
محمدباقر قالیباف در نشست »هم افزایی برای تشکیل مجلس قوی، کارآمد و انقالبی«: 
برای تحول در کشور باید تحول را از درون مجلس آغاز کرد

 منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم 
گفت: تحول کشــور باید از درون مجلس اتفاق 
بیفتد و این امر باید از سوی تک تک نمایندگان 
دنبــال شــود. محمدباقر قالیباف در نشســت 
»هم افزایی برای تشــکیل مجلس قوی، کارآمد 
و انقالبی« که در مجموعه فرهنگی سرچشــمه 
تهران برگزار شــد، گفت: برای تحول در کشور 
باید تحــول را از درون مجلس آغاز کرد و ایجاد 
تحول در مجلس، کار یک فرد، گروه یا فراکسیون 
نیست و نیازمند آن است که همه نمایندگان در 

این راستا فعالیت کنند.
وی افــزود: بــرای تحول در مجلــس، باید 
مشکالت گذشته را مورد ارزیابی قرار دهیم و بر 
این اساس، اقداماتی را برای ایجاد تغییر و تحول 
در مجلس شورای اسالمی انجام دهیم.منتخب 
مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با تأکید 
بر اینکه ما باید در مجلس یازدهم اعتماد را به 
مردم بازگردانیم، گفت: مردم به انقالب اسالمی 
و ارزش های آن اعتقاد کامل دارند به گونه ای که 
در تشییع پیکر شهید قاسم سلیمانی، دیدیم که 
بسیاری از مردم حضور یافتند و شکوه حضور 

خود را به جهانیان نشان دادند.
قالیباف با اشــاره به اینکــه تحول مجلس 
مستلزم آن است که به اسناد باالدستی توجه 

ویژه شــود، تصریح کرد: بــرای ایجاد تحول 
در مجلس، بایــد قانون اساســی و همچنین 
سیاســت های کالن قانونگذاری که از ســوی 
مقام معظم رهبری ابالغ شده، مورد توجه قرار 
گیرد.وی با بیان اینکه برای تحول در مجلس، 
باید رویکرد مردم سازی مورد توجه قرار گیرد، 
افزود: این رویکرد به این معناست که هر کاری 
که در کشور انجام می شــود، حضور مردم هم 
در آن مــورد توجه قرار گیــرد. منتخب مردم 
تهران در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
گام بعدی برای تحول در مجلس، شفاف سازی 
اســت، گفت: نمایندگان باید در همه امور به 
ویژه در اموری که برای مردم تصمیم می گیرند، 
کاماًل شفاف عمل کنند و قطعاً این مسئله در 
مجلس یازدهم مورد توجه قرار می گیرد و باید 
فرآیندهای کارآمدسازی و هوشمندسازی در 
همه تصمیمات مجلس نمایان باشــد.قالیباف 

گفت: ارتقــای کیفیت نظــارت و قانونگذاری 
از جمله اولویت هایی اســت کــه در مجلس 
یازدهم و در جهت ایجاد تحول در مجلس مورد 
توجه قــرار می گیرد.وی با اشــاره به ضرورت 
ایجاد تحوالتی در امور مربــوط به نمایندگان 
افزود: برخی از نماینــدگان در ارتباط خود با 
دســتگاه های اجرایی، مشکالتی دارند که باید 
این مشکالت مرتفع شود. منتخب مردم تهران 
در مجلس شورای اســالمی در ادامه جلسه با 
اشاره به اینکه حقوق ملت تحت هیچ شرایطی 
قابل معامله نیست، اظهار داشــت: ما باید در 
تصویب قوانین به گونــه ای عمل کنیم که دو 
قوای دیگر هم بتوانند مشکالت کشور را مرتفع 
کنند، البته در این زمینه تحت هیچ شرایطی 
نباید از منافع کشور بگذریم. قالیباف با تأکید بر 
اینکه در این مجلس باید از ظرفیت متخصصان 
و همچنین مرکز پژوهش های مجلس به خوبی 
استفاده شــود، گفت: از مجلس ششم تاکنون 
صرفاً ۳۸ درصد طرح ها و لوایح تبدیل به قانون 
شدند، مابقی تصویب نشــده اند و صرفاً وقت 
مجلس برای این موضوع گرفته شــد، ما باید 
الیحه محوری را مد نظر قرار دهیم و در صورتی 
که دولت الیحــه ارائه نداد، بایــد از ابزارهای 

قانونی خود در این راستا استفاده کنیم.

فرزندکشی
 رضا تقــی آبــادی- کرونا کمبــود حاال 
دخترکشــی آنهم در تالــش. آن هم بــا داس . به بهانه 
فروخوردن خشم از نافرمانی دخترکی معصوم!قتل فرزند 
به دست پدر به بهانه حفظ ناموس و نگرانی از قضاوت های 
مردم، ویژگی های خاص خود را دارد که آن را از قتل های 
عادی متمایز می کند و به همین دلیل قانون باید عنوان 
مجرمانه و مجازاتی جداگانه برای آن در نظر بگیرد. اساسا 
واژه » ناموس« در قانون تعریف نشده است. اما تعریفی که 
به طور کلی از ناموس داده می شود آن را مترادف با غیرت، 
شــرف و مردانگی می داند و چون واژه های اخیر ارتباط 
مســتقیم با زنان دارد به همین دلیل بخش چشمگیری 
از مردان می پندارند که برای مراقبت کردن از »ناموس« 
شــان، باید دور زنان حصار حفاظتی بکشند. زمانی که 
احساس کنند در کشــیدن حصار ناموفق بوده اند، برای 
جبران، گاهی دست به خشونت زده وخود »ناموس« را 
حذف فیزیکی می کنند. در قاموس چنین مردانی نبودن 
زنانی که به زعم آنها »ننگ« محسوب می شوند تنها راهکار 

است تا خود را سربلند و موفق بپندارند.
قتل های موسوم به ناموسی پدیده ای نیست که تنها در 
جغرافیای ایران رخ دهد. طبق گزارش های سازمان ملل 
متحد اینگونه قتل ها در بنگالدش، بریتانیا، برزیل، اکوادور، 
مصر، هند، اسرائیل، عراق، اردن، پاکستان، مراکش ، سوئد، 
ترکیــه و اوگاندا نیز رخ می دهد. البتــه در برخی از این 
کشورها، قانون اینگونه قتل ها را محکوم کرده و نهادهای 
دولتی به کمک سازمان های غیر دولتی سعی در فرهنگ 

سازی و جلوگیری از وقوع چنین حوادثی دارند.
کنوانسیون های بین المللی نیز از دولت ها می خواهند 
که در زمینه منع خشونت و تغییر شرایطی که به ترویج 
خشونت علیه زنان و دختران می انجامد اقدامات الزم را 
انجام دهند. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان 
در بخشی از ماده ۵ از دولت های عضو می خواهد که در 
تغییر الگوهای رفتاری، اجتماعی و فرهنگی مردان و زنان 
به منظور دست یابی به برانداختن تعصبات، عادات و دیگر 
روش های عملی که بر طرز تفکر »پست نگری« یا »برتر 
بینی« یک جنس نسبت به جنس دیگر یا نقش کلیشه 

ای زنان و مردان مبتنی است، بکوشند.
کنوانسیون حقوق کودک نیز در بخشی از بند ۱ از ماده 
۱۹ از کشورهای عضو می خواهد کلیه اقدامات قانونی، 
اجرایی، اجتماعی و آموزشــی الزم را به عمل آورده تا از 
کودک یا همان افراد زیر هجده سال در برابرکلیه اشکال 
خشونت جســمی یا روانی، صدمه یا آزار و غیره حمایت 
کنند. دختران نوجوان بسیاری در ایران در معرض خطر و 
یا قربانی قتل های موسوم به ناموسی هستند و از آنجایی 
که دولت ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است، 
بر اســاس ماده ۱۹ این کنوانسیون نیز، متعهد به مقابله 
با این فاجعه اســت. اگر چه قتل های موسوم به ناموسی 
شــکل های مختلفی دارد که می تواند از میان همسر، 
خواهر و مادر یک خانواده قربانی بگیرد اما اینجا صحبت 
از فرزندکشی است، صحبت از دختراِن جوان و نوجوانی 
است که قربانیان پدیده قتل های موسوم به ناموسی در 
ایران هستند. فرزند کشــی پدیده اجتماعی ریشه داری 
است که صرف نظر از کارهای فرهنگی و اجتماعی برای از 
بین بردن تعصبات و باورهای غلط، باید در زمینه اصالح 
قوانین هم گام های جدی برداشــته شود. انگیزه حفظ 
ناموس در قتل باید به عنوان یکی از عوامل تشدید کننده 
قتل به حساب آید و یا حتی فراتر از این، قانون باید عنوان 
مجرمانه جداگانه ای برای قتل فرزند توسط پدر در نظر 
گیرد نه اینکه برای پدری کــه فرزند خود را برای حفظ 
»ناموس« می کشــد تخفیف قائل شــده و راه فرار او از 

مجازات را باز گذارد.

بازگشت به راس امور
 مرتضی نفری - معلم- بر اساس اصل ۵۷ قانون 
اساسی جمهوری اســالمی ایران، »قوای حاکم در جمهوری 
اسالمی ایران« عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه 
که زیر نظر والیت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر 
هستند. در این بین اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای 
اســالمی که اعضای آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل 
می دهند، انجام می شود. حضرت امام خمینی )ره( بنیان گذار 
جمهوری اسالمی ایران، مجلس شورای اسالمی را در »رأس 
امور«  می داند و این یعنی اوج اعتقاد به مردم ساالری. نظر به 
اهمیت مجلس در ساختار نظام های سیاسی کشورها، قوانین و 
شرایطی را برای نامزدهای حضور در مجلس وضع کرده اند و در 
کشورهایی که مردم ساالری را پذیرفته اند، این قوانین و شرایط 
به گونه ای است که به بیشتر افراد و گروه ها با انگیزه ها و تعلقات 

مختلف، اجازه می دهد در مجلس حضور یابند.
مجلس شــورای اســالمی رکن اصلی نهاد قانون گذاری در 
کشــور ایران اســت که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل 
شده است. در فرمان مشروطیت از مجلس ایران هم به عنوان 
مجلس مقدسشورای ملی و هم مجلس شورای اسالمی نام برده 
شده است. در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری 
اســالمی پیش از بازنگری نام این نهاد مجلس شــورای ملی 
بوده است. هر چند که در ۳۱ تیر ۱۳۵۹ نمایندگان مجلس این 

نهاد را »مجلس شورای اسالمی« نامگذاری نمودند.
مصوبات مجلس شــورای اســالمی اگر مورد تأیید شورای 
نگهبان قرار گیرند، برای اجرا به قوه مجریه ایران و قوه قضائیه 
ابالغ می شوند. در برخی مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، 
اجتماعــی و فرهنگی ممکن اســت اعمال قــوه مقننه از راه 
همه پرسی و مراجعه مســتقیم به آراء مردم صورت گیرد که 
در خواست این مراجعه به آراء عمومی نیز باید به تصویب دو 
سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. مجلس ایران از سایر قوا 
مستقل است و به طور قانونی نباید هیچ اثرگذاری از بیرون بر 

تصمیمات مجلس وجود داشته باشد.

مجلس شورای اســالمی مظهر وحدت ملی و یکپارچگی و 
اتفاق همــه گروه ها و قومیت ها و ســالیق و عقاید و عصاره و 
خانه ملت است و مرکز آرای مردم و اراده مردم است. مجلس 
مظهر حکومت مردمی )مردم ســاالری دینــی( و اداره کننده 
حقیقی کشور اســت و جایگاه و مسیر حرکت دولت و ملت را 
مشخص می کند و همچنین مظهر خواسته های مردم در زمینه 

سیاست های گوناگون چه داخلی و چه خارجی است.
مجلس امیــد و معتمد مردم و پشــتیبان دولت اســت و 
راهگشای کارهای اساسی برای مســئوالن نظام و کارگزاران 
کشور اســت. در زمان های بعد از مشــروطیت، در کشور ما 
حرف هایی مثل مجلس، قانون و انتخابات زیاد زده می شد ولی 
میان حقیقت و آنچه که اتفــاق می افتاد و واقعیت امر، فاصله 
زیادی وجود داشــت. مردم ایران اســالمی در واقع از دوران 
مشروطیت تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی حضور خود را در 
اداره کشور به شکل قانون گذاری تجربه نکردند ولی یک دوره 
دو ساله در اوایل کار مجلس شــورای ملی )دوره دوم و سوم( 
با مناقشات و خدشــه هایی همراه بودند و آنچه بود حرف و بر 

روی کاغذ بود.
یکی از مهم ترین ویژگی های مجلس شورای اسالمی، اسالمی 
و ملی بودن آن اســت. به فرموده مقام معظم رهبری، مجلس 
شورای اســالمی مظهر وحدت ملی و یکپارچگی و اتفاق همه 
گروه ها، قومیت ها، سالیق و عقاید اســت. در این مجلس که 
از منتخبان حقیقی ملت بزرگ ایران تشکیل شــده اســت، 
نمایندگان شــهرها و اســتان های دور و نزدیک، نمایندگان 
اقوام گوناگون ایرانی، نمایندگان ســالیق و عقاید سیاســی، 
نماینــدگان اقلیت های دینی در کنار مســلمانان، همه با هم 
برای انجام وظایف قانونی خود همکاری و تالش می کنند. این 
یکی از باشــکوه ترین جلوه های اتحاد ملت ایران است. اینجا 
همه برای پیشرفت ایران اسالمی و سربلندی و پیروزی نظام 
پرافتخار جمهوری اســالمی مجاهــدت می کنند و همه یک 

هدف را می جویند.
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تقوی رئیس و میرسلیم نایب رئیس هیئت رئیسه سنی؛

مجلس دوباره نو شد
 مراسم افتتاحیه مجلس یازدهم ســاعت ۸ صبح امروز ۷ خرداد ماه ۹۹ با 
حضور رؤسای قوا برگزار می شود.معاون اجرایی مجلس ضمن تشریح جزئیات جلسه 
افتتاحیه مجلس یازدهم ترکیب هیئت رئیسه سنی آن را نیز اعالم کرد. غالمرضا نوری 
در نشست خبری خود برای تشریح جزئیات جلسه افتتاحیه مجلس یازدهم گفت: 
جلسه افتتاحیه مجلس یازدهم هفتم خرداد ماه با حضور ۲۷۶ نفر از منتخبین و با 

حضور تعدادی از مهمانان عالی رتبه کشوری و لشکری برگزار می شود.
وی افزود: تفاوت افتتاحیه امسال با سال های گذشته ناشی از شرایط بهداشتی 
حاکم بر جامعه است و پروتکل های بهداشتی ما را در دعوت از مهمانان محدود 
کرده است معموالً اعضای هیئت دولت، مسؤوالن کشوری و لشکری، استانداران، 
علما و پیشــوایان مذاهب و اقلیت ها و نمایندگان صنوف مختلف در این جلسه 

دعوت می شدند که به خاطر شرایط خاص از دعوت آنها شرمنده شدیم.
 طبق اعالم آئین نامه مجلس در جلسه افتتاحیه ابتدا تالوت قرآن و بعد گزارش 
معاون اجرایی خدمت نمایندگان ارائه می شــود و پس از آن هیئت رئیسه سنی 
مستقر خواهند شد، گزارش وزیر کشور ارائه می شود و رئیس جمهور نیز سخنانی 
را خواهد داشت در ادامه نیز مراسم تحلیف و ســوگند منتخبین و اقتراع شعب 
را خواهیم داشت. در ادوار گذشته منتخبین بعد از تحلیف در حرم امام خمینی 
حضور می یافتند که امســال به دلیل شــرایط خاص این برنامه به وقت مناسب 
دیگری موکول شــد و به جای آن منتخبین در پایان جلسه بر سر مزار شهدای 
گمنام حضور می یابند.  بر اساس مدارک واصله آقای تقوی منتخب تهران رئیس 
هیئت رئیسه سنی، آقای میرسلیم نایب رئیس هیئت رئیسه سنی، آقای نجابت 
منتخب شیراز به عنوان جوان ترین منتخب دبیر هیئت رئیسه سنی و آقای فتحی 
منتخب استان کردستان به عنوان جوان ترین منتخب دبیر دوم هیئت رئیسه سنی 
خواهند شــد که این ترکیب در محل هیئت رئیسه مستقر خواهند شد و جلسه 
را اداره می کنند. منتخبین همچنین پیش از ظهر یا بعد از ظهر بسته به تصمیم 

هیئت رئیسه سنی در شعب ۱۵ گانه حضور می یابند و برای دومین جلسه رسمی 
مجلس آن طوری که هیئت رئیسه سنی تصمیم گرفته به صورت استمزاجی در 
جلسه فردا رأی گیری خواهد شد که در صورت موافقت منتخبان روز پنجشنبه 

برگزار شود. در جلسه دوم همچنین باید انتخاب رئیسه دائم صورت بگیرد.
کار شعب بسته به میزان اعتراضات و فعال شدن کمیسیون تحقیق معموالً طی 
یک هفته جمع می شود و با تأیید دو سوم اعتبارنامه منتخبین مجلس رسمیت 

می یابند و وارد دستور کار خود می شود.
برگزاری جلســه افتتاحیه مجلس تحت پروتکل های ستاد ملی مقابله با کرونا 
انجام می شود، ما جلساتی با وزیر بهداشت و نماینده ایشان داشتیم و به منتخبین 
در تهران و شهرســتان ها مکان های را برای انجام تســت کرونا اعالم کردیم که 
ان شاءاهلل بنا است آنها با تست منفی در جلســه فردا حضور یابند و خوشبختانه 

تاکنون نیز مشکلی خاصی در این زمینه وجود نداشته است.

طرح ترافیک پایتخت دوباره لغو شد؛

تصمیم گیری از درب منزل
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داس خونین در خانه پدری؛

ایران در بهت قتل رومینا 
آیا پدر رومینا به عنوان قاتل قصاص نمی شود؟

الریجانی در دیدار معاونان و مدیران کل پارلمانی مجلس:

حل مشکالت کشور، مهم ترین 
اقدام انقالبی علیه ستم 

آمریکایی هاست

 ایران و ونزوئال؛ 
از شکستن اعتصاب صنعت 
نفت تا بریدن حلقه تحریم

خبر

یاد د اشتسرمقاله د   استان عکس
داس خونین در خانه پدری؛

ایران در بهت قتل رومینا 
آیا پدر رومینا به عنوان قاتل قصاص نمی شود؟

   اهالی تالش اول خرداد شاهد جنایت هولناکی در محله بودند که 
مرگ تلخ دختر ۱۳ ساله را رقم زده بود. رومینا در خواب به قتل رسیده بود.
رومینا، دانش آموز ۱۳ســاله تالشی به جرم فرار با پسری که دوستش داشت 
دســتگیر و علیرغم اینکه اصرار کرده بود او را به پــدرش تحویل ندهند، به 

خانواده اش بازگردانده شد.
عصر ۱ خرداد کانال های محلی تالش از یک قتل فجیع ناموسی خبر دادند. 
دختری ۱۳ ساله در سفید ســنگان لمیر از بخش حویق به دست پدرش در 
خواب سر بریده شــد. رومینا دلباخته یکی از پسر های همشهری شده بود. 
به گفته محلی ها مخالفت های شــدید پدر دختر بــا ازدواج این دو به دلیل 
تفاوت های فرهنگی، آن ها را به فکر فرار از منزل وا داشــت. اما پیگیری های 
خانواده ها به دستگیری آن ها توسط پلیس منجر می شود. به گفته افراد محلی 
رومینا به دلیل حفظ امنیت جانی خود و آشنایی با خلقیات پدرش تمایل به 
بازگشت به خانه نداشته، اما به ناچار و طبق قوانین به پدر خانواده تحویل داده 
می شود.  شنیده ها حاکی از آن است که پس از بازگشت رومینا به خانه، جو 
حاکم بر خانه نه تنها آرام نمی گیرد بلکه اختالفات و تحریکات خانوادگی باال 
گرفته و آتش خشم پدر شعله ور تر میشود تا جایی که پدر در روز یک خرداد با 
خلوت کردن خانه، گردن رومینای ۱۴ ساله را با استفاده از داس درحالی که او 
در خواب بود به طرز فجیعی از تن جدا می کند.  به گفته افراد محلی، پدر بعد 
از ارتکاب جرم با در دست داشتن داس از خانه خارج شده و به قتل دخترش 

اعتراف می کند و توسط پلیس بازداشت و به مراجع قضایی سپرده می شود.
مطابق با ماده ۲۲۰ قانون مجازات اســالمی پدر در جایــگاه، ولی دم در 
قتل فرزند، قصاص نمی شــود بلکه قصاص تبدیل به دیه و تعزیر می شــود. 
هرچند هنوز باید منتظر مراحل قضائی آن باشیم. در هر صورت قتل رومینا 
بــا واکنش های مختلفی از ســوی اهالی منطقه این دختــر نوجوان و افکار 
عمومی مواجه شده است. بواقع اینگونه موارد از جمله جرائمی است که قلب 
افکار عمومی را در سینه می فشارد و شاید الزم است تا مجلس و قانون برای 

جلوگیری از تکرار این موارد تدابیر شدیدتری را اتخاذ نمایند.
معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری با صدور دســتوری ویژه، خواستار 
رسیدگی به پرونده جنایت در تالش شد. در همین حال معاون امور اجتماعی 

بهزیستی گیالن هم از ورود دادستانی به عنوان مدعی العوم به پرونده قتل 
رومینا خبر داد. به گفته رضا جعفری قتل رومینا نقض آشکار حقوق کودکان 
و نوجوانان است و  به دلیل ماهیت جرم، دادســتان مطابق با ماده ۵ قانون 
حمایت از کودک و نوجوانان به عنوان مدعی العموم ورود پیدا کرده اســت و 
بهزیستی نیز به عنوان سازمان دولتی مدافع حقوق کودکان، تمام تالش های 
خود را جهت احقاق حقوق حقه کودک را جــزء وظایف ذاتی خود می داند. 
آن طور که معاون امور اجتماعی بهزیســتی گیالن به رسانه ها اعالم کرده 
اورژانس اجتماعی شهرســتان تنها پس از وقوع قتل از طریق مراجع رسمی 
در جریان واقعه قرار گرفت که عمال کاری جهت حمایت از کودک مطابق با 
شرح وظایف رسمی و مصرح خود نمی توانست انجام دهد و چه بسا تماس با 
خط ۱۲۳ اورژانس اجتماعی قبل از بروز می توانست سرنوشت بهتری را برای 

این دختر و خانواده او رقم بزند.
کیانوش عیاری در واکنش به قتل یک دختر نوجوان توسط پدرش گفت: 
من این قبیل شــایعات را باور نمی کنم!کارگردان فیلــم »خانه پدری« که 
فیلمش به خاطر روایتی از کشته شدن یک دختر به دست پدر و برادرش در 
دوره قاجار، ۱۰ سال در صندوق توقیف بود و سال گذشته بعد از چند هفته 
نمایش دوباره توقیف شد، می گوید که خبر تلخ قتل یک دختر نوجوان توسط 

پدرش را باور نمی کند.
او که بابــت اعتراض های وارد شــده بر فیلمش بــرای تصویر کردن یک 
قتل ناموسی در دوره قاجار، با ســختی های زیادی در اکران روبه رو شد،در 
گفت وگویی کوتاه با ایسنا درباره اتفاق اخیر فقط به گفتن دو  جمله اکتفا کرد: 
»این اتفاق ها در ایران رخ نمی دهد. من این شایعات را باور نمی کنم.«»خانه 
پدری« که در سال ۱۳۸۹ ساخته شــده، بخاطر یک صحنه قتل حدود یک 
دهه اکران نشــد تا کارگردانش از رنج توقیف آن ۶ سال نتواند فیلم بسازد، 
البته اکران کوتاه مدت ان هم جندان راه به جایی نبرد.  داستان این فیلم از 
اواخر دوره ی قاجار و اوایل دوره ی پهلوی آغاز می شود و درباره ی پدری است 
که به همراهی پسرش، دخترش را به جرم اینکه آبروی خانواده را برده است، 
می کشد و در خانه اش به خاک می سپارد؛ داستانی که اتفاقا به ماجرای قتل 

دختری که به تازگی خبرهای آن منتشر شده است، شباهت دارد.
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 پیروانی: از ترس قهرمانی 
 پرسپولیس خواهان
 تعطیلی لیگ هستند

  هیجان  انگیز  ۵ 

 دستاورد یک دهه
  تالش تماشاخانه داران

 در شرف تعطیلی

  گردون  8 

موفقیتی بزرگ در نخستین سال فعالیت
فوالد بافت موفق به دریافت گواهینامه ایزو مدیریت کیفیت شد

 شرکت احیا اســتیل فوالد 
بافت موفق بــه دریافــت گواهینامه 
ایــزو۹۰۰۱در زمینــه پیاده ســازی 
سیســتم مدیریت کیفیت از شرکت  

SGSشد.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی 
گردشــگری، اخذ این گواهینامه مهم 
بیــن المللی در حالی رخ داده اســت 
که این شرکت درآبان ماه  ۹۸ توسط 
ریاســت جمهوری افتتــاح و به بهره 
برداری رســمی رســیده است. سورنا 

زمانیان مدیر عامل شرکت احیا استیل 
بافت در مورد این موفقیت بزرگ اظهار 
داشــت: هنگامی که ۶۰ درصد سهام 
توسط گروه مالی گردشگری خریداری 
شــد و تحت مدیریت هلدینگ ماهان 
قرارگرفت، درحالی که عملیات احداث 
انجام می شــد و از آنجایــی که نوع 
نگاهمان ایجاد یک کارخانه متناسب 
باشرایط روز دنیا نیز بود، تمام مواردی 
که می توانست درآینده برایمان مهم 
وحائز اهمیت باشد را مدنظر قراردادیم.

زمانیان افــزود: به طور مــوازی با 
عملیات ســاخت، تمام مــوارد مهم 
در زمینــه مدیریــت واحــد، ایمنی 
و بهداشــت،کنترل کیفیت،اصــول 
مهندســی تولید، سیستم های مدرن 
بازرگانــی و فــروش، منابع انســانی 
واموراجتماعــی و....را مــورد توجــه 
قراردادیم و از آنجا که می دانســتیم 
باید در بازاری فعالیت کنیم که داشتن 
اســتانداردهای بیــن المللی ضروری 
است این امور با دقت پیگیری و پیاده 
سازی شد. وی خاطرنشان ساخت: در 
اولین گام تــالش کردیم تا گواهینامه 
ایــزو۹۰۰۱را ازشــرکت معتبر بین 
المللی SGS دریافت کنیم و با استقرار 
بازرسان این شــرکت و انجام بررسی 
های کاملشــان موفق به دریافت این 
گواهینامه شــدیم. زمانیان درخاتمه 
اظهار امیدواری کرد : با تالش و همدلی 
پرســنل کارخانه فوالدبافت وح مایت 
های مدیریت ارشــد هلدینگ بتوانیم 
درآینده نه چندان دور شاهد موفقیت 
های بیشــتری درزمینه پیاده سازی 

استانداردهای بین المللی باشیم.

خبر


