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اخبار

مدیر عامل شركت شهركهای صنعتی
قزوین خبرداد؛

ابالغ دستورالعمل بخشودگی
بدهی واحدهای صنعتی

مدیرعامل شركت شهركهای صنعتی استان
قزوین از ابالغ دستورالعمل بخشودگی بدهی
واحدهای صنعتی مستقر در شهركهای
صنعتی این استان خبرداد.
به گزارش خبرنگار ابتکار از قزوین حمیدرضا
خانپور مدیر عامل شركت شهركهای صنعتی
قزوین با اعالم این خبر گفت :در راستای
رفع موانع تولید ،ایجاد انگیزه و افزایش
سرمایه گذاری ،رونق تولیدی واشتغالزایی هر
چه بیشتر و اعطای مشوقات به واحدهای
صنعتی ،صنفی (تولیدی ،توزیعی و خدماتی)
مستقر در شهركها و نواحی صنعتی
دیرکرد
جرائم
دستورالعمل بخشودگی
بدهیهای معوق ابالغ شد.خانپور اذعان کرد:
بمناسبت 21مرداد روز ملی حمایت از صنایع
كوچك؛ كلیه واحدهای صنعتی و صنفی(
تولیدی ،توزیعی و خدماتی ) كه مشمول
پرداخت تعدیل بدهی های معوق بوده و تاكنون
موفق به پرداخت مبالغ مذكور (اصل بدهی
و تعدیل معوقه) نشده اند از 21مرداد لغایت
8شهریورماه 1397مشمولمشوقاتبخشودگی
خواهند شد .وی با اشاره به بخشودگی جرایم
اقساط افزود :واحدهای تولیدی دارای پروانه
بهره برداری كه به بدهی آنها جرائم تعلق گرفته
باشد ،با پرداخت 50درصد اصل بدهی مشمول
60درصد بخشودگی و با پرداخت 100درصد
اصل بدهی مشمول 80درصد بخشودگی و
همچنین واحدهای دارای پیشرفت فیزیكی
باالی 50درصد كه به بدهی آنها جرائم تعلق
گرفته باشد ،با پرداخت 50درصد اصل بدهی
مشمول 50درصد بخشودگی و با پرداخت
100درصد اصل بدهی مشمول  70درصد
بخشودگی خواهند شد.این مقام مسئول از
همه واحدهای صنعتی مستقر در شهركها و
نواحی صنعتی دعوت كرد تا پایان هفته دولت؛
با مراجعه به شركت شهركهای صنعتی قزوین از
مشوقات بخشودگی تعدیالت بهره مند شوند.

امضاء تفاهم نامه همکاری بنیاد مسکن

استان گلستان با شرکت آب منطقه ای
در راستای دستورالعمل ابالغی از سوی وزیر
کشور در سال  ۹۵مبنی برجابه جایی سکونت
گاه های در معرض خطر از جمله روستاهای
واقع در مخازن سدها ،تفاهم نامه همکاری فی
مابین بنیاد مسکن استان گلستان و شرکت آب
منطقهای گلستان به امضاء رسید.
بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن
انقالب اسالمی استان گلستان ،زمانی نژاد
در ابتدای این مراسم با تشریح فعالیتهای بنیاد
مسکن استان  ،مجموعه بنیاد مسکن استان را
مجموعه ای فنی ،متخصص و متعهد دانستند
و جوانی و پویایی بنیاد را از ویژگیهای بارز دیگر
نام بردند.ایشان در ادامه با تشریح سابقه
جابجایی روستاهای در معرض خطر استان
توسط بنیاد ،این امر را در جهت حفظ جان و
مال مردم ضروری دانستند  .علی باباکردی،
مدیر امور اجرایی و ماشین آالت عمرانی
بنیادمسک استان استان نیز در ادامه به تشریح
نحوه اجرای عملیات پرداختند.مدیر عامل
شرکت آب منطقهای گلستان نیز با بیان این که
باید در تقویت کار گروهی هنر بیشتری داشته
باشیم ،افزود :باید در این راستا و انجام کارهای
گروهی تالش بیشتری انجام دهیم .علی نظری
در ادامه با بیان این که تالش دو جانبه ما در
راستای جابه جایی روستاهای کاسه سد در
دست احداث می تواند مشکالت روستائیان
آن حوزه را رفع کند ،افزود :با تالش همه جانبه
باید کار خوب و کیفی به آنها تحویل دهیم.
نظری تصریح کرد :بحث همکاری دو جانبه آب
منطقهای و بنیاد مسکن را پذیرفتیم ،چون بنیاد
مسکن سابقه زیادی در اجرای طرح های هادی
و دیگر طرح های مسکن دارد.

ایران زمین
اخبار

رئیس خانه مطبوعات استان آذربایجان شرقی خبر داد

استقبال خانه مطبوعات از تشکیل شورای حل اختالف رسانه ای
اسد فالح با اشاره به عضویت  ۱۷۳نفر از
فعاالن مطبوعاتی و اصحاب رسانه استان در خانه
مطبوعات آذربایجان شرقی ،از سایر همکاران
رسانه ای این استان خواست برای برخورداری
از مزایا و حمایت های رسانه ای ،عضو خانه
مطبوعات آذربایجان شرقی شوند.
صدور کارت های جدید عضویت اعضای خانه
مطبوعات
وی همچنین از صدور و توزیع کارت های جدید
عضویت اعضای خانه مطبوعات آذربایجان شرقی
طی روزهای آینده خبر داد و اظهار کرد :با عنایت
به اعمال طرح ساماندهی اعضای عضو خانه
مطبوعات ،دارندگان کارت شناسایی این تشکل
فراگیر رسانه ای بعنوان اصحاب رسمی رسانه
محسوب می شوند.
وی ادامه داد :فقط مدیران مسئولی که صاحب
امتیاز رسانه می باشند از معاونت مطبوعاتی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی کارت شناسایی
دریافت می کنند.
رئیس خانه مطبوعات آذربایجان شرقی افزود:
طی دوره نخست فعالیت هیات مدیره فعلی،
شاهد استقبال فعاالن مطبوعاتی و اصحاب رسانه
استان برای عضویت در خانه مطبوعات بودیم به
طوری که تعداد اعضا طی بازه زمانی یکساله از
 ۱۰۹نفر به  ۱۷۳نفر افزایش یافته است.
تثبیت جایگاه خانه مطبوعات در سپهر رسانه ای
اسد فالح تصریح کرد :بی تردید دستیابی به
این میزان از منحنی رشد در عضوگیری ،نشانگر
مقبولیت و تثبیت جایگاه خانه مطبوعات در
فراگرد و سپهر رسانه ای استان است.
وی با اشاره به انتشار خبر اعالم آمادگی معاونت
مطبوعاتی برای واگذاری صدور کارت خبرنگاری
توسط خانه های مطبوعات اظهار داشت :با محقق
شدن این رویکرد می توان تداوم روند عضویت
گیری توسط خانه مطبوعات تا میزان صددرصدی
کلیه فعاالن مطبوعاتی و رسانه ای استان را پیش
بینی کرد.
افزایش سهمیه استان در کمیته های تخصصی

رئیس خانه مطبوعات استان آذربایجان شرقی با بیان رویکردهای آتی این تشکل رسانه ای از طرح پیشنهادی برای تشکیل شورای حل
اختالف رسانه ای استان استقبال کرد و گفت :طبیعتا این شورا می تواند از رسانه ها به لحاظ قانونی در برابر شکایات دفاع کند.

فقط مدیران
مسوولی
که صاحب
امتیازرسانه
می باشند
از معاونت
مطبوعاتی
وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی
کارتشناسایی
دریافت
می کنند.
خانه مطبوعات کشور
رئیس خانه مطبوعات آذربایجان شرقی برنامه
ابالغی برای تعیین و معرفی اعضای کمیته های
شش گانه خانه مطبوعات کشور را گامی مهم و
ارزنده در پیگیری مطالبات صنفی فعاالن حوزه
مطبوعات و رسانه توصیف کرد و ابراز امیدواری
کرد خانه مطبوعات آذربایجان شرقی در کمیته
های تخصصی ،سهمیه و جایگاهی متناسب با
پیشینه و ظرفیت رسانه ای کنونی خود داشته
باشد.
اسد فالح ،تخصصی تر شدن برنامه ریزی

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی :

اراک ـ کمالآبادی :مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی
استان مرکزی در نشست با خبرنگاران استان گفت :صنایع
کوچک نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کشور دارند.
وي در ادامه افزود  :در حال حاضر تعداد  1774واحد صنعتی
با سرمایه ای بالغ بر  49هزار و 851میلیارد ریال در شهرک ها
و نواحی صنعتی استان مرکزی فعالیت دارند.
مصطفی آمره اجرای بیش از  400هزار مترمربع آسفالت
ریزی در شهرک های صنعتی مامونیه ،زاویه ،ساوه ،دلیجان،
خیرآباد ،محالت ،خمین ،ایبک آباد ،فراهان ،شهید بابایی و
قورچی باشی را از برنامه های زیرساختی شرکت شهرک های
استان مرکزی در سال گذشته عنوان کرد و گفت :در سال
جاری عملیات اجرایی جدول گذاری ،زیرسازی و آسفالت
شهرک های صنعتی ساوه  ،خمین ،خیرآباد ،مامونیه و نواحی

ها و فعالیت های رسانه ای را در قالب کمیته
های متشکله الزامی دانست و خاطرنشان کرد:
با تدابیر صورت گرفته توسط هیات مدیره خانه
مطبوعات آذربایجان شرقی ،افق و چشم انداز
روشن و شفافی پیش روی اصحاب رسانه عضو
این تشکل رسانه ای می توان متصور شد.
کارگاه بازاریابی و رسانه برگزار می شود
رئیس خانه مطبوعات استان با تاکید بر مقوله
مهم «آموزش» ،از برگزاری کارگاه «بازاریابی
رسانه» در روز سه شنبه  ۲۳مردادماه جاری
خبر داد و اعالم کرد :این کارگاه بهصورت رایگان

صنایع کوچک نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کشور دارند

صنعتی شهید بابایی در دستور کار قرار دارد.
وی تصریح کرد :توسعه شهرک های صنعتی دلیجان ،خمین
و مامونیه در راستای کاهش آلودگی و بهره مندی واحدهای
صنعتی از انرژی گاز از جمله برنامه های اولویت دار شرکت
شهرکهای صنعتی استان به شمار می روند این در حالیست
که سهم برداشت از ایستگاه های گاز در نواحی صنعتی ساوه،
دلیجان ،مامونیه و خیرآباد بیش از  90هزار مترمکعب در
ساعت می باشد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی با
اشاره تکمیل شبکه های توزیع و روشنایی بخشی از اراضی
شهرک های صنعتی ساوه ،مامونیه ،غرق آباد ،ایبک آباد و
آشتیان در سال جاری تاکید کرد :آغاز عملیات اجرایی خط
انتقال  63کیلوولت شهرک صنعتی ساوه و بهره بردای از

پست سیار  15مگاواتی شهرک صنعتی ساوه از دیگر برنامه
های هدفگذاری شده توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان
در سال جاری خواهند بود.
وی از آغازعملیات اجرایی خط انتقال آب شهرک صنعتی
ایبک آباد اراک و ناحیه صنعتی شهید سعیدی خمین خبر داد
و افزود :قریب به 100لیتر بر ثانیه آب از سرشاخه های سد دز
به استان قم که در مجاورت شهرک های صنعتی استان قرار
دارد خریداری شده است .
آمره ادامه داد :شهرک صنعتی دلیجان به میزان  30لیتر
برثانیه ،شهید سعیدی خمین  10لیتر برثانیه ،محالت  10لیتر
برثانیه ،نخجیروان  20لیتر بر ثانیه ،راونج پنج لیتر بر ثانیه ،از
این منبع بهره مند شدند.
وی خاطر نشان کرد :تامین  30مگاوات برق شهرک صنعتی
مامونیه اجرای 35کیلومتر شبکه توزیع برق و اجرای 25
کیلومتر شبکه داخلی مخابرات از دیگر اقدامت صورت گرفته
توسط این شرکت بوده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی از
برگزاری  13تور صنعتی خبر داد و گفت :شرکت شهرک های
صنعتی استان مرکزی در راستای حمایت از صنایع کوچک
وجهت حضور در نمایشگاه های خارجی  50میلیون ریال و
برای شرکت در نمایشگاه های داخلی  10میلیون ریال پرداخت
می کند این در حالیست که سال گذشته 419واحد صنعتی
استان مرکزی در نمایشگاه های داخلی و خارجی شرکت
داشتند .آمره در خاتمه ،پایین بودن سطح فناوری در تجهیزات
و عوامل تولید را از مهمترین مشکالت صنایع کوچک و متوسط
مستقر در شهرک های صنعتی استان مرکزی عنوان کرد و
گفت :در این راستا مذاکراتی با چند شرکت کره جنوبی در
جهت به روز رسانی عوامل تولید انجام شده است.
در ادامه این نشست بازدید از شرکت برین ساز و تجلیل از
خبرنگاران حوزه صنعتی از دیگر برنامه های شرکت شهرکهای
صنعتی استان مرکزی بود.

سرپرست مدیریت بازسازی و ارتقاء دستگاه ها و تجهیزات شرکت ملی حفاری ایران :

پنجاه قرارداد جاری با سازندگان داخلی در دست اجرا است

سرپرست مدیریت بازسازی و ارتقاء دستگاه ها و تجهیزات حفاری و خدمات
جنبی از در دست اجرا بودن  50قرارداد جاری با سازندگان داخلی در
زمینههای خدمات فنی ،سازندگی و جوشکاری ،سند بالست و رنگ
آمیزی ،تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی خبر داد .
مهدی عرشیان در تشریح برنامه ی این مدیریت توضیح داد :عالوه
بر  50قرارداد پیش گفته ،قرارداد ساخت زیر سازه و بخش های فلزی
دستگاه حفاری نیز در شرف اجرا قرار دارد .
وی گفت :مهمترین قراردادها مربوط به خدمات سازندگی و جوشکاری ،سند
بالست و رنگ آمیزی ،تعمیرات موتور آالت و ماشین آالت و تعمیر پمپ های فشار قوی تزریق
سیمان و اسید است .
عرشیان افزود :از سوی دیگر با توجه به ضرورت کار ،درخواست شش مناقصه جدید در خصوص
تعمیرات اساسی ،تامین قطعات یدکی و ساخت لوله های پر فشار ()STAND PIPE MANIFOLD
و مخازن سیال در دست بررسی و شرح کار است.
سرپرست مدیریت بازسازی و ارتقاء دستگاه ها و تجهیزات حفاری و خدمات جنبی اظهار کرد:
هشت تقاضای خرید نیز از طریق مدیریت تدارکات و امور کاال مربوط به الکترو موتورها ،کابل ها،
روشنایی و اتصاالت تهیه شده که در انتظار تایید کمیته تعمیرات اساسی است .
وی گفت :همچنین مقرر شد فرآیند تعمیر بخشی از تجهیزات دستگاه های حفاری پس از تامین

و مختص اعضای عضو خانه مطبوعات ترتیب
می یابد و طی آن به شرکت کنندگان گواهینامه
مربوطه صادر و اعطا خواهد شد.
فالح ،همچنین به برنامه ریزی کمیته آموزش
خانه مطبوعات استان جهت پوشش نیازهای
آموزشی اعضا اشاره کرد و افزود :کارگاه آموزشی
«رسانه و آسیب های اجتماعی» نیز به زودی
از طرف خانه مطبوعات آذربایجان شرقی برای
همکاران مطبوعاتی برگزار خواهد شد که جزئیات
آن متعاقبا توسط مسئول کمیته آموزش خانه
مطبوعات استان به اطالع اعضا خواهد رسید.

قطعات با استفاده از توان متخصصان شرکت در مدیریت نگهداری و تعمیرات (نت) صورت پذیرد .
عرشیان با اشاره به اینکه در دستگاه های حفاری سازه یکی از اصلی ترین بخشهای دکل محسوب
می شود ،افزود :ساخت یک سازه آماده جهت جایگزینی در زمان بازسازی دکل ها در دست اقدام
است تا مدت زمان بازسازی دستگاه ها را به حداقل برساند .
سرپرست مدیریت بازسازی و ارتقاء دستگاه ها و تجهیزات حفاری و خدمات جنبی فعالیت
بازسازی دستگاه های حفاری توسط پیمانکاران در سایت را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد:
هم اکنون در بخش های بازسازی و تعمیرات اساسی روی سازندگی و جوشکاری ،سند بالست و
رنگ آمیزی ،کابل کشی و ساخت مخازن تمرکز داریم .
وی با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال حمایت از کاالی ایرانی ،گفت :اهتمام این شرکت
بر محور توانمند سازی صنایع داخلی و تقویت ساخت قطعات و تجهیزات در داخل کشور است و
در این راستا این مدیریت تالش دارد تا در قراردادهای تامین قطعات با هماهنگی مدیریت پژوهش،
فناوری و مهندسی ساخت شرکت بیشتر از قطعات ساخت داخل استفاده به عمل آید تا عالوه بر
جلوگیری از خروج ارز ،موجب خودکفایی در این صنعت شود.
عرشیان با اشاره به وجود زیر ساخت ،امکانات و نیروهای مجرب و کارآمد افزود :این مدیریت
آمادگی کامل دارد تا طبق برنامه زمان بندی شده نسبت به بازسازی هر کدام از دستگاه های
حفاری کاندید شرکت که از سوی معاونت مدیرعامل در عملیات حفاری اعالم می شود در اسرع
وقت اقدام کند.

دیدار کارکنان اناث با مدیر عامل
شرکت گاز استان گلستان

محمد رحیم رحیمی مدیرعامل گاز
گلستان با بانوان کارمند شرکت دیدار و
گفتوگو کرد .
دراین نشست که با هدف دیدار و بررسی
مشکالت پرسنلی این کارکنان صورت گرفت
مدیرعامل گاز گلستان ضمن ابراز خرسندی
از برگزاری این نشست مطالبی را پیرامون
جایگاه و نقش موثر بانوان در پیشبرد
اهداف شرکت ارائه کرد.
رحیمی گفت :بخشی ازمجموعه منابع
انسانی گاز گلستان را بانوان تشکیل می
دهند بطوری که با احساس مسئولیت و
انجام مطلوب وظایف محوله درکنار مجموعه
کارکنان شرکت سهم بزرگی را در نیل به
اهداف شرکت برعهده داشته و میتواند
جایگاه سازمان را ارتقاء دهند.
مدیرعامل شركت گاز استان گلستان در
پایان ضمن تقدیر از تالشها و زحمات
ارزنده کارکنان اناث گاز گلستان تصریح کرد:
امیدواریم درسال جاری با همت  ،همدلی و
تالش مستمر شما عزیزان و سایر همکاران
بتوانیم روند توسعه گازرسانی و خدمات
رسانی به مردم شریف را سرعت بخشیم .
در این جلسه همچنین هر یک از کارکنان
نظرات،پیشنهادات،مسائل و مشکالت خود
را در زمینه شرایط کاری و اداری بیان کردند
و مدیرعامل شرکت با درایت و سعه صدر
به همه سئواالت آنان پاسخ گفته و دستور
پیگیری صادرکرد.

 68مرکز عرضه مواد غذایی
متخلف در ایالم تعطیل شد

ایالم  -خبرنگارابتکار :معاون بهداشتی
دانشگاه علوم پزشکی ایالم گفت :طی سه
ماهه نخست امسال  68مرکز تهیه ،عرضه و
فروش مواد غذایی غیر بهداشتی و متخلف
در استان ایالم تعطیل شد.
راضی ناصری فر اظهار داشت 24 :هزار و
 968مورد بازرسی بهداشتی از مراکز تهیه،
عرضه و فروش مواد غذایی در سه ماهه
نخست امسال در استان انجام شده که منجر
به یک هزار و  63مورد اخطار شده و 364
متخلف به مراکز قضایی معرفی شدند.
وی با بیان اینکه  6هزار و  732بازدید از
اماکن عمومی نیز طی مدت یاد شده بعمل
آمده ،افزود :از این تعداد  241مورد اخطار و
 76مرکز نیز به مراجع قضایی برای رسیدگی
به تخلف معرفی شدند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی
ایالم یادآور شد 435 :بازدید از اماکن بین
راهی 189 ،بازدید از مراکز عرضه قلیان و
 764بازدید از سامانه آبرسانی صورت گرفت
که  43مورد اخطار به اماکن بین راهی داده
شده و  15مرکز نیز به مراکز قضایی معرفی
شدند.
ناصری فر به فعالیت های حوزه بهداشت
محیط و بیماری های واگیر و غیر واگیر
این مرکز نیز اشاره کرد و گفت :در این
بازه زمانی  354مورد نمونه برداری از مواد
غذایی سنتی 173 ،مورد نمونه برداری از مواد
غذایی صنعتی 2 ،هزار و  697مورد سنجش
با تجهیزات پرتابل 2 ،هزار و  29مورد نمونه
برداری میکروبی از آب آشامیدنی و آب
استخر شنا انجام گرفته است.
وی از دیگر اقدامات این معاونت را کشف
و معدوم کردن  11هزار و  546کیلوگرم
مواد غذایی فاسد 534 ،مورد برخورد با
دستفروشان دوره گرد 384 ،مورد نظارت و
بازرسی مشترک با سازمان ها و رسیدگی به
 218مورد شکایات متفرقه مردمی و گزارش
سامانه  190اعالم کرد.
ناصری فر تاکید کرد :شهروندان گزارش
های خود درباره سالمت مواد غذایی را به
سامانه  190اطالع رسانی کنند.

استاندار بوشهر خبرداد

تخصیص اعتبارات ساخت آشیانه بالگرد هالل احمر استان بوشهر
استاندار بوشهر با تاکید بر استقرار دائم بالگرد هالل احمر در استان بوشهر
گفت :برای ساخت آشیانه بالگرد هالل احمر بوشهر ضمن جانمایی اعتبارات
ساخت آن تخصیص یافته است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری بوشهر،عبدالکریم گراوند در
نشست با مسئوالن جمعیت هالل احمر کشور با تاکید بر توجه بیشتر به
زیرساختهای امدادی استان بوشهر اظهار داشت :این استان از ظرفیت مهم
و استراتژیکی در بخشهای مختلف صنعتی ،تولیدی ،گاز ،نفت و نیروگاه اتمی
برخوردار است که نیاز دارد متناسب با این ظرفیتها زیرساختهای امدادی فراهم
شود.وی با بیان اینکه زنجیره عظیم نفت و گاز به عنوان پایتخت انرژی کشور در استان بوشهر مستقر
است تاکید کرد :حادثه در موارد گوناگون ممکن است ایجاد شود که باید در این عرصه نیروهای امدادی با
تجهیزات پیشرفته مستقر باشد.استاندار بوشهر با تاکید بر تقویت زیرساختهای امدادی جمعیت هالل
احمر در استان بوشهر تصریح کرد :استقرار بالگرد جمعیت هالل احمر در استان بوشهر مورد توجه و قابل
تقدیر است که استقرار دائم این بالگرد برای رسیدگی به موارد امدادی و مشکالت گوناگون امری مهم و
ضروری است.گراوند با تاکید بر همکاری برای ایجاد آشیانه بالگرد امدادی هالل احمر در بوشهر خاطر
نشان کرد :برای ساخت آشیانه بالگرد هالل احمر بوشهر ضمن جانمایی اعتبارات ساخت آن تخصیص
یافته است.وی با بیان اینکه بهزودی اعتبارات مورد نیاز این پروژه پرداخت میشود گفت :از اعتبار اجرای
پروژه آشیانه بالگرد هالل احمر  50درصد آن از منابع استانی تامین میشود.

