های اخیر به 
بهره بـرداری رسـیده اسـت. بـا نگاهی بـه آمـار اعامی مدیـران این 
منطقـه در حـوزه واردات کـه محل افتخـار دیگری برای آنان اسـت، 
شـاهد کاهش واردات به منطقه هسـتیم. موضوعی که نه براسـاس 

تدبیر مدیران منطقه بلکه از سـر اجبار و ناشـی از ممنوعیت واردات 
کاال بـه ایـن مناطـق و ثبـت سـفارش کاال به منطقه تحمیل شـده 
اسـت. هرچنـد مدیران این منطقه سـعی در اسـتفاده عملکـردی از 
این امر می باشـند تا بدینوسـیله منطقه ارس را صادرات گرا و کارنامه 
خـود را موفـق جلـوه دهنـد امـا بـه اذعـان سـرمایه گذاران منطقـه 
همیـن امر کـه بزرگ ترین منبـع درآمدی سـازمان منطقـه آزاد در 
تامین بودجه و اعتبارات مورد نیاز اسـت، سـازمان را در تامین اعتبار 
پروژه های عمرانی و حتی حقوق کارکنان سـازمان با مشـکل مواجه 

سـاخته و رکود شـدیدی را به منطقه تحمیل کرده اسـت.
در بخـش ترانزیـت بویـژه از نوع خارجی آن نیز کـه می تواند مورد 
بحـث بـوده و نشـاندهنده میزان موفقیـت منطقـه آزاد ارس در جلب 
و جـذب کاالی ترانزیتـی بـه منطقـه ارس و بهره بـرداری از موقعیـت 
ممتاز آن باشـد، متاسـفانه آمار کامل و دقیقی منتشـر نشـده اسـت 
امـا اظهارات شـرکت های حمل و نقلی و انبارهـای کاال در این منطقه 
از رونـد نزولـی ایـن بخش در سـال های اخیر فعالیت این منطقـه آزاد 
و ناتوانـی مدیـران در مدیریـت ایـن بخـش و بکارگیری امکانـات این 
منطقـه مـرزی از جمله گمـرک و انبارهای عمومـی و راه آهـن و ... در 
این حوزه اسـت. مطالعه و تحلیل سـایر بخش های آماری این منطقه 
که توسـط سازمان مربوط و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد منتشر 

شـده اسـت نیز وضعیتی مشـابه را تداعی می کند. در حالی که اخیرا 
خبـری با مضمـون الگو بودن منطقـه ارس در بین مناطق آزاد نسـل 
دوم! )یادآور می شـود نسـل دوم مناطق آزاد کا سـه مورد یعنی ارس، 
انزلـی و اروند می باشـند( منتشـر شـده و منطقـه آزاد ارس را منطقه 
پیشـرو در توسـعه بعد از کیش عنوان کرده اسـت اما نکته اینجاسـت 
کـه آیـا میزان و رشـد واردات، صـادرات و ترانزیـت کاال در این منطقه 
کـه نتیجـه آن کاهش تولید، اشـتغال و البته درآمد منطقـه و به تبع 
آن توقف عمران و آبادی اسـت با امکاناتی که در دهه گذشـته در این 
منطقه ایجاد شـده  و زیرسـاخت هایی که سـابقا در آن وجود داشـته 
و همچنیـن ظرفیت هـای خدادادی آن متناسـب اسـت؟ و آخر اینکه 
مدیـران این منطقه باید با قبول شـرایط سـخت مدیریـت در مناطق 
آزاد بـا توجه به شـرایط حاکم بر کشـور تدابیـر الزم را اتخاذ کنند و از 
خودشیفتگی ناشـی از تحلیل های ناقص و برش خورده آمار اقتصادی 

کـه اعتمـاد مخاطب را هـدف قرار می دهـد پرهیز کنند.

منطقه آزاد ارس از آمار تا واقعیت؛

خودشیفتگی مدیران ارس و تحلیل ناقص شاخص های اقتصادی

قـم - مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان قم بـا بیـان اینکه در 
بدتریـن شـرایط تحریم هایـی خارجـی، خدمـات آب و برق در کشـور قطع 
نشـد، یـادآور شـد: این مهـم ناشـی از نیروی انسـانی متخصصی اسـت که 

در وزارت نیـرو مشـغول به فعالیت هسـتند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت آب و فاضـاب اسـتان قـم، دکتـر علـی جان 
صـادق پـور در جلسـه کارگـروه توجیهی اسـتقرار نظامنامه شـغلی - سـازمانی منطقه 
تهـران کـه در تـاالر کوثر شـرکت آب و فاضاب اسـتان قم و با حضور مدیـران آموزش 

شـرکت های آبفـا و آبفـار تهران، کرج و قم برگزار شـد در سـخنانی با اشـاره به اهمیت 
بحـث آمـوزش در شـرکت های آب و فاضاب اظهار داشـت: سـازمانی می تواند توسـعه 
و ارتقـا پیـدا کنـد که به صـورت پیوسـته آموزش های مربـوط به حـوزه کار و تخصص 
خـود را داشـته باشـد. مدیرعامـل شـرکت آب و فاضاب اسـتان قـم با تاکید بـر اینکه 
آموزش هـای عملـی بایـد در حیـن خدمـت بـه نیـروی انسـانی متخصـص ارائـه شـود 
گفـت: اگـر ایـن اتفـاق رخ دهـد همـواره شـاهد سـازمانی پویـا، شـاداب و رو به رشـد 
خواهیـم بـود. وی بـا بیـان اینکـه وزارت نیرو جـزو وزارتخانه ها پیشـتاز در حـوزه ارائه 
آموزش هـای علمـی، مهارتـی و کارگاهـی بـه کارکنان خود اسـت، ابراز داشـت: البته با 
وجـود تأکیـدات فـراوان وزارت نیرو بـه بحث آموزش امـا همچنان تا رسـیدن به نقطه 
مطلـوب فاصلـه داریـم. دکتر صـادق پور بر لـزوم افزایـش کیفیـت در آموزش ها تاکید 
و تصریـح کـرد: آموزش هـا بایـد حتی المقـدور به صـورت کارگاهی باشـد تـا فراگیران 

مباحـث تئـوری را بـه صـورت عملـی نیز تجسـم کننـد. وی با بیـان اینکـه در بدترین 
شـرایط تحریم هایی خارجی، خدمات آب و برق در کشـور قطع نشـد، یادآور شـد: این 
مهـم ناشـی از نیـروی انسـانی متخصصی اسـت که در وزارت نیرو مشـغول بـه فعالیت 
هسـتند و آموزش هـای حیـن خدمـت را نیز فراگرفته انـد. رئیس گروه آموزش شـرکت 
مهندسـی آب و فاضـاب کشـور نیـز در ایـن جلسـه پایـه و اسـاس چرخه آمـوزش را 
نیازسـنجی دانسـت و تصریـح کرد: اگر نیازسـنجی به درسـتی صورت گیـرد می توانیم 
بـدون هـدر دادن وقـت به اثربخشـی دوره های آموزشـی کمک کنیم. خانـم میرزایی با 
تاکیـد بـر اینکه در همین راسـتا باید نیازسـنجی ها مجـدداً به صورت فردی و سـازمان 
انجـام شـود، یـادآور شـد: نظامنامـه شـغلی و آموزشـی  به ما کمـک می کند بـار دیگر 
نیازسـنجی ها را انجـام دهیـم و بـا بازنگـری دوره هـای آموزشـی، دوره هـای جدیـد و 

اثربخشـی را برنامه ریـزی کنیم.

شـهریار -  فریبـا میرزایـی پنـدار - آئیـن کلنگ 
زنـی سـه پـروزه فاخـر عمرانـی شـهر اندیشـه در 
آسـتانه اعیـاد قربـان و غدیر خـم با حضـور مهندس 
محمـودی نماینـده حـوزه مشـق در مجلس شـورای 
شهرسـتان  فرمانـدار  طاهـری  مهنـدس   ، اسـالمی 
شـهریار ، حجـه االسـالم بابائیـان امـام جمعه شـهر 
شهردارشهراندیشـه  کاویانـی  مهنـدس   ، اندیشـه  
مهنـدس عبدالعلـی معاونت فنی و عمرانـی فرمانداری 
شهرسـتان شـهریار ، مهندس جعفری رئیـس و دیگر 
اعضـای شـورای اسـالمی شـهر اندیشـه ، مسـئولین 
شهرسـتانی و شـهری وخانـواده شـهدا و ایثارگـران 

شـهروندان ایـن شـهر برگزار شـد.
در ابتـدای ایـن مراسـم مهنـدس بهـروز کاویانـی شـهردار 
اندیشـه طی سـخنانی ضمـن عرض تبریـک به مناسـبت اعیاد 
قربـان و غدیـر خـم و گرامیداشـت روز خبـر نـگار اظهـار کرد : 
امـروز سـه پروژه بزرگ عمرانی کلنگ زنی شـد که در راسـتای 
شـعار مدیریـت شـهری کـه همـان توزیـع عادالنـه امکانـات و 
خدمـات شـهری در همـه فـاز هـا اسـت سـعی شـده اسـت در 
هـر فـاز یک پـروژه را اجرا نمائیـم. وی افزود : در فـاز ۵ دهکده 
ورزشـی اندیشـه ، در فاز 2 ورزشـگاه شـهدای اندیشـه و در فاز 
3 سـرای بانـو کلنـگ زنـی شـد کـه بـا توجه بـه ظرفیـت ها و 
پتانسـیل هـای موجـود در شـهر اندیشـه و همچنین بـه لحاظ 
بهـره منـدی شـهروندان همه فازها و با کسـب مجـوز های الزم 
از شـورای اسـامی شـهر امـروز شـاهد ایـن اتفاقات پـر خیر و 

برکـت بودیم .
مهنـدس کاویانـی در ادامـه افـزود: در بحـث ارزش افـزوده 
کـه همـواره از دغدغـه هـای نماینـده محتـرم مجلـس ایـن 
بـوده کـه در زمینـه عمرانـی اسـتفاده شـود الزم به ذکر اسـت 
کـه حـدود ۴۵ میلیـارد تومـان ارزش افـزوده ای کـه بـه شـهر 
اندیشـه تعلـق گرفتـه بود به طـور صد در صـد در زمینه عمران 
هزینـه شـده اسـت و همچنیـن از 130 میلیـارد تومـان بودجه 
شـهرداری حدود 72% در بحث عمـران و 2۸% در هزینه جاری 
گنجانـده شـده اسـت که بـه مراتب بیشـتر از ارزش افـزوده نیز 

در اقدامـات عمرانی اسـتفاده شـده اسـت .

وی بیـان کـرد : فـاز اول مجموعه دهکده ورزشـی اندیشـه 
در زمینـی بـه مسـاحت 2۵00 مترمربع  و در ۴ سـالن کشـتی 
، ورزش هـای رزمـی ، بدنسـازی بانـوان و آقایـان طراحی شـده 
اسـت ، در فـاز هـای بعـدی این پـروژه خانـه ژیمناسـتیک ، 2 
اسـتخر شـنا ، پارکینـگ و خوابـگاه و کلیه اسـتانداردهای الزم 
و مـورد تائیـد اداره ورزش و جوانـان لحاظ شـده اسـت ، اعتبار 

اولیـه ایـن پروژه مبلـغ 60 میلیـارد ر یال میباشـد .
شـهردار اندیشـه گفت : ورزشـگاه شـهدای اندیشـه واقع در 
فـاز 2 از مجموعـه ورزشـی بزرگـی خواهـد بـود کـه در زمینی 
بـه مسـاحت 2۴70 مترمربـع و با اعتبار اولیـه ۴0 میلیارد ریال 
و در یک سـالن کشـتی ، یک سـالن ورزشـهای رزمی و سـالن 
بدنسـازی بانوان و آقایان طراحی شـده اسـت کـه این مجموعه 
در زیباشـهر اندیشـه بـرای جانبازان و معلولین مناسـب سـازی 
شـده اسـت تـا ایـن قشـر کـم تـوان هـم بتواننـد از امکانـات 

ورزشـی بهره مند شـوند.
وی ادامـه داد : در فـاز 3 اندیشـه مجموعـه سـرای بانـو در 

زمینـی بـه مسـاحت 1۵ هـزار مترمربع و بـا اعتبار بالـغ بر ۴0 
میلیـارد ریـال کلنـگ زنی خواهد شـد که ایـن مجموعه عظیم 
جـز پـروژه هـای شـاخص شـهر اندیشـه و بـه لحـاظ دارا بودن 
امکانـات ویـژه در اسـتا ن تهران خـاص خواهد بود ، سـرای بانو 
دارای کتابخانـه ، کاسـهای آموزشـی ، مهـد کـودک ، گالـری 

و کلیـه امکانـات تفریحـی ، ورزشـی و فرهنگـی الزم را دارد .
وی در پایـان ضمـن تقدیـر و تشـکر از فرماندار شهرسـتا ن 
شـهریار و نماینـده حوزه مشـق  در مجلس شـورای اسـامی و 
همچنیـن اعضـای شـورای اسـامی شـهر گفـت: امیدواریم در 
آینـده بـه سـمت و سـویی حرکت کنیم کـه در حـوزه ورزش و 
فرهنگ شـاهد افزایش سـرانه ها باشـیم و همچنین در احداث 

پـروژه هـای اینچنینـی با سـایر شـهر ها متفاوت باشـیم.
در ادامـه این مراسـم مهنـدس طاهری فرماندار شهرسـتان 
شـهریار ابراز کرد : شـهر اندیشـه شـهر جدیدی اسـت که همه 
موازیـن شهرسـازی در آن رعایـت شـده اسـت و این شـهر را از 
سـایر شـهرها متفـاوت کـرده اسـت ،لـذا هـر پـروژه ای هم که 

اجـرا میشـود باید متفـاوت از پـروژه های دیگر باشـد .
وی افزود : شـهر اندیشـه از شـهرهای جدید منحصر به فرد 
کشـور اسـت کـه بایـد همـه شـهروندان در حفظ زیبایـی های 

این شـهر زیبا بکوشـیم.
 در ادامـه ایـن مراسـم مهنـدس طاهـری ضمـن تقدیـر از 
مدیریـت شـهری بـه جهت توزیـع عادالنـه امکانات شـهری در 
همـه سـطح شـهر ادامـه داد : توزیع اعتبـارات شـهری در همه 
فازهـای اندیشـه چـه توسـط شـهرداری و چه توسـط شـرکت 
عمـران کـه بـه طـور مسـاوی صـورت گرفتـه اسـت نـگاه ویژه 
ای از سـوی مدیـران میباشـد کـه جـای تقدیـر و تشـکر دارد .

نشـاط  بـه  نیـاز شـدید   ، مـا  امـروز  : جامعـه  افـزود  وی 
اجتماعـی دارد و بـا احـداث این پـروژه ها و همچنین اسـتقبال 

گـرم شـهروندان ایـن نیـاز بـه شـهر تزریـق میشـود .
مهنـدس محمـودی  ضمـن تقدیـر و تشـکر از شـهردار و 
شـورای شـهر اندیشـه گفت : این شـهر به خوبی مدیریت شـده 
اسـت و دوسـتان در شـورا و شـهرداری اجازه نداده اند که بافت 
اصولـی شـهر اندیشـه از بیـن بـرود و نقطه ای بسـیار مناسـب 
بـرای حضـور مـردم تهران در این نقطه از اسـتان تهران اسـت .

در ایـن مراسـم مراسـم صـادق جعفـری رئیـش شـورای 
اسـامی شـهر اندیشـه گفت: فلسـفه برنامه ها و پیشـنهادهای 
از سـوی اعضـای شـورای اسـامی شـهر و شـهردار توانمنـد 
اندیشـه فلسـفه فرهنگ سـازی در زمینه های مختلف ورزشـی 
، تفریحـی و فرهنگـی و آموزشـی و در آخـر بـاال بـردن سـطح 

امنیتـی شـهروندان می باشـد .
وی افـزود : امـروز فقـط شـروع ایـن پـروژه هـا را جشـن 
گرفتیـم وخدا را شـاکریم که بـه اندک وعده هایمان توانسـتیم 
جامـه عمـل بپوشـانیم لـذا امیـدوارم روزی کـه شـاهد بهـره 
بـرداری از ایـن مجموعه ها خواهیم بود و شـهروندان و فرزندان 
مـا راضـی و خوشـحال از ایـن مجموعه هـا بیـرون خواهند آمد 
جشـن بگیریـم ، امید میـرود با همراهی شـهروندان و پشـتوانه 

مسـئولین اتفاقـات خـوب آینـده بـه زودی به وقـوع بپیوندد.
گفتنیسـت بـه دلیـل تقـارن کلنـگ زنـی ایـن پـروژه های 
ارزشـمند بـا گرامیداشـت روز خبرنگارکلنگ این پـروژه های به 

دسـت خبرنـگاران به زمین زده شـد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم:
خدمات آب و برق کشور در بدترین شرایط تحریم قطع نشد

لزوم ارائه آموزش های مهارتی حین خدمت به کارکنان دولت

به همت شهرداری صورت گرفت: 

کلنگ زنی سه پروژه فاخر عمرانی شهر اندیشه در آستانه اعیاد قربان و غدیر خم


