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مدیـر عامـل شـرکت آبفای کردسـتان 
عنـوان کـرد: 5 تصفیـه خانـه فاضالب 
در کردسـتان تـا پایـان سـال 95 وارد 
بـه  شـوند.  مـی  بهره بـرداری  مـدار 
آمـوزش  و  عمومـی  روابـط  گـزارش 

همگانـی شـرکت آب و فاضـالب شـهری کردسـتان، مهندس 
علیرضا تخت شـاهی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شـرکت 
در گردهمایـی مدیـران بهره بـرداری فاضالب سراسـر کشـور 
کـه بـا محوریـت HSE و بهره بـرداری از تاسیسـات فاضـالب 
برگـزار شـد گفـت : در حـال حاضـر 9/99 درصـد از جمعیت 
شـهری کردسـتان در قالب 24 شـهر تحت پوشش شبکه آب و 
فاضالب شـهری قرار دارند.وی با بیـان اینکه چهار تصفیه خانه 
 آب در اسـتان فعـال و چهـار تصفیـه خانه فاضالب هـم آماده 
بهره برداری است افزود : پنج تصفیه خانه فاضالب هم بیش از 80 
درصد پیشرفت فیزیکی دارند که تا پایان سال 95 و نهایتا اوایل 
سال 96 وارد مدار بهره برداری می شوند.مدیر عامل شرکت آبفا 

کردسـتان در ادامه گفت : در گذشـته یکی از دغدغه  های 
مسئوالن دور کردن فاضالب از شهرها بود که...

هیئـت اقتصـادی اتـاق بازرگانـی و 
صنایـع وان به ریاسـت نجدت تاکوآ 
در سفر به استان آذربایجان شرقی با 
مسـئولین و فعاالن اقتصادی استان 

دیـدار و گفتگـو کردنـد. بـه گزارش 
خبرنـگار ما در تبریز، رئیس اتـاق بازرگانی،صنایع، معادن 
و کشـاورزی تبریز در سـخنانی با ابراز خرسندی از حضور 
رئیـس اتاق بازرگانـی و صنایع اسـتان وان ترکیه و هیات 
همراه از سرکنسـول ترکیه در تبریز که در گسترش روابط 
فی مابین تـالش می کنند قدردانی کرد. صمد حسـن زاده، 
خاطر نشـان با توجه به موضوع جلسه، که گسترش روابط 
فی مابین در حوزه صنعتی و گردشـگری دو اسـتان است، 
صنعت گـران و مدیران دفاتر گردشـگری تبریـز نیز برای 
بررسـی طرح  هایی که مطرح خواهد شـد در جلسه حضور 
دارند تا راهکار های الزم برای بهبود وضعیت موجود را ارائه 
دهند. وی با اشـاره به کلیپی که توانمندی  های استان را به 

نمایش می گذاشت، افزود: تبریز از دوران  های...

5 تصفیه خانه فاضالب 
سال 95 وارد مدار 

بهره برداری می شوند

ایران به دنبال همکاری و 
دوستی با سایر کشورها مخصوصا 

کشور های همسایه است

با شروع نمونه گیری از مجرمان خطرناک 

بانک اطالعات هویت ژنتیک ایران 
عملیاتی می شود
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ــاره به تامين اعتبار و  ــكى قانونى كشور با اش ــازمان پزش رئيس س
ــدن زيرساخت هاى مورد نياز بانك ژنتيك خواستار همكارى  فراهم ش
ــن اولويت،  ــه منظور تعيي ــازمان هاى ذى ربط ب ــتر س ــل بيش و تعام
نمونه گيرى و ذخيره پروفايل ها در بانك اطالعات هويت ژنتيك ايران 

شد. 
ــره بانك اطالعات  ــه هيات مدي ــجاعى در چهارمين جلس احمد ش
هويت ژنتيك ايران كه روز دوشنبه با حضور جهانگير، رئيس سازمان 
زندان ها و اقدامات تامين كشور، الفت معاون اجتماعى و پيشگيرى از 
ــوع جرم قوه قضاييه، فتحى، معاون رئيس پليس آگاهى ناجا، خارا  وق
ــازمان پزشكى قانونى  ــخيص هويت ناجا، معاونان س رئيس مركز تش
كشور و ساير اعضاى هيات مديره بانك ژنتيك برگزار شد، افزود: بانك 
ــتين گروه  ــك ايران با آغاز نمونه گيرى از نخس ــات هويت ژنتي اطالع
ــما وارد فاز عملياتى شده و الزم است نمونه گيرى  زندانيان هدف رس
از گروه هاى هدف را با استفاده از تمام ظرفيت ها و با سرعت بيشترى 

انجام دهد. 
ــكيل اين بانك از مراحل اوليه و مقدماتى  وى با تاكيد بر اينكه تش
ــت، اظهار كرد: در سال آينده با توجه به نمونه گيرى و  عبور كرده اس
ــد اين ارزيابى صورت گيرد كه عملكرد  تهيه پروفايل هاى ژنتيكى باي
ــوع جرايم و به ويژه تكرار جرم  ــگيرى از وق بانك تا چه اندازه در پيش

توسط مجرمان سابقه دار موثر بوده است. 
ــاره به اينكه راه اندازى و فعاليت بانك ژنتيك، بخشى  جهانگير با اش
ــش مى دهد، اظهار  ــگيرى از جرايم را پوش از دغدغه ها در حوزه پيش
ــكيل اين بانك تمام مشكالت كشور در حوزه وقوع  كرد: هرچند با تش
ــگيرى از وقوع و تكرار  ــود، اما مى تواند در پيش جرايم برطرف نمى ش

جرايم موثر باشد. 
ــكى قانونى در  ــازمان زندان ها با پزش ــد بر همكارى س ــا تاكي وى ب
ــد به منظور تحقق  ــكيل بانك ژنتيك تصريح كرد: به نظر مى رس تش
ــكل جدى تر و در تعداد  ــت نمونه گيرى ها به ش ــداف بانك الزم اس اه
ــازمان زندان ها  ــد و س ــدف به عمل آي ــروه ه ــان گ ــتر از زنداني بيش
ــور براى فراهم كردن شرايط  ــر كش آماده هرگونه همكارى در سراس

نمونه گيرى از زندانيان است. 
الفت، معاون اجتماعى و پيشگيرى از وقوع جرم قوه قضاييه نيز در 
ــه با قدردانى از تالش هاى صورت گرفته در راه اندازى بانك  اين جلس
ــات هويت ژنتيك ايران و تاكيد بر پيگيرى جدى تر اين موضوع  اطالع
ــان كرد: براى اثربخش بودن هر چه بيشتر فعاليت هاى بانك  خاطرنش
پيشنهاد مى شود نمونه گيرى ها عمدتا در حوزه جغرافيايى استان هاى 
جرم خيز و با اولويت جرايم خطرناك متمركز شود تا به نتيجه بهترى 
در تحقق اهداف از جمله پيشگيرى از وقوع و تكرار جرم دست يابيم. 
ــانى هرچه  ــاى بانك بايد اطالع رس ــورد فعاليت ه ــزود: در م وى اف
بيشترى صورت گيرد تا مجرمان از تشكيل چنين بانكى مطلع شوند و 
بدانند كه در صورت تكرار جرم به راحتى قابل شناسايى خواهند بود. 
ــى تمامى  ــكارى و هماهنگ ــا هم ــدوارى كرد: ب ــار امي ــت اظه الف
دستگاه هاى ذى ربط شاهد فعاليت گسترده تر بانك ژنتيك و تاثير آن 

در كنترل و پيشگيرى از جرايم باشيم. 
ــات هويت ژنتيك ايران  ــه رئوفيان، رئيس بانك اطالع در اين جلس
نيز گزارشى از فعاليت هاى صورت گرفته در بانك طى ماه هاى اخير و 
ــور براساس  تهيه نمونه هاى ژنتيكى از زندانيان يكى از زندان هاى كش

اولويت هاى تعيين شده ارائه داد. 

با شروع نمونه گيرى از مجرمان خطرناك 

بانك اطالعات هويت ژنتيك ايران عملياتى مى شود

ــبت  ــنامه اعطاى مرخصى به زندانيان به مناس رئيس قوه قضاييه بخش
ــراهاى سراسر كشور  ــال نو را به واحدهاى قضايى و دادس ــيدن س فرا رس

ابالغ كرد. 
ــنامه آيت اهللا آملى  ــوه قضاييه، متن بخش ــزارش روابط عمومى ق به گ
ــال نو هجرى  ــبت فرارسيدن س ــت: به مناس ــرح زير اس الريجانى به ش
ــى و با توجه به آثارمثبت و سازنده حضور زندانيان دركنار خانواده  شمس
ــازى اجتماعى و اخالقى زندانيان  و به منظور نيل به اهداف عالى دربازس
و نيزبرقرارى روابط عاطفى بين زندانيان و اعضاى خانواده آنها به ويژه در 
ايام نوروز، مقتضى است به زندانيان محكوم با رعايت شرايط ذيل و اخذ 
تامين مناسب 15 روز مرخصى داده شود. اين مرخصى به مدت 15 روز 

ديگر نيز قابل تمديد خواهد بود. 
الف- زندانيان محكوم به حبس 

1) محكومين به حبس ابد به شرط تحمل حداقل پنج سال حبس. 
ــرط تحمل حداقل يك  ــال به ش 2) محكومين به حبس بيش از 10 س

سال حبس. 
ــش ماه  ــرط تحمل ش ــال به ش 3) محكومين به حبس از پنج تا10 س

حبس. 
4) محكومين به حبس از يك سال تا پنج سال به شرط تحمل حداقل 

دوماه حبس. 
5) محكومين به حبس كمتر از يك سال به شرط تحمل حداقل يك ماه 

حبس. 
تبصره: محكومين به حبس كه باقيمانده حبس آنها كمتر از شش ماه 

باشد، مرخصى منتهى به آزادى اعطاء مى شود. 
ب- زندانيانى كه صرفا به دليل عجز از پرداخت جزاى نقدى در 

حبس به سر مى برند 
ــده آن بيش از  ــدار باقيمان ــه مق ــزاى نقدى ك ــه ج ــن ب 1) محكومي

100ميليون ريال باشد به شرط تحمل حداقل دوماه حبس. 
ــده آن بيش از  ــدار باقيمان ــه مق ــزاى نقدى ك ــه ج ــن ب 2) محكومي
ــرط تحمل حداقل  ــد، به ش ــون ريال تا 100 ميليون ريال باش 50 ميلي

يك ماه حبس. 
ــده آن تا 50  ــه مقدار باقيمان ــن به جزاى نقدى ك تبصـره: محكومي

ميليون ريال باشد مرخصى منتهى به آزادى اعطا مى شود. 

ج- محكومين جرايم غيرعمدى و محكومين مالى 
زندانيانى كه به لحاظ عجز از پرداخت ديه در جرايم غير عمد بازداشت 
ــاى مالى، صرف نظر از مدت  ــتند و همچنين دارندگان محكوميت ه هس
اقامت در زندان از مرخصى موضوع اين بخشنامه برخوردار خواهندبود. 

ــاكى هاى  تبصـره: در مورد محكومين موضوع اين بند كه داراى ش
ــره مندى از مرخصى  ــتند، چنانچه محكومين در زمان به ــدد هس متع
ــكايات گردند، تمديد  ــد آن موفق به اخذ رضايت برخى از ش ــا تمدي ي
ــكات امكان پذير  ــاير ش ــور اخذ رضايت از س ــى به منظ ــدد مرخص مج

خواهد بود. 
د- مرتكبيـن جرايم ذيل از شـمول اين بخشـنامه مسـتثنى 

خواهند بود 
ــى،  ــلحانه و مقرون به آزار، جاسوس ـــرقت هاى مس محكومين جرايم س
ــازمان يافته،  ــى، جرايم باندى و س ـــور، آدم رباي ــدام عليه امنيت كش اقـ
تجاوز به عنف، داير كردن مراكز فساد و فحشا، اسيدپاشى، اخالل در نظام 
ــن به قصاص و اعدام و حدود  ــروبات الكلى، محكومي اقتصادى، قاچاق مش
شرعى، محكومين داراى سه سال سابقه محكوميت به ارتكاب همان جرم، 

محكومينى كه به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه يا عمده موادمخدر و 
روان گردان ها و ساير محكومينى كه اخالق و رفتار آنها در زندان به گونه اى 
بوده كه بنا به نظر دادستان يا قاضى اجراى احكام كيفرى يا رئيس زندان 

يا شوراى طبقه بندى شايستگى برخوردارى از مرخصى را ندارند. 
ــتثنى از مرخصى  ــه مس ــرقت ك تبصـره يـك: درخصوص جرايم س
نيستند، بعد از مرخصى تعطيالت نوروز از موضوع اين بخشنامه بهره مند 

خواهند شد. 
تبصره دو: در مورد محكومان مواد مخدرى كه ميزان محكوميت آنان 
بيش از پنج سال باشد ترتيبى اتخاذ شود كه هر 48ساعت يك بارخود را 

به مراجع انتظامى محل سكونت خويش معرفى كنند. 
تبصره سـه: منظور از قاچاق عمده موادمخدر و روان گردان ها عبارت 

است از: 
ــات آن، موضوع بند 6 ماده  ــش از 100 كيلوگرم ترياك و ملحق 1- بي

5 قانون مذكور. 
ــن و روان گردان ها و ملحقات آنها، موضوع  ــش از 30 گرم هرويي 2- بي

بند 6 ماده 8 قانون مذكور. 

ابالغ بخشنامه نحوه مرخصى زندانيان در نوروز
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سنندج- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شرکت آبفای 
کردستان  در  فاضالب  خانه  تصفیه   5 کرد:  عنوان  کردستان 
تا پایان سال 95 وارد مدار بهره برداری می شوند. به گزارش 
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب شهری 
کردستان، مهندس علیرضا تخت شاهی رئیس هیئت مدیره و 
مدیر عامل شرکت در گردهمایی مدیران بهره برداری فاضالب 
سراسر کشور که با محوریت HSE و بهره برداری از تاسیسات 
فاضالب برگزار شد گفت : در حال حاضر 9/99 درصد از جمعیت 
شهری کردستان در قالب 24 شهر تحت پوشش شبکه آب و 
فاضالب شهری قرار دارند.وی با بیان اینکه چهار تصفیه خانه 
آماده  هم  فاضالب  خانه  تصفیه  چهار  و  فعال  استان  در   آب 
بهره برداری است افزود : پنج تصفیه خانه فاضالب هم بیش از 
80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند که تا پایان سال 95 و نهایتا 
اوایل سال 96 وارد مدار بهره برداری می شوند.مدیر عامل شرکت 
آبفا کردستان در ادامه گفت : در گذشته یکی از دغدغه  های 
مسئوالن دور کردن فاضالب از شهرها بود که انجام گرفت و 
امروز بهره برداری از تصفیه خانه  های فاضالب به دغدغه تمامی 

است. مهندس تخت شاهی  تبدیل شده  آبفا  مدیران شرکت 
امروز  کشور  فاضالب  و  آب  سند  خوشبختانه   : داشت  اظهار 
در نقطه و مرحله قابل قبولی قرار دارد.وی در ادامه افزود : به 
لحاظ دانش فنی کارکنان و فعاالن شرکت آبفا نسبت به سایر 
کشور های دنیا حرف برای گفتن دارند و از دانش روز بخوبی 
و  تاسیسات  ار  خود  بازدید  ه  اشاره  با  وی  هستند.  برخوردار 
تصفیه خانه  های آب و فاضالب آلمان و ژاپن گفت : در کشوری 
چون آلمان استاندارد های سختگیرانه ای وجود دارد و در هیچ 
انسانی  و  حیوانی  کود های  از  استفاده  اجازه  کشاورزی  نقطه 
به کشاورزان داده نمی شود و امیدواریم ما هم به این سمت 
معتقدیم   : کرد  بیان  آبفا کردستان  عامل  کنیم.مدیر  حرکت 
 فرآیند هایی که در بخش آب و فاضالب کشور ما انجام می شود 
انجام  ژاپن  اقداماتی است که در کشوری چون  از  تر  تکمیل 
طی  حوزه  این  در  ما  اساسی  مشکالت  از  یکی  گیرد.  می 
بهره برداری  هزینه  های  به  پاسخگویی  عدم  آینده  سال   چند 
تصفیه خانه هاست. مهندس تخت شاهی افزود : با پساب آن گونه 
 که باید و شاید به عنوان منبع درآمد اصلی توجه نکرده ایم و 

می طلبد در این رابطه اقدامات بیشتری انجام دهیم. تصفیه خانه 
فاضالب سنندج یکی از تکمیل ترین تصفیه خانه  های فاضالب در 
کشور است که کل فرآیند تصفیه در آن انجام می شود.وی بر انجام 
بازدید های مکرر مدیران و کارشناسان شرکت از تصفیه خانه  های 
موجود در سطح کشور تاکید کرد و افزود : بازدیدها و برگزاری 

گردهمایی ها منجر به افزایش و انتقال دانش و تجربه می شود.

مدیر عامل شرکت آبفای کردستان: 

5 تصفیه خانه فاضالب سال 95 وارد مدار بهره برداری می شوند

اخبار

ارزیابی میزان تحقق وصول مطالبات 
سال 94 در آخرین نشست کمیته 

راهبردی گاز گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- آخرین نشست کمیته 
با   94 سال  در  گلستان  گاز  مطالبات  وصول  راهبردی 
هدف بررسی عملکرد شرکت در بخش وصول مطالبات 
و ارزیابی میزان تحقق آن باحضورمدیرعامل،اعضای هیئت 
مدیره وهیئت رئیسه گازگلستان در محل سالن اجتماعات 
آغاز  در  عمومی،  روابط  گزارش  به  شد.  برگزار  شرکت 
پس از ارائه گزارش اقدامات انجام شده شرکت در بخش 
وصول مطالبات و همینطور شاخص بهره وری توسط دبیر 
اقدامات  نیز  گازرسانی  ادارات  رؤسای  از  هریک  جلسه، 
صورت گرفته در حوزه فعالیت خود را تشریح کردند.در 
این جلسه مدیرعامل گاز گلستان ضمن تشکر از زحمات 
همکاران،مطالبی در خصوص اهمیت وصول مطالبات معوق 
شرکت بعنوان یکی ازعوامل موثر درپیشرفت گازرسانی و 
ارتقاء سطح خدمات عنوان نمود.مهندس صفرعلی جمال 
لیوانی در ادامه رهنمود هایی را در خصوص اهمیت وصول 
مطالبات و نقش آن بر چرخه درآمد شرکت و همینطور 
تالش و جدیت ادارات گازرسانی برای وصول حداکثری 
مطالبات و جذب به موقع نقدینگی و انجام اقدامات کنترلی 
مطالبات  وصول  فرآیند  افزود:خوشبختانه  کرد.وی  ارائه 
شرکت در سال 94 تا حدودی رضایت بخش بوده ولی 
این حد کافی نبوده و نیاز است مطابق برنامه این روند 
را در سال جدید با تالشی بیشتر، بکارگیری روش های 
اعمال سیاست  های خاص بدرستی مدیریت  کاربردی و 
نمائیم.  مهندس جمال لیوانی با تشکر مجدد ازمشترکین 
عزیز از آنان خواست هر چه سریعتر بدهی  های معوق خود 
را پرداخت نموده و با این شرکت نهایت همکاری را داشته 
باشند،تا انشاء ا... بتوانیم ضمن توسعه گازرسانی،روند ارائه 

خدمات را ارتقاء بخشیم.

مشاغل شرکت مناطق نفت خیز 
جنوب شناسنامه دار مي شوند

اهواز- خبرنگار فرصت امروز- رئیس اداره بهبود روابط 
کار و امور اجتماعي شرکت ملي مناطق نفت خیز جنوب 
گفت : تمامي مشاغل کارگري در این شرکت شناسنامه دار 
و طبقه بندي مي شود. بهرام کرمي در نوزدهمین نشست 
مناطق  ملي  شرکت  اجتماعي  امور  و  کار  روابط  بهبود 
نفتخیز جنوب و روساي بهبود روابط کار و امور اجتماعي 
تابعه این شرکت، شناسنامه دار کردن مشاغل را گامي مهم 
و اساسي در جهت تعریف مصداق سخت و زیان آور بودن 
گروه هاي شغلي کارگران است دانست و افزود: تعامالت 
و پیگیري های چند ساله کارشناسان این واحد منتج به 
پذیرش نماینده این شرکت در جلسات کمیته استاني و 
همچنین برگزاري جلسات سالیانه کمیته بدوي مشاغل 
نفت خیز جنوب شد که  مناطق  آور در  زیان  و  سخت 
دستاورد بزرگي محسوب مي شود. همچنین مدیر عامل 
اینکه  بیان  با  جلسه  این  در  ایران  پیراحفاري  شرکت 
شناسایی استعداد های بالقوه کارکنان و فراهم کردن زمینه 
رشد و شکوفایی آنان از عوامل ارتقاي بهره وری در یک 
سازمان است خاطر نشان کرد : نیروی انسانی سرمایه اصلی 
شرکت مناطق نفت خیز جنوب است بنابراین ضروري است 
که تالش و دغدغه اصلی مدیران در جهت بهبود وضعیت 
معیشت و رفع نیاز های همه کارکنان از جمله نیروهاي 
غیر رسمي باشد. عبد المهدي مجتهدي افزایش میزان 
منابع  مدیریت  در  کار  روابط  بهبود  ادارات  نقش آفرینی 
انسانی از طریق آسیب شناسی و شناسایی مشکالت موجود 
کار  روابط  بهبود  واحد های   : افزود  و  دانست  را ضروري 
شرکت ها از موثر ترین بخش ها برای رسیدگی به مشکالت 
کارکنان هستند، از این روي نقشي محوري در رسیدن به 
اهداف و استراتژي های سازماني ایفا مي کنند. مسئوالن و 
کارشناسان بهبود روابط کار و امور اجتماعی شرکت  های 
تابع مناطق نفت خیز جنوب نیز در ادامه این جلسه ضمن 
ارائه گزارشي از مهمترین اقدامات یکساله صورت گرفته، به 
بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود درباره ارتقاي روش های 
بهبود روابط کار پرداختند. گفتني است در پایان این مراسم 
به پاس خدمات ناصر باوي کارمند اداره روابط کار و امور 
در  که  نفت خیز جنوب  مناطق  ملي  اجتماعي شرکت 
آستانه نائل شدن به سن بازنشستگي قرار دارد با اهداي 

لوح، تقدیر و قدرداني شد.
سرپرست اداره کل ثبت اسناد البرز عنوان کرد
اخذ ۱00 میلیارد تومان مطالبات بانکی 

توسط اداره کل ثبت اسناد البرز
اداره کل  سرپرست  امروز-  فرصت  خبرنگار  کرج- 
ثبت اسناد و امالک البرز گفت: واحد اجرا در ثبت اسناد 
میلیارد   ۱00 به  نزدیک  تاکنون  سال  ابتدای  از  البرز 
تومان از مطالبات بانک ها را وصول کرده است. عباس 
مرادخانی در نشست خبری با اصحاب رسانه که در محل 
اداره کل ثبت اسناد و امالک البرز برگزار شد، با اشاره به 
دارد،  میلیون جمعیت  به 4  نزدیک  البرز  استان  اینکه 
اظهار داشت: تعامالت حقوقی در استان البرز بیشتر از 
مابقی استان ها است و آیتم  های ثبتی این استان نسبت 
به دیگر استان ها بیشتر است. سرپرست اداره کل ثبت 
اسناد و امالک البرز با بیان اینکه روند صدور سند تک 
از  افزود: ثبت اسناد کشور  برگ مالکیت، جدید است، 
سبک سنتی به سبک جدید رسیده است و اسناد قبلی 
به شکل نقشه دستی بود اما در حال حاضر با استفاده 
نشان می دهد. وی  را  از GPS دقیقا محل وقوع سند 
قدیم  روش  به  دفترچه ای  اسناد  در  اینکه  به  اشاره  با 
خیلی از اسناد در رهن بانک به صورت غیر واقعی بوده 
است، افزود: خیلی از مشکالتی که بانک ها به سبب ارائه 
توسط  آن  اقساط   نشدن  پرداخت  و  میلیاردی  وام  های 
که  است  این سبب  به  بوده اند  مواجه  آن  با  گیرندگان 
سند در جای خودش قرار نگرفته یا جعلی بوده است. 
امنیت  دارای  جدید  سند های  اینکه  بیان  با  مرادخانی 
هستند، گفت: این اسناد اثرات تخریبی اسناد غیرعادی 
واقعی  سند  یک  جایگزین  ناحق  به  که  را  اسنادی  و 
می شوند از بین می برند. سرپرست اداره کل ثبت اسناد و 
امالک البرز با بیان اینکه در حال حاضر اسناد تک برگی 
صادر می شود، گفت: اسنادی که سابقه تک برگ دارند، 
به مدت یک روز و نیز اسناد دفترچه ای یک هفته آماده 
می شود مگر اینکه نقشه کاداس موجود نباشد و احتیاج 
به موقعیت یابی برای ملک باشد که طی ۱0 روز سند 
آماده می شود. وی با اشاره به اینکه نزدیک به 80درصد 
از نقشه  های کاداس اداره ثبت آماده شده است، افزود: 
این کار به سبب جلوگیری از هدر رفت وقت برای صدور 

اسناد است. 
مرادخانی گفت: در استان البرز تا به حال 473 هزار و 
323 سند مالکیت تک برگی صادر شده است. مرادخانی 
اسناد  ثبت  اداره  نیز  تعاونی ها  بحث  در  اینکه  بیان  با 
مشکل دارد، گفت: مشکالت ملکی تعاونی ها زمانی رخ 
می دهد که در حوزه ثبتی ما نیست و به طور مستقل 
و  تعاونی  بین  کشاورزی  اراضی  مالک  با  قراردادی 
مشکل  دچار  سندزدن  زمان  در  که  شده،  بسته   مالک 
نفری  هزار  تعاونی  های ۱0  با  را  ثبت  اداره  و  می شوند 
روبه رو می کنند. وی با اشاره به اینکه در این زمینه باید 
فرهنگ سازی شود تا برای خرید اراضی توسط تعاونی ها 
برای  قانونی که  افزود:  انجام دهند،  را  استعالمات الزم 
جلوگیری  سبب  به  شده  ابالغ  آپارتمان ها  پیش فروش 
از فروش آن به چند نفر است. مرادخانی با بیان اینکه 
اداره کل واحدی به نام اجرا دارد، گفت: واحد اجرا اداره 
به ۱00  نزدیک  تاکنون  در سال 94  البرز  اسناد  ثبت 

میلیارد تومان از مطالبات بانک ها را وصول کرده است

اخبار

دیدار مدیرعامل مخابرات گلستان 
با امام جمعه کالله

مهندس شهمرادی  امروز-  گرگان- خبرنگار فرصت 
االسالم  حجت  با  استان  شرق  به  خود  یکروزه  سفر  در 
والمسلمین کشیری امام جمعه کالله دیدار وگفتگو کرد. 
در این دیدار وی باتاکید برنقش حوزه ارتباطات در کشور 
خاطر نشان کرد: انتقال یک پیام حیاتی، ایجاد فضای تبادل 
اطالعات بر بستر اینترنت، برقراری ارتباط دو نفر از راه دور، 
و صدها خدمات ارتباطی دیگر، ضرورت ارتباطات را در هر 
جامع های ثابت می کند که شرکت مخابرات گلستان در 
راه رسیدن به این اهداف تالش می کند. حجت االسالم 
والمسلمین کشیری ضمن خیر مقدم رسیدگی به مشکالت 
ارتباطی در نقاط دور دست استان و رفع مشکالت مردم را 
از رفتار خداپسندانه عنوان کرد و تاکید کرد: نسبت به مردم 
ومشکالت آنان مسئول باشید و موفقیت یک سازمان را در 

ایجاد ارتباط مناسب با مردم دانست.
زین العابدینی:

تمام اقدامات احیای باغ سیب دارای 
مجوز کمیسیون ماده 7 است

فرصت  خبرنگار  کرج- 
امروز- مدیرعامل سازمان 
سبز  فضای  و  پارک ها 
شهرداری کرج با اشاره به 
اجرای عملیات بازسازی و 
سیب  باغ  درختان  احیای 
مهرشهر گفت: تمامی این 

اقدامات دارای مجوز از کمیسیون ماده 7 است. به گزارش 
شهرداری  سبز  فضای  و  پارک ها  سازمان  عمومی  روابط 
کرج: محمدرضا زین العابدینی با حضور در محل باغ سیب 
در گفتگو با برنامه یکشنبه سبز اظهار داشت: از تمامی 
شهروندانی که طی سال 94 بدون هیچ ادعایی و خالصانه 
چشم و گوش سازمان پارک ها بودند و در شناسایی و رفع 
مشکالت ما را یاری کردند، تشکر و قدردانی می کنم. وی با 
اشاره به وضعیت مطلوب باغ سیب افزود: هم اکنون کاشت 
نهال در باغ انجام می شود و شرکت کشت و صنعت مطهری 
به تمامی تعهدات خود در زمینه احیای باغ عمل کرده است. 
این مسئول از افزایش تعداد درختان موجود در باغ سیب 
از 68 هزار اصله به 2۱0 هزار نهال خبر داد و اضافه کرد: 
تمامی این اقدامات طی برنامه 5 ساله که از سوی شرکت 
تهیه و تدوین شده، انجام می شود. زین العابدینی عنوان 
کرد: احیا و حفظ باغ سیب حاصل تالش تمام شهر اعم 
زیست، شهرداری، شورای  از شهروندان، حامیان محیط 
اسالمی شهر، سازمان پارک ها، برنامه یکشنبه سبز و شرکت 
کشت و صنعت مطهری است که هم اکنون این سرمایه 
عظیم شهر روز به روز در حال توسعه و احیا است. وی بر 
ایجاد شرایط مطلوب برای فضای سبز کاخ مروارید نیز تاکید 
کرد و گفت: باید هماهنگی و همدلی که هم اکنون برای 
احیای باغ سیب بین مسئوالن دست اندرکار وجود دارد، 
برای کاخ مروارید نیز ایجاد شود تا بتوان عرصه  های سبز این 

مجموعه را نیز احیا کرد.

طرح آبرسانی به شهر خنداب به 
بهره برداری رسید

به  آب رساني  طرح  امروز-  فرصت  خبرنگار  اراک- 
شهر خنداب با حضور استاندار مرکزی، فرماندار شهرستان 
از  جمعي  و  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل  خنداب، 
مسئولین این شهرستان به بهره برداري رسید. به گزارش 
روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان مرکزي حفر 
و تجهیز یک حلقه چاه با آبدهی 40 لیتر در ثانیه،اجراي 
۱500متر خط انتقال آب ،احداث یک واحد پست برق و 
برق رسانی به طول ۱200 متر و احداث یک واحد کلر زنی 
از جمله فعالیت هایي بود که در راستاي این طرح اجرا گردید. 
براي اجراي این طرح ۱2 میلیارد ریال هزینه گردیده است.

آئین درختکاری در آبفای گیالن 
برگزار شد

رشت- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش دفتر روابط 
عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان 
گیالن، به مناسبت هفته منابع طبیعی و همزمان با روز 
درختکاری، مدیریت عامل این شرکت با کاشت دو اصله 
نهال در محوطه ستاد آبفای گیالن این روز را گرامی داشت. 
کاظم لطفی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن 
با اشاره به اهمیت حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع 
طبیعی اظهار داشت: درخت نشانه ای از عظمت و قدرت 
الهی است و درختکاری از مهمترین مقوله  هایی است که 
اسالم و قرآن به آن پرداخته است. وی همچنین با تأکید بر 
اینکه حیات انسان وابسته به درختان و منابع طبیعی است 
افزود: به فرموده پیامبر مکرم اسالم نگاه کردن به درخت و 

سبزه باعث افزایش نور دیده است. 

4 میلیون دام شیره مراتع لرستان 
را می مکند

خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- عوامل متعددی ازجمله 
گردوغبار، چرای بی رویه دام ها، خشکیدگی بلوط، زغال گیری 
و...  آتش سوزی ها  اراضی،  کاربری  تغییر  محلی،  ساکنان 
دست به دست هم داده اند تا بالی جان همین جنگل ها و مراتع 
پرارزش لرستان شوند و منابع ملی که متعلق به همه مردم 
است را به سوی مرگ سوق دهند. شیرزاد نجفی مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان لرستان در نشست خبری با اصحاب 
رسانه استان با اشاره به اینکه 4 میلیون و 800 هزار واحد دامی 
در مراتع لرستان وجود دارد، اظهار داشت: این در حالی است 
که ظرفیت مراتع لرستان 2 میلیون واحد دامی است. وی بابیان 
اینکه دام  های عشایری لرستان و دام  های استان  های هم جوار از 
این مراتع استفاده می کنند، تصریح کرد: موضوع چرای بیش 
از ظرفیت دام ها حرف اول را در تخریب مراتع می زند. مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان تصریح کرد: چرای 
بی رویه دام ها در تخریب مراتع استان 35 درصد سهم دارد. 
نجفی با اشاره به مقام دو ایران در حوزه فرسایش خاک در دنیا 
گفت: احتماالً کشور های آفریقایی دارای رتبه اول در این حوزه 
باشند. وی یادآور شد: ساالنه 20 تن خاک در هر هکتار از مراتع 

دچار فرسایش می شوند.
در۱۱ ماهه امسال

بیش از ۱9 هزار و 320 مشترک 
جدید گاز در استان زنجان جذب شد

زنجان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل شرکت گاز 
استان زنجان، گفت: با جذب ۱9 هزار و 320 مشترک جدید 
در ۱۱ ماهه امسال، تعداد کل مشترکان این استان به 278 
هزار و 227 مشترک رسید. سید سعید عسگریان با اعالم 
این خبر، گفت: گاز زنجان تاکنون 22۱ هزار 250 مشترک 
شهری و 56 هزار 977 مشترک روستایی را تحت پوشش 
خدمات گازرسانی خود قرار داده است. عسگریان گفت:  برای 
انجام عملیات گازرسانی به این تعداد مشترک، بیش از 4 هزار 
782 کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در سطح استان، اجرا 
شده است. وی افزود: در بازه زمانی یاد شده، ۱۱ هزار و ۱64 
انشعاب نصب شده که 3هزار ۱28 انشعاب آن شهری و 8 
هزار و 36 انشعاب روستایی است. مهندس عسگریان ادامه 
داد: تعداد کل مصرف کنندگان گاز استان زنجان، به 278 
هزار و 227 مشترک می رسد که 258 هزار و 709 مشترک 
خانگی، ۱8 هزار و 570 مشترک در بخش عمومی و 948 

مشترک صنعتی، بهره مند از این سوخت پاک هستند.

اتاق  اقتصادی  هیئت  فالح-  اسد  تبریز- 
نجدت  ریاست  به  وان  صنایع  و  بازرگانی 
تاکوآ در سفر به استان آذربایجان شرقی با 
دیدار  استان  اقتصادی  فعاالن  و  مسئولین 
در  ما  خبرنگار  گزارش  به  کردند.  گفتگو  و 
تبریز، رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و 
کشاورزی تبریز در سخنانی با ابراز خرسندی 
از حضور رئیس اتاق بازرگانی و صنایع استان 
سرکنسول  از  همراه  هیات  و  ترکیه  وان 
روابط  گسترش  در  که  تبریز  در  ترکیه 
فی مابین تالش می کنند قدردانی کرد. صمد 
موضوع  به  توجه  با  نشان  خاطر  حسن زاده، 
در  مابین  فی  روابط  گسترش  که  جلسه، 
حوزه صنعتی و گردشگری دو استان است، 
صنعت گران و مدیران دفاتر گردشگری تبریز 
نیز برای بررسی طرح  هایی که مطرح خواهد 
شد در جلسه حضور دارند تا راهکار های الزم 

برای بهبود وضعیت موجود را ارائه دهند. 
توانمندی  های  که  کلیپی  به  اشاره  با  وی 
استان را به نمایش می گذاشت، افزود: تبریز از 
دوران  های قدیم مرکز تجاری و اقتصادی بود 
و در کنار آن وجود واحد های بزرگ صنعتی، 
نشان  استان  در  بیمارستانی،  دانشگاهی، 
دهنده ظرفیت  های باالی استان و منطقه برای 
همکاری  های دو جانبه است. وی دانشگاه های 
دانشگاه های  بزرگترین  از  را  استان  موجود 
کشور خواند و افزود: 230 هزار نفر دانشجو در 

این دانشگاهها مشغول به کار هستند. حسن 
زاده، وجود اشتراکات فرهنگی بین دو کشور را 
عوامل موثری در گسترش روابط خواند و افزود: 
تجار زیادی از آذربایجان شرقی در شهر های 
استانبول و آنکارا و سایر شهر های ترکیه فعالیت 
متقابال  و  می دهند  انجام  تجاری  و  اقتصادی 
شهرک  در  ترکیه  کشور  از  صنایع  صاحبان 
ارس  آزاد  منطقه  و  خارجی  سرمایه گذاری 
حضور دارند و در حال فعالیت هستند. رئیس 
اتاق بازرگانی تبریز به خاطر حمایت  های ملت 
و دولت ترکیه در دوران تحریم ها از کشورمان 

رهبر  راهنمایی  های  با  افزود:  و  کرد  قدردانی 
حقانیت  وقت  دولت  تدبیر  و  انقالب  معظم 
کشور جمهوری اسالمی ایران به دنیا ثابت شد 
که ایران به دنبال همکاری و دوستی با سایر 

کشورها مخصوصا کشور های همسایه است.
 وی با یادآوری این نکته که رییس جمهوران 
تبادالت  سقف  که  کردند  مقرر  کشور  دو 
به  دالر  میلیارد  از ۱0  بین  ما  فی  اقتصادی 
کرد  امیدواری  اظهار  برسد،  دالر  30 میلیارد 
که با برنامه ریزی بتوانیم به هدف تعیین شده 
نایل آییم. نجددت تاکوا، رییس اتاق بازرگانی و 

صنایع استان وان ترکیه نیز در سخنانی ضمن 
قدردانی از میزبانی اتاق تبریز گفت: در دیدار از 
کنسولگری ترکیه در تبریز پیشنهادات خوبی 
در راستای گسترش روابط فی مابین ارائه شده 

است. 
اقتصادی  این نکته که هیات  یادآوری  با  وی 
وان متشکل از صنعتگران و مدیران توریسم 
این استان است، خاطرنشان کرد: توانمندیها 
با  آذربایجان  منطقه  و  تبریز  ظرفیت  های  و 
پیشینه تاریخی و فرهنگی خود، ما را بیش از 
پیش عالقمند می گرداند که با این منطقه و 
شهر تبریز تبادالت فرهنگی و اقتصادی خود 
وان  استان  آمادگی  وی  دهیم.  گسترش  را 
ترکیه برای گسترش همکاری ها اعالم کرد و 
گفت: در کنار رییس جمهوران دو کشور برای 
رسیدن به سقف 30 میلیارد تومان تالش  های 
مضاعفی انجام خواهیم داد. رئیس اتاق بازرگانی 
وان در ادامه گفت: ما از توانمندی ها و تولیدات 
هم  ما  متقابالً  و  هستیم  آگاه  شما  ارزشمند 
تولیدات ارزشمندی داریم ولی برای هم افزایی 
این توانمندی ها به منظور گسترش فعالیت  های 
مشترک می بایستی زیرساخت  های حمل و نقل 
را ایجاد کنیم و مشکالت مرزی موجود را در 
سطح و اندازه دو کشوربزرگ اصالح کنیم؛ چرا 
که اگر نتوانیم مشکالت موجود را حل کنیم 
مناسبی  مشترک  همکاری  های  نمی توانیم 

داشته باشیم. 

رئیس اتاق بازرگانی تبریز:

ایران به دنبال همکاری و دوستی با سایر کشورها مخصوصا کشور های همسایه است

مدیر  امروز-   اصفهان- خبرنگار فرصت 
عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان از امضای 
توافقنامه همکاری این شرکت با وزارت محیط 
زیست آلمان خبرداد. دکتر مسعود میر محمد 
صادقی با اعالم این خبر، اظهار داشت: موضوع 
این توافقنامه »مدیریت کاربری پایدار اراضی 
در تطابق با تغییرات اقلیمی و کمبود منابع 
آب در اراضی کشاورزی شرق اصفهان« است 
و  اصفهان  ای  منطقه  آب  شرکت  بین  که 
inter3 آلمان به نمایندگی از وزارت محیط 
نشان  خاطر  وی  شد.  امضا  آلمان  زیست 

رویکرد های  توسعه  پروژه  این  هدف  کرد: 
قابل قبول و محتمل مدیریت پایدار کاربری 
احیای  جهت  ذینفعان  به  کمک  و  اراضی 
اراضی و جلوگیری از تخریب زمین با حفظ 
منابع آب است. مدیر پروژه طرف آلمانی نیز 
در جریان امضای این توافقنامه گفت: در فاز 
اول، ارزیابی آسیب پذیری بر اساس داده  های 
آسیب  کشاورزان  با  مصاحبه  و  ای  ماهواره 
دیده انجام می شود. دکتر شهروز مهاجری با 
تاکید بر مطالعات فاز اول، افزود: این ارزیابی 
ها اطالعاتی در خصوص تغییر کاربری اراضی 

که در اثر تغییرات اقلیمی و کاهش دسترسی 
به آب ایجاد شده را فراهم می نماید. وی با 

اشاره به فاز دوم مطالعاتی پروژه تصریح کرد: 
در فاز دوم، 3 کارگاه بر اساس روش مذاکره 
شود.  می  تشکیل   )Harvard( هاروارد  ای 
اصلی  هدف  داشت:  بیان  ادامه  در  مهاجری 
این کارگاه ها تبدیل ذینفعان )با توجه به سهم 
هر یک از آب( به شرکایی است که به طور 
مشترک درارتباط با حل پایدار مشکل مدیریت 
اراضی تعامل نمایند.در این پروژه استانداری 
حفاظت  جهادکشاورزی،  سازمان  اصفهان، 
محیط زیست، میراب رودشت و NGO  های 

زیست محیطی نیز در گیر می شوند.

امضای توافقنامه همکاری میان شرکت آب منطقه ای اصفهان و وزارت محیط زیست آلمان

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومي 
مخابرات استان، این بررسي و ارزیابي با حضور ارزیابان اپراتورهاي 
در  برگزار شد.  ارشد شرکت  مدیران  و  ارتباطي  سرویس های 
مراسم افتتاحیه این ارزیابي مدیر عامل شرکت مخابرات استان، 
ضمن خیر مقدم به مهمانان گفت : اراده و آمادگي همکاران 
باعث شد خود را در بین شرکتهاي بزرگ در معرض ارزیابي 
قرار دهیم. مهندس پورشاکر ضمن قدرداني از همکاراني که از 
بدو تولد اندیشه کیفیت و خدمات در مخابرات که در این عرصه 
قدم برداشته اند افزود : ما لحظه به لحظه آماده ارزیابي هستیم 
و هیچوقت راضي نخواهیم شد که در یک سطح بمانیم. سرآمد 
شدن یک سازمان، فرآیند پیوسته ای  است که با برنامه ریزی و 
هدفگذاری آغاز می شود و در طول مسیر با ارزیابی  های مداوم و 

استفاده از اهداف از پیش تعیین شده، نواقص و نارساییها مشخص 
شده و با اصالحات الزم، حذف موانع و تقویت نقاط قوت انجام 
می شود. مدیرعامل شرکت مخابرات در ادامه گفت: هر تحول 

 و تغییري نیازمند دستیابي به ابزار و ادوات ارتباطات پیشرفته 
اطالعات ساختارهاي  فناوري  با محوریت  روز  هر  و  باشد  مي 
اقتصادي جامعه تغییر و تحول مي یابند،نیاز مردم به اطالعات 
و ارتباطات بیشتر و مولفه های پیشرفت و توسعه، قطعا" متضمن 
آمادگي براي رویارویي با جهان الکترونیکي است،تا با برداشتن 
گامهاي افزونتر در مسیر رشد و توسعه همه جانبه،بستر مناسب 
آماده گردد. یکي از نقاط برجسته در این شرکت اهمیت مجموعه 
کارکنان و مدیران به موضوع ارزیابي است. وي با اشاره به این نکته 
که شرکت مخابرات خدماتي را ارایه مي کند که در کشور ما و دنیا 
از مهم ترین،پرطرف دار ترین و پرجاذبه ترین خدمات است ادامه 
داد: هرچه این شرکت توانمندي هایش را در ارایه خدمات افزایش 

دهد،مردم بیشتر از برکات آن بهره مند مي شوند. 

تبریز- اسد فالح- مدیر حراست کل استان 
آذربایجان شرقی با اهداء لوح تقدیر به مهندس 
غالمحسین هاشم پور، مدیر حراست سازمان 
عنوان  به  شرقی  آذربایجان  جهادکشاورزی 
و  مدیران  از  کثیری  جمع  در  برتر  حراست 
خانواده  های  و  استان  حراست  های  کارکنان 
آنان، از زحمات و تالش  های صادقانه و دلسوزانه 
در  خاموش«  »مجاهدت  های  عرصه  در  وی 
سنگر حراستی تقدیر و تشکر کرد. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی 
سازمان جهادکشاورزی استان، در این لوح تقدیر 

که توسط مدیر حراست کل استان آذربایجان 
شرقی توشیح گردیده، آمده است: »منت خدای 
را عزوجل که توفیق حیات در دوره حاکمیت 

تشیع در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و 
درک سی وهفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی و ایام اهلل دهه مبارک فجر را 
که به تعبیر رهبر اندیشمند و فرزانه انقالبمان، 
»مقطع ر هایی ملت ایران و آن بخشی از تاریخ 
ماست که گذشته را از آینده جدا کرده است.« 
نصیب ما فرمود. ضمن عرض تبریک ایام اهلل 
دهه مبارک فجر خدمت حضرتعالی و خانواده 
از  می دانم  فرض  خود  بر  بدینوسیله  محترم، 
زحمات و تالش  های صادقانه و دلسوزانه شما 
در عرصه » مجاهدت  های خاموش « در سنگر 

ارزیابی  های  در  برتر  رتبه  کسب  و  حراستی 
ساالنه عملکردی این حراست کل و نیز دفتر 
مرکزی آن حراست، تشکر و قدردانی نمایم. امید 
است، همواره در سایه عنایات حضرت حق تعالی 
و توجهات حضرت بقیه اهلل االعظم )روحی فداه( 
و پیروی از منویات معمار کبیر انقالب اسالمی 
- حضرت امام خمینی )ره( - و رهنمود های 
حکیمانه رهبر فرزانه انقالب - حضرت آیت اهلل 
خامنه ای )مدظله العالی( - در دفاع از حریم 
نظام و انقالب و ارزش  های متعالی آن موفق و 

ثابت قدم باشید.«

رئیس  قاسمی  خلیل  امروز-  بندرعباس- خبرنگار فرصت 
به  توجه  با  گفت:  هرمزگان  تجارت  و  صنعت،معدن  سازمان 
فرا رسیدن سال نو و افزایش تقاضای عمومی، برای بسیاری از 
کاالها و خدمات در روز های پایانی سال و ایام تعطیالت نوروز، به 
منظور جلوگیری از هرگونه کمبود و افزایش غیر منطقی قیمتها 
این طرح از ۱5 اسفندماه آغاز و تا ۱5 فروردین95 ادامه دارد. 
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان 
هرمزگان »طرح نظارتی پایش بازار کاال و خدمات ویژه نوروز« 
امروز با حضور فرماندار بندرعباس، رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت هرمزگان، مدیر کل تعزیرات حکومتی، رئیس اتاق اصناف 
بندرعباس و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف 
برگزار شد. خلیل قاسمی گفت: با توجه به فرا رسیدن سال نو 
و افزایش تقاضای عمومی، برای بسیاری از کاالها و خدمات در 
روز های پایانی سال و ایام تعطیالت نوروز و لزوم کنترل و نظارت 

منظور  به  و  اولویت دار  کاال های  بخصوص  خدمات،  و  کاال  بازار 
جلوگیری از هرگونه کمبود و افزایش غیر منطقی قیمت ها این طرح 
از ۱5 اسفندماه آغاز و تا ۱5 فروردین 95 ادامه دارد. وی اظهار 
داشت، کشیک  های نوروزی و گشت  های نظارت و بازرسی در ایام 
نوروز، مانند سایر روزها فعال هستند و با هرگونه تخلف در واحد  های 
صنفی، سطح عرضه و... برخورد می شود. رئیس سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان هرمزگان ادامه داد: بالغ بر۱20 نفر در استان 
هرمزگان به عنوان بازرسان و کارشناسان نظارت و بازرسی فعالیت 
دارند که وضعیت نرخ کاال وخدمات موجود، کمبود و فراوانی کاال و 
خدمات ضروری اولویت دار در سطح عرضه را بصورت ویژه و شبانه 
روز رصد می نمایند و عملکرد واحد  های صنفی استان هرمزگان 
در ایام نوروز را زیر ذره بین دارند. رئیس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت استان، افزایش خرید و تقاضای عمومی برای بسیاری از 
کاال و خدمات در روز های پایانی سال و ضرورت کنترل و نظارت 

بر وضعیت بازار این کاال و خدمات در مرحله تامین، توزیع،ارائه 
خدمات و قیمت، ایجاد زمینه مناسب برای تامین مایحتاج عمومی 
و همچنین جلوگیری از تخلفات احتمالی و رسیدگی سریع و دقیق 
به شکایات و گزارش های مردمی و برخورد با متخلفان را از اهداف 
این طرح برشمرد. قاسمی موارد مهم نظارتی در اجرای این طرح 
را در بخش کاالیی شامل البسه و پوشاک میادین میوه و تربار و 
نمایشگاه های عرضه مستقیم کاال اعالم کرد و اظهار داشت : در 
عرصه خدماتی شرکت  های مسافر بری، حمل و نقل درون شهری و 
برون شهری؛ اماکن تفریحی و فرهنگی، سیاحتی، واحد های اقامتی، 
غذاخوری ها و رستوران  های بین شهری مورد بازرسی قرار خواهند 
گرفت. در اجرای مطلوب این طرح با هماهنگی  های صورت گرفته 
با بهره گیری از حداکثر توان بازرسی این سازمان، بازرسان اصناف 
و همکاری سایر دستگاه های نظارتی تعزیرات حکومتی، گشت  های 

مشترک در این استان برگزار می گردد. 

آیین ارزیابي اپراتورهاي برتر سرویس های ارتباطي

در ارزیابی  های ساالنه
حراست سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی حائز رتبه برتر شد

آغاز طرح نظارتی پایش بازار کاال و خدمات ویژه نوروز 95 با حضورفرماندار

تبریز- اسد فالح- شهردار تبریز از افتتاح پروژه 
و   راه   وزیر  حضور  با  تبریز  مرکزی  پایانه  عظیم 
شهرسازی خبر داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
دکتر صادق نجفی اظهار داشت: با بهره برداری از 
پروژه تحول آفرین پایانه مرکزی تبریز در آستانه 
بهار طبیعت، عیدانه ویژه شهرداری تبریز تقدیم 
شهروندان خواهد شد. وی با یادآوری این که پروژه 
پیش تر مقرر بود در ایام دهه مبارک فجر افتتاح 

شود، افزود: با توجه به جایگاه خاص پروژه پایانه، 
با هماهنگی استاندار، زمینه  های حضور وزیر راه  و  
شهرسازی در مراسم بهره برداری باید فراهم می شد؛ 
این امر محقق شده و پنجشنبه بیستم اسفندماه 
سال جاری شاهد افتتاح این پروژه خواهیم بود. وی 
اعتبار پروژه پایانه را بالغ بر 80 میلیارد تومان عنوان 
کرد و افزود: بخش عمده این اعتبار در دو سال 
اخیر به پروژه تزریق شده است؛ به این ترتیب، با 

بهره برداری از این پروژه مهم، شاهد تحقق دستاورد 
مهم عمرانی و اجتماعی در شهر خواهیم بود که 
این امر قطعا در راستای اهداف گردشگری »تبریز 
20۱8« نیز تاثیر چشمگیر خواهد داشت. شهردار 
تبریز اضافه کرد: پروژه پایانه در کنار دستاورد های 
گردشگری و اقتصادی، از مراکز زیبای تبریز بوده 
و از حیث دستاورد های اجتماعی و منظر معماری 

شهری، حایز اهمیت است. 

با حضور وزیر راه  و  شهرسازی

بزرگترین پایانه مسافربری غرب کشور در تبریز افتتاح می شود
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