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دبیرخانه دائمی بررسی چالشهای حقوقی کارگر و کارفرما تشکیل شد
رئیس ستاد برگزاری همایش بررسی چالش های حقوقی و قضایی کارگر و کارفرما ،از
تشکیل و آغاز به کار دبیرخانه دائمی این همایش در استان ...
امام جمعه اهل سنت کرمانشاه:

 20جمادی االول 1438

Feb 18, 2017

سال بیست و دوم شماره 5993

تدوین سند جامع توسعه علمی و دانشبنیان استان بوشهر
قائم مقام ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی از آغاز تدوین سند جامع علمی استان
بوشهر از چند ماه پیش با تشکیل کارگروههای مشترک ...

 18ابر پروژه کنونی ،اصفهان را متحول می کند
شهردار اصفهان گفت :افزایش چندین برابری خدمات عمرانی و ترافیکی در شهر اصفهان
به جهت پس نزدن گفتمان و رویکرد جدید انجام می شود که می تواند ...

ساروخانی خطاب به مدیران:

جهان اسالم اجازه پایمال شدن
حق ملت مظلوم فلسطین را
نمی دهد

امـام جمعه اهل سـنت کرمانشـاه با تاکید بر هوشـیاری
هرچـه بیشـتر امـت اسلام در برابـر توطئـه هـای
دشـمنان بـرای پایمـال شـدن حـق ملـت مظلـوم
فلسـطین گفـت :جهـان اسلام اجـازه نمـی دهـد
نـژاد پرسـتان آمریکایـی و اسـرائیلی حق ملـت مظلوم
فلسـطین را پایمـال کنند.
به گـزارش خبرنگار ایرنا؛ ماموسـتا ُملا محمد محمدی
در خطبـه هـای ایـن هفتـه نمـاز در مسـجد شـافعی با
اشـاره بـه تحـرکات مذبوحانه آمریـکا و اسـرائیل برای
نابـودی مـردم مظلـوم فلسـطین از آزادگان جهـان
خواسـت اجـازه ندهنـد  60سـال مقاومت به حـق این
مـردم مظلـوم بـی نتیجه بمانـد و خانـه و اصالـت آنان
زیـر چکمه هـای اشـغالگران پایمال شـود.
وی بـا اشـاره بـه اعمالـی کـه رضایـت پـروردگار و
خشـنودی پیامبـر (ص) را در پـی دارد از برخـی رفتارها
کـه عـده ای بـه نـام اسلام امـا در خلاف جهـت آن
انجـام مـی دهنـد ،انتقاد کـرد و گفت :چگونـه می توان
خود را محب رسـول اهلل (ص) دانسـت امـا رباخواری و
ریـاکاری و تـرک نمـاز و زکات کـرد ،آنهـا بدانند چنین
رفتارهایـی منافقانه و آزار دهنـده پیامبر (ص) و زحمات
اوست.
وی همچنیـن بـا محکومیـت شـدید انفجارهـای دیروز
عـراق و پاکسـتان که باعث مـرگ عـده ای از بیگناهان
شـد  ،گفت :عاملان این جنایـت ها به نام اسلام آدم
مـی کشـند تـا سیاسـت هـای اسلام هراسـانه آمران
صهیونیسـت و کافـر خود را پیـش ببرند.
خطیب جمعه اهل سـنت کرمانشـاه در ادامـه ،لفاظی ها
و تبلیغـات اخیـر برخـی کشـورها بـرای ایجـاد
ایـران هراسـی را محکوم به شکسـت دانسـت و گفت:
چشـم جهانیان در کنار اجسـاد زنان و کـودکان بی گناه
ردپـای خونیـن سلاح و پـول آنهـا را مـی بینـد و این
گونـه رفتارهـا چیزی جـز فرافکنی برای حمایت بیشـتر
از تروریسـم نیست.
ماموسـتا محمـدی همچنیـن بـا تقدیـر از زحمـات
اسـتاندار پرتلاش کرمانشـاه و نماینـدگان پیگیـر و
دلسـوز اسـتان برای تصویب ایجاد منطقـه آزاد تجاری
قصرشـیرین ابـراز امیـدواری کرد بسـتر مناسـب برای
اشـتغال و بهـره منـدی از اقتصاد شـکوفای ایـن گونه
مناطـق بـرای مـردم الیـق کرمانشـاه فراهم شـود.

ایران

مبادا فردی بدون تخصص را در سمت
روابط عمومی بگذارید

پروفســور ســاروخانی گفــت :بــه وزارت علــوم
پیشــنهاد دادیــم کــه در دانشــگاهها دانــش روابــط
عمومــی تدریــس و دکتــرای ایــن رشــته را تقویــت
کنیــم تــا دانــش اســتاندارد شــده را بــه کشــور
تقدیــم کنیــم.
بــه گــزارش خبرنــگار ایســنا منطقــه اصفهــان ،پــدر
علــم ارتباطــات اجتماعــی ایــران در همایــش ملــی
توســعه اقتصــاد فرهنــگ و هنــر کــه در دانشــگاه
علــوم پزشــکی اصفهــان برگزارشــد بــا اشــاره بــه
اینکــه بــرای حــل مشــکالت اقتصــاد ،تنها پاســخگو
نیســت و بایــد اقتصــاد ،فرهنــگ و هنــر در هــم
بیامیــزد ،اظهارکــرد :تــورم را یــک پدیــده اقتصــادی
بــه شــمار مــی آوریــم و ایــن در حالــی اســت کــه
ایــن پدیــده را از بعــد اجتماعــی نیــز مــی تــوان
بررســی کــرد.
وی افــزود :اقتصــاد محــض جوابگــو نیســت و بایــد
کارگــزاران جدیــدی بــرای ایجــاد اقتصــاد فرهنگــی
روی کار بیاینــد.
پروفســور ســاروخانی بــا بیــان اینکــه این کارگــزاران
بــدون شــک روابــط عمومــی هــا هســتند و آنهــا
کلیــد فرهنــگ را بــاز مــی کننــد و در واقــع مبشــران
آینــده هســتند ،خاطــر نشــان کــرد :اگــر قــرار اســت
حرکتــی کنیــم و ایــن حرکــت بــدون شــناخت باشــد
دچــار مشــکل مــی شــویم حرکتــی مهــم اســت کــه
بــا شــناخت و آگاهــی صــورت گیــرد.
وی تصریــح کــرد :اعضــای روابــط عمومــی افــرادی
هســتند کــه ایــن راه را بــاز و روشــن مــی کننــد و
ســازمانها مــی تواننــد در راهــی روشــن و اســتوار
حرکــت کننــد کــه ایــن حرکــت قطعــا متعالــی اســت
و مــا را بــه توســعه پایــدار مــی رســاند.
ســاروخانی ادامــه داد :روابــط عمومــی هــا دانایــی
را بــه اعمــاق جامعــه مــی برنــد و شــهر دانایــی و
آگاهــی تولیــد مــی کننــد .حتــی مــی تــوان گفــت
کــه اصحــاب روابــط عمومــی مبشــران و پیشــگامان
توســعه هســتند.
ایــن اســتاد دانشــگاه با بیــان اینکه روابــط عمومی ها
ارزش اضافــی تولیــد مــی کننــد و اگــر روابــط
عمومــی نداشــته باشــیم هــر چــه قــدر کــه تــاش
کنیــم بــه مقصــد نمــی رســیم ،اضافــه کــرد:

آن سو
شهردار اصفهان :
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شــهردار اصفهــان گفــت :افزایــش چندیــن برابــری
خدمــات عمرانــی و ترافیکــی در شــهر اصفهــان بــه
جهــت پــس نــزدن گفتمــان و رویکــرد جدیــد انجــام
مــی شــود کــه مــی توانــد انقــاب و جهشــی را در
شــهر ایجــاد کنــد.
بــه گــزارش خبرنــگار ایســنا منطقــه اصفهــان ،مهدی
جمالــی نــژاد در همایــش توســعه اقتصــاد ،فرهنــگ و
هنــر اظهــار کــرد :در ســال هــای اخیــر شــاهد بــروز
نشــانه هایــی از یــک تحــول گســترده و روبــه رشــد
بــوده و هســتیم کــه مــی تــوان آن را تغییــر پارادایــم نــام بــرد ،حرکتــی عظیــم ،پرشــتاب و
پرسرعت و از نظر من بسیار بی رحم.
وی بــا اشــاره بــه تغییــر از فنــاوری هــای ســخت بــه ســمت فنــاوری هــای نــرم ،گفــت :توســعه
روزافــزون صنایــع فرهنگــی را نــه تنهــا در جهــان بلکــه در کشــور خودمــان نیــز شــاهد هســتیم
و در همــه شــاخص هــا از جملــه حــوزه فیلــم ،تفریــح و ســرگرمی ،مســتندها ،مطبوعــات ،رســانه،
هنرآمــوزش ،بهداشــت ،ورزش و گردشــگری کامــا مشــهود اســت کــه نمودهــای بســیار روشــنی
از تغییــر پارادایــم هســتند.
شــهردار اصفهــان همچنیــن رشــد اقتصــاد و افزایــش نــرخ اشــتغال را ،تنهــا بخشــی از ایــن
دســتاوردهای بســیار مهــم توســعه فرهنگــی خوانــد و محتواهــای فکــری ،اخالقــی و ارزشــی آن
را بســیار مبــرز دانســت و گفــت :ســهم کاالهــا و خدمــات فرهنگــی در کشــورهای پیشــرفته بــه
میــزان بســیار چشــمگیری رو بــه افزایــش اســت و رشــد اشــتغال هــم در ایــن صنایــع دو یــا ســه
برابــر رشــد صنایــع دیگــر اســت.
جمالــی نــژاد اظهــار کــرد :تغییــر حرکــت از ســمت صنایــع ســخت بــه صنایــع نــرم ،نمایشــگر
یــک پیــام و حرکــت و خیــزش عظیــم اســت .خیــزش عظیــم بشــریت از تأمیــن نیازهــای
جســمی و مــادی بــه ســمت نیازهــای روحــی و معنــوی ،و مهــم اســت کــه تغییــر پارادایــم
همیشــه و در طــول تاریــخ بــرای افــراد و ملــت هایــی کــه بتواننــد بهتــر از دیگــران آن را
درک کننــد ،بفهمنــد ،دریافــت و جــذب کننــد یقینــا بــا فرصــت هــای مغتنــم و عظیمــی همــراه
می شود.
شــهردار اصفهــان گفــت :در قــرن جدیــد جهــان شــدیدا بــا ســرعت در حــال حرکــت اســت و اگــر
مــا بمانیــم و حرکــت نکنیــم و خــود را بــا ابزارهــای قــرن 21آشــنا و همــراه نکنیــم ،نمی توانیــم
مشــکالت عظیــم شــهرها بــا ابزارهــای قــرن  21را حــل کنیــم .بــه همیــن دلیــل اصفهــان در
کنــار رویکــرد بســیار ارزشــمند خدمــات عمرانــی ،شــهری و ترافیکــی کــه داشــته اســت ،رویکــرد
فرهنگــی خــودش را نیــز پــر رنــگ تــر کــرد.
جمالــی نــژاد بــا تاکیــد بــر تغییــر گفتمــان و نــگاه اظهــار کــرد :در برنامــه  1400از شــهرداری
اصفهــان بــه عنــوان یــک دســتگاه دانــش محــور ،دانــش مبنــا ،دانــش پایــه و شــهری کــه قــرار
اســت دانــش را بــه ثــروت تبدیــل کنــد نــام بــرده ایــم و قــرار اســت از فنــاوری هــا ی نــرم بــه
جــای فنــاوری هــای ســخت اســتفاده کنــد.
وی افــزود :شــهرداری در حــوزه هــای خدماتــی و وظایــف ذاتــی خــود بــا افزایــش توســعه و
ســرعت همــراه شــده اســت و در حــال حاضــر  18ابرپــروژه در حــال انجــام اســت .پــروژه هــای
بزرگــی کــه بســیاری از آنهــا مــی توانــد اصفهــان را متحــول کنــد.
شــهردار اصفهــان از  1180پــروژه محلــه محــور در شــهر اصفهــان خبــر داد و گفــت :نــگاه بــه
توســعه فرهنگــی بســیار مهــم اســت .افزایــش چندیــن برابــری خدمــات عمرانــی و ترافیکــی
در شــهر اصفهــان بــه جهــت پــس نــزدن گفتمــان و رویکــرد جدیــد انجــام مــی شــود کــه
می تواند انقالب و جهشی را در شهر ایجاد کند.
شــهردار اصفهــان گفــت :اگــر مشــخصات توســعه شــهر اصفهــان در ســال هــای گذشــته،
تعــداد صنعتگــران ،کارگاه هــای فعــال صنعتــی ،آموزشــگاه هــای صنعتــی و آموزشــگاه هــای
فنــی وحرفــه ای آن بــوده انــد ،در گفتمــان جدیــد شــهروندان خــاق ،هنرمنــدان ،نخبــگان،
کارآفرینــان ،فــن آفرینــان ،کارگاه هــای صنایــع دســتی ،گالــری هــا ،فرهنگســراها ،فضاهــای
عمومــی حاکــم بــر شــهر و صنایــع فرهنگــی کــه خانــواده بزرگــی از آن را مــی تــوان در شــهر
اصفهــان آفریــد ،مشــخصه اصفهــان خواهنــد بــود .چــون عصــر ،عصرفرهنــگ اســت.

افــرادی کــه شــغل روابــط عمومــی دارنــد بداننــد
کــه اندیشــه و جهــان بینــی آدم هــا را جابــه جــا
کــرده و حتــی از ایــن منظــر راه هــای توســعه
پایــدار ،قطعــی و مطمئــن را نیــز فراهــم مــی کننــد.
ســاروخانی بــا بیــان اینکــه اولیــن گام بــرای
رســیدن بــه موفقیــت در هــر ســازمانی بــدون
شــک روابــط عمومــی هــا هســتند ،گفــت :روابــط

عمومــی هــا شــرایط بیرونــی را بــه خوبــی بــرای
ســازمان تشــریح و نقــاط ضعــف و قــوت ســازمان را
مشــخص مــی کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه روابــط عمومــی بقــای
ســازمان اســت و ســازمانی کــه روابــط عمومــی
نــدارد محکــوم بــه شکســت اســت ،خاطــر نشــان
کــرد :ســازمانی کــه روابــط عمومــی قــوی نــدارد
حیاتــش پایــدار نخواهــد شــد .روابــط عمومــی نــه
تنهــا مدیریــت ســازمان را جابــه جــا کــرده بلکــه
مدیریــت درونــی را تبدیــل بــه مدیریــت بیرونــی
می کند.
پــدر علــم ارتباطــات اجتماعــی ایــران بــا اشــاره بــه
اینکــه روابــط عمومــی هــا اندیشــه و جهــان بینــی
انســانها را مــد نظــر قــرار مــی دهنــد و وارد ذهــن
و قلــب آدمهــا مــی شــوند ،افــزود :روابــط عمومــی
جایــگاه و نقــش بلنــدی در افزایــش بهــره وری دارد.
در روابــط عمومــی توجــه بــه نیــروی انســانی بســیار
مهــم اســت.
وی تــوان و اســتعداد را دو مقولــه در بــه دســت

گرفتــن ســمت روابــط عمومــی عنــوان کــرد و
گفــت :افــرادی کــه ایــن شــغل را مــی پذیرنــد بایــد
عــاوه بــر تــوان از اســتعداد خوبــی نیــز برخــوردار
باشــند و همچنیــن اصحــاب روابــط عمومــی
بایدارتباطــات انســانی قــوی داشــته باشــند.
ایــن پروفســور بــا بیــان اینکــه اصحــاب روابــط
عمومــی مهندســین ســازمان هســتند و روابــط
عمومــی نمــاد بســط و توســعه ســازمانها و
تضمیــن کننــده آنهــا هســتند ،اضافــه کــرد :بایــد
ســازمان روابــط عمومــی اســتاندارد شــود یعنــی
تخصصــی کــردن آن و مبــادا روســا و مســئوالن
فــردی کــه در ایــن حیطــه تخصــص نــدارد را بــه
ســمت روابــط عمومــی بگمارنــد.
ســاروخانی بــا اشــاره بــه دو مســئولیت در روابــط
عمومــی هــا گفــت :مســئولیت نخســت قــوام یــک
ســازمان اســت و ســپس روابــط عمومــی بــه عنــوان
یــک نهــاد موثــق الزم اســت نقــش آن در کشــور
بــه خوبــی درک شــود و مدیــران بداننــد بــدون
روابــط عمومــی نمــی تــوان موفــق شــد.
وی بــه پیشــنهادی کــه بــه وزارت علــوم داده شــده
اشــاره کــرد و ادامــه داد :بــه وزارت علــوم پیشــنهاد
دادیــم کــه در دانشــگاهها بتوانیــم دانــش روابــط
عمومــی را تدریــس و دکتــری روابــط عمومــی را
تقویــت کنیــم تــا دانــش اســتاندارد شــده را بــه
کشــور تقدیــم کــرده و حتــی بتوانیــم در آینــده
فوق دکتری روابط عمومی را ایجاد کنیم.

صلواتی:

نوروز امسال فضای شهر ،فضای دوچرخه خواهد بود

معـاون حمـل و نقـل و ترافیـک شـهردار اصفهـان گفـت:
امیدواریـم بـا حمایـت هـای شـهرداری اصفهـان از
حمـل و نقـل پـاک تـا پیـش از سـال  1400بـه سـهم 10
درصـدی دوچرخـه دسـت یابیـم.
بـه گـزارش خبرنگار ایسـنا منطقه اصفهـان ،علیرضا صلواتی
عصـر روز چهارشـنبه در حاشـیه برپایـی دومیـن نمایشـگاه
تخصصـی موتورسـیکلت و دوچرخـه اصفهـان ،در جمـع
خبرنـگاران بـا بیـان اینکـه دوچرخـه آرام آرام جـای خـود
را در اصفهـان بـاز کـرده و بـه صحنـه شـهر مـی آیـد ،اظهـار کـرد :در سـه دهـه گذشـته اصفهـان شـهر
دوچرخـه هـا بـود و همـه بـا دوچرخـه تردد مـی کردنـد ،اما متاسـفانه بـا صنعتی تـر شـدن و ورود خودروها،
دوچرخـه ها بـه فراموشـی رفت.
وی بـا بیـان اینکـه دوبـاره آرام آرام بذر دوچرخه در شـهر در حال جوانه زدن اسـت ،افزود :با فرهنگ سـازی
از طریـق نمایشـگاه و عرضـه دوچرخـه هـای معمولـی برقـی بـه شـهروندان مـی توانیم بـه رونـد چند دهه
گذشـته برگردیم.
صلواتـی بـا بیـان اینکـه اکنـون در کشـور کارخانـه تولید دوچرخـه نداریـم ،اظهار امیـدواری کرد :بـا حمایت
هـای شـهرداری اصفهـان از حمـل و نقـل پـاک تـا پیـش از سـال  1400بـه سـهم  10درصـدی دوچرخـه
دسـت یابیم.
معـاون حمـل و نقـل و ترافیـک شـهردار اصفهان ادامه داد :ابتدا باید زیرسـاخت اسـتفاده از دوچرخه در شـهر
فراهـم شـود و بعـد از فرهنـگ سـازی در مرحلـه سـوم باید بـا ارایه تسـهیالت خریـد ،دوچرخـه را در اختیار
شـهروندان قرار دهیم.
صلواتـی افـزود :اکنـون مسـیر خیابـان کمـال اسـماعیل تـا بـاغ گلدسـته را در دسـت اجـرا داریم و مسـیرها
ایمـن ،اسـتاندارد و مطابـق الگـو انجـام می شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در حـال حاضـر حـدود  60کیلومتر مسـیر دوچرخـه در شـهر اصفهان داریـم ،گفت:
شـاید بخشـی از ایـن مسـیر بـه دالیلـی قابل اسـتفاده نباشـد اما بـه دنبـال احیا آنها هسـتیم.
صلواتـی تصریـح کـرد :در مسـیرهای جدید طراحـی  100کیلومتری در اصفهان داشـته ایم و احتماال امسـال
 10کیلومتـر آن احـداث و سـال آینـده نیز به پایان می رسـد.
معـاون حمـل و نقـل و ترافیـک شـهردار اصفهـان ادامه داد :سـال آینده بودجـه ای نزدیک  30میلیـارد ریال
بـرای توسـعه دوچرخـه در سـطح شـهر اصفهان پیش بینی شـده کـه امیدواریم مسـیرها را گسـترش دهیم.
صلواتـی بـا بیـان اینکـه نـوروز امسـال فضـای شـهر ،فضـای دوچرخـه خواهد شـد ،گفت :قرار اسـت سـال
آینـده در یکهـزار نقطـه شـهر ماننـد مدارس ،مسـاجد ،اماکـن تجـاری ،آموزشـی و  ...گیره های ویـژه پارک
دوچرخـه تعبیـه شـود تا مشـکلی بـرای پارک آنها در سـطح شـهر نباشـد.

پیام قدردانی امام جمعه و استاندار کرمانشاه از رییس جمهور
برای تصویب منطقه آزاد قصرشیرین
نماینده ولی فقیه در اسـتان و امام جمعه کرمانشـاه و اسـتاندار کرمانشـاه با صدور پیام مشـترکی از دولت تدبیر و امید به
مناسـبت تصویـب الیحـه ایجاد منطقـه آزاد تجاری قصرشـیرین قدردانی کردند .به گزارش ایسـنا منطقه کرمانشـاه ،متن
پیـام آیت اهلل علماء امام جمعه کرمانشـاه و اسـداهلل رازانی اسـتاندار کرمانشـاه خطـاب به روحانی ،ئیس جمهـور  ،به این
شـرح اسـت :خبـر تحقـق وعـده ای کـه در سـفر بیسـت و هفتـم تیرماه سـال جـاری بـرای ایجـاد منطقـه آزاد تجاری
قصرشـیرین بـه مردم اسـتان دادید و تصویب این الیحه در جلسـه یکشـنبه ،بیسـت و چهـارم بهمن ماه دولـت محترم،
موجـب خوشـحالی فـراوان مـردم اسـتان کرمانشـاه گردیـده و در واقع هدیـه ارزشـمندی بود کـه در پایان دهـه مبارکه
فجـر و در آسـتانه سـال جدیـد بـه مـردم قهرمان اسـتان کرمانشـاه داده شـد  .اینجانبـان بـه نمایندگی از مردم اسـتان
کرمانشـاه از ایـن عنایـت جنابعالـی و دولـت محترم قدردانـی نموده و امیدواریم شـاهد افتتـاح پروژه هـای عظیم در حال
اجـرای اسـتان از قبیل راه آهن کرمانشـاه و طرح سـامانه گرمسـیری باشـیم.

دبیرخانه دائمی بررسی چالشهای حقوقی کارگر و کارفرما تشکیل شد
رئیس ســتاد برگــزاری همایــش بررســی چالش های
حقوقــی و قضایــی کارگــر و کارفرمــا ،از تشــکیل
و آغــاز بــه کار دبیرخانــه دائمــی ایــن همایــش در
اســتان اصفهــان خبــر داد.
مجتبــی مــا احمــدی روز جمعــه در گفــت و گــو
بــا ایرنــا ،هــدف از تشــکیل دبیرخانــه دائمــی ایــن
همایــش را شناســایی و بررســی تمامــی قوانیــن و
آییــن نامــه هــای مغایــر بــا بهبــود رونــد کســب و
کار و تولیــد ،زمانبنــدی بــرای برگــزاری همایشــهای
مشــابه و ارتبــاط بیشــتر نهادهــای حقوقــی و کاری
بــا بــه منظــور بهبــود اوضــاع تولیــد و کســب وکار
عنــوان کــرد.وی همچنیــن از تشــکیل جلســات
تخصصــی ،بمنظــور وحــدت رویــه قضــات
دادگســتری در پرونــده هــای حــوزه تولیــد و کارگــر
وکارفرمــا ســخن گفــت و افــزود :ایــن اقــدام در
قالــب برگــزاری جلســات تخصصــی بــا حضــور

مســئوالن مرتبــط و قضــات انجــام مــی شــود.
او همچنیــن از برگــزاری دومیــن همایــش بررســی
چالــش هــای حقوقــی و قضایــی کارگــر و کارفرمــا،
بهمــن مــاه ســال آینــده در یکــی از اســتانهای
صنعتــی کشــور خبــر داد.
نخســتین همایــش بررســی چالــش هــای حقوقــی
و قضایــی کارگــر و کارفرمــا روز پنجشــنبه در
ســالن بهــار شــهر دهــق از توابــع اســتان اصفهــان

پروانه بهره برداری شماره  108161233به نام بتن سبک
رضا شــیراز صادره از صنایع شــیراز معرف 91/7/12
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگــزار شــد.در ایــن همایــش کــه بــا حضــور حضــور
"محمدباقــر اُلفــت " معــاون اجتماعــی و پیشــگیری
از وقــوع جــرم قــوه قضائیــه و جمعــی از مســئوالن
اســتان اصفهــان برپــا شــد ،مبانــی حقوقــی در
تولیــد ،تفاســیر نادرســت از قوانیــن کار و شــرایط
اصــاح آئیــن نامــه هــا و وضــع قوانیــن جدیــد و
کارآمــد مــورد بررســی قــرار گرفــت.
رونمایــی از کتــاب مجموعــه قوانیــن مرتبــط بــا
فضــای کســب و کار و رابطــه کارگــر و کارفرمــا
از جملــه برنامــه هــای ایــن همایــش ملــی عنــوان
شــده اســت .
ایــن همایــش بــه همــت دادگســتری اســتان
اصفهــان ،مجتمــع قضایــی مهردشــت و دانشــگاه
آزاد اســامی واحــد دهــق برگزارشــد.
شــهر دهــق در  95کیلومتــری غــرب اصفهــان قــرار
دارد.

کتابخانه شخصی شما را خریداریم
معاوضه کتاب کهنه با نو،
قدیمی  -جدید

پارامونت ،ابتدای قصردشت ،سمت چپ ،جنب دانشگستر

کتابفروشی دوستان

مرادی 32360669 - 09171236039

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران
شرکت بهره برداری نفت و گاز
زاگرس جنوبی (سهامی خاص)
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آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران
مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره95041 :
موضوع مناقصه :قطعات یدکی شیرهای توپی PERAR
شماره تقاضاهای خریدSND-9500152 :

شماره مجوز1395.4994 :
نوبت دوم

شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مستقر در شیراز در نظر دارد مطابق شرایط و مشخصات ذیل ،قطعات یدکی شیرهای توپی مورد
نیاز منطقه عملیاتی نار و کنگان خود را از شــرکتهای تولیدکننده و یا تأمین کننده واجد شرایط تأمین نماید .از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت
می شود با مراجعه به ســایت  WWW.SZOGPC.COMپس از مطالعه دقیق شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه و مشخصات فنی کاالی مورد نیاز
(در پایین همین آگهی) در صورتیکه توانایی تهیه کاال را داشته باشند نسبت به تکمیل فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران مربوط به اداره تدارکات کاال
و تهیه ضمائم درخواست شده واقع در صفحه اول سایت فوق اقدام نموده و به این امور ارسال نمایند.
-1شرح مشخصات فنی کاال( :شرح کامل مشخصات فنی کاالها به همراه همین آگهی در سایت فوق الذکر موجود می باشد).
قطعات یدکی شیرهای توپی PERAR
 -2نوع و مبلغ تضمین :پس از تأیید در مرحله ارزیابی کیفی ،ارایه ضمانت نامه معتبر بانکی شــش ماهه یا سه ماهه قابل تمدید یا رسید واریز وجه
نقد (شماره حساب جهت واریز وجه با هماهنگی امور مالی مشخص می گردد) به مبلغ  160/000/000ریال به نام شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس
جنوبی الزامیست.
-3مهلت تحویل :آخرین مهلت تحویل فرم های تکمیل شده ارزیابی کیفی تا پایان وقت اداری روز  95/12/17می باشد.
-4ارسال اسناد مناقصه
)4-1پس از انجام ارزیابی کیفی ،شرکت های تأیید شده ملزم به ارایه پاکات ضمانتنامه (به مبلغ  160/0000/000ریال) پیشنهاد فنی و پیشنهاد مالی ظرف
مدت زمان دو هفته می باشند .در غیر این صورت امکان ادامه حضور در روند مناقصه وجود نخواهد داشت.
 )4-2تاریخ گشایش پیشنهادات مالی پس از بررسی پیشنهادات فنی شرکت ها ،اعالم خواهد شد.
-5کلیه شرکت کنندگان در مناقصه الزم است در لیست تأمین کنندگان مورد تأیید شرکت ملی نفت ایران ( )AVLباشند.
-6در صورت برنده شدن ارایه ضمانت نامه انجام تعهدات به میزان  10درصد مبلغ معامله الزامیست.
-7برنده مناقصه می تواند با ارایه ضمانت نامه بانکی معتبر حداکثر به میزان  25درصد کل مبلغ معامله پیش پرداخت دریافت نماید.
-8قیمت تراز شــده با توجه به امتیازات فنی ارایه شده توسط کمیته فنی بازرگانی و ضریب تأثیر  40درصد محاسبه و مالک تعیین برنده خواهد
بود.
توجه :هرگونه تغییر در شرایط و زمان مناقصه به اطالع کلیه شرکت کنندگان در مناقصه خواهد رسید.
در صورت ضرورت با شماره تلفن 32138402 :و  071-32138436تماس بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 07132314447 :ارسال نمایید.
تاریخ درج آگهی نوبت دوم95/11/30 :
تاریخ درج آگهی نوبت اول95/11/27 :
روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

کبگانیان خبر داد

تدوین سند جامع توسعه علمی
و دانشبنیان استان بوشهر

قائـم مقام سـتاد راهبـری اجرای نقشـه جامـع علمی
از آغـاز تدویـن سـند جامـع علمی اسـتان بوشـهر از
چنـد ماه پیش بـا تشـکیل کارگروههای مشـترک خبر
داد و افـزود :مقرر شـده اسـت که سـند جامـع علمی
بوشـهر تـا پایـان فروردین تکمیل شـود.
بـه گـزارش ایسـنا ،در سـفر اخیـر قائـم مقام سـتاد
راهبـری اجـرای نقشـه جامـع علمـی و هیـات همراه
بـه اسـتان بوشـهر و دیـدار بـا نماینـده ولـی فقیه در
اسـتان و امام جمعه بوشـهر و همچنین اسـتاندار این
اسـتان ،ابعـاد برنامههـای اسـتان بوشـهر بـه منظور
اجـرای نقشـه جامـع علمی کشـور مورد بررسـی قرار
گر فت .
منصـور کبگانیـان اظهـار کـرد :تدوین سـند توسـعه
دانـش بنیـان اسـتان بوشـهر و شـرکت در سـتاد
توسـعه دانشبنیـان ایـن اسـتان کـه بـا مدیـران
بخشهـای مختلـف برگـزار شـد ،از اهـم برنامههـای
مـا در ایـن سـفر بود.
وی افـزود :در ایـن اسـتان ضـرورت تدویـن سـند
توسـعه دانشبنیـان و احصـای سیاسـتها و
اولویتهـا و نحـوه اجراییشـدن این سـند ،بـه خوبی
احسـاس میشـود.
عضـو شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی ادامـه داد:
اسـتان بوشـهر بـه دلیـل برخـورداری از ظرفیتهای
منحصـر به فـرد اولیـن اسـتان اولویـتدار در تدوین
سـند جامـع علمـی و دانشبنیـان خواهـد بـود.
عضـو هیـات علمی دانشـگاه صنعتـی امیرکبیـر گفت:
بـا توجـه بـه تاکیـدات نماینـده ولیفقیـه در اسـتان
بوشـهر و اسـتاندار و تعامل همه دسـتگاههای اجرایی
اسـتان بوشـهر در تدویـن سـند جامع علمی اسـتان،
ایـن سـند قابل دسـتیابی خواهـد بود.
وی افـزود :اسـتان بوشـهر بـا ظرفیتهـای مهـم
تاریخـی بـرای شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی یک
فرصـت بـرای تدویـن سـند جامـع علمـی محسـوب
میشـود.کبگانیان گفـت :تدویـن سـند جامـع
علمـی اسـتان بوشـهر از چنـد مـاه پیـش با تشـکیل
کارگروههـای مشـترکی آغـاز شـده اسـت و هـدف
اصلـی تدویـن ایـن سـند اسـتفاده از همـه ظرفیتها
بـرای توسـعه و پیشـرفت براسـاس برنامههـای
دانشبنیـان اسـت.
بـر اسـاس اعلام مرکـز خبـر شـورای عالـی انقالب
فرهنگـی ،عضـو شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی
خاطرنشـان کـرد :بـا تشـکیل شـورایی متشـکل از
معاونـان سـتاد راهبـری اجـرای نقشـه جامـع علمـی
کشـور و معاونـان اسـتاندار جهـت نظـارت بـر رونـد
تدویـن نقشـه ،مقـرر شـده کـه سـند جامـع علمـی
اسـتان بوشـهر تا پایـان فروردیـن تکمیل شـده و در
این راسـتا اسـناد پشـتیبان تدوین سـند این اسـتان
میتوانـد بـه عنـوان پایلـوت بـه دیگـر اسـتانها
معرفـیشـود.

