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شهرستان |  محسن سهرابی مدیر توسعه منابع این اداره کل با اشاره به برگزاری 3 روزه این نشست آموزشی به تدریس 

مدیر آموزش سامانه مذکور در وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت: این نشست آموزشی و البته بکارگیری موارد مهم 
آن می تواند ، فرایند برگزاری مزایده ها ، ... و عدالت در معامالت با قابلیت رهگیری آن را ایفا کند.

یکی از قدیمی ترین پست های فوق توزیع اصفهان در منطقه مبارکه؛

پست 63/20 کیلوولت قند نقش جهان بهینه سازی شد
|  با هزینه ای بالغ بر 10 میلیارد ریال و با هدف افزایش پایداری شبکه فوق توزیع و کاهش خطاهای شبکه، پست 63/20 کیلوولت نقش جهان 
یکی از قدیمی ترین پستهای فوق توزیع اصفهان در منطقه صنعتی مبارکه بهینه سازی شد.به گزارش روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان این پست 
با هدف تأمین انرژی مصرفی کارخانه قند نقش جهان ، شهرک صنعتی مبارکه و سایر صنایع منطقه مبارکه و همچنین تأمین برق شهرستان مبارکه و 
روستاهای هم جوار در سال 1353 مورد بهره برداری قرار گرفت.بنابراین گزارش با توجه به فرسوده بودن تابلوهای کنترل و حفاظت، تجهیزات سوییچ 

یارد و ساختمان ایســتگاه با پیگیری واحد بهینه سازی معاونت بهره برداری و کارشناســان امور انتقال نیروی غرب ، پروژه  بهینه سازی ایستگاه مذکورکلید خورد.این گزارش 
حاکیست: با توجه به بار باالی ایستگاه  مقرر شد بهینه سازی در دو مرحله اجرا گردد که فاز اول پروژه از دی ماه سال 1395 آغاز و تا پایان سال با انجام اصالحات ساختمانی و 
تعویض تابلوهای حفاظت و کنترل ترانس 2 انجام شد.فاز دوم پروژه نیز از فروردین ماه سال 1396 شروع و با تعویض تابلوهای حفاظت و کنترل ترانس 1  و بهینه سازی تجهیزات 
فشارقوی و انجام اصالحات مداری در خردادماه به بهره برداری رسید.نصب و راه اندازی برقگیرهای شبکه 63 کیلوولت،اجرای شبکه زمین به طور کامل ، نصب تجهیزات اندازه 

گیری و بهینه سازی کوبیکل های 20 کیلوولت از اهم فعالیتهای به روز رسانی پست مذکور بوده است.

همزمان با حضور جمعی از فعاالن بازار سرمایه در ذوب آهن اصفهان؛

تولید انبوه ریل ملی آغاز شد
|  تولید انبوه ریل ملی در ذوب آهن اصفهان که نقش مهمی در خودکفایی صنعت ریلی کشــور دارد ، 21 شهریورماه همزمان 

با حضور جمعی از فعاالن بازار سرمایه در ذوب آهن اصفهان آغاز شد . 
بر اســاس قرارداد فروش ریل بین ذوب آهن اصفهان و راه آهن جمهوری اسالمی ، 40 هزار تن ریل U33 تولید می شود تا در خط 

آهن کشور مورد استفاده قرار گیرد . 
ضمن اینکه قرارداد جدید برای تحویل 25 تا 30 هزارتن ریل UIC60 ) جهت خطوط بسیار پرسرعت ( نیز بزودی بین ذوب آهن اصفهان و شرکت ساخت 

و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور منعقد می شود . 
گفتنی اســت فعاالن بازار سرمایه به منظور آشنایی نزدیک با فعالیت ها ، دســتاوردها و پروژه های ذوب آهن اصفهان در این شرکت حضور یافتند و ضمن 
بازدید از بخش هاي مختلف خط تولید از جمله کوره بلند شــماره 3 ، خط تولید ریل ملي در نورد 650 ، فوالدســازي ، کک سازي و .. با مسئولین ذوب آهن 

نیز دیدار و گفتگو کردند. 

بسيج همگاني براي كاهش سوانح رانندگي در مازندران 
سرپرست اداره کل راه و شهرسازي استان مازندران در شوراي حمل و نقل خواستارشد :

|  سرپرســت اداره کل راه و شهرسازي اســتان مازندران در 
جلسه شــوراي حمل و نقل این اســتان که با حضور کلیه اعضاء و به 
میزباني اداره کل هواشناســی استان در ایســتگاه آالشت برگزار شد 
، خواستار بســیج دســتگاه هاي اجرایي و ذیربط براي کاهش سوانح 
رانندگي در جاده هاي این استان شد .محمود ذوالفقاری از مازندران به 
عنوان یک استان ویژه و استراتژیک در منطقه یاد کرد و افزود: با توجه 
به اهمیتي که صنعت حمل و نقل در توسعه کلیه امور اعم از اقتصادي 
، اجتماعي ، فرهنگي ، سیاســي و جذب توریست به استان دارد ، لذا 
باید تمامي دستگاه ها در این بخش نســبت به پیشرفت استان تعلق 
خاطر داشته و در تسریع عملیات اجرایي پروژه هاي خود بکوشند.وي 

در خصوص اقدامات صورت گرفته در بخش حمل و نقل استان اظهار 
داشت : هر یک از دستگاه هاي ذیربط باید مجدانه در اجراي برنامه هاي 
اجرایي خود همیت و تالش همه جانبه داشته ، تا توازن در زیر ساختها و 
سطح تقاضاي جابجایي کاال و مسافر در تحقق سرعت ، سهولت و ایمني 
در بخش حمل و نقل را بوجود بیاید. محمود ذوالفقاری به نقش مهم 
عامل انساني در کاهش تصادفات اشاره و عنوان نمود : آموزش صحیح ، 
فرهنگ سازي بهنیه و رعایت قوانین و مقررات مي تواند در کنار اقدامات 
ایمن سازي ، نقش بســیار تاثیرگذاري در کاهش آمار سوانح رانندگي 
داشته باشد. در این نشست رضازاده مشاور رئیس سازمان هواشناسی 
گزارشــی از تجهیزات و وضعیت پیش بینــی و جایگاه این صنعت در 

ایران و جهان ارائه نمودند . وی افزود : پیش بینی 24 ســاعته با دقت 
98 درصد و پیش بینی پنج روزه با دقت 95 درصد موجب آن شــد تا 
در دنیا جایگاه جمهوری اســالمی در هواشناسی برجسته جلوه نماید 
.مدیرکل راه آهن شمال نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت ، توسعه 
ی حمل و نقل ریلی خاطرنشان ساخت : باتوجه به برنامه ششم توسعه 
و برنامه ســتاد اقتصاد مقاومتی ، توسعه حمل و نقل ریلی اولویت اول 
می باشد که در این راستا مقرر شد ، خط ریلی 2100 متری بندر امیر 
آباد جهت ترانزیت کاال حداکثر تا پایان ســالجاری مورد بهره برداری 
قرار گیرد تا اداره کل راه آهن ناحیه شمال با ظرفیت بیشتر نسبت به 

جابجایی کاال اقدام نماید . 

 تقدیر از رییس ناحیه گاز شهرستان دیر
 بعنوان مدیر برتر شهرستان 

|  طی مراســمی همزمان بــا هفته دولــت از آقای حمید 
حســینی ، رئیس ناحیه شهرســتان دیر بعنوان مدیــر نمونه این 
شهرستان تقدیر شد.در مراسم مذکور که در شورای اداری شهرستان 
دیر برگزار شــد معاون سیاسی و امنیتی اســتاندار ، امام جمعه و 
فرماندار دیر و نیز کلیه مدیران ادارات و دســتگاه های اجرایی این 
شهرستان حضور داشتند.در این مراســم ، معاون سیاسی امنیتی 
استاندار ، ضمن قدردانی از عملکرد صورت گرفته در راستای توسعه 
گازرســانی در استان بیان داشت : خوشــبختانه طی سالهای اخیر 
گازرسانی به شهرها و روستاها از شتاب باالیی برخوردار بوده است 
به نحویکه در حال حاضر در هر دو بخش شهری و روستایی ضریب 

نفوذ گاز در استان بسیار مطلوب می باشــد.آقای گراوند در ادامه با اشاره به توسعه مستمر و روزافزون 
گازرسانی در استان ، این روند را مثبت ارزیابی نموده و از اقدامات صورت گرفته در این ارتباط قدردانی 
نمودند.در ادامه مراســم با هداء لوح تقدیری به آقای حمید حسینی ، رئیس اداره گاز این شهرستان از 

زحمات وی بعنوان مدیر نمونه تقدیر بعمل آمد.

به همت امور بانوان پاالیشگاه نفت امام خمینی )ره( شازند برگزار شد؛

 همایش روانشناسي خانواده، تحوالت
 بنیادین و چالش هاي پیش رو 

|  همایش روانشناســي خانواده، تحــوالت بنیادین و چالش 
هاي پیــش رو با موضوع کاربســت تئــوری انتخاب در هویــت یابی و 
مدیریت تعارض برگزار شــد.به گزارش کائنات و به نقل از روابط عمومي 
شــرکت پاالیش نفت امام خمیني )ره( شــازند و به همــت امور بانوان 
شــرکت، همایش روانشناســي خانواده، تحوالت بنیادین و چالش هاي 
پیش رو با موضوع کاربســت تئوری انتخاب در هویــت یابی و مدیریت 
تعارض با ســخنراني جناب آقــاي دکتــر صاحبي بنیانگــذار واقعیت 
درماني در ایــران و عضو هیات علمي موسســه ویلیام گلســر در محل 
 سالن سینماي باشگاه خدمات اجتماعي شــهر مهاجران برگزار گردید.

در این مراسم که مهندس جمشیدي مدیر عامل و تني چند از مسئولین 
پاالیشگاه، روساي ادارات شرکتهاي نفتي اســتان مرکزي و خانواده ها حضور داشتند دکتر صاحبي به مدت چهار 
ساعت مباحثي تخصصي و راهبردي در خصوص هویت یابي افراد در جامعه و خانواده و چگونگي مدیریت تعارض بین 
خانواده ها سخنراني کرد و در بخش دوم به سئواالت تعدادي از حاضرین در مراسم و مشکالت خانواده ها پاسخ گفت.

123  تقدیر از کارمند ناحیه گاز شهرستان جم
 به عنوان کارمند نمونه بسیجی استان بوشهر

|  طی مراســمی از کارمند ناحیه گاز شهرســتان جم بعنوان 
کارمند نمونه بســیجی سازمان بسیج کارمندان ســپاه امام صادق)ع( 
استان بوشهر تقدیر شد.در این مراسم که در سالن  اجتماعات اداره کل 
بنادر و دریانوردی شهر بوشهر و با هدف تقدیر از کارمندان بسیجی نمونه 
برگزار شد ، مسئولین بسیج اســتان، تعدادی از مدیران ارشد دستگاه 
های دولتــی و برخی از کارکنان این ادارات  حضور داشتند.جانشــین 
فرماندهی سپاه امام صادق )ع( استان در این مراسم با قدردانی از تالش 
ها و زحمات کلیه کارکنان بسیجی استان ، تکریم ارباب رجوع و خدمت 
رســانی مطلوب به مردم را از مهمترین وظایــف و اولویت های کاری 
بسیحیان برشمرد که می بایست در راســتای تحقق آن اهتمام ورزند.

سرهنگ پاسدار حمید خرمدل در ادامه با تقدیر از فعالیت ها و تالش های ارزشمند کارمندان بسیجی استان ، 
بر ارتقاء هرچه بیشتر فعالیت درعرصه بسیج تاکید نمود.وی در پایان این مراسم به اهداء لوح تقدیر به برترین 
های عرصه بسیج کارمندان استان پرداخته که در همین راستا آقای حسین حاتمی ، سرپرست تعمیرات اداره 

گاز شهرستان جم بعنوان کارمند نمونه بسیجی استان انتخاب و لوح تقدیری به ایشان اهداء شد.  
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یادداشت
 درباره فعالیت کارکنان

شوراهای حل اختالف
|  علیمراد مصیبی  - فلســفه وجودی ایجاد شــوراهای 
حل اختالف به منظور کاستن از مراجعات مردم به محاکم قضایی و 
رفع اختالفات امور غیر قضایی بوده است. اما امروزه شوراهای حل 
اختالف مکمل دادگســتری و بازوی توانمند آن شده اند. تصویب 
قانون شوراها در تاریخ شانزدهم آذر ماه نود و چهار و افزایش سقف 
خواسته ها تا مبلغ دویســت میلیون ریال و صدور آراء بی شمار در 
شوراهای حل اختالف مبین این موضوع است. همه روزه افراد زیادی 
در صف مراجعان شوراهای حل اختالف هستند؛ به طوری که مردم 
شوراهای حل اختالف را همانند یک مرجع قضایی دارای هویت و 

اعتبار ویژه می دانند. 
اما متاسفانه در این هیاهوی پر پیچ و خم پرونده ها و ازدحام مکرر 
ارباب رجوع آنچه که در ورطه فراموشی قرار گرفته نیروهای جوانی 

است که در آنجا مشغول به خدمت هستند. 
جوانانی که به عنوان دبیر، کمک دبیر، ستادی و ... وظایفی همانند 
کارمندان دادگســتری را عهده دار هستند ساعات کاری آنها مانند 
سایرین است )بر خالف گذشته که معموال دو روز در هفته مشغول 
خدمت بودند(، کارکنانی که علیرغم نداشتن رابطه استخدامی بسیار 
دلسوزانه و مسئوالنه و با تدبیر با درآمدی بسیار ناچیز که حتی قلم 

از نگارش آن شرم دارد، مشغول خدمت هستند. 
در صورتی که در قانون شوراهای حل اختالف ماده 23 آمده است 
که درآمد حاصل موضوع قانون شوراهای حل اختالف و سایر موارد 
قانونی به خزانه داری کل کشــور واریز می شود تا از محل خاصی 
که به شوراها اختصاص یابد و هزینه ها قابل پرداخت شود. و نیز در 
قسمتی از  ماده 31همین قانون صراحتا اعالم شده که در خصوص 
اعضاء و کارکنان تمام وقت نیز با رعایــت حداقل پرداخت حقوق 
مطابق قانون کار پاداش پرداخت می شود. دستگاه قضایی هر کشور 
نماد عدالت و احقاق حقوق ملت است فرشــته عدالت ترازوی داد 
و عدل را در دســت گرفته و بیدار و هوشیار از حق طلبی و عدالت 
محافظت می کند. ای کاش در خصوص وضعیت معیشتی کارکنان 
شورای حل اختالف چاره ای اندیشــیده شود چون بسیاری از آنها 
با داشتن شــرایط ســخت و نبود درآمد کافی مشغول کار هستند  
جوانانی در بین آنها وجود دارد که با این درآمد نتوانسته اند تشکیل 
خانواده دهند و زنانی هستند که با داشتن فرزند امید به استخدام و 

روزهای روشن فردا دارند.


